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tehát a pogány böcsek. Hát mi nem szen
telhetünk hasonló ajándékokat Üdvözí
tőnknek?

Aranyat ajándékozhatunk neki az igazi 
benső szeretetnek szinaranyát; tömjént kell 
áldoznunk — az igazi bizalomleljes, Isten
nek tetsző imának illatos tömjénjét; myrrhát 
adjunk ajándékul, — az őszinte megbánás 
és önmegtagadás myrrháját; a mely oly 
keserű, mint életünk kisértései és szenve
dései

Kedves olvasóm ! oda, oda fordítsuk 
szellemünk szemét, a hova bizalomteljesei] 
tekintenek ma a kelet bölcsei: az egek 
felé ! Kövessük a hit csillagát. Ez vezetni 
tog minket földi életünk homályán keresztül 
— azon helyre, hol a hit átváltozik tiszta 
látássá, a remény — beteljesül s a szeretet 
örvend az örökké zavartalan birtoknak; az 
égi üdvnek és békességnek.

C se lkó  József

A Kisdedóvó-Egyesület közgy.
A helybeli Kisdedóvó-Egyesület, mely 

közel két évtizeden keresztül oly csendesen , 
és zajtalanul működik a város kisdedeinek j 
védelmén, ápolásán s a magyar nyelv ter
jesztésén, f. év deczember hó 14-én% délután i 
tartotta meg szokásos évi rendes közgyű
lését.

Sajnos, hogy a tagok részéről oly cse
kély az érdeklődés ezen intézmény iránt, 
pedig ha valahol, úgy itt kellene fokozott 
tevékenységet, lankadatlan érdeklődést ta
núsítani azoknak, kik szivükön hordják — 
a költő szavai szerint — azokat, kiknek 
egyedüli rendeltetésük csak az, hogy itt 
alant mint fénysugár« mosolyogva járja
nak. Fájdalommal konstatáljuk ezeket, de 
egyúttal vigasztal bennünket az a tudat, 
hogy az egyesület tisztikara mindezek da
czára magasan lobogtatja itt az édes haza 
határán azt a zászlót, melyre a kisdedek 
védelme, ápolása, a magyar nyelvnek mi
nél szélesebb rétegben való terjesztése van 
felírva. Legyen további munkájukon az Is
ten oltalma, áldása; hevítse őket az á tudat, 
hogy e város kultúrájának magyar szellem
ben való fejlesztése megdönthetetlen bizo
nyítéka annak, hogy ezzel csak szilárdítják

azon alapot, a melyen a magyar állameszme. 
s a magyar kultura fenséges palotája büsz-| 
kélkedik.

A közgyűlést — tekintettel arra, hogy 
az egyesület elnöki állása — lemondás foly
tán — üresedésben van, — alelnök meg
bízásából Braunéi* Lajos e. titkár nyitotta 
meg. A közgyűlésen a következő ügyek tár
gyaltattak :

1. Örvendetes tudomásul vette a köz
gyűlés tolnai gróf Festetics Jenő Ő méltó
ságának az egyesület évi szükségleteinek 
fedezésére nyújtott 100 kor. adományát

3. Titkár (elolvassa az egyesületnek 3 
évi működéséről szótó terjedelmes elnöki 
jelentését. Az elnöki jelentés beszámol a 
kisdedovodában az 1900. 1901 és 1902-ik 
években történi nevezetesebb eseményekről, 
a tagok, valamint az óvókötelesek számá
ról, bővebben ecseteli ama tevékenységet, 
melyet az egyesület lelkes óvónői a magya
rosítás terén a kisdedek körében kifejtettek. 
Részletesen beszámol a 3 év alatt történt 
adományozások, jutalmazásokról, valamint 
az egészségügyi viszonyokról. A megtartott 
tanévi záróvizsgálatokról s azok eredmé
nyéről. Közgyűlés a titkár felolvasását mind
végig a legnagyobb figyelemmel kisérte s a 
jelentést tudomásul vette.

3. Felolvastatott a nagymélt. vallás- és ; 
közoktatásügyi Miniszternek a kisdedovo-i 
dáknál a szünidő pontos betartása tárgyá
ban f év május hó 30-án kelt 36171. sz. 
rendelete. A közgyűlés a miniszteri lende- 
letet tadomásul veszi: de oly megjegyzéssel, 
hogy a rendeletben foglaltakat egyelőre, 
tekintettel a helyi viszonyokra. - nem al
kalmazhatja.

4. A számvizsgáló-bizottság jelentését 
Polesinszky Emil olvasta fel. E jelentésből 
kitűnik, hogy az ovoda múlt tanévi bevé
telei a következők voltak: kamatokból 
401 69 kor., munkaanyag visszatérítésből 
2916  kor, óvási dijakból 712 00 kor , ado
mányokból 390 kor., tagsági dijakból 382 
kor., államsegélyből 600 kor., különfélékből 
24 kor; az összes bevétel 2538*85 korona. 
Ezzel szemben a kiadás: óvónők fizetése 
139992 kor., dajka fizetés 240 kor, kül- 
döncz fizetése 60 kor., fültésre 299 50 kor., 
munkaanyagra 4932  kor, épülelfentartásra 
7922  kor., nyomtatványok és Írószerekre 
17 42 kor , különfélékre 82 90 kor., az ösz- 
szes kiadás 2228 28 kor. Vagyonszaporulal

gyermekek. Künn sikongott a derineszlő hóvihar, 
fehér és jeges volt a világ, igazi karácsonyi idő. 
De benn a szobában kellemes meleget terjesztett 
a hatalmas kandalló. Egy ifjú pár melengette m a-j 
gát a kandalló mellett. Ezek most érkeztek meg.1 
az ország másik határszéléről, négy napig utaz 
tak, csakhogy a karácsonyestét a szülői házban i 
tölthessék.

Rátosy Kálmán, a fehér patriczius — aho- j 
gyan a környéken nevezték — az asztalfőn ült. | 
Hosszú, hófehér szakálla eltakarta a mellét, egyik 
keze az asztalon nyugodott, a másikkal szakálát 
simogatta csendesen. Még alig beszéltek valamit 
a testvérek, inkább csak suttogva váltottak né
hány szót, a családfő előtt nem akarták megkez
deni a társalgást. S megszólalt az üreg:

—  Hát együtt lennénk mindnyájan.
4 —  Csak az Irma hiányzik, válaszolt egy 

női hang. A legfiatalabb leány, a másfél éves 
menyecske szól lőtt. Bájos, szőke teremtés volt, 
áldott jó sziw el, hirtelen természettel. A kis me
nyecske megrettent, nagy meggondolatlansággal 
kiejtett szavai felett s félénken bujt el a legidő
sebbik fivére mellé. Az feddőleg súgta neki.

—  Piroska, miért nem vagy okos ?
A harag villáma czikázott az öreg Hákosy 

szemében. Haragosan ütött az asztalra
—  Senki sem hiányzik, én mondtam. Ugye, 

Kálmán fiam, senki sem hiányzik ?

Kálmán volt a ház legidősebb fia Hatalmas 
komor arczu férfi. Mikor atyja kérdést intézeti 
hozzá, megrezzent és lehajtott f«*jjel, halkan 
mondta:

Senki.
— Hát akkor fogjunk a vacsorához, gyer

mekeim
Az ajtó kinyílt s két inas hordta nagy siet

séggel az Ízletes ételeket és tüzes italokat. De a 
hangulat nem volt kedélyes, sem Ommpies, Pi
roska szavai mélj nyomot hagytak a testvérek 
lelkében.

Irmára gondoltak, elveszettnek, elzüllöttnek 
hitt nővérükre, aki most valahol a nagy világ 
forgatagába vetette magát, mert nem akart aty
jának engedelmeskedni. Irma volt a legszebb s a 
legszellemesebb a Rátosy lányok közüli, örökül te 
atyja szenvedélyes természetét s anyja hajlandó
ságát az álmodozásra. Rátosy, mint mindegyik 
leányánál telte, Irma számára is kiszemelt egy 
férjet; egy negyven év körüli gazdag és előkelő 
földbirtokost. A leány utálta azt az embert s ki
jelentette atyja előtt, hogy semmi szin alatt nem 
lesz nejévé. Viharos jelenet játszódott le atya 
és leánya között s az öreg, dölyfös nemesnek 
ezek voltak utolsó szavi:

— Engedetlen gyermeket nem tűrök a há
zamnál. Ertdj ! nem vagy leányom.

(Vége köv.)

tehát 310*57 kor. Az egylet vagyona a múlt 
tanév végén 8471*51 kor. összeget tesz ki 
készpénzben. A közgyűlés a bemutatott zár
számadást örvendetes tudomásul veüe s 
Pólyák Mátyás gondnoknak a íölmentvényt 
megadta, tevékenységéért pedig jegyzőkönyv i 
köszönetét szavazott.

5. Gondnok bemutatja az 1902 — 1903 
tanévre egybeállitott költségtervezetet, A ter
vezet szerint a bevétel 1871*51 kor., a ki
adás 2420 kor., a mutatkozó hiány 548*49 
kor. A közgyűlés a költségvetés tételeit el
fogadta, a felmerült hiányt államsegély czi- 
mén határozta kérelmezni a magas minisz
tériumtól.

6. Elnöklő titkár jelenti, hogy az egye
sület a folyó év végén VI cziklusának 3-ik 
esztendeje lejár, ez okból kéri a közgyűlést, 
hogy úgy a tagok gyűjtésére, mint pedig a 
liszlujitásra nézve határozzon. Erős a hite, 
reménye, hogy Csáktornya lelkes és áldo
zatkész polgársága, valamint a múltban, 
úgy a jövőben is híven fogja támogatni, 
fejleszteni továbbra is ez intézményi, mely
nek alapításán oly lelkesedéssel küzdött 
fennállásán oly édes és megnyugtató örö
möket talál. A közgyűlés titkár jelentésére 
határozatilag kimondja, hogy az uj tagok 
gyűjtésére az egyesület mindenkor tevékeny
kész hölgytagjait kéri fel, az újbóli mega
lakulást pedig 1903. év január hó első le
iében tartja meg

7. A jegyzőkönyv hitelesítésére Alszegliy 
Alajos és Thorday János tagok küldet
tek ki.

Végül elnöklő titkár megköszönve a 
tagoknak a szives részvételi, az ülést be
zárta.

K Ü LO N F É  LÉ Iv. •

Boldog ünnepeket kívánunk a ka
rácsonyi szent napok alkalmából lapunk 
minden olvasójának, előfizetőjének, jóaka 
rójanak és szives munkatársainknak !

Közgyűlés A Csáktornyái kereske
delmi kaszinó I. hó 26-án délután 3 óra
kor tartja saját helyiségében rendes évi 
közgyűlését

Felhívás. A 118 956/898. sz. m
kir belügyminiszteri körrenddel 1 §-a ér
telmében az orsz. betegápolási alap terhére 
gyógyszer rendelhető a) Azon szegények 
számára, kik az 1886. évi XXII. t. az. 145. 
§-ához képest magukat közsegély nélkül 
lent,irtani nem képesek, b) Hatóságilag iga
zolt azon szegénysorsuak számára, a Kik 
keresetük vagy jüvödelmük csekély voltá
nál fogva csakis a legszükségesebb lélfen- 
tartási eszközökkel rendelkeznek és köz- 
ftllogás szerint szegényeknek tekintetnek, 
végre c) azok számára, a kik az a) és b) 
pontban megjelöllek közé nem tartoznak, 
de oly mostoha viszonyok között vannak 
akkor, a midőn veszély esetében gyógyszerre 
szorulnak, hogy legjobb akaratuk mellet is 
képtelenek a gyógyszer árának megfizeté
sére A helyi hatóságnak kötelessége lévén 
a fenti a) pontban említett szegények név
jegyzékének a szegény jogon való rende
lésre hivatott orvosokat és az illető gyógy
szerészt ellátni, illetőleg az e részbeni vál
tozásokat évenkint velők közölni, ugyan

azért felhívja az elöljáróság Csáktornya 
nagyközség területén lakó magukat közse
gély nélkül fenntartani nem képes szegé
nyeket. hogy a kérdéses nyilvántartásba 
leendő felvételük czéljábúl Csáktornya nagy-



község hivatalos helyiségében 1 sz. alatt 8 
napon belül saját érdekükben jelentkez
zenek.

—  Mindenki tudja meg. hogy a legbiz
tosabb szer különféle gyermekbetegségek 
(vérszegénység, angolkór, sápkör, skrofulózis, 
tüdővész) keletkezéseinek elhárítására a Zol- 
tán-féle csukamájolaj, mely teljesen szag- 
és iznélküli. lápereje nagy és könnyen 
emészthető. Üvegje 2 korona a gyógyszer- 
tárakban.

—  Kinevezés. A Csáktornyái járásbí
róságnál áthelyezés folytán megürült albi- 
rói állásra Ö felsége Berlin Ágoston nagy- 
kanizsai törvényszéki jegyzőt nevezte ki.

—  Meghívó. »A Csáktornyái Iparosítják 
Egyesülete« működését f. hó 25-én, Kará
csonynapján, kezdi meg; a mikor is az 
egyesület helyiségéi az egyesület tagjainak 
rendelkezésére bocsájljuk. Vau szerencsém 
úgy a rendes és pártoló tagokat, valamint 
az egyesület iránt érdeklődő polgárokat s 
iparosifjakat is, az ünnepélyes megnyitásra, 
délután fél 3 órára, a tűzoltó-laktanya nagy
termébe meghívni. »Zrínyi Károly« elnök.

—  Választás A Csáktornyái takarék- 
pénztár f. hó 18-án tartott rendkívüli köz
gyűlésében, a beteg Szeiverth Antal helyet
teséül Pálya Mihály felügyelő-bizottsági el
nököt választotta. Pálya Mihály helyébe fel
ügyelőbizottsági tagul Dénes Béla jegyző 
választatott meg.

- -  Vasárnapi munkaszünet felfüggesz
tése f. évi deczember 21-én A karácsonyi 
forgalom akadálytalan lebonyolítása és a 
torlódások elkerülése czéljából a folyó év 
deczember hó 21-éré eső vasárnapon a 
munkaszünetet az összes posta- (lávirda-) 
hivataloknál lelfüggesztem. A kir posta- és 
távirdahivalalok ehhezképest jelzett napon 
a posta-távirda és távbeszélő kezelési ágak
nál tartsanak a szükséges személyzettel 
oly szolgálatot, mint más köznapokon s ezt 
alkalmas módon hozzák a közönség tudo
mására. Budapest. 1902. deczember 15

—  A tanítók mellett Vármegyénk 
törvényhatósági közgyűlése a tanítói fizetés 
emelése mellett állási foglalt. Az áll. tanítók 
egyetemes gyűlése átiratot küldött a megyék
hez s igy Zalamegyéhez is. Ezenkívül Ber- 
kovics József szepetneki plébános is adott 
be egy megindokolt javaslatot. Az ügy Ka- 
uíTmann Mátyás aljegyzőnek voll kiosztva 
kinek határozati javaslatát elfogadta a köz
gyűlés a következőkben: A vármegye kö
zönsége méltányolja a nemzet napszámo
sainak, a hazai tanítóságnak a magyar 
nemzeti kultura érdekében kifejteti nehéz 
és verejtékes küzdelmét. Ép azért szivének 
melegével fordul a tanítói kar felé és mél
tányos és igazságos kérelmüket magában 
foglaló és a magyar képviselöházhoz benyúj
tott feliratukat azzal a szeretettel veszi a 
törvényhatóság, mint a magyar társadalom 
egyik tényezőié, pártfogása alá, a minő sze
retettel munkálkodnak ők a jövő reményei
nek, fiainak az igazi valláserkölcsi alapon 
nyugvó nevelésén és tudásuk kiképzésén. 
Ennélfogva Zalavármegye törvényhatósági 
bizottsága azon kérelemmel fordul a mé-
I yen tisztel t képviselőházhoz, hogy a magyar- 
országi állami tanítóknak nov. 9-én Buda
pesten tartott II. egyetemes gyűléséből kifo
lyólag a tanítói fizetés rendezés iránt a 
nemzet törvényhozóihoz már benyújtott fel
iratban foglalt méltányos kérelmüknek most 
már elodázhattad kérelmén, a nemzet teher
viselő képességével arányban leendő meg
valósításán munkálkodni méltóztassék.

— Halálozás Baumhack Frigyes szent

ilonai vendéglőst és családját súlyos csa
pás élte, leányuk férjezett Bubin Jánosné 
28 éves korában hosszú szenvedés után f. 
hó 14-én elhunyt. Temetése 15-én volt nagy 
részvét mellett. — Reiner Anicza, muraközi 
születésű hajadon Bács-Pelrovoszelon e hó 12- 
éif életének lfi-ik évében elhunyt. A korán 
elhunytat közvetlen férjhezmenetele előtt 
szóllitotta el a halál angyala. Az elhunytban 
Kramancs Imre löldink. bács-petrovoszeloi 
közs. jegyző és neje szül. Terbócz Katalin 
rokonukat s nevelőleányukat veszitettéK. 
Temetése e hó 13-án nagy részvét mellett 
történt. Béke hamvaikra !

— A Magyar Memzet legjobban szerkesztett 
magyar napilap, tanügyi és gazdasági n.ellékletek-

j kel. Szerkesztik: dr. Jókai Mór és Beksics Cusztáv 
: főszerkesztők és Adorján Sándor felelősszerkesztő. 
Ara egy évre 24 kor., félévre 12 kor., negyedévre 

ló kor., egy hónapra 2 kor. Az előíizetési pénzek 
j póstautalványon Budapest. VII. Kerepesi-ut 54.
| Atheneum-épület küldendők.

—  A zágrábi érsek es a muraköziek
Ez év nyarán terjedt el vármegyénkben az 
a lesújtó nir, hogy a zágrábi érsekség a 
muraközi plébániák híveméi kint levő és 
jelzálogilag biztosított pénzeket (elmondta s 

(azoknak záros határidőn belül visszafizete
t t  elrendelte, mely körülmény súlyos csa
pásként nehezedett volna az illető adósokra. 
A vármegye törvényhatósága októberi köz
gyűléséből megkereste e tárgyban a zágrábi 
érsekséget, kérvén szóban forgó, a niuraközi 
népre sérelmes rendeletnek visszavonását. 
Az érsek átiratát a f ln> 9-iki megyei köz
gyűlésen olvasták fel, melyben értésére ad
ja a megye közönségének, hogy a szóban 
forgó sérelmes rendeletet nem vonhatja 
vissza: mert azt nem adta ki s nincs is 
szándékában kiadni, amil a közgyűlés meg
nyugvással vett tudomásul.

A vervad. A század legérdekesebb, legna
gyobb és legszenzácziósabb pőre kétségkívül a 

' tiszaeszlári vérvád tárgyalása voll, amely a maga
I idején egyenesen abszorbeálta a közvélemény 
minden érdeklődéséi. Mégis ez a pör, a mely csak

; tünete volt egy ezeréves forrongásnak, még most 
(se áll tisztán, tökéletes képet nyújtva a nagy kö- 
: zönség előtt. Eötvös Károly, a kiváló politikus, 
j iró és kriminalista most kitölti a nagy hézagot, s 
az Egyetértésben hitelesen és e mellett a nagy 
iró minden pszihologni és művészi fegyverével 
megírja a vérvád teljes történetét egy nagy, ha
talmas és örök becsu munkában, a melynek 1 
czirne: »A nagy per. mely ezer év óta folyik sí 
ma sincs vége.« Ez a munka már a második ' 

í kötet vége felé jár s most az Egyetértés azt a i 
I nagy és költséges kedvezményt nyújtja minden uj 
előfizetőjének, hogy az étidig megjelent két kötél- j 
nyi müvet teljesen ingyen megküldi. Karácsonykor,: 
a szent ünnepekre az Enyelérlés rendkívül érdé-1 
kés és szokatlan terjedelmű számmal lepi meg az 

(olvasót. A ház asszonyának, a gyermekeknek is 
(azonfelül, hogy lapjuk az Egyetértés és hasznos!
I olvasmány uk, egyúttal Ifivatsalonjuk is. A ki csak | 
j  kívánja, kedvezményes áron, (egészévre 4 írtért,) 
félévre 2 írtért, negyedévre I fiiért) kaphatja a| 

(kitűnően szerkesztett, modern divatlapot, mely 
más utón tetemesen drágább. Az Egyetértés elő
fizetési árai: Egy hónapra 1 fit SU kr. Negyed
évre 5 írt., Félévre 10 írt Az előfizetési pénzek 
(legczélszerübhen postautalványon) az Egyetértés 
kiadóhivatalába küldendők; IV., Vármegye-utoza
II szám.

— Bünhödés Vugrincsics Hezsö bűnü
gyében; ki mull Imi 27-éu Friedl János, 
Csáktornyái nagy vendéglőst meggyilkolta, csü
törtökön hozott ítéletet a nagykanizsai kir 
törvényszék. Vugrincsics töredelmes vallo
mást tett, melyben hangoztatta, hogy Friedli 
wem akarta megölni, hanem csak megsebe
síteni. A törvényszék 15 tanul hallgatott ki, 
kiknek legtöbbje kedvezően vallott a vád- 
lollra. A bűnt erős felindulásban elkövetett j 
s halált okozó súlyos testi sértésnek minő-' 
sitvén Vugrincsics Rezsőt egy és tél (IV *)1

évi börtönre ítélték. Az Ítélet ellen úgy a 
kir. ügyész, mint vádlott védője, dr. Bród 
Tivadar fellebbezéssel éltek. Mikor az Ítéle
tet kihirdették, Vugrincsics ájultan esett
össze.

— Orvosi körökben már rég ismert 
tény, tiogy a Ferencz József keserüviz va
lamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó ha
tása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül
múlja. Kérjünk határozottan Ferencz József 
keserüvizet.

—  A takonykor megszűnése. Csáktor- 
nya nagyközség területén a takonykor ha
tóságilag megszűntnek nyilváníttatott, miért 
is Csáklornyáról és vidékéről folyó hó 23- 
ától kezdődőleg ismét szállíthatók külföldre 
lovak.

Karácsonyra és újévre szebb, nagyobb 
örömet okozó ajándék, meglepetés nem képzelhető, 
mintha nőnk, rokonaink, gyermekeink részére meg
rendeljük a legelterjedtebb és legszebb szépiro
dalmi hetilapot, a Képes Családi Lapokat. Fél
évre az egész előfizetés csekély 6 korona, egy
negyedé vre csekély 3 korona. Ennél olcsóbban, 
szebb meglepetést szerezni nem lehet. A Képes 
Családi Lapok most ünnepli fennállásának 25-ik 
évfordulóját és ennek emlékére minden uj előfi
zetőnek ajándékul egy szép regényt küldünk. Az 
előfizetés küldendő a Képes^Családi Lapok kiadó- 
hivatalának Budapest, VI., Ú-utcza 12.

— Voltaire és Nagy Fridrik kezeirását
hozza a Nagy Képes Világtörténet legújabb 
füzete, a két királynak kezeirása egy lapon. 
Voltaire sokat volt Sans-Souciban, a hová 
Nagy Frigyes meghívta öt, hogy a töld leg
nagyobb Írója a legnagyobb király udvara 
fényét emelje. Együtllétük azonban nem 
voll valami boldog. Állandó czivakodásban 
és haragban éllek A király rossz verseit 
adta Voltairenek korrigálni, javítgatni és 
Voltaire panaszkodva és nyögve végezte ezt 
a munkál, királyi pártfogója házi feladatai
nak irodalmi gyomlálgatásat. Maga irta egy 
barátjának: »Keserű sors ez, a király szeny- 
nyesét mosni.« A király nyomára jutott en
nek s érezlelle haragját a költővel, a kit ez 
csak még jobban elkeserített. Szinte arra az 
orosz költőre emlékeztet a Voltaire helyzete, 
a kivel egy czár szokta javíttatni stilgya- 
korlatail és mikor az azokat rosszaknak 
találta, ólombányába küldte a poétát. Mikor 
az onnan kiszabadult, visszafogadta udva
rába. de mikor újabb verseit megmutatta 
neki. a poéta föláll és kifelé indult. »Hova 
megy?« rivali rá a császár. »A bányába 
Felség.«

Macaulay hosszabban foglalkozik Nagy 
Fridrikről irt essayében Voltaire és Nagy 
Fridrik viszonyával, most pedig a Világtör
ténet egy lapon hozza kezük vonását 173. 
füzeiében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötet írója is. Egy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára díszes félbör kötésben 16 ko
rona: füzetenként is kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In
tézel Részvénytársaság Búd ipest, VIII. Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő :

• H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Čakovcu 1902. 21-ga decembra. Broj 51.
X IX . tečaj.

Sve pošiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

MEOJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk

Izlazi svak i t je d e n  je d e n k ra t i to : vu  svaku  nedelju .
✓

Predpiatna cena je :
Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol leta . . . 4 kor. 
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 lili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Četerdeset sveti soldati.
Pod Liciniuša rimskoga cesara vlada

nju 320-ga leta po kristuševim narodjenju 
neizmerno progonstvo opet su morali trpeti 
krščeniki.

Prepovedali su njim svojih cirkvah po- 
hadjanja, nego mesto toga, da se krivim bo
gom vklanjati moraju. Pokehdob pako jako 
dobro znano bilo, da medju cesarskimi sol
dati, vnogo krščenikov takaj ima, zato celi 
regiment zapovedal skup pozvati, da se njun 
preglasi oštra zapoved cesara, a najmre kak 
strahovitu muku podnesti budu morali oni, 
koji bi se kratili krivim bogom povdati.

Zapoved je bila proglašena vu Sebaste 
varašu. Kad je cesarske zapovedi listu ko
nec bil vučinjen, iz glide van iztupi četrde- 
9et gjegjernih Soldatov, pak vodji svojemu 
lakov odgovor dadu, da se oni cesarskoj 
zapovedi verno podvrgavaju i privoljuju za 
njega vojuvati, dapače istu smrt podnesti 
pripravni jesu, nego svoju veru i Kristuša 
ostaviti pod nikakov način nečeju. Na ove 
reči se njihov vodja strahovito razljuti, i 
premišljavajuči čim vekšu muku da njim 
zavda. Buduč da za ono vreme zimske dobi 
strahovita zima je nastala, pak vsih četer
deset vojmkov do gologa slečene na srdmo 
po|ja postavi, a poljeg njih pako tople ku- 
peli da napraviti. Vsakomu je bilo slobodno 
vu toplu kupel iti, koj neče da od strahovite 
zime neizmrzne, nego povedal je tak, koj- 
vu toplu kupel pustil se bude, da on od

Z A B A V A

U starom Rimu.
(Na promišlanje.

Gde se danas sveti otac papa na svo
jih Setnjah u Rimu friškoga zraka uživa, j 
tud su se negda umietno priredjem vrtovi 
i šetališta krvoločnoga rimskoga cesara raz- 
poztranjivali. Simo je cesar znal svoj rim
ski puk pozivati te im zabave pripravljati. 
On je  takovom prilikom sam najviše za
bavljal puka, jer je znal viešto konje kuči- 
rati lyru pievati i drugo svašta lak, da se je 
u njegovoj umietnosti sve čudilo ili bolje 
rekuč sve čuditi moralo, za da mu se po 
volji izkaže. Puk je  anda na tih priredjem!) 
zabavah puno toga: a najviše krvoločnosti 
videl: gladiátoré se divljom zveradju boriti! 
zalim neoboružani krščeniki u velikom cir
kusu, gde se sa tigri i oroslani bore i 
konačno po ovih raztrgam budu; onda ona 
čarobna (copernatska) razsvieta vrta i šeta
lišta, od hiljade i hiljade raznih raznih far- 
bah svetiljkah Svega toga je puk več bil 
sit, pak se je  za današnju predstavil, na 
koju je bil posebno pozval, moral nečemu

onoga vremena od krivožcov pozdravljen 
bude, Vsih četerdeset vitezov stalno su pod- 
našali ovu neizmernem trpljivostjum zavdatu 
trpeču muku, koja polagano se njim smr- 
jum grozila. Iz med poganjskih vojnikov, 
koji su nje stražili, spazi jeden na zraku 
zvunredno pojavljenje. Nebeška tela su leb- 
dila pak iz zelenoga listja spletene vence 
dišali jesu ober muku trpečih vojnikov, 
zmed četerdesetih jeden je samo bil bez 
venca.

Doklam si ov od nebeškega pojavljenja 
premišljaval, koj je venca ne bil dobil, van 
stupi iz golo stoječega šerega i vu vruču 
kupel odbeži, koma da se je vu vodu hitil. 
zmenkala mu je duška i taki je vumerl. Tb 
je iz jedne strani čisto naravsko, da mogla 
vručina, ili pako vruča voda vmori na pol 
zmrženoga človeka. Tak je to mislil vu sebi 
o v poganjske vere sóidat, da trideset i devet 
vencov, 39 vernih mučenikov zaslugu zna- 
menuje doklam je on jeden neveren postal 
svojemu odkupilelju Doli sleče on lakaj 
svoju opravu. i k mukam terpečem se pre- 
druži, skojimi mučeniki skupa je on takaj 
bil smrt podnesel, ako prem nije bil krš
čeni. Mesto vodenoga krsta, kod njega je 
krvni krst, kakti za Kristuša smrt trpečega 
to nadomestil.

Četerdeset prave vere giozovite zime 
po mržjenih mučenikov tela, je vodja dal 
na ogenj spometati. i ua prah i pepel zpo- 
žgati.

Priredil M F.

Nekaj od svinjah.
Gnu veliku zazvedavanje, koje se da

nas magjarskih svinj i onih visoka cena, 
na pijacu za svinje plačaju, opet prama od- 
hranjlivosti vodi pazljivost i kak da bi sa
mo s prstom pokazali nato, da do ista svi
nja je ono, iz česa mali gospodari i siro- 
maški ljudi moreju si danas peneze priskr
beti i povanost svoju s hasnom voditi.

Nego one vnoge i velike falinge ven
dar, s kojimi glede ovili zahvalnih i prostih 

jstvarih mali povitelji pri skrhonošnji i pri 
njihovem stanu iliti kotcu grešiju: genulo 
me na to. da njim sledeča obavestim.

Glede svinjske skrbnosti, samo vu no- 
višem vremenu počeli su povitelji vekšu 
krb obrnuli. Med poljodelstva gospodarstve- 
ninti težkimi posli, prevideli jesu, da iz po- 
vanje svinj, ako na nje dotičnu skrb i pa- 
zku nosiju, priličen basen dobiva se. Danas 
več nedržiju svinjsko gospodarstvo za pot- 
rebnu zločeztoču, kak su prvlje bili mislili, 
nego jedno glavno zvirališče i za gospodar- 

istvenu jednu najbolšu stran. Danas vre ne 
drži gospodar samo tuhko svinj, koje bi sa
mo nepotrebno ščavu ponucati, nego tuliko 
kuliko povali i mesta njim dati. prikladen 
je. Na suprot gospodar ovih poslom trsi ti 
se ima i mora, ako svojemu trudu hasna 
želi videli.

Na velikim imanju, gde razumljivost i 
penezi ne menjkaju, tam na rečene stvari 
vnogo vekšu skrb i pazku nosiju, kak naj-

drugomu, nečemu novomu nadati kaj još 
videl nije.

Anda je sve vrvelo u Neronove vrtove.
Danas budu krščeniki u zverske kože 

zašiti a onda najluči psi na nje nahusteni. 
Kad se je več na večer zatiničilo, da su se 
u vrtu morale sva liljke vužgati, onda su 

Í vužgane bakije; ali Kakove su to bile bak- 
Ije? — Krščeniki, muži, žene dievojke! Ove 
su na slupove zvezali, smolom, voskom i 
uljem oblejali te je onda vužgali. To je bilo 
sigurno nekaj novoga, jer pri svetlosti gore
čih živih ljudih nisu još nmljam videli svo
jega cesara viešto konje ravnali, niti čuli 
preliepo popevali.

Za lakove zabave nije bil dosta jedau 
večer, to se je ponavljalo više večerih jedno 
za drugim. Lietna noč 27-ga Junia godine 
d7 je prenaglo prošla; ali je zalim došel 
28-mi, 29-ti i 30 Juni, i svaki dan su bila 
lakova hustenja pašah pri rasvieti živimi 
bakljami. Gieli Rim je od veselja pleskal a 
božja cirkva se je žalostila.

Ne samo u Rimu, več po cieloj dale- 
koj rimskoj državi budu na zapoved cesara 
krščeniki klani, i to ne samo na kratko 
mrzlim željezom zaklani, koje jednim udar- 
čem život razori, več svimi onimi mukami,

sklučenjem sglobovah, pretrganjem kostih 
mrcvarenjem grebeni, kuhanjem u ulju, na- 
jiajanjem raztopljenim olovom i drugimi 
strahotami. Pak sva ova prisilna sredstva, 
sve ove strašne muke nisu bile moguče 
ubiti božju cirkvu Mučeniki su radostno, 
stopali na muke! . . .

Baš u to vrieme je apoštol Peter u 
svojem drugem listu pisal, da je več vrieme 
da odloži svojega šatora (svoje tielo), jer da 
mu je tak njegov gospodin. Jezuš Krisztuš 
nazvestd.

Dana 29-ga Juuia godine 67-me bil je 
Peter na križ razpet a Pavel izlog dana 
mečom jmgubljen. Mnogi krščeniki bili su u 
sto vrieme šnjimi mučeni.

1 za Nerona je miera bila puna, jer 
jednu godmu za tim, ga više nije bilo. Kak 

j  goder se sopunski mehur puhanjem dieteta 
irazpline, i islo tako je Nerona neslalo.

Neprijatelji Rima iz vana, a podjarm- 
11 j eni narodi u državi su se dignuli. Nero ih 
j<‘ dugo izsmiehaval uzdajuči se u svoju ja 
kost; ali kad je na jedenkrat glas puknul, 
da je za cesara drugi izabran i da če do 
koj dan bdi kakti lakov jiroglašen, onda ga 

i |e stoprv strah obišel. Ali na skoro se je 
opet udobrovoljil te je pričel opet davati





Kada za tim vu sobi stupi od kupeli sluga 
s velikom presenetostjum opazi, da Makkay 
Žiga bači osim druge svoje oprave laibeca 
svojega je na sebi bil pozabil.

— Žiga bači — veli njemu jeden po- 
znanec —  ovoga prusljeka morate si sleči 
iz sebe, vu njem nemrete se kupati.

— Neslečem si ja njega, veli Žiga bači 
niti za nikaj.

-• Nu kak vam velim, da vu prus- 
Ijeku nemrete se kupati.

— Na sramotu neču si ga sleči!
— Nu pak zakaj ne?
— Vu ovim prusljeku držim ja svoje 

peneze, pak i vuru lakaj.
Veli i nuter stupi vu veliki kad, skrb* 

Ijivo pazi na to, da se mu njegov prusljek 
ne zmoči.

Š irom aštvo .
Brenda Janoš vu akademiju je hodil 

vu školu, nego zbog siromaštva presiljen bil 
je ostaviti svoju navustnost, odputuval je 
vu Arad, gde je za romanskoga duhovnoga 
stola za pisara bil gori prijet. Nego Brenda 
nevolji je ovo ni bilo pomoženo. Navolil se 
duže podnašati nevolje i ove dane se bil 
obesil.

A azarenuš.
Javiju nam iz Szenteša, da Racz 

JanoS 84 let star szenteški poljodelavec pel 
pet danov bil je domu, bez da bi ga bili i 
pokopali. Racz je nazarenuš bil i zadnja 
njegova želja bila je ta, da po druge vere; 
navadi telo njegovo naj ne pokopaju. Druge i 
vere duhovno poglavarstvo nije dopustilo, 
da ga na njihovo groblje odneseju. Za peti
mi dani potlam ipak su njega bez svake 
ceremonije pokopali.

H erceg a  p is a r.
Lobkovicz hercega palače kancelariji 

samoubojstvo se pripetilo. Bodinger Karoly 
bivši soldački stražmešter kojega je herceg

vu svoju kancellárija za pisara imenuval, 
na obločne križe se obesili. Samoubojstvo, 
koma okolo pete vure biii jesu spazili, kad 
mu njegovo telo, več čisto mrzlo bilo. Bo
dinger je kaj kakove falinge bil včinil i radi 
toga bili su njega premislili na hercega je- 
dnu morva orsačku imanje, kam bi se imal 
vre 1-ga januara preseliti. Več od nekojih 
danov je jako izvan sebe bil i naveke je 
samo to govoril, da nikak nemre pozabiti 
Budapešla i njega ostaviti. Ženu i troje 
detce ostavil je  za sobum.

P aro b ro d o v  nesreče .
Magjarsko-horvatsko parobroda družtvo 

po telegramu je  taj glas dobilo, da po imenu 
Zvir ladja koja je vu Australiju cukora vo
zila, poljeg Adelajde se je zdrobila. Na ladji 
poslujuče sluge vendar oslobodili jesu. — 
Drugi telegram iz Hamburga dohadja i na 
glas daje, da je po imenu Neptun zvani 
parobrod se na Načnom Morju se vtunul. 
Iz ladjarskih slugov se samo pet ljuddi os- 
lobodilo. Dvadeset i četiri pako vu morju 
se potopili jesu.

Z im s k a  oprava.
Veliki i prezmožni dan bude vu ne- 

delju popoldan za tri slo malenih ljudih. na 
dečke i pučice gledeč. Danas još od zime 
trepetajuči doma svojega po mrzljim dvoru i 
skačeju vu poderanoj letnoj opravi i Ijuk- 
njastimi cipeli. Po večeraj ta se stisneju k ( 
toploj železnoj peči, sdihavajuč, nego med i 
tem toga zradostjum računajo vu sebi još 
kuliko krat imaju si doli leči i gori slanah 
doklam bude božič. Draga njihova majka 
za ruke nje prime onda i ide žnjimi vu 
glavnoga grada Szegény gyermekkert Egye
sület zvanu zmožnu palaču. Vu dobro topli 
zmožni palači jeden kre drugoga sla- 
neju po sebi dečki i posebi pucice. Palače 
ove dugih stolovah položeno je tristo dobre 
tople oprave, i lakaj toliko cipeljih i čižinah.

mogel, sveže si preko čela svoj crveni ru- 
bac. žepni. Mora se sakrivati.

Phaonova vila leži na strani; nešlo 
udaljeno od česte: Neroaa i njegovi 
pratilci ostave svoje konje u šikarju 
te se odpute po staži do vile. Tu se ide 
kroz trstinu, i trnje, Neronove bose noge to 
dobro čute. Negde miestemice mora Nero 
svojega kepenjka na zemlju prostirati. za 
da mu trstina, trnje i oštro kamenje toliko 
nevraža bose noge, koje su negda dišučemi 
tinkturami mazane bile. Phaon veli, tu se 
neka cesar za vrieme sakrije, dokle bude 
mogel neopažen u vilu doveden biti. On 
nije hotel biv zakopan, lak je rekel, pak je 
ostal vani na tratini ležali; ali vani po noči 
pod vedrim nebom punim zviezdah . .

U to donese listonoša na Phaona pismo. 
U ujem je stalo pisano da je senat (stare
šinstvo) proglasil Nerona neprijateljem do
movine te ga je obsudil na smrt po starom 
zakonu

Kakovo je to pogubljenje po starom 
zakonu? — zapital je Nero. To mu se je 
povedalo, najmre: osudjeni bude glavom 
medju dvie željezne škrake strpam i onda 
šibami tako dugo šiban, dok umre. Osup
njeni i prestrašeni Nero pograbi dva noža, 
koje je  uviek sobom nosil, pregleda dobro 
njihovu oštrinu i onda je  spravi veleč: »Još 
mi nije smrtna ura došla» — zalim je zah- 
tival, da svi okolo njega zapievaju žalostne 
piesme te se u prša neka šakami tuku, a 
k tomu je još prosil, da mu netko svojim 
vlaatitim primerom pokaže te ga na smrt

ohrabri, a kad se nitko njemu za volju nije 
hotel zaklati za da ga na umiranje ohrabri 
pričel je mahnitati, izvan sebe je postal te 
si je sam sebi spočilavat kakov je strašlji- 
vica. »Ja živim na svoju sramotu» — rekel 
je — »to je sramotno, Nero sramotno, oh
rabri se Nero! Probudi se iz sna strašlji
vosti!*

Sad se začuje kroz noč širopot konj
skih kopilah. Živi mora Nero ulovljen bili, 
tak je zapovied glasila, koju su jahači do- 
nesli. Ali zapoviedi nisu moglji udovoljiti.| 
jer si je u lom hipu, kad su dojahali da 
ga vlove, sam vrata prerezal. Krv je cu- 
rela, oči je izbulil, lice namrgodil i bilo ga 
je strašno pogledati tak, da su se jahači 
nahrupivši u sobu nad tim strašnim čovie- 
kom osupnuli.

Senat se proglasil Galbu rimskim ce-i 
sarom, puk je od radosti u ruke pleskal, 
Neronove štatue je sprehital i spolrl, nje
gove pristaše i pomočnike poubijal, koji su 
ga najme podpomagali u krvoločnosti

Ovak je dokončal Nero: njegovo imel 
je odurno svakomu čovieku bil on kršče- 
nik ili inovierac. O apošlolih Petru i Pavlu 
pako pieva cirkva: »Ti si je postavil za 
hercege ciele zemlje* — a ona sama, ona | 
progonjena cirkva poslala je tvrdjava na i 
briegu, do koje u neprijateljskoj nameri nije 
moguče dojti, te uviek je stalo, sloji i bude | 
stalo o njoj: »Paklena vrata ju neče nad-j 
vladati!* —

Em. h o iia y

Sve je čisto novo, koje još nigdar nije no
sil nigdo, oni budu si nje oblekli prvikrat. 
Ovo dobrostivno družtvo po razdelenju opra- 
vicah pobrinulo se je za to, da ove mlade 
male ljudi i dobro podvori i pobrinulo se 
je takodjer, da na ovo svetjenost veliki ve
liki ljudi kao gosti lakaj, da budu prisutni 
Nek se veseliju malenih veselju i nek se 
srdcu svojem na pomiluvánje geneju i za
lim alduju. da još više siromaških malih 
decah društvo od pozebice i od snega obra- 
nuti moguče bude.

J loskvenka p rip o ves t.
Vu Moskvi jeden trgovec je dužen bil 

jednoj žnjim vu kompaniji bivšoj vdovici 
do 25 jezer rubelov, nego nije hotel njoj 
ovoga duga naplatiti, tim se bil izgovarjal, 
da je on njoj več bil platil, još za ono 
ono vreme, kad je ona pri čislom zdravju 
bila. Nego žena nije veruvala trgovcu, nato 
on vzeme vu ruku svoju jednu goruču 
sveču ina hižnoj steni pred Blažene Device 
Marie višeči kip stupi i tam na svetjenu 
prisegu podigne gori svoju desnu ruku. Sad 
se pripetila čuda. Trgovca vu onim hipu, 
kad je nakanil prisegu položiti, žlak ga bil 
trefil, ruka njegova pako, koju je na pri
segu podignul, negibljiva postala i za tvr- 
dila je. Tergovec od onoga vremena nepres 
tajno bezpameli vu postelji svojoj lezi, za 
tvrdjena ruka pako još navek vu takovim 
položaju biva tak, onda, kad je nju proti 
nebu podignul bil. Vnogo jezero želječili 
ljudih dohadja sad svaki dan ovoga trgovca 
hiži, da vidiju pravičnosti božanske zaslu 
ženoga dara.

Pesma vinogradska.
Prelublen svet Urban,
Fidober naš mejaš.
V goricaj stanuješ,
Lepo grozdje imaš,
Zori ga, sladi ga,
I daj nam dober mošt!

Lepo te na bregu,
Vsak mužek počasti.
Okol kipa tvojga,
Rad trsje nasadi,
Čuvaj nam, brani nam 
Gorički dober sad.

Marljiv mužek verno.
Vinograd okopa,
I k svetom Urbanu,
Se v brege rad poda,
Poglet ide vu klet,
Jel se čep još derži

Po svetom Mibalju 
Bratva dobra je,
A k svetom Martinu 
Pak vince krsti se.
Pij mo ga. i hvalmo 
Boga, koj vince da!

Na zdravje Medjmurcov 
Naših prijaleljov!
Svih vmogradarov,
Urbana susedov 
Nalejmo i pijmo 
Urbana častijmo!

O letics M átyás
vinogradar

Odgovorni urednik: 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



XSlé'Bkgességi tőzsde megnyitás. i
Van szerencsénk Csáktornya város és vidéke közönségé- ( 

nek 1). tudomására adni. hogy üzlethelyiségünk mellett ]

H&lünlegetféjfi tőzsdét !
nyitottunk, melyben állandóan mindennemű dohány- szivar ( 
és szivarka különlegességek, valamint posta- és okmány- j 
bélyegek és váltóürlapok kaphatók. (

Kiváló tisztelettel !

« » » -  TODOR R. kereskedése. !

G u b o t t n  —  fW w /í Ž itk u .

1 m.-mázsa. 1 m-coul kor fi||.

Búza Pšenica I í  O u __
: Zab Zol) 11 7 0 __

Rozs Hrž 1 1 0 0__
Kukoricza uj Kuruza nova 10 20 — 

j * » ó » stara 18.00 —
Árpa Ječmen 10 20 -
Fehér bab uj Grab beli 1800 -

j Sárga » » » žuli 15 20 —
Vegyes » » » zmešan 1500 —

1 Lenmag Len 22.00—
Bükköny Grahorka 18.00___

B á r m in e m ű

könyvkötészeti munkát
elvállal és gyorsan elkészit

Fischel Ffilöp (Strausz Sándor)
könyvkötészete 

C s á  h t o r n i  á  n.

# # # # # # # # #
( ’sáktorn váll, a Zrínyi 
külvárosban njonnn be

rendezett

o l a j -  és - 
=-----szikvizgyár

—■ e I a d ó. 
Bővebbeta tulajdonosnál

Zeleni Rezsőnél
C s á k t o r n y á n.
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Hirdetések
felvétetnek lapunk kia

dóhivatalában.

JzölöoltVányoH
szokvány m inőségben és

eu ró p a i nem es gyökeres és s im a vesszők m élyen  
le s zá llíto tt árakon . O ltványok ezre 90 — 100 fo rin t.
Mindenik a legkiválóbb bor- és cstmegefajokból, fajtisztán, 
teljes jótálással. Ha a szállitmány a megrendelésnek meg 
nem felelne, ugv az oda- és visszaszállítási költséget, va
lamint a megrendelő által kifizetett összeget hiány nélkül 
azonnal visszafizetem. Így mindenki ebbeli szükségletét 

az én költségemen házához szállítva tekintheti meg.

É L Ó K E R I T  É  S.
G lcditschla csem eték és m agvak, 

óriás töviső, igen gyorsan fejlődő sövénynöveny. Ez az 
egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év 
alatt, rendkivüí csekély kiadással, melyen nemhogy em
ber, de semmiféle állat, még az apróbb nyulak sem ha
tolhatnak át, úgy, hogy a bekerített részek teljesen kulcs
csal zárhatók. M inden rendeléshez ra jzo k k a l e llá to tt  
ü lte tés i és kezelési u tas ítás  m e llé k e lte tik . Bővebb 
tájékozás végett színes fénynyomatu díszes árjegyzékek 
ingyen és bérmentve küldetnek, rendelési kötelezettség 
nélkül. Az árjegyzésen kívül egy oly könyvet kap ezzel, 
ki czimét eg" levelezőlapon tudatja, mely nincsen az a 
ház vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. így még azoknak is érdekében áll. 
kik rendelni semmit sem akarnak mert benne számos 
oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy 
■ *., . . .  szolgálatot tesznek.U ÚCSem etek . Kétéves, óriási jövedelmet biztositó
---- 1 - - ---------  - vniiw.1 fogva, ennek tenyésztése
majd minden gazdaságban az utóbbi időben rendkívül 

elterjedt.
Czim: »Érm elléki Első S ző lőo ltvány-Telep  Nagy- 

Kágya u. p. S zékelyhid  811) 8-20
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$  M e g h í v ó .

t  Z Z Z Z  A CsáKt ornya- Vi dí Hi  t aHar f Hp^nzt ár  r é s z v é n y t á r s a s á g
1 9 0 3 .  j a n u á r  8 - á n  d é l u t á n  3  ó r a k o r  t a r t j a  m e g  i n t é z e t i  h e l y i s é g é b e n

jt VU. Ifi rendes Közgyűlését
J f  a z  a l a n t i  t á r g y s o r o z a t t a l ,  a  m e l y r e  a  t .  r é s z v é n y e s e k  e z e n n e l  m e g h i v a t n a k .

k  Túri/isorozni :
Jk i. Megnyitó.
y 2. Kél részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
\  3. Az igazgatóság és ;t felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt ü/.h'lévről.
V  4. Az 1902. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása: a nyereség felosztása.
Jk 5. Cvetkovics igazgató indítványa a részvénytőkének 300000 (Háromszázezer) koronára leendő felemelése
y  s a tartaléktőkének a részvényesek között való arányos Mosatása iráni.
Jk 6. Esetleges indítványok.

ík Kelt C s á k to r n y á n , 1902. deczember fi-án.
r  Az igazga tóság .

y  48. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de ezen |og gvakorolhatására
k. megkivántatik. hogy a részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye a közgyűlés előtt legalább négy hét óta a társaság könyveiben a/ ö ne-
K  vére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.

ST A választási jog azonban nem csak személyesen, hanem a távollevők által is gvakoroltathalik. t i a me g  nem jelenhető részvénves
í r  **y másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonban szintén szükséges, hogy az ily megbízás által s/ava/o r. sz-
r  vényes legalább 20 éves legyen és részvén e 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék.

Meghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatók ki

y  848 ^__3

Nyomatott Ftschel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

\z iskola-utcza 132 sz. házban H d Z C t d d á S i

’ Csáktornyán mezö-utcza 48. számbútorozott szoba I alatti ház szabad kézből azon-
----- sssssssssssssr " íial eladó.

&  azonnal kiadó. /»? B ő ve b b e t a k id ó h iv a ta lb a n .
849
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