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miután ellenesetben az említett szabályren
delet 8. §-ának 2-ik bekezdése értelmében 
költségükre azt a községi elöljáróság fogja 
felállittatni.

—  Hirdetmény. Zala vármegye tek. alis
pánjának 32322/ni. 900. sz. határozata foly
tán ezennel közhírré tétetik, hogy a Csák
tornyái lovassági laktanya alagcsövezése tár
gyában 32322/ni. 1900. sz. a. kiadott en
gedély okirat Csáktornya nagyközség háza 
tanácstermében közszemlére helyeztetett, a- 
hol is az a hivatalos órák alatt 8 napon 
belül betekinthető.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomor
baj, étvágytalanság, rossz emésztés, májfájdalmak, 
kólika, vérszegénység, ideges fogfájásban szenved
nek, használják a világhírű P s e r h o í e r  vér- 
tisztitó labdacsokat, melyek teljesen ártalmatla
nok, gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrangu 
orvosok által ajánltatnak. Hasznos szolgálatot vé
lünk lenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő szert b. 
figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely G doboz á 
15 labdacs 1.05 frt. — A pénz előleges beküldése 
után 1 tekercset 1.25 frtért, 2 tekercset 2.30 fitért, 
3 tekercset 3.35 frtért küld bérmentve Pserhoíer 
J. gyógyszertára, Becs, I. Singerstrasse 15.

—  Lopás. l)r. Wolf Béla helybeli lakos 
kárára múlt hó 20-án nappal záratlan szo
bájából 1 drb téli kabát, 1 pár keztyü, 1 
drb kefe, 1 kulcs, 1 drb selyemkedö és 1 
drb zsebkendő összesen 100 korona érték
ben ellopatott. A helybeli csendőrség járőre 
a tettest Réthát község határában Sliplosek 
Jánecz horvátországi illetőségű csavargó sze
mélyében elfogta, kinél a lopott tárgyak meg 
is találtattak.

Magszerzés.. Küszöbön a tavasz. Itt az idő, 
hogy a gazdálkodó és kertészkedő közönség a 
szükséges magvakat már beszerezze. De honnan? 
Vidéki közönségünk rendesen az utazó magháza
lókat szokta bevárni, kiktől aztán régi, csirakép
telen magot vesz, vagy pedig olyant, melyből egé
szen más növény kel ki, mint a minőt várt. így 
a káposztamagból rendesen vadrepcze, sárgarépá
ból vadmurok lesz, a legszebb és legkedveltebb 
virágok, u. m. viola, őszi rózsa stb. között alig 
akad egy- egy szebb példány, többnyire mind üresek, 
a takarmány répamag többnyire akkor kezd csírázni 
mikor a Ma uihner-féle csillagjegyü répamagból 
kikelt növény már kapa alá fejődött ki. Mindeze
ket tekintetbe véve, csak jó szolgálatot vélünk lenni 
t.olvasóinknak, mikor figyelmüket Mauthner Ödön 
budapesti udvari magkereskedő czégre, mint álta
lánosan elismert legmegbízhatóbb magbeszerzési 
forrásra felhívjuk és annak igénybe vélelét részünk
ről a legmelegebben ajánljuk, mert onnan feltétle
nül csiraképes és olyan fajú magot kapnak, mint 
a minőt rendelnek. —

—  Verekedés. Kovacsics Ferencz és 
üuszák Tamás helybeli lakosok m. hó 26-án 
szóváltás közben összevesztek és Kovacsics 
Guszákot úgy összeverte, hogy az orvosi lát
lelet szerint 8 napig gyógyuló sérülést oko
zott. Kovacsics feljelentése a kir. járásbíró
ságnál megtörtént.

— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsölésként az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter-

féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre kérünk figyelni.

Anyakönyvi liirek.
Csáktornya nagyközség anyakönyvi kimutatása f. 

évi február haváról a következő.

Bejegyzett zsületések:
Szvacsina István, takács: Mária.
Bakos István, gazd. cseléd: Mária.
Kollarics István, hiv. szolga: Viktor.
Mekovecz József, csizmadia: József.
Deutsch Salamon, vegy. keresk.: —
Bujánics Balázs, gazd. cseléd: Julianna.
Vreszk Ferencz, csizmadia: Juli.
Györkös János, áll. utakaparó: Juli.
Ruesz József, s. telekkönyvvezető: Irma.
Buján Ilona, cseléd: József.
Kopcsándi Mihály, zenész: Margit.
Szeligmann Ödön, ügynök: Zsigmond.

Halálesetek:
Deutsch, 1 napos: veleszületett gyengeség.
Novák Éva, 2 hónapos: hevenytüdőhurut.
Dénes László, 15 hónapos: tüdőlob.

Házasságot kö tö ttek:
Megla István, csizmadia — Gáspárics Máriával.

C S A R N O K .

Bimbók.

Egyszerű kis . . .

Egyszerű kis lányka voltál,
Olyan üde, mint a tavasz —
És arczodon a mi virult,
A szerelem lángja volt az.

S im most hervadt, . . . hervadt vagy már, 
Arczod mint liljom fehér,
De elfonyadt, mint mikor a 
Virágra száll őszszel a dér.

Ám te igy is angyalszép vagy —
Szép vagy édes kis kedvesem . . . 
Szerelmemnek hervadt fája,
Áldjon . . . áldjon meg az Isten !

Az erdő.

Erdő, erdő, zöldfalombos tájam,
Te hozzád fűz, hozzád minden vágyam;
Ha bubánál nyomja a szivemet,
Gyógyító írt csak tenálad lelek.

Ha madárka éneklését hallom,
Megszólal a bánatos, bús dalom,
Megszólal az ajkamon az ének,
S összeolvad hangival a szélnek.

Majd a cserjék, a fák lombozatja 
Lelkem édes álomba ringatja,
S rám hajlik a boldogságnak árnya,
S elvisz a tündérek szép honába.

És ha napnak legvégső sugára 
Csókot hint a zöldfalombos tájra.
Ekkor érzem csak, hogy búcsúznom kell, — 
Távoznom kell bánatos bús szívvel.

Hogy megláttam . . .

Hogy megláttam azt a szőkét, 
Szerelemre gyuladt szivem,
S kővettem őt nyomról nyomra, 
Mint a hold a napot híven.

Követtem őt . . . tudta nélkül 
Elkísértem a házukig,
Tudni vágytam azt a házat,
A hol ez a szende lakik.

S midőn eltűnt a kapuban,
Ezer sóhaj szállt utána
Ej ha tudná szegény lányka . . . .
Vagy megvetne vagy megszánna . . .

Sok ideig álltam még ott 
S bár hideg volt mégsem fáztam — 
Gondolatim cserben hagytak,
Szivem égett fojtó lázban . . .

Óh, ha tudnád édes lányka,
Hogy vágytam én te utánad,
Nem tépné tán a szivemet 
Most oly sötét, nehéz bánat! . . .

Le Bois.

A szélüdósi rohamokról.
Ürmössy Ferencz ur, a salgótarjáni kőszén- 

bánya főaknásza a következő levelet küldte be 
nekünk:

„Egy újságban egy elbeszélést hallottam mely 
arra késztetett, hogy a Pink-labdacsokat 65 éves 
any ósomnak meghozassam, a ki Abrudbányán lakik, 
15 4v óta szenvedett szédülési rohamokban, a me
lyek mindig hevesebbek lőnek, úgy hogy utóbbi 
időben, minden lehető gyógymód daczára, nagyon 
aggódtunk miatta. A mint a Pink-labdacsokkal való 
kezelés megkezdődött, jelentékeny javulás volt ész
lelhető. Eddig hal dobozzal használtunk el és egész
sége ismét teljesen helyre van állítva. Ismét na
gyon életvidám és élénk, és kitűnő étvágya van. 
Hogy a gyógyulást jól megerősítsük, ezen gyógy
módot még egy darabig folytatjuk. Ha valaki ko
molyan meg akar győződni a Pink-labdacsok ha
tékonyságáról, úgy annak nem szabad az első dolog 
után erélyét elveszíteni, mert nem képez kétséget, 
hogy csak hosszabb kezelés után lehet a valódi 
eredményt konstatálni.

Én magam is a Pink-labdacsokat használom 
naponként folytonos főfájásom ellen, a mely 
már nagyon régi időből származik és egy sülyos 
betegségből keletkezett. Mióta a Pink-labdacsokat 
használom, ezen főfájás sokat veszített hevességé
ből és sokkal ritkább. Ezen gyógymódot, melynek 
buzgó terjesztője vagyok, még folytatom “

A szédülési rohamok első pillanatra ártat
lan bajnak látszanak, ha azonban makacs b ajjá 
válnak, úgy gondosan kell felettök őrködni. Talán 
nem szükéges a szédülést bővebben részletezni 
mert úgyis eléggé ismeretes. Ezen baj akkor kon
statálható, ha a tárgyak az ember szeme előtt 
rendkívüli mozgások által megelevenedve tűnnek fel, 
összezavarodnak ]és azok távolságát nem tudjuk 
megítélni. Ilyen benyomások jellemzik az agy velő 
vérszegénységét, a mely súlyos zavarokat idézhet 
elő. A pink-labdacsok megszüntetik ezen vérsze
génységet a szervezetek erősítésével és a vér újjá
alakítása által, mint a hogy a sápkórt, rehumát, 
gyomor- és bélbajokat, valamin! a szellemi és testi 
tulerőltetésből származó általános gyengeségi álla
potot is meggyógyítják.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y s z e r é s z  
n é l, (B u d a p e s t, K ir á ly -u t c z a  iz.) i frt 75  k ré rt dobo zo n *  
k én t, vag y 9  frtért 6  d o b o s o n k é n t.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XVIII. tečaj. Vu Čakovcu, 1901. 10-ga marciuša. Broj 10.

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

vu Čakovec.

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

pošiljaju.

M ED IIM URIE
na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden  je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodite 
i fal računaju.

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

medjimurca nega bilo, niti nebude več, kak 
je grof Zrínyi Mikloš bil. On je pravi i is- 
tinski medjimurec bil, kojjeizvan magjars- 
kog jezika govoril i pisal po našem starins
kim medjimurskim jeziku i ljubil svoju do- 
movinu Magjarsku tak, kak nigdo uiti predi, 
niti potlam mje ljubil. Da svet nas medji- 
murcov pozna i da nas orsag i narod poš- 
luje, to i našemu dičnomu domorodca, grofu 
Zrmyiju moremo zahvaliti. On je naše me- 
djimurske cirkve i larofe zazidal, on je naše 
stare grotovske plebanije postavil, imanje 
daruval plébániám i školam na veliki hasén 
veri i domovini.

Zato pozovemo svakoga, koj se za pra- 
voga medjimurca drži, koj ljubi domovinu 
svoju i koj se štima s tem, da je medjimu
rec, naj daruje nekoliko fillerov za postav- 
Ijenje spomenika Zrinyia.

Neprosimo stotine od puka medjimurs- 
koga, nego samo od svakog nekoliko fille- 
rov. To hočemo, da hude svaki medjimurec 
mogel reči, da ima juš k onomu spomeniku, 
koj hude izvisil spomen grofa Zrinyia i da 
bude svaki medjimurec svoj rčs vzel iz dike 
ovog plemenitog čina.

Gospodin naš veliki župan, ablegali, 
redovniki, visoko stoječi orsački činovmki. 
naši, od nas daleko živuči domorodci su 
vre alduvali na ov plemeniti cilj. Zato se ufa- 
mo, da puk medjimurski nebude zaostal, 
nego bude i vezda s nami i bude alduval!

Dare prosimo k uredničtvu naših novin 
na ime Margitai Józsefa vu Čakovec poslati. 
Vu novinah »Medjimurje« javno i na poseb 
budemo svaki, mjmmjši dar pismeno zah 
valili poštuvanim darovnikom.

Vu Čakovcu, 1901. meseca marciuša.
S domoljublivim pozdravom

Petrics Ignácz
varaški birov.

Gori pisani poziv smo našim medji
murskim pošt. redovnikom, notariušom, na- 
vučiteljom, od nas daleko živučim domo- 
rodcom. i svim drugim poslali, koje uspo- 
mena prama Čakovcu i Medjimurju veže. 
Verujemo i ufamo se, da bude poziv svoj 
cilj čim predim dostigel. To vre i vezda vi
dimo. ar predi, kak bi se pozivi rezposlali, 
su vre dare poslali oni, koji su čitali 17-ga 
februara vu našem listu naš članak o spo
meniku Zrinyija.

S domoljubljivom radostjom dajemo na 
znanje, da je prvi dar dr. Jankovich László 
grof, naše varmegjije veliki župan poslal i 
to 100 korun. Naši, vu Budapeštu stanujuči 
domorodci su pismeno javili ljubav prama 
svojim rodjenim mestu i poslali svoje dare 
za Zrinyiev spomenik. A osobito lépi bil je 
čin k miksavárszkoj plebaniji spadajučih sta- 
novnikah, koji su sami rnedju sobom na 
bitroma 24 korun i 30 fillerov skup dali

Poziv vu poslu spomenika Zrinyia!
Domoljubno stanovničtvo Čakovca i Me- 

djimurja hoče jeden spomenik postaviti na 
čakovečki stari grad, na ono mesto, gde je 
grof Zrínyi Mikloš medjimurski veliki pčs- 
nik, vodja i vitez pred 250 let stanuval i 
odkud je on sa svojimi medjimurskimi voj- 
niki se vojuvat išel proti turčinu.

Nega niti jedne table, niti redek pisma, 
koja bi putnika opomenula na ono mesto, 
gde je grof Zrínyi živel i koje mesto je on 
svojom ljubavjom prama domovini, svojom 
velikom znanostjom i vitežtvom za navčke 
posvetil. Izvan starih zidinah nema ničesa, 
koje bi na njegovo veliko ime nas spome- 
nulo.

Za to hočemo jeden spomenik posta
viti na čakovečki stari grad i ako bude mo- 
guče, na pijač, ili na koje drugo vrčdno 
mesto varaša Čakovca. Naj vidi cčli svet, 
da mi medjimurci štujemo naše velike do
morodce! Naj vidiju naši susedi horváti i 
Štajerci, koji svaki den pohodiju našega va
raša i naš stari grad, da smo zahvalni pra
ma onim, koji suse za našu domovinu borili, 
koji su našemu narodu s perom i sabljorn 
diku privredili.

Grof Zrínyi Mikloš bil je vodja naših 
predčdov, koji su branili hiže, grunte, ima- 
nja i živlenje naših starih oteov i materah 
proti turčinu. Od kada svet stoji, takvoga

Z A B A V A

Izgubljeno blago.
Črtica iz nezdavne prošlosti.

Kad dojdeš vu selo P . . .  .n i obrneš 
se na lčvu stran, spazil budeš ne dalkood 
farne cirkve na vuglu visoku Ičpu zidanicu. 
Ako Te koja sreča denese vu dvorišče, ma
hom ti je jasno, da tu ne gospodari kakov 
god pospanec, nego marljiv i spánielen gaz
da. Ako si došel vu hižu, vidiš sve čisto, 
sve na svom mestu i vu najbolšem redu a 
to je najbolše znamenje, da tu nije kakva 
god blebetuša nego vredna gazdarica i čes
tita žena. To Vam je hiža Štefa Škvorca a 
pozna ga cčlo dolnje Medjimurje zbog nje- 
govoga poštenja i dobrote. Nije prvi bogataš 
vu selu, ima puno jakših gazdov na imetku, 
ali koja njim hasén, kad su svi do glave 
zaduženi po šparkasam. Komaj toliko zrna- 
žeju, da plačaju intereše a glavnica njim 
je tak i tak cčla. Mnogikrat je znal reči 
Štef: »Ove šparkase budu nas muže na 
bogečku palicu spravile. Nišu šparkase krive, 
nego smo si mi sami svoje nesreče kovači, 
ako nam malo gde kaj dojde za platiti a mi

hajd mahom vu kasu; pak denes malo a 
sutra malo več i eto naprtili smo si bal 
koji nas teško k zemlji vleče i neda nam 
odehnuti. Istina, da su mnogim i na veliku 
hasén, ali takvih je dosti malo.«

Olec mu je bil zvonar, peršona jako 
obljublena od svili farnikov. Cirkva mu je 
navčk bila čista i Ičpo uredjena. Na starim 
drvenim kipima sveteov, makar su bili gori 
visoku na oltaru zabadav si iskal praha. A 
da Vam je bilo videti veliki oltar na velike 
svetke. Bilo je tu Ičpog cvčlja i zelenih 
grančic i svečah toliki broj da je bil oltar 
kak vu jednom plamenu. Sve je to uredil 
naš dobri zvonar. Bila je staromu zvonaru 
pri ovakvim zgodama najljepša nagrada, kad 
je po službi Božjoj čuS sada več pokojnoga 
plebanuša: No Lovro valja Ti posel. Oltar 
kak si ga Ti uredil, mogel bi biti vu sva
kom varošu. Pak i narod mu je to prizna
val. Kad je Lovro išel pobirali lokno i kad 
je hodil s križecom, nisu onda gazdarice 
gledale na meru i na povesmu. Dobil je 
je više, nego ga je išlo. Imel jc samo jedno- 
ga sina, kojega mu je dobra žena Magda 
vu slrahu Božjem odhranila Kad je odia- 
sel i počel hodati vu školu, pomagal je svo
jemu dobrotnu oleu vu cirkvi. Kad mu je

bilo devetsnajst Ijet, našel si je po srcu 
drugaricu, Jelkicu Cvetičevu, ar je bil jedi- 
nec a oteč dosti slab, pak mu je soldačka 
oblast dozvolila ženidbu. Starci su sinu spra
vili Ičp imetek.

Kad mu je bilo dvadeset jedno Ijeto. 
j moral je k soldatom. Vu liiži je zavladala 
velika luga a još je nastala vekša za dve 
Ijcti. kad je Štefek moral vu Bosnu vu boj 
Ijeto 1877. Znala je dobro Jelkica. kaj je 
tabor i da je svakomu življenje na kocku 
postavljeno, sloga nije ni čudo, da je dan i 
noč plakala i molila se pred kipom sv. An
tona. da joj se zdrav i živ dimo povrne. 
Svako njegovo pismo je na dušak pročitala 
i svako je suzami zalčvala.

v
Najenkrat je Šlefek prestal pisati, dugo 

je čakala pismo svojega goloba, ali nema 
gin pa ga nema. Jedno poslije polne pokuca 
nelko na vrata a vu sobu stupi domači or- 
dinanc i preda Jelkici pismo. S velikim stra
hom otpirala je list i s ozbudjenim srcem 
ga čitaia. List je glasil ovako:

Draga Jelkica! Sada smo biizu Sarajeva. 
Kaj god delam i gde se god nahajam na
včk si mi pred očmi Naj mi se duša draga 
žalostiti, ja sam zdrav, kak riba a sreča me
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na Zrinyiev spomenik. Čakovečki »Zrínyi 
stol« je jednu kassu na svoj stol del, vu 
koju bude peneze za Zrinyiev spomenik 
pobiral.

Do vezda su sledeči daruvali na ov 
plemeniti cilj.
Dr. Jankovich László grof veliki

je do vezda navék vu svakom boju spreva- 
jala. Pred desetimi dnevi su me poslali s 
pedeset ljudi, da zazvedimo gde su buntov- 
niki. S nami je bil lajtenant. Sreča mi 
je poslužila i ja sam prvi zgledal mnogo 
ljudi vu jednoj grabi. Dali smo njim zna
menje, naj se s dobra predaiu, ali — 
mesto bélé zastave pozdravili su nas puš
kami. A mi smo njim mahom povrnuli i 
za kratko ih vréme preredili a druge smo 
zajeli. Kad smo je gnali k našoj trupi, spa- 
zili smo iznenada veliki čopor Turčinov, a 
ja ne budi lén, kaj su noge mogle, skočil 
sam k našoj trupi i pokazal njim neprija- 
telja. Drugi den su me pozvali pred gene
rala Filipoviča. Pred svimi soldati me je 
pohvalil i podignul me na čast stražmešlra 
a uz to mi je podelil križ za junačtvo. Moji 
pajdaši su se jako razveselili i pred samim 
generalom me kušuvali. Ja sam takaj vesel, 
komaj čakam, Kad Te budem mogel s mi
lom čerkom zagrliti. Strašni su ljudi ovi 
Turčini, gdegod najdemo po više ljudi skri
tih za kamenjem i streljaju nas kak zajce; 
a kaj je najčudnovateše i njihove žene 
znaju tak s puškom baratati kak i muži. 
Nam veliju, da smo Švabe i za živoga Boga 
nas ne moreju videti, ar veliju, da bi njim

Iz vun toga bude Strausz Sándor ča
kovečki Štampar za badava napravil sve 
posle štamparske, koje budu se potrebuvale 
za pozive i za druge stvari vu poslu spo
menika. Urednik naš bude sva pisma, po
zive i t. d. »napravil i platil poštarske 
stroške.

Anda s Božjorn pomočjom budemo 
dosta penez imali za plemeniti cilj, i da nas 
gospodin Bog vre i pomaže vu delu našem, 
to vidimo iz darih, koji su k nam do sada 
poslani. Za to prosimo svakoga, koj ljubi 
svoju domovinu i diku svojeg rodjenog 
mesta, naj daruje ili na pozive, koje smo k 
gospodam redovnikom, notariušom i navu- 
čiteljem poslali, ili pak naj pošleju jednako 
na ime Margitai Józsefa urednika naših 
novin svoje dare.

Skupčanje daruvanja hočemo čim predi 
dovršiti, da mi svi, koji smo s našimi dari 
délniki spomenika Zrinyija, budemo reči 
mogli, da smo sve včinili, kaj nam je vu 
naših vezdašnjih okolnostih moguče bilo za 
hvalu i diku našega velikoga domorodca 
Zrinyija.

Ime darovnikov budemo i nadalje izpi
sali vu novinah »Medjimurja«.

KAJ JE NOVOGA?

7 2  I j e t a  s t a r a  z a r u č n i c a .

Vu Temesváru je ove dane k matičo- 
vodji jedna bélih lasih zaručnica, Babesku 
Xavetz došla, da prijavi svoju ženitbu. Sta
ra je več 72 Ijetah več je četirikrat išla 
zamuž, i peti muž bude njoj sada Mamelu 
György 59 Ijet star službenik. Srečna za
ručnica ima 2 Ijepe hiže, 8 dece, 22 vnuke 
i 6 pravnukov.

t l i lo  n e m r e  m i r e n  b i t i .

Árvái Lajos poljodelavec iz Egera je 
Ijetos moral iti na assentaciju. Ali prije, 
kak bi otišel, se je dobro pripil sa svojim 
starešim bratom, koj je takaj na assentaciju 
išel. Kad su lam došli, je Árvái Lajos po
čel se neredno ponašati; kad su brata nulri

radi veru uništili. Kak Tebi služi zdravje? 
Jeii su mi starci roditelji još zdravi? A kaj 
dela moje zlato, moja Francika? Nadaj me 
se za kratko vréme! Stoput Te kušujeTvoj 
verni. Štef.

Jelkica je bila sva razdragana a kak i 
nebi, dragi je Štefek zdrav i uz to je postal 
gospon stražmešter a to nije svakomu dano 
a za nekoliko tjednov se bude dimo povr- 
nul — Ah kak bi rada bila vidla svojega 
Štefiča vu stražmeštarskoj opravi s zlatnini 
križom!

Dugo je čekala, mislila je, da je več 
prešlo pet mesecov a kad tamo stopram je 
bil peti tjeden, odkad je dobila lista. Jed- 
noga dneva po polne okoli pete vure začula 
je Jelkica kočiju, koja se je kuturala po 
orsačkoj cesti. Šum se je sve bliže i bliže 
približaval i za kratko vréme postoji kočija 
pred Jelkinom hižom. Iz kočije stupi visoki 
sa črnimi mustači mladi dečko, na njem je 
bila stražmeštarska oprava. To je bil Štefek 
Škvorc: Jelkin tovaruš. Kak strela doleti k 
njemu Jelkica i zagrli ga a suzami je za- 
lévala njegovo lice. Milo i ljupko se je poz
dravil svojimi starimi roditelji a najljepše 
je bilo gledati zagrljaj male Francike sa 
otcem.

zvali, je i on hotel nutri vdrti, ali su mu 
žandari preprečiti hoteli to, pak zato se je 
šnjimi počel nacukavati. Nekak je vu ruke 
dobil špicu jednoga žandara, pak je s ovom 
klamoteril. Na to ga je Nagy Károly žandar 
na ruki hotel vpičiti, ali je špica nesrečno 
vu prša išla. Vezda grubijanski Árvái vu- 
mira, a proti žandaru pak iztraga teče.

G la d  v u  S z l b e r l l .

Vu Sziberiji veliki glad postuši med 
Stanovniki. Pak to je najhujše, da se glas 
gladnih neče posluhnuti vu Kuskoj, ako- 
prem je stališ nesrečnih ljudih osobito pak 
kirgizov, za pomiluvanje vreden. — Mala 
deca na 4—5 dni ne jedeju nikaj; od veli
ke muke koru drevja jeju. Vu Tobolsk dr
žavi vu 106 hižah 120 familiah je vu ne- 
volji od glada. Konj i marva nikakvu vréd- 
nost ne imaju, jer krmu je nigder né moči 
dobiti. Vu selah, kak nore, liodiju sem tam 
žene sa golom decom vu naručaju i vu 
sdvojnosti vnogoput i zatučeju ove, Doktora 
néga nigdi, niti vu varaših né, akoprom sve 
posvud beteg pustoši, te difteritis podeseti 
broj dece. Puk je zgubil veru, več se ne 
ufa vu Boga, te k copriji se vtiče. Drvene 
spodobe čovečje pustiju na vodu, te misliju, 
da bude to odneslo nevolju. Gladu je oso
bito lanjski hudi plod zrok.

S i n  p r o t !  o t c u .

Strašni slučaj se je pripetil prošlog tjed- 
na vu Tüskevár zvanim marolu (poleg Szi
getvára). Naj me Kaszás Ferencz marofski 
kučiš je zbog grubijanščine svojega sina 
bil iz službe odpuščeni. Oteč je spočilal to 
sinu, koj se takaj Ferencz zove, da je vez
da zbog njega moral zgubiti kruha vu ma- 
rofu i špotai ga je. Na to su se posvadili i 
nevaljani sin je na jedenkrat samo zgrabil 
sekiru pri vrati, te je otca tak vudril po 
glavi, da je ov taki ves krvavi na zemlju 
opal. To je ne bilo dosta nego je to došla 
i staroga žena i buhala je svojega muža

Dugo njim je pripovédal svoje zgode i 
nezgode. Svi su ga željno poslušali i večje 
bilo kesno, kad su se počeli spravljati na 
počinek.

Kad su svi legli u krevet, Jelkicu je 
nekaj piknulu vu srce, spazila je najme, da 
se njeni Štefek nije niti prekrižil a kamoli, 
da bi se Bogu pomolil. Nije mu htela nikaj 
reči, mislila si je, truden je od puta i vru- 
čine a od veselja,pak je morti pozabil moliti. 
Ali kad je to vidjevala svaki den, poslala 
je jako lužna i žalostna. Jelkica je znala 
sve suprotivčine i nedragosti vu molitvi 
trpeti pak na mesto, da seje na to tužila suse- 
dam i da ogovarja svojega muža. Ona se je 
samo tužila dragomu Bogu i molila se sve- 
com. Znala je ona dobro, da bude ju predi 
ili polli itak posluhnul dragi Bog. Bog 
joj je brisal suze, — a Jelica je bila 
pravi.Angel svoje obitelji. Bil je to za nju 
težek križ. No ona je sve mirno podnašala, 
ar je bila puna pravoga krščanskoga duha, 
pak za to 2a svoje nevolje nije nigdar ni- 
komu pripovédala niti otkrivala osim dra
gomu Bogu. Od njega je prosila pomoč po 
zagovoru sv. Antuna, čiji je kip navék 
imela na stolu. — (Daye iiodi.)

Medjimurski ladjar



gdo je ves krvavi bil. Sin je po ovim do- 
godjaju zniknul Žandarstvo ga išče.

B o j  » a  m v e ro k ra d ic a m i.

Kak jednim novinom iz Drávafok-a pi- 
šeju, na imenju Bittó Istvána su Unger Jó
zsef i Kanyar István šumari tak rekuč boj 
imali sa dvéma zvérokradicami. — Slučaj 
je dva dni trpel i sledeče: Prvog dneva se 
je Unger József logar vu šumi srelal sa 
dvéma zvérokradicami, koji su ga sledeče 
pozdravili: »Ti si on glasoviti logar, koj nas 
preganjaš, hodi sem pi malo žganice!« . . . .  
Na ove rčči je logar prama njim išel i kad 
je blizu bil, je sapuškom jednoga zverokra- 
dicu tak vudril, da se je ov na zemlju 
smlel, med tem mu je pušku vzel iz ruk i 
hotel je za drugim iti, ali ov je več onda 
dalko odbežal. — Kad bi bil hotel prijetoga 
zverokradicu na občinske hiže tirati, ov mu 
je vu jednim priličnim času pobegel i vu 
šumi se skril. — Drugi den pak je siguien 
Kanyar István pazil na zverokradice i na 
hitrom je nje i spazil. Kanyar je čekal ied- 
no vréme i kad je videl, da jejeden z med 
zverokradicah streljil zajca, onda je na hit- 
rom zakričal na njega. »Zajca ne zerni gori. 
jer vumreš!» Vu ovim času je zverekradica 
streljil. Logar je nazad streljil i trefil je, jer 
je zverokradica hitil doli pušku i zajca i 
otišel je sa svojimi pajdaši. Žandarstvo jako 
išče krivce.

K o k o š , k o  J a  d o b ro  j a j c e  n e s e ,

Nekoji gazdi vnogo kokoših držiju i 
ipák neimaju dosta jajcah, jer si nezebereju 
dobre nosne kokoši. Po skrbnom pažnjom 
je moči oddeliti dobru kokoš od drugih 
Najprvič ružu i bradu moramo gledati s čim 
su črleneše ove, kad kokoš nese, s tčm je 
plodneša. — Vnogo odlučuje na nesenje i 
hrana. Ako zdruzganu lupanju jajca, ili pak 
na prah stučeno raztaljeno vapno denemo 
med hranu, sa vekšim apititom jede kokoš 
i više nese, ali k tomu je treba lakva hra
na, koja vapno zadržaje, da bude se lupa- 
nja mogla napraviti iz toga. Jako je has- 
novita i mesna hrana, koju sa kuhanim bo
bom, kuruzom mešaju ali i zelenje njim je 
treba dati; rezanu šalatu, zelje, repo i t. d. 
Ako vu zimi zeljenja nčga, onda je treba 
sčno na sečko zrezati i to njim zmešati 
med hra/iu.

B a s e n  p e p e la .

Započelo se bude protuletno oranje, 
posipljimo po naših zemljah pepela (ili dr- 
veni ili laporni pepel), ov bude onišlil vno
go kukcov. Pri mokri zemlji pripreči, da se 
okiseli. Pod na gusto sadjene sadovna drevja 
takaj posipljimo pepela. Ako pepela sa vap- 
nom péskom i vodom skup zmčslmo i sa 
tem drevje naličimo, to né samo, da uništi 
kukce, nego i zdravu kožu da drevju i me- 
hina odstrani. Gde je pepel vu zemlji, tam 
nemre živeti vrlec, niti drugi kukci. Gde su 
puži i tam dobro nasipljimo pepela. Pepel, 
ilovaču i vodu skup zmešamo, pak sa térn 
šupljasto drevje naličimo a šuplju pak za 
tčm za teknemo. Pod črepne biljine takaj

posipljimo pepela, kukci ne plaziju onda 
gori. Okolo sadovnog drevja luknje napra
vimo sa željeznom špicom vu ove pepela 
nasipljemo i višekrat zalévajmo. Na mok- 
roj zemlji je jako dobro hasnuvati a na 
suhoj pak samo ako je potrebno

Vu S a v u  j e  s k o č i l .

Pinlarics Menyhért stefáneczki birov je 
pred dvema Ijedni zniknul več z doma i od 
onda su ga né mogli najti. Bila je sumnja, 
da je samoubojstvo včinil, ali od nikud nije 
bil nikakov glas za njega, dok nazadnje 
čujemo, da je pri Zagrebu iz jednoga mosta 
skočil vu Savu i lak vtopil se, Mrtvo télo su 
mu več vun prijeli. Da zbog česa je včinil 
taj čin je nepoznato

d e d  n n n o va p !  Ic a ,

Vu jednoj školi se je pripetilo, da su 
se deca zemljopis (geografiu) vučili, i navu- 
čitelj je kaj-kaj pripovedal od Amerike i od 
njezinog odkritnika. Gdo je bil Kolumbus ? 
zapita navučitelj i na to se vnogo ruk zdig- 
ne gori na znamenje toga, da njih vnogo 
zna odgovor. Osobito jedna mala pucka zdi- 
gavlje jako ruku, pak zato nju i navuči
telj pozove, da naj pove, gdo je bil Kolom- 
bus? Na to se mala pucka stane i sigurno 
odgovori da je Kolumbuš bil ptica. — Svi 
su se počeli smejati te i sam navučitelj je 
né mogel nazad držati smčha nad lém od
govoru. Ali kak je mir postal je opet pital 
pucku: No pak kak moreš lakov odgovor 
dati? Ali bormeš pucka nije pustila iz svoje 
reči. nego je rekla da ona islinu ima, jer je 
več vnogoput čula od »Kolumbuševog jaje- 
ta« govoriti, dakle Kolumbus drugo nije — 
bil kak ptica. (Kolumbuševo jaje je ono, kad 
jaje sa špičastom stranom postaviju gori, 
da stoji.)

P r a z n o v e r a  I  l ju b it  v,

Dvé siromaške devojke su sa svojim 
životom plalile. kaj su jako znale ljubiti. Jed
na je bila Demko Erzsébet iz Bátor občine 
a druga Farkas Mária takaj iz Bátora. Obe- 
dve su dobrih gazdov kčeri bile i svikak su 
hotele dva dečke za se priskrbeti, pak su 
zalo otišle k jednoj staroj babi, koja njim 
je nekak vu medecinu dala za dobre peneze 
vu to ime, da od ove medicine budu dečki 
za njimi hodili. Zapovedala njim je naj spi- 
jeju ovu medicinu onda, kad bude sénca 
najkračeša. Tak su i včinile nesrečne devoj
ke, ali na mesto toga da bi dečki došli po 
njih je došla smrt. Med velikom mukom su 
vumrle od medicine, koju njim je stara 
baba dala. Bezdušnu bubu su prijeli žandari.

S le k l i  p e s .

Najedenkrat iz dvejuh mestah čitamo 
glas vu jednih budapestanskih novinah od 
steklih psov. Vu Magyar Boly občini je je- 
den stekli pes tak rekuč vu strahu držal 
dva dni Stanovnike. Prvi dan je jedno déle 
i jednoga muža vgrizel a drugi dan pak 
jednu ženu. — Vu Kölykedu je lakaj stekli 
pes vgrize! Kiss Sándora rnalu pucku, koju

su vu Budapeštanski Pasteur-zavod odpeljali 
na vračenje.

Vu d im u  z a d u š e n a  d e c a .

Vu Ssomolnokhuta občini se je nes
rečni dogod jaj pripetil, kojemu je žrtvom 
postalo dvoje dece. Göller Ferenczova žena 
je jednu jutro otišla z doma, da zajutrek 
nese svojemu mužu, koj vu rudi déla. Svoju 
dvoju decu je vu hižu zaklenula. Med tem 
su deca (jeden 4 a drugi (i Ijet star) iz 
šporherta potegnula vuglen, od kojega su 
se canjki na zemlji počeli smoditi. Dim je 
célú hižu napunil, tak da dok je mati dimo 
došla su se deca več od velikog dima 
zadušila.

S v ilo g o js tv o .

Segsardsko orsačko svilogojstveno nad- 
zorničtvo je od 1900. Ijeta računa dalo mi
nistru poljodelavskih poslov, iz kojeg raču
na sledeče zeznamo. Vu Magjarskoj su plo
dili svilo vu 2430 občinah, i to 87,825 fa- 
miliali. Ovim se je razdelilo 1382 kgr. 991 
gr. jajetah. iz ovih je došlo 1,354,118 kgr. 
10 gr. svilnih bubah. Za ove su platili 
2,517,267 kor. 32 lili. Iz ove šume na Za
la vármegjiju dojde sledeči broj: vu 69 ob
činah je bilo 304 gojriikov, koji su 3069 
kgr. 50 gr. bubah plodili i za ove dobili 
5603 kor. 60 fill. — Bezerédy Pál minis- 
terski poverenik iz Szegszárda je poziv pos
lal onim, koji svilo hočeju povati ovog Ijeta 
i od orsaga zabadav jajeta dobiti, naj seja- 
viju do marciuša zadnjega pri občinskim 
poglavarstvu, gde njim zapišeju ime i ku- 
liko jajetah hočeju, kaj budu njim onda 
poslali. Kaj se prodanja tiče, javi, da kila 1. 
razreda bubah bude 2 kor. 20 fill., II. raz
reda 1 kor. 60 fill, a nevaljane pak 1 kgr. 
20 fill. košlala.

V e lik i  v ih e r  vu B e č u .

Kak nam iz Boča telegreféraju, tam 
je o. m. med 8. i 9. vu noči veliki viher bil, 
koj je vnogo štangah od telegrafa i drota 
na nikaj del. Haztrgani drot je više nesre
čah poizročil. jer električni drot od telefo
nov je nekoliko konjov zaklal i više ljudi 
pak je ranjeno.
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lu ü ü  s z á z  kiváló orvos által a jánlva. 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Stidhia Testvérek ímzer, csemege es ásványvíz kereskedésében.

Vetőmagnak
ajánlunk |~sö rendű  cs iraképes ta 
vaszi búzá t bármely mennyiségben mé
termázsánként 8 frt 40 krért, az alsó-lendvai 
állomáshoz szállítva.

Zsákok a beszerzési áron darabonként 
í-0 krjával szállíttatnak.
M egrende lések az á r e iö leges be

kü ldése  m e lle tt az

Uradalmi íöhcrnöKség számtartósá
gához AIsö-£cndVa, intézendó’K.

87« ______
170. és 947. s*, v 1900

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi IA. t.-cz. 102. §. értelmében ezennel 
kö/birré leszi. hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1900. évi V. 50. sz. végzése követ- 
kezlében Zakál Henrik Csáktornyái lakos 
ügyvéd által képviselt Muraközi Tkpénzlár 
i-t. javára Toplicsánecz Antal s t. tótfalusi 
lakosok ellen 328 k. s jár erejéig 1901. 
évi február hó 9-én fonatositott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 950 kor. becsült 
krizsmann Jakabnál: l vastengelyü szekér, 
2 kanezaló. 1 kukoriczakas és 1 sertésól; 
Toplicsánecz Antalnál: 1 vastengelyü székéi
ből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1901 V. 50/2. sz. végzésé folytán 328
k. tőkekövetelés, ennek 1900. évi decz. hó
3-tól járó <>°/o kamatai és eddig összesen 
97 k. 48 l.-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Tótfalun leendő eszközlésére 

1901. évi marcz. hó 16. napjának d. e. 9 órája 
haláridöül kitüzelik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és ION. $-a értelmében készpénzfizetés 
melleit, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén, 
becsáron alul is el fognak adatni. 873 

Kelt Csáktornyán, 1901. mátez. 4-én.
G h iv in n  *J á n o s  

kir. bír végrehajtó.

955. <z 1901
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. végrehajtó az 1881. 
évi LX. l.-cz. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárásbir. 

'1900. évi Sp. 258/3. számú végzése követ
keztében Wollák Hezsö Csáktornyái lakos 
végrehajtató Tkálcsecz István s t. ellen 190 
kor. 2(i f. jár. erejéig 1900. évi okt. hó 
2ö -;in foganatosított kielégítési végrehajtás 
ulján lefoglalt és 15(40 koronára becsült Mi- 
káez Mihály és neje csáktornya-zrinyikülvá- 
rosi lakosoknál: I szekér. I kukoriczakas 
és I kanczalóból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
jbíróság 1900. évi V. 534/2. sz. végzése 
folytán 55 kor. 00 f. tőkekövetelés, ennek 
1901. január hó 20-tól |áró 8% kamatai 
Csáktornya-Zrinyi külvárosban leendő esz
közlésére

/ / / / / / .  évi msí/r z .  hő //. napjának  
déM titti & őrája

határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szándé
kozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. $-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 808

Kell Csáktornyán 1900. feb. hó 27-én.
(il/u vJ lin  d á n o s  kir. bír. végrehajtó



146. v sz. 1901.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 1900. évi 
V. 684/1. sz. végzése következtében Heim 
Károly pozsonyi ügyvéd által képviseli Blitz 
Albert pozsonyi lakos javára Stern Samu 
perlaki lakos ellen 287 k. 46 í. s jár. ere
jéig 1901. évi február hó 1-én foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1006 kor. becsült következő ingóságok, u. m.: 
29 vég divat parket, 35 csomó pamut és 
3 vég futó szőnyeg nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1900 évi V. 684/2. számú végzése 
folytán 287 k 46 I. tőkekövetelés, ennek 1900. 
évi aug hó 24-től járó 6% kamatai és 
eddig összesen 48 k. 80 f-ben bíróikig már 
megállapított költségek értjéig a helyszínén, 
vagyis Perlakon leendő eszközlésére 

1901. évi raarcz. hó 18. napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóvá 
gokat mások is le és fölülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt PerlaKon, 1901. inárcz. 18-án.
874 Sós Frigyes , kir. bir. végrehajtó.

I 4411—4412. i
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| H IR D E TM É N Y . i
) A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy j
) Erzsébetlak község 1. sz. tkvét é* Murafüred község 76. sz. tk vét birtok sza- J
I bályozás következtében a 2579 69. 1. M. sz. rendelethez képest átalakítja^ és J
I azzal egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. XXIX. J
I l.-cz., 1889. XXXVili. t.-cz. és 1891. XVI. t.-cz. tényleges birtokos tulajdonjo- J
I gának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-sz-ben szabályozott eljáiást a J
) tkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan loganatositja.
I E czélból az átalakítási munkálatok hitelesítését és a helyszíni eljárást
f Erzsébetlak községében .
\ 1901. április hó 15. és a következő napoknak d. e. 9 óráján (
I s az ottani munkálat befejezte után Muraíüred községházánál folytatólag fogja j
I kezdeni, illetőleg folytatni. (
I Ennélfogva felhívja: fi
) 1. az összes érdekelteket, hogy a hitelesítési tárgyalásra személyesen ff
) vagy meghatalmazott állal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen ff
) netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv ff
I végleges álalakilasa után az esetleges téves átvezetésből eredhető kilogásokal ff
I jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik. ff
I 2. mindazokat, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de ff
I tkv bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. ff
) XXIX. t.-cz. 15—18, és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. 6. 7. és 9. §. értelmében ff
I szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül- ff
I dőlt elölt igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó tkvi tulajdonos az ff
I átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ösmerje el és a tulajdonjog be- ff
) keblezésre engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem ff
) érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek. ff
) 3. azokat, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó ff
) zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy- ff
I szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy- í
) zett jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési engedély nyilvánítása ff
I végett a kiküldött elölt jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyegmentesség ff
) kedvezményétől elesnek. ff
I A kir. jbiróság mint tiki hatóság. ff
I Csáktornya, 1900. deczember 31-én. ff
1 D e m e  Kálm án, ?
| 875 kir. jb. albiró. 5

S (5. tjir. szab. mVaspálya társaság magyar VaaalaittaK izlrtjjgz|atésája.______
Z 1156. A. sz. Budapest, 1901. márczius 1-én

I  Pályázati hirdetm ény.
f  A Kanizsa—Csáktornyái vonalunkon Kis-Szabadka megllóhelynél terve-
J  zett állomás és Mura-Király és Kotor Alsó-Domboru állomások között 84 1—84 7 
?  km. szelvények közölt létesítendő # forgalmi kitérő alépítményi és magasépit- 
: menyi építési munkáira ezennel-pályázatot hirdetünk.
: A munkákra vonatkozó bővebb adatok, valamint a költségvetés, a kü-
: lönleges feltételek és az építési ajánlat mintája az alulírott üzletigazgatóság 
' építési és pályafenntartási szakosztályának hivatalos helyiségében (1. kér. Mé- 
[ száros utcza 17. sz. II. em, ajtó 4) a hivatalos órák alatt f. hó 11-étöl kezdve 
J átvehetők és a tervek megtekinthetők.

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok legkésőbb H if i i ,  é v i  
m á r c z i u s  h ó  2 4 -é n  d é l i  1 2  ó r á i g  általános osztályunk iktató hiva- 
tálánál (földsz. 9. ajtó) nyújtandók be eme felirattal ellátva: »Ajánlat »Kis- 

. Szabadka« állomás és »Alsó-Mihályfalva forgalmi kitérő építési munkáira.«

. Bánatpénz lejében 1901. évi márczius hó 23 déli 12 óráig 4000 azaz:
négyezer korona készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 
budapesti állomási pénztárunkban (l. kér. Mészáros u. 17. Térfelügyelőségi 
épület) fizetendő le. Az értékpapírok a budapesti tőzsdén jegyzett árfolyamuk- 
nak legfeljebb 90%-nyi magasságában fogadtatnak el.

Ezen bánatpénz a munka elnyerése esetén 8 napon belül annak két- 
szeresére egészítendő ki, mely összeg mint cautió mindaddig letétben marad, 
mig a létesítmények ideiglenes átvétele meg nem történt.

Posta utján beküldendő ajánlatoknál a bánatpénzek térti vevény mel
lett adandók fel.

I ^ bánatpénz lefizetéséről szóló letel jegy az ajánlathoz nem csatolandó.
I ajánlatok között való szabad választás jogát fenntartjuk maguknak.

! H70 (l'lHnnyomat ........... Az üzletigazgatóság.
A  / « i  / » v  /»w /Mk /XV /XV /XV ~  . . . .           _ _ _ _ _ _

Nyomatott Fischel Eülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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