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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.

Ki adóhi va t a l :
Kiscliel Fülöp 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.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

11. szám.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldbergor A. V. és 
Kckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Sehalek H., Üukes M., Oppelik A., 
• Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Nyilttér petitsora 10 kr.

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

Kulturegyesületeink.
Hazánk egyik köztnivelődési egyesülete, 

nemrég tartotta közgyűlését a fővárosban, 
mely gyűlésen szomorúan hangoztatták az 
egyesület vezéremberei, hogy a közönség ér
deklődése nagyon is megcsappant a kultur- 
mozgalmak iránt. Erről panaszkodik a többi 
kultur-egyesület is, tehát épen azok, melyek
nek többé, kevésbbé országos czéljai egyene
sen követelik mindnyájunk áldozatkészségét 
és közreműködését.

A mily hév és odaadás lobban fel az 
első pillanatokban valamely felvetett haza
fias terv nyomán, ép oly közöny, mondhat
nék csendes bosszúság váltja azt fel »prűdön
ként. Mi ennek az oka, tűnődnek épen azok. 
a kik valamely hazafias mozgalmat megin
dítva, első sorban a vidéki városok társa
dalmára »utaznak?« Csodálkozva tapasz
talják, hogy a portált nemes ügy mint pos
ványosodik el, s haragra gerjedve látják, 
hogy hazafias alkotásokra nem képesek ál- j 
landó védelmezőket toborzani.

Hát mi tagadás, bizony ez igy van, de 
nem csak nálunk, hanem országszerte. Annyira 
jutottunk már, hogy nem képes semmi egyéb 
tettre sarkalni az embereket, csakis a politi
kai szenvedély, s a magyar faj erejét lég-

feljebb csak a végső szükségben látjuk meg
nyilatkozni.

Azonban mindentől eltekintve s világos 
szemmel nézve a kulturmozgalinak mai álla
potát, nem zárkózhatunk el annak kijelen
tése elöl, hogy a hiba nem csak itt Mura
közben, s nemcsak a tapasztalt közönyben, 
hanem bizony egyéb okokban is keresendő.

Nézzünk csak körül, s látjuk, hogy vi
dékünkön temérdek kulturális, jótékony és 
hazafias czélu egyesület alakult az idők fo
lyamán. Egyik-másik megfeszített munka 
árán sikeres működést is képes kifejteni, 
egyrésze azonban csak küzködik, vagy pedig 
a meddő fáradságot megunva stagnál, vagy 
feloszlik.

Valamely egyesület fel virágozását első 
sorban a vezető férfiak tevékenysége, másod
sorban pedig az alapszabályszerü leiadatok
nak a közszügséglelböl, tehát a mindennapi 
életből fakadt megállapítása képezi. Ha már 
most e két szempontul összevetjük azzal, 
hogy mily sok uj egyesület alakul folytono
san, könnyen rájövünk a baj okára is.

Minden uj egyesület elsősorban arra 
törekszik, hogy a közélet terén is szerepvivő 
férfiakat nyerjen meg vezetőinek, kiket végre 
is annyira tulhalmoznak ilyen csupán lár-j 
sadalmi helyzetükből folyó tiszteletbeli állá
sokkal és megbízásokkal, hogy manapság

már szinte gyanakodva fogadnak minden 
olyan kezdeményezést, melynek akár burkolt, 
akár nyílt czélja — egyesület alakítása, és 
még örülnek, ha némi anyagi áldozattal el
háríthatják (mint alapitó, stb. tagsági dijak) 
az őket újból fenyegető megtiszteltetést.

Nem indolentia, vagy épen bűnös kö
zömbösség tehát, ha valamely meglévő, vagy 
épenséggel meginduló hazafias mozgalommal 
szemben társadalmi köreink némi idegességet 
mutatnak. Ez, a mint meggyőződhettünk 
gyakrabban, annak a jele, hogy a vezető 
férfiak már túl is vannak halmozva ilynemű 
feladatok végzésével és az arra fordítandó 
anyagi áldozatokkal.

Mindez természetesen nem lehet ok 
arra, hogy az érdeklődés a kulturmozgal- 
mak egész vonalán szüneteljen. Ha bármely 
nemzetnek is, de nekünk leginkább köteles
ségünk, hogy a nemzeti és faji erőnk foko
zására alakult egyleteket minél hatható
sabban támogassuk úgy anyagilag, mint er
kölcsileg.

Az elpusztult szolok ujjá- 
telepitéséről.

Magyarországnak ama régi jó hírneve, 
melylyel szőlőművelése és borászata tekin
tetében az európai államok előtt birt, —

l  e  v  E  L .
Irta: Haller Jenő.

Aranyos Vilmáin!
Lelkem kiszakított fele !
Eszményeket, isteni ideáll leborulva, meg

rogyott térddel, alázatos szívvel - imádni, azok
nak lelkünk szentélyében oltárt emelni s kultu
szának áldozatot hozni: magasztos cselekmény.

Valakit a legnemesebb, legtisztább és leg
szentebb érzelmekkel szeretni s szeretetünknek 
méltóképpen kifejezést adni: mindennapos dolog a 
Szerelem országában.

Hogy azok a kristálytiszta, salaktól mentes, 
finom érzelmek be tudnak-e szövődni, át tudnak-e 
szivárogni azon a választóbástyán, a melyet két 
idegen szív között a szigorú erkölcsi világrend 
rideg paragrafusai vonnak meg: az pusztán egyéni, 
merőben szubjektív dolog.

A mi szerelmünkön rajt volt a Gondviselő 
áldása . . .

Fennkölt érzelmeink zugó árja alámosta a 
drákói törvények Scylláit és diadalt ült az érzések 
közössége s harmóniája a mesterkéltség fagyos
ságán, erőltetett ellenlábasán.

Mert az érzelmek lüktető melegsége meg
olvasztja még a szürke közömbösség jegét is.

Szerettünk . . .
És szerelmünk összeolvadt egyéniségünkben, 

egész valónkban.
A mit az én sóvárgó lelkem szomjuhozott: 

meglelte te benned, s a mi után te epedtél, meg
adta izzó szerelmem.

Megértettük egymást.

Egyesitett bennünk a közös czél: a boldog
ság relatív megtestesítése.

És most int a válás pillanata.
Int, hogy szakítsunk, hogy letördeljük az 

emlékezetnek fakadozó virágait.
Váll ni ? ?
Oh ! mily kegyetlen, minő szivetfaesaró, lel

ket megrázó gondolat !
Elszakítani egymástól két szivet, a mely 

örökre összeforrott, a mely örömben, búban egyaránt
osztozkodott.

És miért ?
Mert az ostoba Nemezis szeszélye úgy kí

vánja . . . Elszakadni, mert kenyér kell, mert a 
szerelem nem ad életet, csak életerőt, elszánt
ságot, ösztönt.

De hát miért a platói szerelem, ha a rideg 
realizmus pánczélburkából nem hámozható ki ?

Miért az élet, ha szeretni nem lehet, pe
dig kell ?

És miért a szerelem, ha élni oly fájó és 
élni nem kell ?

De nem akarok könnyeket fakasztani sely
mes pilláidra.

Nem zúgolódom a mostohaság ellen, mikor 
te szeretsz forrón, odaadással, szenvedélyesen.

Ctak nekem ne fájna annyira ? ! Csuk engem 
ne gyötörne folytonooan.

»Az élet örökös kín és szenvedés, — a halál 
gyönyörű s édes megsemmisülés,« mondja Schop- 
penhauer.

És én mégis az örökös szenvedést, a soha 
meg nem szűnő nélkülözést keresem és azért 
kiizködüm. Mert hiszen te éretted teszem, te éret
ted tengődöm és hányódom az élet forgatagában. 
És van és lesz erőm és akaratom az akút ellent- 
állások legyőzésére, mert az a megvigasztaló tudat



az utóbbi időben meglehetősen aláha- 
nyatlott.

A filoxera, majd pedig a peronospora 
romboló munkája legkevesebb szőlőterüle
tünket elpusztította ugyan, de azért borunk 
van quantum satis. És épen ez a körülmény 
volt tulajdonképeni s egyedüli oka annak, 
hogy a magyar boroknak kelendősége nem
csak a külföldön, hanem hazánkban is meg
csappant, mert az a folyadék, vagy legalább 
is azon folyadéknak legnagyobb része, mely a 
»bor« elnevezés alatt kerül piaczra, szőlő
tőkét úgyszólván nem is látott.

Igen természetes, hogy ily körülmények 
között mindenki a legnagyobb bizalmatlan
sággal viseltetik boraink iránt, s fog is vi
seltetni mindaddig, mig e tekintetben illeté
kes tényezők részéről erélyes intézkedés 
nem történik az iránt, hogy a lelketlen bor
hamisítók üzelmei kellően megtoroltassanak

A társadalomnak azonban nem szabad 
addig várakoznia, mig ez a rég óhajtott 
vágy teljesülést nem nyer. Addig is meg 
kell ragadnia minden alkalmat, hogy szőlő
gazdaságunk renoméja annyira-amennyire 
újból helyreállittassék. Igen ám, de azt mond
ják erre, hogy lehetetlenséggel határos az, 
mert pl uj szőlőtelepítések oly költséggel 
járnak, hogy azok elviselésére a magyar 
szőlősgazda nem képes.

A mi véleményünk ezen állítással 
ellentétes.

Mi határozottan állítjuk, hogy elpusztult 
szőlőink ujjátelepitését lehetőleg mihamarább 
foganatosítani kell Közgazdasági s egészség- 
ügyi szempontok teszik azt kötelességünké.

Közgazdasági szempontból szükséges 
azért, mert ha teljesen felhagyunk szőlő- 
művelésünkkel, évenként milliók fognak ki
vándorolni egy olyan terményért, melynek 
előállítása minálunk is egy kis jóakarattal 
keresztülvihető.

él lelkemben, hogy te szeretsz kiirlhatutlan, lán
goló szerelemmel.

Száműzöm a sivár, szivsorvasztó eszméket, a 
melyek mint megannyi Phönix, élednek újra kép
zeletemben és csak a rózsás, boldogságos jöven
dőnek, lelkemben megrajzolt hajnalhasadását vá
rom muzulmáni lélekkel, mint az igazhivő a hurik 
birodalmába való bejutását.

És él lelkemben a remény talán petyhüdt, 
de pislogó szikrája, a mely arra sarkal, arra ösz
tökél, hogy bizalommal nézzek a sejtelmes jöven
dőbe. a mely csak áltat, de ritkán boldogít.

Vajha levelem ilyen érzelmeket és remé
nyeket támasztana a te szellemedben is !

Elválunk, de a szerelem kapcsai nem lazul
hatnak . . .

Lelkesítsen bennünket a leendő egyesülés 
gondolata, mert ne feledd el:

»A gyémántot ragyogása szerint vagy tűz-, 
vagy vizfényünek mondják. Ily kétféle ragyogása 
van a lelkesedésnek is: az egyik pezső és lángoló, 
a másik csöndes és mély; amaz megtanít roham
mal győzni, emez keményen megállni; amaz hó
dítani, ez a hóditottat megőrzeni. Amaz az indí
tás, emez a kitartás ereje. Erő mindkettő, és gyé
mánt mindkettő; de mig a követ az egyféle fény 
is megnemesiti, a lélek csak úgy lesz igazi drága
kő a lelkek között, ha mindkettőt egyesíti ma
gában.« (Greguss.)

Sajogni fog a seb, a mit az elválás csapása 
ütött szivünkön, de próbára is teszi érzelmeinket, 
mert igy elszakítva tudjuk majd csak megbecsülni 
ideális szerelmünket.

Meg fogunk tisztulni a megpróbáltatások tor
túrája alatt és (a mi fontosabb) meg fogjuk ta
nulni, becsülni egymást és önmagunkat.

Mert jó és széplelkü vagy te is, mint Madách 
Évája, a kiről azt mondja: »Minő csodás kevercse 
rossz s nemesnek a nő; méregből s mézből össze- 
szűrve . . . s vonz, mert a jó sajátja. Mig bűne 
a koré, mely szülte őt.« . . .  — Ali.

Magángazdasági szempontból is ezen 
termelési ág jövedelmezősége indít arra, hogy 
a szőlőművelést kulti válj uk, mert feleslegün
ket mindenkor eladhatjuk, s igy ezen jöve
delemből a költségek megtérülvén, saját fo
gyasztásunk tulajdonképen szorgalmunk gyü
mölcse.

A mi végül az egészségügyi szempon
tokat illeti, azt hisszük, felesleges bizonyít
gatnunk azon káros hatást, melyet a most 
forgalomban levő kotyvalékok élvezete szer
vezetünkre gyakorol s azon szintén káros
nak mondható befolyás, melyet a bornak a 
mi életmódunkkal össze nem egyeztethető 
nélkülözése előidézhetne.

A szőlők reorganizálásának meg van 
tehát a maga létjogosultsága, annál is inkább, 
mert egyelőre túltermeléstől tartani nem kell, 
de feltéve, hogy túltermelés következnék be, 
még akkor sem lenne indokolt szőlőműve
lésünkéi elhanyagolni, mert ha egyszer is
mét helyreállítjuk borászatunk régi jó hír
nevét. borkivitelünk bizonyára nem lesz je
lentéktelen.

Mindenesetre szükséges azonban, hogy 
a telepítés helyesen, okszerűen történjék, s 
hogy a művelésnél az ojtásra s a trágya 
keresztülvitelére kellő súlyt helyezzünk.

Itt röviden csak az utóbbi kérdésre 
nézve óhajtunk egy-két megjegyzést tenni; 
nevezetesen a műtrágyák alkalmazására.

A műtrágyákkal szüléinkben határozot
tan terméstöbblelet érhetünk el.

Homoki szőlőkben kát. holdanként 200 
kg. szuperfosz. s 100 kg. kénsavas-kálira van 
szükségünk. E mennyiségben 3 métermázsát 
is meghaladó terméstöbbletet értek el, a mely 
mennyiség, ha a fürtnek métermázsáját csak 
20 frttal is számítjuk, jelentékenyen meg
téríti a trágyázás költségét.

K  Ü L Ó N F É L É  K .

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Vodák Rezső oki. tanítót a 
perlaki állami népiskolához nevezte ki.

—  Áthelyezés. Entz Géza letenyei és 
Horváth József nagy kanizsai járásbirósági 
fogházőrök kölcsönösen áthelyeztettek.

—  Jegyzői lemondás. Stridón Kraut- 
hacker Józset körjegyző f. hó 7-én sok éven 
át viselt állásáról lemondott. A Csáktornyái 
járás főszol gabi rája Stridón helyettes jegy
zőül Földes Imre oki. jegyzőt nevezte ki, a 
ki a körjegyzői iroda vezetését már átvette.

—  Halálozás. Özv. Rhédey Fercnczné 
a maga és fia Antal nevében, mélyen szo
morodott szívvel jelenti felejthetetlen jó 
anyjának illetve nagyanyának Özv. Mayer 
Ferenczué szül. Muschler Francziskának f. 
hó 8-án déli fél 1 órakor életének 86-ik, 
özvegységének 23-ik évében, a halotti szent
ségek áhitatos felvételével rövid szenvedés 
után történt gyászos elhunytál A megbol
dogult drága tetemei márczius 9-én délután 
5 órakor tétettek a dráva-szenl-mihályi te
metőben örök nyugalomra a közönség nagy 
részvéte mellett. Az örök világosság fényes- 
kedjék neki! Áldott legyen emléke !

A Csáktornyái Önk. Tüzoltóegylet 
által a téli időszakban tartandó tűzoltói szak
előadások harmadik sorozata február hó 
27-én tartatott meg az őrtanyán. Az előadás 
tárgya volt: Tüzoltószerek. A mászó-, mentő- 
és egyéb szerek s azok alkalmazása. Jelen 
volt 45 m,-tagból 26, vagyis 57%. A február 
11-iki előadáson 64%, s a január 30-án

tartott előadáson 52%. Egyetlen egy elő
adáson sem vett eddig részt 4 tűzoltó, kik 
mulasztásaik igazolása miatt parancsnoksági 
ülés elé idézteitek márcz. 4-én. Megjelentek 
valamennyien, de az igazolásukra felhozott 
mentségek. — mint a magyar nyelv nem 
értése, a szomszédok gúnyja stb. — elfogad
ható nem volt, miért is kötelességeik pontos 
teljesítésére figyelmeztettek. A negyedik elő
adás e hó 14-én tartatik. Tárgya: Tűzoltás 
és védelem. Tűzoltói taktika. A tüzek osz
tályozása, minősége, támadása, lokalizálás és 
oltás (befekelités.) Előadó: a gyakorlómesler.

—  A »Magyar Lányok Köre« f. hó 4-én 
tartott összejövetele alkalmával azon hatá
rozatot hozta, hogy f. hó 18-án d. u. 5 óra
kor diszülést tart, márcz. 15-ének megünnep
lése czéljából, mely diszülésre vendégeket 
is szívesen lát a kör. A jelzett diszülés a 
következő programmal lesz megtartva: 1. 
»Hymnusz« énekli a Magyar Lányok Köre.
2. Elnöki megnyitó, tartja Szabolics Melánie.
3. »Talpra magyar« szavalja Kaiser Miczi.
4. Márczius 15-ének méltatása, előadja Al- 
szeghv Paula. 5. »Magyarok Istene« szavalja 
VVollák Erzsi. 6. Elbeszélés (írásbeli dolgozat) 
felolvassa Mayer Klára. 7. »Márczius 15-én« 
szavalja Szeiverth Stefánia. 8. Elnöki záró
beszéd. 9. »Szózat« énekli a Magyar Lá
nyok Köre.

—  Halálozás. Marsovszky Endre, a lend- 
vai választókerület volt néppárti képviselője, 
meghalt 40 éves korában.

— Alapítvány. A »Vasasztaltársaság« 
Vrancsics Jenő volt községi állatorvos el
hunyta alkalmából a ravatalra helyezendő 
koszorú megváltása fejében az asztaltársa
ság tagjai között 50 forintot gyűjtött össze. 
Az ezen összegről és kamatairól szóló taka
rékpénztári betétkönyvet »Vrancsics Jenő 
alapítvány« czimén mint közkórházi ado
mányt a községi elüljáróság által kívánván 
kezeltetni, ezt annak rendelkezésére bocsáj- 
totta. az összeget az elüljáróság a közkóházi 
naplóba bevételezte, s köszönetnyilvánítás 
mellett a fennti asztaltársaságnak nyugtázta.

—  Halálozás. Özv. Wesel Simonné sz. 
Bachrach Amália úrnő f. hó 7-én éjjel 11 
órakor életének 69-ik évében rövid szenve
dés után Letenyén végelgyengülésben el
hunyt. A boldogultunk hült tetemeit f. hó 
9-én délután 3 órakor temették el a lete
nyei izr. sirkertben. Az elhunytat gyászolják 
gyermekei: Hoffmanu Mórné, Herlinger Mórné, 
Heinrich Mórné, özv. Hochfluss Miksáné, 
Vajda Jakab. Vajda Adolf, Wesel Manó, dr. 
Csempész Kálmánná és nagyszámú unokák 
és rokonság. Á'dás és béke hamvaira !

—  Gazdasági szakelőadás márcz. 12-én.
Légrádon, a róm. kath. népiskola helyiségé
ben, d. u. 3 órakor Berger Károly Lajos m. 
kir. gazdasági szaktanár: »A lótenyésztésről, 
különös tekintettel a nórii tájfajta tenyész
tésére. — Az eddigi népszerű gazdasági szak
előadások eredménye: A múlt héten lapunk
ban kimutatott 7210, hozzáadva a legutóbbi 
előadások eredményét 750, részivel! eddig 
7930 gazda és érdeklődő. — Kiosztatott 
eddig mintegy 3300 füzet, mely az előadá
sokat nyomtatásban is tartalmazta.

— Tűz Légrádon. F hó 9-én délután 
kigyulladt Légrádon Bereknyei József föld
műves háza. mely pillanat alatt a közvetlen 
mellette álló islállócskával együtt a lángok 
martalékává lett. A helyszínén termett tűz
oltók azonban hamar véget vetettek a láng



garázdálkodásának. A tűz vigyázatlanság kö
vetkeztében támadt.

—  Halálozás. Kollárits Ferenez, ki 11 
évig volt a Csáktornyái tűzoltó-egylet hí! 
szolgája, f. hó 7-én 48 éves korában meg
halt. Nyugodjék békével!

—  Gazdasági egyesület Letenyén. Lete- 
nyén és vidékén egv már igen régen szük
ségelt intézmény lett valósággá az elmúlt 
vasárnapon. Az eszmét ezen egyesület léte
sítéséhez Berger Károly Lajos gazdasági szak
tanár adta meg előadásai folyamán s a meg
alakítás körüli teendőket Letenye nagyközség 
érdemes jegyzője Dénes Jenő látta el nagy 
buzgalommal. Az alakuló közgyűlés vasárnap 
délután 3 órakor tartatott meg nagy érdek
lődés mellett, amikor is Berger szaktanár ve
zette be a hallgatóságot elöljáró és bevezető 
beszédével, a mely általános figyelemmel 
kisért előadás után a résztvevők az egye
sület megalakítására való hajlandóságukat 
egyhangúlag elhatározták, és az előre meg
szerzett alapszabályok felolvasása határozta- 
tott el. Az alapszabályok felolvasásával egy
idejűleg az egyesület tisztikara egyhangúlag 
megválasztatott és pedig: Elnök: Schmidt 
Emil, pólai nagybirtokos. Alelnök: Tamás 
Gyula, letenyei nagybirtokos. Titkár: Dénes 
Jenő, letenyei körjegyző. Pénztárnok: Búba 
József, kisbirtokos, volt községbiró. Választ
mányi tag 10 lett választva, ezek közölt: 
letenyei esperes-plébános és Borsódy János 
káplán, mint felügyelő bizottsági elnök sze
repel.

—  Lopások. Pollák Róza hódosáni iille- 
töségü hajadon viszonyt folytatott egy varsói 
kereskedővel, egy alkalommal a kereskedő 
távollétében annak szekrényéből 100 rubelt 
magához vett s megszökött. A rendőrség 
azonban elfogta, s a kir ügyészségnek adta ál. — 
Német János szent-ilonai urad. erdőőrstöl 
szolgája, ílábábárecz András egy 2i> Irt 
értékű ezüst órát ellopott. A tettes a kir. 
jbiróságnál várja büntetését.

—  Erdőégés. Légrád mezőváros tulaj
donát képező úgynevezett szent-háromsági 
erdő egyik 20 holdat kitevő vágása f. hó 
7-én eddig ismeretlen okból kigyulladt. A 
tűz azonban a fiatal fákon megakadt s igy 
magától kialudt.

—  Parasztregulák márczius haváról.
Tartós hideg után meleg, enyhe márczius jó. 
Jó márczius után változékony április követ
kezik. Márcziusban ekét fogni annyit jelent, 
mini áprilisban pihenni. Amit márczius nem 
akar, akarja azt április. Száraz márczius. 
nedves április, hűvös május, telve lesznek 
pinczék, csűrök, padlások. Száraz, szép már
czius a paraszt jó barátja, ez jósolja a szép 
virágfakasztó májust. Márcziusi por drágább 
az aranynál. Márcziusban éjjeli zivatarok 
mutatják a bőtermésü esztendőt. Szeles már
czius, erős április: szép májust hozók. Nagy 
és sokáig tartó hó árt a birkáknak és vetés
nek. Márcziusi harmat, husvét utáni fagy és 
eső. Márcziusi eső, ködös augusztust, esős 
júniust jelent. Ahányszor csak ködös a látó
határ, annyiszor lesz nyári zivatar. Márcziusi 
inenydörgés: áldásihozó esztendő. 11a szól a 
kakuk és a vad lúd alant röpül, meleg ta
vaszunk lesz. Amilyen volt a márczius 9-iki 
időjárás, olyan lesz az egész hónap. 40 vér
tanú (10-ike) napján a fagy azt jelenti, hogy 
utána még 40 éjjel fagyni fog. 11a márczius 
12-én csúnya időjárás van, akkor előbuvik 
róka koma, ha ellenben szép az idő. még 
14 n a p ig  marad barlangjában. Gergely (12-ike) 
néha megrázza szakállát. — esik a hó. 17. 
Getrud kezdi a kerti munkát. József napi 
(19-ike) szép idő, áldást hozó esztendő. Ru

pert (20-ika) napi tisztán kéklő ég, szép 
kellemes júniust jelent. Benedek (21-ike) 
zsákkal hozza a meleget. Ha Gyümölcsoltó 
Boldog-Asszony napján (25-ike) napfelkelte 
előtt tiszta az ég, bőtermésü esztendő lesz 
s jó idő lesz kaszáláskor, szénagyüjtés idején. 
Gyümölcsoltó — fecskehajtó. Verőfényes Vi
rágvasárnap jó esztendő szülője. Ha Virág
vasárnapon esik. esik minden vasárnap pün
kösdig. Nedves Virágvasárnap, rossz termésre 
mutat. Nagypénteki eső: áldás, jő esztendő, 
azonban szomjas, száraz nyár.

Kyros. Kyros élete egyik legszebb lapja 
a keleti történelemnek. Az erő. ész és ifjúság dia
dala. Kezdete a — a gyermekkor — mesés és cső 
dás, mint minden ókori hősd. A mellett sok rokon
ságot mutat a későbbi nagy emberek pályájával. 
Szegény sorsban született, atya rabló volt, anya 
kecskéket őrzött. Minden nagy birodalom alapitól 
ilyen: Kháldeában Sargina, Lydiábdn Gyges, sok 
épen kitelt gyermek: Romulus, Mózes. Kyros életei 
egy egész élet példája, felemel és meghat. Egysze
rű környezetben születik, igénytelenül, de erősen 
és bátran, mint a sas. Erőre kap, szárnya nő, ma
gas utakon jár, hol más nem követheti. Szárnya 
a nap királyi fényében ragyog.S elerőlelnedve, el
aggva meghal csendben, rejtett fészkében. Szürke 
tolla halotti ruhája. íme Kyros élete — 3000 év 
után ime újra Kyros élete, a Napoleon sorsában. 
Országokat hódított, egész világrészt vett meg. S 
midőn száz éves korában látni kívánta jó barátait, 
már mind halottak voltak. Fia ölelte meg őket, 
Kihűltük mellőle, elpusztultak, mint a reménység, 
s ő árván, egyedül, szárny szegetten haldoklik ko
pár fészkében, Babilonban, vagy szent Ilonán. De 
jön a legenda s égbe ragadja. E fényes lelkesítő 
nagy élet történetét mondja »*1 - többek közt —
a Nagy Képes Világtörténet Ib-ik füzete. A mun
kát dúsgazdag, remek kivitelű képek diszilik. Egy 
kötet ára S frt. (12. kötet lesz.) Részletfizetésre 
is kapható. Füzetenként is megjelel*, minden szom
baton egy füzet. Egy füzet ára 30 kr. kapható a 
kiadóknál, Révai Testvérek írod. Int. R. T. és 
minden hazai könyvkereskedésden*

A Hergony-Pain  Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óla mindig készletben van. Hasfájás
nál, esipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsö- 
lések mindig fajdalomesillapitó-hatásuaknak bizo
nyullak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsöléskénl az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és I frt üvegenként! árban a legtöbb gyógy
szertárban készlet! »en van, hanem bevásárlás at- j  
kaiméval mindig határozottan: mint »Richter-féle 
Horgony-Pain-Expellei « vagy »Richter-féle Hor- 
gony-Einiment« kérendő és a »Horgony« védjegyie 
kérünk figyelni.

A  bútoripar fejlődése napról napra nagyobb 
mérvű. Igazi élvezel végigtekinteni egy modern 
butorkiállitást, hol a legújabb háló-, ebédlő- és 
szalon-berendezések mintaszerűen vannak össze
állítva. Valódi látványosság ezért a N e m e s és 
E r n g y e i  butortermei (Budapest, Kecskeméli- 
utcza 0. sz. I. em.) mert meglepő nagy választék
ban tartatnak állandóan raktáron a legremekebb 
bútorok. Nemes és Lengyel kitűnő jó hírnévnek 
örvendenek, és olcsóbban mint bárki árusítják a 
legszolidabb készítményeket.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik feltj Jitlellen egy leányunk 

végső tiszteletére megjelentek és fájdalmun
kat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez 
utón is a legforróbb köszönetünket.

Steiner Zsigmond és neje.

C S A R N O K .

Az ember.
Az ember — mint mondani szokta — 
Csak megvan napról-napra szépen. 
Fellázadás a sorsa ellen 
Évszámra sincs néha eszében. 
Tulajdonképen azt se tudja,
Hogy van-e, nincs-e sorsa néki, —
Csak reggelizget, vacsorázgat.
És jön az uj nap, megy a régi.

Az ember máskor — tudja kő mért —-
Meggyulad, mint könnyű foszfor,
Testet ledobva száll a vágya,
Maga se tudja, merre sokszor.
Legjobb szeretne meteorként,
Repülni a légürbe kéjjel,
S száz külön égő, külön élő 
Részecskére robbanni széjjel.

Az ember tervez egyre-másra,
Fejében eszme eszmét kerget.
Édes szülőként uj ruhába 
Öltöztetget sok régi tervet.
Hány babilóni torony épül 
Fejben s papíron napról-napra?
De, végül látjuk, egy se nőhet 
Egy sirhalotnnál magasabbra !

Az ember érez, forr belülről ?
A boldogságot hogy föllelje:
Behunyt szemekkel ismeretlen 
Világokon száll át lelke.
S ha érzi, hogy telt szive mostan 
A boldogság szinmézit issza:
Keres egy tüt, felszurja s kincsét 
Véres cseppekben veszti vissza.

Az ember vágyik erre — arra,
Örök szomjúság lelke, teste.
S a feltalált forrás tövében 
Sóhajtoz, hogy ne« ezt kereste. 
Megaranyozva áll előtte 
Minden csúcs, mely még ismeretlen, 
Életveszély közt tör reá föl,
S ott látja, hogy mind mily kietlen.

Az ember tesz-vesz; kertecskéjén 
Halmot, dombot síkká egyenget.
Ha ifjan kezdi, beleőszül,
Mig megteremti itt a rendet.
S mikor a tükörsima földnek 
Minden darab röge virágzik :
Ö megy a havas hegytetőkhöz,
Gyopárt szed és Montblancra mászik.

Az ember ezt mind végig éli 
S ha újra élne, újra tenné 
Maga körül keringne ulja 
Csigavonalban végtelenné.
Jó, hogy a végén már a vágynak 
Elejére gondolni sem mer,
Mindinkább bölcs és kitanult lesz.
És nagy bölcsen meghal az ember.

Szávay Gyula.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Č Z 8 E F

Kiadó és laptulajdonos:

F IS C H E L  F Ü LÜ P  (S T R A U S Z  SÁN D O R).
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Sre pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me M argitai Jožefa urednika 

vir Čakovec.

Izdate ljstvo:

Knjižara F isch e l Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MÉDIUMUKÉ
na horvatskom  i m agjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frl 
Na pol lela . . . . 2 frt 
Na čet vert leta . . .  1 f,t

Pojedini l>roj: koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

K r v n a  v u š .
(Konec.)

Na splod krvne vuši prilična je koja 
goder doba leta, ali najbolje jesen, zima i 
osobito protuletje. doklam drevje nepotira, 
kad je bezlistno. Jako vušivna i več zlo
česta dréva najbolje je zežgati.

Menjše mlade vušive rane po grannh 
i po stebli, osobito po zemlji treba snažili. 
Pri ovih drévih ravno ono sredstvo treba, 
kak pri starih drévih, samo da ovdi sredstvo 
s pemzlom mažemo vu rane. Svaka rana, 
pucanje mora se zamazati tak, da na ono 
mesto više vuš nedojde. Jako vušive grane 
moraju se sposečti; menje vušive grane 
moraju se namazati s petroleum-emulzium 
na 15—16 put razredkeno.

Iz stranskoga mesta priskrbljeni cčpi i 
šibe moraju se dobro spregledati; ako se 
na njih nalazi krvna vuš, onda se moraju 
spozežgati ili sploditi.

Ako se gde več počme ploditi krvna 
vuš, ona mesta moramo pod jednim dobro 
opazuvati; ako se z novič kažuje krvna 
vuš, novič se mora mazati mesto i unišliti

vuš. Po redu posle jednoga mazila med 
četirinajst dani dvaput-triput i višekrat 
treba da se opetuje mazilo, jer samo s 
takvim brižljivim načinom more se do kraja 
sploditi krvna vuš. Još vekšna brižljivost i 
opazka je potrebna tam, gde jabučna dréva 
blizo stojij 11 k vušivnim drevam. — Ovdi 
krvnu vuš flice po nogah moreju nositi, 
i more je donesti i veter, prem po leti 
pak same moreju odlaziti na drugo drévo. 
Po takovih mestih osobito treba paziti, da 
nikakva rana neostane odprta stalno, pak 
ako se na svržju pokažuje, odmah da se 
sfonda.

Po leti more se obraniti drévo proti 
bez-perotnih vuših, da načinimo tako zva- 
noga keljnatoga prstana okolo stebla.

K ak se delu petróleum-emulzió ?
V jeden liter vodi raztalimo 15 deke 

sopona za prati i k lomu zmešamo za dva 
litre malo preloplenoga petróleuma. Ovo onda 
tak dugo topimo i mešamo, doklam jed- 
nako kak vrhnje hude gusto.

To je lako zvano pelrolem-emulzio. 
Ako ovo pri starih drevih hasnujemo, onda 
na 5—6 put više vode vlejemo nutri i

1

tak poretkimo. Ako pak mladje namažemo, 
onda pak treba sredstvo na 16—15 put na 
redkeše načiniti.

K a k  se dela gosenični lepek ?
Zememo 50 dekah (tojest pol kile) 

repičnovo uljo i vu tern 10 dekah svinjskoga 
mašča raztalimo, zatirn pak ovo pomešeno 
sredstvo kuhamo tak dugo, doklam se na 
jeden tretji del pokuha. V jedni drugi 
posudi pak v 10 deki terpentinsko ulje to
pimo i vu njem proštu kalafunju raztalimo. 
Zatirn ovo dvoje sredstvo skupa zme
šamo.

Ako bi to vezda redko bilo, onda ku
hamo dalje, doklam se nevgosti; ako pak 
bi jako gusto bilo, onda malo repičnoga 
ulja zmešamo. To je kelje. Ovo kelje pri 
starih drevih na prša visoko, — na koru 
drveta okolo na 2—3 prste široko nama
žemo ; ako se posuši, ponovimo. Pri mladih 
drevih steblo najprije s papirom ili s sta- 
rom kožom omotamo, pak kelje samo na 
to namažemo. — Na takvo omazano dré
vo niti gosenica, niti pak krvna vuš nem
re zaj ti.

Z A B A V A

Kip staroga otca.
Bilo je vu varašu Bazinu pred več leti.
Na velikom tergu istoga varoša stala 

je jedna velka, ali polpotrta drvena hiža.
Vu njoj sedi jedna starica, imenom

Marta. Prodavala je Marta vu toj drvenoj 
hiži svakojačko malo drveno dugovanje: 
drvene konjiče, soldate, sablje, puške i
druge igrače, koje su tu jako rado ku- 
puvali.

Hiža bila je, kak smo rekli, stara i 
potrta, a kak i nebi, bila je Marta vu njoj 
još kakvo déle, ar su i njejni roditelji sta- 
nuvali vu njoj. Ovde je bila, kak zaručnica, 
kak žena, a potle dovica. Sedela je ovde
vezda jako plačuč za svojom pokojnom 
decom.

Sve nevolje nosila je sterpljivo i čvrsto 
ufajuč se vu bolju budučnost i višnjega 
Boga.

Ali ov poslednji čas bil je jako čeme
ren za staricu Mariu. Vu letu još kak-kak, 
ali vu zimi projdu po dva i tri dnevi, da 
je ne za krajcer kaj prodala. Sirota Marta 
plakala se je i molila dragoga Boga, da 
njoj pomore.

Marti nigdar nije jako dobro išlo, ali 
tuiiko si je navek priskrbila, da je mogla 
kak-tak živeli, i nije morata glada trpeti.

Kada si človek premisi, kak more 
starica Marta s ovim još i stana plačati, a 
trgovcu za dugovanje napre platiti. mora se 
čuditi.

Ali vezda, kak da bi se bile sve nes
reče složile, da sirotu Mariu proganjaju. 
Nije mogla stana dalje plačati, bila je ter- 
govcu dužna za dugovanje, a još k tomu 
trpela je glada.

Nekojega dneva stupi pred hižu jeden 
gospodin, bil je tergovec, od koga si je 
drvene igrače kupuvala, i reče njoj :

— Kad mi budete, Marta! platili duž- 
nih deset forintov ? ja nečem več dalje 
čekati; ako mi za denes tri dni ne platite, 
hudem vas sudu prekdal.

— Milostivni gospodine! smilujte mi 
se, kak bi vam za tri dni tuiiko duga spla- 
tila, ako nekoliko den nesam niti za krajcer 
kaj prodata?

— To je ne moja briga, — odgovori 
nemilosrdni tergovec i ide dalje.

Kak je ov odišel, dojde hižni gazda, 
komu je za stan četiri forinte dužna bita.

Gospodar njoj veli:
— Ako mi do zutra ne platite dužnih 

četiri forintov, morate iz stana vun, i sudu 
vas budem prekdal.

— Smilujte mi se! ja vam pošteno 
budem platila, ali vezda nemorem — reče 
molečim glasom zdvojena Marta.

— To nikaj nehasni, ja bi rad zutra 
moje peneze imati, ili . . .  . — i odide.

*0 Bože smiluj mi se! vidiš, kak me 
ljudi proganjaju ; pomori mi« — zdehne 
žena i spusti se na kolena pred razpelom, 
koje je navek viselo vu njej noj drvenoj 
hižici.

Peneze posuditi, duge platiti, to reči, 
jako je lehko, ali težeše včiniti.

Zima je več popustita i nastalo je mi
lo protuletje. Vezda je malo ležeše bilo 
Marti. Nije podnašala več zimu, ne si je 
morata dreva kupuvati.

Jednoga dneva premišljavala je ovak 
Marta:

Bože moj! Zakaj me ne zeineš k sebi, 
ja ipak nemam nikaj dobra na ovom svetu. 
Moram glada trpeti, a gore na nebesih hude 
mi lépő, tam budem svojega muža i svoju 
decu vid la. Na to stupi k drvenoj hiži ne- 
koj gospodin dosta pri letih, ali još ne 
sedi. l*o opravi sudeč. mora mornarski ofi
cir biti.

»Ov varoš seje jako premenil« — go
vori sam sebi. »Pred nekoliko četerdeset 
letih bil je ov varoš čisto neznatan, a vezda 
kak je lépi. Još se spomenem, da sem vu



Tražitelji blaga.
Andraž gazda je viSeput Cu!, da na 

veliki petek, pak na noč Sv. Juraja penezi 
plamniju (cveteju) z pod zemlje, ier se 
blago po vremenu čisti i plamna pušča. 
Samo treba napaziti, gde planini blago, pak 
bude človek tak bogat, da bu Rotschild 
pravi slépi bogec prama njemu.

Andraš gazda si je od zdavnja tri 
glavu, da bormeš on otide napazit, gde 
plamni blago. Ali tuliko kuraže ipak nije 
imel, da njihova milost sam bi se siguril 
otiči. Otišel je anda k Gjurki kumu, gdo je 
ravno takov danokradec i pijani korhelj 
bil i rado se vugnul dela kak Andraš gaz
da. Obedva su se bez dela, hoteli obogatiti. 
Kum gazda je hitro privoljil osnovi Andra- 
ša gazde. Otišli su anda tak okolo južine 
s takvom nakanom, da hočeju tak dugo 
iti proti iztoku, dok se ne zakmiči nad 
njimi. Ondi st zatim ustanoviju. Išli su 
lépő mirno. Več su blizo bili tretjega sela.

No, postojmo sada ovdi kum. Rekel je 
Andraš gazda.

— E, ni svečari! Sunul je Gjurko 
Andraša gazdu.

Hajda! bežali su vezda obadva brzo 
proti videčem pianinu. Vu veliki brzosti niti 
nisu doli gledali pod noge, pak onda niti 
nisu vidli vu veliki tmini. Jedenkrat samo 
loč — opadnuli su obadva vu jednu gli- 
boku mlaku. Takva tmica je bila, da su je- 
den drugoga ne videli, pak zato su niti ne 
znali, kaj su obedva zavustali vu mlaki. 
Rrobali su vun zbuhati, ali ni jim je moči 
bilo vun! — Bormeš tam su preskoznuvali 
obedva. Vu jutro su njih tak zvukli iz gli- 
boka blata (mlaja) mino iduči dobri ljudi. 
Puni blata i vode su bili dva tražitelji pe- 
nezah. Sreča je još. kaj su se ne zadušili 
vu glibokirn blatu.

Zalim su polagano sa dugirn nosom i 
do kože mokri išli do kuče Kod kuče za 
céli svet nebi povedali, nikomu, gde su 
bili, kaj su iskali, i kak su se nasankali.

ovoj drvenoj hiži jednu mladu Ženu navek 
videl. Bog zna, gde je ona žena!

— Kak njoj je bilo ime?
— Marta.
— Ta žena sem ja. Ja sam vu ovoj 

hiži odrasla, ovde sem se rodila i ovde ka- 
nim vumreti, — reče Marta i gliboko si 
zdehne.

Po dužein razgovoru zapita starec 
Martu:

»Ne znate li Maria, živi li još 
Peter Hordi?«

Ne živi več, vumrl je vu špitalju.
— Vu špilalju?
— Je, siročaka je nesreča dosligla.
Nut, kak se je to dogodilo?
Peter Honfi je bil sin Bernarda Hon

fija. Za Bernarda Honfija su pripovedali 
ljudi, da je miljonar, ali, da je stari Ber
nard vumrl, začupi se njegov sin jako, kada 
nenajde nikakovo imanje, nego dosta duga.

Dobri sin, da občuva pošteno ime svo- 
ga otca, zplati s vremenom cčloga duga; ali 
zbog toga se je zadužil tak, da je moral 
sve prodati i postal je sirmak.

Od tuge je obetežal i moral je pojti 
vu bolnicu, gde je i vumrl; a sin njegov 
odišel med marine.

Spitavajuči človek je preobledel i pila :
— Gde počiva te nesrečnik?

Jedenkrat su ipak zapitali učitelja Piš- 
te, kaj je vu tim plamnenju penezah? — 
Učitelj njim je lépő raztumačil célú ovu 
stvar. Razsvetljil njim je jedno i drugo.

Bormeš je on jako praznoveren čovek, 
gdo to verje, da gde je blago zakopano, 
lam se po noči nekakov modrasti plamen, 
obeznički ogenj svetli, pak da takovi plam- 
neci zavodiju ljude na blagovita mesta, 
gde duhi, koji blago čuvaju, nekojem lju
dem na smešnim hokus-pokusom naprav- 
Ijenu, veliku ceremoniju, vun daju množi
na blaga.

lstina je, da za kopanjem, oranjem i 
po rušenju starih zidinah, vnogokrat naj- 
deju v dubokoči zemlje ili pak zazidano 
stare posude. negda zlatne i srebrne peneze 
vu više stranih Magjarske; nu ovo blago 
nije pod oblastjom dušah, nego to su stari 
rimski i magjarski penezi.

Ovo su sve jako naravske stvari. Vu 
starim vremenu je bilo kolikogod bogatcah, 
koji su vu bojnim vremenu, ili pred po- 
vodjom, pogorom, ili vu vremenu kolere iz 
doma pobegli i blago si zakopati, ali pak 
zazidati dali. Ako je zatim takov pobegac 
vu boju ili vu kugi poginul, ali pak nije 
dugo mogel dojti dimo, da bi mesto, gde 
je blago sakril, mogel nači, onda je blago 
vnogo Ijet na ovom mestu sakriveno bilo, 
dok igda nije nenadano na svetlo došlo.

Kajpak, da takovo nenadano nadjenje 
penezah vnogo bedastih ljudih zavuče na 
iskanje penezih, i stotine na onu prazno
verij, da je zemlja puna dragoga blaga, na 
koje duhi paziju i med kojimi je kralj ne
kakov Terofile glavni duh, samo treba znati 
načina, ovi duhi sami daju blago v ruke 
čo večje.

No gdo takova veruje, njega najbolje 
da odpeljaju vu »dom bedastih«.

Delajmo i skrbimo! To je najsegurneši 
put blago-izkanja. lstinu je govoril moj stari 
navučitelj. od koga sam vu maleni, dijački 
dobi tak vnogo Ijépili pričah (pripoveslih) 
čul. — Jednu zmed vnogili hoču pri-

— Na sirotinskom grobju. A kaj vam 
je, gospodine; da ste tak obledeli, kad sem 
vam to nesreču pripovedala? Vas je la 
nesreča jako genula, ili . . . .  ?

— Nikaj, Marta, s Bogom! Ali čekaj, 
kaj košta ov stari kip, koj ovde na steni 
visi ? —

— Ne je čuda vréden, kupila sem ga za 
nekoliko sekserov, nije več **éden. kaj god 
mi daste, hudem zadovoljna.

On jednoga srebernjaka pusti njoj vu
ruke.

Ne morem vam ga razmeniti. gos
podine, nemam niti herdjavoga krajcara, 
prek tri dni nisem prodala niti za desetak.

- Zemite si ga samo, nije mi treba 
nikaj nazad dati, ov kip je več vreden.

— Kak, zakaj?
Kad je ov kip mojega' staroga otca, 

Bernarda Honfija.
— Je li moguče? On vam je bil stari 

oteč ?
— Je. Bog mu daj pokoj! i odide.
Sirota Marta je ogledala srebernjaka z

leve i z desne strane, je, pravi je, posve- 
doči sama sebi, da mi se neg na olov ne 
preobrne !

Lépő pazljivo skrije srebernjaka vu 
škrinjicu, zaključi ju i ključa dene vu žep.

Za jednu vuru dojde pak on isti gos- 
pon, od koga je Marta onoga srebernjaka

povedati, jer je za istinu jako Ijepa i po-
vučljiva.

Jeden starec je imel tri sine i jeden 
mali vinograd (gorice). Iz ovih goricah je 
poleg marljivog dela zderžal sebe i tri sine. 
Ali deca su zimicu groznicu dobila od dela. 
Starec je previdel, ako on vumre, deca ne- 
budu obdelavah vinograd i tak nebudu mogli 
živeti.

Zato je lukavnost hasnuval. Kada je 
čutil, da mu je smrt blizo, dozval je k pos
telji sine i kakti jednu staru tajnost, pove
dal njim je, da je vu vinogradu. pod jed- 
nim starim trsom vnogo blaga zakopano.

Samo naj tražiju, pak zasigurno naj-
deju.

Kak je starec vumrl, on hip su počeli 
sini delo. Dobro su primešali zemlju okolo 
trsah, pak ako za prvim delom blaga nisu 
našli, zato nisu zdvojili, čekali su na drugo 
kopanje. Rano protuletje njih je vu deli 
našlo, i samo kesno na jesen su stali zmed 
redah.

Blago, istina. da niti prvo i drugo 
Ijeto nisu našli, ali dobro opravljena zemlja 
je dober plod dala, pak ovak je jednoga 
Ijeta delo Ijépi par stotin forintah hasna 
njim doneslo. Pak kak su od Ijeta do Ijeta 
više hasna davale i za prvih pet godinah su 
si íjépe peneze spravili. Onda su več spa- 
zili nakanu dobroga starca, gdo njih je na 
delo navučil i spazili su i to, da su več i 
blago našli, istina, ne vu zemlji, ali svikak 
na rozgvah i vu zlati grozdji. Vu nepresta
nim blagotraženju, tak su se privučili k 
deli, da je mali vinograd prava zlata ruda 
postala poleg njihove marljivošče i dela.

Tak naj delamo i mi! Delajmo vu ime 
Božje i priskrbu poštujmo. Blago naj ne 
iščemo pod zemljom, nego nad njom.

Svaki, koj ima pravu pamet, vidi, 
— da je céla praznovera tražiteljah blaga 
podpunoma nemoguča stvar !

L. R.

dobila ; vudri s rukami po stolu, da su svi 
konjiči i soldati dole popadali i reče:

— Stariča Marta, veseli se s menőm ! 
Toliko let sem iskal sreču po širokom morju, a 
nišam ju našel do vezda. Ne ti je treba 
ovde skerbiti za kruh, s kim se prehraniš, 
neg budeš živila s menőm veselo i zado
voljno.

Kak, gospodine! moj driv . . .
— Nut žena, preseče — joj reč gos- 

podin — ovak to dugovanje stoji:
— Odivši od tebe, išel sem ravno na 

grob moga otca. Žarke suze sem proleval 
za milim otcom. Poleg otčevoga groba po
hodil sem i groba staroga otca. Na grobu 
klečuč dojde mi na misel, da imam kipa 
pokoj noga, zemern ga iz žepa i pregledal 
sem ga suznimi očima. Potlam mi je kip 
opal iz ruke, steklo se rezbije i céli kip se 
rezvali, a zajedno opadneju iz pod deščičke 
nekvi paperi. Zdignem je i vidim orsačke 
papire od velike vrednosti i njegvoga tes
tamenta.

— Prečitam friško: Bernard Honfi, 
zlatar.

Ja Bernard Honfi ostavljam sve moje 
imanje od jednoga miliona mojemu sinu 
Petru; ako Peter prvlje vumre, neg ja, onda 
célo imanje bude na mojega vnuka, na Al
berta Honfija, opalo.



KAJ JE NOVOGA?
Ogenj.

Z Legrada nam pišeju, da o. ni. 7-oga 
med poldanom se je zažgala k Legradu 
spadajuča tak zvana sv. Trojstvena šuma. 
Na dvadeset mekot široko je išel ogenj, 
koga je veter i pak to, da je sve suho 
bilo, na iletnoma razširil. Jer pak je ovo 
mesto zvekšinom s mladjom zasadjeno, po
leg toga se i ogenj od mladoga drevja sam 
zastavil.

V Legradu je v četertek popoldan 
ogenj bil, pod kojem je jedna hiža s šta- 
lom zgorela. Na sreču, hiža je na samom 
stala, poleg toga i da su ognjogasci na ilet
noma potišili ognja, više nije zgorelo. — 
Ogenj je poleg nepazljivosti zišel.

Nečemurna mačuha.
Iz Arad zvanoga varaša nam pišeju 

sledeče: Joanovics Janko poljodelavec je za 
svoje zel pet Ijet staroga Valca György zva
noga dečeca. Ali tak nečemurno je delal s 
detetom, da občinski tutor je prisiljen bil 
prijaviti ga pri sudu. Sud je poslal svojega 
doktora, da spregleda to nesrečno dete. — 
Doktor je i našel dčte v takvih velikih 
ranah, da z njega nebude nigdar zdrav 
človek postal. Nečemnrni človek je željezne 
i kamene komade zamotal v rubeč i s onim 
je tukel siromaško dčte. Pak niti to nije 
bilo dosta. — Zel je željezno klešče, pak s 
njimi je ščipal tčlo nesrečnoga deteta tak, 
da mu je sada cčlo tčlo jedna rana.

Šu mar.
V Magyarát zvanoj občini se dogodilo, 

da više gazdi jesu s koli odišli v gospodsku 
šumu po drva. Med putem su zabludili i 
bez toga, da bi znali, zašli su v del one 
šume, gde je prepovedano bilo zajli. Šumar 
se vezda na nje navaljil i za zalog njim 
je konje štel odprečti. Seljaki nisu šteli 
konje dati, nego su drugoga zaloga prepo- 
ručuvali. Šumar nije štel pustili, pak onda 
su v silo zapadjeni seljaki se s penezi šteli 
odkupiti. To nije štel šumar pustiti, nego

je sam počel odprežuvati konje. Na to je 
jeden seljak k njemu stupil, ali šumar ga 
s jednom rukom vkraj pošiknul, a drugom 
pak je na njega primil pušku i z čisto bliža 
je strelil derfnu nogu gazdi. Gazda se od- 
mah skup zružil i pajdaši su ga onda na 
kola metnuli i dimo odpeljali. Žandarstvo 
je prijavilo dogodjaja pri sudu. — Siromak 
gazda pak vezdak s pol nogom bude pla- 
til nepravičnost.

Ogenj.
V Kozina zvanoj Zemplém várme- 

gjinskoj občini je prošlu nedelju vu velikim 
vetru veliki ogenj bil. Puk je ravno v cirkvi 
bil, kad na jedenput zvuna se začuje stra
šen glas ognja. Odmah se svaki trsil vun. 
da vidi to ncsreču, gde je? Videl je puk, 
kak stoj i j u hiže sve v jednim plamnu, videl 
je grozovitogo planina, kak ga veter z jed- 
noga krova, na drugoga poka, tak, da cčla 
občina na jedenput v jednim plamnu je pos
tala. Nopomoč niti ni je moči bilo misliti. 
Vnogo ognjogascov je došlo skupa, ali nisu 
mogli nikaj pomočli. Vnogo marhe je zgo
relo, ili se zadušili. Ogenj, kak nam pišeju. 
poleg nepazljivosti je zišel vun. Jeden mladič 
je znenada strelil v slamnati krov, koj se 
odmah zažgal i od toga krova je za kratko 
v réme cčla občina zgorela.

Orozovito umorstvo.
V Szalacs zvanoj občini se dogodilo 

sledeči žalostni, ali i grozoviti dogodjaj : 
Pred par Ijeti je odišel jeden bolje dečec, 
kak mladič vu Ameriku. Roditelji njegvi 
nisu nikaj čuli od njega, niti lista nisu do
bili. — Več su mislili, da je more biti na 
morju poginul. Od žalosti su njim se počeli 
lasi sčriti. Stariča po večerah je v ruke 
znala zeti knjigu, z koje se je negda njezin 
sin prve slove v učil. V ruke je žela lin- 
tarnicu, v kojoj se tinta zdavnja posušila, 
ali z koje je njezin sin negda pisal prve 
slove. Pred par danov na večer je nešči 
pokucal po obloku. Ženska je sama bila 
doma, pak se stresni la na kucanje pak 
zapita, sto je to? — Siromak putnik sem, 
za noč bi stana prosil! — odgovori z vuna

glas. Ne moči, nega doma gazde! — odgo 
vori ženska. — Jako je vuni zima, cur 
deždj snegom, mrzel veter puše po vulicah 
odprite mi vrata, nisem ja tak zločesti čL- 
vek — odgovori zvuna glas. Ženska je pc- 
miluvala siromaka, pak ga nutri pustila. — 
Tak pitovnoga pogleda, sladkoga govora je 
imel, da mu je jošče i jesti dala ; zatim 
pak mu je rekla, da v štali si more v se
niku prispati, tam je toplo v senu. Posle 
večerje su pospani postali obedva. Putnik 
se stal, zel je z nutrašnjoga kaputnoga žepa 
jednoga staroga bugyelariša i odprel ga je. 
pak veli. — Draga žena, ovdi su 400 fo
rinti, moj težki zaslužek, prosim vas, spra
vite je, bojim se, da bi mi je još nešči 
vkral. Ženi su se razsvetile oči, kad je lu- 
liko penez zagledala, ali sladkim govore m 
je nagovorila stranskoga, da ona spravi i 
začuva peneze. Za jednu vuru, v trdnoj 
krnici zišla je žena z hiže vun v ruki s 
jednom na oštro nabrušeucm sekirom. — 
Zakaj bi dala nazaj peneze, im gdo zna, da 
je ovdi taj putnik! — si je mislila žena. 
Odpre Stalna vrata. Putnik je mirno spaval 
na šeni. Gdo zna, kaj je senjal. Žena ga je 
jednu minutu gledala, ali zatim je na visoko 
zdigla sekiru i zasekla je. Zatim jedno strašno 
hrglanje se čulo i putnik je prestal za na 
včke živeti. Umornica je zatim hitila na 
njega nekaj sčna i s lem je mirno odišla v 
hižu prebrojili još jedenkrat peneze. — 
Tak proti pol noči je došel dime muž. 
Starec se požuril v hižu i prva reč mu je 
bila: Mati! Draga mati! gde je moj sin? 
Žena oči ribajuč preplašeno si je sela v pos
telji — Tvoj sin, a gdo zna, gde je? veli. 
Im se naj šaliti, odgovori muž — im sem 
v krčmi čul, da si je tam počinul, pak vezda 
je k tebi došel dimo. Žene je rčč pobegla; 
sveču je vužgala i peljala si je svojega sta
roga muža v štalu. S strahom, s drhčučimi 
rukarni je z mrtvoga tela potegnula doli 
sčno : Ovdi je tvoj sin, moj sin, naš sin !
Mislila sem, da je jeden potepuh.............
Nesrečni oteč se najprije za glavu prijel, 
za tim na srce pretisnul svoju ruku — i 
mrtev se srušil poleg svojega sina doli. Ženu, 
koja je svojega sina zatukla, su vlovili.

Iz orsačke h J že.
Vu orsački politiki se je velika pre- 

menjba pripetila vu prošlim tijednu. 1 to: 
léva (Apponyijeva) stranjka je stupila vu 
vladnu stranjku. Vezda su vu orsačkim saboru 
tri stranjke: 1. vladna, iliti slobodnournna 
stranka, 2. protivna stranka, tojest, koja je 
proti onih zakonih i kontraktih, koje su se 
18()7-ga leta s Austrijom vezali, i 3. pučka 
stranka (néppárt), koja je proti novih zako
nih ženitbe i voditeljstvu maticah.

Iz Štrigove.
Krauthacker Jožef štrigovski nótárius se 

je 7-ga o. m. zahvaljil nad službom i svoju 
penziju prosil od varmegjije. Gosp. varme- 
gjinski veliki sudec su vu Štrigovu za na- 
mestnoga notariuša Földes Imru imenuvali.

Ognji.
Komaj se bribližava protuletje, več od 

više strani dohadjaju glasi ognjih. V Toma- 
Almásu je vnogo krme zgorelo jednoga or- 
sačkoga ablegata. Kvar je pet jezer torintov. 
Komaj za jednu vuru v susedni Abauj-Görgő 
zvanoj občini je bil ogenj, pri kojim četiri 
Skednji, i vnogo krme je zgorelo. 1 vu Gyagy- 
bátor zvanoj občini je bil ogenj, gde je šest 
hiž i vnogo gospodarstvene zidine zgorelo.

— O v Albert Honti sem ja. draga 
babica.

— Je — li to moguče, da vam je 
sreču, gospodine, on kip donesel?

— Je, ali vezda hodi, da se zahvalimo 
gospodinu Bogu. ar ti Marta budeš od vezda 
kod mene, a ove konjiče, soldate i sve igra
če hočem rezhitati, da se i deca veseliju.

Pohita svu igraču čez oblok na vulicu.
Kak je lépő bilo gledati decu, kak se 

natiču, a svaditi nije se smel niti jeden, ar 
bi ga stara Marta stirala.

— Éljen Marta! Živila Marta! — viču 
deca po vulici, a Marta se smeje i zmirom 
več i več hita na vulicu. Vulica postane za 
kratko vreme puna od same dece.

Albert, ide za tim na varošku hižu, da 
prijavi dugovanje poglavartsvu. Za nekoliko 
den odseli se s Martom na svoj novi stan, 
vu jednu jako Ičpu hižu.

Gdo je srečneši, kak Marta!
Nije morala več zimu i glada trpeli. 

Bila je ona gospodarica vu stanu, dok se 
nije Albert oženil. Stara Marta bila je i kuma 
Albertovoj deci. Albertova kčer dobila je 
na krstu takaj kumino ime.

Večput je spomenala deci od svoj prveš- 
nji život i večput je pripovedala od svoje 
majke.

Albert, je živel mirno i zadovoljno. 
Zato, da je on miljouar bil, nije bil ne- 
milosrden proti siromakom. Svaki den su 
najmenje dva sirmaki pri njem obudevali. 
A zato ga je i Bog blagoslovil.

Nekoliko let za tim vumre starica Mar
ta; nigdar neeiore niti pomisliti, kakva žalost 
i luga je morila dugó vrčme célú obitelj, a 
največ decu i Alberta. Pak kak i nebi, da 
imaju nekim načinom staroj Marti zahva
liti svoju sreču.

Martu pokopaju dično i svetčano.
Dugo se je cčla obitelj spominala od 

starice Marte; deci je bila dobra, prepove
dala im je svakojačke pripovesti, a s tim 
ju je i za se predobila.

Ali dojde i vrčme, da i Albert vumre.
Gčli varoš se je spravil na njegov 

sprevod. A kak i nebi, da je bil sirmakom 
dober oteč, a drugim dober branitelj.

Mnoge suze su tekle za Albertom. Bog 
mu daj duši lahko!

Dugo vrčme još za toga pripovedali 
su ovu pripovest. Još i denes živi vu ovem 
varašu lépi spomenek Albertov.
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annak, ki czipőjét dr. H ögyes-féle, az egész világon 

szabadalm azo tt a sb e stta lpb é léssel látja el.

Kettösvastagságu 1 frt 20 kr„ egyszerű 60 kr„ homoktalp 40 kr,
gyermekeknek fele.

Az aabestalpbélés kitűnőségét legjobban bizo
nyítja, hogy a c s. és kir. közös hadseregnek és 
a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár s z á l
líttatott.

Szétküldés csak ' utánvéttel, vagy a pénz elő
legen beküldése mellett. Felvilágosítások, prospectusok 
és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
általán o s A sb e stáru -g yir betéti társaság, 

Budapest VI. S ziv -u tcza  tg.
524 19 22 __________________________________



lan a végr. t. 15(4 §-a értelm ében egészben | zéséről kiállított szab ályszerű  elism ervényt 
az árverést ezennel m egállapított kikiáltási átszolgáltatn i. 732
árban elrendelte és hogy a fennebh m eg- Kir. járásbíróság m int tlkvi hatóság, 
jelelt ingatlan az C sáktornya, 1899. évi jau. hó 22-én.
IHtíO. é r i  m árcm iu s hó S Í . n a p já n  ---------------------- -- ----------------------

m ^ S S m S Í S S Z , TI»»» t e t e i i i « « ! m w m tú tú ,.
Kristóf zalamegyei tiszti főügyész vagy he- E gy  vég, 3*10 m. ; J'iSjí 5
lyettese közbenjöttével megtartandó nyilvá- hosszú, teljes ú ri « ?wtó,0m S d ' 
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron ö ltönynek á ra  . ,»•- fe“üH“omabb 
alól is eladatni fog. caak l ; K í X rn Ö

Árverezni kívánók tartoznak az ingat- posztógyár! { (jp c p L A m h n f R r i in n h o n  
lan becsárának l 0 o/0-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-CZ. 42. Í5-ában jelzett árlolyam- M Tffárvevok figyeljenek! enak k ö zv e te tlen ü l v á a á r .l-

.. .. . 1 . . . . .  , „ 1 |,A  h a tn a k  a* é r ték n ek  mefffe>l»ioen. FÖ lvlláffO S 'tétaal ésmai számítolt es az 1881. eví november no b.zonyitáskóppencBakkiH.ibzAu.iiiiioBztókeiedk.cionu.i:.-
. . . .  . . . . .  • „ j  . • ligeten a »zabának, ha luintakiinv véből tesz rendelést. a1-én 3333. sz. a. kelt ígazságugymmiszleti következő ajándékot *<ha

. . . - . ' 4 - k 10 ir t vásárlásnál egy nadrágot »0 k r  ér t,rendelet 8. sj-ban kijelelt óvadekkepes érték- trt . egy üit<>n.\t í frtert,
"  J , .  | . tiO trt „ lom öltönyt eg  a z e n  Ingyenpapírban a kiküldött kezehez letenni, avagy jc*-«kiviíi » •*»»>. m « • kővetkező ,o,Ke .i ,k a p ja :

1 * 3 fr to t m éterje  ut*. . a külön  20"/„-ot. S zo k a t az aj&ndé-a / 1881 LX t -CZ /0. fci-a ertelmeben a kokat a m a a á iv e v b  flreti, h a  Kiausz A '.o lf m inta
‘ A 1 o  .. könyve u tán  a  azabón*! v á sá ro l
bánatpénznek a bíróságnál e lő leges e l n e l y e - -------------------------------------------------------------------

őségü ©
e s z e t  e

igott (csiszolt) A

i v e k e t  I
il> mennyiségben jutányos ®

Henry
őfejtő-telepek tu lajdon osa J
° f .  |  j

243. tk ./98. I

Árverési hirdetményi kivonat, j
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint I 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy l 
az állam kincstár végrehajtatónak Levacsits | 
Tam ás végrehajtást szenvedő elleni 20 4  frl | 
51 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj- | 
tási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény- | 
szék és a Csáktornyái kir. jbiróság területén ( 
l$vő VI. hegykerületi 88. tk. 309. Iirsz. a. ( 
belsőség tartozékaival együtt 191 frt kikiál- i 
tási árban; ugyanezen tkvben 201. hrsz. a. i 
erdő 85  frt és 308. hrsz. a. szántóföld és i 
gyüm ölcsös 03  frt és mind a három ingat- i

I  PSERHOFER J. vértisztitó labdacsai,
■  eze lő tt .á lta lán o s labdacsok* név  a la tt ; m e ly  utób bi n evet te ljes  jo gga l m egérdem lik , m ive l csaku gyan  a lig  létezik  betegség, m e ly b e n  ezen labdacsok csodás ha tásu ka t 
H  ezerszeresen be n em  b izo n y íto tták  vo lna.
H  É vtized ek  óta ezen labdacsok á lta lán o s  e lterjed ésn ek  ö rven d en ek  és a lig  van  család, m elyb en  ezen k itű n ő  h áziszerbö l készlet n em  v o ln a  ta lá lh a tó . S zá m ta la n
■  orvos á lta l ezen labdacsok háziszerQl a já n Ita tta k  m in d en  oly  b a jo kn á l, m elyek  a rossz em észtésből és székrekedésből erednek , m in t epe-zavarok, m ijb a jo k , kó lika,
■  vértolulások, aranyér, béltétlenség s hason ló  betegségeknél. V értis z titó  tu la jdonságuknál fogva k itű n ő  hatással vannak  vérszegéngség s az abbó l eredő b a jo kn á l is:
■  így sápkórnál, idegességből szárm azó  fejfájásoknál stb. K/.en v é rtis z tiló  labdacsok o ly  kö n n yen  h a tn a k , hogy a legcsekélyebb fá jd a lm a t sem  o kozzák  és en n ek  fo ly tá n  

még a leggyengébb egyének, de még gyerm ekek  á lta l is b evehetek.
■  Kzen v é rtis z titó  labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az ,,Aranv birodalm i alm áho z" czim zett gyógyszertárban Bécsben. I., S ing er-strasse 15. sz . a j.

készítte tnek  va ló d i m inőségben s egy lő  szem  lab dacso t ta rta lm a z ó  doboz ára 21 kr. Kgy csom ag, m elyb en  6  doboz tá rtá lm a z la t ik . 1 frt 05 k rb a  kerü l. A z összeg elő zetes  
H  beküldésénél b érm entes  küldéssel együtt 1 csom ag I frl 25 k r., 2 csom ag 2 frt 30 k r .  3 csom ag 3 frt 35 kr.. 4 csom ag 4 frt 40 kr., ő csom ag 5 frt 20 kr., és 10 csom ag  

9 frt 20 k rb a  kerü l.
NB. N agy elterjedésük következtében  ezen labdacsok a legkü lönfélébb  n evek  és a lako k  a la tt u tánoztatn uK : ennek k öve tkeztében  kére tik  csek is P se rh o fe r J .-fé le  

vértis z titó  labdacsokat kö ve te tn i és csakis azok tek in th ető k  va ló d ia kn a k , m e lynek  h aszn á la ti u tasítása a P serh o fe r J. n éva lá írássa l, fekete szín ben  és m in d en  egyes doboz  
fedele ugyan azon  a lá írással, vörös színben van e llá tv a .

A szám ta lan  h á la ira tb ó l, m e lye t a labdacsok fogyasztód a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek u tán egészségük v isszanyerése fo ly tá n  h o zzá n k  in té z te k , ezen  
helyen csakis n é h án ya t e m lítü n k  azon m egjegyzéssel, hogy m in d e n k i, k i ezen lab dacso kat egyszer h aszná lta , m eg vagyunk győződve, azo ka t tovább  fogja  a já n la n i.

■  T is z te lt P serh o fe r u r !  K ö ln , 1883. á p r il h ó  30-án . is m egunta, m e ly rő l eg yébként le is m o n d o tt, m id ő n  vé le tlen ü l egy d o bozt k ap o tt
H  Legyen  o ly  szives és kü ld jö n  nekem  ism ét ő tekercset az ön fe lü lm ú lh a ta tla n  az ön k itű n ő  vértisz titó  lab dacsa iból s azoknak á lla n d ó  h aszn á la ta  fo ly tá n  tő k é ié 
ü l  vértisz titó  labdacsaiból u tán véte lle l. F o g ad ja  ez utón is a leg m élyebb  köszönetem et tesen k ig yó g yu lt. Legfőbb  tiszte le tte l VVeinzettel Jose fa.

labdacsai csodahatásáért. M arad ok te ljes tiszte le ttel
■  P aw lis t ik  Fe ren cz , K ö ln , L in d e n th a l. E ich en g rab era rn t, G fö h l m e lle tt, 1893. m á rc z . 27.

Tek in te tes  u r !
H  Tek in te tes  u r ! Hrasche, F ö ld n ik  m e lle tt, 1887. szept. hó 12-én. A lu líro tt ism éte lten  k é r  4 csom agot az ön v alóban  hasznos és k itű n ő  la b d á 
u l  Isten  a ka ra ta  vo lt, hogy az ön labdacsai keze im  közé kerü lte k , m elyeknek  h a - c s iib ó l. KI n em  m ulasztha t óm  legnagyobb e lism erésem et k ife je zn i ezen labdacsok

tását ezennel m eg íro m . É n gyerm ekágyban  m eghűltem  o ly a n n y ira , hogv sem m i é rtéke  fe lett és azokat, a h o l csak a lk a lm a m  11 v ilik , a szenvedőknek legm elegebben
m u n k á t sem v o ltam  többé képes végezni és b izo n yára  m ár a h o lta k  közt volnék. fogom  a já n la n i. Ezen h á la iratnrn  tetszés szerin ti h asználására  ö n t e z e n n e l fe l-
ha  az ön cso d á latra  m é ltó  labdacsai engem  n em  m en te ttek  v o ln a  meg. A z Isten h a ta lm a zo m . T e ljes  tiszte le tte l i la h n  Ignácz.
á ld ja  iiieg  ö n t ezért ezerszer. N agy b iza lm a m  van , hogy ezen labdacsok engem  is

H  tökéletesen k i fognak g yó g y ítan i, a  m in t m á r m ásoknak  is egészségük v isszan yeré - (io ts c h d o rf, K o lbach  m e lle tt. S z ilé z ia . 1886. o k t. 8 -á n .
■  sére segítségül szolgáltak . K n ificz Teréz. T . u r ! F e lké rem , m iszerin t az ön vértis z titó  lab dacsa ibó l egy csom agot 6  d o-
H  hozzál kü ld en i szívesked jék . C sak is az ön csodálatos lab dacsa inak  kö szö n h etem ,
H  M é lye n  tisz te lt u r ! B é cs -U jh e ly , 1887. nov . 9 -é n . hogy egy g y o m o rh ajb ó l, m e ly  engem  ö t éven át g yö tö rt, m eg szabadultam . E zen

A leg forróbb  köszön etem et m ondom  ezennel önnek 0 0  éves nagyn éném  névé- labdacsok n á lam  sohasem  fognak k ifogyn i s m id ő n  leg forróbb  kö szö n etem et k i-
ben. A z  ille tő  5  éven át szenvedett g v o m o ih u ru tb a n  és v izkórságban , m á r életét fe jezem , vagyok tiszte le tte l Z w ic k l A n n a .

H  Bernhardi a lp esi-fü  lipueur Bernhard W . O.-tól Bregenzben. */» üveg 2 ír t  Tann och in in  hajkenőcs, P serh o lsr J .-tő l. É vek  hosszú sora ó ta v a la m e n n y i h a j-
■  6 0  k r., V ,  üveg 1 fr t 4 0  k r., ‘/4 üveg 7 0  k r  nővesztő szer közt o rvosok á lta l a leg jobbnak e lism erve . Egv elegáns nagy

Am erikai kősavénykenőcs, gyors és b iztos hatású, leg jobb szer m in d en  köszvé- ,  szelenczével 2  frt.
nyes és csuzos b a jo k , u. m .: gerinczagyb ántalorn . tagszaggatás, isch iás ,m ig ra in e , Általános tapasz. Steubel tan ártó l, ü tés  és szúrás á lta l o ko zo tt sebeknél, m érges
ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. stb. e llen 1 frt 2 0  kr. dag an ato kn á l, u jjk iik ac z , sebes vagy g vu llad t m e ll vagv más ilv  b a jo kn á l m in t

■  A n g o l c s o d a b a lz s a m  P a a r h o la r  J .- lf í l  cgv üveg «1  kr. u .Z !? 2  . ‘' 'S í '  “  kJ ' “ í ™ ™ . , "  V, k r. ’
■  Fagybal tsam , Pserhofer J .-tő l. Évek  óta a  lagvos tagokra  és m in d en  id ü lt sebre, <],.n kö ve tkezm én yein é l u ' m fő fá iás 'syé  l n | i * 0  J ,<,z'sz‘‘r a r0Sf,z ' ‘ü 'vsztes m in -
■  m in t legbiztosabb szer e lism erve. 1 köcsög «  k r. B é rm en tve  « 5  kr. !  e llen . Kgy c s m iJ v  í í a  I  f i t  ® ' BÖrC" ’ « o m o r h é v ,a r a n y é r ,
■  „Stoll"-féle  Kolapracparatum ok, k itű n ő  szer g yo m o r és bél betegségeknél. E zen itt fe lsoro lt készít m én veken k ív ü l az osztr. lap okban  hirdetett hol é*
■  K ola-e lix ir vagy bor, 1 üt, /  3  frt, fél l ite r  1 írt 60  k r.. '/t l ite r  85  kr. kü lf. gyógvszerészeti különlegesség, k rak tá ro n  van n ak  és a készletben n e tá n  n em
■  G olyva-balzsam , Pserhofer J .-tö l k itű n ő  szer g o lvva  e llen , 1 üveg 4 0  kr.. b é r- levők gyorsan és olcsón m egszereztetnek. Postai m egrendelések a  le v w ó rs .b b a n
■  a m en tve  6ó k r. eszközö lte tnek, h a  a  pénzösszeg elő re  b ekü ld e tik ; nagvo bb m egrendelések  u lá n -

É le t-cssze n czia , (prága i csöppek), P serhofer J .-tő l, in o g ro n lo tt g yo m o r, rossz véttel kü ld etn ek . *
ü  em észtés és m in d en n em ű  a ltesti bajok e llen k itű n ő  h áziszer. 1 üveg 22 k r. Valódiaknak csak  azok tekinthetők, melvek haszn álat: D
■  >2 « « *  2  fr l.  b o fe r  J. n é . . K I , < . . . l  é .  m ie d .n  . f > , .  d „ b o i  , . d . | V  u g , . « » n  < 1 0 1 ^ « !

Utlfűnedv, Pserhofer J .-tő l, egy ált. ism ert k itű n ő  ház isze r h u ru t, rekedtseg, gör- vörös színben van ellátva.
■  esős köhögés stb. e llen . 1 üvegecske 5 0  k r., 2  üveg b é rm e n tv e  1 .50 . V éd ve  védjegy á lta l. V édjegy  u tánzása szigorúan b ü ntettetik

I  P  S E l t H O F  E  K J . f “srn^Sr.r.l!5eic'"•p,*l'' w'“
n  ®  ' 3 '  í4 0  1 6

Nyom atott Kischel Külöp (Strausz Sándor) gyortflljtóján C»áktornyán.
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