
Vajon miből?!
Itt van a nyár. uj ruhák kellenének 

Künn mosolyog a Kékes ég s uj cipők kel
lenének. A liget balzsamos levegővel csábit, 
ki kéne rándulni. Költségbe kerül. Uj kalap 
Hz uj ruhához, napernyő, kezlyü es tudja a 
jó isién mi minden kéne. Azulán itt van a 
nyár. nyaralni kell a munkában kifáradt 
családnak. Lehetőleg szép s drága nyaraló
helyen. Pénzbe kerül, még pádig sok pénzbe. 
De hát miből?

Ez a szomorn kérdés lóiul ajkainkra, ha 
azt a rengeteg sok kívánságot, ami ilyentájt 
felmerülni szokott, elénk terjesztik

Miből édes szivecském, az Istenre mi
ből?! Ez a stereolip válasz, mely mögé 
bujunk s azt hisszük, hogy ezzel azután el
intéztük azt a sok kívánalmai, mely nagy
részt jogosan s csak kis részben jogtalanul 
hangzik lel hozzátartozóink ajkairól.

Hát gondolkozzunk kissé komolyan, hi
szen most épen van időnk rá. Csakugyan, 
miből is fedezzük mindazt, amire fellétlenül 
szükségünk van? Miből fedezzük azokat az 
elsőrendű szükségleteket, melyek az év lo- 
lyamán felmerülnek? Abból a nyomorult 
keresetből, amellyel életünket úgy ahogy 
tengetjük: abból a cs(kély# fizetésből, mit az 
állam vagy magánosok nekünk juttatnak? 
Ez épen elegendő arra, hogy lassan, de 
biztosan éhen vesszünk, elsenyvedjünk, el
sorvadjunk. Pedig mindazoknak a szükség
leteknek elő kell teremtődniük, még ha a 
föld alól is, mert ha nincsenek, akkor itt a 
kész veszedelem, az örökös perpatvar, sírás, 
zokogás, elégedetlenség. Már pedig melyik 
családapa tudja azt engedékenység nélkül 
megállani, hogy azok, kik szivéhez annyira

közel állanak, a nélkülözések következtében 
könnyes szemekkel lekmlsenek reá. Melyik 
apa ludja megindulás nélkül szemlélni sze
relteinek fájdalmát, keservét?

S így hasztalanul vetjük fel a kérdési,! 
hogy miből? Az uj ruhák elkészülnek, az 
uj cipőt is megcsinálja a cipész, a kalapot j 
pontos időre szállítja a kalapos. S a kesztyű 
meg napernyő, a kirándulási költségek? Ezek 
pedig már olyan elenyésző kicsinységüek a 
többiekhez képest, hogy természetesen elő
kerülnek, valamely elrejtett zugból, fiókból 
vagy harisnyából.

Halra maradna még a nyaralás. Ezt 
pedig az orvos tanácsolja, meri a munkában 
elernyedl tagoknak szükségük van egy kis 

I felfrissítésre, hogy tovább robotolhassanak 
abban az igában, melyei a sors mindnyá
jul kra rakoll. S igy azután nyaralunk is s 
ha nem is megyünk Oslendebe, vagy talán 
még Tátrafüredre sem, hanem elpihenünk 
valahol a Halálon hős pariján, ahol az üdítői 
viz felpezsdíti kiszáradt élelenergiánkal, ahol 
újabb erőket szerzünk a létért való nehéz 
küzdelem sikeres megvívásához.

S mindezt előteremtjük a szegényes 
fizetésből. Előteremtjük abból a silány kere
setből, mit egyéb munkálkodásaink' jutalma
zásául szerzünk. Előteremtjük, mert a mu
száj nagy ur s annak ellentállam senki sem 
tud. így vergődjük végik élelünket s mikor 
a fekete rög dübörögve hull koporsónk fe
delére. még az is, mintha azt hajtogatná: 

— Miből? Miből?
Az bizonyos, hogy minden egyes ember 

ebben az országban nyakig úszik az adó
ságban Mindenki a jövendő keresetéből él! 
s megeszi azt a kenyerei ma, amit tiz esz
tendő múlva szabadna csak elfogyasztania.

De hát ugyan ki törődik nálunk a jö
vővel? Nem elég, ha a holnap gondjaival 
megkiizdünk? Nem elég, ha a ma szükség
letét üggyel-bajjal beszerezzük?

Hagyjuk hát ezt az unalmas kérdést, 
hogy miből s próbálkozzunk meg azzal is 
már, hogy legyen költeni valónk abból, amit 
szerzünk !

Tagositatlan határrészek vármegyéinkben.
Arról értesülünk, hogy újabb időben 

nagy kedvvel hajtják végre közbirtokosaink 
a tagosítást. Ezt az 1908. évi Vll. és XXXIX. 
törvénynek köszönthetjük Az uj törvények 
a koalíció törvényalkotásai közül valók s 
hogy mily szerencsével oldották meg sürgős 
rendezésre szorult birtokrendezési kérdésün
ket, kílűrnk abból, hogy rövidesen százötven
egy községben indítottak tagosítási munká
latokat. A szám pedig napról-napra növekedik.

Az igaz, hogy szükség is volt erre a 
rendezésre. Mindössze negyedfélezer községi 
halár birtoktest van kommasszálva. Kilenc
ezerén jóval felül van azon községek száma, 
ahol a községi halár rendezetlen. Még a mi 

[vármegyénkben is előfordul, hogy egy-egy 
kisgazdának a négy világláj mindegyik ré
szén van birtoka, egyia-másik kaszálója 
néhány öl. Ha vihar közeledik, rohan tiz 
helyre is szénát gyűjteni. Hogyan tehetné ezt?

Tagositatlan birtokon intenzive gazdál
kodni lehetetlen.

Azért volt szükség az uj törvényre.
Az uj (örvény pontosan mérlegeli a 

helyzetet és a tagositásl elsősorban a fenn
forgó gazdasági érdekek védelmében teljesíti. 
Minden, a tagosításra tartozó határozat, a 
földmivelésügyi miniszter elé jut. S a föld- 
mivelésügyi minisztérium elsősorban a iné-

A csobánczi asszonyok.
Tö rtén e t II. R ákóczy Fe re n cz  korából.

Anno 1707., ugv tél vége felé történt ez a 
história.

Csobáncz erőssége nem messze a Balaton 
tavától, egy magánálló, meredek hegyen épült kis 
lovagvár volt ekkor. A balatonvidéki kuruc ne
messég a féltettebb kincseit hordta oda össze. A 
magyar embernek pedig mi más volna féltettebb 
kincse, mint a — felesége.

Amint Rabutin seregével elhaladt a vár alatt, 
egy tarackot eresztett rájuk az őrség: Adj' Isten 
jó napot! Hozott Isten, sógor! Vagy talán kergetnek?

Rabutin, ahogy feltekintett a kis sasfészekre, 
nyomban elhatározta megtudni: mit árulnak benne. 
Hallotta, hogy ott vannak a »kurucok kincsei*.

— Kincs?! . . .  Na hiszen nekünk éppen az 
kell A katonáim már úgyis régen kaptak zsoldot. 
Herr von General Kreuz ! Nézze meg csak ott a 
hegytetőn azt a hangyafészket! Hozzák le nekem 
mindenestül ! Hozzák el Tapolczára, ott várom 
önöket.

Erre Kreuz tábornok kiválogatott a hadsereg 
szinejavából ezer embert. Különösen sok tiszt 
ajánlkozott a kalandra. Az ostromot megelőzőleg 
nehány embert kihívtak a »fészekéből, hogy az 
erősség átadására őket felszólítsák.

— Ha pedig szép szerével át nem adják, 
tüzzel-vassal fogjuk azt bevenni. Ámbár rémitően 
sajnálnék, ha keresztény vért kellene ontanunk.

— Jó — j ó ! — felelt az egyik kuruc — 
hanem előbb megbeszéljük a dolgot a feleségemmel, 
meg a többi százkilencvenkilenc assszonnyal. Mert 
hát tudják kegyelmetek: okos ember nem tesz 
semmit a felesége tudta nélkül.

— Wász ? wász ? Mi az ? Asszonyok vannak 
a várban ? (És megcsillant a tábornok szeme.) 
No já-já ! Hát csak menjenek, jelentsenek be 
bennünket!

A hírvivők bementek a várba. Tiszturaimék 
pedig elkezdték dörgölni elégülten a tenyereiket. 
Feszengtek, mozogtak, igazították magukon az 
egyenruhái. Simitgatla a haját is, akinek voll. Még 
a zsebtükrök is vándoroltak kézről-kézre.

— Szapperlót! Hiszen nagyszerű! Ez pompás!
Ámde a várban kétszáz asszonyi hang tilta

kozott a feladás ellen.
--  Nem kell átadni a várat. Védelmezzük 

utolsó csepp vérünkig. Ha átadnók. női erényünk, 
hitvesi hűségűnk is oda lenne: pedig inkább száz 
halál, mint egy német ölelése.

— Inkább száz halál mint egy német ölelése.
Ez volt u haditanács határozata.
E határozatát aztán megküldték a németnek 

I egy ágyúgolyó képében. Erre a németek három 
oldalról támadták meg a várat.

Amikor az ellenség a fennsíkra ért, a várbe
liek egyszerre tüzeltek a tömött sorokra. És hullott 
a német, mint ősszel a légy. Az asszonyok egy 
része aztán rakta a tűzet, forralta a vizet és a 
sznrkot: másrésze pedig a puskások fegyvereit 
töltötte

A németek a sűrű lövések ellenére is tör
tettek a vár bástyái felé és létráikat a falaknak 
vetették. Hanem, mikor a németek ellepték a lét
rákat, mindjárt termett ott néhány fognatós ku- 
rucz-inenyecske és leborították őket létrástul és 
ki kövekkel zúzta, ki meg fonó vízzel fiiröszt- 
gette őket.

— llgy, édes sógor! Jó éjszakát sógor! Hogy
izük a szép asszony csókja, sógor?! — igy gú
nyolták őket.

Kreuz tábornok e  közben belövette a vár 
kapuját s kivont karddal hajtotta katonáit a ka
punak és létrának. A hentlevő fegyveresek a kapu 
boltozata alatt rettenhetetlenül verték vissza a 
benyomulókat. A falakon szakadatlanul férfias 
bátorsággal dolgoztak az asszonyok.

— Inkább száz halál, mint egy német ölelése.
Ezzel verték fel a csüggedőket.
Kreuz tombolt dühében, hogy nem mehetett 

semmire. Kiabált, fenyegetőzött: hogyha bemehet, 
a várbelieket mind elevenen sütteti meg és ka
róba huzatja.

Az asszonyok erre még keseredettebben



zögaztiasági érdekeket latolja. Az semmie- bedörzsölni, hogy azok is mielőbb megbete- Az istentiszteleten a házfőnök, Rosmarin 
setre эе történhet meg a jövőben, hogy gedjenek. Ily állatokon a betegség euyhéb- Róbert atya celebrált. A hivatalos mise alatt 
közbirtokoseági közlegelőket megszüntessenek, ben lép fel, mint a természetes fertőzéstől. Kovács Ibolyka is énekekeltBudapestrŐI gyö- 
EllenkezŐleg, ahol az a határ és lakosok Azonkívül, a mennyiben a betegséggel az nyörü Mária betéteket. (Boldogtalan szív ke- 
számához mérten kisebb, mint kellene, olt egész kpzségi állomány befertőztetik. azjserve; Boldogasszony anyánk; Királyért.) A 
a miniszter szabja meg, hogy mennyi hold állomány egyszerre esik át a betegségen,! hivatalos épületeken és iskolá-kon zászlók 
legelőt kell elkülöníteni és céljára helyesen aminek következtében a zárlat hamarabb fél j lenglek.
berendezni. lesz oldva. Különösen fontos ez most, amikor — Eljegyzés. Friedrich Karolin kisa>z-

Az uj törvény szerint a tagosítás költ- az aratási munkák közelednek, mivel akkor szonyt eliegyezte Szűcs Nándor a »Mezőgaz- 
ségeit kamatmentesen az államkincstár elő- minden igaerőre szükség van. dasági Takarék és Hitelbank R.-Т.« főpénz-
legezi s azt nyolc év alatt részletekben a A betegek teje felforralás után meg-; tárnoka Szombathelyről, 
közadókkal hajtja be. De a tagosítás költ- semmisítendő, mert a betegség emberekre is ; — Halálozás. Mint őszinte és igaz rém
ségeinek egy részét vállalja is. Nehogy a átragadhat s leginkább a tej útján j véltél értesülünk, a muraközi klérusnak ismét
tagosítási munkálatok elodáztassanak és in- A beteg állatoktól az alom gyakran halottja van. Meghalt a belicai plébános,
dokolallan íelebbezésekkel akadályokba üt- elszedendő, különösen a fejnél, mert ott a Vadla Tamás, hosszas szenvedés után. Vadla 
közzenek, a törvény elrendeli, hogy a biró* kifolyó nyál az almot beferlőzi. Az állatnak Tamás csak 33 éves volt s mindössze 2 
Ságok minden tagosításra tartózó ügyet állandóan száraz helyen kell állania, ellen év óta adminisztrálta a belicai plébániát, 
soronkivül tárgyaljanak, az indokolatlan te- esetben a körmök megbetegedése hónapokat ahová 1909-ben nevezte ki a templom 
lebbezéseket pedig elűtasítsák. vehet igénybe, sőt bekövetkezhetik a köröm palronusa. Vadla Tamás elhunyta részvélet

A földmérést külön képesítéshez kötötte leesése is. kelt nemcsak hivei, de általában a magyar
áz uj törvény s az ellenőrzés nincs jövőben Gyógykezelésre legcélszerűbb a 4%-os ság körében is, mert jóindulatánál, magyar
egy másik ellenőrző mérnök lelkiismerelére zöldgálic (4 deka zöldgálicz 1 liter vízre) nevelésénél s érzületénél fogva a közked- 
bizva, mint eddig. oldat, a mellyel a száját puha rongy segé- vellségnek örvendő lelkészek közé tartozott.

A munka széles teiületen és kedvvel lyével kipamacsoljuk A köröm közti hasi- Családi öröklött betegség ölte meg, mely 
megindult. Az a gyakorlati irányú művecske, tékba száraz kócot kell huzni, amelyre kék- ellen hiába keresett orvosságot. A boldogult 
melyet most adott ki a földmivelésügyi mi- gálic finomra törött pora hintendő. plébánost pünkösd hétfőn temették el a hívők
niszter a tagosításról, a kedvet fokozni és A beteg állatok otthon tartandók. Aki nagy sokasága s paptársainak asszisztenciája
a munkálatokat gyorsítani fogja. E művecs- beteg állatot legelőre vagy munkára kihap mellett. A temetői szertartást Imrey Ferenc 
kének Íróját az vezette, hogy a tagosítás 400 K-ig büntethető. esperesplebános végezte. A temetőben is Imrey
előmunkálatait az eszme megindítása s az Az olyan udvarokból, ahol beteg állatok esperes búcsúztatta el a fiatalon elhunyt
első bírósági beadványtól kezdve könnyen vannak, szénát, szalmát, trágyái kivinni nem lelkipásztort. Az örök világosság fényesked-
érthetőleg teltüntesse. Ismerteti az uj törvény szabad. I jék neki!
jelentékeny kedvezéseit, nagyon ügyesen Szarvasmarhák és sertések marhaleve- — Aljegyző választás. A Csáktornya 
összefoglalja a tagosítás gazdasági előnyeire lei a közs bírónak beszolgáltatandók. vidéki körjegyzőségnél megürült aljegyzői
felhozható érveket Az erre szerkesztett tér- Ha a volt betegek mind felgyógyultak, állás betöltésére a választás 1911. jumus
kép is beszédes és talán minden szónál az istálló kitisztítandó, hogy a betegség esi- 22 napjára tűzetett ki.
meggyőzőbb. A inűvecskét olvasóink figyel- fái otl vissza ne maradjanak. És pedig a — Névmagyarosítás. A belügyminiszter
mébe ajánljuk Egy egyszerű levelezőlapon, falak lekaparandók, a jászlak, faalkatrészek, engedélyével Hirschsohn Emanuel csáktor-
vagy levélen nyilvánított kérelemre ingye- létrák, ajtók, erős torró lúggal lemosandók. nyai lakos vezeléknevét Halász-ra magya-
nesen megküldi a Földmivesek Tudakozó azután az istálló talaja kihordandó a trá- rosította.
Irodája. gyávái együtt s friss föld hordandó be. A _  Könyvelő választás. A Csáktornya

hol hidlás van, az kiemelendő, a trágyalé Vidéki Takarékpénztár R.-Т. igazgatósága a 
S z á l-  é s  k öröm fájásró l. onnan kiszedendő, a padlók forró lúggal Novák Károly lemondása folytán üresedésben

J lemosandók s ismét visszahelyezendők. A volt könyvelői állásra f. hó 3-án egyhangúlag
A betegség azonnal bejelentendő, mert falakat, a jászlai, ajtókat, létrákat ezután fe Tárnái Mihályt, a Muraközi Takarékpénztár 

csak így lehet a szükséges óvintézkedéseket bérre ki kell meszelni (Bespriccelés mész- könyvelőjét választotta meg. 
azonnal elrendelni. A bejelentés elmulasz- 1еВе* céltatlan.) — Anyokönyvi helyettes kinevezés. Za-
tása kihágást képez, mely 200 K-ig bűn- Ugyanígy kell a sertésólakat is kitisz- lavárrnegye alispánja a ligetvári állami anya-
tethető. togatni. és pedig a mennyiben a betegség a i könyvi kerületbe Novák Ferencet, a dráva-

Ha a betegség több udvarban lép fel, községben járványos volt, e kötelezettség csányi áll. anyakönyvi kerületbe Zöld Mártont 
tanácsos olyan állatokat kiválasztani, amelyek az összes istálókra s ólakra vonatkozik, anyakönyvvezető helyettessé és pedig előbbit 
szájában csekély kóros elváltozás van s ezen Elmulasztása kihágást képez még akkor is, teljes hatáskörrel, utóbbit pedig korlátolt ha- 
állalok nyálát durva szövésű vászonra tel- ba az udvarban betegség nem volt. táskörrel kinevezte.
fogni s ezzel az egészséges állatok száját — Évzáró vizsgálatok. A helybeli áll.
—  ........ — ■ — -------да —  =  K U b U l N r b L E  R . polgári iskolában az évvégi vizsgálatok az
fogtak a védelemhez. Sirva, sikoltozva, lobogó alábbi sorrendben tartatnak meg: A leány
hajjal futottak egymás segítségére. E l t i t k o l t  m e l ó d i á k .  iskolában jumus hó 14-én d. u. az összes

— Hol vagy magyarok Istene! Jézus! Jézus! Ilegedühúr az én szivem , oszlályokbau a tiittani vizsgálat, 16-án d. e.
Segíts, segíts! Bánatos a  nótája, az I. osztály, d u a 11 oszlálv vizsgálata

Már-már sikerült a várbajutas a németnek. O/y szomorú, m int az erdő 1 -  л i * . . .  . .  .  ̂ ” ’
És a várban elfogyott a lőpor. Lom hjavesztett vén tája. I / 'en e* \  *“ • osztály, d. u. а IV. osztály
A legkétségbeesettebb pillanatban azonban a Fájdalm as a szivem húrján  Vizsgálata 17-éri d. u. 5 órakor tornavizsga

dühösen ordítozó tábornokot egy golyö homlokon Minden egyes nóta az összes osztályokban. A fiúiskolában jumus
találta  ̂ Rögtön Ott rogyott össze Fém  lehet a z t elmondani, 14-én d e. hittani vizsgálat az összes ősz-

-  “ *• lápokban jumus 19-én d. e. az 1. osztály,
az asszonyok a mélységbe taszították. Csupa érzés, hő szerelem  ■ o. a Ш. osztály vizsgálata, 20-án d. л a

Vezérük eleste láttára a németeket rémület Az én szive*n nótája; II. osztály, d. u. IV. és V. osztály vizsgálata,
szállta meg. Rendetlen futással menekültek le a HeJ de nincsen senki, aki 20-án délután 4 órakor énekvizsga a 111. IV.
hegyről. t álaszol na reája. és у- 0Sziá|yban, j  u - órakor pedig torna-

A diadal hírét a csobanczi amazonokból Baiba sírom bánatomat Vl70nil x ,,, , , /  , .
alakult küldöttség vitte ineg Nagyszombat iájára Elsírom a nótámat j . ossz®s osztályokban. Jumus lb-an
Rákóczinak. Csak e kettő  jó  barátom : ^  le  Deum és záróünnepély, mely után a

A hagyomány szerint, midőn Rákóczi fogadta Nóta meg a bánat. bizonyítványok kioszlatnak. Junius hó 26 ós
őket, megkérdezte, micaoda kitüntetést, jutalmat К о х т н  I m r e  ^'*^n a leányiskolában, 28 és 29-én pedig a
kívánnak vitézségükért? Hacsak hatalmában áll ----— * fiúiskolában magánvizsgálatok tartatnak —
— úgymond — teljesíti azt. — Junius 8. A koronázás évfordulóié- A helybeli in kir all elemi fin- és leánvlsko-

й ж а *  •■"‘" 4 - m -  mrn . trn  « 4 M  U
számára két csókot kérek: egyet a homlokukra, . .... r  1 , g er e min vetkező sorrendben tartatnak meg: Junius
egyet pedig oda, ahova Nagyságodnak tetszik . . .  enu ' Csáktornyán is megunnepeltetelt hó 17-én d e. 8 — 12-ig a róm. kalb, tanulók 

Hogy lett, mint lett? — a többiről hallgat A tanulóifjúság a tanítók vezetése alatt, a hittani vizsgálata jumus hó 18 án d é 
• krónUil Novák Mihály. hatóságok képviselnie* veitek részt a róm 8 —10-ig az izraeíila tanulók hftani vizsgá

kat!!, templomban megtartott istentiszteleten., lata; junius hó 19 én <1. e 8—9-ig I li«



9 — 10-ig II. fiú, 10—12-ig Hl. fiú, délulán
3—5 ig IV. fiúosztály vizsgája. Junius hó 
20-án d. e. 8 — 9 I. leány, 9—10-ig II. leány, 
10—12-ig III. leány, délután 3—5-ig IV. 
leányoszlály vizsgája. Junius hó 24 én d. e. 
Te Deum és záróünnepély.

— A »Zala« reform előtt. Nagykanizsai 
laptársunk szeptembertől kezdve lényegesen 
nagyobb alakban s bővebb terjedelemben 
jelenik meg. Természetes következménye 
ez annak a magasfokú támogatásnak, amely
nek laptársunk minden irányban örvend. A 
reform következtében ezután még inkább 
tölti be a vezető szerepet, melyet a várme
gye területén, jellegénél, irányánál, élénksé
génél s súlyánál fogva már eddig kivivolt 
s magának biztosított. A nyomda igazgatója 
Boros János lesz, aki eddig az Aradi Közlöny 
nyomdájának élén állott.

—  Felvétel a Csáktornyái állami leány
internátusba. Az inlernátus a jövő évben 
már erre a célra épített szép ú| otthonában 
lesz elhelyezve, hol a jó egészség követel
ményeinek megfelelően tágas udvar és kert 
is áll rendelkezésükre a növendékeknek. 
Az 1911 — 1912-ik tanévben 50 tanuló vé
tetik fel és pedig felvétetnek azok, kik az 
elemi iskola negyedik osztályát, továbbá, 
akik a polg. leányiska I., II és III. osztályát 
elvégezték s orvosi bizonyítvánnyal igazolják 
azt, hogy teljesen egészségesek. A felvételre 
vonatkozó bélyegtelen kérvények, iskolai, 
születési és orvosi bizonyítvánnyal fölszerelve 
t. évi julius hó 9-ig a polgári leányiskola 
igazgatóságához nyújtandók be. A növendé
kek teljes ellátásban (étkezés, mosás, vilá
gítás, (ütés) részesülnek s ennek fejében 
havonként előre 40 koronát kell fizetniük. 
A francia nyelv és zenelanításéit is külön 
mérsékelt díj fizetendő, azonban ezeknek 
tanulása nem kötelező. Az internátusbán 
elsősorban muraközi és horvátszlavonországi 
szülők leánygyermekei részére hal 200 ko
ronás alapítványi hely tétetett s igy azon 
szegénysorsú, de jó előmenetelü és kifogás
talan viseletű tanulóknak — akik az emlí 
tett alapítványi helyek valamelyikét elnyerik, 
— a teljes ellátásért havonként csak 20 
koronát kell fizetniük. Az alapítványi helyek 
elnyeréséért folyamodó szülők kérvényeiket 
a Csáktornyái Takarékpénztárhoz (1). Csák 
tornya képviselőtestületéhez (2) és a Dunán
túli Közművelődési Egyesület elnökségéhez 
(3) címezve szintén a polg iskola igazgató
ságához küldjék be. Megjegyzendő, hogy a 
D. K. Egyesület által alapított három 200 
koronás helyért csak nagy családdal bíró 
szülők leányermekei folyamodhatnak. Csák
tornyán, 1911. május 30-án. Pataky Kálmán 
áll. polg. fiú- és leányiskolái igazgató.

Az olasz királyi család gyermekei mind
annyian Phosphatine Falieres tápszerrel lettek 
etetve az elválasztás pillanatától kezdve és épen 
ennek tnlajdoníthaló az, hogy a gyermekek ki
csattanó jó színben nevelkedtek és a gyermekbeteg
ségeket rnindezideig elkerülték. Világhírű gyermek
orvosok egyhangú véleménye, In gy a gyermektáp
lálást az elválasztás idejétől kezdve úgy eszközöljük 
a leghelyesebben, hogy ha a Phosphatine Falieresi 
tejbe főzve adunk a gyermeknek, mert ez esetben 
bélzavartól nem kell tartani és a gyermek fejlő
dése oly kiváló, hogy annál jobbat egy gondos 
szüló sem kívánhat.

— Exhumálás. Báró Knezevich Viktor 
stridóvári földbirtokos Konstantin bátyja 
1890-ben KonSCinán elhunyt, «hol el is te
mették. Újabban Knezevich báró úgy intéz
kedett, hogy bátyja exhumáltaasék s Stridó- 
vároti a családi sírboltban helyeztessék el 
örök nyugalomra. Az exhumált hulla pén
teken este érkezett Csáktornyára Varasd 
felől, ahonnan a törvényes átvétel után fu

varral Stridóvárra szállították. Az exhumált 
hulla temetése 12-én törlénik.

— A temető öntözésé. A róm. kath. 
temető lávolsága is már baj. de növeli enoek 
kellemetlenségeit a vízhiány, mely szeríölölt 
megnehezíti, úgyszólván lehetetlenné teszi a 
közönségre nézve a sírok gondozásál. Ép ez 
okból felbiviuk a város elöljáróságának a 
figyelmét ezekre a mizériákra. Talán még 
sem lenne lehetetlen egy egyszerű kútat 
luratni a temelőben, vagy legalább az olda
lában. A mostani állapot tarthatatlan. Ha a 
pocsolya kiszárad, a sírok növényzetét ön
tözni nem lehel.

— Iskola építése. Muravid iskoláját 
'átalakítják, illetőleg kibővítik. A hirdetett 
I versenytárgyalás alapján az építési munká
latokat Fuchs és Gros zalaegerszegi építé

szek vállalták. Az építés 20(172 25 K-ba kerül.
A »Vasárnapi Újság« érdekes képsoroza- 

I tokát közöl báró Bánffy Dezső temetéséről, a ki- 
j  rály gödöllői tartózkodásai ól, a sátoraljaújhelyi 
I Kossuth-szobor és a monoki emléktábla leleple
zéséről, a paris-madridi repülőversenyről, a nem

zetközi olimpiai konferencia budapesti üléséről. 
Egy kiváló szép kép a római új Viktor Emánuel- 
szobrot mutatja be. Szépirodalmi olvasmányok: 
Rákosi Viktor regénye, Lampérlh Gáza novellája.

I Egyéb közlemények: cikk (képekkel) a föld alak
járól, Böhm Karoly arcképe, Gyulai László arcképe,

; életrajza és egy festménye. Pestmegye új fővárosi 
I palotájának képe, tárcacikk a hétről s a rendes 
heti rovatok. Előfizetési ára negyedévre ö t k o -  
r o n a  (Budapest, IV. kér, Egyelemulca 4. szám.)

— A gözgepkezelök és kazánfűtők leg- 
I közelebbi képesítő vizsgái Sopronban pinius
hó 18-án délelőtt 9 órákor a Sopron városi 
villanytelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. 
iparíelügyelőséghez küldendők. Deák-tér 8.

— Elitéit keritőnö. Ismeretes lapunk 
olvasói elölt a hajsza^ melyet Megla Istvánná, 

la helybeli nyilvános hely tulajdonosuője 
jelien, a határ rendőrség indítóit azon cinjén,
hogy Pataki Anna gazdasszonyával lányokat 

! kerületeit üzlete számára, csalárd utón — 
idegenből. Az ügy a nagykanizsai törvény
szék, mint büntetőbíróság elé kerüli. Ili junius 
1-én foglalkoztak a bűnüggyel. A törvény
szék mindkét vádlódat bűnösnek találta s 
Megla lsltvánnél kerítés bűntettéért (> és 

[Pataki Annát kétrendbeli kerítésért 7 havi 
j börtönbüntetésre Ítélte. Megla Istvánné fel
lebbezett az ítélet súlyossága ellen.

— Korlátolt vásárok. A mindenfelé 
; felléped ragadós száj és körömfájás csak 
j nem akar szűnni Mérhetetlen a kár, amely
ebből a betegségből kifolyólag nemcsak a 

igazdákra, de mindenkire háramlik Leginkább 
érezhető ez a vásárok tekintetében, amelyek 
méreteikben a belegségek miatt nagyon sokat 
szenvedlek. S nincs is kilátás, hogy a bajon 
egyhamar segítsenek Ennek bizonysága az 

j újabb rendeletek, amelyek a vásároknak 
újabb korlátokat állítanak. Eszerint a f. 

I hő 12-én Alsólendván s Légrádon, 13-án 
j Tóíszenlmárlonban s Kerkaszentmiklósoo,
19-én Zalaszentbalázson megtartandó vásá
rokra szintén nem szabad marhát felhajtani. 
További intézkedésig az alsólendvai keddi 
hetivásárok is ugyanezen tilalom alá tar
toznak

— TŰZ. Nyirostálván e hó 4-én tűz 
voll, melyet villámcsapás okozott. A délutáni

j  zivatar alkalmával keletkezett ifj. Jalusics 
j János csűrében, mely csakhamar a gazda 
pajtájára is átcsapott s mindkét épületet egy 
óra alatt földig elhamvasztotta. A kár 1280 
K-га becsültelelt, mely biztosítás folytán 
megtérül.

A Magyar Figyelő 11. számában Kenedi 
Géza »Gondolatok a destrukcióról« címen megle
pően szabatos beállítását adja azon destruktiv

irányoknak, amelyekről épen a mostani kuliuscvüa 
alatt annyi szó esett. Magvas Szász Béla tartul- 

! mánya az öngyilkosságról. Mohar József »tanító
képzés reformjától figyelemreméltó cikket ír. Farkas 
Pál »A szociológiáról« című tanulmányában meg
világítja mindazon problémákat, amelyek e kér
déssel kapcsolatban felmerülnek. A szépirodalmi 
részben Homoknak: »A légy« című elbeszélését 
találjak. Bálint Imre: »Kmet-megváltás« című 
közgazdasági cikkében egy rendkívül aktuális és 
fontos kéidésre tereli rá figyelmünket. A »Levelek 
Magyarországból« című rovatban Nagy Olivér 
kassai jogakadémiai tanár szólal meg. A színházi 
rovatban Slrakoniczky Károly Béinhardtról ir A 
Magyar Figyelő előfizetési ára egész évre 2 4  K .  
(Budapest, Andrássy-ut 10 sz.)

— Verekedő ifjak. Tuséi Ferenc csal
fadombi lakos m. hó 29-én édesatyját, Tűsek 
Mihályt, szóváltásból eredőleg megverte s 
rajta súlyos (esti sértést okozott. A gyöngéd 
fiú fölött a helybeli járásbíróság fog Ítélkezni.

—  A Balaton és a Duna összekötése. 
Az a mozgalom, amely a somogyi, tolnai, 
veszprémi es zalai orsz. képviselők közölt 
a Sió csatorna hajózhatóvá tétele érdekében 
megindult, egyre erőteljesebb lépésekkel halad 
előre. A mozgalom vezetői a kormányhoz 
terjesztendő memorandumot megküldték So- 
mogyvármegye törvényhatóságának is. Mivel 
Somogy vármegyének is fontos érdekei fű
ződnek a Sió hajózhatóvá tételéhez, biz
tosra vehető, hogy a törvényhatóság szintén 
lölualot intéz a memorandum érdekében a 
földmivelésügyi kormányhoz. A memorandum 
a vármegye augusztusi közgyűlése elé kerül.

— A balatoni hajóforgalom. Azok előtt, 
lakik a balatoni viszonyokat ismerik, nem 
{ismeretlen az a körülmény, hogy a balatoni
hajózás gyökeres változtatásra szőrű*. A köz
lekedő hajók száma, de az útirányok sem 

I felelnek meg a jogos igényeknek, ezért a 
panasz a hajózási járatokra állandó. A sokat 
megforgatotl kérdés most úgy lálszik helyes 
irányba íog terelődni, amennyiben a keres
kedelemügyi minisztérium felhívta a Balaton 
felvirágoztatása ügyét vezető Balatoni Szövet
séget, hegy a hajózás fejlesztése ügyében in
tézzen hozzá emlékiratot az összes illetékes 
tényezők óhajának figyelembe vételével A szö- 

: vétség rövid idő a lati meg fogja tenni rész- 
I leles javaslatait és ennek alapján a Bala
ton hajózásának ügye hihetőleg hamarosan 
jobbra fordul.

— Háztartás. A m a g y a r  a s s z o n y o k  
lapja a H Á Z T A R T Á S  minden száma tele van 
érdekes közleményekkel, hasznos tudnivalókkal, 
amelyeket pompásan értékesíthet saját háztartá
sában minden háziasszony. Divatrovatában a leg
újabb divatot mutatja be képekkel, kézimunka 
rovatában pedig a legújabb kézimunka újdonsá
gokat. A többi rovat is valóságos tárháza a prak
tikus tanácsoknak. A konyha rovat hasonlóképen. 

,A lapnak munkatársai a legjobb írónők és írók, 
kik l í rai  né He n t a l l e r  Li l l y szerkesztése alatt 

{tiznaponként pompásan megcsinált lapot nyújta
nak. Előfizetési ára évnegyedre 3 K. (Budapest,

I Thököly-ut 162.)
— Lopott fegyver. Klobncsrics János 

I delejest lakos lankaster fegyverét Golub János
újhegyi lakos nyitott kocsiszínében hagyta. 
Мте visszajött a fegyvernek hüli helyét ta- 

1 látta. A cseruldrség azonban a letteseket ki
nyomozta Egy odavaló lakos elemelte s 
potom 10 К-ért túladott rajta. A tolvai és 
orgazda biró>ág elé kerül

— Tolvaj. Letena András botlornyai 
lakos bejelentene a cseudőrségnek, hogy ká
rára lopást követtek el. Megkáro9Üotta ugyan
is valaki \Z  K-ig, amit a lettes az ágyában 
tarlóit zsebbkendövel egyült ellopott Tá- 
masztoll gyanú alapján a cseudörség я nyo-

I mozást helyes irányban megindítván, a tettes 
csakhamar kézrekerúll, akit a lárásbiróságuál 
feljelentettek.
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bvaki cigan svojega konja hvali. Nebu bor- blifce vu Veszprémszkoj vármegjiji i vu dru- I 
N aái ljudi i A m erika . meö on kudil Ameriku, jer onda niti Stakore gih méstah je jako fal moéi joö kupiti I

nebi vozile velike ladje ni da bi ljudi. zemlje. Sigurno né tak fal, как negda ali I 
Od nas puno ljudi ide vu Ameriku. Na§ naroc| bj sj m0gel j doma vu na- faleée je как prinas.

Ovi ljudi istina je da puno penez poöleju áem orsagU najij p0sla. Vu zimi, kada snég Naö narod dakle nemora odili vu А- I
dimo, ali táj penez si jako te2ko zasluíiju. zacurj vu Budapesti jezere i jezere teZakov meriku, joS si more i doma kruha najti.
Pripovedali su mi vnogi, koji su bili vu je treba Ац Iia§i za zapeőkom se gréjeju Na vnogih mestah su je ljudi, koji bi I
Ameriki, da je straáno tvrdo delo treba de- doma. Mislite da se vu Ameriki gréje ? Vraga radi dobili fal zemlje ili na arendu zeli I
lati, ako si élovek kaj hoCe zaSluZiti. Vu ge gréje t p0 |,et0 jezero i jezero leÉakov zemlje. Takvi najbolje éiniju, ako piöeju I
fabrikah vu veliki vruöini med podjednom lreba vu' Baóki za rés j za peneze. Izraéu- jeden list na druStvo „ M a g y a r  G azda- I
pogibeljom teíko dela naá élovek 8 10 vur namo je< da jeden résar vu Baéki, vu Ba* szövetség  B u d a p e s t I X .  Ü l lő i  u t  25  sz.u I
na dén, vu rudah lapora straSno teiko de* natu j p0 drugi méstah na slotiue si zas- Odovud zabadav dobi odgovor. Kak takaj I
laju, da niti negovorim od onih, koji ka- |u2j ]Z Cesa more cg|u zjmu kiveti. i oni, koji bi zemlje prodati holeli moreju I
mena kopaju navafcaju vulice pomeéeju i jja bj ,ia§j | |Udi isii vu rés, nebi bilo ovomu druÉtvu pisati, ovo zabadav daje I
Sekrete pucaju. VeraS, tu doma bi mu smr- j0jjko g|ada vu Medjimurju, ali i nebi se odgovor jer je lo druStvo gazdov, kője nije I
delo ali tam vu Ameriki na takvo delo ide, ,nora|e velike gospoéije brinuli za teSake zai0 da narod guli, nego da mu pornore. I
kakvo dobi. Tam si nemore vnogo pre- svako jjeto. Jedno leto sam éilal, da su Nemoraju dakle naSi ljudi iti vu А- I
birati ako neée svoje zube na kiin obesiti. gospocije iz ASije iz Kineske Stele teSake meriku, jer ovaj orsag bi dvaput tuliko I

Zakaj ljudi ipák tak hrliju za Ame- zvatj za Setvu jer su dom.iéi stupili vu jjudi mogel zdriati, как jih je dénes samo I
rikom? misiim si éudaput. Im je istina da strajk. to je Skoda, da je vu jednim mestu preveC, I
peneze poSleju dimo, ali i to je istina, da Vnogi zato ide vu Ameriku, da si tam a na drugim mestu premalo ljudi. Zato oni, I  
vnogi s penezi i betega si zasluSi i mnogo nekaj zasluSi i da si zato zemlju kupi. Ali koji su na gustim mestu naj se seliju na I  
amerikancov donese heptiku iz Amerike vu zemlju oi hoée vu Medjimurju kupiti, gdé rédka mesta. Так bude nam svim dobro i I  
kojoj i pogine. Istina je takajSe i to da bi je veC í tak velika dragoéa. Jer vu Medji- nebudemo morali iti vu Ameriku.
si i doma inogli zasluSiti kruh ako bi is- murju je narod dosla gusti. Nebi l>itu spa- -------------
káli sluibu. Ali to je vrag, da si doma élő- metneSe, ako bi tu vu Medjiimur)u prodal i ^O V O G A V
vek more prebirati. na drugih meslah vu orsagu si kupiI zemlju, |

Najveö su krivi tomu, da ljudi idu vu gde je joS redki narod. Sada Citam vu no-1 — Zaruka. Beszterczey Gabor od csak- I
Ameriku agenti i ona velika druStva koja vinami, da je vu Erdelyu jako fal zeniIja. tornyainké preparandie gospodarstveni pro* I  
iz toga Siviju, da ljudi prevajtaju vu Ame- Tam su magjari rumunji srbi’ i toti nastan- Éessor si je zaruéil Tódor Margit gospod- I  
riku. Agent za svaku glavu zasluÄi 40 korun, jeni, pa i naSi ljudi razmeju véé jezifcov. jicu, od mjestne gradjanske ékole uéiteljicu. I  
koju vu Ameriku pofilje. Как vraga onda Ali to niti néje nikaj, jer как рак se on — U citeljska ob cesk u p stin a . Zala- I  
nebi hvalil, da je ovak lépő i lehko vu razmé vu Ameriki, koj neramne englezki varmegjeiski uéitelji budu svoju redovito I  
Ameriki i da ovak i ónak se élovek more pák ipák Äivi i more sluZbu dobili.. obéeskupétmu Ijetos u augustuá rnesec 28-ga I
obogatiti. Sve je to lehko brbljati za 40 ко- Vu Erdély« sn 308 mekoli zemlje ku- dana obdrfcavali u Kesthelju. Na skupStini I  
run. To je najlehkcSi posel. Oni vigéczi, koji pili za stojeaer korún. Jedna mekota ck>jtde ée Hüli Cili od mjestne drfcavne pjestova- I  
se stem baviju si jako lehko zaslufcuju kruh, za 160 íorinti Г lm je to jako tál Г 1 iSte vodja i Brauner LajoS od mjestne dr- I
рак как nebi onda klalrali im znamo, da Ali né- samo vu Erdély« nego i tu fcavne ökölé uéitelj oroéitovanje driati.

. . jkonj te se je odpatil na sajam k-sv kriíu, domaée Stale, uéinil je, da si naá seljak I
U kradjen i konj. koj se je bas onog dana pred> Flo-rjano nije dugó promiSIjal kaj mu je éiniti. véé I

vom obdrSavaí. je hitro skoéi) к konju, iztrgnul njegovomu I
Nieki éesliti eeljak je posiedoval jedinog Naö seljak nije bil medjimurec véé iz vodiéu oglavnik iz ruk te na vés glas zak- ■ 

jednog konja, s kojim je svoj mali posied daleke posavme, pák ga je dosla koötato, nknul :
obradjival. Konj nije spadal med p«nokrvne dók je do simo doSel, a kad je na sajmu ,[>aj mi mojega konja; proSlog tjedna I
plemenite konje, ali je bil zdrav i jak te cul, da su konjske ciene visoke, posve je mj je \z sla|e ukradjen !«
nauéen na sva poljodelska dela, koja seljaci zgubil volju, jer niti njegov* priSparani! I
na svojih poljah, vinogradih, sienokoSah i grogi nisu tak visoko sizali. Ónak zle volje »Oho !• krikne vodié natrag — I
Sumah obavljaju. Seljak je ovu vriednost hodeéi med kupci i prodavei, skoro se nije ov naC‘n Pa  ̂ si nebudem pustil pravoga ■
svoga konja znal cieniti, pák zato ga je u|a| Za ciene pitati. Véé se niti nije tolikojsv°je8a konja oduzeti !«
hranil i u redu drial, как to mora bili i za kon)* zanimal, koji su tu okolo njeKH! Sdd se je 9e|jak jedno malo zabezeknul I
как bi duZnost svakoga seljaka bila, da to veSelo hrzali i nogami о zemlju udarali. Tu | i pu, tl| oglavmka iz ruk poSto se je do- ■
sa avojom marhom íini. mu se na jedan kral pred ocima blesne, misül, da bi táj Coviek bil mogel ! od tala I

Cudnovato se je s naflim seljakom do- k>*k l*a Iе »ekaj poznatoga videl On se njegovoga konja kupiti. pák bi onda po Ю* I  
aodilo te je zapanjeni tu stal, kad je jednog okreue i éudnovito cuvstvo ga obuzine, kad bil izbilia vlastnik konja. Ali kad je ov I  
iutra doSel u Stalu, da si konja nahrani i mu se priCini, da vidi Irgovca, koj njego- sada9nji vlastnik slavodobitno proti okolo 1  
poätrigla. a ovu je naSel praznu, — njegov vog ukrad|enog konja na oglavniku drZi. stojetim bil priCel govorili, kakova je 10 I  
vierni pomocnik u gospodarstvu bil je uk- pn kucajuOm srdcem pmlup, bhZe, preg- bezobraznost njemu njegovoga konja odú- |  
radjeni. Sve iskanje za njim bilo je bezus- ledavajud, konja, boju, vel.Onu , njegov ka- zeti holelii kojega je „J, 8amodhrani|, ond« ■  
pieäno, niti traga niti glasa mu nije mgde raktér, videl |e, ua ga i кощ pózna — se IlaS se|jak veC tljje mo„e| 0buzdali 0» I  
bilo. niti konju niti tatu, pák zato se je sve to mű je odavaló da je kon njegov i pograbl na novo 0 ,avn|k bi bdo i do |  
moral tomu prilagoditi te se pobrinuti za|da je lat dobro proraCunal ga da|eKo od Sakah do91o da 3e nisu iilkoveíkl zandaH- ■  
novee za novoga konja, jer je baä dohadjalo i posavine na no\ce о rnu i. 3U na pjjac|1 3jraZili, nuter znieS*̂  Ц
protulietno, puna diela vrieme. TeZkommu ' Ov nagli prelaz íz Zalosti u veselje i Seljaka su odmah prijeli jer on je konjf И 
kom si je naSpanl polrebne novee za jedan | sastanak sa svojim starim poznancem iz koga Irgovca napal, te sü ga pritvorili < 1



— Nesreca s oruzjem. U Mura- gov sprevod, na kojim su éudaj viérniki i spazil to oesreCu, zadnji kotaC je prék 
^zerdahelju u minuCem tjednu se je skorom sveóeniki nazoéni bili Na groblju je Irnrey deéaka idei. Nulri su ga spravili u nagjka- 
kobna nesreőa pripetila. Czinzek Iőtvan ta- Ferenc podjaápriSt pokojncga spriéaval Veko- niZaiski obCeSpital, gde je za tri dane umrl.
moSnji dr2avni uéitclj je naime jednoga veCno svétlost nek rnu sveti ! _ Bogata dievojka Pokojnoga ba-
kavrana hotel streliti, ali jer je med lém -  Nőve drzavne §kole. Vezdaänji run Rotschild Alberta jedina dievojka, barun
jeden goat se dolazil, nabijenu puéku je u ministar od ákolske poslov hoée v jesen Rotschild Valentina Ce za kratkoma zamuá 
ganjk dolidel i s gostom se zabavljal. Pod pelsto uCiteljske sluÉbe odrediti i nje na jti к Springer londonskomu bankéra. Vién- 
tém je njegov sluga oru2je van nesel, i nőve dr2avne Skole imenovati. Iz ove pet- canje bude u augusluä mesecu i Valentina 
hapil se je 2 njom igrati. Med igranjem se sto uéiteljske slu2be sarno dvé dojdeju na barunica po prilici stopetdeset milijun ku- 
je puSka puknula i od Sprihe jeden stran Medjimurje, i to na MuraCanj i Rackani2a rune vienu bude nesla inladomu suprugu. 
se je Czinzek Gizella dievojki u diésno obCine. Na obedvé mjeste budu 1 — 1 uéi- n0, s  ovemi penezemi budu lehko mogli 
ruku zavrtelo. Odmah je doSel lieénik, koj teljicu imenovali. Im je lo sve lépő, samo kiveti mladi pari. Ne budu poznali Steréiju 
je mali dievojki na branenje bil i tak vekSo bi mi nucali ovdje veó dríavne Skole i véé nigdar, i né se budu vrabci iz njivoga ku- 
nesreCo prikratil. uCitelje. JoS su prinas jako Cudaj deca, koja ru2njaka norca delali.

— Kriétóffy je ablegat. U Békés- nikam ,lé hodiju u Skolu. Nego orsag na — Serb priestolonasljednikova
Caba varaöu, gde je umorjeni Achim L. ku^uru — bo2e joS navék malo zaruka. Sándor serb vojvoda bude svojega 
András bil orsaéki zastupnik, su tekuéeg Polr°ö1- zaruka u September mesecu dr2al u Péter-
meseca 2-ga dana na novoma zbirali ab- — Sramota Je déte. Polek Cestrega varu. ZaruCura je KonStantinoviC Petar nad-
legata. Na mandátuma su tri'kandidati nat- na Al5ósenter2ébetu |e Tóth Farkasa sup- vojvoda dievojka, koja tri milijun rubel go- 
jecali, i to: KriStóffy Jo2ef bivéi ministar od ruga svoju osem mesecnu drugo déte zaklala, diSnju apanaíu dobi. No, tulikimi penezemi 
nutraSnje poslov, od seljakstranjke, Ursziny Jer — как ona véli — vu ovi seli,od onu vrédno se 2eniti !
JanoS od KoSSuthove stranjke i Szegheő l^enu, koja vise как jedno déte ima, se — Goreca fabrika. Polek BudapeSta
Gabor od neodvisne seljakstranjke. Odveéer norca delaju stanovniki. GréSnu majku su na Erfcébetfalvi je juniuS 2-ga dana v nőéi
do fertaljdeset ure je trajalo zbiranje. JoS uhitili.  ̂ u jedm konopleobrt tabriki ogenj nastal.
on dan pred poldan je Szegheő nazajstuph, j — Knjigovodltelj zbiranje. Csak- Jedno dvajsti metar dugó i éetirinajst metar 
ar je komaj dobil slo votume. Do zaklju* tornya Vidéki Sparkassaje juniuS 3-ga dana gjroko skladiSte, koja je puna bila s robom, 
Cenje je KriStóffy jezero 38, a Ursziny pako, Tárnái Mihalja jednoglasno za knigovodi- se je na éisloma zgorelo. Kvar je do vezda 
952 votume imel; i tak je za békéSCaba-1 leÜa zebrala dvéslojezer kurun. U velikim vetru komaj
iskoga ablegata KriStóffy bil sebran 86 veéine — Imenovanje. Zalavarmegjeiski pod- su mogli druge zidanice braniti. 
glasom. KriStóffy je on dan odveéer na Zupán je Novak Ferenca u ligetvarsku, a — Nesreca. Od nagjkjniZaiske 20.
automobilu dolazil na BékéSCaba, gde su ga Zöld Martooa u dravaéanjsku rnatica okrug honvédpjeSiékoga regementa momaki, koji 
njegvi zbiraéi s velikorr. paradom prijeli. za matica voditelj zastupnika imenoval. >érez vise daoe soldaéko vje2banje dr2iju
Kada je ov növi ablegat, kojega samo za — Prolom oblaka (ploha) je bila <>koli Magyarszerdahelja. majuS 31 ga su
»darabonlministra« — zoveiu u célim or- majuS 31-ga dana poslie podne u Nagjka-1 morali pred vihrom u Skednje i pojate se
sagu, mandátuma prékvzel, dugSega govora ! ni2i, i prem da je voda na hitroma dőli nazajvleéi. Velika bura, koja se je podie
je dr*al i zahvalil je od puka povjerenje.; cure|a, ipák od varaSa na neéteroj strani je podne ob 1 úri nastalaje od jednoga gazde
Odveóer u FiumesvratiStu je na njegov velikoga kvara napravila. Najveé su trpeli pojatu skupaprehitila, u kojim su viSe sol-
pozdrav véli ki banket bil, gde su njegvi 0ni stanovniki, koji u Szemere ulici stanu- dati se poóivali. Od sruSene pojate te2ke 
dragi zbiraéi hajd pili, jeli i fine cigarie jeju. gde je voda skorom na jeden meter gredi su na honvédé buénule, od kojih su 
puSili visine koturala se. Ali velikoga kvara je se viSe na znamenito, a jeden mórnak pák

— Umiranje. Kao iskrenom i pravom zrokuvala i na Fő-putu; u varaSkoj hi2i v na tak te2koma oranil, da su ga u kam2a-
suéutom smo saznau, Medjimurski KleruS pivnici su trgovcim robi u vodu slab. I iski obCeSpital morali spraviti.
opet ima mrtvoga. Umrl je belicaiski ple- — Zgazili su ga kola. TiSlér István — Cipcalaovo mrtvo te lő  su naáli. 
banoS, Vadla TamaS, koj je véé zdavnja totserdaheljski stanovnik je od njegvoga su- Pisali smo né zdavnja, da u BudapeStu je 
bolestan bil. Vadla TamaS je sveskupa samo seda 8 godiSnjoga sina, Kohn IStvana na jeden Cipéala Mihalj zvani diák iz Er2ébet 
33 godine star bil i od 2 godine je admi- kola gori vzel. Kada su selu ostavili, z* mosta u Dunaj skoCil, i vtopil se. Vezda,
nistréral belicaisko plebaniu, kam ga je od nje je bejíal od maloga deéka pajdaS, i juniuS 2-ga dana su u Nagjtéténju njegvo
cirkve patronuá imenoval. Pokojni plébános prosil je, da nek i njega vzemeju gori. mrtvo télo iz Dunaja vanvlovili. Roditelji su
je dober élovek, vérni magjar bil. Ovdje, u ; Gazda je to dopustil i svoju ruku mu je strvinu u Budapest dali donesti, i ovdje
Medjimurju, u Muraéanju se je narodil i pruíil, da ga na kola pomaZe; ali mali zakopali.
svi, koji su ga poznali, ljubili i poStuvali | deéko je ravnoteíje zgubil i iz kola doliopal, — Umorjena gospa. U Fiumi je
su njega Na trojaéki pondelek je bil nje- i med kotaée doSel; predi dók bi gazda j juniuS 2-ga dana strahovito urnorslvo se

obéinski zatvor. »To vas bude vise koStalo onda niti do toénog pregledanja oéiuh nije kazal; jer ovaj konj nije niti na desno mti 
nego mislite I« — vikal je za njim trgovac doSel i tak je na to nenadano pitanje sei- na lievo oko sliep; a to ja znarn, bez da 
— kad su ga 2andari vodili — »vi sie me jaka iz poéelka zaniemel, ali u kratko se mu óéi iztraZivam, jer je to moj konj !« 
javno nasaimu tatom potvorili! * je sabral i polmajnim posmieSkom odgo- Svi okolo slojeCi pleakali su u ruke,

Medjutim je gospodin sudac slufiajno vorl • * 8 0 8°vorl e ■ 8 0 .e 08 jer siguran i odprti govor seljakov je vei
i sam bil na sajmu, pák je doäel sa vlov- ravsk. da znam da ,e na desno oko sliep!.  ̂ njj« pobudjl da izbilja ist.nu
Ijenim seljakorn nalrag na lice miesla za * ®Í 8 esno • * ve 1 se ja gQyor̂  a sumnju proli lukavomu i potmaj-
da odmah sivár izvidi, prije nego izlraga — »no anda sad sie se sam izdal. |er ov nom (a(u kQ sye rjeßj ц nje ob.  
za pofimé. On onda pila Irgovca. как dugó kon, koj je prav, mo|, nMe na desno oko ram) w  bi!e i .motov«nje i odprla na
veó ima toga konja. Ov dakako ostane pri siieP '*  dlanu la2.
svojoj prvoj izjavi, da ga je najme sam »Kako to?« — odgovori mirno ta t— .
odhranil, jer si je misül, da bi drugCije »No je — vi mislile na miesto tiela na . laÍ. bezobraznjak je hotel joS pro-
moral povédati, od koga ga je kupil. To je konju, ali moja navada je uviek pred konja feslirali Рго11 da bi seljak pravo imái
bilo pametno promiSIjeno od njega, all je stati i ono oko desnim nazvati, kője je na ‘ íoS Podíe(íno Je lvrc*'*’ °a se Iе konj 11
zaboravil stalno pririeCje, da Ia2 ima kratke moju desnu ruku, a na konju je to za “legovoj Stali skotil 1 da je njegov pravi.
noge. Nh jedan kral skofii seljak k-konju, pravo, lievo oko.. Medjutim mu je sudac zapovedal mufiati i
zastre mu obodvima rnkama obodva oka Tat ,e t0 dobro u naglosti prorafiunal, ie. *a"d" 0m "1alo*,l'l da *a 1 u/ a,vo.r
te véli hilrimi riefii prama lalu : »Anda po- teák bu ili ovak ili опак, a svakako dobro ? 11 ? ,*e *>os le lz ra®e 0 e ^re 8U
vedjete mi na kojem okú je konj sliep. To ndgovoril. I okolo stojeéi su iz toga odgo- eni 8 0 ‘
ipák morale znati, ako ga od njegove ma- Vora iznesli ono, kaj su oéekivali, te im je Tamo je seljak sa sviedoci dokazal, da
losti posiedujete ?« véé, miesto seljaku, priCelo vruCe postajati. je konj njegov, a ovaj da je tat, koj je pri

Tat se je na ovo jedno malo zabezek- Ali seljak se posve mirno okrene prama sudu to i konCano priznal.
nul, jer mu je prenaglo doSlo. On je dobro sudeu i véli : »Gospodin sudec, sada prosim,
znal, da se sliepoéa pri konju nemo2e od- da povierujete nekaj i mojemu poétenomu Em. Kollay.
mah iz poéelka okriti, a u tóm kratkom | obrazu ! — Da je ov Coviek Ia2ac i tat ________
vriemenu joS na to nije niti mislil, pák mojega konja, to je sada ovde jasno do-
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pripetilo. Jednu Mikuliéié Fcrcncica zvanu ß ObTÍ RSVIlkí, Z3 H8$6 JOSpOdaTB.
bogatu gospu je jeden nepoznati Cinacec s Spisai: Martin K utnyak.
jednim noíom na svoji stani u srce vpiCil. (Daije.)
Bodenje je smrtno bilo. Redari su Cinaca XI
joS né vlovili. U ovom tecaju si hihko uzmes z novci driige

__ Z goreta zen  a. U BüdapeStu na —grobne spomenike a l — zivlenja na tragn é.
iStvan-put 44. brojnim stanu se je jedna i§a0 sam van na grobje, ogledavao sam 
Mészáros Róza zvana 56 godiénja vicekuée- sj nagrobne spomenike ! jedan je IjepSi bil 
meStrica, med veéerjokuhanjem, polek og- od drugoga onaj pák opet IjepSi — a onaj 
njiSte vuftgala. Pogubaneme goreée rane je tamü pak je 0pet fcak samo srcalo — a 
trpela. Branitelji su nju u RokuS-Spital jam g0rj u k0tu med raéja pák vidim dr- 
odnesli. vene kri£e véé jih je i bez napisa !

— P o tres u Belgiumit. Okoli Char- j kdo leáj p0(j прт baS on koji pod 
leroi varaSa su juniuS 3-ga dana jakoga bsoée vrednim grobom, i mramornatim spo- 
potresa spazili. I drugi dán poslie podne je menikom.
bil polres, i tak jaki, da osobito u Gosse» Njim li veC nikaj nehasné, das je za- 
liesu su se vise hi2e i dimnjaki pokvarili. корар u kakvo gud jamo u kot grobja ili 
Stanovniki su jako nemirni.  ̂  ̂ pák kre pofa. s skrasnim kri^om, njemu je

— Kraljovo Ijetuvanje. Kralj se je sve jedno, njernu je nikaj né véé okraSeni 
u minuéem srédu iz Beéa u lainzskim nek siromaSni !
telj odselil, gde bude sredina julmS meseca i *  ^  *

u Hermes-zvanim villu slanuval Ako na| Nedavno se je zgodtla íeleznicka nes- 
jednoobée bude kralj u Ischl otiSel, tarn é e reía jh ,rfe|)je brnjh vlakova na Bee i 
samo dvé Ijedne osUli. _ Lutlenberg étreki Jedan gospodin se je teZko

— Na vjezbanju . Segedski 5-i pje- oranio, djali su Bogaca na mehke nosilnice 
Siéki regement je u minuéem tjednu okol' j nesjj su ga v 4pj|aj véé med potom je u 
MagjarkamSe obéine vjezbanje drSal. Kada mukab obeéal onomu 10 jezer kurun nad- 
su soldati vanrukovali, kobna nesreéa se r L g e 0nomu koji щи pomore da barem joS 
pripetila. Cernjansky Endre dobrovoljac. kada je(jan dán vi al mozbit ga i ozdravi.
je holel svojega bajonetta na orufcje teknuti, No jrn koliko je bilo doktorof naemput 
Skliznul se I u oruZje je opal. Nesretnomu skupa кор sj ratjj metnuli u Zep tak 
mladomu éloveku lévő oko je odmah van- jjepo naddragu tak veliko svoto, in mislite 
leklo. _ da je ozdraveo? — Predi как bi se druge

— Bugarski kralj pri Ferenc Jozef ure и(*ека| je umrl ! . . .
kralju. Ferdinand bugarski kral) je tekuéeg Zaista ko bi onaj gospodim se obralio 
meseca 6 ga dana na samoizpitivanju pri k bogii a ne рак к novcima bi se sigurno 
kralju bil u Beéu. Ferdinand kralj je zah- bjo ozdraveo. Al pák one novce kobi obralio 
vabl naSomu kralju odbkovanje od reda na (j0bro. namreé za siromake, iliti u ime 
zlatnoga rúna. boZje. bi si sigurnu pribavio stém na dru-

— A u gusta  kraljska vojdovica u gom svelo veőnost...........
pogibelju. Augusta kraljska vojvodica se Tak , vi gazdi : Ко biomé novce kője 
je juniuS 3 ga dana poslie podne u Buda* razdavaje po krimah i rastepete med dru-
peStu na Sletama-putu vozila, . vec se |e gjn0 ( metj smP kQp je (akaj nosijo med
nazajobrnula, kada se je na jednim voglu, druZbo, i pod druge krove. ко bi se z 
odveéer ob 7 uno d koéije jeden konj na,oovci obralili k d<j*>romo dé lo ili pomoé. 
hitroma splaéil. KoCijaé je né mogel s kon-j se|skim ékolam i cirkvi bi si segurnu i vi
jóm. I tak na ulici hodeé.i ljudi su se fcurili рг)Ьнvili veénost '
da biésnoga konja obuzdaiu. Augusta voj- Zalo sam VJ  opozoril da na| se tak 
vodica je iz koéije van skoéila, i tak sreéno, vezad na novce. no ne svi ima i iz med 
d* nikaj se je né njoj pripetilo Vojvodica ,vainj ,)oher jsc„ predober Ab sve Jedno , 
je na jednim drugi koéiji svojega puta om 1)u reka0 , niislio sj . , | m S(.m to znajo- 
naslavila. _ i znadeni i,- gda sí u predgovoru prvoga

Drotar. Polek Keikéinél varasa 11 morém kupili a drugoga pák né « 
jedni Sumi su né zdavnja jedno muZkoslr- Ko pa si dragi gazda sal|10 prvoga 
vinu naSli. Redarstvo je ustanovilo. da je ;kupis a drugog!l |<ak s, nemoreS kaj íe3 
mrtvac Pelenka Imre 55 godiénji drotar, ;onda z prvlln, Kajh pomaga grofoska palafa 
koj se je pred neStererm dnevi u Sumi ko si Inlra u 1)J0J uajll nem0reS ili к lomu 
gonobesil I umrl. pribavili, zalo li velim :

Krvna m unja. Aa AlSnfegjverneku Xvoje seljafke zidanice né Ivojega 
je munja PeriS Samuela juniuS 2-ga dana brilkoga zivlenja né mirnoga duma sine 
med bűre zatukla. inenjaj za sve zlate na svetu, i nepusü ga

— M atu za lem sk a  dób a . U Gjon- dok, ,m ti udarja orce. 
gjöSu su u minuéem tjednu zakopal, Zign Zlnisll si ria pr.eag0vor .
LajoSu udovicu. rodjena Кмкик V'eroniku,
koja )e stoosem godine slara bila. i do zad- XII.
nje dneve je и najbob’i zdravji Zivela. \C ita  vest i  moj tn ili dorn je  vec vrédno nek

— P o g u b a . U Halberétadtu vu sud-1 r najvece hogastvo.
beriislolui zidanici su juniuá mesec 2-ga Kojomu su bili do sada noyci na srce 
dana v jutro ob 6 uri s bradiljorn (sekira)'uvezan* on 9e 115,1 P° I°rn obrati, oh kuliko 
pogubili sedemdeset godiSnjoga Beckerla, koj í*' â ôv’̂  8az( ôv% koji bi- koji potrebuvaju 
je tekuéeg leta januar 27-ga dana svoju la^ove oauke al ne moraju za nje — na 
suprugu. snehu i dvé vnuke s sekirom za- Prin,er kako izgledajo sjela i kuée prek 
tukel. Beckert je nikakvo po^aluvanje né ^ ure ,ПР(̂  bohneci onda и zagorjn, uili 
kaza| jprave cirkve ml skole пению, gnjusoba ti

— R azbojn ictvo. Na TisaroíTu juniué ,1(̂ ri ,,a nusko idei preko sjela и kakovnm
prvoga v nőéi je Cepregi Ignác poAtarski POlo^R* su kako bi potrébuvali podpore, i 
podéastmk uutarvdrl и poélarsku kassu i ZrtZ'dali bi sí na mesto krémé »Zadrugu« 
tamo najdjerie peneze je odnesel. Cepregia • • • Girkvo. i ökolu . . Ali
Sl, uliitili. 1 néma kló bi je navadio na to lista kojega

1 éitaju j<* po uajveéih krnjih »átajarec* pro

testánst list, и kojem drugo niá nenajdeo I  
napioano как od »putujske krote« koja veie I  
nad njimi : >v kraj od cirkve i od Skole«. I

Prav iialostuo, no i zato se je rasSirilo I  
med nje 14000 luteranov Bog njim oaj I  
pamet rasveti, da puslijo to nemSko verő I  
in se na skoroma opet primejo naSe vere. I

No in — Zato se zaista iz med s ve g a I  
toga nesmimo' srditi na bogate ljudi i uni I  
su negda dobri znami ói glih se to malo I  
gda pripeti.

Zato pak nam je du^nost moliti za nje I  
da jim bog naj povrali njihovu dobrolu na I  
pr. как je sada sam barun Rotschild al- I  
duvao Ijepi podporak za siromake, na daije I  
i jedna bogata gospa je dala sada sezidati I 
siroliSnice i svako Ijeto na hiljade pô le ц I 
njoda se krépio siromak koji nju vec sve I 

i po svul poznao i blagoslavjao nju и пю- I 
litvah !

Malo njih jeial i ovi su dobri zaista I 
vrédni Blagoslova ! . . . .

* **
Predi konca vain se joá nekoliko neCih I 

postavim. i prosim vas rasSirjaite sve Io i I 
mnogo drugih opomenkov med ljudi, koji I 
ne poznao lista i pomagajte njim.

Ko pak lo nemorete onda pak barem I 
imajle vredi ove tri reéi : »Ci r kvo  . . . I 

i Skol o  . . .  i . . .  dom. « i podpirajle i I 
ispravitesi zadrugu propuslite krémo i na I 
mesto loga si ogledavajte domaée Liste nek I 

Í varn proéilao sini ili kéeri !
Ali ne kakove zagorske niá vredjake I 

tim se imale dosti к nig i listov duma и I 
naéoj slavnoj — tiskarni — и Cakovcu. I 
Ove si nabavite a onda na daije domaée I 
OremnSke — i Mohorske . . . .  knjige.

U ovili najdele na daije navuk i pravo I 
jasnost i razum, batrivenje i modrosl.

Onda si Cislile jiole, sela, dvor, vmske I 
goricke, I podpiraj te siromake.

Ko pak si sam siromak, onda blagos- I 
lövi и rnolitvi boga zato, in red ?

» Ko je bog dao na me nesreéu, onda I 
véé sam zna da zaSto, l ko mi je bog po- I 
delio siromaátvo, onda ini je uvjek dobra i I 
ni do li) и p lenesem «

Prtdi konca vám i£ée naroéam da se I 
pred^vega moramo obralili к bogii i tak I 
onda se vu ime bozje v po t̂ili и del" и I 
nov. svél.

Naj vain bude pri svakoj stopinji i pri I 
svakom koraku ovi Clanki na spomin, na I 
daije pri jalu i pri lakamno.̂ ti i Pohlepnost I 
j)0 diugim ! dragi: pred svega si svojo gos- I 
podarslvo poglt:dinli jeli v red и ? i stojiran I 
onda okr< ni óéi na tvojega mejaéa i zatom I 
budei video как labko li bude firi sreu !... I

Naj vas n nevolji opominja takaj moja I 
(mala jiésma s koiom si zgotovim moj kratki I 
nauk za lebe moj dragi Medjimurski Gospodar I 

(Znogom..............
Novarno ti pofcvnd iivlpnjo Polaiba jptJna ti oslan*'. 
evigili set grozi tisof pogub in ova n«»k sreo hlarfij 
takvo nigdi m* trolonje Ja budo bog ti tvoje dane
как tvoje je gospodar ljub" po delo sodil zemekili dnij 

Kdo potrebuje kokor ti Ko potrebuje как sail ti
svaki dan b^ijo pomoj'i svaki dan boJtje pomoii.

(Konrc.)



E g y  fiatal közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró-
J L  м И ság 1911. évi V. 295. 297 /3 sz. végzése

P i H i l H H  következtében Dr. Rotschild Samu nagyka-
5 9  nizsai ügyvéd által képviselt Schwarz és

azonnal felvétetik Tauber valamint Kar! Mischler arnaui czég
javára Csáktornyái lakós ellen 2210 kor. 

Halász Nándor "3 kor. 71 fill s jár. erejéig 1911. évi má-
faszer és rövidáru kereskedésében Jus hó foganatosított és kielégítési

r  ,, . végrehajtás utján le- és telül foglaltés 2014
*i$ |~| Csáktornyán.____________  kor. 20 fillére becsült üzleti felszerelés és
51 é9 19 sz 1911 áruczikkekböl álló ingóságok nyilvános ár-

Árverési hirdetmény. я Csáktornyái kir. ,*•
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. rásbiróság V 295. és 297 1911. sz. vég

évi LX. te. 102. §-a. értelmében ezennel köz- zése folytán 2210 kor. 11 fill. 73 kor. 71 
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbi- fill, tőkekövetelés 73 kor. 71 fill. 1911. évi 
róság 1911. évi V. 13, 1910 V. 696 és márczius hó 27 napiálól járó 6% kamatai 
075 számú végzése következtében Wohl és és eddig összesen 120 kor. 92 fill, biróilag 
Knöpfelmacher Anion Oestereiher és Gáli- már megállapított költségek erejéig Gsáktor- 
Izenstein H czég javára 48. 234 1219 kor. nyán a széna téren levő üzlethelyiségben 
23 Г, s jár. erejéig foganatosított kielégítési leendő eszközlésére 
végrehajtás utján lefoglalt és 2150 K-ra 1911. évi juiius hú 17-lk lapjállk tf. I. 2 Órája 
becsült fehér vászon, kalapok, ingek és czipők- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
}|Ö и f ,n8óságok nyilvános árverésen dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
diadalnak. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.

Me у árverésnek a Csáktornyái kir. járás- t .c 107. és 108 §.a beimében készpénz- 
bíróság 1911. V. 8, I-, 13, 18 és J910 V. fizetés midiéit a legtöbbet ígérőnek becsáron 
711 és 630 sz. végzése folytán 48. 234kor. alu, is e| fognak adalni
19 í. 00 kor. tőkekövetelések ezek járulé- Csáklornya, 1911. junius 2 042
kai erejéig Csáktornyán a városház épüle- —
lében leendő eszközlésére Egy jó  erkö lcsű  fiú  e45 i-i

1911. évi junius hó 13-ik napjának d. e. 11 órája t i l Y l l j l Ó Y l i l t t
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,hogy »elvetetik

f , ( I "  lip ö l H t t it f ir is lí r iK O u
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog- _____A iS O len d van .___________

jnak adatni. Egy jó  e rkö lcsű  fiú
Csáktornya, 1911. junius 1. «  U * V .V » v .t» A fA

v. 2 9 5 . 2 9 7 /sí. 1 9 1 1 . R o n y v l t o t o  t a n  u t ó n a k
Árverési hirdetmény. fe lv é te tik

Aiuhroi. bírósági végrehajt az 1 8 8 1 . Strausz Sándor копуvkoteszetebeii
évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel C sáktornyán.

ОяЬопя Ár як. — d e n *  titka .
mmázsa j 1 m.-cent, |  kor. fill.

Búza elsőrendű Páenica 23 20 —
Rozs Нг2 16 20 —
Árpa JeCmen 16 00 —
Zab Zob 18 00 —
Kukoricza Kuruza suha 14 40 —
Fehér bab uj Grah beli 18 40 —
Sárga bab » 2uti 16 00 —
Vegyes bab » zméáan 14 50 -
Kendermag Konopljenoseme 22 50 — 
Lenmag Len 23 50 —
Tökrnag KoSCice 24 00 — II
Bükköny Graliorka 13.00— !

f *  С Я С 7 Я  r f  M  KfA Budapesten. Nyári és téli
L 5 d 5 í d n u r a 0  gyógyhely, и magyar Irgal- I 
masrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü gyógyfürdő; 
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap- i 
borogatások, uszodák  külön hölgyek < s urak részére. 
Török-, kő- és márványfürdők; hőlég, szénsavas- és 
villamos-vízfürdők. A  fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknál és idegbajok el
len. Ivó-kúra  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IGAZGATÓSÁG.
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6iu 1-1 Meghívó.

A M uraközi P ezsgőgyár R é sz v é n y tá rsa sá g
t .  ré s z v é n y e s e i

az 1911. évi ju n iu s  hó 29-én  dé lu tán  2 ó ra ko r C sákto rnyán , a g yá rép ü le tbe n
ta rta n d ó

III. r e n d e s  k ö z g y ű lé s r e
t is z te le t te l  m e g h iv a tn a k .

T nn áeskozú si trirfffninnk sorrendié :

\ I Elnöki megnyíló. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.

I 3. A mérleg megállapítása, — a íelmentvény feletti határozat.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása 

I 5. Netáni indítványok.
, Ля if/nxf/ntósnfj,

►

! n i , и . Í V '  A 1ап*с8ко2^  és1Ksz,aüvaAtóei J0*°l a к0ЧУй1меп minden részvénye. személyben avagy maghatalmazott ugyancsak részvényes
► áltál gyakorolhatja; ezen jog gyakorolhatnám azonban megk.vántatik, hogv úgy a megjelenő, illetve a meghatalmazó, mint a meghatalmazott

részvényes is nagykorú legyen es hogy ezek mindegeikének érvényesülni kívánó részvénye a közgyűlés előtt legalább 14 nan ó я я rí..„an„
: ж  w ä  *■véf01’ ,mív * га̂ Ыб **rtaira“ “ i.'*ä  ‘X o t . ж й е
 ̂ 62 A mérleg a vállalat üzleti helyiségében a részvényeseknek betekintés céljából rendelkezésre áll.

®  ®  Ф ®  Ф  Ш® Ф
Nyomatott Fische! Fülöp tStrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

319 vh. 19 11 Árverési hirdetmény. m  e,i iul,ius hí 19 naPi»nal1 e 9 ír«ls
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 

Alulírott bírósági végreliajtó az 1881. dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel h0gy az érintett ingóságok az 1881. évi, 
közhírré teszi, hogy я perlaki kir. járás- LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
bíróság 1911. évi V l o l / l  számú végzése pénztizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs- 
következtében Dr. Hídvégi M ksa ügyvéd ál- áron a |u | j3 e | fognak adatni, 
tál képviseli Graner Testvérek javára 201 К Ferlak 1 9 1 l . májlIS 3 1  «4»
82 fill, s jár. erejéig 1911. évi május 12-én _ -----------------------------------------
foganatosított kielégítés: végrehajtás utján 2, 3 és 4 szobából és minden 
lefoglalt és 680 К becsült következő ingó- hozzátartozóból álló  
ságok, u. m : kancaló. kocsik és fabódé nyíl- _
vános árverésen eladatnak. [  Д д г  ш Ш

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- I  Щ Л  l m Ш Л  V J P
bíróság 1911. V. 151/2 sz. végzése folytán 
201 К 82 fill, tőkekövetelés, énnek 1911. K i a a a n a o K -
évi február hó 23-ik napjától járó 5% ka- BECS A Y A L B E R T
matai és eddig összesen 77 К 23 fillérben Csáktornya,
biróilag már megállapított, költségek erejéig

. Alsópusztaíán alperes lakásán leendő esz- U gyan o tt egy szép teh én  bo r-  
I közlésére jóval eg yü tt eladó. G4I: -2
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