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

Utasítás a gyümölcsfa ültetésére.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a 

kisgazdák, tanítók és lelkészek számára, azaz 
mindazoknak, kik a jelenlegi idényre ingyen 
ültetni való gyümölcsfákat kapnak, a követ
kező Útmutatást adta ki, ezek miként való 
kezelése és ültetésére.

A mint a fákat tartalmazó csomag a 
vasúton vagy a hajón megérkezett, igyekez
zünk azt mielőbb az állomástól hazavinni 
és ne hagyjuk ott napokig; mert úgy a hi
deg mint a szárazság árthat azok gyöke
reinek.

Ha a csomag fagyos lenne, akkor te
gyük fagymentes, de nem meleg helyiségbe, 
és hagyjuk ott felengedni. Négy-öt nap múlva 
a csomagol felbonthatjuk s a fákat a ki
ültetés idejéig a földbe elvermeljük.

1 1 a ismét tavaszszal a csomagot tel
bontván azt tapasztaljuk, hogy a fák és cse
meték héja fonnyadt, ránczos, caien esetben 
messük vissza a fa vastagabb gyökereit és 
állítsuk be a fát vízzel telt kádba 1 — 2  

napra, mire a héjon a ránczok elsimulnak. 
Lehet az ilyen télig száraz Iákat egész hosz- 
szukkal árokba is fektetni s földdel behúz
ván, jól megöntözni. Két-három nap múlva 
a fákat az árokból kiszedhetjük s azokat 
vagy mindjárt elültetjük, vagy ha az nem 
lehetséges, elvermeljük úgy, hogy gyökerei 
és még a törzsből is a gyökérnyak felelt

T  Á R C z  A.
Kínai szokások.

A kínaiak nemcsak geográfiái ellenlábasaink, 
hanem gondolkodásmódjuk és cselekvésük, visel
kedésük is homlokegyenest ellenkeznek a mieink 
kel. Sok mindenféle azért nagyon furcsának fog 
tetszeni az európai embernek ebben a különös or
szágban, aminthogy bizonyára sűrűn csóválja czop- 
fos fejét a kínai is amidőn Európában jár.

A kínai ember nevet, amikor mi sirunk s 
amikor a mi fogalmaink szerint örülni volna oka, 
búbánatnak adja magát. Szülei és rokonai halá
lát a kinai mosolyogva adja tudtára ismerőseinek. 
Örömünnepén pedig a kinai menyasszony olyan 
obégatásl visz végbe, mintha a legnagyobb sze
rencsétlenség érte volna. Hangos sírással kell ki
sérnie a vőlegénynek az egész eskető czeremóniát, 
ha nem akarja, hogy érzéstelennek tartsák.

A kinai etikett is merő ellentéte az euró
painak. Ami nálunk a legnagyobb illetlenség szám
ba menne, azt ott az illem szigorúan előírja. Ven
dégét a kinai föltett kalappal fogadja s ha vélet
lenül nincs kalap a fején amikor vendége átlépi 
a küszöbét, tiszteletére azonnal fölteszi azt. Hiába 
nyújtja az ember a kínainak a kezét, a kézszori- 
tást olt nem ismerik, vendége helyett a saját ke
zét fogja és szoritgatja a vendéglátó. Ha vendé- 
dét leülteti, ő mindig a baloldalán foglal helyet, 
igy kívánja azt a kínai etikett. Ételt, italt és min
den egyéb dolgot, melyet vendégének nyújt, mind
két kezével fogja, ez is illem dolga. Sohasem kér
dezi a ezopfos kinai, hogyan folyik az ember dol

mintegy 1 0 — 2 0  czentiméterig a földbe ke
rüljön.

A Iák ültetésénél a fődolog, hogy a fa 
gödre elég tágas, bő legyen. A 70 czenti- 
méter mély, 1 2 0  czenliméter széles gödör 
megfelel. Helyesen cselekszünk, ha a gödröt 
az őszi ültelés alá már augusztusban, a ta
vaszi ültetés alá pedig már novemberben 
előre megássuk. Ásáskor a felső jó földet a 
gödör északi, az alsó éretlent pedig a déli 
oldalra dobjuk. Ülteléskor a jó földdel a 
gödör háromnegyedrészéi kitöltjük és abban 
a földet zsombékra huzzuk össze. Erre a 
zsombékra állítjuk reá az előkészitelt l'ácska 
gyökereit.

A lácskát úgy készítjük elő az ültetésre, 
hogy vastagabb gyökereiből a megsértett 
részt éles késsel levágjuk és pedig úgy, hogy 
a vágás lapja lefelé nézzen. Ezután valami 
edénybe állítjuk 2— 3 órára pépbe, mely 
agyagos föld és kevés szarvasmarha-trágyá
ból vízzel készül. Mikif a lát a gödörbe ál
lítjuk, ebből a pépből vesszük mindig elő.

A fát a gödör közepére húzott zsom
békra állítva, arra finom felső jobb földet 
dobunk s közben kissé mozgatjuk a fát, 
hogy a gyökerei közé finom föld kerüljön 
és ne maradjon azok között levegő; azután 
lábhegygyel reá is taposhatjuk a földet a 
gyökerekre; erre a jobb oldalról minden jó 
földet a fa tövére huzunk s a fát jól meg
öntözzük. Öntözés után a földet megtaposni 
nem szabad. Végül a baloldali éretlen föl

ga, hanem mindig csak arra kiváncsi, megette-e 
már jó étvágygyul a rizsát.

A látogatótól, ha először látja, nemcsak a 
hogy létét tudakolja a legnagyobb részletességgel, 
hanem azt is szeretné mindjárt tudni, hogy mi
lyen idős. S ha jó magas évszámot mond neki 
az ember, sugárzó arczczal gratulál neki ehhez a 
reánézve épen nem örvendetes lényhez. De nem
csak évei számára kiváncsi, hanem az is igen ér
dekli, hogy mennyi a jövedelme, mennyi bért fi
zet. Ilyen és ezekhez hasonló »diszkrét« kérdé
seknek egész sorával zaklatja »az udvarias« kinai 
szegény vendégét mindjárt első látogatása alkal
mával.

l)e valahogy eszébe ne jusson az idegennek 
ezt a lekötelező udvariasságot azzal viszonozni, 
hogy házigazdájának becses neje felől tudakozód
jék. Ez Kínában a legnagyobb illetlenség, a mely
hez foghatót csak az a tapasztalatlan idegen kö
vet még el, aki az apához leányaira vonatkozó
lag kérdést intéz. Ilyen illetlen kérdéseket nehe
zen bocsát meg a kinai ember. Fiaira ellenben 
ő maga örömmel tereli a beszédet s büszkén mu
togatja őket vendégének. Istenments azonban, hogy 
az ember a fiuknak egészséges színét dicsérje. 
Azzal kedveskedni az apának, hogy a kis fia egész
séges íiczkó. már nem csak a kinai illemkdexbe 
ütközik, hanem a legnagyobb lelketlenség is. A 
kinai ember ugyanis — s ebben a babonájában 
nem is különbözik olyan nagyon az európaitól — 
szentül meg van győződve, hogy gyermekét baj 
fogja érni, betegség fogja sorvasztani, ha egészsé
gét csodálják és dicsérik.

betegnek lenni ugylátszik a kinai ember sem 
szeret, de azért egy csepet sem fél a haláltól,

det huzzuk reá s ebből egy arasztnyi pe
remmel bíró tányért készítünk a fa körül

Ha a fát karózni is kell, akkor a gö
dör közepétől tenyérnyi távolságra az északi 
oldalon leverjük a karót előre s ezután ké
szítjük meg a zsombékot. A fát a karóhoz 
szalmakötéllel vagy füzvesszővel úgy kötjük 
a korona alatt és közepén, hogy a fa és 
karó közé kerüljön a kötő s igy a fa és a 
karó egymást ne súrolhassák.

A fa koronáját őszi ültetésnél ne bánt
suk, tavaszi ültetésnél a korona felfelé növő 
vezér vesszejét 5 —6 szemre, az oldalvesszö- 
ket pedig 4 —5 kifelé álló szemre vágjuk 
vissza.

Dió-, gesztenye-, cseresznye- és meggy
fát nem szabad visszametszeni; a dió és 
gesztenye magcsemetéit sem szabad vissza
vágni; de a gyökerek visszametszendők.

A fát tartós száraz idő idején meg kell 
jól öntözni s öntözés avagy eső után czel- 
szeiü szalmuKkckkel, jekaszáll fűvel, vagy 
szalmás trágyával a la tányérját vékonyan 
beteríteni. Az ily beárnyékolással a föld ned
vességét hosszabb időre tarthatjuk vissza.

Végül a fákat egész éven tartsuk szem 
előtt s különösen ügyeljünk arra, hogy a 
káros rovarokat a fáktól távol tartsuk s 
azokat mindjárt első megjelenésükkor pusz
títsuk el.

melynek illő fogadásához már életének abban a 
szakában teszi meg az előkészületeket, amikor mi 
gondolni sem szeretünk rá.

iMinden kinai apa büszkén mutogatja vendé
gének azt a négy deszkaszálat, melyet szerető fiá
tól kapott ajándékba s melyből egykoron kopor
sót készítenek a számára. Midőn már ezt a félté
kenyen őrzött kincsét is megmutatta, hajlongva 
kiséri ki vendégét, s bucsuzáskor a helyett, hogy 
Isten kegyeibe ajánlaná, azzal a jó tanácscsal 
szolgál neki: »Lassan járj!«

Amilyen furcsák maguk a kínaiak, olyanok 
a könyveik is. Az olvasást olt kezdik, ahol mi vé
gezzük, s ott végzik, a hol mi kezdjük. A sorok 
nem vízszintes, hanem merőleges irányban vonul
nak végig a lapon. A kinai kisasszonyok, ha félbe 
szakítják a regény olvasását, az olvasó jegyet nem 
a felső, hanem az alsó végén helyezik el. A tu
dományos könyvekben az elmaradhatatlan meg
jegyzések nem a lap végén, hanem az elején van
nak. A könyv czimét legtöbbször nem a hálára, 
hanem az elejére nyomják, oda, ahol a fölvágott 
lapok vannak.

A kinai szótár nem alfabetikus sorrendben 
tartalmazza a szavakat, a sok ezerre menő kinai 
szó a kétszáztizennégy gyökszó szerint van elren
dezve. Néha a töménytelen sok szó végső szótag
jának hason hangzása szerint van egymás mellé 
nyomva, igy egy kategóriába jönnek az »ing«-re 
végződő szavuk és igy tovább.

Furcsa a mi iogulmaink szerint a kínaiak 
öltözéke is. A hivatalnokok uniformáin különböző 
szinti gombok mutogatják a rangot. A mandarin 
kalapján a toll nem fölfelé áll, hanem lefelé ko- 
nyul, mint a madár farka.



|



teltetni s a puszta-magyarodi sirkerthen örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise
áldozat pedig folyó hó 1 1 -én délelőtt 9  óra
kor fog a puszta-magyarodi róm. kath. tem
plomban a Mindehatónak bemutattatni. — 
Puszta-Magyarod, 1901. évi április hó 9-én. 
Áldás és béke lengjen hamvai felett!

—  Elismerés. A pénzügyminiszter Kol- 
benschlag Béla Csáktornyái és Kovács Re
zső perlaki főszolgabiráknak az adóbehaj
tás körül teljesített tevékenységükért elisme
rését nyilvánította. A m. kir. belügyminis- 
ter pedig Böhm Sydnei dr. perlaki járás
orvost a trachomakezelés körüli fáradozá
sáért 300 korona jutalomban részesítette.

—  Eljegyzés. Schwarcz Náthán városunk 
szülötte, az eszéki izr. hitközség titkára f. hó
8 -án jegyet váltott Bram Márk boroszlói 
rabbiképző intézeti igazgató és egyetemi ta
nár kedves leányával, Margit kisasszonynyal. 
Gratulálunk!

— Szőlészeti előadások a képezdében.
Folyó évi február és márczius hó folyamán 
Ulicsny Károly szőlőszeti és borászati fel
ügyelő az áll. tanítóképző-intézetben tartott 
előadásokat a szölőmivelés köréből. A tanul
ságos és érdekes előadásokat a képző-inté
zet növendékei folyton nagy számban hall
gatták. Az előadások befejezése alkalmával 
a növendékek között 123 darab szőlőszeti 
szakmunkát és füzetet osztott ki.

—  Értesítés. Az ipartestületi elöljáró
ság tudatja hogy a kerületi betegsegélyző 
pénztári járulékok f. évi április hó 1 -től 
kezdve vasárnaponkint délután 2 — 4-ig sze
detnek be. Az első ilynemű befizetés április 
hó 14-én történik.

—  Eljegyzés. Löwinger Lipót gotaloveczi 
(Horvátorsz.) lakos eljegyezte Schlesinger Mór 
Csáktornyái lakos kedves leányát, Fanny 
kisasszonyt

—  Megyei állandó választmányi ülés.
A törvényhatósági bizottság folyó évi május 
havi rendes közgyűlésén felveendő 1900. évi 
vármegyei házipénztári- s a vármegyei pénz
tárban kezelt összes alapok, — mégis a 
zalavármegyei — továbbá Zalaegerszeg és 
Nagykanizsa rendezett tanácsú városok gyám- 
pénzlári számadásai tárgyában teendő véle- 
ményes jelentés elkészítése végett az állandó 
választmányi ülése 1901. évi április hó 
25-én; ugyan a fent kitett bizottsági köz
gyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági 
ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése 
végett pedig az állandó választmányi ülés 
1901. évi május hó 4-én mindenkor dél
előtt 9 órakor Zalaegerszegen a vármegye
ház gyüléstermében fog megtartatni, — mely 
ülésekre a választmányi tag urakat van sze
rencsém ezennel tisztelettel meghívni. — 
Zalaegerszeg, 1901. évi április hó 9-én. — 
Dr. Jankovich László gróf sk., Zalavármegye 
főispánja.

—  Eljegyzés. Szollár István keszthelyi 
elemi iskolai tanító jegyet váltott Schaller 
Irén volt hodosáni áll., jelenleg keszthelyi el. 
iskolai tanítónővel.

—  A kereskedelemügyi m. kir. minister 
f. évi 17696. sz. a. kelt rendeletével meg
engedte, hogy Csáktornya községben a f. évi 
junius 30-ra és október 13-ra eső országos 
vásárok ez évben kivételesen julius hó 1 -én, 
illetve október 14-én tartassanak meg.

—  A Déli Vasút építkezései Muraközben. 
A cs. kir szab. Déli^Vaspálya-Társaság Mu
raköz területén a közel jövőben sok kéz
műves, iparos és munkásnak fog keresetet 
adni többrendbeli nagyobbszabásu építkezés 
által. A társaság Mura-Király és Kotor állo
mások közt Alsó-Mihályfalva elnevezéssel ujj

forgalmi kitérőt létesít, — Mura-Király 
és Csáktornya közt Kis-Szabadkán uj állo
más épül Ezen építkezéseket Rauch Árpád 
budapesti mérnök nyerte el 89000 koronáért. 
Mindezen építkezések már a közeli napok
ban megkezdetnek.

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon t. egye
sületek, jóbarátok, ismerősök, Légrád s vi
dékének lakossága, kik megboldogult bátyánk 
és rokonunk, Gadó Mátyás légrádi plébános 
temetésén oly impozáns módon adták jelü
ket a drága halott iránti kegyeletüknek, fo
gadják a nyilvánosság terén is részvétükért 
az elhunyt összes rokonságának forrón ér
zett köszönetét!

— Lelketlen szülök. \ Csáktornyái csend
őrség a múlt héten arról értesült, hogy Vö
rös Mihályné helybeli lakos 3 éves törvény
telen fiúgyermekét, a jelenlegi férjével, Vö
rös Mihály Csáktornyái lakossal együtt el
akarják pusztítani, illetve halálát akarják elő
idézni olyformán, hogy a kis gyermeket 
éheztetik, naponkint teknöbe, hideg kuli víz
be fektetik, rendes fekvőhelyet nem adnak 
neki s még hozzá az ártatlan kicsikét gyak
ran kegyetlenül meg is verik. Mindezen lel- 
ketlenségeket többen bizonyították is, kik a 
kis fiúnak többször enni is adtak, s nem 
egyszer hallották az anyának azon szavait, 
hogyha a gyermek nem fog elpusztulni, 
akkor a czigányoknak adja át. A helybeli 
csendőrség járőre meggyőződést szerezvén a 
szegény kis fiúcska kinzásáról, azt orvosilag 
megvizsgáltatta; az orvosi látlelet szerint a 
fiúcskán az éheztetési erőszak nyomai talál
tattak, miért is a lelketlen szülők a nagy- 
kanizsai kir ügyészségnek feljelentettek.

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

—  Vízbe fulladtak. A szülő gondatlan
ságnak ismét két áldozata van. Folyó hó
2-án reggel Golob István felsö-domborui la
kos két gyermeke, az 5 éves Imre és 4 éves 
Iván fia a kertjében levő mosogató gödörbe 
fulladtak. A szülők ellen a vizsgálat megin- 
dittatott.

—  Lopások. Rosenberg Zsigmond Csák
tornyái korcsmáros zárt pinczéjét múlt hó
28-án virradóra ismeretlen tettesek álkulcs- 
csal felnyitották s onnan 17 klgr. ludzsirt 
és 8  liter bort összesen 56 kor. értékben 
elloptak. A csendőrség nagy erélylyel kutat 
a tettesek után. — Mull hó 27-én virradóra 
pedig Sosterics Bálint dráva-vásárhelyi lakos 
kárára zárt pajtájánák feltörése után 45 
klgr. kukoriczát zsákkal, ugyanakkor ezen 
helyről Tomasics Pál kárára 1 drb ösztöke, 
Resetár Pál kárára 1 * / 4 hl. burgonya. 1 ka
lapács, 3 drb zsák, Prepelics Jakab kárára 
pedig 1 drb fejsze, mindössze 15 k. 40 f. 
értékben ellopatott. A helybeli csendőrség 
járőre a tettest Hergotics Ferencz stájeror
szági illetőségű, jelenleg dráva-vásárhelyi la
kos személyében elcsípte s a kir. járásbíró
ságnak átadta.

Első Leányklházasitási Egylet m. sz. Leány és flu biz
tosító Intézet Ezen intézet 38-ik kezelési éve, melynek je- 
Mtése S’hw.ircz Ármin elnöklése és számos tag részvétele

mellett márcz. 31-én tartott közgyűlésen előterjesztetett, is
mét minden tekintetben kedvező és sikeres volt. A jelentés
ből a következő figyelemre méltó adatokat kivesszük: 
1900-ban uj beiratkozás volt 14.969 jutalékrész, túlnyomó 
részben a fiatalabb korosztályokban, ami tekintettel a múlt 
esztendőben általánosan uralkodott rossz kereseti viszonyok
ra, igen tekintélyes eredménynek nevezhető. Nászjutalékok 
és visszafizetések fejében kiutalvánvoztatott: k. 509,264.90. 
A díjtartalék az 1900-as eredményből való k. 1.271.917 19 
átutalásával 5.780,652 — koronára emelkedett, a többi tar
talékokhoz k. 115.517-81 esatoltatott, úgy hogy azok összege 
k. 826,410 29. A hivatalnoki nyugdíjalap részére k. 4000 sza
vaztatott meg és ennek összege immár k. 64,685 29. Bevé
tel volt k. 2.125.992.40. A mérleg végösszege k. 6.717,255.21, 
mely a következő tételekben nyeri fedezetét; Intézeti épüle
tek k. 15046.68 leírása után k. 1.489,622 16. Elsőrendű 
4‘/t%*os állam- és egyéb óvadékképes értékpapírok k. 
2.164,092 -  Takarékbetétek k. 2.171.392.01. Kölcsönök saját 
kötvényekre k. 269.053.11. Hátralékos dijak k. 429,370.21. 
Szerelvények — k. 5335 leírása után k. 10.000.— Hivatal
noki nyugdíjalap betétei: k. 60.510.97. Készpénzkészlet: k. 
123.304 75. A jelentés és mérleg helyesléssel tudomásul vé
tetett és mintán Grünwald Mór, városbiró indítványára 
Schwarcz Ármin elnöknek, Kohn Arnold vezérigazgatónak, 
az egész igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak, valamint 
az intézet matheniatikusának Bogyó S. a budapesti keres
kedelmi aka lémia tanárának köszönet és elismerés szavaz- 
tatik, újra megválasztattak s felügyelő bizottságba egy év 
tartamára: l)r. Alexander Bernát tanár, Dr. Simonyi Zsig
mond tanár, Heger József, Seifensieder József, Wertheimer 
Albert és Weil J. Dávid. A közgyűlés jegyzőkönyvének hi
telesítésére kiküldettek: Blažek J. Antal ég jelitai Woycie- 
chowszky Vilmos a magy. leszámítoló és pénzváltóbank fő- 
tísztviselője. Á jelentés kapcsán közöltetett, hogy 1901. 
márcz. 20-án dr. Stamberger Ferencz kir. közjegyző közben
járásával 7 darab egyenként 1000—1000 koronáról szóló 
díjmentes nyereménykötvény kisorsolása megejtetett. Kisor- 
soltattak a következő alapkönvvszámok: 1337. Toch Samu 
ur Budapest, 4545. Grujieic VÍajko A. ur Bjelina. 688. Bruck 
Vilmosné úrnő Nyir-Bátor. 3489 Lakatos Gyula ur Szil-Né
meti, 5495. Guttman Gerson ur Pécs-Ujfalu, 6720. Németh 
József ur Székesfehérvár, 3165. Lindenbaum József ur Bu
dapest.

Aki újból örült az életnek.
Nagyon kellemetlen betegség a gyomorbaj. Ha 

ezen szerv meg van támadva, akkor a test összes 
többi funkciói megérzik annak visszahatását. Az 
ember elveszti erélyét. Az illető egyén tempermen- 
tuma és karaktere elkeseredik és minden iránt 
részvéllenül marad. Szerencséseknek mondhatók, 
azok, akiknek alkalmuk van ezen szert használni 
mely a kifáradt gyomornak néhány nap alatt az 
oly szükséges szabályszerű működését ismét helyre 
hozza. Klausfelder József ur, Fisohbachstrasse 4. 
Nürnberg, ezek közé tartozik.

„Két és fél év óta (most 36 éves vagyok) 
rettenetes gyomorhajban szenvedtem. Már nem volt 
étvágyom és a csekély táplálék megemésztése, a- 
melyet magamhoz vehettem, heves fájdalmakat 
okozott nekem. Makacs dugulásban szenvedtem, 
sárga arcbőrben és folytonos fejfájásom volt. Több
féle szert hiába próbáltam meg, midőn egy bará
tom tanácsára, aki hasonló esetben oly jó hatását 
tapasztalta, a Pink-labdacsokat vettem.

Néhány dobozzal való használat után egész
ségem, hála Istennek, ismét teljesen helyreállott. 
Ismét megtisztelhetem az ebédeket és megint meg- 
birok néhány pohár sört. Köteleségemnek tartom 
önnek legjobb köszönetemet nyilvánítani és felha
talmazni önt ezen soroknak nyilvánosságra való 
hozatalára.*4

A Pink-labdacsoknak köszönhető, — ame
lyek elvitázhatlanul a leghatékonyabb szert képe
zik gyomorbaj ellen és a legkedvesebb költséget 
okozzák, mert gyorsan gyógyítanak, — hogy Klaus
felder József ur életkedvét ismét visszanyerte és 
üdülhet megint, mint ő maga mondja, városának 
oly hires sörén.

A Pink-labdacsok kitűnőek minden a vér el
szegényedéséből vagy az idegek elgyengüléséből 
származó betegségeknél, mint vérszegénység, sáp
kór, neurastkenia, rheuma, ideg baj, gyomor- és 
bélbaj, a tulerőltelés következményei, általános 
gyengeség.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖ RÖ K JÓ Z S E F  g y ó g y s z a r é s z -  
n é l, (B u d a p e s t , K ir é ly -u t c z a  iá.) i frt 7 5  k ré rt dobozon
k é n t, v a g y  9 frtért 6 d o b o z o n k é n t.

S zerkesz tő i üzene tek  :
Csáktornya V. E A szives gyűjtés eredményét kö

szönettel vettük! Szép, hogy fáradozott. A névsort lapunk 
jövő számában fogjuk közölni.

Alsó-Domboru Cz. F. Nagyon megörültünk a gyűjtés 
eredményének, melyet lapunk jövő számában fogunk nyug
tatni. Fogadja fáradozásáért forró köszünetünket!

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

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

vu Čakovec.

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

pošiljau.

M ED JIM U M E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i t ijed en  jed en k ra t i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Od oprave.
Oprava na lo služi, da čoveka od sva- 

kojačkih deluvanjah zraka na telo obrani 
i pomaže mu, — da vu svakojačkim 
zraku živeti može i dobro se čuti.

Oprava, sa kojom si télo pokrivljemo, 
naj bude čista. To je niti pri siromaku ne 
izključno, ako previdi, da čista oprava pod- 
pomažezdravje télu. Zato, kak gud je siromaš
ita oprava, naj bude čista, jer more biti čisla. 
Hvalje vréden je dakle on, gdo akoprem je 
siromak, ipak čistu opravu nosi. Takvoga 
nigdo nebude sa hudim okom gledal, jer 
siromaštvo nije srama vrčdno, pak svaki 
bogat nemre biti, ali more biti svaki čist. 
Zamazana, grda oprava navék srama donese 
na čoveka, jer gdo si opravu čisto nedrži 
si svaki more misliti od njega da je lén i 
neizobražen.

Jer pak je zrak jako sa deluvanjem 
na naše zdravje, potrebno je, da oprava pri- 
lična bude, da nas vu letu od velike vru- 
čine, a po zimi pak od velike mrzline 
obrani.

Ali zato se po letu né preveč jako leh- 
ko, a po zimi preveč toplo naj ne oblačimo, 
jer se vu letu vnogoput nečekano obrne 
toplo vréme na mrzlo, — a zimsko jako

_ _ _ J L  A  B  A  V  A

Vénec.
Spisal: G eorges de Lys.

L
Mali Costulat Siflrein se je rajši potepal 

slobodno, bez brige po polju i šumi rajši je 
hodil lovit male ptičice i poslušat njihove 
pesrne, kak tam sedel nad knjigom, skup 
združeni vu školi. Rad je po brežuljki med 
lavendula i mirtus grmjom hodil i sa céli- 
mi plučami dišal friški zrak morski.

Veliku radost je imel, ako je sa ribari 
skup mogelna ladju si sesti, kaj pak su muovi 
radi dopustili jer veselo brblanje maloga 
dečeca je razveselilo i ladjare, — pak su 
se veselili, — da dečec tuliko ljubi — 
morje.

Ovo klatarenje mu je barem dalo po
zabiti ono baratanje, vu koji m je on doma 
délnik bil. Jer, gda je dimo došel, sa doli 
puščenom glavom stiha se je potegnul, kad 
je oteč, jeden siromaški, vnogodelajuči težak 
oštro pogledal na njega. Na jedno zapo- 
vedno gibanje ruke se je skril vu onurnalu 
sobicu vu kojoj je spati znal, pak kad mu 
je več i oteč zaspal, dobra skrbljiva mati 
je suznatimi očima nesla večerju k postelji

toplo oblečenje pak nas omekši i lehko se 
prehladimo.

Oprava nadalje naj bude prilična k 
bavljenju i k navadi čoveka. Gdo vnogo hodi 
vuni, tak da mu je télo tvrdo, kak n. pr. 
poljski težak, poljodelec, jager, sóidat, on vu 
zimi menje oprave potrebuje, kak vu hiži 
sedeči mešter ili pak službenik, koji su k 
svakojačkomu zraku né tak vučeni, se leži 
prehladiju.

Vu veirenim, deždjovnim vrémenu se 
je bolje treba opraviti, kak pak vu zračnim, 
suhim, akoprem mrzlim vrémenu.

Od mokrine moramo čuvati naše télo 
jer mokra oprava se po izparivanju jako 
rezhladi i lehko prehladi télo. Osobito pak 
nas jako lehko prehladi mokra obuča.

Oprave material i kak je tkana je ta- 
kaj sa deluvanjem na njenu dobroču i na 
zdravje.

Na télo taki iz kouopljah, lena ili pak 
iz vune dčlanu opravu nosimo, jer je ovu 
lehko moči oprati.

Najbolje pak nbs more obranili iz vu
ne zpodnja oprava proti mokrini, ova je 
anda osobito na mrzlih, na mokrih mestah 
dobra. I tak lovci (jagari), koji po mokrim 
vrémenu vuni hodiju, mornari i l. d. nju 
moraju nositi.

deteta, koju je oteč iz kašlige mu né hotel 
dati; te je hranu sa jedmm odpustljivim 
kušcem déla slajšom. Onda je déte, pustil 
na reč srdca, te je obi nul mater, pak njoj 
je obečal. da se bude bolje ponašal. Ali 
opet se je dozorilo lépő jutro, nebo je ved- 
reno bilo, sunce je svetlo i ioplo bilo, pes- 
me pticah su napunile zrak — i svako dobro 
obečanje je zabadav bilo.

Jeden večer, kad je batriro, sa mirnim 
čutjem došel dimo, jer je još né zakesnil 
večerju, je na pragu preplašeno postal.

Oteč njegov Costulat Marius je sada 
pretegnjeni ležal na postelji, pri nogah mu 
je mali klečala, te je Siffrein videl, kak se 
je plakata.

Vumirajuči je spoznal svojega sineka 
korake, odprl je več trudne oči i lihim gla
som ga je zval k sebi. Mali Siffrein se je 
plašlivo bližil, bolje od leča kak od straha; 
on je još né znal sa svojom pametjom, kaj 
je smrt.

— Déle moje —» rekel je Marius, med 
tem je od smrtne borbe otvrdjenu i od dela 
hrapavu ruku na lépe sive lasi dečeca del 
— ja ne dugo, budem vumrl. Ne čem te 
sada vu ovoj vuri špotati, ali siguran sam 
da niti denes ne si bil vu školi. Znam si
gurno, jer sam te dal zvati i ni su te našli.

1  onda je čuda bolša vunasta oprava 
ako nam télo jako Švica, jer bolje pripreči 
od Švica pokritog téla prehladenje, kak iz 
konopljah ili iz lena zpodnja oprava.

Dobra je nadalje vunasta zpodnja op
rava i onim, koji jako čutljivu kožu imaju, 
koji se lehko prehladiju, jer nisu dosta tvrdi

Gdo je više vremena nosil vruču opra
vu, naj se osobito čuva, od toga, da na hit- 
rom ne ide prek na lehku odravu, jer se 
tak jako lahko prehladi.

Nazadnje je i treba paziti da oprava 
naj ne leži tak na télu kaj bi bolest zročila, 
ili pak žicah deluvanje priprečila.

Jako tesen gollir, pripreči krvi iz glave 
tečenje. pak sa tem je lehko jako pogibeljen.

Osobito pak je škodijivo šinjaka jako 
stisnuti, gda je vruče vreme, pak gda smo 
se jako izvručili.

Pršah skup stisnenje je jako hudo jer 
pripreči dihanje te i na ceranje hudo deluje.

Pri opravi nam naj bude skrb na čis- 
toču i na zahtévanja zdravstvena. Oprava 
more biti lépa i onda, ako i ovim zahté- 
vanjam odgovara.

—  h .  —

Ne si bil tu niti onda, kad su mi plebanuš 
krizmarije podelili, skoro bi vumrl bez loga, 
da moj zadnji aldov dobiš . . .

Govor otca je hudi kašel pretrgel. Mali 
Siffrein se je žuhko plakal. Ni je još znal 
čista, kaj je to v u m r e t i. Samo to zna, 
da mu budeju otca odnesli, te ga više ne
bude videl i da budu za navék odruženi 
jeden od drugoga. Velika žalost mu je skup 
stisnula šinjak i po célom je čutil težku 
bol, kakva pred velikimi tajnimi nesrečami 
zna biti.

Pak vumirajuči je nadalje govoril: »Sam 
budeš ostal sa dragom ti materom. Jako 
smo siromaški živeli, pak po smrti moji 
bude vam još huje išlo. Slušaj me Siffrein! 
Ako hočeš, da ne budem žalosten išel iz 
ovog svéla obečaj mi, da mater tvoju ne- 
budeš več žalostil!«

»Oh oteč moj, prisežem na to!« rekel 
je plačuč dečec te na glavi sa od smrtne 
borbe drhtajučom blagoslivom rukom je 
zvrhu vumirajučega nagnal svoje čelo i vu 
jednim kušee je prijel zadnji dušak vumi
rajučega.

H.

Na dan pokapanja je niti jeden fillér 
ne ostal vu hiži. Plebanuš, gdo je dobrog 
srdca čovek bil i ljubil siromake je mešu



Spomenik Zrinyiev.
Vu prošlim Ijednu je jeden izmed na

ših vrédnih medjimurskih domorodcov, gos- 
podin Vidovics Rókus rodom Kotoribe, vez- 
da činovnik kr. ministeriuma vu Budapeštu, 
poslal svotu za Zrinyiev spomenik, koju je 
on med budapeštanskimi poznanci skup pob
ral. Izvan toga dobili smo dare od občinah 
štrigovske notariušije, od stanovničtva Mura- 
Szerdahelya, od občine Kotor, nadalje iz 
bližje i iz dalečje okolice.

Šesti izkaz.



gluhonem bil pa ga daju vračiti. Nazadnje 
je več i žandarstvo počelo popitavati gde je 
Kálmán pak, se po dugim iskanju iznašlo, 
da je sin vu jednoj smrdlivoj nezdravoj sobi 
zaprt od okt. 2 0 -ga, te zvun kruha i vode 
nikaj drugo nedobi jesti. Iz sprhnjene sla
me mu je bilo ležišče i več pol Ijeta nije 
dobil drugu opravu. Nesmiljeni oteč se je 
sa tém branil, da je zato zaprl sina, da vu 
drugih kvar ne napravi.

S p e č e n i  n é g e r .

Vu Ameriki skoro svaki dan linčiju jed- 
noga négera. Linčenje je, kada puk ne čeka 
na sud oblastih, nego sam zatuče krivca. 
Od zadnjeg linčenja saca dobimo glas. Vu 
Corsicana varašu su linčih jednoga négera, 
koi se je John Henderson zval. To mu je 
bil gréh da je zaklal jednu ženu. Žandari 
su ga po cugu peljali pred sud, ali puk je 
navalil cuga, zel je négera od njih te ga je 
na magiji spekel. Néger je bez svake réői 
trpel. Pečenje je 5000 ljudi gledalo, med 
njimi vnogo ženah i decah.

P a z i  n a  m r tv o g a !

Čalarni i skoro za né veruvati dogodjaj 
se je pripetil na Banhofu med Herkules-ku- 
pališče i Karán sebes varašah. Več je késni 
večer bil kad su pred banhoiu jedna kola 
postala i iz ovih su dva muži jednu raku 
zeli doli.

— Praznu raku bi dali gori velečastni 
gospodine! — rekli su muži banholskomu 
častniku (službeniku) gdo je i prek vzel ra
ku i ravno se je hotel doli leči, kad mu je 
vu hiži telegraf počel tukati. Taki je išel k 
telegraf mašini i prestrašeni je sledeče čital 
iz pántlika.

— Pazi na mrtvoga!
Častnik je prestrašeno sedel pred ma- 

šinom, koja je pod jednom do jutra samo 
ove tri reči govori'a:

— Pazi na mrtvoga!
Vu jutro gajesunčeni trak tak našel se

dečega pred mašinom sa bledim prestraše
nim obrazom. — Kad je banhofski sluga 
došel, su išli vu susednu hižu, gde je raka 
bila. Raku su praznu našli, ali prazna je 
bila i Wertheim kassa, iz koje je 300 frtov 
izniknulo. Tat je sigurno poznati moral biti 
sa okolnostjami, i koj je razmel telegrafé- 
ranje, pak je tak mogel vu strahu držati 
službenika. Misliju da je tat né drugi, kak 
banhofski sluga, gdo je tak hotel od sebe 
odvrnuti sumnju.

S k o č e n j e  j e d n o g a  r o b a .

Vu Rattiboru je jednu noč prošloga 
tjedna jepen rob skočil vun iz rešta. Dva 
stražari, Folvaczny i Lagulla su stražili je- 
den na desnoj a drugi na lévoj stroni. Fal- 
viczny je na jedenkrat jednoga lépő oble- 
čenog čoveka spazil, kojega je prepoznal, 
da je to Kleinert zvani pogibeljni rob. Taki 
je videl da je vu pogibelji i zel je vun re- 
volvera iz žepa Kieinert gdo je jakog téla 
čovek se je na stražara hitil, na kaj je stra
žar hotel streliti. Ali pozabil je osegurano 
sredstvo doli zeti, pak zato se revolver nije 
sprožil. Na to se je veliki harc počel med 
robom i stažarom. Kleinert je zel sablju 
stražara i sa ovom ga je jako spikal. Na

kričanje su došli na pre i drugi stasžari i 
došla je i soldačka straža jer su čuli zvo
niti zvona reštov. Kleinert je vu jednu piv- 
nicu skočil i tam se zaprl. Nazadnje su ga 
ipak prijeli i zvezali te nazad nesli vu nje- 
govu sobu od kud je hotel skočiti tak, da 
je ključenicu potrl. Siromaški stražar pak 
bolestan leži vu špitalu borivši se sa smrljom.

Z a h v a l a .

Svim onim pošt družtvam, priateljom, 
poznancom i Stanovnikom Legrada i okolice, koji 
su na našeg pokoj nog brata i roda Gadó Má
tyása legradskog plebanuša sprevodu tak 
lépő dali znamenje poštuvanju prama dra- 
gomu pokojnomu, i po ovim javnim putu 
vruču hvalu izrazi rodbina!

R a z b i l i  s u  p o š t u .

Kučiju od pošte koja iz Bicske do Csák- 
vára vozi su nepoznati krivci razbili. Kučija 
je vu jutro ob i  vuri se odpeljala. Ob peti 
vuri je došla blizu Vértes-Boglár občine, 
gde je kučiša negdo odzadi streljil sa dvé- 
ma kugljami. Zatem pak su mrtvo télo 
gori hitili na kola te su odpeljali na polje, 
gde su kočiju razbili. Vu ovoj je bilo 700 
korun srebrnih penez. a vu jednim paper- 
natim paklecu pak 700 korun banjkah. To 
su k sebi vzéli, pak onda više listov, vu 
kojih su mislili, da su penezi nutri, su gori 
vtrgli. Ali više penez su né našli. Zaklanog 
kučiša ime je Kovács János i četiri deceje 
oteč. Streljeni je i sa sekirom po glavi zo- 
sekani. To je onda mogel dobiti, kad je k 
sebi došel na polju, sigurno da su ga onda 
zatukli još sa sekirom. Kak se čuje žandari 
su več na sledu krivcov. Iztragu još vu 
tajnosti držiju.

K r a l j  i  s l u i b e n l k l .

Frošle dane Taljanski kralj III Viktor 
Emanuel se je hotel spominati vu nekoj 
jako važnoj stvari sa svojim ministrom 
zvunašnjih poslov. Fak zato je bez svake 
pratnje pešice otišel vu ministerium. Kak 
je tam došel je samo jednoga maloga služ
benika našel tam, koj ga je prepoznal i 
prestrašeno je rekel: »Oh Veličanstveni 
kralj, ministarski službeniki samo okolo 1 1 . 
vure dojdeju vu kancelariju.« Kralj se je 
nasmejal i nazad otišel dimo. Ali od onog 
dneva né samo službeniki nego i minister 
uvek ob 9 vuri dojdeju vu kancellariju.

O g e n j .

Vu Dráva-Vásárhelyu je ovoga meseca
1 0 -ga kesno vu noči strela vudrila vu štalu 
Frepelics Jakoba, koja je taki plamna pri
jela i zgorela. Zgorel je još Skedenj kolči i 
više mladine. Sreča kaj je onda ravno jako 
deždj išel i tak se ogenj né mogel jako 
širili. Stanje je osegurano.

P r i p e č e n j e  s l č p o g  č o v e k a .

Hirschensofer Lipót 53 Ijet stari knji
govodja iz Beča je nekoje Ijeto več čisto 
slépi. Kakti slépi je pri sestri stanuval i 
živel, koja je jako Ijepo poslupala sa njim. 
Ali siromak je ipak jako žalosten bil zbog 
sléposti. Od doma ili je nikak ne mogel, jer 
je sestra navek doma imela posla, a sam

pak je zbog sléposti né mogel iti vun pak 
zato je navék kraj obloka sedel. I o. m. 2 - 
ga je ravno tak tam,sedel dok jesestra vu kuh- 
n)i delala. Ob pol dvéma je onda nutri stu- 
pila vu sobu i prestrašeno je videla, kak 
hoče stari brat vun skočiti nad oblok. Več 
mu je samo nogu mogla zgrabiti i tak ga 
ga je držala nekoj čas, dok se njoj je ov iz 
ruke poškliznul te i tretjeg Štoka doli opal 
te vumrl. —

G r o b  Á r p á d a .

Vu Starim- Budimu poleg Viktoria-cig- 
lenice su med kopanjem na jeden zname
niti grob došli težaki. Raka vu njem jeod- 
spod iz črlenog marmora napravljena, a 
pokrivalo njoj je béli kamen. Vu Starim 
Budimo je taki glas počil, da su našli Ár
páda prvoga magjarskog vodje grob. Težaki 
su né mogli duže proti stati znatiželjnosti 
pak su raku odprli i nutri čovečje, kosti 
našli. Glas, da je to grob Árpáda se je 
osobito zato razširil na hitrom, jer je još 
prije Dr. Wekerle László vu jednoj knjigi 
pisal, da je Alba-Maria kapelica koju je Sv. 
Štefan zvrhu Arpadovog groba dal zazidati, 
ravno na onim mestu mogla biti gde je 
sada Viktória ciglenica. Zbog toga je jako 
znamenita ta nadjena raka, ah to budu još 
pregledali jeli ne izhadja iz rimskog véka 
ili pak je za isto Árpádova.

O r u ž j a  v la d a  r o v .

Vu Europi skoro svaki vladar ima 
nekakvo oružje sa kojim lépő zna baratu- 
vati. Napriliku Abdul Hamid sultan izvrstno 
strelja sa pištoljom. Miklós car navek jed
noga maloga revolvera, koj je jako drago- 
cenjen nosi sobom i sigurno strelja žnjim. 
Menelik, črni vladar Abessinie izvrstno strela 
sa karabilom i na 50 korakov uvek treh 
vu črnu. Kriiger je lakaj lépő znal streljati 
negda sa puškom, pištoljom. Stari kralj 
Belgie, Leopold je negda jako lepo obračal 
rapira. Naš kralj lepo obrača sablju. Ah 
Loubet predsednik francuske republike ne 
ljubi jako nikakovo oružje.

Č in  j e d n o g a  n o r o g a .

Vu Saint-Savinien zvanim francuzkim 
varašincu se je prošle dane strašni dogod
jaj pripetil Stanovniki varaša su vidli naj- 
me. da iz Dorinetove hiže dim i plamen 
plesika vun. Taki su nutri vdrli i sada su 
prestrašeni spazih kak Dorinet iz lojtre visi 
doli mrtev a glava mu je zmrcvarjena od 
jednog hica puške; sigurno da se je onda 
streljil, kad je spod noge šamel pošiknul. 
Ah još prije je smrt širil okolo sebe, kak 
bi sebe skončal, jer je Ženu jako zrezal sa 
britvom a onda pak je mrtvo télo na pos- 
telju hitil, i sve vužgal, kaj je samo goreti 
moglo. Dorinetova žena je gluha bila, a 
Dorinet pak je negda-negda bez pameti bil 
i sigurno je da je i taj čin vu norosti 
včinil. —

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Gabona árak .  —  Člena Žitka .

1 m.-mázsa. 1 m-cent. kor. érték

Búza Pšenica 14.00 —
Zab | Zob 13.00 —
Bozs Hrž 13.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11.40 —

» » ó ; » stara 00.00 —
Árpa Ječmen 12.00 —
Fehér bab uj Grah beli 15.00 —
Sárga » » » žuti 11.00 —
Vegyes » » » zmčšan 11.00 —
Lenmag Len 22.00 —
Bükköny Grahorka 12.00-*-

í[ A „Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság" ' j1
. közhírré teszi, m iszerint *

I f. í  április tó 30-án i  n. 2 6rat(or Wltornyán, a társaság hclyiságáben , ! ,

|  IX. r e n d e s  é v i  k ö z g y ű l é s t  !j!
\ I tart, melyre a t ez. részvényeseket ezennel meghívja. J \ [
p | Azon részvényesek, kik azon megjelenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a még ( I |
>} nem esedékes szelvényekkel együtt a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank Részvénytársa- i ! |  
• | Ságnál (Budapest, Nádor-utcza) vagy pedig a Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság . | . 
jg: pénztáránál letenni.
‘y  Az alapszabályok 32 §-a értelmében a felügyelő bizottság által megvizsgált ':  '
r I mérleg annak jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt Csáktornyán a társaság I ' )
\ \ helyiségében betekinthetés végett közszemlére kitétetik. (! |
<• | Csáktornya, 1901. márcz. 1-én. Az igazgatóság. i ! \

jj  ̂ T á rg y s o r o z a t : M
1 1 1. Je len tése  a z  ig azga tóságn ak  és fe lü g ye lő  b izo ttsá g n a k  a z  e lm ú lt ü z le ti  t \ i
g é v  m enetéről, 1900. é v  ü zle ti m érlegén ek  b em u ta tá sa , a tisz ta  n yerem én y  m i- i
í  ' kén t i  fe lo sz tá sa  é s  a te lm en tvén y  m egadása . 1
r ) 2. E gy u j igazga tóság i tag m eg vá la sztá sa . ( ! )
I  | 3. A fe lü g ye lő  b izo ttság  m eg vá la sz tá sa . 903 ( I |

PSERHOFER J .l
/  vértisztitó labdacsai I

évtizedek óta el vannak terjedve az egész világon s kevés azon 9 
/  család, a hol ez a páratlan házigyógyszer hiányzik. 9

K labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, 9  
X  amelyek nehéz emésztésnek s dugulásnak következményei, 9

X  i mint pl. zavar a/ epekeringésben, májfájdalmak, szélbántal- 9
/  mak, kólika, aranyér stb. stb. 9

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak v é rszeg én ység  eseteiben s az ebből 9  
származó bajoknál, mint id eg es fe jfá já s , sá p k ó r stb. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy szelíden hatnak, H  
fájdalmat néni okoznak s így.a .leggyengébb szervezettel bíró egyének, s<it gyér-
ntékek is b’ tran használhatják. ^ ^ ^ F
1 doboz, mely 15 labdacsból áll ai kr. —  1 tekercs, mely 6 doboz 1 frt 0 5  kr.
A pénz e lő ze te s  b e k ü ld é s e  u tán  b é rm e n tv e : 1 tekercs l frt 25 k 2 te- 

keres a frt 30  kr 3 tekereg 3  frt 3 5  kr. 10  tekercs 9  frt 20 kr.
W * H a s z n á l a t i  u t a s í t á s  me l l é k e l v e .

E g yed ü li k é s z 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. gyógyszertára
Bécs, I. Singerstrasse 15.

Elterjedésüknél fogva e labdacsok ;t legkülönbözőbb alakokban es nevek aiatt 
utánoztatnak, tehát mindenki csak PSERHOFER*féle vértisztitó labdacsokat kér- 
jen, s csak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén piros színben »PSER- 

HOFER« kézírása látható H21

9 ^ ^  Nélkülözhetlen és utolérhettél). hatása kitűnő. ^ 9 9  
V ilágczikk, kivitel m inden  o rszágba .

T H I E R R Y  A . b a lz s a m a .
Felüjlrnulhatatlan szer minden m ell-, m áj-, gyom orbeteg
ség ellen. Külsőleg is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dali látható zöld, törvényszéki lég bejegyzett »a p á c z a« védö- 

je^ygyel van ellátva. Évente 6 millió üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s tá n  küldve 4  ko ro n a .

I Egfy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  20  fillér. S zé jje l- I 
kü ldés csak  e lő ze tes  fize tés e se tén .

THIERRY A. centifolia kenőcse I
(csodakenőcs) 9

utolérhetetlen szívó erejű és gyógvitóhalásu. öperáeziókat a legtöbbl) esetben fölöslegessé tesz. 9 
K kenőcsesel egy U  éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszut, újabban egy 22 éves rákszerü 9 

bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 9 
Próbatégely bármentve i kor. 80 fii. Az összeg előre beküldendő. 9

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 9 
Ó vakod junk  u tán za to k tó l. Valódi c sak  ak k o r, ha  e ezég  n ev e  és v éd - ■

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

P reg rad a , Rohitsch-Sauerbrunn mellett. 9
A cs. k. állam v. h iv a ta ln o k o k  eg y le tén ek  szá llító ja . 9

_________ 763 2 2 -2 5 ____________________________________________



Jobb és megbízhatóbb  

gazdasági- és kerti-m  a g v a k

K e i l - l a k k

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.


	15

