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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
Ma r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Ftllöp könyvkereskedése 
ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

ElAflzetési árak:
Egész évre.......................8 kor.
Fél évre...........................4 kor.
Negyed évre . . . . 2 kor.

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. írod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
• Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petittora 20 üli.

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

M adaraink érdekében .

A ki múlt vasárnap délután 4—5 óra 
tájban Csáktornyán az úgynevezett »hosszu- 
uton« sétált, egy fiatal urat láthatott az er
dőből a város felé haladni kezében Hóhér 
fegyverrel; előtte ment kutyája, melyek nyak
kötője tele volt aggatva apró madarakkal. 
A legyilkolt kis madarak voltak az illető 
fiatal ur vasárnapi mulatságának bizonyságai. 
Nem láttuk ezt a jelenetet, de többen, akik 
látták (szavahihető úri nők) mondották el 
azt nekünk panaszképen azért, hogy lapunk
ban megírjuk ezt a szívtelenséget, vagy mi
nek is nevezzük ezt a nem úri cselekedetet. 
Egy sereg tanuló gyermek kisérte a mene
tet s talán egyik sem érzett szánalmat a 
kutya nyakán lógó kis ártatlan énekeseink 
szomorú sorsa iránt. Nincs jogunk kérdezős
ködni ama fiatal ur kiléte felöl, a ki a tanuló 
gyermekeket nyilvános bevonulásával a ma- 
dárpusztitásra oktatta, hosszú fejtegetésekbe 
sem akarunk bocsátkozni, hanem ide iktat
juk a »Természet« czimü lapnak a mada
rak védelméről és ílóber puskáról irt közle
ménye néhány sorát. Talán megmenthetjük 
velők néhány apró éneklő madárnak életét.

*
A romboló erővel rohanó haladás és 

a zabolátlan emberi önzés kíméletlen kézzel 
irtja, tépi a természet nagyszerű kertjének 
minden remekét; bájos régi világunk idilli
kusszépségét meggondolatlanul letiporja. Üzi- 
hajtja kebléről régi lakóját, — kipusztul ölé
ről a gondtalan élet.

Bujdosik a nemes vad, elnémul a madár
dal; a megközelithetlen bérezek kietlen odú
jában sincs az üldözöttnek maradása s élet
veszedelem a madárnak még halk éneke is.

A madarakat fenyegető bajok közül a 
llóbert-puska nem az utolsó helyet foglalja el.

Ez a még ma is csak ártatlan játék
szernek minősített jószág ugyanis épen elég 
arra, hogy a deákság ébredező vadászszen
vedélyét kielégítse és termeszetgyilkoló haj
lamait felébreszsze, sőt, hogy a jövőre nézve 
azt még hatványozza is. Eltekintve attól, 
hogy a flóbert-puska már sok szerencsétlen
ségnek volt okozója és hogy öngyilkosságra 
is sokszor szolgáltatott alkalmat, még éne
kes madarainkra is szerfelett nagy vesze
delmet hoz.

Flóberttel pompásan meg lehet lőni a 
gabonában hívóra előcsalt fürjecskét, a tó 
nádasai szélén nyugodtan úszkáló réczét, a 
fészekben ülő vadgalambot, gerliczét, a ker
tek alatt hívogató foglyot, a mezei gyalog
sakon bandukoló süldőt, sőt — a mit so
kan még hinni sem fognak — a 9 mm.-es 
vontcsövű llóberttel az erdei kaszálón lege
lésző őzikét is!

Maholnap hiába sétálunk ki, hogy a 
tavaszi ébredést csodálva, a tavasz hírnökei
nek énekében gyönyörködhessünk, mert csak 
kihalt mezőt találunk. Akármily száraz is 
az ut, a búbos pipiske nem kotorász annak 
porában; a patakocska szélein nem sétálgat 
a billegény; rigó nem szól a bokorban, pa
csirta nem zengi dicsőítő énekét, sármány 
nem hintázik a fűz tetején, czinke nem kap
kodja a gyümölcsfák ágacskáin szunnyadozó 
bogárkákat — és egyáltalán nem önt semmi 
egy csepp életet sem a tavaszi virányba.

S ha kérdjük, miért van ez igy? Nem 
akarom mondani, hogy az egésznek az oka 
a flóbert, de hogy része van benne, az bi
zonyos.

A fiatal Nimród, ha már megunta a rö
vid téli napokon át az udvaron ki feszített 
papírdarabokat lövöldözgetni s a szomszéd 
kertjéből átnyúló eperfáról a verebeket, czin- 
kéket s mindent, a mi szeme elé akad, le
szedegetni, vagy a kerítés kiálló tégladarab
jait széttörügetni: alig várja a kikeletet, hogy 
visszatért énekeseinken »szoba«-tegyvérét ki
próbálhassa. Hogy ezután az ambicziózus 
vadászilju ezeknél sokszor nem is áll meg, 
az valószínű.

Pedig mióta a Hóhért megszűnt szoba- 
légy ver lenni, s a h  mm.-es fegyver helyébe 
általánosan a 9 mm.-es lépett, azóta biz ezt 
megérzi madárfaunánk minden hasznos kép
viselője. Veszedelmes a flóbert az apró ma
darakra nézve, különösen azért, mert tavasz
kor a fészkelés idejében és fészkek közelé
ben lehet madarainkat legkönnyebben le
szedni a galyról.

*

Ennyit a »Természet«-bői, melyhez még 
záradékul a következőket:

Mivel többi között a mezőrendőri tör
vénynek a madarak védelmére irányuló in
tézkedését kiegészítő végrehajtási rendelet 
57-ik §-a is tiltja a hasznos madarak pusz
títását, igen tisztelt föszolgabiránknak is fi
gyelmébe ajánljuk a flóbertező fiatalurakat.

A Z rinyi-em lék  ügye.

A hazafiui érzés és a szülőföld iránti 
vonzalom megható jeleivel találkoztunk a 
lefolyt héten abból az alkalomból, hogy a 
Zrinyi-emlék ügyében lapunkban felhívást 
tettünk közzé. Ugyanis Marburgban letele
pedett földink. Faisz Antal önálló kereskedő 
felhívást köröztetett Marburgban lakó földiéi 
között, melyben adakozásra hívja fel ide
genben lakó társait. A »Tisztelt hazafiak«- 
hoz intézett felhívás azt mondja, hogy a 
Csáktornyái magyarság, mint a magyar nem
zetnek déli határszéli őre egy szép eszmé

nek a megvalósításával foglalkozik. Ugyanis 
a nagy költőnek s hadvezérnek, Zrínyi Mik
lósnak emlékoszlopot és táblát óhajt felállí
tani. Felhívja földiéit az adakozásra, kik 
siettek is leróni a kegyelet adóját.

Egy másik derék földink, Moharics Ala
jos, ki Zdencsinán, Horvátországban magy. 
állam vasúti forgalmi hivatalnok s már 5 éve 
van távol hazájától, olvasván a lapunkban 
megjelent felhívást, gyűjtő-ívet kért tőlünk, 
hogy collegái és ismerősei között gyűjtést 
rendezzen, s ezzel ő is részese legyen földiéi 
hazafias törekvésének.

Mind a két fennt említett eset szolgáljon 
buzdító például idegenben lakó földieinknek! 
Ámbár a sors sokakat messze vetett a sze
retett szülővidéktől, de nincs közöttük egy 
is, a kinek a fáradságos napi munka, a 
mindennapi kenyér megkeresése után ne 
jelenne meg lelki szemei előtt: a szülői ház, 
a jó szomszédok, a gyermekkori játszópaj
tások, az iskolatársak s a szülőföld erdő s 
mező koszoruzta képe; — s nincs közöttük 
egy is, kinek a fülében ne csendülne meg 
a szerető anya bölcsódala, a gondos atya 
intő szava, a játszótársak zsivaja, s a tem
plomnak imára hívogató harangja. S a mi
kor a boldog ifjúkori emlékek felujulnak 
sziveikben, akkor gondoljanak itthon élő 
földjeikre, a kik a szülőföld jó hírnevéért 
dolgoznak, melyből nekik is kijut az ő di
csőségük: s adakozzanak a Zrinyi-emlék 
czéljaira!

Szép jelét adta lelkesedésének a Csák
tornyái kereskedő ifjak derék egyesülete, a 
mikor márczius 15-ének emlékünnepén si
keres gyűjtést rendezett az emlék-oszlop 
költségeinek fedezésére. Szolgáljon más mura- 
közi egyesületeknek is követendő például 
ezen ifjú egyesület hazafiui lelkesedése!

A hozzánk a múlt héten beérkezett ado
mányokat a következőkben mutatjuk ki:

H a r m a d i k  k i m u t a t á s .





gárságára. Külön kell megemlékeznem dr. 
Szabó Zsigmond szép beszédjéről, melyben 
a Gáspárics-emlék átalakítása érdekében be
szélt. Mindjárt gyűjtést is rendezetV'rnely 
25 koronát hozott a fennti czélra. A társa
ság jó kedvben, czigány mellett a reggeli 
órákig maradt együtt.

— Márczius 15-ike Stridón. Stridó és 
vidékének magyar érzelmű közönsége haza
fias érzelmükből kifolyólag ez évben nagyon 
szépen ünnepelte meg az »Olvasó-kör« kez
deményezése folytán márczius 15-ének, a 
szabadság megszületésének emlékünnepét. A 
tulajdonképpeni ünnepély az »Olvasó-kör« 
saját helyiségében folyt le szép programmal. 
Részt vettek férfiak, hölgyek különbség nél
kül, szabad előadás, felolvasás, szavalás, ének 
unisonoikkal. Az ünnepély befejezte után a 
»Nemzeti vendéglő«-ben gyűlt össze az egész 
közönség, hol kellő vidámságban, a nagy 
események felhozásával, számos pohárkö
szöntő mellett késő éjjelig együtt maradt a 
lelkes társaság.

— Az alsó-dombórui olvasókör a 48-iki 
márcziusi napok emlékére saját helyiségében 
f. hó 15-én igen sikerült ünnepélyt rende
zett. Az ünnepi beszédet Pálinkás Béla hely
beli tanító mondotta, majd Gránitz K. és 
Utasi J. emlékeztek meg lelkesült hangon a 
nagy nap jelentőségéről. Az ünnepélyt ban
kett követte. A fellelkesitett társaság czigány- 
zene mellett a legvidámabb hangulatban ki
világos kivirradtig egyült maradt.

—  Eljegyzés. Neumann Albert helybeli 
kereskedő eljegyezte Budapesten özv. Fried 
Zsigmondné, szül. Kohn NelTi úrnőt.

—  Jutalom a magyar nyelv terjesztéséért. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Honfi Lőrincz zrinyilalvai áll. iskolai tanítót 
a magyar nyelv terjesztése körül kifejtett] 
buzgalmáért 100 korona jutalomban része-j 
sitette.

— Országos vásár. A jövő hónapban, 
április hó 1-én hétfőn országos vásár lesz | 
Csáktornyán. Ezen kívül lesz Csáktornyán 
még 4 vásár és pedig julius 1-én. auguszt.
3-án, október 14-én és novemb. 25-én.

—  Óvónői kinevezés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Petz Gizella oki. kisded
óvónőt a perlaki áll kisdedovodához ne
vezte ki.

— Kirendelések. Vajda Mihály oki jegyző 
Felsö-Mihályfalvára helyettes jegyzőnek ren
deltetett ki. — Rántes Menyhért királylaki 
áll. iskolai taniló pedig a felső-mihályfalvai 
anyakönyvi kerületbe helyettes anyakönyv
vezetőnek lett kirendelve.

— Esküvő. Dorner József Csáktornyái 
születésű, jelenleg Jászberényben honvéd
huszár őrmester folyó hó 17-én tartotta 
esküvőjét özv. Engelbert Lipótné kedves le
ányával Mariska kisaszonynyal.

— A sorozás eredménye. A múlt héten 
befejezett sorozáson a Csáktornyái járásból 
előállott 823 hadköteles legény közül bevált 
203 ujoncz; ebből a pöttarfalékba 00. egy
éves önkéntesnek pedig 1.

— Halálozás. H r e b á k Imre városunk 
szülöttje, a ki Fiúméban mint posta- és táv
írda tiszt működött, Sopronban, a hol kato
nai szolgálatot teljesített a mull héten rövid 
szenvedés után, élte 21-ik évében elhunyt. 
Béke poraira!

— Az almabor hatása. Sáfárics Antal 
felső-domborui lakos folyó hó 6-án este a 
martinosoveczi hegyen levő pinczéjében dol
gozott, munkáját elvégezve hazafelé ballagott. 
Útközben azonban. — hihető, hogy gégéjé
nek a csapja kiszáradt, — betért Bánek

Gábor felső-domborui lakos pinczéjébe, gon
dolván magában, talán a jó Bánek megkí
nálja egy pohár borral. Ebben nem is csa
latkozott! Bánek pinczéjében Robátics Lő
rincz és Golob János martinosoveczi lakosok 
vigan mulattak; nagyban szürcsölgették nem 
ugyan a hegynek a levét, hanem az alma
bort, közben-közben átkozottul szidva a sze
gény tótokat, hogy oly kicsiny üvegpohara
kat fújtak! Sáíárics is velők tartott, ittak s 
vigan csevegtek gond nélkül. De hát a sok 
almabor élvezetétől igen megeredt a nyelvük 
s szóváltás közben bizony az atyafiak ke
ményen összetűztek, úgy hogy Robátics és 
Golob a vendéget, Sáfáricsot annyira össze
verték, hogy az orvosi vélemény szerint 8 
napig gyógyuló testisértést okoztak. Lám, lám, 
hitte volna-e Sáfárics azt, hogy nemcsak a 
muraközi bornak, de még a »jabücsniczá«- 
nak is van ereje!

—  Gyújtogatás nyereségből. D o i n k ó
György bányavári lakos lakóháza folyó hó 
16-án este fél 10 órakor ismeretlen okból 
kigyuladt és a lakóházon kívül pajta, istálló, 
sertésól, takarmány és élelmiszer, összesen 
1173 korona értékben elégett. Az épületek 
biztosítva voltak. Ugyanekkor Z ád  r á v e c z  
Mátyás, — ki Doinkö György szomszédja 
volt. — istállója, sertésóla, takarmánya és 
több baromfia is elégett összesen 1417 kor. 
értékben. A muraszerdahelyi csendőrség jár
őre a tűz mikénti keletkezése után a nyo
mozást megejtvén, arra a meggyőződésre 
juttot, hogy a tűz valószínűleg nyereség- 
vágyból eredő gyujtogetásból származott.

—  Verekedések. Jálosics György és 
Tamás, Bajzek Mihály és Hergotics Ferencz 
dráva-vásárhelyi lakosok f. hó 15-én délután 

j Pusztafa határában szóváltás közben össze- 
j vesztek. Az össze vészesnek eredménye az 
I lett, hogy Bajzek Mihály Jálosics Tamást 
[ fejszéjével úgy megütötte, hogy 6 napig gyó- 
jgyuló sérülést okozott rajta. Jálosics György 
[pedig Bajzeket szintén fejszéjével annyira 
összeverte, hogy az orvosi vélemény szerint 
felgyógyulásához nincs remény. — Felső- 
Muraköznek Globoka községében pedig Zo- 
moda Péterné f. hó 12-én saját lakásán 
Finkicsler Ferenczné által — ismeretlen ok
ból — annyira megveretett, hogy az orvosi 
látlelet szerint 8 napig gyógyuló testi sér
tést szenvedett.

— Kis Lap. Több mint negyed évszázad óta 
gyónyökördteti a »Kis Lap« czimii képes gyermek- 
újság Magyarország apró olvasó közönséget Bét
ől. hétre mint szívesen látott vendég kopogtat be, 
a magyar családok hajlékába, a hol vidám gon
datlan gyermekek repeső szívvel várják, ujongva 
köszöntik és találgatják, vájjon micsoda szépet 
kedveset hoz magával a »Kis Lap« legújabb száma. 
A »Kis Lap« gyönyörű tartalmához képest díszes 
kiállításban jelenik meg, mindazonáltal ára oly 
csekélyre van szabva, hogy mindenki könyen meg
szerezheti gyermekének. A »Kis Lap« az egyetlen 
magyar gyermekujság, melyet a vallás- és közok
tatásügyi magy. kir. minisztérium az elemi nép
iskolák tanuló ifjúságának olvasmányul ajálott. 
Klőfizetési ára ' /4 évenkint 2 korona. Mutatvány- 
számot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
Kerepesi-ut 54.

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-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedürszölése mindig igen hasznosnak bizonyult,

Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsölésként az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és I frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Kxpeller« vagy »Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre kérünk figyelni.

Fáradtság a legcsekélyebb megerőltetésnél.
A vérszegénység nagyon elterjedt betegség, 

melyet a vér elégtelen mennyisége és minősége 
jellemez. A főokok, melyek a vérszegénység álla
potát előidézik, elégtelen táplálék, nem elegendő 
mozgás, de legfőkép zárt vagy romlott levegőben 
való tartózkodás. A vérszegénységben szenvedő 
egyéneknek fakó arczuk, színtelen ajakuk és fog- 
husuk van, szívdobogást, fejfájást, kábulási roha
mokat észlelnek, folytonos bágyadtság állapotában 
vannak és a legkisebb megerőltetés megakasztja 
lélegzetüket. így szenvedett Heindl Teréz asszony 
is, házmesterné Münchenben, a Marienplatzon, vér- 
szegénységben és a Pink-labdacsoknak köszönheti 
gyógyulását. „53 éves vagyok és utóbbi időben

Hoindl Toróz asszony, egy fénykép után.

rendkívül fáradtnak éreztem magamat, a legcseké
lyebb munka kifárasztott. Nem bírtam többé a 
lépcsőkön feljárni anélkül, hogy többször ki ne 
pihenjem magam, annyira elállt a lélegzetem. Ezen
kívül égő fájdalmakat éreztem talpaimban, vala
mint a karok és lábakban. Miután a Pink-labda- 
csokról hallottam beszélni, melyek ismerőseim egyi
kének oly jót teltek, én is használtam ilyent és 
közölhetem önnel, hogy helyzetem azonnal jelen
tékenyen javult11.

Minthogy a vérszegénység a vér elszegénye
déséből származik, azt azonnal meg kell gazdagí
tani és újítani. He semmiféle szer sem alkalmas 
jobban ezen cél elérésére, mint a Pink-labdacsok. 
Ezek már a gyógyulások ezreit érték el és avér 
leghatalmasabb megújító- és az idegek erősítő sze
rének tekintendők, kitűnőek vérszegénység, sápkór, 
neurasthenia, általános gyengeség, rheuma ellen.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖ 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 i ly -u t c z a  iz.) i frt 75 k rért d o b o z o n 
k é n t, vagy 9  frtért 6  d o b o z o n k é n t.

S zerkesz tő i üzenetek :
Dráskovecz N. Szép, hogy a perlaki hazafias ünne

pélyről tudósított bennünket, legalább mi is értesíthettük
olvasóközönségünket arról, hogy az alsó vidék emporiuma 
él és lelkesedik.

Kotor. P. H. Nagy örömmel olvastuk becses levelében 
a gyűjtés eredményét. Jövő számunk hozhatja csak az ada
kozók névsorát. A pénzt beszállítottuk a többi mellé a Mu
raközi Takarékpénztárba. Addig is, mig érdemlegesen mél
tathatjuk a kotori if,u honleányok gyűjtését, fogadják az 
adakozók e helyen hálás köszönetünket 1

Rozsnyó Cs. J. Nagyhétre irt vallásos csikkét lapunk 
jövő számában szándékozunk közölni. Köszönet s üdvözlet 1

Rácz-Kanizsa- T. Sajnálom, hogy kéréseit nincs mó
domban teljesíteni. Az ingyenpéldányok felett én nem ren
delkezem, hanem kizárólag a kiadóhivatal. A szerkesztőségé 
a lap szellemi része, az anyagi és dologi része a kiadóé. 
Szíveskedjék oda fordulni. Verset nem kérünk; kevés a he
lyünk s ritkán közölhetünk verseket. Közleményéből a tárgy
hoz nem tartozó dolgokat töröltük.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu ČaKovec.

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

poSiljaju.

M EDJIM UR1E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat 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: koStaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

G runtovnica.

Gdo je još né videl gruntovnicu, on 
naj ideksudbenomu stolu, ili pak k kotarsko- 
mu sudu, tam more dosta videti. Slobodno 
pogledne ovu svaki jer je gruntovnica jav
na knjiga. Dakle poglednimo vu nju i mi, 
i spoznamo ju iz bliža, jer bormeš tomu 
hasna moremo vzeti vu življenju svaki.

Vu gruntovnici, kak nam to več ime ka
že, se sa stališom gruntov i negibučega 
imetka (hiže, zemlje) spoznamo. Od svakog 
imanja tri listi stojiju, kakti: list imetka, 
vlastitosti i terha Prvoga lista na kratkoma 
za A), drugoga B), a tretjega za C), lista 
zoveju. Ali ovo su sudbena, zakonita imena, 
koje bez tumačenja razmeti nije lehko. Na 
listu imetka je spisano imanje čisto razde
ljeno poseb, da je moči razlučiti od drugih 
imanjah one občine hatara. Dakle ako ja 
jednu hižu imam je tam spisana, vu kojoj 
vulici stoji, kak je velika i t. d. Na vlasti
tosti lista zapišeju ime vlastnika, nadalje i 
to, da kak je došel, po kakvem putu i pa kak- 
voj céni vu vlast onog imanja. Nazadnje na 
list terha na imanju ležeče duge zapišeju. 
koj poleg reda zapisanja je naj prvo dotičeni, 
jer ako se imanje proda ili pak pod ekže- 
kuciju vzeme, iz céne ovog se najprije teher 
namesti.

Gruntovnica dvoje odredjenje ima, prvič 
da osegura imanje ljudih, drugoč da osegura

Z A B A  V A
D obra dieca.

U Nymphenburžkom vrtu polag zdenca 
tak nazvanoga »Frauenbrunnen« iliti ženski 
zdenac, koj je bil iz karariškoga mramora 
iztesan a prekrasnu grupu prikazuval i koj 
još i danas na istom miestu stoji, bilo je 
najmilije miesto odmora pokojnoga kralja 
Maxa Jozefa bavarskoga. Tu je on jednog 
jutra sedel, kad se istomu miestu dva de- 
čaka pričmu približuvali. To su bili dečeci 
od kojih devet do deset godinah stari. Kak 
je kralj sedel za zdencom u hladu ogromne 
platane, dečaki ga nisu opazili, več su se 
na proti vnoj strani o v kraj zdenca
u travu seli baš na rub žuborečega potočiča, 
koj tam iz polag stoječe pečine izvira. Oni 
su se spominali o školi, o učiteljih i o svo- 
joj dobroj materi, pak kad je stanji brat 
rekel: »Gledaj Franc, da je danas naš otac 
živ, on bi nam načinil malu ladjicu, koju 
bi mi ovde dali plovili!« I pri toj uspomeni 
na svog pokojnog otca se pričmu obodva 
plakati. Kratak čas za tim zdehne si mladji 
i veli proti starijemu- »Znaš Karlek,ja sam 
gladan!« I tim zvadi iz žepa komad kruha.

one koji peneze imaju vuni, da budu ove 
nazad dobili. Ali da gruntovnica zvrši ove 
dvoje odredjenje, i zakon tak zapoveda, da 
ako ja denes prodam svoju hižu Kis Jáno- 
su, to je meni taki treba javiti pri gruntov- 
nični oblasti koja onda vu gruntovnici za- 
bilježi. do ova hiža od denes nije moja, 
nego Kiss Jánosova. Kis János sada več to 
dela sa onom hižom kaj oče. Ako hoče, 
more gori dati sazidati Štoke, ili pak opet 
more prodati drugomu i ako tak hoče, more 
ju razlesti. Gde neče da ga ne izpravdaju 
iz one hiže, koju je za drage peneze kupil, 
naj sa pogodbom od kupuvanja hiže taki k 
gruntovničkom uredu ide, i naj da na se 
prepisati. Tak onda ne mora držati od ni- 
česa. Ali prije kak je pogodbu napravil naj 
na listu terhá dobro pregledi, jeli nije kaj 
duga na onu hižu zapisano, jer sa hižom 
prek vzeme i duga. Ako gdo to zamudi, se 
lehko tak vkani, kak moj jeden poznanec, 
gdo je jednu hižu kupil za 5000 forinti. Ali 
na ovu hižu je bilo duga zapisano i to 
4000 forintov. I ove 4 jezere je on moral 
platiti, pak zato se je onda zabadav veselil, 
da za kak fal je on kupil hižu, jer mu je 
ova ne 5000, nego 9000 forintov koštala.

Ali gruntovnica osigura, kak smo več 
reklii za htévanje posudnika. Posudnik najme, 
gda je meni 1000 forinti posudil, si more dati 
ovih 1000 forinti antabulirali na moju hižu. 
To tuliko znamenuje, da ako ja vu terminu 
nebi platil, ima juš posudnik hižu, na koju

— »Ti nemoj sad toga kruha jesti,« — veli 
mu Karlek — »drugčije nebudeš imal za 
obed nikaj. Znaš, da je to bil zadnji komad 
kruha, kojega je mati za nas razdvojila kad 
smo se u školu spravili. Sad ona sama ne
ma niti jedan komadič doma.«

»Onda ja moj komad spravim za ma
ter!« — veli Franček, te ga pospravlja nat- 
rag u žep, a Karlek svojim komadom to 
isto učini.

»To je liepo, to mi se od vas dopada! 
Dojdite sim k meni, da vas vidim!« — og
lasi se kralj on kraj zdenca siedeči. Obodva 
dečaka se stanu, potegnu svoje kapice te se 
postave pred gospodina, koj je je zval, ko
jega medjutim oni nisu poznali, a niti iz 
daleka slutili tko bi mogel biti. On je nje 
izpita val te je saznal, da je njihov oteč bil 
tkalec, koj je prije godinu danah uinro, a 
mati sada nje i sebe težkom mukom onak 
nekak prehranjuje. Ona da se z ove Magda
lena, pak je danas nakanila iti u cirkvu 
svete Magdalene te onde svoju imenicu pro
siti, da ju nezapusti, a nam je naložila, da 
idemo šnjom i da joj pomognemo prositi. 
»Kajti pak ona ima još nekakvoga posla 
doma» — povedaju dečeci dalje — »nas 
je poslala naprvo te nam zapovedala, da

je antabulérati dal, ekžekverati, i tak dob
ljenimi penezi si naplatiti 1000 forinti i 
ovih zaostati intereš. Samo na to je tréba 
paziti, da grunt tuliko vrédnosti ima, kuliko 
je posudil. Jer ako n. pr. 1000 forinti po- 
sudi na takvu hižu, koja je samo 500 fo
rintov vrédna, zabadav ekžekvera hižu, ne 
bude dobil iz céne ove 1000 forinti.

Iz gornjih moremo videti, da gruntov
nica povekša i osegura veru čoveka. Gdo 
néma hiže niti grunta, on vekši interešjplača 
od dugov, jer zabadav je pri njem su po
sudnika penezi ipak vekšoj pogibelji vun 
deti Ako ja némám imanja morebiti, da sa
mo na 8 percent dobim posud; ali ako 
imam imanje i to založim vu gruntovnici 
na oseguranje posudnika, meni posudnik da 
peneze i na 5—6. percent.

Ove mora znati svaki od gruntovnice. 
Ali zato, ako gdo hižu kupi, ili ako na koju 
hižu posud da. naj se zato ne ufa vu svoju 
znanost, nego naj ide k fiškaliušu, i njega 
naj prosi, — da zvrši pri gruntovnici na 
mesto njega. Jer ako bi koju naredbu od 
gruntovnice govorečeg zakona zamudil, pri 
prepisanju hiže ili pri antabuléranju, se vu 
najvekšu pogibelj more zméSati.

— F. —

ju pri cirkvi ob devetoj uri pričekamo. 
Pošto pak do tog vriemena imamo dosta 
časa došli smo sim u kraljev vrt da se jed- 
no malo po njem prešečemo i razgledamo. 
— Jeli, vi ste dvorski vrtlar?« zapita ga 
sad Karlek.

»Pak ako bi bil, kaj bi onda bilo?« — 
zapita ga kralj natrag smiešeči se.

»Oh, onda bi ja vas liepo prosil neko
liko krumpirah za moju mater,,« — veli 
Karlek — »barem bi opet nekakovo skuhilo 
jeli, je od osam dni nemarno nikaj drugo 
za jesti, kak hruha.«

»Krumpir ti moje diete sad več neval- 
Ija« odgovori kralj — »jer stari je vo
deni postal, a novi još nije zrel, nego evo 
vam svakornu po jednu škudu; to predajte 
vašoj materi pak joj recite, da sam vam ja 
rekel, ona neka skupa svami. onda kad poj- 
dete iz cirkve u jednu ošteriju zakrene i 
tamo onda dobro jedjte i pijte na zdravlje 
gospona dvorskoga vrllara.«

Obodva brata su od veselja skoro iz- 
van sebe postala te su liepo pristojno gos- 
podinu, kojega nisu poznali, ruke skušuvali 
i onda se odpravili k materi.

»A jeli vi znate najkrajši put k cirkvi 
sv. Magdalene? zapita diecu kralj.



Spom enik Zrinyiev.
Vu prošlim tjednu smo iz Marburga 

dobili od naših domorodcov list, iz kojega 
vidimo, da naši domorodci misliju na svoje 
rodnomesto i s nami čutiju vu naših domo- 
Ijubljivih poslih. Faisz Anton marburgski 
trgovec, medjimurski sin čital je vu »Mc- 
djimurju«, da mi jeden spomenik hočemo 
postaviti na spomen grofa Zrínyi Mikloša. 
Na njegovu prošnju su vu Marburgu stanu- 
juči naši domorodci 12 korun poslali za ov 
cilj. — Jeden naš drugi domorodec, koj vu 
Horvatskoj stanuje, nam je pisal za ieden 
»poziv o spomeniku«, da bude med svojimi 
poznanci pobiral dare za spomenik. Vu Ča
kovcu je družtvo mladih trgovcah lő-ga o.
m. svečanost držalo, na kojim su nazočni 
87 kor. HO fillerov daruvali za cilj spome
nika. To imamo javiti. A vezda budemo iz
kazali imena onih, koji su vu prošlim tjednu



trefila, a drugi je na to odbežal, ali su ga 
drugi dan žandari več prijeli. Papuanu je 
drugi dan vu jutro vumrl.

V e l ik a  n e s r e č a  I  k a š t l g a  B o ž j a .

Pred neko|im dánom je jeden stranjski 
došel iz dalke zemlje vu Holics nyitravar- 
megjinsku občinu, te je za stan prosil pri 
jednoj 'starici. Ova mu je dala stana, te 
stranjski njoj je predi kak se je doli legel 
jednu dosta veliku paketu dal prek. Žena 
je poslušala na vrati stranjskoga, le kad je 
on več jako spal, je odprla paketu. Med 
vnogimi stvari je i nekoliko jezeračah ban
kah bilo nutri. Dugo je zdvojna bila žena, 
kaj da čini, nazadnje je sa sekirom išla 
stiha nutri vu sobu, gde je stranjski spal 
pak ga je zatukla i onda zakopati hotela 
vu vrtu. Dobro je pogledala obraza mrtvoga 
i najedankrat njoj je poznat bil. Nekoliko 
minutah je zdvojno gledala na njega, a on
da pak je sa velikim plačom se hitila na 
njega. Nesrečna žena je svojega muža zatukla, 
gdo je vu Ameriki bil 10 Ijet i sada je na- 
zad došel, da iz onih penez. koje sije tam 
priskrbil, živi sada mirno sa svojom ženom. 
Nesrečna žena se je javila pri žandarstvu.

N e s r e č a  n a  m o r ju .

Saturno di Sauro zvanog kapitana 
»Marietta« ladja je na morju blizu Argen- 
toro bregov luknju dobila te vtunula. Sa 
njom je poginulo i šest mornarov. Kapitan 
je sa kormila-vodjom na jednoj gredi pla
val i tak se oslobodil. Ovo drevo je 14 vur 
sčm tam nosila voda. dok nazadnje na ve
čer ob 7 vuri se je približavala jedna ladja 
koja je kapitana onda gori žela. Vodja se 
je onda vtopil kad je na ladju hotel iti, te 
je tak zginul vu vodi, da su ga najti né 
mogli. Kapitana su dimo peljali.

B u n a  v u  K i n i .

Malo kak su se kinezeri pomirili se sa
mi europejci med sobom hočeju posvaditi i 
to ruši i englezi. Englezi su jednu zemlju 
osvojili na koju su i ruši vlast držali iz 
toga vezda nepriateljni stališ stoji med ruši

po tom i veliku žalost, jer če ti toliko rod
bine poumrieti!« —

»Kaj ti pseto! — Ti se podufaš meni 
nesreču prorokuvati? — Odpelajte ga van 
te mu udarite petdeset batinah!« 1 tak je 
učinjeno. Na to zapove sultan drugoga zvez- 
doznanca dopeljati, koj če mu senju raz- 
tolnačiti, i kada bi ov došel, zaviknul je 
veselo: »Blago tebi gospodaru! Ti si presre- 
tan! Tebe Alah najviše ljubi, jer ti češ svu 
tvoju rodbinu preživieti! Na to se sultan za
dovoljno nasmieši i zapoviedi, da se ovomu 
zvezdoznancu iz blagajne izplati sto cekinah. 
»Ti si je podpuno zaslužil!« — rekel mu je.

Kad su onda dvorska gospoda se nad 
tim čudila i zvezdoznancu rekla: »To je 
čudan postupak cesarov, onomu prvomu 
zvezdoznancu, koj je baš to isto rekel kaj 
i ti, samo drugimi riečmi, je dal odrapiti 
petdeset batinah, a tebi sto cekinah!«

Na to odgovori zvezdonanac: »Sve se 
može reči, ali zavisi od toga, kak se reče!«

h m .  h o l l a  y .

i englezi. Nemci se trsiju, da je pomiriju, 
ali do vezda je to né bilo moguče.

B u r i  !  e n g l e z i .

Vu najzadnjem vrémenu je Botha 
burski general mir hotel sklopiti sa Kitche- 
ner englezkim generalom. Ali drugi burski 
generali su lomu ne privoljili drugač, ako 
— slobodu daju búrom englezi, — 
a to pak englezi neprevoliju, pak zato 
su sada buri odlučili do zadnje kaplje krvi 
harcuvati za slobodu?!

N e s r e č a  v u  c i r k u s u .

Na velikim piacú Bois varaša je veliki 
cirkus bil postavljeni, kojegosobesu se na pred
stave spravljale. Več su se čuti dale trompete, 
bubenj i ljudi su na čodore išli vu drveni 
cirkus, koj je taki pun bil da su se ljudi 
komaj gibali. Na jedenkrat je samo praščati 
počelo i i cirkus se je podral med velikom 
halabukom ljudstva. Redari su pojednim po- 
tegli vun ljudi spod ruševinah i vidlo se je 
da je 20 oranjenih. Smrt se nije pripetila.

N e s r e č a  n a  ž e l j e z n i c l .

Vu Ruskoj poleg Moskve na jednoj 
željeznici se je o. m. 20-ga iz šinjah poš- 
kliznul jeden cug. Ovaj cug je iz željeznice 
se doli prehitd vu jarek. Smrt se na sreču 
nije pripetila. Šest putnikov i dva službe- 
niki su jako oranjeni.

B u n a  d i a k o v  v u  R u s k o j .

Ruski diaki vu velikim uznemiru držiju 
célú Moskvu, sada su več i ljudi na njiho-1 
voj stranjki, koji pak su prije redarom bili 
na pomoč. Vu Moskvi je sada 9-ga bil je
den svetek te su toga dana veliki čopori 
išli tam, gde su dijaki zaprti, pak su veliku 
larmu činih živili su dijake i ako su žan- 
dare vidli ili pak oficire, ove su špotali i 
sa kamenjem navalili. Zvun toga su hoteli 
vu rešt dijakov vdrti da je vun oslobodiju, 
ali nje je vu tem preprečilo soldačtvo. Za
tem su veliku halabuku, fučkanje, kričanje 
činili pred palačom redarstvenog kapitana i 
vnogo oblokov te lampašov spotrli po vulici.

T a t b i n a .

Prilika čini čoveka tatom veli jedna 
poslovica, ali more biti, da je on nevaljanec 
več stari tat bil, gdo je vu Szigetváru do
šel vu hižu Hoffman Jakab lečnika, gde je 
na stolu, jer ga ravno nikoga vu hiži né 
bilo, si iz dragocénjenih stvarih zebrái dva 
falaté te, kak da se nikaj nebi pripetilo je 
dalje prosil. Zmed vkradjenih stvarih je zlat- 
noga prstana zgubil vu jednim dvoru, te je 
ovoga nazad dobil gazda, ali jeden fini la- 
nec 160 kor vrédni je odnesel. Žandarstvo 
krivca jako išče.

T a t i c a  s l u ž k i n j a .

Szabady Lujza služkinja vu Kaposváru 
pri Frank Janosu je ormara sa odpiračom 
gori odprla i iz ovoga jednu sa duplišnim 
pokrivom vuru, jednoga zlatnoga lanca vu

76 kor. vrednosti i dva ringline za vuhu 
vkrala pak onda vuišla. Žandarstvo nju išče.

S m r t  p r l l l k o m  a s s e n t a c l j e .

Vu Mogyoródu je assentacija bila proš- 
le dane. Zmed 200 dečkov je za soldata 
ostalo 28. Ovi su se nekak posvadili sa os
talimi, koje nisu nutri vzeli. Kraj svadje je 
jedna smrt i 17 njih oranjeni. Iztraga je 
podignjena, ali ravoni, koji su najvekši krivci 
ležiju težko betežno.

K a k  j e  m o č !  o s l a  v t i š l t i ?

Ako živine opažujemo negda-negda na 
smešne pažnje dojdemo. Osobito je smešno 
to pustupanje sa kojim je moči osla vtišiti, 
da ne kriči. To postupanje je jako jednos- 
tavno Zavežimo mu na rep kamena i tiho 
bude ostal. Jer tak veli zakon, osel, ako 
kričati hoče repa zdigne, te stem više zdig- 
ne kak bolje hoče tuliti. Za to je žmehkoča 
kamena, koja mu pripreči da repa more 
gori zdignuti.

O r s a č k l  s e j a m .

Drugoga meseca tojest aprila 1-ga vu 
pondeljek bude vu Čakovcu orsački sejam. 
Zvun ovog bude još 4 sejmov vu Čakovcu 
i to juliuša 1-ga, augusztuša 3-ga, oktobra 
14-ga, i novembra 25-ga.

K o n e c  a s s e n t a c l j e ,

Prošlog tjedna se je savršila assentacija 
vu Čakovcu. Iz Čakovečkog kotara je pod 
meru došlo 828 dečkov, zmed kojih je za 
soldata ostalo 204.

Vu z d e n e c  k l č e n o  d č te .

Vu Palinu vu zdencu Honerla Hermann 
zemeljskog gospona su jedno novorodjeno 
déle našli. Prilikom paranja su ustanovili, 
da se je déle živo narodilo, te ga je ne- 
kakva beštia hitila taki onda vu zdenec, 
gde je četiri dni bilo. Žandarstvo jako išče, 
gdo je krivec vu skončanju deteta.

K u l l k o  j e  k o š t a l  s p r e v o d  p o k o j n e  e n -  
g l e z k e  k r a l j i c e  V lk to r l e  ?

Kak iz jednih novinah čitamo, pokojne 
englezke kraljice Viktorie sprevod je 40 je
zer funt šterlingov koštal, kaj je po našim 
penezu 850 jezer korún.
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Kiadó bútorozott szoba.
A főutczában (Gráner Testvérek 

üzlet helyiséire fölötti lakásban) egy 

csinosan b ú to ro zo tt szoba azonnal 

kiadó.

184. tk. 901.

árverési h irdetm ény i k ivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt Horváth József végre
hajtatnak Poszedi Lukács és társai végre
hajtást szenvedők elleni 100 kor. tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a Csák
tornyái kir. jbiróság területén lévő V. begy
kerületi 890. sztkvi Af44. hrsz. 2. sz. ház. 
udvar, szántó és gyümölcsös Drágoszlávecz 
1 h. 1091 □  öl területű ingatlanból a végre
hajtást szenvedők 2/9 részbeni jutaléka 784 
kor. becsárban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelelt ingatlan az

1901. évi április hó 22. napján délelőtt 10 órakor 
az V. hegykerület községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiá
ltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánok tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §.-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 8888. sz. a. kell igazságügyi
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldői! kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX t-cz. 70. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított syabályszerü 
elismervényt álszolgáltatni. 880

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1901 január hó 21-én

888

A Csáktornyái kit*, jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Erzsébetlak község 1. sz. I k vét és Murafüred község 7b sz. tk vét hirtok sza
bályozás következtében a 2ő79 69. I M. sz. rendelethez képest átalakítja és 
azzal egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. XXIX. 
t.-cz.. 1889. XXXVIII. t.-cz. és 1891. XVI. t.-cz. tényleges hirlokos tulajdonjo
gának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-sz-ben szabályozott eljárást a 
tkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan loganatosilja.

E czélból az átalakítási munkálatok hitelesítését és a helyszíni eljárást 
Erzsébetlak községében

1901. április hó 15. és a következő napoknak d. e. 9 óráján
s az ottani munkálat befejezte után Murafüred községházánál folytatólag fogja 
kezdeni, illetőleg folytatni.

Ennélfogva felhívja:
1. az összes érdekelteket, hogy a hitelesítési tárgyalásra személyesen 

vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után az esetleges téves átvezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik.

2. mindazokat, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de 
tkv bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. 
XXIX. t.-cz. lő —18, és az 1889. XXXVIII. t.-cz. ö. 6, 7. és 9. §. értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül
dött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó tkvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ösmerje el és * tulajdonjog be
keblezésre engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek.

8. azokat, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 
zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

A kir. jbiróság mint tiki hatóság.
Csáktornya, 1900. deczember 31-én.

Deme Kálmán,



# # # # # # # # #  
B é r b e  a d a t i k

Csáktornya, perlaki utczában, 
a 198. szám a la tti 3 szobás ház, 
m elléképület, szép pincze és kertte l, 

f. évi április hó 24-től kezdve.
880 2 - 8

B ellatinczon a régi nagy ven
déglő az 1902-ik  év jan u ár 1 -tői 
több  évre bérbe adatik . A ján latok  
azonnal elfogadtatnak .

Bővebb felv ilágosítást alul jeg y 
ze tt tu lajdonos ad.

Mentsik Károly
Nagy-Oolincz, Szt.-G otthárd  m ellett.

Jobb és megbizhatóbb 
gazdasági- és kerti-m a g y a k

nem léteznek,
mint a minőket 27 év Óta szállít

MAUTHNER ÖDÖN
cs. és M r. u d vari s z á llító  m ag k e re s k e d é s e  

B U D A P ES TE N .

Irodák és( VII. Rottenbiller-utcza 3 3 .
raktárak :( (Közúti villamos megái lőnél ye.) 
Elárusító ( VI. Andrássy-ut 23 . 
helyiségek  ̂ (A m. kir. operával szemben.

26G oldalra terjedd képes árjegyzékéi kívánatra 
ingyen és b é rm en tv e  küldi.

Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy 
intézetünk 1901. május hó i-én nyitja meg gyűjtő és előleg üzlet
ágának IV. csoportját a kővetkező kivonatos feltételek mellett:

a legkisebb összeg, illetve részlet 1 korona, mely hetenkint fizetendő
be; a befizetések 184 hétre terjednek:

minden teljesen befizetett részlet, azaz 184 korona után, a 184 hét 
leteltével 200 korona fizettetik vissza:

a Ifi koronát kitevő különbözei a kamat, ami 5° 0-os félévi kamatos
kamatozásnak felel meg;

minden egyes részlet, azaz heti 1 koronás befizetés után kölcsönképen, 
már az első 4 hét ellcltével és befizetésével 200 koronáig terjedő elő- 
lég kapható;

minden kölcsönadott 100 korona után kamat fejében hetenkint 14 

fillér fizetendő. (7.28%)
Mindazok, kik ezen csoportban résztvenni óhajtanak, szíveskedjenek 

ebbeli szándékukat Írásban, vagy személyesen bejelenteni és kívánságukra díj
mentesen megküldjük az erre vonatkozó szabályok teljes szövegezéséi, vala
mint egyéb felvilágosításokkal is készséggel szolgálunk.

A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár 
részvény-társaság.

Épület és géplakatos műhely megnyitás. J l

# Van szerencsém  a n. é. közönség becses tudom ására  < 
hozni, hogy Csáktornyán a Kossuth Lajos-utcza 9 . ] 
sz. alatt !

épület fe ggplaljatos-inühelyt «
nyito ttam . <

^  Midőn e körülm ényről a n. é. közönséget értes íten i 
bátorkodom , m inden tú lzás nélkül á llítha tom , hogy v á lla - ' 
latom  a m aga nem ében a legnagyobb és leg tö k é le teseb b . 

^ m űhelye M uraköznek.
<35l V állalatom  m inden néven nevezendő u. m. az ö s s z e s ' 
á f r  gazdasági gépek , varrógépek, kerékpárok  és ép ü le tm u n k ák  

készítésére és jav ítására  van berendezve.
Varrógép- és kerékpárrészek is kaphatók. 

j^jlj  ̂á lla la tom at a 11. é. közönséíf kegyes pártfogásába  
X I  ajánlva, vagyok kiváló tisz te le tte l

í r  Ifj. Králl Mátyás
M K 878 2 —3 gép és épületlakatos, Csáktornyán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.



T öbb  száz kiváló o rvos á lta l a ján lv a  
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.

Nélkülözhetlen és utolérhellen. hatása kitűnő. 
Világczikk, kivitel m inden  o rszágba .

THI ERRY A. balzsama.
Felülmúlhatatlan szer minden m ell-, m á j-, g yo m o rb e te g 
ség ellen. Kü lső leg  is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható zöld, lörvényszékileg bejegyzett »a p á c  za« védö- 

jegygyel van ellátva. Évente  6 m illió  üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s ta n  küldve 4  k o rona .

Egy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  20  fillér. S zéjje l- 
kü ldés c sak  e lőze tes  fize tés e se tén .

THIERRY A. centifolia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen s z ív ó  erejű és gyógyitúhatásu. Operácziókat a legtöbbb esetben fölöslegessé tesz. 
K kenőcscsel egy l í éves, gyógyíthatatlannak tartott esontszut, újabban egy 2 2  éves rákszerü 

bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 
Próbatégely bármentve i kor. 80  fii. Az összeg előre beküldendő.

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakod junk  u tán za to k tó l. Valódi c sak  ak k o r, ha  e ezég  n ev e  és  v éd 

jegye rá j ta  áll:
A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"

P reg rad a , Rohitsch-Sauerbrunn mellett.
A cs. k. állam v. h iv a ta ln o k o k  eg y le tén ek  szállító ja .

__________________763 19 >ó______________



400 intelligens magyar szőlősgazda bizonyítványa igazolja, hogy a szőlők védelme a

PERONOSZPOR A és az OIDIUM ellen
a legbiztosabb, a legegyszerűbb és a legolcsóbb a

Dr. ASCHENBRANDT-féle porok használatával.
A Dr. ASCHENBRANDT-féle „BORDÓI POR“

a peronoszpora biztos és olcsó ellenszere, k itünően tapad a levélre, nem pörköl.
A port a vízbe e z i t í l ju k  és kész az o ld a t. Az első permetezéshez egy hl, vízre kell l 1/«—2 . a má

sodik és harmadik permetezéshez l 1/*—2 kg. por. Az évi s z ü k s é g le t egy k á t. h o ld  s z ő lő re  az 25 kg. A b o rd ó i
po r é r a :  5 kgos zsákokban á kg. 80 fillér; 10 kgos zsákokban á kg. 80 fi'lér; 50 kgos z s á k o k b a n  A kg. 76  f i l lé r .  
Használata olcsóbb, biztosabb és k é n y e lm e s e b b , mint a tiszta ré z g á lic z é .

JU )r. ASCHENBRANDT-féle „R É Z K É N P 0  R“
az o id lu u i  biztos és olcsó ellenszere.

A port a fu jta tó k b a  öntjük és porozunk vele. A mustot nem büdösiti; l/*'dal kevesebb fogy, mint a 
t is z ta  ké n p o rb ó l. A ré zk é n p o r é ra  : 5 kgos zsákokban á kg. 56 fillér; 10 kgos zsákokban á kg. 56 fllér; 50 kgos  
zs á k o k b a n  52 f i l lé r .  H áro m szo ri p o ro zá s h o z  az évi s z ü k s é g le t á k á t. h o ld  12— 15 kg.

Az árak Budapesten értendők. A vasutakon kedvezményes szállítási díjtétel. A porok elküldése vagy a 
pénz előleges beküldése vagy utánvétel ellenében történik.

- A 4 0 0  sző lő s g a zd a  b iz o n y ítv á n y á t és a porok h a s z n á la ti u ta s ítá s á t  ta r ta lm a z ó  fü z e te t  

s z ívesen  m e g k ü ld i, m e g re n d e lé s e k e t e lfo g a d  és mindéről felvilágosítást ad a

- M a g y a r  M e z ő g a z d á k  S z ö v e t k e z e t e "
Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. sz.

=  Szölövidékeken az eladásra m egbízottak kerestetnek.

M egbízott:
Liszt és Brodnyák, Stridó. — Szalmay József, Csáktornya.
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1 riSCHEL FttLfiP (STRAUSZ S Á N D O R )
%

k ö n y v n y o m d á ja

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

Elvállal minden néven nevezendő
h

k ö n yvn yo m d á i m u n k á k a t,
1 1

u. m. névjegyek, levélfejek, meglövök, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket,
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, rőpiratokat, 

| műveket stb. stb.

bárm ely nyelven és kivitelben

J ‘ a le g ju tá n yo s a b b  á ra k  m ellett.
r '" LLiiiijui ............  ■ 1 1 1
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