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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 könyvkereskedése 
de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

M egjelen ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap .

Előfizetési árak:
Egész é v r e ............................8 kor.
Fél é v r e .................................4 kor
Negyed évre . . 2  kor

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Kckstein B. hird. irod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
-Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Nyilttér petitsora 20 Ilii.

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

Nagybőjti gondolatok.
Memento quia pulvis e s !
Azokat szoktuk világi gondolkodásunk

nak, anyagi érzelmiteknek tartani, a kiknek 
ezen gömb, melyet laknak és melyet föld
nek nevezzünk, egyik részecskéjén csüngnek, 
a kik semmit sem becsülnek, mit sem sze
retnek, a mi ezen túl fekszik; oly emberek 
ezek, a kik ép úgy vaunak korlátozva, mint 
foglalkozásuk, vagy mint vagyonuk, a mely 
megmérhető, a melynek benfoglalata kiszá
mítható és határai megjelölhetők. Nem is 
csodáljuk, hogy emberek, a kik oly csekély 
föld részecskébe egész bizalmukat helyezik, 
az igazság kutatásához való legkisebb szán
dékuknál is inognak; midőn oly rövidlátá
suk mellett az egeken s csillagokon túl 
egész az Istenig át nem hatnak; midőn a 
szellem kitűnőségéről, a lélek méltóságáról 
mit sem tudván, ennek kielégítéséről mit 
sem sejtenek; valamint arról sem, mennyire! 
maguk alatt látnak mint. a mi földi; meny-1 
nyíre szükséges nekik hinni egy legfelsőbb! 
s leglökéletesebb lényben. I. i. Istenben: 
mennyire elkerülhetetlen nekik oly vallás.; 
a mely azt hirdeti és a mely ez iránt biz
tos kezességet nyújt. Kllenkezőleg igen küny- 
nyen tudjuk felfogni azt, mennyire fekszik 
az oly szellemek természetében hogy kö
zönybe s hitetlenségbe sülyednek, s igy a 
vallást s az Istent is oly dolgoknak tartják, 
melyek a világon, az ember szive, lelkében 
csak alárendelt helyet elfoglalni jogosítsák.

Vannak emberek, a kik fájdalmasan 
várják azt, hogy az egész világ istentelen
nek. hitetlennek s szabad gondolkozásunak 
jelentse ki magát, hogy igy ők ájtatosak. 
kegyesek s vallásosak legyenek azután: mert 
akkor közönségessé, vagy jobban mondva 
közössé válván amaz: ők azzal felhagyná
nak. Vagyis, ha látnák, hogy az egész világ 
istentagadó s vallástalan, akkor ök különcz- 
ködni, kivélell tenni akarván, vallásosak 
lennének

A hitetlen ember olyan ember, a ki 
rendszeresen tagadja a személyes Isten lé
tezését; azt vallja, hogy nem hisz. hanem 
hogy csak tudja és pedig tudja azt. a mit 
eddig megismert, nem is akar hinni semmit, 
hanem tudni.

Minden dolognak alakulását, képzéséi 
a véletlennek tulajdonítja és tudja, hogy 
minden természetes utón fejlődött.

Önmagáról azt hiszi, hogy ő a minden- 
ségnek igen csekély része, hogy joga van 
önmagára, eszére, életére. Saját eszét min
den igazság, minden hitelességnek mértékévé 
teszi; a mit akar, azt elismeri, a unt pedig 
nem akar, azt nem ismeri el.

A hitetlennek mégis van czélja h: noha 
maga azt mondja, hogy eredetileg, tehát lo

gikailag mindaz, a mi e világon van, czél j 
nélküli; mégis önmagának írja elő azt al 
ezéII. hogy a hol csak teheti, nyomja a hi
tet, a melyet különben ámításnak nevez és! 
hazugságnak.

Alaptalan és elcsépelt a hitellen embe-j 
reknek az a mondása, hogy a kereszténység 
az indus vallásból keletkezett volna; valót
lan az azért, mert mindkettőnek alapja ésj 
czélja is teljesen eltér egymástól.

A hindu vallás az észen alapszik, az ; 
tehát természetes.

A keresztény vallás pedig alapszik az 
Isteni kinyilatkoztatásban való hiten; az te-j 
hát kinyilatkoztatott vallás.

Az ind vallás magántermészetű, a ke-1 
resztény vallás pedig társas; azért csak a| 
kereszténységben lehetséges az egyház.

Az ind vallás pessimistikus; a keresz
ténység leményt nyújtó. Az ind vallás ke
resi a passioilást, a semmiséget, a nirvánát: 
ellenben a kereszténység czélja a cselekvés,! 
az örökélet.

Sok ember midőn teljesen ép és egész
séges, Isten létét vonja kétségbe. De ha be
tegség lepte meg öl. akkor hinni kezd Is
tenben.

Igen komolyan kellene magát megvizs
gálnia. mielőtt valaki magát elhatározza, 
hogy az érintett értelemben szabad gondol
kozásévá lenni akar. hogy elveihez képest 
úgy haljon meg, a hogyan élt. vagy ha erre 
elegendő erőt nem érez magában, akkor ha
tározza el magát úgy élni, a hogyan meg
halni óhajt.

A haldoklónál minden tréfás szó rosz- 
szul van alkalmazva, sőt szomorúan is, ha 
bizonyos alapeszmékre, alaptételekre vonat
kozik. Bármilyen legyen is valakinek véle
ménye arról, a mi a halál után bekövetke
zik: az elhalálozás maga mégis igen komoly 
dolog. És akkor éppen nem illik oda az 
élezelés, a tréfálás, hanem az állhatatosság!

Szeretnék látni egy józan, komoly, tiszta 
méltányos embert, a ki nyíltan kimondaná, 
hogy nincsen Isten; ez legalább önzés nél
kül beszélne. De nem hiszem, hogy talál
kozzék ilyen ember.

Nagyon szeretném látni azt is, a ki 
meg volna győződve, hogy nincsen Isten; 

j legalább közölhetné velem azon megczáfol- 
hatlan indokol, bizonyítékot, a mely öt az 
ellenkezőről meggyőzhetné.

Érzem hogy van Isten, de nem érzem, 
hogy nem lehetne Isten, s ez nekem elég! A 
világ minden okoskodása előttem e tekin
tetben hasztalan. A mi engem illet, azt kö
vetkeztetem. hogy van Isten.

Kzon konzekvenczia természetemben 
fekszik. Az alapot erre minden kényszer 
nélkül gyermekkoromban tudtam, fogadtam

l>e magamba, s megóvtam azt előrehaladott 
koromban is sokkal természetszerűbben, sem- 
liogy gyanakodhatnál!!, hogy az (alap) hamis.

Hallottam és hallom is említeni, hogy 
mégis vannak ilyen szellemek, a kik ezen 
alaptól menekülnek.

Nagy kérdés, hogy csakugyan vannak-e 
olyanok V de ha igen, akkor ez csak azt 
bizonyítja, hogy vannak szörnyetegek, em
beri szörnyelegek.

Memento homo . . . !
C selkó József.

Csáktornyái gazdasági téli tan
folyam.

Ezen helyen már több Ízben emeltük 
ki a földmivelésügyi miniszter urnák nemes- 
lelkű áldozatkészségét, melylyel különösen 
a még sötét tudatlanságban tapogatózó kis
gazda sorsán némileg könnyíteni óhajt, fő
leg azáltal, hogy alkalmat nyújt a népnek 
elsajátítani azon legszükségesebb ismereteket 
és gyakorlati fogásokat, melyeket mai nap 
minden okszerű gazdától megkíván az élet.

Hogy ezen magas támogatásban a mi 
vidékünk is részesüljön, Gyulay Károly gaz
dasági szaktanár Búzáson, Csáktornya köz
vetlen közelében rendezeti az elmúlt tél fo
lyamán két, hat-hat hetes gazdasági tanfo
lyamok melyen a tanulók minden anyagi 
áldozat nélkül, teljes teljesen ingyenes el
látásban részesülve, kiképzést nyertek a 
mezőgazdaság minden ágából, szabad ide
jüket pedig a rájuk nézve legfontosabb házi
ipar elsajátításával (kosárfonás és seprükö- 
tés) töltötték hasznosan.

Február hó 22-én befejezést nyert a
ll-ik ilyen tanfolyam, a melyen állandóan 
22 tanuló veit részt, még pedig következő 
vidékről:

Bocska (2), Kis-Csernecz (2), Mura- 
Szerdahely (1), F.-Szemenye (3), Z.-Szt-Ba- 
lázs (3). Farkashegy (2), Királyiak (1), Lé- 
grád (2), Zsedény (l). Kili mán (1), Magyar- 
Szerdahely (2), Csáktornya (1), Ivánfalva (1).

Az elmúlt tanfolyamok egész időtartama 
alatt, de különösen a nyilvánosság előtt 
tartott záróvizsgán meglátszott a hallgatóság 
áltál kifejtett szorgalom, de főleg az előadói 
kar buzgósága az elért szép sikeren, mely 
ily vegyes qualificátióval és korral bíró ta
nulók mellett kettősnek mondható! A vizs
gán — mely a tanulók által készitelt ipari 
tárgyak kiállításával kapcsolatosan lett meg
tartva — Csáktornya igen kevés, de annál 
több érdeklődést mutatott a vidék, a meny
nyiben — hogy csak egy esetet emlitsek — 
a távoli Bocska és Magyar-Szerdahely köz-



ségek bírái és Zala-Szt-Balázs község kör
jegyzője: Szondy László a vidéki gazdakö
zönség képviseletében megjelentek és ezál
tal dicséretre méltó nemes példát adtak sok 
kartársaiknak, akik ily ü Ivös, közérdekű 
intézmény iránt a legnagyobb közönynyel 
viseltetnek.

A jelenlevő szülők, meghatva a tanu
lók correct feleletei által, szép szavakban 
gratuláltak és megköszönték a tanfolyam 
vezetőjének, Gyulay tanárnak, hogy alkalmat 
nyújtott az ifjúságnak ily hasznos dolgok 
elsajátítására.

Gróf Zrínyi Miklós a költő emlékezete.
(Több hites kútfő nyomán: Brauner Lajos.)

Az 1664-ki év, Zrínyi életének utolsó éve, rá 
nézve legdicsőségesebb volt. Bátor és harczszoin- 
jas seregével keletre vonult az eszéki Ilidig, Brez- 
niczát, Babocsát, Szigetvárt és Pécset elfoglalva, 
hadaival Kanizsa várát vette ostrom alá, de a 
német seregek generálisai Hohenlohe és Strozzi 
nem akartak Zrínyi terve szerint hadakozni s el
vonultak a vár alól. A két német vezér e tette 
rendkívül elkeserítette Zrínyit. Európa azonban 
visszhangzott Zrínyi dicséretétől. x\z egész konti
nens fejedelmei vetélkedtek egymás közt, hogy 
Zrínyit minél fényesebben s nagyszerűbben kitün
tessék: I. Lipót herczegi rangra akarta emelni, 
ezt azonban Zrínyi szerénységből s hazafiságból 
nem fogadta el; a római pápa hadvezéri kalappal 
és saját aranyból öntött arczképével, a spanyol 
király az aranygyapjas renddel, a franczia király 
a pairséggel tüntette ki, a bajor és wiirtlenbergi 
választó-fejedelmek aljuknak nevezték, György 
szász fejedelem testvérének nevezte; a magyar 
nemzet pedig »törökverő« melléknévvvei tisztelte 
meg őt (Muravidéki hagyomány szerint). Mindenki 
dicsőítette, mert a törökön csak a Zrínyiek tudtak 
győzedelmeskedni. A gyermek sírásának megszün
tetésére a törököknél elég volt a közelgő Zrínyi 
Miklós nevét kimondani, s a gyermek azonnal el
hallgatott.

A Zrínyi által lángba borított eszéki hidat 
a török nagyvezér rövid idő alatt kijavíttatta, s 
hogy némileg kiköszörülje a csorbái, melyet Zrí
nyi a török harczi dicsőségen ejtett, seregével 
1664-ik év elején Uj-Zerin vára ellen vonult 
Zrínyi ez időtájt Csáktornyán időzött, seregét Ka
nizsa alatt hagyván. A török 40.000 emberből 
álló sereggel indult a vár elfoglalására, s az osz
trák hadak vezére Montecucco i, ki évek óta el
lenséges viszonyban állott Zrínyivel, oly lanyhán 
védelmezte a várat, hogy Zrínyi visszavonult a 
védelemtől. A törökök junius 30-án a várat alá
aknázták és légberöpitették.

Zerinvárnak feldulalása és légberöpitése mód 
felett elkeserítette Zrínyit, és a keresztény vezé
reknek ezen hallatlan eljárását, kik megengedték, 
hogy a török ily fontos várat nem ágyúval, hanem 
karddal foglalhatott el, a segítséget kéiő stájer 
rendekhez irt levelében éles szókkal el is Ítélte.

A szentgotthárdi győzelem (1004. aug. 1.) 
után, melyet nem is Montecuccoli, hanem a írun 
cziák vívtak ki, I. Lipót a felső-magjai országi 
seregek vezérének, Montecuccolinak rábeszélésére 
a magyar érdekek nagy sérelmével húsz évre meg
kötötte a törökkel lealázó és gyalázatos teltételek 
mellett a vasvári békét.

Az előnytelenül megkötött béke közelégiilet- 
lenséget okozott a hazában. Midőn e hir átfutotta 
nemzetünket, őseink bámulva eresztették le kard
jaikat, dicsőségüknek eszközét, mely annyi hervad- 
hatlan babért nyújtott szeretett hazájuknak.

Zrínyi, mihelyt hírét vette a béke megköté
sének, azonnal Béesbe sietett, hogy ellene felszó
laljon, de hiába. A pápai követ ekkor a pápa ne
vében egy nagy értékű ereklyetártól ajándékozott 
a hősnek a kereszténység érdekében vivőit har- 
czai jutalmául. A bécsi udvar ezt is irigy szem
mel nézte. Zrínyi, miután semmit sem tehetett a 
békekötés ellen, elégedetlenül távozott Béesből, 
hol a velenczei követnek, Sagredinónak kijelen
tette, hogy minden perczben kész 001)0 emberrel 
Velencze hadi szolgálatába lépni a török elleni

harczra. Ezen időtől fogva mélyen elkeseredve, 
visszavonultan élt Csáktornyái várában, s az öt 
látogató főurak előtt keserűen kifakadt többször 
a bécsi udvari politika és a vasvári békekötés 
ellen.

1664. évi okt 31-re az udvar gyűlést hirde
tett Béesbe, s erre a tanácskozásra Zrínyi is ki
rályi meghívót kapott. A gyűlés azonban — isme
retien titkos okokból — nov. 25-re lett halasztva 
(Pauler »Vesselényi és összesküvése« I. 35. I.), 
Zrínyi azonban a Béesbe való menetelt egyre ha
logatta. Végre elhatározta, hogy nov. 19-én útnak 
indul.

Kiutazása előtti napon, november 18-án több 
magyar és horvát főurral (Bethen Miklós, Vitnyédy 
István, gróf Zichy, Gusics kapitány) az időt vadá
szattal töltötte Csáktornya és Dráva-Vásárhely 
(Nedelistye) környékén A bán vadászai e napon 
korán reggel kimenvén, ebéd előtt több elfogott 
vadak között egy hatalmas vadkant is hoztak, 
melyet a vár ura, Zrínyi elé vittek. Zrínyi Bethlen 
Miklóstól kérdé: »öcsém uram ! Erdélyben szok- 
tanak-e teremni ilyen vadkanok ?« Bethlen erre 
így válaszolt: »Kegyelmes ürain, nagyságodat alá
zatosan követem, ennél sokkul nagyobbak is te
remnek « — Zrínyi e szavaknál mintegy megszé
gyenülve érezte magát, s mondja Bethlennek: »Ha 
tetszik kegyelmednek, ebéd után menjünk ki va
dászni, meglátja kegyelmed, itt és a horvátországi 
erdőkön találunk ennél nagyobbakat is.«

Az alatt elkészülvén az ebéd, a főurak a 
várkastélynak ebédlőtermében összegyűlvén, meg
ebédeltek. A vendégek igen jól érezték magukat, 
elhunyt vitézek hős tetteiről folyt a beszéd, sor
ban já r t a habzó pohár s ha fenékig üriték azt 
a hazáért: szemükből egy-egy könycsepp futott 
alá . . .

Szegény magyar! ha honára gondol is sír
nia kell, s ha vigad is sir . . .  . vájjon történeti 
gyászos múltja facsar-e könnyet szeméből, vagy 
Isten átka az, hogy sírva vigadjon a magyar ? ! . .

(Folyt, küv.)

KÜLÖN F É L É K .
—  Hírek a városházáról. Csáktornya 

mezőváros képviselő testületé február hó 
2n én ülést tartott, melynek főbb tárgyait 
képezték: 1 Az 1900. évi számadások meg
vizsgálására számvizsgáló-bizollság alakítása, 
melynek tagjaiul megválasztanak: Szilágyi 
Gyula. Probszt Ferencz, Gráner Miksa, Pre- 
mecz Miklós, Pálya Mihály és Hirschmann 
Leó községi képviselők. 2. A vármegyei te
lefonhálózat létesítése tárgyában szükséges 
költségek hozzájárulási összegét, tekintettel 
a község terhes anyagi viszonyaira, meg
tagadta. 3.) Leírt állami adók ulán kiv* tett 
községi potadónak törlésére határozat.

— Névváltoztatás. A m. kir. belügy
miniszter megengedte, hogy Eisler Bela, Ilka. 
Ernő és Margit mura-vidi lakosok >Vajdá«ra 
változtathassak nevüket.

Református istenitisztelet. Folyó hó 
lO-én, vasárnap délelőtt Kovács Kálmán ev. 
lel. h lkesz a polgári iskola h lyisegében ur- 
vácsomval egybekötött protestáns istenilisz- 
teletet tart, melyre úgy az érdekelteket, mini 
az érdeklődőket ez utón tisztelettel meg
hívja.

— Halálozás. Ifj. Goricsánecz József 
mura-szent-máriai körjegyző, vármegyei bi
zottsági tag m. hó 2b-án déli 12 órakor 40 
éves korában szivszélhüdés következtében 
elhunyt. A boldogult bűit tetemei múlt hó 
25-én helyeztettek örök nyugalomra. Áldás 
és béke hamvaira!

— A Csáktornyái Takarékpénztár rész
vény-társulattal egyesült Önsegélyző-Szövet
kezet február 24-én tartott rendes közgyü-

; lésében az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
felolvasott és helyeslőleg jóváhagyott jelen
tései alapján az 1900. évi mérleg elfogad

hatott és az igazgatóságnak nemkülönben a

a felügyelő-bizottságnak a felmentvény meg
adatott. Meg lettek választva: Hirschmann 
Samu igazgatóvá, Pálya Mihály, Graner 
Miksa, Csakathurner Hermán, Pólyák Má
tyás igazgatósági tagokká, Wollák Rezső, 
Zrínyi Károly, Hirschmann Adolf, Pollák 
Gyula felügyelő bizottsági tagokká. A jegyző
könyv hitelesítésével Strausz Sándor és Zrí
nyi Vidor bízattak meg.

— Népszámlálási adatok. Dráva-Gsány- 
ban van 728, Cseresnyésben 307, Dráva- 
Magyaródon 299, Miksavárott 475 lakos.

—  Az Alsó-Lendvai Takarékpénztár 
1900-ik (XXVIll-ik) üzletévének kimutatásá
ból s mérlegéből látjuk, hogy a veszteség
és nyeremény-számla egyenlege 179565 k. 
70 f. A mérleg-számla egyenlege 2180503 
k Az évi tiszta nyeremény 41495 k 23 1. 
Osztalékot fizet részvényenként 55 kor A 
részvenytársulat élén Fuss Nándor vezér- 
igazgató. Pollák Lázár h. vezérigazgató, Ma- 
lyasovszky Vincze pénztárnok és Csukics 
főkönyvelő állanak. Az évi rendes közgyűlés 
f. hó 9-én tarlatik meg.

—  Halálozás. Sziebert Gyula perlaki 
kir. aljárásbiró 31 éves korában, hosszas 
szenvedés ulán m. hó 22-én délután elhunyt. 
Béke porain!

—  Nyilvános nyugtázás és köszönet.
A Csáktornyái Takarékpénztár a helybeli el. 
népiskolai könyvtárnak 20 kort, a Muraközi 
Takarékpénztár a népkönyvtárnak 20 kort. 
s a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár a ta
nítói testület által meghatározandó czélra 
30 kort voltak szívesek adományozni. Ezen 
összegek átvételét ezennel elismerve, köte
lességemnek tartotn, fennt említett intézetek 
tek. igazgatóságainak a közművelődést elő
mozdító ezen nagylelkű adományukért az 
elemi iskolai tanítótestület nevében »s hálás 
köszönetemet nyilvánítani. Csáktornyán. 1901. 
február hó 25-én. Pólyák Mátyás igazgaló- 
tanitó.

—  A selyemtenyésztés. A szegszárdi 
országos selyemtenyésztési felügyelőség ter
jedelmes jelentésben számol be az 1900. év 
eredményéről a földmivelésügyi miniszter
nek. E szerint Magyarországban 2430 köz
ségben 87,825 család foglalkozott selyemte- 
nyészléssel. Ezeknek kiosztottak 1382 klgr. 
991 gr. petét, ebből 1,354.118 klgr 10 gr. 
sdvemgubó lett Ezért 2,517.267 k. 32 ft 
tizeitek ki. Ez összegekből Zalavármegyére 
a következő arány jutott: 69 községben 304 
termelő 3069 klgr. 50 gr. ( 0 - 2 2 % )  gubót 
h íméit. Kifizetlek 5603 k. 60 fi, ez szintén 
0 22%-nak felel meg.

A Csáktornyái járás népessége. \
f. év január bő 1 — 10-ike közöli megejtett 
népszámlálás eredményei Muraköz több köz
ségére nézve e lapok hasábjain mái közölve 
lettek, tekintettel azonban a mély hivatalos 
titokra, nem áll módunkban, hogy minden 
egyes község adatait a nyilvánosság terére 
hozzuk; a főszolgabírói hivatal által össze
állított járási összesilö Ívből mégis megtud
juk azt. hogy a Csáktornyái járás lakóinak 
száma 43,377 Az 189l-ik évben megejtett 
népszámláláskor e járásnak 38,211 lakója 
\olt, igy tehát a szaporulat 10 év alatt 5166.

Gazdasági előadás. Ulicsny Károly 
bdybeli szőlészeti és borászati felügyelő a ni 
hóban Gelsén 3 napon át szakszerű és igen 
tanulságos előadási tartott a szölőmivelésről. 
Előadását a nagyszámú érdeklődő közönség 
kitartó figyelemmel hallgatta, s nemcsak a 
gelsei. de a vidékbeli szőlősgazdák is eljöt
tök számosán az előadást meghallgatni Elő
adó az amerikai alanyon való tenyésztés
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hasznosságát, a fajok megválasztásának fon
tosságát, a peronoszpora elleni védekezést 
és a lisztharmat terjedésének meggátlására 
szükséges kénporozást magyarázta meg ki
merítően.

—  Postai értékjegy fűzetek (tömbök) 
kibocsátása. Azon czélból, hogy a közönség 
hosszabb időtartamra beszerezni szokott ér
tékkészletét különös gondozás nélkül is a 
használatnak tisztán és épségben megőriz
hesse: a bel- és külföldre szóló közönséges 
és ajánlott levelek bérmentesítésére leginkább 
használatos 10,15 és 35 f. levéljegyekböl védő- 
lappal ellátott füzetecskék (u. n. értékjegy
tömbök) bocsáttatnak ki. A jegyfüzetek védő
lapjára díjszabási kivonat van nyomtatva. 
A 10 filléres jegyfüzet védőlapja vörös, a 
15 filléres fehéres (chamois), a 35 filléresé 
fűzőid. A 10 filléres jegyíüzet ára 2 k. 42 
f., a 15 filléresé 6 k. 02 !., a 35 filléresé 
8 k. 42 f.

—  Seiyemtenyésztök figyelmébe. Beze- 
rédy Pál miniszteri biztos Szegszárdról fel
hívást bocsátott ki a selyemtenyésztésre vál
lalkozóknak a f. évben leendő összeírása tár
gyában. A kik a f. évben selyemtenyésztés
sel kívánnak foglalkozni és az államtól in
gyen selyempetéket óhajtanak. í. évi márcz. 
hó végéig a községi elöljáróságnál jelent
kezzenek, ahol feljegyzik nevüket és a kí
vánt petemennyiséget, amit azután meg fog
nak küldeni. A beváltást illetőleg tudatja, 
hogy az I. osztályú gubó kilogrammját 2 k. 
20 f., a 11-ik osztályú 1 k. 60 f., a haszna
vehetetlent 20 fillérért válja be annak idején.

—  Helyreigazítás. Megemlékeztünk la
punk f. évi (i-ik számában a helybeli önk. 
tüzoltó-egyesületnek febr. hó 2-án tartott 
tánczestélyén történt szives felülfizetűk név
soráról. A felülfizetők közül Zrínyi Károly 
ur nem — mint tévesen közölve volt — 
1, hanem 2 koronát adott, amit ezennel 
szükségesnek tartunk helyreigazítani.

— Ki akar egyéves önkéntes lenni ? Bizo
nyára van olvasóink között több fiatal ember, ki 
annak idején tanulmányait félbenhagyta, s igy a 
3  éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe. 
Debreezenben már évek óta sikeresen működik az 
országszerte kitűnő hírnévnek örvendő L ic h tb la u  
A 1 b e r t-féle miniszterileg engedélyezett katonai 
előkészítő tanfolyam, (tanbizottság: eddei Drau- 
gentz János ny. m. kir. honvédezredes és Mayer 
Adolf ny. cs. és kir. őrnagy) melyben azon ifjak, 
kik még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra 
és előkészültségükre való tekintet nélkül rövide
sen megszerezhetik az egyéves önkéntesi jogot. 
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld 
Lichtblau Albert igazgató Debreezenben.

—  Az iskolák tisztasága. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter körrendele
tét küldött valamennyi kir. tanfelügyelőség
nek és ezek utján szigorúan meghagyta az 
igazgató-tanitöknak, a gondnokságoknak és 
iskolaszékeknek, hogy az elemi iskolai épü
letek külső és belső takarítására, az ajtók, 
ablakok, bútorzat, padlózat és falaknak rend
ben és tisztántartására, a tantermek és fo
lyosók rendes zsurolására és napi tisztoga
tására a legszigorúbb gonddal ügyeljenek fel. 
akár a kincstár, akár a község, a felekezet 
vagy hitközség terhére történjék is az iskola- 
épület tisztogatása vagy rendben tartása. A 
miniszter azt Ígéri, hogy teljes szigorral jár 
el mindazon esetben, midőn gondatlanság és 
rendetlenség az épületek és felszereléseik 
romlásból eredő anyagi kára, a növendékek 
testi egészségének veszélyeztetését és helyes 
nevelésüknek bénitását okozza.

A magyar keresztényaeg Alig féléve, hogy 
Magyarország megülte a kereszténység hódításá

nak nagy ünnepét. Kevés emléke maradt ránk, a 
kereszténység első századainak. A nagy átalakulás 
nehezen talált utat e pusztai néphez, melynek 
harczias ősvallása, háborús múltja, harczkedvelő 
nomád élete sokban ellene mondott e békességes, 
csendes vallásnak, mely mellőzte a régi véres ál
dozatok ünnepélyes jeleneteit. Sokáig égett még 
az áldozat tüze az erdők belsejében, a források 
fejénél, az áldozatkövön, melynek tövében a fehér 
ló piros vére összefolyt a patak ezüst vizével. 
Hiába vette kezébe a keresztet a szent király, ki 
koronáját s koronájával országát a Boldogságos 
Szűznek áldozta fel, hiába nyírták le befont haju
kat a vezérek, hiába mosta a keresztvíz a vitézek 
üstökös homlokát, a szivekben még a pogányság 
tanyázott s szelleme vissza-vissza járt Thonusoba 
sírjától kisérteni. Emlék alig maradt ránk ebből 
a korból. Az első fatemplomok elpusztultak, itt-ott 
találni meg alapfalait az első kőegyházaknak. Pé
csett Hómer Flóris egy ó-keresztény sirkamrát 
talált, melynek mennyezete és falai ki vannak 
festve. Sok helyütt lehullt már a nagy időt látott 
vakolat, de a kép középső része ép, színeit ele
venen megtartotta az idő, kivehetni a négy fejet 
s a szalaggal átkötött csokrokat, a kis piros vi
rágokat, melyek vagy 800 esztendeje nyílnak a 
föld alatt, a nedves hideg falon. Ezt a nagyérdekü 
régi műemléket hű reproductióban adja most 
közzé Henszelmann után a Nagy Képes Világtör
ténet, mely nagy buzgalommal és tetemes áldo
zatokkal keresi fel és közli a régi műemlékeket, 
a legújabb technika vívmányai szerint. A nagy 
vállalatot legkitűnőbb tudósaink Írják, szerkesztője 
pedig Marczali Henrik, egyetemi tanár, akadémikus 
általánosan ismert iró. Az egész nagy mű 12 kö
tetet tesz ki. A negyedik kötetet dr. Borovszky 
Samu, akadémikus irta, a népvándorlás és hon
foglalásunk jónevü tudósa. Az iszlámról szóló 
részt pedig dr. Goldziher Ignácz, az európai hirü 
magyar orientalista. Az egyes füzeteket számos szép 
illusztráczió disziti. Egy-egy kötet ára 10  ko
rona; füzetenként is kapható 00 fillérjével. Meg
jelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadók- 
kál (Révai Testvérek, írod. Int. Bt. Budapest, 
VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkeres
kedésben.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál. csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél. csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdaloincsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsölésként az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és I fit iivegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Hichter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Kichter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké'ünk figyelni.

— Örök naptár. A legeredetibb és legérde
kesebb naptárak egyike az immár 3-ik kiadásban 
megjelenő Bacsó-féle »Örök Naptár.« melyet Bacsó 
Ferencz fővárosi állami tisztviselő szerkesztett. 
Magában foglalja ez a múlt, jelen és jövő bár
mely évében előfordulható összes naptárakat 
számszerűit 61 teljes közönséges naptárt, melyek 
az évek folyamán váltakozva érvényesek. Aki te
hát egyszer megveszi, minden esztendőre ellátja 
magát naptárral, miáltal sok pénzt takarít meg 
sőt az elmúlt évek naptárainak is mindig birto
kában lesz, ami igen érdekes dolog. így pl. a 
többi közt megtalálhatja benne mindenki a maga 
születési évének naptárát, s láthatja belőle, hogy 
a hét melyik napján pillantotta meg a világot, 
hogyan estek abban az évben az ünnepek, hus- 
vét, pünkösd stb. stb. Rendszeres gyűjteményben

közli továbbá az »Örök Naptár« hosszú évszáza
dok időjárási tapasztalatait és babonáit, melyek
ből komolyan vagy tréfásan mindig előre meg
mondhatjuk: milyen idő lesz? Igen becses a világ- 
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, szin- 
pompás, hogy a legelőkelőbb szalonok asztalán 
helyet foglalhat, s igy 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 bajt gyökerestől irtsuk ki.
Vannak betegségek, melyek egészen egyforma 

tüneteket mutatnak fel és mégis teljesen különböző 
eredetűek. így pl. bronchitis és bronchial-hurut. 
Bronchilis néhány nap alatt meggyógyilható, inig 
ellenben a brochial-hurut makacsabb betegség, a 
mely mélyebben gyökerezik; mert inig a bronchi- 
tisnál a bronchiák gyuladása véletlenségből, pél
dául meghűlésből keletkezhetik, addig a bronchial- 
hurutnál a hasonló g\uladás azáltal idéztetik elő 
hogy ezen szervek, a vér által elégtelen módon 
táplállatván, hiányosan működnek és meglobbo- 
sodnak.

A most elmondottak bizonyítéka Mick Mar
gittá asszonynak Papfalváról kelt következő leve
léből is kitűnik:
»Örvendek önnel közölhetni, hogy a Pink-labda- 
csok nagyon hathatósak és gyógyerejüek bronchial- 
hurutnál. Tizenkét év óta szenvedtem ezen beteg
ségben és minden lehetőt megkisérlettem, a nél
kül, hogy egyebet, mint átmeneti enyhülést elér
tem volna. Néhány dobozzal az ön labdacsaiból 
elegendő volt állapotomban olyan javulás elő
idézésére, hogy most gyógyultunk tekinthetem ma
gamat.

A Pink-labdacsok használata által Mick nsz- 
szony a betegséget gyökerénél fogta meg. Vérét 
megújította, a mely most már erős é9 nagymeny- 
nyiségü lévén, a bronchiáknak a szükséges erőt 
kölcsönözhette: egyúttal egész szervezetét meg
erősítette és az összes szervek visszanyerték is
mét rendes működésüket. A Pink labdacsok cso
dálatos eredményeit tekintetbe véve, ezen ered
mény senkit sem fog meglepni. A Pink-labdacsok 
felülmulhatlanok vérs .egénység, sápkór, neuras- 
thénia, ischiás, rheuma, általános gyengeség, gyo
mor és bélbajok és általában minden a vér el
szegényedéséből származó betegségeknél.

Kapható mirnim gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖRÖ K JÓZSEF g y ó g y s z e r é s z 
n é l, (B u d a p e s t, K ir i ly -u t c z a  iz.) i frt 75  k rért d o b o z o n 
k én t, vag y 9  frtért 6 d o b o z o n k é n t.

S zerkesztő i üzenetek.
Budapesti földjeinknek. Nagyon megörültünk nagyra-

becsült buzdító soraiknak. Szép, hogy az anyaföldtől távol 
levő földjeink oly nagy érdeklődéssel viseltetnek az itthon 
levők hazafias és kegyeletes mozgalmai iránt. A Zrinyi-em- 
lékre küldött adományaikat megkaptuk. Nyilvánosan akkor 
fogjuk nyugtatni az adományokat, a mikor egy sorozatát 
közölhetjük az adakozók neveinek. Az eddig befolyt adomá
nyokat a Muraközi Takarékpénztárban helyeztük el. Annyit 

tekintve az érdeklődési máris jelezhetünk, hogy nem
csak a Zrinyi-várban elhelyezendő emléktábla költségei fog
nak mielőbb összegyűlni, hanem városunk egyik megfelelő 
helyén felállítandó Zrinyi-emléknek is jut a gyűjtésből meg
felelő összeg. A kért gyűjtői veket a jövő hét elején meg
küldjük. A legszivélyesebb üdvözlettel !

Perlak. Lapunk iráni tanúsított elismerésének őszinte 
megnvilatkozása jól esett. A felvilágosítást köszönjük ! A* 
illető rosszakaratú tudósitó levelező-lapját el fogjuk küldeni. 
Talán kitalálják önök az Írásból, hogy ki vezette félre a kö
zönséget? A gyászhir későn érkezett; csak ma hozhatjuk. 
Mégegyszer köszönet <1 jól eső levélért!

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

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

vu Čakovec.

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

pošiljaju.

M ED IIM 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 leta . . .  4 kor.
Na četvertleta  . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Odgajanje domačih živinah.
Bormeš tu je vréme. da gazda na plo- 

djenje krme ima misel i skrb. Jer dobre i 
vnogo krme je treba k tomu, da gazda lépe 
i dobre živine odgaja. Fak onda i to je si
gurno da više skrbi zavdaje sada odgajanje 
živinah, kak prije, gda su još gmajne né 
bile razdeljene i kad je paša skupna i tal 
bila. Vezda su gmajne več na više mestah 
rezdeljene. Gazdi vidiju, da prež živinah je 
težko gpspodariti, jer živine daiu gnoja ato  
pak nazad da zemlji plodivost. Previdli su 
gazdi, da samo dobre faj te živine je dobro 
povati, jer dobro živinče je moči zapreči, 
dobro mlčko da i na sejmu ga bolje iščeju.

A k tomu pak, da takve živine more
mo držati, je vnogo penez treba, jer su dra
ge, dakle to je né za maloga gazdu. Tak veliju, 
oni koji stvar samo tak zlehka glediju. koji 
se rado ne brigaju sa živinami. Evo kaj 
bude malo, gingavo prase v kuhnji postalo 
po vrémenu, dakle odgajanje gazdarice je 
nikaj ne hasnelo? Na fašnik bude več lusta 
svinja ž njega.

Nadalje je tu sjajna példa rumunjskog 
čoveka krava i vol. kak siromaški ljudi od- 
gajaju ovu, pak kak je lépa i vrédna. Radi 
ju imaju, odgajaju, nikakov posel ne zamu- 
diju okolo nje, ali i krmu njoj dobro ze- 
bereju.

Ravno zato naj bude prava briga gaz- 
de, da svoje živ ine  rad im a , za  nje se 
brini i  dobro nje drži.

Na to istina ne ima peneze, da taki 
prvo rednu fajtu kravu kupi i si kobilu 
priskrbi, ali more započeti, pak i mora za- 
početi sa onom fajtom, koju je herbai ili 
pak iz priskrbljenih penezah kupil. Ove naj 
drži dobro, naj je nepreterši, od zime je naj 
obrani, dobro nastira i štalu čim svetlijom 
naj napravi, pak zato naj nežaluje malo 
vekšega obloka dati napraviti na štalu, zvun 
toga pak naj svaki dan čisti vun gnoja. 
Bude videl svaki gazda, da se takve živine 
izsličiti hočeju, tojest novu formu dobiju, 
čista budu druge kak prije.

samo lépő vréme naj vun pusti mlado ži- j 
v inče na slobodni zrak.

Naj na dalje i na to pazi gazda, da ' 
mlado živinče pred vremenom ne zapreže. 
naj se ojači ovo, jer samo sebi déla kvar j 
on koj pred vremenom zapreže živinu. Naj 
čeka. dok se živinče dosta ojači. Samo tak 
bude onda lépe živine imái gazda: zasigur-! 
no da budu i knjemu došli trgovci tak pra- 
rna protuletju popitavat cénu njegovog konja 
i t. d.

Samo taj navuk dajem svigdar, da gaz
da soldačkog konja naj odgaja. To je dober 
konj. Njegovo odgajanje sezplali. Hujše faj te 
držati je né vredno a tineše pak vnoga koš
taju. Iv soldačiji priličen konj zvrši gazdi n|e- 
gove posle, vleče kola. plug. branu. sve je 
moči lépő delati s njim — pak kaj je glav
no, svigdar ima cénu.

Naravno je, da né samo na husarski 
konj mislim. Na alföldu, gde je lehke fajte 
konj med pukom je ovoga treba popravljati 
sa arabskim te vu hám konja gojiti ravno 
tak vu erdeljskih Stranah, ali več med Hu
nom i Dravom, dakle pri nas tu je bolje z a ; 
štuke priličneše konje moči najti.

Je vnogo slučajov, da konj. negdi ovca ' 
ali najviše mestah je da govedo je najviše 
vredno gazdi. Na sve ju hasnujerno. mléko 
nam da, pak i méso njoj naj hole troši ju i 
zesvega toga hasén ima gazda.

Istina je da negda doli opadne céna 
mesa, ali neopndne dojne krave, — koja 
je prava ruda blaga pri hiži. Ali, ako hoče
mo, da krava vnogo mléka daje moramo i skrb 
imati sa njom. Lépu velikog vimena kravu 
kupimo, ovu dobro držimo, hude nam vnogo 
mléka dala. imajmo skrb na čisti luft, jer 
vu smrdečoj Stali je odgajali težko.

Dosta né gojna marva nam hasna ne- 
nosiju, l«‘hko zbetežaju, mléko od takve 
marve hude smrdeče, nakupi nigdo i tak 
niti hasna nebudemo im *li.

— F. —

kili muk a otprla njim vrata vu pravu našu 
domovinu —- vekivečnost.

Bolest je bila takova, da sam moral 
svaki dan šetati po špitalskom vrtu. Kad sem 
po polne došel na šetanju, navék sem vi- 
djeval frajlu vu najijepšim Ijetama; bila je 
visoka imala bliedo i okruglo lice s modrimi 
očmi s njom je navék šetala jedna dosti stara 
žena. S njom me je spoznal n|eni bratanec 
a moj dober prijatelj. Sada sam stopram 
zaznal, da je bila slépa. Od vezda sam bil 
svaki den vu njenoj špiialskoj hižici i bila 
je s menőm jako razgovorljiva i ljubezna te 
mi je puno toga pripovedala. Još vu svojem 
življenju nišam videl tak plemenite i strp- 
Ijive duše. Nije zdvajala prem je znala, da 
joj zvun dragoga Boga nitko neče moči zvra- 
čiti njene teške nevolje: slepoču i suhi beteg 
(sušicu). Večkrat je znala reči: »Zakaj hiše 
srdi la na svoj beteg? Kam god se obrnemo, 
ako se ne obrnemo k Bogu, nevoljni smo. 
A i on je od Roga pak je zato srečen onaj. 
koji ima hetiku (sušicu, suhi beteg), kajti ga 
dragi Rog vu svakom času opominje na 
drugu prar u i vekivečnu domovinu. Renes 
jesmo a sutra Rog zna gde smo. A kad nas 
ne bude ljudem na očima, ne budemo njim 
niti dugo vu pameti ostali«. Suze su mi na 
oči navrele, kad sam poslušal to veliko po- 
uzdanje vu volju Božju — Jednoga dneva 
pripovedala mi je célo svoje življenje te mi 
istinski pred oči postavila sliku biede i ne
volje, koje su ju kak dvie verne sestrice 
kroz célo življenje spre vadjaié. — Kad je 
s zgotovila svoje pripovédanje obrnul sam 
se na stran, da mi ne vidi suze. A tko bi 
mogel zastaviti suze, koji zna. da je bila vu 
milim mladim Ijetama mentuvana očnoga vida 
i svih tješenja i radosti, koje mlado srce vu 
mladosti išče i želi, a vezpa pod stareše 
dneve još se je sljepoči pridružila prokleta 
nepripiteljica človečanjstva — sušica 
(suhi beteg, hetika.)

A da i Vi znate za čelarnu njenu sud- 
binu. drage Vam volje hoču pripoviedati tuž- 
no življenje te moje špitalske prijateljice. — 

* *

Moja prijateljica.
Črtica iz bolnice.

Huda smlbina n ije  niti mene pomilo
vala k i k ni mnoge druge, koji su dobili 
slan vu nevugoduim bolničkim (špitalskim) 
zidiuama. (J bolnici more svaki mnogo na
učiti. Tu stopram vidjamo prave nesreče i 
nevolje človečanjstva. gde nevoljna Adamo
va deca vu svukojačkim mukama željno i 
t'*ško očekujeju vrieme, kad njim bude smrt 
ta nepriateljica ljudskoga življenja, pretrgla 
nit življenja i mentuvala ih leških zemeljs-1

Rila Vam je kči navučitelja Janka Krz- 
nara vu Sv. Gj . u, a ime joj je bilo 
Janiča. Vu detinskoj dodi zgubila je svoju 
dobru majčicu i tak je ostal Janko sam sa 
svojorn Janicom. Imel je doduše liepu zida- 
uu h: ž u i rodna polja, koja je dobil po po- 
kojnoj Marici, ali kaj mu basni sve blago 
ovoga sveta, kad je zgubil, kaj mu je bilo 
srcu najmileše i najdragše, najme vernu to- 
varušicu. Janko negda prvi veseljak i 
prijatelj društva, vezda se je čisto vu se po- 
t(,gnul pak je živel samo za svoju dragu 
jedinicu Janiču a za sve je drugo malo ma
ni. Nitko nije mogel negda »veseloga škol-







Gabona árak .  —  f iona Žitka ,

“ ST Páfrány-tokocskák 'eliájtóT I 
Millió embernek * sier,iireTad,a egészségét!
K ik  g a la n d fé re g b e n  é s  g y o m o rb a jb a n  sz e n v e d n e k .

Pántlikagiliszta tejestől,
a páfrány-tokocskák állal 
fájdalom nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (6 perez alatt) teljesen 
elhajtatik. Ezen kitűnő gyógy 
szer fájdalom nélküli gyors 
és biztos eredményéért jót
állás nyujtatik. Nem árt, ha 
pántlikagiliszta féreg nincs 
is jelen. - Az életkor meg
jelölendő. - T ö rv é n y e s e n  
védve. Egy eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel- és külföld részére 
4 frt postai utánvéttel vagy 
3.Ő0 előre való beküldéssel.
A p á n t lik a g ilis z t a  tü n e te i O 
a k ö v etk e ző k  : Azarcz hal- j 
ványsárga, bágyadt tekintet, jjj 
kék szemkarikák, lesová-”  
nyodás, elnyálkásodás, be-?g 
vont nyelv,emészthetlenség. 

étvágytalanság felváltva mohó étvágygyal, gyakori 
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, 
nyálösszegyülenilés, a test megdagadása, gyomorsav, 
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés, 
hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szú
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet
lenségei, különösen nőknél, gyakori véletlenü beálló
főfájás. a búskomorságra való hajlam, 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 Ó Z S E F  

jjrófl ŝzerésznélJtesiczán̂ OM^

Mutter Adolf i s  Társai
Budapest, V., Arany János-utcza 5 sz.

Acetylen világítási berendezések
m inden  nagyságban.

Számos berendezés üzemben.
C A L C IU M  C A  Ú R ID  E L A D Á S

minden mennyiség a legolcsóbb napi árban. 

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. 
Szakképzett képviselők kerestetnek.

Szám os e lism erő  n y ila tk o z a t b irto ká b a n  vagyunk.
A többek között berendeztünk :

Ö z v . f f  r ő t  f í n t t h y á n y  d ó z s e f n ő 9 nagybirtokosnő Felbár
I I  r ,  A l t n á s s y  I j á s z l ó , ügyvéd Jászberény
I I  r . I*o/ f /ű r  S á n d o r ,  ügyed Gyöngyös
T 'a k a r t* k p ő n z tá r  Ksztergom
K ó z s ő f f h á z n  Vojtek
f í i k f n l v y  f e s t  v á r o k ,  kereskedők /diait
L ő v y  J ó z s e f  ő s  T s n ,  likőrgyárosok Beszterozebánya
T r a p p i s t a - k o l o s t o r  l'rijedor (Bosznia)

99P o s n v i n n iS- s z n l l ó  Breka (Bosznia 
99f í o s n n i* - s z á l ló  Banjaluka (Bosznia)
F r i e d r i c h  S á n d o r 9 vendéglős N.-Palánka 
H a a s  K e r e s z t ő l y 9 vendéglős Hódságit 
M e z e i  M ó r ,  vendéglős Munkács 
F ö ld v á r y  I s t v á n , vendéglős Uj-Gradiska 
F r a n k  M érn i*  ő s  T s n , vasúti vendéglő Boglár 
W in n n e r  K á r o ly ,  vendéglős Bjelinu (Bosznia)

P l a n e r  F e r e n c z ,  vendéglős Déva 
K ó n y a  M i k l ó s , vendéglős Zilált 
K a  s z / n o - e f / y l e t  Nyirbátor 
W e ls e r  f í e r t h o / d 9 vendéglős L.-Szt.-Miklós.

T öbb  száz kiváló o rvos álta l a ján lva . 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege es ásványvíz kereskedéseben.

{ 1 ^  Nélkülözhetlen és utolérhetlen. Itatása kitűnő. -  
Vílágczikk, kivitel m inden  o rszág b a .

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

jogygyel van ellátva. Évente  6 m illió  Üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s tá n  küldve 4  ko ro n a .

Egy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  2 0  fillér. S zéjje l- 
kü ldés c sak  e lő ze tes  fize tés e se tén .

THIERRY A. centi fólia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyítóit,itásu. Operácziókat a legtöbb!) esetben fölöslegessé tesz. 
E kenőcscsel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott esontszut. újabban egy 22  éves rákszerü 

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

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

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

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

768 16 t t  _________



9037. tk. 1900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint llkvi ható

ság köztiirré teszi, hogy a m. kir. kincstár
nak. Blaskovics Istvánná sz. Novák Éva. 
Novák Ferencz. kk. Novák Antal. Erzsi és 
Ágnes dekánoveczi lakosok elleni végrehaj
tási ügyében 105 kor. 34 f. töke. e-inek 
1890. évi julius hó 11-től járó 5° 0 kama
tai, 25 k. 50 f. eddigi. Í9 k. 75 í. árve
rési kérvényi költség kielégítése végeit a 
nagykanizsai kir törvszék perlaki kir. jbiró
ság területén fekvő dekánowczi 54. szl|kv. 
felvett 57. hrsz. 57. népsz. ház. udvar és 
kert úgy a hozzátartozó aránylagos erdő é> 
legelő illetmény a a végr. törv. 156. g-a 
alapján egészben 800 k.; az 54. szljkvb' ii 
felvett 290. hrsz. ingatlan u a §. alapján 
egészben 160 k. kikiáltási árban az özv. 
Novák Mihály né javára bekebelezett szolgal
mi jog tentartásával

1 9 0 1 . é v i  w á r r z .  hó 21. n a p já n  
d. e. ÍO  ó m k o r

Dekánovecz községházánál megtartandó ár
verésen eladatni fog. 861

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni kötelesek. 

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Perlakon. 1900. decz. hő 27-én.

/ i PSERHOFER J. j
/  vértisztitó labdacsai ■

évtizedek óta el vannak terjedve az egész világon s kevés azon M  
X  család, a hol ez a páratlan házigyógyszer Hiányzik. H

/  K labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, t t
/  amelyek nehéz emésztésnek s dugulásnak következményei. M

/  mint pl. zavar az epekeringésben, májfájdalmak, szélbántal- S
r  mak, kólika, aranyér stb. slb. •

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszeg én ység  eseteiben s az ebből g  
származó bajoknál, mint ideges fe jfá já s , sáp k ó r stb. E vértisztitó labdacsok nagv előnye, hogv szelíden hatnak. ^ 9  
fájdalmat nem okoznak s isrv a leggyengébb szervezettel biró egyének, sót gyér-
m*‘kek is b tran használhatják. ^ ^ B
1 dobo/, mely 15 labdacsl.nl áll 21 kr. — 1 tekercs, mely 6 doboz 1 frt 05 kr. ^ B B
A pénz e lő ze te s  b ekü ld é s e  után b é rm e n tv e : 1 tekercs 1 frt 25 k. - 2  te- 

keres 2 frt 30 kr. -  3 tekercs 3 frt 35 kr 10 tekercs 9 frt 20 kr.
W  Ha s z ná l a t i  u t a s í t á s  mel l ékel ve .  "Wi ^ ^ B ^

E g yed ü li kész ítő  és s zé tk ü ld é s i fő r a k tá r :

P S E R H O F E R  J. gyóyszertára
Bécs, I. Singerstrasse 15. ^ ^ B

Elterjedésüknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban és nevek aiatt 
utánoztatnak, tehát mindenki csak PSERHO FER-féle vértisztitó labdacsokat kér- ^ B B  
jen, s csak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén piros színben »PSEH-

HOFER« kézírása láthaté> «21 ^ ^ B ^

J M e g h í v ó .

ff A felszámolás alatt álló 3

^„Villamtelep és Gőzmalom részv.-társ. Csáktornya":
k  felszámoló-bizollsága a I. ez. részvényeseket a ,
K  C sákto rnyán  1901. évi m árczius hó 2 4 -é n  délután  2  o ra k o r *

:* a Csáktornyái gőzmalom irodájában tartandó 3

 ̂ r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e  '
ezennel ineghivja. i

\  T árgysorozat: ^
f  r  a gyűlés megnyitása; i
5  i  rt közgyűlési jegyzőköny hitelesítésére 2 részvényes kijelölése- 4
IfelöterjesztéLf Zam ** fc,ü*ye,w »i" u«48 jelenté«* és a zárszámadások <

l  \  a ivim.mlvény megadása a felszámoló- és a felügyelő-bizottságnak- ^
• ' t s x v é n y - t á r s n f i á g , r A „ ü

^  (>. nrláni indítványok. v

M « *  S i a R t r s s a  tííísrfA sssr" ,e0L « * —  \
jt8l,,) il f*'!*** m o ló -b izo ttsA g .

VvnmxtnM bmrhcl Külön <<\rm«7 <ánóor) lívorssajtójAn CsáktornvAr
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