
A »Csáktornyái Takarékpénztár«. »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye.

A tehenek téli takarmányo
zása.

Igazi öröm fog el mindannyiszor, vala
hányszor olyan kisgazda istállójába lépek, a 
kinél jó  erőben levő, szemnek tetszetős, jól 
tejelő teheneket látok ; mert tudom, hogy ez 
a kisgazda a maga javát igyekszik előmoz
dítani. Pedig nagyon nagy az olyan gazdák 
száma, akik keveset érő, hitvány, csenevész 
teheneket tartanak, pedig azzal a takarmá
nyon jobb állatokat is tarthatnának. Ha az 
ilyen kisgazdának az ember jó  tanácscsal 
akar szolgálni, akkor a helyett, hogy hall
gatna a szép szóra, megköti m agát; mert 
tanulni nem akar s annyit mond, hogy: »A 
szegény embernek a szerencséje is szegény«.

Pedig nem úgy van ám ! Hiszen a köz
mondás is azt tartja, hogy: »Minden ember, 
a maga szerencséjének a kovácsa«. S ez 
igy van. Hogy szép tehenei legyenek a kis
gazdának, ez csupán ő tőle függ, ha gondot 
fordít az apa s anya állatok megválasztá
sára, állatai gondozására s a mi nagyon 
fontos, a helyes takarmányozásra. Ez az 
utóbbi különösen fontos, mert hiába van 
meg a jó  tenyészanyag, ha azt íennlartani 
nem tudja !

A tehenek téli takarmányozásáról aka
rok néhány szól mondani. Azt szokják mon
dani a kisgazdák, hogy adnak a teheneknek 
olyan takarmányt, amilyen van Terem a 
gazdának jó  takarmánya is, meg van rosz- 
szabb minőségű, kevesebb lápértékü is. Leg
jobb szálas takarmányok : a széna félék 
Ámde van a gazdának kevésbé értékes ta
karmánya is, mint a tavasziak szalmája, a 
polyva félék, a tök. répa, burgonya stb. Az 
okosan számitó gazda ezen rosszabb minő
ségű, kevésbé értékes takarmányokat a jobb

minőségüekkel keveri. Ezzel azután azt éri 
el, hogy a jobb, az értékesebb takarmányfé
lében megtakarítást eszközöl, anélkül, hogy 
ez megboszulná magái : másrészt pedig a 
rosszabb minőségűeket értékesebbé teszi az
által, hogy a jobbakkal való keverés által ja
vítja, nagyobb lápértéküekké teszi.

Ilyen takarmánykeveréket azután elő 
is kell készíteni, az előkészítési eljárást fül- 
leszlésnek nevezzük.

Az én vidékemen a kisgazdák tehenei
ket füllesztett takarmányon tartják. Elmon
dom, hogy hogyan íüllesztik a takarmányt

Van minden gazdának bárom ládája, 
vagy ha ez nincs, bárom hordója. Ezen bor 
dókban, vagy ládákban történik a takar
mánykeverék füllesztése. Három ládara vagy 
hordóra azért van szükségünk, meri ha 2 
napot számítunk a füllesztésre, csak igy lesz, 
mindennapi íriss füllesztett takarmányunk.

Ezen ládákat az istálló melletti kamrá
ban állilják fel : némelyik pedig az istálló 
ban helyezi el a füllesztö ládákat, ami azon
ban nem helyes, meri az istálló rossz le
vegője bizony nem javítja a takarmányt.

A takarmányféléket az összekeverés 
előtt meg kell szecskázni. A szecskázás ál
tal elérjük azt, hogy a különböző takarmány
nemeket jobban össze tudjuk keverni : a 
takarmányból nem megy annyi veszendőbe, 
mivel az állal a javát nem bírja kiválogatni 
s igy nem hagy hátra annyi maradékot sem, 
s az állat nem szórja ki olyan könnyen a 
jászolból. Kell szecskázni még azért is a 
takarmányt, mert az állat könnyebben tudja 
megrágni, s hamarabb is púhul Ezután jól 
összekeverjük a megszecskázott takarmányt.

Az igy összekevert takarmányt azután 
rétegenkint helyezik el a ládaba. Egy-egy 
réteget jól legázolnak s sós vízzel megön-

löznek. Ha már a kívánt mennyiség bent 
vau a ládában, újra erősen le kell gázolni 
s megöntözni. Annyi vizet öntünk a keve
rékre, hogy az a vizet elnyelje.

Melegebb időjárás alkalmával a takar
mány már 24 őr alatt megfülled. Hidegebb 
idő alkalmával 48 óra kell a füllesztésre. 
Hogy megfülledt-e a takarmány, azt arról 
lehet felismerni, hogy a keveréknek savany- 

í kás szaga van, gőzölög ; s ha a kezünket a 
keverékbe dugjuk, ott meleget érzünk.

A megfülledt takarmány közé keverjük 
a megmosott és felaprózott répát vagy bur
gonyát. 11a lök is van, akkor ez is haszon
nal érIékesíthető. A répát, tököt, burgonyát 
H  kell aprózni, mert igy az állat könnyeb
ben megrághatja s az esetleges foglörést, ful- 
ladásl is elkerülhetjük.

Egy-egy tehénre számítva állhat a ke
verék: 5 klg. zabosbükkönyből, 5 klg. réti 
széna, here vagy nynlszapukából, 3 klg. ta
vaszi szalmából, 2 klg. polyvából vagy 2 
klg. tengeri szárból, 10 — 15 klg. tök vagy 

I répa, vagy félannyi burgonyából
Ha azt akarjuk, hogy több tejet adjon 

a tehén, vagy ha vemhes, akkora keverékre 
1— 2 — 3 klg. korpát kell hinteni.

Nem elég csak füllesztett takarmányt 
I adni a teheneknek. Napjában egyszer, pl. 
délben szálas takarmányt is kell eleim ve
lük, és pedig azérl, mert az állatnak sok 
nyálra van szüksége, aminek képződését 
csak az erősebb rágás fokozza; másrészt 
pedig, ha szálas takarmányt nem etetnénk 
a tehenekkel, akkor azok gyomra elgyen
gülne.

Ezek azok, áruit a füllesztésről akar- 
j t;nn mondani. Vidékemen minden jóravaló 
kisgazda fü'lesztett takarmánynyal eteti té
len állatait, mert tudja, belátja, hogy ez
csak haszonnal jár !

T  Á R C Z  A .

Ha tudtam volna!
A vacsorának vége volt. Az urak borközi 

állapotban voltak. Csak egy fiatal szőke úri em
ber — ki semmit nem ivott — őrizte meg nyu
godtságát. Duhaj majdnem ordító nóta járla.

—  Mariska, menjetek Tóth úrral a szalonba, 
szólt a mama lányához.

Mariska és Tóth felkeltek és közönyös arc
cal mentek az ebédlőn keresztül a szalonba.

Egymással szembe foglaltak helyet.
Tóth kérdőleg nézett Mariska tengermélysé

gű kék szemébe.
— Tehát kegyed csakugyan jegyes ? Jegyese 

Zóna urnák ?
—  Természetesen.
—  Nem tudom, nem akarom elhinni.
— Pedig úgy van. S mi különös volna 

benne ?
— Semmi, semmi, — válaszolt Tóth Mis

ka, de hát igazán szereti ?

— Miért kérdezi ezl ?
— Mert én nem hiszek a szerelemben, s 

nem hiszem, hogy más is tudjon szeretni.
Mariska kacagott. Kacagása valami oly kü

lönös volt, a mi beleegyezést ép úgy mint taga
dást jelenthetett.

— Pedig én szeretek, szeretem Gyulát.
— Nem hiszem — fejét lagagólag rázta meg.
Szemei foszforos fény nyel csillogtak. Erősen

kutatott Mariska tekintetében. Keresett valamit. 
Valami biztatót, valami bátorilót, de a lány kö
zönyösen babrált egy hulló rózsa sárga szirmaival.

__ Nem, nem ; ez a leány nem szeretheti a
jegyesét, gondolta magában Miksa az ujjongó ö- 
röm jóleső érzelmével.

Az ebédlőben a zaj erősbödött s behatolt a 
szalon csendjébe. Egy pillanatra elhalhattak. Ma
riska a nótára figyelt, vagy talán csak el akarta 
leplezni vele növekvő izgatottságát ?

__ Hát jól van — törle meg a csendet Miksa,
megadom magam és elhiszem, hogy kegyed szereti 
Zóna urat. De egy tekintetben elégítse ki kíván
ságomat. Mondja el nekem, mit érez az, aki sze
relmes ? , . . .  ..

— Mit érez az, aki szerelmes — ismétlé Ma

riska, hogy időt nyerjen a gondolkodásra.
llát — hát — tudja Tóth ur, azt érezni 

lehet, de megmondani nem.
S nem tudná Ön azt velem valami mó

don megértetni ?
— Majd akad valaki, aki önnel is megtudja

azt értetni.
-  Soha — kiáltott fel Tóth bizonyos ön

érzetei.
Soha kérdő kételkedve Mariska — 

Ugyan !?  Anny'ra biztos benne?
— Mondtam már, hogy nem hiszek a sze- 

I »-elemben, mert az nem létezik.
— Igaz, hogy én sem tudnék valakit bolon

dul szerelni, de azért mégis van szerelem, Hiszen 
mindennapos az éleiben.

— Oh ne higyje, hogy az a miről azt mond
ják, hogy szerelem, hogy az csakugyan szerelem.

— De hál mi ?
— M i! önzés az egész. Mert mindenek előtt 

ki kell jelentenem, hogy azokat a pillanatnyi fel- 
lobanásokat, olyanok részéről, kik csak akkor lát
ják egymást s akkor is csak (utólag, távolról nem

I lehet szerelemnek mondani. Az ily fajta szerelem, 
I valamint a más is, csak a regény Írók fantásiá-

I T ' '  ^
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Az iparosifjak estélye.
A Csáktornyái közönségnek élvezetes 

estélyt szerzett f. hó 5-én a »Csáktornyái 
Iparos Ifjak Egyletet, mely napon több lel
kes hölgy és ifjú közreműködésével műked
velői szini-előadásban előadta a legjelesebb 
magyar népszínművet, a »Falu rosszát-t.

Hogy a magyar kultúra szempontjából 
milyen esemény ez a műkedvelői előadás, 
melynek szereplői majdnem mind az iparo
sok közül valók, azt o$ak az érti meg s 
tudja kellőképen méltányolni, ki visszaem
lékezik a két-három évtizeddel ez előtti Csák
tornyái állapotokra, a mikor még csak szór
ványosan hangzott itt a magyar szó s ak
kor is csak az intelligensebb elemek között, 
míg az iparosság és a város többi lakói csak 
horvátul és németül beszéltek. Ez a körül
mény az, mely e mostani műkedvelői szi- 
ni-előadás értékét kiemeli más sablonos mű
kedvelői előadások közül, s épen ezért ér
demli meg a még alig egy éves egyesület 
és a színdarabban szereplők egyenkint és 
összesen az egész Csáktornyái közönség 
osztatlan rokonszenvét és elismeréséi.

Az ifjú egyesület csak haladjon tovább
ra is megkezdett nemes utján, akkor a Csák
tornyái közönség támogatására bizton szá
míthat mindig.

Magáról az előadásról csak a legjobbat 
Írhatjuk. A szereplők mind rajta voltak, hogy 
lehető tökéleteset nyújtsanak, s ez a törek
vésük sikerült is. Tóth Ede jeles művét oly 
összevágó s kellően kiszínezett előadásban 
hozták színre, hogy hivatásos színészeknek 
is dicséretére vált volna. Szerepeiket egytől- 
egyig kitünően tudták, úgy hogy a súgó lé
tezéséről még az első sorokat elfoglaló kö
zönség is csak a szinlap utján vett tudo
mást. Az énekkar a darabban előforduló 
kardalokat igen szépen adta elő.

Lapunk tere nem engedi meg, hogy 
minden egyes szereplő alakítását a maga 
értéke szerint méltányoljuk s csak röviden 
emlékezhetünk meg ezekről. A főszereplők 
közül megemlítjük Sáfárics Ilona kisasszonyt, 
Finum Rózsi szerepében, ki nemcsak ked
ves megjelenésével és játékával, hanem szé
pen előadott dalaival is mindegyre kivívta 
a közönség elismerését. Méltó helyet foglal
tak el mellette Csabudin Mariska k. a. (Fe
ledi Boris), Králl Mátyásné úrnő (Bátki Ter
csi). A férfi főszereplők között különösen ki 
tűnt Karakai György, ki Göndör Sándort 
valóságos színésznek és dicséretére váló 
alakításban mutatta be, a mellett, hogy szé

pen sikerült énekei is kellemesen hatottak 
a közönségre.

3 Jeles volt ifj. Himfy Lajos (Feledi Gás- 
i pár), Himfy Béla (Lajos), ez utóbbi egy mély 

érzelemmel előadott dalával is nagy tetszést 
aratott. A darab humoros részeit kitünően 

j juttatták érvényre Szalay László (Gonosz 
Pisla), Horváth Albert (zene cigányprímás), 

I Tomasics Mihály (Ádus, cimbalmos), Sáfrán 
József (Kónya, kántortanitó). De a kisebb 
szereplők is, úgy Prernec Teréz k. a., Novak 

3 Janka k. a., Sneicer Ilona к. a., a férfiak 
közűi Baumhack Rezső, Koltay Ferenc, An- 
tonovics Antal, Rogics György, Magyarics 
József és Heisler Ignác, mind gondosan ala
kítottak s szintén emelték az est sikerét. 
Tapsban, kihívásban nem is volt hiány, s a 

’ szereplőknek többször meg kellett jelenniük,
' élükön Zrínyi Károly rendezővel, ki a da

rab betanításával és rendezésével csakugyan 
nagy fáradsággal járó munkát végzett s mint 
az egész előadásnak lelke —  ki mindenhol 
jelen volt és mindent elkövetett, hogy az 
egyletet egy jól megérdemelt elismeréshez, a 
közönséget pedig egy élvezetes estéhez jut
tassa, —  csakugyan rászolgált arra az er
kölcsi elismerésre, mely előadás közben is, 
de különösen az előadás végén megnyilat
kozott.

Meg kell emlékeznünk még a színpad 
diszitéséről is, mely a közönséget valóság
gal meglepte s szintén hozzájárult az illú
zió felkeltéséhez. A díszleteket Horváth Jó
zsef polg. isk. rajztanár —  festette szíves
ségből. —  Hogy a közönség a Zrinyi-szál- 
loda nagytermét zsúfolásig megtöltötte —  
az talán szinte fölösleges megemlítenünk.

Az előadást tánc követte, melyen a kö
zönség nagyrésze ott maradt s hogy ez is 
jól sikerült azt legjobban bizonyítja az a 
körülmény, hogy az első négyest 50 pár 
táncolta.

A zenét a mi jeles Sárközinek adta ki 
az előadáson is a dalok kitűnő kiséretével 
aratott általános elismerést.

A mulató közönségei még a reggeli 
órák is együtt találták a legjobb hangulatban.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk f. hó J-ével a XXI 
évfolyam I.-ső negyedébe lépett; ez al
kalommal tisztelettel kérjük azon l. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megú
jítani, a kik pedig előfizetési díjjal hálralék-

jának alkotása. Kik pedig hosszabb ismeretség 
alapján állítólag egymásba szerelnek, azok csak 
rábeszélik magukat, mint egy sugyerálják ma
guknak, hogy divatosan fejezzem ki magamat, a 
szerelmet.

Mariska hangosan felkacagott.
— Én azt hiszem, hogy ön sem hisz ebben ( 

a teóriában.
— Méltóztassék bevárni a végét.
— Halljuk — biztatta Mariska maliciozus 

mosolylyal.
— A kellemes társalgás, talán a szépség, 

talán, a vagyon, talán a mama kedveskedései, elő
zékenysége, talán a leány áitatlan kacérkodásai 
eltántorítják a férfit. Gondolkodik, ábrándozik. 
Kezdetben nem enged, de nemsokára felülkereke
dik egy szép, egy gazdag leány kívánása, hogy őt 
mienknek mondhassuk, vagy a mamával szemben 
hálás lenni s ekkor már azt hiszi magáról, hogy 
szerelmes. S a lány ? Oh az még könnyebben el- 
tudja hitetni magával, hogy szerelmes.

— Oh ez mind csak theoria, — szólt Ma
riska kicsinylőleg bigyesztve fel két eper ajkát.

— Theoria — ne higyje. Vagy ha az, felel
jen meg e kérdésre: Miért szűnik meg a szerelem

minden külső avagy belső ellenhatás nélkül ? Mert 
minden érzelemnél azt tapasztaljuk, hogy ellen
hatás nélkül nem szűnik meg. S a szerelem ? Még 
a legboldogabb házas életnél is az a miről azt 
mondták, hogy szerelem, lassankint eltűnt. Mit bi
zonyít ez 9 Azt, hogy nem is volt soha ez sze
relem.

Kipirult arccal, izzadt homlokkal hallgatott 
el Miksa Arcán valami megmagyarázhatatlan mé
labús hangulat tükröződött, szinte látszott rajta, 
hogy maga sem hiszi, amit mond.

— De hagyjuk ezeket az elméleteket — kez
dett újból beszélni, — akár létezik szerelem, akár 
nem, önök jegyesek és én irigylem azt a szeren
csét, mely Zóna urnák jutott osztályrészül.

— S miért ?
— Mert nem irigylésre méltó-e, ha a leg

szebb nőt mondhatja magáénak ? Oh . . . .
Elhallgatott. Szemeinek ragyogása ellankadt, 

nem is nézett Mariskára.
Mariska hallgatott Nem akarta megtörni a 

csendet. De azon nagyon törte a fejét, hogy tu
lajdonképen Tóth minek mondta el mindezeket ? 
Mert komolyan hiszi, vagy ép a valót akarja el- 
takaeflf vele ?

ban vannak, azt mielőbb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
—  A Zrínyi-emlékmű céljaira rendezett 

hangverseny meghívói már szétküldettek. 
Mivel a legnagyobb elővigyázat mellett is 
megtörténhetik, hogy tévedésből mindenki
hez nem jut el a szétküldött meghívó, kér
jük mindazokat, a kik esetleg nem kapták 
volna meg a Zrinyi-estélyre szóló meghívót, 
szíveskedjenek a tánceslély elnökségét erről 
értesíteni, hogy a meghívókat megküldhesse.

—  A Zrínyi-estély alkalmából szerve
zett vegyeskarban résztvenni szíveskednek : 
Blau Flóra, Heinrich Franciska, Heinrich 
Ella, Hirschmann Cecilia, Kreutz Berta, Son
nenwald Cecilia urhölgyek, továbbá a 
helybeli polgári iskola és tanítóképző-intézet 
növendékei közül 35-en.

—  Halálozás. Klein Vilmos a muraközi 
takarékpénztár tisztviselője csütörtökön este 
7 órakor szivszélhüdés következtében hirte
len elhunyt. Séta közben, a perlaki-utza 
egyik háza előtt érte utói a halál. Temetése 
ma délelőtt 10 órakor lesz. A család a kö
vetkező gyászjelentést adta ki :

Özv. Klein Anna a maga, valamint 
gyermekei, Izsó, Sándor és Zsigmond ne
vében fájdalomtól megtört szívvel jelenti 
a szeretett, felejthetetlen jó  férj és atya 
K l e i n  V i lm o s n a k  f. hó 7-én este 7 
órakor életének 51. boldog házasságának
27-ik évében, rövid szenvedés után tör
tént gyászos elhunytál

A megboldogultnak hűlt teteme f. hó
10-én délelőtt 10 órakor tog a helybeli 
izr. sírkertben örök nyugalomra helyez
tetni Csáktornya, 1904. január 8-án.

B é k e  h a m v a i r a !
—  A Csáktornyái Zrínyi-emlékoszlop 

végrehajtó-bizottsága 1904. évi január 1 fi
án a »Zrínyi« szálló dísztermében az em
lékmű javára hangversenynyel összekötött 
tánceslélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti- 
dij személyenkint 2 kor, családjegy 4 kor. 
Feiülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. Az estély műsora: 1. 
Würfer V. »Az erdőben« Énekli a vegyeskar.
2. Részletek »Mignon« cimű operából. Cim
balmon előadja: Probszl Mariska urhölgy.
3. Bach-Gounod »Ave Maria« Énekli: Vaniss 
Zoltán; hegedűn kísérik: Tschernkó Nándor 
és Verner Antal, physharmoniumon Klein 
Ferenc, zongorán Fonay József tanitónöven- 
dékek. 4. Liszt: »Magyar ábránd«. Két zon
gorán előadják: Wollák Erzsi urhölgy és

Az ebédlőben kezdtek elcsendesülni, későre 
járt az idő. Álmosak voltak.

Egyszerre csend künn is, benn is, csak a 
szivekben nem.

— S meddig kell várni az esküvőre ? — 
kérdé Tóth, hogy épen valamit mondjon.

—  Az még nem bizonyos. Talán egy évig, 
talán tovább.

— Én nem tudnék várni, Engem megölne a 
vágy azután a rég óhajtott boldogság után.

— De az nem önön áll.
— Nem egészen. De ha én nősülni akarok 

nagyon röviden bánok el vele. A kit nőmmé aka
rok tenni, egyszerűen, minden hosszabb szerelmi 
vallomás nélkül megkérdezem, akar-e nőmmé len
ni ? Ha igen, úgy egy-két hónap és férj és fele
ség leszünk.

— Ha úgy menne az. De hiszen nem is 
merné, azt oly röviden és hirtelen megmondani.

— Nein-e ? Bebizonyítsam ?
— Ugyan mivel ?
— Mivel ? Hallgassa meg a bizo.iyitékot El

keli ismernie, hogy merek. Igaz nem régi a mi 
ismeretségünk, de elég arra, hogy egy vágy befész
kelje magát szivembe. Nem, ez nem a szerelem.
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Nagy Géza tanár. 5. Veil V. »A szarvasbo- M. kir. honvédelmi miniszteri rendelettel az azon ifjak, kik a megkívánt iskolákat nem 
gár és a rózsa«. Énekli a vegyeskar. 6. Ma- 1883. 1882. és 1881. évben született újonc- végezték, előkészültségükre és foglalkozá- 
gyar népdalok. Cimbalmon előadia: Probszt állításra kötelezettek összeírása elrendeltetett, sukra való tekintet nélkül megszerezhetik 
Mariska urhölgy. /. Két férfikar a) Uürner Felhivatnak ennélfogva az említett években az egyéves önkéntesi jogot A ki 1883-bap 
Gy. »A tavasz« b) Bordal Erkel: Bánk bán született és Csáktornyán tartózkodó akár itt, született, már elkésett Születési év kőz- 
cimű operájából. Énekli a tanilóképző-inté- akár pedig más községben illetőséggel biró lendő. Prospectust bárkinek készséggel küld 
zet férfikara. . , álliláskötelesek, hogy összeírásuk végett Csrk- Lichtblau Albert intézeti igazgató Debreczen.

4. ~~ kar bármivel, mert igen sok lornya nagyközség elöljáróságánál a község- — A perlaki » 8Z6génytanulókat W-

legjobb gyógyító'szere 7L>ítá“ féle кепбсГве? j 4*4"  1 “  e,if l.,folf  hó 15 " aPÍ4i8 a egyesUlet« szilveszter estéjén
és külföldi orvosi tekintélyek előszeretettel rende- h,val‘í,!os órák H,att jelentkezzenek. Az ide- telulfizelek: Ebenspanger Miksa 1 kof. 
lik makacs csuz- és köszvényes betegeik részére 8en állítás kötelesek utazási vagy egyéb ok- Sbz Márton 2 kor. Gáspárics József 2 kor. 
a Zoltán-féle kenőcsöt, mert ez eredményben oly mányaikat magukkal hozzák. Csáktornyán, Verly Ernő 6 kor. Rábils Nándor 4 k. 
kiváló, hogy inár néhány szőri bedörzsölés teljes 1904 jan. 5-én. Az elől járóság. Hozmetcz Vincze 2 k. Drahanovszky Géza
?lrih!!lásk w ilf ir j" r zú ч f  a°! , i ° ltAn gyÓgr . “  A Ног9опУ Pain-Expeller (Kichter-féle 4 k. Lipos Etek 1 k. üénesy István 1 k.
tárában, R u n le t , ,  V. Szabadsaglér Lmimentum Capsici comp.) igazi népszerű házi- Só|yomy Tivadar 1 k. Dr Kemény Fülöp 4 k.

— A Csáktornyái kereskedő ifjak on- szerré lett, mely számos családban mar több mint r  t :пЛ, t H •_ í árnlv 9 lr
képző-egylete a »Zrínyi« szálloda nagytér- ^  óta ,т1!г.1(*'8 készletben van. Hátfájás, csípő- * P* 7 . r • Ti q .
mében f hó 23-án Sterneck Zsiumond or- M alom , fejiajas. köszvén;, csuznál stb.-nél a Szabó Zsigmond dr. 2 k. Zakál Lajos dl. 8 k.

, . . . .  , ’ '  ̂ Horgony-Pain Expellerrel való bedörzsöiések min- Málek Felix 2 к. Sánlha Gyula 2 k. Varga
szÜRöshiru gordonkaművész szives kozremu- di,  fájdalomcsillapító hatás, idéztek elő, sót jár- Jakab 2 k. és Molnár Béla 2 k .. -ö ssz e se n  ' 
kodéseve! hangversennyel egybekötött tánc- »ánykornáJ. minő: a kolera és hányóhas-folyás, az u  kor. Fogadják a t. adakozók az egyesület 
estélyt rendez. altestnek Pam-Expellerrel való bedörzsölése min- ... . . . . .  J

-  Szakújságból politikai lap. Szokatlanul di« **»“  l'asznosr.ak bizonyult Ezen kitűnő házi- * * Kérelem A sz, íves terest, m ulatságon
ií n n ип1 i mea a »Hirtnsifám 0ч К07ва7|1яадш la  szer Jó eredmény nyel hasznaitatott az influenza —  Kérőiem. Л sziivesteresil mulatságon
р о к Л  10-lk évfordulót. A lap ufvaíis újéval is .és Hu f- ' k- 2 k *rb»n a leg- egy pár hóczipő tévedésből kicseréltetett, 
kezdve politikai hetilappá alakul, s a közgazdasági Jobb gyógyszertárban kapható, de bevásár lás al- Tulajdonosa e lap kiadóhivatalában jenlent-
téren a külön vámterület és nemzeti függetlenség kalmi0íal ">,ndl8 határozottan: .Richter-féle Но,- kezzék.
hive lesz. , ................................ип1теп1«-еГР*е№ёк kérni és “ a^HorBonvI^véd- -  Elő állatok Ausztriába szállítása.

—  Közgyűlés. A Csáktornyái önk. lűz- je^.re ggye|n| кец A szomszéd Sleierországból jelentik, hogy
olló-egyesület í. jan. hó 10-én tartja évi * —  Eljegyzések Mráz Jenő helybeli fia- oda Magyarországból igen sokszor szabály
rendes közgyűlését, melyre a t pártoló és mű- ta, kereskedő f hó 7-én váltott jegyet Var- Manul kiállított marhalevelekkel hajtják át 
ködő tag urakat tisztelettel meghívja az el- ga jrma kisasszonnyal, néhai Varga Lajos az állatokat. Mindhigy az ilyen esetek súlyos
nökség. . , volt nagykanizsai ügyvéd kedves leányával pénzbírsággal esetleg az állatok elkobzásával

A Falu rosszát az iparosifjusági- gchulleg János tekintélyes vendéglős unó- torolhatnak meg az Osztrák hatóságok részé- 
egyesület műkedvelői közkívánatra ma d. u. kájával. —  Schwarc Adolf budapesti tiszt-1 föl, azért az érdekelteket figyelmezteti a 
mérsékelt helyárak mellett újból adják. Kéz- viselő, Schwarc Jakab helybeli rabbi fia, jjárási hatóság, hogy lábon Mrgyarországbój 
dele 4 órakor. A pénztár d. u. 2 órakor eljegyezte Fürst Izsó krakkói kereskedő leá-' Ausztriába csak akkor hajthatók állatok, ha 
már nyitva van. nyát Irma kisasszonyt. Gratulálunk. marhaleveleik a következő feltételeknek

-  A jelenlegi évszakban sok tapasztalt gaz- _  д 2 jDar08 Eavesülete által | megfelelnek: 1) lóról, szarvasmarháról d ara
sz Use°olcsón0 és kén у el mese n * a* íe v esi, ' hofo tV Mag- rendezett műkedvelői szini-előadás és tánc-1 bonkint külön-kűlön marhalevél állítandó ki; 
gi-izesitője csekély kiadás mellett eg. zerüen meg- mulatság alkalmával a következők voltak '2) az irányítás helyének egy Ausztriai Köz
oldja e nagy gondot okozó kérdést. szívesek fölülfizetni: Friedl József, Grünwald bégnek kell lenni; 3) úgy a magyar, m inta

—  Meghívó A Muraközi Tiszti Öns. és Schwarz (Varasd), Zrínyi Miklós (Kissza-1 német egészségügyi záradék 40 napi vész-
Szövetkezet f. évi rendes közgyűlését január badka) 10— 10; Kohn Berman, Bencsák i rnenteséget igazolópótlással kell ellátva lenni; 
hó 24-én d. u. fél 2 órakor tartja meg az Viktor (Zürich) 5— 5 К mncsey Gábor 4 4) úgy a marha levél 3, 4, 5, rovatának 
áll. el. népiskola tanácskozási szobájában а к 50 Г ; Bernyák Károly, Kayser Lajos, j német fordítással kell bírnia, s erről az ál
következő tárgysorozattal: 1., Igazgatóság évi Sárküzy Sándor, Ziegler Kálmán j -4  K. ; | lattulajdonos tartozik gondoskodni, 
jelentése és a tiszta jövedelem felosztására. Neumann Samu. Salon Péter. Schwarcz Al- — Álló fedeztetéei állomások Mura-
vonatkozó tervezet benyújtása bed dr. 3 — 3 К : Antonovics József, özv. közben. A m, kir. löldmivetési miniszter ren-
2., A felügyelő-bizottság jelentése, a száma- Baranics Andrásné, Benedikt Béla. Dénes delete szerinl a folyó 1904 évben Muraközben: 
dások és mérleg helybenhagyása s a föl- Béla, Ditlricb János, Hajabács János. Kola- Drávavásárhelyen 2 ménnel, Mura-Szent- 
mentvény megadása; 3., A felügyelő-bizott- rícs Imre, (Murasiklós). Kristofics Károly, mártonban 5 ménnel, Muraszerdahelyen 5 
ság választása. 4., Indítványok. Csáktornyán, Lőwensohn Miksa (l)rávavásárhely), Molnár ménnel, Stridón 2 ménnel, és Zalaujváron 
1904. január 6-án. Alszeghy Alajos, elnök. I Gáspár, Neumann Köbért, Neumann Vilmos, 2 ménnel lesz fedeztelési állomás. Az e9et-

__ Felhívás A 70500/Vlll. a. 903 sz. Nuzsy Mályás, Rosenberg Richárd, Szocsics ben, ha a palini ménteleposztály nem tud-
, М;ЬА|у. Slolcer Józsel, Sulleg János, Ver- na kellő számú ló apaállatot küldeni úgy

w , a, .«• п» — bancsics Klára, Wolf Béla d r , Zrínyi Viktor arról az illető község tartozik godoskodni
örtűet^egyénemével Agyiam arra,“ hogy kegyedet 2 — 2 K. ; Hlau Benő, Heilig Józsel. Neu- egy előre megálapitott árért; A fedeztetés! 
bírjam. mann Salamon. Szebényi Lajos 1*50— loO  pótdíj Drávavásárhelyen és Zalaujváron

Persze ennek már vége, örökre vége. К ; Fejér Jenő, Gold Ferenc, Nagy Elemér, helybeliért 0 K, vidékiért az ellőbi helyen
Tóth nyilatkozatai meglepték a szép Maris- p r0!íl(.c Miklós, Szepplfeld Máté, Szenteh 2 К az utóbbin 16 K, s к löbbi átlomáso- 

kát, sápadtan, szoborként tilt helyén. Keble lázas- üpz3ö Z(,eliir Anta) | _ |  K : Becsey A n -1 kon helybeli és vidékiért egyformán 2-2 K. 
M I T Ä Ä B !  « *  W * »  Na«y lmr., Hermáéin Ш Ф ,.  _  ,  ^  щ * #
neki ezt tudnia? Egykor minő öröm lelt volna. Hirschmann Leo, Horvátics, Künstler Gyula, élénken igazolja az a körülmény, hogy a 
Most? M éreg!?! Kovacsics Ferenc. Március Ferenc, Marino- földmivelésügyi kormány által a szegényebb

— Ha abban a helyzetben lettem volna vagy vics György, N. N. N. N., Neumann Albert, sorsu földmivelőknek engedélyezett állami 
csak most lenné  ̂ Lb̂ an* eh° g.y. "б| f ! lessek, ugy ifj Petries Ignác, Pmtács Ferenc. Srey Jó- szvszfőzö kazánok egész február végéig lesz.
e8ye_ es nmiért nem mondta ezt eddig? lihegte zsef (Drávavásárhely), Srey X., Síéin Bér- működésben Tallián miniszter a kazánkeze- 

Mariska alig hallhatóan. thold, Szudec Ferenc, Tódor Lajos, Weisz «Z;ikerőt díjtalanul engedélyezi az érde-
— Mert cél nélkül lett volna nyilatkozatom. Miksa 50— 50 fillért s Martonossy Imre 2 | kéltségnek, a kazánhasználat is ingyenes,

Sokáig, évekig kellett volna várnia. kor. —  Fogadják a kegyes fölülfizetők az mjnc)össze a tüzelő anyagot és a fogyasztási
-  En tudtam volna várni . egyesülel nevében hálás köszönetemel. Csák- vi9ejjk a lermelők. A iavalyi tzrmés
-  Hogyan -  ugrott fel Tóth meglepet ^  jm  - , én Zrjnyj Kkro|y e|(lök mm()9égj|eg ja elsörendü.

-  kegyed várt volna? ____ Kétségbeesel- -  Ki akar egyeves önkéntes lenni? _______  ________________________ __ 4
ten rogyott vissza helyére. Homlokát kezei közé Bizonyára van olvasóink között akárhány
szorította. fiatalember, ki annak idején tanulmányait КеШ* »хегкемЮ:

Halántékán hideg izzadság gyöngyök peregtek félbehagyta s igy a 3 éves terhes katonai M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Végig -  Oh, de gyáva voltam ! Ha tudtam volna, szolgálatnak néz elébe. Debrecenben már

Mariska lopva két könnycseppet törült ki évtizedek óta sikeresen működik az or- Kiadó é* lapiuUydono«:
szeméből s halkan sóhajtott: szágszerte kitűnő hírnévnek örvendő Licht- cicpuci cm op /STRAUSZ SÁNDOR)

- -  Ha tudtam volna. blau Albert-féle miniszterileg engedélyezett FISCHEL FUL0P (STRAUSZ SAN U )
__________ katonai előkészítő tanfolyam, melyben mind-

á



Csáktornya 1904 janimra 10-ga. Broj 2-XXI. teéaj.

Sve pofliljke se tiéué zadráaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:

knjiáara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

pofiljaju.

M E D JIM U R JE
na horvatskom i magjarskom jeztku izlazedí druítveni, znastveni i povuéljivi üst za púk 

Izlazi s v a k i  tjeden  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  nedelju.

Predplatna села je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetverl leta . . 2 kor-

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,* »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

К mladomu letn.
Dragi moji oitatelji, doSlo nam je novo 

leto. DuZnost nam je dragi, premísüti —  
svakomu őloveku mlado leto.

Kada vre gospodar spravi svoju obitelj, 
poCne razmiálavati ljubav dragoga Boga: 
Kak se jesmo ziáli denes leto i kak denes 
hitimo oCi okolo stola, na jedenpul poőneju 
suze zalivati naäe oCi. Jerbo spazimo, da, 
jeden je izgubil svoju dragu mater, drugi 
otca, tretji dragoga para, s kojinri je misül 
Éiveti joSCe mnogo leta. Cetrti opazi da né
ma svoje ljubleno dete, za kője je misül po- 
loZiti svoju duáu i tela. Ali Cérna zemlja 
pokrila je svu radost i veselje vnogoga Crez 
ovo staro leto. Ali kaj hoCemo, reCemo, naj 
se puni BoZja volja.

Dragi Medjimurci! Zahvaümo dragomu 
Bogu, koji se ovo mlado leto zdravi i ve- 
seli jesmo doCekali, da bi nam dragi Bog 
podelil svoju svetu miloSCu i duha svetoga 
da bi nam razvetlil pamet na ovo mlado 
leto, da nebi tak prazne reCi govorili kak 
su vnogi ovo staro leto, i da nebudemo 
svoje glave razbijali s ministeriumom, pák s 
orsaCkim saborom; naj si razbijeju glave 
oni, koji su tam, oni drugoga posta neíma- 
ju. I mismo minislerijum doma ako smo 
marljivi. Pózna se dobro Cez ovu novu go- 
dinu, koji su téli sa svojimi posli pózna se 
na svakim gruntu: ima svigdi svega, a ta-

kovi od toga nikaj nemaju. Na Horvatskom 
vnoga sirota izgubila poleg toga para svo 
jega. A takovi sreói su se veselidu i vnogi 
naöi Megjimurci. Ali Zalostno da mi svojega 
vrta áimfamo. Vu tim vrtu se veseli da i 
straujski ljudi, a mi bi Sinfali i ostavljali 
ovo lepő mesto! Pazite, kaj govorite i kaj 
delate budite spametni! Jedni su rekli: ovu 
staru godinu zlo je na svetu! Zakaj? Kasse 
su krive! Ne istina. LaZ je! Ako nega kass 
denes, onda bi bitó zlo. — Istina. kriva je 
kassa bedaku, koji peneze van izvadi, na 
svoju Zenu nacifia, kője je lepa drugim i svoji 
detci Zepne vure pokupi.

lati i lepő marhu hraniti, a gospon pako 
svoje knjige napreduvati. Dobro znamo na 
vnogim mestu, da otec potroöi na Skole za 
sina celi imetek, a potlam su sva braCa i 
sestre, i otec i mali siromaki, a onaj gos- 
sin niti je gospon niti je muZ.

0  dragi ljudi vnogi veliju: idemo vu 
Ameriku, tam bude dobro i to nije sve is
tina. Mato bi jih na brojil, koji su doáli iz 
Amerike, kaj bi bili dobrí gospodari. A mi 
pak-imamo vu Medjimurju dobre gospodare 
koji se voziju áirokimi kobilami i da bi ovi 
ljudi tak jako delali kak tarn delaju i tu bi 
bila Amerika!

Ali mislite na one, koji íz niCesa su 
doáli ravno poleg kasse. Ali to je marljivost 
i pazlivost. Drugi su rekli: Idemo na Gos- 
podu! Nemre se brat s bratom, ni sestrom 
razdeliti, kaj nebi bili poleg dva ttékali. Tak 
su dobra gosp. fiákali, kaj tir.iju ljudi vun 
z kaucelarije i — velidu da ne moói —  
tuZiti ali muZ veti: —  moraju tuZiti za —  
moju plaCu, tője jedno a drugo: Cuda ga 
Gospode! laZ je: ako ga őuda Gospode pák 
zakaj onda i muZi ékolaju decu svoju za 
gospodu, a ta gospoda su najhujáa! Z muZa 
gospon je naj vékái neprijatelj muZu. Nego 
poleg moje misli bi bitó treba joá jednoga 
ministra, koj bi zakone krój11 za nevaljane 
ljudi.

Takovi ljudi Zelidu dobro bez posta, i 
da svaki otec kakvoga posta ima, da bi i 
decu svoju vuCil —  najmrf polje lepő de-

Premislite dragi őitatelji, kak je veliki 
gospon denes muZ, koji je spameten, svoju 
porciju plati i I. d. i nigdo neima Zjim ui- 
kaj, ali mislite i kak je veliki huncvul do 
smrti i po smrti sedem let u grobu. Pák 
zakaj, ako véli idemo na ovoga idemo na 
onoga. A ista kaCa beZi sarno da vujde pred 
smrtjom svojom , a kamo Clovek, koj je 
slvorjen na sliku i priliku boZju.

Dragi őilateljit Prosim vas za oproá- 
Cenje ako sam kojega zbantuval! Nego svi- 
skupa: Prosimo dragoga Boga, da i denes 
leto budemo mogli dragomu Bogu za ovo 
mlado leto zahvaliti i ziednim glasom reCi: 

Dika Bogu na visini a mir ljudem na 
zemlji, koji su dobre vole!

SloZil: KHALIGS MIHALJ
Podpreetu.

Z  А В A V  A .

Moj predgovor.
na pripovesti, kője Cu öve godine Muraközu 

poáiljati.

Poáto sam mojim medjimurskim prija- 
teljem dosta kral pripovedkami u njihove 
kuCe dohadjal, pák mi je  za rukom poálo, 
kak to njihovi listovi i levelező lapi na me 
pisani, te crno na bielo u Muraközu átam- 
pano dokazuje, njihovu zadovoljnost polu- 
Citi, to mislim, da jedan kral mogu i pred- 
govorom poCeti. kojega bi Zelel, da svaki 
proCita.

Em za pravo táj predgovor nebude ni
kaj drugo zadrZaval, nego tri stvari: Zah- 
valu najme, onda jednu pripoviest i konaC- 
no razlaganje iste.

Odkad sam kakti prijatelj medjimur- 
skog puka, prióel u Muraköz pisati, dohad- 
jaju mi óesto papirnati lorber —  vienci 
u forrni listovah i levelező lapah u moju

sobicu od svih stranah medjimurja tako, da 
bi mi za pisanje pripoviedkali vrieme zmen- 
kalo, ako bi svakomu momu dobroZeljeőemu 
prijatelju hotel pismeno se zahvaliti.

Anda mi drugo nepreostane,*nego map- 
pu, koja je opet malo nabreknula od papi- 
rah, na kojih su opet nekoje pripovest po- 
biljeZene, otvoriti, te dubokom zahvalnoslju 
za dosadenje nagnenje spojili zajedno i smi- 
ernu molbu tamo, da rnoji medjimurski pri
jatelj i moje lietos nadojduőe pripoviesti, isto 
onakovim prijaznim licem primiti izvole, 
kakovim su i dósad izlaZeCe prijemali?! —

Meni najme timi pripoviesljami ide tak
kak je Danteovoj maCki iálo sa miáevi . . . 
evő gledajte veó sam priőel opet pripovie- 
dati, pák zato se i nadam, da őe moj pred
govor svaki rado őitati.

Glasovili itaüjanski spisatelj Dante bil 
je najme takodjer i veliki philosoph iliti 
svietski mudrac. pák kakti takov je rado 
sa uCenimi prijatelji vrhu ozbilnih stvarih 
ozbilne spomenke vodil.

Ovak je on tvrdil zastalno i Cvrsto,da 
je umietnost uviek jaCa od narave i da na-

rav umietnosti uviek, i ne samo pri Covieku 
veC i pri ZivinCelu podlegne, to jest, da u- 
mietnost nadvlada a narav bude nadvlada- 
na. Ako anda u Zivinóetu more umietnost 
uadvladati naturu, koliko vise moZe to u 
Covieku, koj moZe svojom slobodnom vo- 
ljom i razumom gledeó na uzviáenije cilje- 
ve őovieka, svoje naravske nagone potaZiti, 
dapaCe posve poduáiti.

On sam, — tvrdi Dante dalje, —  ima 
za dokaz tomu, maCku, koja tela Zivotinje 
je dosta slraSljiva, to zna svaki. Ovu maCku 
je on na bliko pripitomil i umietnostju na- 
dahnul, da mu ona svaké veóeri, kad se on 
na íitanje znanstvenih knjigah povda, u 
svcjih tacah goreCu svieCu drZeCa k tomu 
svieli, a da ju na tu njezinu duZnost nika- 
da ni|e potrebno opominjati ili dapaCe 
siliti.

Na ovo pripoviedanje su njegovi prija
telji nekak neverovano glavami stepali, a 
jedan ímenom Cetto je rekel, da bi on 
Daiiteovim rieóima podpune vieroval, ali 
samo kaj se tiCe kriepostnih, po Bog na- 
dahnutih i Cvrste volje ljudih; ali maCki



...  ... ..:.T i
K a j ]6  n o v o g a  ?  juniSCenja, nego kad se veselost na 9mrtni rak muói njega. SiromaSki milliardnik nit

strah premeni. Za kfertal vure kasnije как jesti nit piti, nit veseliti nit zabávljati se
__Prositno naáe poátuvane pred- se nesre^a pripetila, petdeset doktorov i nemere viáe. NajsiromaSkeSi Clovek vu Név*

dvorjenicah doSlo je na lice rnesta. Na ve- jorku nije nenavidcn bezmere bogatomu pet- 
nlatuike, naj nam vu noviin tertalju te г ob osmoj vun áeststotin trideset i áest roleumskomu kralju.
--------- " v. . I rnrtvih tela odpeljali jesu van jz zgoretoga
predplatne zapstatke cun prcdi posleju  toatra, nego misliju da jós po priüki do Iri kín IIко p o tr o i i  kralj.

VnredDlate ponoviju. jstotin mrtvacov ima vu njem. Jedne beCke novine jako zanimljivo
——-------------- t  . .  , Stalisliku sioáile su skupa od onoga, da

Zinrzel j e  Balaton. ** nU SVC CU * naS kra,í kroz svake godine как veliku Й11-
j *z NagybeCkereka javiju, da vu Toron- mu penez potroSi. Statislike najzanimljivé-

Nut sad ipák ovdi je z , 8 . tál varmegjiji na velibo premiSlavanje po- Se strani jesu öve: ObCemto pripoznamo
dugó se mudila. Keszthelyei _ P diglo je Paulimji Samuel zvanoga evangelic- delo, da kralj glede svoje perSone jako malo 
Se, da tamo öve dane po noci bar  ̂ koga sveCenika ízniknutje. Paulinái veő to- potroSi. Svaki izdatki na dvora potroSke 
no jezero zevsema zmrznulo je. Так rekuC mu po|t|rUaj tjeden как ja otiáel iz Antal- sliáiju. Na zdrZavanje dvornih vrtov 500 
po celim orsagu od onoga lupa se га una fa|ve s tjm naóinom, da vu Mokrinbu ide jezer korun trebuje. Od ovoga jedino Schön- 
poCetek zime, kad Balaton zrnrzne. bad do- ra(jj duhovniökih poslovak. Vu Mokrinbi brim parka zdriavanje 300 jezer korun tre- 
duSe oétro nas pozdravila ziina. VeC éetiri zvr§j 8VOje posle i véli, da se peéice odöeCe bűje. Dvornoga muz urna na zdráavanje 
centimetrov debeli je led, kojega poCeli jesu preko po|ja blizo vu Valkany. Tim odide vu BeCu sest sto jezer korun ponuca Dvor 
voziti vu ledvenice. nego vu Valkány nije bil doáel, i od onda ska bibliotéka medjulim sama 200 jezer ко

Sedem sto liudih oanjena smrt. ni,i vide,i nisu Njegovi farniki, ob- run znaSa. Veliku svotu. koja najmre o-
ICina poglavarstvo sve povsud iáőeju njéga lela do let;» se premenja potroái kralj svaki 

íz Csikagoa (Amerika) telegrafiraju: kad a|i jo§ do sada nisu doSii njemu na trag, lelő na prikaze. Samo soldaCkih officirov 
je predavanje vu teatru najveseleSe bilo, vu SveCenik je Ceterdeset sedem letoánjaCki ve- vdovice i sirotinje viáe millionov potroá 
onim hipu najedenkrat strahoviti divji kric likoga preátimanja Clovek, kojega vu celoj kralj Crez leto. Svi skupa naravski oCivesthi 
se Cuje iz druge kondinacije kórusa. varmegjiji jako poétujeju, i tak tajno njego podatak ueznaáe, nego na millione znala

—  Ogenj je! vo ízniknutje nemogu si premisliti, как se kroz leto ona svota, koju naá kralj za izvanj-
Vu sledeCim trenulku strahovit. strah mo8'° z8odili öku P«radu ponuca lakaj, ako к lomu vze-

naslane l)o jezero dve stotin ljudi prisutni SlroiuuSbi rn" "  " ’ °  J° S dvor'i zdrZava“ Ja stroSke more-
hili iesu Kí'kov neizgovorni kriC, strahovila " ,0 sl premislili, как veliku áumu penez
bili |esu tv ко e . . . Rokkeleller Johna amenkanskoga rml- potrebno je naSemu kralju Crez leto potro-
smutnja nastane. Csikagoa purga »  liardnika petroleumskoga kralja biva sporne- áili, komu ako samo jedino na svoju per-
Zene, nemoguCna deca dpmjala se j .1 , nek koJ mecj najpomiluvaneáe, med najnos- * trf,h.,in ы nna:tl
den po drugim. Íz strahovita vnoZma ju- re(<nege penezne kueze spada. Da kuliko i- ß . i • • ■ . ? }. P
dih na jedenkrat jedna klupka postane, íz manjjh ma, ovo mozbil on sam nezna, sa-  ̂ *Z -Íedno^a 8enerala plaCom.
kője svaki s grizenjem, ruóanjem i ponore- mo (U|,k0 za sigurno znade, da je ne bla- PokradjenI átukl.
nim naCin m trsil se osloboditi. 1 konec йеП1 Nevjorka naj prestimaneáem mestu
svemu tomu nastane, da blizo sedemstotin | si0 jjju njegove hiZe. Prazni grunti okruzuju 1 ,0  svakd:,neS,|je kradljivoati zavdalo 
ljudih rortvih telah izkopali su van ognjo- „ jegovu paiaCu, ко a takaj milliardnika im a;J,‘ posl" s,ul ove dane volvichim radarom
gasci iz med ruSevine. Najviée imalo je la- П)Ц 8р;к)Н1 |1Cgo nedopuáCa okolo svoje pa- Vu Volvichu, как nam je znano, an-
kovih, koji su potlaCeni bili od vu dvojnosl |aCe z ij j ,)e podignuti, da nebi njemu ludje gleska vojska imádé svojega arzenala. Pied 
padajuCih ljudih ostale pako 2ereíi plainen| zjdjne Zraka pripeCile.Rokfellera hi2e poljeglovun slanju naslavleni dva Sluki do sad po 
je uniStil. svakoga obioka lojtre jesu nastavljene, da nepoznalim naCinom izniknuli jesu. Jedno-

_  Zalostno mlado Ijelo pozdravilo je.'vu ognjenoj nesreCi more se od pogibelji ga Stuka najmre vu petek, drugoga pako 
Csikago slanovnike Zvonovah glasovanje n i: menliivali. Nigdar se ne druSi s ljudmi sa-|\u subotu noC vkrali jesu. Iz velikim ape- 

j a staro Ijeto pokopali, nego jezero iz svojimi najzaufaneSimi prijalelji, Vu ni- ratuáom podignjenom izlragom na svello
liudi niihovo vesele i ufanje tuguju. í ovo- kakvo druStvo neide. Sva óva neCim samo bilo je doSlo, da Stuke na Sirokih kolah od-
ва slrahoviloga pripeCenja glas, celoga sve -; zato. da je ljudonirzac postal. nego kajti pelali jesu. Kolah traga islina naSli jesu
ta na javkanje podiglo. Nema straliovileSega teZka Selucna holest, po drugih pako ieluCin | nego Stuke i drzovite tolvajé ne. Svaki ätuk

nevieruie pod nikakov nácin tak dugó. dók tóm zdelom te |u meine pokraj dobro u Ja sam u uCileljskoj sluibi uviek nkz-
, faciaerica nepodvr«ne njegovomu exa- umietnosti odgojene macke na stol. rieval liepu, plemenilu i diCnu SadaCu, te

se 1 г * i .Tiw» i up hn< s cmi- , Ж1 • mislirn da si nctrebam predbacivati. da bimenu I toga podnese, ako i ne bas s emi odmah priCme maCka svojimi nosmea- f  ^  и
nencijum, ali ipák barem cum príma. mj Bjbati как da nekakovn duhu Cuti te |nj m02bj| |ko hote| J e ^

Dante je smieáeCi se na to pristal te glavu к zdeb о ra,ai  i s  \u i r.iiga l у lo jpak m0gU , danas j 0g moj e ue^oje biv-
dopustil prijatelju C.etlu, da njegovu maCku ka' <'ell°  " P^ L ciSiih sí- Su d‘íake l,okai!ati> koji hvalevriedno slnSe
—  facigericu slobodno podvrgne rigorozomu e je íz n|e ne*o i о , . • cirkvi как sveCenici i drzavi как professori,
iliti str gomu izpitu, pák kad je nastupil vih miSekah, гяjh J J direktori, telegraphisli, uCitelji i t. d. Anda
veCer a zemlja se je ogrnula crni.n plaS- ЬД u hitila na elöl' mJd onde leite- s.am sv,l’Co dohro ali prizna”
Cem za da si jedno malo poC.ne od tog 'naCk njj ,e je skoeila za miSeki da » « '  prl mem narav P«obladala.
vieCnog koturanja i da si prospava, elő ti , Д  ^  „ tedall . *a ° “ °  vrienlt‘. ako su najme pn-
veó i macke tu, koja odmah skoci na L)an- da Iе D ”  poviesti, как Oanleovi miSevi po svietu o-
teov pisaCi slot,’ a to bez da joj je tko za- Dante pako je srnieCi rekel: »Narav je kolo bieíele, po Sumah i sienokoSah, po va- 
povedal ili ju na to silil. Tu se sedne na preobladala!» roSih i selih, po knjigah i novinah, nije mi
straüníc noge a prednjimi tacami pák Cini [ tjm je pripoviesli konec, a poraba i dalo mira, a ostalo je u meni i danas, ka- 
onak как to znadu peseki, kője iijihovi 9peiavanje iz nje se samo po sebi razu- da sam ushed okolnostih za nienil uCiteljsko 
gazdi ili jós CeSCe dcmaCa dieca znadu na- inieVil. . zva,'je beőniCkim. Kada anda te pripo-
uCiti. da »liepo prose». Dante joj sada met- najmAbez da sam üanteova ^  °  *  как Danteova
ne med prve tace naZganu svieCu , ovu je т а Д  bil prML  svieC. drSati te sam se ^
ona na zaóudjenje sviuh, lakó mirno i trp- moral „  m0joj sluSbi kakit uCitelj u Retri- j srdce’ te se nad J|iiimi veaelim
Ijivo dríala, как da se je preobrnula u . „  GorjCaim mnogu ura, kroz pet ^ k  cíiTte w rSkam ? koie mu . Ä k "
pravi praveati, iz fabrike kupl,en, brunCem godi|lah pri stoleku u Skoli sedeC mojim di- 50L s f  р о Г ^ Е  Г » о  
svieónjak. jakom svietiti, za da im —  nauk u srdce

Prpvpiani Getto nako odide iz sobe. Za zasadim, po kojem postaim jednoC vrli mu- Pák ako ih onda imam liepi broj na 
kratko vrieme se povrne sa jednom pokri- 2evi u sluíbi cirkve . drZave. kupu, opet mi nekaj ueda mira, dók ne



imái je nekoliko stotin kil i tako naravski dopadalo, radi toga se jedenkrat s materi- se vu Budimu v gradskim vrtu pripetil. Je~
radi bakara, koj lepu vrednost vu sebi ima nim círagim. Sad na boZiéni dán takaj, kad den baka od 86-ga regimenta je na gradski
véinili jesu. su iz varaZdinske cirkve proti domu isii na vrt pazil i zbog toga se Seée gori —  dói

varaZdínskom mostu, tak ljuto posvadili se svetlim bajonetom na puSki. Samo do Seste 
OáiarJjah nedeljn l dán. jeeu, ^  XomaSics na deéka s jednim revol- vure je slobodno prehadjati po SetaliSéu 1

Vu Zemplén varmegjiji sad na zadnjim verőm streli. Ranjenoga deéka su anda vu to samo onda, da je kraljevska familija v 
spraviőéu dokonéali jesu, da po nedeljah i varaZdinski Spital, strelajuéega zaljubljenika BudapeStu. I da po Sesti vuri niti jedna du- 
po svetkih nit oStarijaSi, nit krémari nebu- pako vu velikokaniZke kraljevskomu fiSkuftu Sa neposluSa SoSjanje listiéov, na to je pa- 
du smeli toéiti pitvinu. OStarijaSi naravskii prijavili) zil к nebu obrnjeni bajanet s gizdavim ba-
su appelirali proti ovoj naredbi, öve d a n e _kom. —  Po Sesti vuri je  zaisto niti jedna
pako po putem Nagy Sándor zastupnika duSa ne prekrSila to zapoved od druZine
vodjeojem jedna deputacija oprosila je pre- i • 7 я k r n tß k  kraljevskoga dvora, kajti je to bila zapoved
zident ministra, da nek ovu odluku uniSti ü a| d к гги и  o a s . samoga kralja, koj je hotel da po Sesti vuri

mr ж ~ zvun njegove íamilije nikoga nenajde na
\ * 6 ед я  гя Jяneare я. g ala Jo2ef nadhercega. SetaliSCu. Так za pol vure po prepisanim

íz Beéa tako zvane novine »NEUE . vremenu spazi baka jednu Zenu vérni op-
FREIE PRESSE» vu svojih veéernih növi- . ® da Je J°2e* nadherceg ravj se med drevjum Setati, koja pornalen
nah ovoga glasa javi: Kral j vu subotu, kad ve lkl bran llelj dobrovojnih ognjogascov, na opet postoji i gledi dőli na Dunaj, i
je Valseei kaStelja Stengah bez svakoga spre- tu lko da v Alcsuthu, gde njegova familija zatjm 0pet dalje ide i to jednako proti stra- 
voditelja dole iSel, njegova ostruga se za- stanuje, j e sam svojim troSkom vtemeljil Äaru j 0g j e ne joSla do njega na tri ko- 
dela na Stengah prestrti postiraé, iliti tepih, dru2tvo ognjogascov. гаке, kada stra2ar s punim grlom zakriéi
zbog toga je opal i éelo si ranil. Kralj se 0 °  je prvi med prvimi, koj najvrneSe proti njoj: 
sam bez ikakve pomoéi gore bil stal, samo zvréi duZnosti ovoga staliSa. To navadi sarn Halt! Sto ste vi? 
iz nenada onud hodeéi jeden megóv inoS vodi svoje feuerverkare, kakti glavni zapo- j a sam kraljica!
ga zatim sprevodil vu njegov stan bez da vednik na lice mesta, gde se véé takva ne- Bajanet i baka nikaj neda na to, nego
bi doktora bili pozvali. Njegovo Veliéanstvo S|*eéa pripeti. —  dalje kriéi:
se tuZi, da okolo kriZeca holest éuti, pri Jedenput se Ráday gróf, koga je jako Ako ste vi kraljica, onda ite gori v
éasu Zila se njernu nategnuh. Od onoga | Stimal, zadrZaval vu Alcsuthu. Po veéerji sobu kajti tu po Sesti vuri niSCi nesme ho- 
vremena medjutim se kralj dobro éuti i su se °d ognjogastva spominali. dili. ste éuli?
toéno zvrSava svoje dnevne posle Öve da- Moji ognjogasci su najhitreSi vu celim V érni opravi gospa se iz punog srdca 
ne vladar Montenuovo hercega i Goluchov- orsagu —  véli nadherceg. nasmeje vun potegne Zepnu vuru i véli:
ski groía je primil, sad pako как navadno То verujem, —  véli Ráday grot —  Prav imate véé je  pol sedem.
se svaki dán ob éetrtoj vuri stane i svoje- ab zat° se za 8,avu vadlam, da bum ja ] stem odidu iz SetaliSéa. —
mu pisaéemu stolu sedne da radi. Predi na mestu nesreée, как oni éi sam Bajanet se joS bolje jednaéi proti nebu

K r dlilvost ГаП 06 ognj ° gasec' baka je joS gizdaveSi, как vidi da je praz-
гл J vos  Naj paziju kaj jih neprimem vu reéi no SetaliSöe. Do poldneva niti jedna duSa

Od Neufeld LajoS bottorjaiskoga sta- —  odgovori smejuC nadherceg. —  I stem nebuni posta. Nego ve baku premeniju; prvo
novnika deczembra 20. tri bottorianski ljudi se druZtvo reziálo, svaki je na poéinek Je to da ga v rest zapreju, ali samo zato
2 vreé graba vkrali jesu. Kradljivceje Zan- otiSel. —  da je s nepristojnim glasoin zvráil duZnost
darstvo ipák zazvedilo. Raday grof je za mali éas zaspal. Na svoju. Drugo, kaj su Znjim vCinili, je to bilo

jenput se samo éuje puhanje trobente koja da su ga sluZbeno preporuéili za pohvalu 
S Éré HI Je svo je  m ile sina . znaéi p0gjbe|j 0gnja. i vekSu SarZu, zaradi toCnoga zvräavanja

Po imenu TomaSics MalyaS puszlafai- Raday grofu odmah vu glavu opadne svoje duZnosti.
ski stanovnik véé od dugSega vremena vu prviäi spomenek. To bi ipak Spot bil ako bi Deák Ferenc i mesar.
zaljubljenost Zivel je iz átélik Petrovicom on zaostal od ognja, dok za nadhercega 1Л . _  . ,
zrinyifalvinskom stanovnicom, nego ovo Ze- stalno zna, da bu lám. FriSko skoéi vun iz ea erenc |e z je ,,om Pn 1 om
ne öve véé odraSéenomu sinu se nikak ni postelje i poéné se opravljali. Ali gledi sa- ® l\<?fa £ eca na e na NU ICI,A ?  |e za"

__________________ ___  mo! -  cipele nenajde nigdi. Kam su к b ud"  1 zbog loga и  tuhko poCel plakat,
. . .  .. . .. . .. . streli zginuli? A lak bos рак tövek dak ^,аГ| Pr,me ldele 2aruku  1 leP°
oj u u » ura oz» e inojimci aju im pri- nemre |)a vu|jcu isce je p0(j pos'eljom. dlmo odpeja.

»• elS « T l n  ' ,Zma,ne P Je'  P^-neeo ve pohiz.vo кг kra*, ali sveJ za- .. ol^ |.ko' <e ^  me3ar- ‘*a lona dobro dielo nanude. badev __ neca ne ca! podjedno nagiblje s velikim trbuhom od
Otvorite anda ovim dojduiim svoja Nazadme se od srama nazai nnlevne уе'|ке zahvalnosli prama staromu gosponu,

vrata i puäfiajte je u svoje kufie, как ste Doatei:u  ̂  ̂ ® К tomu joá, da bolje izkaZe zahvalu, segue
prokle puSCali, a ja óu se vei za to skrbeti v nekuliko minut se nostane nred v 2eP ' Pod silo,na hoée )en forinl st»r°'»u
da vám kod illanja islih nebude dug tas. • nadherce„  opravljen odP pet do giave 8osPonu> ko8a Je ne Púpoznál, väaku Stis-

1 time ostajte mi s Bogom рак satu- if teierverearski 8 llu,i —  Deak nariiVäki> odhiti od sebe ov
vajte Vase iskreno nagnutje vu ' 'eiervergarski —

A lak oni su med blazinami, gda sva M .
VaSemu druZina mojega kaStelja stoji pripravna za Mesar je stópram ve poéel pripozna-

iskrenomu prijatelju ognjagasiti? —  pita smejué. vali’ ° a te slarl 8°spon je brSéas ne tak
sram- )oRadaV «ro,a je na to s.rahovito & £  ° "  P°  3gl0damm

Í m m J m  Naj mi verjeju jasni gospone, -  véli Ako vure neeeiu od mene prijeti, -  vel
*  ves irleni od srama —  da sam ne ja kriv mesar ~  barem naJ PrimeJu od mene Jen 

* * nego prokleti cipeli, koji su zniknuli, как dober navuk.
* da bi je zemlja pogutnula. Dober navuk! “  nasmeJ se Deak ,0 ‘

Mi pak vu ime medjimurskoga puka Nadherceg se na to teéno nasmeje. mu sam ta n'«dar ne bil neprijatelj. Da
ovdi javno —  oéitujemo naSu hvalju —  Так anda cipeli su zrok svemu!? No Cuiemo-
vuéenomu —  naSemu —  suradniku, veli- vidiju ve njim povem, da sam njim cipele n‘8dar nejeju v leli viráJina. I ako
komu prijatelju i pravomu navuéitelju —  ja dal skriti, sarnu zalo, da njih na probu n^ m 'lak dojde Zelja na njega, naj ga pre- 
pukapoglavitomu —  gospodinu —  E. Kol- denem, jeli si moreju v takvim sluéaju po- dobro previziteraju как ga naéneju, kaj- 
lay-u za njegov Irud. Neima hiZe, neima moéi, ako je  pogibelj. Dober ognjogaser, v sak'm dvadeset devetim konjsko meso 
familije, gde se nebi raduvali lepim veselim pravi muZkarec — dodene к lomu ozbiljno naJdeju.
i pouélivim pripovedkam gospodina Kollay-a. nadherceg —  se nigdar nesme dati zmeSati H r u s ő c x y  E lek .
Vu ime svih naSh éitateljah mu Zeljimo, od takve malenkosli, ako ga pogibelj na ----------  ■ --------------------  ---- ■ ----------
da ga gospodin Bog vnogo letah vu zdrav- pomoé zove. . ..
u na diku Medjimurja i na hasén i na gto ste v j? govorm urednik:
adóst puka obdrZi! л M A R G I  TAI  J Ó Z S E F

Urednik dobroga srdca i Salne volje pokoj-
---------------  ne Elizabete kraljice govori ov dogodjaj koj,

ii



9_lleHéklet a »Muraköz« 1904. évi január. 10 (2) számához.
4370 tk. 903.

I Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái k. jbiróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Czirkovics András beli- 
czai lakos végrehajtatnak Kovácsics György 
és Handzsics Francziska elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a kielégítési 
árverési 101 к 70 f. tőke, 15 kor, 50 fill, 
végrehajtás kérelmi, 16 k. 40 t. jeleidegi 
és még felmerülendő költségek kielégítése 
végett a végr. t. 144. és 146. §-a értelmé
ben elrendeltetvén, a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság terü
letén levő beliczai 479 tk. 22 hrsz. sz. a. 
1080 d ő l  területű ingatlanból Kovácsics 
Györgyöt és Hanzsics Franciskát illető juta
lékára 2 /15 rész 180 k. kikiáltási árban, a 
jutalék áll belsőség és kertből melyen 15 
számú ház is van, a beliczai 480 tkv. 545/c 
hrsz. sz. a. 833 1/3 d ő l  - területű szántó 
120 k. egészbon 366,/c hrsz. sz. a. 408 d ő l 
terüMtü szántó 90 k. egészben, 411 /c hrsz. 
sz. a: 164. 2/3 d ő l  területű szántó egész
ben 40 k. 472/c hrz. sz. a. 304. 1/3 d ő l  tér. 
szántó egészb. 100 k. 499/a hrsz. sz. a. 321 
1/3 Ö öi
területű szántó 100 k. 546/c hrsz. sz. 651 
1/3 Q öl területű szántó 210 k. 984/c hrsz. 
sz. a. 434.2/3 négyzetől területű szántó 90 k. 
1025*/c hrsz. sz. a. 112 d ö1 területű szántó 
30 k. becsértékben, a beliczai 807 tkv. 
294/a hrsz. sz. a. 340 d ő l  területű rét 130
k. kikiáltási árban a végr. t. 156. §-a értel
mében egészben, ugyanitt 130/c hrsz. sz. a. 
1542 2/3 d ő l  területű rét és erdőből 294/a 
hrsz. ez. a. 340 d ő l  területű rétből végre
hajtóét szenvedetteket illető 2/5 rész pedig 
284 k. kikiáltási árban

1904. éli január hó 12-én délelőtt 10 órakor 
a beliczai községházánál dr. Hajós Fe- 
rencz ügyvéd vagy helyettese k özbejötté
vel megtartandó nyilvános árverésen el- 
adatni fog.

■ .Mégj eg у ez te ti, к hogy a beliczai 479 .480  
és 870 tkv. С. 1. 2. sorsz. a. Kovácsics Ig- 
nécz és Hanzsics Francziska javára C. 6. 
sorsz. a. özv. Hanzsics Gáspárné javára be
kebelezett szolgalmi jogok az elrendelt ár- 
vterésasel nem érintetnek, nem érintetik a 
fenti telekkönyvben C. 8.8. 8. sorsz. a. özv. 
Czirkovics Józsefné javára bekebelezett szol
gaiak jog sem-de az csak annyiban-a meny
nyiben a jelzett ingatlanok ezen jog lentar
tósával 300 koronáért einem adatnának- 
megtartandó nyilvános árrerésen eladalni
fo g .

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%  
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig 18 k. 12 

9 k. 4 k. 10 k. 10 k. 21 k. 9 k. 3 k.
3 k. 28 k. 40 fill.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számitandő 30 nap 
glatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 60 nap alatl, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
Számítandó 5 százalék kamattal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyi
dejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbí- 
íóság telekkönyvi osztályánál és a beliczai 
község elöljáróságnál megtekinthetők.

Az elrendelt árverés a fenti telekkönyv
ben feljegyeztetni

Az árverési hirdetmény a fenti telek

könyvi hatóságnál kifüggesztés s a Murakö
zi lapban egyizbeni beiktatás és a szomszé
dos községekben körözés által közzé tétetik

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1903. november 3. 631

7002 tkv. 1903
Visszárverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mini tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Muraközi ta
karékpénztár r. t.-nak, Szóvár ЛакаЬ és 
Santek Antal novakoveczi lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 117 Kor. s járulékai 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
a novákoveczi 1154 szljkvben felvett 1. 244, 
241, 1870, 2076, 39jb 44lja, 555 a, 643a, 
849|a, 989|a, 1825 b, 2036 b hrsz. a ingat
lanak s hozzátartozó legelő és erdő járan
dóság --------------------------------------------  1706 K.
kikiáltási árban mint becsárban őzv. Cseli 
Jakabné szül. Szovar Mária novakoveczi la
kos késedelrn és árverési vevő költségére és 
veszélyére

1904. évi február hó 9-én d. e. 10 órakor
Novákovecz községházánál Dr. Kemény Fü- 
löp ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni s a 
vevő a vételárat 3 egyenlő részletben 
lefizetni köteles.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Perlakon, 1903. nov. 17. 609

KI AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az

egyéves önkéntesi jo go t.

Aki 1883-bau született, már föl nem vehető. 
S zületési év kö zlendő !

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

ss L ICH TBLAU  ALBERTS*
a katonai előkészítő tanf. igazgatója, Debreczenben. 

A felügyeletet az állam gyakorolja.
810 2 - 2

Művészi kivitelű

képes levelezőlapok
nagy választékban kaphatók

&  Fische! Fiilöp (Strausz Sándor) #
könyv- és papirkereskedésében

Csáktornyán._____

Hirdetmény.
Alulírott község elöljárósága részéről ezennel köz

hírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező

helypénzszedésijog
1904 éli jaNuár hó 18-án d. e. 10 Órakor nyilvános árverésen ha
szonbérbe adatni log, a hol az árverési feltételek is meg
tekinthetők.

Kelt Drávavásárhelyen, 1003. évi dec. 28- 
i ! Korafeind Nándor, Novak János,

jegyző. «is 2- í biró.

Schlcht-szappan

M indenütt kaphatói
П  Bevásárlásnál különösen arra QgyalJOnk, hogy §  § 

minden darab szappan a ..Schicht“ névvel és f  V 
a fand védjegyek egyiké ál légyen sIMtvs. ф l
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Ki porcellán üzlet Csáktornyán.

Van szerencsém  Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogy üveg
üzletemben a h ires karisbadi p orcellá n  áru
kat is bevezettem .

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű 
fényűzési, valamint mindennapi üveg é s  p o rc eb  
lánáruh dús választékban, a leg  jutányosabb  
árban kaphatók.

Gyártok továbbá modern kép- valamint tükör- 
keretek et is, m elyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett 
rendelkezésre állanak.

Elvállalok mindennemű üvegesm unkákat é s
javításokat9 úgy helyiségemben, valamint azon
kívül is.

Korcsmárosok és vendéglősök bármikoi üveg- és 
porcellánárukat csekélydijm ellett kölcsönbe kapnak.

Kiváló tisztelettel

TO D O R

614 19—26

jifoVa trgoVina sa porcnlansl(ont ro- 
botn n Csáktornya.

Cast mi je  obznaniti p. n. stanovnikom grada 
Csáktornya ka о i okolice, da sam и mojoj glaznatoj 
trgovini sada i karlbadski porculan  uvezev.

U mojoj glazuti se m oze sada svakojacki 
glaínata  i p orcuian ska  roba za najtaiiju d e -

nu dob it i.

Da ja pravim ranie za k ipef zrca le  se  m o- 
íeju  takaj и svakoj vélicini dobjti.

Gla&arsko d e!о preuzimam svakojako.

Krcmari dobiju kod svaké prilike glaznatu i  
porculansku robu za fal cienu i posodu.

Sa átovanjem

R . T O D O R

614 19—25

A ¥  T  W  АPOLITIKAI NAPILAP. FELELŐS SZERKESZTŐ:

A I 4  U  J Ъ  A t j  =  G A J Á R I  Ö D Ö N  -
E L Ő F I Z E T É S I  A R A K  : Щ AZ UJSÄG terjedelme *4—3a oldal.

Egy h óra  2 4 0  k oron a  Ж  ftz egyes pé(dánya| m!nden „jsigeHruel-
N egyed évre  7 -  k oron a  Jg ténál kaphatók.
Fél é v r e ....................................14 — k oron a  £  , ._________ _
Egész é v r e ............................... 28  — k oron a  £  ~~

Egyes példány ára io fillér. $  Mutatványsiámot 6 napig ingyen küld a kiadíkitatal.

Czim: A Z  Ú J S Á G  kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-út 54. szám.

м я ^ и ш д д —
Minden vevő jogosítva van az árút (eredeti csomagolásban) az alant emlitett 

intézetben (WIEN IX.) díjmentesen megvizsgáltatni,

„ A z e lsö  T ries  ti C ogn ac p á riá it in tézet (D estiilerie .)  С А М  I S  é s
.  e -- ^ c * S T O C K  B A R C O L Á B A H  (T r ie s t  m elletti a jánlja  belfHifii * < ^ z  ~ <

Щ  -ШЦ G Y O G Y - C O G N A C - j á t  =Pí j f  Щ
^ §Ш £ |  f i  p i  a  J  I f S ' f - i ,  щ ||Ш §8

c “ 5P ■ -8 .S mely franczia módszer szerint készült és az általános ausztriai gyógyszerész- » ü о 3 3.
J o f  ** .5 d* egyesület kísérleti állomása ellenőrzése alatt áll. 8 E | -  5; "

| * ||§ | V. palack 5 korona —   '/, palack 2*60 — --------- 2 | | | | a

É S >á^ 'S * K a p h a tó : C S Á K T O R N YÁ N , * = * S i * |||§ |||

l§ | 910 R .-u íó fla  tű sxe rk e re sk e fié sé b e n .
Minden vevő jogosítva van az árut (eredeti csomagolásban) a fennt emlitett lÉ jl^ ÍÍlj|

intézetben (WIEN IX.) díjmentesen megvizsgáltatni.

В р Ш Ь ^ и и а 1 й д м





ft  ft  Globuö műtrágya heverek.
Tisztelt Gazduram!

„JNtncs aratás, ba 
nincs vetés”

Ha tehát ön a rétjéről már az első évben, 
dupla és a többi években az eddiginél há
rom és négyszer nagyobb eredményt elérni 
kíván, akkor trágyázza rétjeit az én >G lo 
bus« műtrágya keverékemmel.

Lóher »G lobu s«-sa l trágyázva négy- 
és ötször nagyobb eredményt ad az eddiginél.

Zab »G lobus« trágyával, trágyázva dupla 
zabot és dupla szalmát ad.

Ezen kitűnő műtrágyakeverék, melynek — 
minden földön jó hatasa van — tavaszszal 
a hóolvadás után lesz a földekre elszórva.

»G lobu s« műtrágyakeverék kizárólag, 
csak nálam kapható,

100 klgkánt 12 koronáért.
Egy kísérlet nem teszi az embert tönk

tisztelted C o d o r  R . utóda
Czégtutajdonos Kraecbovetz József

Csáktornya.
ém

Stovani Gospodar!

,poznato Vám je, da 
bes setve nemazetve*

Так ako Vi véé prvo leto od Va§e se- 
nokoSe dvapu ta  — a bu du ce  godine, 
tri- i cetiriputa vise siena, как do 
sada dostiői oéete, onda pognojite зато  
smojim »Globus« prahom.

Ako dom acu  d jte licu  pognojite s 
»Globus« prahom, onda Vam zrase c e -  
tiri- i petputa  vise detelice, как do sada.

A Z o b  pognojena s »Globus« prahom 
rodi dvapu ta  toliko zrnje i dvapu ta  
toliko slam e.

Ov od véé vise zemelski gospodarov za do- 
ber prepoznati prah (gnoj), koji na svakoj 
zemli dobro hasni, se mora u protuletju, как 
snieg mine na polju ili sienokoSi rastepsti. 

»Globus« prah, koji se samo kodmene

12 koruna po 100 klgmov.
Nem a pri teske probe, kojoj covjek volju ima,

a dosta krme i zita, ako se s »G lobus« prahom gnoji.

dobiti moáe, koSta

8 a  s to -  
vanjem Codor R. nasi. Csáktornya. 

Kraecbovetz József

Alkalmi vétel!
Bámulatos olcsói

1 méter (120 czentiméter széles) Loden

I korona
I egész ruhára való 5 koronáért kapható

HESSEL áruházában
C s á k t o r n y á n .965 36—

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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