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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések. magyar es

Telefon szán 34.

M U R A K Ö Z
horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

M egje lenik  hetenk int egyszer: vasárnap.

EtMntéel árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak 

Nylittir petitsora 50 tllér.

F ele lő i ■■•rkescté:

z r í n y i  k á r o l y .

Kérelem megyénk uj főispánjához.
Méltóságom Főispán úr!
A legnagyobb örömmel olvastuk a Mu

raközben közölt székfoglaló beszédét. Igazi 
magyaros szív megnyilatkozását láttuk benne i 
Kiolvastuk belőle, miszerint Méltóságod szé
leskörű ludasának egész tárházát, lérfiui 
tetterejének egész teljességét megyénk szol-; 
gálatára akarja szentelni. Örülünk ennek, 
mert nekünk ilyen vezetőre van szükségünk.

Ne vegye azonban Méltóságod szerény
telenségnek, ha mi hamarosan, alig, hogy 
főispánI székét elfoglalja, a mi ügyeinkre 
tereljük b. figyelmét Nem önzésből tesszük, 
hanem a közügyekért.

Zalamegye délnyugati sarkában csen
desen húzódik meg a mi kis félszigetünk 
Lakói többnyire horvát anyanyelvűek. Csen 
des. becsületes nép ez. Viseletében, modorában 
szerény, munkájában szorgalmas, szívében 
megvan a hajlandóság minden szép és nemes 
iráni Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy 
hazafias érzések töltik el szívét, bárha sokan 
nem értik is nyelvünket. Ennek a népnek j 
az érdekében emeljük fel szavunkat s kérjük 
nagybecsű pártfogását.

Népünket általánosságban egészségesnek 
nem mondhatjuk. A trachoma s helyenkint 
a görvélykór igen sok muraközi embernek 
okoz keserű perceket. Van ugyan némi óvó . 
intézkedésbe ez kevésnek bizonyul. Alázattal1 
kérjük Méltóságodal, kegyeskedjék közremű 
ködni, hogy minél löbb, minél célszerűbb 
intézkedések tétessenek e bajok gyógyítására. 
Kegyeskedjék közbenjárni a kormánynál,; 
hogy az évek óla vajúdó Csáktornyái kózház 
mielőbb tető alá jusson, hogy a muraközi 
beteg ne legyen kénytelen órákig tarló ко j

K6u*rkM <tO :

M A R G IT A I JÓ ZSE F .

csikázás után a muraszombati, kanizsai vagy 
varasdi kórházba menni.

Megyénk apostoli szorgalmi tanfelügye
lője, amennyire ..z állami hozzájárulás en
gedte, gondoskodott Muraköz tanügyéről. A 
munka azonban még korántsem befejezeti 
Akárhány iskola van, ho az isKolaépület 
nem megfelelő. Állami iskolák, melyek a 
diadalmas magyar kultúrát képviselik itt a 
határszélen, részben szalmafödeles paraszt
kunyhókban kénytelenen meghúzódni az ál
lam szűkmarkúsága miatl. S emezek a bér
helyiségek, sem löbb, az állam tulajdonát 
képező iskolaépület, nem felelnek meg a köve
telményeknek. A drávadiósi iskola szűk s a 
követelményeknek annyira, nem felel meg, 
hogy az iskolagyerekek egyrésze a szomszéd 
novoseloi horvát iskolába kénytelen iskolába 
járni. A szászkői tankötelesek kiszorultak 
a nagylalusi iskolából s így iskola nélkül 
nevelkednek fel. Akárhány helyen sok a gyer
mek, s igy tanerő szaporílásra volna szükség. 
A szegény gyermekek ingyen könyvvel való 
ellálasa igen sok nelyen anyagi akadályokba 
ütközik. Tudunk több helyei, hol ifjúsági 
egyesület, dalárda létesülne, ha bizonyom 
mértékű anyagi segítségben részesülnének. 
Az iulelligencában megvan a kedv, a haj 
landóság a nép kulturális vezetésére, de azt 
a megye anyagi és erkölcsi támogatása nél
kül nem képes úgy végrehajtani, mint ahogy 
azt a körülményekhez képeit végre kellene 
hajlam.

Zágrábból hol burkoltan, hol nyíltan 
mérgezett nyilakat lődöznek felénk A Cirill 
és Melód egyesület. egynémely politikai párt 
sarkalatos programmponljaikuak ismerik Mu
raköznek Horvátországhoz való csatolását. 
Céljuk elérése érdekében felhasználnak min
dent és mindenkit.

Kiadó «• laptuöajdonoN

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A magyar állameszme, a muraközi nép 
erkölcsi és anyagi haladásának nevében 
kértük Méltóságodat, szenteljen Muraköznek 
is egy kis fáradságot. Tegye lehetővé, hogy 
a ermcgek ilt kellő számú iskolában tanul
hassák meg szeretni a magyar hazát s a 
derék tanítói kartól sajátíthassák el az er
kölcsi és anyagi boldogulás titkait.

—  ma.

A nőegyesület köréből.
A helybeli kér. nőegyeeület f hó 14-én 

larlolta meg rendes közgyűlését Szilágyi 
Györgyné alelnök elnöklete alatt. Ez egyszer 
a közgyűlést halasztás nélkül lehetett meg
tartani, mért a tagok nagyobb érdeklődést 
tanúsítottak az egyesület iráni, mint egyéb
kor, s halározalképes számban jelenlek meg.

A közgyűlésen előterjesztett jelentésből 
kifolyólag megtudtuk, hogy a nőegyesületnek 
tavaly 93 lagia voll, hogy a bevétel 145435 
s a kiadás 1443 К t telt ki Az egyletnek 
ez idő szerint 6ü94 К 83 f. vagyona van.

A nőt gyesülel a kifejlett jótékonyság 
során 32 szegényt részesített állandóan havi 
segélyezésben, rendkívüli segélyt 4 ízben 
gyakorolt. A karácsonyi gyűjtés pedig 25448 
К-t eredményezett, mely összegből 23 öreg 
asszony 1 — 1 negyed öl tűzifát, s 18 isko
lás gyermek 1 — 1 pár téli lábbelit kapott.

A lisztujítás során elnök lett özvegy 
Bernyák károlyné, aki az ismételt megvá
lasztatást megköszönve, a nőegyesületi tagok 
támogatását kérte. Alelnöknek újból Szilágyi 
Györgynél, pénztárosnak ismételve Martin- 
csevics Jutcsa áll. óvónőt s titkárnak В Gedra 
Gyula poig. isk. tanárt választották meg egy
hangúlag A választmányba beválasztattak: 
Bellák Józsefné, özv Czvetkovics Antalné,

Betyűrvírtus.
Irta: Balázs József.

(Utánnyomás tilos;, j
Szeretem azt a vidéket, amelynek minden 

része elbűvölő és vonzó. Szerelek kóborolni a Ba
latonpart ismeretlen ólain s gyönyörködni sima 
tükrén.

Elfogott a kóborlás vágya s neki indultam 
az erdőnek. Az erdő a Bakony egyik nyúlványa s 
túlsó fele már teljesen benyulik a Bakony kellős 
közepébe.

Az erdő szélén van egy korcsma. Régi 
módú ambitus vendéglő. Öreg benne a korcsmá- 
ros, igen öreg.

Mikor beléptem, vendég nem volt benne.! 
Közel a döntéshez telepedtem le s a korcsmáros 
mindjárt mellém ült. Az ablakon mélyen beláttam; 
az erdőbe vezető úton és jó mélyen egy kőpad 
látszol!.

Gyorsan megbarátkoztunk és én arra kértem 
az öreget, mondjon el valamit a régi jó időkből, 
mikor még Patkó Pista volt a vidék fejedelme, a 
Balalonpart királya.

Az öregnek felcsillant a szeme, s meglászott 
•ajla, hogy kedvében járok kérésemmel.

Bizony kedves uram, szép idők voltak azok, 
nagyon szép idők. Akkor is én voltam a koics-

1 ináros. Nem egy betyár itt mulatta ki magát utói
ból a; mert erre felé csak akkor jölt a betyár, ha 
(nyugodtan Istenigazából akart mulatni, avagy, ha 
I túloldalról ide kényszei (tették a p «ndurszuronyok. 
Nem egy betyárnak ez volt utolsó állomása, mert 
inkább neki ment a Balatonnak, mintsem hogy 
czendőrkézre kerüljön.

Magam is elcsavarogtam velük sokszor s 
számtalanszor menedéket találtak házamban.

Igaz ölt, rabolt ez a nép, de azért voll benne 
becsület, nagy becsület s igen jó szív, amit a 
gazdagoktól elvett, odaadta a szegénynek. N»m is 
tudják azt most a módis urak, milyen is volt az 
a betyárbecsület!

Láttam, az öreg errre akar kilyukadni, tehát 
felkértem, mondjon el égyet.

Az ör« g nem sokáig kérette magát és a kö
vetkező történetbe kezd. *

Ott látja uram az erdő mélyében a kőpadot, 
arról mesélek majd.

Egy szép nyári éjjel már mélyen aludtam, 
midőn ablakomon kocogta inak. Megsz »ktam. semmi 
különös esel nem volt ihettmi ná am. F» Ik Item 
és kinézek. Lálatn Rigó Vendel, Patkó Pisla em
bere, falhoz lapulva ar. ablak alatt áll. Gyorsan 
kinyitottam az ajtót s beengedtem a legényt.

Adjon Isten, János bátyáin, mondj;', bocsásson 
meg, hogy ily későn háborgatom, de tudja kegyel
med, betyár nem szokott nappal bétáiéi. Fontos

dolgom akad erre s kigyelmednél akarok néhány 
perc-1 tölteni.

Hozott Isten öcséin, csak kerülj beljebb és 
halljuk mi rossz fát akarsz megint a tűzre tenni. 
Semmi rosszat öreg, hanem jót, feleié a betyár.

Most jövök a mogyorósi tanya felől és amint 
csendesen haladok a pajta mellett, hallok csen
des beszélgetést.

Fülelek s hallom, tisztán kivettem a fiatal 
gróf és Nagy Verőn hangja volt. Nagyon meg
lepődtem s ne hogy tévedjek, a gerendák között 
csendesen késemmel rést vágtam s a hold fényénél 
tisztán láttam a fiatal gróf és Nagy Verőn alakját.

Figyeb-m! A gróf magához szorítja a fiatal 
leányt s édes szavakkal csábí tgatja. Azt mondja, 
Veronkám gyere velem, jobb dolgod lesz, mint 
\őlegén\ed mellett,  nem keli dolgoznod, jómódban 
fogsz élni s én szeretni foglak.

Úgy t gondoltam magamban, úrfi, hót úgy 
csábítgatja a szegény becsületes ember inenyass- 
szoiiyál. No megállj gazembert

Tovább figyeltem. A leány szabadkozott 8 
sírt. A gróf о у edesen, oly csábítóan, oly egysze
rűen l-eszé t, hogy nem csodálom, hogy ennyi 
ostrom után a leány engedett.

Tisztán hallottam, amint megbeszélték: bol
ti p. aztz mint ma, pontban éjfélkor, az erdőbe 
vezető út kőpadján, а/on, amely ide látszik, talál
koznak és a gróf kocsiján elviszi.



özv 1JI Inrh Jánosn«, Haj«s Józs-fné, özv.. — Évforduló. A Csáktornya vidéki la* j 8 é  8 17 éu már — 9 8  íok volt a nap 
<lf. KrascUove** l(w4cná.-41eucst“y Károlyné.1 karékpénztár alapítói évlórdniójál szokás sze- hamérséklel I öz‘‘Pe A hömírsékH mini- 
Mesteriek Aladárné, Pálya M hályná. Pettiö гДО január 15-én тецйпnepellék. Akkor muma pedig 16-én 12 fokkal jelentke-
Jenöné, Szalu.му Józsefué, Zakál Hgirtfcné í ette^gyüllek .fbsze a takariWipéiiztár igazga- Zt.a. Hogy a fordulatnak még téliesebb ki- 
(régiek); Beszterczey Gáborué, Dobosy Ktekné, j b&sdÉa, fefügyelőb^ottsága tisztviselői a nézése legyen, 16-án havazni is kezdett, ami 
Fejér Jenőné, Grész Ernőné, Prostenik Gnsz- Zrí||i-szálló Bgyik bBrinében, bogy ez évfor- másnap szünet nélkül folytatódott, úgy, hogy
térné és Z'íuyi Viktorné (újak). dűlőről megemlékezzenek. A banket során 18 án reggelre 16 cmnyi bóréleg borította

________  a megjeleni eket Tólh István igazgató üdvö- a vidéket mire 19-ikén reggelre a hőmérő
.. . . r  ' zŐfte. Az igazgatót Zrínyi Károly felügyelő- _  18 fokra szökött fel. Ugyanaznap a bömér-

K ü  li  О Л Г h j I* Ju IÁ. bizottsági tag köszönlötte lel, majd abból az j sékle középpé — 9.1 C° volt ésa hőmérő
alkalomból kifolyólag, hogy az évfordulój — 13*2 C° is mutatott A hírtelep beállott 

N é n é t u u e k . napján Tóth István házasságának 35-ik év-j 1Шйу hidegnek különösen az aggódó mé-
Megint hívtok édes néném, Én я házat hohó éssze l fordulója volt: p»b»r«l emeli az igazgató U árom k és kocsmároeok örüllek meg. mert

Hívtok hazafelé, iskolának véltem, nejére is. A távollévő dr Hajós Ferenc or- jégszükí'églelüket sikerült az egész évre be-
A zt trod, hogy menjünk mi a Naptól fénylő kicsi formát szággyűlési képviselőre, mint a takarékpénztár szerezniük. Hordják is vígan a jeget s meg-
Szőke Tisza mellé. Sóvárogva néztem. ügyészére, Tóth István igazgató mondott to- jöitik velők jégvermeiket.
ingadozó sátorunkat s  óh Istenem! Hogy ki- ásztot. Ezenkívül pohárköszöntőt mondtak _ Bátor életmentő. Folyó hó 10 én,
Tegyük le mellétek, véntamj még a felügyelőségre, a kél legrégibb Igaz- e| 8 ór;i u(álJ a u ráVa kél vashidja

Több dolgunk,esz. J o b b ja  ?fl,Ósá8' P : \ ™ a ! r áf r? \ K,elemen közli innenső perion egy viruló lány bele.
Élünk mi relétek. „Tanítóúr lennék. Imrére a tisztviselőkre slb. A bankéi zene- уе|и ,е ma)(át a Drávába. A lányi már előbb

szó melleit folyt le, a s hajnali órákig tartott. a horv(U p!irlró| j a |0sics Ferenc va-
% T o u i . : : Z r m 1 * 2 Г Ж Г " “  h - 6^ -  f f * '  .üá.3párl; “ larka?- rasdi utbiztos s inert gyanú. Ingott benne 

Mint kis gyermek pajkos- De a csalfa végleg eltűnt..hegyi all. szőlőtelep felügyelői«, súlyos csapás „ ,4ny gyanU3 viseleté. álküldte a másik 
kodvaf K ib írn a  nyom éba?érte: meghalt felesége, szül. Simon Ilonka, pj,pjj-.j B,-ndekovics György előmunkást egy 

Közietek ugrálok^  .n ш âkivel 9 évi boldog házasságot élt Pallér Bujan nevü munkással, hogyha a lány
És ti óvtok, dédelgettek o lyan j Gáspámé (. hő 15 én hunyt el hosszas szén- sölét szálldéaot táplálna magában, akadá-
Éppen úgy mint régen. Mint a délibábunk, védés után. A boldogulta! férjén kívül még lyoxzák meg annak kivitelében. Ö maga pedig
Hancúrozunksnevetgélünk Tova tű n iks ntánna már két árvája is siratja. Béke hamvaira ! a vágóhidhoz sietett, hogy onnan a varasdi
Minden semmiségen. Hiába kiáltunk. j — Nagykanizsa arénája. Isméi beszéltet rendőrséghez be telefonáljon. Bendekovics
Azután meg, mintha künn a lm  helyette édes néném \ magáról a nagykanizsai arénaügy Ezúttal csakhamar átlátott a szitán s visszasielett 
Hónaságon állnánk, Megvan a valóság Füredi Béla pécsi színigazgató bolygatja a ÜZ utibiztoshoz, hogy neki erről jelentést
Í T T Ä T  Z Z Ü Z Z  *,и,пу.,ь*": h°*y Mri - város, hogy |„gyei,  К lányt pedig ezalatt Buján társára

a Kolcsey-ulcai arena telket adjak neki hasz-; bízta. Buján faggatni kezdte a lányt, de ez 
Föl is tűnik Nézd! Nézd Ugy-eaz már vétek volna, j Dalaira mindaddig, amig Nagykanizsán kő -: kérdéseire nem reagált. Végre azonban ál-
Örömmé, kiáltod. e l ? * 7 l n k  Vények*zi,lház T "  épÜI Füredi ennek fejében az adott neki egy levelet, mely szándékát meg- 
Nini nézd csakI Milyen vétő/} *™ "« épületét *z igényeknek megtelelőleg magyarázza, de már a következő pillanatban,

ház a z ? }  Kivenném kedvüket. jókarban tartaná. A lanács csak három évre т )а |ац Buján a levelet vizsgálgatta, már 
ilyet már и  látott?! véli az engedély megadását, de úgy. hogy пц lubickolt a Dráva fagyos hullámaiban.

Most pedig a z  üdvözletem  ja színigazgató minden szezonban külön ját- Buján a nagy# ijedtségtől szinte megdermedt.
A dd át a Tiszának, j szási engedélyért tartozik folyamodni. Nagy- a váratlan eseménytől gyökeret vertek iábai.
Meg a nyáron ott a pusztán  kanizsán egyébiránt erősen és komolyan д lány szerencséjére azonban viszajött Bende-
A szép  délibábnak. \ foglalkoznak a kőszinház felépítésével Az и kovics is, aki Iáivá a vízben bugdácsoló lányt,

S x H t m á r y  S á n d o r .  1 vélemény alakult ki, hogy direkt megbízást | ,nmden gondolkozás nélkül, élete kockázta- 
- adnak valamely műépítésznek, hogy a szín- fásával, úgy ahogy volt: téli kabátban, csiz-

— Kinevezés. A vallás- és közostatás-, ház tervezetét elkészítse. A tanács ez alapon j „,ában uláua ugrotta lánynak s éppen jókor, 
ügyi miniszter a drávadiósi áll. iskolához j máris felhívta a mérnöki hivatalt, hogy ja -■ rneri a lány már fulladozott s csak a ruhája 
ZubcseU Gyula oki tanítót kinevezte i vasoljon egy műépítészt, akivel a tanács « i látszott ki a vízből. Bendekovics egy pár

- г  Halálozás. Molnár Gáspár, az álla- színházi tervet elkészíttesse. ! merész tempóval csakhamar elérte a lányt
lánosan Gazsi néven ismert helybeli mészáros, — Hideg tél. A december első harmada s mig egyik kezével ruhá|át megragadta, a 
mull vasárnap reggel 50 éves korában meg- óta észlelt változékony esős idő, mely több-; másíkkal evezve haláltmegvető erőfeszítéssel 
hall. A boldogult, ki rövid betegség után szőr viharos jellegű is volt, f. hó 11-én hír- a p;irj je|g igyekezett. Már-már úgy tetszett, 
költözött a másvilágra, bánatos özvegyet leien igen szigorú, hideg téli jelleget öltött.! hogy a bátor életmentő is ott vesz a Dráva 
hagyott maga után. Hélfőn d. u 3 órakoi ugyannyira, hogy il-én — 2 2, 12-én 4 6 j h,deg huMámaiban, amikor segítségére sietett 
volt a temetése. Nyugodjék békében! 13-án 5 2, 14-én 9 1 15-én — 96 16án lársa Buján, aki megragadva Bendekovics
—--------------  - .- - ■ - - -  -----  ruháját, k.felé húzta mindkettőt a partra.

A dolog meglepett, mert Nagy Verőn becsű- Kiosonva a korcsmából, a pad mögé, egy fa Amikor a lány hosszas élesztgelés után ma-
letes leány volt. Tudja öreg, ki az a Nagy Verőn? tövében elhelyezkedett. Majd midőn a kocsizörejl gához téri, elmondta, hogy KovaCSlCS Márta a 
Takács Tóni, legjobb barátom menyasszonya. Tóni hallotta, teljesen a pad mellé a bozótba bujt, hogy neve s ho«v azért akarta elkövetni az Öngyil- 
mosl el van Somogyba aratni, hát a gézengúz I bevárja, inig a gróf megjön s letelepszik a padra. . . , ’ . ' rt| ffH7(jáia Merfeld gróf,
felhasználja az alkalmai s el akarja csábítani aj A véletlen kedvezett neki, amennyiben a gróf Д  ’ ,  , , , ^
szemre való leányt. De megállj nagy uram, elron- elsőnek jött. Előbb körülnézett, azután kényelme-!a azakáC9n<5 és szobaleány megragalmazasd , 
tom a gusztusodat. sen elhelyezkedett a pádon. Most Vendel a bozőtból I szolgálatából hirtelen elbocsátotta s hozza

Most 11 óra van, tehát van még egy óra. hirtelen kiugrott, a pisztolyt közvetlen közelről a j még becsukással is megfenyegette. Ez a fá
idé jöttem János bácsi, engedje meg, hogy egy ! gróf halántékának irányította s elsütötte; a pisztolyt i galom és bánásmód oly 3Úllyal nehezedett 
kis Klót .IteiMk nehogy találkozzam valakivel, a pad mellé dobta 8 maga a mogyorósi tanya a Megény árUUan 1(i éves lány lelkűidére, 
Ha kimentem, feküdjék le csak szépen és zarja íranyában gyorsan elfutott. Az utón találkozott . . „ . ., . . .
be jól az ajtót s ami a fő, semmit sem hallott, Veronnal, kit visszakergetett a tanyára hogy inkább a Dravaba vetette tnagal,
semmit sem látott. Sohasem tudta meg senki ezt a történetet s I továbbra is meghurcolják. Hogy a e

A hold a somogyi hegyek mögé bujt s tel- azt hiszem uraságod is titokban tartja. j lűnően szép lány valót állított, kitűnik a le-
jeewn setét lett. Rigó Vendel elbúcsúzott, csendesen Lássa uram ilyen a betyárvirtus, a gazda- vélből is, melyben stájerországi szüleitől és 
kisurranta korcsmából és elveszett a sötétségben, goktól ellop, a szegényeknek odaadja. De nemcsak I testvéreitől érzékenyen elbnc4ii7 ik A levelet,

. ............. . .......... .......... • « . № . . .  w  « и м  * * * * *  i. i » e t L 5 5 r ^ t r 5 L i
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szívem, alapjában sajnáltain a szegény halai em- haláláig derék asszony volt és boldogan élt urával. íra8,*llls a leány sorsa, ép oly lelektme 
bért. 10 perc múlva lövést hallottam. Vendel el- Az öreg, ki néhányszor felhajtott a jó hada- Beodekovic8 György hősies elszántsága. Ajánl-
végezte dolgát. csonyiból, az elbeszélés végén egészen extázisbán Jűk a drávacsányi bátor életmentőt a járási

Másnap halva találták a fiatal grófot. Átlőtt volt, szemei ragyoglak s midőn elhallgatott, mélán . hatóság szives figyelmébe, 
halántékkal, mellette a pisztoly a pádon feküdt, maga elé bámult s csendesen dudolgatta ezt a nótát t  .
Azt mondták öngyilkos lett. „ 4о,ь,п  *an “  Állatvédelem télen. Gondoskodjunk

Гап munkás állataink .  k.valt lovaink
Négy hétre az eset után nálam mulattak a Patkó Pista fogva van. , védelméről. Palkoltassuk a téli síkos útra

betyárok. A Vendel elmondta a folytatást. ________  éles sarkit* patkókkal. Jeges ut, havazás
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esetén, kisebbítsük » rakományt. Minden — Síírelm i csalódás, átült szerdái) I melsyett Madonna képről, a puükfinikai j ívvyeről,
túlterhelés, állatkínzás 8 napig terjedhető délután 2 öra köröl egy varasdt lány átjött ^ léli tátrai даПокгЛ^ a Béga srabáliózásáről, sth.
euarássat és 200 to r o n * .  .erjedhető „ é n ,  eg , rendőr t á r s o n  и Dráva m nen.ő ^
büntetesse! sújtható Ne hagyjuk munkás partjára,<hogy barátnőiéi, aki szereinч Cs*- Zsoldos László elbeszélése. LovászyKáioiy verse, 
állatainkat a hidegben betakajtalanul hosz- lódásból .kifolyólag Öngyilkosságot akart el- egy régi anuol nyelvű magyarországi útleírás is- 
szasabban vesztegelni, hanem munka után követni, teliének kivitelében megakadályozza mertetése Könyves Tóth Kálmántól, Alexander 
igyekezzük velük az .istállóba. Hűséges ház* Az öngyilkosjelöl let hosszas keresés ulán Barnát színházi cikke s a rendes heti rovatok sth. 
Őrzőinket, a láncos kutyákat is vegyük vé- tényleg ,neg is Ы Ш к  a Dráva mentén ál.O З Д £ £ £ |
deimunkbe. Tatarozzuk ki télire óljai, bogyjmalmok mögötti erdőben A lány csakugyan együtthat k o ro n a . Budapest,IV. kér, Eavetem-
szél, hó ne járhassa át a benne meghúzódó; be akart ugorni a Drávába, de mert a mól- utca 4.)
állatot, almozzuk jó l . benne s védjük meg Inárok észrevették, az erdőben elbújt. A szc- A Qr. Richter féle Liniment. Caps. comp,
lehetőleg kívül is a hidegtől, szalma boríték* j rencsétlen lány egy borbélyba volt szerelmes. (Horgony Patn Expeller) igazi, népszerű háziszerré 
kai. Segítsünk a téli fagyos világban, a hóval | aki el is jegyezle, de amikor oltárhoz kel- lett, mely számos családban már sok év óla 
borított területeken eleséghez alig juió ma-1 lett volna vezetnie, cserben hagyta. E fölötti mindig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, 
darokon is, állítsunk lel számukra védett bánatában öngyilkos akart lenni az érzékeny fejfájás, köszvény. csúznál stb.-nél a Horgony-Li- 
iielyen etető asztalkákat s lássuk el azokat! lány, de hű barátnője és a rendőr útjába nimentte] való ^dörzsölések mindig fájdalomcsil- 
valamely oly olcsó, keverék eleséggel, amely kerültek, még mielőtt végzetes tettét ke- |apHó hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő: 
ben minden ott inegíorduló inadár-taj fellel- j reszlülvihelle volna. a koleia és hányóhasfolyás, az alteslnek Hoigony-
heli a neki alkalmas éleit. Jó e célra rosla-alj — Milltelep szőlőiskola, Nagyősz terjedelme Linimenttel való ^dörzsölése mindig igen jónak
gabona, keverve olajt tartalmazó magvakkal, j 5ookat .hold .Romániába, Szerbiába és Bulgáriában bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel 
asztalról lekerült hulladékokkal, bus-, szalon- j vannak fióktelepei. alkalmaztatott bedörzsötesképen az influenza ellen
na-, zsír-, faggyú darabkákkal. Vegre, ha állat-j _  j y z Drávavásárhelyen e hó 11-én is üvegekben: á К —.80, К 1.40 és К 2.— а 
kínzásnak vagyunk tanúi, lépjünk közbe s ! CSQiör(ököfí lűz volt. mely Blagovics Bálmi legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
kérjük a kihágót emberséges viselkedésre, | |a^öházát elpuszlilotla s neki ezállal 800 К alkalmával tessék határozol tan : Richter-féle Hm 
amellyel védtelen, panaszkodni nem lu d ó jkárl okozot, Az épület Ш  К ig biztosítva gon/ Linimenlet (Horgom-Pain-Kxpellert) kérni
állatainkat mint szinten érző lényekkel szem-1 vo|t д „y0fll0zás kiderítette, hogy a tüzet valamint a »Horgony« védjegyre figyelni és cs<k
en is arozutw. özv. Blagovics Mártonná idézte elő azáltal, eredeti üveget elfogadni.

— Börtönvizsgálo. A vármegyei köz-1 hogy egy elkopolt paplanból vatladarabkáka! _  Verekedések mindenfelé. Különben
igazgalási bizottság I hó 9 én tarlóit gyűlé-1 petróleumba mártolt s azzal Iűzet rakott. Az jámbor népünk ugyancsak nekiherül, ha za- 
sében megalakította az egyes albizottságokat | erős láng következtében и padláson kérész- bolátlan indulata, vagy még inkább a bor 
is. Ennek keretében az 1886. évj VI t c 38. j tü! vezető bádogkürtben a sziporka a pad- extázisba hozza. Mull bélen is többMé ve
ga értelmében a perlaki és Csáktornyái kir. j lásra szállt s a zsúppal lödöll lelő lüzet rekedlek, melyeknek mind a bíróságnál lesz
járásbíróságok fogházának megvizsgálására! fogott folytatások. Így Kovacstcs János szászköi
dr T.irányi Ferenc biz. tagot küldte ki az —Kultúra. Л Sopronban megjelenő »Kultur«« baromfikereskedő a Csáktornyái hetivásáron
1912-ik evre. második évfolyamának első számát kézhez vettük. Szrebernyák Mán drávavásárhelyi asszonyt,

— Állandó és nagy jövedelmet biztosító fog- Díszesbe ta,la'm:,s ;n^ '  a Java,yi év и:ö;ir0v G y ö r g y  muragárdonyi lek..*
lalkozas: a palyka, a iud és a kaoa okszerű te- folyama.» megjelent előkelő folyóirat díszes sza- 1 Málvásl и eáídonvi ecvik «Icábaи 
riyészlése, mert bátran mondható, hogy a még nem ,íla,nak méltó folytatása. így tartalmáról, mint • , . '. , . . . .
okszerű és célirányos tenyésztés is, a mai óriási csak dicsérő lesel és szépet mondhatunk. Klesímger Mihály dravai dóriié, у i lakos Ja-
ba roiitíi és tojás árak mellett ipen szép bevételt Nivón álló vállalat, mely egyetlen egy családikör- gec Imre drávaiiagylalni lakosi a Dráva- 
biztosít. Hazánkban, ahol minden talpalatnyi föld i höl eem hiányozhatik. A mostani számban is Kul- vásárhely és Nagyfalu közli útvonalon, Me- 
alkalmas a baipmfi tenyésztésre, még mindig ne%n I,ura, c)m**n Hangay Sándor elmélkedik a magyar kovrcz pere/ ez végfalvi lakos Szerva
i\merik azokat a fogásokat és útmutatások,,!, a : . J í W  ^a‘пгГсГi Miklós ugyattollani lakosi sídvállásból klh.-
melyekkel a küllöldön a baromfi tenyésztést a leg- И, а^0,®л Dukál I akacs Judit (1 inter), Jön a nagy . p \я . pl uvftnfv.
jobban jövedelmező foglalkozások közé emelni P [a . (bzederkényi), Rafael »Kristusz sirbatétele* \ Й g ' ' * J^ ..
tudlak. Alert nálunk a pulyka, a lúd és a kacsa- (Ji,nicst*^ A mozdony (Gyulai), Van benne, »I yen hegyi lakos pedig Peres e* Dórii IVlovan 
tenyésztés még mindig nem érte el azt az álialá :,zéleU c,men.e*V színmű, kilenc képben (1. rész Clván odavaló korcsmám» helyiségéből kí
nos felkarolást, a melyet ezen szárnyasok termékei 8 v,e^- ' z i'^daloniró1 megírt rész is érdekes, vj0|,ja Minden egyes verekedésnek hosszabb
után való nagy és állandó kereslet indokolttá tenne. me,V ktp*t nyújt az időközben megjelent irodalmi . gyógyuló festi sértés lett и vége 
A l(">;dmiv«lésüirvi miniszter külön is felhívta a kö-1 termékek egy részéről is. A szám a művészetnek ^  ^ogyu.o  vege.
zoiiséget a pulyka, tud és kacsa len у észlés nagyobb I 's sza" é,pl^ s sorokat. Előfizetni ‘ lehel Rötl.g ЯШЯШШШШШ— ШШШШШШШШШШЯШШ 
mérvű gyakorlására. Kel legújabb szakmunkának Guszlavnal bopronban egesz évre 20 K-val. KÖSZÖnet.
a >Pulykatenyésztés« és a Lúd- és kacsaienyész- _  Magyar Nemzeti Zarándoklat Lourdesba.
tés«-nek jutányosabb áron való megszerezhetésével; Már tettünk róla említés', hogy a szent Szűz e Családfőnk elhalálozása alkalmából hoz-
óhajtaiiánk ezen állatfajok tenyésztése iránti kedvet I híres kegyhelye ez év julius havában egy fényes zánk juttatott részvétnyilalkozatokért és a
feléleszteni és ezért felkérésünkre e szakmunkák \ ünnepség színtere lesz. — Ekkor szenteli fel, temetésen való megjelenésért ezúton mondunk
szerzője: Hrebtay Emil gazdasági felügyelő Eper- ugyanis dr. Kohl Medárd püspök a hercegprímás mindenkinek hálás köszönetét,
jesen, elhatározta, hogy ezen 2 szakkönyvet 8 ко-; ur képviseletében a Lourdesi kálvária X. stációját, Csáktornya, 1912. január 18.
róna beküldése után bérmenive küldi meg. Ajánljuk mely kizárólag a magyar katholikusok adományából i .
tehát mindazoknak, kiknek baromfitenyésztésre al- épült fel. A rendező bizotiság — melynek éten dr. ° zv’ Frí®dr c Zsigmondnó
kaltnas helyük van, ezen gyakorlati képes szak- Nemes Ar.tal p. prelaJus, c. apát, a budavári ко 68 C8aladJa -
könyvek beszerzését; ezekből a hasznot hajtó piaci ronázó templom plébánosa áll — mindent el kö vei,
árut adó baromfi len у észtését, hizlalását és értéke- hogy a magyar nemzeti zarándoklat iinpon/^ns
sítését mindenki jól megtanulhatja. részvétellel jelenjen meg Lourdesben s ne marad- N U /ilw án n c  k ö c z ö n o t

— д Peáktarnvai Korcsolyázó Eove- Jon *' ne,ntctckn«k. -  Gaibi Sánűor, (N y i lv á n o s  K o s z o n e x .
. ^  l/8eKI0rny " »У c. apái. pozsonyi kanonok (Pozsony, Káplalan-u. Megboldogult férjem temetésén megje-

SUlet mull vasárnapra hirdetett rendes évi kit H hercegprímás 0 Eminenliája a zárán- leniek és mindazok kik részvétüket bármi 
közgyűlését ma, vasárnap délután 2 órakor doklat lelki vezérletével és az adományok gyííjté- úton nyilvánitotlák, fogadják czút n is hálás
tartja, mely a városház tanácskozótermében, sével bízóit meg, kéri, hogy íz érdeklődők prog- köszönetemet.
amelyre a t. tagokat ezúton is meghívja az ramokért és jelentkezési lapért hozzá forduljanak. Csáktornya, 1912. január 18.
elnökség. Ezzel kapcsolatosan tudovnásúl adja — Tancmulatsag in infinitum. A csák- ^ zv Molnár Gáepárné.
az egyesület, liugy nem tagoknak a korcso- tornyai első tamburás zenekar minden va-
lyázást nem engedi meg, az esetről-eselre sár- és ünnepnapon Kacun Mihály vendég-
fizetendő korcsolyázást tehát beszünteti. Akik lőjében láocinulalságot rendez. K Ö S Z Ö n e tn v i lv á n i t á s
ennélfogva az Egyesület jól gondozott pá- _  д gözgépkezelök és kazánfűtők leg-
lyáján korcsolyázni szándékoznak, ezt csak gözelebbi képesítő vizsgái Sopronban febr. Felejthetetlen nőm e hunyta «lkaimé-
úgy lehetik meg, ha tagfelvételre jelentkeznek, hó 4-én délelőtt 9 órakor a. Sopron városi va| h(»zzám juUalott itesiivétnyilatkozdókért

— Budapest leguja bb és legmodernebb szál- v.llanylelepen lógnak megtartatni. A kellően ! |  in^ jelené^ rt fogadják mindannyi... hálás I
Indája Ac/é Miksa által pazarul berendezett EX- felszereli vizsgálati kérvények a m. kir ke.- köszönetéinél.
CKLSIOR SZÁLLODA Rákóczi-ut 72 szám alatt. ,parfe|Qgve|ösé«hez küldendők. Deák-tér 8. Vizi«zentevörev 1912 ianuár 18Minden szobában meleg és hideg víz, minden eme- ^ u A , ... . iM Xe L;. Viz.szenlgyorgy, 1912. januar 18.
leien telelen, központi fűtés, lift. Szobák naponta A .Vatárnapi Ujtág« nay tömegét közi. paller GAs^ r
5 koronától feljebb kaphatók. Az árakba foglalta- az érdekes és szép képeknek a budapesti nép- u  4„arai ei6I6telep vezetője,
tik az angol reggeli ruha vasalás, beretválkozás és szállóról, Uj Guineából egy magyar utazó felvételei 
ásványvíz A pályaudvarok és színházak közelében, nyomán, a • udapesti gróf Batlyány-pulola mfikin-
Villamos közlekedés minden hányban. őseiről, a Nyítrán felfedezett nagybecsű rézlapba | --------------



Csáktornya, 19]2. jnnuara 21-а:а. ßrojXXIX. god, teéaj.
Sve poSiljke, kaj se tide zadr- 
iaja novinaK 8© imaju pos- 
lati na i»ne urednika vu

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiiara Straus* Sandora 
karn se predplate i ob/nane 

poSiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povucljivi list za puk 

Izlazi svak i t jeden  jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

Predplatna ein* je:

Na ct»lo le lő .......... 8 kor.
Na pol leta . . . . .  4 kor. 
Na éetvert leti . . .  *2 kor 
Pojedini brrji koStaju^Ofil

Obznane se poleg pogodbe i fai 

raounaju.

Odgovorm uredni к Suradnik:
Z R ÍN Y I k á r o l y . P A T A K I V IK T O R .

IadaUlJ i vlMtnik
S T R A U S Z  S Á N D O R

Od hasnovitih ptiéov.
(Dalje.)

Slrahovilno haenovita pt ca je naprimer 
senica. Po malih luknjah stacnije i tam si 
déln rnalo gnjézdicu, vu ko|U do deset jaj- 
cih poloZi. Zvekdinuma od sih deset se zva- 
liju mlade seniéice. No, unaju onda delo, 
posla I brigu stare. Tuliku mladih dj sí* 
tusti na hraoiti. Nedospeju zadosta kukcov, 
érvov i goeemc nositi malim. Jeden pisino- 
znanec si je zel luliko vremena, da je od 
jutra, do veéera pazil, kaj délaju male se- 
nice, kada mlade imaju Na brojil je, da na 
dán dhristosedemdesel i petput su se pov- 
ralile к gujézdi, navék s hranom vu kljunu 
za mlade. I lo je na pazd, da né samo po 
bliZnjih drévab su iskalc gusenice, uek su 
i po dalednjih drévah pobirale hranu za ; 
sebe i za mlade. Так su delale céli dán. 
Kada pák se mlade spelaju i one véé dobro 
znaju svoju meátriju

Daklem svaki Clovek svojemi oéima 
more dobro prevideti, kuliku hasna napraviI 
samo jeden par seme vu sadovnjaku. Zra- j 
éunali su da ova mala plica véé как Sesl 
mil|un kukcov i guseiuc s fonda na lelo | 
dan To tri ljudi neinoreju napraviti. Pak 
zakaj bi onda bantuvali, ali pak dopustili! 
deci, da bantuju male ptiCice.

Ivek kaifti spánielen gospodar je puno 
toga navabil vu svoj sadovnjak. Kak bi to 
mogel napraviti si mislite vi. Po zimi kada 
je drva vozd tz dume, gde je uadel luk- 
fljasto kilo, taki je odrezal i sranil, domaj 
pak je vu sadovnjaku na nekoju drévo pre- 
vezal, jerbo on ui|e imel duplasto ili falin- 
gasto sadovno drévo na vrtu. Slém je nap-

ravil i ponudil s l a n a  pticam, kője po luknjah I bil, ko| je dan i nőé vu hiZi na divanu 
imaju gnjézde. To je spametno delo bilo od spal Zato pak je imel Peter tuliku nesnage, 
Iveka. Po zimi pak je dvé, tri sunéenice da su mu sikam vdrle, gde je ka) imel ?.a 
privezal po drevju i z veseljum je gledal, j njihov nos.
как céli Seregi Séukaju mastne Uoséice. Так |e pomaiem Peter doh ifiéi, Ivek 
Razmi se, da su po takovim ému i po leli pak s BoZom pomoéojom gori. 
se pri jem, lojest vu njegoviin sadovnjaku PoStUjte male ptiéice i na hranite |e 
zderZavale ptiéice i simple drevje. Puno j negdaj, kad je vebki snég i velika zima, 
sada je zraslo Iveku. jerbo su gosenice né budeju vám zabvalne.
imale éas lislje i cvéta unidtiti. Так lépe -------------
kruáko je imel, da su se i gospouu Petro KA») J  tí N O V O t i A ?
dopale i on je za drage peneze kupit od
suseda. Imel je i on lépoga vrta i nezmerno — Umíranje. Friedrich Z'gmond oseb- 
sadovnoga dréva vunjem, ah sve prazno. I nik, kojega su na Caktornja obéenito poS- 
Ou je navék onda poSilal gusenice obirat,! tuvali. je ovoga meseca 12-ga dana v jutro 
kada su mu véé za dinjak curele. To je рак, na C tklornja urnrl Friedrich je 72 lél star
véé zabadav posel i delo. К lomu pak Pel- bil i za kratke шике se je rédil od Zivota
rovi uevaljani suii po zimi síi svako forrni) j Vu iniuuéem nedelju posle podne su ga vu 
fondali senice. Lovili su je na hkvu. najzidovsku groblje na vekiveéui poéiuek spra- 
lepek, na ziuje, na zelezu; negda pak su vili. Z \  ujega dovica, 9 diéce i vide vnuki 
floberticum ili pak s guminipu&kutn slrélali se lugnju. Nek poéiva vu miru BoZjem !
sirolice, kője su se na zadn|e lak odívjili od — Ognji. Tekuéeg meseca l i  ga dana
Pelrovoga vrta, da je nigdar niti jedno nélodveéer ob 7 vuri je na Dravavadarheliu 
bilo tam videti. jogenj bil. Zgorelo |e Blagovié Ferenc tamod-

Zabadav je imel Peter sluge i dekle, jnjemu stanovniku hiZa i Zitnica. — Na 
kője je negda natiral vu vrt, da obraniju Rimdéakhegju je januar 7-ga bil ogenj Le- 
sadovnjaUa. Rf*kel sem véé. da jedna senica vaéié Andrada hiZa i pokrajine, nadaljve krma 
vide napravi, как In liudi. makar célo lelő i gospodarstvene stvare su zgorele. Kvar je 
se budejo stém boravili. I jezero 520 korun Ognju zrok je sam

Male ptiéice su se odbile od njegvoga gazda bil, kojemu se je iz nemarnosti ogenj
sadovnjaka i on je moral bez pomoéi gle-jnastal. Zidanice su né bile osjeguravane 
dali, как se mu sudi drevje od leta. do leta — Zgoreto  dete. Januar mesec ll-ga

Ravno lak su delali i s drugami pti-jdana je )edno jeden léto staro déte postalo 
cami, как j»- naprimer delelj, Sliglec, Zuna, Zrtvo na IJravavadarhelju njegvi materi ne- 
slernalka. marnosti Mali Kovaéié Idtvan je on dan poslie

Nedéi misli, da sova je na kvar. Так podne ob pol 5 úri vu kuhnji pred áoorherla
si j > mislil i Peter. Sova vide rni&ov s fonda, i sédéi i igral se, pod térn je mali vu Stall
как pet maékov prém takovih. как je Petrov j kravu podojila. l)ok je Zena nazajdoSla, malo

Bedasta pravda i pametno izmirenje.
Barlud Peter i Markud Antun su bili 

dva susedi tak, da je satno jedan plot slal 
med poeiedom jednoga i drugoga, a toga 
plota uzdrZavanje i popravljanje je bila dui- 
nost obodvijuh, all ne zajedno, véé ga je j 
imal kroz deset godinah jeden popravljati, 
a onda je predla duZuosl kroz deset 
godinah na drugoga i tak je to idlo 
izmence. 1 njihove kuée su stale tako
blizu jeJna druge. da bi si éoviek iz 
eobe jedne kuCe, u sobu druge mogel ruku 
pod ah Obodva posieduiki su bili isle godiue 
rodjeni, iste godiue su se oZenili te su si 
dieci svojoj bili jedan drugomu krstni i fir- 
minski kumi. Oni su zajedno pohadjali sejme, 
zajedno su obdelavali svoja polja. jednom 
rieéju, Äivili su medjusobno как rodjena 
fcraéa

Medjuhm je ovo skladrio Zivljenje tih 
dvijuh susedov bil ognjenomu »luciferu« 
trn u okú, jer si je on dal svega moguéega 
truda. da med njimi zmuli vodu. On je 
svoje podtarice svaké godine podiljal к Bar- 
tudu i Markudu, ali one nisu med njimi!

mogle, po njegovoj volp nikaj obaviti. Anda | 
je dielo prijel sam maislor peklenski u ruke 
te je zajahal na plotu, koj je njihove po- 
siede dielil, i izbilj i, sad je iskra pala — 
Bartud je najme tvrdil, da je njegov otac 
prije deset godinah sve drevo za plot sam 
dal, a stari Markud je plota samo naéinil, 
anda mora Markud za prikazano drevo,; 
barem )od kroz pet godinah plota uzdrZavati 
Markud se je tomu protivil i rekel da su j 
njegove deset godiue prodle i polag ugovora 
mora sada Barlud plota preuzeti. Podto se 
to mirniin паСшош uije moglo riediti, dodla 
je ciela stvar pred sud, te si je svaki sused 
uzel fidkala, a lucifer u peklu si je od ve- 
selja ruke ribal i u zrak skakal, dok su 
fidkati svaki svojemu klientu tvrdili, da je 
u pravu i da pravdu mora dobiti, эато da 
de pravda niedto dal je trajati

Susedi su sada svoje svietle dkude no- 
sili svaki svojeinu fidkalu u varad, a kada 
su oba fidkala obodva posieda podleno iz- 
dojili, naputili su susede pravdade, da se 
nagode, a to je i uspiclo, all tak, da od sad 
de svaki sused svoju polovicu plota uzdrZa
vati i popravljali. Tim bi anda stvar bila

sada primirena, ali ipak jod mje bila. Svaki 
od ovih dveh susedov je sada dobd örevo- 
bol za svoje dkude, koje su ban badava 
kakti и vodu hilili, nijedan nije bil tóm na* 
godom zadovoljan i oni su svojemi slaremi 
pismi biegali od jednoga do drugoga nad- 
rifidkala, kakovih je posvuda dosta, a kad 
su se gde na ulici sastali, gledal je jedan 
na jednu, a drugi na drugu stranu, nijedan 
uije drugoga u óéi pogleduul Vide krat su 
si i jedan drugomu zuali évrsto reéi svoje 
mnienje gde su samo mogli, svaki je zas- 
lorom zavesil svojega obioka na kuéi. za 
da mu ou drugi nebude gledal u zdelu na 
stolu, jednom rieéju nisu se mogli trpeli

U lo se dogodi pri Markudu obileljsko 
veselje. Caplja je Markudu donesla kroz pro- 
zor slraZuje sobice inuloga princa. Bad как 
bi MarkuSa negda taj dogodjaj bil veselil, 
tak ga je sad ozlovoljil. Bilo je najme radi 
kumovinetomu rnaliftu. Svojega staroga kurna 
Barluda uebi rad prositi, н opet kumft mi- 
enjati, bi se u selu svadla govorito i bil bi 
Spot. I zato polag sve te radosti bilo je u 
kuéi Markudovoj posve tiho, jeditii ml^di 
Markud je lármái i kriéal, da je po cieloj



kuói Zvenelo, ba§ как da prolestira proli 
tornu, da mora tak dugó poganin b ti te se 
nemoZe na krSCenika preobrnuti Otac mu 
je i ponegda rukom usta drZM. samo da ga 
do suseda neCuju.

Ali pri su9edu BartuSu je nadodla isla 
neprilika, как i pri MarkuSu. Za Cudo, pri 
BartuSu je baä istog dana mala princesa 
kroz oblok u sobu doletela, te эе je izraven 
u zibku legla. Ni jo dugo trajalo i oba su
seda su saznali za táj obiteljski sluCaj u 
kuci drugoga, i sad je hotel svaki Cekati. 
da vidi, kaj bu on drugi delal. Svakomu od 
njih bi bilo pravo, da si on drugi drugoga 
kuma vzerne, ali po;*eti nije nijeden hotel. 
Ovak su Cekali tn-Cetiri dni, a mali |>oga- 
nini su sve veCu kriku i viku delali u obod- 
vun kuCain, matere pako su se ciele dane 
plakale za svoju nekrSCenu diécu.

KonaCno Markuá ipák viäe ni|e mogel 
zdrZati On se obleóe u sveteSnju opravu te 
se odputi к susedu. Ali MarkuS nije bil be- 
dak, on je bil inudra glavica. pak makarje 
on i prvi korák к pomirenju uCinil. tak 
io ipak hotel svojega suseda na to napeljati,  ̂
da on prvu pomirljivu rieC progovori. On J

anda stupi u susedovu sobu, BartuS je kod 
stola zlovoljan sedel te je drZal obima ru- 
kan.a glavu podprlu, u zapeöku na klupi 

! pak je leZal domaCi stari dluga Bartolec, te 
je hrkal

* Dobar dan kume ! « — pozdravi
i Markus.

U prvom bipu se je lice suseda Bar- 
tuSa razbistrilo, ali se hitro opet namrgodilo 

|i on znirmla, »Dobar dan!«
»Ja bi imal malu proStiju« — priCme 

opet MarkuS — »moja najmladja kCerka, 
jednogodiäuja Janica, je dobila lakovu Cle
vőből, da ju nije moguCe vtiäiti, podjedno 
vriSCi, bi ju rnorali u zibku metuuti mozbit 
bi to poinoglo. NaSa zibka je pri stolaru na 
popravku, — nebili mi ti tvoju posuditi 

! hotel ?«
»Nam zibke nije treba« — odgovori 

BartuS — »ali oua je gore na hambaru, 
pak mi se Cini, da je zob u njoj, nemogu 
ju dati izprazniti, a drugóije bi ti ju dal 
drage volje«.

Ova laZ je MarkuSa na toliko razpalila, 
da je viknul : »Ah tako, zob je u njoj? —

— meni se Cini da je prije jedna mala po- 
ganinka u njoj — veC se kroz Cetiri dni 
Cuje kriCali «

»A tak? — Cuje se kriCati ?« — ot- 
rese se sad BartuS, — »a tvoj mall poga- 
ninCek se veC polovicu tjedna dere, te moje 
diele iz sna leca i budi !«

Bili bi se obojica posvadili, da nije na 
jedan krat sluga Bartolec iz zapeCka pro- 
govoril. On prieme ozbiljno :

»Vi dva gazdi, ja sam veC sedamdeset 
godinah star, a na ovom gruntu sam veC 
delal. dok sie vi joS obodva s muhami 
okolo lietali, pak anda vam slobodno dvie, 
tri progovorim — takove dva mudrijaSe, 
как ste vi, to nisam nikada videl, makar 
sam navrSil sedamdesetu godinu. Svoje svi- 
etle Skude znosite fiSkalom u varos, sprav- 
date si Criepa iz krova, zmisljavate si imena, 
grdite se jedan drugoga, na ulici nepogied- 
nete jedan drugoga, te se viadalé napadno, 
da je Io Spot i sramota pred cielom obeinom.

Sad bi vas gospodin Bog opet rado 
sjedinili, pak vam prikazuje istog dana sva
komu po jednog angela, asada ima jedan

déle véé je vu plamno stalo, jer se je od trebalo bi bilo vu svakoj obeini léőnika dr- parali, ustanovili su, da se je ogittanje pri
o r i*  vuígal Mali deéko odveöer ob 8 mi Äati, koj bi od ovoga strahovitoga betega petilo. Iztragu su podigli, da как je doScl 
un véé je mrtev bil. Proli materi su iztragu branil naroda. gift vu teu.
podfgl' — ica i cigaria .  DömSöd János — Zgazjeni tezak i.  paris-berlinski

— Ь о ш а с к а  vizita. BudapeStanske curgoiski 64 godiSnji gazda je tuliko Ägani- brzovlak je január 12-ga dana blizu Gald- 
novine tak pi ejti, I aj kormán ne bude IjeloS- cu pji  ̂ j e llH vuiici skupaopal. Od njegve bacha med leiake Stropojuéil. Jeden leítak 
njn soldaéku vizitu vu március mesecu od- ^oreée cigane ее шп je oprava vuägala, i je umrl, a devet su se na pogibelno oranilL 
redil, nego samo móriig ni juliuSu. Kormán lak se je zgorel, da za kratke muke vumrlje — Jedna cirkva vu pogibeljí . Poleg 
tak m.sli, da do |u iuSa bude vec sgotovil __ Zahvalil ie. Salay á mdor od nagj- KenStantmapolja vu Sisli vu jedni katoliéki 
m-igjaraki Parlament novogai soldabltoga za- kanií!aj3ke <lría, ne sko|e ravnatelj-u.'itelj i cirkvi Iе ÍanUKr 12-ga ogenj vandrl, koj je

° " d . о 102 Jpzer d®ckov od »Zala« novine glavoi urednik, je od ured- se8eSlr'Ju i od zvone (urna unistil. Glavno
lob lezero novaeiti. Bír zna, leli t- . to lllCkogu 3,ahSa zahva|,|. Salay je 35 godme Zlda,,icu 9» braniti.
Hédervaryu za r m po л dugó bil pri »Zala. novini kakti urednik, — Sabor.  Od magjarskoga parlamenla

. . , ' .  . *^,нг jako Cudaj i hasnovite stvari je pisai, sko- vrata su se tekuéeg meseca l i g a  dana
M6r, о |e ne u ape anske knjiÉevne (jmj sj je ve|,ke yrédnosti priskrbel. opet odprle, tojest visokorodna gospoda su
^  p Ö . i l n '  l v ^ . ' s l i r v u Ä s Ü l  SamOMbojni mariner .  Vu Pola va. -'a de.ajn za ors.ga, za
 ̂ , ‘ 1 i J ? glavu streltl | Gjora« ratniladii se ie Kria Puka On dan se je hapila sednica, i naBrinitelji su ga odrnah vu Sent István Spital ® \ 1 öl U ,org rdiniiad|i *e je Lrja oravosndie ministrov lie

artr„„i ii  „Hp  ia ini o n  Няп nrwip nn.H 1 v e ő n , 8 ZVrtni mariner na s m r t  slrelil. rea Je (10S(íl o ü  pravosudje mimsirov ije-spravili, gcle ie jós on dán posle podne prcd _ -  zm rz n u la  Na Gonandn toSnl proraéun. To su dva dane razpravljali.
Я ure umrl. Nesretm élovek je mkakvo pismo; 1 S a z m r z n u i a .  Na Longradu nroraöiin od honvédskoaa

a „a/iiostavil od koine-» hi mooli 7n,ti ve,,ka Zl,na hódi, tak, da se je Tisa rieka LA ,e,n Je «09е1 proraCun od honvédskoga né nazajosiavn, od kojcga ni mogii znati zmrznu|a rnmistra. JoS IrgovaCki proraóun je nazaj, i
samoubojslvi zroka. _  p ro n e v e r jen j e Willkommen, od 8tém hudu HetoSnim proraéunom gotovi.

— Broji od  sveuciliste. Na célimjjed drezdaiskoga banka bivSi ravnatelj, 0ndH &  °Pel d(,Jli ^гпа juha, tojest soldaCki 
svéhi ga 220 sveuC.I.Ste, ko,e skupa pol jje 12 bankkasse jeden milijun marke pro- Pred,08 " a red
mtlijun dijaki pohodiju. NaiviSe dijaki hô  | Iievjerj| i — D read n o u g h t  z idan je .  VI. brojnu
diju na pariskim sveuéiliStu (17 jezero 5 — P u tu v an je  pod  cu gom . MlajSi ratnaladju, od monarchie drugoga drednóta
sto), za tém dojde berlmski (14 j^zero), y onCeK j JÄef l6 godiSoji mohaCski doCko, «u tekuCeg meseca 16 ga dana hapili zidati
kairoiski (10 jezero о sto), moskvaiski (9 koj je vu popravIjajuCi zavodu vu san-roccoiskim ladjafabriki. Skorom vu
jezero 5 sto), pétervarski (9 jezero), beéski b|| namjesten, s jednim drugom, Síié l$l- jednim vremenu hapiju zidati VII brojnu 
(8 if‘zer° y sl°)* münchen^ki (/ jezero i sto), vanoin äkupa je joS na Silvester noCi skoCil ratuuladjn vu Fiume. Viribus Unitisa su vu 
budapeStanski (7 jezero) i newyorski s 6 lz zav0(ja ^ at)0 ooda je jedt;n vjak prama minuöam letu juniuS 24-ga dana na vodu 
jezero 5 sto slnSateljemi. BudapeSta se génül, i ovi dva momaki, su spustili. Ako V brojnu ratnaladju poleg

— P u tu van je  u — sm rt .  Neumann se pod jednoga vaggona skrili. i tak puta programma sgotoviju, i Ijetos március 23-ga
Samuel, od aradskoga Neumann — firme skupa do FüzeSabonja napravili. Tarn je dana na morje spustiju, onda de monarchia 
leden predstojnik. kada je iz BupapeSta vu Síié svojega druga ostavil, ali Boriéek s e j e ! veC dvé drednrtte imati na vodi. Taljanski- 
BeC putuval, je na cugu januar 12-ga dalje putuval do Budapeáta, gde je cuga oráag veC Cetiri drednóte ima na morju,
dana na hitroma umrl. U jeden sanatorium zménjal, na jednim peCihskim perSonalskirn dvé vezda zidaju, a dvé pako vu najbliieSim
su ga noteli odnesti, i veC januar 0-ga dana vlaku pod jednoga vaggona sreóno i neopa- vremenu budu zidali.
su ga na Budapest spravili, kaj ga odonut zjVo dolazil je do Villanja. Da kako, da se — Velika z im a  d il jem  zemlje .  Vu 
dalje spraviju vu BeC. je uvjek u nodi puluval, tak, da su ga vu célim orsagu se je vréme na mrzlo obmulo.

— Zmrzli su  vu snegv ih ru .  TekuCeg kmici niti né mogli videli. Na Villanju, gde Zvun onkraj Dunava je zima hajda velika,
meseca 9-ga dana je straSno veliki suégviher prama MohaCa prékstab treba, ostavil je svoju i ufali se moremo, da za kralkoma i mi 
hodtl okoli Njaradsereda varasa. Med Abod mestu. i na jednim teretnimvlaku vu jednu Cemo dobiti zimeSe vréme. NajvekSa zima 
i Kibéd obCine na orsaCkim putu na mrlvoma |agvu se je skril, i tak je dolazil na Moháé, je do vezda na Arvavaralju bila, gde je lem- 
su naáli Do2a JoZef kibédskoga i Madaras a|j ovdje su ga redari spazili. Na tém su peralura na 27 graduSov dolislupila. Vu 
Giörgja udovicu abodsku stanovnike, kője nazadspravili u kaSSaisku propravljajuéu Nagjsebenu je 25, na Cikseredu 25, na 
je sniégviher med putom dostigel i zmrzli su. zavodu. GjergjosentmikloSu 25, na MaroSvaSarhelju

— Z a lo s tn a  s ta t i s t ik a .  Vn minuéem — Ogiftani caj.  Na Lőőe varaSu, od 25, na Aknaslatini 21 graduSov bila zima, 
godinu vu április mesecu su na onkraj Du- lamoánjega 85 ga pjeSiékoga regimenta su Vu glavmm varaSu, vu BudapeStu januar 
nava 1 jezero 161 perSoni umrli vu suSiCu. vise momaki január 10 ga dana odveéer 12-ga vu nőéi je lemperalura 14 graduSov 
Najveé vumiranje je bilo vu Zala i Somogj- óaju (lea) pili. Med tém je jeden deékoizime kazala. Na Dunaju je véé led nastal, 
varmegjiji. To je bormeS jako íalostno, i na hitroma skupaopal i umrl. Kada su ga;tak, kaj vezda samo menjSi propeileri ho-



dija na vodi med led. Körmöcbanja varaáa 
80 centimeter visoki snég pokrije, zima 
je jaka.

—  Velika pop lava  vu T u rsk im or-
sa gu . Vu Turskimorsagu, vu alappoiskim 
vladarstvu velika poplava pustoái, koja je vu 
Koáa Torniöu 24 hiZe uniátila. Tridesti sele 
su na éistoina pod vodo d.oále.

— S ta ra  ie n a . Na Nagjsentmikloáu 
je januar 12-ga dana umrla Gros Antala 
udovica vu svoji stodvé létni dobi. Stara 
íena je do svoje zadnje vréme vu najboljái 
zdravoCi stala i nigdar je né bila beteZna, 
samo pred smrtjom neátere dane se je tu- 
Zila iz slaboéée i bolesti.

—  Ljetosni veliki m anövri. Ljetoá- 
njoga velikoga manövra budu vu Erdélju | 
drZali, i to vu September inesecu. Manőver ! 
se bude med KoloZvar, Baníiihunjad i Nagj-j 
enjed várnáé razpravljaf, na kojim ée i pri- J 
estolonasljednik nazoéen biti. Prieslolonas- 
Ijednik bude vu KoloZvaru neálere daneí 
slanuval

—  Tri mrtvaci na jedni zabavi.
Zalostno svrjéena zabava je bila vu boréod- 
megjeiskim Cerépfalu obéini. Vu к rémi. su 
se 10 —12 deCki zabavljali. Kada je red j 
doáel na plaéivanje, jeden deéko je nekvo 
íalingu naéel vu raéunu, kojega je krémar 
naprékazal, s tém ga je osumnjiéil, da je j 
njernu vide raéunal, kuliko je on potroéil. | 
Blau Mór krCmar je na to glasno proteété- 
ral. Od deékov druZtva se je na dvé 
stranjke strglo, i za neálere minute je med 
njih velika halabuka nastala. Decki su s 
noZami, rasuhami jen na drugoga iéli. Svad- 
jenje imala je tri mrtvace i viée oranjene. 
Tri mrtvaci su : Tötöái Gjula, Gerenda Ja
nóé i Sabo Andraé.

— Nesrecna ljubav. Januar 8-ga. 1 
popoldne okolo pol 2 vure je iskal jeden, 
redar, s jednom varaékom devojkom pri-! 
jateljicu od öve, koja se je étela vtopiti. Za 
kratko vréme naéli su nju vu éumi na lévoj 
strani Drave. no, né mokru, véé jóé posve1 
suhu i odpravili su se nazaj vu váráé — 
Devojka bila je zaljubljena v jednoga bor- 
béra, koj ju je zaruéil all da hi moral ill 
Z njom na zdavanje, onda ju je oslavil 
Zbog toga je étela skoéiti vu Dravu, ali na j 
njeno sreéu. redar i prijateljicu su njoj pre- 
kratili hudu naksnéuje.

— 139 lét s t a r i  ölowek. Vu Roma- 
Diji, na kmdestiiskim imelku je januar 11-ga 
dana vu nőéi umrl Giornodolin Mihalj zvani 
posjednik, koj je né menje, как stotridesti- 
devet lét star bil. Njegva supruga je pred 
sedemdeset létmi umrla, i ona je dost ve- 
liku dobu imela. íz njihove 2enitbe su se 
18 dieca narodila. Ciornodoli je vu njegvim 
Zivlenju nikada né bil betegen, ali pred neá- 
teremi létmi je éistoina oslépil.

—  Iz uéitelja —  kuőijas. I hrvatski 
uéitelji ne imaju boléega staliáa, как svoji 
magjarski kollegi. Jer drugaé se ne bi bilo 
pripetilo sledeéi dogodjaj : Zetkovié Franja 
od zagrebaéke elementarne-ékole uéitelj, jer 
iz svoje plaée ni je mogel gon drZali svoju 
familiju, drugaé je iskal Ziveéa. Jeden pri 
atelj mu je dal na posud peneze, s kojemi 
si je koéiju i konje kupil. 1 vezda kakti 
38 brojni fiakker veselo Ceka na étando, 
ali pák sedi na koéiji 1 med tém pomalern ; 
pozabi pedagogiju, íz kojega je né mogel i 
íi veti.

—  Dva liter vina kralju. Pál Karolj
éréelnidomu gazdi je Ijetos dobro vino raslo.j 
Vu ovi njegvi veselji je za bralvom dva1 
liter vina postal kralju. Ve to maneje dobd- 
iz kabinetkancellarije obznanu, da je kralj I 
dara s radost|om pri jel.

—  S am o u b o jn i dobrovoljac. Vu 
Budapeátu pri 1. brojni honvédpjeéiékim í 
regemerilu vu dobrovoljni ökoli se je Wehr-1 
mann Géza diplomérani vrtlar, kakti dobro-! 
voljac s revolverom vu glavu slrelil. Nes- 
retnoga dobrovoljara su iz kasarne vu épi
tal spravili, gde je januar 11-ga dana jóé 
umrl Samoubojnik je né samo jako zal- 
jubljen, nf»go i beteZen bit

—  Zb iran je  vu N e m sk im o rsagu .  
Vu minuéein tjeduii su vu Nemskimorsagu I 
ablegate zbirali. Neméki sociahéli su pobi- 
edili, jer do vezda 64 mandatumi su njim 
u rukah doéli. Skorom dvajstimilijnn grad 
janini su volume doli dali vu Nemékim- 
orsagu

—  Na lomaöi. Samo je 19 lét star 
bil Ziroé Jenő te/.ak i véé mu je doslig bilo 
iz Zivljenja. Odluéil je, da uinre. Januar 
13-ga vu zorju. vu Budapeétu na Békééi- 
ulica 4 brojmm stanu je íz postelje van 
vzel slamu, doh lejal s petróleumom, vuZgal 
je 1 gori se legel na goreéu lomaéu. Brani-

zob u zibki, a drugs bi u nju hotel jednu ' 
beteZno diele metnuti, — pri lom se jóé i| 
Zene plaéu. da im hóén óéi popucati. a vi 
odhranjivate pogane — *—' zár se nebojile 
boZ|e kaátige ?« — Sluga zatihne te se 
natrag prevali na klup. Bartué se nije inti 
genul. Bartolec je bil véé do peldeset go* 
dinah u istoj kuéi sluga, pák su ga svi 
étovali sKoro viée nego gazdu, i kaj je on j 

rekel, Io je moralo biti
Ali Markuöa su te Bartoléeve rieéi vuZ- 

gale i on véli :
»Cujeá ti sluga, to si rni od lebe ne- 

dopuééamo. Ako ti meni imáé kaj povedali, 
onda dojdi u moju kuéu ! IT tudjoj kuéi se 
nedam psovali . . . .  A na mojega kuma pák 
nedam nikaj reéi ! . . . . On je riedkoga poö- 
tenja éoviek i ciela obéina ga poétuje . . . 
pák ako ima pucku, lak mu budem ja kuin, 
a to na nikoga nespada, jeli si razmel!.. . ;  
A novce pák mi moremo dali kotuu hoéemo 
— imamo hvala Bogu . . . . ! «

Na to se |e i Bartué razkuraZil i o n ; 
je priéel dalje : *Pak ako se Zene plaéu. 
tak se n a é e  Zene plaéu. a lo na nikoga, 
nespada . . . .  em búé niti nemajti zroka za

plakati se . . .  . pák ako je Markuéu киш 
potreben njegovomu deéku, tak onda san. 
ja tuj, to zna évako tele, pák naöu diecu 
nije treba, pred nami barem, poganinima 
naZivati te se iz njih épota delati . . . .  a 
gazdj и kuéi sam ja, da znadeé . . . .  si me 
razmel ?

Stari Bartolec potegne svoju kapu érez 
obraz. te se delim tielom steple od smieha 
Oobro mu je poélo za rukom. Obodva pako 
susedi se hite и gala odielo, te susadastu- 
pali, glasno se spominajué i smiejué za 
dvemi deklami. kője su svaka jednoga ma- 
loga poganina nosile, prama farnoj cirkvi, 
gde su je и krééenike dali pretvoriti, a gos- 
podin domaéi plebanuá je to pretvorenje 
liepo obavil.

Liepi susedski odnoéaji su med njimi 
opet liepo oZiveli. Poslie je najstariji Mar- 
kuáev deéko se sa jednorn Barluéevom k- 
éerju vienéal. le su sada dapaée i toga 
nesretnoga plota poruéili i saZgali, da nebi j 
se luciferu opet svidlo ga zajahali.

Em. Kollay.

telji su ga vu Rokuö-Spital spravili, gde je 
za kratkoma umrl.

—  M rtvac  vu jedn im  fijakeru. Vu
Budapeétu januar 13-ga odveéer se je jeden 
stareői gospon nutarsel vu 330 brojnim fi. 
iakeru, i na viée mestah se je dal pelali. 
Zadn)ié je zapoviedal koéijaőu, da nek ga 
na Zoltau-ulica k 8 brojni hiZi vozi. Sprega 
je ta dolazila, ali gospon je né vanstal i2 
koéije. Neátere minute su véé minule, dók 
je koéijaá doh skoéil iz koéije i pohotnoje 
lukoval vu koéiju, gde je sjtari gospon ne- 
pomiíno sedel. Géla stvar je jako surnnja 
bila, koéijaé je odprel vrata, i javít je, da 
je véé dolazil, ah gost se je niti né gibal. 
Od fijakera koéijaé je na to hudoga in isiit 
1 k branitelji je tiral, gde su onda odluéili, 
da je od fijakera gost mrtvac, sréna uzma 
ga je zaklala. Nadkapitanstvo je konétaléralo, 
da je stari gospon Markuá Armin 67 lét 
stari Zitotrgovec Njegvo mrtvo télo su drugi 
dán vu jednim budapeétanskim zavodu 
parali.

—  Sam o u b o jn i bankravnatelj. Vu
Zomboru vu minuéem nedelju vu nőéi je 
Tavas Lajoá od lamoénje jedne éparkarsse 
ravnatelj viée gosti imái pri svoji hiZi. Gosli 
su se veselo zabavljali, kada na jedenkrat 
hiZni gazda, Tavas Lajoá se je od stola 
goristal i vu susedno sol)U iftel. Za ntátere 
minule se je pucanje éulo, i gosti su na to 
vu sobu vdrli. Tamo su naéli Tavasa na 
podu prékslreljenom glavom, na mrtvoma 
Samoubojnik )e tri hste nazajoslavil Tak 
veliju, da je éparkassa né dobro stala, 1 «»n 
se je jako bójaI. da bude njegve akcije 
zgubil, i vu sdvojnosli je samoubojnik poslal.

— Um iranje. Od injestne obrtmke 
leden marljiv 1 obéepoéluvan élan. Molnár 
Gaépar mesar je leknéeg meseca 14-ga dana 
v jutro oh pol 8 nn vuri vu C->aklornja 
umrl. Molnár je jóé 50 lét star bil, i za 
kratko beteguvanie je moral ovoga svéta 
ostaviti. Januar 15-ga dana posle podne ob 
3 vuri mu je bil sprevod, na kojim su né 
samo obrlniki, nego i njegvi viée poznanci 
nazoéni bili. Nek poéiva vu miru BuZjem !

— Ogenj vu cirkvi. Vu mmuoiii 
nedeliu pred poldan ob 11 vuri se je vu 
Bukareátu (Romania) luteranska cirkva vuZ- 
gala. Odluéili su, da je ogenj íz nepazljivosti 
postai. Od cirkve nutraénja stran je na ns- 
loma zgorela Kvar je po priliki 4 slojezer 
korun.

—  Od jednoga  m ernika dievojka 
sa m o u b o jstv o . N 1 M.ákolcu Kanlliky 
Oltoa, od jedne Zeljezne fabrike mérnika dé- 
vojka. Lujza se je s jednim vadaspuákum 
vu prse slrelila. Dók su liééniki na lice 
meslo doéli. véé je dévojka mrtva bila Dé* 
vojka je jako zaljubljena bila.

— Vpicjeni p ro sti so ld a t. Na Nagj- 
kamZi jeden honvéd vodnik i jeden pjeéiéki 
prosti baka su se januar 7-ga dana odveéer 
med 9 —10 vure vu Arpad-ulici na nekaj 
posvadili. Honvéd je svojega banganéta baki 
vu prse vpiéil tak, da je ov nesretni soldat 
za neátere minule umrl.
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A „Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon“
1912. február hó 4 -én  d. u. Ü órakor az in tézet hely iségében  tartand ó

Ull. rendes közgyűlésére
a társaság tiszte lt részvényesei m eghivatnak.'■ —===■ =... .

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 részvényes választása.
2. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 1911. évre vvnatkozó je len tése , a zárszám adások  

előterjesztése, mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a fe lm entvények megadása .
3. Az évi osztalék folyósítási idejének megállapítása.
4. A kilépő Dr. R em ényi Zoltán. Dr. Szabó Zsigmond és Zala Jó zse f igazgatósági tagok helyébe újak, 

vagy ugyanazok 3 évre. a felügyelő-bizottságnak egy évre megválasztása.
5. Az igazgató és aligazgató tizetésének m űködési idejükre való megállapítása.
6. A felügyelő-bizottság 1911. évi tiszteletdijának megállapítása
7. A társaság hivatalos lapjának kijelölése.

шш II „Perli IiMiMir Ю М "  ir le M i üti Her 31-én. hl.
К f К I f

:

P é n z tá r ..................................  29392 77 A laptőke......................................................... 540365 I —
V á l tó .................................... 1783865 28 T a r ta lé k a la p ............................................... 82000 —
J e lz á lo g .......................................104432-— Betét könyvecskékre . . 349990 91
Kezességi ..............................  51535 50 H etibetétek ....................................  75986 24
Hetibetét-előleg ....................  88679'— Folyószám lán...........................  6903 24 432880 39
Folyószámlái adósok . 4026595 2068777 73 Visszleszámitolt váltók 997900 —
É rté k p a p ír .............................  28625 — Letét . . . .    10236 39
Girószámlán az О. M. Banknál . . . . 614 12 Fel nem vett osztalék 224 j —
M. kir. postatakarékpénztárnál . . .  160 25 Átmeneti kamatok 29075 91
Hátralékos kam atok..............  4456 21 Nyereség áthozat múlt évről 1443 94
Előre íizetett visszleszámitolt váltó-kamat 9521 97 1911. évi tiszta nyereség 56375 25 57819 19
Készv.-kib. dij és jutalék . . . .  2941 80 V.
Ó v á s ............................................................. 194 91 \
F e lszere lés................................................... 5000 —
Ügyvédi k ö l t s é g .........................................  350 72 J ,
Tűzbizlositási-dij........................................  165 40 ^ 4 .
Fizetési elő le g ......................... ..... • ________ 300 — x  .

2150500 í 88 2150500 j 88

E b en sp an g e r M iksa s. k. T ó th  S á n d o r s. k. P ia tse k  Is tván  s. k.
aligazgató. igazgató. főkönyvelő.

Dr. Z akál L ajos s. k. Kosz Jó z se f s. k. Dr. S zab ó  Z sigm ond s. k. H irschsohn  V ik tor s. k. Dr. T a m á s  J á n o s  s. k*
ig. tag. íz- tag. ig. tag. ig. tag. ig. tag.

P e tr ie s  Mihály s. k. Dr. R em ényi Z o ltán  s. k. H e rm an n  Já n o s  s. k,
ig. tag *?•

Megvizsgáltuk s a fő- és segédkönyvekkel mindenben egyezőnek s helyesnek találtuk.

Perlak, 1912. január 14

K nortzer György s. k. Dr. S chw arz  A dolf s. k. M ózes B e rn á t s, k.
f fc tag f. b. elnök. f. b. tag.
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í A Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat

* 11 . mirnmn n i ! .  м  i t i r ü r  N  м  I M  з irahr. C s M i  i  l i r s iw  » i l l  ш  i i r t n l í

XL rendes l i i H n
> tisztelettel meghivatnak.

► ------------------------- ■-------------------------

► T A N Á C S K O Z Á S I  T Á R G Y A I N A K  S O R R E N D J E :
a) Elnöki megnyitás.

I b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és

► a felmentvény feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt

t e) 3 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
f) Esetleges indítványok.

► Csáktornya, 1912. évi január hó 6-án. A z  ig a z g a tó s á g .

t
t  37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (3 6 . §.)
í által gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvényé a közgyűlés előtt legalább

2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a k ö z g y ű lé s t  3 n a p p a l m e g e lő z ő le g , a z a z  1912. é v i 
к fe b ru á r  hó 12 -ig  az  in té z e t  p é n z t á r ib a  le té te s sé k .
► 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 
b nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetök.
к 737 1—1

MEGHÍVÓ.

II CPItnp sztteli Mirtiii HMpfflr Ugirsni!
1912. feb ru á r  hó 2 4 -é n  d. u. 3  órakor, saját  h e ly is é g é b e n

xxxi. rendes közgyűlését
tartja  m eg, m e ly r e  a t. r é s z v é n y e s e k  tisztelette l  m eg hiv atn ak. 

T Á R G Y S O R O Z A T :

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

határozása és a felmentvény megadása.
5. Az alapszabályok 18 §-ának módosítása.
6. Két igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása*)
7. Eselleges indítványok.
Csáktornya, 1911. január 18-án. д 2 ig a z g a tó s á g .

•) 33. §. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vaev rnei?hatalma7n»ti;i 
által gyakorolja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közevűlés 
előtt legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ó nevére legyen beírva és végül, hogy a részvény a közevűlést 3 nannai 
megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék. y Ky est J naPPal

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

'»‘t* h I u ö » tStr ősz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.



Cnhonn úrnk, — C itnn Шкн.
M im ért  а I Ml.-cent. kor. till.

Buza elsőrendű PSernca 20 60 —
Rozs Hrfc 17 20—.
Árpa I Jot'nnen 18 30 —
Zab Zol) 18 30 —
Kukoric/rt KuruzH suba 18 40_
Fehér bal* in Grab hf*li 26 00 — 
Sárga bab * й 1111 24 20 —
Vegyes bab » zméSan 24 00 
Kendermag Konopij.-nnseme 23 00 —
Lenmag L**n 25 00—
Tökmag Kóficé 30 50—
Bükköny Graborka 19 50 —

Szőlőtelepemen elsőrendű 
szokvány minőségül

ezőlőoltványoh
kerülnek eladás alá.
jVIohk 6)>ula

ni. kir szőlöszeti és borászati felügyelő
Tapolcza.

JNIcabízbató sző llöoltvány .
a v e v ő  által d a ra b ró l-d a ra b ra  

á tv á lo g a th ató ,  kapható

S c h w a r z  E m i l  badacsonyi 
szőlőbirtokosnál T a p o l c z á n .

U gyan ott  k a p h ató  sim a és  g y ö 
k e res  hazai és  am erika i  szö lö -  
7ise-H v e s s z ő .

Az (Ш о п  idény miatt i
' a — ■ ..................  ........  . 4

, ajánlom dúsan felszerelt raktáromat női konfectiőban, a leg- < 
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 

1 modellek. Gyermek felöltők és kabátok 10 koronától feljebb. < 
; Nagy választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok, \ 

körgallérok, gyermekruhák, a legújabb divat szerint igen szolid  < 
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prémkabátok * 

> kitűnő olcsó minőségben. 1
! Nincs vételkényszer! <

; Aki jól é s  olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen. I

KOIOM А. Ш  !
V a r a z d i n - Ferenc József-tor. ~

Egészséges száraz, szép, göcs 
és podvamentes ,u * 1

bíikkhasábfát
mérsékelt árban bérmentve bár
mely állomásra ajánlok. Kívánsá
gára külön árajánlattal szolgálok.

Klein Gyula, Barcs.



764 és 765 sz. 1911
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. §*a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy ь Csáktornyái kir járás
bíróság 1911 évi V. 645 és 556 számú vég
zése következtében Dr. Ormos Ernő szek
szárdi ügyvéd állal képviselt Ganzer Mariska 
tolnai lakos javára 177 К s jár. erejéig 1911 
december 2-án foganatosított kielégítés; vég
rehajtás ut|án lefoglalt és 700 kor. becsült 
1 lóból álló ingóságok, nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já
rásbíróság 1911. V 645. 656/3 sz. végzése 
folytán 177 К tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi április hó 20 ik пяpiától járó 5°/'0 ka- 

! malai eddig összesen 65 К 50 fill 5 К 60 fill, 
biróilag megállapított költségek erejéig, Csák
tornyán a Rákóczi-ntca 14 sz. alatt leendő 

' eszközlésére
1912. évi január hó 21 napjának 1  e 10 órája

batáridőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi, 
LX. t.-oz. 107. és 108. § a értelmében kész
pénzfizetés melleit a legtöbbel Ígérőnek becs
áron alul is el I gnak adatni.

Csáktornya. 1912 jan 11. 738

Eladó ШПОк
Slridóvár legélénkebb részén a Kossuth 
Latos-ulcában levő ház (bármily üzletnek 
kiválóan alkalmas helyiséggel) kerttel. g\ii- 
mölcsössel és birtokkal elköltözés miatt ju
tányosán eladó. Bővebbet a tulajdonosnál:

941 1— 3 Am brus György Muraszentmárton.

, Meghívó.
I A Stridóvári Takarékpénztár Részvénytársaság
I 1912, feb ruár hó 18-án délután 3  ó rako r tartja m eg intézeti helyiségében

VI. évi r e n d e s  k ö z g y ű lé sé t
. m elyre a  t, részvényesek  tisztelettel m egh ivatnak,

Stridóvár, 1912, jan u á r hó 14-én. D A N IT Z  S Á N D O R  elnök.

------------------ ■ ------------------

Tárgysorozat:
r l. Megnyitó.
I 2. Két részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére
' 3 Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelenlése.
j 4. Az 1911. évi számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, a
' felmentvény megadása.
I 5. 6 igazgatósági tag 3 évre leendő megválasztása.
* . 6. Felügyelő-bizottság 2 póttagjának 3 évre leendő megválasztása.
I 7. Az alapszabályok 22., 24., 30., 31. §-ának módosítása
r 8. Netáni indítványok. I

I Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 35 szavazatnál többet akár saját részvényei alanián
I akár meghatalmazás útján senki sem gyakorolhat. y aiapjan,

Szavazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja de megkiván- 
tatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvénzes képviselőjük által, habár azok nem részvénve«* i.к képviseltetnek. «zvenyestK is.

V e g y e s k e r e s k e d é s h e z  a lk a lm a s

Ш üzlelberendezés
olcsó áron eladó.

Bővebbel: ш

GLOGOVEGZ JÓ ZSEF -ne l Oravavásárhely.
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