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A koleráról.
A kolera szedi áldozatait. M ura
közt minden ’dőben kikerülte e bor
zasztó betegség, félni tehát okunk nincs,
de elővigyázóknak
lenni kötelessé
günk. Azért nem lesz időszerűtlen egy
orvosi kitűnőség által irt oktatást köz
zétenni A nép vezetői vannak hivatva
figyelni s szükség (lején a népnek se
gítségére lenni, előzetesen pedig a be
tegeég tüneteit, az óvintézkedéseket s
teendők* ! a népnek megmagyarázni

I. Tünetek.
A kolera mindenekelőtt hasm enés
sel kezdődik Néha egy-két napig más
tünet nem is mutatkozik Ez az úgy
nevezett intő hasm enés De gyakran
már egy két óra múlva következik ezen
egészen fájdalmatlan és könnyűnek
látszó megbetegedésre a hányás és egy
idejűleg beállanak a görcsök különösen
a lábikrában Az ürülék kezdetben sárga,
a hányadék epével festett zöldes sz nü,
később mindegyik szürke rizs-leves
szinti és alakú lesz. Ha még hozzá
vesszük az égető szomjúságot és a
bugyképződés megszűnését, biztossn
felismerhetjük a kolerát

II. Óvintezkedesek.
A kolera ellen legfőbb védekezés:
a tisztaság, különösen a lakószobákban
és udvarban Szükséges tehát közeledő
járványkor a szobákat gyakran szellőz
tetni és az udvaron semmiféle szeme
tét. legkevésbbé rothadó állati m aradvá
nyokat megtii n nem szabad.
Az étkezés legyen m értékletes, ke
rülendő azonban minden étel, amely
hasmenést előidézhet, m in t: éretlen, de
még érett gyümölcs is, ugorka, dinnye
és salátafélék Ide tar!oznak a zsíros
anyagok is
A ruházat legyen a hőm érséknek
megfelelő, úgy. hogy hűvös éjjeleken
a testet a meghűléstől megvédelmezze

Hl. Teendők.
A kolera a legveszélyesebb járvá
nvok egyike. Nem szabad tehát addig
várnunk, mig minden jelensége kifejlő
dik, hanem m ár az első intő hasm e
nés kezdetén azonnal a legközelebbi
orvoshoz folyamodni szükséges Addig
is, mig segítség érkezik, a beteget
azonal ág y ia kell fektetni, hasára hi
deg borogatást akni a lábikrákat ál
talábán ahol csak görcsök m utatkoznak.'
flanellal vagy posztódarabokkal dörzsölni.
Ezenkívül a szom uság ellen nagy meny
nyiségü vizet adni nem szabad, mert
ez csak a hányást fokozná, hanem
csupán, csakis jégdaraboknak lenyelése
engedhető meg a szomjúság enyhítésére
Czélszerü még az ilyen betegeknek
belsőleg egy-két csésze szikfű, mely
néhány helyen piperének s neveztetik
— borsos m enta és baróka vagy gya
logfenyő bogyóból készült meleg forrázatot adni, amelybe még egy-két kanál
rum o t vagy pálinkát is önthetünk. Ha
em ellett a kezek és lábak mégis hide
gülnének, akkor ezek mellé melegített
téglát és meleg vízzel teleöntött palaczkok — üvegedények teendők
M indez folytatandó, mig az orvos
megérkezik,
A kolerád betegeket látogatni nem
szabad. Ezeknek írülékeit előre elk é
szített gödörbe szabad csak önteni és
sohasem a szabadba vagy nem fertőztelenitett árnyékszékekbe és trágyahalm okra, m ert ezáltal a kolera leginkább
terjesztetnék az egészségesek között.

K lmulaszthatlan kötelessége a be
teget ápolónak, mielőtt ezen ürülékek
kivitetnének, azt fertőzteleniteni és úgy,
hogy mind a hányadék, mind a bélürü
lék azonnal
valamely fertőztelenitő
anyaggal kevertessék. Ilyen anyag m in
den község birájanál kelló Útmutatással
együtt, ingyen kapható.
Különben legczélszer übb fertőzteleoitésre carbolsavat haszná'ní, és pedig
úgy. hogy fél kilo carbolsavra tíz liter
vizet öntünk Ezen vízzel kevertetjük
az ürülékeket, mosatjuk azonnal a be
teg által bepiszkolt ruhanem üeket, az
ágyat, és a padlót vagy főidet, a hová
csak legcsekélyebb váladék is ju to tt a
beteg testből
Carbolsa? helyett használható a
carbolm ész is, de ebből legalább is
3 - 4-szer annyit szükséges venni mint
a carbolsavból. tehát 2 kilót 10 1 tér
vizre —
Alkalmazhatni még a vasgáliczot.
fél kiló vasgáliczra 5 liter vizet véve
M indenetetre a kolera-betegedés
bejelentendő azonnal a bírónál és a
legközelebbi orvosnál, ki a beteg to
vábbi kezeléséről, valamint a ’akás és
környezet fertőzleleniléséről és minden
további
szükséges óvintézkedésekről
gondoskodik.

Kyilt levél a szerkesztőhöz.
Perlaliou 1S8G juliu* liö 28-én

T. Szerkesztő u r !
A kedvezőben lakásviszonyok miatt
elköllözködni vagyok kénytelen, mely indok
ból is az ügyvédi ügy kiütéssel itt aug. hó
2()-án végleg telhagyok, s azt iij székhelye
men Ne/siderhen tMosony m.> fogom folytatni
Erről T. szerkesztő urat értesíteni kivan
tam, hogy egyrészt, mint régebbi jó isme
rősömtől jelen soraim által búcsút venni
alkalmam nyíljék, másrészt pedig, kogy
kikerülvén a nagy időt igénylő magán utu
értesítéseket a nagy érdemli közönség iránt
táplált hálámat és kötelezettségemet nagyra
becsült támogatásáért — nyilvánosan leróhassam és ekként elejét vegyem a jelenlegi
elfoglaltságomból netán eredhető iigyelmetlenségi vádnak.
Mindenek előtt tehát kívánom, hogy az
ég ezerszeres áldása kisérje szerkesztő urat
az élet rögös ösvényein, adjon az Isten jó
egészséget és kitartást az adott viszonyok
közt valóban nehéz, de hivatásszerű szép
vállalathoz, minek különben eddigelé elért
eredménye is eléggé biztosítani látszik a
végsikert, s majdan ha ez bekövetkezett,
szenteljen kérem egy pillanatot I »jó szívvel
tavozo régi ismerőse emlékének, ki önnek
akkor talán legnagyobb iiigye leend, de
csak azért , mert nem lehet osztáiyostársa
a honfiúi kötelesség tapintatos lerovása által
nyert hervadhatlan koszorúnak. Pedig szí
vesen tettem volna én is valamit, s a leg
nagyobb készséggel járultam volna tevőleges
alakban is a szent czélhoz, de a viszonyok
engem hallgatásra kárhoztattak, s így csak
tőrré óhajtásommal járulhattam ahhoz: de i
mivel ennyiben mégis részese voltam a |
megkezdett nagy műnek, mindenkor lelki j
megnyugvással gondolok vissza Muraközre,
ha lakosságának boldogságáról hallok em
lítést, s ha lakóinak ajakáról hallhatom tiszta
önzetlen szívből fakadó eme óhaját : »Isten
éltesse a magyar hazát, Isten éltesse a
magyart.« És e tekinietbeni meggyőződésem
az, hogy ez T. Szerkesztő Ur féradhatlan
és tapintatos ügybczgóságának leend leg
alább is egy igen nagy részben édes gyü
mölcse.
Ennek előrebocsájtása után legyen szi
vés szerkesztő ur megengedni, hogy ezúttal
a nagyérdemű közönség szives pártfogásáért
is legmélyebb köszönetemnek kifejezést ad
hassak, s egyúttal, hogy értesíthessem t.
ügyfeleimet arról, hogy a mennyiben az
általam vitt peré«, vagy perenkivüli ügyek
ben a további képviseletről való lemondá
somról tőlem magán utón értesítést uem
nyernek annyiban a képviseletet tovább
vieendem; továbbá hogy a mennyiben pedig
ügyfeleim vonnák meg tőlem viszonyaim

változta miatt a képviseleti jogosultságot,
annyiban pedig én kérem az illetőket, h gy
ebbeii elhatározásukról engem lehetőleg aug.
20-ig irásbelileg értesítsenek, mégis, hogy
akik közölök velem még itt Perlakon le
számolni kivárnak, azok is szintén a fenti
záros határidő alatt irodámban megjelenni
szíveskedjenek.
Végül ezen alkalommal köztudomásra
hozom, hogy aug. hó 20-án d, u 2 órakor
jurseveczi bérletemen nyilvános és önkénytes ár rerésl kívánok tartani, mely alkalommal
számosabb szobabutorzatot, apróbb gazda
sági eszközöket, marhákat, lovakat, sert éseket. kocsikat, gabona, széna, szalma nemüeket stb. logok készpénz tizetésnek fel
tétele mellett árverés alá bocsájtani.
Ezek után pedig magamat a Szerkesztő
Ur további nemes hajlamaiba ajánlva,kérem
a jóságos Isten végnélküli áldását .Muraköz
jó indulatu közönségére »zon kijelentésem
kapcsán hogy édes emlékeim talán örök
időkre fogják gyötörni fájdalommal lelt tá
vozó szivemet, s ezzel maradtam hazaiiui
üdvözletem nyilvánítása mellett a Tekintetes
Szerkesztő urnák
:iláfítl»a szolgája
rJ )r . %ersáneiky {{villa

iigjféd.
*
Sajnálattal értesülünk dr. Tersánezky
Gyula jelesen képzett ügyvéd ur s lapunk
szives munkatársának távozásáról s fájda
lommal közöljük búcsúlevelét. Reánk nézve
hízelgő sorait köszönjük, azon megjegyzéssel,
hogy még a kezdet nehézségeivel küzdvén,
nem érdemeljük na«« a reánk pazarolt di
cséretet A jóakaratu és hazafias támogatás
ért (ozadja e helyen hálás köszónetünket s
legyen meggyőződve,hogy ha valamikor haza
fias és emberbaráti törekvésünknek sikere
lesz de ha nem is lesz, hálásan vessük szi
vünkbe mindazok nevet. — s igy önét is —
akik bár egy porszemmel is igyekeztek já
rulni azon jó ügyhöz, amelynek szolgálatába
csekélységünk szegődött. Kívánom T. ügy
véd urnák, hogy uj állomásán találja meg
mindazt, amit Muraközben nem sikerült tel
találnia ! Legyen megelégedett és boldog s
boldogsága közepette gondoljon néha-néha a
haláron küzdő muraköziekre. Az Eg áldja
meg ügyvéd uratf

Szk.

C S A R N O K .

„ Saison morte
Miről nem zengett már az ének, mióta
lant, és duda szól ' Boldogult felejthetlen dal
nokunk, ki nyugodtan, háborit'anul aiszod
örök álmodat a hanvai sirkertben, mily egy
szerű ékesszólással jellemzed e pár szóval
korunk iniudenoldaiuságkt, kutató szellemét,
mely a mikroskop segélyével kikeresi a baccilusokat- hogy róluk kötetekre teijedö tanul
mányokul írjon, mely lelkesülve az utolsó
Útifű ven, hy tónusokban zengi el annak tö
kélyeit s — stb stb.
De hát miről is nem zengett már az
ének ! Hisz az a bajom én nekem is f Valami
ellenáilhatlan vág}' Íróasztalomhoz von*, erőt
vesz rajtam az irói viszketegség, írnom kell,
de m it? hisz miről nem stb. stb. ... Vélet lenül kitekintek az ablakon hátha az utcán
ragadja meg valami figyelmemet. De az a
valami egy kifejezésbe foglalható össze :
Por, térdig érő per. Az Arpádkorból fenmaradt egyel len Írásbeli emlékben előforduló :
bizony por és chomuv vagyunk, talán soha
soha nem halott ránk olyaD közvetlen fé
léié mgerjeaztő valósággal, mint ennek a
portengernek a szemlélése. Feltekintek az
égre... Az ur kék színével mosolyg kínjainkon,
és még biztatja a napot, hogy még azt a
29 lokos árnyékot is növelje legalább 4 .5
gradussal. Egyetlen felhőcske sinc9 rajta,
mely reményt nyújtana : hogy eljö egy jobb
kor, mely után buzgó imádság epedez száz
ezrek ajakán
Minden jó felülről jö, de minekümt
van okunk a bölcs e mondásán kételkedni
Több reménységgel kacsintgatunk a föhid
melletti tűzoltó-szertárra, melyben a nem
régiben vásárolt hydrophor van elhelyezve.
Az illetékes hatóság buzgalma és figyelme
ki fog bizonyára terjedni e n^lkülözhetlen
tényezőre is. A hidról jut eszembe egyéb
is. Amint a minap átmentem rajta, tekinte-

tem véletlenül az árokra esett, de e körül
mény híján is egy másik érzékszervemmel,
az orommal t. i. is észrevettem volna, mi
megy végbe odalent. Egy lélig-meddig ki
száradt mocsár, melynek kigőzölgései ele
gendők, hogy az embert elriasszák a kör
nyékétől, egy kanálisból kiömlő valami leketés bűzös folyadékkal gyarapodva való
ságos pokoltanya Most, midőn a cholera
alig néhány száz mérföldnyi re tőlünk szedi
áldozatait, midőn agyszólva : Hannibál ante
portás nem volna legsürgöshb feladata a kom
petens köröknek, e bajon legalább némileg
enyhíteni? A közeli Varazsdon volt né
hány nappal ezelőtt dolgom Átható cárbólszag utczaszerte- tanúskodik, hogy ott meg
tették a preventiv rendszabályokat az esetleges
veszély meggátlására vagy legalább enyhí
tésére. S Varazsd tőlünk alig m ásféléra!
Videant consules! De akaratlanul ily fekete
lett gondolatim menete. Beszéljünk egyébről t
A minap megesdt egy köaeli helységben,
hogy az odavaló jegyző, miután egész nap
a lókiftllitáson el volt foglalva, kényelmes
otthonában pihente ki a nap vesződ »égéit.
Elolvasta a hírlapot, annak is csak azt a
részét, mely a fiumei kolera híreket tartal
mazta. s egyszerre úgy veszi észre, hogy
nála is koierikus tünetek jelentkeznek. Le
feküdt a lehető legnagyobb izgalomban, és
meggyónta a feleségének, hogy fiatal korá
ban viszonya volt egy szakácsáéval, s hogy
e viszonynak lett is következménye. Végül
bocsánatáért esedezett a szegény haldokló.
Soha — felelt a megrémült, szerelmé
ben csalatkozott menyecske- s durezásan
hátat fordit a keservesen nyöszörgőnek ...
Másnap a jegyző csakugyan ... felgyógyult,
s most bizonyosan bánja, hogy idő előtt
vallotta meg veszedelmes, kényes titkát.
Egy másik eset sem tünteti fel jobban
a férfiak hűségét.
Jó napot Aesculap. nem láttad erre
menni nőmet? Nem én! ügy tudom, hogy
N-ékhez megy visitbe éri efelé. — Ua meg
látod, mond neki. hogy sürgős dolgom van
B falun az ispánéknál ne is várjon vacso
rára haza Hisz neked megválthatom, édes
barátom, tulajdonképen nem is B be megyek,
hanem C-ben van rendez ... vousom avval a
csinos cziczuskával. De el ne árulj kópé f
Szervus.
Nem is árultam el, de neki sem mond
tam meg mai napig, hogy a felesége nem
ment visitbe N-ékhez, hanem a mint az én
jó barátom eltűnt, egy szőke fiatal ur ke
rült elő az utczasarokhól s miután egy pár
perczig rekognoscirozott a szép asszony háza
körül, befordult.
Hogy az a piros szalag előbb is ott
volt-e az ablakban, és hogy egyátalán mily
jelentősége volt, arra megfelelni igazán
nem tudok.
De majd ha idők múltával erről a do
logról is szerez tudomást a közönség, (s mi
maradhat nálurk titokban!) nem íógok cso
dálkozni rajta, hanem eszembe fog jutni- a
mit e sorok elején czitáltam, hogy i
„Hát miről (is) nem zengett már ének!
Mióta lant és duda szól — és mióta
az emberek szeretnek a más hajával fog
lalkozni.
tAesrulap.
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— A Csáktornyái egyleti kisdedóvó
intézet záróvizsgálata r— hó 3l-én tartatott
meg. Az érdeklődés a közönség részéről oly
nagy volt, hogy a meglehetős tág terem nem
bírta befogadni a vendégeket. Száznál jóval
több érdeklődőt számláltunk össze. A vizs
gálatot az elnökök távollétébeu Wollák Rezső
ügyvéd ur, választmányi tag nyitotta meg
s fejezte he magvas szavakkal, melyekben
a közönségnek m e l e g éi deklöseért kö
szönetét mondott, s az óvónőnek. Molnár
Mari kisasszonynak jól megérdemá t elisme
rését feiezte ki a szülök nevében Valóban
meglepő volt a tőidből alig kilátszó apróság
bátorsága s ügyessége a játszásban, ének
lésben. szavalásban. Amit a közönség a szé
pen feldíszített teremben 2 ..3 óra alatt
látott s hallott, ellejthetlen benyomást gya
korolt reá. Aztán ami a fő, minden kizáró
lag magyarul ment. A legtöbb gyermek
nem magyar ajkú szülők gyermeke s aamt
ilyen, amit otthon szüleitől nem tanulhatott
meg. azt, t. i. a magyar nyelvet játszva 1 év
alatt az óvodában elsajátította. Csak az kár .
hogy leginkább a tehetősebb, úri szülök
| gyermekei részesültek a kisdedóvoda áldá-

saiban, mig a szegényebb iparos gyermekek
meg voltak fosztva attól. Ezen kellene segíteni
min^l előbb. A vizsgálat alatt is. nem egy
Sietni.‘Ifitől hallottunk e tekintetben indoko t
megjegyzést. Csakugyan az utczaporában játszó
szeg«snysorsu kisdedeknek nagyobb szüksége
volna a ó anyát helyettesítő óvónőre »
szemléletkjöréuek megtelelő tágítására, ke
délyvilágának művelésére, mint az úri gyer
meknek, aki úgyis eleget ál, hall szemlél
zsellemi fejlődése előnyére a szülői háznál
s testi fejlődésének előnyére elég gondos
ápolásban részesül otthon. Nyissa i«i a vá
ros s a derék választmány minden szegény
gyermek előtt a kisdedóvó ajtail nagyon
nemes dolgot tog művelni! A kisdedóvót
40 fiú- é? 50 leánygyermek látogatta Az
intézet ez évi jövedelme államsegélyből,
egyleti tagsági s a kisdedekért fize'ett dijak,
búi 1 2 írt hiányával 1<>0<►írt. A váró*
az intézel czéljaira egy telket s házat aján
dékozott, amelyet a kisde.lóvó egyesület az
intéz*-t czéljain&k megfelelően átalakíttatott.

— Versenytekfizes volt m. hó 3f én
Csáktornyán a Szeivorth vendéglő tekepá váján. Hat dij volt kitűzve, az első 28 frl er'
leket képviselt Nyertesek leltek: I Heinrieh
LepoM 19. II Morándini Valent 18. 111.
lihédey Ferencz 18 IV. Morándini Valért
18. V. Mózes Bemát 16. VI. Kohn Vilmos
16 egységgel.
— Egy szegény beliczai asszonyt
egy helybeli kereskedő, minden indokolt ok
nélkül oly brutális módon dobott ki boltjá
ból f. hó 4 én, hogy a szegény asszony su
lyos sérülést szenvedett s a gyors orvosi
segélynek köszönhető, hogy el nem vérzett.
Több oldalról szólít láttunk let. nyilvános
ságra hozni e tényt Meggyőződvén annak
valóságáról, kötelességünknek tartjuk ezt
meK is tenni. A nevet elhallgatjuk mert 50
írttal, melyet a megsét ültnek ajánlott fel az
illető kereskedő jóvá igyekezett tenni em
bertelen cselekedetét. Ez esetből kifolyólag
megjegyezzük, hogy Csáktornyán sok boltban
divat az hogy az úgynevezett „paraszttal
akinek véres kezemunkájábó! élünk mindannyan, nem a legszebb módón liánnak Nem
Célunk s nem is vagyunk hivatva tanácso
ka* adni e tekintetben, de kérjük az illető
ket, tekintsék saját érdek c kben azt a sze
gény hátramaradt muraközi földinivelöt
e,,|berlársuknak aki végre is az alkuvásnál
Qem oly ügyes s különben is a sok minden
féle teher miatt bizalmatlan a kabátos ember
Hányában s ennélfogva nem c-oda hogy ő
Tečaj III.
{#*

—

A -Domborur )l írja lapunk t. ba

rátja, a következő sorokat : Becses lapja
számára szeretnék egy kis újsággal szolgálni,
mert már rég nem hallottunk A.-Domboruról. Ez pedig a következő : Tudvalevő do
lóg, hogy itt Hirscher Lipót fakereskedö ur
családjával kikeresztelkedett még tavaly, és
mindez ideig csak a keresztség szentségét
bírta, de igyekezete vei és forró óhajánál fogva
már ez év aug. l-én- vagyis mull vasárnap
két serdüő fiaival együtt telvebe a gyónás
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Čakovcu,

szentségét is. Fiainak múlt év októberétől
a helybeli tötanitó ur nyujtá a keresztény
vallás oktatását, a kik is már ez évi junius
havában Nagy-Kanizsán a hit tani vizsgát
4-ik osztá'yban jelesen kiáltották - édes aty
jukat pedig a helybeli plébános ur oktatta
a vallásban. Fárabeli népünk nagy leik,
épüléssel nézte a történteket, midőn látták^
hogy tanilójokkal élükön a penitenczia tar.
tás szentségét az oltár elölt térdelve fel
vették. — S z o m o r ú ú j s á g g a l is
s z o l g á l h a t o k . — Midőn a fent irt
közleményemet befejeztem, illetőleg elakartam
küldeni, délután fél 3 óra volt. megkondultak a harangok jelezve a tűzvészt mely
közvetlen az isko a szomszédságában egy
pajta kigyátadásával kezdődött de a nagy
hőség és szárazság következtében hihetetlen
gyorsasággal terjedt tovább úgy hogy két
perez alatt vagy 7 lakóház 16 melléképölel
é s 10 kukoriczakas állott lángokban. Kél
fecskendővel hiában igyekeztünk az égő
épületeket megmenteni és csak arra lettünk
utalva, hogy a távolabb levő épületeket fecs
kendeztük és igy sikerült a tüzet localizáinimire a szomszéd községekből is érkeztek
fecskendők, u. m. A,-Vidoveczről az első
mely fecskendő oly ponton helyezkedett cl*
a hol a legnagyobb volt a veszély utána
jött a kottorii ... szt.-máriai s légrádi derék
tűzoltóság ...d e mégakuzmineczidíorvátorsz.)
tűzoltók is megjelentek, akik ugyancsak
dolgoztak és csakis ezen ügyes erőknek
köszönhető, hogy beláhatian veszély és
pusztítás nem érte községünket, mert nyolc
nagy és több kisebb fecskendő működtek és
mondhatom mint a helybeliek mint a vidé
kiek emberfeletti erőt fejtettek ki az elem
megfékezésében. Tovább nem folytathatom
e szomorú eseményt, mely közönségünket
ismét arra figyelmezteti, hogy a tűzoltói
intézményt tegye napi kérdéssé és hiszem
is, hogy ez eset megfogja valósítani a rég
óhajtott tűzoltóságot A.-Dombornn.

— A perlaki „Társaskör által e
hó elején tartatott, a zavargó idő miatt kevés
sikert ígérő nyári mulatság reményen felüli
volt. Az idő a mulatság napján folyton borús
s tarlós esőt ígérő volt. — Délelőtt két
ízben is eSett, ami délután ismétlődött .még
négy órakor, midőn a mulatságnak kezdődnie
kellett volna, javában esett, de minthogy
a talaj elég száraz volt ahhoz, hogy egy
könynyen lágyra ne ázzék, a mulatság még
mindig nem vált megtarthatianné, s a ven
dégek. a lassú esőzés daczára, folyton ha itat
tak ki Ottók felé- ő t óra körül kezdett
8 augustusa
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derülni, de nem csak az idő. hanem a kedély
is; a k ellemesen hűvös idő. a fris szabad
levegő, s hozzá a paradicsommá alakított
megnyerő helyiség (amiért a derék vendég
lősnek tartozunk köszönettel) csakhamar mint
egy bűvös ütésre határtalan, mondhatni
csapongó jókedvet varázsoltak. Nem leheteben
azonban, hogy a varázslásban a „Grünwal
féle kedély cseppeku- nek is vo't némi nemű
része. A közönség nem volt ugyan valami
nagyszámú de oly díszes volt, hogy bármely
mulatság büszke tehetne rá.

Íme a hölgykoszoru : B atH ly Sándorné helyből, Ebenspanger Miksáné
hely b. Götz Ferenczné helyb. Grész Alajosné Csáktornyáról, Kostyál Ferenczné
helyb, K učera Lajosáé M ostárbót, Laubhaimer Józsefné Csáktornyáról, Lisziák
Ferenczné helyb. Mayer Mórné helyb RezsekTamásné helyb Spitzer Józsefné helyb
Szilágy i Lajosné Turcsiscséről. Továbbá:
Gérics Mariska kisasszony K ottoriból,
Grünwald Rózsa k. a. Kapronczáról,
Horváth Blanka k. a helyb. Laubhaimer Jo lán k. a. Laubhaimcr Gizella k a.
Csáktornyáról, Lesnyák Tini k. a. Vidoveczról, Lisziák Emma k. a. helyb.
Milhoffer Gizella k. a. Milhoffer Mariska
k. a. Ovetkoveczről, Pintér Etelka k. a.
helyb. Pintá. Milka k a helyb. Rezsek
Linikak. a. helyből,SiposNelli k. a. helyb.
Singer Berta k. s. Nagy-Kanizsáról. —
Legyen szabad továbbá a felülfizetéseket
köszönettel nyugtázni.
Felülfizettek :
Simon La os ur 1 frt. Stöger Sándor ur
1 frt. Főtiszt. Imrey Ferencz ur 1 frt.
Szabó ím e ur 2 frt. Hajdú Sándor ur
1 frt Pongrácz Arnold ur 50 kr. S ért
István ur 1 frt. Stern Frigyes ur 1 frt,
Czárovecz Péter ur 20 kr. Ebenspanger
Miksa ur 1 frt. Mayer Mór ur 1 frt.
Götz Ferencz ur 1 frt. Grész Alajos ur
3 frt Vukán Szilárd ur 60 kr. H ajdinyák János ur 60 kr. Molnár Antal
főtiszt, esperes nr 1 frt.Sipos Károly ur
1 frt. Reicberger Náthán ur 50 kr.
, SZERIESZTÍI tfZEMT. A- űumboru. X éi
K. Leveleink kikerülték egymást. Kösiönet! Kérünk
minél gyakrabban tudósítást, még a legigénytelenebb
eseményekről is. A köszönetnyilvánítás a jövő (iámra
maradt. — Gumi l i c z a. N. A kfis'eméay jó.
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V r e ti n i t k a p i s a - n te a je vu stanja
Mtiskare Fischela Filipa vu Čakovcu. , S urednikom razgovarati se more porM(leljek, srédu, Ceti tek i subotll ob 11 i
P 4. vuri. — Sva pisma i pošiljke naj se
poSiljaju na im« M a r g i t a i J o z e f a ureumka
Mvu Čakovec.
R
I z d a t e l j s t v o : Knjižara Fischela
Filipa vu Čakovcu. Sim se naj pošiljajo
m pred plat« i oplaai.
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is önfentartási ösztönénél fogva, néha-néha
furfanghoz folyamodik.
— Múlt számunkban közölt ráczkanizsai iskolai vizsgálatról még a követke
zőket írják lapunknak: A ráez kanizsai ál
lami népiskolában július hó 27-én tartatott
meg az évi zárvi/.sga A két alkalmazott
lanitö ur nemes hivatásának tudatában, a
legnagyobb lelkíismerettel felelt meg szent
kötelességének; a nagy siker, melyet fára
dozásaik eredményeztek, nyílván arról győzték
meg a jé'en volt tanügy barátokat hogy
a népnevelés, különösen pedig a magyar
nyelvnek a horvát ajkúak között való lehetöleg gyors és alapos elterjesztése és meg
honosítása s ezek alapján a haza fel virágoz
tatása vala egyedüli s fő czéljuk. Minden
felelet s a higgadt előadás a szorgalom
mellett szabatosságot, ^rtelmességet, a hazai
nyelv iránt táplált előszeretetet s annak el
sajátitására való hajlamot és készséget árult
el. A h -ebb tanulóknak folyékony, úgy
magyar, mint horvát nyelven való tiszta ki
ejtésű olvasása, a felsőbb osztálybelieknek
szó és mondattani elemzései, a magyar szö
vegnek horvátra való fordítása- értelemgya
korlataik és szavalataik megczáfolni látszanak
azt hogy horvát ajkúak. A számtan, földrajz
s egészségtan megfelelő elemi ismereteinekjó elsajátítása a gyermekek tanulási kedvét
mutatták. A kéziparnak kis kivitelben kiállí
tott mindennemű példányai a növendékek
ügyességének, a rajzok pedig azoknak a szép
iránt való érzésének tanujelei. Azon. nemcsak
a várakozást felülmúló, hanem igen is nagy
eredmény volt oka ama, meghatottságban
nyilatkozott általános örömnek, mely tető
pontját érte akkor, midőn lek. Vrancsics
Károly szolgahiró ur az isko'aszék gondnok
ságához s különösen a tanító úrhoz intézett
lelkes beszédében az önzetlen s hazafias
fáradozásért köszönetének kifejezést adottBő volt az ar.it&s mi jó munkát és vetést
tételez fel. Jelenvolt az iskolaszéki gondnok
ság, több tanügyharát s szülő
Egy jelenvolt.
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Sve* ari ili Strahe
Pastiri i drugi ljud , hodeč po no i
po tratinah i pašnikih, opazili su večkrat
kak na nekojih mastili nekakvi plameni
na peldu sve'icah po zraku sim tam
blude
Ljudi nepoznavajuci loga pojava,
jako se ga pla'e i misle, da fu to zli
duhi, koji sim dohadjaju ljudst o stra it
Iz občenitoga straha nazval je ne v učeni
a rod ove svečice za „svečare ili strahe“
Pl e pak se jih tim više. ar se je
dokazalo da za človekom beže.
To je sve istina nu ipak ni e i-tina*
da bi te svečic * kakve Strahe bile. .<ikak
ne' To vam je dragi moji c st * naravsko pojavljenje kojega se niti najmenje
i ojati netrebamo. ar nam na nikakovu
skodu nisui
Ovi plameni reči mo: svečari. naj ve
se opažaju na takovih mestih, gde su
negda it j s a telesa gnjilila
drevje
prhlo itd. blizu berekov cintorov i u
ob e nizko ležečih pokrajinah. Ona
najine izgnj hla i izprhnula telesa iz
parivaju se iz zemlje van, njihovo iz
parivanje diže se vu formi mehurčekov
vu zrak Para tih močv-rnih i kužnih
mestah ima t i vlastitost, da spojiv se
za zrakom, taki se vužge i gori. Zato
i vidimo istu, kak goreče svečice. Buduč
su ove puno ležeše od zraka zato po
zraku sim lam bludiju a p> tom je
bas po pravom imenu zovemo; Jdudu e
svečice*
Materija, iz koje su ti plameni
sasUvljeni, zuvnn« vu kuj ievuum jeziku
• plin * ili gaz.*
Kak god od vode
ic/.eáe zlvati po u joj plavaju i na
povrdinu sc zdiiu. (n. pr. papir, gtopliu
itd.) isto tak ovi piaueui. kuk leže i
od zraka, zditu se vu visinu.

A zakaj pak za človekom beže?
1 to je Jednostavno i riaravski! Ako
na vodu denemo falačeke papirčekov
ter s prstom ili pulicom po pevr ju
vode potegnemo brazdu, to buderao
opazili, da papirček po brazdi gor beže
?a palicom ili prstom,
Tak je s bludečimi svečicami!
Ako se koje telo, blizu njih nalazn>e s?, giblje i kreč'*, te ono zraka
uznemiii i nagibanje prisili, po čem
onda svečice ove mor**ju po zraku
taucati. Beži li telo n pr. človek od
njih, te i one zu njim beže, ar je zrak
uosi, stane li telo (človek), to i one
postoje.
Vu južnih i topleših orsugih vn»go
su vekéi ovi plameni; tam se večkrat
nategnu u dužinu od dva klaftra. Kaj
bi naši nevernjaki rekli, da bi se tak
dugi „8večar“ za njimi gibal? To bi
stopram bila prava i sfabovita strahal
Bludeče svečice još nikomu nisu
k'i vice nikakove v< idile, ni je anda spametno niti pravo pripisi vati njim Strahe,
nego t'eba jih poznati tak naravsko po
javljenje, koje takaj e ima stanovitu svoju
svihu i zrok od dragoga Boga odredjeu!
G 6y.

Nekaj od kolere
Kolera si nese svoje aldove. Vu
Medjimurje je još nikada ne pogledala.
Bojati se dakle i sada neimamo kaj,
nego zato pazljivi moramo bitiaosobito
pak predhodnik im naroda je duinest
njima pozuivat táj grozau beteg, koj
tak staroga, kak mladoga uemilosrdno
brzo u temni grob metne. Nebude nam
brž hasna, ako mi preštejemo i preu
čimo ono, kaj je jedna glasovha osoba

0 koleri opisala i to: kak ov beteg na
stane, koja su nam duinosti, kaj zahteva
ov beteg, da se dalje ne razdiri.
K olera se uavek počrae s bolestjum
čreva Negda po dva tri dni se drugo
ne kaže. Ali mnogikrat za jednu, dve
vure nastane bluvaDje i primeju človeka
krči i to osobito vu nogah. Bluvanje
je od žuča sasvim na zeleno pofarbano,
a potle pak sivn farbu dobije ono, kaj
vun hitimo. Ako još k tomu straftna
1 velika žedja nastane, ako vodu pulčati
nismo mogoči: osvedočeni moremo biti
da kolera imamo
Proti tomu betegu je najbolje prvič:
čistoča, a osobito čistoča stanja i dvora
Potrebito je ania ako se táj beteg p ri
bližava, sobe na dan viftekrat luftati,
i na dvoru nikvoga smrada, nečistoča
ne trpeti. Drugoč: Vu je'u naj bodemo
redoviti t. j, jedemo vu jutro, poldne i
na večer i to tuliko, kuliko nam je za
zdržavanj-4 tela našega potrebito. Sve
ona jela, koja bi bolest čreva zrokuvati
-•ogla na primer: nezreli sad, krastavci
(vugorki), dinje i sve one biline, koje
med ialatn spadaju nesmemo jesti* Sim
vu ovu kategoriju spadaju takajie sve
previie mastna jela. Obuča nam naj
bude takova, da nam se telo neohladi.
K olera je jeden najzločesteli b teg.
Nesmemo mi dakle tak dugo čekati, dok
se mi ueosvedočimo, da je to zbilja ko
lera, nego najedenput kak se prvi zuak
pokažuje, moramo bežati najbližnjemu
doktoru; da nam on da navuka, kaj imamo
začiniti. Tak dugo dok pomoč dojde
moramo se vn postel * leči, na želodec i
na črevo mrzle um&lage devati; svigde
gde nas krči držiju, moramo se s flanel
lom ribati. Proti žedji mnogo vode
nesmemo piti, najbolje je, ako imamo
leda pak njega jemo; je r voda nas samo
bluvali tira. Osobito je dobro, ako si

damo gamilice skuhati, vu koj teh još
jedno dve-tri žlice ruma ili dobre žga
nice moremo vlejati. Ako bi nam uaprim er noge ili ruke omrzlile, dobro je
ako si na nje vruči cigel metnemo lepo
stiha ili pak s zvručom vodom poli jani
glaž nam takajée tu službu u ini
To
včiniti nam je velika dužnost dok doktor
dojde. Koj vu koleri leži, onoga betežnika
nam pohoditi ni e smeti. Njihovo nesnago
nesmemo nigdar samo kam god zlejati
Dego več uaprvo za ta j barat činjenu
grabu, jer ako to nevčinimo kolera se
još bolje razširi. Na veliki basen nam
je vu tak voj dobi cárból, od kojega ako
uzmemo pol kile, tc damo vu deset liti ah
vodi raztaliti. S tom vodom moramo mi
sve ono prati, kaj si je botežoik pod
betegom zmazal, s tom vodom moramo
prati ujegva poste inu, njegvu postel,
poda od sobe, gde je on leial ili zemlu
makar je sasvim malo .n&primer opalo
od njegove neanage.
Samo od sebe se razme, da ako se
táj beteg kaže pri nekojim, to se taki
mora pri birovu jav iti, i vu oko'ici
stanujočemu doktoru, koj bude ga oslobodil
od smrti, ako mu je ikak mogoče.

ZABAVA.
Vr a ž j a špula.
Ui
Tol panjska copernička

pri povest

K njemu se obroul anda s čistim
srcom. D ragi dan je moral sad skap
do jti, koj od sudi dovica Kadaricu. Tam
su sedeli ob deveti vari svi pri zelenim
stola, na srdioi pak je razpelo stalo,
samo jeden jed ini stolec je bil prazen

gde je oaj stareéi sodec sedel gustokrat,
jedeo st rimi lasmi stari gospon, Svetli
József. Ali stari gospon je več beteilivi,
nije uvek doiel, i prež njega odsudiju
ovdi človeka. Kadaricu 1 vnuku su
napre dopeljali. Siromašna stara ženska
je nebila niti živa niti mrtva, kak da bi
na pol smrtnoga puta došla. Eriikine
lice su bile t isto blede, samo lepe oči
■u sc njoj svetile Í i>kale so onoga vu
biži, koj je obečal, da ju oslobodi. Jeli
je došel, jeli je ovdi, jeli je ue pozabil
onu jednu reč? Tam je bil; kak nebi bil
tam Miklož, oči su mu na devojkini
lici bile i vu duši to obečeval Bogu,
ako oslobodi devojku, barem devojku,
koja je tak mirno trpela ave, da ju
bude zel za fteuu.
Veliki sudec, koj je pri glavi stola
sedel, još jedenput je rekel dvera grez
nicam, naj se obeineju k Bogu i da
naj poveju istinu. K adarica je glavu
stepala žalostno. Slavna "varmevjijn-vel5,
ja nikaj nemrem reč*, un>ju dušu uikaj
ne tevéi, ja acm dobila ipulu i priseg nera
kaj je sveto, da ja oi coprije nikaj
nezuam. Ne maram ako vmerjem, samo
barem
moju vnuku, onoga dobroga
angela stavite vu življenju, ouaodšpule
nikaj neznala.
Sve je genulo stare ženske glas i
Eržikin pla«, ali sodcih srce au kak
kamen, koje nikaj ne žinehki. Neverjetno
ipotliva copernica, veli velkisudec, poveč
nam sve po istini.
Kak dobra krščenica sam živela,
tak i vumieti hočem. Telo mi je vu
slavui vaimegjioski ruki, ali duša mi je
Božja. Delajte s menőm, kaj ho. ete.
Sudci su ve počeli votuma davati črna
palica je vre na stolu bila v križ deta
koju budeju potrli s tom r e č j o d a
‘‘am rt“ .
Najmlajši sudec je dal votuma najpredi.
D ih tal mu glas i zrak se genul,
da je rekel: „Z dušnim spoznanjem dam
votlim *, da naj vumreju obedve(t, I drugi
*udec je tak dal votuma! naj
vuim eu
obedve, tretji i četi ti. Bože moj, taki
na kraj dojde, Bože moj taki bode potrta
ona črna palica!
Siromak Mikloš tak je drbtal za
sudci, k a l list na dievju. Vu ovi mi
nuti su se vrata odprle i stal je nuter
joden stari, serimi lasmi sudec, kojega
je tam čakal stolec prazen. Ravuo prav
su dožli, ako votuma bačeju dati.
P itali su od njega, ali votuma hoče
dati? Sudec je odgovoril, da vezda vre
slobodno da votuma, da je več vekga
stranka na „sm rt4* dala votuma, njegova
reč več nikaj ne basni, uiti neikodi.
Ali ipak hočem znati odgovori sudec,
od česa je reč? Jedna copernica je ovdi
veli velkisudec, ona
mlada devojka
je njejna vnuka i ona je copernica, ar
nikaj neveli na njeuu babicu i sve taji.
Stari sudec je dobro nje poglednul i
pital: K aj su krive?
To; da s vragom držiju. S tara ima
jednu ipulu, s kojom vu okolici bttež*
nike vrači Spuia je ne od Boga, ar
svakoga betega je izvručila.
Od koga ste vi dobili ovu špulu?
ViSeputa san
več povedala
slavni gospone, tak je reklu, jeden diak
mi ju je dal, morebiti, da je ongrabauciai diak bilt ali ja aem od toga nikaj
ne zuala. Onda sam ja još mlada devojka
bila, diak je bil pri mojim otcu i ue
mu je mogel platiti, pak ovu gpulu mu je
dal da s tem svakoga betega moči izvračiti.
Spulu je moj oteč basuuval i sve
nas je iz vračil, VDOgiput smo falili
oroga diaka, ar smo ne mislili, da takovu nesreču donese na me.
Sudec, kad je stara ienska govoiila,
se gibal ua stolcu i jako toplo mu je
postilo.
ti de je Spuia? pita brzo.
Tu je ua stolu, veli velki sudec,
slobodno ju primeju, jer sam ju več
s temjenom dal zakaditi. Stari sudec je
niti n«4 poslušal, kaj je velki sudec
govoril, ali na novo se k stari ženski
obrnol s ovimi rečmi: Koliko let je
več tomu, da je diak tam stavil Ipulu
i gde ste vi stanuvali vu oDom vremeuu?
Več petdeset let je ouomu i polek
R oloje vu jedni mali seli smo stanuvtli
oteč mi je krčmar bil tam. Sudec je
gori skočil i vedril po stolu. Svski

je čudno gledal na njega,
morebit
je obnorel.
Tak je, tak je, zavikoe. Onaj
diak sem ja bil, slavni sad. Svi su bili
tiho i budili su se
Sudec suznatimi
očima veli: J e , ja sem bil on diak.
Polek R oloja sem spal, jel i pil »»m
vu kremi i oi sam mog'd platiti. J a
nesam bol|i bil, kak svaki diak, vkanil
sam malo, pofltene ljudi. Svaki diak je
takov. N a š i sam jednu ipulu, zel sam
beloga papira, na onu sam napisal ovu
zreku; , Kolar kolo okolo okruži", okoli
satu uamotal preju i dobre ljudi sem
vkaui., da je to čudna stvar, koja sva
koga betega izvrači. Svakoga sudea o i
su mokre postale na tu pripovest. Velki
sudec jak je zel Zpulu i odmotal je
preju. Tak je bilo, ravno tak je bilo,
pod prejom na papiru je i vezda moči
bilo (itati: „Kolar kolo okolo okruži*
Bog jo bil, koj je mene denes sina dopeljal, veli stari sudec, jer ako ja nedojdem, odsudiju ove nedu/.ne na smrt.
Tak je, veli velkisudec; iz ovoga
pri pečen ja moramo si zeti peldu
da
naj budemu railostivui i da naj ne
verjerou komu goder.
Kadarica i K adar Eržika slobodno
otidul
Stari sudec je k njim isel i ove
reči je rekel:
T o je ne dost >, da slobodno otidu,
nego ja sem dužen vzm, ar sam vam
toliko trplenju bil zrok J a itak nikoga
nemam na sveto, ovu malu devojku za
8voju zemem.
Nemaram veli k tomu Mikloi, tko
je taki ta skočil ali nebudu dugo radost
imali vu njoj, ar ja ju odmah prosim za
svojn tuvaruflicu i odpeljamju yu kaitel.
Dobro je, dobro veli stari gospon,
onda sam zadovolen staroir. Ali i ona
zoami dojde-veli Mikloi i za ruku je
držal Eržiku, koja je na Mikloieve
rame dela svoja glavu. zlatnimi lasmi
i plakata se vu radosti.
Na horvatski jezik prevodil:

Vugrincsics Ferencz

Kaj je novoga ?
— Jednu

siromašku mužarku žena
iz Belice je jeden čakovečki trgovec
4 ga o. m. iz štacuna tak vun hitil, da
su se joj žile počile i hitro ta dojdučemu
dok toru, koj je kžile zavezal, se more
zahvaliti, da joj je krv do kraja ne
izcurela. Ime tomu trgovca uečemo vu
naše novine postaviti, ar je sam previdel
svoj uečlovečji čin i je taki 60 frtov
dal siiomalnoj ženi, ali ipak neraremo
pri ovorn dogodjaju brez rečih ostaviti
to, da nekoji trgovci i ošterjafii vu
Čakovcu tak, kak i drugdi ne baratiju
s pukom tak, kak bi se pristojalo.
Takovi si nepremisliju, da si sami sebi
kvara delaju.

— Glad vu LabradO'U U F.ledelfije (vu Ameriki) su telegrafirali, da
je tam do 3,500 peršonah vnrarlo od
ovo protuletje i vu ovom letu od glada.
— Strašna bura je bila prošli
četrtek osobito vu stranih Erdelja. V iher
je velike kvare načinih Poleg mesta
Bor* tekuči pot >k je blizu 24 hiž zaniitil, jer je prvo dva dane strašna
ploha opala. Odnesla je ta nesrečna
voda novoga
varmegjinskoga
mosta.
Nesreóu vu K. Bórái je to zrokuvalo,
jer poleg šeleznoga puta nije mogla
voda se razširiti, uego je nazad na selo
vudrila, i tak na mnogih mestah na
polju osobito velike kvare nčinila.

— Vu Karchvitzu

(nemško mesto)
je jedna dojka po imenu Apostel Maria
vmorila na njezinu pazku dajeno detešce
Prvo vreme je jako rada imela pet raesecov staro detešce Ali prošli tjeden
je odiila h detetom šetat, koje se je
jako plakalo i kričalo. Dugo i dugo ga
je tD ile ali zabadav, na zadnje se je
odločila, da ga zakole
Zbog toga je
odigla s siromašnim detetom vu jednu
takvu vulicu, gde je malo ljudi hodilo,
i počela je to dete tak dugo gutiti dok
se je zadušilo Sada to mrtvo dete metne
vu svoj lortov i skrije ga vu žito i ide
mirno dale. Dojduči dan je cegde štela
nekaj krasti ali vlovili su ju i ona je
sve pripoznala, kaj je učioila i nije tajila
svoj najvekji greh. Grozno srce je mogla
imeti, jer ni onda nije žalostila se za

život noaloga deteta, kad su m rtvo telo
pred nju donesli.
— Strašen viher Iz Londona
(glavni grad Euglcjzke) pireju i javi ju,
da je ove dane dva sela viher zaniitil s Stanovniki skup, jer su oni najvek&u
stranu s vi se vmorili, a koji su u životu
ostali, oni su jako oranjeni. Ta mesta
jenu: Alleuton i L&ughausville
— Ognji. Prošloga meseca se je
vu Sümegu poleg kupalište jedna hiž*
vužgala. Nesretni veter, koj je odmah
nastal, samo je razširil <>gnja i to neiz
merno jako. Purgari i drugi Stanovniki
varaša su sami počeli tišiti oguja. jer
vatrogascov ueima tam. Siromaški ljudi
■u skoro zdvojili, kad su vidli, da ono
malo, kaj imaju ne:noreju osloboditi.
Za kratko vreme je blizi 49 hiž s gos
podar8kim »tanjora s k up zgorelo. Više
kak sto obiteljah nemore nikam pod
krov vujti. Moieino si premisliti, kakova
nevola i kakovo siromaštvo je nastalo
neizuada med Stanovnikom. - Vu SemlakU
(vu Temeg varinegjiji)je hiža Ostovič
Petra zgorela. K var sečini d<» 418 frtov.
— Vu Žlez0kere8ztesu (Biharvarmegjiji) je pre.šloga meseca 29 ogenj uasstah Zgorele su dve hiže, 40 ktiftov
pšenice, mnogo centov sena i više gospo
dar tvenih stanjah su aldov bili strašnoga
ognja.
— Ogenj, Ovog meseca 3 ga je
veliki ogeuj bil vu D Dobravi. Okoli
3 vure popoldan najedenpul samo na
stran zazv< ne vu turnu i javi ju, da se
je nesreča dogodila uegde, da je ogenj.
Vu susedstvu Skole se je jen skedenj
vužgal, po ko em su poleg velike vručine, i d ruge hiže se vu/gale. Za kratko
vreme je jednu 7 numer hit pogorelo.
Zibadava su dobri Stanovniki D Dobrave
s špriralkum pomagali, ognja zatifiiti
nisu bili moguči; ua to su dobri ljudi
iz druge občine takajge dogli pomagat
s apricalkami kak n. p. iz Dolnj.-Vidovec, iz Kottoribe, sv. Marie Na sreču
su dogli ognjogasci iz Legrada i još od
Horvatskoga iz Kuzminec, koji su na
zadnje zatišili oguja. Takova nesreča bi
mogla pokazati kak dobro bi bilo ako
bi i vo Dolnjoj Dobravi drn/.tvo ognjogascov nastajalo.
— Iz D. Dobrave nam pi«eju, da
tam G Ilirscler Leopold trgovec, koj je
lani iz židovske vere vu našu krščansku
veru stupil, je sv. šakram ent pokore s
svojom decom skup prvič 1-ga o. m. vu
farni cirkvi prijel. Navuka vu ovem sv.
Saki entu je njemu Veličastni G, plebanui-, a deci pak G. školuik dobravski
dal. Ljudi su s radoetjom gledali, pri
oltaru klečeču gospodu, ar su vidli, da
njbov dobročiuitelj oe samo kaže, da
je krgčenik, nego takaj s dušom i srcem
kifi enik hoče biti.
— Plesna zabava je bila blizo
Priloka vu Ottók zvanem mestu 1-ga
augustuaa.Kak nam piseju gosti su bili
izvau Pi doka i iz Čakovca i Kaniže i
dobro su se zabavljali

— Kolera je vre vu Horvatskoj.
Kak iz Zagreba pUeju; Zalauje, Lukeze
i Podlikovac zvanom mestu je vise ljudih
pomrlo vu koleri. I vu Fiumi se tekaj
širi ov strašen beteg. Mi smo blizo llo rvatske, tak jako moramo .paziti na sve
ono, kaj smo od kolere ua d rugóm mestu
deue&njeg broja na ih novin opisali!
— Voda bude odnesla Tisabecs
občiou poljeg vode Tisza Ov veliki
potok je vre tak blizo dogel k imenutoj
občini, da vre pod cirkvom teče i ruši
cirkvene stene. Ako pomoč nedojde
hitro, tak za par tetah bude cela občina
ouigééna.
— Vu Konštantinapolju (glavni
varaš Turske zemlje) se je fabrika za
puSkeui prah vužgala, pak puškeni prah
takov strašen potres zrokuval da vu pos
telji ležeče je z postelje hitil, ieljezuički
voz je moral postati ar su vuogi od
velikoga straha omedleli. Do vezda su
11 mrtvih i 30 oraujeuih na>li tam.
Četiri soldate su do vezda ue mogli
uajti. Jeden stražan, koj je 30 korakov
daleko stal od fabrike, je 120 metrov
daleko vu morje bil bičeu, i čuda Božja
da je živ i celi ostal. P ri ovi nesreči
se je ua jedeuput 150 kilogramov puákeuog praha sprožilo.

Gospodarstvo.
Kak treba Z orehov iganicu na
praviti? Naj zememo takve orehe, koji
su još čisto zeleni i kojem je lupinje
jož čisto mehko: dakle zelene i nezrele
orehe moramo obrati iz dreva. Na to
moramo te iste orehe vu takova stekla
deti, vu
kojega poierak celi orehi
vlezueju. To steklo do tretine moramo
s orehi napuniti i ua uje tuliko žganice
i to dobre žganice vlejati, da se steklo
čisto napuui. Ve mi to čvrsto zateknemo i na sunce denemo, i na suncu
tak dugo pustimo, dok žganica čisto ue
počrni. Vezda tu črnu iganicu dole
dejemo vu jeden drugi glaž i damo to
vreti P rije kak damo vreti metuemo
vu žganicu cukora po priliki kak je
več glaž velik. Na one ostate orehe
moramo opet žganicu joa jedauput vle
jati i po na istom načinom tak&jže
dobimo dobru žganicu. Takova žganica
je osobito dobra proti želudečnoj bo
lesti. —
— Kolera malih pajcekov. Jednomu
trgovcu su mali pra-^cki jeden za drugim
pocrkali a siromak nije znal, kaj je tomu
zrok. On je mislil, da je hrana zločesta
i da od uje mu pogiueju pajceki. Z aba
dava je on premeni! njikovu kogtu, beteg
nije štel prestati. Vezda se je on do
mislil, da tomu betegu bude nekaj drugo
zrok. On si je mislil, da su tomu betegu
malestvari, krivi koje se obično vuiivotiuskom telu nahadjaju i tam se tak po
ranožiju, da po vremenu i vu krv dojdeju i tak mora stvar pogiuuti. I za
istinu dobro je on trgovec mislil. On
je dal karbola s vodom nutri i pajceki su
još zdravi postali i beteg je nazadnje
prestal. To morem svim onim gospodarom na znanje i na hasén opisati, kojim
se morebiti táj beteg med malemi i več
odtaščenlmi pajceki pokaže.
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Á rv e ré s i h ir d e tm é n y .
A perlaki kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság részéről ezennel közhírré
tétetik, hogy Zalamegye összesített árva
tára végrehajtatónak B e l e n c s i t s
István orehoviczai lakos elleni 100 frt
tóke s járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben az orehoviczai 56. sz. tjkvben A
I 1 - 7 sorsz. a. felvett 4/89 úrbéri te' ékből legelő és erdő illetményből B e
lencsits Is tv á n t
illető fele
része 1001 frt. kikiáltási árban a C. 3
sorsz. alatt A d a m i t s I m r e hüle
javára bekeblezett lakási és tartási szol
galmijog épségben hagyásával,

1 8 8 6 é v i sz e p tem b er hó 4 - ik
napjának d. e. 10 órakor
nyilváuos árverésen eladatni fognak.
K ikiáltási ár a fennebb kitett becsár,
Árverezői kívánók tartoznak a fenti
becsár 10 "I,"*1 készpénzben vagy ó va
dékképes papírban a kiküldött kezéhez
leteni.
Vevő köteles a vételárt három
egyenlő részletben és pedig az elsőt az
árverés napjától számítandó 8 nap alatt,
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a
harmadikat ugyanazon naptól számítandó
60 nap alatt 6*|. kamataival együtt a
Csáktornyái kir. adó mint bírói letét pénz
tárnál lefizetni.
K e lt Perlakon 1886. évi május hó
19. napján, a perlaki kir. jbiróság m int
tkvi hatóság.
413 1 — 1.
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Hirdetések,
Brünni öltöny-szövetek
egy teljes öltönyre, 3V4 meter
&
í r t ért megrendelhető
W e is z • lú n oK iiál
'Briinn, OPerdinandgasse 7.
Mmtak pontabírmenteneii és ingjren kiildftm-l ...
Legújabb falAltek és üwiöltöny-stdvetek ft írljAr»l rakterűn vaunak.

E jry d a r a b

házivászon
*\t széles, teljes 29 rőf.
Idarah 4f r t 20-1 darab széles 5 írt 50 kr.
M in tá k in g y e n é s b é r m e n t v e .
415 1—6

C s á k it ta r tó s g y a p jú s z ö v e tb ő l e g y
k ö z é p te r m e tű férfi r é m é r e

4jójobbgrapjuszAvetböl
gyapju»7.*vetb6l

4 frt 9« Lr.
8 „
8 10 méter (finom gjapjuizAvethftl 10 ............
(legfin. gjrapjnnövrtbAI 12 frt 40 kr
mZÓ-PLAUIRK drbja 4. 5, 8, egm 12 frtig
Legfin öltözékeket, nadrág, felsAkab.it és eső
Löpenjstövetek tüffel. Lódén, commis Kammg«r
Cheviot/Tricet nAi kendőket: tekeaszta] posztókat
perwient: dossinkot ajanl

STIKARQFSKI

D r.

POPP-féle

illatos

I N " FOGPASTA t * *
használata által. — A fogak, úgy a
természetesek mint a müfogak a leg
jobban ápoltatnak s a fogfájások el
bánhatnak. Ára egy darabnak 85 kr.

Anatherin szájvíz
Dr. P O P P J G. csász. kir. udvari
fogorvostól, BÉCS, csillapítja a fog
fájást. meggyógyítja a beteges foghust
ápolja s tisztítja s fogakat, elhárítja
a száj kellemetlen bűzét, megkönyiti
a kis gyermekek fog/ását, óvszerül
szolgál a roncsoló toroklob ellen, uélkülözln tien az ásványvizek használatá
nál E kv n a g y p a l a la e s k k a l 1 f r t
4 0 k r ., e n y k ö z é p s z e r ű v e l 1 f r t
ét* e g y k ic s i n y n y e l 5 0 k r .

A használati utasítás szigorú ügye
leniben tartasa mellett a sikerért
kezesseg vallaltatik.
Dr POPP c*. kir udvari fogorvos
NÖVÉNYI f o g p o r a . Ára 63 kr,
A N A TH ERIN fogpásta, a legtökélete
sebb s n legfinomabb valamennyi fog
tisztitó szer közölt.
FOGÓLOM . az odvas fogak snjátkeziileg való kitöltésére. A ra 1 frt.
N ÖVÉNY SZA PPA N bőrbetegség
ellen Ara 30 kr.

" ü ^ ü ü Z "

Alapitta f ű
J. ... I8H6 .
gyári
r a k t a r a
Hrfinben.
MINTÁK post»bérmente»es küldetnél.. Mintalapok
a szabómester svaknak bérmenUtlenfil küldetnek
KI írton felöli utánvétel kildeménjek bérmentve
Állandóan tAbb mint 150.000 o. é frt értékű rak
tárom van. étinél fogva természetes, hogy nagy
rilagflzletemben sok 1 egész ftinéternvi posztó-végek maradnak, csak hogy ily posztnvegeket kény
telen vagyok jóval a készítési áron alul tovább
adni. Minden jőtanul gondolkodó ember befogja
~ \ bofO • lii l'osztovégek l,ö| minták nem
küldhetők, mivel néhány száz minta rendelésénél
e régből mi sem matadna. ennélfogva tehat való
ságos szédelgés ha posstókereskedési czégekbö'
mintákat hirdetnek, mert es egetekben a minták
egesz darabból ás nem végekbA! valók, ily eljá
rásnál a szándékösmeretes.’

V a k ít ó fe h é r fo g a k a t
nyerhetünk rövid idA alatt a

I

Kapható: C s á k t o r n y á m (íöncz L.
gyógyszertárában, Sztrahia testvérek,
Mayercsák L. és Heinrich Miksa urnái.
P o r i a k o n : Sípos K.-féle gyógyszer
tárban. L e te n y é n : Kaliwoda J. gyógy
szerész urnái. M u r a - S z o m b a t b a n :
Bölcs B. gyógysz. urnái. A l s ó í . e n d v á m : Kiss B. gyógysz, innál. N a jr y K a n iz s iá in : Mandek A . Prager B. és
Bellus örökösei gyógyszertáraiban Var a z s d o n ; Kussy A. Riedl J. és Kriiuterliih B. gyógysz. uraknál. L iu d b rey:b e n : Kohn József gyógvsz. urnái.
K a p r o n o z & n . : Werli M. gyógysz.
urnái
366 2 . 3
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Legolcsóbb
1 arak
1

Legjobb s íegpontosabb
megrendelesi forrás.

I i
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Kávé, thea és csemegék nagybani eladását

§
^

Kávé piritatlan , 5 kilós zsákokban, plorabozva

5 kg. BAHIA, kellemes izü . . .
O
tj RIO, finom erős , .
. .
W „ SANTOS bő fizető zöld . .
£
, GUBA, zöld erős, briliáns . .
rH
„ GYÖNGY-MOKKA, atr. valódi tüzes
g
„ CEYLON, kékes zöld, erős .
w
#
Q
fa
Sf

I

ajánljuk az alábbi árakon, mint ismeretes, legjobb árukban, postadijmentesen,
utánvét vagy az összeg elöleges beküldése m ellett:

10 vámfoiit.

m

w

2-90 5 kg. JAV a , zöld erős delicat . . 4.95 W
3-30
„ ARANYJÁVA, kiv. fin. enyhe 5.10 w
3-70
» PORTORICO, jó szagu erős . 5 2 5 f t
4*1<»
(iYÖNGYKÁVÉ kiv. fin. zöld . 5 30 X
3 90
„ MEN ADÓ, kiv. finom nemes 6 3 0 as
4-85
., ARAB.-MOCCA, kiv. nemes,tüzes 7 20 &

Gőzzel piritott Kény kávé

Thea eleg. c h in i csomagolásban

naponta friss nettó 4% kilónként. 4.55 lCONGO legfin. jószága 1 kilo o. é. 2.60
5*10, 5*40, 5 95. 6 80 "« évnél tovább el- SOUCHONG kiv. fin.,,
1 „
o. é. 3 70
tartható, nagyon kiadós.
CSALÁDI THEA Melange 1
o. é. 4.20
t i UM Cuba igen finom 4 liter
3 05 MATJES
>legujj. körülb. 30 db 2,05
H „ Jamaika kiv. fin. 4 „ . . 4 20 ÜHERINGEK , 5 ki. hord. „
25 db. 2.(10
„
„ őr. superfein 4 „ . . 8.30 Különleges sósheringek
„ 400 db. 1 6 5

ID ^> Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedmény. ’009 t§

S
W
X
Q
w
J
M

^

® Hamisítatlan legtöbb minőségű áruért kezeskedünk és csak egy kisér- 5
O
letet kérünk.

*

Kimerítő árjegyzékek és vámtarifák ingyen bérmentve.

399 7— 18

0 jsssr (E£T,M M @(£§ és tirsa Hamburg, -gti
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C .\ó

y u \ö s f: u f

bu d a i v ö r ö s b o r o k
.7\berling Rozsét isméit nagy-szó lóbirtokos pinczéjéból
kaphatók Qsáktornyán kí:arólag

(S z e i v e r t ( A n t a l
ÁRAK:

vendéglőjében

gashegyi: egy liter . . .
. . .
30 kr.
Kabinét:
„
„
........................................
1 irt — —
gerle (gyöngy) „
. .
..............................1 frt 20 k i.

K a p h a t ó k fél literes« p a lao zk o k b ű n

Megnem felelő posztó végek ki
cseréltetnek, vagy a pénz vissza
küldetik.
I.üt FI.F.ZKSEK niagyar. némot. csel,, len
gyel olasz és fra n ca i« nyelven fogadtatnak eb
203 19 ..20.

Radeini savan yu ku t-g yó g yfü rd o
2 órányira LuttenbergtŐI. A Rodbini viz és fürdő a iegjobb gyógy hatással
bír: fászvény, epcfyólyag, vesebajf gyomorbaj ^ mirigy daganatok és nőb'antalmokra.
A Radeini sarauvuviz összehasonlítása más savanyuviz-ekkel
R a d e in i 9 1 7 9 7 ; P e t a n é z i 8 0 ^ 4 4 9 . Q ie s z h ű b l i 4 :3 * 7 9 3 .
Fgy f ü r d ő 30 kr. É le le li ^ i t a l o k jó és olcsó áron. Szobák naponként
30, 40, 50, é s 6 0 k rá ré rt.
A radeini savanyu viz friss töltésben kapható Csáktornyán : Todor József-nél

Varazsdon Moses M -nél.

R adeinska kisela voda i kupeliste
2 vure daleko od Luttenberga
.
.
Radeinska voda i kupeliš»e ima na|bolau lekovitu jakost
(« ih t) krofelom
/uCnom bttegu, bubrežnoj — , ieludaönoj
bolesti.
Sravnjivanje radeinske vode s drugemi kisel i vodami;
Radeinska 91*797 Pefanczska 80.449 G is/.büb’easka 43
Jedno kapeliáte 30 kr. P itje i jelo je dobro i fal.
___
J edna soha na dan po 30, 40, 50 i 60 kr.
388

^

V ilá g p o s l a s z á llítá s .

proti: ulozi
, i ženskoj

793.
10 - 2 0

Nyom. Kisohel Fülöp laptulajdouosnAl Csáktornyái

is.
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