26X XV II. évfolyam.
д lap szellemi részére vonatkozó minden közlemény a szerkesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a ta l
Stransz Sándor könyvkereskedése. Ide küldendők az előfizetési

_________ Csáktornya, 1910. jnnuär 80-án.
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STR A U S2 SÁNDOR.

,

a fogyasztó közönséget, amelynek sem azokra sága, ha ugyan teljesen nem is, de lényegesen
az irodalmi termékekre, melyeket részletekre kárpótoltatnék a külvilággal való könnyebb^
. ......
. ,,
.. . . . . . árusítanak, sem azokra a fényképező gé- érintkezés elősegíttsével.
a csatakiállás mintha kisséalább- pekre laf„ gyverek. e , egyébb felesleges holErre irányul már régóla Slridóvár és

Készletre.

„
Ez

kkré°megszorilolla a\nInden|aJrészletreVela- mira szükségük nincsen, a részletkereskedök
k e d v é t Л » L t a м « к lé- ez0rszág lak0834g4t oly túlontúl elárasztják.
1
.
.,„1
.. . . . h.|*> .
Az új törvény lehál mit sem változtatón
giója, mely ezekből az ügyletekből szárma-,
fégj he|yzelen Neln változatait pedig
Z° ’ л"''
az tg s

*

környéke lakosságának abbeli óhaja, hogy a
,tr,dóvári ,n. kir. postahivatalnál államkóltségen lávirdaszolgálat is létesítessék. Ez azor.ban ez.deig csak jámbor óhaj maradt. De

л hírrt|S irirán^ b'^h.on- Ivnhh azért> mert a nyakortat nem foganatosítja a konkrétebb alakot öltött az ügy ezúttal
g
n a'
gi agy
(törvényt abban az intencióban, amelyben Szalmay József járási föszolgabiró alábbi fel-

0r0nT ,n az araniuci
szén n-urok eljöveteléi aZl а|ар1")Р1 «•egalkotla. Nem védi a kis- terjesztésével, melyet még a múlt év végén
, ÍV ,
.1 J.UC . . Ч
Г , 6 !° , ,, emberi, azaz nem lobban, mint annak előtte, a vármegyei alispáni hivatalhoz intézett s
1,111 a , . 0rSZa . amal e mu ‘
reo7|e f, C| ^Pen ll08Y a fizetéssel bírók lelilhatatlan ré- melyben a helyzet alapos feltárásával az alisreskedók egy részé ugyan becsukta a bőitől, szét eme||e
kétszeresére. De azt, amit gon- pánt a határszéli lakosság méltányos kéréde csak azért, |0gyhe yet adjon az uj és dóllakr hogy a kétszobás s alatta állók bu- sének előmozdítására, illetőleg teljesítésére
uiabb vállalkozóknak akik meg mindig, sőt lorzalál nB ,eh essen bántani, vagyis hogy a felkérte.
még inkább merészeli portekaika a szege- ^ i^ d o lc existenciáját ne lehessen a végreAlelterjesztésszermtastridóváritávirdanyebb néposztálynak, esekély részletekre, de Ihaj|ágok g azok foganatosításával feldúlni, hivatal felállítása megszüntetné azon rendan.iai busásabb arak mellett eladni S folyik ezt H/ ^ törvény éppen alkalmazásának kívüli hátrányos helyzetet, mely a felsorolt
a réázleluzlet vígan tovább
módjában nem tudta behozni s így a kis- határszéli s a járási székhelytől távol eső
Mindent, mindent kaphatunk részletre ember érdeke e léren védelemben tovább községeknek, azok körjegyzőivel és csendőraz ágy térítőtől, el egészen a Brow n.gp.sz-,
ré9zesül
öreeivel való nehézkes és késedelmes érinttoly.g; a fogpiszkálótói egészen az Uchatius
Rész,e,re! Hangzik fel újból amár el- kezéséből származik.
ágyúig. A íortélyos részletugynokók, külön- eltemetettnek hitt jelszó, a részletre vevők
A stridóvári postával kapcsolatos lávirdaféle álruhákba öltözve, mindig megtalálják keserves könnyei áztatják továbbra is a hazai hivatal lenne hivatva jelentékenyen mega módját a közönség becsapásának s min- |a|ajj az q .lörvénv afk<tfóin*k legnagyobb könnyebbíteni itt a határszélen az útlevél
deokor lesznek naiv hiszékenyek, akik fel- kesfrvére
nélküli kiv4ndor|ás megakadályozását, a
ülnek mindama maszlagoknak, melyeket a
-------------leánykereskedés és minden néven nevezendő
rulimrozott álkereskedők, legtöbbnyire állnrcsempészet meggállását, mert a magyarlapirók beadnak nekik.
Д $tM(IÓWÍ táVirdallÍVatal létesítése.
oszlrák határszélen fekvő stridóvári, felsőS nem lebet ellenük védekezni i\ erl
....
.„
. , . .... mihályfalvai körjegyzőségeken keresztül a
majd hazafias könyvek, hazafias célokat sejA Csáktornyái járás ISI községből álló szoms’ édo8 Stájernak muenbergi vasúti ál
telő sorsjegyek, majd tényleg tisztességes jó- stridóvári es 9 községből álló felsöinihály- lomását)()Z é
inlve| a halóság és csendtékouy egyesületek segélyezéséi mondják a falvai körjegyzősége, valamint a muraszentidejekorán való és gyors értesítése
célnak s csak mikor a kámpány már lezaj- mártó,,, körjegyzőség i községe földrajz,
ь^ „ у4Ьап ké9ede|me9i jelen|eg „ aloü, veszi észre a becsapollak tábora, hogy fekvésüknél fogva nemcsak a vasul, köztekönnyü „,inden ellenőrzés kikerúlésébizony-bizony ismét csak hiszékenységük kedés, gócpontoktól, de a legközelebbi s
kjjutni kÍ91öknj
áldozatául estek s a célt, melyet vásárlá- lávi/da szolgálatot is teljesítő vasúti allof
кЙ7Чагрк 1якоч<тоя de kiisukkal előmozdítottak, nem szolgálta az
eszköz, amellyel az véghez vitték.
A részletre jelszó most is epen úgy
dühöng, mint annak elölte; csak valamivel
óvatosabbak az eladók A vevők azok még
ma is ép olyan könnyen hivök, mini a régi
időkben amikor mée az úi vécrehajlási törvényt п е т '1alkották* meg azok akik ezzel
y, 11 , , dlKOUdK 1
1
1
ennek a lehetetlen kereskedelemnek egyszer
s mindenkorra végei akartak vetni.
Óh de minő nagyot csalódhatott az,
kinek célja volt a szegény hiszékeny népnek
segítségül sietni a nálánál ravaszabb, kitanultabb ügynökökkel szemben. Most már
lálhalják, hogy az a pillanatnyi ijedelem,
melyet az új törvény ezekben a kereskedőkben keltett hamarosan véget ért s ime,
Г е Г т к г г Г ^ е т b e d ő lv e épen úgy folytatiák k sded lálékaikal mini a „túliban;
semmi sem gátolja őket’ abban, hogy könynyelmü hitelezéseikkel bajba ne rántsák azl

7’
12~ p L Í ö r^ mé ‘ v
n
é
l
k
ü
Ezen körülmény kiszámíthatatlan hátra
nya, nemcsak a magyar nemzetiség, érdekek
előremozdílására s a minden közérdeket
felölelő közigazgatási szolgálat gyorsaságára
és sikerére halnak felelte bénitólaj?, hanem
a lúlnyomóan föld- és szőlőművelésből élő,
пал. » *i vuIau tprmpnvpinplc уячАгészm Ped« ^
Í97vTl fog aíkozó
lásaval es tovább eladásával log amozo la
kosság magánérdekei szem pon tb ól is nem
csekély akadályai a lakosság anyag, jóléte
előmozdításának, tehát - ha közvetve is nemzetgazdasági szempontból is károsak
Habár a fenni említetI községek vasúti
közlekedési viszonyainak ez időszcrinli javltásáról senki reményi nem táplálhat, mégis
mutatkozik egy mód, amellyel a közszolgálat
jelentékeny mértékben megkönnyillelnék s
mely állal a fentebb felsorolt 2t> községnek
körülbelül 10000 lélekszámol kitevő lakos-

lV^

ш

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:= hanem használjon azonnal =:

ж л

Iá-

lönösen s fn d ó iá íé s lfd é k e majdnem kivétel
l
kénytelen a luttenbergi távírdát köze|9éíénél fogva igénvbe venni A táviratokat
rendszerint különcökkel lovábbít|ák Lullen
Щ Ы иЛ,
naztdHási, logyaszlási cikkeket vásárolnák
Lőporhoz minden ha.ósag, engedély nélkül
tetszés szerinti mennyiségben hozzájuthat” ak.
állal a magyar hatóságnak a löpor'
.
íránvu|óe jniézkedését
kÄ
ö »m S
S
£ ч «м * к , a
» megnehezítik
megóvását pedig ezáltal megnehezítik^
A kiválóan szőlő és gyümölcsnek nagyban, termesztésével fogta kozó lakosság a
termények árhullámzásáról mindig késedéimcsen érlesul amit főkép a szomszédos
osztrák vásárlók és kereskedők a magyar
termelők jelentékeny anyagi károsításával
elég éledések kihasználni
M.ulán a láv.rdaszolgalalnak a slr.dö-

А Ф Ш Ш Ф Ш amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint

S t lllf lt f a t Ä Ä r V S f S i
уй^И И Щ

— Koncert. A tanítóképző intézet keddi megjelent. Magukat a tudósokat is meglepte
hangversenyéi a küvelkéyő műsorral ren az üstökös feltűnése, mert nem várta senki
dezi: 1. a) Palmgzeen-Hakl : Tengerész a nem is ismeri senki. Neve nincs, de ha már
szénégetők között; b) Hoppe R ezső: Magyar megvan, nevet mégis csak kellett neki adni
dalok. Énekli az intézeti férfikar. 2. Sztára ideiglenesen tehát 1910. А-névre keresztelték
József: Szilágyi Erzsébet, melodráma. Sza Tehát ez az 1910. A. üstökös múlt bélen
valja Budaváry László int. nevelő, kisérik : látható volt a nyugoli égboltozaton a Vénusz
zongorán Rojkó István, harmoniumon Dobosy szomszédságában. Nem volt valami fényes
Elek III. éves növendékek. 3. Magyar nép inkább misztikus. Gsáváia majdnem merőle
dalok ; cimbalmon előadja Purcsi János gesen irányult a Zenith felé, majd gyengén
tanílóképző-intézeti tanár. 4. Arany János: meghajolt. Esténként sok bámulója akadt s
Noé öröme, humoros férfikar; előadja az természetesen sok megjegyzésre és háborús
intézeti énekkar. 5. Repülj fecském, előadja jövendölésekre szolgáltatott alkalmat.
K Ü L Ö N F É L É K .
— Földrengés. F. hó 29-én reggeli i
az intézeti zenekar kísérete mellett Jenschka
Ferenc, IV. éves növendék. 6. Énekszóló: órakor egynéhány másodpercig tarló föld
Balogh Józsi.
a) Musica Proibita, b) Kakuk — énekli Zakál rengés volt érezhető, mely ismétlődött. A
(Ballada.)
Margit úrhölgy zongorakisérete mellett Tichy rengés oly erős volt, hogy a szobákban
*
Későn érkezeti meg a hirt nozó levél,
Aladárné úrasszony. 7. Harmonia dícséneke, mozgó tárgyaktól egyik-másik ember fel is
Valahol megkésett három kerek napot.
előadja az intézeti énekkar zenekísérettel ; a ébredt Ez a földrengés úgy látszik, megint
Mégis korán volt meg tudni, hogy ő nem él,
Hogy az ő egyetlen drága fia halott.
magánszólamot Harsányi Sándor IV. éves összefüggésben van azzal a földrengéssel,
Sötét őszi este borúit le a tájra,
melyet Zágrábban csütörtökön észleltek s
növendék énekli.
Mikor megzörgették a pici ablakot;
— Közgyűlés. A Muraközi Tiszti Öns. azokkal a hatalmas föld- és levegőrengések*
»Mári néni lelkem a fiát ne várja
Szövetkezet ez idei közgyűlését í. hó 23-án kel, melyek Spanyol- és Olaszországban a
Imhol a századnak pe^ étes Írása
tartotta m^g délelőtt 11 órakor Zrínyi Károly lakosságot napok óta nyuglalanítiák. Ügy
Hogy a Józsi meghalt. . . hogy a Józsi halott.«
elnöklete alatt. A jegyzőkönyv hitelesítésére látszik, hogy a franciaországi vizáradások is
Felriad az özvegy, bár a szót nem érti
Mencsey Károly és Grau Géza küldettek ki. ugyancsak ebbe a szférába tartoznak nem
Egyre azt rebegi kegyelem . . . irgalom ;
Az elnöki jelentés tudomásúl vétele után nagy örömére különösen Parisnak, melyet
Felriad az özvegy nem érti de érzi,
Hogy ott a távolban készül egy sirhalom.
elfogadták a bemutatott zárszámadást és a legnagyobb mértékben fenyegetőig veszé
Reszketős szivére szalad minden vére
mérleget, valamint a nyeremény felosztásáról lyeztetnek
Roskadva hagyja ott, nyitva az ablakot;
szóló tervezetet. Majd megadiák az igazga
— Sajtópör. A Pecek György, tiiskeAgyába nyillalik egy gondolat réme,
tóságnak s felügyelőbizottságnak a szokásos szentgyörgyi plébános által megindított saj
___ Oda van . . . oda van egyetlen reménye
íelmenlvényt. A felügyelő-bizottság tagjai tóperből kifolyólag a bevezető akkordok már
Ha a Józsi meghalt, — ha a Józsi halott.
lettek: Brauner Lajos, Grau Géza, Szilágyi elhangzottak. A nagykanizsai kir. vizsgáló• * •
Messze a távolban hol már összeérnek
György és Bencsák Rikárd (póttag) A szö birája ugyanis maga elé idézte a vádlott
A kéklős felhőkkel csókolódzó hegyek ;
vetkezetnek ez idő szerint 24 tagja v a n ; Kisfaludy Gyula tüskeszentgyörgyi körjegyzőt,
Napi munka után nyugovóra térnek,
évi forgalma 563189 K-ra rúgott ; tartalék- hogy a vád tárgyát képező újság közlemé
Magas kaszárnyába . . . magyar ezredek.
alapja 22521 К-t lesz ki. Idei osztaléka nyekre vonatkozólag kihallgassa. A körjegyző
Kaszárnya udvarán álló szakaszt nézi,
Vizitálja sorra »őrmester ur Holló«
14425 К-t tett ki. A Muraközi Öns. Tiszti a kihallgatás során a szerzőséget elvállalta,
»Ezt a szakaszt holnap a tisztesség éri,
de bűnösnek magát nem érzi, mert — ki
Szövetkezet 24 év óta áll fenn.
Hogy a temetőbe szépen elkíséri
— Jegyzőválasztás. Folyó hó 17-én d. e. jelentése szerint — amit teli, csak a Mura
Balogh Józsit. . . és a Beethoven induló«
11 órakor körjegyző választás volt Zala- közben pusztuló magyarság érdekében lette
Másnap korán reggel elindulnak oda,
gyertyánoson, mely alkalommal nagy lel s ez volt az egyetlen eszköz arra, hogy «a
A hová oly gyakran bezörget a halál.
kesedés mellett egyhangúlag Polczer Jenő kanizsai gyerekből lett nagy horvát lázitőra
Elindul a szakasz s már előre tudja,
alsólendvavidéki segédjegyzőt választották az ország figyelmét felhiva, őt alkalinallanuá
Hogy a »directio a garnison spitál.«
meg. Polczer Jenő ugyan az nap eljegyezte tegye.»
......... Udvaron a halott. . . . fölötte nem zokog
Koller alsólendvai kántortanitó leányát is
Nem sir érte senki, nem hallatszik panasz.
— Egy derék tanító halála. Magyar.........Elhangzik a gyászdal s perdülnek a dobok
Elvirát.
szerdahely ama ritkaság számba menő köz
S elkísérik némán . . . hisz katona-dolog :
— Gyászhír. Városunk egyik tisztes ségek egyike, mely tanítóját megbecsülte,
Csupán egy virágot veszített a tavasz.
ségben megöregedett polgára, Kaczun József, s mely ennek következtében igazán megér
• * *
folyó hó 26-én reggel 6 órakor, életének demelte, hogy egy Sáringer lehetett a taní
Mogorva kaszárnya rácsos kapujában,
77-ik, özvegységének 15 ik évében, hosszas tója. Sáringer Károly negyvennél több esz
Egy öreg anyóka csendesen sirdogál.
Ott virraszt a hideg sötét éjszakában
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos fel tendeig volt a község tanítója. Majdnem az
S a fázós őrszemmel versenyt álldogál.
vétele után elhunyt. A megboldogult hüli egész élő generáció az ő nevelése volt Sze
Százszor elkérdezi »m ondja édes lelkem
telemét folyó hó 26-án délután 3 órakor rette is mindenki, mert igazán megérdemelte
Ismeri-e maga az én j ó fiam at?
helyezték el a drávaszentmihályi róni. kath. a rokonszenvet a község lakossága részéről,
Bizony oda haza nincsen nekem senkim,
temetőben örök nyugalomra. Az engesztelő mellyel mindenfelől elárasztották. Kilőni ez
S mert rossz hirt hallottam, lássa édes szentem,
Elszántam e hosszú nagy útra magamat.«
szent mise-áldozatot csütörtökön délelőtt 9 nyugdíjaztatása alkalmával is, amikor nem
órakor mutatták be a helybeli róm. kath. csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter
imigy beszélgetve lassan bár de mégis,
templomban az Úrnak. Az elhunytat nagy fejezte ki elismerését irányában külön okle
Felpirkad a hajnal s megnyílik a kapu.
Sötét felhők mögül kiderül az ég is,
számú gyermekei s unokái gyászolják, kik vélben, hanem ennél is sokkal szebben nyi
De nem az özvegynek . . . . hiszen az iszonyú
között Kaczun Ignác muraszerdahelyi áll. latkozott ez meg az ő községe részéről,
Amit ott h a ll. . . óh jaj 1 majd a földre borul
isk. igazgalótanító is van. Áldás hamvaira! abban az emléktáblában, melyet működésé
. . . Úgy é rz i. . . érzi, hogy a szive megszakad.
— M agyar név. Zsnidarics Józset per nek emlékezetére osztályába elhelyezlek.
Őrmester ur Holló az is csak elfordul,
laki illetőségű lakos vezetéknevét a belügy Mindezekhez csatlakozott Ruzsicska Kálmán
. . . . Mikor hallja . . . hallja . . . a könnye kicsordul
»Oh adjátok vissza az én jó fia m a t«!
miniszter engedélyével Péczeli-re változtatta. dr. kir. taníelügyelő s a Zalavármegvei tan
— Üstökös. Sok szó esett már a Halley Itestület is, kik szintén nagy mértékben já
N eu sied ler J enő.
üstökösről, mely 76 évi bolyongás után az rultak az ünnepély fényének emeléséhez. S
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- idén májusban nálunk is látható lesz. Sok ma már azt kell jelentenünk, hogy Sáringer
ügyi m. kir. miniszter Németh György tanítót rémes kombinációt fűznek a babonás em Károly már nincs az élők sorában. Nem so
a drávaegyházi áll. iskolához visszahelyezte. berek az üstökös megjelenéséhez, de hova káig élvezte a földi nyugalmat, oda tért,
— A m . kir. Kereskedelemügyi miniszter tovább a félelem eltűnik s inkább az érdek ahol nyugodalmát már mi se zavarja E hó
m. é. 93766. sz. a. Fábián Lajos budapesti lődés nyomul előtérbe az égi szokatlao 23-án halt meg 70 éves korában s 26-éo
válalkozó mérnöknek a tervezett Veszprém- vendég iránt, mely fajta csillagból a fiatal temették el meghaló részvét kíséretében. A
nagyvázsonyi h. é. vasútnak Nagyvázsonyban generáció — valóságban még nem igen lá nagykanizsai tanítói járáskör koszorút he
tervezeti végállomásából kiindulólag Vidánl, tott, lévén ehhez a rejtelmes égi látomány- lyezett el a koporsóra, melynek nevében Ba*
Pelend, Kapolcs és Gyulakeszi községek hoz nálunk utoljára 1881-ben szerencsénk. nekovics János búcsúzlalót is mondott.
érintésével a in. kir. államvasutak tapolcai Hogy milyen lehet ez a csillag a maga ter
— Perlak kaszinót ópit. Perlakon moz
állomásig vezetendő szabványos nyomtávú mészetességében, Ízelítőül már megtapasz galom indult meg, hogy ott közadakozásból
gőzüzemű h. é. vasút vonalra az előmunká talhattuk a kis üstökös szemléléséből, mely s a tagok több évi hozzájárulásából kaszinót
lati engedélyt egy évre megadta.
a múlt héten az égboltozaton váratlanul építsenek. A telket a nagyközség adná. A

vári postahivatalnál leendő létesítése a fen
tebb előadottak szerint nemcsak magánosok
érdekei előmozdításának volna tényezője,
hanem túlnyomólag államérdeket is képez,
méltányos az említett, főleg szőlőtermő s az
utóbbi évtizedek folyamán a filoxera által
kipusztítolt szőlők lelű|ításával járó kiadások
által anyagilag majdnem teljesen tönkretett
határszéli népes vidék azon kérése, hogy a
stridóvári m. kir. poslahivatal államkőltségen
távirda-szolgálatra is berendeztessék.»

dologgal annyira komolyan foglalkoznak, egy iskolás leánynak eltűnése értbelő izga védésére üveghenger szolgál, mely fölé, ha szük
hogy ezen ügyben már legközelebb kaszinói tottságot okozott nemcsak szülőinek, de a séges, fényhomályositó ernyőt alkalmazhatunk. A
gyűlést is tartanak.
helybeli áll. elemi iskola tanítótestületének gyertya eloltása itt természetesen nem fuvás által
— A stridóvári távirdaügy. Cikkünk is. Egy Lukáts György nevű drávaszent- történik, mivel ezáltal az izzólestet tennénk tönkre.
—- A kanári madár ápolása, kezelése és te
megemlékezik arról az életrevaló lépésről istváni uradalmi vadőrnek 8 éves Irén nevű
melyet Szalmay József járási főszolgabíró a lánya ugyanis múlt szombaton a helybeli nyésztése cim alatt most jelent meg egy ügyesen
szerkesztett és jól megirt kis kézikönyv, amely
Stridóváron létesítendő telegrálhivatal érde iskolából haza menvén, ahelyett, hogy Zala- magában foglal mindent, amit erről a kis házi
kében a vármegyéhez intézett A felterjesz ujváron a drávaszentiváni útra tért volna, kedvencről tudnunk kell. A kanári madár annyira
tésnek máris vau foganatja. Mert az alispáni amerre máskor hazafelé szokott menni, úgy el van terjedve hazánkban is, hogy örömmel látjuk
hivatal a felhozott nyomós indokolás alapján eltűnt, hogy két napig a legnagyobb izga e hézagpótló művecske megjelenését, amelyből
megkereste a pécsi posta- és távirdaigazga- tottság között keresték, míg előkerült. Az el megtanulhatjuk az ápolás, gondozás és tenyésztés
körül való teendőket. Sok sok hasznos Útmutatást
tóságot, mely azonnal intézkedett is. E sze tűnés magyarázata a szeles idő és nagy hó találunk e művecekében, amelyek ismerete feltét
rint az igazgatóság nem zárkózik el a távirda voll, mely miatt a lány nem mert neki lenül szükséges mindazoknak, akik kanári madárral
bevezetésétől, de az érdekeltségtől a beru menni a nagy erdőnek, amerre rendes útja bírnak, vagy azok tenyésztésével foglalkoznak. Azt
házási költségek fedezésére egyszer és min vezetett — hanem léleimében meghúzta magát hisszük nagy kelendősége lesz ennek a magyar
nyelven egyedül álló művecskének, mert alig van
denkorra 800 К-t kér, majd arra nézve is a zalaujvári kertésznél, ahova máskor is család a hol ez a becézett aranysárga madárka
bekiván adatokat hogy a telegráf Stridóváron ellátogatni szokott. A szülők azonban az el ne élénkítené csattogásával a házat. Áru e mű
legalább ЬОО К évi forgalmat biztosítson. tűnt lányt mindenfelé keresték, csak itt nem vecskének 1 korona. Kapható minden könyvke
Az ügy sorsa immár a stridóvári érdekeltség s közben a csendőrségnél is jelentést tettek, reskedésben, de az összeg előleges beküldése után
kezébe van letéve, mert csakis azon a 800 míg végre a lány maga került elő harmad a kiadó Löw nővérek könyvkereskedése Budapest,
IV., Sütő-utca 5. bérmentve küldi meg mindenkinek.
K-n múlik, melyet az igazgatóság az érde nap, amikor az iskolába megint beállított.
keltségtől beruházás címén követel. Azt hisz- A kétségbeesett szülők az iskolából kapták
szük, hogy az érdekeltség a maga érdekében az értesítést, hogy lányuk nem veszett el.
Társulatok 1909. évi eredményei.
a talán többé soha nem kínálkozó kedvező
— Erdő mint tárgyaló terem. Vmkovics
alkalmat a távirda létesítésére minden le Adolf miksavári föl dm íves hamis lanúzásérl
A «Muraközi Takarékpénztár Részvényhelő módon íel fogja használni s az összeget feljelentette Divják Istvánt, ki a miksavári társaság» a napokban bocsátotta ki XXIX.
megszavaztatni fogja, mert a másik teltétel Festetics uradalom erdőőre. Arról van ugyanis évi zárszámadásait és mérlegét, mely szerint
a postahivatal bevallása szerint biztosítva szó, hogy Vinkovics, kinek a grófi er'dő az elmúlt évben 37876 kor. tiszta nyereséget
van, mert ha naponként csak 2 távirat szomszédságában terül el a földecskéje, a ért el. Az intézet alaptőkéje 200 drb. új
adatik is tel, máris együtt van az 500 K, múlt évben pert indított a gróf ellen, azt részvény kibocsátása állal 200 ezer koro
melynek biztosítását az igazgatóság feltételül állitván, hogy 121 négyszögöl területtel meg náról 300 ezer koronára emeltetett íel, mig
felállítja.
károsították azáltal, hogy a határkövet az ő a tartalékalap az új kibocsátás által 165
— Halálozás. Özv. Opasils Petemé szül. földjébe állították nehány ölnyire. Ebben ю koronát tesz Ki. Az egyes üzletágak is az
Vida Rozália asszony f. hó 22-én élete 65-ik ügyben egész sereg tanút hallgattak ki, akik elmúlt évben jelentősebb szaporodást mutat
évében rövid szenvedés után Törökudvaron Divják István kivételével mind Vinkovicsnak nak. A tiszta nyereségből 20000 kor. oszta
meghalt. A tüskeszentgyörgyi temetőben he adtak igazat. Így aztán Vinkovics megnyerte lékra lesz fordítva, ami 200 drb. régi rész
lyezték el örök nyugalomra. Béke hamvaira! a pert s egyben a hamis tanút feljelen vény után 100 kor. osztaléknak felel meg,
— A volt főispán képviselöjelőltsége. tette. A törvényszék tegnapelőtt tartotta 10000 kor. a tartalékalapba helyeztetik, az
Gról Batthyány Pál volt töispán a fővárosi meg ebben az ügyben a főlárgyalást, de igazgatóságnak 3675 kor., a tisztviselőknek
lapok értesítései szerint a képviselőházbal mivel a rengeteg tanúval a törvényszék 1800 kor. jutalék van javaslatba hozva,
törekszik. Az iglói választókerület ugyanis ő termében boldogulni nem lehet, olyan lótékony célra 740 kor. lesz fordítva, 1661
neki ajánlotta fel a megüresedett mandátumot, irányú határozatot hoztak, hogy még egy kor. pedig a folyó évre hozalík át. A folyó
melyet a gróf el is fogadott. Batthyány Pál főtárgyaiéit tartanak, még pedig helyszí évi rendee közgyűlés íebruár hó 24-én targróf függetlenségi pogrammal lép fel s ma nén, a százados fák alatt. E tárgyalásról talik meg.
már meg is tartja programbeszédét, melyre a rég letűnt idők jutnak eszünkbe, mikor
Megkaptuk a «Slridó Takarékpénztár
több országos képviselő is elkíséri.
nagy királyaink az Isten szabad ege alatt R. T » mérlegét is. A fiatat intézet a szom
— Egy disznóól rejtelmei. A középkorra gyűjtötték össze népüket, hogy panaszaikat széd hasonló vállalatok erős versenyével
emlékeztető esemény történt legközelebb orvosolják.
küzdve is jól megállja a helyét, sőt mint
Légrádon, mely hihetővé teszi Ubrik Bor— Súlyos testi Sértés. Tavaly, nyáron, működése mutatja, hiányt is pótol ott. Mint
bálya esetét azok előtt is, kik annak való alkonyaltájt az utcán hancurozlak a ligetvári 173122 3 koronányi betétállománya mutatja,
diságában a legkitartóbban kételkedtek. A kamaszjelöllek s ekkor történt, hogy Mirics népünket készpénzének gyű ' ölesöztető Ki
borzalmas esemény szomorú hőse egy Berta Pál suhanc úgy vágta fejbe Sziavicsek nevű helyezésére szoktatja. Vezetése, jó kezekben
Róza nevezetű 30 éves hülye leány volt, druszáiét valami korhadt karóval, hogy az van. A tiszta nyereség 10391 50 kor., ami
kit eltartói egyszerűen disznóólba csuktak jobboldali hűdésl kapott, mely a hang szá 120000 kor. alaptőke mellett elég szép ered
el, hogy rövidesen elpusztítsák. A szeren lakra is kilerjedt, minek következtében Szia mény. Ebből a tartalékalap gyarapítására
csétlen lánynak egy kis vagyonkája volt; vicsek megnémult. A nagykanizsai törvény 1300 kor. fordillatott, úgy hogy az most
ez a vagyonka késztette arra a lelketlen szék ezért Mirics Pált 1 havi fogházzal súj 14300 koronára emelkedett. A részvénylárembereket, hogy eltartásáról gondoskodjanak totta s az összes költségek viselésére ítélte, satág elnöke Ivkó János plébános, alelnöke
s ennek birtokba vétele is bírta őket arra, de az ítélet végrehajtását a büntető novella Varga Sándor, ügyvezető igazgatója Krautbogy a lányt idő előtt elemésszék. Az el 1 §-a alapján 3 évi próbaidőre felfüggesz hacker József. A felügyelő-bizottság elnöke
tartók már az első naptól kezdve rosszúl tette. Ezt az ítéletet a pécsi tábla is jóvá Pálkai Jakab, tagok Krampatils József stridó
bántak a lánnyal és mintegy kel év előtt hagyta. Sziavicsek Pál beszélő képessége vári áll tanító és dr. Viola Vilmoe.
A «Csáktornyái Takarékpénztár Rész
kitették a lakásukból é9 az udvar félre eső lassan javul.
helyén álló disznóólba csukták; itt aztán
— A stearin — gyertya mint izzófény. A kik vénytársulat» 1909. üzletévéről szóló mérlege
éhezlelték, kínozták, hogy mielőbb a va az esti lefekvéskor éjjeli szekrényükön gyertyavi- 4057021 kor. űzletállomány mellett 76,407‘98
gyonhoz juthassannak. Pénteken a szegény lágitást használnak, tapasztalhatják, hogy a gyertya kor. tiszta nyereséggel zárult. Az intézet a fefolyt
leányt a halál megváltotta szenvedéseitől. A csekély egyenlőtlen világító ereje mellett sokszor évben emelte alap- és tartaléktőkéjét 300,000
lobogó lánggal ég, füstöl, kormoz, sth, mindmeg
haloltkém megvizsgálta s noha a kegyetlen annyi kellemetlenség melyeknek mellőzése igen koronával, mely azonban — az utolsó hó
emberek a holttestet óvatosságból megmozs- kívánatos. Most egy oly gyertyatartó szerkezetet napokban történvén a befizetés — a fefolyt
dalták, gyanúsnak találta az esetet. Feljelen találtak föl, melyben a slearingyertya egy izzótestet évben jövedelmet még nem hozott A tava
tésére a nagykanizsai törvényszék viszgáló- hoz izzásba, akár csak a világi tógáz, miáltal a lyihoz képest az üzletágak állománya körül
birója és orvosa kiszállónak a helyszínére fényhatás sokszorózódik és e mellett a gyertya belül fél millió koronával, a forgatom pedig
égési tartalma sem szenved hátrányt, a mennyiben
és* megállapították, hogy a magas növésű az éppen oly sokáig tart, mintha szabad lánggal 38 és fél millió koronáról 45 és fél millió
íány a két év allatt 122 cmnyire zsugoro égne. Az uj szerkezetnél a gyertya a csővé kikép koronára: 7 millió koronával emelkedet. Az
dott össze, mellkasa alig egy arasznyi lelt, zett gyertyát»rtószárba egy rugó fölé l**sz helyezve, intézet körülbelül 1 és fél millió betétet
gyomra koplaltatásra, éheztetésre vallott. A mely a gyertyát fogyása arányában fölfelé nyomja kezel. Közgyűlése 1910. február 12-én lesz,
vizsgálat szálait a csendőrség nagy eréllyel az izzótest felé. — A gyerlyatartószár felső vége, amely elé az igazgatóság oly javaslattal lép,
egy a gyertya fölsőjét körülvevő lyukgatot gömbbé
bonyohigatja. A lány eltartóit, kik jómódú van kiképezve, mely a két láng képzésére szük hogy részvényenkinl 25 korona osztalék
földmivesek, letartóztatták
séges levegő beszivására szolgál. Ez a két láng fizettessék!
— Eltűnt iskolás leány. A múlt héten hozza fehérizzáaba az izzótestet. Az izzólest meg

vári postahivatalnál leendő létesítése a fen
tebb előadottak szerint nemcsak magánosok
érdekei előmozdításának volna tényezője,
hanem tűlnyomólag államérdeket is képez,
méltányos az említett, főleg szőlőtermő s az
utóbbi évtizedek folyamán a filoxera által
kipuszlítolt szőlők lelújításával járó kiadások
által anyagilag majdnem teljesen lönkretelt
határszéli népes vidék azon kérése, hogy a
stridóvári m. kir. postahivatal államkőllségen
távirda-szolgálatra is berendeztessék.»
K Ü L Ö N F É L É K .

Balogh Józsi.
(Ballada.)
^

Későn érkezett meg a hirt nozó levél,
Valahol megkésett három kerek napot.
Mégis korán volt meg tudni, hogy ő nem él,
Hogy az ő egyetlen drága fia halott.
Sötét őszi este bőrűit le a tájra,
Mikor megzörgették a pici ablakot;
»Mari néni lelkem a fiát ne várja
Imhol a századnak pecsétes Írása
Hogy a Józsi meghalt. . . hogy a Józsi halott..
Felriad az özvegy, bár a szót nem érti
Egyre azt rebegi kegyelem . . . irgalom ;
Felriad az özvegy nem érti de érzi,
Hogy ott a távolban készül egy eirhalom.
Reszketős szivére szalad minden vére
Roskadva hagyja ott, nyitva az ablakot;
Agyába nyillalik egy gondolat réme,
___ Oda van . . . oda van egyetlen reménye
Ha a Józsi meghalt, — ha a Józsi halott.

.

# .

Messze a távolban hol már összeérnek
A kéklős felhőkkel csókolódzó hegyek ;
Napi munka után nyugovóra térnek,
Magas kaszárnyába . . . magyar ezredek.
Kaszárnya udvarán álló szakaszt nézi,
Vizilálja sorra »őrmester ur Holló«
»Ezt a szakaszt holnap a tisztesség éri,
Hogy a temetőbe szépen elkíséri
Balogh Józsit. . . és a Beethoven induló«
Másnap korán reggel elindulnak oda,
A hová oly gyakran bezörget a halál.
Elindul a szakasz s már előre tudja,
Hogy a »directio a garnison spitál.«
......... Udvaron a halott. . . . fölötte nem zokog
Nem sir érte senki, nem hallatszik panasz.
........ Elhangzik a gyászdal в perdülnek a dobok
S elkísérik némán . . . hisz katona-dolog :
Csupán egy virágot veszített a tavasz.

* * •
Mogorva kaszárnya rácsos kapujában,
Egy öreg anyóka csendesen sirdogál.
Ott virraszt a hideg sötét éjszakában
S a fázós őrszemmel versenyt álldogál.
Százszor elkérdezi »m ondja édes lelkem
Ismeri-e maga az én j ó fiamat?
Bizony oda haza nincsen nekem senkim,
S mert rossz hirl hallottam, lássa édes szentem,
Elszántam e hosszú nagy útra magamat.«
Imigy beszélgetve lassan bár de mégis,
Felpirkad a hajnal s megnyílik a kapu. .
Sötét felhők mögül kiderül az ég is,
De nem az özvegynek . . . . hiszen az iszonyú
Arait ott hal l . . . óh ja j 1 majd a földre borul
. . . Úgy é r z i. . . érzi, hogy a szive megszakad.
Őrmester ur Holló az is csak elfordul,
. . . . Mikor hallja . . . hallja . . . a könnye kicsordul
•Oh adjátok vissza az én jó fiamat« !

N eu sied ler Jen ő.

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás
ügyi rn. kir. miniszter Németh György tanítót
a drávaegyházi áll. iskolához visszahelyezte.
— A m . kir. Kereskedelemügyi miniszter
m. é. 93766. sz. a. Fábián Lajos budapesti
válalkozó mérnöknek a tervezett Veszprémnagyvázsonyi h. é. vasútnak Nagyvázsonyban
tervezeti végállomásából kiindulólag Vidánt,
Pelend, Kapolcs és Gyulakeszi községek
érintésével a m. kir. államvasutak tapolcai
állomásig vezetendő szabványos nyomtávú
gőzüzemű h. é. vasút vonalra az előmunká
lati engedélyt egy évre megadta.

— Koncert. A tanítóképző intézet keddi megjelent. Magukat a tudósokat is meglepte
hangversenyét a követkéyő műsorral ren az üstökös feltűnése, mert nem várta senki
dezi: 1. a) Palmgzeen-Hakl : Tengerész a nem is ismeri senki. Neve nincs, de ha már
szénégetők között; b) Hoppe Rezső: Magyar megvan, nevet mégis csak kellett neki ^dni
dalok. Énekli az intézeti férfikar. 2. Szlára ideiglenesen tehát 1910. А-névre keresztelték*
József: Szilágyi Erzsébet, melodráma. Sza Tehát ez az 1910. A. üstökös múlt héten
valja Budaváry László int. nevelő, kisérik : látható volt a nyugoli égboltozaton a Vénusz
zongorán Rojkó István, harmoniumon Dobosy szomszédságában. Nem volt valami fényes
Elek III. éve: növendékek. 3. Magyar nép inkább misztikus. Csává|a majdnem merőle
dalok ; cimbalmon előadja Purcsi János gesen irányult a Zenith felé, majd gyengén
tanílóké^ző-intézeti tanár. 4. Arany János : meghajolt. Esténként sok bániulója akadt s
Noé öröme, humoros férfikar; előadja az természetesen sok megjegyzésre és háborús
intézeti énekkar. 5. Repülj fecském, előadja jövendölésekre szolgáltatott alkalmat.
— Földrengés. F. hó 29-én reggeli 1
az intézeti zenekar kísérete mellett Jenschka
Ferenc, IV. éves növendék. 6. Énekszóló: órakor egynéhány másodpercig tarló föld
a) Musica Proibita, b) Kakuk — énekli Zakál rengés volt érezhető, mely ismétlődőit. A
Margit úrhölgy zongorakisérete mellett Tichy rengés oly erős volt, hogy a szobákban
Aladárné úrasszony. 7. Harmonia dicséneke, mozgó tárgyaktól egyik-másik ember fel is
előadja az intézeti énekkar zenekíséreltel ; a ébredt Ez a földrengés úgy látszik, megint
magánszólamot Harsányi Sándor IV. éves összefüggésben van azzal a földrengéssel,
melyet Zágrábban csütörtökön észleltek s
növendék énekli.
— Közgyűlés. A Muraközi Tiszti Öns. |azokkal a hatalmas föld- és levegőrengések
Szövetkezet ez idei közgyűlését í. hó 23-án kel, melyek Spanyol- és Olaszországban a
tartotta m^g délelőtt 11 órakor Zrínyi Károly lakosságot napok óta nyuglalanítiák. Úgy
elnöklete alatt. A jegyzőkönyv hitelesítésére látszik, hogy a franciaországi vizáradások is
Mencsey Károly és Grau Géza küldettek ki. ugyancsak ebbe a szférába tartoznak nem
Az elnöki jelentés tudomásúl vétele után nagy örömére különösen Párisnak, melyet
elfogadták a bemutatott zárszámadást és a legnagyobb mértékben fenyegetőig veszé
mérleget, valamint a nyeremény felosztásáról lyeztetnek
— Sajtópör. A Pecek György, tüskeszóló tervezetet. Majd megadták az igazga
tóságnak s felügyelőbizottságnak a szokásos szentgyörgyi plébános által megindítóit saj
íelmentvényt. A felügyelő-bizottság tagjai tóperből kifolyólag a bevezető akkordok már
lettek: Brauner Lajos, Grau Géza, Szilágyi elhangzottak. A nagykanizsai kir. vizsgálóGyörgy és Bencsák Rikárd (póttag) A szö birája ugyanis maga elé idézte a vádlott
vetkezetnek ez idő szerint 24 tagja va n ; Kisfaludy Gyula tüskeszentgyörgyi körjegyzőt,
évi forgalma 563189 K-ra rúgott ; tartalék- hogy a vád tárgyát képező újság közlemé
alapja 22521 К-t tesz ki. Idei osztaléka nyekre vonatkozólag kihallgassa. A körjegyző
14425 К-t tett ki. A Muraközi Öns. Tiszti a kihallgatás során a szerzőséget elvállalta,
de bűnösnek magát nem érzi, mert — ki
Szövetkezet 24 év óta áll fenn.
— Jegyzőválasztás. Folyó hó 17-én d. e. jelentése szerint — amit teli, csak a Mura
11 órakor körjegyző választás volt Zala- közben pusztuló magyarság érdekében tette
gyertyánoson, mely alkalommal nagy lel s ez volt az egyetlen eszköz arra, hogy ta
kesedés mellett egyhangúlag Polczer Jenő kanizsai gyerekből lett nagy horvát lázitóra
alsólendvavidéki segédjegyzőt választották az ország figyelmét felhiva, őt alkalmatlanná
meg. Polczer Jenő ugyan az nap eljegyezte tegye.»
Kolter alsólendvai kántortanitó leányát is
— Egy derék tanító halála. Magyarszerdahely ama ritkaság számba menő köz
Elvirát.
— Gyászhír. Városunk egyik tisztes ségek egyike, mely tanítóját megbecsülte,
ségben megöregedett polgára, Kaczun József, s mely ennek következtében igazán megér
folyó hó 25-én reggel 6 órakor, életének demelte, hogy egy Sáringer lehetett a taní
77-ik, özvegységének 15 ik évében, hosszas tója. Sáringer Károly negyvennél több esz
szenvedés és a halotti szentségek ájtatqs (el tendeig volt a község tanítója. Majdnem az
vétele után elhunyt. A megboldogult hült egész élő generáció az ő nevelése voll Sze
tetemét folyó hó 26-án délután 3 órakor rette is mindenki, mert igazán megérdemelte
helyezték el a drávaszentmihályi róm. kath. a rokonszenvet a község lakossága részéről,
temetőben örök nyugalomra. Az engesztelő mellyel mindenfelől elárasztotlák. Kitűnt ez
szent mise-áldozatot csütörtökön délelőtt 9 nyugdíjaztatása alkalmával is, amikor nem
órakor mutatták be a helybeli róm. kath. csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter
templomban az Úrnak. Az elhunytat nagy fejezte ki elismerését irányában külön okle
számú gyermekei s unokái gyászolják, kik vélben, hanem ennél is sokkal szebben nyi
között Kaczun Ignác muraszerdahelyi áll. latkozott ez meg az 6 községe részéről,
isk. igazgalótanító is van. Áldás hamvaira! abban az emléktáblában, melyet működésé
— Magyar név. Zsnidarics József per nek emlékezetére osztályába elhelyeztek.
laki illetőségű lakos vezetéknevét a belügy Mindezekhez csatlakozott Ruzsicska Kálmán
miniszter engedélyével Péczeli-re változtatta. dr. kir. tanfelügyelő s a Zalavármegvei tan
— Üstökös. Sok szó esett már a Halley testület is, kik szintén nagy mértékben já
üstökösről, mely 76 évi bolyongás után az rultak az ünnepély fényének emeléséhez. S
idén májusban nálunk is látható lesz. Sok ma már azt kell jelentenünk, hogy Sáringer
rémes kombinációt fűznek a babonás em Károly már nincs az élők sorában. Nem so
berek az üstökös megjelenéséhez, de hova káig élvezte a földi nyugalmat, oda tért,
tovább a félelem eltűnik s inkább az érdek ahol nyugodalmát már mi se zavarja E hó
lődés nyomul előtérbe az égi szokatlan 23-án halt meg 70 éves korában s 25-éo
vendég iránt, mely fajta csillagból a fiatal temették el meghaló részvét kíséretében. A
generáció — valóságban még nem igen lá nagykanizsai tanítói járáskör koszorút he
tott, lévőn ehhez a rejtelmes égi látomány- lyezett el a koporsóra, melynek nevében Bahoz nálunk utoljára 1881-ben szerencsénk. nekovics János búcsúzlatót is mondott.
Hogy milyen lehet ez a csillag a maga ter
— Perlak kaszinót épít. Perlakon moz
mészetességében, ízelítőül már megtapasz galom indult meg, hogy ott közadakozásból
talhattuk a kis üstökös szemléléséből, mely a a tagok több évi hozzájárulásából kaszinót
a múlt héten az égboltozaton váratlanul épitsenek. A telket a nagyközség adná. A

dologgal annyira komolyan foglalkoznak, egy iskolás leánynak eltűnése érthető izga védésére üveghenger szolgál, mely fölé, ha szük
hogy ezen ügyben már legközelebb kaszinói tottságot okozott nemcsak szülőinek, de a séges, fényhomályositó ernyőt alkalmazhatunk. A
gyűlést is tartanak.
helybeli áll. elemi iskola tanítótestületének gyertya eloltása itt természetesen nem fuvás által
— A stricióvári távirdaügy. Cikkünk is. Egy Lukáts György nevű drávaszent- történik, mivel ezáltal az izzótestet tennénk tönkre.
— A kanári madár ápolása, kezelése és te
megemlékezik arról az életrevaló lépésről istváni uradalmi vadőrnek 8 éves Irén nevű
nyésztése cím alatt most jelent meg egy ügyesen
melyet Szalmay József járási főszolgabíró a lánya ugyanis múlt szombaton a helybeli
szerkesztett és jól megírt kis kézikönyv, amely
Stridóváron létesítendő telegrálhivatal érde iskolából haza menvén, ahelyett, hogy Zala- magában foglal mindent, amit erről a kis házi
kében a vármegyéhez intézett A felterjesz ujváron a drávaszentiváni útra tért volna, kedvencről tudnunk kell. A kanári madár annyira
tésnek máris vau foganatja. Mert az alispáni amerre máskor hazafelé szokott menni, úgy el van terjedve hazánkban is, hogy örömmel látjuk
hivatal a felhozott nyomós indokolás alapján eltűnt, hogy két napig a legnagyobb izga e hézagpótló művecske megjelenését, amelyből
megtanulhatjuk az ápolás, gondozás és tenyésztés
megkereste a pécsi posta- és távirdaigazga- tottság között keresték, míg előkerült. Az el körül való teendőket. Sok sok hasznos Útmutatást
tóságot, mely azonnal intézkedett is. E sze tűnés magyarázata a szeles idő és nagy hó találunk e művecskében, amelyek ismerete feltét
rint az igazgatóság nem zárkózik el a távirda volt, mely miatt a lány nem mert neki lenül szükséges mindazoknak, akik kanári madárral
bevezetésétől, de az érdekeltségtől a beru menni a nagy erdőnek, amerre rendes útja bírnak, vagy azok tenyésztésével foglalkoznak. Azt
házási költségek fedezésére egyszer és min vezetett — hanem félelmében meghúzta magát hisszük nagy kelendősége lesz ennek a magyar
nyelven egyedül álló művecskének, mert alig van
denkorra 800 К-t kér, majd arra nézve is a zalaujvári kertésznél, ahova máskor is család a hol ez a becézett aranysárga madárka
bekiván adatokat hogy a telegráf Stridóváron ellátogatni szokott. A szülők azonban az el ne élénkítené csattogásával a házat. Ára e mű
legalább 500 К évi forgalmat biztosítson. tűnt lányt mindenfelé keresték, csak itt nem vecskének 1 korona. Kapható minden könyvke
Az ügy sorsa immár a stridóván érdekeltség s közben a csendőrségnél is jelentést tettek, reskedésben, de az összeg előleges beküldése után
kezébe van letéve, mert csakis azon a 800 míg végre a lány maga került elő harmad a kiadó Löw nővérek könyvkereskedése Budapest,
IV., Sütő-utca 5. bérmentve küldi meg mindenkinek.
K-n múlik, melyet az igazgatóság az érde nap, amikor az iskolába megint beállított.
keltségtől beruházás címén követel. Azt hisz- A kétségbeesett szülők az iskolából kapták
szük, hogy az érdekeltség a maga érdekében az értesítést, hogy lányuk nem veszett el.
Társulatok 1909. évi eredményei.
a talán többé soha nem kínálkozó kedvező
— Erdő mint tárgyaló terem. Vinkovics
alkalmat a távirda létesítésére minden le Adolf miksavári földmives hamis tanúzásért
Л «Muraközi Takarékpénztár Részvény
hető módon fel fogja használni s az összeget feljelentette Divják Istvánt, ki a miksavári társaság» a napokban bocsátotta ki XXIX.
megszavaztatni fogja, mert a másik teltétel Festetics uradalom erdőőre. Arról van ugyanis évi zárszámadásait és mérlegét, mely szerint
a postahivatal bevallása szerint biztosítva szó, hogy Vinkovics, kinek a grófi er'dő az elmúlt évben 37876 kor. tiszta nyereséget
van, mert ha naponként csak 2 távirat szomszédságában terül el a földecskéje, a ért el. Az intézet alaptőkéje 200 drb. új
adatik is lel, máris együtt van az 500 K, múlt évben pert indított a gróf ellen, azt részvény kibocsátása által 200 ezer koro
melynek biztosítását az igazgatóság feltételül ál litván, hogy 121 négyszögöl területtel meg náról 300 ezer koronára emeltetett fel, mig
felállítja.
károsították azáltal, hogy a határkövet az ő a tartalékalap az új kibocsátás által 165
— Halálozás. Özv. Opasils Pélerné szül. földjébe állították nehány ölnyire. Ebben a-z koronát tesz ki. Az egyes üzletágak is az
Vida Rozália asszony f. hó 22-én élete 65-ik ügyben egész sereg tanút hallgattak ki, akik elmúlt évben jelentősebb szaporodási mutat
évében rövid szenvedés után Törökudvaron Divják István kivételével mind Vinkovicsnak nak. A tiszta nyereségből 20000 kor. oszta
meghalt. A tüskeszentgyörgyi temetőben he adtak igazat. Így aztán Vinkovics megnyerte lékra lesz fordítva, ami 200 drb. régi rész
lyezték el örök nyugalomra. Béke hamvaira! á pert s egyben a hamis tanút feljelen vény után 100 kor. osztaléknak felel meg,
— A volt főispán képviselöjelőltsége. tette. A törvényszék tegnapelőtt tartotta 10000 kor. a tartalékalapba helyeztetik, az
Gróf Batthyány Pál volt főispán a fővárosi. meg ebben az ügyben a főlárgyalást, de igazgatóságnak 3675 kor., a tisztviselőknek
lapok értesítései szerint a képviselőházbal mivel a rengeteg tanúval a törvényszék 1800 kor. jutalék van javaslatba hozva,
törekszik. Az iglói választókerület ugyanis ő termében boldogulni nem lehet, olyan jótékony célra 740 kor. lesz fordítva, 1661
neki ajánlotta fel a megüresedett mandátumot, irányú határozatot hoztak, hogy még egy kor. pedig a folyó évre hozalík át. A folyó
melyet a gróf el is fogadott. Batthyány Pál főlárgyalást tartanak, még pedig helyszí évi rendes közgyűlés íebruár hó 24-én targróf függetlenségi pogrammal lép fel s ma nén, a százados fák alatt. E tárgyalásról talik meg.
már meg is tartja programbeszédét, melyre a rég letűnt idők jutnak eszünkbe, mikor
Megkaptuk a «Stridó Takarékpénztár
több országos képviselő is elkíséri.
nagy királyaink az Isten szabad ege alatt R. T * mérlegét is. A fiatal intézet a szom
— Egy disznóól rejtelmei. A középkorra gyűjtötték össze népüket, hogy panaszaikat széd hasonló vállalatok erős versenyével
emlékeztető esemény történt legközelebb orvosolják.
küzdve is jól megállja a helyét, sőt mint
Légrádon, mely hihetővé teszi Ubrik Bor
— Súlyos testi 8érté8. Tavaly, nyáron, működése mutatja, hiányt is pótol ott. Mint
ba lya esetét azok előli is, kik annak való alkonyattájt az utcán hancuroztak a ligetvári 173122 3 koronányi betétállománya mutatja,
diságában a legkitarlóbban kételkedtek. A kamaszjelöllek s ekkor történt, hogy Mirics népünket készpénzének gyű <ölesöztető el
borzalmas esemény szomorú hőse egy Berta Pál suhanc úgy vágta fejbe Szlavicsek nevű helyezésére szoktatja. Vezetése, jó kezekben
Róza nevezetű 30 éves hülye leány volt, druszáiét valami korhadt karóval, hogy az van. A tiszta nyereség 10391 50 kor., ami
kit eltartói egyszerűen disznóólba csuktak jobboldali hűdésl kapott, mely a hang szá 120000 kor. alaptőke mellett elég szép ered
el, hogy rövidesen elpusztítsák. A szeren lakra is kiterjedt, minek következtében Szla mény. Ebből a tartalékalap gyarapítására
csétlen lánynak egy kis vagyonkája volt; vicsek megnémult. A nagykanizsai törvény 1300 kor. fordulatot!, úgy hogy az most
ez a vagyonka késztette arra a lelketlen szék ezért Mirics Pált 1 havi fogházzal súj 14300 koronára emelkedett. A részvénvláremberekei, hogy eltartásáról gondoskodjanak totta s az összes költségek viselésére ítélte, satág elnöke Ivkó János plébános, alelnöke
a ennek birtokba vétele is bírta őket arra, de az Ítélet végrehajtását a büntető novella Varga Sándor, ügyvezető igazgatója Krautbogy a lányt idő előtt elemésszék. Az el 1 §-a alapján 3 évi próbaidőre felfüggesz hacker József. A felügyelő-bizottság elnöke
tartók már az első naptól kezdve rosszűl tette. Ezt az ítéletet a pécsi tábla is jóvá Pátkai Jakab, tagok Krampatils József stridóbántak a lánnyal és mintegy két év előtt hagyta. Szlavicsek Pál beszélő képessége vári áll tanító és dr. Viola Vilmos.
A «Csáktornyái Takarékpénztár Rész
kitetlék a lakásukból és az udvar félre eső lassan javul.
helyén álló disznóólba csukták; itt aztán
— A stearin — gyertya mint izzófény. A kik vénytársulat» 1909. üzletévéről szóló mérlege
éheztették, kínozták, hogy mielőbb a va az esti lefekvéskor éjjeli szekrényükön gyertyavi- 4057021 kor. űzletállomány mellett 76,407‘98
gyonhoz juthassannak. Pénteken a szegény lágitást használnak, tapasztalhatják, hogy a gyertya kor. tiszta nyereséggel zárult. Az intézet a fefolyt
leányt a halál megváltotta szenvedéseitől. A csekély egyenlőtlen világitó ereje mellett sokszor évben emelte alap- és tartaléktőkéjét 300,000
lobogó lánggal ég, füstöl, kormoz, stb, mindmeg
halollkém megvizsgálta s noha a kegyetlen annyi kellemetlenség melyeknek mellőzése igen koronával, mely azonban — az utolsó hó
emberek a holttestet óvatosságból megmozs- kívánatos. Most egy oly gyertyatnrtó szerkezetet Inapokban történvén a befizetés — a fefolyt
dalták, gyanúsnak találta az esetet. Feljelen találtak föl, melyben a slearingyertya egy izzótestet évben jövedelmet még nem hozoll. A tava
tésére a nagykanizsai törvényszék viszgáló- hoz izzásba, akár csak a világi tógáz, miáltal a lyihoz képest az üzletágak állománya körül
birója és orvosa kiszállottak a helyszínére fényhatás sokszorózódik és e mellett a gyertya belül fél millió koronával, a forgatom pedig
égési tartalma sem szenved hátrányt, a mennyiben
és megállapították, hogy a magas növésű az éppen oly sokáig tart, mintha szabad lánggal 38 és léi millió koronáról 45 és lél millió
*ány a két év allatt 122 cmnyire z í ugoro égne. Az uj szerkezetnél a gyertya a csővé kikép koronára: 7 millió koronával emelkedet. Az
don össze, mellkasa alig egy arasznyi lelt, zett gyertyatartószárba egy rugó fölé l«>sz helyezve, intézet körülbelül 1 és fél millió betétet
gyomra koplaltatásra, éheztetésre vallott. A mely a gyertyát fogyása arányában fölfelé nyomja kezel. Közgyűlése 1910. február 12-én lesz,
vizsgálat szálait a csendőrség nagy eréllyel az izzótesl felé. — A gyertyatartósxár felső vége, amely elé az igazgatóság oly javaslattal lép,
egy a gyertya fölsőjét körülvevő lyukgatot gömbbé
bonyolitgatja. A lány eltartód, kik jómódú van kiképezve, mely a két láng képzésére szük hogy részvényenkinl 25 korona osztalék
földmivesek, letartóztatták
séges levegő beszivására szolgál. Ez a két láng fizettessék!
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Eltűnt iskolás leány. A múlt héten

hozza fehérizzásba az izzólestet. Az izzótest meg
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Csáktornya, 1910. janimra 30-ga.
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pustiti na sejam. Slém bi pokvarili céloga se sadá prviput nesme gledati na nikakvo
VlIlbK l b ü jd iu .
sejma . nigtjar v|Se nebj trgovce dobili. 2rlvovanje. Mora se naciniti veliki glas, mora
Nazadnje bude ipák »Réé télom pos- Hudo vino i pokvarjeno vino nesmemo pus- se jako razglasiti, ako i nebi bilo 2000 heklotala. Za kaj smo se mi tuliko i tuliko bo- titi na ovaj sejam. Slém dvoje postignemo litrov najavljenog vina. Svaki gazda koj prerili, to bude sada se izpumlo. Ako naái Ci1. Kad budu vidli iz daleka trgovci i razme kuliko je hasna íz jednoga vinskoga
tatelji nisu pozabili, mi smo joá vu jesen krCmari, da je medjimursko vino zaistino sejma, naj dvapul tuliko da, kuliko bi zapisali dva-lri Clanke od inedjimurskoga vina. vrédno svojega dobroga glasa, budu i drugi- islinu slroáka na njega opalo i sigurno bude
VeC onda smo rekli, da ako se sadovna — put doáli na sejam. Ako pák jim gustuá doálo dosta na oglasivanje.
izlo2ba niti zbog kralkog vrémena nemore odmah prviput pokvarimo, onda je niti najTo i mi dr2imo za dobro, da se sejam
dr2ati, ali jeden vinski sejam bi jako dober vékái bubenj nedonese viáe knam. Zalo samo vu Csáktornvi mora obdr2ati. Jer Csáktornya
bil, jer bi tak medjimursko vino opet dober dobro vino donesimo na sejam da se ovaj je glavno mesto, vnogo stran|skih more vu
glas dobilo.
sejam dopadne trgovcom i da drugiput ta- se prijeti, doklam to zvun Perlaka, koj tu
Pokazali smo na vinske sejme, kője kajáé dojdeju po naáe vino.
nemo2e vu raCun dojti niti jedno medjipriredjujeju vu Zagorju. Jeden vréden naá
II. Medjimurski vinogradari, ako budu mursko mesto nemo2e naCiniti. Svaki stranjski
suradnik pod imenom »VeáC:Cki kmet« nam v^idli, da se samo dobro vino prima na sejmu bude rajáé doáel na vinski sejam ako bude
je i odgovoril na naáe Clanke. S jednom toje»t takvo vino, kője ako je i slabo, ali se vu Csáktornyi di2al, как onda, ako bi se
reCjom po goricah su se sveposvud spomi- je pod redovitim obdelavanjem pretakanjem vu kojim malim mestu dr2al.
nab ljudi как bi to dobro bilo, ako bi se bilo, budese trsil svoje go rice óim bolje
Jedno osobito moremo preporcCili gaz*
naáemu vinu otprl pijac.
obdelavati, pri bratvi bude pazil, da nezmeäa dom. To, da se naj 2uriju ppjaviti svoje
Nazadnje je nekoliko gospode zelo vu svakoga smrada med dobro grozdje. Svaki j vino i naj se poáteno pripraviju za sej^m,
svoje ruke stvar RéC vodi med njimi gos- gazda bude pripoznal da su gorice njegov tak da budeju ga mogli predi obdr2ati, как
podin Barun Knezevich Viktor, za kojega kruh i slanina. a taj kruh bude samo
tak vu okolici kojigud drugi vinski sejmi. Vu
zi.amo da je jako dober vinogradar.
bolái a slanina samo tak debeláa, ako sej Zagorju ili vu Lendavi ili vu Luttenbergn
Njegovu átivu na drugirn
mestu vu Cim viáe bavi ánjom.
bude takaj vinski sejam. Naá vinski sejam
célosti donesemo naáiin (^itateljom. Naj svaki
Iz ovih dvejuh zrokov mi smo poleg vu Csáktornyi naj bude ili predi, ako pak
preCita da bude lak videl miálenje gosp toga, da se samo dobro, naturalno vino do- zakesnimo, onda barem 3 — 4 tjedne potli,
barona Knezevicha i miálenje naáe.
nese na sejam Pod dobrim vinom razmemo jer trgovce te2ko dobimo jeden za drugim
Mi se sa miálenjem gosp. vrédnoga mi svako vino, koje nije pokvarjeno, kojelvu kratkim vremenii.
vinogradara generalno sla2emo. Hvala mu, nije iz viáe fele grozdjah skup napreáeno,
Joá to, da vino, koje bi za sejam prida se trudi za medjimurski narod. Njega koje ima svoju naturalnu tarbu. Bilo to vino jpravili za muátru natoCijmo vu bélé flaáe,
veC od zdavnja poznamo, da jako mnogo jako ili slabo to je svejedno. Samo se posebi Crez koje se vidi farba vina Na Il ién je
dela med goriCkim narodom i atom prilikom, razme da jako vino vekáu cénu, a slabo treba prismotili cedulu, na kojoj se napiáe
daje ovu stvar vu svoje ruke zel opet je vino menjáu cénu ima.
C.ie je, kakvo je vino i koliko ima iz te
pokazal da se trudi za bolái staliá gornjoZvun toga gosp. barun Knezevich Viktor lajte. Sigurno treba je sve to gustuáno na*
medjimurcov.
veli da ako bi se moglo 2000 hektolitrov, praviti, tak, da flaáe nebudu zamazane i ceAli slém se nesla2emo, da gosp. barun vina najaviti onda bi se leliko po novinah Idűlje s kakvim Cirizom presmoljene. Zbog
Knezevich veli, da kakvo gud vino moramo oglasival sejam. Mi smo toga miálenja, da toga bi trebalo jednoga odbora, koj bi pre-

G odovno как teSki den.
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Bufijom kakvo zlo pripetilo. Imeli su jedno
To se zna, da su poleg toga sve vói*
«I deklo> s,era Iе ,likä08a drugoga posla lie! Dili, samo, da psa najdeju. Zabadav je liodi

je tuhko'spT.vd T ^ e s . bu afgurno mogd Г ' * ’ n e« ° } e
™ Г
^
1 SV*!“ ™ f t " 0
da' r^ T "
da
iiveil Veliki Slacun je imel i lak mu je kSeft den. ■?. Pe a,a mal° nf hápancer’ da se lnal° 5 0 Uk*J'A ! ak9;:Ka psa ,,aJde' ' ,ek n,u ga
iäel, da su aa neälero Ijelo veC tr, lepe hiie rezhodl 1 fnSkl zrak dobL
d“ n*se’ da do1" 2b korun " a« rade’ “ a"
bile njegove vu Budapeát-i.
^ e ,e l r i ,e td Je d e , il o v P e s vese,j e l a k o d K u ” J a s e Je n i k a J n e C u , °*
Vezda je prodal átacuna i ves posel s^aromu Bodiju, как i njegovoj 2eni. Posle
q j vezda se je Bodijova 2ena navek
mu je bil, da po lertal leta pobere stanana j e(^en ^en se Je pripetila velika piakala i Bodi je ápotal i klel redare, da
rinu od svojih stanarov.
nesrefia,
Bufi je nekarn zniknul !
niti psa nemreju najti. Vu takvoj 2alosli
Dober CIovek je bil, nego samo njegve
Dekla se je ziála z jednim poznalim je doálo Jo2efovo. Pri Bodijovoj hi2i je dvoje
dvielalinge su se nikomu ne zvidle. Nikak soldatom i dók su se oni spominali, i dók godovno bilo, jer je on bil Jo2o a 2ena Jozeje ne átél zeti takvoga kvarlernika átéri bi Je sóidat pojel one poharaje älere je dekla fina. Bodi je veC v jutro rano gratuleral
imel decu, a drug:» falinga mu bila, da je Bufijo za ju2inu nosila, — Bufi je nekarn
2eni, i najpredi njoj da jen puálek ro2iC a
preveC rad imel svojega psa, pa i susedove odbe2al i nega bilo nazad.
z atern ide v drugo hi2o i z veseljom doneae
pse je sve к sebi povabil i zgizdal.
Da je dekla brez psa doála dimo,
od- *eni jednoga lepoga »pinCi«-ja, átéri je ran
Da jestari Bodi iáéi к zajtreku,
veó gamah su njoj odpovedali i malo da su njo takái bil, как Bufi i áteroga je 2eni za goje Cekaio po 30 psuv, jer su bili navCeni, ne vun hitili. Bodi je vu velikoj srdilosti dovno kupil.
da r.jim je svaki den cukora delit. Ali svo* drugo ne znal kaj napraviti nego je od prVeselje ne bilo najlepáe jer je 2ena ta*
jega »Bufi« zvanoga psa je najbolje ljubil voga povekáal sirn stanarom stanarinu: to- kaj jednoga psa kupi la mo2u za godovno i
on i njegva 2ena i nedaj Bog, da bi se z jest, áteigeroval je.
|po gratulaciji mu rekla, da bi znala, da bu
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smolenje dal zvráiti i na cedulje napisati
кaj je treba.
[(aj se tiCe samoga sej ma, daj Bog da
bude hasnovit za naáe gornjo Medjimurskc
gazde!

Selske Sparkasse.
P isai:

M ajor J á n os, navuöitelj.

Pod ovakvim napiskom Citali smo jako
hasnovite reCi. Samo joá toliko hoCu dodeti,
kaj je selska áparkassa?
Selska Sparkassa je ona kassa, kam mi
sknpa nesemo svoje filiere za potrebnih
Ijudih, naSim roditeljom, prijateljom.
Vu 1898 leta je naS presvetli kralj po.
tvrdil ovoga zakona, vu kujim je sve ona
dobrola nutri, kaj od naSe prijatelje Cujemo.
Kada se je u BudimpeStu osnuvala Centralska veresiska udruga, tak razmeCi centraláko posudiliáée dru2tvo, taki su morali
varaSke Sparkasse inlereSa pomenjSati.
Mi, koji smo daleko od ovoga Centrala,
od BudimpeSta, как moremo i mi to osnuvati? Mi netrebamo poloZiti niti jeden fillér,
mi netrebamo grunta zavezati, mi netrebamo
dobrostojatelje, proroke, samo poStene ljude !
Ovi poSteni ljudi, kője jeden drugoga moreju
razmeti, moreju i pomagati. PodpiSeju jedno
oCituvanje, da stupiju u zakón vu ovu selsku
Sparkassu, da oCe 50 korune resa (akciu)
nuler platiti Cez 5 let. Öve peneze budu
one peneze, kője gdagud more vun zeti, ako
stupi iz öve Sparkasse. Daklem zapisani Clani
osnujeju veresijsku udrugu.
Zakaj je to dobro? Zato, kaj je doma!
1 zato, da oni penezi, kője mi vu ime interes
odnesemo drugam, doma ostaneju! Pak joS
zato, da nas ide on hasén, vu kojern se
deliju stranjski! Da svaki Clan ima juSa de*
liti se iz Cistoga hasna, makar je i du2en !
Nepriatetji su ove selske kasse oni, koji
proli govoriju, koji ljude plaSiju, pak to veIiIи, zakaj baS navuCiielj slaZe to!
To je istina, da lepoj torbi nesegne
navuCitelj, ar mu drugi predi prevzeme punoj zdeli nesegne navuCiielj, ar je i drngomu
predi prebrano. NavuCiielj je dobil siromaSko
Vivienje. On je zadovoljen i z Zgancom, i
svakojakim siromaStvom. Vu tom se namiri,
vu tom i vmerje! Vidite dragi Citatelji, lehko
najdete zroka, zakaj se bori navuCiielj z z i

naroda sloiiti tu selsku kassu? Zato, da je
tu ovomu Cloveku, koj se bu trudil, mala
plaCa, tak zvano zeljom grah, a oni koji su
neprijatelji, njim to netreba! Njim se to
premali hasén vidi. A dabi bil veliki hasén,
nebi ova kassa Cekala navuCitelje! Bi oni
slo2ili, kojim je bli2e, как navuöileljom.
Vidi se dragi Citatelji moji, как da bi
mi — navuCitelji — okoli vas neprijatelje
nabirali! M i! Dobro znam, da svi oni, koji
denes doligovoriju nas i vas, budeju iSCe
dobri prijaielji.
Istina, pri nas se je ta selska kassa
slo2ila, i svaki den Cekarno od törvényszéke
végzéáa, da moremo se hapiti. Bili su takvi
proli, koji su mislili, da budu se grunta reéili, a bili su i takvi nespamelni, koji su to
iáóe i potvrdili.

Prodavanje medjimurskih vinah.
Pisai: Dr. K n «ze v ich Viktor.

Od veC stranih sam Cul, da oglasivanje
naáih vinah u novin oko 400 К bude kós
táló. То ni je istina. Ja mislim, da oglasivanje
niti 60— 80 К ne koSla. NaSe vino osobito
Stajerci, Svicarski, i iz BeCa iSőeju, zato moramo oglasivanja naSa u sledeCe novine poSiljati: Allgemeine Weinzeilung, Weinlaube,
Gratzer Tagespost, Muraköz i u jednu novinu,
koju u Szombathelyu tiskaju. U ovih novin
ne treba vina veCput, как samo trikrat da
oglasimo. Csáktornya zato dr2im za prihCno
mesto vinskoga sajma, jer ima od svakih
stranih Zeljeznice í da ovde kupce luttenbergCan ne mogu zamamiti, kako se je to
letos pripetilo.
Kako Cujem, u samoj naáoj fari mo2emo
1200 hektolitrov vina najti, koju ni su prodali. Ako mo2emo 2000 hektó izloftiti, onda
naSi stroSki ne-Cilii veö. как 80 korun, pak
i ja, za moje 125 hektó vina, ne budem
veC, как 2 К 50 filler slroSka imel. Na
takvo formu moremo i 3 — 4-put naSe vino
u novin oglasivati, tak tál je oglasivanje.
Prije, как sednicu dr2imo, moremo znali,
koliko svaki gazda vino ima Zato prosim
birove, nek popiSeju one gazde, koji vino za
izloZiti imaju; onda pak i gospone notarjuSe
prosim, nek n&Sim novinam javiju, koliko
vina budu izlo2ili, da vidimo, jeli je vrednu
izloZbu slo2ili. Ja napnmer 141 hektó novo,

i on psa kupil, onda bi ona nekaj drugo, srdce odmekne jer je se Cuda tuguval za
ali si je mislila da bu mu najvekSe veselje, zgublenim psum. Jen se bole 2uri, как drugi,
jer bi svaki rád prvi bil. Так su si jenpot
ako bu opet imel psa.
stupili v sobu. Jeli njim je popustil stanarinu,
» Nikaj zato, veli Bodi, imaju meslo ali je je sve skup vun hitil to se nezna,
priuas obedva.«
jer je straSm kriC i lajanje bilo.
JoSCe su se od toga spominali, da dojde
Stolci se prehitavleju, kupice se tereju
jeden sluga i nosi maloga psa i veli: to su psi lajaju, a ludi pred hi2om stojiju i p>sVam gospa sestra poslali za godovno, na- luSaju to larmu. Ali mera je iSCe ne bil«
mesto zgublenoga Butija. Stari Jo2o je srdit spunjena. Jeden trgovec Jo2ijov priatelj takaj
bil ali kaj si je Stel, dal je slugi jedno kruno donese jednoga psa. Zatem dojde jedna 2ena
trinkgelta.
Stera je na ju2iuu hodila ta i takaj donese
JoS je sluga lam bil, da se Cuje za jednoga maloga psiCa. К tomu iSCe je jen
vrati — vau, vau! vau. — vau! — Za magarec sluga takaj prijel negdi nekSoga
Doga skrikne йена, mór ti znarn nenosi Sto grdoga psa i donesel ga Jo2iju i del v sobi.
Nazadnje se i neSteri priatelj Jo'íijov zmisli
Celvrtoga psa?
i donesejomu saki psa za godovno, namesto
Так je i bilo. Jo2ijov bratiC je doSel i
dopplal za sobom jednoga psiCa. Da je gratu- zgublenoga Bulija.

a gospon Krauthacker pak bude 34 hektó
staro vino izlotil.
Kakvo god vino moramo izlo2iti; iz
najhujáih vinah se Zganica kuha, ili ocet
napravi.
Cujem, da je letos mnogo vina pokvarilo. Ja se utam reCi, da su toga gazdi krivi.
Vino se otakati mora. Cim veőput, s tim
bolje. Do poCetka marciuáa najmanje triput
se more vino otakati.
I one gazde, koji su veC vlno prodali,
prosim, nek i od ovoga vina poSleju u nekolikih flaáah muátre. Ove flaáe budemo
naposé na jeden stol davali.

Politiöki pregled.
Как smo veC zadnjiput pisali. Njegovo
VeliCanstvo kralj je imenoval za ministerpredsednika Khuen Hédervéry Károly grofa.
Sadaánja ministarska üslina je sledeCa.
Khuen Héderváry Károly gróf je minister predsednik zvun toga on je minister
nutraSnjih poslov, te on zvráava posle minislra a latere i ministra horvatskih poslov.
Lukács László dr. je minister financije.
Hieronymi Károly je minister trgovinskih poslov.
Serényi Béla gróf je minister póljodelskih poslov.
Hazai Samu general je minister honvédov.
Székely Ferenc fiákuá je postal minister
pravice zvun toga on zvráava posle ministra
za ákole.
Nova vlada je proálog tjedna vu sredu
dr2ala prvu sednicu. Zatem se je vu ponedeljek predstavila orsaCkomu spraviáCu.
Sve stranke su prije orsaókoga spraviáóa dr2ale sednice i sve su vu lem slo2ne,
da vu sadaánjoj vladi nemaju ufanje. To su
vu ponedeljek i vu spraviáCu takajáe pokazale. Jako glasno je bilo spraviáCe vu
pondeljek.
Sve stranke su vu tóm slo2ne, da se
vladi mora nepovjerenje izraziti. Tojest budu
pozvali vladu, da naj se odpove slu2be.
Zvun Juslhove stranke sve druge stranke
su pripravne na 1— 2 mesece dali indemnitet, tojest ovIaáCenje da 1— 2 mesece
more vlada brati porciju, ali onda mora i
novo zbiranje ablegatov odrediti.
ga nazaj, odkud je doáel. »Nutri mi neslani! — veli — imam veC tu desnajst grdih psuv!«
»Makar stoáesnajst! — veli sluga, ilak
je moj tromf, jer ja nosim pravoga Vaáega
Butija.«
1 istina, to je zgubleni Buti. Kaj oaj
napravi Jo2o, naj ga stira?
To nemre napravili. Zeme si Butija
sebi a da slugi 25 korun.

к

Odnese psa vu kuhnju a sluga z metlom napravi reda med psi.
То se zna zvun Butija su si psi bili
rezdeljeni med poznatimi Jo2efi. Так su svi
godovnjaki lehko doáli do psa.
Do polne je itak fala Bogu mir nastai
v Jo2ojovoj hi2i.

Ali ovi su veC po átengaj poCeli lajati,
lacijo zvrSil, dal je prek peseka rekuC, da
Da se je na zadnje stari Jo2o z 2enom
oni v sobi iáCe bole. Bodi je od velike srnek zemeju na mesto zgublenoga Butija.
skup sei к stolu, zbriáe si mokru lice i veli:
ditosti zgrabil palicu i tukel je sve poprek,
Mali bratiC je misül, da bu dobil jedno
»Na lepő se zahvalim na takvimi dari,
da njim je diaka lelela.
deset korun trinkgelta, a kajbi, bar-bar, da
na moje godovno, — toga dneva ne bum
»Sesnajst
psuv!
Straáno«,
kriCi
i
skaCe
je vuSel iz hüte.
pozabil ako bőm i sto Ijet 2ivei I«
med njimi.
Zaloslno je iSel po Stengaj ali zasmejal
L o v r e k o v Ivek.
Vu lem momento ide sluga i nosi takaj
8pi da je videl. da Celiri kvarterniki takaj
рэа.
Bodi
ga
spazi
i
be2i
pred
njega
i
tira
saki jednoga psa neseju gospodaru da mu
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M egnyitó.
K é t részvén yes m egválasztása a közgyűlési jeg y z ő k ö n y v hitelesítésére.
A z igazgatóság és a felügyelő-bizottság közgyűlési jelen tése.
A z 1909. é v i számadások m egvizsgálása ; a m érleg m egállapítása; a nyereség felosztása.
A z igazgatóság indítványa az elhalálozás folytán m egüresedett igazgatói állásra vonatkozóan.
Három igazgatósági tagnak 3 évre való m egválasztása.
A z alapszabályok 77. és 83. § -a in a k módosítása iránti igazgazgatósági ja va slat.
E setleges indítványok.

1

\

40. §. Minden egy részvény tulajdona jogot ad a közgyűléseken való jelenlétre és a határozat hozatalára való befolyásra ; két részvény
két szavazatra jogosít és így tovább egész 50-ig, ennél több szavazat azonban sem saját személyére, sem meghatalmazója nevében egy személyben nem
egyesülhet, bármennyi is legyen részén veinek száma.
41. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy úgy a megjelenés meghatalmazó, mint a meghatalmazott részvényes is nagykorú legyen
és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta a részvénykönyvben az ő nevére legyen beírva, végre hogy a megfelelő szelvényeket tartalmazó rész
vény a közgyűlést 3 nappal megelőzően az intézetnél letétbe lett legyen helyezve.
42. §. A törvényes képviselők, vagyis gyámok és gondnokok kivételével, a meghatalmazott ebbeli minőségét szabályszerű meghatalmazással
tartozik igazolni.
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Meghívó.
A Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság
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Megnyíló.
Két részvényes megválasztása a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése. .
Az 1909. évi zárszámadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, a felmentvény megadása.
Kínok és 5 igazgatósági tag 3 évre leendő megválasztása.
Három felügyelő-bizottsági és 2 póttagnak 3 évre leendő megválasztása.
Netáni indítványokI

10. §. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 35 szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás
útján senki sem gyakorolhat.
Szavazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal biró részvényes, akár Térli akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi
minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.
Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

Meghívás.
A z Alsómuraközi Takarékpénztár Részvénytársaság
Perlakon

H A R M IN C H A T O D IK É V I

rendes közgyűlését
1910. évi február hó 2 0 -ik napján délután 4 ó ra k o r
saját üzlethelyiségében tartja,
melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak.

A közgyűlés tárgyai lesznek:
J. E lnöki je le n té s a lefolyt üzletévröl.
2.
A felügyelő-bizottság jelen tése, ennek alapján az 1909. évi szám adások, a vagyon
m érleg végm egái lapít ása és a felü gyelő bizottsággal egyetem ben a szám adók felm en tése,
továbbá a m u tatkozó tiszta n yerem én y felöli rendelkezésre vonatkozó igazgatósági indítvány
tárgyalása.
11. A társaság hivatalos közlönyén ek m egjelölése.
4. A társaság igazgatósági ta g ja i közül az alapszabályok 54. §-a értelm ében kilépő
Jellachich M ihály és Sipos E lek igazgatósági tagok h elyett uj választás m eg ejtése, e setleg
a kilépők újbóli, — és ezeken kívül az alapszabályok 52. §. értelm ében m ég 3 igazgatósági
tag m egválasztása.
5. Az 1910. évben m űködő felügyelő-bizottság m egválasztása. (66. §.)
K elt Perlnkon , az A lsóm uraközi T akarékpénztár R észvén ytársaság igazgatóságá
nak 1910. é v i január hó 20-án tartott üléséből.

JU

Аж Ig a zg a tósá g .

Az

Alsómuraközi

Takarékpénztár

Részvénytársaság

a kebelében alakult

önsegélyző szövetkezetét
beszünteti és 1910. évi január lió 1-től kezdve

het i b e t é t - és e l ő l e g - ü z l e t á g a t
létesít, melynek alapvonásai a következők :

1. Egy-egy részlet fejében lielenkint és a hét bármely napján 1 korona fizetendő.
letek száma korlátlan.
2. A befizetések 1910. évi január hó 1-töl kezdve, vasár és ünnepnapokat kivéve,
bármely napján vehetik kezdetüket és 184 hétre terjednek.
3. 184 hét lefolytéval a takarékpénztár minden teljesen befizetett részlet
koronát fizet vissza. Л 10 korona külömbözet 5 % kamatozásnak felel meg s

A részaz év

után 200
az ez után

járó 10% adó
az intézetet lerheli.
4 A befizető, a ki 4 heti

befizetést teljesített, 1 — 1 korona h ti befizetés után 200 ko
rona előlegre tarthat igényt mely után 7% kamatdt fizet.
n. Késedelmi kamatot csak 4 hetet túlhaladó késedelmezésnél számítunk.
6 A heti befizetés elszámolás mellett bármikor beszüntethető, vagy jogokkal

és terhekkel másra álruházható.
7. Vidékről a befizetés m. kir. postalakarékpénzlár utján is eszközölhető s befizetési lapokat az
intézet díjmentesen bocsát rendelkezésre
Kelt Perlakon, 1909. évi deczember hó 18-án.

Alsómuraközi Takarékpénztár Részvénytársaság
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Gnbonn á r як.

—

Ciena Ш кн.

mmázsa______ t m.-cent,___ kor.
Búza elsőrendű
Rozs
Árpa
Zab
Kukoricza
Fehér bab uj
Sárga bab
Vegyes bab
Kendői mag
Lenmag
Tökmag
Bükköny

Páenica
Hrí
Jeömen
Zob
Kuruza nova
Grah beli
* íuti
»
zméáan
Konopljerioseme
L^n
KoSCire
Graliorka

fill.

26 00 —
16 2 0 —
14.00 —
14.00 —
12 60 —
20.50 —
16.20 —
14.50 —
19 00 —
22 00 —
27.00 16.00 —

Szőlő-oltvány
•zőlővesszőről és b orról NAGY KÉPES ÁRJEGY
ZÉKEMET

I N G Y E N
és bérmentve küldöm meg, a ki elm ét tudatja.
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni
nem akar, mert ebből m egtanulhatja a s ző lő 
telepítést s em ellett sok szőlőkép van benne.
Szőlő oltványokból és más egyéb európai és
am erikai sim a és gyökeres vesszőkből, a v ilá g h ir ü
D e l a w a r ó -b ő l állandóan több m illió
készlet eladó, olcsó ár m ellett. Több ezer e lis
merő levél' közte több hercegi és grófi u rad a 
lom tól.

Cím :

Szűcs Sándor Fia, szölötelepe
BIH ARDIÓSZEG.

652 15-24

Zongorák és
pianinok

Elvállalok bárminemű Írásbeli

íjak valamint átjátszottak olcsón munkát (másolás, telek kény vkikaphatók
irás, informatio-adást stb.) helyben

Schmidt Cde Karmesternél
Csáktornyán.
Liliput Mignon

130 cm. hosszú,

gyönyörű hanggal.

„ 3- .

Egy majdnem uj, átjátszott zongora igen
olcsón eladó.

vagy vidékről mellékes foglalko
zásul. Helyben esetleg eljárok a
házhoz d. u. 1-2 óráig és lél Ú-tól
bármeddig.
Cim a kiadóhivatalban.

Butorvásárlök figyel mébe!
!
,

lla jó és olcsó bútort akar vá- U lp o p u i
súrolni, forduljon bizalommal nlRO U m .

ADUIM
НППИП

[

kárpitos és diszitö bútorraktárába

;

V A R A Z D IN , PostcA-uteza 12. szám .

I
►

a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlőés szalonberendezéseket kaphat. Ugyanott minden
féle díván a legolcsóbbtól a legfinomabbig jutányos
árban kapható. Javítások is elfogadtatnak.

I

►* , ----------------------------------------------------------- ---------------- 1---------------------------

^ ™ fcr*
►«
I

Bntorraktároin szíves megtekintését kérem ! !
Vásárlási kényszer kizárva!!

m
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Khuen Héderváry gról ministerpredsed- vu Turskoj zakón vlada. Mnogi nisu slem izraCunali, i mogli bi veC prije to svetu ja
nik je rekel da pred horváti nebude popus- zadovoljni jer bi brez zakona radi haraCili vili. Ima navek takve ljude na s v e tu , koji
lil iz magjarskog stanoviáta. Od grofa Khűen sem tam vu orsagu. Takvi se onda primeju zabadava samo prestraáiju sveta. Ali prle
Héderváry a jako mnogo Cekaju slavonski i jer je zakón joá’ strog i to zato, da se neáteroga dana, da je zrak Cist bil, vidla ae
inagiari, как to iz Sr). M. U-a Citamo. drugi preplaáiju od példe, budu skonCani. jako lepő jedna repaCa. Rep mu je gori
Khuen Héderváry je 20 Ijet bil ban, za Так piáé »Tanin« turske novine, da su vu stajalo a glava pák je spod bila. Vidli su
njega znamo da pózna horvatske prilike. Adani 23 takvih ztoCestih ljudih odsudili to novu repaCu vu Kalabriji vu Trstu i vu
1 sami horváti, koji su proti serbom, bi na smrt i skonCali su je.
Slavoniji. I kod nas su spazili to lepu reradi. ako bi Khuen red napravil vu Hor— Za je d e n a js t k o ru n , — je d e - paCu Kroz celi tjeden vidlo se je na zahodvatskoj. Jer denes je vu Horvatskoj straáen n a js t d ú s a . StraSen Cinje doSel na svet- nim kraju.
staliá. Rauch gmiri, a svaki dela kaj hoCe. lo vu Dole francuskim varaáu. Tabois, koj
— Vlak je o p a l vu v o d u . Slraáno
N »jveC terpiju magjari vu Slavoniji. ObCina je betelne dvoril vu ápitalu je viáe betegnih se pripetilo vu Ameriki. Polek North-Bayja
gde su svi katoliki magjari, samo 5 serbov zaklal, jer je od pogrobnog drugtva za sva- (Ontario) od jednoga vlaka se ftrgla Cetiri
stanuje vu njoj, dobi za birova serba. koga mrtvoga dobit jednu korunu Da bude zadnja koCija. Te koCije su iz visokoga
Strähne nepravice._________
viáe mrtvih imel ogiítal je je. Na svetlo je átreka dőli pale vu jednu vodu. Peta koCija
K A J JE N 0V 0G A ?
doälo, da je od novernbra desetoga do de- se na átreki vuggala i zgorela se. Oni, koji
------*
vetnajstoga jedenajst ljudi vumrlo, kője je su se vu vodi ftopili i koji su se zgoreli,
— Lepa z a b a v a je bila za leta 1910- Tabois dvoril. Vezda su izkopali i parali oko 48 broja su. A viáe 92 broja su se
ga Januara 19-ga vu Murakirályu pri Gori- mrtve i na svakim su opazili, da je ogiítani. ljudi oranili. Od öve nesreCe joá neznamo
csanecz Leopoldi. Bilo ga vnogo rodbine i Tabois je je ogiftal. Pijan Clovek, mrk i gru- sve. Möge biti, da iáCe mnogi su tam poginuli.
se je bilo jako vu veselju, kajti vnogu se bijan je bil, pák né samo betegni, nego i
— Во j kot a m e ric k ih m e sa ra . Vu
ga se pripravilo zbog njive kCerke Jelice pajdaái njegovi su bili strahom od njega. Evő, ameriki ljudi su se veö zadovoljili, kaj je
zbog kője smo se tak lepő i veselo zabav- vu Francuskoj veC niti vu Spitalu nije sigu- meso tak drago. Viáeputa su veC prosili
liali I znjenin mladencom zvanim Szlavicsek ren Clovek.
ljudi mesara, da nek inalo faleáe prodaju
lgnáczom iz mesta Ligetvár. I lépa banda
— O b esila je s v o ju decu. Vu Bu- meso, jer siromaáki Clovek nemre lak drago
je bila zarad rodbine jedne i druge nego dapesti je Schulz tehniCara gena, dók joj kupiti. Ali to je sve nikaj ne hasnelo, meso
nazadnje veC kad bi bili otputuvali zovom mu2 nije bil doma svoje troje dece obesila. se joá bolje podragelo. No nego pripetilo se
devojkom na stan bili smo jako lépő póz- Najmlajáe déle je bilo jedno Ijeto staro, a na toga takvo, kaj se за т о vu Ameriki
vani как naj zvekáim brojom poleg stare najstareáe áest Ijet Kad je sa decom zvráila more pripetili. Bojkotirali su ljudi mesare.
navade kvara gled i za njimi poCasu jednu onda je ogiftala samo sebe. VeC
skororn Viáe milliuni ljudi su se dogovorili, da nebudu
vuro spravilu nas je zlépim brojom devet mrtvu su ju naáli, ali ipák su ju na givlenje meso jeli, ako ne dobiju za faleáe. Clovek
seskupa tojest bilo je áest muáki a tri pák donesli. Zrok njenoga Cina je bil как veliju bi mislil, kuk imaju vreme amerikanski za
genske a vodja nam je bil Goricsánecz Gyura, to, da je mug za drugimi genami hodil i na áale, ali to le ne áala. Amerikanski jako
kaj ti najstareái je bil i lepo smo olputuvali svoju familiju néje mislil.
tvrdo drgiju onu, kaj su se dogovorili. U
do njihovoga grada i lépő smo se pozdra— L a p o rte isk a c o p a rn ic a . Vu Lo- Bostonu viáeputa su veC skupátinu drgali,
vili kakti nova rodbina. I bila je prva reC portéi— ju je givela
jedna jako Ijepa na kojem su se obrezali, da s célom jakosova : malo Cekajte. I mi smo Cekali, kajti rano gena. Imala je tam jednoga lepoga i véli tom budu radili, kaj se vu célom Ameriki
su pokrili onu, kaj smo mi doSli iskat i nutri koga farma (grunta)
Okolni ljudi su veC razáiri bojkot. No mesari, kaj budete vezda
su veC ponavadi plesali ovi dva pari, nego zdavnja spazili, da ta gena svoje viáebrojne radili? Morale meso za faleáe prod'ati. Ali
veC je bila talinga prva, da gospon zastav- muge jako flelno zgubije i da je mnogoputa za siromaäkoga Cloveka niti to nikaj ne
nyék su veC bili jako naginjeni pák su ot- odiála zamug. Ne zdavnja se pripetilo, da higa hasni, jer vezda pak se melja i jajce i drugo
poluvali na poCinek zalo su onda gospon lepe gene se zgorela a vu ognju je i ona jelo podragelo.
sereg kapitan njivu dugnost morali dovráiti sania vumrela. Da je redarstvo na gruntu
“
7 “7
a mi pak kakti rodbina smo samo malo Ca- iskalo, naáli su vu vrtu 17 mugkog mrlvo
U r e d n ik O V I OCIgOVOn.
kali i Cakali i vidli jesmo, da se nebudemo lelő. Svi su bili zatuCeni Redarstvo je dalje
N aiim poituv&nim éit&teijom dajemo na жпяфе,
Л,каП, da ga nega nikoga akim bise bdi tn tito i doS,o je na javnoel, da ie muáeje
nadale pozdravili kakli nova rodbina, kajbi sve Ijepa iena zalukla. Prijali su onoga elo- nJem Za(o
bill poiskali kaj naui je zginulo. Barem da veka, koji je navek poinagal vu takviin Cinu
xn*ti tko j e to, kqj pita kaj od naa
nas bili popitali kaj iSCemu nego je bilo gem. On je tak sve izpovedal, da ta gena N ekoji budu т огеы и бекяи тога и пя odgovor, » и to
polrebno se nazaj obrnuti na svoje prveáe je navek bogate muge iskala svojom Ijepotom. jim naj пежете vo\ju, j e r т огеы и pitapje, kqje moveselje knaSemu poálenomu Goricsánecz Poldi, Oa je veC sve blago od muZa odzela onda
I veselo nas kakli svoju rodbmu je prl|el ga zalukla I zakopala je njega VU vrlu On
pod svoj krov i lak smo veselo gosli spre- je samo onda pomagal ieni, da je trebalo|6ospurednik „Med i«nrja“
Csáktornya.“
vodili lam. Mikecz Mihály Drávaegyház
mrlveno telőnekum zakopati. »
»
1ч
Iz p iti z a h a c a re i za v o d ite lje cmom je iena 17 muaov poslala na drugi
zaéravoe j. Onoj knj*
шкЧ
im ü d a m fm a s in a h Vu najbligeáem vrémeou svet i zaskrbila je sebi njihovo blago. All m ure je »»vék Magjarsku spadaio pak i sada spada tam.
budu vu Soproni obdrawi február. 6-ga ob Bog ila к kaStiguje lakve ljude. Tamo . onda
£ 3 S
9 vuri pred poldne izpiti za hacare i za dobije svoju plaCU gde niti ne misll. I ta jasno od pololaja Medjimurja, to j o i ne snamenjr, da je
vodje damln.aSme. Tko hoCe na ove ispile iena je dob,la ono, Sta je vred,la. On Clovek,
S
L !!* £ l£
iti, mora molbenice dati nutri к m. kr. obrtnom koji je njoj vu ubojni Cinu pomagal, jeden- » o r v a ib a je joá bolje bila prikiopljena MaWarskoj как je
nadzornirtva u Sopron Szenl-György-ulca 20 put je átél od nju robili ono blago, koju je
_ D im o d o id u »Ctronia« zvani g<j- krivljeno zaskrbila. U UOCl je doáel vu hlgu, azatem zbog velikih bunah i meianjah nikad nije а Ы т
Xös (damfsif) je izN.ÁvJorka petsto nazaj ienu je zavezal , priCnel je robili. Ali vu “
f f Ä S d ttT fiS
se povraCenih dopeljal iz Arnerike vu Fiumu nepazgljivostu je lampaáa prehilil, od Cesa puhom, da »z loga nafiiniju glas, da Medjimurje pod НогNa gűzöSu je bil i Bariba János nori, kojega se hiia vuigala. Samo tuliko vreme je imái
SU Zbog slabo nametl poslali na/aj IZ Ame- robotnik, da je mogel odbegati. Higa se S Hódos (po vlastelinu Hódosu) Domasinec je bil Domaa C w rike. I jedno mrlvo lelő je donesla so- kenőm i svim blago,n zgorela. Robotnik.,
born Garonia Lukács Aulai iz Temeskubina как saru veC prle pisai,, prijali su ga. Vezda potiem, jer se Je Buzovec zvai Buzid, po grofu BuzádM».Ov»
je oliSel vu Amenku vu Fdadelfiji
si je sarno njega budu kaätiguvali, jer zakaj je
1
vnogo imelka nriskrbel Cez dllga Ijela dók- ne )avil,
kaj radi gena l zakaj jenjoj iáCe
ukva raznovrslna sela bila vu Magjarskih rukah,
,
,
onda mogel tko dosvedoóiti, da je Medjimurje pod
lam sada VU Ijetu nije vumrl. Vu svojim pomagal.
^
ku epadaio. Vu Mediimurju je pred 1 0 0 - « X ) Ijetmi mnoteátamcntu j e odredil da ga moraju mrtvoga
—
R epace. Izvanjske novine veC viáe- t\n* magjarov üveia, koji su medjimurci postaii i nnaaju
VU
M .gjarsku odpeljali, |er vu domaCoj puta piSeju, da za kralko vreme, moie biti,
S Í S S * t o í
zemlji hoCe poCivati. Evő, как vleCe Cloveka da vu marciuáu vidli budemo Halleiovo nurat i megjimurskim m .gjarom .
domovinska zemlja’. Tu se zaistinu ispunile repaCu. Piáeju i to, da naáa zemlja bude ^ n ovulí^p iiite nam veóputfako se kajCpripet> uun чп
pesinkove reCi da* Tu giveti i vumréti moraá. kroz ove repaCe iála. Ako bude to istina okoiici, ili ako kakvo itivu hoóete vu novine deti. rozdrav!
—- V n o g o s k o n c a n ja vu T u rs k o j. onda bi si lahkorna pripetilo to, dananaáoj
^ ^ п Г ^ ^ к ^ ы to°jbUo*1^mSguee^Teji* тл
Как smo VeC to VU Onim vrémenU pisall, Zemlji SVe givot pOgine. Ali ZatO se nikaj Vu kojim i'isto magjankim mestu za*T«d*jte, koji otnc bi
VU Turskoj je novi red naslal. Novi je sül- ne treba
bojati, jer danas veC suje takvi
m JSja«“ . W t e ^ ^ t i "tS fT Íjí.
(an, nova je vlada veC jedno Ijeto. Vezda 1pametni ljudi, koji bi to sve osigurno mogli g0vo pri Vm *u 4ko u. To Vam je najfaiei* stvar.
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A C sá k to rn yá i Ta k a ré k p é n ztá r R é szvé n ytá rsu la t
t. c. részvényesei 1910. évi február hó 12-én délután 3 órakor, Csáktornyán a tár
sulat saját házában tartandó

xxxviii. rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.
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Ta n ácskozá si tárgyainak so rre n d je :
a)
b)
c)
felmentvény
d)
e)
I)

Elnöki megnyitás.
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a
feletti határozat.
Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
Igazgató, 4 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
Esetleges indítványok.

Csáktornyán, 1910. évi január hó 4-én.

A z igazgatóság.
37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által
gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hél óta a
társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal m egelőzőleg, azaz 1 9 1 0 . évi fe b ru ár hó 9 -lg az

.

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

I

A Csáktornyán székelő

j

1 Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság

I

1910. február 24-én délután 3 órakor, saját helyiségében

>
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tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
%
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Tárgysorozat:

I

1. A gyűlés megnyitása az elnök állal.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4. A zárszamla beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása.
rozása és a telmenlvény megadása.
5. Három igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*)
6. Esetleges indítványok.
Csáktornya. 1910. január 15-én.
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Az igazgatóság.
•) 33. g. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyü k b e n minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által gyakorolja, de
ezer. jog gyakorolhatására megkívántat^, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előttlegalább 4 hét óta a társaság könyveiben
az 6 nevére legyen beirva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg azintézet pénztárába letétessék.
Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Nyomatott Usenet *ulóp (Ыгадех Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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