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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, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szám 34.
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MURAKÖZ
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M eg jelen ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap.

Etf fizetési árak:
Egész évre . . .  8 kot.
Fél é v r e ........................ 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések Jutányosán számíttatunk.

Nyllttér petitsora 50 fillér.

Feleiül iserkeiKtO-.

Z R ÍN Y I KÁROLY.
K6ezerkeszt6:

M A R G ITA I JÓZSEF.
Kiadé és laptulajdonoi-.

S TR A U S Z SÁNDOR.

Arról a millióról.
Nem egyszerűen Közgazdasági jelentő- , 

ségü a pénzügyminiszternek az az elhatá
rozása, hogy állattenyésztésünk fejlesztésére 
még egy milliót bocsát rendelkezésére a 
földmivelésügyi miniszternek. Ez ügy min
denkit érdekel, de leginkább a fizetéséből 
élő tisztviselői kart. A kor ragálya, a fény
űzés mellé oly súlyosan nehezül minden 
emberre, aki fix jövedelméből él, a drágaság, 
hogy egyszer már a baj gyökerére kell 
tapintani és nincs előbbvaló feladatunk, mint 
a közélelmezési cikkek mai elviselhetetlen 
drágaságát megszüntetni.

Azt mondják a drágaság világjelenség. 
Csakhogy nálunk a nyerstermelő agráror
szágban nemcsak a világárak konjunktúrái 
nehezednek ránk, hanem hazai bajok is és 
pedig az állatlétszám nagy csökkenése, 
nemcsak a serlés, hanem a szarvasmarha 
állományban is. A magyar gazdát jobbára 
hidegen hagyja a mai nagy ár, mert alig 
van eladnivaló állatja A sertésvész tizenöt 
esztendő óta szegényíti a gazdát. Sajnos, ez 
a csapás a legkisebb emberi, a kis gazdái, 
a munkást sújtja leginkább: -hiszen a 
sertés a szegény ember haszonállatja. Mer
jük mondani, hogy a sertésvész a magyar 
erős faj gyöngülését is okozla és hogy e 
fontos népélelmező cikk fogyatkozása és szer
fölött megrágulása sokhely! a pellargát és 
más, a pauperizmus kínzó nyavalyáit hozta 
a rosszul táplálkozó népnek. Ebből is ki
tűnik, hogy az az egy millió igazi szociális 
olajcsepp és valóban csak az a baj, hogy 
csak olajcsepp.

No de mégis valami és úgy nézzük,

hogy szakértő kézbe jutva s onnét óvatosan 
szétosztva, csak gyümölcsöt teremhet.

A földmivelési miniszter a napokban 
egy újságírót tájékoztatott arról a többek 
közölt, hogy miként kívánja fölhasználni azt 
a most már harmadfél millióra növesztett 
összegei, melyet tárcája az állattenyésztési 
ág fejlesztésére költségvetésileg kap.

Eddig a községek tenyészapaállatok vé
telére legfeljebb ha a vételár harminc szá
zalékát kapták államsegélyképer;, a miniszter 

I szándéka ezután a kedvezményt a szegé
nyebb községek részére negyven százalékig 
kiterjeszteni, hogy minden község jo tenyész 
apaállatot tarthasson az állattenyésztés javára.

Eddig az állam csak az apaállatok be
szerzésével segítette a szegényebb községe
ket, ezentúl a tenyész-üszők vételére is meg
felelő biztosítékok mellett államsegílséget fog 
a miniszter engedélyezni.

A szegény ember legfőbb háziállata a 
sertés, sajnos, a tizenöt esztendő óla tarló 
sertésvész következtében nagyon megfogyat
kozott A miniszter elhatározta, hogy állam
segélyt ad д gazdáknak apaállatok vételére. 
Es mivel állattenyésztésünk fejlesztése szi
gorúan összefügg azzai, hogy községeink 
lóformán a tizenkettedik órában legelőiket 
rendezzék, a miniszter továbbra is kiterjedő 
gonddal igyekszik támogatni azokat a köz
ségeket, ahol legelő nincs, legelővételben 
ahol pedig van, de olyan állapotban hagy
ják, hogy annyit ér, mintha jóformán nem 
is lenne. Ott arra igyekszik a községeket 
rábírni, hogy legelőiket rendezzék, javítsák, 
fogasolják és fűmaggal bevessék.

Mindezeket összefoglalva a Muraköz 
községeinek is komoly és sürgős feladataik

vannak. Állattenyésztésünk fejlesztése s fel
virágoztatása érdekében szükséges, hogy 
minden községünk mozogjon annak a bizo
nyos milliónak minél nagyobb hányadáért. 
S ebben a tekintetben a Gazdasági járáskor 
van hivatva szakszerű tanácsokkal szolgálni 
a közigazgatási hatóságnak s községi elöljáró
ságoknak, hogy mi mindent kérjenek a bajok 
gyógyítása szempontjából.

Ingyenes jogvédelem.
A szegénység nem zárja ki azt, hogy 

a mostoha életrend és viszonyok közt élő 
ember ne legyen legalább is ép oly derék, 
jellemen és hasznos tagja a társadalomnak, 
mint a milliókkal rendelkező bankár, föld
birtokos ; söl azt sem zárja ki, hogy a kis 
egzisztencia ne legyen lángész, aki hatalmas 
tehetségével nagy szolgálatokat tudna tenni 
az emberiség közügyének, a haladásnak, a 
tökéletesedésnek, amely felé örökös út

iban van.
Nem érdektelen tehát annak a fejtege

tése, hogy a polgároknak az állam beavat
kozására szoruló jogviszonyai berendezésé-

í  né! fogva jelenleg mennyiben uralkodik a 
jogegyenlőség s mi volna a teendő arra 
nézve, hogy az e téren uralkodó visszássá
gok eltűnjenek vagy kevesbedjenek ?

Ismeretes dolog, hogy az életviszonyok 
mai mozgalmas és fejlődő állapotában a 
törvények, rendeletek és egyéb szabályok 
oly számosak és bonyolultak, hogy azokban 
a szakember is nehezen igazodik el. Épen 
azért megbecsülhetetlen a hivatalos egyének 
abbeli szolgálata, amelyet ezek a közönség, 
a telek érdekeinek megvédésében halóságok

A kultúra műhelyéből.
Eszes ember, hál’ istennek, van Magyaror

szágon bőven, még némely szomszédunknak is 
juthatna belőle. De mi az oka annak, hogy még 
sem beszélünk épen ilyen megelégedett nyugalom
mal magyar kultúráról ?

Talán azért, mert ezek a mi eszes embe
reink széjjelvetve, elszigetelve, szorosabb kapcsolat 
nélkül élnek és munkálkodnak. Mintha egy árvíz 
hideg hullámai vetnék őket ide-oda. Annak a fé
nyes berendezésnek, amely a kultúra palotájának 
belseje, egyes becses bútordarabjai, faragott ékes
ségei, hímes szőnyegei szétlocssantva, messze egy
mástól úszkálnak a mindent elöntő áradatban. 
Mindegyik becses magában véve, bár az ár ki is 
kezdheti szépségüket: igazán nagystílűvé, egységgé 
csak akkor lehetnek, ha megint összeállítjuk azokat 
eredeti rendjükbe.

Akadt erre nálunk vállalkozó kéz. Erós is, 
arravaló is. A szerteszórt darabok most együvé 
illeszkednek egy nem közönségesen organizált mű
helyben.

Ezt a kultúra-műhelyt Tisza István gróf és 
Herczeg Ferenc alapították. Érdemes beletekin
tenünk.

Mindaketten abból a termékeny gondolatból 
indultak ki. hogy a senyvedő magyar kultúra uj- 
járendezésére munkasorba állítják az egész ma
gyar értelmiséget. Olyan feladat, mint amilyent a 
tenger old meg, amikor homokszemet hord homok
szemre. Egyszer mégis csak szárazföld lesz belőle,

egyszer mégis csak virág nyílik majd rajta s gyü
mölcsöt fog hozni.

Tisza is, Herczeg is ebből a szempontból 
szólaltatják meg, dolgoztatják, lelkesítik irodal
munk, tudományunk, publicisztikánk legjobbjait. 
Orgánumunknak, a Magyar Figyelőnek szerkesztő
ségében egész halom kész munka vár arra, hogy 
kéthetenkint a közönség elé kerüljön. Életbevágó 
s érzésbevágó kérdések magasabbrendü megvilágí- j 
tását kapja ott a magyar értelmiség. Most olvas
tuk el ennek a folyóiratnak második számát. S 
igazán örömünk telt ebben a szép munkában.

Akik a Magyar Figyelő első és második szá
mában Tiszának a drágaságról Írott cikkeit ol
vasták, észre kapnak, hogy a Magyar Figyelő az 
egyoldalúság, a kasztokra való osztás ellen küzd, 
hisz minden sorában a magyarság egyetemét szol
gálja. S merít a legjobb, a legközvetlenebb for
rásból. Igv megszólaltatja haditengerészetünk fő- 
parancsnokát, Montecuccoli grófot is a Magyar 
Figyelő, mert 6 alkalmas arra, hogy leendő 
dreadnought-jainknak drága problémáját is vilá
gosan megértsük.

Újra aktuálissá válik ez a régi szó: magyar 
szabadéivttség. Kevés szóval élnek vissza annyira, 
mint ezzel. Még kevesebb ember tudja, mit is fed 
az. Réz Mihály szép tanulmányban elemezi ezt a 
fogalmat s követi alakulását a legnagyobb ma
gyartól, Széchenyitől máig. Ez a cikk is a magyar 
gondolkodás és érzület egy nagyszabású megnyil
vánulásának objektiv bemutatása.

Vagy ki szólna nálunk illetékesebben a kul
túra művészi vonatkozásairól, mint Alexander 
Bernát, vagy a színháznak a magyar művelődéssel 
való sajátszerü és nagyon érdekes kapcsolatairól, 
mint Ambrus Zoltán ?

A Magyar Figyelő mind a kettőnek friss és 
mesterin megirt mondanivalóit közvetíti ebben a 
második füzetben közönségünkkel.

Jogi irodalmunk egyik legkitűnőbb képvise
lője, Edvi Illás Károly a jogi oktatás reformját 
mélyreható cikkben tárgyalja. Nálunk, a jogászok 
világában, igazán nem közömbös egy kérdés.

Számadó János a régi magyar kerlmüvészet 
s az ősi parkok el virult pompájáról ad képet, 
végül a szépirodalom is díszes helyet kapott e 
füzetben : Herczeg Ferenc *Napváros«-a az irodalom 
barátai számára nem köznapi csemege.

Hat kis cikk sorakozik a füzet végén a »Fel
jegyzések« gyűjtőcím alá. Éles, csípős a hangjuk. 
FeMeségek, kinövések, nyegleségek ostorozásai, 
vagy pedig kultúrái vonatkozású jegyzetek érdekes 
tudományos és irodalmi jelenségekről. A Magyar 

! Figyelő ezt a rovatot szemelte ki polemikus meg
jegyzései számára, amelyek mindig fején találják 
a szöget s ha sebet is ejtenek olykor valakin, a 
kultúrának érdekében teszik azt.

Igazi kultúrinűhely, a magyar értelmiség 
találkozóhelye az új lap. S ez a magyar értelmi
ség fel is fogta hivatását s örömmel sietett a kö
zös munkára.



előtt gyakorolnak. Meri nincs az a bírói 
függetlenség és pártatlanság, amely mindkét 
fél érdekét egyaránt megóvná, különösen a 
jogviták folyamán s így rendesen a járat
lanok, a kevésbé közlékenyebbek, legtöbb
ször tehát a gyengébb felek húzzák a rövi- 
debbet.

A jogegyenlőség szempontjából szüksé
ges tehál, hogy a szakszerű jogvédelem 
minden ügyben és minden egyénre egyaránt 
kiterjesztessék. Ennek lehetőségét elvben 
minden jogállam — hazánk törvényhozása 
is — elismeri, de a gyakorlatban alkalma
zását a jogügyek nagy csoportjára épen a 
legkisebb ügyekre ás a jogkereső egyének 
jelentékeny részére, épen a legszegényebbekre 
nézve megnehezítik, sőt legtöbbször lehetet
lenné teszi a szakszerű jogvédelem drága
sága.

Hogy tehát maga az elv ne legyen 
puszta szó, a szakszerű jogvédelmet min
denkire s minden ügyre nézve hozzáférhe
tővé kell tenni. Aki tudja azt, hogy a sze
gény embernek néha pár garasnyi követe
lése reá nézve ép oly fontos, mint a gaz
dagok százakra vagy ezrekre menő peres 
vagyona ; aki tapasztalta, mennyi herce
hurcával, költséggel, idővesztéssel jár a 
munkaidejét mulasztó embernél a perlekedés: 
az belátja nézetünk helyességét

A szegényvédők rendszere, melyet tör
vényünk elfogadott, nem elégíthet ki min
ket, mert egyrészt nagyon sok és megalázó 
formasággal jár, másrészt pedig csak a tel
jesen vagyontalanokra terjed ki. Aztán, ha 
már ráfanyalodik is a kispolgár erre a ke
serves útra, cseberből-vederbe esett, mert 
idejét a bíróságok helyett a községi elöljá
róságoknál kell elvesztegetnie, ahol jól össze 
is szidják, hogy mondjuk húsz különféle, egy
két követelése miatt húsz hivatalos bizo
nyítványt kell kiállítaniok. Ez a módja tehát 
a szakszerű jogsegélynek nem felel meg a 
jogegyenlőség követelményeinek.

Célszerűbb módja volna az ingyenes 
jogvédelem szerepe állami alapon úgy, hogy 
azt bárki igénybe vehesse.

Más módja az ingyenes jogvédelem 
rendezésének a társulás vagy szövetkezés. 
Ha alkalmas a társulás az élet majdnem 
minden viszonyaiban, ha páratlan sikerekre 
vezet a gazdasági élet minden terén, miért 
volna rossz és hátrányos gazdasági mun
kánk eredményének és jövedelmünknek meg
óvásában, biztosításában és megvédésében ?

Iskolába nem járd tankötelesek Csáktornyán.
A községi elöljáróság a napokban küldötte 

meg a statisztikai hivatalnak s egyúttal Zalavár- 
megye kir. tanfelügyelőjének a Csáktornyán, 1910. 
év december végéig be nem iratkozott tankötelesek 
kimutatását.

A közoktatásügyi kormány rendeletéből ki
folyólag ugyanis az Elöljáróság az iskolai beiratások 
után, közegei által házról-házra járva ellenőrizteti 
az iskolába be nem iratkozott tanköteleseket s 
azok szülőit, gyámjait s a tanoncokat tartó iparos 
és kereskedőket, amennyiben náluk az ellenőrző 
közegek iskolába be nem iratkozott tanköteleseket 
találnak elsősorban meginti s azonnali beiratko
zásra szólítja fel.

Csáktornyán, az ellenőrző közegek szeptember 
l-ső felében — bár hihetetlenül hangzik — 204 
be nem iratkozott tankötelest találtak. Ennek leg
több oka az ismétlő iskolai tankötelesek és külö
nösen a tanoncok gazdáinak indolenciája, kik 
szinte megvárják, hogy külön figyelmeztessék őket 
az iskola iránti kötelességükre.

Az Elöljáróság erélyes felszólításának meg 
lett rövidesen a foganatja s most, midőn a be nem 
iratkozottak igazi számát kéri számon a felettes 
hatóság, közmegelégedésre konstatálható, hogy e 
szám : 25. És pedig : 17 fiú és S leány. A fiúk

közül is fel van mentve betegség, hülye, siketnéma, 
vérszegénység, veleszületett vakság folytán 6, a 
leányok közül pedig fel kellett menteni 3-at s így 
az iskolába be nem irt tankötelesek valódi száma 
csupán : 16, akik az elemi iskola V. osztályának 
hiánya miatt nem voltak iskolába szoríthatók. S 
ha figyelembe vesszük, hogy a legújabb kimutatás 
szerint Magyarországon 427 ezer tanköteles nem 
jár iskolába s a gazdag alföldi városban, Békés
csabán 500 tanköteles van iskola nélkül, váro
sunk kulturállapolával nagyon is mpg lehetünk 
elégedve.

K Ü L Ö N F É L É K .

F ekete bogaram .
Fekete bogaram, tölta bort poharamba !

Be nehéz az élet, fáradt testem-lelkem,
Be sokat sirattam, be sokat szenvedtem 

Búban bánatomban . . .
Igyunk, nem kell félni, nem kell szomorkodni, 

Ha most verejtékem csurog is arcomon. 
Jobb szerencsém fog majd szebb időket hozni 

Nekem is egykoron . . .

Fekete bogaram, hangold m uzsikáda t !
Szóljon az induló, magyar harsonája,
— Be sokáig tartott átkos rabigája . . . 

Most törik, most szakad.
Dob pereg, szól a kürt, előre honfiak !

Bákócy visszajött, ébreszti nemzetét,
Hogy óvja szent rögét, őrizze hírnevét, 

Dicső zászlók alatt . . .

Fekete bogaram, jer  az asztalomhoz !
Lássam sötét szemed bűvös ragyogását, 
Halljam forró szived heves dobogását . . . 

Lelkem nyugalmára.
Mi szép szemed fénye, édes szavad hangja ! 

Most vagyon ünnepe borongós lelkemnek...  
E nap, midőn érint csókja szerelmednek, 

Éltem legszebb napja . . .
P . L .

—  Kinevezés. A Kecskés Ferenc mura- 
szentmártom plébános elhalálozásával üre
sedésbe jött felsőmuraközi esperesi s róm. 
kath. egyházkerületi tan lel ügyelői állást a 
zágrábi szentszék betöltötte. Ugyanis ez ál
lásokra Filipich Lajos drávavásárhelyi plé
bánost nevezte ki. a Csáktornyái választó- 
kerület voll országgyűlési képviselőjét. A 
kmevezés nemcsak közmegelégedettséggel ta
lálkozik, de mindenki örömmel is fogadja, 
mert Fill pich Lajos kipróbált hazafiassága 
nemcsak dekórumot ad e kettős állásnak, 
de azt a magyarság mentsvárává is avatja

— Kinevezés. A \állás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Sárosi István Csáktornyái 
tanítóképző intézeli tanári a IX. díjosztály 
2-ik fokozatába rendes tanárnak nevezte ki.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Gyarmati János 
sárosbogdányi áll. el. isk. tanítót Sümegre 
helyezte át.

—  Segélypénz. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter néb. Czmzek János 
miksavári róm. kath. kántortanító özvegye, 
szül. Sebál Máriának, évi 420 К segélypénzt 
engedélyezett

— Banket. A Csáktornyavidéki Taka
rékpénztár 10 évi jubileumából kifolyólag 
szokásossá vált évfordulati bankelet ez év
ben is jan. 14-én tartotta meg a takarék- 
pénztár igazgatósága a Zrínyi-szálló emeleti 
ebédlőjében. A bankelen 15-en vettek részt 
az igazgatóság, felügyelő-bizottság és tiszt
viselők sorából. Az első pohárköszöntőt Tóth 
István igazgató mondotta a takarékpénztár 
felvirágoztatására. Az igazgatóságra Hajós 
Ferenc dr. orsz. képviselő, a takarék ügyésze, 
ürített poharat. Or. Wolf Béla Tóth István 
igazgatót köszöntötte fel, Hajas József a 
takarékpénztár ügyészét és a felügyelő-bizott
ságot. Majd egész sorozata következett az 
elmondott pohárköszöntöknek. Aíényesban-

ket s a cigányzene a hajnali órákig tartotta 
együtt a jókedvű társaságot.

—  Az urodalom uj állatorvosa. Gróf 
Fesletits Jenő urodalmi állatorvosává Laux 
János községi állatorvost nevezte ki.

— Kinevezések. Az igazságügyminiszter 
Kolthay Győző nagyváradi, Freytag Géza 
kiskunhalasi, Horváth Pál perlaki és Turko- 
vich József mohácsi telekkönyvvezetőket a 
VIII. fizetési osztályba nevezte ki.

— Tanítóválasztások. A zalamegyei 
Pölöskén az ottani községi iskolához tanító
nak Valentiny Miklóst, intézetünk volt tanít
ványát, a szabadbárándi közs. iskolához osz
tálytanítónak Gaál József oki. tanítót válasz
tották meg.

—  Főszolgabíró jelölés. Sólyomy Ti
vadar, a sümegi járás volt főszolgabírója, 
február 1-én nyugalomba vonul, helyének 
betöltését illetőleg a mozgalom már meg
indult. A sümegi közérdekellség a napok
ban gyűlést tartott e tárgyban s a főszolga
bírói állásra egyhangúlag a sümegi szolga- 
bírót, Farkas Istvánt, jelölte, akinek érdeké
ben megyeszerte nagy mozgalmat indít.

— Az áll. isk. fejlesztése. A helybeli 
áll. iskola fejlesztése végrevalahára napi
rendre került. Az évek óta sürgetett 5 —6. 
osztályok felállítását a minisztérium elhatá
rozta s az áll. iskola igazgatósága utasítva 
lett, hogy ez osztályok számára jövőre he
lyiségről gondoskodjék, mert az áll. iskolát 
nehány évvel ezelőtt úgy építették, hogy en
nek a két osztálynak már nem jut benne 
hely. A miniszter egyidejűleg tanerőről is 
gondoskodott, amennyiben az egyik állásra 
már most Nuzsy Stefánia oki. tanítónőt al
kalmazta egyelőre megbízott minőségben.

— Megkezdődött a  korcsolyázás. A  
télire fordult időnek meg varinak az örömei. 
Nemcsak a meleg szoba, de a sima jégtükör 
is a tél kellemetességei közé tartozik. Már 
t. i. azoknak, kiknek tüzelni való Iájuk van 
s akik korcsolyázni tudnak. A korcsolyázás 
szezonja megkezdődött, pedig már átlói tar
tottunk, hogy az idén sem hódolhatunk e 
kedves sportnak, mint tavaly, amikor a 
higany alig szállott a fagypont alá. A pom
pás télies idő azonban a kétkedőket meg
vigasztalta. El is lepték a hivatott és hí
vatlan korcsolyázók a jeges felületeket min
denfelé. Kiegyenesedik a test, kicsattan az 
arc s egészséges kacagásban nyilatkozik 
meg az életöröm, amint vigan végig sikla
tlak a korcsolyák tulajdonosai a jég sima 
tükrén, hogy feledve minden bút, bánatot, 
csak a jelennek hódoljanak s a holnappal 
ne törődjenek. S okosan teszik. Mert aki 
máskép gondolkozik, az nem megy a jégre, 
hanem otthon gubbaszt a meleg kályha mel
lett s töprenkedik a holnap fölött, mely 
csak újabb bajokat és újabb gondokat zú
díthat nyakunk közé!

— Felülvizsgáló bizottság. A m. kir. 
honv. miniszter az 1911. évben Magyaror
szág területén ujoncozásí felülvizsgálatok 
foganatosítására 25 állandó vegyes felülvizs
gáló bizottságot szervezett. Ezek közül a 
pécsi bizottság a napokban ült össze. Polgári 
elnöke dr. Kelemen Mihály nyugalmazott fő- 
törzsorvos.

—  A keszthelyi dráma. Keszthelyen 
rémes eset történt a mull héten. Dr. Lénárd 
Ernő kir. közjegyzőt régi haragosa Bomay 
Miksa nyug. adóellenőr este, nyílt utcán le
lőtte. Нота у Lénárdra haragudott, meri egy 
hagyatéki tárgyalásból kiíolyólag azt gon
dolta Lénárdról, hogy szándékosan megrö
vidítette. Roma у a gyilkosság után lakásán 
öngyilkosságot követelt el. A szerencsétlen



közjegyzőt szerdán d. u temették el négy 
részvét mellett Ahol a menet haladt, fekete 
fátyol takarta az égő utcai lámpákat. A 
város ezzel külsőleg is kifejezést akart adni 
igazi részvétének, melyet a családi perpatvar 
utolsó, megrázó fejezetének szomorú kime
netele fölött érzett.

—  A népszámlálás eredménye. Csák
tornyán a polgári lakosság száma a népszám
lálás adatai szerint 4890 lélekre rúg. 1900- 
ban Csáktornyán 4461 polgári egyén lakott. 
Eszerint 10 év alatt a lakosság 429 lélekkel 
szaporodott, ami 8‘77%'Пак telel meg. — 
Perlakon 4680 lakos találtatott az 1900 
végén konstatált 4110 lakossal szemben. Itt 
579 a szaporodás 12 37%

— A közigazgatási bizottság köréből. 
A t. hó 10-én tartott gyűlésen előterjesztett 
alispáni jelentés szerint a vármegye terü
letén az elmúlt hóban 294 bűnesetben tel
jesített a csendőrség nyomozó szolgálatot, 
melyekből 283 bűnesetet derített ki. A kir. 
járásbíróságok elé utalt 19 esetből 16 ké
pezte Ítélkezés tárgyát. A közig, hatóságok 
hatáskörébe tartozó kihágás 121 esetben 
nyomoztatott ki. Orvosrendőri hullaszemle 
4 s boncolás egy esetben teljesítletett. Kél 
tűzeset is volt. Amerikába 52 útlevél adatott 
ki. A főorvos jelentése szerint a felnőttek 
közegészségügyi állapota elég jó volt. A 
gyermekek Közt a kanyaró grasszált, mi miatt 
némely helyeken az iskolákat is be kellett 
záratni. Fertőző betegség 446 esetben konsta
táltatok Öngyilkosság egy esetben volt. Vé
letlen szerencsétlenségnek 1 s szerencsétlen 
szülésnek 4 áldozata volt. Elmekór 1 eset
ben fordult elő. Hét évnél fiatalabb gyer
mekek gyógyíttatása 25 esetben mulaszta
n i  el. — A főállatorvos jelentése szerint 
az állategészségügyi viszonyok a ragadós 
száj- és körömfájás terjedése folytán kedve
zőtlenek voltak. Ragadós állatbetegség 150 
községben találtatott, minek következtében 
az ál In Ik i vitel Ausztriába és Németországba 
korlátozva volt.

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
Dobsa Tamásné, szül Peitl Teréz t. hó 12-én, 
hosszú szenvedés után, életének 55-ik. bol
dog házasságának 37-ik évében elhunyt. 
Földi maradványait 14-én d u. 3 órakor 
helyezték el a muraszentmártoni rom. kath. 
temetőben örök nyugalomra. A megboldo
gultban Dobsa Kálmán muraszentmártoni 
körjegyző édesanyját siratja.

—  Wlegfelebbezték az aszfaltot. Hiába, 
nincs üdvös mozgalom, melynek ellenzője 
nem akadna. A képviselőtestület határozatát rs 
mcgfelebbezték. A felebbezesl a törvényes 15 
napon belül beadták Paksica Flórián műpalkoló 
és társai, körülbelül 60-an Hogy mily erőlte
téssel járt ennek a számnak az összehozása, 
kitűnik abból, hogy a felebbezést leginkább 
oly háziurak írták alá, akik házai előtt nem 
is lesz aszfalt, mert oly utcákban laknak, 
hol nem is aszfaltoznak. A felebbezést a 
város elöljárósága a törvényhatósághoz ter
jesztette fel a képviselőtestületi határozattal 
kapcsolatosan alkotott szabályrendelettel egye
temben, melyet a vármegyei törvényható
sági bizottság Csáktornya város intelligens 
jellegére való tekintetből bizonyára helyben 
fog hagyni.

— Uj szinikerület. Fehér Vilmos, elő
nyösen ismert színigazgató, új szinikerület 
alakításán fáradozik, melyba Csáktornya is 
belevonatnék. A kerület megalakításával tár
sulatát tetemesen megnagyobbítaná, díszlet 
és ruhatárát teljesen felszerelné s az énekes 
előadások biztosítására zenekart is szervezne. 
Ezt azonban csak akkor valósíthatja meg,

ha nálunk is szinpártoló egyesület alakulna, 
mely ingyen helyiséget vagy városi megfe
lelő segélyt eszközölne ki a színtársulat ré
szére. Szál may József jár. főszolgabíró a 
kérvényt lehető pártoló elintézés végett a 
város elöljáróságához tette át.

— Táncösszgyakorlat. Adorjánná Ma- 
yersberg Frida tánciskolájában a tanulók és 
szülők legnagyobb megelégedésére folyik a 
tanítás. A tanulók már annyira haladtak, 
hogy általános óhajra mához egy hétre, azaz 
február 29-én este nem tanulókkal és hala
dókkal vegyes táncösszgyakorlat lesz, mely 
bizonyára kedvenc találkozója lesz társadal
munk t&nckedvelő részének. A jövő héten 
boszlon cursus kezdődik, melyre beiratkozá
sokat elfogad a Zrínyi-szállóban levő lakásán.

— Orvvadászok. Lajtos xidolf kissza- 
badkai erdőőr jelentést tett 4 ismeretlen orv- 
vadász ellen, akiket e hó 3-án a belicai ha
tárban orvvadászaton tetten ért. A vadászok 
menekültek Lajtos elől s egy pár cipő és 
egy kabát, meg egy pipa hátrahagyásável el 
is tűnlek. A csendőrség is sikertelenül nyo
mozott az orvvadászok ulán. A bűnjeleket 
Zalaujvár községi elöljáróságánál helyezték 
el letétbe

— Tojás és baromfiárusitás nem házalás.
A keresk. miniszter legutóbb egy konkrét eset kap
csán kimondotta, hogy a mindennapi fogyasztásra 
szolgáló cikkeknek, igy a tojásnak és a baromfinak 
házról-házra való árusítása nem tekinthető háza
lásnak és ilyen cikkekkel, még ha nem saját ter- 
mésüek is, bárki engedély nélkül szabadon űzhet 
kereskedést.

— Hűtlen cselédek. Laczkovics Klára 
19 éves bottornyai cseléd gazdája, Koosz 
Antal oltani kánlortanító, kárára többrend
beli fehérneműt lopott. Hasonlóképen Králics 
Bálint szelencéi plébánost is háziszolgája, 
Dvanajscsák Márton meglopta, feltörvén író
asztala fiók iát s abból 10 К készpénzt el
emeit. Mindkettőt a csendőrség a kir. ügyész
ség kezeibe szolgáltatta

— Drágább lesz a dohány. Nemrég megírtuk, 
hogy a dohánygyártmányok árának felemelése ieg-j 
közelebb a megvalósulás stádiumába lép. Eszerint 
az összes cigarettafajok ára l —2 fillérrel emel-! 
kedik. Kivétel csak a »Sport«-szivarka lesz, amely
nek ára ezentúl is két fillér marad, meg az egy 
filléres cigaretta. А Я  filléres hosszú magyar szivar j 
s az ötfilléres rövid szivar ára nem fog emelkedni. | 
A Portorico-szivar ára ti fillér l^sz, a Virginiáé 12! 
fillér, a británikáé 16, a trabtikóé 18 s a rega- ■ 
litásé 20 fillér. Л csomagocskákban árult szivarka- 
és pipadohányok ára változatlan marad. Ennek az 
ára megmarad ugyan, de a csomagocskák súlya 
kisebb lesz. így a 35 grammos csomagocskák csak 
28 grammot, a 30 grammosak pedig 23 grammot 
fognak nyomni. A különlegességi gyártmányok árai 
kivétel nélkül emeltetni fognak. Azonkívül tervbe , 
vette a pénzügyminisztérium a külföldi szivarok 
forgalmának megszorítását és saját gyártmányai
val igyekszik a havannáknak konkurrenciát csi
nálni. Az új szivarfajták 25 darabonként különös1 
gonddal és Ízléssel kiállí'otl dobozokban jönnek , 
majd forgalomba.

— Cigánytolvaj. Bogdánalias Balog; 
György cigány sem tagadta meg a fajai. 
Hiába tud ő teknőket vájni, ügyeskedik 
azért a lopásban is, ha ujj hí na к enyves1 
voltát próbára teheti. Ez egyszer szállás
adóit lopta meg Bányaváron, ahol Nerer Já
nos és Zadravec Imre nikkel óráit láncostul, 
23 К értékben zsebrevágta s azután elinalt.
A csendőrség eddig hiába nyomozta.

— Az utazó arany. Orfeumi művé
szekről beszéllek. Mindenki elmondta a cso
dákat, amikel ilt-olt látott a breülin. Kémes , 
trapézkunsztok, zsonglőr mókák, bűvészeli 
mutatványok kerültek elő az emlékek kö
zül, mig végre valaki elmondta, hogy látott 
egy bűvészt, aki pénzt veit a szájába és az 
orrán adta ki. — Ez semmi — mondta 
Újházi. — Hogyan? Ez egyike a legnehe

zebb, mutatványoknak! — Szó sincs róla. 
Az unokaöcsém sokkal nehezebbet tud. —
— Ugyan mit? — Aranyat tesz valakinek 
a szájába és a zsebéből veszi ki Általános 
meglepetés. Azt kérdik: — Bűvész az öccse, 
mester? — Nem — felel Újházi nyugodtan.
— F o g o rv o s .

— Népesedési statisztika. Született: 
Bujanics József. Meghaltak : Fink Matild (3 
é.)t Vábecz Borbélya (2 h.), Acs Ferenc (2 ó.). 
Házasságot kötött Vrhár Mihály és Horváth 
Katalin.

I R O D A L O M .
— Tanítók Útmutatója. A népiskola és óvoda 

irodai ügykezelésében, nemkülönben a tanítónak 
hivatalos kötelességével és társadalmi működésé
vel járó teendői helyes és hiánytalan, pontos el
végzésében, az érvényben levő népoktatásügyi 
törvények, a legújabb utasítások és rendeletek 
alapján a legteljesebb útmutatást nyújtja a »Ta
nítók Útmutatója«. Nem a törvények és rendele
teknek magyarázatokkal ellátott szövegével, de az 
ezek alapján teendő intézkedések, jelentések, elő
terjesztések, kérések, kimutatások stb. megszöve
gezett mintáival vezeti a tanítót a teendők helyes 
elvégzésében. Ép ezért ez Útmutatót — mint nél
külözhetetlen segédeszközt — az érdekeltek figyel
mébe ajánljuk. Előfizetési ára 3 K. Megrendelhető 
Gyerkes Mihály nyug. tanítónál Székelyudvarhely.

— A babtermelésröl, különös tekintet
lel a nemzetközi forgalomra, címmel Adler 
Tivadar tollából igen érdekes könyv hagyja 
el nemsokára a sajtót. A könyv részletesen 
és igen élénk vonásokban tárgyalja a bab
termelés hazai viszonyait, megvilágítja a 
kiviteli kereskedelem összes momentumait. 
Megismerteti a külföldi verseny minden 
fázisát, leírja az amerikai manipuláló rend
szert s bemutatja a tisztító malmokat is. 
Történeti alapon kimutatja a bab eredetét 
s kémiai alapon összehasonlítást tesz a bab 
tápértékét illetőleg a többi élelmicikkekkel. 
A könyv bolti ára 2 K. (Budapest, Arany 
János-u. 9.)

— »A Vasárnapi Újság« sokféle szép és ér
dekes képei közt bemutatja az Iparművészeti Mú
zeumban most megnyílt japán kiállítást, ifjabb 
gróf Tisza István arcképét, képeket a Kéve kiál
lításáról, a főpostán berendezett újságíró szobát 
stb. A szépirodalmi olvasmányok közt vannak : 
Rákosi Viktor regénye, Ady Endre és Lányi Viktor 
versei, Kaffka Margit novellája, Marcelle Tinayre 
franciából fordított regénye. Egyéb közlemények : 
dr. Fialla Lajos, a nemrég elhunyt magyar eredetű 
bukaresti egyetemi orvostanár arcképe és nekro
lógja, konstantinápolyi levél, tárcacikk a bélről s 
a rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, 
sakkjáték stb. A »Vasárnapi Ujság« előfizetési ára 
negyedévre 5 К, a »Világkróniká«-val együit 6 K. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhivata
lában (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.) Ugyanitt meg 
rendelhető a »Képes Néplap« a legolcsóbb ujság a 
magyar nép számára, félévre 2 К 40 fill.

Értesítés.
Nagy választékú női és gyer- 

mekkalapraktáromra van szerencsém 
a n. é. hölgyközönség b. figyelmét felhívni.

Eredeti párisi m odelleket állan
dóan raktáron tartok.

Átalakításokat valamint gyász- 
é s  alkalmi kalapokat a legrövidebb idő 
alatt igen jutányos áron készítek.

Kitkn nlAn/oM г Női sapkák 5 
koronától feljebb a legfinomabb kivitelig.

Nagy választék valódi szőrme árukban.
: : Vidéki megrendelések postafordultával teljesittetnek : :  

B. pártfogásukat kérve, maradok 
kiváló tisztelettel: 
Kelemen Béla

férfi- és női divatáruháza Csáktornyán.



XXVIII. Csáktornya, 1911. január 22-ga. Broj 4.
Sve poäiljke, kaj se tiée zadr- 

a növi nah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiZara S trausz Sa ndora 
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

M E D J IM U R JE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju.

Predplatna oina Ja:

Na celo le t o ............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor
Na éetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji kogtaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe I fal 
racunaju.

OdRovorai urednik:

Z R ÍN Y I K Á R O LY.
S u ra d n ik :

P A T A K I V IK T O R .
IadatalJ i v laatn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Tolstoj Leon, gróf i muá.
Pózna ga celi svét, Cita mu кniige 

svaki naobraZeni Clovek, hvale ga od istoka 
do zapada, slavno mu je ime med Ijuds- 
kimi pokolenji érez stotinu i stotinu godina.

Ako ga budemo i mi Medjimurci poz- 
nali, nebude nam na sramotu, nego na Cast.

Vumrl je lanjskoga leta vu velikoj sta- 
rosti, как je od njega i »Medjimurje« do- 
neslo vést.

Sto je bil Tolstoj Leon ?
Bil je gróf. Bogati ruski gróf, koji je 

zvráil visoke ákole, preátudiral puno knjigah, 
preputoval puno svéta, spoznal se spuno 
Ijudi. Kad je sve lo preálo, kad je svo 
ljudstvo prepoznal, celo Zivljenje bogataáov 
i sirornakov, gospodarov i kmetov, soldatov, 
ministrov, popov i druge gospode Zivot pre- 
vuéil, — onda je poéel pisati knjige. Knige 
su mu bile prijete od vnoátva svéta как 
kakov növi evangélium, péti Evangelium 
Kristuáev, vu kojih knigah je postavljal 
nőve lundamente Zivota Covjeka i célé dr- 
2ave. Presodil je céli poloZaj svih staliáov 
i oátru, odsudjujuéu kritiku je izrekel nad 
deneánjom uredbom svéta, i otkril növi 
naéin Zivota, növi red drZave. Bil je gróf 
dakle glasoviti po kniZevnosti svojoj.

Bil je i muZ. Pravi pravcati muZ. 
Krej je hitil gospodske baráunaste, svilne i 
zlatne oprave, pák je nosil moáke gaée i 
robaéu, opasal se je debelim mastnim re- 
menom, pák idei skup sa svojimi kmeti s

kosom na !ivadu, na senokoáe i Zitna polja, 
pák je posluval brez razlike od muZev. Uzel 
je u ruke i plug i oral sa voloviini svojimi, 
veselo áligajuéi biéorn po zraku. Iáéi je i 
na proáéenja peáice zdriigirni seljani, pák se 
vu svetoj Moskvi, varoáu tepel hodeCi od 
cirkve do cirkve, stajal na áirokom plaéu 
varoákom gledajuói gospodske palaée i ko- 
Cije i gospe vu zlatu i svili, i klánjai im 
se как pravi ponizni ruski muZek. Kad su 
mu se ákornje poderali, sam si je zakrpal, 
как se i z drugimi meátrijami jako bavil, 
tak da si je svako oruZje i sprave sam 
sloZil. Bil je dakle pravi muZ.

*  *
*

Vezda, kad je véé bil Cisto star, tak 
je daleko doáel vu svojih miselih, da je 
ostavil i svoju hiZu i palaéu, svo) imetek, 
celu familiju i odiáel brez svega vu beli 
svét. Sve je ostavil, i kakti do kraja siro- 
mak vu jednoj hiZici vaftarskoj spustil duáu 
svoju.

* *♦
Morali bi ga car ruski u temnicu hi- 

titi, vu Sibiriju smrZnjenu poslati, ili na 
galge obesiti. Ali ga nisu bantuvali. DrZali 
su ga za proroka. Pák vu proroka nisu 
vupali pehati.

* **
A on je vupal sve reéi. I caru silno- 

mu, i vojski vojniCkoj, i svoj gospodi ga* 
vanjskoj, raskoánoj, nasilnoj i nesmiljenoj 
proti sirotinji, proti teZakom, proti najni- 
Zeáoj klasi.

Imái je vu vnogom pravo ! Socijalno 
pilanje je postalo goruée po célom svetu. 
Wrije, jako vrije nekaj vu srcima Ijudih, 
dapaée véé se diZe jaki piámén revolucije, 
bűne narodne, koja buna bude svu deneá- 
nju kulluru poruáila, jer se temelji na kri- 
vici, ta talbini, na himbi i laZi !

Tolstojeve knige i rieéi su как grom 
süni zveknule po célom svelu.

Ja éu biti tako sloboden, da iiekoje 
njegove mi sell i navuke ovdi nádim éita- 
teljem naprvo postavim.

Tolstoja, grofa i muZa, moratno svi 
poznati.

P u r ic s  L u k á c s .

KAJ JK JNUVOGA?
— Zaruka. Horvath Lajoá csaklor- 

nyaiski trgovec si je zaruéil Kerémar Nan- 
dora mjeslnoga krojaéa kéi, Gizellu.

— Zriebanje. Na 1911. godinu gori 
pozvani prvi dobni razredni mnienje duZ- 
nim Zriebanje se bude tekuCeg meseca 23- 
ga dana pred poldan ob 10-i úri obdrZa- 
valo u Zrinyi-svratiátu.

— Streljeni kraljski nótárius. U 
Keszthelju, vu ovim lépim balatinskim va
radu se je pondelek odveéer strahovito u- 
morstvo pripetilo. On dan odveéer, pred 
kasino, na ulici su streliíi od varaáa prvoga 
éloveka, dr. Lénard Ernő kraljskoga nótá
riusa. Kraljskomu notariuáu je krvnik Ró- 
may Mihalj zvani umirovljeni porezuadzor- 
nik, koj je za svojega groznoga Crna i sam

Uspomene na Strigovu.
Spevao: P u r ic s  L u k á c s

V. Spornen na Brezje.
Mislio sam da éu tamo 
I ja evője mesto najti,
Da ée dobri ljudi ondi 
I mé kosti zakopati------------

Tam na Brezju, gde su vnogi 
Meni dragi tér poznati,
Tam earn íelil veéni eanak 
I ja S njimi prespavati . . .

Ali sam vu evét odiSel,
Zíve, mrtve, eve ostavil,
Bog zna gde bum sebi v svétu,
Tihi mimi grob pribavil.

Ona prava pravcata zmeáarija.
U obée se je odnoáaj izmedju kovaéa 

Koroäca i njegovog sina, koj si je bil i za- 
jedno dietié kod otca, pokazal как ona 
prava zmeáarija. Meáter KoroSec je bil u 
niekom varadincu kováé, a ta kovaénica u 
kojoj je majstor KoroSec sa svojim sinom 
JoZekom, koj je bil pri otcu si kakti dietié, 
delal, je bila jód od slarme na glasu, pák 
je toliko dala zasluZiti, da bi se véé davna 
bil mogel u mir potegnuti, ali kakti marljiv

delavec, kojepau bi onda u miru uviek ne
kaj íalelo, to iiije nije hotel uéiniti, niti 
meátriju svojemu takaj marljivomu sinu 
predali.

No onda, da se vratimo na to, как je 
ta. prava zmeáarija nastala : Jedne veCeri 
je stari KoroSec pri vuliénih vratih na je- 
dan kral opazil, da je njegov sin JoZek 
zaljublen u Treziku, liepu kéerku njegove 
kuéne vlastnice, — jer on je samo bil k- 
vatirnik pri jednoj udovici te je imái ko- 
vaénicu u arendi. — Kad je onda radi 
toga svog JoZeka na ekZamen potegnul, 
saznal je da — je neprilika véé gotova, i 
da sad drugo nepreostaje, nego ako gospo- 
din plebanuá zaljubljene pred oltárom s- 
veZe; tu nije hasnelo nikakovo rogoborenje 
te je morala Trezikina mati baá tak, как i 
majstor KoroSec »je« i »Amen« reéi.

»Ja neznam« — mrmlal je za se Jo
Zek — »kaj te stari samo proli toj Zenitvi 
imadu, em zato ostane sve pri starom«.

On je doduäe ovak misül, ali je dru- 
gaC doälo. Makar da je hiZni zakón med 
mlademi bil sretan, JoZek je ostal dietié 
pri otcu si i stari se je gizdal kad je died 
postal, ipák je nastala za staroga Koroäca 
éudna promiena. Mali Trezikina najme je

umrla a rnladi su nasliedili kuéu. Odrnah 
su se nekoji naäli, koji su bockali veleC : 
»Tak, sad je sin kuée gazda svojega majs- 
tora, a otac kvalernik svojega dietiéa. No, 
to bude liepa zmeáarija s vriemenom ! « — 
Kad se je znalo u oáteriü pri extra stolu 
ovak zadirkivati u majstora, znal se je 
stari Koroáec tak razsrditi, da je cielo druZ- 
tvo ostavil i domov otiáel, gde je u meát- 
rilnici hotel sve na opak obrnuti od zle 
volje.

Ali nije uobro vraga na stienu malati, 
jer onda tiojde sam; pak tak je i iz ove 
áale istina postala. Da Cujemo !

Jedne subote po zakljuCku diela na 
veéer, je majstor Koroáec, как navadno 
svaké subote, izplaéal svojega »dietiéa«, 
kad ov iz nenada prléme : »Nezamierite mi 
dragi japa, ali ovak dalje nemre iti. Prvié, 
ja imam sada véé za obitelj skrbeti, a dru- 
goé, za kuée gazdu se véé pristoji druga 
plaéa, botja, pak sloga bi ja liepo prosil...« 
Tu se mora primetiti, da herbija JoZekove 
Zene nije bila tako omaána, da bi JoZek 
mogH kakti gospodin bez diela Ziveti, dakle 
je njegov zahliev bil opravdan.

Ali olac Koroáec, kakli majstor, to nije 
hotel odmah uvideli, osobilo pak ga je sr-



sobom zvrdil. U glavu se strelil i za veő 
urne muke umrl. Umorstvo se je pondelek 
odveőer pripetilo. Dr. Lénard, как svaki od
veőer, i on dan je gori idei u kasinu, kaj 
u Amazon-svratidtu na prvom katu stoji. U 
kasinou je bil, samotan je sedel i Rómay. 
Odveőer pred osme ure je kr. notariud o- 
d*del iz kasino. Rómay je to vandutat Or 
Lénard, koj na hodulje hódi, je pomalem 
idei dőli iz kasino sobe. Rómay je njega 
preteknul, doli je bejZal na ulicu i tamo se 
skril poleg sv. Floriana-pila Cekal je kr. 
notarijuda, koj je proli svoje navade sam 
dodel doli iz kasinoa. Kada je Lénard na 
ulicu do9el, Rómay se napré slal za pilom. 
Biesniti se poőmel. Revolvert je napré po- 
tegnul. — Sepavi galZenjak ! — kriőal je
— veő zdavnja prédáin na tebe. Vezda si 
moj, pes. I iz revolvera je na kraljskoga 
notariuda prse strelil. Pucán je je trefilo. 
Biesnivi Rómay je jód óetirikrat strelil na 
kr. notariuda. Ód öve őeliri kuglié je jedna 
Lénardu ruku oranila, a druge tri pák su 
se u stiéno zavrtale. Rómay je na lo od- 
bejZal. Na pucanje larmu su ljudi skupa- 
bejZali. Na prvoma je Friesz Ferenc zvani 
klanfarskimedter napré dodel, koj je do 
smrti poleg nesretnoga őloveka bil. Kr. no
tariuda, koj je na zemlji leZal, su odmah u 
jeden dtacun spravili, tamo je veő jako 
blédi bil, all zato je jód mogel govoriti, — 
Nek me neseju u patéku — rekel je. Od- 
nesli su ga. Za kratko vriéme se ta Zuril i 
njegov sin, dr. Lénard Janód fidkaliud. Otec 
ga je jód póznál, i öve réőe mu je govoril:
— Sinek, ti si najstaredi. Pazi na familiu, 
na tvoje brate i sestre . . . .  To so mu bili 
zadnji riéői Dalje veő je né mogel. Umrel 
je. Rómay za umorstvo je dimo bejdal. 
Med putem zidel je s jednim mérnikom. Ov 
je jód nikaj né znal od pripeőenje, i samo- 
ga Rómaya je pital : Mihalj baői, su né 
őuli pucanje? Ne znaju, kaj se pripetilo?
— Né Ne znam — odgovoril mu je krv-
nik. Rómay je dimo bejdal. Zapiral se u 
svoju malu sobu. Za kratkoma su dandari 
kucali na vrata. Né je nje nutri pustil, nego 
s revolverom u glavu se strelil. Na to зи 
dandari nutar vdrli и sobu, krvnik veő je

na podu ledal vés krvavi, i drugi dén v 
jutro je umrl. Rómay je za radi nekve her- 
bie ovo krvoloönoäti delal, veő od zdavnja 
vriemena je veliki neprijatelj bil né samo 
njegvomu svaku, Bölő Sándor umirovljeno- 
mu sudcu, nego i kraljskomu notariudu, dr. 
Lénard Ernőu. Veő je zdavnja né bil pri 
pravim pametu, i zato su ga umirovijali. 
TtZko je divel, i to ga je na ov krvoloőnost 
pelalo.

— Uspjeh popis naroda. Nagjka- 
nida varad poleg zadujega popis naroda ima 
vezda dvajstipetjezero stanovnikov. Pred 
desetmi íjéti je bilo 21 jezero dud.

— Zagrebackoga nadbiskupa ko- 
adjlltor. Bauer Antal dr., na novo ime- 
novani nadbidkup koadjutor (pomoőni bid- 
kup) bude öve daue и Rim se putuval, kaj 
sv. otcu papi zahvali imenovanje ! Po pri- 
lici za 10 dar e dojde nazaj dr. Bauer и 
Zagreb i odonut őe и Beő putuvati na iz- 
pitivanje к kralju.

— Obiteljska tragédia. U őanad- 
megjeiskim Kemened obőinu je Kőszegi Mi
halj vlastelin iz ljubomora svoju suprugu 
na smrt strelil, onda pák je on samouboj- 
nik ostal.

— Zmrzjeni gimnazialak. Tekuőeg 
meseca и prvim tjednu je jód né bilo jako 
veliaa zima, ipa« se je Zaloslno dogodjaj 
pripetilo: zmrzel je jeden hrvatski gimnazialak, 
koj je iz VaraZdina na Cerednjéd dodel, kaj 
tamo svoje roditelje pohodi. Siromadkomu 
gimnazialaku je ime Novak Matjad bilo, koj 
je veő 2l-godine stari bil, joä uvjek je 
gimnazialak bil и VaraZdinu. Novak je ja
nuár 8 ga dana v jutro se odputoval iz Va
raZdina dimo, и liépo Medjimurje, pedice, 
őrez brege; ali med putem je utrudjel, i 
med Cerednjéd i Gjörgjmaior stojeőe zemlje, 
koji su s sniegom bile pokrite, je skupaopal. 
Tam su ga nadli pondelek poslie podne, 
kada je vmiral. Veő su vidli toga siromad- 
koga mladoga őloveka, как je и sniegu je- 
cal, ali vera su samo poleg njega dalje idli, 
dok se mu je jeden |Zganjec zvani őlovek 
smiluval, koj je odredil, da nek se Novak 
и ^braniteljstvu uőestvova. Zabadav su ga 
okriepili — umrl je. Nesretni Novak Mat-

jada, koj je iz tudje zemlje dodel и Ijubez- 
no materinsko zemlju na vekiveőni poőinet 
su parali i onda zakopali; ali oblast je pot- 
raZivanje podigla proti one bezdudue ljude, 
koji su né imeli srea, kada su poleg toga 
siromaka idli, i njemu nikvo pomoő né dali 
i tak kaj je on moral umreti.

— Opominjac. Januar osmoga dana 
na pidkiiskim dtacionu je stradno samo- 
ubojstvo sliedil jeden 12 godine stari deőak, 
Benkő Idtvan grijaőov sin. Deőko je od dé
vaiaké realdkole uőenik bil, njegovi pro- 
fessori su njega iz sve stvare opominali. 
Otec !je njega za radi toga nemiloslivno 
zbuhal i iz hiZe vansliral. Deőko je tri dane 
и varodu se potepal i né je vupal dimo 
idti. U nedelju tak je Zalosten bil, da se je 
na smrt odsudil. U v 2orju pred jednoga 
vlaka se hitil. Od vlaka kotaői su deőka na 
falaté zdrobili. Bezdudnoga otca su uhitili.

— Orsacko popis iivina. U teku- 
őem Ijetu su né samo popis naroda dr*.ali, 
nego i Zivine budu Ijetos skupa pisali. Naj- 
zadnjede popis Zivina su pred 15 létmi dr- 
Zali. Kormán vezda hoőe znati, как stoji 
táj narodni imetak sada. U 1911. godidnjim 
drZavnim proraőunu su na ov cilj tristo- 
jezer kurune gori vzeli. Budemo anda prip- 
ravni, kaj budu nade Zivine : konje, krave, 
kokode, pure i t. d. и buduőnosti skupa- 
pisali.

— Krvava svatba. U Zalaszantó 
obőini vu prodlim dnevi prigodom jedne 
svatbe su se mumaki и selski krőmi hapili 
svaditi. Na prviő su samo üteme fiadé le
teli и zraku, ali potlam se je lakva svadja 
nastala, da su morali Zandare dozvati na 
pomoő. Zalaszantóiski ZandardtraZamedter i 
jeden Zaudar se je Zuril na lice mesla. 
Pijani momaki su odmah na Zandare se 
hilili i tak su nje spikale, da vezda obedvé 
и dpitalu leziju. Momaki su iz krőme sko- 
őili, ali drugi dén su je sve vlovili.

— Umoril je svojega otca. Od Al- 
dolendva varada né daleko, и Bejcz obőini 
и krőmi veselo se je zabavljal и prodlim 
tjednu Bokor JoZef obőinski birov. Bokor 
je stradno rád imel alkohola, negda je samo 
trézen bil, őeslo né, a najveőkrat nikada

dilo, da se JoZek sa titulodom »kuőe gazda« 
iztiőe, pák se zdere na njega : »Kaj sam Ti 
inozbit ja obitelj priskrbel ? Kaj na me 
spada kuőe gazda ? Pri meni si jednostavno 
dietiő i nemad od mene nikaj drugo iskati, 
как dietiőku plaőu — pák basta !« — I 
tim je biio dovidenje dietiőke plaőe odbito.

Potajnom uzrujanodőu véli »dietiő« : 
»Ti dobro znad dragi japek, da ja dielo 
nemrem ostaviti, ako hoőu Ziveti. Medjutim, 
neka bude, mi őemo se veő izravnati. Zbo- 
gom do toga !«

Majstor Korodec se je samo nad tűm 
őuduovatom groznjom posmiehaval. Ali pri 
prvom fertalu je diroko gledal, jer kad je 
arendu za kvartir na stol nabrojil, iznenadil 
ga je »kuőe gazda« rieőmi : »Jako mi je 
Zal, ali nezamerite, moram arendu svaki 
ferlal, za dvanajst forinli povisiti !«

Na te rieői priőme kvarternik puhati, 
как on veliki méh и kovaőnici »Dakle jaj 
ostanem tvoj bedak na svaki naőin, bilo 
ovak il; ónak? Ali to budemo stoprv videli ! 
Ja őu dakako platili, jer kakti kvarternik 
moram, a to ti dobro znad — ti — krvo- 
pija ti ! Ali mi őemo se veő drogom prili- 
kom zravnati, na lo se moréd svum sigur- 
nostju zanesti. Zbogom do loga, gospodin 
kuőe gazda !« véli jód zlobno med vrati, a

zaiim zalrupi vrati, da bi za to, od svakog 
drugog kuőe gazde odmah odpoved dobil. 
Так ga je to povidenje kvartira srdilo.

JoZek pák se je potajno smejal, ali 
zadnja rieő jód oije bila reőena. Dojduőe 
subote, kad je majstor dietiőa izplaőal, steg- 
nul mu je od plaőe. jedan forint, jer :»Lieta 
su huda, trodkovi veliki, kvartiri skupljivi 
— ZaliboZe . . . .  drugőije neide . . . . «

»No, — sad bi morali őuli onu sjedne 
i druge strani kriku i viku, dader su se 
obloki stepali i ljudi skupa zbeZali. Obodva 
su na jedan krat vikali : »Ti bi me hotel
v Zep spraviti 1 — Vi bi me radi sve bez
brilve podbriti ! — To si ja zabranjujem !
S-toga nebude nikaj !« i t. d. Na zadnje je
majstor odpovedal detiöu dielo и kovaőnici, 
a kuőe gazda majstru kvartira, na obői 
»Haloh !« mnogobrojnih sludalcah, koji su 
se sa svih stranah skupili okolo kuőe.

Ali za dotiőnike ta ciela komedija oije 
bila posve neduZna dala, jer majstor Korodec 
je zgubil svojega najvrledega detiőa, а к 
tomu bude zgubil jód i najbolje miesto za 
svoju kovaőnicu; JoZek pák je izgubil svoju 
za Zivot potrebnu zasluZbu, a ktomu jód 
toőno plaőajuőega kvarternika. Ali kaj őemo 
si — prokleti tvrdoglavci ! — »Kaj?« od
govoril je stari susedom, koji su ga hoteli

primiriti — »Ja, majstor, pák neka mozbit 
sada protieranoga detiőa prvi nagovorim !« 
— a mladi je isto tak, kad su ga mirili, 
rekel : »Kaj? — Ja, kakti kuőe vlastnik, da 
idem iztieranoga kvartirnika prvi prosit?To 
vi neőete doZivati !« — I ovak je vrieme 
sve bliZe dohadjalo, gde őe majstor Korodec 
kuőu ostaviti, и kojoj je pol vieka zivel; i 
bilo bi med timi tvrdoglavnjaki do toga, 
dodlo, da oije jedna — dozvoljena laZ, sve 
opet и prvadnju koloteőinu dovela. A to 
рак se je ovako dogodilo :

»Facirani kuőe gazda«, как su mlado
ga Korodca njegovi znanci dalno nazivali, 
je sedel pri obloku bad zle volje, bez posta. 
U svojem bezposlavanju je imái dosta vri
emena zle volje biti, kad jedan njegov pri- 
jatelj, mimo obioka prolazeői se tu zaustavi 
te mu и uho pridaptne : »Cujed JoZek, bad 
malo prije sam se stvojim starim glede 
tebe spominal ! On mi je rekel, da je zna- 
liZeljan, как dugó buded jód »blau« delal i 
как dugó bude jód и tvojoj tvrdoj glavi 
brodlalo ! ? . . . .  Anda nebudi dosadan, jer 
stari tu cielu prepirku nedrZi ozbiljnom, 
как iz njegovog govora vidid! Idi anda и 
kovaőnicu te se primi diela, как da nije 
nikaj bilo, i dobro bude ! Sad bad bi naj- 
lieoda prilika bila, kao je stari nekam oti—



né; i ve se je lak napil, kaj je módra nebo 
za bajza gledal. Kesno noC je nekak dimo 
doSel, gde je strahovito larmu napravil. Nje- 
gov devetnajst lét atari Karolj sin ga je 
veCkrat opominjal, da nek bude u mini. 
Ali to je sve zabadavo bilo, nego Bokor 
birov je u srditosti doSel, i na slolu stoje- 
éega kuhinjskoga noZa u ruke vzel, i na 
svojega sina je stal. Momak je van bejZal 
iz sobe, otac za njega i kada je deöka dos- 
tigel, visoko je noZa gori drZal i hotel je 
svojega sina doli vpiCiti. Deőko videó, da 
ujegov Zivot je u pogibelju, na hitroma je 
jednoga kuliCa u ruke vzel, s tém svojemu 
otcu na glavu vudril. Bokor birov je skupa 
opal i odmah umrl. Krvnik se je sam na- 
javil na Zandarstvo, gde su ga uhitili, izt- 
ragu pak su podigli.

— Jednoga stocetiri lét staroga 
glasovnika smrt. ü  NemeSapati obóinu 
je u ovem dane umrl Kámán Fabian 104. 
godine stari tamoSnji posjednik. U minuCem 
ljetu, na prvoga juniuSa derZajuCem ablegat 
zbiranju je svojega votuma na gróf Batt
hyány Pal orsaékoga ablegata dal. Pokojni 
je on dan na fiakeru doSel u Zalaegerszeg. 
Poleg njega je sedel njegov 75 lót stari 
sin, koj je starca pomagai pri gurinastanbi, 
a njegor vnuk pak je na koéiji bielo zas- 
tavo drZal. Prevnuk pak, kakti kanonérsol- 
dat je tarn bil.

— Mrtvo tielo u Balatonu. Poleg 
Fenék-pusta su na jednoga muZkoga spola 
mrtvo tielo zadjeli u proálim danu v Bala
tonu. Peneze, uru i jednoga putnoga lista 
su pri njim nasli. Poleg putnoga lista je ov 
Besuffel Sebestjén taljanski teZak bil, koj 
je na Budapest se spravil. Zadnjié su ga na 
Balatonszentgjörgj Stacionu vidli. Redarstvo 
je iztragu podiglo.

— Zgoreta zena U KapoSvaru 
Schwarcz Lipota udovica, jedna 86 IjetoSnja 
stara Zena, koja je na jednim hiZnim dvoru 
ekstra stanuvala, u proSlim subolu poslie 
podne je pred peé stala, iz éesa je jedna 
iskra vanletela i Zeninu opravu vuZgala. 
^íesreCna, bolestna йена si je né mogla sebi 
pomoCi, iz straha je skupaopala i vu nje- 
zine teSke goreée rane umrla.

Sei — — — « Ovak je govoril, obodvem 
dobro Zeleéi laZac; a samo je na lom go- 
voru bilo istine toliko, da je majstor Кого- 
Sec od diela u kovaCnici zatrudjen, otiSel u 
kréinu na CaSu vina i falaöec klobasice, a 
stim JoZekovim prijateljem u obée niti nije 
о lom govoril.

JoZek je joS jedno vrieme premiSljaval 
te mu nikaj nebi bilo milije nego da se s 
otcom pomiri. üvie minute kasmje je Spi- 
oniral okolo kovaénice, pak kad je videl, 
do otca izbilja néma u njoj, stupi unutar 
te se postavi na svoje navadno miesto i 
priéme kovati, da se je őinilo, ambos ée se 
zdrobiti. A kad je stari KoroSec se od ju- 
Zine povrnul, te naSel svoga »detiéa« pri 
dielu, zaéudil se je, ali rekel nije inti ri<*éi, 
— samo za sebe je mrmlal : »Ipák je rnoj 
JoZek tini deéec, — to si nebi bil misül, — 
on uvidja«. — A zatim opomenu na sa- 
ipog sebe : »NesmeS se dali od njega osra- 
moliti, — moraS se i ti njemu finirn po- 
kazati.«

JoS nekoliko dni je med njimi nape- 
tost viadala, tak, da su med sobom samo 
govorili ooo, kaj je bilo osobito potrebito. 
Ali kad je doSla subota i na veéer plaéanje 
za cieli tjedan, platil je majstor »detiéu«

— Samoubojstvo Iz straha. U
Nagjvaradu, od Weisz-zvane kavane jeden 
namjeStenik, 26 léta stari JanoS sluga je u 
proSlim petek od veéer iz kuhnje, koja je 
na katu stojita, kelnerim veéerju dőli nesel. 
Na Sténgaj se je popiéil, i tanjére iz ruke 
vanspustil. Radi toga osbiljna straha, kaj ga 
budu Spotali, samoubojnik je ostal : s re- 
volverom se je u srce strelil i odmah je 
umrl.

— Umirovljeni glavni sudec. Só
lyom у Tivadar Sümegski glavni sudec, koj 
je negda i u Medjimurju, u perlakskim ko- 
taru, kakti sudac bil, je u umirovljenje 
stupil. Na njegvo mesto bude varmegjija 
Farkas István tamoSnjega sudca zbirala.

— Umorjeni verklié. Na trenéén- 
skim orsaőkim pulu je Bracho JoZef verk- 
liSa njegov sprevoditelj, NemeS JaboS umo- 
ril. Krvnik se je sam riajavil u trenéénskim 
honvéd-kasarnu, gde su ga Zandari uhitili.

— Samoubojni nadporucnik. Precz- 
lik Gjula od 67-ga peSiókoga regementa 
nadporuCnik se je u EperjeSu strelil i umrl. 
Preczlik je mladoZenja bil. U proSlim mie- 
secu si je drZal svoju zaruku, i zato niti 
né slutiju, kaj je bilo samoubojslvi zrok.

— Vlovljeni pronevjerenik. U Eséku 
redarstvo je uhitilo u tamoSnji Royal-svra- 
tistu Schlesinger Karolya, od Schwarz MozeS 
i Sin firme putnika, koj je kakti sestjezero 
kurune pronejveril na íirmino kvar. Schle 
singer je Sestjezer kurune na karti zgubil.

— Samoubojstvo u kupalistu. 
Kirschner István 28 godine stari tergovaéki 
pomoCnik u BudapeStu na Üllői-putu stojeéu 
kupalistu se strelil. TeZko oranjenoga élo- 
veka su branitelji u RokuS-Spital spravili

— Umrla je za svojum cerkum.
U Makou je Gjüge JanoSa supruga u pon- 
delek samoubojmca postala, kojim dievojku 
je pred tri tjedne Jó JoZef makoiski mo
mak strelil. Zalostna mali je né inogta po- 
zabiti njezinu Cerku smrt i on dan poslie 
podne se je obesila. Jednoga lista je nazaj 
ostavila, u kojim piSe, da nek nju krej svo
je éerke pokopaju, koju je tak jako ljubila 
bez nju je né mogla dalje Ziveti. ,

rieémi : »Evő ti, JoZek, to je Ivója — pos- 
liednja plaéa . . . . «

PrestraSéno, misleéi, da se otac opet 
kani Snjim razdvojiti, odgovori JoZek : 
»Dragi japa ! Ja sam mislil, da ostanemo 
pri starom ?

Na to stari siniejué se i zajedno med 
suzami véli : »ZnaS JoZek, ónak sve pri 
starom nemre ostati, jer to ti je preveé 
velika zmeSarija, da je delié zajedno i kuée 
gazda, a majstor kvarternik . . . .  Ne, ne,— 
tak neide; veó ja tebi prédám cielu meSt- 
riju, a ti delaj dalje poSteno i marljivo, 
как si to od mene videl. Pak zato velim, 
da ti je ovo — posliednja plaóa . . . . « 

SliedeCi prizor nije moguée lahko o- 
pisati. U tili Cas su se ta dva évrsta muZa 
zagrlda te su im samo ónak suze niz lica 
kapale tak, da se je nauónik zabezeknul, 
vidivSi táj nikada prije vidjeni prizor.

Stari KoroSec je kod svoje diece zatim 
proZivel joS vise sretnih godinah u mim, te 
se nije vise trebal srditi sa — kuéegazdom 
i detiéom. — A kada je táj postem Coviek 
preminul, plakala je Trezika za njim, как 
u svoje vrieme za svojom pravom dragom 
majkicom.

Em. Kollay.

— Nesreca med meéom. U Temes- 
var-mehalaiskom Salvatorianuá-reda kapelici 
vu proSlim nedelju pred poldan je Bognár 
Kalman, po redovniőkim ime Páter Kolomon 
sveto meSu drZal. Ali komaj je poőmel me- 
Su sluZiti, najedenkrat je na oltarske öténj- 
ge skupa opal. U kapelici je veliki strah 
nastal. Pater Kolomana su iz kapelice u 
svoju cellu spravili, gde je umrl.

— Svadjenje. U Szekszardu MoSolaé 
JoZef tamoSnji obrtnik se je u proSlim su- 
botu s njegvim otcom posvadil i s piStolom 
je njega u prse strelil. Otec je na kratko- 
rna umrl, krvnika su uhitili.

— Trl priestolonasljedniki pri 
caru. Poleg belgradskoga glasa serbski, bu- 
garski i montenegroiski priestolonasljedniki 
budu tekuéeg Ijeta ruskoga cara pohodili.

— Pronevjereni postamester Njit- 
rarudnoisko Zandarstvo je uhitilo Pauncz 
bélapatakiiskoga poStameStra i njegvu sup- 
rugu, jer su ovi Cetirijezero kurune pronev- 
jerili. Zanimivo je to, da i Pauncov pred- 
Sastnik je pronevjeril, i kada su to spazili, 
on se je obesil.

Moj put vu Budapeátu.
Pieao : P u r ic s  L u k á c s .

VII.
Popodne isii smo opet na sednicu 

svetéanu, i tamo smo éuli govor jednoga 
uéenoga gospona od s e k u l a r i z a c i j e .

Sekularizacija je nastojanje oko toga, 
da se cirkvi íz rok zemeju sve zemlje. celi 
ímetek. Cirkvi su od negda pak i denes 
darovali dare, zemlje i novae razno vrstni 
dobroéinitjelji. 1 cirkva táj imetek upotrebila 
je na to, da je zidala Skole, Spitale, odgoji, 
lista, a pomagala siromakom i drZavi. Vez- 
da su nekoji digli glasa vu orsagu naSem- 
da ne treba cirkvi blaga i sloboSéine ! ételi 
bi ju vu lance ropstva okovati . . . .

Od toga se budemo joS razgovarjali vu 
naáem listu. S e k u l a r i z a c i j a  je denes 
velika reé i — pred nami je saki dén.

* **
Drugi den smo se oprostili od Buda

pesté. Gledal sam s Ijubavlju iz vagona na 
krasni, lepi, diéni grad ovaj. Na ovu diku 
naSu, na ovu korunu naSu !

Zbogom Budimgrade slavni ! Da si 
zdravo. PeSta moja silna ! Idemo dimo, u 
mili naS kraj, u lepő malo Medjimorje naSe! 
Jer ako je i krasna Budapeáta, ako je i 
bogata, ipák nam je naSe Medjimorje sreu 
naj dragSe, najljubljeneSe.

(Konec.)

Nekaj za kratek öas.

Как su kaj, gospon Kalampér?
Ah naj mi daju mir, gospon Vugorek 

— i naj me nespitavaju ! Dénes véé je né 
za Ziveti. Predi je svaku nedelju govedska 
juha doSla na stol, a dénes znaju, kaj 
délamo ?

Kaj ? pita znatiZeljno g. Kalampir.
V nedelju je stare Solce déla Zena ku 

hat mesto govedine, a mesto Sniclina sam* 
pojel dva stare podplate — Za buduéu ne
delju véé imám pripravljenu jednu saru. 
Naj bu barem koZa na stolu, ako nemrem 
dojti do mesa.

Lázi T o m as.



A Kossuth Lajos-utcában
levő Mráz (volt, Vutsák) féle 

házban egy

üzlethelyiség 
" lakással

azonnal k iadó.
Bővebbet

Mráz TesWreH Keretfedísftee.

Á rverés i hlrtetmény.
Alulírott kir. közjegyző ezennel közhírré teszi,  hogy a Csáktornyái Takarékpénztár 

Részvény társul at megkeresése folytán a nála kézi zálogba adott, de ki nem váltott követ
kező értékpapírok:

1. 12 drb. 100 kor. névértékű Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyesületi nyere
mény kötvény;

2. 12 drb. 200 kor. névértékű Csáktornyái Takarékpénztár Részvény társulati részvény;
3. 9 drb. 500 kor. névértékű Muraközi Takarékpénztári Részvénytársasági részvény;
4. 3 drb. Csáktornyái Gőzmalom és Villamtelep Részvénytársasági részvény (500 

kor.) névértékű;
5. 3 drb. 100 kor. névértékű Terezovac Suhopoljei takarékpénztári részvény;
6. 1 drb. 200 kor. névértékű Letenyei Takarékpénztár Részvénytársasági részvény;
a Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat hivatalos helyiségeiben Csáktor

nyán 1911. é v i fe b r u á r  hó 7 -ik  n ap ján  d élu tá n  .4 ó m k o r  nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett alulírott kir. közjegyző közbejöt
tével eladatni fognak.

Csáktornya, 1911. január 20-án.
522 1-1 Dr. iSOÓ Victor

kir. közjegyző,

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy

bér kocsi vállalatot
létesítettem.

Jó karban tartott fogatomat ajánlom minél számosabb igénybe
vételre.

Teljes tisztelettel:
ö22 1-* Deutsch J e n ő

vendéglős.

.......................................................... ..............■■■.........- .....................................1........................ 4
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Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat
ezennel a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozza, hogy a takarékosság 
:: előmozdítására bevezette ::

a takarékpersely üzletágat,
mely abban áll, hogy az intézet bárkinek, aki nála jelentkezik s 6 koronát 
könyvecskére betesz, egy takarékperselyt bocsát rendelkezésére, melyet az 
illető haza visz, felesleges pénzét, melyet megtakarítani szándékozik, ezen perselybe 
dobja be, mely vaspáncélszerkezettel bír s csak az intézetnél nyitható ki,
úgy hogy otthon belőle pénz ki nem vehető. Ezen persely aztán tetszés szerinti 
időközökben a takarékpénztárhoz bevihető, hol a benne levő pénzösszeg az illető 
jelenlétében kivétetik, s a betétkönyv összegéhez hozzáíratik, s attól az időtől 
fogva kamatozik. A z  üres persely aztán ismét elvihető, s a gyűjtés élőiről kezdhető.
Amidőn ezen a takarékosságot szolgáló üzletágunkat a nagyközönség szíves figyel
mébe ajánljuk, egyszersmind felhívjuk b. figyelmét annak idején bőven ismertetett

takarékbiztositási üzletágunkra is.
Felvilágosítás minden ügyben «я takarékpénztár hivatalos helyiségében nyerhető.



né; i ve se je tak napil, kaj je modru nebo 
za bajza gledal. Kesno nőé je nekak dimo 
dodel, gde je strahovito larmu napravil. Nje- 
gov devetnajst lét stari Karolj sin ga je 
veókrat opominjal, da nek bude u mini. 
Ali to je sve zabadavo bilo, nego Bokor 
birov je u srditosti dodel, i na slolu stoje- 
óega kuhinjskoga noda u ruke vzel, i na 
svojega sina je stal. Momak je van bejÉal 
iz sobe, otac za njega i kada je deCka dos
tigel, visoko je noZa gori drZal i hotel je 
svojega sina doli vpióiti. Deöko videó, da 
ujegov Zivot je u pogibelju, na hitroma je 
jednoga kuliCa u ruke vzel, s tém svojemu 
öten na glavu vudril. Bokor birov je skupa 
opal i odmah umrl. Krvnik se je sam na- 
javil na Zandarstvo, gde su ga uhitili, izt- 
ragu pak su podigli.

— Jednoga stocetiri let staroga 
glasovnika smrt. U Nemeáapati obcinu 
je u ovem dane umrl Kámán Fabian 104. 
godine stari tamoänji posjednik. U minuöem 
ljetu, na prvoga juniuSa derZajuóem ablegat 
zbiranju je svojega votuma na gróf Batt
hyány Pat orsaCkoga ablegata dal. Pokojni 
je on dan na flakeru dodel u Zalaegerszeg 
Poleg njega je sedel njegov 75 lét stari 
sin, koj je starca pomagai pri gorinastanbi, 
a njegor vnuk pak je na koóiji bielo zas- 
tavo drZal. Prevnuk pak, kakti kanonérsol- 
dat je tarn bil.

— Mrtvo tielo u Balatonu. Poleg 
Fenék-pusta su na jednoga inuZkoga spola 
mrtvo tielo zadjeli u proSlim danu v Bala
tonu. Peneze, uru i jednoga putnoga lista 
su pri njim nasli. Poleg putnoga lista je ov 
BesuíTel Sebestjén taljanski teZak bil, koj 
je na Budapest se spravil. Zadnjiö su ga na 
Balalonszentgjörgj átacionu vidli. Redarstvo 
je iztragu podiglo.

— Zgoreta zena U Kapoávaru 
Schwarcz Lipota udovica, jedna 86 Ijetodnja 
stara Zena, koja je na jednim hiZnim dvoru 
ekstra stanuvala, u proálim subotu poslie 
podne je pred peC stala, iz Cesa je jedna 
iskra vanletela i Zeninu opravu vuZgala 
Nesrecna, bolestna Zena si je né mogla sebi 
pomoéi, iz straha je skupaopala i vu nje- 
zine teáke goreóe rane umrla.

— Samoubojstvo iz straha. U
Nagjvaradu, od Weisz-zvane kavane jeden 
namjedtenik, 26 iéta stari Janóé sluga je u 
prodlim petek odveöer iz kuhnje, koja je 
na katu stojila, kelnerim veóerju doli nesel. 
Na dléngaj se je popióil, i tanjére iz ruke 
vanspustil. Radi toga osbiljna straha, kaj ga 
budu Spotali, samoubojnik je ostal : s re- 
volverom se je u srce strelil i odmah je 
umrl.

— Umirovljeni glavni sudec. Só
lyom у Tivadar áümegski glavni sudec, koj 
je negda i u Medjimurju, u perlakskim ko- 
taru, kakti sudac bil, je u umirovljenje 
stupil. Na njegvo mesto bude varmegjija 
Farkad István tamodnjega sudca zbirala.

— Umorjeni verklié. Na trenóén- 
skim orsaőkim putu je Bracho JoZef verk- 
liáa njegov sprevoditelj, Nemed Janód umo- 
ril. Krvnik se je sam najavil u trenóénskim 
honvéd-kasarnu, gde su ga Zandari uhitili.

— Samoubojni nadporucnik. Precz- 
lik Gjula od 67-ga pediókoga regementa 
nadporuénik se je u EperjeSu strelil i umrl. 
Pnczlik je mladoZenja bil. U prodlim mie- 
secu si je drZal svoju zaruku, i z&to niti 
né slutiju, kaj je bilo sainoubojslvi zrok.

— Vlovljeni pronevjerenik. U Eséku 
redarstvo je uhitilo u tamoánji Royal-svra- 
tiálu Schlesinger Karolya, od Schwarz Mozeá 
i Sin firme putnika, koj je kakti sestiezero 
kurune pronejveril na firmino kvar. Schle
singer je áestjezer kurune na karti zgubil.

— Samoubojstvo u kupalistu. 
Kirschner látván 23 godine stari tergovaéki 
pomoCnik u Budapeátu na Üllői-putu stojeőu 
kupalistu se strelil. TeZko oranjenoga ólo- 
veka su branitelji u Rokuá-dpital spravili

— Umrla je za svojum cerkum.
U Makou je G|üge JanoSa supruga u pon- 
delek samoubojnica postala, kojim dievojku 
je pred tri tjedne Jó JoZef makoiski mó
rnak strelil. Zalostna mali je né mogla pu- 
zabili njezinu óerku srnrt i on dan poslie 
podne se je obesila. Jednoga lista je nazaj 
ostavila, u kojim piáé, da nek nju krej svo- 
je cerke pokopaju, koju je tak jako ljubila 
bez nju je né mogla dalje Ziveti. ,

del — — — « Ovak je govoril, obodvenr 
dobro Zeleöi lazac; a sarno je na lom go- 
voru bilo istine toliko, da je rnajstor Кого- 
dec od diela u kovaénici zalrudjen, otiSel u 
krému na óadu vina i falaóec klobasice, a 
stirn JoZekovim prijateljem u obée niti nije 
о lom govoril.

JoZek je joä jedno vrieme premiSljaval 
te mu nikaj nebi bilo milije nego da se s 
otcorn pomiri. Dvie minute kasnije je ápi- 
oniral okolo kovaénice, pak kad je videl, 
do otca izbilja néma u njoj, stupi unutar 
te se postavi na svoje navadno miesto i 
priérne kovati, da se je Cinilo, ambos óe se 
zdrobiti. A kad je stari Koroáec se od ju- 
Zine povrnul, te naSel svoga »detióa« pri 
dielu, zaéudil se je, ali rekel nije inti rieói, 
— samo za sebe je rnrmlal : »Ipák je rnoj 
JoZek fini deéec, — to si nebi bil mislil, — 
on uvidja«. — A zalirn opomenu na sa- 
mog sebe : »Nesmeá se dali od njega Osra- 
motiti, — morad se i ti njetnu íinim po- 
kazati.«

Jod nekoliko dni je med njimi nape- 
tost viadala, tak, da su med sobom samo 
govorili ono, kaj je bilo osobito potrebito. 
Ali kad je doála subota i na veóer plaéanje 
za cieli tjedan, platil je rnajstor »detióu*

rieómi : »Evő ti, JoZek, to je tvoja — pos- 
i lieduja plaóa . . . . «

Prestraáéno, misleói, da se olac opet 
kani Snjim razdvojiti, odgovori JoZek : 
»Dragi japa ! Ja sam mislil, da ostanemo 
pri starom ?

Na to stari smiejuó se i zajedno med 
suzami véli : »Znaá JoZek, опак sve pri 
starom nemre ostati, jer to ti je preveő 
velika zmeáarija, da je delié zajedno i kuöe 
gazda, a majstor kvarternik . . . .  Ne, ne,— 
tak neide; veó ja tebi prédám cielu medt- 
riju, a ti delaj dalje poáleno i marljivo, 
как si to od mene videl. Pak zato velim, 
da ti je ovo — posliednja plaóa . . . . c 

Sliedeói prizor nije rnoguóe lahko o- 
pisati. U tili Cas su se ta dva óvrsta muZa 
zagrlila te su im sarno ónak suze niz lica 
kapale tak, da se je nauónik zabezeknul, 
vidivdi táj nikada prije vidjeni prizor.

Stari Koroáec je kod svoje diece zalirn 
proZivel joá viáe sretnih godinah u miru, te 
se nije viáe trebal srditi sa — kuóegazdom I 
i detiőom. — A kada je táj poáteni óoviek 
preminul, plakala je Trezika za njim, как 
u svoje vrieme za svojorn pravom dragom 
majkicom.

Em. Kollay.

— Nesreéa med meéom. U Temed- 
var-mehalaiskom Salvatorianud-reda kapelici 
vu prodlim nedelju pred poldan je Bognár 
Kalman, po redovniókim ime Páter Kolomon 
sveto medu drZal. Ali komaj je poőmel me- 
du sluZiti, najedenkrat je na oltarske dlénj- 
ge skupa opal. U kapelici je veliki strah 
nastal. Pater Kolomana su iz kapelice u 
svoju cellu spravili, gde je umrl.

— Svadjenje. U Szekszardu Moáolaö 
JoZef tamodnji obrtnik se je u prodlim su
botu s njegvim otcorn posvadil i s pidtolom 
je ujega u prse strelil. Otec je na kratko- 
rrra umrl, krvnika su uhitili.

— Tri priestolonasljedniki pri 
caru. Poleg belgradskoga glasa serbski, bu- 
garski i montenegroiski priestolonasljedniki 
budu tekuóeg Ijeta ruskoga cara pohodili.

— Pronevjereni poétamester. Njit- 
rarudnoisko Zandarstvo je uhitilo Pauncz 
bélapatakiiskoga poátameátra i njegvu sup- 
rugu, jer su ovi őetirijezero kurune pronev- 
jerili. Zanimivo je to, da i Pauncov pred- 
áastnik je pronevjeril, i kada su to spazili, 
on se je obesil.

Moj put vu BudapeStu.
Pieao : P u r lc s  L u k á c s .

VII.
Popodne iáli smo opet na sednicu 

svelöanu, i tamo smo öuli govor jednoga 
uóenoga gospona od s e k u l a r i z a c i j e .

Sekularizacija je nastojanje oko toga, 
da se cirkvi iz rok zemeju sve zemlje. celi 
ímetek. Cirkvi su od negda pak i denes 
darovali dare, zemlje i novae razno vrstni 
dobroóinitelji. I cirkva táj imetek upotrebila 
je na to, da je zidala Skole, dpitale, odgoji, 
háta, a pomagala siromakom i drZavi. Vez- 
da su nekoji digli glasa vu orsagu naáem- 
da ne treba cirkvi blaga i sloboáóine ! ételi 
hi ju vu lance ropstva okovati . . . .

Od toga se budemo jód razgovarjali vu 
naáetn listu. S e k u l a r i z a c i j a  je denes 
velika reó i — pred narni je saki dén.

* **
Drugi den smo se oprostili od Buda- 

peáte. Gledal sam s Ijubavlju iz vagona na 
krasni, lepi, dióni grad ovaj. Na ovu diku 
nadu, na ovu korunu nadu !

Zbogom Budimgrade slavni ! Da si 
zdravo. Peáta moja silna ! Idemo dimo, u 
mili riad kraj, u lepő malo Medjimorje nade! 
Jer ako je i krasna Budapeáta, ako je i 
bogata, ipák nam je naáe Medjimorje sreu 
naj drágáé, najljubljeneáe.

(Konec.)

Nekiij za kratek éas.

Как su kaj, gospon Kalampér ?
Ah naj mi daju mir, gospon Vugorek 

— i naj me nespitavaju ! Dénes veó je né 
za Ziveti. Predi je svaku nedelju govedska 
juha doála na stol, a dénes znaju, kaj 
délamo ?

Kaj ? pita znatiZcIjno g. Kalampir.
V nedelju je stare áolce déla Zena ku 

hat mesto govedine, a mesto dniclina sam- 
pojel dva stare podplate — Za buduóu ne
delju veó imam pripravljenu jednu saru. 
Naj bu barem koZa na slolu, ako nemrem 
dojti do mesa.

Lázi T o m as .



azonnal k iadó.
Bővebbet

Mráz TesWreH KeresHedfcáben.
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Á rverés i hirdetmény.
A lu líro tt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái Takarékpénztár 

R észvénytársu la t megkeresése fo lytán  a nála kézi zálogba adott, de ki nem  váltott kővet
kező  értékpapírok:

1. 12 drb. 100 kor. névértékű  P esti H azai E lső Takarékpénztár egyesületi nyere
m ény kö tv é n y ;

2. 12 drb. 200 kor. névértékű Csáktornyái Takarékpénztár R észvény társu la ti részvény;
3. 9 drb. 500 kor. névértékű M uraközi Takarékpénztári R észvénytársasági részvény ;
4. 3 drb. Csáktornyái Gőzmalom és Villamtelep R észvénytársasági részvény  (500 

kor.) névértékű;
5. 3 drb. 100 kor. névértékű  Terezovac Suhopoljei takarékpénztári részvény;
6. 1 drb. 200 kor. névértékű Letenyei T akarékpénztár R észvénytársasági ré szvén y ;
a Csáktornyái Takarékpénztár R észvénytársula t h ivata los helyiségeiben Csáktor

nyán 1911 . é v i fe b r u á r  bő 7-lk  n ap ján  d élu tá n  3  ó r a k o r  nyilvános árverésen  
a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés m ellett a lu líro tt kir. közjegyző k ö z b e jö t
tével eladatni fognak.

Csáktornya, 1911. ja n u á r  20-á ”
522 1-1 Di*. ItSOÓ V idor

kir. közjegyző,

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy

bérit öcsi válla latot
létesítettem.

Jó karban tartott fogatomat ajánlom minél számosabb igénybe
vételre.

Teljes tisztelettel:5221-* Deutsch Jen ő
vendéglős.

.... .......................... ... .....................................................................................................................................................^
:: A ::

Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat
ezennel a nagyérdemű közönség szíves tudomására tiozza, hogy a takarékosság 
:: előmozdítására bevezette ::

a takarékpersely üzletágat,
mely abban áll, hogy az intézet bárkinek, aki nála jelentkezik s 6 koronát 
könyvecskére betesz, egy takarékperselyt bocsát rendelkezésére, melyet az 
illető haza visz, felesleges pénzét, melyet megtakarítani szándékozik, ezen perselybe 
dobja be, mely vaspáncélszerkezettel bír s csak az intézetnél nyitható ki,
úgy hogy otthon belőle pénz ki nem vehető. Ezen persely aztán tetszés szerinti 
időközökben a takarékpénztárhoz bevihető, hol a benne levő pénzösszeg az illető 
jelenlétében kivétetik, s a betétkönyv összegéhez hozzáiratik, s attól az időtől 
fogva kamatozik. Az üres persely aztán ismét elvihető, s a gyűjtés élőiről kezdhető.
Amidőn ezen a takarékosságot szolgáló üzletágunkat a nagyközönség szíves figyel
mébe ajánljuk, egyszersmind felhívjuk b. figyelmét annak idején bőven ismertetett

takarékbiztositási üzletágunkra is. n P i
Felvilágosítás minden ügyben a takarékpénztár hivatalos helyiségében nyerhető.

" ---------------------------------------------- - ........... — ..................... - ................................... ......................................................................... - ------------------------------------- --------------------------------------^
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Meghívó.

A Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat

t. c. részvényesei az 1911. évi február hó 11-én délután 3 órakor, 
Csáktornyán a társulat saját házában tartandó

X X X I X .  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S R E
tisztelettel meghivatnak.

T an ácskozási tá rgya in ak  so rren d je i
a) E ln ö k i m eg n yitá s .
b) A kö zg yű lé s i je g y ző k ö n y v  h ite les ítésére  2 ré szvén yes  k ije lö lése ,
c) A z  igazga tóság  és fe lügyelő -b izo ttság  je le n té sé n e k  fe lo lva sá sa , a fe lü lv izsg á lt 

év i s zá m a d á so k  és a fe lm e n tv é n y  fe le t t i  h a tá io za t.
d) H a tá ro za th o za ta l a t is z ta  jövede lem  m ik é n ti  fe lo sz tá sa  irán t.
e) 7 igazga tóság i ta g  és a fe lügyelő -b izo ttság  m egvá la sz tá sa .
f) Ig a zg a tó  ja v a s la ta  a z  igazga tóság i tagok ju ta lé k á n a k  fe lem e lése  iránt.
g) E se tleges in d ítvá n yo k .
C sáktornya , 1911. é v i ja n u á r  hó 5-én. Az iga zg a tó sá g .

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes mg- 
hatalmazottja (36. §.) által gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 
20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, 
hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, azaz 1911. évi február hó 8-ig az intézet pénztárába letétessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében 

a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetók.

511 2—3

1. A gyűlés megnyitása az elnök állal.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4. A zárszámla beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása 

és a felmentvény megadása.
5. Elnök, igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a ielügyelő-bizottság megválasztása.*)
6 Esetleges indítványok.
Csáktornya, 1911. január 14-én
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xVrverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. Ic. 102 §-a érteimében ezennel köz
híré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 331 sz. végzése következ
tében Brüder Bleyer neustadti cég javára 
175 К 60 till s |ár erejéig 1910. julius hó 
6-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján leíogtalt és 2177 K-ra becsült színes 
vászon és ruhaszövetből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1910. V. 325, 326, 320—31 és 
332/910. sz végzése folytán 175 К 60 fill, 
tőkekövetelés s járulékai erejéig Csáktornyán 
a városház épületében leendő eszközlésére

191). évi január hó 30-lk napjának 1  i. 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

E gy a m agyar , ném et és horvát 
n ye lve t bíró fia ta l

füszerkereskedfisegéd
esetleg  azonna li belépésre kereste tik .

R. A s c h e r  é s  T á r s a  cégnél
Varazdin.

U gyanott egy jó  m agavise le tií fiú

tanoncul
fe lvé te tik , (k i a m agyar és horvát 

n ye lv e t beszéli). 526 1-2

A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

RÉVAI NACY 
LEXIKON»

az összes ismereek enciklopédiája.
500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja 

18 nagy nyolcadrétü vaskos kötetben.
16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000 
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete 

mamellékleten.
1910. decembertől kezdve 4-havonta 1— 1 kötet jelenik 
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon

kötésben 288 korona.
Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:

Strausz
Fischel Fülöp

Sándor könyvkereskedése
Csáktornya.



Meghívó.
I A Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat i

I t. c. részvényesei az 1911. évi február hó 11-én délután 3 órakor, 1
j Csáktornyán a társulat saját házában tartandó I

j XXXIX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE
j tisztelettel meghivatnak.

I T an ácskozást tá rgya in ak  so rren d jé t I
I a) E ln ö k i m e g n y itá s .  ,
I b) A  k ö z g y ű lé s i je g y z ő k ö n y v  h ite le s íté sé re  2 részvényes  k ije lö lé se ,
I c) A z ig a zg a tó sá g  és fe lü g y e lő -b iz o tts á g  je le n té s é n e k  fe lo lva sá sa , a íe lü lv iz s g á lt  ,
I é v i szá m a d á so k  és a fe lm e n tv é n y  fe le t t i  h a tá io z a t.
I d) H a tá ro z a th o z a ta l a t is z ta  jö ve d e le m  m ik é n t i fe lo s z tá s a  irá n t .  ,
I e) 7 ig a z g a tó s á g i ta g  és a fe lü g y e lő -b iz o tts á g  m egvá la sz tá sa .
I  f )  Ig a z g a tó  ja v a s la ta  az ig a z g a tó s á g i ta g o k  ju ta lé k á n a k  fe lem e lése  irá n t .
I g) E se tleges  in d ítv á n y o k .

1 C sák to rn ya , 1911. é v i ja n u á r  hó 5-én. Az ig a zg a tó sá g • I

r 37. §. A  tanácskozási és s za v a zá s i jogot a közgyűlésben minden részvényes szem élyesen  vagy törvényes mg-
1 hatalma zott ja  (36. §.) á lta l gyakorolhatja; de ezen jo g  gyakorolhatására m egkivántatik, hogy a részvényes legalább
I  20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társula t könyvében a z  ő nevére legyen beírva és végre,
r hogy az szin tén  a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, a za z  1911. évi február hó 8-ig a z  in tézet pénztárába letétessék.
I  M eghatalm azványok csak részvényesek nevére állít hatók ki. i
Щ A m egvizsgált év i szám adások, a z  üzleti je len tés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társu la t üzleti helyiségében
r a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek á lta l betekinthetók.

1 511 2 — 3

к , ,
£ m e g h í v ó .
 ̂ A Csáktornyán székelő Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság

^ 1911. évi február hó 25-én d. u. 3 órakor, saját helyiségében

j| x x x. r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
^ tartja melyre a t. részvényesek tisztelettel megliivatnak.

$
^  T á r g y s o r o z a t :  5 2 4  1 — 3

1. A gyűlés  m egny i tá sa  az  e lnök  állal.
Jr 2. A jegyzőkönyv  h itelesí tésére  két ré szv én y es  kijelölése.

3. Az igazgatóság  és felügyelő-bizottság jelentése .
4. A z á r sz á m la  be ter jesz tése  és az e fölötti ha tá roza t .  A m érleg  jóv áh ag y ása .  Az oszta lék  m e g h a tá r o zá s a  

К  és a fe lm en tv én y  m egadása .
к  5. E lnök,  igazgató, a ligazgató, négy igazgatósági lag és a te lügyelő-b izottság megválasztása .*)
Jp 6 Ese tleges  ind í tványok .

^  C sák tornya ,  1911.  j a n u á r  14-én

^ Az igazgatóság.

^  *) 83. §. Л tuácskozási ét szavazati jogot a közgyűlésből! minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja Által gyakorolja, de ezen jog
Jk gyakorolhatására megkivántatik. hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére
K  legyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.
^  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Ь

N y o m a to t t  F isch e l  F ü lö p  (S r ta u sz  S á n d o r )  k ö n y v n y o m d á já b a n  C s á k to rn y á n
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Árverési hirdetmény.

Alulírott birrtsápi v^grehHjtó az 1881. 
évi LX. Ic. 102 § a érlel inéban ezennel köz
híré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 331 sz. végzése következ
tében Brüder Bleyer neustadti cég javára 
175 К 60 fill, s |ár erejéig 1910. julius hó 
6*án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 2177 K-ra becsült színes 
vászon és ruhaszövetből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já- 
rásbiróság 1910. V. 325, 326, 320—31 és 
332/910 sz végzése folytán 175 К 60 fill, 
tőkekövetelés s járulékai erejéig Csáktornyán 
a városház épületében leendő eszközlésére

1911. évi január hó 30-lk napjának d. e. 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1911. január 17. 505

E gy a m agyar, ném e t és horvát 
n ye lv e t bíró fia ta l

fü s z e rk e rB s k e d ű s e g é d
esetleg  a zonna li belépésre keres te tik .

R. A s c h e r  é s  T á r s a  cégnél
Varazdin.

U gyanott egy jó  m agaviseletig fiú

tanoncul
íe lv é te tik , (k i a m a g ya r és horvát 

n ye lv e t beszéli). 526 1 —2

A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

RÉVAI HAGY 
LEXIKON»

az összes ism ereek enciklopédiája.
500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja 

18 nagy nyolcadrétü vaskos kötetben.
16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000 
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete 

mamellékleten.
1910. decembertől kezdve 4-havonta 1—1 kötet jelenik 
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon

kötésben 288 korona.
Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:

Fischel Fülöp

Strausz Sándor könyvkereskedése
Csáktornya.



Fizessen elő 
a Vasárnapi Újságra I

A

VASÁRNAPI
ÚJSÁG

a legrégibb, legkedveltebb 
illusztrált hetilap.

Ö TV E N  N Y O L C Z A D IК  ÉVFOLYAM.

Szerkesz t i  H O ITS Y  PÁ L.

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, 
félévre 10 korona, negyedévre 5 korona.

Mutatványszám ingyen,
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatala
( F R A N К Ll N-TÁ RS U LAT) 

Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. az.

Fix fizetés é s  m  a  f f  f i s  j u 

t a lé k  m e lle t t  a lk a lm a z u n k  v id é k i  
ü g y n ö k ö k e t , s o r s j e g y e k  r é s z l e t 
f i z e t é s r e  v a ló  e la d á s á h o z . H a 
v o n k é n t e lé r h e t ő  j ö v e d e l e m  

300—000 k o r o n a .

Hecht Bankház R észvény
tá rsa sá g , Budapest 

»54 и-« F erenciek tere f i.

PEROLíN :
■■ azonna l t is z tít ja  a levegőt. ■

Deszinfisziálja a levegőt, erdői levegőt terjeszt, megöli a 
baktériumot és eloszlat minden rossz szagot.

------ Illatos a mos- és fürdővizekben. -------

Megrendelhető: H e ilig  Jó zs e fn é l Csáktornyán.
Nélkülözhetetlen minden háztartásban. Nem parfüm.

------------------------ --------------------------------------------------- -— _____
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