




—  Házasság. Fodor Gusztáv csóth-i 
(Veszprém-m.) körjegyző 1900. szept. hó 
17. napján esküdött örök hűséget Plichta 
Gizella kisasszonynak, Plichta János volt 
vizi-szent-györgyi körjegyző és Székely Ka
rolin kedves leányának Dobronakon.

—  Kirendelés. Pintárics Pál bottornyai 
aljegyző a dráva-vásárhelyi körjegyzőséghez 
helyettes körjegyzőnek rendeltetett ki.

—  BÚCSÚSZÓ. Miután áthelyezésem gyor
san és váratlanul történt, mindazon jóbará
taimnak és ismerőseimnek, kiktől személye
sen el nem búcsúzhattam, ez utón mondok 
Isten hozzádot. — Mura-Szerdahely, 1900. 
szept. 13-án. Balaskó János csendőr.

—  Eljegyzések. Dobsa Rókus ujudvari 
urodalmi kovács Etelka nevű leányát Prá- 
tinger János varazsdi főkalauz jegyezte el. 
— Zama Kornél stridói pénzügyőri szemlész 
jegyet váltott Pikel Leontin kisasszonynyal 
Nagy-Kanizsáról, — Bocskay Józset nagy- 
kanizsai iparos eljegyezte Kluger József bot
tornyai vendéglős kedves leányát, Katalin 
kisasszonyt. — Horváth Antal mura-szerda
helyi földbirtokos kedves leányát, Anna 
kisasszonyt eljegyezte Glubih Károly helybeli 
vasúti tiszt. — Lukasi József varazsdi posta- 
és távirda-gyakornok jegyet váltott Horák 
Bózsika kisasszonynyal Nagy-Kanizsáról.

—  Jubileum. A varazsdi »Vila« dalárda 
impozáns módon ünnepelte meg folyó hó 
8-án fennállásának negyedszázados évfordu
lóját. A város ezen alkalomból zászlódiszt 
öltött. A jubileumon részt vettek a zágrábi, 
körösi, verőczei és károly városi dalárdák 
nagy számban. Délután a Drávahid melletti 
vendéglőben táncz mulatsággal egybekötött 
népünnepély tartatott.

—  Anyakönyvi kimutatás. A dráva-csáyi 
anyakönyvi kerületben a f. év 8 hónapjá
ban 38 születés, 24 halálozás és 11 házas- 
zágkölés történt.

—  Felhívás. Miután a sertésvész köz
ségünkben megszűnt, felhivatnak a 7500. 
F. M. 98. sz. miniszteri rendeletnek megfe
lelő ig  Csáktornya nagyközség sertéstulajdo
nosai: t-ször. A sertésólakból a trágya 5%  
mészoldattal való fertőtlenítése után a me
zőre kihordandó. 2-szor. A serlésólak bel
seje kellő kitisztítás után a fenti mészoldat
tal fehérre meszelendők. Ezen fertőtlenitési 
intézkedések legkésőbb nyolcz nap alatt 
annál is inkább szigorúan és pontosan végre- 
ha)landók, mert a mulasztók 4 —200 kor. 
pénzbírsággal bűntetteinek. — Csáktornyán, 
1900. szept. 10. Az e l ö l j á r ó s á g .

—  Halálozások. Sáfránits János nyug. 
népiskolai tanító és perlaki kántor, életének 
72-ik évében hosszas szenvedés után el
hunyt. Temetése a legnagyobb részvét mel
lett történt. Koporsójára az elöljáróság gyö
nyörű koszorút telt le. — Zagurszki Károly 
varasdi magánzó rövid szenvedés után éle
tének 70-ik évében elhunyt. Benne özv. Vu- 
tsák Miksáné fivérét gyászolja. Áldás ham
vaikra !

—  Raktártüz. Heinrich Miksa helybeli 
vegyeskereskedőnek a Főtéren levő bolthe- 
lyisége melletti raktárában f. hó 8-án este 
8 órakor eddig ismeretlen okból tűz ütött 
ki. A kár meghaladja a 2000 koronát. A 
tüzet azonban sikerült a tűzoltóknak még 
idejekorán megfékezni, s igy minden na
gyobb veszedelemtől a helyiséget megóvni.

—  Felhívás a hazai szőlőbirtokosoknál 
rendelkezésre álló és eladásra szánt európai 
és amerikai szőlővessző- és szőlöoltvány- 
készletek bejelentésére. Hogy a szőlővesszők 
és szőlőoltványok eladása a termelőknek 
megkönnyittessék s hogy azok, a kik akár

európai, akár amerikai szőlővesszőket, akár 
szőlőoltványokat vásárolni óhajtanak, a lé
tező készletekről idejekorán tájékozást nyer
hessenek, úgy mint az előző években, a fo
lyó év őszén is mind az európai, mind az 
amerikai fajtájú szőlővessző-, mind a szőlő- 
oltvány készletekről hirdetés fog kibocsát
tatni. Felhivatnak ennélfogva mindnzon szőlő- 
birtokosok. a kik az 1890. évi szeptember 
hó 25:én 60,900. szám alatt kibocsájtott és 
alább szó szerint közölt szölővessző-és sző- 
löoltvány-üzleti szokásoknak minden tekin
tetben teljesen megfelelő európai vagy ame
rikai szőlővesszőkkel vagy szőlőoltványokkal 
rendelkeznek és azok eladása tekintetében 
az említett üzleti szokásoknak magukat alá
vetni hajlandók, hogy készleteiket, fajta, mi
nőség (sima vagy gyökeres vesszők, oltvá
nyoknál az alany és a reá oltott honi fajta- 
és mennyiség szerint a termelési hely (vár
megye község, vasút- és postaállomás) és az 
ezrenkénti eladási árak megjelölésével, azon 
kerület szőlészeti és borászati felügyelőjéhez, 
a mely kerületbe a vesszők, illetőleg az olt
ványok termelési helye tartozik, lehetőleg 
mielőbb, de legkésőbb a folyó évi szeptem
ber hó 20-ig jelentsék be. A bejelentések 
teljesítésének könnyítése czéljából bejelentési 
ivek adatnak ki és pedig külön ivek az 
amerikai és európai szölővesszők. és ismét 
külön az oltványok bejelentési czéljából. Ezen 
bejelentési ivek bélyegmentesek s a rovatok 
megfelelő kitöltése mellett a bejelentő saját
kezű ábrásával ellátva kizárólag azon kerü
let szőlészeti és borászati felügyelőjéhez nyúj
tandók be. a mely kerületbe a vesszők ter
melési helye tartozik. Ily bejelentési űrlapok 
a szőlészeti és borászati kerületi felügyelők
nél, a szőlészeti-, borászati- és pinczeegyle- 
teknél s a vármegyei gazdasági egyesületek
nél ingyen kaphatók.

— Gerlóczy Géza a kassai gazd. tanintézet 
közgazdasági és jogi tanszékének tanára, a »Gya
korlati Mezőgazda« felelős szerkesztője a napok
ban adta ki »Jogisme a gazdasági acadérnia és 
tanintézetek hallgatói s gyakorlati gazdák részére« 
cziinü könyvét. Ezen munka régóta érzett hiányt 
pótol a mezőgazdasággal foglalkozók körében, mert 
a mellett, hogy az őstermelésre vonatkozó összes, 
törvényen vagy rendeletén alapuló jogi szabályo
kat rendszeres és könnyen megérthető irányban 
ismerteti, ezenfelül részletesen méltatja az összes 
magánjogi és közjogi szabályokat, a melyek a 
gazdát úgy az általános miveltség, mint a gyakor
lati élet szempontjából kiválóan érdeklik, szóval 
felöleli az egész jogéletet. A mű a szerző kiadá
sában jelent meg, ára 5 korona. Megrendelhető a 
szerzőnél Kassán, a gazdasági tanintézetben.

—  Betörés. A múlt héten eddig isme
retlen egyének betörtek a szobotiezai plébá
niához tartozó szent-kereszti kápolnába, s 
onnan többféle templomi tárgyat, a persely
ből pedig 14 kor. készpénzt elloptak. A 
csendőrség erősen nyomozza a tetteseket.

—  T. olvasóink b. figyelmébe .ajánljuk Orlai 
Sándor elsőrangú párisi Palais Koyal áruházát, 
(Budapest, Koronaherezeg-utcza 8.) E kitűnő hír
neves ezég a legnagyobb bizalomnak örvend és 
az ott vásárolt áruk jók, olcsók és a legmo
dernebbek.

—  Kézre került tolvaj. A helybeli csen
dőrőrmester múlt hó 27-én Dráva-Csány köz
ségben jó  fogást tett. Elfogta ugyanis Klo- 
bucsár Antal stájerországi illetőségű rab
szökevényt, ki 1899. év julius havában ol
dott kereket a luttenbergi fogházból. Klobu- 
csár ezideig mint rabszökevény bejárta Ma
gyar-, Horvát- és Stájerország nagy részét, 
22 rendbeli betöréses lopást követett el kü

lönböző helyeken. A rabszökevény most a  
járásbíróság börtönében várja méltó bün
tetését.

— Viharágyu verseny Badacsonyba. Zalavár-
megye gazdasági egyesülete f. hó 8- és 9-én tár
sas kirándulást rendezett a balatonmenti szőlő
telepek tanulmányozása czéljából, melynek egyik 
legérdekesebb pontja a kirándulással kapcsolato
san rendezett viharágyu-verseny volt Badacsony
ban. melyhez nemcsak a belföldi, de külföldi gyá
rosok is meg lettek híva. Az érdeklődés a szőlős
gazdák részéről oly nagy volt, hogy nemcsak a 
balaton mellékéről özönlöttek a résztvevők, hanem 
bihar- és hajdumegyéből is voltak jelen szőlős
gazdák, hogy hallhassák a nagyin, földrn. miniszter 
által kiküldött, a metereologiai intézet I. assistens: 
Kaum Oszkár előadását »a viharágyukkal való vé
dekezésről«, valamint a jelenlevő szakemberek bí
rálatát. A bíráló bizottság által felállított 9 pont, 
melyek az egyes ágyuk anyagára, szerkezetére, 
használhatóságára, hatására, a kezelő-személyzet 
biztonságára, az ágyuanyag felmelegedésére lövés 
közben, az ágyú magaviseleté zuhogó záporban; a 
felhasználandó lőpormennyiségére és az ágyú árára 
való tekintettel lettek összeállítva, szigorú elbírá
lás alá esett, s minden egyes ágyúval körülbelül 
50 lövés eszközöltetett. A versenyben majdnem 
minden eddig ismeretes bel- és külföldi gyártmány 
és szerkezetféleség képviselve volt, s igy legszebb 
képét mutatta annak, mily rohamosan fejlődik ki 
a konkurenczia ezen nagy horderejű és nemsokára 
általános elterjedtségnek örvendő találmánynak. 
Az első dijat — aranydiszoklevél —  Lorber Jó
zsef & Coinp Saehsenfeldi (Stájerország) gyáros 
nyerte el, akinek ágyúi (mintegy 65 darab) már 
az elmúlt nyár folyamán a Csáktornyái járás sző
lőiben kitűnő sikerrel használtattak, és a melyek 
minden kivánalmaknak tökéletesen mégis felelnek.

— Hihetetlen! Pedig az elismerő levelek 
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle Elsa-Fluid 
minden, de még oly betegségeknél is, melyeket 
más gyógyszer nem gyógyít meg, bámulatos ered
ménynyel használható. Különösen lázt, köszvényt, 
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít 
biztosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Feller V. Jenő gyógy
szertára Stubica 135. szám (Zágráb megye). Egy 
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi 
hatóság által megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet a ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt 
állandóan használ. — »Vak voltam már, csak a 
Feller-féle Elsa-Fluid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

A csoda.
Korunk a pozitivizmus kora, nem hisz a természet

fölötti dolgokban és a század szelleme. mely a merő taga- 
láshoz hajlik, még a lehetőség létezését is tagadja. I>e meg
történik néha, hogy meg kell hajolnunk a bizonyítékok súlya 
alatt. Igv van ez az alább megirt esetben, melyet egy orvos 
valóságos csodának mond. A tanú előkelő állása elég biz
tosíték az eset valódiságáért.

— Egy betegem, egy fiatal asszony — igy Írja Ver
diére dr. ur (Bertincourtban, Pas-de-Calais, Francziaország)

nagy vérszegénységben szenvedett és állapota halálos 
véggel fenvegetődzött. Zöldes színbe játszó sápadtság volt 
az arczán, a lélekzete elállóit, a legkisebb mozdulat után 
szívdobogást kapott, szóval észre lehetett nála venni mind
azokat, ilyen veszedelmes betegségnél szokásos jeleket, me
lyek a beteg nagy gyengeségét bizonyítják. Látván, hogy 
veszteni való idő nincsen, rögtön a dr. Williams Pink-pilu- 
lái sápadt személyeknek gyógyitószert rendeltem. És ime, 
valóságos csoda történt. Betegem, bár még csak a gyógyu
lás elején van, egészen megváltozott és most természetesen 
teljes felgyógyulásáig folytatni fogja a pilulák bevételét. Fel
hatalmazom, hogy levelemet tetszése szerint felhasználhassa, 
mert a Pink-pilulákat gyakran rendeltem betegeimnek.

Egy orvos ilyen tanuságtétele fölöslegessé tesz min
den bővebb magyarázgatást. Ez a levél Gabiin és társa cég
hez, a dr. Williams Pink pilulái készítőjének van czimezve. 
A Pink-pilula kitűnő erősitőszer; megadja a gyengének az 
erőt és nem ártalmas még a legzsengébb szervezetnek sem.

A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer
tárában, Budapest, Király-utcza 12.

Lakás kerestetik t
Három szobn és mellékhelyiségekből 
álló lakás kerestetik a Csáktornyái kir. 

adóhivatal részére.
Felelős szerkesztő:

M ARGI TAI  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLŰP (STRAüSZ SÁMD0R).



XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 16-ga septembra. Broj 37.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

m e d u m i m  e
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4  kor.

Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill

na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči riružtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i t ije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  ned elju .
Obznane se poleg pogodbe 

i fal računaju.

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

čakovečkog ognjogasnog druživa 
XXV. letni jubileum.

Veliki i veseli dén ie imalo o. in 8-ga 
čakovečko svojevoljno ognjogasno družtvo, 
jer je onda obslužilo po milosti Svemogu- 
čega i po marljivim deluvanju članah, gori- 
stojenja 25 Ijetni jubileum.

Velika reč je 25 Ijet vu življenju jed- 
noga dobrovoljnog družtva.

Vu noveši dobi, gda je  čovek tulikokrat 
vu nevolji i muči se, je  nazadnje čovečanst- 
vo došlo na to da se ove muke i nevolje 
samo sa ljubavjom jednoga prama dru- 
gomu moreju odstraniti od nas.

Tak su se onda utemeljila kajkakova 
dobrotvorna, — čovekoljubna družtva. Dobra 
volja, da pomoremo našemu bljižnjemu nje
mu služimo, je donesla vu život i ognjogas- 
na-družtva, koje su nemremo tajiti, prve med 
— čovekoljubivimi — družtvami. — 
Ovim ognjogasnim družtvam — lépa 
regula je »med svemi zapovedmi, prva za
poved«: »Ljubi svojega bljižnjega kak samo- 
ga sebe!« pak kak i znamo, se i trsiju og- 
njogasna družtva »Bogu na slavu i na po
moč bljižnjih« ovoj »prvoj zapovedi dosta 
včiniti.« Kak je lépő gledati, kada ognjoga- 
sec, gdo dobro zna svoje delo, se žur po
leg prisege na zaslavu, svojemu bljižnjemu

prilikom friško se širnjenog ognja na po
moč priteči. Ne pita onda ognjogasec, jeli je 
nesrečni bližnji, bogat, ili siromak, takove 
vere je  kak on ili né, prijatelj ili nepriatelj 
je ?  Jer kak se Irubente glas začuje on svo- 
jeg srdca želju sledi pomoči i osvedočiti. da 
svojega bližnjega tak poštuje, kak samoga 
sebe, i da batrivo hoče, sa tvrdom jakost- 
jom zna »Na slavu Boga i na pomoč bljiž
njega služiti. Pak pitamo sada, kaj je na
grade ognjogascu za o v njegov čin? Ljudi 
pomažeju družtva i hvalu izkažeju prama 
njim, ali najlepša i najslavneša nagrada je 
ipak ona, koju Bog da i ta nagrada je ono 
čujte, da je  rečjam »Ljubi bližnjega kak 
sebe« na vek sa dobrom voljom točno i sa 
svom jakostjom dosta včinil

Sa ovim čustvom se more gizdati i 
čakovečko ognjogasno družtvo i to steni više 
jer je več 25 Ijet pratilac ove lépe reči. 
»Bogu na slavu i na pomoč bljižnjemu« — 
Mi od naše strani sa najbolšem srdcem že- 
Ijimo, da ovo družtvo ovde na kraju drage 
nam domovine Magjarske još vnogo i vuogo 
Ijet »Bogu na slavu a bljižnjemu pak na 
pomoč« obstoji, cvete i povekšava se.

Od lépe i dušu za uzdignuli svečanosti 
vu sledečimi damo račun:

Sept. 7-ga popoldan — je več céli 
varaš sa zastavami bil obkinčeni. Na večer 
je pri Szeiverth-u bilo spoznavanje, na kojim

su vu vnogim broju bili tak domači, kak 
stranjski ognjogasci.

Sept. 8-ga zaran vu jutro je  ognjogas- 
na banda pod vodstvom Sehmiedt E. kapel- 

| majstra poleg glasov marša prehodila céli 
varaš. Zatem pak su na banhof išli, gde se 

j je jeden odbor odredil, — koj je  med 
j »éljen«-om puka primiI dojduče goste.
Ob 10 vuri su se shajali ognjogasci skup pred 
ognjogasnog družtva hiži. Vu velikim su po- 

jdigavali slavu svečanosti i stranjski ognjo
gasci. Došli su iz Alsó-Lendave, Alšo-Dom- 
boru, Kotori, Preloga, Galamboka, Nagy-Ka- 
nizse, Szobotice, Zala-Egerszega, Zala-szt-Gró- 
tha i t d. ognjogasci vu svečanoj opravi. Veliko 
občinstvo je  čakalo, da vidi kak budu išli 
ognjogasci vu cirkvu. Čuje se glas Irubente, 
doneseju vun zastavu i idejű ognjogasci, 
kakti velika processija med sviranjem vu 
cirkvu. Vu rim. kat. cirkvi je  veliko občin
stvo bilo nazoči. Svetu mešu je  sa velikom 
pomočjomVč.g.Zabavnik Alajos držal, a banda 
pak je cirkvene pesme igrala. Po medi je 
»Te Deum« bil, za kojim je  banda magjarsku 
»Himnu« svirala.

Iz cirkve su ognjogasci med sviranjem 
bande i med éljenoin občinstva išli nazad do 
ognjogasnog družtva hiže

Tu se je držalo pod slobodnim nebom 
svečano spravljišle.

Na ovim znamenitim spravljištu su na-

Z A B A V A

Pomoč u nevolji.
Nieki muž sedel je na rubu grabe va- 

raškog kanala a preko nogah mu je voda 
tekla. Svojimi rukami si je skrival lice, do- 
čim je nekoliko razuzdane dečurlije za njim 
blato i kamenje hitilo. Puni veselja, da ima- 
du svoju žrtvu, skakali su okolo njega, kak 
mali vražiči te su mu razna pogradna ime
na dovikivali. U tom hipu se na jedan krat 
približi neki mladi, plečasti, modrimi očmi 
mladič. Isti je  bil liepo oblečen te je ovak 
na jedan krat, začudjen nad surovostju de- 
čakah, tu stal i naj gorega izmed bande za 
vuha pograbil.

»Samo jošče jednoga kamena, i ti češ 
drugu ariu popevati!« — vikne mu — »Kaj 
to znamenuje? Ti lopov, — kaj ti je taj čo- 
viek učinil?«

»On je  pijan« — odgovori prestrašeni 
dečak — »Pustite me! Čujte, on je pijan!« 
— U to se izcukne mladomu gosponu iz 
ruk i odbieži dalje, a njegovi pajdaši, koji 
su do sad gledali iz daleka, kak se bu zvr- 
šilo, za njim.

Mladi gospon dojde sad do onog na 
zemlji sedečega te mu veli: »No, dečki su

sad otišli, a vi bi bolje učinili, da otidete 
domov.«

Ovaj sad digne glavu: »Kak ste vi do- 
bar gospodi n, da se za jednog prosjaka za- 
uzimate. Kaj pak se »iti domov« tiče, to 
nemre biti, jer ja  nemam doma, a pijan pak 
niti najmanje nišam.

»Vam iz čela krv curi« — veli opel 
mladi gospodin — »Ovi nevaljani su vas 
do krvi ozliedili. To su pravi derani! — a 
vaš govor odaje, da je  vam negda bolje išlo, 
— jeli ste danas večerali?«

Ov liepi način govora dirnul je dole 
sedečega siromaka do suzah, te on veli drh- 
čučim glasom: »Ja več nišam hotel viero- 
vati, da ima još jednoga dobroga čovieka na 
svielu, — pak ako sam o lom dvojil, imul 
sam za to i razlog. Ja  sam bil guran, 
gažen, porobljen — i cieloga sam svieta za- 
mrzil: pak eto. ipak se je jedan našel, koj 
se brine za to. jeli sam ja večeral. I vze- 
meni od Vas ponudjene mi novce za veče
ru, jer ste sa innom govorili, kakti brat s 
bratom.

Mladi gospodin je  ganutljivo poslušal 
ov suzami više krat pretrgavani govor pros
jaka, a to tim viši, pošto je iz njega videl, 
da je ov prosjak iz boljeg družtva, te je bez 
svoje krivnje u nevolju dospel.

»Ja iz Vašeg govora sudim, da nemalo

nikakovo zanimanje?« — zapita ga mladi 
gospodin.

»Ja nemam nikaj — ja  sam bez sve- 
ga!« — glasil je trpki odgovor —  »Deset 
godinah sam bil u zlatom rudokopju Kali
fornije. Kaj sam na Missisippi profiliral, to 
sam zakartal, a za ostalo su me u Kairu 
porobiIi. Tu, u ovom miestu nepoznam niti 
duše. Bado bi delal, ali mi nitko neče dielo 
dati. Ja sam nepojmim, zakaj nišam več 
u jutro tam iz mosta u Dunav skočil, za 
da bi svemu kraj bil, valjda me je  od tog 
čina viera u vekivečnost odvračala. Dielo! 
— Em valjda imate kakovo dielo moj gos- 
gone? Dajte mi dielo gospone —  probajte s 
menőm, budete sigurno zadovoljni.«

»Ja vam ravnič mogu dati prosti po
sel« — odgovori gospon — »mozbit kakti 
trhonoša, nu poslie ču vam več kakovo 
laglje dielo dati. Tu vam je  moja karta i 
nekaj novac. Spavajte danas na pristojnom 
miestu, a nepijte jače stvari od kave. Sutra 
vas očekivam u mojem stanu, na karti vam 
je  nepisano, gde je moj stan.«

Tu je sad stal osupnjeni prosjak te je 
gledal za odhadjajnčem gosponom, zatim 
vzeme škrljak iz glave, pogleda u nebo i 
drhčučemi ustnicami veli: »Bog blagoslovi 
ovoga dobroga gospodina na sve vieke vie- 
kov amen.« —  To je  bila od nekoliko go.



zočm bili, pod vodstvom varaškog birova pog- Nazadnje je predsednik zahvalil zani- cenu bilježiju i to pri okružnim goričnim i 
lavan voditelji svih službah i školah, vu manje občinstva i drugih družtvah, i po pre- vinogradarnim nadzorniku kak najprije ali naj- 
veliknn broju občinstvo i t. d. stanju protokola je zaključil svečano sprav- dužedosept. 20-ga javiju. Na polekšanje jav-

Nuzsy Mátyás predsednik je med lépimi Ijište. Ijenja suvun dani araki i to posebno zaeuropej-
rečmi odprl spravljište. Reči mu je občinstvo Po ovim je paradni marš bil a ob 1 ske i amerikanske ključeke, pak posebno za če
sa éljenom prijelo. vuri po poldan pak pri Szeiverthu družtve- pike. Ovi araki netrebaju štemplina i sa do-

I olesmszky Emil dipl. ognjogasm čast- ni obed. gde su Ijepe napitnice govorili. punenjem rubrikah i sa podpisom javitelja 
nik i tajnik družtva je prečita! list Wlassics Napil je: Alszehy Alajos na Nj. Veličans- su samo k onomu okružnemu nadzorniku 
Gyula ministra, vu kojem se spriča, da na tvo kralja. Po éljenu je banda Himnu igrala dani nutri pod kojeg spadaju one gorice.—  
svečanosti nemre biti nazočen. fak ministra a občinstvo je popevalo. Alszeghy Alajos je Takovi araki se pri goričnih i vinogradarnih 
kak tajnika reči su sa éljenom prijeli. opet poživil József főhercega kakti patrona nadzornikah pri pivničnih družtvah i pri 

Prečital se je list Hauer Antala žene magjarskih ognjogascov. Nuzsy Mátyás je na varmegjinskih gospodarstvenih družtvah 
rodj. Grész Gizelle, koja se sa raduvanimi niater zastave, Toth István na člane ognjo- moreju dobiti, 
rečmi spomene iz svečanosti onoga družtva, 8asnog družtva, Szeivert Antal na stranjske,
kojeg zastave je ona mati i ovu čast sa Retrics Ignacz na Szeivert Antal zapovedni- N e s r e č n i  v n h ta ri .
gizdavostjom more nositi. Spričava se. da ka, Kayser Lajos na predsednike družtva na 2ivot željezničkih vahtarov je zato né 
na svečanosti nemre nazočan biti List njeni Nuzsy Mátyása i Ziegler Kálmána, Dr. tak |épj kak se vidi Najvišekrat ovi opad- 
je éljen pratil. Schvarcz Albert na Morandini Bálint zapo- neju žrtvom onomu’ molochu, koj se željez-

Takajše duševni éljen se je čul i onda, vedmka, Szeivert Antal je na Deák József nica zove Najedenkrat iz dvéh mestah dó
kád je predsednik prečital orsačkog ognjo- kasséra i na njegove druge, koji su več 25 bimo g|as od takvih nesreőah. Jedna žrtva
gasnog druživa po telegrafu dojduči pozdrav. člani družtva, napil. je Szűcs Sámuel, gdo je poleg Kassa varoša

Sada je Petrics Ignacz varaški birov 0 P °^ an o b vuri je pri družtva na broju vahtar. O. m. 8-ga je malo se
od strani Čakovec varaša sa lépimi rečmi hlžl’ a zatem Pa  ̂ pri občinski školi vežba- prepj| p0 večeri i tak je išel službu vršit,
pozdravil dojduče goste i rekel je hvalu nJe bilo, koje: zadovoljilo je tak k tomu razu- ^a željeznici s e je  malo popičil, med tem
Szeiverth Antal zapovedniku za delavno meče; kak občinstvo. je cug došel koj ga je pod se pobral i zdruz-
vodjenje družtva. Po vežbanju su svi egnjogasci sa ban- ga| širom. Druga žrtva je Nagy András iz

Szeiverth Antal je vu ime družtva dom ‘ J1 v“ **eher galamb* ošteriju gde Mezőpeterdskog banhofa. Vu sobotu tak okolo 
zahvalil varašu zanimivost, sa kojom se pra- lanec zabava bila. poldana je hotel doli pustiti rampe jer je
rna družtvu ponaša, i pozdravlja ognjogasce. --------------  cug išel. Med tem se je dopeljal k rampom

Tak varaškog birova, kak zapovednika K A J  J E  N O V O G A ? Molnár József kučiš iz Nagy-Várada. Molnár
reči su éljeni pratili. —-  je za nikaj ne hotel čekati, dok bi cug odi-

Polesinsky Emil tajnik je prečital zatem I*oziv  šel nego je samo tiral konje. Kad je opomi-
25 Ijetnu povest družtva. Sa lépimi rečmi im 0bzn a m i europeiskih  i  am erikans-  naníe né hasnilo, je vahtar zgrabil konje na to 
je povedal sve znameniteše stvari koje su /-//, ccp ik a h  trsa  h  za one 'gazile, koji Je kučiž med nje vudril na kaj su ovi divje po
se med ovim vremenom pripetile vu živije- ove ,)ro(ia ti h o čeju  — Da se prodanje čeli bežati i pod se suzgazili vahtara. I kučija je 
nju družtva. Tak občinstvo, kak člani druži- trsnih cepikali vinogradarom polekša i da '^ a prek njega, koju su konji vlekli zasobom. 
va su pazljivo poslušali reči tajnika i sa él- onj kojj kupiti hočeju tak amerikanske, kak ^ esreiLn'. čovek Je ves, sPcllr  ̂ osbd tam vu 
jenom su nagradili. europejske cepike, —  to slem leži -  krv,‘ Takove rane Je dob,!’ da 8a ma,°  ufa‘

Zatem je predsednik, med lépimi rečmi napraviju j intormacie — leži dobiju, tak nJa za ozdrav'1'- Kučiša, koj je s konji i 
prek dal nagradne medalie XV. X. V. Ijetah kak prošla Ieta bude se 4 * ljetos od s kočijom skočil jako iščeju. 
podjednim služečih članom. ovjb 0g|as da| vun — Pozivljeju se anda c  _ . .  . . .

XV. Ijetnu pozlačenu srebrnu medaliu svi oni vinogradari, koji se poleg 1896. sept. * m r  n e  n e s r e  c  n s o  a  m  
je dobil Morandini Bálint. 26 pod 60,900 br. vun dane naredbe ne- ve ani u *

X. Ijetnu služeču medaliu je dobil Po- prigovorno baviju sa prodavanjem cepikah Velika nesreča seje pripetila o. m. 4-ga 
lesinzky Emil, Hampammer Ferencz, Szőke (ključekah) ako imaju takove cepike i pri- poleg Podgoracz občine na soldački vežbi, 
Nándor. lični su podložiti se navadi prometnoj da gde su sada 78. i 79. pešički regimenti vež-

V. Ijetnu služeču medaliu je dobil Mei- fajtu (gladki ili korenasti klučeki; pri vcep- banje držali. Med najjakšem strelanju su 
der Albert, Hepp Ede, Buday István. Ijenimi tak spodonja, kak zgornja stran) pri 78. regimentu trobentuvali na pretrg stre-

dinah prva molitva, koja je iz njegovih us- razbojnici nisu š njim surovo postupali, jer do tog vriemena nebude od nikud pomoč
tah izišla. su si ga osigurali, da im se nemre suprot- došla? Jeli je moguče, da če Bog dopustiti,

Njegov dobročinitelj Leopold Kozary staviti> a ,‘ sad 1)11 došlo strašno. da bude ov večer, kada je mislil, da je naj-
koj se je sada ovde nekaj duže zadržal, dok Kak svaki sretan čoviek, želel je i Ko- sretniji Coviek, njegov zadnji večer? -  Sa
je dečke od prosjaka razlieral i šnjim se zary živeti, a najme sada kad mu je život da 9e ie na svoju zaručmeu zmislil, koju je 
razgovaral, bil je baš na putu k-svojoj za- za ljubljenu zaiučnicu dvostruku vriednost nad sve ljubil, a onda opel na njezinu bol
ručnici, od koje je danas irnal čuti odluču- imal. Tko si anda more njegov strah pred- i žalost, kada sutra zasna njegovu nesretnu
juči »Je,« te je poslie nekoliko satih stal u staviti, kod je ovde svezan zateknjenimi usti sudbinu. Samo njoj za volju molil je po tiho 
njezinom stanu i iz njezinih ustah čul, da ležal i svoje mučitelje šeptati čul: »Ako ga Boga za svoje oslobodjenje. — Njoj za vo- 
hoče njegova za uviek biti. Plivajuči na to ovde sad ostavimo ležečega, more to za nas lju je moral živeti.Ali vrieme je neprestano 
u sreči, nije moguči bil od nje jednako do- zlo iziti. Samo mrtvi negovore. Daj sim tvoju teklo, ničiju korak se od nikud nije čul —  
mov iti, več se je u to nočno doba, po ti- pištolu!« nikakova pomoč od nikud se nije približa-
hih varoških i predvaroških ulicah šetal i »Kaj si se zmislil?« — odgovori drugi vala. Ura u varašu u turnu je opet tukla i 
onak na samoči svoju sreču promišlaval i o — »Zar hočeš pucanjem cielu okolicu pro- udrila »Jedan«. — Samo još jednu uru, i 
budučnosti sanjaril. Ovak okolo hodeči se buditi? Ja znam bolji put. Metnimo ga na strašna mašina če projuriti čez njega a že
je na jedan krat našel pri željeznici, a da željezničke tračnice, usta su mu zatrpana. Ijezni kotači če ga na sto komada smrviti. 
niti nije znal, kak je u svojoj zadubljenosti vikati nemre, a kad vlak prek njega prejde, Cinilo mu se je da minuta za minutom leti 
tamo došel; svietlost iz jedne udaljene —  neče ga nitko prepoznati.« neobičnom brzinom. — I nut —  na jedan
kučice željezničkog pazitelja je samo slabo Badava je Kozary kušal, da se vužinca krat začuje iz daleka štropot i fučkanje a 
razsvetljevala put. Nikaj nije bilo za videti, oslobodi, kojim je bil svezan, badava se je zatim je opet sve tiho postalo. Za čas opet 
Sve je bilo tiho! — Sad na jedan krat ga trudil, da koju rieč prošnje za svoj život to isto začuje i sad je dohadjalo sve bliže,
iz nenada pograce dvi ruke za pleča i prije izusti. Oni su ga onak svezanoga odvlekli On se pričme strašno boriti, mozbit bi se
nego se je mogel braniti, bil je po dvih te su ga poprečki na tračnice položili i opet svojih sponas ipak mogel nekak riešiti, ali 
razbojnicih svezan i u usta mu je bil ne- k tračicam svezali. Ovak su ga onda ovde SVe je bilo badava. Več mu se je činilo 
kakov skup zmotani stari canjek porinjen, ostavili i njégovoj sudbini prepustili, te su kak da čuti, da se tlo pod njim trese. —  
za da ga prieči na kričanju i u pomoč sa- ot»šti dalje u taninu noč. Baš je u varašu Več je iz daleka čul soplenje i puhanje ma- 
zivanju, zalim bude na zemlju hičen i tol- u turnu tuklo dvanajst satih o pol noči. šine. Sad na jedan krat opazi iz daleka dva 
vajskom okretnošču podpuno porobljen. Med Kad je Kozary veselim srdcem do že- ervena oka i to mu je bil znak, da je sad 
porobljenimi stvari se je i jeden bugjilariš Ijeznice se došetal, baš je jedan vlak otišel, ura došla. On sad odluči jak biti i kakti
sa večom svotom novac nahadjal. Do sad a drugi je imal dojti ob drugoj uri. Zar mu muž, smrti odvažno u lice gledati, ali liepo
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lanja. Sada je dojahal 78. regimenta oficir 
k zapovedniku 79. regimenta i javil je  da 
iz regimenta negdo sa oštrimi streljal jer su 
kuglje Jarzsovüy Dušan cugsfiirera na prsah. 
Csipily Joczó soldata pak na čeli tréflié; 
obedva su vumrli. Taki je bila vizitacia i 
oštre patroné su vu žepu Cvirkily Milana 
Bozsily Dušana i Matics Györgya našli. 1 
puške su previziterali ali ove su več pot- 
lam i stupimi bile nabite pak su na svrhu 
né vodile. Sigurno, da su ovi tri včinili to 
delo pak su je zato taki odpratili vu Pod- 
gorecz, gde su pod stražom., dok dojde sol- 
dački sudac. Nesrečni dva soldati su iz 
Eszéka, i roditeljem su telegrafno dali na 
znanje dogodjaj. — Na štayerskim hataru se 
je takaj više nesrečah pripetilo prilikom 
vežbanja. Poleg Gracza su kače vgrizle dva 
soldate, kojim su niti doktori ne mogli po
moči i još med putom su vumrli. Jednomu 
kanoneru je kuglja jednu ruku vkrej vtrgla, 
tak da su ga vumirajučega nesli vu špital.

O g e n j vu m a g a z in u ,

Vu magazinu Heinrich Mikša čakoveč- 
kog štacunara je iz nepoznatog zroka ogenj 
vudril vun o m. 8-ga na večer ob 8 vuri. 
Kvara je  više, kak 2000 korun. Ognja je 
išlo po ruki ognjogascom još za vremena 
pogasiti i tak od vekše nesreče štacuna 
osloboditi.

D a r u v a n  j e ,

Hauer Antala žena rodj. Grész Gizella 
iz Soprona čakovečkomu ognjogasnomu 
družtvu, kakti mati zastave družtva. je prili
kom 25 Ijetnog jubileuma 50 korun daruvala.

V u m rl je ,

Zagurszki Károly iz Varaždina pleme
nitaš je po kratkim betegu vu 70 letnoj 
dobi svoga života vumrl. Pokojni je  bil 
brat vdovice temesári Vutsák Amálie. Lahka 
mu zemlja!

lice zaručnice mu je uviek pred očima leb- 
dilo i on u sebi zdehne: »Marija, Marija, 
zbogom za uviek! O Bože, budi mi sad na 
skradnjoj uri milostiv!«

»Bog Te je posluhnul« — začuje na 
jedankrat glas od nekud — »Jam u hvalim!
— On nas je  obodvojicu posluhnul. Još je 
vrime — Vlak je još prilično daleko — 
anda hitro na posel — jedan vužine je pre
rezani, sad na drugoga — tak —  gotovo 
je  — oslobodjen si. Oslobodjen, hvala 
Bogu! —

Pri tih riečih su mu spone iz rukah i 
nogah spopadale i dva muža su iz tračni
cah na stran skočila baš u onom hipu, kad 
je  vlak mimo njih preletel.

Pri svietlosti mimo jureče mašine je 
sada Kozary mogel svojega osloboditelja u 
lice videti. »Zar ste vi ?« — zakriči Kozari
— »Kak ste vi sim došli? Koj angel vas je 
sim dopelal?«

»Istina je« — odgovori osloboditelj — 
»mene je angel sim vodi!. Kad ste mi snoč- 
ka dali novce za stan, išel sam si takovoga 
poiskati za čudo, nijedan mi nije bil po vo
lji, dok nišam došel van iz varaša i tu na 
glavnoj cesti u jednoj maloj krčmi si vzel 
za ovu noč postelj. U toj krčmi bilo je više 
stranjskih, koji su tu nočili, a ja  sam si 
legnul u postelju, koja je bila samo zasto
rom od drugih oddieljena. Jedan sat prije 
mene su dva dečka postelju on kraj zastora 
zauzela. Ja  sam nje čul šeptati, kak su ne
koga porobili i na tračnice privezali te su

T a tb in a ,

Prošlog tjedna su nepoznati krivci vdrli 
vu kapelicu pri Sv. Križu i od onud više 
stvarih, kak takaj 14 korún gotovih penez 
odnesli Krivce išče žandarstvo.

O g i t t  a n je ,

Graf Béla mlinar iz Németujvára se je 
vu prst vporil sa jednim hrdjavim čavljom. 
Betežen je  došel vu Kanižki špital. gde su 
ga počeli vračiti. Ali pomoč je več zabada v 
bila, jer sa hrdjom proizročeno ogiftanje se 
je na hitrom dozrelilo, tak da je  vu pon- 
deljek jutro vumrl.

Odo je  d in je  p o s la l  k r a l ju ,

Laczkó Gergely gazda iz Csány občine 
se je takaj hotel spomenuti iz kralja prili
kom njegovog sedemdeset Ijetnog rodjenog 
dana. Zebrái je  anda pet lépih dinjah i pos
lal nje je vu Beč. Zatem pak se je  sel k 
stolu pak je onak, kak je znal napisal list 
kralju, vu kojim ga prosi: Nek mu prime 
srdačno késni sad njegove zemlje, pak mu 
je dober apetituš željel k njim. Od onda si 
Laczkó vnogo put premišljava, jeli je  kralj 
dobil njegove dinje, ali né.

U ro  ta  p r o t i  p a p i,

Vu Vatikanu je  velika uznemirnost 
zbog jedne urote, koja proti životu pape cilja. 
Redarstvo je  prijelo jednoga lista, iz kojeg 
se vidi, da su amerikanski anarkišti od- 
lučili i zaklanje pape. Redarstvo je  to taki 
na znanje dalo zapovedniku papinih redar- 
nikov Serriu. Vu Vatikanu su taki sve vči
nili na obranu. Svi biškupi su opominjeni, 
da prilikom processijah naj dobro paziju na 
romare. Najbolje se bojiju vu Vatikanu, da 
bi vu oktobru prilikom oglasah svetih koje-

se nad tim činom smejali. Jedan dan prije 
se ja  za to nebi bil brinil, —  u istinu. bil 
sam dosta zločest na to, ali vi ste u meni 
glas saviesti probudili. Ja  se hitro stanem i 
oblečem, te još prije nego sam bil gotov, 
čul sam ova dva. kak vaše ime imenuju. 
Bila je  najme u bugjilariši, kojega su vam 
oduzeli vaša karta te je iz nje jedan vaše 
ime pričital, a drugi mu je rekel: zežgi to, 
jer to bi nam moglo pogibeljno biti. Meni je 
bilo strašno pri duši. Hitro vzemem noža, 
kojega bi, da je potrebno bilo, ova dva lu- 
peža koštali bili. te skočim kroz oblok i za 
fertal ure sam bil ovde, gde sam vas još u 
pravo vrieme našel. To imate sami sebi zah
valiti, jer da ste snočka samo onak mimo 
mene prošli, mi obodva sada nebi tu stali.

»To je Bog učinil« —  veli pobožno 
Kozary »a vs je  odabral za svoje sredstvo 
vo. Moja zaručnica vam se bude toplije zah
valila nego se ja mogu.

Obodva su to podpuno učinil i. Kozary i 
Marija su postali sretan par, a kod njih sta
nuje jedan. kojega cieni kakti svoga brata, 
a taj je on prosjak kojega je  Kozary od de- 
čarije oslobodil a ov opel Kozarya od očite 
smrti.

Ona pako dva lupeža bili su još one 
noči ulovljeni te sede još i danas u Mun- 
kácsu, kam s*' po peštanskem sudbenom 
stolu na dvadeset godinah poslani.

E m , h o l la y .

mu anarkišti po ruki išlo zaklati papu. En- 
glezko redarstvo je naznačilo taljanskomu 
redarstvo imena osem anarkištov, koji su ove 
dane došli iz Amerike vu Englezku. Zmed 
ovih su več dva vu Taljansku došli.

Z g  h ije n o  dó te .

Vu Ó-Ruda je prošle dane prilikom jed
ne stiske zginul dvé Ijeta star Kálmán sin 
Kranzseider Frančiške. Ta sumnja je bila 
taki, da je  dečeca negdo od strani Tóth Gi
zella puce vkral, sa kojom se je  dečec delal, 
lztraga dugo zabadav bila, žandari su nikaj 
né mogli zazvediti. Ove dane je negdo dal 
na glas žandarstvu, da je ravno takvoga 
dečeca videl pri jednim potepuhu ciganu. 
Taki su cigana poiskali i ustanovili, da je 
déte né drugi, kak mali Kranzseider Kálmán 
gdo je zginul i za koga veli cigan, da ga je 
vu šumi našel. lztraga sada teče, da usta
novi jeli su istinite reči cigana, ili pak je 
on vkral dete.

V u m rl je ,

Sáfránics János penzionerani navučitelj 
i preločki školnik je po dugim betegu vu 
72 Ijetnoj dobi svoga života vumrl Na ra
ku mu je  poglavarstvo lépi vénec dalo na
praviti. Naj počiva vu miru.

J u b ile u m ,

Varaždinsko »Vila« pevačno družtvo je 
lépő obslužilo svojeg 25 Ijetni jubileum 
meseca sept. 8-ga. Varaš je  sa zastavami 
bil obkinčeni. Na jubileumu su bile zagra- 
bečko, križovsko,. viroviličko karlovečko i 
t. d. pevačno družtvo. Po poldan je poleg 
Drave pučka zabava bila.

P rc m e n jb a ,

Balaskó János čakovečkog žandara, gdo 
je vu ovoj okolici (i Ijet lépu vršil svoju 
službu su vu Mura-Szerdahely premestili. 
Rečeni je vu najlepši slogi živel sa svojimi 
pajdaši pak se zato svi žalujeju za njim.

I z  r c s ta  su  s k o č il i .

Pred dvema tjedni su šest robov sko
čili iz váczkog rešla. Zabadav nje iščeju od 
onda šest lopovov su se tak lépő skrili vu 
šumi da je  nemreju najti. Ovih dobrih šest 
ftičkov, né da bi od sada slobodu onak po- 
hasnuvali, kak je treba, nego su opet staru 
meštriju započeli i tak rekuč vu strahu dr- 
žiju célú okolicu. Pred nekojimi dnevi je iz 
Szivak občine jeden gazda svojega kučiša 
poslal vu Vácz varaš. Drugi dén su ga z ik- 
lanoga našli vu šumi, a konje su raubari sa 
koli skup ouegnali. Biliinger Alberta iz Nóg- 
grád-Kálló občine su takaj zmed ovih šest 
četiri navaljili, ali on je  rekel, da sve ima 
na koli, koja su odzadi. Rauberi su onda na- 
zad išli da kola primeju, zaloga je  Biliinger, 
gdo je  tak vkanil raubare vušel. Žandari 
raubare jako iščeju.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



K  e  i  l - l  a  k  k
(GLASUR)

legk itűnőbb  mázoló szer puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer ke- képkeretek stb. bearanyozására, t kis 
inéin padló számára. I köcsög ára 45 kr. palaczk ára 20 kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be festésére.

1 kis doboz ára 45 kr. —  I nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók: w

M  Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán. * ^ P |:

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0  0 «  i

1 Pályázati hirdetmény. jjj

[ A mura-szent-mártoni r. kath. népiskolánál megüre- Jjj
I seclett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. (I)

> Javadalmazás: 1 j >

> 1. Évi fizetés 700 korona. < j [
I 2. Egy szobából álló szabad lakás. (!)
> 3. Öt öl kemény tűzifa, miből az iskola is fütendő. lj>
I A fát szállítják és a tanterem részére szükségeset felaprit- (*)
> ják a községi napszámosok. jjj
I Kötelessége az első vegyes osztályt tanítani. — Ki- (!)
> látása lehet privát órák tartására. — Személyes megjele- lj
I nés előny. — Pályázhatnak nők is. — Tannyelv: magyar- (i 
[ liorvát. j j
I Kérvények okmányolva f. hó 23-ig a helybeli is- 0
I kolaszéki elnökségnél nyújtandók be. {\
1 Kelt Mura-Szent-Márton bán, 1900. szept. 9-én. {\
J 718 F ö l d e s  I m r e 9 j e f / y x ö .  j|

t r t * * *  0

( I t th o n t i  t i n i k .  — ( Í v n a  b i t k a .

1 m.-mázsa. I m.-cent. kor érték

Búza Pšenica 1400  —
Zab Zob , 10*40 —
Rozs Hrž 1100 —
Kukoricza uj Kuruza nova 00.00 —

» * ó » stara 1100  —
Árpa Ječmen 1100  —
Fehér bab uj Grah beli 15.00 —
Sárga » » » žuti 12 00 —
Vegyes* » » zméáan 1 1 0 0 —
Lenmag Len 2 4 0 0  —
Bükköny Grahorka 12*00 —

Nyilttór*)
K rovat alatt közlőitekért som alaki, som tártaim 

lokintotbon nem vállal felelősséget a Szcrk.

Selyem-mennyasszonyi-rulia
10 f r t  50 k r tó l

feljebb — 14 m éter! póstabér és vámmentesen szállítva 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe 
hér és színes »Henneberg-selyem* 45 krtól 14 frt 65 kri« 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és klr. udvari szállító
Zürichben .

v w w m m w m  ©  

Jó  házból §
való liu ©

t a n o n c z n a k l
©

azonnal felvétetik ®  

U oscnbcrg©  

Lajos s  
sütőnél. © 

t m m m o m m  0



Cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság magyar vonalainak üzlet- 
^  igazgatósága Budapesten.__________________M

R  3880./P. szám.

& Pályázat. W
5 t w
g  A cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság magyar vona- ^  
fiainak üzletigazgatósága az 1901.. 1902. és 1903. években X v  

szükségelt évi 4000 darab megdolgozatlan keritési tölgyfa-XT 
S?oszlop szállítására ezennel pályázatot hirdet.

Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatok legkésőbb <S8 
l^igoo. évi október hó I4 *ig <* kir. szab. dőli vaspálya- 
jfr társaság üzletigazgatóságához (Budapest, I. kerület, Mesza- 
Kros-utcza 17. szám, 11. emelet, pályaíentartasi osztályfőig.

nyújtandók be. a hol a szállításra vonatkozó különleges Ág. 
g'feltételek díjtalanul megkaphatok. W
^  Budapest. 1900. évi augusztus hó 29-én. w

S  A z  iiz letiyaz j/n tősn j/.  ^

M *  M A M A M *  M Á M  * í

Hirdetések

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
könyvnyomdájában felvétetnek.

i----------— i i— i—. j i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —   ■■■f-'iüM

I  FISCHEL FÖLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj belükkel van felszerelve.

||| Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
lil u. m. névjegyek, levél lejek, meglövök. eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket 

— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat,
|bÉ műveket stb. stl).

bárm ely nyelven és kivitelben
| Ür- I^ R ^ a  legjutányosabb árak mellett.

IPTV*-'1 «■ - ) -  . 1

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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