
XXVII. évfolyam. Csáktornya, 1910. julius 10-én. 28. szám
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, ny iltterek j*  hirdetések. q,aByar é$ horv4t nyalvan megje|en6 társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. Hlrt,t*,,k 1,U*y**"

Trieft* uéa 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyiittér petitnra N éttér.

M U R A K Ö Z
EMlntéal árak:

Egész évre . . .  8 kot.
Fél é v r e .......................... 4 k o t
Negyed évre . . . .  2 kok. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Feleiéi eaerkeesté:

ZRÍNYI KÁROLY.
FésierkeeeUI:

MARG1TA1 JÓZSEF.
Kledé ée laptaUJdOBOe:

STRAUSZ SÁNDOR.

Aratás előtt.
Egy-két nap még s az aranykalászos 

rónaságon, hol az érett gabona felett még 
csak az énekes madarak zenéje hallatszik, 
megcsillan az éles kasza, hogy learassa azt 
a termést, azt a gyümölcsöt, mit majd egy 
esztendő verejtékes munkája teremtett meg.

Aratunk! Minő bűvösen hangzik e 
szó. Benne a munka jutalma, a fáradalmak, 
kínlódások ellenértéke.

Van-e szebb muzsika, összhangoltabb 
zene a kaszacsengésnél. Ismerhelünk-e szebb 
danát az aratók vidám énekénél s gyönyör
ködhetik-e a szem gyönyörűbb látványban, 
mint r.z élettel megterhelt szekerek mesés 
látványosságában ? !

Mégis csak a természet az ő minden- 
hatóságában nyújtja a legszebb, a legulá- 
nozhatatlanabb képet, semmi sem pótolhatja, j 
semmi sem helyettesítheti őt. Az ő nagy-; 
szerűségének pár|a nincsen, az ő atyai gon-; 
doskodása felülmúl minden szülői szeretetet.

S mégis '»bben a szent percben, mikor 
szemünket végiglegeltetjük a termőgabonálól 
terhes aranykalászos rónákon, most mikor 
az élet sarjadzik a fekete humusból s ba
rátságosan hajladoznak a lerhes kalászok, 
az őket simogató lansy szellő alatt, mégis 
olyan furcsa, olyan bántó gondolatok tá
madnak agyunkban, melyek nincsenek össz- 
haiigzásban azokkal a szép képzetekkel, 
melyekkel a természet nékünk kínálkozik.

Eszünkbe jut mindaz a baj, mindaz a 
sok gond és bánat, amit a gazdának a mai 
napig szenvednie és eltűrnie kellett. Hány
szor került válságos helyzetbe saját hibáján 
kívül. Hányszor reltegett a jégesők, a késői 
zivatarok alatt. Hányszor rimánkodott tehe
tetlenségében az egek Urához, hogy mentse 
meg munkája gyümölcsét az elemek iékez- 
helellen dühétől s ne engedje pillanatok 
alatt elpusztulni azt, mit hosszú hónapok 
verejtékes munkája alkotott És igen sokszor 
hiába könyörgötl. A jégeső elpaskolta, a 
késői zivatar leverte lábáról a vetést s a 
tönkretett gazda a vihar után, mit tehetett 
Webet, mint födetlen fővel, levett kalappal 
buzgó imát küldölt fel ahhoz, kinek kiszá
míthatatlan jósága és előrelátása, ezzel a 
súlyos csapással látogatta meg őt. S itt nincs 
segilség. A legnagyobb munkabírás, a leg
kitartóbb szorgalom hiábavaló. Az elemek 
vad dühét megfékezni, de még csak véde
kezni ellenük nem áll módjában a tehe
rben embernek.

S ezért fakaszt belőlünk az aranykalá- 
szos róna, az ő rengő-iingó kincses erde
jével szomorú gondolatokat. Szomorúkat

még akkor is, mikor a földmívelési miniszter, 
körülfogva nemes és tudós gárdájától, az 
idei *év kedvező gazdasági mérlegét megál
lapította.

Örvendetes ugyan nemzetünkre nézve, 
hogy végre-valahára egy jó gazdasági esz
tendő kedvező kilátásaiban ringatózhatik, 
de önkéntelenül és ismételve vetődik fel 
lelkűnkben az a gondolat: miért is van 
nemzetünk ezeknek az izgalmaknak állan
dóan kitéve! Mennyivel boldogabbak más 
országok népei, amelyek existenciája nem 
az időjárástól függ. Mennyivel szerencséseb
bek ama nemzetek, amelyek iparral s ke
reskedéssel is foglalkoznak. Ahol nem az 
időjárás szeszélye billentgeti hol ide, hol 
oda a mérleg kedvező esélyeit, hanem az 
emberi kéz, a nemzet szorgalma, kitartása 
teremti meg a jólétet, mely az ország fel
virágoztatásának megteremtője

Várjuk, várjuk, mint hajdanában a 
keleti népek a Messiást, a ránk hasadó 
hajnalt, mely országunkat a gazdálkodás 
egyoldalúságából kivezesse.

Akkor is tetszeni log a kasza csen
gése s örülni fog lelkünk a megrakott sze
kerek láttára: de nemzetünk boldogsága 
nem fog függni az időjárás szeszélyeitől.

A föld áldása párosodni fog az iparos 
szorgalmával s a kettő együtt meg lógja 
teremteni azt, ami után százezrek ajaka 
epedez: a gazdag, a hatalmas Magyaror
szágot !

Kozniopolitizmus.
Régi dolog, hogy mi mindig 4—5 lé

péssel hátrább ballagunk, mint a többi nyu
gati nemzetek. Történelmünk eseményeit 
nyomon követve, csakhamar be kell látnia 
azt még annak is, aki vaktában tagadásba 
venné. A keresztény vallás felvételétől kezdve 
egész a francia forradalom szent eszméinek 
elfogadásáig minden dologban, minden 
irányban négy-öt lépésnyi késéssel haladunk 
tovább azon az úton, melyet a többi művelt 
nemzetek, minket megelőzve, végig tiportak.

Ha elmélkedünk e tény fölött, nem 
juthatunk más magyarázatra, mint arra, hogy 
a magyar nép lassan gondolkozik. Jól meg
gondolja azt, amit a többi népek inycsik- 
landóztatóan nyújtanak feléje. Jól megrágja 
és csak aztán nyeli le. Itt a késés oka.

Azt mondhatná valaki, hogy ez nem 
igaz, amennyiben a magyar nép szive olyan, 
mint a szalma: könnyen lobbot vet. Hamar 
fellelkesül. Nos hát ez csak látszólagos je
lenség. A magyar nép pszihologiájához tar
tozik, hogy előbb lelkesül, aztán gondolko

zik. Ez az oka annak, hogy nálunk a hir
telen magasra emelt férfiakat gyorsan eléri 
a bukás. Mert csak akkor kezdjük latolgatni 
valakinek értékét, amikor azt könnyű lel- 
kesüllségünkben duplán megjutalmaztuk, 
sőt gyakran érdemtelenül is. Szerencse még, 
hogy egyáltalán gondolkozunk, ha későn is.

A történelem ama tanúsága, hogy min
dig elkésve baktatunk a többi nemzetek 
után, megnyilatkozik napjainkban is.

Itt van például a kozniopolitizmus 
uralkodása, mely náluuk még, bárhogy ta
gadjuk, egyre tart.

Franciaországban 8— 9 év óta folyton 
ébred a nemzeti szellem. Koporsójából ki
tör és egei kér a tiszta francia géniusz és 
egyre nagyobb mértékben hódít az ébredés 
szülötte : a sovinizmus. A francia irodalom, 
művészet, társadalmi élet, mind mind a 
»sovinizmust« fogadja el istenasszonyának.

És nálunk még mindig a kozmopoli- 
tizmus uralkodik. Persze titokban elrejtőzve. 
Magunk is tagadjuk, magunk sem hisszük, 
sőt gyakran vakságunkban magunk sem 
látjuk.

Egyik főjelensége az az óriási rokon- 
szenv, mellyel a külföldi irodalmát kultivál- 
juk, a miénknek elhanyagolásával. E vádra 
valaki azt válaszolhatná, hogy persze, mert 
a mi irodalmunk sokkal gyöngébb, mint a 
küllőidé Lehet, hogy ez így van. De ha így 
is van, akkor is megbélyegzendő az ilyíajla 
kozmopolita felfogás. Mert az igazi erős 
soviniszta magyar még a gyatrább magyar 
műveket is fölébe helyezi a jobb külföldi 
munkáknak, abból az egy okból hogy gyön- 
geségél elfedi e szó: magyar. Helyese vagy 
nem e felfogás, arról most nem vitatkozunk. 
Mindenesetre való az, hogy a gyenge pár
tolás híján az irodalom még jobban elerőt- 
lenedik, mig pártolással talán megerősöd
hetik.

Gondolkozzunk csak. Nem hallottuk 
néha, hogy valaki egy premiére előtt, tehát 
a kritikák megjelenése előtt, azt kérdezte 
tőlünk, vafion magyar vagy külföldi-e az ú) 
darab és arra a válaszunkra, hogy idegen 
termék, nem mondta e ki látatlanban a 
szentenciát: hogy okvetlenül jónak kell e 
darabnak lennie, mert külföldön született?

De még irodalmunk gyengesége is a 
kozmopolilizmus betegségétől származott, 
íróink a publikumnak kedvezni akarván, 
idegen minták után indulnak és természetes, 
hogy igy a művészi utánzás helyett, csak 
torz és erőltetett majmolást mutathatunk.

Sőt tovább mehetünk. E jelenség mind 
a két részről, úgy a közönség, mint a mű-

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
•• hanem használjon azonnal :: BweNáj-pwfillít

amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint 
és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
i r a  Kapható minden gyógyszertárban, 
m l I IV. __ Készíti B o r o t v á s  Tamás 
gyógyszerész Kispesten. 3 dobozzal 
ingyen postai szállítás. 637 41—62



vészek részéről, összes művészeteinkben meg
nyilatkozik. Ez olyan cirkulus viciozus. mely 
a kozmopolitizmus központja körül forog. 
A publikum lelkesül a külföldért, a művé
szek elfelejtve hivatásukat, az idegen irá
nyokat követik és e ballépés következmé
nyeképpen még inkább a kozmopolitizmus 
karjaiba hajtják a közönséget, mely csaku
gyan jobbnak tatálja az eredeti külföldi 
terméket, mint az idegen ruhába bujtatott 
magyart. Irodalmunk és művészetünk után 
igazodik egész társadalmunk és így mi, a 
mig a külföld már rég ledobta a kozmo
politizmus igáit, még nrtrndig alatta nyögünk.

Szóval megint hátrább vagyunk 4— 5 
lépéssel, mint a többi nemzetek.

Pedig, Isten bizony, itt van máraz ideje 
a sietésnek !

Értesítők.
Vettük a Csáktornyái tanintézetek érte

sítőit s lelki megnyugvással és hazafias 
örömmel gyönyörködhetünk abban a szép 
eredményben, melyet itt az ország határán 
ez iskolák úgy a nevelés és kultúra, mint 
a hazifias érzés megteremtése körül évről- 
évre eléri ek

Az áll. elemi iskolába a lefolyt tanév
ben összesen 468 tanuló iratkozott be : 230 
fin és 238 leány. Az első osztályba járt 
137, a li ba 131, a III. 103, a IV-be 97 
tanuló. Magvar anyanyelvű volt ezek közölt 
81 fiú és 88 leány. Helybeli 441, vidéki 
27. A záró ünnepély alkalmával 120 К ju
talmat oszlottak ki az elemi iskolában 17 
tanuló között. Díszes magyar imakönyvet 6 
tanulónak adlak ugyancsak lutalom felében. 
A jutalmak a Királyi Pál, Jeney Gusztáv, 
Cvetkovics Antal, Kramarits István és Vas- 
asztaltársaság télé alapítványokból kerültek 
ki. Az iskolának gazdag tanítói és if usági 
könyvtára van. Mindkét könyvtár 2309 mű-! 
bői (4S09 kötet) áll. Érezhető hiánya és| 
baja az elemi iskolának, hogy V—VI. ősz- j 
láiya nincsen. Tudóinkkal ez osztályok fel

állítását ebben áz észtendőben a költségve
tésen kívüli állapot okozta. Remélhetőleg, 
ennek megszűntével, a jövő tanév folyamát) 
végre-valahára sikerülni fog ezt a virágzó 
elemi iskolát hat osztályúvá Ititejleszteni. A 
tanítótestület Pólyák Mátyás igazgatása alatt 
14 tagból áll. ^

Az áll. polg. fiú és leányiskolában a 
lefolyt tanévben Össszesen 162 fiú és 114 
leány iratkozott be. A fiuk száma héttel 
fogyott, a lányoké 20 szál gyarapodott. Ez 
utóbbi körülmény a leányinternátusnak tu
lajdonítható, mely hazafias missziót teljesít. 
Az I. osztályokba 50—28, a II osztályokba 
42—35, a III. osztályokba 36—25 s a IV. 
osztályokba 31— 28, az V. osztályba 2 ta
nuló járt. Ezek közül más megyebeli 47 
tanuló volt. Kár, hogy a statisztikai adatok
ból nem tűnik ki, hngy az összes tanulók 
közül hány a helybeli. A tanulók között 
169 magyar anyanyelvű foglaltatik. A tan
díj fizetése alól 77 mentetett fel. Osztályis
métlésre utasíttatott 7 tanuló, javítót tehet 
16 Jutalom fejében 160 К-t készpénzben 
és 17 könyvet osztották ki a tanulók kö
zött. A jutalmak a Királyi Pál és Cvetkovics 
Antal-féle alapítványok s az Önképzőkör 
alapjának kamataiból, továbbá a Csáktornyái 
fiatal=ág, a Csáktornyái Takarékpénztár és 
Palaky Kálmán igazgató adományaiból ke
rüllek ki.

A polgári iskola hasznos tagozatát a 
lányinlernátus képezi. Az internálus célja 
Muraköz megmagyarosításának előmozdítása 
s a Horvát-szlavonországi véreink megmen
tése. A hazafias intézmény minden tekintet
ben beválik. Az itt elhelyezett lánykák az 
érdekelt szülők legnagyobb örömére nem
csak édes otthoni tatáinak az internátusbán, 
de a leggondosabb felügyelet mellett a leg
helyesebb irányú hazafias szellemben és 

j háziasán neveltetnek Az intézmény szüksé- 
jgességét igazolja, hogy sokkal többen jelent- 
: kezlek felvételre, mint amennyit befogadni j lehetett. Jelenleg csak 17 lányt helyezhettek

el az internátusbán. Nemzeti szükség, hogy 
az internálus több lányt fogadhasson be. 
Ezzel nemcsak a lányiskolát erősítjük meg, 
de a magyarságnak is végtelen szolgálatot 
teljesünk. » ’

A polgári iskolai tantestület 9 rendes 
tanárból, 1 helyettes és 2 óraadó tanárból 
áll. Hitoktató van az intézetnél négy. A polgári 
iskola igazgatója Patakv Kálmán.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága juhus 9-iki kelettel közhírré 
teszi, hogy a nagyközségnek 1911. évre 
egybeállított költségvetési előirányzata az 
1886 évi XXII. t.-c. 125. §-a értelmében a 
Községház 1. szám alatti hivatalos helyisé
gében 15 napi közszemlére helyeztetett oly 
célból, hogy azt a hivatalos órák alatt a 
nagyközségnek minden egyes adózó polgára 
megtekinthessen és arra vonatkozólag esetleg 
észrevételeket tehessen.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó l-ével a 
XXVH-ik évfolyam III-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük az előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nenogy a lap szétküldésében fen- 
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

.  Щ nóták.
Megint egy új nóta. Magyar nóta lenne,
Pedig nincs egy szikra magyar érzés benne, 
Mulatós legények dalolgatjAk mindig,
De tudja az Isten  
Engem meg nem indít.

Annyi az új nóta. mint a burján annyi,
De szemembe könnyet egy sem képes csalni.
Nem teszik gyoisabbA a szivem  verését,
Nem érzem bennük a 
Vérem lüktetését.

Mis-mAs a kótája, cudar rossz a verse,
Egy pár esztendőn túl nem tud élni egy se.

komoly dolog után, mellyel jár a tanulmányuta
zás. Minden órádnak leszakítsd virágát, igy vala
hogy, de jól mondja a költő. A valóság pedig az, 
hogy visszaifjodni nem lehet. Ez a felejthetetlen 
este, melyről Írni sokat lehetne, volt a st. louisi 
tartózkodásomnak a fénypontja. Y es ! Y es !

Amerikai jellegzetes sok szép arcot lehetett 
látni valóban, bájos leány lejeket, mondani lehet, 
hogy a világkiállítás alkalmával az egész Uniobói 
nagyon, nagyon sokat.

Az éj előrehaladottabb idejében tóit a tömeg, 
a sorbontók két könyökkel törtek előre. A zsú
foltságot, döre gondolattal arra használták fel 
színtelen egyéniségek, éretlen közönség, illetlen, 
bárdolatlan emberfiuk, hogy összefogózva, erőfe
szítéssel, rendbontó erővel nyomulva előre, egy
mást előre lökve, tóivá, még nagyobb tolongást 
támasztottak az emberrajban s megbontották az 
együvé tartozó társaságokat s ütközéseket idéztek 
elő hahotával, érellenkedö kiabálással és pajkos- 
sággal, sőt illetlen kézmozdulatokkal. Ez több volt 
a soknál, zabolátlanság. Utszélivó, tartós zajjá 
fajult a mulatság.

Megtudtam, hogy a st. louisi égőszemü szép 
asszonyoknál —  kiknek nemzetközi vér járja az 
ereit —  gyakran Undorodik meg a hitvesi hűség, 
s mintegy fele, hogy hajlamainak élhessen, elváltán 
él az urától. Amerikai cselekedet ez. Utólag értem 
meg, hogy miért volt olyan vidám, mosolygós az 
arcuk s olyan élénk az 6 részükről is a — con
fetti dobás.

A sok járás-keléstől fáradt nap és élénk élet 
ntán béke szállt a bensőmbe és elpihentem, ha 
nem is pehely vánkoson. Arról gondolkodom; hogy 
milyen szépen folyik a világ. »Fiatalok vagyunk-e 
vagy öregek? nem éveink száma határozza meg, 
hanem vágyunk. Ha vénebb szeretnél lenni, még 
fiatal vagy ; ha ifjabb, már öreg.«

A st. louisi Fair.
Iria:V6rtesl Károly.

Az amerikai városok évenként szoktak ven- 
th'-goapot tál I mi, i.melven ünnepéh ességek rende
zésévé', pénzsyi r'ég okából csődíúk magukhoz az 
időbelieket* S '. Loufsban októl», r 4-én vasárnap 
j en voltain ец\ ily- n hangos vasárnapon. Al
kon I láion ri i9 'ió harsonással az elfátyolozott 
p ió é á t  кос-in ti»adózzák körül, nieg-megállnak 
v.-ie a népes u tcá é  in. Kocsikra teszik a st. louisi 
ipát ágaknak a te* liléken is.

Mikor az *st-zürkület ráborult a városra, 
minden épké/láb eml e* az uicán volt, látható 
volt mimten lipus. f. hé«, fekeie. ifjú és öreg, 
férfi és nő, c -i l 'i  Lány. a társadalom minden 
оде tál. ából öss/ev rődnek a nagy néptömegek я 
te zte sz.indu s • a kép t, este. Tropikus gavallé
rokban. néger miss-then nem volt hiány. Látok 
a tömegben • g igaz.'m rézvörös katonatisztet, 
bátor von.isokkhl, valóságos indiánt. Néztek a 
lányok a kirívó s<játeagr;>. Látni elspanyolosodott 
idi minőt, Kr ol • is, < urópai fehér'szülőktől szár
mazó b nszíilöltet, nyugatindiait.

Trombitáltak, k-.iomp »kát zörgettek, ujjongó 
ötöm  szál ta т . -g a 1 Ikeket a színes, szép ünne
pélyen, mehen tengerin i eml*er verődött össze. 
Az asszonyok él s rikácsolása hangzott többhelyütt 
и tomp- moinj'ásba. A löm gek növekedtek, mi
ként a hólabda, gördülő útjában. A rendőrök ki- 
rend Itsége erősödön, mikor az utcák egész szél
űikben voltak elállva.

Szép voll az ősze'éji est, holdfényes, csendes 
volt a levegő. Mm ha varázsütésre a föld szülte 
volna, ontotta volna magiból a sok emtiert Fel 
vidult az utca клре telj .sen, utat alig lehetett 
szó-(tani az élet utáni fedartóztathallan hajszá
ban Ennél sűrűbb emberfajt seltol sem láttam

Amerikában, a világkiállításon sem. Az eleven élet 
zakatolt és zúgott s a hömpölygő tömegek percek 
múltával teljesen megakadályozták a közúti , 
vasúti kocsik járását. Az ablaksorok tele voltak 
fejekkel, az emberek csillogó szemekkel nézlek.

Mindenki a kezében tartott egy rövid nyelű 
kis tollporlót, a madárnak különböző színű-, hosz- 
ezu-, finom tollából. Vásárolhatók voltak ezek a 
tollbokréták lépten-nyomon. Vele férfiak a nők 
arcát, ezek a férfiakét érintgették, simogatták 
rang- és korkülönbség nélkül, szemközt jövéskor, 
oldalról, észrevétlenül hátulról. Volt mosoly, a 
fejnek ide-oda kapkodása, vidám nevetés, kaca
gásba lehet fűlni. A hideg, nyugodt tekintet is 
derültre válik. Egyik a másiknak kezéből igyeke
zett elkapni a tollporló-féle eszközt, miáltal még 
változatosabb, mulatságosabb lett a séta. Egy 
göndörhaju szerecsen leány, az én tollbokrétám- 
nak csak a fogantyúját törhette el, de a kezem
ből ki nem csavarhatta azt

Volt még színes selyempapir-pikkelyekkel 
való dobálás, pillangó csata, confetti, mikkel 
közöröm-, hangos nevetésre fakadás között az ál
arcosok azonmód szoktak dobálózni Nizza, Róma, 
Veíence és más olasz városokban farsangkor, a 
hainvaszkodás napja előtt. Özönével, amerikai 
dussággal repültek a gömbölyűre-, borsószem 
nagyságra metszett, sokszínű kis papirdarabkák. 
Gyenge fuvallat támadt, segített azokat szétszórni. 
A nők haja, kalapja, válla, csipkéje, ruhája, a 
pillangók lengésekor, azután, tele volt színes p ö t 
työkkel, a férfiak szakála, bajusza, gallérja, ka
bátja. A földön, fénylő szent János-bogárkáknak 
látszottak.

Éjestéig vettem részt a mulatságban és sok 
szép amerikai nőnek, virágzó pretti girl, ragyogó 
szemű szép kis lánynak, bájos érintetlenségnek, 
édes-, friss menyecskének cirógattam meg finom 
tollal a bársonyos, puha orcáját, derítettem mo
solyra az ajakát. Mulattatott ez a dolog a sok



Кlfelejtjük, mintha sose lőtték volna 
S újra a régiek 
Jönnek elő  sorra.
,• ’ Jr?'' TÁ

Régi ssép  világból visszamaradt dalok,
Lelkünk, hogy elmereng, maiglan rajtatok,
Sőt olyanok vagytok, mint a j ó  bor, amely 
Csak tüzesebbé lesi 
A ma ló idővel.

Tűz van bennetek, tűz, igaz érzés lángja; 
Gyújtani tudtok, mint a lobogó fáklya,
Nincsen olyan tiszta, nemes magyar lélek,
Melyet hogyha zengtek,
Föl ne tüzelnétek.

Ti nótacsinálók. kik vagytok ezrivel!
Régi dalosoktól ezt lessétek ti el.
Aztán haladjatok csak a feltört mesgyéu 
S örök lesz nótátok,
Mint a „Repü(j fecském.“

— Ujj királyi tanácsos. A király, a sze
mélye körüli miniszter előterjesztésére Hajós 
Mihály alsólendvai ügyvédnek a közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréséül a királyi 
tanácsosi címet adományozta. Hajós Miháiy 
édesapja dr. Hajós Ferenc Csáktornyái or
szággyűlési képviselőnek.

—  Uj plébános. Gróf Festetits Jenő, 
mint kegyűr, a Habus Mihály elhalálozásá
val üresedésbe jött perlaki plébániai állást 
betöltötte. Plébánosnak az oltani adminisz
trátort Kuhár Jánost nevezte ki.

—  Személyi hír. Viasz Nándor járási 
m. kir. állatorvos 2 heti szabadságidejét f. 
hó 5-én kezdte meg. 19-én veszi át ismét 
hivatalát

—  EljeflyzéS. Mankóbüki Fejér Dénes 
ny. m. kir. honvédszázados, földbirtokos, 
Stndóvár takarékpénztárának elnök-igazga
tója eljegyezte Zechmeister Viktor náprádíai 
nagybérlő leányát, Fánnyt.

—  Még egy aranylakodalom. Novák 
Ferenc helybeli polgár, a városnak több 
éven át voU helyettes bírája, folyó hó 2 án 
ünnepelte házasságának 50 éves jubileumát. 
A családi ünnepélyt 10 órakor szent mise 
és utána Te Deum előzte meg, melyen részt 
vettek az ünnepelt gyermekei és unokái. 
Mise ulán az ünnepeltnél családi lakoma volt.

—  Eljegyzés. Simon József Csáktornyái 
kereskedő jegyet váltott Cukor Mariska 
kisasszonnyal, Cukor György szíjgyártó leá
nyával.

—  Koszorúpótló adomány. Nuzsy Má
tyás polgártársunk elhalálozása alkalmából 
Verbancsics Ferenc úr 25 К-t volt kegyes 
rendelkezésünkre bocsátani, mint koszorú- 
pótló adományt a felállítandó kórház javára. 
Amikor ezt nyilvánosságra hozzuk, egyúttal 
az adományért hálás köszönetünket tol
mácsoljuk. Csáktornya, 19J 0. július 1-én. 
Városi elöljáróság.

—  Házasság. Oszeszly M. Viktor az 
Alsólendva és Vidéke hetilap szerkesztője 
Alsólendván házasságot kötött Klein Bertussal.

—  A  Dunántúli Dalosszövetség Keszt
helyen. A Dunántúli Dalosszövetség 3 napra 
tervezett dalosünnepélye tegnap vette kez
detét. A szövetségnek 12 éves fennállása 
óta ez a 9. dalosünnepe. Az előbbi évi 
székesfehérvári, nagykanizsai, pécsi, győri, 
szombathelyi stb versenyeket mindig a leg- 
Dagyobb siker koronázta. A keszthelyi dalos- 
verseny azonban az összes eddigieket felül
múlja. Mig a legutolsó székesfehérvári da
losversenyen 7 vidéki dalárda vett részt, 
addig a keszthelyi versenyre 19 dalárda 
jelentette be résztvéteiét. Küldöttségileg az 
ország minden részéből jelentkeztek dal
körök. A dalosok tegnap érkeztek Keszt

helyre, ahol a város elöljárósága és a szö
vetség nevében dr. Dezsényi Árpád, a gróf 
Festetits urodalom főtitkára, mint a szövet
ség elnöke fogadta Okét. Utána Keszthely 
hölgyei egy-egy jelige kíséretében megkoszo
rúzták minden egyes dalkör zászlaját. Este 
a Balatonon ismerkedő-est volt. Ma reggel, 
a körülbelül 4000 ember részére épített 
dalcsarnokban az összkarok próbája van, 
melyen 1000 dalos vesz részt. Utána dísz- 
közgyűlés, dísz-bankett, délután pedig az 
ünnep tulajdoiiképeni része, a kötött dal
verseny lesz megtartva. A dalkörök négy 
különböző csoportban énekelnek, ezek közül 
ránk nézve a legérdekesebb a második 
csoport, mely Révfy Géza »Ismerek egy 
szép országot * c. pályanyertes művet fogja 
előadni. Verseny után a dalkörök monstre 
szerenádot adnak gróf Festetits Tassiló fő- 
udvarmesternek. az ünnep fővédnökének. 
Este a Balatonon nagy népünnepély, velen
cei est lesz, melynek keretében a fővédnök 
vendégül látja az összes dalosokat. A hol
napi nap programmja szintén a legváltoza
tosabb. Ekkor lesz az úgynevezett szabadon- 
választott dalverseny és a díjak kiosztása.

— Eljegyzés. Friedrich Ilona kisasz- 
szonyt, Friedrich Nándor muracsányi ke
reskedő leányát eljegyezte Sternberger Samu 
damásai kereskedő.

— Esküvő. Marton Miksa zalaegerszegi 
kereskedő f. hó 17-én délután 5 órakor 
esküszik örök hűséget Viziszentgyörgyon j 
Neumann Szidónia kisasszonynak, Neumann! 
Mór viziszentgyörgyi kereskedő leányának.

—  Halálozás. Gyászjelentés szomorú 
hírt hoz Perlakról. Plalthy Árpádné szül. 
hutirai Lukácsy Gabriella úrnő, f. hó 6-án, 
életének 63 évében, rövid szenvedés után 
elhunyt. Hetedikén délután 6 órakor temet
ték el. Az elhunytat férjén kivül számos 
gyermeke és unokája gyászolja. Áldás és 
béke hamvaira!

— Tűzoltó mulatság. A perlaki ön
kéntes tűzoltótestület e hó 3-án az ottoki 
csárdában dacára az idő szeszélyének, jól 
sikerült nyári mulatságot rendezett. Felül
fizetni szíveskedtek : dr. Hajós Ferenc Buda
pest 10 K, dr. Saágváry Jenő, dr. Noszlopy 
Gáspár, Szernecz' Antal 5— 5, Sipos Elek, 
dr. Zakál Lajos 4—4, Vük József (Kottor) 
2*50, Iskro K. József (Ligetvá), Novák Má
tyás. Szácser Balázs, Hirschl Hermann, Kor- 
pits Juliska, Sümegh Gusztáv 2—2, Vadla 
István (Letenye), Meszarics István, Visnics 
József, Lukacsics Miksa, Dénesi István 
150— 1*50, Sámson László (Nagykanizsa), 
Nagy Jenő (Letenye), Pollák István, Belies 
Flórián, Jegyűd István, Strausz Béla, Mat- 
tersdorfer Vilmos, Nemsics József (Dráva- 
szilas), Andrócsecz Lénárd, Csavlek János 
(Drávadiós), Szalbzmann Ottó (Nyíregyháza), 
Megyercsi Géza, Lisziák Jenő 1— 1 kor., 
Jábreczky Flórián, Stiegelbauer Józeef, Fuchs 
Kálmán, ifj Kecskés Ignác, Piatschek István 
50—50, Sáfrán Gizella, Magics I. (Nagyka
nizsa) 40—40, Tóth Elsa 20 fillért. Amely 
szíves adományukért ez úton is köszönetét 
mond az egylet elnöksége

—  Csány szobor. A Zalaegerszegen fel
állítandó Csány-szobor ügye már abban a 
stádiumban van, hogy a kivitel dolgában 
határozzanak. Már a pályázat lejárt s 
az arra beküldött szoborminták már Zala
egerszegen vannak. Tizenöt szobrász • űvész 
küldte be pályamunkáját, köztűk országos 
hírű szobrászaink közül többen. Ezek a pálya
munkák jut. 16-ig Zalaegerszegen láthatók. Na
ponként d. e. 10 —12  s d. u. 2—5 között te

kinthetők meg — a vármegyeház tanácster
mében. A belépés díjmentes, de aki a szob
rokat megtekinti, legalább is 20 fillért dobjon 
be a perselybe. Ezt az óhajt a bizottság 
nyilvánítja, mely a szobor-alap gyarapítására 
az adományozásnaK ehez a formájához is 
appelál. Minthogy a szobrot Zalavármegye 
közönsége állíttatja, a versenyszobrok meg
tekintése melegen érdekelheti Zalavármegye 
egész közönségéi, igy minket csáktornyaia- 
kat is. A zsűri pályaművek fölött jul 16-án 
dönt, mely napon a város nagy viránnepélyt 
is rendez.

—  Milyen idő le sz? Julius havának vál
tozási napjai 13, 14, 16, 22, 29 és 30-ra 
esnek. A legerősebb hatásúak a 13, 18 és 
29-ikiek. A sűrűn egymásra következő vál
tozási napok ezen hónap első felében vál
tozó jellegű időjárást Ígérnek. Eleinte hűvös, 
majd csapadékos és pedig szeles, esetleg 
viharos jelleggel, mely utóbbi egész a hónap 
közepéig benyulik, úgy hogy inkább csak a
16-iki változási nap ígér állandóbb száraz, 
meleg időt. Segíti ebben a 19-iki és 22-iki 
változási nap, míg a 29 és 30-iki ismét a 
hűvös, csapadékos jelleget állítja vissza, ami 
azt mutatja, hogy július hónapnak inkább 
csak a második fele hoz kellemes nyári időt

—  Kifogott hulla. Még élénk emléke
zetünkben van a szomorú eset, mely a 
muraszerdahelyi Tanai-család köréből a kis 
6 éves Kálmánt kiragadta. A nagy veszteség 
után leghőbb vágyuk a szülőknek azt volt, 
hogy a fiú holt tetemét az anyaföldnek 
átadhassák. Hosszas keresés, inkább vára
kozás ulán végre a sújtott szülők óhajtása 
is teljesedésbe ment, mert a kis fiú holtteste 
előkerüli, egy halász fogta ki Bottornyán 
véletlenül. A már oszlásnak indult holttestet 
hatósági agnoszkálás után Bollornyán temet
ték el nagy részvét mellett.

— A magyar posta azon célból, hogy a 
fürdő, gyógy és nyaraló helyeken tartózkodók és 
a turisták minél kényelmesebb úton és módon 
rendelkezhessenek postai küldeményeik és távirataik 
kézbesítése, valamint azok utánküldése iránt, úgy
nevezett címbejelentőlapokat hozott forgalomba, 
melyeket a szállodáknak és turista házaknak, 
nemkülönben lakást adó magánosoknak, díjmen
tesen bocsát rendelkezésre, hogy azokat az ide
geneknek, úgy megérkezésük alkalmával, mint el
utazásuk előtt rendelkezésére bocsássanak, kiknek 
a nyomtatvány rovatai megfelelő kitöltése után 
csak az képezi kizárólag saját érdekükben álló 
feladatát, hogy azokat közvetlenül vagy közvetve 
(kézhezadójuk útján, illetve levélgyűjtőszekrénybe 
való bedobása által) a posta- (és táv.) hivatalhoz 
juttassák.

—  A  yőzgépkezelők ét kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban julius 
hó 17-én délelőtt 9 órakor a Sopron városi 
villanylelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. 
iparfelügyelőséghez küldendők. Deáktér 35.

Értesítés.
Női kalap raktáramba sikerült e g y  

elsőrendű munkaerőt megszereznem, 
miért is azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a legelegánsabb kalapokat a legjutá- 
nyosabban szállíthatom.

Átalakítások, gyász- és alkalmi talapok
ízléses kiviteléért szavatosságot vállalok. 
Szives pártfogást kér: •

Kelemen Béla
férfi- ét női divatáruhál* Csáktornyán
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Sve poöiljke, ka) se tide zadr- 
faja novinah, se iraaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Iz d atelj stvo:
knjiiara S t r a u s z S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEOJIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druítveni, znanstveni í povuöljivi list za púk

Izlaz i s v a k i tjeden je d e n k ra t  i to: s v a k u  nedelju.

PrtáplatM oím )•:
Na celo leto.......... 8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na detvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koStaju20fil.

Obznane te f\9Q pogodbe I fal 
raömaja.

OdKOTorni urednik:

ZR ÍN Y I k á r o l y .
Suradnik:

P A T A K I  V IK T O R .
IsdatolJ i TlMtnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

0d povanje perade
Как sem vu Budapeátu hodil, sem po- 

gledal i ravno onda drZanu izloZbu perade. 
BorrneS je lépő bilo giedati od lepSih lepáe 
f íjte perade. Ni sam mogel obstati, da jeden 
par lépe kokoái i kokotah dimo nebi nesel 
svojoj materi. Vugodneái dar za opomen 
niti nebi mogla dobili, jer prvid öve su njoj 
taki pred odima, a drugoő pák i hasna 
nosiju.

Dimo pelajud se sam si misül, kakov 
aldov bi bil i na n*á púk, ako bi viáe skrbi 
obrnul na povanje perade, no pák ako bi 
bole se raztnel к tornu.

1 vezda lépe peneze, popriliki, 200 jezer 
fonntov nam donese orsagu samo jajeta 
perje i t. d. kaj vun odneseju vu druge 
orsage a kaj pák ono, kaj doma pohasnujemo! 
I vnogo dobnh gazdaric h, kője blizu vara- 
áov stanujeju jedino si iz perade iz jajetah 
priskrbiju sve kaj njim je na kuhnju pot- 
rebno. A kaj pák ako bi popravili fájté. 
В »rtneS nebi b io zadnji dohodek vu gospo- 
darstvu ono, kaj íz perade vzememo nutri

Taki vám povem, kaj razmem pod po- 
pravljenju. PoCmimo na fajti. Na Se kokoSi, 
race, guske su zato né lak hude fajle, a 
pure рак su lakve kojnn vu Europi neima 
p a r a , iskaju ie i odpelaju vnogo vun pák 
bi |oS jedenkrat luliko odpel|ali, ako bi nje 
bilo Zvun toga рак su se naSe fájté ved 
pnvéile pod táj zrak i m je tuliko betegov 
как rued peradom zvunaSnjih orsagov kaj

pák je jako znamenita sivár, jer znamo, da 
í lak dostakrat oustosi beteg med peradom.

Sve svojstva raéunaju, pák ako к tomu 
denemo joá da naSe kokoái i dosta jajetah 
daju to preporuCam, da oslanimo mi samo 
pri naSoj domadoj fajti, ali nju moramo 
popraviti. Popravimo nju tuliko, da kaj za 
dobre fájté znamo iz drugih orsagov kokote, 
gusake iü racake si priskrbimo, te sa ovimi 
prepuádamo naáe f*jte iliti iz od ovih i od 
naáih kokoSah dobljenih jajetah plodimo 
mladinu. Takova predna fajta bude onda 
duda vekáeg téla, a bolje mesnato blago 
pák svaki kupec bolje plati.

T.ikove izprobane fájté kője se najbolje 
privdiju naáem zraku su sledeCe, pri kokoáah 
Langsham  i Plym uth , pri guski Emde- 
nit i pri raci Pekingit.

Kak pri svakim plodjenju, tak i tu 
stoji, da s dim lepSi s Cirn zdraveSi su pari, 
s tem lepSe i zdraveSe bude od njih dob- 
Ijeno pokoleuje. Negda jako mladoga kokota 
pustiju med kokoSi, a od takvoga pák su 
jajeta ili neplodiva iü pák skuZnjene piS- 
dance da|U, od dvejuh ljetati mlajSeg kokota 
ili kokoSi jajeta su vnogoput neplodiva. 
Zvun toga imajmo skrb, da od vremena do 
vremena ponoviino krv med mladinom tak, 
da ili sa kupljerijem ili po menjbi novoga 
kokota dobimo.

Na hranenje takaj i na mladinski ko- 
tec imajmo skrb, ako dober dohodek ho- 
dem»> imati iz mladine. Zvun hudog i fo- 
lisnog Zitka naj ima mladina po letu i po 
zuni nekakvu zelenu krmu, kaj jako pod-

pomore ceraoje, dakle vu zdravju drZi i 
od svakojaCkih betegov oslobodi Zivinu.

Vu Ijetu, ako ga né dosta travnalog 
mesta, gde bi se mladina pasla i drapala, 
dajmo njim nekaj zelene Salate, zelenja, a 
po zimu pák rezanu repu, pák je i dobro 
ako foliSno zelje za mladinu zakvasimo. 
Sve öve, né samo da su zdrave, nego sa 
jednin i na faleSe deneju hranenje.

JoS od jednoga oéemo govoriti a to je 
vkrej hiéeno meso. Morerno videti, как se 
kokoái trgaju nad drcvami, kője na smetje 
hitimo. Vu selo je moéi vnogokrat dobiti 
tál kajkakove Zigerlce öve dobro 
dinimo ako spokupimo i doma nareZemo i 
ono skuhamo.

Po Ijeto naj imaju Zivine dosta i friáku 
vodu. Huda stara voda je vnogim betegom, 
zrok, vu vrudini je jako dobro ako soinu 
kiselinu zmeS ímo med vodu. A vu zimi 
pák pazimo, da Zivina rnalo stalo vodu, 
mladnu vodu pijeju.

I pri kotdih mladina smo dosta od- 
zadi. Vu Ijetu su nekak je mladina, ako 
je lépő vréme, se i vuni polegneju, ako- 
prem tu jako lepő postaneju Zvrtvain zvér- 
jam. Ali v zimi vu iz deskah napravljenim 
kolcu jako vnogo trpiju od zime, zbog desa 
se i vnogoput poleg dobre hrane jako 
osuSiju.

Jako je hudo i to, da vu kotcl smetje 
gonja ostavimo vu ko|im se svakojadki 
kukci povaju, koji su takaj kvar Zivinah.

Kad dakle hoéeino povati Zivinu naj 
nam bude prva skrb dobroga kotca napra-

Herceg Friedrik praznim zepom u Bludenzu.
Gospoálijл Bludenz b la je godme 1394 

od grofa Aibr*‘cnta M intfort-Werdenberg 
Auslriji prod m i i , a -dtnovmki s u  malo go- 
dinah pnje otvorMiia koncila u Konstancu. 
vib'Zkomu h'TCPgu Fned^riku, viernost za- 
priaegli.

Táj plemeniti gospod n si je sviuh svo 
jih podloZiuk «h srdca, svoiiin liepim bara- 
tanjem, pred »bil, ali probu viernosti njihove 
bud *mo lekar u zlih vriemenih za herceg;», 
videli

Kak je iz poviesti poznAto, bil je herceg 
nekriv I neduZan, po svoiih modnih nepriia- 
tel|»h, med knjiini je i ineinaCki c**sar 2 iga, 
iz kuCe Luxmburg b I, u nesredu dospel te 
je bil Zdh I lóéin, (to |н hí la za ono vrieine 
straána odsuda vlad«ra. po ko|uj |e odsud- 
jeni bil liSen svih pravah I osobnog pollenja) 
a sva njegova iin»n|t kakti drZavno vlast- 
nidtvo zaplieniena,

PoSto je Hnda la) poinilovanja vriedni 
herceg, se kakti zirobljeiiik u Konstancu i 
kakti prosjak bez kraic-ra u Zepu Cutil, a 
ktomu je imái i razlogt z« svoj se Zivot 
bojati, nije to véé mog*d podnaSati, ved je 
od onud jidne nőéi pobegel. S» deliremi 
svojemi slugi samo, od| »hal je iz varasa po

nodi prama Tirolu, gde se te, barem za svoj 
I Zivot, sigurnijim Cutil.

1 opet je nastala nod, kad je doSel do 
zidinah, kojimi je bil obkolen Bludenz. Svo- 

I jóm Zeljezuom rukavicom, как su za ono 
vrieme vitézi nosili cielu odiedu Zel|eznu, 
pokudi na ved zatvorena varaáka vrata i 
zamoli, da rnu se olvore, jer je od putovanja 
danorn I nodju truden i potreben podinka.

Ali Bludenzeri su ved táj cieli Zalosten 
dogodjaj s njihovim hercegom saznali po 
raznih Sírom razposlanih glasonoSah, (teleg- 
rapha, niti telephona za onda joS nije bilo) 
pák su iz liubavi prama svojemu hercegu 
varaáka vrata zaklepali i se odludili na 
oruZje postaviti, nebojed se niti srditosti ce- 
cesarove. Na svaki nádin su oni odludili 
táj varaá saduvali hercegu, kojemu su vier- 
nost prisegli.

1 anda se srdito ogiasi vratar, koj je 
laj kasni posiet drZal za ápijuniranje ili da- 
расе i navalu iz zasiede:

»He, — to рак tak neide, da tu svaki 
klaluredi se lenjak samo po varaákih vratih 
ruZi. Tko je zakesnil, nek vani izvan varaáa 
na polju spava. Ov varoä je vlastnidtvo za 
uviek hercega Friederika austrijskoga, na- 
áega predragoga gospodina, a tko bi mu to 
hotel oduzeti, пека próba, ako hode koátati,

как naáe helebarde fino pikaju, a medi fino 
reZu, a buzdovani kloplu po glavah. — Anda 
se samo tu vani leZite liepo u zelenu travu 
i podekajte dók se sunce pokaZe, da vas 
budemo mogli videti, — jeli najme vani 
kakov lopovski ávajcar ili poáten doviek 
stoji!«

Na öve vratarove riedi se je herceg 
pred vrati vani kruto razveselil, videdi vier- 
nőst varaáa naprama njemu; ali u sebi je 
odludil vratara joá na probu metati, pák 
mu je iz vana doviknul:

»Ah, moj dragi prijatelj, zár si ti sku- 
pa stvojemi purgari ovoga varaáa na glavu 
opal, da se tak toga prosjadkoga hercega 
drZite? Ili mozbit joá niti neznate, da je 
osudom cesara proglaáen zahidenim i niti 
jedan kamen u drZavi nije njegov? Za 
kratko vrieme samo dojde cesar ili miesto 
njega Toggenburg i tko se onda dobrovoljno 
nepreda, bude zeZgani, na kotad raztegnjeni 
ili na raZenj ili na kolec nabit, a za tim 
norcom pák se nebude nitko plakal. — Nego 
ako hodeá dojti к pameti i к punoj kési 
Zutih dukatah, onda odsuni zasuna na vra
tih pák . . . . «

Herceg joá nije svoje riedi izgovoril do 
kraja; jer vratar je iz nutra za zaprtemi 
vrati tak slraáno pridel ápotati i psovati, da



viti. Iz deskah kotec ne vredi vnogo. Vu 
letu je jako vruéi a \u zimi pak jako 
mrzel. Pak is deskah kotec je niti né jako 
faleái, как iz cigla i ktomu takov vu Ijetu 
je mrzel i vu zimi pak topel. Kotca zvun 
toga moramo vnogoput éistiti sténe viáeput 
pobélimo a Stange na kojih sediju mladina, 
moramo sa vruéim lúgom oprati.

— F. —

KAJ JE NOVOGA?
—  Prosimo nase postuvane predplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke óim predi posleju i predplate ponoviju.

— Veliko padanje sniega. U ávaj- 
carskom orsagu je proSle dane na gorah 
veliki sniß opal.

— Cuda pred Madonna-kipu. U
Rima je stanovnike jako plaSilo ovo dogod- 
jenje: proli Giordano Bruno pilo sloji jeden 
kip, koj Majku BoZju slika. Pred ovim kipu 
je öve dane jeden nevoljni élovek se jako 
piakai, javkai, ali na jedenkral je odhitil 
svoje hodulje i zakrikne: Madonna me iz- 
vraóila. Na neálere minute jako éudaj 
ljudstvo je tarno skupa doSlo i naglo su 
jednoga oltara spravili i pila s viencom 
okinéili. Ali nato su la doSli antiklerikal! 
i norca su delali od ljudstva. Potlam su, 
zazvedili, da je ov nevoljni ólovek lukavni 
vkanjlivec, kojemu nigdar nije nikaj hu- 
doga bilo.

— U nedelju ga ne pitvine. Szi- 
lágyvármedjija je odredila, kai po nedelah 
na Stefanie (aug. 20.), na boZiéu, na vuzmu 
i na trojake se budu u céloj varmedjiji 
krómé zaprle. Ovo zapoved je vezda ma- 
gjarski minister nutraánjih poslov potvrdil. 
Ov növi red u ovi varmegjiji juliuS 16-ga 
dana stupi vu Zivlienje. To je jako spa- 
metno dielo, bar bi se to i pri nas pripe- 
tilo, nebi onda bilo pri nas po nedeljah 
tak veiika halabuka, pijanstvina; i barem bi 
strici, strine, komi i kume, telei i tece drugi 
dán s tréznim glavum na dielo isii i nebi 
se mozbil tuliko tuZili naSi dragi budi. da 
je velika SterCia u ovim liepim Medjimurju.

— VtOpil se. U Szalmaru su u sriedu

odveéer iz Szamos vode van vlovili Kalán 
János, 60 lét staromu Zeljezniékomu vah- 
taru mrlvu télo. Ov vahtar je naj me u 
proSlim nedelju, kada je svoju sluZbu do- 
vráil, svojega zimskoga kaputa u zálog sloZil, 
i spenezemi u jednim krému do veéer pil. 
Odveéer, kada je hotel dimo iti, tak je bil 
pijan da je u Szamos opal.

— Smrt u fabriki. Öve dane u Bu- 
dapeStu u jednim voZarnim fabriki se velika 
nesreCa pripetila. Illika József teZak je ne- 
pazljiv bil i nekak je pod maSine doáe'. 
Od jedne maSine kóláé je Illika na falaté 
razdrobij.

как neálere austrianske noyioe piáeju, bude 
v jesen u naáim orsag doáel, kaj nas pog- 
lede i pózna. Bog nek ga donese, i mí bi 
véé radi njega, Как ti buduéega magjarskoga 
kralja poznati

— Skoőila je. Stugel Gaboricu je 
nje/in muZ iz Garamkövesda u Budapest 
donesel, da ju u jednu bludnicu sloZi, ali 
na ulici je ova nesretna Zena skoéila, i od 
onda ju ué su iSée mogli najti.

— Stelinga. Assentacija, iliti Stelinga 
se bude ali tekuéeg meseca 15-ga dana, ili 
pak 1-ga augustuSa poéela u celim orsagu.

— Vlovljeni tolvaj!. BudapeStinski 
redari su on hip vlovili Sziics István tergo- 
vaékoga pomoénika i Gőcz Károly maiara, 
kada su övi fini ítiéi Veiler Albert cipelars- 
komu meátru Slacuna odprli i odonut tri 
par cipele vkrali.

— Samoubojstvo u kavani. U Bu
dapesti* vu Francais kavani se je u éetr- 
tek nőéi samoubojstvo pripetilo. Jeden mladi 
gost, Darvai Sándor zvani, tergovaéki pomoé- 
nik se je pri jednim stolu sedeé u srce 
strelil. Darvai je odniah umrl. Ov samou- 
bojnik je jako bi! zaljubljen u jednu Fehér 
Anna zvanu pucu, na koju je sve svoje 
peneze potroáil, kaj je zasluZil. Na zadnjié 
je véé ne írnél peneze i vu najvekáim ne- 
volji se je strelil Njegvim opravu u Zepu 
su véé liste naéli, u kojitn se spriéava od 
svoje matere i od redarslvo.

— Kratke novosti. Ogiftana diele U 
Budapeátu, MikloS ulica pod 1 im brojom 
hiZi Toschner Mikloá uredni slugi dvé let 
stara Vilma kél se je nekak s lúgom ogif- 
tala. Nesretno diete sad vraéiju. — Opala 
je iz kát. Madarász Rózsa dievojka je u 
Magdolua-ulica 43. bro|om na ganjko se 
sagnula, i iz prve kát dőli opala. Bramleljt 
su nju na njezin stan spravili. — Smjaka 
si je rezal. Virág Ferenc teZak u svojim 
Szigony- ulica 31. broj stojeéi — stanu si 
je s jednim noZom svojega áinjaka rezal 
S velikemi rameni je u Rokuá-ápital doáel.

— Priestolonasljednik u Magjars 
kim orsagu. Ferenc Ferdinand kronprinz,

— Kolera. íz Pétervara j&viju, da 
tamo se kolera straáljivo diri. Do vezda véé 
как 10 jezer I}udi su se zbeteZali. Ar je 
velika vruéina, bojati se more, da ova kuga 
se po célún Ruskim orsagu bude razáiril.

— Orsacka izlozba u Szegedu.
U Szegedu se spravljaju ua to, da budu u 
1914-om Ijetu vebku orsaéku izloZbu dr- 
zali. Vu ovim Ijetu — 1914— hoéeju i 
kraljovo konjaniékoga kipa gori postavljati, 
na koj cilj su szegedtnei 100 jezer kurun 
preporuéili.

— Prodal jezenu za jeden dollar.
U Newyark drZavi je jeden amerikanec 
svoju Zenu pred Syracuse varaá nadnota- 
riuáom u sluZbi njegvomu priatelju za jeden 
dollar (pet kurun) prodal. Ov prodavec, 
kojemu je ime Joss, je 19 lét skupa Zivel 
vu sreénim Zivljenu svojom Zenom. To je 
ipák fal Zena bila!

— Stréla ga vudrila. U Görgény- 
szentimre obéini Moldován János je na зе- 
nokoái kosil, kada je na hilroma veliki 
viher nastal, i njega stréla vudrila. Kosa je 
njemu iz ruke van opala, i njegve éizme 
su na falaté raztrgjene bile.

— Velika vrucina u Ameriki. U
célim sjeveruim Ameriki sada strahovito 
velika vruéina traja. Koj samo more, ide 
und brege, ali pak na morjim breZuljku. 
U Newyorku éuaaj ljudi i u nőéi na ulici 
stanujeju, ili pjk u parku spiju, ar vu sta- 
nah zrak |e nesnosljivi. Do vezda samo vu 
Newyork drZavi blizo dvésto ljudi su vmrli.

I
éoviek nili sam svoju neé nije mogel raz- 
meli

Za koga on Bludenzere drZi, táj bezob- 
razni ápion, kriéal je na vés glas tak, da 
su se mnogi blizu stanu|uéi iz sna probu- 
dili, mala okanca na oblokih otvorili i glave 
van porinuli, — za kaj on nje drZi, Blu
denzere, da se tu ufa ovak lebudikak brb- 
**ti; njim to nije nikakova tajna, как grdo 
i nepraviéno se sa hercegom postupa, ali 
baS za to se ga moramo drZali, pak makar 
Qiti jedan kamen na cesti nije njegov, ali 
za to je svaka kaplja krvi njegovih viernih 
Bludenzerov njegova, pak ako Toggenburger 
fcli puno dugih nosov preko varaákog zida 
videti, onda samo neka dojde!

Ovak se je vratar razkriéal, a herceg 
je sad drZal vrieme za odkriti se i prepoz- 
ö&ti se dali, pak onda véli vrataru Iko je. 

Ali tim |e liepo n'doáel!
Vralar se groholom nasmije i véli :
»Da bi te zlodi odnesel u Afriku, li 

Potmajni filisterianec, koj naprije sa Judaáo- 
vemi novei éovieka hoéeá navabiti, a kad 
v'dié, da u torn pri poátenom éovieku ne- 

sreée, onda bi se rád za hercega iz* 
âval, зато как bi mogel u varoá dojti, da 

°nda tvoji negde zakriti ávajcari na otvo- 
rena vrata nahrupe. — Sada baá oslane

prav poáteno vratni kljué u mojern Zepu, 
pak makar budu vani kaée i Zabé curele 
ill I kamenje na tvoju spainetnu hrganju ! — 
Liepo si zbogoin ostani tu vani, nutar ue-
dojdeá — negde si drugde poiáéi norca___
ja ti neidem na liepak !<

Sad je nastal dugt dogovor izvana u- 
nutar i opet iz nulra van, dók je herceg 
tandem negda mogel nagovoriti vralara, nie- 
kog Schedlera, koj je imái oáterrju >k kruni«, 
simo pozvati, jer da ga on pózna tak dobro 
как brat brala. Kad je onda Schedler ízbilja 
doáel, razletela su se velikom halabukom 
varaáka vrata, a siromaáki vratar je za jed
nim knlom istih sakrit stal, te je tu blied 
как stiena éekal sudnjega dana i strogi sild 
hercegov.

Ali tomu ée3titomu éovieku nije bila 
namienjena kaáliga od slrane herceg», véé 
nagrada; jer komaj da je herceg sa konja, 
na kojem je dojahal, dole skoéil, ogledaval 
se je med od veselja juhuákajuéim pukom 
I smieáeéi se zapital:

*A gde je táj moj stari mrmreá, koj 
bi me svojirr. mrmlanjem skoro od mojega 
viernoga Bludenza bil odmnnlal?«

Ovo prijazno pitanje je bilo odmah od- 
govoreno tim, áto su nekoji purgari iza vrat

éepeéega, как sliena bliedoga i na cielom 
tielu drhéuéega vratara van potegnuli. Ali 
ov se je odmah pred hercegom hitil na ко- 
liena le je sklopljenimi rukami prosil za od- 
proáéenje.

A herceg ga ljubezno digne, te bez 
razloga od straha drhtaiuéemu vrataru 
véli :

»Kak ti budem odpraáéal ono, kaj mi 
je tak pri srdcu i u duái godilo?! — Ah, 
da su barem svi moji podloZuiki takovi как 
ti, nebi onda ja moral bez kuée i kuéiála 
se okolo potucati i na to rekué svietlosti 
dana se vugibati! Ali samo poéekaj malo 
(i poátenjakovié, dók se jedno malo obiaki 
iz éela mojega cesara razidu! Onda ja véé 
onem, koji se danas iz mene izsmiehavaju, 
pokaZem, da nisam prosjak praznim Zepom. 
U mojern varoáu na Inn-u hoéu onda na 
Iruc mojim neprijateljom zlatoga kroveka 
poslavili, a nekoliko érepov i za lebe od- 
p 'dne, ti vrli éovieée I — Za danas med- 
jutim, moji dragi purgari, sam prieilen va- 
áirn gostom biti; jer putujué simo sam za- 
gladel i zaZedjal, a moji Zepovi su za ov 
hip ízbilja i u istinu prazni!«

Nad tim govorom nastane med ptitota 
neopisivo veselje, te su ga u sveéanoj po-



— Ljetovérije. Njegovo VeliCanstvo, 
magjarski kralj sad u Ischlu Ijetova. Ovdje 
bude oatal preko dva miesece. Kralj veCkrat 
hódi u Ischlu na vadasiu i jako dobro se 
Cuti. — Ferenc Ferdinand nadberceg teku- 
Ceg meseca 12-ga dana bude svojom fami- 
lium u Niederndorf doSel, odonut pako na 
kratko vreme ée u tirolsku Prags iti. Ovdje 
samo 8 dni bude u hotel Wildsee slanuval. 
JuliuS 21-ga dana bude nadherceg u Tau- 
fererthal putuval i tamo u Taufers-kaStelju 
stanuvai, koj kastelj na jednim, med Sumami 
etojeCim bregom lefti.

— Skupraóunjanje naroda. U oa- 
Sim orsagu se budu pák duSevi skupa zra- 
Cunali, i to u buduéi 191 I ga leta od 1 -ga 
do 10-ga januara. Samo oni perSoni budu 
ú ov broj doSli, ki su 1910. decembra 31- 
ga dana u polnoCi kiveti. К raéunanje zakona 
sada budu u orsaCkim spraviSCu razpravljali.

— Odlikovanje. Kralj je Hajós Mihály 
alsólendvaiskomu fiskaliuSu kraljevski sav- 
jetnik naslov daruval.

— Samoubojni nadlogar. Havlicek 
József kupinovoiski umirovljeni nadlogar je 
u Zímonju samouboinik ostal. Njegovo te2ko 
éivlenje ga je na smrt neslo. Takodjer samo- 
ubojnik je ostal i Bauer Lajos zvani békési 
tutor, koj se je u glavu strelil, i odmah umrl.

— Strajk u Ameriki. U Newyorku 
oni teSakinji, koji su pri opravnim obrtu 
vu slu2bi kakti 25 jezer te2akinje su öve 
dane u strajk stupili. Od toga dr2iju, da ov 
broj ée se na 75 jezer stupili.

— Skoceni mladozenja. U Höchst 
obCini (Niemaéki orsag) öve dane pri jednim 
zdavanju, kada bi moral mlado2enjak svoji 
zaruCnici pri oitaru prisegu davat, od ollara 
je skoCil, i iz cirkve vun bej2al. ZaruCnica 
je ua to pri oitaru se skupa zruSila. Med 
gosti je na to velika zméáanost poslala 
SkoCenoga mlado2enjika su joS né naSli. 
BrSCas se je prebojal od kri2a!

— Petroleumlampas. Vu Kézdivá- 
sárhelyu se je dogoddá óva straSna nesreCa. 
Sipos Ignác fabnkanta mlada 2ena je sa 
siu2kinjom petróleuma nalejala vu goreCu 
lampu. To je veC samo po sebi pogibeljno, 
no one su iz nepazljivosti i svoju opravu

vorki (processiji) svi sprovadjali u oSteriju 
»k kruni« gde je pri Cveketanju peharah i 
éaSah neoéekivano hdro proSla nőé

U jutro pako rano se je herceg dalje 
na put odpravil, te je jahal kroz kloStersku 
dolinu I preko Arlberga u Tirol, a purgari 
su ga oboru2ani pralili do granice, koji poá- 
teno izplatili onoga, koj bi se mozbit bil 
podufal iz zasiede navaliti na njihovoga 
dragoga gospodina, makar da ga je cesar 
dal zahiéenim proglasiti.

Nekoliko godinah zatim, 24-a MajuSa 
1418, prijel je cesar hercega Friederika opet 
u milost, povratil rnu je njegova zaplienjena 
imanja, a on, svoju zadanu rieé dr2eCi, pos- 
tavit je u Innsbrucki! izbilja zlatnoga kro- 
veka, koj se onde i danas vidi.

Sigurno se nije inti iz viernoga varaS- 
koga vratara u Bludenzu zaboravil; em se 
je i na* kralj Fran Jo2ef 1, kad je bil go- 
dine 1881 u Vorarlberg!! toga dogodjaja 
sietil, pák si je dal pokazati ona vrata, pred 
kojimi je herceg Friederik tak dugó fekati 
moral, как sam to sam videl, jer sam pu- 
tujuéi, baS onda iz Feldkircha u Bludenz 
doiel.

Em. Kollay.

polejale. Lampa je eksplodérala i one eu ee 
vu2gale. SipoSova 2ena je éista na vuglen 
zgorela i vumrla a sluákinja sada vumira 
vu Spitalu. NeereCnu 2enu, koja je troje dece 
ostavila bez matere svaki jako taluje.

— Razbojnik. Tabi János trgovaéki 
pomoénik u Nyiregyháza je svojemu gazdu 
blagajnu potrl i 2njega 200 korun, iz Sóstó 
— kupaliSCe blagajne pako 50 korun vkral 
i odbej2al. Tabi JanoSa redarstvo iska.

— Toda. U Szolnok-Dobokavarmegjiji 
(Erdély) je öve dane velika toéa bila, koja 
je neizmernoga к vara zrokuvala. U Kovács- 
kapolnok seli 140 jezer, Tonacu 14 jezer, 
CokaSu 14 jezer, Széplaku 20 jezer korun 
je do sada kvar. Od porast najvekSe stran 
je né bilo assekurérano. Stanovnike glado- 
mor straöi.

— Veliki ogenj. U Tóti obéini je u 
tork pos|ie podne veliki ogenj nastal Pri 
Kovács Ferencu hi2i iz peCnice je iskra 
zrokuvala táj ogenj. VeC hi2e, Skednje i 
Cudaj porast |e zgorelo. Kvar je ober 200 
jezer kurun.

— Cirkvorazbojnik. Turk Rudolf 
cirkvorazbojnika, ko| je iz Zagreba skoCil, 
su petek jutro u Marburgu vlovili. Da su ga 
prijeli, svojim no2om je jednoga redara 
vpióil i odbe2al, ali jeden redarski pes je 
za njega bej2al i tak ga je vgrizel, da je 
Turk veC né mogel dalje skoCiti. Turk je 
ondaSnje vrieme u Fiumi iz terzatto kloSt- 
rove cirkve 20 jezer kurun vriednosti dra- 
gociéne vkral. Redarstvo misli, da Turk íme 
je foliSno, i da on ima i priatelje negdi.

— Jeden nadherceg u Miikolcu.
Lipót Salvator nadherceg, koj je nadvojvodja 
pri kanonéri, je proSle dneve u Miskolcu bil, 
gde je kanonére mSpicir.l, i med tom diós- 
győrsku 2eljezo- i ocelno fabriku pogledal. 
BrSCas je, da prvo magjarsko fabriku za 
Stuke budu u Diósgyöru gori stavili, gde 
véé I sada preko 10 jezer Clovek ima delo.

— Zgorela je u cirkvi. U Friedeck 
varaSkoj cirkvi se je u petek velika nesreCa 
pripetila. Jedna Mikolasch Hedvig zvana 70 
lét stara sirota 2ena goreCu svéCu je nalo- 
2da na oltár, gde je Crez veC vur molila. 
Stara 2ena — tak se vidi — med tom je 
zaspala, ar iz cirkve na jedenput je velika 
krika i pomoC kriCanje nastalo. Kada su 
bli2nji stanovniki u cirkvu nutri iSli, slra- 
hovito vidjenje je pred njimi nastalo. Stara 
2ena vu goreCi opravi je na kamenah le- 
2ala, i na kralko vriemena med velikemi 
muke umrla

Nekaj za kratek óas.
Na telefonu.

Gospona Gjombéra gospa je na nagloma 
zbete2ala. Mu2 ves zasopljen be2i к telefonu 
i kriCi:

Holla! Prosim gospona doktora FlaStra
(Za Cas brni zvonCek, na znamenje, 

da se more 2 njim spominati)
Holla! Tu sam Kaj zapovédaju gospon 

Gyjombér?
Zeni je zlo prispelo. Tu2i se, da ima 

krCe v 2eludcu.
Sigurno si je pokvarila 2eludca.
I ja tak mislim. Kaj bi 2 njom napravil?
(Dok je doktor premiSljaval, kaj bi mu 

rekel, te Cas eu,premenili z pozabljivosti na 
centromu drote, tak da je ve mu2ov telefon 
né s doktorom, nego s jednim mehanikerom, 
kojega je pital jen fabrikant, kaj bi napra

vil s maSinom, da se mu pokvarila. Zbog 
toga je preetradeni műi sledeCi odgovor 
dobit):

Nikaj ee ne treba bojati! Tu je lehko 
pomoCi. Kak se meni vidi, znutraSnja stran 
je sigurno zahrdjavila. — Naj vlöjeju vu 
nju dva litre ólja, zatim fést ribati a na- 
zadnje s hamriCom sve okoli potuci. 1 sve 
bu dobro.

(Jeli je dal mu2 nutri ovo vraCtvo, ili 
ne, za lo neznam.)

Da su jako sloke:

Jedna selska 2ena je imela v Pesti 
dva sine, koji su v ákolu hodili. К svetkam 
pelja se vu varas, a pod site skrije dve 
Sónké, kajti v PeSlu ne smeti mesu nesti 
bez toga, da nebi Clovek fercerunga platil. 
To je 2ena ne znala, nego ona se bolje 
toga bojala, da njoj nebi Sto vkral.

Kak dojdu do malte, stane pred nju 
finánc i s oStrim glasom pita suhu, sklutastu 
2enu :

Jeli imate kaj za maltu?
Imam, dve Sónké.
De su?
Na njih sedim, — véli 2enkjca.
Так? — smeje se finánc. Te su vre 

jako sloke
No, ako su sloke, — véli srdito 2eüa

— onda Jancsi samo tiraj dalje.

Lépi izgled.

Gospon: Nesite ovoga lista, kam je 
adressiran.

Sluga . Dobim odgovor?
Gospon: Odgovor te2ko, nego s tim 

predi pljusku.

Jeden mlad Clovek, koj se svojom 
znanostjum jako hvalil, rekel je vu druStvu:
— No, ja neverujem vu Boga, i to zato: ar 
ga nevidim.

— No, ako oni mladi gospon — rekel 
je jeden iz druStva, samo ono verujeju, kaj 
vidiju, onda sam i ja znjimi jednoga miá- 
Ijenja. Ja pák neverujem, kaj bi oni imeli 
pamet ar sem ju joS ne videl.

Veliki nekoj du2nik zbete2al je na 
smrt: »Ah da mi je samo tak dugó 2iveti
— poCel je zdihavati — dók bi se réSil 
svojih dugov!« — »Oho, rekel mu je dok
tor, — kaj bi vi radi za navéke 2ivéli.

Gospa: »Kak je to, da vezda tak pri 
Ijepi paSi i vremenu, je mléko tak vodeno?«

Zena: (koja je mléko donesla). »Je 
draga gospa, to jim je tak, da vezda krave 
vu toj vélik vruCini jako puno vode pijeju«

Vu selu Op. je vumrl mu2aCki sinek. 
Suseda kuma doSla je kumu batrivet, ter 
joj je rekla: »Najte se draga kuma plakati, 
najte, — em bu Ijépi angel 2njega « Mali 
puna 2alosli odgovori na to: »A kaj bi \i 
njega bil angel, — da je kehlav.

DoSel je vandravec к jednomu Salnomu 
gosponu prosit za pomoC. Gospon ga zapita: 
PoveCte vi meni, jeli ste vi horvat ali pak 
magjar?« Vandravec mu na to odgovo ri: 

Gospone! niti jedno, niti drugo; ja мю 
kovaC.« у

-------------- ''ÍTJ
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A i l  A R  G I T - P R F M F T  2  K U V A L D  P E T E K  é s  F I A  « i^ * "U llCHlb I ;  g  с*, é* lalr. szab. keim «- is  szőrmefestő, vegytisztító és g6zmosó-gyór |

' ■ ■ I .  l"'<- ‘ ' A  BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 3 7 . SZÁM. |l|

■  «  И^*В 1<ИИ ■■ 2  megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá- ^ | 1
. izic a 1 u* I , S  rosban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy . i .

\ Fek'edVeíc% m ő  n z e r e !  §  cégét -  a csomagolás és postaköltségek mellőzésével -  közvetlenül felkereshesse 0
terjedve “  J  >0r' .\

Xki J  Hirschsohn Testvérek Csáktornyán j|[
Ilivel a Föld«*-fél* M a rg it-C re m e t utánozzák és 0  | I |

hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt Д& vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az url-, női- és gyermek- 1 I |
kéS"mindéinemű fe lelősséget.ПУ r Vd a a л* öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- j

I F ö ld e s -fé l«  M a r g it -C re m e  ártalmatlan, zsirtahn, és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését. 3 t
AYőr ^mindennein(TTisatátаIanságát, .zeplőt, p.t- fQ IQF* Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. *\3| 2 >

tanist, mU««z«rt, mijfoitot, ráncokat «tb. nk д nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos f  )

bö°rhanem*a nyakává*! és°kéz fehérftéeér«^« árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást Я j
szépítésér« is legalkalmasabb. Nagy tégely 2 kor., gS  kér а Я i

bM' k0̂ " ; yÓgyT  Z Z T ^ '  I  KOVALD PÉTER ÉS FIA CÉG. ÜK é s z í t i  é s  p o s t á n  k ü l d i :  л

FÖLDES KELEMEN wfnza&z aradon. 0 Q 0 Q Q 0 0 0 Q 0 0 Q Q 0 Q Q Q 0 0 0 0 0 в в в а в 0 в в Д § 8 в Д | •
tOS1j 91O./sz.

Kapható Csóktorafán: p e t h ő  j e n ő  gyogytaraban. H i r d e t m é n y .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Györgylaka (előbb Juresevec) község részéről ezennel közhírré tesszük,

с м  т\Л I hogy a község tulajdonát képező
ELADÓ. j у * a a * Y *

E gy 1 keveset használt jó álla- K O F C S I T t ö  0 S  Ш И О Д б К З Д

pótban evő (mely а к issza hadkai vasúti állomás és forgalmas állami út mentén fek-barisnyaHötőgép szik) 1010  évi Ja/ius hó 21-én d, и. 11 órakor a községbiró házánál
O l c s ó  á r o n  e l a d ó .  nyilvános árverésen bérbe log adatni.

Árverési teltételek a kisszabadkai körjegyzői irodában megtekinthetők. 
C í i m  Györgylaka 1910. julius hó 4.

K O N Y A  IM R E  A L S Ó L E N D V A  f u h r  Mi h á l y  k e k c s m á r  J ó z s e f

, H  Alsó-utca. ____________ >***•*•_______________________________ bM  866 J- 2
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] JMcgbívó,

------ -- a Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság — =

rendkívüli kőzgyűlcecrc,
m ely f. évi ju lius hó 25-én d. u. 2 órakor C sáktornyán , a társaság helyiségeiben 

I ,v  fog m egtartatni.
t a

N a p i r e n d :  ^

•* 1. Felhatalmazás megadása az igazgatóságnak, hogy В íja székhellyel részvénytársaságot alapítson 240.000
korona alaptőkével, hogy ezen részvénytársaságra a társaságunk tulajdonát képező bajai tárházat természetbeni betét
képen átruházna és a társaság részvényeit amennyiben mások által nem jegyeztetnének, átvehesse.

2. Határozathozatal a társaság bajai fióktelepének megszüntetése tárgyában.
Я Határozathozatal a társaság alaptőkéjének visszafizetés által 280.000 koronára való leszállítása tárgyában 

és az igazgatóságnak adandó felhatalmazás arra, hogy erre a célra az újonnan alapított társaság részvényeit felhasznál
hassa, illetve eladhassa.

4. Az előző pontok tárgyában hozott határozatok folytán szükségessé váló alapszabálymódositások elhatározása.
Azok a részvényesek, kik a közgyűlésen személyesen vagv meghatalmazottjaik által részlvenni óhajtanak, tar

toznak részvényeiket a még nem esedékes szelvényekkel együtt legkésőbb folyó hó 17-ig bezárólag a társaság Csáktornyái 
pénztáránál, vagy a Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársaságnál letétbe helyezni. (Alapszabályok 15. §.)

*  Csáktornya, 1910. julius 9. •
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MEGHÍVÓ.
■ ■

A „Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon“
1910. évi julius hó 24 -é n  délután 2 órakor

az intézet helyiségében tartandó

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s é r e
a tá rsa sig  tisztelt részvényesei meghívatnak.

T á r g y s o r o z a t

1. A közgyűlés hitelesítésére 2  részvényes választása;
2 . Igazgatóság Jelentése a részvénytöke leiemelési műve

letről ;
3 .  Kotor! tiókintézet le/állítása tárgyában határozat

hozatal ;
4. Az alapszabályok módosítása. 869 1 —  1

A

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
Csáktornyán

folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosít meg, amennyiben a már több intézetnél köz
kedveltségnek örvendő

takarékb iz tos ítást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a fél a takarékpénztárnál heti befizetési könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 

eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal 1000 koronát fizet vissza. 
Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 

azonnal ugyancsak 1000 korona fizettetik ki örököseinek.
Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdíj fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
■ Belépni bármikor lehet. -

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztári befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésükre. —  Felvilágosításokat szóban és írásban bárkinek ád, ismertető fűzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

MuraHözi TafcarWnzttr RfezVfnytársaság Csáktornyán.
..........  ____________________  - - ____________ ____

Nyomatott Fischel Fiilöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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