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XVIII. évfolyam.
A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
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:
Kischel Fülöp könyvkereskedést' 
tle küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

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

Egyes szám ára 20 fii

Hirdetések elragadtatnak :
lludapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
»Általános Tudósító« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelen ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap . Nyilttér petitsora 20 üli.

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

Szőlőink rekonstruktiója.
Lázas munka íolyik országszerte a íil- 

loxera állal elpusztított szülők lelujitására. 
Ma még nem, de idestova oly szőlőterülete 
lesz az országnak, mint volt a filloxera pusz
títása elölt, a mikor majd csak arra kell 
vigyáznunk, hogy egy második filloxera in
vázió az óriási befektetést és munkát ne 
tegye ismét tönkre.

Annak, hogy az ország szőlőterületét a 
filloxera ilyen hamarosan tönkre tette, leg
több oka az. hogy szőlőink borzasztóan el 
voltak hanyagolva, a talaj ki volt zsarolva, 
a szőlőnek Iája és gyökérzete silány, s igy 
természetes, hogy a filloxera könnyedén el
pusztította.

Hogy nem minden szőlővel bánt el 
ilyen könnyedén, annak nemrég láttam igen 
szép példáját Erdélyben egy középbirtokos 
7 holdas szőlőjében. Ez a szőlő, daczára 
annak hogy a folytatását képező községi 
szőlőkben évek óta pusztít a filloxera, íil- 
loxera mentes, gyönyörűen fejlődött s hü
velyk ujnyi vastag fát növeszt. Pedig a tu
lajdonos csupán dús trágyázás s igen inlen- 
siv műveléssel védekezik annyi év óla már 
a legszebb eredménynyel.

A szőlő trágyázása s megfelelő növe
lése tehát nemcsak nagy és egyforma ter
méseket biztosit, de a filloxera pusztításának 
is gátat von, s ha teljes és biztos védelmül 
talán nem is szolgál, de arról biztosítja a 
tulajdonost, hogy szőlője hosszasan fog el-

lentállani, s igy megvédheti azt áloltás vagy 
más módon, anélkül hogy e kiadásokat je
lentékenyebben megérezné, mert a folyton 
termő szőlő jövedelmének csak egy részét 
kell a fejujilás illetve átoltásra fordilania.

Kétséget sem szenved tehál, hogy sző
lőnktől nagy terméseket csak úgy remélhe
tünk. ha kellő mély növelés illetve kapálás 
melleti elegendő mennyiségű trágyával is 
ellátjuk azt. Három évenként három méter
mázsa a minimális mennyiségű istái lót ragya 
kai. holdanként, a melyet a szőlő igényel, 
de még ezen mennyiségű trágya mellett 
sem adhatja állandóan a legnagyobb termést. 
Ezen trágyamennyiséggel évente 25 kg. fosz
forsavat. 60 kg. kálit és 50 kg. nitrogént 
juttatunk a talajba.

S tényleg a szőlő nem von ki a talaj
ból évente 25 kg.-nál több foszfort, mégis 
ezélszerübbnek bizonyult jóval többet adni, 
mert minél hamarabb felvette a tőke a neki 
szükséges foszforsav mennyiségei, annál ha
marább képes lesz a nek' szükéges káli és 
nitrogén mennyiséget is felvenni, illetőleg 
értékesíteni, annál hamarább fejlődik tehát, 
annál biztosabban érleli a fáját és hoz ter
mést, ez okból tehát évente 40—50 kgm. 
szuperfoszfálot kell az istállótrágyázás da
czára is kai. holdanként adni.

A káli mennyiség sem elegendő a me
lyet az istállótrágyában adunk, s szükséges 
azt még mintegy 40 kg. kálival pólóin i.

A kellő időbeni szőlőérés s a must ma
gas czukortarlalma csak akkor érhető el, ha 
káliban nincsen hiány. A szőlő még akkor

is meghálálja a kálit, ha a talaj elemzés 
esetleg nem mutat fel káli hiányt. 100 kg. 
40%-os kálisó ennél fogva normális adag
nak tekinthető. Az istállótrágyának azonban 
nitrogén tartalma sem elegendő, s különö
sen ha az trágya minőségű, a szőlő faja 
nem fog elég erőteljesen fejlődni. Az istálló- 
trágyán kívül kát holdanként 40—60 kg. 
chilisalélromot szükségei a szőlő.

Ilyetén módon kell tehát a szőlőt ok
szerűen trágyázni, de nem szabad feledni, 
hogy bár ez felelte fontos, de mégsem egye
düli tényező a szőlő karban tartására. A 
helyes metszési mód, a talaj kellő megmun
kálása. a szőlőfajta specifikus termékenysége 
szintén tekintetbe veendők, amelyek ugyan
csak közreműködnek a szőlő jövedelemező- 
ségére.

Tapasztalatok a burgonyaterme
lés terén.

A burgonya termelés leién számos hi
bát követünk el. s ez az egyik oka annak, 
hogy burgonyatermésünk ritkán sikerül jól. 
Egyik nagy hiba mindjárt az, hogy a trágyát 
a már kész velő barázdába szók luk behúzni, 
erre reá rakjuk a vetőmagot s ezzel együt
tesen földeli ük be. Nyilvánvaló, hogy ez eset
ben a löld nem takarja jól a gumókat, üre
gek képződnek s ezen felül a direkl alkal
mazott nitrogéntrágya következtében a bur
gonya túlságosan szárba megy és túlsók 
lombot növeszt a gumótermés rovására.

T Á R C z  A.
A t a n  á r u r e l v e  i.

— Humoreszk
Irta: Mezey László.

Valóban fiam nem értelek, nem csinos, hogy 
nem tetszik neked ?

— Oh . . . nagyon csinos !
— Tehát nem kedves akkor ?
— Ellenkezőleg . . . rendkívül kedves.
— Nem jó házból való, vagy szegény ?

Világért sem, családja előkelő és nagyon
vagyonos.

— Nos hát akkor mi kifogásod van ellene, 
ha viszontszeret, mind előbb mondád.

Hm . . . Úszik. Szólt Marosi István dok
tor, a filozófia fiatal tanára és ezzel oly erővel 
ütött az asztalra, hogy a kávé kiömlött csésréjé- 
hől és tönkre tette anyjának a büszkeségéi, a hó
fehér abroszt.

— Az Istenért Pista, kiállóit anyja ijedten 
mit cselekszel, hiszen még az, hogy egy leány

úszik, nem elég ok arra, hogy nőül ne lehetne 
venni !

Nem elég ok ? Csodálom, hogy igy be
szélsz. Hiszen már Xenophonus és Philoslaus, ezek 
a régi görög bölcsek is megmondták, hogy a férfi 
a nőben csak a nőiességet szeretheti, . . . már 
pedig az úszás férfi-sport és igy nem illik asszony
hoz, legkevésbbé egy tanár feleségéhez. - Szólt 
komolyan István ur.

— No, no . . . talán mégsem kellene ilyen 
szigorúan bírálnod, ha szép és gazdag is. Ellen- 
veié szelíden idősebb Marosi Istvánné, aranykere- 
tes pápaszemét megigazítva

Igen ám, de nem csak ezt az egyetlen 
férfias sportol űzi, de képzeld — lovagol is.

— Egy kicsit mindeneseire meggondolni való 
dolog. — Jegyzé meg elgondolkozva az öreg ta
nárnő, mialatt elővette kis munkakosarából a 
megkezdett harisnyái.

— Ugy-e, ez már kissé téged is gondolko 
zóba ejt, hát ha még elmondom, hogy otthon a 
parkjukban tornászik és lövöldöz . . . igen lövöl
döz, és legalább is úgy lő czélba mint Carvez 
vagy Elek (iuszti, mikor utoljára meglátogattam 
őket, egy négykrajczárost tartatott ki velem és 
mesteriig lőtta ki hüvelyk és mulató újam közül.

— Oh ! oh! Borzasztó, a mit beszélsz, Pista. 
Szörnyüködik az özvegy Marosiné.

— Ugy-e anyáin ! — Diadalmaskodott ifjú 
Marosi István doktor ur. Most már beláthatod, 
hogy én ilyen asszonyt nem vehetek nőül, mit 
mondana a tanári testület egy olyan tanárnőhöz, 
a ki úszik, lovagol, tornász és lövöldöz.

Az öreg asszony nem felelt. Sóhajtva kez
dett bele a kötésbe és látta, hogy kedvencz 
ábrándja, fiának szép és gazdag leánynyali össze
köttetése egyelőre el van temetve.

Ebben a pillanalbun az öreg házmester lé
pett be és egy levélkét nyújtott át az özvegynek. 
Épen a kérdésben forgott sport-kisasszony mamá
jától való volt, a ki őkel ozsonnára hívta.

— Nem megyek ! Szólt határozottan a fiatal

tanár és letette az anyjától átvett levelet.
— De Pista — kérlelte anyja — talán még 

sem kellene megsérteni őket.
— Mondd, hogy beteg vagyok, mondd hogy 

meghaltam, de én semmi szili alatt sem akaiom 
többé viszontlátni.

— Gondold meg, milyen régi barátság fűz 
engemet össze ezzel u családdal . . . Mit lellek 
értünk, mikor szegény atyád meghall.

Marosi István elgondolkozott. Egy pillanatig 
nehéz tusát vivőit benne önfrjíisége és a hálaér
zet, aztán végre lehajtotta fejét és csendes han
gon igy szólt:

— A te kedvedért elmegyek anyám !
*

Délután víg társaság gyűlt egybe a gazdag 
Vezékyék remek parkjában.

— Ah ! jó napot kedves doktor u r ! Nyúj
totta kezét nyájas mosolylyal Marosi Istvánnak 
Ilonka kisasszony, a ház leánya.

— Jó napot kisasszony ! — Viszonzá jég
hidegen a fiatal tanár, ki még sohasem találta a 
leány szép, viruló arczát, ragyogó kék szemeit és 
hófehér fogait olyan kiálllhatatlanoknak, mint ma.

Ilonka kisasszony pajkosan mosolygott. Alig 
pár pillanat előtt hallgatta ki mamája és az öz
vegy Marosiné társalgását, mely alatt az utóbbi 
egészen kiöntötte szivét régi, bizalmas barátnője 
előtt. —

— Oh ! óh, ezek a tudósok, elnézőknek kell
velők lennünk, egészen másképen nézik ők a vi
lágot, mint mink. — Gondola és okos fejecskéjé
ben ravasz tervet forralt.



További hiba. hogy a gumók túlságos 
sűrűn lesznek ültetve: ezt el kell kerülni, 
de az ellenkező hibába sem szabad esni. 
Ott a hol a feltalaj sekély, legjobb a min
den iránybani 80 cm. távolság, jobb és mé
lyebb talajban elegendő a 45 50 cm.-es
távolság.

A különböző betegségek elleni védeke
zés szempontjából igen czélszerü a gumókat 
elültetés elölt réz-mész keverékbe vagy bor
dói lébe páczol ni, a fitoflóra ellen pedig a 
növekedésben levő burgonya lombozatát me
szes rézgálicz oldattal kell permetezni

Nagy fontossággal bir azonban a ter
més fokozására a műtrágyák czélszerü al
kalmazása. Erre nézve dr. Sobatta a követ
kező tanácsokat adja:

1. A burgonyatermelésnél a trágyázás 
alapját mindig az istállótrágya képezze: azon
ban az istállótrágya mellett a műtrágyáknak 
is igen nagy jelentőségük van.

2. Sekély termőrétegnél, ha a talaj nem
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tal tiszteletbeli titkárnak megválassza. 3. Ben- 
csák Stana pénztáros kimerítő jelentést tesz 
a pénztár állapotáról. Az 1900. évben a be
vétel volt: 1) tagsági dijakból 473 k. 00 f., 
2) adományokból 180 k., 3) kamatokból 
305 k. 83 k., összesen 959 k. 43 f. Kiadás: 
1) rendes havi segélyezésre 912 k., 2) szolga 
fizetése 30 k., 3) kezelési költség és rend
kívüli segélyre 10 k., összesen 952 korona. 
Egyenleg 7 k. 43 fill. Az 1899. évi száma
dás szerint decz. hó 31-én a vagyon kitett 
6149 k. 10 f. 1900. évi bevétel 959 k. 43 
f. Összesen 7108 k. 53 f. Kivonva az 1900. 
évi kiadást; 952 kor. Az összes vagyon 1900. 
decz. hó 31-én 6156 kor. 53 fillér, mely 
összeg takarékpénztári könyvecskékben a 
takarékpénztárakban van elhelyezve. 4. A 
pénztárt vizsgáló bizottság, nevezetesen Ber- 
nyák Károlyné, Tóth Lajosné es Beillő Je- 
nőné f. év január hó 20-án a pénztárt meg
vizsgálta, s ennek alapján Pethő Jenőné a 
pénztár állapotáról szóló jelentésében kinyil
vánítja, hogy a vizsgáló-bizottság a pénztári 
naplókat megvizsgálta s azokat rendben és 
minden tekintetben mintaszerűnek és kifo
gástalannak találta, s igy kéri a közgyűlést, 
hogy a pénztárosnak a felmentvény melleit 
jegyzőkönyvileg köszönet nyilvánittassék. — 
A jelentést a közgyűlés örvendetesen tudo
másul veszi, s Bencsák Stana pénztárosnak 
odaadó készsége, buzgalma és fáradságáért 
legmelegebb köszönetét nyilvánítja. 5. Elő
terjesztetett az 1901. évre segélyben részesülők 
névjegyzéke,számszerűit 32. Erre elhatározta
tott, hogy mind a 32 szegény havi segélyben 
fog részesülni. 6. Elnök előterjeszti a f. év 
január hó 12-iki tánczvigalom pénztári be
számolását. Összes bevétel 746 kor. 70 fill. 
Kiadás 423 kor. 62 fill. A karácsonykor ki
osztott lábbeli és tüzita ára, 260 korona a 
táuczvigalom jövedelméből fedeztetett; igy a 
tiszta jövedelem 323 kor. 08 f, rmly összeg
ből — elnök indítványára — 100 kor. az 
alaptőkéhez csatoltalik, 200 kor. pedig a jövő 
karácsonyi segélyezésre fordítandó. — A 
közgyűlés a tánczvigalom pénztári száma
dását tudomásul veszi, az indítványt ello- 
gadja, s egyúttal az elnöknek és a bálren
dező bizottság tagjainak sikeres és tevékeny 
működésükért jegyzőkönyvi köszönetét mond.
7. A Jeney Gusztáv lemondása folytán üre
sedésben volt titkári állásra egyhangúlag 
Brauner Lajos közs. tanító választatott meg.
8. Választmányi tagul megválasztatott Kayser 
Lajosné. 9. A jegyzőkönyv hitelesítésére fel
kéretnek Ziegler Kálmánné és Zakál Henrikné.
10. Végül elnök az öt támogató tagoknak 
jóindulatú pártfogásukért és az ügy iránti 
meleg érdeklődésükért szívélyes köszönetét 
mond, s az ülést befejezettnek nyilvánította.

— A M. T. Ö. Sz. közgyűlése. A Mura
közi Tiszti Önsegélyző Szövetkezet múlt hó
27-én tartotta meg Pálya Mihály elnöklete 
alatt évi rendes közgyűlését. Elnök a hatá
rozatképes számban megjelent tagokat üd
vözölve, bejelenti, hogy Alszeghy Alajos a 
szövetkezet buzgó elnöke fekvő betegsége 
miatt a gyűlésen meg nem jelenhet. A jegy
zőkönyv hitelesítésére Jeney Gusztáv és Po- 
lesinszky Emil kéretnek fel. Az elnöki je
lentésből a következőket emeljük ki: A szö
vetkezetnek 26 tagja van. Az összes bevé
telek 3446 k. 66 f, a kiadások 3391 k. 4 
f. tesznek ki. Betétek czimén befolyt 2074 
kor. Adóslevelekre folyósittalott 2579 k. 60 
fill. Jövedelem 152 kor. 41 fill. Az elnöki 
jelentést a közgyűlés tudomásul vette, vala
mint a Brauner Lajos által telolvasott fel
ügyel ü-bizotlsági jelentést is, mely utóbbinak 
alapján a felmentvényt minden irányban

megadta. — A felügyelő-bizottságba újból 
Thorday János, Szilágyi György és Brau
ner Lajos választattak be, póttagnak Jeney 
Gusztáv.

—  A Csáktornyái önk. tűzoltó egylet
1900. évi XXVI. számadásának összeges ki
mutatása szerint a bevétel és kiadás egyen
lege 2931 k. 34 f, vagyona 9652 k. 53 f. 
Az egyesület segélyalapjának a vagyona 
8079 kor. 68 fillér.

—  Muraközben a kender- és lenterme
lés meghonosítása érdekében a járási mező- 
gazdasági bizottság f. év február hó 5-én 
tartja gyűlését Csáktornyán.

—  Uj anyakönyvvezetök. A belügymi
nisztérium vezetésével megbízott m. kir. mi
niszterelnök az alsó-domborui anyakönyi ke
rületbe ifj. Szabó Gyula segédjegyzöt, az V. 
hegykerületibe Marinovics Ferencz jegyzői 
Írnokot, a mura-királyiba Kovács Dezső jegy
zősegédet, a felső-mihályfalvaiba pedig Pin- 
tárics Pál segédjegyzőt anyakönyv vezető-he- 
Ivettesekké nevezte ki.

—  Lapunk múlt számában a perlaki 
Vörösmarty-ünnepélyről szóló tudósításunk
ban leírási hibából Hegedűs ur költeménye 
utolsó versszakának második sora: »Elha
sadt a vész harangja már!« igy javítandó 
ki: »Elfáradt a vész harangja már!«

— Nagy-Kanizsáról írják. A mint hal
latszik, február elején lejön a 48. gy.-ezred 
neves zenekara Nagy-Kanizsára, az itteni 
tisztikar mulaltalására. E napokban a kö
zönségnek is lészen benne része, és pedig 
6-án s 8-án a »Koronádban. — A »Társas 
Kör« aranyiíjusága is — amint hírlik — 
fel fogja ez alkalmat használni és 7-én a 
»S z a r v a s« szállóban hangversenynyel 
egybekötött zártkörű lánczeslélyt rendez, a 
melyből Sárközy bandája is kiveszi részét. 
E mulatság iránt nemcsak a városban, de 
megyeszerte nagy az érdeklődés a leány
sereg között, igen sokan szándékoznak a| 
vidéki urak közül is részt venni, sőt a mint 
halljuk, a szomszéd megyékből is készülőd
nek eljönni. Mindenesetre az idei farsang 
egyik fénypontja lesz e mulatság.

— Kotor nagyközségben a most meg
ejtett népszámlálás adatai szerint 3934 la
kos van. Szaporodás 10 év lefolyása után 
628 lélek. — Ugyanott az anyakönyvi ki
vonat szerint az elmúlt évben született 168, 
meghalt 87 egyén, házasságot pedig kötött 
25 pár.

— Színészetünk. Fekete Miksa színtársulata 
derekasan igyekszik megfelelni a közönség vára
kozásának. És a közönség nem is marad hálátlan, 
mert a terem mindennap zsúfolva van és a hall
gatók közöli nem egyszer vannak vidékünkbeliek 
is. A társulat úgy előadásban mint felszerelésben 
a jobbak közé tartozik. Részletes tudósításaink a 
következők: Szombaton, azaz f. hó 26-án színre 
került »A Gésák« ez. 3 felvonásos víg operelte. 
Medgyesi Erzsi (Mimóza) és Csele Lajos (Vuncsi) 
segítették elő a mai nap sikerét. Imári márki sze
repét kitünően adta Fekete, a Reginaidét pedig 
Szitui László. Megnyerőén játszott Kövi Kornélia 
(Ladi Constans), Abonyi Teréz (Juliette) és Kövi 
Juliska (Molly). Vasárnap két előadás volt. Dél
után félhelyárakkal adták elő »Szulamith«-ot. Este 
Géczinek »A mit az erdő mesél« czitnü népszín
műve került a színre. Kiválóan játszottuk. Fekete 
(Bacsó), Bulla Ákos (Basa), Kovács (Dóka), Csete 
(Ficzera) és fia (Szitay), Kövi Juliska (Zsuzsika). 
I.egmegnyérőbben Medgyesi Erzsi (Kató) játszott. 
28-án, hétfőn színre került az »Arany lakodalom.« 
Különösen Feketét (Krausz bácsi) keil kiemelnünk, 
a ki ügyes játékával a közönséget folytoh derült 
hangulatban tartotta. Koltay szerepét Fehér ját
szotta, Katalin, feleségeét pedig Szirmay Jozefina. 
Csete 3 szerepet játszott és pedig Howard, Kossuth 
és Kuprianov szerepéi elég sikeresen. Kedden »Na
poleon öcsém« 3  felvonásos bohózat került szinre, 
melyben Szitay (Fanyari Napoleon) játszott kivá
lóan. Megnyerőén játszott Fekete (Maczák). Fehér

(Tállyai), Szirmay Jozefine (Lilli), Kovács (Barálh), 
Csete (Fülöp), Kövi Kornélia (Flóra) és Bulla (Bi- 
sotka). Szerdán két előadás volt. Délután az ifjú
ság részére adták »A falu rosszát.« Este »Diplo
más kisasszonyok« 3 felvonásos bohózatot (irta 
Kövessy) adták elő. Kijutott is a tapsból Medgyesi 
Erzsinek (Óceánul, Szitay Lászlónak (oroszlán- 
szeliditő), Cselének (Faragó), Feketének (Lipkai), 
Kövi Juliska. Kövi Kornélia, Szigetin, Szirmay 
Jozefine és Dobos szintén kitünőnn játszottak. (Tud.)

— Testi sértés. Mursics látván és neje 
Mursics Mária csalfadombi lakosok m. h ó  
20-án vígan mulattak Hozsekovics Ferdi- 
nánd ugyanotlani lakos házánál. Lakodalom 
volt Hozsekovicsnál, ők is részt vettek a 
család örömében. A mint másnap a hajnali 
órákban hazaindultak, az utón Zádrávecz 
József csalfadombi lakos megtámadta őkel, 
s az asszonyt oly keményen megverte, hogy 
az orvosi vélemény szerint három hétig 
gyógyuló testi sértést ejtelt rajta. Hogy mi 
vezette Zádráveczet ezen hősi teltre, az is
meretlen. A büntető igazságszolgáltatás bi
zonyára majd kedvét veszi a hős vere
kedőnek.

— Lopás. Zádrávecz Iván oreovesáki 
földmives lakóházának zárallan padlásáról 
m. hó 14-én virradóra 40 klgr. szalonnál, 
2 drb sonkát és 3 pár húsos kolbászt is
meretlen teltes ellopott. A stridói csendőr
ség a nyomozást megindította.

Végzetes lópatkolás.
A véletlen sokszor csodálatos játékot üz és épp olv 

bizarr, mint előre nem látható hatást kelt. Egy kovács meg
patkol egy lovat, a ló mellbe rug^a őt, vagy tévedést követ 
el a gyógyszer alkalmazásánál és palkórugáshoz ezenfelül 
még a gyomorbetegség csirája is járul. Ezen baleset Dor- 
mond Károly patkoló kovácsot érte talonban. Wadtkanton 
Svájcz. és arról szóló levele a következő részletes felvilá
gosítást nyújtja:

•Néhány év előtt patkolás közben egy ló mellbe rú
gott. Erélyes szert akarván alkalmazni, erős adagot adtak 
egy olyan gyógyszerből, amelyet rendesen külsőleg szoktak 
használni.

Ezen Idő óta szünet nélkül rettenetes gyomorfájásban 
szenvedtem, minden orvosi tanács, minden szer hiábavaló 
volt. Egy napon egy érdekes füzetet kaptam számos bizony
lattal a Fink labdacsok használata által elért gyógyulásokról. 
A legőszintébb hála leveleit ■ lvastam olyan egyénektől, a 
kik gyomorba;ból gyógyultak ki és ezen irat oly bizalmat 
keltett bennem, hogy elhatároztam a Pink labdacsokkal való 
kezelést megkezdeni. Nyolc/, dobozzal vettem egymás után 
és ki kell jelentenem, hogy gvoinorfájdalmaim elmúltak és 
egészségem általában jobbra fordult.-

A Pink-labdacsok erősitik a testet, a szervezet rendes 
működését ismét helyreállítják és megbecsülhetlen szert ké
peznek vérszegénység, sápkór, rheuma ellen. A vérnek újra 
erőt és tisztaságot kölcsönöznek, a melyek oly szükségesek 
a rendes vérkeringéshez és a megrendült egészség helyre
állításához.

Kapható minden gyógyszertárbau, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖRÖ K JÓ ZSE F  c y ó g y s s o r é a a -  
n él, (B u d a p e s t , K ir i ly -u t c z a  is.) i frt 7$ árért d o b o s o n 
k én t, vag y 9 frtért 6 d o b o z o n k é n t.

S zerkesztő i üzenetek.
A t. jegyző és népszámlálási-biztos urakat kérnök, szí

veskedjenek népszámlálási adataikból főkép a nagyobb köz
ségek, vagy a körjegyzőség lélekszámát tudomásunkra hoz
ni. Mindenki érdekkel olvassa ezeket a statisztikai adatokat, 
főkép ha az előző 10  évi végeredménnyel is összehason
líthatja azokat.

Perlak. A Vörösmarty ünnep leírását köszönöm ! A 
szép mulatság sikere felett legőszintébh örömömnek adok 
kifejezést. Éljen Perlak !

Kotor. A tudósítás megjött. Bárcsak más alkotómmal 
is felkeresne bentiünket tudósításaival. Köszönettel vennők.

Dráskovecz. Az apróságokat megkaptam. Hasznukat 
veszem. A vers az életből van, de mivel nem mindent le- 
közzé tenni, a mi igaz, versét nem közölhetjük.

Zsolna Cs A két szép czikket köszönettel vettem. A 
kiadóhivatalnál intézkedni fogok. Szives megemlékezéséért 
meleg köszönet! Kérdésére a válasz: jul. 1. Szívélyes üd
vözlettel 1

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



Broj 5.XVIII. tečaj. Vu Čakovcu, 1901. 3-ga februara.

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

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam 3e predplate i obznane 

pošiljaju.

M EDJIM URIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znanstveni i povučljivi list za puk

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

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol lela . . .  4 kor.
Na det vert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 filj

Obznane se poleg pogod e 
i fal računaju.

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

Od povanje perade
Kak sem vu Budapeštu hodil, sem po

gledal i ravno onda držanu izložbu perade. 
Bormeš je lépő bilo gledati od lepših lepše 
fajte perade. Ni sam mogel obstati, da jeden 
par lépe kokoši i kokotah dimo nebi nesel 
svojoj materi. Vugodneši dar za opomen 
niti nebi mogla dobiti, jer prvič ove su njoj 
taki pred očima, a drugoč pak i hasna 
nosiju.

Dimo pelajuč se sam si mislil, k a ko v 
aolov bi bili na naš puk. ako bi više skrbi 
obrnul na povanje perade. no pak ako b i! 
bole se razmel k tomu.

I vezda lépe peneze, popriliki. 200 jezer 
forintov nam donese orsagu samo jajeta perje ! 
i t. d. kaj vun odneseju vu druge orsage a 
kaj pak ono, kaj doma pohašnujemo! I vno- 
go dobrih gazdaricah. koje blizu varašov 
stanujeja jedino si iz perade izjajetah pris- 
krbiju sve kaj njim je na kuhnju potrebno 
A kaj pak ako bi popravili fajte. Bormeš 
nebi bilo zadnji dohodek vu gospodarstvu 
ono, kaj iz perade vzememo nutri.

Taki vam povem, kaj razmem pod po- 
pravljenju. Počrnimo na lajti. Naše kokoši, 
race, guske su zato né tak hude tajte, a 
pure pak su takve kojim vu Europi neima 
para, iskaju je i odpelaju vnogo vun pak 
bi još jedenkrat tuliko odpeljali, ako bi nje

bilo. Zvun toga pak su se naše fajte več 
privčile pod taj zrak i ni je tuliko betegov 
kak med peradom zvunašnjih orsagov kaj 
pak je jako znamenita stvar, jer znamo, da 
i tak dostakrat pustoši beteg med peradom.

Sve svojstva računaju, pak ako k tomu 
denemo još da naše kokoši i dosta jajetah 
daju to preporučam, da ostanimo mi samo 
pri našoj domačoj lajti. ali nju moramo 
popraviti. Popravimo nju tuliko. da kaj za 
dobre fajte znamo iz drugih orsagov kokoie. 
gusake ili racake si priskrbimo, te sa ovi
in i prepuščamo naše fajte iliti iz od ovili i 
od naših kokošah dobljenih jajetah plodimo 
mladinu Takova prečna fajta hude onda 
čuda vekšeg téla, a bolje mesnato blago pak 
svaki kupec bolje plati.

Takove izprobane fajte koje se najbolje j 
privčiju našem zraku su sledeče, pri kokošah ! 
L angs ham  i P lym u th , pri guski Emde- 
n it i pri raci Pekingit.

Kak pri svakitn plodjenju. tak i tu 
stoji, da s čim lepši s čim zdraveši su pari, 
s tem lepše i zdraveša hude od njih dob
ljeno pokolenje. Negda jako mladoga kokola 
pustiju med kokoši, a od takvoga pak su 
jajeta ili neplodiva ili pak skužnjene piš
čance daju, od dvejuh Ijetah mlajšeg kokota 
ili kokoši jajeta su vnogoput neplodiva. 
Zvun toga i maj mo skrb, da od vremena do 
vremena ponovimo krv med ml idinoin tak.

da ili sa kupljenjem ili po menjbi novoga 
kokota dobimo.

Na hranenje lakaj i na mladinski ko
teč imajmo skrb, ako dober dohodek hoče
mo imali iz mladine. Zvun hudog i tolišnog 
Žitka naj ima mladina po letu i po zimi 
nekakvu zelenu krmu, kaj jako podpomore 
ceranje. dakle vu zdravju drži i od svako- 
jačkih betegov oslobodi živinu.

VTu Ijetu, ako ga né dosta travnatog 
mesta, gde bi se mladina pasla i drapala, 
dajmo njim nekaj zelene šalate, zelenja, a 
po zimi nak rezanu repu, pak je i dobro 
ako folišno zelje za mladinu zakvasimo. Sve 
ove, né samo da su zdrave, nego sa jed- 

j mm i na faleše deneju hranenje.
Još od jednoga očemo govoriti a to je 

vkrej hičeno meso. Moremo videti, kak se 
kokoši trgaju nad črevami, koje na smetje 
hitimo Vu selo je moči vnogokrat dohiti fal 
kajkakove žigerlce, ove dobro činimo ako 
spokupimo i doma narežemo i ono sku
hamo.
Po Ijeto naj imajuživinedosta i frišku vodu 
Huda stara voda je vnogim betegom zrok. 
vu vručini je jako dobro ako somu kiseli- 
nu zmešamo med vodu. A vu zimi pak pa
zimo, da živina malo stato vodu. mlačnu 
vodu pijeju

1 pri kolcih mladine smo dosta od- 
zadi Vu Ijetu su nekak je mladina, ako je

Z A B A V A

Dogodjaj jednoga doktora.
Kada sam škole zvršil — pripovéda 

doktor svojim slušateljem odišel sem iz rod- 
noga varaša vu Ameriku, i za kratek čas 
sem mesto dobil vu Newyork državi. Tu- 
burn zvanom varašu, gde sem služil kakti 
doktor pri reštantih.

Pod mojom rukom imel sem jednoga 
rešta, vu kojem su najvekši zločinci bili za- 
tvoreni. Med ovimi bili su dva lopovi, koji 
su do smrti rešta bili odsudjeni, i zname
niti su bili poleg svoje strašne jakosti i 
prefriganosti. Mene su jako mrzili, ar sem 
jedenkrat više komadov železne meštrije naj- 
šel pri njih, koju su pod opravom skri
vali. S drugom prilkom sem opet to doka
zal od njih, da se višekrat pretvorijo vu 
beteg, i zbog toga sem njim višekrat zatajil 
prošnju, da se vu špital spraviju. -— Od po- 
četka navék imeli su nakanenje, da iz rešta 
vun skočiju. Kada su pazitelji na todošli, raz- 
družili su nje, i žmetne lance hitili na noge 
da nepobégneju. Nego suprol svemu tomu, 
za nekoji dan izniknulo jih je iz rešta. kak 
da bi je megla odnesla.

Nekak na dva tjedna zatim. kak su 
ovi skočili, imel sem jednoga silnoga posla 
vu Caynga2ridgebu, i jeden dén odpravim 
se na konju tam.

Han poldne sem došel vu selu. Komaj 
sem se nagledal one lépe okolice. Caynga 
jezero jedno iz med onih. koje s Erie zva
nom jezerom skup célo mrežo jezerah čini- 
ju — pred menőm se svétilo vu svojoj le
poti. Med strmnimi, črnimi bregi teče la vuz- 
ka. duga srebrna nit, kak da bi pomiriti ho
tela na dvé strani stoječe pečinske óriásé 
koje več više jezero — lét srdito glediju 
jedmi proti drugoj. — Ober jezera, koje je 
blizo četrdesel englezkih mila dugo i na 
ovim mestu više kak jedno milja široko; 
mosta je podigla amerikanska poznata dr- 
zovitost. i to čudnoga mosta — iz dréva. 
Čez ov most leti ju prék BulTalo-i Attika zva- 
ne želježnice hitri cugi proti Cayngabrigde, 
jedni mali, nezahtévni seli, gde je lakaj i 
štacija.

Za kratek čas sem zvršil posla vu seli. 
i opet «c sedem na konja, da odjašem di
mo. — Cayngabrigde selo leži med samimi 
strašnimi šumami, vu kojih se kakti oriaši 
zdižu proti nebu visoki hrasti, med ovimi 
sem moral dugi falat jahati Kada sem pod 
ove oriaše dojahal, počnem premišljavati

nad prošlim vrémenom. Kak tak premišlja- 
I vam. opadne mi vuzda iz ruk, i vrlo ži- 
vinče od vezda po malem kasa napré. A 
ja se začudim, zaglednem nad onom lepo- 
lum, koju su sunčeni traki pred me posta
vili. kada se svaki zeleni listek svétil, i kak 
da bi skrajec svakoga lisleka vu pianinu 
gorel. Iz te sénje me vezda čisto naglo ne- 
kakov šum prebudi, koj se iz pod drevja 
čul. Odmah zgrabim za pištolju i naglo se 
obrnem, nego vu ovim hipu me odzada tak 
lupil nešči, da sem odmah omedlel. Još je- 
denput sem odprl oči. i tak se mi vidlo, 
kak da bi iz med ovih lopovov koji su 
vujšli iz rešta — jeden ober mene prignut 
vizitéral. pregleda val, a zatim je opet črni 
mrak postal pred očima.

Več kesna noč je mogla nastati, kada 
sem k sebi došel. Kada oči odprem, ober 
sebe vidim modro nebo i svetloga meseca. 
Strašna bol. koju sem čutil na glavi me 
silila, da s rukom popetam ranu, nego sada 
s najvekšim začudjenjem spazim, da su mi 
ruke i noge svezane. — Počel sem se sie- 
čati na razbojnika, i grozovita misel me ob
hajala. tak, da mi je i isto srdce prestalo 
luči. lak sem čutil, da na nekakovi dvéma 
trdi, i odtri i porednimi, iz zemlje vun .sto
ječi stvari ležim, koje mi s bezkrajnom bo-



lépő vréme, se i vuni potegneju, akoprem 
tu jako lehko postaneju žrtvam zvérjam. All v 
zimi vu iz deskah napravljenim kotcu jako 
vnogo trpiju od zime, zbog česa se i vno- 
goput poleg dobre hrane jako osušiju.
Jako je hudo i to, da vu kotci smetje gnoja 
ostavimo vu kojim se svakojački kukci po- 
vaju, koji su takaj na kvar živinah.

Kad dakle hočomo povati žlvinu naj 
nam bude prva skrb dobroga kotca napra
viti. Iz deskah koteč ne vredi vnogo. Vu 
letu je jako vruči a vu zimi pak jako mr
zel. Pak iz deskah koteč je niti né jako 
faleši, kak iz cigla i ktomu takov vu Ijetu 
je mrzel i vu zimi pak topel. Kotca zvun 
toga moramo vnogoput čistiti sténe višeput 
pobélimo a štange na kojih sediju mladina, 
moramo sa vručim lugom oprati.

— F. —

KA I JE NOVOGA?

Č a /a r n a  ž e n a .

Vu Kremsu je vumrla jedna sedemde
set i četiri Ijeta stara ledična žena Peter 
Maria, koia je vu célim svojim življenju od 
svéta samotno i na videnje siromaško ži
vela. Po smrti su njoj njenoga testamenta 
razpečalili vu kojim je kremskoj gimnaziji 
i realni školi svakoj 16 jezer korun na si- 
romašku kassu 8 jezer korun i na siromake 
4 jezere korun ostavila.

P o d r ta  š ta J a .

Iz Praga javiju jednim budapeštanskim 
novinam, — da je tam poleg varašavu jed
nim maroiu jedne Stale, vu kojoj je šest 
ljudih i 47 komadov marhe bilo, se doli 
vrušila bolta. Jednoga kučiša žena je vu- 
mrty, a drugi pak su svi oranjeni. Zrok 
vrušenja je to bil, da su sténe jako podrte 
bile tak da su več némogle držali boltu.

S k o č i la  j e  Iz  š n e lc u g a .

NaKelobia banhofu je iz šnelcuga, još kad 
je pomalem išel doli skočila jedna gospods-

lečinom mučiju telo, i kada počnem mir § 
poslušati; čul sem pod sobom vu glubljini 
šum slapov. Sve malo pomalo došel sem 
na to, da mostu Caynga vode ležim, i to 
poprečkih na šinjah, kojimi sem tak tvrdo 
bil prevezau, da sem se niti genuti né mo
gel. Strahotum me napunila misel, da naj- 
prviši cug, koj bu čez té most prék ružil, 
mene na tri komade rezseče.

Malo je talilo, da sem opet né omed- 
lil. Nego ipák sem se podsiguril i célú ja
kost skup spravil, ar sem se več metal, 
vijal med vužinci, samo da sem né zdvojil, 
i tak se mi je vidlo, kak da bi mi oštri vu
žinci sve žile prerezali; prije sem za pomoč 
kričal, a onda pak plakal kak malo déle. 
Próbál sem i to, da se vu drugi položaj po- 
koturnem, nego ve pak mi je tu opalo v 
pamet, da s nepazljivim gibanjem lehko 
med slape Caynga vode opadnom — skup 
zvezanimi rukami nogami!

Mrzel znoj me poléval, i vtihnul sem, 
nego té stališ je né držal dugo, ar tam gori 
skoro bojazljivo stoječega punoga meseca 
svetlost, a doli pak šum slapov, pak ošter 
veter, a onda opet mir; sve to me tak dir- 
nulo, da sem se neizpisljivo počel bojati.

Čustva su me mučila, trapila i spred 
ovih mukah néga bilo oslobodjenja! — Stupi

ke oprave žena. Jeden policaj nju je v pa
met zel i taki nju je prijel. Povedala je da 
se Farkas Verona zove i iz Jászapáti vara
sa je zdomom. Zato je skočila doli jer je 
iz Budapeštebezkarte se peljala bojala sedaju 
primeju. Vu špital su ju odnesli, a kad pak 
od onud vun dojde budeju nju prek 
dali sudu.

V b o js tv o  vu š u m /.

Pojén občine Stanovnike jedno krvno 
ubojstvo drži vu uznemirnosti, kojemu je 
Petresku János glasovih zverokradica postal 
žrtvom. Prošloga m. 2f)-ga vu jutro je Petresku 
sa svojim pajdašom Muresku Todorom ta
kaj zverokradicom išel vu šumu na košute 
streljat. Vu šumi su se_ razdružili, da svaki 
ekstra budu napažuvali na košute. Dva paj
daši su skoro vu jednim vremenu spazili 
jednu košutu koju su hoteli s’nljili. Naj- 
prije nju je Muresku zel v cilj, ali hic nije 
bi smrtni, pak je zato ova još bežala i to 
ravno prama Petersku gdo ju je v cilj zel 
i streljil. Na to je došel ta Muresku i košutu 
je sebi zahtéval, vu kaj pak je Petresku né 
holel privoljiti. Počeli su se svadili. Petres
ku je Muresku-a na zemlju hi til, a ov pak 
je pušku zgrabil te je Petresku-a vu prša 
streljil, od česa je Petresku vumrl. Proti 
Muresku su iztragu podigli i pri likom rote
nja je sve valjuval.

O r a a č k i  s e ja m .

O. m. 4-ga bude se su Čakovcu orsački 
sejam držal, to je tak zvani Blažov sejam. 
Vu Čakovcu bude zvun ovoga još ő sejmov 
i to aprila 1-ga, juliuša 1-ga, august 3-ga, 
oktobra 14-ga i novembra 25-ga.

O g ilta n a  ta m l l ia .

Vnogoput se zbog zaboravljenja velike 
nesreče pripeliju. Tak se je pripatilo i vu 
Dubrava občini sa Kuhanka Mihály maloga 
birova familiom. Vu hataru občine su se

mosta su se čista malo nuhali pod slapi 
morskimi i meni se je več tak vidlo, kak 
da bi ružil proti meni cug i svaka las je 
od velikoga straha proti nebu stala; ako je 
veter počel malo bolje puhati, več sem mis
lil, da približavajučega cuga lokomotiv ruži 
i srdce mi je prestalo luči, ali vu sledečim 
hipu je več opel stračnom hitročum počelo 
biti, tak, da sem mislil da mi odmah vun 
skoči.

Jesu takvi posli — gospoda moja, — 
koje nigdar neinrem prerazmeti; med ovimi 
v prvim redu to nerazmim, da kak sem 
mogel onu strašnu noč preživeti.

To je čisto stalo pred menorn, da na 
svaki način se moram trsiti, da iz šinjah 
nekak doli dojdem med šinje, ako nečem 
vu sledeči minuti s najstrašnišom smrtjom 
poginuti.

I zato sem si svaku najmenjšu žilicu 
tak napel, da sem mislil, da sve spoka vu 
meni, i tak dugo sem se hital metal, dok 
sem na zadnje zaisto med šinje došel. — 
Ovo strašno metanje, obračanje — če je 
prém samo nekoliko vur trpelo, meni se 
ipak tak vidlo, kak da bi za célo vekiveč- 
nost trajalo.

Tak anda bil sem oslobodjeni? Né sem

jako razplodili vuki pak je zato po gla\ar 
stvo sa giftom hotelo izpustiti zvére. Vu su- 
botu je Kleszko János tamošnji Stanovnik 
jednu kravu zaklal iz mesa ove je kupilo i 
poglavarstvo, te je ga ogiftalo pak vun delo 
vukom. Meso je od inesara Kuhanka vzel 
prek te je iz ovoga sébi jeden veliki falat 
odrezal. Sa ogittanjem je bil naloženi Mi
liők András podkapuš, gdo je i on falat 
ogiftal kojega je Kuhanka vkrej del. Kuhan
ka je još vu subotu odnesel dimo vkrej 
deto meso, koje je vu nedelju o poldan že
na skuhala. Muž, žena i 2 dece su sa dob
rim apetitom pojeli meso. Vu nedelju je bi- 
rov išel k kapušu, da mu nekakvu zapoved 
naloži i kad je ob 5 vuri vu hižu stupil 
je célú familiu mrtvu našel. Iztraga je za
tem iznašla, kak se je ogiftanje pripetilo.

S t e k i /  p e s .

Vu Székesfehérváru je jako vu strah 
donesel občinstvo jeden slekli pes Prošlog m 
29-ga 4 ljudi je zobgrizel pes i od jutra do 
večera su ga zabadava naganjali prijeti nisu 
ga mogli. Nazadnje je Habbi József policaj 
sa sabljom zakljal stekloga psa, koj je još 
više psu v zgrizel.

B lis k a n je  i  g r  m l je n  j e  vu ja n u a r u .

Opet čujemo glas od bliskanja i griu- 
Ijenja i to sada iz jedne Borsod varme- 
gjinske občine. Kak iz Mezd-Keresztesa pi- 
šeju tam je prošloga meseca 30-ga ob 7 
vuri 40 minut jako bliskanje bilo zatem 
pak jako grmljenje, a med tem pak je skoro 
pol vure dugo deždj išel.

U b o jn ik  d e tle .

Krvno ubojstvo se je pripetilo prošlog 
tjedna jednog večera vu Szegedu vu verk- 
štetu Tamásy György cipelara, gde se je 
Toczakov Pál 18 Ijet star detič posvadil sa 
Barna Antal 19 Ijet starim detičom. Zbog 
nekaj maloga su se posvadili, ali su nahit-

znal, ar nésem imel vréme nad lém pre- 
mišljavati, ar sva čustva nezaklučno, a potle 
sve bolje i bolje poznato, da se približava 
nekakva stvar, koja mrinlja, inrči i lo 
nemre bili drugo, kak hitro letečega, cuga 
lokomotiv (ogenj, kotel.) Taj strašen mir je 
još slrašneši poslal od bučenja cuga, koj je 
s velikim glasom se približa val, kak je vre 
to navada pri amerikanskih cugih. Letel je 
kak strela proti meni. Još jézero koračajov, 
još petsto koračajov, ve taki dojde do me
ne . . . .  i obkolile su me s\’e muke pek- 
lénske, ali niti jedna žilica se né génula vu 
meni tak sem ležal med šinjami, kak ko
mad dréva. Počel sem kričati, ali da sem 
niti sam svojega glasa né čul; kak bi onda 
čuli oni pulmki, koji su na letečim cugu 
bili? —

Vezda vu neizmernom kratkim času 
spazil sem svetlošču, koja je toplotu zlévala 
na me, i vezda je potemnulo sve: pak opet 
čujem s hrumeti, kak da strela poči, kak 
da bi se nebo i zemlja strešila. Čisto na 
par prstov dalečine je odružil cug ober 
mene to železno strašilo; bil sem oslobo- 
djen! Zatim još na pol vu bezsamosvéstnim 
slalisu čujem, kak ober mene drnjgeče, ruži 
tak da se sve stepalo, videl sem plašljivo 
séncu ober mene prejti. dok |e opet né do-



rom i do bitke došli. Toczakov je sa jednim 
drevom hotel argumenlérati po hrbtu paj
daša, a ov je zgrabil šujsterski nož i sa tem 
je vpičil Toczakova vu črevo. Gazda je sa
mo ondadošel dima kad je detič vu krviležal 
Vu špital su ga odnesli, gde je vumrl. Bar
na se je sam javil pri žandarstvu.

P ro d a n e  p u c e ,

Vu San Frančiško se je prošlog tjedna 
sramni dogodjaj pripetil, šest kinezerskih 
pucah su na licitaciji prodali. Licitaciu nig- 
do nije priprečil i siromaške puce su bez 
svake pripreke došle vu ruke kupcov. Cena 
njim je napriliku 8000 korun bilo.

P o b o ž e n  u b o jn ih .

Smešni slučaj se je pripetil pri csik- 
szeredaiskim törvénjszéku. Jeden muž je bil 
sa ubojstvom obtuženi. Sve je tajil prije, 
dok nije došel vu veliku hižu, gde su na 
stolu sveče gorele pred razpelom. Tu je sve 
počet valjuvati. To su i sudci previdli da 
zbog pobožnožnosti tak valuje, jer kad ga 
je sudec pital: »Rečite, samo, gda ste onoga 
čoveka zaklali, kaj je sve bilo pri njem?« 
— »Prosim Ijépo 200 forinti vu torbi jed- 
na slanina i kruh.« — »Peneze ste vzeli, a 
s kruhom i slanimom kaj ste včinili?« — 
»Kruha sem pojel, ali slani nu sem tam os- 
tavil, jer je bil petek, pak na takov dan 
meso jesti — je gréh

K a k v o  vré tn e  h u d e  vu /e b r u a r u ?

Falb, kojega prorokuvanje na januar 
mesec se je dobro spunilo, i na februar me
sec nevugodno mokro vréme prorokuje. Vu 
prvoj tretini meseca bude vnogoput deždj i 
sneg curel. Vu drugoj tretini bude curenje 
prestalo, ali vu tretji opet počne cureti. 
Jer pak bude vručina nenavadno velika, 
bude se snég na hitrom talil i zbog toga je 
moči poplave cekati. To je prorokuvanje
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SChféleer P á frá  n y - to k o c s k á k elhajtó.)

Millió embernek*“" ű r * egészséget!
Kik g a la n d fé re g b e n  é s  g y o m o rb a jb a n  s ze n v e d n e k .

Pantlikagíiiszta fejestől,
a páfránv-tokocskák által 
fájdalom nélkül, jótállás 
melleit, a legrövidebb idő 
alatt v<» perez alatt) teljesen 
elhajtalik. Ezen kitűnő gyógy 
szer fájdalom nélküli gyors 
és biztos ered mén véért jót
állás nvujtatik. Xein árt, ha 
pántlikagiliszta féreg nincs 
is jelen. Az életkor meg
jelölendő T ö rv é n y e se n  
védve. Kgv eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel-és külföld részére

a kö vetk e ző k  : Az arc/ hal - 
vánvsárga. bágyadt tekintet. Q  
kék szemkarikák. lesová-”  
nyodás, elnválkásodás, be-H 
vont nyelv,emésztbetlensér. *  

étvágytalanság felváltva mohó étvágvgyal, gyakori 
rossz n Hét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, 
nyálösszegv ü'emlés. a t<-st megdagadása, gyomorsav. 
gyomorhév, gyakoii felböfögés, bélgö'cs. hengergetés, 
hullámszerű mozgások, szúró, szivei fájdalmak és szú
rások a belekben, szívdobogás, a vérke ingés rendet 
lenségei, különösen nőknél, gyakori véletlent! beálló
főfájás. a búskomorságra való hajlam, élottmlság és 
a halál óhajtása.
E g y e d ü l v a ló d i k a p h a tó : S C H N E I O E R  J Ó Z S E F  

jjfógyszerészaébjlesiczán. Fo utcza 55. IHumgy. orsz.

T öbb száz kiváló o rvos által ajánlva. 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványviz. 

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

1070. vh. sz. 1900.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ;iz 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a érleimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
1900. évi V 600/1. számit végzése követ
keztében Bihari Benő villányi ügyvéd állal

képviseli Bölcskey Gyula villányi lakos ja
vára igrecz János és neje csukoveczi lako
sok ellen 467 kor. 93 í s jár. erejéig 1900. 
évi nov. hó 2-án foganatositolt kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 88ökor. 98 f.-re 
becsült következő ingóságok, u. m.: 2 ló, 1 
borjú, 2 kos, 2 kocsi, 2 sertvésól, 1 ól, ku- 
koricza. bor és liszt nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1900. évi V. 606/2. számú végzése 
folytán 467 93 f. kor. tőkekövetelés, ennek 
1900. évi szept. hó 18-tól járó 6% kama
tai, 78% és eddig összesen 83 k. 20 f.-ben 
bíróikig már megállapított költségek erejéig 
beszámításával a már lizetett 238 k. 88 fil
lérnek a helyszínén, vagyis Csukóveczen 
leendő eszközlésére

1901. évi február hó 6. napjanak d. u. 2 órája 
határidőül kitüzetik és althoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.'CZ 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
íizeles mellett, a legtöbbel ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX t.-cz. 102. & ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon 1901. évi jan. 22-én.
S ó s  F r ig y e s

S4'.t kir. bírósági végrehajtó.

TH1ERRY A.-féle
vérképző és tápláló valódi

K i M R T T j t - P R S Z T K E R
az egyedüli szer vérszegénység, sápkór és ezek utóbajai 
ellen. Mellőzzük a nehéz, a véredényeket túlterhelő 
vasborokat és használjuk ezen általánosan kitűnőnek 
ismert pasztillákat. Minden duboz a készítő sajátkezű 
aláírásával kell hogy ellátva legyen. Egy dobozzal 4  

k o ro n a  előzetes beküldésénél hér ment ve küid

Thierry A. gyógyszertára
Pregrada, Rohitsch-Sauerbrunn m ellett.

3

Nélkülözhetlen és utolérhet len, hatása kitűnő. 
V ilágczikk, kivitel m inden  o rszágba.

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

jegygyel van ellátva Évente 6 m illió  üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s tá n  kü ldve 4  ko rona .

Egy p ro b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  2 0  fillér. Széjje l- 
kü ldés csak  e lő ze tes  fize té s  ese ten .

THIERRY A. centifolia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhalásu. Operácziókut a legtöbb!) esetben fölöslegessé lesz. 
K kenőcscsel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csőn tsz üt, újabban egy 22 éves rákszerü 

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

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

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

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

_____________________ 763 13 -  25____________
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