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X X V II. évfolyam. Csáktornya. 1910. julius 31-én. 31. szám.

A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések. magyar ét horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

Telefon uáa 34. M egjelenik  h eten k in t eg y sz er : vasárnap .

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések Jntányeenn ezáaltUtnak. 

petitesre 50 illér.

Feleiéi inrkiuM:
Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

FéeuerkeestO-.

M A R G IT A I  J Ó Z S E F .
KildA Й Ikpt.UJdO.O.:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Néhány szó a pálya változtatókról.
A magyar ember sok jó tulajdonságát 

ismeri a külföld is. De magunk sem köve
tünk el szerénytelenségei, ha néha büszkék 
vagyunk serény haladásunk emlegelésekor 
és ha önérzettel szólunk azon eredmények
ről, melyet a kultúra terén immár elértünk.

A kullúrát az összes foglalkozási ágak 
együttműködése teremti meg s épen ezért 
téves felfogás, ha az eredményt csak egyik 
vagy másik társadalmi osztály, avagy foglal
kozási ág javára írnók.

Minden egyénre és minden társadalmi 
osztályra szükségünk van a kultúra és jó
létünk előmozdítására. Ez pedig főleg azáltal 
érhető el, ha az ország minden fia képes
ségével, tanulmányával s teljes erejével szol
gálatába áll hazájának. A szorgalom és 
igyekezel olyan, mini a magyar Alföld 
kedves fája, az akácía : kétszer virít. Az 
egyik világ : a vagyonosodás, a jólét elő
mozdítása ; —  a másik virág : a nemzet 
vagyonosodása, az általános jólét. Ennek 
a célnak kellene mindenki szeme elölt 
lebegni.

Sok példát mutat az élei, hogy a ren- 
dílheüen szorgalom mi minden r^képes. Se 
szeri, se száma azon eseteknek, amikor a 
lankadatlan munka bámulatos gyümölcsöket 
teremtett. Ismételjük : szorgalom és lanka
datlan munka mindig meghozza a várt ered
ményi.

Sajnos azonban, hogy az emberek 
gyakran elvesztik munkakedvüket és arra 
törekszenek, hogy »fix« állásokhoz jussa
nak. Ez a törekvés Magyarországon nagyon 
is túlteng és fájdalom, számtalan egészséges 
lelkű és testű iparos hagyja ott régi szabad
kereseti pályáját, tanult foglalkozását és tör
tetve 'üiekszik egy-egy hivatalnoki, altiszti 
vagy nyomorúságos kis szolgai állásért.

De mi lehet a kisiparos minálunk, hol 
üdén diplomához van kötve? Hivatal- 

szolga, vagy legjobb esetben altiszt a postá
nál vagy vasútnál. Kérdjük most: érde- 
mes-e ezért felcserélni a tanult mesterséget, 
mely társadalmilag és tartalmilag is ezer- 
szerte különb annál a foglalkozásnál, melyért 
felcserélték. Tudjuk, sokan azzal érvelnek, 
hogy nehéz a megélhetés. Elismerjük, hogy 
nehéz, de vájjon olyan nagyon könnyü-e a 
fix-állásban levőké? A másik érv: »Azoknak 
nyugdíjuk van, azok biztosítva vannak öreg 
napjaikra.« Ez is igaz, de vájjon a kis
iparosok nem ludnának-e egyesült erővel 
szintén olyan eszközöket találni, mely őket 
is biztosítaná az öregség és kenyérkereset- 
képtelenség esetére.

Meg vagyunk róla győződve, hogy ösz- 
szetartással és egyesüléssel megteremthetné 
Magyarország 381.000 kisiparosa azt az 
alapot, melyen minden logos kívánságának 
kielégithetését kiküzdhetné magának. És ezzel 
a független szervezetével feltétlenül ezerszerte 
inkább, mint az újonnan választott függő, 
nyomorúságos szolgai állásában.

összetartással, lankadatlan szorgalom
mal és célirányos szervezkedéssel vívja ki 
magának jólétét.

Szervezkedjenek s tömörüljenek tehát 
vidékünk összes kisiparosai, mozgalmukat 
majd a soproni iparkamra is támogatni 
fogja. A kamara területén élő 381.000 egyet 
akaró iparos elölt azután lehetetlenség alig 
létezhet.

M.

Köriénél a madárvédelem érdekében.
Az Országos Magyar Gazdasági Egye

sület hivatalos közlönyében, a »Köztelek«- 
ben két tudományos intézetünk vezetői kö
zött polémia folyt lényegében afölött, vájjon 
a rovarevő madaraknak gazdasági jelentő
sége van-e és azok ebből a szempontból 
részesílendők-e védelemben?

Ebben a megindult vitában a mi ál
láspontunk az, hogy a leghatározottabban 
valljuk a rovarokkal táplálkozó madaraknak 
azt a kiszámíthatatlan nagy hasznát és je
lentőségét, hogy a mező- és erdőgazdaságot 
a rovarok milliárdnyi értékekre rugó kár
tételeitől megóvják és hogy ennéllogva az 
állami hajósáénak épúgy. mint a társada
lomnak kötelessége mindent elkövetni a 

I végre, hogy a rovarevő madarak szaporítása 
elömozdíttassék.

A rovarevő madarak gazdasági jelen
tősége mellett állást foglal к földmívelés- 
ügyi kormány is, midőn 1896-ban az addig 
tisztán a madárvonulások megfigyelése ér
dekében fennállott ornilhologiai központot 
saját ügykörébe átvette és a gyakorlati ma
dárvédelem érdekeinek ápolásával megbízta ;

midőn 1899-ben a törvényhozás hoz
zájárulásával 62,000 korona költséggel »Ma
gyarország madarai különös tekintettel gaz
dasági jelentőségükre» (Chernél István irta) 
c. nagy alapvető munkát kiadta ;

midőn 1901-ben egy törvényen alapuló 
rendelettel 89 madárfajt absolut hasznosnak 
jelentette ki és azokat minden kivétel nél
kül való feltétlen védelem alá helyezte;

midőn a haladó kultúra következtében 
megtogyott természetes fészkelő helyek pót 
lása érdekében * mesterséges fészkelő odvak

tömeges gyártását és terjesztését megindí
totta ; í

és végre midőn a magyar kir. ornitho- 
logiai központot megbízta, hogy a madarak 
hasznának és kárának kérdését azok táplál
kozásának folytatólagos és állandó megfigye
lése útján tanulmányozza és ennek a 
tanulmányozásnak támogatására az állami 
magvizsgáló és az állami rovartani állomá
sokat utasította.

De a rovarevő madarak gazdasági je
lentőségéi teljes nagyságában az a körülmény 
tünteti fel, hogy e madarak védelmét épen 
a földmivelésre nézve megállapított hasznos 
voltuknál fogva az egész műveit világ szük
ségesnek elismerte és a madarak megvédését 
nemzetközi érdeknek jelentette kf Ebből ki
folyólag közel 4 évtized óta, lehet mondani 
az egész művelt világ illetékes természet- 
tudósai és a különböző államok kormányai 
és diplomatái azon munkálkodtak, hogy 
Európa valamennyi államát egy megfelelő 
nemzetközi egyezmény megkötésére bírják, 
mely munkálkodás eredménye a Pánsban 
1902. évben a hasznos madarak védelme 
érdekében létrejött első nemzetközi egyez
mény volt, mely nálunk is törvénybe iktat- 
talott.

Ennek az első nemzetközi egyezmény
nek jelentősége kitűnik abból, hogy a 36 
madárfajnak, mint hasznosnak nyújt védel
met 12 különböző államban.

Eltekintünk a madarak gazdasági jelen
tőségét méltató tudományos munkák, emlék
iratok és tanulmányok, kísérletek és intéze
tek imponáló nagy számától és még csak 
egy momentumra utalunk :

az amerikai egyesült-államok époly 
I életrevaló, mint gyakorlati érzékű nemzete 
a rovarevő madarak gazdasági hasznát oly 
fontosnak és minden kételyen kívűi állónak 
ismerte el, hogy ennek tudatát az egész nép 
érzületébe beoltandó, a madarak és ezzel 
összefüggésben a fák kultuszának két külön 
ünnepi napot szentel az egyesült-államok 
területén levő valamennyi népiskolában.

Mindezek után lelkérjük a t. társegye
sületeket, hogy saját hatáskörükben köves
senek el mindent, hogy földmívelő országunk 
egyik legjelentékenyebb érdekét képviselő 
madárvédelem nagy jelentősége iránt a 
gazdaközönség bizalma nemcsak hogy meg 
ne ingattassék, hanem gazdáink baját jól 
felfogott érdekükben fokozott rokonszenvvel 
forduljanak az okszerű madárvédelem fej

lesztése felé, melynek általános felkarolása 
I alapos kilátást nyújthat nekik arra, hogy 
'belátható időben a rovarevő madarak, mint

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem  használjon azonnal :: BereHás-pastfllátamely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint 

és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
á n  lOA Kapható minden gyógyszertárban, 
m l I £V. _  Készíti Beretv&e T am ás  
gy ógy szerész  K ispesten. 3 doh»zzal 
ingyen postai szállítás. 337 44—52



a gazda legtermészetesebb és iogigénytelenebb | —  Hírek a városházáról. Csáktornya Míg 1904. évben 26, 1905-ben 13, 1906-ban
szövetségesei meg fogják őket óvni a ler- nagyközség képviselőtestülete f. hó 29-én 12, 1907-ben 15, 1908-ban 9, 1909-ben 
ményeikel pusztító bogarak kártételeitől és Pt4ncs Ignác bíró elnöklete alatt közgyűlést 21 üj lakóházak építése lett engedélyezve, 
a rovarirtás mindenféle költségeitől és zak- tartolt a következő tárgysorozattal: 1,Scheffer addig az 1910. évben már eddig is 30 új 
latsaitól egyaránt. Rezső községi ingatlan vétele iránti kérvé- ház épül Csáktornyán. Ezen 6 és fél esz-

A gyakorlati madárvédelem rendszeres pyét a közgyűlés tagjainak kellő hiányában lendő alatt 125 új lakóház dokumentálja a
felkarolása és fejlesztése csak mintegy 5 a jövő gyűlésen fogja tárgyalni. 2. Pálkai "város fejlődését s na ez még néhány évig
évvel ezelőtt indult meg. A mozgalom tehát Jakab javára törölt állami adó után községi fog tartani, úgy Csáktornya egészen új kön- 
oly annyira új és a kezdet nehézségeivel pótadói hozott leírásba. 3. Horválh igazabban töst nyer, ami bizonyára csak emelni fogia
küzd, hogy minden támadás csak a legká- Bor Hermin és Jámbor József illetőségét már eddigi jelentőségét is. Ezen új épitke-
rosabb visszahatással lehet a még meg nem megtagadta. 4. Az iparostanonciskolai bizotl- zések talán magok után fogják vonni a 
erősödött közvéleményre. Azért kétszeres ságba Hirschmann Leo, Horváth Pál, Rosen- jelenlegi tarthatatlan lakbérslájgerolások 
kötelességünk, hogv munkatársaink figyelmét berg Rezső, Ivácsics Ignác, Prusatz Alajos megszűnését is, mert rövidesen annyi új 
és segítségét kikérjük arra, hogy madárvé- és Gráner Miksát választotta be. 5. Özv. üres lakás áll elő, hogy a házigazdák akár 
delmi törekvéseink még zsenge kezdetének Mihálics Ferencné kérvényét töldbér leírása kötéllel is foghatják az új lakókat, nem lesz, 
megakasztását a gazdaközönség megfelelő tárgyában kedvezőleg intézte el. 6. Anto- ki azt drága pénzen kivegye. A f. évben 
felvilágosílása útján ellensúlyozni igyekez- oovics József és társai vendéglősök kérvé- úgy a belváros, mint a külvárosokban az 
zenek. nyél lakodalmak alkalmávali zenéltethelés alábbiak kaptak épilési engedélyt: özv. Wolf
a Magyarországi Állatvédő Egyesületek Szó- iránt párlolólag rendeli a járás főszol gabt rája Józsefné a Zöldfa-utcában lakóházra, Krall 

vétségének nevében : e,é terJeszteni. 7. A helypénzszedési jognak Mátyás lakatos a Kossuth Lajos-utcában la-
1911. január 1-től újabbi 3 évre leendő katos műhely és lakóházra, özv. Igrecz Mi- 

M onostori Károly, M áday  Izidor, nyilvános árverés úháni bérbeadása iránt hályné a Jókai-utcában egy emeletes tako
határozott és a bérbeadás határidejéül f. ev hazra, Herzog Sándor vasuli vendéglős 
szeptember hó 24-ik napjának délelőtti 10; Zrínyikülvárosban egy emeletes épületre, 

Meghívó. óráját tűzte ki. 8. Palaky Kálmán polg. ísk. Kopácsi Ferenc ugyanott lakóházra, özv:
A Csáktornya Vidéki Gazdakör aug. hó igazgató kérelmére a helybeli áll. polgári Kovács Józselné szül. Verbánics Verona a 

7-én, vasárnap d. u. 4 órakor tartja évi köz- leányiskolái internátusbán kél tanuló részére Festetics-uteában lakóházra, Deutsch Salamon 
gyűlését Csáktornyán, a községháza tanács- 200 —  200 korona segélyt szavazott meg az a Patak-utcában üzleti helyiségre, Bors Má- 
termében. 1910— 11. tanévre és azok egyikét Szirk tyás és neje a Rákóczi-utcában lakóházra.

Tárgysorozat: Józsel déli-vasúti pályamester, daruvári lakos Muzsek Márton a Gáspárich Márk-utcában
1. Titkári jelenlés. Anna nevű leányának, a másikat pedig lakóházra, Volarics Alajos ugyanolt lakó-
2 Pénztárnok jelentése. Szalay Ferenc bognáriparos, gáji (Horvát- házra, Államkincstár Árpád-utcában posta-
3. Megüresedett a) titkári, b) pénztár- ország) lakos Irén nevű leányának adomá- palotára. Ezen épületnél, mely rövidesen ül

nöki állás betöltése. nyozta. .9. Tárgyalta az 1911. évi községi adatik rendeltetésének, az a kár, hogy a
A t. lúgokat felkérjük, hogy minél na- költségvetési és azt 142295 kor 49 fill, be- város egyik legszűkebb utcájában épíletlék 

gyobb számban megjelenni szíveskedjenek. vétel és 119783 kor 72 fill, kiadással el- fel. Csáktornya fejlődéséhez s kereskedelmi 
AZ ELNÖKSÉG, fogadta. A mutatkozó 22511 77 fillér hiány viszonyaihoz mérten bizony ezen épületnek

.............. ......—  i. 47‘4% -os pótadóval lesz fedezve, mely a más helyen kellene állania. Az intéző körök
гт л  r Тл* megelőző évihez mérten 3 6 %  apadást mu- nem igen voltak figyelemmel a íennliekres
IV U и 1__ Ê Ej l!i IV. i tat. 10. Átvizsgálta az 1911. évre vonatkozó nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy az

községi közutak építéséről, kezeléséről és épület jelenlegi szűk helyiségeivel alig fog 
“  Kinevezés. A m. к ír. vallás- és köz- fenntartásáról egybeállílott költségelőirány- tudni m£(Élelní rendeltetésének s néhány 

oktatásügyi miniszter Deák Dezső pásztói zatot és azt jóváhagyta. 11. Tudomásul vette év múlva mldo^Sssal, emeleti helyiségé át
áll. polgári iskolai helyettes tanítót a csak- a helybeli m. kir. pénzügyőri biztos átiratát, alakításával lesz kénytelen a kincstár eleget 
tornyai áll. polgári iskolához а XI. fizetési mely szerint az áll borital és husfogyasz- tenni a forgalmi követelményeknek. Véber 
osztályba segédtanítóvá nevezte ki. iáéi adóknak az 1911, illetőleg 1912 és József Zrínyikülváros lakóházra, Jugh Mihály

—  Áthelyezés. A m. kir. vallás- és 1913. éveare is eszkőzlendő biztosítása tár- Festetics-utca lakóházra, Golub Antal bmla-
közoktaiásügyi miniszter Huzják Lukács gyában az egyezkedési tárgyalást f. év aug. pesti lakos Festetics-utcában lakóházra, Megla 
bajai állami tanítóképző-intézeti tanárt, a hó 4-ik napjára kitűzte. A tárgyaláson a János Zöldfa-utcában lakóházra, Zd**l.ir 
helybeli tanítóképző-intézet volt növendéket, nagyközséget a községi bíró és adóügyi jegyző Miklós Rákóczi-utcában lakóházra, Bedics 
jelenlegi minőségében és jelenlegi illeimé- fogják képviselni. András ujudvari lakos Festetics-utcában la-

tT itókéo tÍfn ^hez  máramar0sszi«eli ál1 -  Takarékpénztári mérleg. ACáktor- tornyai GOamalom és Villám-
tanítóképző-intézethez. . T k zk /  |á R*M v*nvtArMii.» » le,ep T 1 Kossuth La|OS-atcában raklarra,

—  Hirdetmény. Csáktornya község elől- kö , ,lb Pbocsáitotta ki 1910 első fél Pozs8ai György Rákóczi-utcában lakóházra,
járósága közhírré .eszi, hogy az 1910 évi “J ^ T “ é.^ajlo!Tki,nuU«sát mnélv Bpt3ai A,berl Saénalé"* "  új lakóházra é 
községi közmunka kivetés 1910. évi julius k j m u t a U l s  e tekintdhen a takarékpénztárnak földszinte9 épületnek emeletre való álak' 
31-töl augusztus 8 nap,áig Csáktornya köz- ^  ‘ ^  А Й 2 К Й и 2  lására' Fliszár J4nosné Klr4lV' Pál ulr
ségházána. 8 napi közszemlére kitéve lett. * 8* 3Ze"  T  folvóTétév. I Mta “verebet lakrtházra’ Antonovics József Deák-ul

Község, 4362 oronávaf zárt. éhez Щ Я  T ! 1***3 “ Я * " -  "r T *  , Г Г '
—  Búcsú Csáktornyán. Az évenkmt év december 31-ről áthozott 6« utcában lakóházra, Takács József i

szokásos porcmkulai búcsút, amelyre Murán korona . lehát az Ö3szes fé|évi „vereséa ,akóházra’ Novák btván Vásártéren 
túlról, különösen Alsólendva vidékéről oly 52123*18 korona Ezen eredményből kifê  házra’ M<>Zei Simon V,assics Gyulá ul 
számos hivő keres, fel a helybeli szentfe- fezésre^ j u t a z U y . V  emeletes b*rházr>. Eze"  bérháznak en.
rencrendiek templo • át, holnapután, aug. 0кеГе|е^ е|68 ’kefiöfe^ el van helyezve és részén nyer e,he,yezésl l«vö 1911. év j 
hó 2-án tartják meg. E napot megelőzőleg, Vdn he,* ezve e9 bén a m. kir. áll. leányinternátus. Néim
aug. hó 1-én délután 3 órakor vesperás g gY István Széchenyi utcában lakóházra, Dőri
litánia, 5 órakor pedig magyar szentbeszéd- —  Építkezések Csáktornyán. Ritka köz- Rudolf Hunyady-utcában lakóházra, Cl 
del kapcsolatos litánia tartatik A szentbe- ség az, melynek lakosai az építkezés terén kovics István Gáspárich Márk-utcában lak 
szédet Varga Wolfgang hittanár mondja. Aug oly elementáris erővel haladnak előre, mint házra és Babies István Csáktornya— Buzi
2- án a délelőtt folyamán reggel 5 órától Csáktornya. Ha azok, kik ezelőtt 10— 15 külvárosban lakóházra. Nagyban épül, szépü 
kezdve minden órában lesz szent mise. A esztendővel hagyták el ez árnyékvilágot, e közel 700 esztendős múltra visszatekintő 
reggel 8 órakor tartandó ünnepélyes szent visszajönnének, bizony nagyot csodálkozná- város. Fejlődésében ne is stagnáljon, hanem 
mise előtt magyar prédikáció lesz, amelyet nak a szalmaviskók eltűnésén, új utcák a korral haladva minden tekintetben, legyen 
Murk István bottornyai plébános mond. A keletkezésén, s egyik-másik talán nem is ne csak Muraköz metropolisa, hanem a kies 
10 órakor tartandó assiszlenciás misén a találna arra a helyre, hol gyermekéveit élte Dunántúl egyik legcsinosabb városkája, 
horvát szentbeszédei P. Tislér Timót hely- s hol örök álomra hunyta le szemeit. Egy —  Tűzoltó mulatság. A helybeli ónk. 
beli hitoktató mondja. Ugyan e napon dél- idő óla valóságos építési düh lepte el a Tűzoltó Egyesület augusztus hó 7-én, kel- 
után 3 órakor ünnepélyes vesperás litániával város lakóit s ezt részint az évről-évre tartó lemetlen idő esetén aug. 14-ik napján 
záródik be a porcinkulai búcsú. Augusztus újabb bevándorlások, részint pedig a meg délután a Városligetben változatos program-
3- áu Csáktornyán országom vásár tartatik. nem felelő lakásviszonyok eredményezték. \ mai nyári mulatságot rendez. Mint értésü

ké



lünk, a tartandó mulatság iránt máris oly Muraközben, Belica község környékén gya- sága bizonyos számú hadaiknak Comendé- 
nagy az érdeklődés, úgy a helybeli, mint a korlátoznák. E gyakorlatokon kö;ülbelül 900 rozó genlissa. Valamint hogy az igaz kérész- 
vidéki közönség részéről, hogy úgy hisszük, ember vesz részt. Ezen gyakorlatok —  úgy ténységhtül, szintén úgy a hazatiusághtól is 
hogy ezen, derék tűzoltóink által rendezendő létezik— csak előgyakorlatok lesznek, mert viseltetvén, akarom értésére és tudására ad- 
vigalom minden tekintetben meg fog felelni azok befejezése után az egész ezred innen nőm mind azoknak, az kik jól lehet nem 
a hozzá mért várakozásnak. tovább indul a tulajdonképpeni hadgyakor csak Commetaneusok hazánkat, de nyilván-

-  Műkedvelő előadás. A Bellatinc és ,atok színhelyére. sághal csak ugyan ahoz lartozandóknak és
vidéki ifjúság nagyméltóságu Zichy Ágoston —  Felvételek a Berlitztanfolyamra A abban comprehendáltattaknak lenni talái- 
gróf v. b. t. t. és főrendiházi tag úr védnök- R°se nyelvtanár vezetése alatt álló angol, tatnak, mind azon által ez ideighis Vak
ságé alatt a mai napon Bellalincon, a Huber- német és francia tanlolyamok augusztus hó merő keménységhtül viseltetvén haza fisá- 
vendéglő kerthelyiségében, a Krassó-Szörény- 15-én indulnak meg. Az uj ciklusra már eddig ghok meghtagadásával, az Idegenségh terhes 
megyei árvízkárosultak javára műkedvelő is sok jelentkező van. A kik egyik vagy má- Igáia alat hevesnek az mint kegyelmetek is, 
előadással egybekötött zártkörű táncmulat- 8ik tantolyamon részt venni akarnak, avagy Légrádi Városbeliek, fáidalmassan érezhette 
ságot rendez. A belépti-díj személyenkint magánoktatást óhajtanak, felkéretnek, hogy az idegenségheknek mi voltát és édes ha- 
120 korona. Kezdete este 8 órakor. A ren- ebbéli szándékukat Rose nyelvtanárral (Zrínyi zájához való mostohaságát, noha ugyan ez 
dezőség, melynek élén Zrínyi Károly bella- szálloda) lehetőleg még e hét folyamán tudás- ideigh való s mégh talán el szenvedhető 
tinci plébános, mint díszelnök áll, 17 tagot 8ák» bogy az órabeosztás saját érdekükben számos kárvallássok után is magokat s 
számlál. A műsor zenei, magánjelenetek és mé8 a nagykanizsai beiratások előtt történ- gyermekeit mindennemű Jószágokkal együt 
színdarabból áll. Rossz idő esetén a mulat- bessék meg. utolsó-romlásra és Veszedelemre ne adgya s
ság augusztus hó 7-én lesz megtartva ~  A Gizella forrás krisiál у tiszta kitűnő az naponként közelitő sőt csak nem ajtónk

■ ásványvize mindenkor friss töltésben, olcsó áron előtt álló reméntelen, tűzzel, vassal levő 
“  ®ya^ ” í - KóSf FT ? ' Co9f t0r'!1yi* Ä Y 6aC!>4kt0rn,ai f6rak,4rban Gráner testvérek veszedeimet távoztalhassa, adhortálom serit, 

na g yk özségír e n dö r ö r m este г Г hó 2d-ánéle- <*g«él_ Kegyelmezett, szállyon magiban szánszán-
lenek 72-ik, boldog házasságának 12-ik viszik Prepelicset. Prepehcs Má- .... . . . кй Vwedelmet
évében hosszabb szenvedés után elhunyt. A lYáf> a drávavásárhelyi szerencsétlen testvér- ' акйЬа indullvon Ш édes hazánk
megboldogult négy évtizeden keresztül ritka ftydkos parasztsuhanc már nincs az ügyész- hQ*  Nemzetünкhöz v^ló vLéahettezven 
szorgalommal és lelkiismeretességgel teljesí- 8e8 fogházában Több alkalommal megírtuk, egv.érte,emmtí||v mert 8eoVébaránt
telle a nagyközségnél őrmester, szolgálatait, bogy a legborzasztóbb emberi bűn elköve- 1 fck v  * 1 ^  к ea ve lm étek
Fla.a.abb korában daliás alakját, mely még ‘Д Г к  1 ^ 5 ^  Ьа1аз*14зЬа az dolgot, nyilvánságga.
öregségében is alig veszített valamit, igazan ,nlézel közveszélyes őrültnek találta es ez utolsó romlását fonia 1япяч7Ы т  Mivel 
megbámulták. Temetése nagy részvét mellett я,аР011 H törvényszék az ellene folytatott el- titulált kegyelmes Urunk ő Nagvságha 
iulius hó 24-én délután 5 órakor volt Ha- J * * 8*, "lelyet már esküdtszéki tárgyaláson m“r l,lu'a"  ке8Уе,т*8 Urunk ő Wagyságha, 

к J aeiutan о огаког von. на j ’ » f megszüntette F hó szám03 hadai naponként által költöznek az
lálát özvegye és nagyszámú rokonság gyá- luggeszlellek tel, végleg megszüntette, t. hó D . , . Horválhnrs7áflhra
flxolia Áldás hamvaira! __ Horváth Ignác 21-én reggel kísérték át az elmebajos testvér- , ... , gre* nogy Horválnországura
setkatalim  ká kortan (ló a helybeli államigyilkost a rendőrség zárkájába, honnan Pe»erállyanak, az hol léi, quarlélban sub-

’ ! Y ielmeevósvinlézelbe szállíhák A rendőrkani- sétálhassanak, mely hadaknak transitussoktanítóképző-intézetnek egykori növendéké eimegyogymiezeme szaiinjaK. A rendörkapi- , , , VM7PÍÍP,pm n í.
éleiének 30-ik s boldog házasságának 6-ik ‘»"yság kérdést intézel, a kaposvár,, pécs. ^ f^ ie .t r^m nem
évében folyó hó 20-án Tatabányán elhunyt. és zalaegerszegi elmekórházakhoz, melyiknél f , érlenj azok által fogh kegyelmeteknek
Temetése juha, hó 22 *>  volt. Az elhunyta. * "  üres hely rendelkezésre. A távirati vá.a- J J J ^ m e U  bízonvodnT Is  be-
özvegye és kis fia siratja. Legyen áldott ™ e8érk' * l* k * * *ok csak Zala- te|,eeedni_ Ebben penfgh haz4„k e„en való

*m'éke! Waaútl Doh A ovkanizsa letenve |ul,us hó 22 én re«8el ^állították züaeglr- f  eke"  a fö'dön való Ellenségünkben (az-  Vasúti Úgy. A nagykan zsa-letenye sz h bj ár„ ész hátra|évö életét kmek tudom csekél száma kegynek constat.)
— alsólendvai vasút kiépítése ügyében nem-  ̂ ja reménségét kegytek ne vesse, mert abban
csak sok tinta folyt el eddig, de reálizálása _  ® ЫпШм bizonyos lehet kegy. tek, nem hogy Kegy.
tekintetében is már sok történt érdekében. . r  J. ГагЛиЫ\г чл leknek succurralhatnak, de rövid nap alatt
Mar a Pallos vasút építő-cég ,s „agy pénzt 1 ^  Л  Х п  т 1 е  ^  ,  т | " п Г е ^  ' " a«okkal 13 ^ U e n n é  -n-Cá,latnak, 
költött rá. Ez a cég volt a letenye. vasút- V Í ^ t e . 2 5  M 'Vel pemgh Periculum in mofn ke«y " ek
terv első engedményese. Nem »került azon- urada|omló| beszerzell kedvezményes áru bova ham;,réb ebbe'i resolutioiát elvárom, 
ban az érdekeltsége összehozni s így az k9hlrej t é!(Z öl)ek kioszl4sát hogy in praem.ss.s tudhassuk mmd kegy.
építkezés ugye rov.d sztagnác.ó után bzalay _  Nípeudé.i ««.ti.zUk. Születtek: Hal- *eknek’ penigh azoknak hüven szol-
Károly mérnök kezébe került, aki ritka mo8 pá)> Kög) Lást|ó Szeligmann Juliánná, /ad- gálnom, a kik hazánk szerelemül viseltetvén,
agilációval mindaddig dolgozott s utána járt. ravec Anna, Maszten István, Szepessi Margit, Zsele- velünk egyet akarnak érteni, 
míg az érdekeltség hozzájárulását megsze-1 szén Jenő, Baria Anna. Házasságot kötöttek : Vrhár Datum in ArceSümegh, Die 26. 9 bris 1706.
réz le. A mérnöki előmunkálalokat is elvé- Jó*«r»»bó~géd Hányák Máriával. M.fián Ferenc And rA sy  Páll
_ . , , . ; .____.. - csizmadia mester Jendl Franciskával. Simon József b- « n u ra sy  ran.
gézié, melyeket az akkori kereskedelmi mi- ve8)eskereske<,6Czukor Máriával. Halálozás : Mikul- ....
niszlerium a legnagyobb megelégedéssel el- cgjcs ju|j4nna(tG hónapos), özv. Jurisa Mátyásnó
fogadott. Azóta azonban mi sem történt a szül. G^uiin Klára(78 éves), Rencze Teréz (62 éves), »\oszonetnyiivanitas.
vasút kiépítési ügyében, noha a pénzcsoport Hertl Rozália (1 hónapos), Zuzel László (21 napos) Mindazoknak, akik felejthetetlen fér- 
is meg van már mely a vasút építését KÓSí Ferencz (72 éves), özv. Schrei Józsefné szül. jem Kösz Ferenc elhalálozása alkalmá-
elTektuálta volna. A  törvényhozás hozzájáru- Ze,ek ПМРОга)- val ^» 'é lü knek  kifejezést adlak vagy
lása hiánvyik melvnek engedélye nélkül A '*atDetefleégek Muraközben. Mura- a temetésen megjelentek, ez úton mond
VMÚta é X n i  nem l e h e t « те к  a hoz- köz lerü'elé"  a ra«adós ‘ "»Ibelegsegek ál- hál4s k03ZÖnelet

utat építeni nem le - lása f. hó 20-án. Rühkór: Csáktornyái járás Csáklornva 1910 iul 30
zá,árulásnak a h.anya nyilvánvalóvá l é t a  ^  |Л S(.rlé9Vé9Z. per,aki árás Сз4к|огпуа’ ö zv Kö.zFerencné
múlt héten, amikor a kereskedelemügyi Drávao||/r g „ Dr4va9iklós S u , ü^va-
miniszter 22 vicinális vasútra vonatkozólsg áZj|as jq -̂------^ = =
nyuJlott be lörvényjavaslatokat, melyek kő- _  Augu(2tuti ^  vátárek Muraköz É r t e s í t é s .

Ez a8r örü.al n \  nagy Ntünést keltett Nagy- ^  TkT ve tkezf hef^eken* Urlatna^ о г ^ Г  e l s ö í Í n d ü m i Í k a S t  S S S L S S i

hmiérl is, ar n k“ S r » vagyok:r : : : a r - . . . . .
« e r i u m t o ^ A b b l ^ ^ S S b e n  « T i  c s a r n o k . Át&Ulíításol, gyász- és alkalmi kalapok
a nagykanizsaiak, hogy ezzel a stagnáló ------

.... Cdfií ilienni M i, Ш&\Ui l i  E s m i l í i k í iá  2SS Ä
hadtesthez tartozó egész ö-ik ulánus ezred Szentkirály Andrásai Pál Méilóságos K e le m e n  B é la
(» Csáktornyái, varasdi és zágrábi századok), Választót Erdéli Fejedelem Felső Vadászi f<rfi. ^  nÄi diTatAruh4lÄ Csáktornyán

■— ■ — ■  —



XXVII. Csáktornya, 1910. juliuäa 31 -ga. Broj 31.
Sve poáiljke, kaj s»* tide zadr- 
^ a  novinah, se im.iju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam eepredplate i obznune 

poäiJjaju.

MEDJIMURJE
na horvatekom i magjarskom jeziku ízlazeöi druitveni, znanetveni i povuöljivi Hat za puk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sva k u  nedelju.

Prttfplataa e in  je;

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 k0p.
Na éetvert letj . . .  2 kor. 
Pojedirti brrji koStuju 20fil

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raionajo.

Odeovorai uradnik:

z r ín y i  k a r o l y .
Snradnik:

PATAKI VIKTOR.
IadaUlJ i vl&stnik

STRAUSZ SÁNDOR.

Politi6ki pregled.
Orsaéko spraviäöe je svräilo sa odgo- 

vorom kojega je kralju dalo na prestolni 
govor. Vu éetvrtek je iSel vu Béé minister- 
predsedn.k, da melduje kralju как stojiiu 
stvari. Sada budu zeli napred proréun, da 
vlada netroäi bez dozvole orsafikoga spraviSCa. 
Zatem pak budu od novoéenje, tojest od 
ätelinge napravili 7akon, da siromaäkih rodi- 
teljov sini nebudu opet rnorali nutri oslati 
vu jeseni. Vu Magjarskoj je dakle staliä opet 
sasvim vu redu, all né tak vu Horvatskoj, 
gde su se ablegati opet posvadili sa bánom. 
Ban je predal svoju sluZbu vu ruke mag- 
jarskoga ministra predsednika, pak sada svi 
Zeljno éekaju, kaj bude. Jeden list piSe, da 
Kralj nebude primil odpovedanje bana, nego 
bude mu dal vlast, da raspusti horvalsko 
provincijalno skupätinu, pak da drugiput 
zbira. Vu Horvatskoj opet moremo Cekati 
zbiranje ablegalov, koj bude sada po takvim 
zakonu idei, как je vu Magjarskoj.

Indemnitet, tojest ovlaäcenje je véé 
votirano, za ätelinge zakón je véé votirani 
i sada kada ove redke piäemo je na dnev- 
nom redu harmiéna pogodba sa Rumanijom. 
Orsaéko spraviäle se 2uri sa delom, da tak 
éim predi more svräiti svoje delo pred lét* 
nom vakacijom, i da orsag takajäe vu re- 
doviti poloZaj dojde.

Khuen Hédervary grot mmisterpredsed- 
nik je predal kralju odpovedanje od sluZbe 
horvatskoga bana Tomassich Miklósa, all 
na Khuenov navuk lo kralj nije primil nego 
je banu ruCno pismo postal, da mu naj 
nadalje predloii, kaj da naj napravi. —

Kak novine piäeju ban bude probat pogoditi 
se sa horváti, ali ako to nebude moguée 
onda bude raspustil horvalsko spraviáée, 
pak bude nove izbore odredil. »No to ne
bude trebalo, jer su horváti odrnah krotki 
postali éim je doäel glas da nikaj nedobiju. 
Sve budu pustili sarno da moreju dalje 
ablegati ostati« —  piäeju jedue horvatske 
novine.

KAJ JE NOVOGA?
—  Poziv. Csáktornya okolice gospo- 

dandvena druZtva augustuä ineseca 7*ga 
dana (nedelja) poslie podne ob 4-ti vuri 
bude svoju godiänju obéerntu skupätinu dr- 
Zala u Csaktornyi na varaäki hiZi. Predmet 
je: 1. Tajnikska pnjava. 2. Kassérska pri- 
java. 3. Zbiranje tajnika i kasséra. Prosimu 
poátuvane éiane, nek vu najvekäim broju 
dojdeju na ovu okupälinu. Predstojniótvo.

—  Rezdelenje Englez svinje za 
pleme. Csáktornya okolice gospodarstvena 
druztva u augustuä tneseca drugim polovicu 
bude se hapila polek poljodelslvenoga mi
nistra podupiranje od äirvarske vojvode 
preskrblene, i pogodnosti ciéne yorksbireiske 
plemene krmljevice (svinje) rezdel ti.

—  Za kreitelovaöku r. k. kape- 
licu su do zadniega vremena sledeéi pos- 
lali svoje dare: Veszprém megye 4 К 18 f., 
Dobos Henrik Felsőszentmárton 4 К 20 f., 
Móra Lászó Bpest 2 K, Dr Levatich Kál
mán Pozsony 25 K., Rk. plébánia Igái 1 K, 
Jézus Sz í Szive Paizs (za marciuä) 50 К., 
M. К Állampénztár Bpest IV Kerület 106 К 
74 f., Visnyei Imréné Kaposvár 1 K., Jézus

Szt. Szive Paizs (za április) 50 K., Kisbirto
kosok Orsz. Földhitelintézete Bpest 10 K., 
Benisch Arthur professor Pécs 5 К., Dr. 
Renke Imre fiäkal Bpest 1 К., Toronlál 
megye 24 К 78 1, Özv. Szokolovsky L/pólné 
Aknasugatag 2 K., Dr Hels Béla ü. Bpest 
18 K., Dr Bán Ágost Bpest 5 K., Cseke 
Kálmán 2 K., Szabolcs megye 7 К 08 I., 
Jézus Szt. Szive Paizs (za majuä) 125 К, 
Horváth Sándor Daruvár 2 K., Zemplén 
megye 9 К 90 f., Folkmann Ervin 4 К 30 I., 
Tasnádi Endre 2 К, В Ede ablegat 2 K, 
Kämmerer Ernő ablegat 2 K., Jézus Szt. Szive 
Paizs (za juniuä i juliuä) 100 К., Isti sa- 
biranje 64 К 14 1, Rónay Anlal Ungvár 
13 K., Dr llosvay Lajos dvorski savjetnik 
Budapest 10 K, Ukupno 653 К 32 f., Pri- 
delujuéi véé proglaáene 5151 К 49 fillirov, 
tak do sadaänje sabiranje znosi 5804 К 
81 fillérov. Svim darovmkom i sabiraéorn 
se zahvaluie i nove dare prosi : Molnár 
Pá! predsednik KreáteJovac u. p. DeZa- 
novác (Pozsega megye Szlavónia).

—  Odnesli su  Prepeliéa. Prepelié 
Mátyás drávavásárhelyski nesretni braéakrv- 
n;k, mladenac véé je né u odvjetniótvi tam- 
nici. Naime Prepeliéa je orsaéko zavod, ätero 
motreéi one, koji su ni pri ravnim pametu, 
za obéepogibeljnoga naäel. Ve su Prepeliéa 
u Zalaegerszeg vu duáevnoápital spravili, gde 
bude brééas svoju Zivlenje sprevodil.

—  Déte s  dvemi glavi. U Saliöld
zalavarmcgiinski obémi jedni siromaáki Zeni 
se je déle narodilo s dvemi glavami. Ovoga 
éudoporoda je célo selo pohajalo. Déte je 
зато neátero vuru íivelo.

Kesno je . . .
Vu jednoj s dragim pohiZtvom ured- 

jenoj spavalnici teZko-beteZno leZi Farkas 
Károly trgovec. Znanost 1 sreéa ga je po- 
digla iz mskoga staliäa za bogatoga i pri- 
poznatoga éloveka. Njegova réé je odliéna 
bila na börzi i na varaäki hiZi. Jeden po- 
tez s peroin, ili jedna hilra domisel je eg- 
sistencije poruäila, druge za bogate naéinila.

BeteZnik se s műkőm vun obrne i 
tuZno zapita:

—  Draga moja. koliku je vur? Jeli 
deca véé moreju dojti?

—  Ran ve je éetiri vudrila; né si 
éul? —  zvonéi jeden milo tuíen glas od 
divana.

—  Ne sem éul, jako sem se zamislil.
—  Od éesa, dragi moj? pita prveäi 

glas i stem se jedna okolo trideset löt stara, 
snaZna gospa slane iz divana, stiha se pre- 
bliZava beleZniku, sedne se na kraj posteijo 
i srdaénom lahkoéom mu gladi blédo éelo.

—  Jako sem falil vu svojem Zivljenju! —  
zdehne si muZ, potegne lépő ruku, koja 
ga je gladila к suhim vustnicam i kuáuje 
ju s lubavjum.

—  Ti si talil Karoly? —  zapita zena.
—  Ja —  reée tuZno trgovec —  ja, 

koj véé dvadeset lét délam od jutra do 
veéera; koj se isto tuliko vremena borim 
sa svum jakostjom duäe svoje, kojemo je 
svaka misei vaäa bila, sva Zela mi je to 
bila, da vas vu akim boljdi staliä poloZim.

—  Karoly dragi moj muZ, blaZeno do- 
her élovek si ti.

Tergovec je nit svojih mislah dalje 
vodil:

—  Dobrobit sem vám preskrbel. S poä- 
tenim delovanjem veliko imanje skupljal i 
takvo, kojemo se néti jeden fillér ne moéi 
od ludskih suzah, nego зато znoj mojega 
lical —  za kratko vréme je vtihnul, pak 
si je hrbta ribal; bubreki su ga neizmerno 
muéili, —  ipák sem falil vu svojem Ziv
ljenju! Véé je sve kesno! Kmica je jako, 
Vilma, zavini elektriéno lampo.

Za nekoj hip je vu sobi svetlo poslalo. 
Gospa se nazaj sede nakraj postelje. MuZ 
nastavlja :

—  Sim-tam sem begal. V jutro rano 
sem odiäel s doma; opoldan sem obeda 
Zurno vuse hlapnul, veéer sem sav truden

doáel dimo, da se odmah leZem na poéinek. 
Tője vnogo lét lak trajalo. Zaisto ni sein 
vas póznál. Samo odkada se tu prekapéeni 
muéiti rrioram, vas poénem videti i spoz- 
navati.

Gospa ga je pazlivo posluäala i neho- 
tice mu je mráavo ruku gladila. Trgovec je 
Zeno obgrlil i к sebi potegel.

—  Vilma, ti si jako lépa, jeli to znaä? 
Stopram ve opazujem to.

Gospéne lépe modre óéi obléjeju suze
—  Uvek sem te lubil, draga Vilma, 

angel moj; ni sem imái éas, da bi ti bil to 
naznanje dal. Trgovina mi je to né dopuá- 
éala. Koj nije trgovec niti nezna, kuliko 
posla takov élovek ima.

—  TeZko ti spadne govor dragi Karoly 
naj se muéiti, —  prosi ga f.ena.

—  Mórám govoriti. Imel sem naka- 
njeje, da za kratko vréme sve nastran pus- 
tim i zvami skup u miru Zivel budem. 
2aliboZe, zamudil sem.

—  Budeä ozdravil zdehne gospa teZko.
—  Nebudem ozdravil. Kaötiga BoZja je 

nameni, jerbo sem mu dare ne poätival. 
Poleg mene je bila jedna lépa, mlada i



—  Lépi dar. Gróf Batthyányi Pál, bivdi 
nadega velikoga íupana supruga je öve dane 
u Zalaegerszegu utemeljeno na detinskidpital 
temelj dvéjezer korune daruvala.

—  Tko more biti obóinski b irov? 
Do ve smo lak znali, da svaki brezprikoran 
pred2ivoti gradjanin mo2e bili obCinski bi
rov. Istina, da к birovski paliéi treba i ug- 
led, ako nebi tan bilo, bormed i slaroga 
Koreinkoa bi lehko mogli za birova postaviti. 
ügleda u seli najveCkrat dober nácin da, 
ali zalo su ipák Cudaj siromadke i trézne, 
naturalskim pameljum gazde za birova pos- 
tavljali. U buduCe hude to drugaC. Barem 
u Canadvarmegjii Nagylak obCina naime je 
odluCila, da samo on se mora za birova 
postavljali, koj barem 20 jezer korun imetka 
ima. I ovu odluCivanje je Canadvarmegjia 
u svojim saboru privolila. Koj dakle od 
1— 2 jezer korun menje imetka ima, on 
veC nemre bili birov, makar veC pamel 
ima, как jeden céli kaplol.

— Soldacki manőver u Medji- 
murju. Céli 5-i ulanerski regiment, i to 
Caktornjaiske, vara2dinske i zagrebaéke sat- 
nije, su skupa dodli u Medjimurju tekuCeg 
meseca 28-ga dana, da tu okoli Belica ob- 
Cine svoj manőver obdrÉiju. Na ovim ma
nőverű 9 sto soldatov je, i do 20*ga augus- 
tuda budu u Medjimurju ostali. Так se vidi, 
da ovdi samo predvjefcbanje dr2iju, i odonut 
idu dalje na veliku mudtru.

—  U Zala se vtopil. Németh Károly 
Mlodski 15 lét stari mladenac se je svo- 
jemi priatelji skupa u Zala neki kupái 
Rezidel se je od svoje pajdade, i do Bárót 
zvane otoka je idei. gde jeden potok se 
lieva u Zala. Ovdi ga je poplava ugrabila i 
odnesla, dók bi netkg njemu na pomoC dó
déi. Njegvu strvinu su jód né nadli.

—  Doli je opal od kola. Ne samo 
rudnik i fabrika, nego i polje umdti Cloveka. 
Так koli 2etve guslokrat Cujemo od CloveCje 
smrti. Vezda ne zdavnja je jeden siromak 
birod opal od kola poleg Zalaszentmihalja 
na Belies pusti. Kola su mu prék idla na 
prsi, i tak su zdrobili siromadkoga Takács 
JánoSa, da ne bude u 2ivljenju ostal

—  Sam oubojstvo iz straha. Ka
tona Mihalj szentmihaljtelekski stanovnik

juliud 21-ga dana poslie podne nutri je i- 
del u dtalu, i tam se goriobesil. Dók su ga 
hitoi spazili, véé je on mrtev bit. Zrok |e 
to bilo, da Katona pred nedteremi Ijedni je 
na dvé ubeinare ime sto korun vekslina 
patvohl. Zakaj je on, koj je bogát bil, to 
napravil, ne moCi znati. Ali gazda se je 
od toga bojal, da budu proti njega predmel 
zloéiua postupaka gibali, barem su ga niti 
né prijavili. Za nesretnoga Cloveka, koj je 
43 lét stari bil, supruga i Cetiri deca se 
plaCeju.

—  Bura I ploha. Od veó kraja iz
orsaga, osobito iz arvavarmegjie, ali i iz 
inozemstvo pustodeC bura, toCa, anjegopad, 
poplava 2alostni glasi dojdeju. OteCene po- 
loki, rieke pograbiju moste, viher na zemlju 
hiti hi2e; toCa unidti, voda pograbi porast, —  
prava Bo2ja kadtiga od sve strane! U arva- 
varmegjii od sobote na nedelju zoru noC je 
strahovita velika ploha hodila. Aldokubin 
varaSa tretja stran je pod vodom, bura i 
ploha u noCi ob dvé vure se poCnela i do 
jutro 8 vure je trajala. Kalampér i druge 
porasti u vodi plavaju. Zandari su jako ve- 
liko delo svrdavali i do prsa hodeC u vodi 

! su ljude iz hi2e van donesli. U Turdodinu,
! Slanici, Nainesli je tulikajde ploha velikoga 
kvara zrokuvala. Porasl na ovih mestah se 

I je cislo unidtilo i ljude velika nevolja grozi. —  
U Körmöcbanja varadu nedelju v jutro grdna 
bura je biesnila. Ovdi, как jeden lednjak 
velika toCa je padala, koja je u 2ito i po- 
vrCe velikoga kvara napravila. —  U Cell- 
dömölk obCini je tulikajde u nedelju v noCi 
golubove jajé veliCina toCa padala. Vréme 
se je jako na mrzlo obruulo. —  U nedelju 
poslie podne ob Ceterti vuri u KradSovi ob
Cini gorostasni viher je hodil, koj je preko 
trilertalj ure trajal. OrehveliCina toCa je ovdi 
pala, kvar je veliki. —  Polek Maro&vadar- 
helia (Érdél)) na Dobrm-snje2nu je na dián 
visokoma snég padal. Marvestalid se na tu- 
liko ogladoval, da su od borovedrévje kitje 
jeli. L|udi u topli opravi, bundi hodiju. Hi2e 
svigdi kuriju. —  I vu Taljanskom, okoli 
Milano, Saronno je strahoviti veliki viher 
hodil u *ubotu I nedelju. U Saronno je vi
her od sve fabrike dimnjake dolisrudil, i 
Cudaj Ijudi su umrli. —  I u Nemdkim or- 
sagu je harajuCa bura bila. Najvekdi kvan

su okoli Nürnberg i Köln varada. U Sí. 
Medardu su trideset fabrike unilCene.

—  Japan ministar u Budapcétu.
Nakakoji E. japanski ministar za javne pos- 
love je prodle dane u Budapedtu bil. Pog- 
ledai je orsaCko hi2u, i na jedni spravidCi 
je bit.

—  U zdenec je hitil svojega mlaj- 
éoga brata. Király Idtvan kidtelekiiski gaz- 
dove dva sini, 3 lét stari Matek i njegov 
brat su se na dvoru igrali. Med igranje je 
vekdi deCko maloga Mateka u zdenec hitil. 
Mateka su mrtvoga vun vlekli iz zdenca. 
Vekdi deCko je od domov niknul, jod su ga 
né nadli.

—  Zgoreta zena. U Ceglédu je Fo
dor Ger2on madinfirera supruga na dnelsideru 
mléko topila. U sideru je hotela med gorenje 
dpiritusa vlejati, ali dpiritus se izprskal i 
vu2gal je 2eninu opravu, i za jeden trenu- 
tak je ona u plamnu bila. Dok su dolistr- 
gali njeziue oprave, veC je tak velike goreCe 
rane imela, da je u nje umrla.

—  Sam oubojstvo u Rackupaliitu 
Nedelju predpoldan v jednim kabinu u Rac- 
kupalidtu se je jeden 16— 17 löt stari mladi 
clovek s revolverom na sliepoCnicu strelil. 
U milosrdnu dpital su ga spravili, gde je 
za kratko vremena uuirl. Redarstvo je od- 
luCilo, da samoubojnika za Uher Ferenca 
zoveju.

—  Veliko vkradjenje na linzskim  
kolodvoru Na linzskim kolodvoru su u 
nedelju v uoCi 29 jezer korun sadrdajuCi 
penezne liste vkrali. Cinaci ■ '*. do ve ne- 
poznati.

—  Sam oubojnizeljeznicki kassér.
U Budapedtu v nedelju pred poldne ob 10 
vuri zahodskim kolodvoru u jednim stanu 
Sikora Adam 2eljezniCki kassér je samo- 
ubojnik postal. Revolverska kuglja se njemu 
u glavu zavertéla i odinah ga zaklaia. 
Zroka né poznaju. Pismo je ne nazaj ostavil.

—  Vezúv se kiplje. Od dane visoki 
dim je ober Vezúv zvanoga vulkana. (Ov 
vulkán Ie2i naime u Taljanskom i je 1297 
meter visoki.) iz nutardnje zemlje se tupni 
grmljavina Cuje. Prepladeni ijudi se u cirkvu 
ukloniju. Na dvé obCine pepelni de2dj curi.

—  Bom bs pod stolom. U dpaujolski 
Monoverben zvanim varadu je jedeo bankér

dobra 2enska, né sem ju videl; kmC veselja 
me je obkolil, né sem ga opazil. A deca

Vu drugoj hi2i se Cuje deptanje, drobni 
koraki na prstih Belefnik je odmah v pa- 
met vzel.

—  Né spim deca, samo hodte!
Jedna devet lét stara deklica, i dva

deCaki su dodli nuter; jeden 7, a drugi 4 
lét star. Pristojnu su roditeljem ruku kud- 
nuli. Olec je sa sum jakostjom zatajil bo
test. Ljubezno se je posmejal i pital:

—  Kak su teca, Margit? —  zapita 
pucku.

—  Lepő vas kuduju dragi japek, zutra ( 
pred poldan budeju к nam dodli.

—  Papudka, nénika su mi dali zlatnoga 
krajeera, vikne 4 lét star Gabrek i veseJo| 
ka2e nőve dva fillére, —  to denemo vu 
áparavec рак kupimo automobila.

—  Dobro je Gabrek. autumobila budemo 
kupiti.

—  Kaj pák ti Béla, pogledne vekdega, 
ne si se namoCil?

—  Né papudka, dobro sem mogel dr- 
2ati amhrelo —  véli mali deCak gizdavo.

—  Kaj pak se je vu ökoli pripetilo?

—  Papudka, tanító bácsi so me po- 
I hvalili. Znam dobro Citati i lo tvrdnju od
inah doka2e na jednim falato novinah, Cita:

—  I ovoga tjedna moCi к prodlomo
mirnomo tjedno prispodobiti, ar je céna 
2itka___

—  Jaj dragi Bélek, Citaj kaj guder 
drugo, samo to né —  reCe 2uhko otec.

Döte je veselo s Cerlenim obrazekom 
dalje Citalo. Mali ga vu krila zgrabi i svega 
ga skuduje. Olea pako vu erdcu nekaj za- 
vija i prennölava, как je on strgovinom 
tak jako svojo lamiliju zaneinaril, da je do 
ve niti to né znal, как spamelnoga deCaka 

I ima.
SokaCica javi, da je ju2ina na stolu.
—  Idile juiinovat i onda odmah mo

réié nazaj dojti, —  reCe otec.
Uvék gladna deCica su se veselo na 

ov put spravila.
—  Jeli i tebi donesem? pita tu2no 

gospa, jer je odgovor napré znala
—  Naj nősíti, itak nemrem jesti. Idi 

samo i ti.
—  Budem idla, kad deca nazaj dojdeju.
—  Je deca, decai Niti sutnjo nisem 

nigdar imel, da bi deca tak, tak mila i po-

voljna mogla biti. Od kada sem к ovoj 
postelji phkovan, sem na Cisto novo od- 
kritje dodel; néma vekdega bla2enstva, как 
se s decami zabavljati. Ja sem do ve misül, 
ako Clovek svojo deco odhranjiva, opravlja, 
dkola je, za njivo dojduCnost skrbi i imetka 
spravlja; je za dosta vCinil. Am je vnogo 
Cinil, ali zabil je svoja decu za islino lju« 
biti, zanemaril je ono blatenstvo, koja opet 
detinska ljubav ozrukuje.

—  Dragi tatek, naj se uzrujavati, znaft 
da ti je doktor mir preporuCal, —  inoli se 
pobrinjeno gospa.

—  Naj me bantuvati angelek mojt —  
ako nebi povedal, jod vide bi trpel . . . .  
Vidid tu ti je Margitka. Pametna, milostivna 
i dohrodudno döte, как ti ваша, draga moja 
2enka. Jeli mi verjed, da néli neznam kad 
je zrasla? VeC je devet ICt stara. Ah ti 
milostivni Bog sveti! Devet lét! Kak da 
néli prinas nebi bila. Рак как me to déle 
rado ima! Как zadovoljno i gizdavo Ы se 
bil ja s njom detal, svi mladiCi bi za nami 
gledali.

ZmuCena 2ena je né znala odgovorili, 
jer to veC pet tjednov ponavlja, Bog si g* 
znaj kolikuput veC:



obeda dal, na kojim su Cudaj gosti bili. 
Najedenkral za vrieme obeda ee jedna bomba 
eksplodérala, koja je pod stol bila skrita. 
Dva gosti su odmah umrli i trinajst, med 
njimi gazda, su se jako oranili. Od hite 
jeden stran se skupa zrudilo

—  Umiranje, Kösz Ferencz csaktor- 
nyaiski obcinski redarstvenih dtraZamedter 
je tekuCeg meseca 23-ga dana u svoji 72 
létni dobi umrl. Pokojni je preko 40 lét 
marljivo i savjestno sluZboval na svojim 
mesto. U nedelju poslie podne ob 5 vuri je 
bil sprevod, na kojim su njegvi prijatelji, 
poznanci s velikom suőutom sprevodili na 
vekiveCno groblje. Svela meda za pokojnoga 
drugi dén, tojest u pondelek jutro ob 9 vuri 
se je rlrZala u csaktornyaiskoj farni cirkvi. 
Za njega vdovica i veliko rodbinstvo tuguje. 
Nek pofiivá u miru BoZju!

—  Pred nevolje u sm rt  Müller 
Mikda megjediiski mesar se je öve dane u 
njegvim vrtu na jednim drévi obesil. Od 
viSe lél veó je né bil pri pravim pametu ov 
Clovek, ősim toga je i njegva trgovina jako 
hudo iSla. Za svoju familiu, koja s 8 Clana 
sta a je, né mogel svakdagnjega* kruha skr- 
beti. U svojim Zaloslom je ovoga Cina delal, 
tak, da vezda njegva supruga, mali i pel 
déce, med kojih najstareSi ima 10 lét, brez 
kruha su ostali

—  Sít zivota jednoga ucenika.
Varga Ferenc Citmarski inog u NagykaniZi 
se je brSCas tak jako mogel najesti s pre- 
tepenom grahom, ali pák s Curkami, pere- 
cemi, da mu je veó dostig bilo na ovum 
svetu 2iveti, i Stel se je skonéati. MisleCi: 
Bog moj, как lépoga sprevoda budem ja 
imel, tam bude moj gospon majstor, majsto- 
rica, deliéi, drugi inodi... i как se budu 
plakali ovi svi, kada bude mene gospon kan
tor sprióaval od Feróécovoga strica, od Svab- 
love kume, od japeka, inamé i. t. d. —  Ali 
ipák je né Uk bilo! NaS Varga Francek, 
koj se je pri Farkas Jódét nagykaniZkim 
CiZmarskom-tnedteru vuCil, je u pondelek 
poslie podne gori iSel na najZe, i tam s 
jednim starirn pistolom na sebe strelil. Né 
samo piStola, nego i nabiianje je jako prosta 
bila. Naime u piStoli je Francek né kuglju, 
nego male Zeliezne klince nametal, i kada 
se piStola puknuia, borineS jakosl je tak

mali bil, da je Francek u Zivotu ostal. Na 
pree je inoS male rane dobil, i odmah su 
ga u Spital odneeli. Zrok ovi samoubojstvi 
je to, da je пав Francek jako zalubljen bil, 
u avojim Zalostjom se je hotel skonCati, ali 
oni vraini klinci su né dostig jakost imeli. 
Mozbit sa neStere dane veC bude na novoma 
polek pajnkleca s silóm delal!

—  Nesre&e. Hayer Margit ugledno 
székaSiisko stanovnicu je jedna podivljena 
krava na njezino dvoru goribostila. —  Blizu 
Béllye obcine usre vadasije na racah su se 
Tirnauer dardaiski porezpobiraC i Birg Miksa 
gospodarstven iz Cun vanobernuli i u vodu 
vtopili Mrtve télé su veC naSli.

—  2ganica. U öpalanki je jedna mati 
svojega pet lét staroga deCeca na susedovo 
Zenu povjerila, dok ona iz polje domov dojde, 
da nej pazi na njega. Déle se uvjek plakalo 
za mati, tak, da susedovi Zeni se je ono 
nesretno mislenje buknuln. da Zganicom bude 
uspavkala deteta. Napojila je njega s tri deci
liter jakom Zganicom, od Cesa je deCec zas- 
pal, ali drugi dan med velikemi muke je 
mali deCko umrl. Alkohol ga je ogiftal. Suse- 
dicu su Zandari uhitili.

—  Sm rt na grobju. Virág Ernő 
mezőturski ZeljezniCki Cinovnik u Szolnoku 
na njezin materin grob se je u srce strelil. 
Odmah je umrl. Jednoga lista je nazaj osta- 
vil, u kojim piSe, da njegov neizlieCivi beleg 
je zrok njegvomu smrlu.

—  U vodu vtopleni trgovec. Klin-| 
kovs^ki hódmezővaSarheljski trgovec je ove 
dáné u Tisu iSel kopat, vu kaj se je i vtopil. 
Njegovo rnrtvo telo je sam njezin otec naSel.

—  Zaklal je svojega sina. Bobák 
Panó felsővizköziiski gazda je s sekirom 
veCkrat na njegvoga 5 lét staroga deCku 
vudril, kada je deCko veC omiral, onda ga 
s voZum svezal i gon obesil. Grdovoga otca 
su Zandari vlovili.

—  Dynamitvkradjenje. ßukariiska 
cementfabnka je prijavila fiumeiski redarstvi, 
da u tork noCi su nepoznati Cinaci u fab- 
riCno dynamit-skladiáte porobili, i odonut 
dvé na petdeset kilo dynamitSkrinje vkrali.

—  Rim u kmici. U proSlim pondelku 
u Himu su te2aki, koji u gazfabriki delaju, 
u strajk slupili, polek kaj on veCer je cöli

varas u kmici bil. Gazfabriku, zar se od 
toga bojiju, da bi teZaki onu eksplodéralir 
sada soldati straziju.

—  Potres u Turskim. ü  Saloniki je 
v tork jutro menjSi potres bil. Stanovniki 
su uzbuCenjem bjeZali iz svojih stanjah. 
Nikakvi kvar se né pripetilo.

—  Ogenj. U Zalaszentivan obCini je 
pondelek odveCer strahoviti ogenj nastal, 
koj je u velikim vetru lak hitro se rezdiril, 
da za kralko vrémena 24 hiZe i veC pokra- 
jine stane uniStil. U ognju je Cudaj krmaT 
Zito i domaCa Zivina sgorela. Kvar je preko 
200 jezér korun. Ognja su mala deca zro- 
kuvali, koji su se s Sibicami igrali. —  Opo- 
minamo i prosimo naSe poStuvane Citatelje, 
nek imaju sada veliku brigu na svoje diece, 
kaj ne bi se i prinas takva nesreCa pripe- 
tila. Budimo pazijivi, ne hodimu s pipom, 
cigarium ali pak s cigaretlinom okolo Skednja, 
krme. i ne pustimo diece ta igrat. Dragi 
Bog nas Cuvaj od takve nesreCe!

—  Vmoril je svoje roditelje. U 
Scheweningu su pondelek iz mórja izbavili 
Bachrach sochenüskoga vjeronaukuCitelja, 
koj je kakti samoubojnik u vodu skoCil. 
Kada su ovoga 28 létni mladoga Cloveka 
izpitavali, pripoviedal je, da je svojim rodi- 
teljem Sinjaka odrezal. Ovoga Ciua je u 
svojim bludnostim napravil.

—  Letosnja stellinga. Kak se vidir 
u orsaCkom spraviSCu za kratko vremena 
sgotoviju onoga zakona, koji bude Stellingu 
odredil. Так se Cuje, da u célim orsagu od 
1-ga augustuSa— do 15-ga septembra Ce tra- 
jali Stellinga. Honvédski minister je ove 
dane к varmegjiji naredbu poslal, u kojim 
uredi, da se Slelling* 1-ga augustuSa poéné. 
Junaki. dakle budite pripravni, ako dobite 
citovanje na Stellingu.

—  Soldaóka buna. U GrCkim orsagu 
su se soldati bunili, i ne hoCeju dot Cas u 
miru biti, dok minister vojnih poslov od 
svoje sluZbe dol. ne hvali, i dok GrCka 
Turskimorsagu rata ne obaviesti. Kak se 
vidi, grCki soldati bi radi u tabor i l i !

—  Smrt na sprevodu. U Berlinu je 
ove dane imel sprevoda Erbsloh vlastelin. 
Na sprevodu je i Erbslohov otec bil, koj je 
pod Zalostobreda na jedenkrat skupa opal i 
umrl. Starac je serCenoga krCa dobil.

—  Ozdravil budeS moj ljubljeni, samo 
naj takvo govoriti.

—  Béla je meni spodoben Rad déla, mar- 
Ijiv je, samo nek né nasleduja moj Zivot.

Ejh ljudi! ne spozabite se vaSega srdca.
Ve je siromak nekojo kaplju vode spil 

i nastavljal dale.
—  Kaj pak mali Gabrek! jeli ga je 

povoljneSega deteta, как je té mali deéak? 
Jeli Cuti koj vekSo blaZenstvo как on, koj 
dan- na dan vidi razvoj maloga deteta, Cuje 
brbotavanje, vidi как se s pelom jedne noge 
vupira a po drugoi sanóe, a potlam как se 
prti na uoge, spuSCa od stolca —  do stolca, 
как mala ptiCica kada krilca próba. Kad 
ee nasméje, kad rokice rezprestre pak se 
bori к prepoznanoj materi. Gde sem ja bil, 
kaj sem delal, da sve to nisam videl i Cutil.

BeteZnik se je s skeSCanjem gori zdi- 
gel, da mu Zena vanjkoSe zravna pod hr- 
bet i govori dalje.

—  Samo ove pet tjedne sem za zreSno 
livel, od kad nikam nemrem i to bolje как 
pod céli Ceterdeset lét. Oh pofratil sem vréme! 
Ve sem stopram tebe i deco spoznal. Svaki 
dan sem oovomo veselju délnik. Gabrek 
moj mali! как se milo prigne kada kaj

govori i как ozbiljno tolmaCi; как se sladko 
naduha, ako mu je kaj né povolji; kada 
ga pomirim, s kakvom lubavjom se kmeni 
stisne i runjaslu glavicu vu vanjkod zakopa! 
Hvala tebi SvemoguCi, da sem s tvojem do- 
pudCenjem spoznal tvoje, naj lepde dare. 
Vilma, draga Zena moja! Odhrani decu vu 
ljubavi, imaj jih rada svaki dan, svako vuru, 
svaki hip; jerbo nigdar neznati kada dojde 
kosec....

Dalje je veC né mogel. Dudu mu je 
neizmerna bol i Zalost obidia, pak se poCel 
jako Zuhko plakati. BeteZno i z muCeno télo 
mu se je stepalo vu té boli. Po vremeno 
se je posasil i stradne nuterdnje muke su 
se pomirile na snosljivo bol i tak se je po- 
malo smiril.

—  Vilma, dober angel mojega Zivljenia, 
naj se plakati! Vusta mu se naravnajo na 
jako Zalosten posméh.

—  Ja mislim, da némám vnogo jód 
odzaja. Né fratimo ni jednoga hipa. Draga 
Vilma pozovi nuter deco !

1 Zeljom gledi prama vratam.
Jód jedenput jih vidi sve i zapre oCi, —  

zanavéke.

—  Velika ploha u Ameriki. U Cent- 
ucky drZavi su ploha bile, koji su stradno 
velikoga kvara zrokuvali. Kvar je, как zad- 
njié ciéniju, blizo dvé million dollar».

—  U vodu vtopleni general. U 
Saigonu (Kinédki orsag) pri Mekong-rieki 
viru se je jeden Cun potonul i vu njim 
sedeCi De Beide general, Ruffiandis soldaCki 
doktor i tri matrozi su u vodu se vtopili

Nekaj za kratek 6as.

Gospa: Kada sam tvoja zaruCnica bila, 
nadjala sam se, kad buded veC oZenjen, da 
se pijaudCina ostavid; ali do vezda nisam 
jod nikaj opazila —  Jeli hoCed za navék 
tvoj kufrasti nos zadrZati ?«

Gospon : »Je, hoCem ! A г pred menőm 
je on vsaki Clovek hunevut, koj svoju farbu 
premenja!

Prvi potepuh: Mi dva smo si bliZnja 
rodbina —  to razmem; —  nego to bi rad 
znati, tko su dalednja rodbina?

Drugi potepuh: Dalednja rodbina? —  
hm, to su ti oni, koji vu Ameriki stanuju.



ОлЬотл Armk. —  Cie а а álikm.
mmázsa 1 m.-cent, | kor, fill. |

Baza ilsürendli Páenica 16 20 —
Rozs Hrí H í so—
Árpa JeCmen 11.20—
Zab Zob 1200 —
Kukoricza Kuruza nova 12 30 —
Fehér bab uj Grah beli 17.00—
Sárga bab * íuti 14 00 —  
Vegyes bab > zméáan 13.00 — 
Kendermag Konopljenosnne 16.00 —  
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag , Kosice 20 00 —
Bükköny I Grahorka 12.00 —

S g y  pekmübd?
azonnal bérbe kapható

Ncvák Károlynál, Damásán.

- -  Jedna pebarta
je odmali na arendu dobiti pri

Novák Károlyu, Damása.

Schmidt E d e » zongoraterme
CSÁKTORNYA.

Ajánlja a legkitűnőbb minőségű 
zongoráit.

Olcsó A ra k  ! :: Becserélés I
Részletfizetés I t: Jó t  AH A s !

857 7— 28

2Г)7з ik 910. x. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Kovács Lipót ügyvéd által 
képviselt Stridói Takarékpénzlár Részvénytár
saság végrehajtatnak néhai Kutnyák Mihály 
(nős volt Kodba Annával) örökösei végre
hajtást szenvedettek elleni 7600 kor tőkés jár 
iránti végrehajtási ügyében az újabb árverést 
az 1881. LX  t.-cikk 144 146. és 187 §§-ai 
alapján elrendelte, minek folytán végrehajta
tnak 7600 kor. tőke. ennek 1909 évi febr. hó 
15-től járó 6 %  kamata 258 kor per, 68 
kor 75 fill, végrehailás kérelmi, 43 kor ár
verés kérelmi, 242 kor 30 fill árverés fo- 
ganatositási és a még felmerülendő költsé
gekből átló követelése kielégilése végett a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir járásbíróság területéhez tartozó és a Kut
nyák Mihály (nős Kodba Anna nevén álló 
zentmargilhegyi 460 sz. tjkvben 1491/a 
r>z. alatt felvett ingatlan 1342 kor, az 
gyanezen tjkvben 1490/c hrsz. alatt felvett 
igattan 2305 kor. 50 fillér becsáron 
1910. évi augusztus hó 9-lk napjának délelőtt 10 órakor 

Szentmargiihegy község házánál dr. Kovács 
L:pó! felperesi ügyvéd vagy helyettese köz
bejöttével meglartandó nyilvános bírói ár
verésen eladalni fog

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

0*/«-át készpénzben vagy ovadékkepes pa-j 
írban a kiküldött kezéhez letenni és pedig, 
34 kor 20 fillért illetve 220 kor 55 fillért j 

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
észb«n, mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alalt minden 
egyes vételári részlet illán az árverési nap
tól számítandó 5*/„ kamatokkal együtt a z1 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni

Csáktornya, 1910 junius 13-án. 881 í

értesítse.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy helyben 

a Patak utcában. (Deutsch- féle házban) a mai kor igényeinek megfelelő

czipész üzletet
nyitottam. Szakmámban úgy a bel- mint külföldön szerzett sok évi tapasz
talataim által abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönség 
legmodernebb Ízlését is kielégíthetem. Mérték szerinti czipöket csinos, tartós 
kivitelben készítek.

Midőn uj üzletemet nagybecsű pártfogásába ajánlom, maradtam szives 
támogatását kérve

kitűnő tisztelettel
«80 1 - 2  BENCZE РЕВЕЛ CZ.

Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek.

értesítse.
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy helyben 

az Erzsébet-téren VERSZ,TECZ-féle házban a mai igényeknek megfelelöleg

bőr, felsőrész Valamint cipfszl;tlU(( Kereskedést
nyitottam.

Hivatkozva hosszú évek során folytatott működésemre, valamint sze
mélyes ismeretségemre, midőn előre is biztosítom, hogy b. rendeléseit, vala
mint bevásárlásait mindenkor a legnagyobb figyelembe részesíteni és ofcaó  
Arak mellett, pontos kiszolgálásommal teljes megelégedését kiérdemelni 
igyekezni fogok.

Maradok jóindulatú pártfogását kérve
Csáktornya, 1910. julius hó 24-én. kiváló tisztelettel

e78t_2 BAUMSTEIGER SAMU.
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folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosított meg, amennyiben a már több intézetnél
közkedveltségnek örvendő

takarékb iz tos ítást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a fél a takarékpénztárnál betí befizetést könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 
eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal юоо koronát fizet vissza. 

Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 
azonnal ugyancsak юоо korona fizettetik ki örököseinek.

Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdíj fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
= ^ = = = =  Belépni bármikor lehet. = = = = = =

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztári befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésűkre. —  Felvilágosításokat szóban és Írásban bárkinek ád, ismertető fűzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

jVtnralßzi Tatprffytatir Rfcztfaytfóatfg Cstytornyín.85» 8—•

FIGYELEM 1 FIGYELEM 1

ÉRTESÍTÉS.
Ezennel tudatjuk a nagyérdemű közönséggel, hogy

—  GIZELLA FORRÁS —
elnevezés alatt oly kristálytiszta erősen pezsgő kitűnően üdí
tő ásványvizet hoztunk forgalomba, mely a giesshübli vizet is 
minden tekintetben felülmúlja, a mit kívánatra összehasonlító 
analysissel igazolunk.

Az ára a kiválóbb ásványvizekhez mérten már a fuvardíj 
óriási kűlönbözete és az üvegeknek visszaváltása folytán na
gyon olcsó.

Ezen alkalikus jellegű ásványvíz az egészség megóvását is 
nagyban elősegíti. A többi ásványvizekkel szemben az az előnye 
is megvan, hogy még nehéz ó borokat sem feketít meg, a mi 
vendéglősöknek megbecsűlhetlen

Kérjük a nagyérdemű közönséget szíveskedjék ezen ásványvízzel 
próbát tenni.

kiváló tisztelettel G R  AJVER T E S T V É R E K .
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Nyomatott Fiáchel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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