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A .MURAKÖZ«
megjelenik minden vasárnap. 

E lő fiz e té s i á r a k :  
Egészévre 4 írt. — kr. 
Félévre 2 írt. — kr. 

Negyedévre 1 írt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz4* 
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fisehel Fü- löp köny vkereskedésehez Csák

tornyára küldendők. M E D J IM U R J E

.MEDJIMURJE“ 
biMi svaim nedelju 

Céna ma j e :
Na célo leto 4 trt — kr 
Na pol Iet4 £ írt —  kr 
Na öetvcrt I fr» — kr

Sva pisma i poMljke nej ев 
poeiljaju „Urednittva Ma
il jimmja“ о predplata knji- 
2aru Fiiipa F i e c h e 1 a vn 

Cakovec.
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A perlaki társaskör.
Lapunk m ólt számában jeleztük hogy 

a perlaki társaskör megalakúlt Most abban 
a helyzetben vagyunk, hogy az alakuló 
gyűlés jegyzőkönyvét lapunkban közölhetjük 
Örömmel ragadjuk meg tehát ez alkalmat 
hogy mi is a magunk részéről üdvözöljük 
a derék perlakiakat kik egy lépéssel ismét 
előbbre m en tek !

Szivünkből üdvözöljük az eszme meg- 
penditöit s mindazokat, akik e társaskör 
létrehozásában fáradoztak. Igaza van a tá r
saskör nagyontisztelt elnökének a midőn 
azt mondja az alakuló gyűlésben, hogy a 
társaskör lesz a város intéző köreinek köz 
pontja, hogy minden üdövsnek s jónak innét 
kell kiindulnia ; itt találkozik a város értei 
miségén' к minden eleme, itt lehet megvitalni 
miudent ami nemcsak a város, de a haza 
és Muraköz alsó vidéke népének érdekében 
üdvös és hasznos.

Legyen tehát a perlaki társaskör az 
egyetértés temploma, a nemes eszmék kiin 
dúló pontja, a haladás fáUyavivője és a 
hazafiság szilárd bástyája! S mint ilyen 
sugározza ki a jót, szépet és nemest, hogy 
a hazara dicsőség, a városra és az aisóvi 
déki népre einölcsi és anyagi haszon há- j 
rámoljon !

Éljen a perlaki tá rsaskör!

J  e g y  zö k ő n y  v,

felvétetett Perlakon, 1885. november 29-én a 
perlaki társaskör alakuló üléséről.

Jelen levők :

Götz Ferencz, Simon Lajos. Megyercsv 
Géza, Freitag Géza, Kováts Ferencz, Mendly 
Lajos, Sipos Károly, Plichta Kázmér, Sze« 
bényi Lajos, Banelly Géza, Ebenspanger 
Miksa, Mayer Mór, Kovácsics Mátyás. Stöger 
A , Mattersdorfer Jakab, Stöger Leopold, 
Jellasich Mihály. Mandl Antal Banelly 
Sándor, Csesznák József, Málik István, 
BlazsincsiceGyörgy Reichwein Antal, Reznek 
Tamás, Hirschsohn Zsigmond, Banelly László 
Stern Frigyes, Belovári Lénárd, Babits Nán
dor, Spitzer József, Verly Ferencz, Tóth 
Sándor

A társaskör eszméjét megpendítő Götz 
Ferencz kir. járásbiró ur amikor a szép 
számban megjelenteket a legmélyebben üd
vözölné, előadja hogy mily befolyással van 
egy város, sőt vidék szellemi fejlődésére egy 
olyan társadalmi összeköttetés, mint a most 
alakuló félben levő társaskör, a melyből 
minden üdvös s társadalmi jó fejlődhetik 
Ugyazért kéri a megjelenteket tegyék magu
kévá ez ügyet és hassanak oda, hogy e 
társaskör, amely régi óhaja volt Perlak 
szépért s jóért lelkesülő közönségének — 
megalakulhasson felvirágozhassék és érez 
tethesse jótékony hatását.

Ez előterjesztésre a megjelentek kijelen
tik hogy a »Per’aki Társaskör« t megala
kítják ; k< rclnökké Götz Ferencz kir járás 
bíró urat, jegyzővé Tóth íá iidor állami isko
lai igazgatót választván meg

A megalakulás kimondásával koreinök 
beterjeszti a perlaki társaskör alapsz bátyai- 
már kidolgozott tervezetét kéri azt telolvas 
tatni s megvitatás után elfogadni.

Az alapszabály tervezet felolvastatván, 
egész fejedelmében elfogadtatott.

A tisztikar egyhangúlag a következőleg 
alakíttatott meg

Elnök Götz Ferencz, alelnök Molnár 
Antal, t ik á r  Tóth Sándor, pénztáros Vogrin 
János, háznagy Verly Ferencz. kőnyvtárnok 
Mendly Lajos. Választmányi tagok • Ко tyál 
Ferencz Simon Lajos, Csesznák József, 
Uánelly Sándor, Málek István, Hajdinyák 
János, Dr. Bőhm Sidney Sipos Károly. Fót- 
tagok : Filipics Lajos, Szebényi Lajos, Spitzer 
József

A tagsági dijakra nézve a következő 
megállapodás jötl lé tre :

Rendes tagsági dij 6 frt, kültagsági 
dij 8 frt ehez járul a rendes tagok részéről 
1 frt felvételi dij. A tagsági dijak mindig 
negyedévenként előre, a felvételi dijak 8 nap 
alatt fizetendők. Kimondta egyúttal az alakuló 
ülés hogy a tagsági dijak, a most aláírt 
rendes tagokra kötelezőleg 10 forintnál fel
jebb nem emelhetők

A kör helyisége bérletének megkötésével, 
a hírlapok megrendelésével, a szükséges 
szerelések beszerzésével, a postai szolgálatot 
teljesítő, úgy az ülésekre szóló meghívókat 
kihordó egyén félfogadásával a  Választmány 
bizatik meg.

Miútán több megvitatandó indítvány 
avagy előterjesztés nem volt, elnök ur fel
hívja a tagok figyelmét az újonnan alakult 
társaskörre, mint amelyből nemcsak szellemi 
hanem anyagi haszon is háramlik a városra 
illetve ennek közönségére, mert a társaskör 
lesz a város intéző köreinek központja, 
amelyből azután kölcsönös eszmecsere s 
megvitatás után sok élelreható; emberbaráti 
intézmény, a magyar közművelődést ezélzó 
dolgok fognak kisugározni, hogy jótékony 
melegükkel áldást hozván árasszák el Perlak 
város közönséget. Az érdeklődést 9 szives 
figyelmet újólag megköszönve a gyűlést 
bezárja

Kmf. TÓTH SÁNDOR
titkár.

T is z te lt  S z e rk e s z tő  U r !

Becses lapiának utolsó számában egy név
telen czikkiró engemet azzal vádolt, hogy én a 
dyphteritisről irt közleményemben a macineci 
községnek iakossftgát tisz átlansága végett pellen
gérre tettem Ez ellen tiltakozom. Az illető czikk
iró, czikkemet félreértette és félremagyaríuta.

Nem volt szándékom f. Muraköznek bármely 
községét is . m e g b é l y e g e z n i “ hisz magam 
is muraközi születésű vagyok, én ép úgy szeretem 
szülőföldemet mint a czikkiró, de épen azért mert 
szeretem, szent kötele «égem volt (mint orvos) 
leplezetlenül rámutatni azokra az okokra, melyek 
a ragályos betegségnek terjesztését előmozdítják.

Megismertetni az illető lakossággal a retientö 
betegséget, figyelmeztetni, hogy a ragályos kórral 
szemben, hogyan viseljék magukat; ez volt a* 
em li'ett czikkemnek czélja.

A dyphteritis betegségnek terjesztési mód
járól a czikkiróval, mint nem orvossal vitatkozni 
felesleges. A többire mit ellenem lelhozott, mint 
közönséges pletykára válaszolni nem érdemes.

Hazatiui üdvözlettel maradok tisztelt szer
kesztő urnák, kész szolgája

Csáktornyán, 1883. éri decz. hó 10-ém.

D r. K ra so ve cz  Ig n ácz.

C S A R N O K ;

N é p d a l o k .

L
A ligetben lombosfa.
Barna kis lány alatta; 
Kendőjével integet 
ügy csalogat engemet.

Szeretője nincs még tán,
Azért nevet oly csalfán; 
Hozzá megyek, megkérdem: 
Lesz-e az én kié szentem f

Hogyha nekem jogot ád 
Átölelem derekát;
Neki adom szíremet.
Csikót is kap ezeret.

Fészket rakunk, mint madár. 
Oda, hol a bú nem jár.
I le j ! de vig lesz az élet,
Ha e kis lány meg nem vei (

De ha megcsal engemet, 
Megátkozom éltemet;
Békót teszek szivemre.
Hogy a  leányt ne nézze.

П.
Й  tulipán nyílik már,
Fz a kis lány én rám vári 
En rám bizony ne várjon, 
Soha sem lesz a párom,

Hull a iáról a dió, . . .
Ez a kis ház fogadó;
Ebben Jakik a rózsám.
Aki bizton várhat rám.

Zeng a madár az ágon.
Tied leszek a nyáron; 
Elveszlek nem sokára 
Ha az anyád sem bánja.

Tőrök István.

E g y  á l o m

Jó öreg anyáink ! — Mi boldogok voltak 
azok! -  Még az Isten is jobban szerette őket, 
mint bennünket. Beavatta természetfeletti csudá
iba. Láttak kisértetet ,lidérczetf hazajáró lelket, 
sőt (uram bocsáss !) még magát a pokoi urát, a 
kecskeszarvu, a tehénfarku, ’ólábu sátán urat is. 
— Boszorkány — mindennapi dolog volt. Talál
kozott vele — úton-útfélen mindenki, akinél csak 
tetszett. Minél többet égettek meg belőlük, annál 
több maradt. — Amióta, hogy végkép elaludtak a 
boszorkánymáglyák, alig hall az ember valamit 
felölök. Mintha csak azért nem űznék mestersé
geket, mert megvonták tőlük a nyilvános megéget« 
tetés dicsőségét.

H e j! már e szép kor elvégződött.
Elfajult elmivelődőtt“, -------— jajdult fel a

peleskei nótárius » r.em hiába* Tudja az Isten 
nem látunk mi sn u rit, nem telünk sem mitől* nem 
akarunk mi semmiben is hinni.

Mindazonáltal különös vonzódással vagyunk 
a csodák iránt. Nincs pücAnsabb dolog vaiami 
meglepő csudánál. S ha nem hiszünk is kísértetek
ben, álmaink nem ritkán különös haiassaj vannak 
kedélyünkre. Jó atyám p. u., daezára, hogy távol
ból sem hisz babonában» egés> nap zsémbelö<iik, 
ha éjjel holtakkal álmodott, mert szentül megvan 
győződve, miszerint az nap bosszúság éri. — Elő
ítélet 1

Alomból Jósolni minden időben divat volt 
Már Jákob ősapánk legkedvesebb fia is e mester
ségnek köszönhette szerencséiét. Szomszédunk, a 
j> Lutris Miska bácsi félszessziós vngvonát ál
modta el a kis lutriban. Mindennek daczára egy 
Cseppet sem erged a 48-ból, ieleségével együtt 
még most is sorba járja a szomszéd, — komám,



— ángyom, — leányomaeexonyokat, hogy meg-
mondj? nekik, mit jelent az, amit az éjjel álmod
tak?  — miért kukoritott épen ötöt a kakas? -- 
kinek szólott az éjjel a kuvik ? s még ki tudná 
elmondani, minő csodás jelentményü dolgokat, mik 
mind a jövő titkait tárják fel szemei előtt. Persze, 
hogy mindezt pénz, tojás, zsír, liszt, só s más 
ilyen meg nem vetendő subst&nciákért.

Múltkor per hec, amint ezt az olyan magam- 
szerü hazajáró lelkek, obsitos deákok mindig is 
megteszik, hogy szegény öreg (bocsánat t) bolond-
Í'ain jót nevessenek, elmeséltem neki egy álmomat. 
Elég agyafúrt bolondság volt, miszerint belőle a 

csizió jósolni tudott. Mint mondám: »ügy álmod- 
tamj mintha a nagy tengeren lettem volna, de 
nem ám hajón, hanem lóháton ültem s ügy repül
tem rettenetes gyorsasággal szárnyas paripámon!* 
(Valószínűleg szegény agyon nyaggatott Pegazus 
támadt fel újra e az volt.)

Ifjuur ez mind szerencséi jelent, boldog napra 
virradt föl m a!

Kiveszi zsebéből a c s í z i ó t ;  csalhatatlan 
egy szer, mindenben jó tanácso* ád, különösen 
álmokat jól tud jósolni, az övé már idősebb 100 
esztendőnél, még az ősanyja vette Mária-Bisztri- 
czén mikor 77 éves korában utoljára volt ott 
búcsún. Lapozgat benne vagy öt perczig, megta
lálta végre a nekem való sentenciát és íme folyik 
ajkairól az ige : „Tenger, szerencsét és ha nagy, 
tartós boldogságot jelent. Ló. szintén szerencsét s 
minden tervének sikerültét — szárnyas lovon 
nyargalni, elleneit legyőzi és irigyeit messze el
hagyni jelent u

Kifizetve a jósolás bérét azon megyyöző 
déssel mentem el, hogy e mai napnak százszorta 
is kellemesebben kell eltelnie, mint bármelyik 
másiknak, mert mára még a Nani néni is szeren
csét látott nekem.

De ki Írja le meglepetésemet, midőn az ily 
szép álmon kezdődő nap ebéd után ki ülök a tor 
náczra, élvezendő a vakáció arany szabadságát, 
pipát dugok számba, s a mint beszélgetés közben 
székemen himbálódzom, a szék eltörik, én leesem 
s csak vagy három helyen verem be a fejemet.

Na ugyan szép egy szerencse Érdemes volt 
ezt előre megálmodni.

De egész más véleményen volt Nani néni. 
ő  itt meg mindig nagy szerencsét látott. Hogy is 
ne ? „Mert lássa ifj’ur Éliás főpap, mikor a székről 
leesett a nyakát törte ketté és mindjárt szörnyet 
hah, s az ifj’ur csak a feje bőrét karezolta fel 
egy kUsé a z  még nem nagy baj!

Én meg csak köszönöm az ily szerencséi 
akár megálmodom, akár nem, de többet nem kerek 
belőle.

IQ. Berkese M árkus

H Í R E K .

dete fél 8 órakor. Felfllfaetések és tombola 
tárgyak köszönettel fogadtatnak éi hirlapil&g 
nyugtáztam \k. A  szirc“ »dominvozók kéretnek 
hogy az adomáayozott tárgyakat nevűkkel 
lássák el ■ f. hó 25 é>g э » ,)*«v L tH ó r  5 úr
nőhöz küldjék be.

—  B a le s e t. IQ. Konti ux Víá yds 45 éves 
novákoveczi lakos, molnár múlt hó 25*én a 
Mnrába esett malomdeszkáját kihalászni akar
ván, egyensúlyt vészit ve, a Murába esett s a 
viz árja a malom alá ragadta. Egyik kerékbe 
a szencsétlennek sikerült belekapaszkodni s a 
kerék felemelte, de mivel kelléen nem volt 
képes megát megtartania, a magasból a malom 
gerendára esett, honnan újból a Murába zu
hanva, a vízbe falt.I 1

—  A  Csáktornyái kisdedóvó-egylet vá
lasztmánya elhatározta, hogy folyó hó 24-én 
délután 3 órakor az óvodába já ró  tanulók 
számára gyermekünnepélyt rendez. Es ünne
pély költségeihez ez ideig 8amu József el
nök 2 frtot, Qrézlo Jenő és Ujváry Mihály 
1— 1 frtot adományoztak. —  Elhatároztatott 
továbbá, hogy az ovoda javára a farsangban 
tánczvigalom rendeztetik. A tánczvigalom 
rendezőiül megválasztattak elnöknek : Ziegler 
Kálmán, bizottsági tagoknak : Sáros у László- 
né, Wollák Rezsőné. Ziegler Kálmánué, An 
gyán Kálmán, G-rész Alajos és Zrínyi K á
roly. A választmány elhatározta továbbá azt 
is, hogy az egyleti tagsági dijak beszedését 
1886. január elején kezdi meg.

—  A  v a l lá s -  és  k ö z o k ta tá s ü g y i m. kir. 
miniszter ur Luperszbek József urod. tiszt
tartót Sztrelecz és Szoboticza, Kostyál Fe- 
rencz szolgabirót Perlak és Czirkovlyán, Szmo- 
dits Viktor segédszolgabirót Orehovicza, 
Vullária és Dráskovecz községek részére is
kolalátogatóvá nevezte ki.

—  A  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i m. kir.
miniszter úr a kursaneczi áll. iskola gondnok 
ságába kinevezte, eluökuek: Dugovich Pál 
kir. «I árásbirót, tagoknak: Stefaics Miksa 
Qrod. fóvadászt, Krasovetz Otto földbirtokost.

—  E lje g y z é s . Deutsch Salamon pálovcczi 
kereskedő eljegyezte Ilirscbsolin Matild kis
asszonyt Hirschsohn S. ur kedves leányát 
Perlakról.

—  M eg h ívó . A Csáktornya! |ótékony nő
egylet Csáktornyán, 1885. évi deczember hó 
81-én a „Hattyú* szálloda nagy termében 
tombolával egybekötött zártkörű tánc-zestélyt 
rendez. Belépti—díj < személyenként 1 frt. Kéz*

— > A  kÜ8ZÖbÖn lévő karácsonyi ünnepek 
alkalmából szükségesnek látom a t. közönsé
get figyelmeztetni, hogy küldeményeiket a 
lehető legjobban és erős búikolarba csoma
golják, a czim iratot pedig úgy alkalmazzák

a küldeményre bogy az a szállítás közben 
semmi körülmények között se eshessék le, 
különös figyelmet fordítván a vadak és 
szárnyasokra kötött czimiratok helyessége és 
tartósságára. Á n g y á n  K á l m á n  kir. pos
.^hivatali főnök.

A következő, nyilvánosságra szánt levelet
kap tu k  : T ekin te tes Szerkesztő U r ' T. Dr. Kraeo- 
vecz Ignácz orvos ur engemet egy ludtojásuyi 
negyságu — a légzést akadályozó — golyvától 
életveszélyes, — de a legjobb sikerrel véghez vitt 
műtét által megszabadított, miért is a fent nevezett 
orvos urnák, úgy a többi uraknak is, kik a mű
tét végrehajtásánál segédkeztek, ezen utón is, a 
leghálásabb köezönetemet kijelenteni kötelessé
gemnek tartom. Тек. szerk. urnák maradok Csák
tornyán, 1885. évi deczember hó 10-én Alázatos 
szolgája C s a n á d y  G y ö r g y  pálinoveczi 
lakos.

—  K a rá c s o n y i é s  ú jé v i ajándékok 
bevásárlásánál ajánljuk H e r  l i n g e r  M. 
ur ékszer, arany és ezüstáruk kereskedését t.” 
olvasóink figyelmébe. E tárgyak valóban a 
legszebb és legczélszeiübbek, azonkívül na i n- 
d ig  é r t é k e t  k é p v i s e l n e k  tehát 
maradandó ajáudékok. Bővebbet lapunk hir- 

! detési rovatában.

S z e rk e s z tő i ü z e n e t

P e г 1 а к. T. S. Köszönet. Máskor is, min
den a társaskörben előforduló ügyről kérünk tudó
sítást! — N. N. F. (Vasmegye) 183». év végéig 
jár 6frt. 33kr; Kívánsága szerént jártunk el. Nagyon 

I kérnénk horvát .erkölcsi, hazafias vagy máseféle 
czikkeket szives kezéből!

I R O D A L O M ,

— Beküldetett: Megrendelési felhívás ily 
czimtt műre : A s z e n t  u n i ó  Ozikksorozat a 
Magyar Szent-Korona aiatt élő görög szertartásu 
kath románok védelmére. Irta : I)r. Lauran Ágos
ton nagyváradi gör. szert. kath. kanonok. E füzet 
czélja — írja a szerző — visszautasítani azon 
roppant vádat, mely ha rászárad a Magyar Szent 
Korona alatt élő görög szertartásu kath. romá
nokra, azoknak, min' nem érdemeseknek arra,

! hogy még a haza levegőiét is élvezhessék, inuen 
pusztulniuk ke leje. A füzet &ra tiO kr

— A Nem zeti hírlap, politikai hetilap a 
jŐVŐ évvel második évfoly ima!» i 'ép. Mint 
a legolc óbb 3 legiőrje.ieinaesebb képes poli
tikai heti.aput ajánl tűk mindazok figyelmébe, 
kik napilapokat nem olvadhatnak. Előfizetési 
ára egész évre 4 frt, negyedévre 1 frt. Az 
előfizetési pénzek a Nemzeti Hírlap kiadó
hivatalának, Budapest, ösz-uteza 30. sz. 
küldendőit.

HORVATSKI D EL „MEDJIMUR J A“
N e k a j od p rilicn o g  h r a n je n ja  k ra v e .

(*a mindé í nőve gottpodare,)
Neje dosta зато mai hu hraniti, nego 

mora {lóvék i znati, как se mora hrauiti. On 
clovek, koj samo zato hrani marha, da mu 
kivi, ne vőini dobro. Ali moramo se trsiti 
Dato, da onu krmn kojn nam marha poje а 
basnom nazsj preskrbimo Ar plodbiua, ki ma, 
i как branimn se tak skupa <lr£i как lanec. 
А г ako jedi.o oko fali iz njepa, veó je ne 
céli- Так je, i sbranjbom. Nője dosta samo 
imeti inarhu i krncu, nego i moramo znati, 
как se mora mat ha vu redu di Sati.

Ako budemo dobru marha imali, onda 
moramo öve pred soboui drlati; Nesmino marim 
bantnvat! в bitvinom, ar koju marba 
Па vöké fcijeju, prió, bude divja, a dm. 
gaó, krma njoj nigdar, nebude tak hasnila, 
как onam kője pieítimaju i uebijejn. —  Zato 
takve Ijudi, koji marbu neHimaju, ali pák 
nebaratiju в njimi dobtó, takve nigdar nebi 
smeti bilo к martiam pustiti. Ár tekvi vcő 
kvara, как hasna napravijn.

Cnda ékodi marhi, ako in italé vn takvi 
meati, gde v zimi nutri sever pule, i more 
biti aneg ide. Je r ako je marhi zima,nigdar njoj 
tak vn tek neide, как da je vu suhi i topli 
mesti. Ne velim vam s tem, da Stale fiuda 
morajo koätati, nego da ako Sto ima itala,nej 
jo va redu drti. Ako su Stale duge veö 
marhe vl^tne, как vu one, kője te vu kvad- 
rat и и forma zid&ju. Ali takve italé menje 
keltája.

Как moramo marhu vu £tali prevezati, 
to nam zidanje najbolje polcaié. Takvu marhu, 
к ója na paéu hódi, najbolje je skup hrani ti. 
Koju pák krmimu, ovu vu drugi red deti, ali 
ako ga veó praznoga prostora ne, onda s 
detkami jednu itenu treba napraviti i med 
nje deti.

Ako od vrnóine i od moh hoóemo si 
marha obraniti, onda stain tak moratno zazi- 
dat, kaj obioki к izhodu glediju. Ar vu jutro 
nije tak velika vrnóma a odveCer pák na 
onim kraju sunce vec ne sveti : Műbe se nuj- 
rajSi vu toplim mesti driiju, i okolo poldneva 
poómeju letati. Zato Ói je ita la  tak zazidana. 
k»j ей obioki ne proti zabodu, vu oni ita li 
nigdar nebude önda muh. étala dosta iiroka 
mora biti, tak da se marha lehko nutri obtne 
na evoji inesti. Za jednu m&lu kravu mesto 
1 meter fiit око mora biti. To jena;inenje. A 
2.2 m. dugó. Za jeden vol 1 25 — 1*38 m. 
iiroko, i 2 6-—2*8 m dugó. Za jeiieu Lik 
1.88 m. Síi oko, i 2 8— 3 m. dugó ineeto 
mora biti.

&taln ne smeti s drobnim kamenjam na- 
biti, ar med kamenjum ostanrjn lulaje kője 
gnojinicn dőli te li nepustiju i tak zraka s 
dohom pokvarijn. Pod marbam pod tak mo
ramo is desak slotiti, kaj gnojioica bade 
mogla dőli teői vu jarek, a r  drugaö bade 
пат morala marba vu neöistoCi Itta  ti, 
najbolje ikodi marieökomu zdravju.

Najbolje je  ako jasle iz trdoga kamena 
napravimo. Oaa jasle, koja sa is dreva ili is

! mehkoga kamena napravljene su né dobre, ar 
iz krine vodu vun potegneju, i tak se okisii 
krma koju marha neőe jesti.

Jasle moraju dosta Síroké biti, tak da 
marha seuo vun nemre metati Najbolje je, 
ako su jasle 45— 47 cm. éiroke i 8 —10 cm. 
gliboke. Kraji o-tri nesmeju biti, ai se lehko 
marha pobije. Zato je najbolje ako kraje iz 
dreva napravimo. Mariin s láncom ili s voj- 
kom tak moramo к jaslaj privezati, ako se 
kakva nesreCa pripeti (ogeuj), kaj fletno ino- 
remo ovezati i osloboditi.

Vrata tak moraja biti velika, da marba lehko 
vun i nutri moreju i odpirati se vun moraju.

Najbolje je  ako je ätala poboltana. Ako 
i pák boltu neima, onda takve deske moraju 

biti mesto bolté, kője iz Stale hudoga zraka 
na étala nepustiju. Ar ako su deske bude, 
seno se jako lehko pokvari.

S falu svaki dén moramo luftati, i naj- 
bolje je  onda, da je marha ne ruter, ar 
driignC se Mik" pripe-i, d.i ü irha prehladi
i zbeteia. Stala mora i topta biti, zato ne- 
su 3 i tak /Я/Háti, da b̂  > vigoka bila. 
Vu takvi Stall Vn l><j. je no i2  g.av rnaiiie 
najbolje je , ako je 2*3 — 3 l m. visoka. A 
vn koji je od 12- 20 glav marbe, v.sokinja 
é'ále od 3 1—3*8 ш. т о т  biti. Mlada marbu 
mno. о raj<e ima toplu Stalu как stara, ar 
mlada fiuo ko£u ima, i lehko njoj kaj gud 
naékodi ne tak как pri staii.

S  óim veó hasna lioós,gazda iz svoje martié 
brati« s tem vekéu brigu mora в njimi imeti.







Takva marba, koja vu neiiitoCi m ora'etati 
i leíati, pod koja malo nastilja deneju, lehko 
te prehladi, lehko njoj vime spoka, takve fa- 
liege рак na veke kvara, a ne hasna vleceju za 
sobom. Na éistoéu i na nastil na т*ке 
duda moramo dati, prem vu takvoj átali, gde 
gnoja- stati poatiju dugó.

Nigdar nesmemo pozabiti, da raarhu та 
éistoCi moramo dr/ati. Za napajati moramo 
friikn vodu haanuvati, Najpriliéni e je marha 
t i  dvor tirati uapajat, ar iriiki luft marhi 
nigdar neikodi, ako ne hasni, prem mladim. 
Koliko moramo dati piti marhi, to nam krma 
роте doata dobra. Ako je marha та vrucini, 
nigdar nesmimo, napajat tirati, ar sa jako 
lehko prehladi j

Séno ne drli tu sabi dosta soli. Dobre 
znamo da ne sam Clovek nego i iivina potre- 
buje sol. Ako pák seno dosta srline drzi 
та aobi, onda mu moramo to falinga na dobra 
deti etem, da mi damo marhi sol. Ali prlveC 
aoli uesmeti tiv in i dati; Inda, kak ja  goder 
dobro jako lehko naikodi, tak je a soljom, za 
njom marba jako cuda Tode tpije, a to pák 
je za marhu ne zdrava, ar jako lehko griíu  
dobi, koja marha na nikaj dene.

К  кгаташ dojiti je najbolje ako mukké 
pastimo, ar oni bolje moreju кгате pcdojit 
как zenske. Ako pak krave dobro nepodojimu, 
jako lehko'vime betega dobi, рак кгата menje 
mleka da.

Jako dobrö je, ako dopustimu mladi 
marhi, da ei izbodi.Zato, ako je tele veC jedno 
leto etaro, nigdar ga ne treba doma driati, 
nego tréba na paiu stirati. Ako pak tko neCe 
na pala stirati eroju miadu marha, onda 
mora na dToru, ali pak gde drugdi takvo meeto 
napraviti, gde se telid svaki den izhodija, ar 
to je jakozlrATO,

T e lic e  i Inda moremo skapa tu jedni 
itsli driati, Cuda ljudi те1е, da je to ne 
dobro, ar jeden drugoga ceca, To nikaj ne 
Skodi, s tem bolje, bar predi mu se hapiju 
cecki i time rasti. NavuCati treba mlada 
math« к tomu, da staku stran si da prijeti.
To je zato dobro, ar se vei rano prevdiju 
к tomu, i potli kakti кгате, nebudeju 
ritale, da budeju je dojili. Koiu ■ kefaujora 
i s pralom moramo Cisto driati.

Такте кгате, kője se dojiju, na zrakn 
moramo dr/ati i tam dojiti, ar ako кгате 
то stall dojimo, mleko italsko dubu dobi. 
Zato ako tu stali dojimo, vnogiput moramo 
itala lu fu ti.

Такта kivina, koja se krmi, mora se tu 
Cistoci driati. Такта marba ueime duda 
hoditi, nego патеке se mora tu miru driati. >

Takvoj marhi, koja se zapre/e, mora j 
se treme dopostiti, za poCinek. Naj bolje 
ako poldoe pustimu marbu polivati skorom 
8 таге.

О те sa kője moramo pred odmi driati 
pri priliCni hranjbi.

Kaj  je novoga ?

—  Z flo re n o  d e te  Pred dvemi tijedni 
je dete Kinbaaer Iguaca tak se opeklo na 
jednom dampéiffu, da je 6-ga ovog meseca 
med najvekii bolesti vumrlo. Je r  se to iz 
nepacüTosti roditeljah dogodilo, oni so to 
tajili. Bud strogo isfe zroka dogadjanja.

— Seststo ljudi vu nevolji. Gazdi rud- 
nika Ciksent Domonkoéa tojest Balane sa 
odposlali tegaki nvojej kojim broj je do 300 j 
bil. Na ото je te gospodare to doneilo jer 
kroz vile let su véé s kvarom deleli. Vezda 
та zimi more iti kam ole, do tri sto obitelji 
vusvet..8vih skupa tih airomakor je do ft— 600 
daft. 8rce dirajud je bilo videti siromaike 
majke a malom decom, kojim roditeli poleg 
male plaCe nikaj /askrbeti niau mognci bili,
i tak vezda naj galoetnoj audbini glediju. 
NeftanujuC eu dobili odpovedanje ovi siromaki 
i kaj boftejo drugo napraviti, kak vendrati 
к jeduoj drugoj rudni uiolit za delo ? Zalostna 
sudbina! ako si preroislimo, da najbiifte tak- 
ovi rudnik je vu Petroienju, i to je pitanje 
jeli avi dobija tarn delo ?

—  Brod im se je  potopil. Poleg
vaio.sa 8oud Sbilda (poleg mórja т Englezkoj) 
ан та mot ja  оте dane jodnu flalu naftli, na

kojoj je eledele bilo aa. piaanM poleg Boston i 
Deeps sobotu na veder. Dervent parobrod. 
Ogenj so je iziiel; nikakvo ufanje vile za 
nas. Sve je в vodom puno. Bog s vamil To 
na parobrod Derventa spada, koj je pred 
nekoliko tijednov odiftel.

—  B ra d a  jo j  je  do le  o p a la . Vu 4iv- 
Ijenju se muogi krat dogodi to. To isto se 
je dogodilo jednoj dojki, Cikly Treza vu 
glavnom gradu. Dojka j j  senjala i se je brzo 
budila ikak je samo mogla zakriknala je. Alidoj- 
duCu uiiuutu je samo ieptati mogla, jer joj 
je brada iz Conte тип skoőila. Odpelali su ju 
та bolnicu (Spital).

— Tibaj Stef zidarski tezak je оте 
dane med poslom s jedne dvokatne bige na 
jednu katua doli opal. Jaki Clovek bija*e taj 
Tibaj, tak da se je krov jedne katne hike 
nutri poder), i on na same Strike (gde rubje 
suiiju na nahiftji) se je obesil; od kud suga 
potle kak je poréi kriőati, oslobodili. Med 
neeretnim padanjem se . je jako stukel te 
siromak, tak da su go moraii та ipital od- 
pelati.

—  N e s re e a  Benkin Ede konzul iz 
Beige je ftudnovato vumrl. 0 .  m. 4-ga na 
veCer kad se je legnuti hotel, je slugkinja 
veliki kric Cula za pomoC i kad je odprla 
vrata, vidla je B«nkina та jednim ognju. 
Samo uoCna оргата je bila na njem koja je 
taki zgorela. Konzul je straéDe rane dobi! 
Leya stran prsa so mu do lonte zgorele. 
NesreCnoga СЬтека ей tu Ipital cdnesli, gde 
su ga taki та mokru postelu deli. Kak se je 
ta velika nesreia z njim dogodila, nije znal 
veő povedati; drugi dan je i vumrl. BrsCas 
ogenj je tak vuo zilel, da je s cfgarinm 
diino doée 1 i zaspal, a ogenj mu je na ор
гата opal. Beokin je 76 let star bil.

— M ik u la  vu  k ra lje k o j higi V sobotu 
jo втако dete dobro bilo za to, jer je majka 
svakomu malomu rekla i obegala, da Solce 
та obiok dene i ako se dobro budu ponatala 
Mikula STeti bude njim s svakojaCkimi 
lepimi i dobrimi etvaiimi na punil. Ovo se 
je letos i vu krsljev>.koj palali pripetilo. 
Ved dugó vremeua se je to ni dogodilo. 
Vezda je hercegovka Ergebet те dosta 
velika za to, da se Mil U a pr^d r ja  p o b ie  
V jzbotn ua veóer okol; р.Л 6 vu'« je do el 
(pod bundám) pak je niS6 öngi не bil pod 
bundum, kak freilica Tomor. Za njum su 
dve риске та velikih koiarab nesle mnogo, 
•vakojaCke malenkosti. Stefánia je bal vu 
rukih drgala deteice, a Budolf je ran onda 
doiel tu onu sobu, kad je Mikula rualoj 
govoril, da naj bude dobra, naj nioli, i naj 
•i da rukavice na гики obleCi, koje mala 
bereegovka za celi svet небе; ali za to je 
ipák i to ет. Mikloiu obecsala.

V u  n o v in ah  ..Zalamegje“  se 6ita, da 
su к KovaC Gjurgju stanovniku iz gorah 
Szigligeta, ovog meseca 1-ga na veCer okolo
7. таге oruieni tolvaji vu njegovu hi2u doSli 
i mnogo Ceia su mu oduesli. Da su vrata 
I  jakimi geleiami bile podprta,, i zato su 
tolvaji tak doili nutre, da su krov prese 
pretrli Ti jednoga med sobom nuter pustili 
koj je onda drugim dvem odprl vrata, koji 
su prek kuhnje doili vu sobu ali predi su 
tu kuboji Jampaia vuggali. Jeden reiki Clovek 
je naj prije vu higu stupil, za tim dojde 
drugi, a treCi pak je tu kuhnji ostal, da 
tam pari. Kak je prvi та sobu stupil, svoju 
puiku na pod vudril i zapovedal njim je 
da naj mirni budu, za tim je dőli zel puiku 
KovaCa i rekel mu je  da naj sim da peneze. 
KovaC mu je  *. odgovoril, da neima peneze 
na kaj je tolvaj onoga nuter zval, koj je 
vu kuhnji bil i rekel mu je: vudri staroga 
prasca, sv€gi ga i zregi mu rukel VeC ga je 
zvexati fltel ali ga je bitro s puftkum vu 
prsa i svojom b*»Uom na hrbet vudril. Na 
to je tolvaj 8 gazdaricom dal odpreti ormara 
iz kojega su 70 stare cvancige, 2 talerov 
jeduu deseticu i jednoga kobelara s 80 frti 
vkrali. Med tim je drugi tolvaj та küti iskal 
nekaj gde je jednu knjigicu iz Sparkasse ua- 
sel i TÜe svako jaC keh  liste, na jegnoj ladiCki. 
Kak da bi bili tolvaji zuali. da vu toj la
diCki jo ü e  je nekaj zanje, razbili su ju s 
bal tom, iz nje odnesli 12 sto foriutaéei 1 
petdesetaCu. Niti stem su ne bili zadovoljui 
nego su joi opravu i rubje pokrali. Gda su 
odiiii, rekli sa Kovaftu i  gazdorid, da uaj

nefaju таи iti. Tolvaji su pred KovaCom 
nepezaati. Znaki od nogah i jedna zgubijeoa 
balta proti Pördemic pe!aju,-za to zandari 
tolvajé najbolje та ovoj strani iáCeju.

—  N e v e ra ju ia  p lodnost. Boma (Ulijanske 
novine) s korom niti za veruvati ne moguCe 
dogadjaje jednog zivota opituje od jedne 
muÉade s imenom Maddalena Granata. Ova 
iena je  sve skupa 62 dece rodila iz medju 
tib 59 deCkov ili zive ili mrtve je imela. 
Kad je prviput rodila, bila je 28 let stara 
i to samo jednoga deCka je imela. Durgiput 
6, tretjiput 5, onda pak 3 deCke, potlem opet 
dve puce i t. d. Od 1873. leta oktobra 
25-ga na rodila je 39 deőice, izmed kojih 
joi den denes 22 iiviju. Zena je zdrava i 
kaj joi, proéli mesec je opet 4 rodila.

—  N e s re é a  Mlajái Kontruks Matijaft 
45. let star novakovski stanovnik mlinar 
opal je 25. o. m. vu Миги hoteC melinsku 
desku iz vode тип zeti, koja je nuter opala 
a voda ga je pod melin odneela. NesreCnik 
zgrabil se je zajedno melinsko kolo koje ga 
je gori zdiglo i buduö se nije mogel dosta 
tvrdo dr/ati, opál je iz vigiue na jednu gredu 
a odovud opet vu Миги gde se je i vtopil.

P ofttuvanim  Citateljem dajemo na 
znanje, da je V. Goep. Frideczky Juraj 
negdaftnji priloCki kapelau, vezda pri sv. K riiu 
vu Nagy Nardi (szombatba Ijska biftkupija) 
plebanul i ékolski inápektor, po medjimurskim 
horvatskim jeziku raolitvenu knjigu sloiil, 
Ovoj molitveni kujigi ime je: A n g e l  
С и v a r, molitve i duhovne pesme. Iz тип 
molitvah se stare i nove dubovne popevke 
nahajaju vu toj kpjigi. Cena joj je: 40 kr. 
Jako preporuCamo postuvanim Citateljem ovu 
molitvenu knjigu. Dobiti se more pri V. 
Gosp. Frideczky Juraj plebanusu vu N.- 
Nardi (Vasvarra.) Zadnjapoita: Torony.

—  S e rb ian c i i Bulgari budu se briőas 
pomirili, ar vskfte vlade, kakti Austria 
Magjarska i Ruska tak bode. Ali zato po- 
mirenje jako po malo ide, ar Serbianci bi 
radi bili, da bi Bulgari pustili a Bulgari 
pak na to raCunaju, da budu Serbianci pus
tili. Nepriatelji se vu taboru joi miruo, jeden 
drugoga glediju, i dekaju zapoved ili vu boj 
ali pak dimo iti.

N ekaj za kratek Cas
Blizu jednog:. sela ua tratah napravili 

su si cigani latoré, pak su od tud dobadjale 
ciganioe vu selo, kaj bi si s kartami i proro- 
kuvanjem od muia ah peneze i iivesa izma- 
miie, nu ljudi su vu tom sein bili spametni 
i tak su cigani ostali s praznimi inkanii. 
Z viiq toga pazili su ljudi i na evője, zato je 
ne bilo moguCe niti kaj vkrasti, s toga supo- 
Celi cigani gladuvati. Jeden cigan, koj je 
veC dva dni nikaj né jel, iäel je vu selo, 
nebi li kak do jela doiel. Preiel je po célom 
selu, ali povsud uaöel je vse zaprto, samo 
na jeduoj hiii opazi odprt obiok i zaftuje > 
ruienje Zlicah, no2ov i tanjirov. kak se vre 
to Cuje, gda se stol pokriva. Tu je stal 
cigan i poCel je razmiftljavati, kaj bi vcinil. 
Na to pogleda gospodar Crez obiok a cigan 
mu pak taki reCe: „Di agi gospodar, jeli mi 
vi nebi inogli povedati kaj bi se moglo dobiti 
za grudu zlata kak e u . moje obedve lake 
debele?“ Mu2 misleCi, da bi od cigana za 
malo cenn lebko mogel dobiti grudu zlata, 
reCe mu: ,E j kaj se budemo tak razgovarjali 
dojdi nuter!* Cigan se poiuril, pak je illel yu 
hiiu. Gazdarica je prav onda douesla obed 
ua 8toi, a rank joj je zapovedal, da bi i za 
cigana prestrla, da bude i on 2njimi obeinval. 
Gda su se veC naobeduvali, rekcl jo mul 
Jeni, da naj ide vuu, ar se imam s ciganom 
nekaj razgovgrjati. Gda sn bili sami, rekel 
je  mu/.: A gde ti e zlato, daj da budem 
videl ? Na to cigan véli: „A kakvo zlato 
dragi gospodai?“ „Im Äno, za koje si me 
pital kuliko bi bilo vredno®, rekei ja muft. 
t E, ja  earn samo to ónak pital, da b: znal 
kuliko bi vredno bitó, kad bi gde s prilikorn 
do njega dolel,* od-ovori cigau. „Pak kaj 
ga neimaft?* zapita шик „Ncimani, dragi 
gospoda'!a odgovori cigan. „Pa., sakaj sam 
ti dal obeda, ti iopov, zavikne иш2 videCi, 
da ga je cigan vkanil, pak je poCel se po 
hi£i zg leduvati za batinom, „E, Ijepa vám .



kral*, dragi foapodari* rekel je cigan t pH* 
meknrl ее je к m U m , je pobegel prije 
nego je m at uaiel batinu.

Doktor: „Ja njim eamo onda morém 
zrraöiti, ako njim budem ovo ranu operiral. 
Nego ovo je evekSioom za vumreti po^ibeljno, 
zato njim tolnaőa dajem da bt bi o v ikak 
dobro po njihovoga gospoua tovarola podati.*

Q.«p»: „Hó né, to ja »eőem. M»j műi 
je jako ápJ' »теп» pák ako ja ouda neki vuuirla, 
bi ше kieil*4 _ _ _

&na: .Goapon dokte*, moj mát si je 
nogu skiuéH, pák zito ojih lj-po profim kaj 
bi nekakvo vri.Ctvo prepiaali. ali samo ne 
drag0*

Doktor: „No tak ovo je. n<J idu vn 
tpoteku ovo niiu» tude 5ü km ctuov !;o9taiô

Hirdetések,
8895 szám, tel: 1885.

Árverési hirdetmény.

A esik tornyai kir: járáebiróeág mint 
telek könyvi hatóság részétől ezennel kőzhirté 
tétetik: hogy ZAKÁL H E N R IK  ügyvéd 
által képviselt BI8 ZTRO \ ICS BÁLINT 
éa érdek társainak, KER3ZNIK IVÁN nede- 
lici la. óe ellen 150 írt. tőke, a jár: iránti 
végrahajtást Ogytbeu, •  n- kanizsai kir. 
törvényszékbe* tartozó ezen kir. járásbíróság 
teiflJetén leró a nedeliczi 8  szíjkvben. A I  
j _ 4  6 — 1 2  sor. ez: a: felvett ingatlanból 
végrehajtást szenvedetett ill« 1 6  920 írtra
becsolt egy harmad része, ugjan zen összeg 
kikiáltási ár és enn**k megfelelő lOazázalékát 
tá i atpénz l< tétele kötelízett égc melleit, a 
nedelczi község Háznál

|£Б6 ik  fv február 8 ik  rcp  ái» d. e. 10 
o ra k o r

tartandó árverésen e’.adatní fog. A részletesebb 
árveiéai feltételek ezen kir. járásbíróság
telek kvi osztályánál éa a nedeliczi község 
bitónál betekinthetek.

A kir: járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság. Csáktornyán 1885-ik junius hó 10-ik 
napján. 310 1 “  1

7o63. szám tk. 84.

Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járátbiróség mint 
telelekkönyvi hatóság részéről ezennel köz
hírré tétetik, hogy ZAKÁL H EN R IK  ügy
véd által képvieelt SZELE IGNACZ nedeliczi 
plébánosnak, mint az ottani rom. kath. temp
lom örökmise alapítvány pénztára kezelőjének 
özvegy BU KO V ECZ MIHÁLY né éa társai 
mint elhalt BUKO V£CZ MIHÁLY örökösei 
nedeliczi lakósok ellen 90 frt tőke, s jár. 
iránti végrehajtási ügyében, a nagy-kanizsai 
kir, törvényszékhez tartozó ezen kir. járásbí
róság területén levő a Nedeliczi 480 sztjkr- 
ben A f  1 . 3* 4. 5. 8 — 12 sor szám alatt 
felvett és az adó alapján 1022 frt 05 krra 
becsült ingatlan birtok, ugyanezen összeg ki
kiáltási ár és ennek megfelelő 1 0  százalék 
bánatpénz letétele kötelezettsége mellett, a 
nedeliczi község báznái

1 8 8 6 -ik  év fe b ru á r  18. n a p já n  d- e  10 ó ra k o r

tartandó árverésen eladatni fog.
A részletosebb árverési feltételek ezen 

kir. járásbíróság telekkvi osztályánál és a 
nedeliczi község bírónál betekinthetek.

A kir. járásb:róság mint telek к vi hatóság.
CNáktorma 1885. épiil h í  27. napján.

311 1 - 1

259,266 v. s;á№ 1585

Árverési hirdetmény.

A lilirt kir. bír. vő rn hajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 1 0 2 . 103. § a  érteimében

рак • tim naj Vsako vara nogn natiraju.“
2 ena: „ 0  tak veliki penezi,a gd« bi je 

▼tela! Goapon doktor, kaj nebi bilo falele?1. 
Doktor: „Ako je torna tak, naj si onda

vn apoteki kupi n za 50 krajcirov opoldeko«, 
to jc faltáé pák tabnj basni “

Zeiu: Ah, go-po-j doktor, ja nej inam 
niti 80 krajcarovl*'

Doktor: No, znaju kaj, naj idu ve taki 
dímo, pák naj ga tak s rokont sim tam libuju, 
to nekoita nikaj, pák takaj hasat.

0  Bog, о Bog, какregi mnA» ja imam 
Jod tu f a i t  figaród zn d n u o '* m onm  mu 
noMtl Dg ja cebi riaki put tri fuitalje od 
topa «pia, P'k v ,du nat $ la straino bi bil 
svaki dan p'jan.

ezentúl közhírré teszi, hogy * Csáktornyái kir. 
jará.birósig 6123, 6194 1885 számú vég
zése á tál a a a ra k S z i SaaagélyaS-egylat végre
hajtató javara S eia rieh  Lipát éa tá rsa i e i n
ló  és 3J fit toké s ennek járulékai méjéig 
elrendelt kieégitési végrehajtás slkaimávei 
biróilag lefoglalt és 900 fttra b'Csü't 4 ló, 
és 2  vastengelyfl szállító szemétből álló ingó
ságoknak nyilvános árverés ntjáu leendő el* 
adatása eliendeltetvéa, ennek a helyszínén, 
vagyis Csáktornyán a városházánál leendő 
eszközlésére

(8851к év december hó 22-ik napjának dél 
után 2 órája

batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándó 
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. éri LX . 107. f  a értelmében a leg
többet ígérőnek beegáron alul is készpénz fize
tés mellett eladatni fognak.

Mindegek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
érvényesíthetni, két eseteiket, vagy szóbeli 
jelt meséiket az árverés megkezdéséig aluliét 
üti. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. Юн §-Aban megái in p főtt 
feltételek szedne lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885 ik évi december 
hó 9 napján

M a x im o v its  G yörgy
kiküldött biréeági végrehajtó.

813 1 - 1

295 fcr: 1835
Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir r ií-o ’nit» ar П?1. ézii.X. 
t. ez. 10i- 101 #-a ório'fjiyinn tnjam t к i*hí<-*% 
teszi, nagy » c^ák’onvii ki*. jár ü  iíVJsi* З-Ц- 
számú vé.«cé<í Al‘ e M lYKii SÁL iM Q í ’ 
hajta ó javára KOZLlK J«NÜSellen l >() írt 77 ;;r, 
töke s ennek járu'ukii erejéig eren-Ml ki-U'giitStl 
végrehajtás a'kalmávai bir d ag Ic'ogla'i és C írt-
6 0  krra becsült Kurainec.cn koesiktre.'rck, hordók, 
zsúp, góré azdasáei eszközük ez .I n;., s2t,n.,‘ 
lóhere, kukoi io/.a Ternovcsák Orehovcsiikon 
búza. rozs, zab bükköny,széna szalma és bulikon 
szalmából fill! ingóságunk nyilvános árverés utjon 
leendő el tdaiása e'icndeitetvén, ennek n hely 
azinén, vagyis KuMinec'én leendő eszközlésére
1 8 8 5  ik  év d e c ze m b e r hó 2 3  ik  n a p já r a *  

d o lu tan  2  ó ra ja
éa foltatólag Ternovcsák és Orehovcsü.on

18S5 ik é v  deczembe? 25-ib a a p i ia t i  
d, e. lO

j batáridőül kitü/edk és ahhoz a venni szárdíf ozók 
ezennel elv megjegyzéssel hit álnál- m g. hogy v z 
érintett ingóságuk ezen brrer. >en az IS8 1 . évi 
LX. t. ez. 107. § a érteimében a legtöbbet ígérő
nek becsáron aiul is készpénz fizetés uedeit 

' eladatni fognak.
Mindezek kik elsőbb«égi jovokoí vélrrk 

érvényesiibttni, kereseteiket vagy s/.óbeli je en- 
; léseiket az árverés meg czdtseig aluiirt bir. 

végrehajtóhoz adják be.
Az elárverezendő ingóságok vételára tz 18 1 

évi LX. t. ez, 108 §-ftban megállapított teóéte.ek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885 ik évi deczember hó 
7 napján.

MOLNÁR JÓZSEF
kiküldött biroaagi vfviehajtö 

816 1 - 1  '  , ,

A  B E i O L Y I K ^ K A F F A i V
D . WtwlAlva ée eajíitkezülcg kéezitve
F I  с л 1 e r  r e r e  11 ez tői cs. K. íoá I Infoi tob a / oeztrák-mncjar hadceTe?V»(*Dv

gyógyít Dmidcn kU]pß sérülést ét bórkiűtéet minden házi áilatnb), eltévclit miitdrr} heh/bó-öti
Bzépscgi hilét a íovakiiál. kü!Cr£?fn ? ; r l é n  iirv/ r f‘f ti Bt гм  t
idültet é« különösen m ii 1 5 -ü ii trz e n v i d é K  kí\ábi*'<p^n :k:om*4r \ u- 
ladétRok Fz^iRZürr» nyomARTiAJ р-у^кет^я uy& py n z^ r.

A  r ^ s o lv i i  д n  kitűnő tulajdoneépai követkrztfbrn ( *  p u jr itis i
eredményei miatt gazdafájl egyebtiietektMt ál atorvOEOktól éb yy.Uh cs f< < Ь14!огО- 
toktól ismételten n ie^ tíR Z te tö  b ia s o n y itv íu iy o k b a l  Or e iism e i ö ЬЛ1:4- 

S r a to k U a l  kitüntetett.
t darab resol vir^irppan M) fir^D tr» tUrtafuiv, elcccrdC 1 0  beteg ló réezére o. é. 1  i t t  ^-Г) ь*г.
* . . .  „  120 „ „ „ 2b „ s  »■ t3£

Minden darab refoviic apyarboz egy | ontoe beenáleti uttbitís p bi?ci г>С1]\<п meLékéhetift. 
fé-elinuRá* nioásn vilfgrtscro fh tíi fvifáy Pitsvlinit Vertét«».

F « r » k  t a r  U»gy>ti'or>2é|{<,n T o r ó »  J  .»»etu-1 ittó/vs* re»/ В,.влгви, tov.bba k..pb.ttó uiindeo .»gyfiUereskedte*
he>t л /yrtJf\f/é*rtii,Hkb4.

Houy miud^Q atiticé* metfikndAlyocKs^év mim lau d >Ьол re^olfirsvippan ide m ^li‘kelt i бит тс n у esen íeteteme- 
t  еш ke/топ «iákkal el f i a  látf*.Г 307 2 m WA.^ILnVSKI é» P1LASK1 v. sA з
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