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Fi sebei Fülöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiliterek és hirdetések

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

i trnydn székelő „Mun W tgélyső tatot ik. at r ,  a Partokon esfkelő „ A ls ó - m u ra k ö z  i taka
rékpénztár11 és „Önsegélyző szövetkezed s a Stridún székelő muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképzőköru

hivatalos közlönye.

E lő fize té s i árak :

Egész évre . . .  5 f r t  — kr.
Félévre . . . .  2 f r t  50 kr.
Negyedévre . . . 1 f r t  25 kr.

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budaposten: Ooldherger A. V. és 
Kckstein B. hird. irod. Bécsben : 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A , 
Danbe O. L. és társánál és Herndl 

’irünben: Stern M.

Nyilttér petitsora 10 kr.

A Csáktornyái kisdedóvó-egylet 

estélye.
A Csáktornyái kisdedó vó-egylet f. lió 

7 én tartotta meg Szylveszter napjáról 
( lmaradt es élyét A közönség körében már 
elŐzó'bg nagy érdeklődés mutatkozott az 
ovoda íavára rendezett estély iránt, amely 
érdeklődés a legszebb sikert látszott biz
tosítani.

A siker teljes volt A »Hattyú* nagy
terme csinosan, ízléssel volt dekorálva Ke
véssel 8 ó a után a dalegyesület Wuseliing: 
„Népdal-Egyvelegével" kezdette meg a 
programmot, ezt követte Huber .Fehér ga- 
lambjaw, befejező’eg Z erer C. J  egyik pol
kája zenekinérettel A dalok jól sikerültek 
s a közönség tapsaival jelezte háláját a 
műélvezetért.

A fiatalság tánczra perdült de csak 
hsmar kezdetét vette a sorsjegyek elárusi- 
tása. A fiatal szépek elözünölték a mulatság 
helyiségeit és a legsikeresebben működtek 
közre a jó c é l érdekében. Kevés idő múlva 
az 1000 sorsjeg\ből alig maradt 200 drb , 
amin a buzgó elnök csakhamar jól túlad ott 
mert a licitációra bocsátott sorsjegyek öté
vel, tizével rendes árukon felül adattak el. 
A 47 drb értékes és csinos nyereménytárgy, 
amely közadakozásból gyűlt össze a terem 
egyik sarkában volt közszemlére kitéve. 
Az 1000 drb 20 krajczáros sorsjegy elkel
vén (7 darabbal az egylet játszott), megkez 
dődött a sorsolás. Kihuz&tltak a következő

Három dologról nem szabad megfelejt
keznünk. Elő zör Ziegier Kálmán óvó-egy
leti elnök járatlan buzgóságáról, amelynek 
különösen köszönhető az estély fényes 
sikere. Az elnö> fáradhatlan volt; majd itt, 
majd ott sürgőtt-forgolódott, most a lán- 
czo'ók közt láttuk példával buzdítani, majd 
a sorsjegyek eladásánál buzgólkodott, később | 
az egyes asztalokat kereste fel s jó kedvre 
hangolta a mulató kompániákat. Figyelmes 
volt minden és mindenki irányában Szóval: 
az estél) szellemi és a yagi eredményéért 
méltán érdemli meg a közönség elismeré
sét és az ovoda hálá'át.

Elismerésre méltó, szomszédaink, Per 
lak és Lendva jelen volt értelmiségének 
részvétele, akik szép számban ,ele»rek 
meg. Vajba a régi, 10 1 0 év előtti barát
ság megújulásának előjele volna a szives 
megjelenés és érd klődés Csáktornya mu
latságai iránt. Csatlakozunk amaz általános 
óhajhoz hogy a viszontlátásra a revanchkor.

Végül Knorezer úr, a „H attyú4* ú; 
Vendéglőse irányában kötelességünk a kö
zönség osztatlan elismerésén k kifejezést 
adni A vendéglős úr ez alkalommal mu 
tatta be magát először a Csáktornyái közön 
ségnek. A próba a legjobban sikerült \ 
gyors felszolgálás a jó ételek és italok 
nemkülönben az árak ellen senkinek sem 
volt kifogása, sőt az általános megelégedést 
sz vesen konstatáljuk- Ha mindig igy lesz. 
a Csáktornyái közönség is fogja tudni kö
telességét a város tulajdonát képező „Hattyú" 
vendéglő irányában

A minden tekin el ben sikerült esté yről 
a kisde lóvö egylet kebeléből még a követ
kező értesítést vettük :

Az egyesület által rendezett sorsolás 
hoz nyereménytárgyakat küldöttek a kö 
vitkező hölgyek és urak:

Ilackel Sidonia, Luperszbek Linika, 
Sáro-osy Gizella Molnár Elekné, özv. Ko 
nyáry Mihályné, Pálya Mihályné, Hochsin 
ger Sarolta, Szirtey Györgyué, Heinrich 
Miksa, özv Göncz Lajosné, i t S z e i v e r t  
Antal, >tern Jakab, özv Ziegier Lajosné, 
Tódor Józsefné Dr. Krasovecz Ignáczné, 
Szilágyi Vilmv Mayer Hermina Graner test
vérek, Fischel Fülöp Mayer Hermáimé, 
Weiteudorfer Emma, Szy Antónia, Dr. 
Schwartz Albertné, özv. Tódor Józsefné, 
Ziegier Kálmánná Ziegier Kálmán, Wollák 
Rezsőné, Dr Krasovecz Ignácz, Ángyán 
Kálmánná, Horhfluss Miksáné, Bernyák 
Amália, llerlinger Mórné, Pochner Gizella. 
Rosenberg Lajos Strahia testvérek, Pecsor 
nik István (Varasd), egy magát megnevez 
telni nem akaró úrnő

Kelülfizettek a következő t. hölgyek 
és u rak : Nuzsy M. I frt, L ubheimer Ősz 
kár 2 frt, Di Józsa, Lendva 1 frt, Dr. 
Papp, Lendva l frt, Zakál Henrik 2 frt

Samu József I frt, Szeivert Antal 1 frt, 
Alszeghy Alajos 1 frt, Göncz Lajosné I 
frt, Novák László l frt, Heinrich Miksa 
1 frt, ifjú Plichta Fereucz 30 kr, Ziegier 
Kálmán 3 frt, Frász Tamás 1 írt, Tóth 
István 1 frt, Pollák Bernát 1 frt Grész
Alajos 1 frt 50 kr Hochsinger S 1 frt, 
Hirchmann Samu 1 frt, Spitz Izidor 1 f r \  
Hirchmann Leó 1 frt, Neumann Albert 80 
kr Szlágyi Gyula 2 írt, Wagner Ferencz 
l írt, Pecsornik, Varasd í frt, Sárosi Lász ó 
1 frt, Tódor József 1 Irt, Szűcs őrmester 
1 frt, Bsumhach Frigyes 2 frt, Fischer 
állatorvos 50 kr Fischel könyv kereskedése 
l frt, összesen: 35 írt 10 kr.

B e v é t e l :  belépti dijakból befolyt 
115 frt, felülfizetések és a sorsolás jőve 
delme 217 frt 85 kr, össszesen 332 frt 
35 kr

K i a d á s :  72 frt 73 kr, maradt 
tiszta jövedelem 260 frt 12 kr.

Midőn ezen szép anyi-gi eredményt, 
az egyesület számadásaival mutatja ki, le
hetetlen a legmelegebben meg néni emlé
kezni a fényes erkölcsi sikerről Az egyesü
let, büszkén tekint vissza a január 7 én 
lefolyt estélyre. Csáktornya és vidékének 
legjobb legértelmesebb elemei voltak ott 
egyesülve, hogy megjelenésükkel a kis 
dedóvó-egyesület iránt érdeklődésüket be 
mutassák.

Fogadják mindnyájan, kik a fent ki
tüntetett siker eléréséhez hozzájárultak, az 
egyesület hálás köszönetét!

Nem szabad értesítésünket bezárni, 
mielőtt a Csáktornyái dalárdának szives köz
reműködéséért, melylyel a közönségnek igen 
kellemes élvezetet szeizett, őszinte meleg 

j köszönetünket e helyű t is ne m ilvánita 
!nánk.

Knorezer Károly a nagy vendéglő jelen 
légi bérlője, a terem mellett lévő összes 
mellék- és ruhatári helyiséget az egyesület
nek a jótékony czél iránti tekintetből min 
den dij nélkül hocsájtotta rendelkezésére, 
mi áhal az egyesület köszönetét, — jó 
ételei italai s kifogástalan kiszolgálata által 
pedig a közönség osztatlan elismerését ér
demelte ki.

T  A y  (J G  F.
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Muraköz tanítói karához.
Kedves kartársak !

Miután sajnálattal értesültem arről, hogy 
eddigi tanügyi orgánumunk, a „Zalai Tanügy® 
ez év kezdetével pártolás hiányában megszűnt, 
s miután nincs is kilátás arra, misserint egy uj 
tanügyi lap a közel jövőben napvilágot lásson, 
engedjék meg igen tisztelt muraközi pályatársaim, 
hogy a fenti indokok által vezettetve, egy szerény 
inditványnyal legyek bá'or Muraköz munkás éa 
kipróbált tanítói kara elé lépni, és pedig :





hanemüt lopott el A tettesnél : Hrena 
Máriánál hézmotozás tartatott, s az ellopott 
tárgyak előkerültek.

— Időjárási és gazdasági viszonyaink. 
A múlt hétnek mintegy fele állandó erős 
hideg mellett, derült, kellemes, -  a másik 
fele a beállott esőzés fo'ytán hol borult, 
esős, kellemetlen, hol derült, enyhe, kelle 
mes napokból állott Az es^s. enyhe és de 
rül napok beáltával a hónak tetemes 
része elolvadván, a vetéseket, vastagon fedő 
hónak tétege jó részben megvékonyod tt

A vetések állapota biztosan nem hatá- 
r zható meg. A ma’ha teljesen az is- 
tállóbi szorulván, fogyasztja az úgy s szü 
ken te mett takarmányt. Különben egész 
séges. A gazdasági munka majdnem 
egészen szünetel a trágya- és a fahor ás 
a beállott enyhébb idő és ro?z utaknál 
fogva, csak is mérséke lten történik - A 
lóhermag cséplése elég kdvezőtlen ered 
ményii.

—  Közgyűlés. A csákt, rnyai ótékony 
lőegylet, ma délután 2 ’/, órak r tartja ren
des évi közgyűlését

A csaktornvai korcsolya egyesület, 
e hó 13-án tartott ülésében elhatározta, 
hogy a hely'éli áll tanitóképezde és a pol
gári iskola segély-egylet' javára f hó 2l-én 
tánczkosz-nút, rendez.

Megszöktek Folyó hó 12-én éjié! 
a perlaki járásbiróság I örtönébő Mravljek 
Mátyás, — 32 éves s már 18 évet ült 
börtönben — és Basa András goric^áni 
illetőségű közveszélyes egyének a börtön 
falát kibontva megszöktek Köröz te tésük
elrendeltetett.

—  Szerencsetlenseg. Folyó hó 11 én 
Var László perlaki földmives Goricsánha 
egy sertvést szálbtván, n< vez-tt helyen lo 
vai megbokrosodtak, szánja elfaralt és egy 
házhoz vágódott. Vük fejjel a falnak esett 
s szörnyet halt. Temetése nagy’ részvé’ 
mellett, f hó 12-én volt.

h  t L Ö X F É L É h .

— Alsó Lenüvan két új orsz vásár 
megtartását engedélyezett a korm ány; 
egyik július 28-án, másik augusztus 28-án 
tartatik n eg

— Meghívó. Az alsó leiül vai önk. tűz
öl ó egylet szertárának felépítéséhez 1888. 
évi január hó 21-én a polgári olvasó-egvlet 
termében zártkörű tánczvigalmat rendez 
Belépti dij : személy jegy I frt c^aládjegy 
2 frt 50 kr Kezdete 7 * * *|* órakor. Felülti- 
zetések köszönettel fogadtatnak « hirlapilag 
nyugtáztatnak

—  Fenyes rehabilitaczió Tudvalevő, hogy 
Z e I t e r i ii Mátvás az ország egyik legelőkelőbb 
gyárosa, udvari szállító, a koronás arany érdem - 
kereszt tulajdonosa és a Ferenc* József rend lo
vagja ellen egyik e.bocsálott hivatalnoka boszuból 
hamis telje’entest lett oly képen, hogy azt álli 
tóttá, önképen ez elsőrangú ezég a kormányt a 
megrendelésére eszközölt munkálatoknál megrö
vidítette. E feljelentés folytán megindított elővizs
gálat következtében azonban a m. kir. büntető 
törvényszék múlt hó 12-én kelt 44135 számú 
végzésével a további eljárást a ezég fiién beszün
tette, mert az elővizsgálat folyamán minden két
ségei kizárólag kiderült, hogy az égé1-/ hamis 
vád r o s z n k a r a t u  h o s z u  k i f o l y á s a  
é s  m i n d e n  r é s z é b e n  a l a p t a l a n .  E 
végzés indokolása kiemeli, hugv a belügyi, vallás
én közoktatásügyi, és pénzügyi minisztériumok 
által a hamis vádban említett helyeken, igy többek 
közt a klinikánál, a Herkules fürdőben, a nem
zeti színházban, az operabá/.ban stb. eszközölt 
alapos helyszíni vizsgálat kiderítette, hogy e ezég 
által as említett helyeken végzett nagyobb sza
bású víz- és légs/.eszvezetéki, lUrdő és vízmű

berendezni munkálatok k i f o g á s t a l  a n o k  
é s  t e l j e s e n  m e g t e l e l n e k  a s z e r z ő 
d é s i  f e l t é t e l e k n e k  Hazánk e díszes 
és nagyizabám ipartelepének ily tényes rehabi- 
li'áczióján M inden jó  hazafi csak örülhet.

-  Néhány SZÓ H o f f J á n o 8 m a l á t a 
k i v o n a t  k é s z í t m é n y e i r ő l .  Egy fő
városi kőnyomatu lapban, Dr Xagy Sándor kö 
vetkező érdekes közleményét olvassuk : Tény, 
hogy flott János maláta készítményei, különösen 
maláta kivonat egészségi söre, tömőnyitett maláta
kivonata. maláta mellczukorká', sat. a gyomor, 
mell- és tüdő küiómb.éle bántalmai, elnyá káso 
dása és köhögés ellen kitűnő szo'gálatokat tesz
nek. Hatásukat bizouyitja elterjedtségük, mert 
Hoff malátakészitményei tudvalevőleg minden vi
lágrészben, több mint 27,000 raktárban találha 
tók és kitűnő gyógyeredményük folytán szegény 
és gazdagnál egyaránt kedvelfetnek. Közelebb 
Dr Nagy a c ég központi raktárában volt és ez 
alkalommal Hoff urat néhány óriási könyvben 
lapozgatni látta. Midőn Hoff a dr. kíváncsiságát 
észrevette, egy könyvet mutatott neki, mely je
lentékeny számú eredeti elismerő leveleket és 
mai^asrangu személyek megrendeléseit tartal
mazta. Egyszerre az orvos egy status sürgönyt 
pillantott meg a be nem avatottak részére titok
zatos nagy »Su-sel. „Küldjön azonnal 13 palaczk 
lloff féle sört József főherc/.eg ő Fensége főud 
varmesteri hivatalához Alc>ufh»*a« ; é i tovább : 
»A 13 palnczknyi küldeményt ismételje minden 
ötödnap « „Eőudvarmesteri hivatal AÍcsulh“, és 
folvtatólag : „Küldjön 11 palac/A Hott-féle ma
lát asört M a r g i t  f ő b e r c z e g n ő  ő f e n 
s é g e  részére Fiuméb\u (a föherczeg leánya) 
sat. A főherczej i család nyáron át Tátra füreden 
tartózkodóit, mely idő alatt a küldemény folyto
nos használatra, oda rendeltetett. Miután ezen 
egészségi gyógy tápszer előtt már ilyen ajtók is 
nyitvák, nincs szükség további ajánlásra ! Csak 
annyit kell még megjegyeznünk, hogy ezen ké 
szitmények, eltekintve gyógyhatásúk ól, táplálók 
és kellemesen élvezhetők, úgy hogy az. aki pén
zét ezen 40 év óta kipróbáh szerekre költi, 
egész biztos lehet, hogy meg nem bánja. (A 
Hotf-féle készítmények kaphatók a magyarországi 
főraktárban, Budapesten, zsibárus-u'cza 7. és ná
lunk : G r a n e r  testvéreknél)

Egy kitűnő gyóg\ szappan a dr FÍ>pp 
J. G. udvari fogorvos által már évtizedeit óta 
készített n ö v é n y g z a  p p a n ,  mely Őemcsak 
mint pipereszappan, de tninf gyógyszappan is 
bires, amennyiben a mellett, hogv a bőrt rend 
kívül finomítja, arról áJandó használat mellett 
minden kiütést, foltot stb. eltávolít Ara csekély: 
mindössze 30 kr. és minden gyógyszertárban 
kapható.
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Qandy §andy naplójából.

No már neked valóban iszonyú peched van 
a gyógyításnál szólítom meg Esku'ap barátomat 
a múltkor.

De kérlek ! Hiszen mindig akkor hinak, 
mikor a patiens már — beteg, vágja ki magát 
a kis tudós.

Az már más !
*

Amilyen kemény gyerekek mi vagyunk, bi
zony megmutatjuk, hogy korcsolyázni azért is 
lehet: borkorcsolyázni

Az igaz, ott kevesebb a tagsági díj, de az 
eredmény ugyan az : bukfencz.

Azt g mdolta ez a Számi gyerek, hogy min
denféle egy etnek egy a — czélja.

Maki bácsi okoskodásai

A műit heti mulatságon nem történt semmi 
különös : én voltam az első aki kezdte, Bandy 
öcséin mint rendesen, az utolsó, aki végezte. 
Böndnek muszáj lönnyi !

A szobranje diszülésén sok azép diofiot ét 
veztein. Volt egy különösen, mely a többi kőzü 
— 48 méteres termetével messze kinyúlt. Volt i 
szűnni akaró éljen l

Dandy Bandy korcsolyája 
Fogason függ, rozsda marja!

ffáii tanácsadó
1.

Hogy a sonkád meg a disznóhu«od a nyá
ron át meg ne biidösödjék, legjobban cselekszel, 
ha azokat tavasszal inegeszed.

2.
A fceinyóka* legb ztosabban kipusztithatod, 

hogyha felolvasztott barna szurokba 2 dekagramm 
guinmi arabikuinot keversz, aaután a fákról a 
hernyókat mind leszeded és ezen felolvasztott 
szurokba dobod őket Valamennyi azonnal el
pusztul

3.

A mérges gombával való tnegmérgezés ellen 
a következőkép óvha'od magad : A gombát mosd 
meg háromszor folyóvízben, főzd meg jól, aztán 
párold meg felolvasztott friss vajban. Ha igy jól 
vigyázva elkészítetted, dobd a szemétdombra.

4.

Ha azt akarod, hogy a poloskák az ágyban 
ne csípjenek, kend be az egész ágyat terpentin 
olajjal és feküdjél a divánra.

5.

A tyúkszemet leghiztosabb&n kipusztitod, 
ha mindig, amikor megnő — kivágod.

6 .

Hogy be ne csípj : Végyr két palaczk kitűnő 
muraközi bort és egy bu'eih budai bort, tedd 
bűvös helyre és igyál tiszta íris vizet.

S z e r k e s z tő t  Ü zen etek .
T ö b b e k n e k .  Zongora. Ha azonnal lesz

fizetve, ára 120 frt, ha részletekben 150 Irt. 
Megtekinthető Csáktornyán. — S t r i d ó. Azért 
maradt, mert nem volt hely.

V A SÚ T I M E N E T R E N D
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kondignaciji. — S urodni koui 
m#éi je nvaki dán govoriti mód 
11 i 12 vnrom. — Sv« poftiljke 
tiiuce ae zadrftaja novinah, naj 
m poiiljajn na ime M arg ita i  
Jo ze fa  urednika vu Cakovec.

I id a te l |a lT «  t
Kajitara Fiachel Filipova kani se 

pradplata i obznane poSiljaju.
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni znanstveni i povuéljivi üst za púk 

Izlazi avaki tijeclcn j(kdeukrat i to: vu svakii nedelju.

Pojediai broji koétajn 10 kr.

Obaaana m polag pagodb# i fal 
raéuaajn.

Sluibnti glasnik : „Medjimurskoga podpomagajuíega tinovnitkoga dru&tvau vu Lakovcu.—  Dobija-Medjimurske iparkasse" i  „Podpomagajutega ámítva'* i * * 4
vu Prelogu. — „ Górnjo-Medjimurskoga kultumoga ám ítvau vu Strigovi.

Nekaj iz pravic orsaga.
Samoupravljanje (municipium.)

Orsaéka vlada ne upravlj. svaku po 
jedinu stran i okolicu orsaga nepos’ edno,nego 
táj posel obavlia samouprava, (törvényható
ság municipium.) Samoupr.iva zoveju se na 
stanovitih mestih p'Stavljena obőinstva, 
kojim ‘e zakón tu vlast dal, da vu svojo 
okolici paziju na obdriavanje zakonah i 
naredbah i tak poma2eju orsa< koj vladi ; 
nadalje moreju proti svojim domaöim okol- 
nostim naredbe i zapovedi vun dati, na 
zadnje moreju orsaőke pode presud ti i 
svoje odsude i misli orsaökomu spravi^Őu 
pred^taviti.

Proti tomu imaju samoupravne oblasti 
trovrstnu vlast : 1.) paziju na obdr avanje 
orsaókih zakonov i naedbah 2 ) Budu da 
svaka oblast najbolje zna, kaj je vu njezi 
nőj okolici potrebno, zato moreju proti 
okolnostim zapovedi naredbe vun dati, ali 
takove kője se s zakoni slaáeju To se zove 
samoupravna vlast ili oblast. íz tóga zroka 
izbirnju se vu svakoj okolici, varmegjiji lol 
naöniki i őinovniki za samoupravu. 3.) 
Nazadnje samoupravne oblasti imaju i to 
politiöko pravo da i vu orsafckih poslih 
moreju svoje sude i misli .zraziti, iste moreju 
predstaviti ministeriumu, kak takaj vu 
forrni molbenice orsackomu spravLóu p • i 
poslati, a moreju sí i k drufim  samoup- 
ravnim oblastim obrnuti zaradi jripomoöi.

Samoupravne oblasti su dvovrstne 
t jes t: varmegjije i slobodni k alj. váráéi 
(predi su bda okruija, okolice, ali ovi 
nazivi su bili le'a 1877. dotrgnjeni.) Var 
mrgj nskih i varaákih samoupravnih oblas- 
tih ima vu naáim orsagu 89; \u varme 
gjijah jesu váráéi, velike i male obc ne.

íz povesti magjurske.
A bért. (1437 — 1339) 2ig aondov zet 

j# sim o dve leti k r  ljuvtl. On je joáée 
pred korunenjem obeéal M gjarom, da bude 
sve vreme samo zamagjarske posle upotrebil.

A on je 9 oju reé i obdrZa1. Tak> s 
poóetks obdriava je vu Budimu orsaöko 
sp aviáóe. Ovdi se je odluódo, da kralj mora 
vu Magiarskim orsagu stanuvati; nadora 
budu magjarska gospoda izbirala, ali s 
pomoójum kralja Slu2bu moreju samo 
domaői sini dobiti; p’emenitaéi nisu du2ni 
popom plaöati; kralj nesme penezne posle 
prez znanje gospode premeniti

Drugo leto Albertovoga kraljuvanja 
priéeli su Turöini jako nemirni biti. Albert 
odputil se je s 24 jezer soldatov proti 
njim,ali do bitke nije doálo, ar su Albertovi 
soldati svi zbíteiali i pobegli.

Albert se je takaj beteten dimo po-

vrnul i mkanil je v Beó ili, ali putem je 
prevet dinj h jel i vu Neszmélju vumrl.

Posle njega bil bi treba na trónul jeden 
ostri i muder ólovek. Vekáina gospode 
gospode je dakle 2elela, da bi Albertova 
dovica JalSabeta vu bi ni zakón stupila s 
mladim Vladislavom poljskim kraljem i da 
bi onda skupa kral uvali.

Ali dók su se tak dogovarjali, rodila 
je Jaliubeta sina, kojega su na krstu za 
Ladislava nizvali Maloga Ladislava oko- 
runili su vu Szé'esfehérvaru.

Za togi d fiel je i Vladislav vu Ma 
gjarsku, i buduó je veliku stranku imel, 
dal se je vu Székesfehérvaru i on okoru- 
niti

JalÉabeta je sve mogu e vóinila, da 
bi Lad slava pretirala, ali nikaj nije mo- 
gla v initi, ar je na skorom vumrla, i tak 
je Ladislav postai magjarski kralj.

6 0 S P Ö D A K S T V 0 .
T r g a n j e  i l i  b r a n j e  k u r u z e .  

Vu dolnjoj M gjarskoj obstoji ta nav da 
pri branju kuruze, da latje s ljupinom tr- 
gaju s kuruzine, te pa na kúp nosiju, i 
zatim trebiiu ili lu óiju Potlje tóga vozi u 
kuruzu, te luiőinje i kuruzinje domu vsako 
naposeb. Celo delo vnoiinu vremena potre- 
b-ije —

Jeden de ljupinja ili lufióinja postája 
ve pri treblienju neha»novit, delamice od 
pogaienja. delomce pák od zamazanj * ili 
sbl tenja. Ako se pák deídjovno vreme 
zgoli, onda pák najveks dél öve viedne 
krme pod zlo dospe.

Ima gospodarstvah, gde lusóinje pod 
krov spravljaju Ali takvih je gospodarstvoh 
malo vu na^oj domovini.

Vnogo p aktióne e ili skuáan áe <»bav- 
Ijaju trganje kuruze vu Kra : ó-Serérijskoj 
varmegji i. Undi naime kinuzno latje iz 
liuöőine iztrgaju na kuruzinah, te ga k 
domu voziju.

Ovo baratan e ima sledeée prednosti:
1» Nsj se s treblj njem kuruze netroíi 

posebno vreme, 2. neje potrebno zi voienje 
ljuáömja posebno vreme, teiaki i foringa 
3. neje potrebno za jupinje po ebn »ga 
prostora p iredjuvati vu suánici 4 zato da 
nebi sprhlo, neje ga potrebno obraéati, 5. 
nedospevéi vu kúp, nemore ga za neh s- 
novitoga vfiniti s polj nah slobodno dospe 
va uőe silje ; 6 defdjovito vreme mu nebu 
moglo nahuditi, ako se naime kuruzinje 
dobro skupa zmefie, 7. pri trebljenju ne- 
bude se moglo zagaziti, niti izmazaii Poz- 
nato j : öistoői krme jako ima uplivanje 
na zd avlje iitka i na jrebavljanje krme 
same, 8. ostav:i l|U5óinje m  kuruzini,ne sa
mo da je vekéa hranbena vrednost kuru

zine, nego v > edna 0va krma more se do 
zadnje slamke spokrmiti, a marha ju pák 
jako iede.

Pogledom na to, da na vnngili gospo- 
podarstvih velike prostore po'ja s kuruzom 
zasejavaju, pri spomenutcm baratanju vno- 
íin u  krme priáparaju s ljuéőinjem, kaj je 
9 peneznog obrizanja uvek pazke vreden 
posel.

K u n i t  d o j e n j a .  Kolikoéa, kak- 
v ói, pák i samo trajanje mlekarenja za- 
visi vu ne maloj meri od sprotnoiti one 
ruke, koia zvrgavi. tak neznatno se érne e 
dojenje Po naprednom dojenju, ko e mimo 
g ad budi reőeno, nezastoji vu tóm, da vsu 
za Iriinu ceckov potreb jem o, nego da je
i gojimo, te mognfu dobrotu mleka tu
njili povekáavamo, protivno pako s ncs-
pretnim naíinom dojenja vumanjujemo istu
il ju pák zevsem i vuniáéujemo.

S óim je vredn.eéa krava, t. j. s óim 
vi'e mleka dftje, to ju je s nevaljanim do- 
jenjem s tim leie moój | okvariti, ar joj je 
vime dotiéno céh ustroj s tini öutljiveSi, s 
('im je bolja dojnica.

Pri kravah vureino drianje vimena 
vnogo brige iziskuje, navlastito pri gos
poda stvih koja n i vekte tira u mlekar- 
stvo, prva vlastitost dotiöne perioné, 
koja tO zvráava, je dovoljna öustvenost iz- 
veibanosti, ar se vnoge falinge moreju od- 
straniti,ako njim se vu klici vu trag dojde 
Naj ve ' betegov koji na kr vja vimena 
opadaju, s poő< tka se navadno neznatni 
Ciniju, te se jedino z nennia  pogoiáavaju,

VeCput se dog.d ja, da koji cecek vi
mena izcuri, drugda opet tutiju  se gospo- 
dari, da njim krave nedavaju toliko mleka 
k liko po njihoroj faj ti i poleg potroáene 
krme s p avom moreju od njih izöekuvati. 
Naravski da si isti neznaju sve ovo dovoljn > 
ruzloiiti, doeim bi se pák, ako bi si t uda 
vzeü te bi pregledavali vime dotiöne krave, 
osvedoöili ob tóm, da jeden ili drogi dél 
vimena neje iivotno obskrbljen, óemu su 
opet nevuredno dojenje i pomenjkanje pri - 
glelbe vime a posledki.

Ali joS veö kvara more preuzroé ti 
zl éesto dojenje pri kakvoöi mleka ostane 
kője barem triput toliko mastnosti zadria 
va, kak on*, k »je e s poöetka nado;^ Poleg 
izkuSan a i opa’an a se vu prvoj petini 
nadojen ga mleka 6 postot, vu drugoi 8 
postot, vu tretjoj 11 postot, vu óetvrtoj 
13 postot, vu petoj pák m-djutim 15 po»- 
post t vrlinja za r*ava 

*
Oslmjajue se na izkuáauogt i izviia- 

vanj**, pi e jeden gospodar mlekarenja iz M. 
Féld* glelom  na posel dojenja, morém pre- 
poruriti na obdi2avanje öve púnk te.



Pogledom na vrednost krave, jako je 
znamenito, da ju za vreraeua privuöamo na 
dojenje; dók je jofl telica ju privudajmo do- 
puftda miruo da se je mofii s rukom doti- 
cati, te joj pripajmo vime, pri dera joj kakve 
ollizajke pod&vajmo, q. pr, poioljeuoga kruha

Jako znamenito, da one krave, kője 
prviput daju mleka, dojenje kakti olehkoóenje 
poőutiju, te ae nelecaju, ako je nemoiemo 
priiníriti za dojenje, lehko se more dogoditi, 
da bi se za tóga spaöiti mogle, od óesa jih 
je onda t*2ko odufciti

2 Potlje prvoga iztelenja kravu do tóga 
mcramo dojiti, d <k mleko samo izostaje, ako 
pák ovo nebi nastupilo, onda malo pred 
drugim telenjem prestajmo s dojenjem. Íz 
koflanost pokasuje, da mleko pri kravi potlje 
drogoga iztelenja vu isto vreme izostajati 
pofiima, vu kojem smo potlje prvoga izteler.ja 
8 dojenjem prestali. Pri kravah, kője su vre 
pri prvom iztelenju tri ieta bile stare, ovo 
▼sakak nastane.

Dojenje se uesme, kak se to na 2alost 
gnstoput dogadja, vu isto vreme, ca se krave 
hraniju obavljati, nego je kravu prije treba 
podojiti i zatim nahrauiti. Glede se razloie- 
nja vu tóm zadríava, da krava, ako je pri- 
vuéeua tomu, da se potlja dojenja hrani, 
onda to a tim rajfle i m’rueáe poiuaáa.

Vreme dojenja mora se stalno redovito 
obdriati, ar ako proti gre&imo, onda krava 
vu vuri, gda se navadno doji, nemirna p09t«je 
i to joj samo na Ikodu more biti,

Dugó moje poslovanje i strukovno opa 
tanja ovla^duju me nadalje i na on naputek, 
da se krava po iztelenju mora triput na den 
dojiti, ar ovak vu krajőem vremenn r< áimo 
kravu od vuoiine teriecega ju mleka i stim 
preduiretnemo vnogim bantuvanjem Vimena. 
Pisatelj ovih redkov dal je krave, kője obilno 
doji ja, érez tri dana po iztelenju po pet pút 
podojiti na den, te je to izkui^l, da je ovak 
vnogim faiingam predusre (prepreöil.) Potlje 
t. j. potlje 4-6 tjeduah, dovoljno bude i po 
dvoje dnevno dojenje a pri odebiranju mleka 
za zadnjib őeíiri tjednov pák naj se samo po 
jedenput krava doji, ar ved kratno ju dojenje 
doata straáa.

Ako oöemo pri jednoj takvoj kravi, koja 
doita mleka podaje, s dojenjem prestati, 
onda t"g& nesmemo najedenput vdiaiti, nego 
to postepeno (gradu1) izvr*ujmo, nesmemo ju 
éisto izdojiti i netoliko pút ua den, kak re 
dovito, sto izdojiti i ne toliko pút na den, kak 
redovito. Ovakvn kravu treba je d tóga, dók 
joj mleko zevsem neizostane na vuijom driati

Kak pri célom mlekarstveuom gospo 
darstva, t&k je i pri dojenju na vse i uanaj- 
teeSe okolnosti se odneseda prva i najpog’a- 
vltiáa pogodbenost íistoöa, ar kaj vu ovom 
pravcu pri dojeDju zamudimo, tóga pri ru- 
kovodjenju s mlekom nigdar nemoremo 
popraviti.

KAJ JEÍ0V0GA?
Potres.

Zadnjn dneve preáloga meseca poőutili 
iu  vu Izsa, obdini komaromske varmegjijeí 
po polnoói ob jednoivuri prüidnojaki potres. 
Trajal je samo nekoliko minutah a protezal 
se je od juga prama severu Kvara zuatne 
flega nije bilo; ljudstvo se niti nije b»ájako 
preplaiilo, ar k torau vrd vudno, budud se 
potiesi ovde gustokrat pojavljaju.

Zemljene gusle
íz zemlje osobito ilovaöe, napravili su 

ljudi veö videvrstnih mnzikalnih infltrnmen- 
tov ; ali da je iz öve dobre gusle napravitii 
módi, tóga bormeá vezda niti pomislili nismo. I 
Vu krauflviékoj Rohrmanuovoj fabriki pro-1

báli su iz zemlje gusle delati i to jim je 
sreóno za rukom poilo. S takovimi guslami 
imali su umetuiki nezdavnja koncert vu Moskvi, 
gde su ovi pronaöli, da njih>ve zemljene 
gusle imaju isto tak dober glas, kak i dr- 
veue. To dobro je vu njih, da síi vnogo 
faleáe od drvenih.

Cudnoviti izroü.
Tovaroá'ca Angjelau Gjure stanovmka 

fönlakskoga rodila je dete, kojemu su glavni 
deli glavice na praih zrasli. Izrod táj neima 
lubanju. nu mesto tóga ima dva nosa, dvoja 
vusta (dvoje zub ) i tri oka a to na prsih. 
Dttedoálo je mrtvo na svet a i mater komaj 
su smrti oteli. Nesieóni Angjelau vu veselju 
da mu je 2eua ziva ostala, pripil se je v 
krfimi i s jednim posvadil, kojegi je tak 
sekirom po glavi lupil da je táj mrtev opal. 
Siroinaáni Angjelan stoji pred sudom.

Veliki mrtvec
Komaj je nekoliko let, da nam je viíji 

naá orsaőki sudec Mailat po krvolodnih rukah 
nepiijateljskili p eminul, ved je eto i njegov 
nasleduik vumrl.

Havon Senuyei Pavel preisednik vilje 
b)2e vu orsaökom spravi>éi i vrbovni orsadki 
sudec vumrl je 5-ga o. ra. vu Bulap^tu vu 
86 om leto dobé svoje. Boloval je viie vre- 
meua imajuéi nekakov nutradnji beteg, koj 
ga je zad je vreme obiadat, i nikakove dók 
torske pomodi uisu mu porangle.

Barou Senuyei bil je vu orsadkih poslih 
jako zás uieu dlovek ; p tlek visoke svoje dasti 
bil je k torau j>á pravi tájai t>lu aduik Nje- 
govoga Vei öaustva kralja, koj je naveke 
vcogo dal na njegove reöi. Lehka mu badi 
zemljica 1

Nesreda na 2eIjeznici.
Velíka zuna i sneg i na 2eljeznicah 

prouzrokuju velike nesnce i to ne samo pri 
nas vu Europi, nego i tarn prek Atlanta vu 
Ameriki. Vu Kentuckin su se dva vlaka 
tresuula, gde je jedenajst ljudih mrtvih ostalo 
a dvadeset jako ranjeno.

Vu Meadvilleu t rk:iul se je jeden tér
beni vlak s personalnim vlakom, gde je opet 
pet putnikov svoju smrt naálo.

íz Madrida (Span ja) istotak duj mo, da 
je fám po jednoj ieljezniőkoj nesreöi pri 
Avilli dvadeset ljudih mrtvih ostalo a osem 
jih je tt-2ko ranjeuih.

Zmrinjení ljudi
Grozua zima, koja Ijetos ne samo pri 

uas vu Europi, nego kak se duje i pe dru- 
gib stranah sveta lada, podjedno jemlje al- 
dove svoje; nije dneva, da nebi odkud glas 
dolel od zinrinjenih ljudih. Vezia dobiii smo 
iz Brünna (moravska) glas, da se je tam vu 
bizini varoáa Komor ana osem ciganov vu 
svojem dttoru zmrznulo. Nesredniki ovi pre- 
uoöili su po navadi na prostom zraku pod 
latorom svoji n a v jutro nadli su je mrtve 
i fisto zmr/.njene.

Cudotvorna devojka.
Vnogo smo veC (üli a i sami pisait v 

nasem listu, kak se vn<>gi nezdulni ljudi 
uajdu, koji izdajuö se za proroke, lebkovernt 
uarod zamamljaju i od njega peneze na Bein- 
tini ti nad>n izpre.^aju. Tak se je vcsda uasla 
jedna devojka vu Auvergue u, od kője pri 
povedaju, da Ivica (s krvjorn se p>ti) i po 
svetkib pr«»rokuje. To je jedua opatica (sestra 
milosrdmca) k kojoj sviki svetek stotiua 
ljudih dobidja tér se iudi njeziuim proro 
{unstvam Sam > je pitauje, jeli se óva 
izpuuila budu ?

Ruski sneg.
I pri nas je sneg tak zapal, da nam 

ga je bormt d do vub dosta. nu to je stopram 
mali Milkec prema snegu vu Ruskoj. Vidi 
se to iz 8lede<>e pripovesti : Jeden ruksi

flumar ódilel je od doma a kada se je nazad
povrnul, nije nalel svoju hi2u, ar ju je ono 
vreme padajuéi sueg do viba x&kopal. Vés 
preplaleu za svoju obitelj, zeaval je bliiuje 
susede, koji su tri daua Cvrsto delali, dók 
su áumarovu /eou i decu izpod suega izko- 
pali. Familiji nije le zvun straha uikaj pri- 
petilo nepovoljnoga.

Jeli bude tábor?
Kaj se vanjske politike tiőe, moremo 

pistiti, da se je ta stvar malo poboljdala. 
Husi su jól i ve na grauici, ali zato se je 
nekaj takvoga pripe ilo, da moremo bolje 
Ci8to videti cclo dngovaujf. Nekakovi ruski 
politikus’, koji bi radi tibora vöd li su ne- 
kakva la2ljivai pisma pisait vu Íme Coburg 
Ferdiuaud hercega rnskomu caru, da j« 8 
Nemei posvadi i da e tr boj prifine. To se 
je zeznalo i cár je piéviiéi, da su ga sami 
svoji ljudi vkanili. íz druge straui se éuje, 
da su Nemlka i Austro-Magjarska pripravui 
rnskomu caru, kaj se Bulganje tice, na vo- 
lju óimti Rusom se nedopada to, da je 
Austro-Magjarska Bosuiu prevzela i zato bi 
si radi Rusi Balgariju okkupirali. Ali mis- 
limo, budu se miruo uaravnali.

Vtopljeniki.
Trgoveőki brod Saow Alfteda trgovca 

putoval je iz San - Fraucisco prama Li vei po- 
vlu natovaren svakojafikom robom. Pri obalab 
irskib stigla ga je vel’ka bura, koja ga je 
blizo Waterforda tak k jednoj peéiui hitila. 
d» se je tAki prebulil i za kratek <*as vtonul. 
Sva roba i trideset na brodu nalazeéib se 
ljudih poginulo vu morje pri toj prigod’. Pri- 
poved^ju, da je tam strahoviti viher jofl viie 
8podobnih uesreöih pouzrokoval.

Kak se vidi, Ijetos je viher n i dal ko 
i Siroko ladal tér prek >rednoga kvara poéinil. 

Povodnja.
Malo je prerano táj glas doAel i vuogi 

nebi veroval, da je gde vu orsagu po ovoli- 
koj zimi moCi ptvodnju sano pomiiliti. Pák 
je itak istioa !

íz Arada dodel je glas na pooetku ovoga 
leta,di se je Marod rezlejal i veliki dél oko- 
lice svoje poplavíl. Usled velik#ga suega, koj 
podiedno jako cuii, uatekla je voda na*2 i 'I, 
meter tak, da su vnogo oböine vu najvekloj 
pogibelji. Najved trpe obCiue Méhes i Zsig- 
mondhaza, gde su se veC nekoje slabeie hite 
poruíile. Ako to ved veida tak ide, kaj bude 
ouda v protuletju, naj se sneg naglo taliti 
zaőme ?

Ekoplozija.
V a r d A m o j  vu Kbmi je na pol oni <*̂ n 

po eksploziji jedne tam blizo leieée prabarnice. 
Vu ovi prahanici bi'o je prek 40.000 kilo- 
gramov puiéan iga praba, koj se je vafgal i 
strahovito pustoflil. Petdeset so datov, koji sí  
vu piabaruiji pos'ovali, 6isto su sdrobljeni, 
a v.3e stotin&h tan  p islijuőib ljudih je ta^aj 
usmréeno Eksplozija óva tak je nedaleko leteli 
varol Araoj uzdrinala, da su sa ua drugoj 
strani velikoga vu váróin leiedega pótolta 
hite rulile. —

N e b o s k a  duga.
Blizi Beda pikaza'o se je ovih dtnov 

pojavljen;e, kője se vu ovakovo zimsko dóba 
malo gde i redko gda vidi. To je bilo neboska 
duga (roüea), koj^ je jedeu krsj vupi.ah 
vu goru íiaar a drugi kraj na Horen akogel.

Bah dugó da'a se je videti ikoro pol vure 
i to v jutro okolo devcti vure a sijala je 
vu polpu ioj jvojoj lepoti. Z i'ito  je dudno 
vito ovo pojavljenje vu tolikoj zimi 

Poziv.
Na p^rlodki purgerski plei, koj S) bude 

öbleiiavil v nelelju 22. jaouaru 1888. Vu 
varo§ki veliki gost'o íi (nittriji), ni koj ae 
najponiziiije pozivljeju gospoda i tamilja. Rav



nateljstvo: Mesarié István, Reihwan Antal,Mi 
tió Ferenc,Sebestyén Jofief.ulamica 50 kr.prflo- 
na. __ Poőetak 7 '/* vuri na veöer. Za dobru 
muiiku pobrinit ée se ravnatelstvo. 

Kratkenovosti.
Pri raeöi koju je na 50 letni jubi'eum 

sveti rimski otec papa slufil, nazoőui sn bi
li 45 kardinali i 300 biákupi. Ljudstvo 
bilo jevu cirkvi prek SOjezer.— Vu Cakovcu 
je 7 ga o, m. bal bil za podpomaganje dadi- 
liöéi. 260 frí. 12 kr. bil je e sti dohodek.
— Növi sejroi Ministeriura je dopuntil, da bude 
se vu Lendavi 28-ga júliusa i 28 ga augus* 
tuáa orsaőki sejem obdrial. — Cakoveőkoog- 
njogasno drufitvo je 8*ga o. m. obdrislo svoje 
godifinje spravifiőe. Izrekli su, da budu od 
vezda ognjogasci oprave od druitva dobivali. 
Druitveui dohodek bil je proilog leta 915 
frt: 92 krajcafov, Dru/tveni iinetek dini : 
0349 frti i 86 krajcarov. — Vu Strigovi su 
ákolska deca i to 12 na Sylveaterovo zimske 
oprave dobila. — V Leskovecu je jeden sta- 
novnik jednoga veDcerlina s kojim se je 
svadil, tak hitil, da si je desnu ruku potrl.
— Vu Gardinovcu su zbok bleke *kole zaprli.
— íz preloőkoga re*ta su dva are~tanti, íme- 
nom : Mravljelc Mátjáfl i Sara Andraá vufili.
— Vur Lojz iz Preloka je ll*ga o. m. 
avinju pelal vu Goriőan pák su se mu konji 
spla^ili i sane prehitili. Vük se je s glavom 
vu jeden zid tresuul i taki mrtev ostal.

Z A B  A V A
Bedakoviö Jo*ka i kukovaéa

Éivel v nekom selu Bedakoviö Jofika,
Koj je veruvnl, Bog sam zua kojefita!
Ne bilo na svetu takve bedarije,
Kai se on nej zaklel, da ono lafi nije.
Samim coprijaini glava puna bila,
Rfö spametna, mi la ne njemu hasnila.

Nit je on poeluhnul dubovnog pástira.
Nit navuéitela íivelje  bez mira
Ako je pes tulil gda vu njegvom dvoru, 
Odimh je oa rekel, da tu uebu dobro

Preii aü potli ne$őe mora vmreti,
Kak je on to spazi' veő kroz viáe leti.

Ak mu se kucalo, kad se napil vina, 
Neöőe se za njega siguruo spomiua.

V levőm jeli vuhu njemu zazvonilo. 
Ogovarjanje tomu zrok pri njem je bilo

Ako fi je negda bundeka naopak 
Del na svoja plei^a i idei z doma, tak

Znal je za sigurno, predi nek bu \eiVr, 
Da bude ou vide nek ftto drugi Stef i in.

Jeli ti je njega st belő na dlauu,
Veselil se sigdar takvom sreóuom danu.

Znal je za sigurno, predi nek si legne, 
Puua vreőa penez pri njem se ii'egue.

Ako se on kada veő odpravil z dóm*, 
Pák :e kaj ogtavil potrebnoga doma,

NesreCa bi bila, ak bi se on zato 
p  ivrnul svoiu domu, pák makar za zlato

Hodil ali befial, to svejedno bilo.
Ooprije je pri njem uov.-k puuo bilo

Tak su govorili spanietui od njega,
Da je pravi beduk celog sela svoga.

Ovo pripefienje ke se Steje dalje,
B dastoCe ujegve svedofiinstvo daje.

Bedakoviö Joéka bil jenput vu *umi 
Najenput zaéuje, da glas neki áumi,

Ogleda se okol, ogleda se gori,
Kukovacu spazi na zelenoj gori
Dobro si mi dofila-vu sebi si misli,
Bar me oslobodiS jedne 2uhke misli !

Módra s< pti icn, ti zuas povedati,
Kak dugi ii vl jen je Bog m ni dati.

Z*to ne po6'ka uiti jednog óasa,
Oiiprc svoja vusti i jzpufiői glas*:

Mjdra kukovaía, ptiőica ptemila,
Da ti nebi meni d< broíu ukratila,

Poveő anda meni, ku ko jor <*e leta
Ja  se budem vfiiv.l, tu/.uog ovog sveta?

Kad on to zgovori nastala tifiina 
A za kratek 6a-ak éuje iz visina;

'Kukuk®, kukovafta jedmput zakukne,
A li samo jenput, i taki ziuiukuc

Da je nezn&m kakva nevolja tani dofila, 
Nej se tak prestraáil Bedakovié Jóska,

Kak se je prestraiil kukovaée k ike,
Koja siromaku samo jenput kukne.

Jedne samo letol zdeb ul je vu seb5, 
kiveti je ineni tu na ovoj zemlji.

Ja sem pako misül, j tőé vnogo leta 
Zival se ja budem veseja tog sveta.

Ali sve je zahman, kukovaőa veü,
Da do deues leta v grob me budu deli.

Spravi se on doma, tufien spusti giava 
Suze su mu tekle, kak da bi sjíl Dravu.
D >jde doma k eni, koja öudno gleda, 
Kada vidi muia zaplakauog svega.

Ona njega pit.a, nagovarja railo,
Naj joj samo reé *, kaj se u zgodilo ?

A1 on samo mugi, i kamen bi tvrd».
Na te lepe reöi odgovoril preü.

Sloiil; K. F.

I.

NEKAJ ZA KRÁTER CAS.
£<z domatu porabu

od GLAD F.

Da ti se fiunké i slanii sko meso érez 
ljeto netfirvivi, vé nil budeá najbol e, ako jih 
taki na protuljetje potroéiá.

Gusenice mores najsigurne-e s fondati, 
ako raztopiá emu sinolu i pome^afi 2 deka 
gi ama gumi ai abike, zatim gnseuice vse z 
areva pobereá i vu ovu razstaljenu smolu 
hitift. Vse ti budu ou őas picrkile.

Proti g ftu nőiih gljivah őuvaj se ovak: 
Operi gljive trikrat vu tekuöoj vodi, skuliaj 
nje dobro, ptk nje st-nl'aj vu razUlieuom 
fri^kom putrii. Gda je tak pazljivo prirediá, 
hiti je na gnoj.

Kak se vraő zubna b *1. Vzemi dve 
lljica inrzle vode vu vusta, pák se sedi na 
vrueu pee Kad t, poö ne v«nia vu vusti 
kiped, prestane ti zubna bol.

Ako hoée$. da te stenice vu postelji 
negrizu. Namafii vsu postelju s tm petiuoui, 
pák sí Ie2i na díván.

Kurje olo More najb >lje pretirati 
ako vsiki pút gda ti naraste — odreíefl.

Da se neopijes : Vzemi dve fiadé me- 
djimurskoga najbolfirga vina i jednu butelju 
budimskogi, postavi to vse na hladuo mest >, 
pák se nap j öi^te, frifcle vode.

Ne zdavnja doála je jedua ieua na poátu 
vu Ljubljani i zapita „ ali ni ena gkatlj i za 
n;u takaj ? l’ofitar koj je ne znal átajerski‘ 
p >g!edne vu predel gde su bili listi i odgovori 
2enski: „ An di Ökatlja ist kajn Prif da.

Vu jeinom mestu ne zdavnja jedeu deóec 
sedel je na pü'tu pák ;e podjedno kii al : , Nije 
nam treba kralja nije nam tr<ba i ikakvoga 
kralja ! “ Za őas porabili su ga íindari i 
odpeljuli ga k sudeu; gde su ga zato ofitro 
egfcam *nuvali, nu on jim je rekel öisto mirno, 
da za istiuu netrebamo kralja, ar da jednoga veő 
imamoi da smo znjim óisto sr< óai > zadovuljni.

Setajué se po vrtu jed^n gospon pri ve- 
likoj sunöauoj vruOini, i naáel je svojega vrtlara 
spavamőega p xi drevom P »öel ga je zato 
karati ; ti magarec, mesto da delaá, a ti spiá 
iin ti nisi vreden da te sunco grije. Nu to 
sam si i ja misül, rekol je vrílar, pák zato 
sam se ba# legel vu hlad pod jabuku.

Za^ronetke.
Kud ide najviie mag arskoga vina? 

oapnja? n ^

Kuüko bi mogel jajec pojesti na tefiőe ? 
•apgjj vu au pa\ af oSmp jb ‘oupaf ouieg

Koj dán je vu godini naj dugái?
*8mi pou nglejjjlBu fo^

Vidla je jedna viana s plota, gde Ijeti 
jedeu Sereg dru.ili vran, pák njim je za- 
viknola : „Uj, kaj vas je to ! morti vas je 
sto ?u A iedna vrana iz &erega njoj na to 
odgovori. Nije nas sto_ nego da bí nas bilo, 
onuliko, pák joS ovuliko, pák za pol ovul ko, 
pák za tortáij ovuüko i ti s p'ota, onda bi 
nas bilostopram eto.

•jseg lasapijx

l á o l e i u l a r .
(Od lfi'g'i, do fil-gA

15. Nedolja. íme JoíiiJ i. Parel pmt.- ProS6. tii Pod 
tumu.

lö-. Puiidoljek. Mnrcel.
17 Tork. AnOm ■ p,,t.

1H. Srede. St 1. Sv. Petr;i.
lil. Öetrtok. Kunul krnlj.
20 Petek Káb. i Seb.
21 íiiib it* Agnetn. Prvi őetvrt.

1'KiXA / n u  f
Pá- nica 7,10 7 30 — Hifi 5-30

5 90 Jeőmen 5 .— 6.5J Zob. 5' —5 30 
Kmuza 5 50 5.80

L Ő T T  Ki i  ÍJ  I.
@rac 7 januara 1887.
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A r  v é r é  ni h ir d e im , k ir ó n á l.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gollub 
Katalin lopátineczi lakos végrehajtatónak, 
SafLrits Imre s neje Hiitmain Katalin 
Turk Bálint és neje S a t s  B rbálc vticse- 
tineczi lakósok végrehajtást szén ve ő elleni 
100 frt tókekövt telés és járulékai iránti 
végrehajtási .jgyében a u a gj kinizsii kir. 
törvényszék (a Csáktornyái kir. járásbíróság) 
területén lé % 6, az V. hegy kerületi 181. tkv- 
ben 384. és 363. hrsz. a ingatlanokra 579 
frt becsértékben az á verést elrendelte azzal, 
hogy az ezen tjkvbeu C. I sorsz a. S»fía- 
rits Imre és neje Hi trnann Katalin javára 
bekebelezett szolgalmi jog ezen árveréssel 
nem érintetik, amennyiben peüg ezen in
gatlanok a szolgál mi jog fmtai tásával 200 
írtért nem adatnának el, az árverés hatály
talanná válik és az ingatlanok a szolgalmi 
jog fenntartása nélkül a k iűzött határnapon 
újonnan eladatnak és hogy a fertnebb meg
jelölt ingatlanok az

1888. év február 20 napján, dél- 
elöll 10 órakor

az V, hegykerületi bíró házán*! megtartandó 
nyilvános árve és**;; a megállap tott kikiáltási 
áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10°|o-át vagyis 57 
f t 90 krt készpénzben vagy az 1881 
LX. t. ez 42. § ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
ministeri rendelet 8. § ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges e helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismer vényt átnzolgiltatni.

K e't Csáktornyán. 1887. évi októbe' 
hó 28-ik napján.

A Csáktornyái kir járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 610, 1 1
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Minden magyar háztartásban 

d ivat tá  vált mar a

LENCK-IÜVK
használata a nemcsak azért, mivel

magyar gyártmány
hanem mivel aroma, iliati és az al
katrészek kifogástalan minősége te

kintetében

a kereikedelmünkben előforduló 
összes kávepotlékokat
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kapható minden fiiszer és csemege ke 
reskedösben s a ho! tnegnem volna, 
vagy a készlet elfogyott volna, a t. 
közönség kove'elje mint magyar ipar 

terméket.
Nagyban való megrendelések vagy-

iá sí.
soproni » agykereskedö házhoz inté 

zendők.
Mintákat kívánatra ingyen és bérment- 
r% kaid i SOPRONI gyár
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A művelt magyar hölgyközönség számára ajánlfatik :

1. , 1  a  u  j  a  r  H  á  ?< I a  s s  z  o  n
h & z t a r t & s i ,  g a z d a ^ á & i  é s  s z é p i r o d a l m i  h e t i l a p .

A magyar hölgyek ezen szaklapja nagy elterjedésnek örvend a társadalom minden rétegében.
Képviseli a nők ötiszea érdekeit, hasznos tárnicsokat ad éa kellemes siórakuzást nyújt akkor, midőn 
a nő elvégezte hUi teendőit, iránya olyan, hogy a család minden tagja, a serdttló leány, a fiatal me
nyecske. a szf re tő anya, a gondos háziasszony és az öreg anyóka egyaránt élvezettel olvashatják.
A csinos kiáltnsu lapnak előfizetést ara: Egész. ó»re 6 frt, lel év e 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Előfizetések n „Migyur Háziasszony- kiadóhivatalához intézendök éa a hó bármely nap* 
jatól elfogadtatnak.

OC* A Magjai Háziasszony" kiadóhivatala mutatványszámokat ingyen éa bérmenteien 
küld mindazoknak, kik ea iránt Inná — legczelszerlibben levelező-lappal — fordulnak. K szak- 
lapnak egy magyar háznál sem szabadna hiányoznia, mivel útmutatása szerint több >zát fo
rintot lehet a háztartásban megtakarítani.

A „Magyar Háziasszony"
kiadóhivatala Budapesten, nagy-korona-utcza 20 az.

i i . é  M M M 3  HÁi!é§§gogg
1888 évre a legtartalmasabb naptár. Ara füzetben 1 frt, diazkötéaben 2 frt, ajánlott küldéssel 10 
krr&l több. Megrendelések legcélszerűbben poztautaUánynyala Magyar Háziasszony kiadóhikatalaboi:

íBudapesten, V. kér. nagy-kor ona-utcZa 20. szám. 815



á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
miként a Csáktornyái takarékpénztár részvény- 
társulat végn hajtatónak néhai Bubek Péter 
mihovlyáni volt lakos hagyatéka elleni 130 
írt töke s jár iránti végrehajtási ügyében 
a n. kanizsai kir. törvényszék, s a Csáktor
nyái kir. járásbíróság terüle'én lévő Mihov- 
lyán községi 19. sz. tjvbt n 37. hrsz. a. fel
vett és 268 írtra, és a m hovlyáui 64. sz. 
tjvben 1 — 8 szórsz, a, felvett és 505 írtra 
becsült ingatlanok * tartozékai 
1888 évi febmir hö 7 ik napján d e. 10 órakor 
Mihovlyán község házánál megtai tandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási1 
áron alul is eladatni fognak.

Ab árverezni szándékozók tartoznak a/ 
ingatlanok kik á tási árának 10*|o áb vagyis! 
26 frl 80 krt és 50 frt 50 k it készpénzen, 
vagy az 1881. évi 60. t. ez. 42 §-áhan | 
előlit ovadékképes papírban a kiküldött ke-1

zéhez letenni, a többi feltételek a bíróságnál 
megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi októ
ber hó 18 ik napján. 607 1 —1

3554.|87. tkvi szám.
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir. játásbiióság mint te 
lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
m ként özv. Zozolly Ferenczué Csáktornyái 
lakosnak S 'abdy Im*-e s neje Koszmács 
Anna mihovlyáni lakos végreha tást szenve
dők elleni 100 frt tőke s jé- iránti végre
hajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvény
szék s a Csáktornyái kir. já-ásbiroság terü

letén lévő Mihovlyán községi 15. sz.tjkvben 
jl. 1—3, 6—9 a 11. sörsz. alatt felvett s 
1348 írtra becsült ingatlanok s tartozékai 
1888. évi február hó 14 ik napján d e. 10 órakor 
Mihovlyáu, községházánál megtiltandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
igát tanok kikiáltási árának 10*|, át, vagyis 
134 frt 60 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi 60. t.-cz 42. $ bán előirt ovadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, a többi 
feltétételek a bíróságnál ra ?gtek nthetők.

Kelt Csáktornyán, a kir. járáib róság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi októ- 

! bér hó 22-ik napján. 608 1— 1

Nyom. Fiachel Fülftp laptulBjdoDosDá) Osktornyán'
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