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igazgatósági és a közgyűlések tanács* 
kozásait, összeállít a és bemutatja a fel 
ügyelő bizottságnak az általa aláirt évi 
számadásokat és mérleget, előkészíti az 
igazgatósági és a közgyűlésen tárgya- 
landókat: felügyel a szövetkezet tiszt*

23. §. A kezesség és a szavatosság 
kizárása

Az igazgatóság és a felügyelő bí
zó4. tság tagjai, nemkülönben a szövet
h e t  tiszt viselőt, működésűk tartama 
alatt a szövetkezetnél sem kezességet

mulatságos disc'rsus lett. szemrebány- 
tuk egymásnak az ije 'elmet, mintha 
senki sem félt volna akkor.

Ámde e kis mulatságon okultunk 
i s ! Tekintetes Vrancsics Károly kér 
főszolgabír ó ur bölcs intézkedése és köz

ingatlanok becsárának 10*, készpénzben 
vagy óvadékképes papírban bánatpénzül 
a kiküldött kezére letenni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben és pedig; az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 8 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá
mítandó 30 nap alatt, a harmadikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap

alatt, minden egyes részlet ntán az árv. 
napjától számi tandó 6*|f kamatokkal 

; együtt az 1881. évi decz. 6 án 39425 
sz. a. kelt rendeletben előirt módon a 
Csáktornyái kir. adóhivatal mint bírói 
letéti pénztárnál lefizetni.

Kelt Csáktornyán, a kir. járásbíróság 
mint tlkkvi hatóságnál 1886. évi május 
18-án. 432 1 - 1

Radeini savanyukut-gyógyfürdö
2 órányira Luttenbergtől. A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógybatással

bir : köszvény, epehólyag f re sebaj gyomorlai mirigy daganatok és nSbantal makra.
A Radeini savauyuviz összehasonlítása más savanyuvizekkel 

R adeini 9 1 7 9 7 :  P etan czi 8 0 * 4 4 9 .  G ieszhübli 4 3 ,7'93.
Egy fürdő 30 kr. Étetek  és Halok jó éB olcsó áron. Szobák naponként 

30, 40, 50, és 60 krárért.
A radeini savanyu viz friss töltésben kapható Csáktornyán: Todor József-nél, 

Varazsdon . Moses M.-nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 vnre daleko od Luttenberga

Radeinska voda i kupelijte ima najbolj lekovitu jakost proti: ulozi 
(giht.) skrofelom. zuönom betegu, bubrežnoj —, teludaönoj i genskoj

b o 1 e a t i.
Srnvnjivanje radeiuske vode s drugemi kiseii vodami;
Radeinska 91-797 Pctanczska 80.449 Gis/.hüblenska 43 793.
Jedno kupeliste 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
Jedna soha na dan po 80. 40. 50 i 60 kr. 388 17__20

merkedtek vo'na. -  b lapok t olvasói szá 
mára tehát szikesen irom le a szerkesztő 
ur m e g b í z á s á b ó l  a látottakat h tapasztalta
kat, melyek reám n-zve maradandó benyo
mást g y a k o r o l t a k .  Talán sikerül a látottá 
kai élethiven előadni s talán e sorok t .  ol- 
v sói k ö z ö t t  lesz bár néhány is. akit érde
kel a tárgy : s már is < tértem czélom.

A varazsdi vasúti hid építése, a híd
építés legújabb aystemája szerént történik. 
Kégente másként építettek.

Midőn p. o. a huda-pesti lánczhida1 
40 évvel ezelőtt építették, igen hos»/.u szál* 
f kkal azon hely körül gátat, töltést épiiet' 
tek, a hot ■ hid pillérje állítandó volt. A 
szál iák alul igen erős vascsucsokkal láttat
lak el, úgy hogy könnyebben s mélyen be- 
verheiök voltak a folyó fenekébe. Ilyenléle 
czölöpökből mintegy, egy középpontú kettős 
kört készítettek a hido-zlop helye körű - Ezt 
a körgyűrűt vagy körkö/f régebben ag, aggal, 
későbben vízhatlan méztölttlékkel töltötték 
meg s ezután kiszivattyúzták azon gyűrű 
vagy henger alnkú czölöpépitmény belsejé
ből a vizet s megkezdődött a bidoszlop alap
zatának íz  elkészítése, mely főleg abból á l

lanak a magasról, vagy hogy súlyos tárgya
kat (köveket) ahol szükséges leeresszenek.
Esen emelő daru-féle alkotmány alul két 
három deciméter szélességű négy korong 
kereken és vágányon jár. Magassága körül
belül 15--20 m. lehet Másik ennéi alacso
nyabb Bdlyeszlö darut csupán terhek, kövek, 
vasak stb. elhelyezésére használnak, de szer 
kezete a* előbbenivel azonos- azonkívül te
tején fopras kerekű emelő gép van, mely 
szintén egy vágányon jár, csakhogy a hid 
tengelyével harántosan.

Közelébb érve azon Tahidhoz, mely e 
tájon horvát testvéreinket hozzánk közelebb 
fűzi, látni a túlsó parton a gőzgép kéményét 
füstölni. Nem tudtam mindjárt mire magya
rázni a füstölgő kéményt A 9-es jármű orszá
gos tahid közepére érve látni, miként hódí
tották meg a Drávát, egy-éa másfelől a part
ról mindinkább befelé a folyo közepe felé 
építették az építési hhidsit, sokkal egysze
rűbb gerendá/at.ial — úgy, hogy a folyó 
közepén úgyszólván egészen üres- azaz ott 
ninca a hídnak vízben álló faalkotmánya, 
hanem erős kötelek éa egy lánca ál*al elöál-

leesésének szabályozására, mellyel a czölö- 
pÖI beverték, az állvány mögött a ladikban 
álllak a munkások, kik vezényszóra csigán, 
de kötelek segítségével felhúzták a súlyt az 
állvány tetejéig a honnan egészen egyezerre 
leeresztették azt s zuhaná-a által melyet a 
c/.öldp fejére tett, az egyes czölöpöt beverte. 
Mekkora munka már az is! Azt ugyan e 
hídnál már nem lehetett látni- de láttam 
másutt más alkalommal.

A főmérnök ur (Dochner), aki mellesleg 
mondva íranczia létére nagy magyarbarát, 
mert felesége tősgyökeres magyar asszony s 
gyermekei Budapesten tanulnak — kérde ttc, 
van e kedvem a vasfi‘kba 'caisonba) is ie» 
menni, s figyelmeztetett, hogy az kissé ba
jos, mivel keskeny, merőlegesen, sőt rézsut- 
függö létriu tetemes mélységre le kell kapasz
kodni, oda lent meg sok a nedvesség és az 
ember bepiszkolódik. Mire bizt silot'am a 
főmérnök urat. hogy hiszen több aknás és 
tárnás bányában is megfordultam, ismerem 
az. efféle járást Tehát elindultunk a magyar 
part felé. A balparti szélső hidos lop lesü- 
lyesitett vasfiókjában folyt a munka. Nem-

egy körala1*u korlát körűi áliva a szűk té
ren, a szelepszerkezetet, annak rendszere és 
kezelését minden részletben ez alkalommal 
nem lehetett teljesen kivenni. Most várnunk 
kebett, inig azt a szelepet erősen bereke.-z- 
teiték, melyen bejöttünk és kinyitották a 
levegőt beeresztö alsó szélapet. Szinte rém- 
séges sziszegés. szelepeknek csapkodása hal 
látszott. De ennél még felelmesebb volt azon 
fájdalmas érzel a fülben melyet a rettene
tes légnyomás a füldobhártyára okozott. — 
Azt hivéra, dobhártyám épsége ott marad. 
Hamarjába két mutató újamat a fülembe dug 
tam, hogy a dobhártyámra való nagv légnyo
mást csökkentőéin mit látván a főmérnök, 
nevetett s részben mondva, részben jel állal 
értésemre adta, hogy e helyett az orrom la
kait szorítsam össze a mély lelekzetet véve 
számai is betartva nyomjam kifelé a leve
gőt tüdőmből mit hatnsrjábar megértve, 
tettem is. A  dobhártya ilymódou belülről is 
nagyobb nyomást kapván (1 i. Eustachi-csö- 
vön keresztül) a fájdalom enyhült.

(Fo'yt. tov.)
JASKÓ KAROLY,

)



Köszönet Tek. Yrancsics Károly 
főszolgabíró ur ama szive ségének is, 
miszerint a Csáktornyái fárábó! három
száz napszámost segítségükre kiesikö 
zölni szíveskedett!

Mi, kik most a Dráva lősz áram
latának már szemébe kaczaghatunk. a 
legmélyebb hálaköszönetet nyilvánítjuk 
mindazoknak, kik a fennt nevezett 
nemes munkábani fáradozásaikkal min
ket a veszély ellen biztosítottak

G. Gy.

Jótékonyság.
A muraközi kisded papjelölt»k részére 

e héten a következő adományok folytak be.
Lapunk múlt számában kimutattunk 8 

frt. -Qrahovcci lAndras m szerdahelyi orvos 
ur küldött lapunk szerke*z'őségébe 10 írt. 
Yrancsic* Károly főszolgabíró ur a uedeliczi 
község szegényeinek pénz táráitól kiutalt 20 
firt. < isazesen 38 írt

Ez összeg egy részéből 20 frt) a sze
gény tanulók anyjai iehérruhára való gryol- 
osot vettek amelynek ingyenes n.egvarrását 
V o j n e s i t s  M a r i s k á k ,  a. volt szives 
elvállalni. ... A fennmaradt 18 frtot e lapok 
szerkesztője Szele Ignác/ kanonok ur meg 
bízásából a képezdei tanártestület jelenlété
ben megosztotta a két hu közöt' s leikökre 
kötötte, hogy ámbár szoros értelemben vett 
haaájokltól eltávoznak tanulmányaikat folytatni, 
noha uj viszonyok között fognak nevelkedni 
soha ne feledkezzenek meg arró1, hogy ők 
muraközi magyarok s hogy a muraközi vi
szonyokat oly tapintatosan s buzgón szivén 
viselő lánglelkü zágrábi ersek ur azért ta 
Hittatja őket, hogy muraközi magyar lelké
szekké legyenek. Kgyuttal kikötötte magá
nak e lapok szerkesztője, hogy évről-évre. 
ha a szünidők alkalmával hazajönnek Zág
rábból. látogassák meg őt s kijelentette, hogy 
a lelkes adományozók nevében fenntartja ma 
gának ama togot hogy magyar nyelvbeli 
jártasságokról ily  alkalommal tudomÁst sze
rezzen magának; megígérte egvszersinind azt. 
hogy évről évre gyűjtést tog eszközölni szá
mukra ha a tanév beálltával tanulmányai
kat folytatni Zágrábba mennek.

Ez ügyben Budapestről, a muraközi 
hazafias ügyekkel páratlan melegseggel tö 
rődő Szegvári Lázár Bernát nagybirtokos úrtól 
utólag ama értesítést kaptuk, hogyha a be

gyült összeg nem volna elég az útiköltség 
fedezésére, a legnagyobb készséggel bocsájtja 
rendelkezésünkre tArczájá'. hogy a kél fiú

Tečaj III

útiköltségéhez hiányzó összeg fedezve le
gyen A nemes hazafi n a g y le lk ű  aiánlatát 
nagyon köszönjük de nem vehetjük igénybe, 
mivel a fiuk Nedelicz községből szekeren 
mennek Zágrábba, tehát a begyült összeg 
bőven fedezi az útiköltségeket. Szives aján
latát inkább a jövő években bátorkodunk 
igénybe venni.

Még néhány szót t Ez évre befejezvén 
a szóban forgó czélra a gyűjtés', n»*m mu
laszthatják el, hogy a nemeslelkü adakozók
nak a magyar haza, Muraköz és a két ma
gyar liu nevében a leghálásabb köszönetün 
kel ne tejezzük ki. Kicsiségnek látszó dől 
got pártoltak t. Uraim, de a kis dolog nagy 
fává növi majd k' magát ! Legyen jogezi- 
münk ama két muraközi magyar fiúhoz '

S a jogczimei ne azon néhány forint 
adja meg amit nekik adtunk ez csak sze 
rény jele annak, hogy törődünk velők- ha 
nem szolgálón jegezimül Kisek urunk ta« 
pintatos intézkedése és az adakozók érdek
lődése a két fiú sorsa iránt.

Szele Ignácz ez kanonok s kath. is- 
koIoí felügyelő urnák pedip. aki oty melegen 
pártolta fv. ügyet s oly melegen pártol a 
zágrábi Érsek urnái minden muraközi haza
fias mozgalmat, kívánjuk hogy fontos he
lyen meg soká erőben, egészségben mű
ködhessék i

A szerkesztő

H /  H E  h.

— Az Uj evnegyed kezdetével tisz
telettel kérjük lapunk pártolóit iapunk iránt 
való további srives érdeklődésre előfizetőin
ket az előfizetés megújítására- munkatársain
kat pedig a szives közreműködésre ! Lapunk 
c/élja l. olvasóink előtt tudva van, kérjük 
tehát azt a jó őzéi érdekében továbbra is 
szives figyelmükre méltatni i Egyúttal a ki 
adóhivatal tisztelettel kéri az előfizetési hát
ralékok bekü'désél ! Tiszteletteljesen :

A szerk• is a kiadóhivatal
— Zenes mise Ó Felsége névnapja 

alkalmával f. hó 4 én tartandó jstenitiszte- 
leten a Csáktornyái áll. tanitóképezde nő 
vendékei Sohidermayer C-dur miséjét adjak 
elő Betétül offerloriumia Bartay S. »Nem
zeti imáját* ének'ik térti négyesben. Hübner 
kántor ur úrfelmulatás után s z ó l ó t  fog 
énekelni. Áldozáskor * magyar hymnus 
énekeltetik

—  A Kolera járványbizotiség Csák
tornyán a következő tagokból alakult meg : 
Dr. Schwarz Albert elnök, tagok : Benedikt 
Ede, Bencsak Ference, ilj. Novák FereneZ, 
Schöberl Feli* és Pruszátz Alajos város bíró. 
a járványbizotfság házról-házra jár s sze iié- 
lyesen győződik meg a házak és az udvarok 
tisztaságáról sőt személyesen végzi el a 
fertöztelenitést s általában dicséret re mé'tó

; tevékeny aéget fejt ki Vrsncsics Károly fő
szolgabíró és Ur. Kraáovetz Ignácz ib. megyei 
főorvos Felső-Muraköz egyes községeit |árják 
be. s olf járvány bizottságokat alakítanak a 
egyatalán mindent megtesznek, hogy a bajnak 
idejekorán elejét vegyék.

—  Muraközben nem kell félni a kole-
rátólj A Muraközieknek némi megnyugtatására 
fog tán e kolerás időben szolgálni néhai Dr. 
MUller híres varazsdi orvos következő nyilat
kozata : .Hosszas prakszisom alatt midőn a 
kolera ezrenként szedé áldozatait Muraköz 
körül Muraközben a járvány csak két egyént 
ragadott el es pedig Hodosánban. Az egyik 
egy Kanizsáról akkor beutazott izraelita a 
másik pedig egy Vukaszovics nevű ottani 
asszony volt Ha én — folytató a komoly 
e m b e r — véghfre vihetnem — Muraközt 
jó levegőjéért oly gyógyhelylyé alakítanám, 
melynek tán a föld kerekségségén párja nem 
volna. Ki e nyilatkozat valóságában kétel 
kedik, győződjék meg azon tanuk szavaiból, 
akik a járvány évekst átélték, vagy pedig a 
járványra vonatkozó egészségügyi kirou« 
tatásból N. L.

— Összetörte a malomkerek. 8/.o-
vits Vince kottorii lakósnak 4 éves fia m. 
hó 15-én délután az atyja tulajdonát képező 
murai hajómalomban játszván, a belső hajtó 
kerék alá esett s az ott szenvedett zuzódá- 
sok következtében meghall -

Népesedési statistika- F. évi
május elsejétől augusztus hó végéig Mura 
közben született 987 gyermek, meghalt 553 
egyén, szaporodás 434. Még pedig a perlaki 
játásban született 495 gyermek, meghalt 258 
egyén. :t szaporodás 237 ; a Csáktornyái já
rásban született 492 gyermek meghalt 295 
egyén, a szaporodás 197.

Kigyuladt m. hő 2 8 -án reggel 8 
órakor Vizi Szt.-flyrtrgyön Gyuran Lőrinc/ 
szalmakazala mely összeköttetésben volt a 
szalmával fedett házzal. Szerencsére észre
vették a tüzel s több emberbarát önfelál
dozó fáradozásának köszönhető, hogy az 
épületeket megmentették. A tüzeset okozói 
gyulával látszó gyermekek voltak. Az oltás
nál szerencsétlenség is történt, amennyiben 
egy asszonyt fején egy létrával súlyosan 
megsel>esiietiek

— A hely beli kisdcdóvó-egyesülel a
mai napon d, u. 5 őrekor saját hely iségé

ben rendkívüli közgyűlést tart, melyre a 
meghívók az alapszabályok értelmiben 14 
nappal ezelőtt már szel is küldettek. Miután 
azonban az egyesületnek legfontosabb tárgya 
az elnökválasztás van ez aikalommo* napi. 
rendre kitűzve, el nem mulaszthatjuk e la. 
pok hasábjain is újólag emlékeztetni az egye- 
sóletnek t tagjait a délutáni ülésen való 
megjelenésre.

Lapunk mai számához egy ne
gyed iv melléklet van csatolva.

— A C 8iktornyai vadásztársulat f.
hó l  én tartotta alakuló közgyűlését. Meg
választatott elnöknek Lupersbek József ura 
dalmi tiszttartó, titkárnak Ziegler Kálmán 
kir. közjegyző pénztárnoknak Tóth István 
urad. pénztáros, vadászmesternek Szabó 
Lajos urad- fővadász.

V E H  1 E S  E k.
„Hamis gyémántok 1 czim alatt He 

vési József ismert nevű írónk, a .M a
gyar Sálon" szerkesztője, egy kötet elbe 
szélést ad k;. Mindegyik elbeszélés egy- 
egy társadalmi problémával foglalkozik. 
A kötet, melyhez Fekete József, a „Ma
gyar Salon* másik szerkesztője ir előszót, 
igen díszes kiállításban október 15-én 
jelenik meg, több mint 30 művészi il- 
lusztráczióval, a „Magyar 8alon* kiadá
sában Fűzött példány ára 1 frt 50 kr. 
diszkötés 2 frt. 50 kr. Az előfizetési 

| pénzek a „Magyar Salon* szerkesztősé
géhez (Budapest, VII. kér. Dohány -utca 
12. sz.) küldendők.

Hármas igazság. Jókai mondja: 
Még philozophia professoromtól hallottam 
ezt a hármas aranymondást: „1. Soha 
töltött puska csövébe ne nézz 2 Ló 
háta mögé ne menj! 3 Hallgató ászazonvt, 
mikor haragszik, beszédre ne bírj *

— A burgonya, mint szappau.Kgy 
német gazdasági lap Írja: „A burgonya 
sokféle használati módjai közé taitozik 
ar. is, h >gy piszkos ruha tisztítására is 
l< hét használni E czélra főzzük meg, 
de ne egészen, hanem csak annyira, hogy 
még neinálijék széts mossuk mega tubákat, 
épen úgy, mint a szappannal szoktuk. A búr 
gonyától tisztább és fehérebb lesz a ruha, 
mint a szappantól A szappannak hurgo 
nyával való helyettesítése különösen a fes
te t szöveteknél használható a legjobban “
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Nasipi pri Dravi.

Drava je leta 1851 velikoga kvara 
napra ila, vu Nedelišču je nad obloke 
iila voda vu hiže i jako pustošila. Leta 
1 >83 opet je bila poplava ne samo vu 
Nedelišču, nego i vu susednih selih Na 
sr eu. ova poplava nije bila tak velika.

A i smo se boj ali. stražarski bubenj 
podjedno se je ■ ul od straha ismo 
mogli cele noči spati, getajuč se po 
valici čekali smo glasa, da je voda 
ance predrla, ili da bude najedenput 

do-el telegram iz Štajerske, da naj bežimo 
Ali veksa nesreča nije do-sla marljivi 
puk je jednu no<? tak učvrstil iance, da 
ga voda nje mogla predreti

Pak kakvo veselje je bilo na to 
vu nažoj občini!

Drugi den smo se véé veselo spo 
minah i predraetavali jeden drugomu 
kakvi smo plaáljivci, k"k da se nitko 
nebi bil boj&l.

Ah smo imeli zroka veseliti se!
Po naputku gospodma sudea Vran- 

«'ič Karolja, složile su se i dogovorile 
občine Nedeljske i Gor Hra^čan, da 
budu stare i pokvar ene nasipe 1 opra
vili i na više z »igli. Rečeno, včinjeno!

Telegrami 1 bubenj uebudu lhb 
više budili!

K Hraačauom spadajuči nasip po
či mije se pr* Teruovcu i prostire se do 
topolničkoga poljskoga pata vu duiini 
od dve jezere metrov, odovud počemši 
kroz puščinski hatar i prek čakovečko 
Varaidinske ceste ti ja m do nove zagorske 
ieljeznice prostire se nedeljski nasip vu

• duljini od 2530 metrov. Taj nasip je 
vec čisto gotov.

Bormeš težki poseli nasip je več 
kak dva metre visok. To je jako lepa 

! osnova.
Pak ovaj celi posel se je 

obavil prež inžinira. Dva notariusi i 
nekoliko občinskih poglavarov bili su 
pazitelji. Vredno je iste napomenuti.

Vu hrafcča-iskim hataru bili su vo
ditelji Ungar Adolf notariu* i Žnidar 
Mihalj občinski poglavar. Zadnješi bil je 
i ožin ir pri tom poslu-

Vu nedeljskom hataru vodili su 
posla Kornfeind Nándor notariuš i 
Gjukes Ifltvan birov. Osobito je hvale 
vreden gospon Kornfeind, koj si je pri 
tom poslu velikoga truda dal Ali su 
hvale vredni i drugi Stanovniki, koji su 
drtgovoljno i s velikom marljivostjum 
motike rabili!

Hvala takaj gospodinu Vrancsics 
Kaiolju sudeu za dobroto, da je iz 
čakovečke fare tristo težakov poslal na 
pomoč!

Mi, koji smo več osiguraui proti 
poplavi Drave, izkaiujemo najtopljeiu 
hvalo svim onim, koji su se pri to » 
poslu trudili 1 nas proti Dravi osigurali.

G. 6y

Pocoprani broji

Dudovičov Joži veli, da su svi 
neparni broji srečni. Samo 13 je nesrečen 
broj. Ima vnogo ljudi h, koji ako jih je 
trinajst pri stolu, makar sa peneze si 
zemeju još e itroajstoga gosta. Veliju,

da izmed trinajst ljudi h, koji su skup pri 
stolu, nekoji za jedno leto v merje.

Stari Dudovič, Jožijov oteč se je 
jedenput nameril s takvirn pogodjenim 
gostom Pozval je jeduoga teftaka za 
četrn»vj8toga gosta. Gda se je telak 
dobro najel i napil, dal mu je stari 
Dudič još 50 krajcar!. Ali težak nije 
s tim zadovoljen bil, veli: on jednu h: anu 
neče pojesti za menje kak za 3 seksere 
i budne je sedem hran bil<>, zato mu je 
sfaii Dud>č moi&l 21 seksera dati. Bor- 
mefl je moral platiti zakaj se nije ua- 
prvo pogodil.

Nekoji ljudi se bojiju toga trinaj- 
stoga hroja, jer su več uekaj čuli od 
nesrtee, koju je taj broj zrokuval. Negda 
se i za istiuu pripeti, ia izmed 13 ljud h, 
koji su skopa pri stolu, uetko v merje 
Öpanjolski kralj pohodil je leta 1885. 
betežnike, koji su vu koleri bili. Pri obe
du jih je jedenput prav trinajst sedelo 
Kralj je to prvi spazil i smešeč rekel, 
da budeju vre vidli, tko vumre prvi 
izmed njih. 1 taj prvi bil je cu! Ali 
to je naravska stvar, jer nikomu nije 
ni čelo napisano, kak dugo bude ti ve)!

Vu jednih uuvinah sem čital, da je 
vu Ameriki jedno družtvo, vu kojem 
je 13 članov. Hiži toga družtvt je pod 
brojom 13., ima triuajst vratah, i držiju 
na leto 13 sednicah. Ovi bo dakle 
nikaj nebojidu toga broja.

Po celoj Europi je razglaien taj 
broj za nesrečnoga A gdč je to zapi
sano, da je ba* taj broj tak nesrečen ? 
Nigde drugdi, kak vu glavi onib, koji 
pameti nemaju.

I broj devet ima nekakvu zna
menitost med prarnoveruiki. Mislijo

1 takvi spametnjaki, aa ako koga stekli 
pes vgrizne, onda on za 9 dni, tjeduov, 
mcsecov ili let postane stekli.

Kuma Breza takaj hasnuje devet 
fele travu, od devet drev korenje za 
vračtvo i od devet krovov slamo za 
nakaditi vrečene betežnike. Ako se 
krava pokvari, devet mravlji jajec joj je 
treba dati. I on je veliki gljumpak, koj 
misli, da je vračtvo devetput treba nuter 
zeti, devetput se kupati.

I broj 7 je nekaj vreden. Ljudi 
veliju, da je to zidovski broj, daklem 
jako srečen. I vu kletvi se potrebuje 
ovaj broj n, pr. sedem vrstni krč te 
prijel, i sedemdeset i se lem hodičov te 
odneslo!

Broj 3 je takaj nekakov pocoprani 
broj, ali je tuliko vreden kak peti kota« 
na kolih Zi taj broj nebi stari Dodovič 
niti pipu diihana da).

Redovniki i uavučitelji pak nikaj nepri- 
povedaju o»l srečnih i nesrečnih brojov

Spameten človek nikaj neveruje vu 
srečne i nesrečne broje, jer srečnih i 
nesrečnih brojov neima.

Čistoča i umereno8t-

8u dve takve stvari, kojesu za človečje 
zdravljei tak za človečji Život potrebne 
Ali gdo bi na to mislil, kai na obdrža 
vanje te dve stvari ni uzrok, kad usiu 
ide dobro i kad smo zdravi.

Istina! zakaj bi bogata* mislil na 
siromaštvo, i on koga menjši ili vekii 
betegi ne pohadjaju ua to, da ga ztlravlje 
hitro more ustaviti i da ga najvekie



betežno more pohoditi, glto ne pazi 
d<>sta na sebe A i samo onda vidimo 
i znamo ceniti zdiavije, kad nam je 
beteštvo to vkralo.

Pano njih veli: zabadava človek pazi, 
im ako hoče Bog, onda nas kaštiguje 
s bolesti. Isti na, da je život človeka 
vu Božjih rukah. ali zato je dužnost 
avakog človeka, d& sam pazi na svoje 
zdravje. Ali da si človek svoje zdravlje 
zabranit more, mora si zapaintit, da je 
čistoča i nn»jerenoat najgla vneSe.

Da vidimo jedno za drug‘m.
Čistoča je več od prve vure nageg 

iivota jako potrebna, tak čez čistočo bu 
dote vekke i kroz kupanje i pranje svaki 
dan vekši i postane mu*. Da je kupa
nje i pranje jako potrebitno vu človečem 
životu, to se lebko more opaziti, to 
svaki zna, da uafle te'o posle kupauja 
puuo UkSe i da smo puno bolše volje. 
Ako motrimo hasnovitost, budemo se 
o8vedo<ili, da je kupanje jako hasno 
vito. Kroz kupanj«' se \ čisti ju po 
rudi pak od praha i druge nečistoče budu 
oslobodjeni i kroz toga može se človeče 
teio lehko pariti, takaj to stoji i za 
vmivanje, samo <ia se nesme človek pri 
vinivanju žuriti pak kak goder se vrniti, 
nego rajié po’.ahko ali dobro i čisto.

Nije dosta samo na čistoču tel* 
paziti, nego mora se i na to gledati, da 
nj. gva okolnost, gde se čK»vek nalazi, 
takaj-e bude eista. K t«nnu spada izlnf 
tanje hi*«*, kaj se mora s rim višeput na 
dan delati i menjanje i ubija je takajše 
zakon zdravljosti. Im pri životinam se 
more opaziti, dane ttpiju zmazanost, kak 
napriliku ptiču, oko vu gnjezdu kaj 
zmazanog opa/i, tc taki vun hiti. čistoča 
je kreplivost, ko a se ne more dosta 
prepoiu iti s.akomu človeku

Da urbum dugovremeui, prclazim na 
umjčrenost

Nikaj nije tak ubojlivo jakomu i slabomu 
te!u. kak neumeienost. Najpredi dakle 
budimo ume'eni vu joiu, ne jeflimo zato 
jt*r imamo k*j jesti, nego zato, da moremo 
živeti. Tko ov zakon De dr*i, puno put 
more drogo plati ti s zd'Uvljem. Ali i 
vu pitju moramo umjereni biti, i naj viže 
inQram> paz.ti, da n- pijemo i. vina vi*«* 
lifgo n m m zdravje slu i N*stoji ona 
jHtalnvrea, da vu tiKVom vremenu se I 
mora samo piti, s umerenosti puno dalje 
moremo dojti. S jelom i pitjem jako 
nateršen želudec se leže na druge 
delov íjéla i kroz to dojde svakojačka 
bolest. Vu občem najviše bolestim je | 
* meča v želudca ziok. Ima još čuda 
taJiTih poslali, koji su za zdravljé škod 
jjifi. Zato Moramo svagda i vu svem 
uroereni biti, ako si hočemo zdravje koje 
jc svakoma človeku najvekše blago, za
držati.

Samo kiatko sam doteknul glavne 
zakone zdravlja, jer sad je potrebitno, 
da pazimo na se, kad ona bolest od koje 
svaki človek drhče več na vratini kuca.



rülendó kéltségek kielégítése Tépett az 
1881. LX, t. ez. 144 §-a alapján és a 
146. § értelmében & nagy-kanizsai kir. 
törvényszék (& Csáktornyái kir, járásbí
róság) területén lévő V. hegykerületben 
f*-kvő s az V. hegykerületi 405. sz. 
tjkvben a végrehajtást szenvedett tulaj
donául bejegyzett 988 hrsz. (2 hold 
1490 'J  fii ház és belsőségre gyümöl
csösre és szőlőre Ferkánoveczen 750 fit 
kikiáltási álban 973 hrsz. 3751 | öl rétre 
34 fit. 987 hrsz 928| ] öl szántóföldre 
50 fit, 994 hrsz. 1090 J öl erdőre 25 fit 
kikiáltási árban, valamint az V. hegv- 
kerületi 439. sz tjkvben 1007. hrsz a. 
felvett 280H 01 nagyságú rétből a végie- 
hajtást szenvedettet illető 'j4 rész tulaj
doni jutalékra 24 frtban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elreudelte'ik.

Az árverés megtartására határidői

886- évi oktober hó 23-ik 
napjának d. e. 10 órája

Ferkánoveczen a helyszínére tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlanok becsárának 10*|, át készpénz
ben vagy az 1881. LX t. ez. 42, § bau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ban kijelölt óvadékképes éi tékpapirban 
i kiküldött kezéhez letenni, ar&gv az 
.881. LX. f. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabálazerü elis- 
mei vényt átszolgáltatni.

Vevő kötelesa vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjától számítandó 1 hónap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 
3 hónap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 6 hónap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés 
napjitó)számitandó6*( kamatokkal együtt 
az 1881. é v i d e c i e m b e r  hó 6-án 
39425 Ik. sz. a. kelt rendeletben előirt 
módon a Csáktornyái kir. adóhivatal mint 
bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbefog 
beszámíttatni.

Az ezen árverési hirdetmény kibo
csátásával egyidejűleg megállapított ár
verési feltételek a hivatalos órák alatt 
ezen kir. bíróság mint telekkönyvi ható
ságnál tekinthetők meg.

Kelt Csáktornyán a kir. jbiróság 
mint tkkvi hatóságnál 1886. évi auguszt. 
hó 14. napján. 442 1—1.

242 -2 4 5  
1886 “ *

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
Alólirott kir. bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX, t. ez 102. 103 §-a értel
mében közzé tes/i, hogy Gaike József, 
H Eckert 0. Herczfeid Samu es Fischel 
FiilÖp végrehajtatok javára Trauloff E. 
illetőleg Löwi Arnold ellen 1200 tit,
2500 német bit. márka, 71 fit 79 kr. 
és 82 frt tókék s ezeknek járulékai 
erejéig elrendelt biztosítási illetőleg kié 
légzési végrehajtás alkalmával bwóilag 
le illetőleg felülfoglalt s 7490 frtra be 
•sü11 10 dib. különféle circus társzekér, 
i-bocz, kötelek, tábori székek, lovak, 
»yergek stbiből 4' lő ingóságoknak nyil-
.ánoB árverés utján leendő eladatása
4382. 4222. 4367, 4380

1 8 8  6 Sz ezen 
kiküldő végzésekkel elrendeltetvén, ennek 
a helyszínén, vagyis Csáktornyán a regi 
gőzmalom udvarában leendő eszköz
lésére

1886. évi oktober hó li-ik  
napjának d e. 8 órája

batáridőül kitüzetik, és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. í. ez. 
107. § a értelmében a legtöbbet igéiének 
'•ecsáron alól is csak készpénz fizetés 
.Mellett eladatni fognak.

Mindazok, kik elsőbbségi jogokat 
vélnek érvényesíteni, kereseteiket vagy 
szóbeli bejelentéseiket az árverés alólirt 
bír. végrehajtóhoz adják ke.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez, 108. §-ában 
megái apitott feltételek szeriut lesz kifi
zetendő.

Csáktornyán, 1886. szejtember 25.

2514 tk, 86. sz.

/ I .  Á r v e r é s i  f e ü é ie ie k
S k v o r c z J ó z s e f  és n e j e  

végrehajtatnak J á m b r o v i c s  
M i k l ó s  végrehajtást szenvedő ellen 
245 frt 80 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében.

1. Az
1886. évi október hó 26-ik 

napján d e. 10 órakor
IV. hegy kerület házánál megtartandó 
nyilvános árverésen árverés alá bocsát
tatnak a nagy kanizsai kir. törvényszék (a 
Csáktornyái kir. járásbíróság) területén 
lévő a IV. hegykerületi 126 száuiu 
t elek jegy zőköuy vben A 218, 246, 260ia 
lirsz, alatt felvett ingatlanokra 548 frt. 
ezennel megállapított kikiáltási árban.

2. Ezen árverésen a fent körülit t 
ingatlan a kikiáltási áron alól is el- 
aJatni fognak.

3. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának I0*a-át vagyis 
54 frt 80 krt. készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez, 42, § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. uov, 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy rui- 
nistari rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék
képes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szeiü elismervényt átszolgáltatni.

4 Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjától s/ámitandó 15 nap alatt, a má
sodikat ugyanazon naptól számítandó 60 
nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól 
számítandó 90 nap alatt, minden egyes 
vételári részlet után az árverés napjától 
számítandó 6*w os kamatokkal együtt az 
1881. dcczember 6 án 39428 1 M. sz. 
a. kelt rendeletben előirt módon a C sák 
tornyái k5r adóhivatal mint birói letéti 
pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

5. Vevő köteles az ingatlanokat 
terhelő és az átverés napját követóleg 
esedékes adókat és átruházási illetéket 
viselni.

6. Vevő a megvett ingatlanok bir
tokába az árverés jogét őre emelkedése 
után lép és azoknak haszna őt illeti.

7. A vevőnek a vételi bizonjitvány 
1881. LX. t ez. intézkedései értelmében 
csak az esetben fog kiadatni, ha a/, árve
rés napjától számított 15 nap alatt az 
idézett törv, czikk 187 $ a  intézkedésé
nek megfelelő utóajánlat nem tétetik.

8. A tula,doDjognak vevő javára 
b kebelezése csak a vételár és kamatai
nak teljes lefizetése után fog hivata ból 
elrendeltetni.

9. A mennyit), n vevő az árverési 
feltételek bármelyikének a kitűzött időben 
eleget nem tenne, az általa megvett 
ingatlanokra az érdekelt felek bármelyi
kének kérelme következtében az 1881. 
LX t. ez. 185 § a szerint vevő veszé
lyére és Költségére, bánatpéizéuek elvesz
tése mellett újabb árverés fog elren
deltetni.

Kelt Csáktornyán, 1886. évi július 
hó 2-án

A Csáktornyái kir. jbi lóság mint 
telekkönyvi hatóság. 440 1 — 1

> o « * o » o # o o o o o o o o :

Radeini savanyukut-gyógyfiirdö
2 ólányna Luttenbergtől. A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógyhatással

bir : köszvény, epef}ólyag1 vesebaj gtoniorbaj mirigy daganatok és nőbanfal makra.
A Radeini savanvuviz összehasonlítása más savanyuviaekkel 

R adeini 9 1 -7 9 ? : P etan czi 8 0 * 4 4 9 .  Gie**zl.rtbli 4 ÍV 7 0 3 .
Egy fürdő30 kr E le ie k  és H a l o k  jó és olcsó áton. Szobák naponként 

30. 40. 50, é3 60 k t árért.
A radeini savanyu víz friss töltésben kapható Csáktornyán : Todor .Józsei-nél 

Varazsdon Moses M -nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 vure d»leko od Luttenberga.

Radeinska voda i kupeli8 e ima najboliu lekovitu lakost proti: ulozi 
(giht.) skrofelom ?uCnom betrgu, bubrežnoj —, ieludaőnoj , i žeuskoj 

b o l e s t i .
Sravnjivanje ntdeinske vode s drugemi kiseli vodami;
Radeinska 91-797 Pctanczska 80.449 Gis/.hüb euska 43 793.
Jedno kupelište 30 kr. Pitje i jelo jo dobio i fal.

______  Jfdna soba na dan po 30. 40, 50 1 60 kr. 388 18 20
•—  11 1 _ -  ~

Nyom Fischel Külöp laptulajdouoeuái Csáktornyán.
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