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M a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
b'ischel Fülöp könyvkereskedése
(de küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M eg jelen ik h e te n k íílt e g y s z e r : v a s á r n a p .

2. szám.
Előfizetési árak:

Egész é v r e ...............................8 kor.
Fél e v r e ....................................4 kor.
Negyed é v r e ......................... 2 kor.
Egyes szám ára 20 fii.
Hirdetések elfogadtatnak :

Budapesten: Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. Bécsben
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.,
• Általános Tudósitó« hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 20 flll.

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

Farsanghoz.
A társadalmi, vallási, gazdasági viszo
nyok csodálatos összetalálkozása okozza,
hogy a férfiak nagy része elkülönítve, elvá
lasztva él a nőtől.
Alig van valaki, a ki korunk ezen fon
tos, de sajnos tényállását észre nem venné
És ezen állapot évről-évre nagyobb mér
veket ölt.
Nemcsak hogy különféle utakon halad
a férfi s a nő, hanem oly utazókhoz hason
lítanak, a kik ugyanazon állomásból kiindul
tak ugyan, de azután különböző gyorsaság
gal utaznak.
A férfi, noha erkölcsileg gyenge, mégis
az eszmék, találmányok, felfedezések pályá
ján gyorsabban és gyorsabban megy, úgy,
hogy a vágányok néha szikrákat b adnak.
A nő, a ki szükségszerüleg, vagy kény
szerűségből hátramarad, oly múltnak nyo
mában van, a melyről ő maga is csak ke
veset tud. Ő tényleg elmarad, s elég rossz,
hogy visszamarad; de gyorsabban menni
általában véve vagy nem tud, vagy nem
akar.
Ez tényleg úgy van, a mondern emanczipaczió minden törekvései daczára, a me
lyek gyakran talán többet ártanak, mint
használnak, s egészben véve a nő magasz
tos hivatásának alig felelnek meg.
A mi pedig ezen tényállás mellett a
legrosszabb, az azon igazság, hogy az igy
külön haladó férfi és nő nem nagyon töre
kednek kölcsönös megértésre, ügy tűnik fel

TÁRCZA.
Utazás Csáktornya körül.
i.

a dolog, mintha semmi mondani, közölni volt a föld legszellemesebb népének: az
valójuk sem volna egymással. A házi tűz athéni népnek !
hely hideg, az asztal néma, a hálószoba —
Még gonoszabb volt e tekintetben a
rideg.
helyzet a római birodalomban. Midazon tör
A boldogító egyesülés helyébe léptek a vényes kényszer-rendszabályok, de még az
kor nagy bajai: viszály, egyenetlenség, elvá a lex Júlia sem, melylyel a férfiakat a házas
lasztás, az egyedüllét, a magány utáni gyá ságba akarták hajtani, nem voltak képesek
szos vágy, egy barbár élet szükségletei, me ezt elérni, s őket a nőkhöz közelebb hozni.
lyek ott rejlenek a férfi s a nő lelke mé p úgy látszott, mintha az a fizikai vágy, a
lyében. És ezen természetellenes állapotot természetnek az a fenséges törvénye, mely
nem tartja kellemetlennek sem a férj, s#m Áa világot felösztökéli s erélyét megszázszofozza, kihalt volna a földön. — Bocsánat
a szerető, de ugylátszik maga a* nő sem.
Ez az indolenczia pedig, higyje meg ked ezen kis történelmi reflexióért.
De hát melyek mégis azon molivumok,
ves olvasónőm, a legnagyobb b a j! Egyikük
se busul miatta; mindegyikük csak az una melyek napjainkban nem csak annyira meglomtól akar menekülni; ez az egész, a mire gondolandók, bajosnak, sőt némelyek szerint
törekednek. Ily sivár, üres életben, a hol a veszedelmes dolognak tüntetik fel a házas
szívnek nincsen már szava, a hol egyik se ságot. hanem a férfiakat is mintegy elűzik
gondol a másikkal, hol egyikben sem lobban a nőktől ?
fel a nemes szenvedély: csak lealacsonyítják
Ezek az indító okok igen bonyolódottak
egymást, ásitoznak unalmukban, léhaságuk és különfélék.
ban, s nyomorúságos langyosságba, erkölcsi
Az egyik tagadhatatlanul a szegény
tespedésbe sülyednek.
leányok növekvő nyomora, mely arra kény
Ezek köztudomású dolgok, ujjat én nem szeríti őket, hogy kegyelemre adják meg
mondok; érzi ezt mindenki.
magukat.
De még azon, férfiak de főleg ifjak is,
Onnét van az, hogy a házasodási kedv
mindinkább csökken, főleg a nagy városok a kik különben hűek is tudnának lenni egy
ban, a hol irányadó első sorban a nő anyagi szereteti lényhez, mégis gyenge perczeikben
előnyt adnak a függő, szelíd, engedelmes
helyzete, vagyis hozománya.
Engedjék meg kérem, hogy csak egy személynek, a ki minden jogáról lemond, a
perezre fordulhassak az élet nagy tanítónő kit tetszés szerint, esetleg már holnap is le
jéhez, a történelemhez. Athénben egykor az het elhagyni s a kinek egyedüli törekvése:
a rettenetesen jellemző sző kapott lábra: csak tetszeni! Meggyőződésem szerint ezek
»Oh, bár csak gyermekeink lehetnének fe úgy nagyjából okai a házas élettől való ide
genkedésnek.
leségek nélkül!«
S mégis minden kultúrának kezdete és
És ez a szó, ez az óhaj halálos Ítélete
szó mintegy végső czélját fejezi ki ezen hatalmas
legujabbkori áramlatnak a szoeziaiizmusnak. Ta
lán szoczialisták kávéháza ez? Lehetetlen, vagy
legalább is valószínűtlen, hogy éppen ide telepítet
ték azt ifj. Neumann Miksa, a kapitalizmus meg
testesítőjének, a Dunántúl hatalmas kukoriczakirályának tőszomszédságába, hogy merészen szemé
be nézzen a nagytőkének.

Befordulok a Kossuth-Laios utczáb és töglön
Vannak-e nálunk egyáltalában szoczialisták?
szemembe szökik e felírás:
Névbm átoktól volna tudomásom, ilyeneknek tar
tom Weisz Miksa, Baumanu Zsigmond, Fehér Je
»KRAUSZ PÁL KÖZ PONTI KÁVÉ HÁZA.«
nő takarékpénztári könyvelő urakat, a kik min
dig
szem elölt tartják a nép *in téréssé«-it. Ámde
Furcsa! mondom magamban, Krausz ur bi
zonyára központosítani akarja kávéházában az népbarátnak lenni és szocziálistának lenni, még
egész város társadalmát, mégis méri nem kezdi nagy különbség. Más dolog szeietni a népet, úgy
meg a központosítást a feliraton, minek használ amint most van és megint más dolog, ha az egész
annyi elválasztó jelet ott, a hol nem kell ? A nemzetet úgy akarják egységbe tömöríteni, hogy
»kávé-háza« még megjárná, mert habár a gyakor mindegyik polgár az állam részére keressen és
lat a két szórészt már rég összevonta, mégis azt viszont az állam viselje gondját mindegyik pol
lehet mondani, hogy nem jó egybeírni, meri sem gárának. A társulás a szoczializmus fő eszméje. A
a ház nincs kávéból, sem pedig nem kapunk há magam részéről azonban azt hiszem, hogy nem
zat is, ha kávét kérünk. De »köz-ponti« azt már minden táisulás üdvös. Például Kemény Jakó ur
csak bátran lehetne összevonni, hiszen összevonva nák, Glavina János urnák külön-külön még ör
sokKal jobban nyilvánul meg ennek a szónak a vend az ember, ha meglátogatják; ki örül azon
ban, ha Kemény Jákó és Glavina János urak
jelentése is.
együtt látogatják meg?
Azonban, megvallom, még ha úgy is volna
Kiváncsi lévén, vannak-e a *kávé-ház«ban
Írva, hogy »központi,* még akkor is gondolataim
támadnának felőle. Ez a szó sűrűn hallatszik szo- szoczialisták, benyitok. Azonban sehol semmi nyo
czialista könyvekben, szoczilista beszédekben, ez a ma a vörös szoeziaiizmusnak. Életükkel, sorsuk-

kai megelégedett emberek vigan ropogtatják az
»alsós«-t, vagy gurítják dákójukkal a billiardgolyókat. Aha! itt a billiardasztalon van szoczializ
mus, vagy legalább jelképezve van. A szoszializmus a vörös golyó, ellenfele a két fehér golyó.
A két fehér neki is megy a vörösnek, ép úgy,
mint a mai társadalmi rend a szoczialista társa
dalmi rendnek, s lökdösik hol jobbra, lökdösik
hol balra és kopik, ütődik a vörös épugy, mint a
fehér. Ez a harcz folyik a zöld asztalon és kétes,
melyik kerekedik felül. Hogy azonban a vörös fifiknsahb, az bizonyos. Fogja magát, kiugrik az
életbe, illetőleg egy kapitalista lábára, megmu
tatva, hogy tud ő fájdalmat is okozni.
Annyi szent, hogy a *szoczi«-nak van né
hány helyes eszméje, igy pl. az »oszlálvkülönbségek« eltörlése. Ezt én is követelem, azóta, mikor
a pályaudvaron egy igen kedves ismerős hölgygyei
találkoztam és igen örültem, hogy a hosszú utat
kellemes társaságban fogom megtenni. Örömöm
azonban füstbe ment, mert mint kisült, ő már
II osztályú jegyet váltott, nekem pedig épen csak
III. osztályra volt pénzem. Azóta kivánom én is
az osztályok közt emelt válaszfalak ledöntését és
a választó jelek kevesbitését.
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— Beküldetett. A mi napában Írtam egy
czikket iskoláink állapotáról s ezt, a hányán
olvasták, annyiféleképen értelmezték. Sőt e
lap t. Szerkesztője is úgy értette, mintha én
azt a czikket a dráskoveczi iskoláról írtam
volna. Általánosságban szóltam, mert ezeket
a hiányokat nem egy iskolánál tapasztaltam.
Egyik helyen ez nincs, a másik helyen meg
más nincsen. Némely helyen meg — mint
már a múltkor is Írtam — semmi sincsen.
A ki állításomban kételkedik, az nem ismeri
a viszonyokat. Hallottam, hogy rossz néven
vették itt-ott ezt a czikket. Pedig én ezzel
senkit sem akartam megsérteni, hanem a
közjónak véltem vele használni. Hogy czikkemnek minden szava igaz, azt most is
fentartom. Ezt a pár szót is azért tartottam
szükségesnek Írni, hogy ne vádolhassanak
személyeskedéssel, s végül még csak azt
jegyzem meg: »a kinek nem inge, ne vegye
magára.« Nagy Ferencz.
A sóbeszerzés megkönnyítése. A ma
gyar kormány ismét oly intézkedést tett, a
mely nagv mértékben hasznára válik a ke
reskedelemnek és iparnak, valamint a nagyfogyasztó közönségnek is. Lukács László
pénzügyminiszter ugyanis meggyőződvén
arról, hogy a sóbeszerzés terén ez időszerint
fenálló bonyodalmas és nehézkes viszonyok
reformra szorulnak, a Budapesten székelő
»Magyar kereskedelmi részvénytársaságot«
megbízta azzal, hogy a sóvásárló kereskedők
gyors és előnyös kiszolgálásairól gondoskod
jék, valamint hogy az iparsó beszerzését is
mindenképen megkönnyítse. Az egész or
szágban minden kereskedőnek sok baja volt
eddig a sóvásárlással és ezért kétségtelen,
hogy általános örömmel kell üdvözölni a
miniszternek ezt az igazán gyakorlatias in
tézkedését.

Özv. Rhédey Ferenezné, szül. Mayer Dorottyával.
Pesamosca János kőműves segéd Selics Erzsébet
tel. Ferencsina István, kárpitos Magyaríts Francziskával. Zsoldos Pál kocsis Tarek Teréziával.
Haász József asztalos mester Zsirnics Ágnessel.

mű kitűnő, s a modern történetírásnak számot
tevő alkotása. Az egyes füzeteket számos szép
illusztráczió díszíti. Egy-egy kötet ára 16 ko
rona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. Meg
jelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadók
— Örök naptár. A legeredetibb és legérde nál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest,
kesebb naptárak egyike az immár 3-ik kiadásban VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkeres
megjelenő Bacsó-féie »Örök Naptár,« melyet Bacsó kedés utján.
Ferencz fővárosi állami tisztviselő szerkesztett.
Magában foglalja ez a múlt, jelen és jövő bár
mely évében előfordulható összes naptárakat,
számszerint 61 teljes közönséges naptárt, melyek
az évek folyamán váltakozva érvényesek. Aki te
Az étvágy eltűnik és az ellenszenv minden táplálék
hát egyszer megveszi, minden esztendőre ellátja iránt annyira előrehalad, hogy a legcsekélyebb étel undort
magat naptárral, miáltal sok pénzt takarít meg, okoz önnek. Ez könnyen kitűnik abból, ha az emésztés an
sőt az elmúlt évek naptárainak is mindig birto nyira nehéz lesz. hogy az ember szívesebben bőjtöl és kö
nnyebbnek tetszik az éhenhalás, mint oly rettentő fájdalmak
kában lesz, ami igen érdekes dolog. így pl. a
elviselése, a miket a gyomor betegségei feltételeznek.
többi közt megtalálhatja benne mindenki a maga
Találkoztam ezen betegségektől meglátogatott szeren
születési évének naptárát, s láthatja belőle, hogy csétlenekkel, a kik gyógyulásuk fölött már kétségbeestek és
a hét melyik napján pillantotta meg a világot, irtóztak a gondolattól, hogy az asztalhoz kell űlniök. És mégis
hogyan estek abban az évben az ünnepek, hus- gyakran oly könnyen lehet enyhülést, sőt gyógyulást is ta
lálni. Ezen érzékeny szerv elgyengülése nagyon gyakran a
vét, pünkösd stb. stb. Rendszeres gyűjteményben
hiányos vérkeringésre vezethető vissza, mely a gyomor ren
közli továbbá az »Örök Naptár* hosszú évszáza des mozgását megakasztja és működését teljesen megza
dok időjárási tapasztalatait és babonáit, melyek varja. Ennek oka a vér tisztátlansága vagy kimerülése. Erő
ből komolyan vagy tréfásan mindig előre meg sítse azt meg, hogy ismét erőteljesen és tisztán keringjen
mondhatjuk: milyen idő lesz ? Igen becses a világ- és mindezen zavarok el fognak tűnni és nemcsak az étvá
gyát fogja ismét visszanyerni, hanem régi erejét és jó ke
történelmi nevezetességeket tárgyaló fejezete is,
mely gazdag anyagot szolgáltat mindenkinek min
den körben az okos, szellemes és lebilincselő tár
salgásra. Külső kiállítása pedig uj, díszes, szinpompás, hogy a legelőkelőbb szalonok asztalán
helyet foglalhat, s igv alkalmi ajándéknak is kü
lönösen ajánlható. Bolti ára 2 korona, de a »Mu
raköz* előfizetői 1 korona 30 fillér kedvezményes
áron kapják meg a »Muraköz« kiadóhivatalában.
Vidéki megrendelésnél ajánlott és bérmentes meg
küldésre még 35 fillér is melléklendő.

A gyomor rendes működésé
nek fontossága.

— A Horgony-Pain Expeller igazi, népszerű
háziszerré lett, mely számos családban már több
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
— Magántenyészmének megvizsgálása. nál, csipfájdalom, fejfájásnál, kösz vénynél, csúzA Csáktornyái járásban levő közhasználatra nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-Expellenel való bedörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak
szánt magántenyészméneknek bizottságilag bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera,
történendő megvizsgálása határidej« ül 1901. hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való
február hó 3-ik napjának délelőtti 10 órája bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult,
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tűzetett ki Csáktornya nagyközségben.
— Országos vásárok. Csáktornya nagy tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 40
kr., 70 kr. és I fit üvegenkénti árban a legtöbb
község etöljárósága közhírré teszi, hogy Csák gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
tornya nagyközségben az 1901. évi orszá lás alkalmával mindig határozottan mint »Richlergos vásárok a következő napokon tartatnak féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Riehler-féle
meg: 1901. február hő 4-én hétfőn, április Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
hő 1-én hétfőn, julius hó 1-én héttőn, au jegyre ké’ünk figyelni.

gusztus hó 3-án szombaton, október hó
14-én hétfőn, november hó 25-én hétfőn.
— Lopás, ómán Jakab bottornyai la
kostól m. hó 19-én és 22-én Jamhrosics
Vincze és Sólya Mihály kocsisok 79 klgr.
kukoriczát loptak el 838 kor. értékben. A
letteseket a csendörségnek sikerült kezrekeriteni, s őket a kir. járásbíróságnak fel
jelenteni.
— Ezer és ezer embernek adták vissza már
elveszettnek hitt egészségüket a Pserhofer J. vértisztiló labdacsai, melyek olyan betegségeknél is
segítettek, melyeknél más szer már nem hasz
nálhatott.
— Anyakönyvi hírek. Csáktornya nagyközség
anyakönyvi kimutatása múlt év deczember havá
ról a kővetkező: S z ü l e t é s e k : Kolarics Ferencz,
Leitinan Katalin, Dobranies István, Heimer Rezső,
Bazgan Albertin, Margetics Irma, Zzupanics Mar
git, Baumann Vilma, Novák Éva, Horváth Lajos,
Szabó Szidónia, Paulin Anna, Meskó István, Simunics István, Korent Maria. H a l á l e s e t e k :
özvegy Tkálcsecz György né 71 éves. Skvorcz Má
ria 75 éves, Tretnyák János 76 éves. Zádrávecz
József, 43 éves. Kollárics Lajos 6 hónapos. Özv.
Kerpernyák Alajosné 79 éves. Heimer Rezső, 25
napos. H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : Balogh Ká
roly m. kir. bányaszámvevőségi főnök (Sóbánya)

délyhangulatát is. Sok más betegség, a mely ugyanezen
okból ered, hasonló módon gyógyittatik. u. m. vérszegény
ség, sápkór, neurasthenia, rheuma és az általános gyengeségi
állapot úgy férfiaknál mint nőknél. A Pink-labdacsok ilyen
esetben a legjobb gyógyszert képezik, a mit csak használ
hatunk. Krebs asszony Vevey-ben (Svájc) is ezen meggyő
ződést szerezte és azt következőképen közli velünk:
»Egy idő óta a Pink labdacsokat használom gyomor
bajom ellen. Minden étel elviselhetetlen fájdalmat okozott
nekem és semmiféle kezelésnek nem volt eredménye. Csak
a Pink-labdacsok használata után nyertem ismét vissza ét
vágyamat és szenvedéseim elmúltak. Most nagyon jól érzem
magamat és ezen labdacsokat mindazoknak a legjobban
ajánlhatom, a kik ezen betegségben szenvednek.«
Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria-

— Vörösmarty Mihály születésének százados Magyarország főraktárában T Ö R Ö K J Ó Z S E F g y ó g y s z e r é s z 
évfordulóját nagy kegyelettel ülte meg a nemzet. n é l, (B u d a p e s t , K ir á ly -u t c z a iz.) i frt 75 k ré rt d o b o z o n 
Sokban olyan ez az ünnep, mint egy nagy teme k é n t, v ag y 9 írt é rt 6 d o b o z o n k é n t.
tés. Mintha Vörösmarty végtisztességtételére még
S z e rk e s z tő i ü z e n e te k :
egyszer felvonulnának párduczos Árpád és a futó
Zalán, Cserhalom hőse s a két szomszédvár gyű
Csáktornya. A kórház ügyében beküldött sorokat
lölködő népe. Megjelennének fenséges jámhusaik egész terjedelmében nem közölhetjük, csak némi kihagyással,
köntösében a Hunyadiak és Mátyás király, s el mert közleményében igen erős vádak is vannak, melyek
jönne a szende, szép Ilonka, hogy egy körívet nem felelnek meg a valódi tényálhsnak. Elkeseredését
ejtsen a költő sirhantjára. És nyomába Zolna, mindenesetre fel tudjuk fogni. Mielőtt sorait közzé tesszük,
utánna nézünk az ügynek, hogy az ügyre vonatkozólag a
Enikő, s a többi fátyolos, lengeteg szüzek. A ma tiszta va ót feleletül közleményére, megírhassuk. Addig is
gyar költészet sokkal, nagyon sokkal tartozik Vö türelmet kérünk !
Perlak. V. A talált kutyáról irt sorait köszönettel vet
rösmarty nak, többel, mintsem hogy ez ünnepé
lyekkel leróhatná tartozását. Hatása kitörölhetet tük. A hozzánk küldött levél értelmében e helyen tesszük
közzé, hogy egy félbuldog fajú nőstény kutya találtatott
len nyelvünk fejlődéséből, a késő korok munkái
Perlakon, melyet átvehet tulajdonosa Verly urnái.
is, = bár talán csak kevesen fogják tudni — az
Zágráb. Ataman regényes története hóohadás után
ő vállain állanak, de költői munkái elavultak lesz időszerű. »Ljubav k Bogu« vallásos tárgyú közleménye
Vörösmbrtyt iskolai classikussá tetlték a »tan- mielőbb első közleménynek jő. A muraközi nép. ősi erényé
férfiak«, s munkáit ma már alig olvassa a nagy hez tartozik az Istenbe való bizalma. Ezt az erényét, mely
közönség. A honszerzés nagy eposza mostan még földi életét boldoggá teszi, lapunknak első sorban köteles
sége istápolni. A 2 apróságot, a mikor szükség lesz reá,
egyszer kézről kézre jár, egy időre fölelevenül a szintén közölni fogjuk.
bujdosó Zalán s a deli Hajns. Ezek az alakok a
történet lapjairól szálltak az irodalomtörténet lap
Felelős szerkesztő:
jai közé. Erről ir Borovszky Samu, jeles iró, a
H A R G I T A I
JÓZSEF.
Nagy Képes Világtörténet megjelent 84-ik füze
Kiadó és laptulaidonos :
tében. — A 12 kötetes nagy munka szerkesztője
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
Ma rezali Henrik, egyetemi tanár, ami egymagában
is garantia volna arra nézve, hogy az egész nagy
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S ve pošiljke se tičuč zadržaja
novinah, naj se pošiljaju na
me, Margitai Jožefa urednika

8 kor

Na pol leta

4 kor.

. . .

Na Četveri leta . .

vu Čakovec.

2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill.

Izdateljetvo:
Knjiiara F i s c h e l Filipova,
kara se predplate i obznane
pošiljaju.

Na celo leto . . .

na horvatgk#|n j m ayj a r 8 |,om jeziku izlazeči druitveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi sv a k i tije d e n je d e n k r a t i to : vu s v a k u n ed elju .

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«

»Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

petdeset Ijet moglo se najti samo tu i tam
škole, a denes njih ima skorom vu svakom
Ob dvanajstoj vuri na staroljeto naz- seli. Predi je mogel biti svaki navučitelj koji
vestili su nam zvoni, da je vu morje veki- je znal barem Citati i pisati, a denes osim
večno devetnajsto stolétje kapnulo srečno. ovoga zadnjega moraju biti dobro i visoko
Da devetnajst sto Ijet je prešlo, od kad je školani. — Denes jeden prosti muž več zna
na svét došel Bog človek i donesel nam: več, nego je negda navučitelj. Pak kaj to
opraščanje, ljubav jednakost, mir i pravicu. néje lépő i pohvalno!
Ne smemo pozabiti na jeden jako važ
Kak svaki dober i skrben gazda dužen
je na koncu Ijeta vu red postaviti račune ni čin a to je dotrgnutje kmetstva. Kaj je
ob svojem gospodarstvu, da se osvedoči za bil kmet, to vi morti bolje znate od mene.
Ali vam samo velim, da je bil suženj goskoliko mu se pobolšalo ili pohujšalo.
I mi budemo probali. da znamo ne ko- podske volje. S gospodinom svojim morali
tiko nam je zadnje Ijeto, nego koliko nam su kmeti vu tabor, a doma su morali obavIjati najteže posle, gospodar ga je smel po
je sto Ijét doneslo dobra a koliko zla.
Segurno smo ne jenkrat čuli iz vust volji kaštigovati i još mnogo je loga, kaj su
starih ljudih, da negda svemu tomu nije siromaki morali trpeti. — Vi ste se Medjibilo ni glasa, kaj mi denes imamo i za ve- murci predi počeli oslobadjati od kmetstva
liku nam hasén služi. — Imaju prav! Po nego je dosel za to zakon. — Blagoga spoglejte samo malo okoli, kaj nam nije sva mena pokojni grof Gyura Feštetič je daval
zemlja prekrižana željeznimi šinjarni, svaki svojim kmetom priliku. da su se lehko od
čas se more čuti muklo šumotanje i drudaja kupili od kmečije, pa ga zato još i denes
lokomotiva, koju tira para a za sobom vleče vnogi sédi starci blagoslivlaju, koji su zaz
množinu drugih kol Dok smo se predi na koli nali od svojih starešov za velike njegove
pelali iz Čakovca vu Varaždin po dve vure, dobročine.
Vezda ste slobodni, imate pravo glasa,
denes nas barna dopelja za lertalj i nekoli
ko minut. A to nam je dalo devetnajsto čuvaju vas zakoni kak i gospodu. A da vam
i vezda zlo idp, krivi ste si sami. Najte se
stoljetje.
Pripeti li se denes ja neznam, gde vu zbog česa god luža kali, pak vam bude vre
svétu kakov znameniti dogodjaj, za par vur bolje. —
Čujem vas, gde pitate, a zakaj toliki
ga svi znamo za njega. Trebamo li kaj jako
silno od doma ili odkud drugod, za pol napredek nije donesel sreče i zadovoljstva
vure, a negde još i puno predi, znaju naše célomu človječanjstvu, ar i denes vidimo
želje . . . To su nam pomogli telegrafi i te veliku množinu siromakov, koji nemaju niti
lefoni, za koje nisu naši stari, koji živeli svakdešnjega kruha? Svemu tomu vam je
zrok to, kaj nije taj devetnajsti vék (stoletje)
pred Ijetom 1840- tim nikaj znali.
Po velikom i strašnom morju plavaju bil nadehnjen onom prelépom ljubavju pravelike ladje ganjene jakom parom vu naj- ma bližnjemu . . Čujete večkrat slatku rčč
dalše krajeve ne boječi se niti vihra a niti ljubav, ali je samo vu ustima, ali ona ne
bure. Smemo reči, da kak po suhoj zemlji vlada, pak ravno zato, ar su se ljudi odaljili
posud sim tam letiju željeznice, isto tak i od onoga, koji je ljubav donesel, kaštiguje
po debelom morju na sve strane velike, ih leškom kušnjom, siromaštvom i nevosrednje ladje plavaju i odvažaju i dovažaju Ijami.
To je zrok, najme, daga nega ljubavi,
veliko bogatstvo . . 1 vu stara su vremena
plavale vnoge ladje vu najudaljeneše strane da silni i nepravični Englez gnjavi maloga
svéta, ali su bile zavisne o vremenu, ako ali vitežkoga Bura, jemlje mu šilom grudu
je bil veter dobro je bilo za ladju, a nije li zemljice, na kojoj je prvikrat zagledal ovo
ga bilo, ili je stala ili jako po mali išla, ali žarko sunce, gde je sprevadjal najmileše dedenes ju nikaj nesprečava, ar ju tira jaka tinjske dneve . . . Da, ljubavi . . prave
ljubavi to nam treba.
para.
Daj dragi Bog, — da Te človečanstvo
Vu prijašnja vremena nésmo znali za
nikakve mašine, s koprni bi se mogli služiti vu ovom növöm véku, vu koji smo pred
pri gospodarstvu, a denes ih ima za dosti, nekoliko dni stupili bolje slavi vu pravici,
islini i pravoj ljubavi!
za mlatiti, sejati, i t. d.
Medji m u rsk i lad jar.
Veliko je veselje zavladalo, kad su našli,
da je petróleum dober za goreti, ali denes
imamo svetleše svetlo, od petrolejomskih
Vörösmarty Mihály.
lampašov a to je električno svetlo (ima ga
i vu Čakovcu,) i drugdi.
Baš prvoga decembra p. g. se je izpuZazidane su mnoge škole. Deca po za nilo sto godinah odkad se je rodil jedan
konu moraju vu školu ili, pak zato deneš- največih magjarskih piesnikah.
nje vréme ima malo nepismenih ljudih. Pred
Petőfi, Arany i Vörösmarty, to su tri

Devetnajsto stoletje.

Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

zviede magjarskoga piesničkoga neba, te se
kakti na stogodišnjicu rodjenja ovoga pos
lednjega ciela Magjarska pripravlja, da taj
dan čim svečanije proslavi, a k tomu se
prigodnimi predstavami i šahiranjem prinosah sakuplja, da se narodnomu podigne dostojan spomenik iliti rnonument.
Vörösmarty Miška bil je najstariji sin
számtartóva na grofa Nádasdya imanju u
u Nyéku, (danas četvrta željeznička postaja
od Fehérvára prama Budapesti) imal je osmero brače p. on je bil deveti resp. prvi.
On se je rodil prvoga Decembra 1800. godine te je prvenac bil pravo veselje roditeljah.
On je bil tih, miran i mučajljiv dečak,
te na njem kakti dečaku nije bilo nikada
videti nikakovih osobitih svojstvah vrline;
bil je jednostavan dečak kak i svi drugi.
Dok je gymnazialne škole pohadjal, bavil se je najradje rimskimi klasici, ali uz
to je on i drugo marljivo učil, jer želja njegovoga otca je bila, da postane fiškališem.
Medjutim mu je otac prerano umro te je
Vörösmartyevo u školu hodjenje zapelo a
put k-fiškališi se pomešal i baš ova nesreča
je dala Vörösmartyu pravac, koj je bil od
neizmerne znamenitosti za magjarsku literaturu.
Po smrti otca on sada nije imal sred
stva za dalje u školu hoditi i započete nau
ke nastaviti, pak je sloga bil prisiljen, da
kakti corepelitor iliti instruktor, a kasmje i
kakti odgojitelj zaslužuje svoj svakdanji
hruh. Kakti takov došel je u kuču otmiene
obitelji Perczel i tam se strastveno zaljubi
u preliepu kčerku Perczelovu Adelu; ali
znajuči kakov most je med njom i njim,
nije joj se nikada očitoval, več je u mno
gih piesmah, koje je u to vrieme pisal, dal
oduška svojoj nesretnoj ljubavi, svojoj boli
i zdvajanju. Od tog vriemena se u svih nje
govih za onda pisanih piesničkih dielih povlače čuvstva, koja mu bolno srdce tiskaju:
ljubav najme proti nedozežnoj dragoj i lju
bav proti domovini, u kojoj su se baš onda
pripravljali važni dogadjaji.
Kad je otišel iz kuče svoje beznadne
ljubavi u svict, još je dugo spieval tužaljke
svojoj nesretnoj ljubavi, pak je još godine
1833. pievao u pre liepoj piesmi »Umirajuča
ljubav.«
Polag sve njegove tuge i zdvajanja, kojimi su njegove piesme one perioda prenapunjene, ipak bi se moglo reči, da je nje
gova nesretna ljubav dobrotvorno dielovala
na njegovu poeziju, jer je to bil za piesme
zviranjek, koj nije presušil. Ktomu moram
primetnuti, da on u to vrieme nije samo
piesme pisal, več je nastavljal dalje svoje
nauke u škofi te je na sveučilištu polagal
izpit za izpitom.

o

Godine 1825, kad se je stalno nasta
nil u Pešti, započelo je baš vrieme najobilnijeg piesničkog posluvanja. U to vrieme je
magjarka hteratura dospela u svezu sa na
rodnim pokretom, a književnici su bili uče
ni ljudi i vrli domoljubi. U kolo tih učenih
domoljubah stupi i mladi Vörösmarty, koj
si je več svojimi prvimi dieli pribavil liepi
glas, naročito veselom satiričkom igrom u
dva čina »Hábador,« koje je napisal u svojoj dvadeset i prvoj godini i u kojoj je ši
bil ondašnje stanje magjarskoga jezika. Ali
kad je dvie godine kasnije napisal epos u
deset pievanjah »Zalanov bieg« u kojem
živimi slikami prikazuje pobiedu Arpadovu
nad bugarskim vojvodom Zalanom, onda je
sve, mlado i staro prigrlilo ovo prevrlo dielo
mladoga piesnika.
Akoprem je do tog vriemena Vörös
marty položil i fiškališki izpit, ipak je sve
svoje sile žrtvoval spisateljstvu. te je sad
sliedel epos z a . eposom: »Cserhalom«, —
»Vila«, »Južni otok,« »Széplak« (najliepši
monument na grobu oplakivane ljubavi)
»Razvalina«, i »Dva susedna dvora,« —
ovim posliednjim eposom je Vörösmarty
postignul vrhunac piesničke veličine.
Za Vőrősmartya bi se moglo ono na
vadno reči: »I gde mu se |zmaže?«, jer on
je probal svoju jakost piesničkog duha, bi
reči, u svim vrstim piesničtva, počemši od
male lirske piesmice do velike tragedije. Ali
kak to več ide, da jedan čoviek nemre sve
znati, a jedan piesnik nemre sve vrsti pies
ničtva jednakom jakostjum ladati, tak je i
pri Vörősmartyu bilo, pak je u njegovih
epika preobladala dramu, a lirika mu je
opet bila jakša od epike.
Vörösmarty je med ostalemi i dobro
englezki govoril, pak je diela velikoga englezkoga spisatelja Shakespeareva (izgovori
Šekšpirova) na magjarski prevadjal, pri lom
je dobil volju na pisanje drame, pak je to
i pokušal i napisal je historične komade
»Kralja Šalamuna« i »Kralja Sigismunda.«
Ove drame doduše nisu dobro izpale, jer u
njih nema dramatskog života a karaktén
nisu dosta razvili. Ali proti svim tim falingam ipak je velika zasluga Vőrősmartyeva,
da je načiml tim narodni theater, da je oplemenil manjkavi j»*zik i svojim početkoin
da je mlajšinu polaknul na narodno dielo.
U kasnijih njegovih dramah: »Krvavi stvati«
i »Marot-ban« ima još večih dramatičnih
pogreškah nego li u onih prvih. Sretniji je
bil u lirskih dramah, od koj ih »Csongor« i
»Vila« romantičkom svojom liepotom nadkriljuje sva tomu spodobna diela u magjarskoj literaturi.
Osobito se je Vörösmarty u lirskoj
poeziji pokazal pravim majstorom te je —
more se reči — utemelitelj magjarskog pies
ničkog jezika. On stari jezik zlejal s novim
i tak ga je usavršil.
Več različnost njegovih lirskih piesmah
je pravo čudo. On je pisal balade, romance,
ode. legend«, elegije, piesničKe pripovesti,
(»Liepa Helena*) izvanredne piesme i osobito liepe epigrame. U svim ovim piesmam
odlikuje se obilnom fantazijoin, plemenitim
osiečajem i prekrasnim jezikom, kojega niti
je tko prije njega niti poslie njega znal. On
je anda u svih vrstili komponuvanja verzuših bil jednaki majstor, a to je pri piesnicih riedkost.
Od godine 1823. do 1848. magjarsko
je piesničlvo bilo najtiesnije skopčano sa
političkimi odnošaji narodnoga duha Vörösmartieve piesme su od sad u tom duhu pi

sane; uz to zavzela mu je dušu ljubav,
sretnija od one prve. Zaljubil se je najme
u Lauru Csajaghy, koja gaje uslišala, pošla
za njega te mu zasladila njegov dosta kratak život.
U velikih dogodjajih 1848, on nije ak
tivno sudieloval, politikom se nije fcavil, ali
piesmom je bodril i oduševliival. On je na
pisal cieli niz patriotičkih piesmah. Njegova
najglasovitija i u muogo jezikah prevedena
piesma je »Szózat« (pobuda). Da nije niti
jedne piesme više, osim ove napišal, ipak
bi moral biti proglašen narodnim piesnikom
Vörösmarty. U toj piesmi se očituje sve, kaj
god bi moglo magjara oduševiti za borbu
za slobodu: nada i uspomena, viera i slutslutnja. U četirinajst kiticah piesnik u toj
peismi izvadja misel: »Gledajmo hrabro u
budučnosl, evo nadošel je čas velike krize;
bolše vrieme mora nastati, a ako poginemo,
nečemo barem kukavno živeli.« Szózat
je danas narodna hymna, pak nema sveča
ne zgode, kad se nebi pievala; to je narodna
molitva, koja izpunjava srdce svakog rodo
ljuba.
Vörösmarty je na piesničkom polju sa
mo do godine 1848 posluval, a u to vrie
me je bil i u sabor izabran, gde se je od
likoval mučanjem vzemši si primer na Newtonu u englezkom saboru, koj lakaj, ako
prem jedan od najpamelnijih, ipak je u sa
boru najradje poslušal, kaj drugi govore, a
sam je rad mučal. Od tog doba je Vörös
marty pričel bolovati na moždjanih pak mu
je uslied toga duševna jakost posve malaksala; on je izgubil pamtenje onak, kak se
to više krat pri starcih u visokoj starosti
vidi, da najme rado zaborave svete si nikaj
ili slabo zapamte. Sve do svoje smrti, koja
je nastupila 19-gi Novembra 1855. iliti na
samo Jalžabetuje, nije više dovršil, do pre
voda Schakespearjvog kralja Leara, iz englezkoga na magjarski i svojeg diela »Stari
cigan,« piesmu punu fantazije, burnog mahmtanja, smrtne zdvojuosti; to je nadgrobni
spomenik salrlog proroka, koj vidi svoju
domovinu u lancih z e p e tu ...........
I ovak od prije spomenutog piesničkog
trozviezdja magjarskog, je Vörösmarty pies
nik osvanuča ustavne borbe i širenja narodnog duha. Kad je na domovinu mu došla nesreča, onda je i on nesmiljenoj smrti
podlegel te mu nije bilo sudjeno gledati gore
stajanje svoje domovine, koje je toliko krat
spieval.
Petőfi je pieval borbu za slobodom.
On se bori i glasnom hrabrom piesmom i
oštrom sabljo m te padne na bojnom polju.
Nili Petőfi niti Vörösmarty nije doživel
triumpt svojih poliličkih iedah. Jedini iz
magjarskog piesničkog trozviezdja bil je
Arany, koj je doživel vrieme izvojštene slobode te joj se radoval, za koju su ona dva
prije rečena živieli i — — izdahnuli.
Bol i tuga, koju je Vörösmarty radi
prve svoje nesretne ljubavi očutil i koja se
kroz sve njegove piesme provlači, bila je
dobra škola za velikog piesnika, jer je na
učil duboko i islinito čutiti U njegovim
lirskim piesmam vidimo kak ganutljivo pri
kazuje bol, koju mu je zavdala prva nesretna ljubav, a kasnije opet blaženstvo u ko
jem je plival za svoje sretne druge ljubavi.
U epskim piesmam on nemari za pitanje
obstojanja iliti existencije, jedino mu je na
pameti sudbina drage domovine, koju hoče
videti veliku, slobodnu i sretnu.
Vörösmarty je srdcem premišlaval sviet,

pak je na taj način samo bilo mu moguče
stvoriti takove liepe misli. On u svojih pies
mah pripovieda vriednost krepostnog i plemenitog života, priznaje, da je dobrim dielim najliepša plača samosviet, uči, da nikakova vlast sudbine memore obladati mar
ljivost i kriepost i da je zadovoljnost bla
ženstvo života, pak da bude samo on na
zemlji našel pravi dom, koj je dobroga srdca, plemenite duše, pak koj nehlepi za gizdom i tastim vanjskim sjajem.
Ovde mi nehotice pada na pamet po
kojni veliki magjarski patriota iliti domoljub
Deák Ferencz, koj se je toga Vörösmartyevog piesničkog načela, do i podpuno jedne
piknjice držal te je sve vanjske sjaje i gizda odriešito odklonil, jer ja u magjarskoj
neznam za nikoga, tko bi mogel toliko križah, zviezdah i ordenah imati koliko po
kojni Deak, da ih je hotel primiti, niti ga
neima tko bi takove visoke časti mogel od
našati, kak pokojni Deak, da ih je hotel
primiti. Ali njemu nije bilo treba niti taštog vanjsko sjaja niti gizde, pak je stoga
držeč se Vörösmartyevog piesničkog načela
ostal jednostavni gradjan, koj je na zemlji
našel pravi dom, jer je bil dobrog srdca,
plemenite duše nije hlepel za gizdom i
vanjskim sjajem.
Iz Vőrösmarty-evih piesmah se vidi, da
on vieruje u nevmertelnost duše, da smrt,
koju želimo ali pred njom ipak drhčemo,
neznamenuje posvemašnje uništenje, pak
zato ne treba zdvajati, nego u jakoj vieri
delati i boriti se za sve, kaj je dobro i ple
menito. Medjutim je polag svega toga i sam
piesnik znal više krat klonuti duhom, mis
leč na dvojbenu budučnost i siečajuč se
bezbrojnih néprilikah u čoviečanskom životu.
Vörösmarty-a danas magjari slave kakti
nenadkriljivog epskog i lirkog piesnika, a
glasovih francezki kritičar Saint Renč Taillandier u »Revue des Deux Mondes« od
godine 1860, gde u poduljem članku raz
pravlja o mjagjarskom piesničtvu, ga prispodabla s Viktorom Hugóm i sa švedskim
piesnikom Tepnérom. Učenjak pako Gyulai
Pavel veli o Vörösmartyu: »Triumpf njegovog piesničtva bil je triumpf narodnog du
ha i piesničke slobode. To je najliepši spo
menik njegovog genija, kojeg nebude u budučnosti nikaj moglo nadkriliti, doklegod
bude magjara budau narodni duh!« —
hm. K o lla j.

KA.I JE N0V0GA?
— P rosim o n a še p o š tu v a n e p re d p la t n ik e , n a j n a m vu p r v im fe r ta l j u
p re d p la tn e z a o s ta t k e č im p r e d i p o šle ju
i p re d p la te p o n o viju .
Nesreča na vad a siji.

Prošle dane je vadasija bila vu hataru
Diós Berény občine, koj je nesrečni konec
imel. Jeden hic se je vu oko Abel János
kalaznaiskog Stanovnika zavrtal. Kak je iztraga znašla Csömör Antal jager ga je nehotomice streljil. Jagar se je sam javil pri
žandarstvu.
\v
Obnoret Je od straha.

Nesrečni slučaj se je pripetil ove dane
sa Máltai János soldatom iz Szolnoka. Po
leg kasarne je jeden drugi sóidat ležal mrt
vo sa velikom ranom na šinjaku i ovoga

HV. hegykerületi 121. sztjkv. Afl49/e. hrsz. ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges
Mu. 27. sz. ház, udvar, gyümölcsös, szántó, elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
} szőlő és erdő 880 □ kiterjedéssel 432 k. vényt átszolgáltatni.
823
) becsárban; a 917. sztjkvb. A|149/d. hrsz. a.
A kir. jbíróság mint tikvi hatóság.
| gyümölcsös, szántó, szőlő és erdő 1 hold
Csáktornyán, 1900 decz. hó 5-én.
I 160 □ öl kiterjedéssel 225 k. becsárban, a
) 919. sztkv. Afl49/b. hrsz. a. gyümölcsös,
) szántó, szőlő és erdő 879 □ öl kiterjedés| sel 74 k. becsárban az árverést elrendelte
) és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az
I

1901, évi február hó 25. napján délelőtt 9 órakor

I ! az V. hegykerület községházánál megtartandó
l| nyilvános árverésen a megállapított kikiátási
I áron alul is eladatni fog.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni,
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a érteimé-1

T ö b b száz k iv á ló orvos á lta l a já n lv a
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz.
Csáktornyán kizárólagos raktár:

Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedéséber

sch„eider- p a frán y -to k o csk á k '“ r
Millió e m b e rn e k '^ “ egészséget!
K ik g a la n d f é r e g b e n és g y o m o r b a jb a n s z e n v e d n e k .

Pántlikagiliszta fejestől,
a páfrány-tokocskák által
fájdalom nélkül, jótállás
mellett, a legrövidebb idő
alatt ití perei alatt) teljesen
elhajtatik.Ezen kitűnő g\ógy
szer fájdalom nélküli g\ őrs
és biztos eredményéért jót
állás íivujtátik. Nem árt, ha
pántlikagiliszta féreg nincs
is jelen. — Az életkor meg
jelölendő. — T ö rv é n y e s e n
v é d v e . Egy eredeti doboz
pontos használati utasítás
sal a bel-és külföld részére
4 f r t postai utánvéttel vagy
íi.50 előre való beküldéssel.
A p á n t lik a g ilis z t a t ü n e te i ^
a k ö v e tk e z ő k : Az arcz hal

ványsárga, bágyadt tekintet,£
kék szemkarikák, lesová-j
nvodás, elnyálkásodás, be-?j
vont nyelv,emészthetlenség,
étvágytalanság felváltva mohó élvágygyal, gyakori
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig,
nválösszegyUlemiés, a test megdagadása, gyomorsav,
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgöns, bengergetés,
hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szú
rások a belekben, szívdobogás, a vérke ingés rendet
lenségei, különösen nőknél, gvakori véletlenü beállófőfájás. a búskomorságra vaió bajiam, életuntság és
a halál óhajtása.
E g y e d ü l v a ló d i k a p h a t ó : S C H N E I D E R

^^j^fójl^szerésznélJjesiczí^

JÓ ZSEF

4572. líc 900.

árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik
ügyvéd által képviselt özv. Gregorovics Antalné végrehajtatónak Vinkovics Regina s
társai végrehajtást szenvedők elleni 200
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék és
a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő

Nélkülözhetlen és utolérhetlen, hatása kitűnő.
V ilá g c zik k , k iv ite l m in d e n o rszágb a.

T H I E R R Y A . b a lzs a m a .
Felülmúlhatatlan szer minden m ell-, m áj-, g yo m o rb e te g 
s é g ellen. K ü ls ő l e g is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható z ö ld , törvényszékileg bejegyzett »a p á c za« védőjegygyel van ellátva. Évente 6 m illió üveg állittatik elő.
12 kis v a g y 6 nagy üveg p o stán k ü ld v e 4 k o ro n a .
Egy p ro b a ü v e g b é rm e n te s e n 1 k o ro n a 2 0 fillé r. S z é jje lküld és csak e lő zetes fize té s esetén .

THIERRY A. centifolia kenőcse
(csodakenőcs)
utolérhetetlen szívó erejti és gyógyitóhutásu. Operácziókut a legtöbhb esetben fölöslegessé tesz. 4
K kenőcscsel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszut, újabban egy 22 éves rákszerü
bajt gyógyítottak m*»g. 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 v a k o d ju n k u tá n z a to k tó l. V a ló d i csak a k k o r, h a e ezég n e v e és v é d 
je g y e rá jta á ll:

A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"
P re g ra d a , Rohitsch-Sauerbrunn mellett.
A cs. k. á lla m v . h iv a ta ln o k o k e g y le té n e k s zá llító ja .
76H 1 0 - 2 5

____

^

7801./Uk- 900.

Árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbir mint tlkvi hat. közhirré
teszi,hogy az alsómuraközi takarékpénztárnak
Golombos Vinczéné szül. Ivornik Anna per
laki lakos elleni végreajtási ügyében 239 k.
20 f. tőke, ennek 1896. évi október hó 1.
napjától járó 6% kamatai, 7 #% váltódij,
73 k. 70 f. eddigi, 19 k. 30 f. árverés kérvénvi költség kielégítése végett a n -kanizsai
kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság területén
fekvő a perlaki 1664. sztjkvben 1961. hrsz.
a. felvett szántó 695 k kikiáltási árban mint
becsárban az
1901. évi február hó 1. napján d. u. 3 órakor
a tlkvi hatóság hivatalos helyiségében dr.
Kemény Fülöp perlaki ügyvéd közbenjöttével megtartandó árverésen eladatni fog
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási
rá 10Vo-át bánatpénz fejében letenni kötelesek.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlak, 1900. október 29-én.
817

Egy hat szobából és mellékhelyi
ségekből álló, lehetőleg emeleti
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A (kistornyán szellő
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1901. Wi február kő 16-án délután 3 órakor jaját hely'.ságáben

XX. rendes kifozfgfüSését
tartja meg. m:lyr9 a t. rézVinyescH r ;zklcttíl anghiVatiiati.
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