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Kzen jeles könyv rövid félév alatt héi 
kiadást ért; magvarilójn nemcsak nagy hasz 
nol lenne a közönségnek de egyszersmind 
jó üzletet is mert én már több vizgyngvá 
szali inlézelet láttam de egyet sem. aíml 
oly geniálisan combinálva lenne a vizgvö 
gyászai mini Kneippnél ; ő nemcsak hideg1 
vizet basznál de meleget is, ünkészitette 
gőzt is, meg különféle extraklumokat. 
könnyen található bogyókból és füvekből. 
Rgypár évvel ezelőtt néhány irigy orvos 
bepanaszolta a derék p’ébánost kuruzslás 
miatt. — Igen, - ugymond a derék p’ébá 
nos - én már 30 éve gyógyítok, de nem 
pénzért, hanem keresztényi szerétéiből és 
csak olyanokat, kiken már semmiféle oi vos 
nem bir segíteni önt szolgabiró ur pedig 
különösen figyelmeztetem, hogy önnek is; 
jó szolgál lót tenne egy kis hideg viz. j 
l'.s az élesszemö plébán srutk igaza volt 
mert rövid egy hónap n ulva n szol nem 
fogadó vörös, kövér, pMTcszkedő szolga- 
birót megütötte a guta.

Azóta senki sem bántja a derék plébánost 
különben is az egész német aristocratia, 
amely csak úgy tódul feléje, nagy pártfo
gásban részesíti,

Egy közeli ism rősöin rendkívül nagy 
catarchusban szenvedett, mely elmebajjá 
fajult ; egy nagyvárosi orvos sem tudott 
rajta vegileni mígnem az isteni gondviselés 
egyik barátja tanácsára Wörishofba vitte, 

jaliol rövid négy hét múlva tökéletesen ki
gyógyult; más elmegyógyintézetben talán 
agyondouchirozlák volna.

Ezé í könyv nemcsak belegségek gyó- 
gyilására ad útmutatást, de nagy sülyI fek
tet arra is. hogyan kell a testet megóvni 
különféle betegségektől, ez pedig a test 
edzése a meghü’és ellen történik a legbiz
tosabban. Vegyünk reggel felkelés illán egy 
hideg viz.be mái tolt tongyot és mossuk 
meg előbb a lest elő f Iső részét, azután 
a hátat, végre a kezeket és lábakat, mire 
gyorsan öltözködjünk minden íörülkőzés 
né’kül; mindezt rövid egy két perez alatt 
el kell végezni iS egy #rövid negyedórái 
séta által befejezni A test edzéséhez tarto
zik még a mezitlábjárás nedves fii vön és 
köveken, friss puha hóban és térdig érő 
vízben; ezen gyakorlatokat eleinte esik 10 
perezre szőrit: uk utóbb .akár egy fél órára 
is terjesztbeljük, mindig a legnagyobb si
kerrel. Láthatjuk ezt a mi dér k paraszt
jainknál. h gy milyen egész égések mellette; 
ők csak azt a hibát követik el, hogy szó
fiáikat rendkívül melegre fütik és tisztátala
nul tartják, nem szellőzik soha amiből az
tán származnak a sok mindenféle nyavalyák.

A szobában soha ne legyen 12 — 14* K-nál 
nagyobb meleg. Én ösmerek egy nagy urat, 
ki télen [ültetett ugyan de ablakai nyitvák, 
én lélen nyáron nyitott ablakkal alszom és 
kitünően érzem magamat mellette, csak a 
mocsaras levegőtől kell óvakodni

Kneipp nagyszerű eredményeit legin
kább annak köszönheti, hogy a legnagyobb 
kímélettel és mérséklettel használja a hideg 
vizel, amire minden vizpancsoló különösen 
vigyázzon. A fürdés soha se tartson egy
két pereznél tovább, akkor aztán haszonnal 
fog járni Amily nagyszerű hatású lefekvés 
előtt (különösen álmatlanság ellen az 1 2
pereznyi ülőfürdő ép olyan veszélyes a 
hosszan tartó

Nagyszerű hatású a hideg viz elmebe 
tegségek hm lő, tífusz, kolera, de majdnem 
minden betegség ellen, mert egyik fortélya 
az. hogy még rósz diagnosis mellett is 
nem tehet kárt az ember, kellő vigyázat 
mellett. A derék plébános azt mondja, ha 
valamely belső betegségnél nem ösmeri ki 
magát a rövid takaró dér kurze Wickel) 
mindig a legjobb tanács .díja, ez nagyob 
bit a a test melegségé* és egyszersmind 
kisebbíti is: aszerint, amint azl hosszabb 
vagy rövidebb ideig használjuk 1 2 óráig.
Nagyban tisztítókig hal a vesére, májra és 
az egész te t r e ,  vizibelegség, szív és gyo 
ímirb jóknál, amelyek gyakran az által 
származnak, hogy a gázok fölfelé nyomást

í „ M i n i t ! "  t i n ó j a .
& SBSSKfl 3 3 3 ÍS Y E

IRTA nfillüSICS Ili MM'.
A „senki szigete" — Ad lkadé. Aki olvasta 

Jókéi *Aranyeroberét- az ismeri a „senki szige
tét “ vad szépségét, l.übájál, ragyogó egei, virágzó 
ligeteit, madárdalcs erdőit. — O t lenn folyon
dárok közó rejtőzve A I Tereza mama gunyhója, 
előtte nagy kádban ö‘S>egy(ljlve „senki szigetének“ 
minden rózsája, s a ő szebb  szedi, válogatja n 
bársony szirmokat, Noénai, Tereza mama egyel 
len rózsája. Mennyi rózsaolaj kerül belőle, nem 
ád többet a kazanliki GÜliszlán sem ; ebiszik n 
llun.ón a háremek kristály medencíéjébe, hol 
gyöngyökké tölik a szökőkút sugarában, s fekete 
szemű szultánák tördelik meg iienne teher les 
tűket. Legkevesebb marad a „senki szigetén." 
Aztán egyszerre mélyen búg a hajó'ü’.ök kétszer 
háromszor s az aranyosliaju Noémi felszalad a 
dombra, tenyerét szeme tőle emelve néz., néz, 
n ilyen hajó, hol kól ki. kijöt t rajta. Az erdőben 
üsszerezdUi e hangra Kiisztyán Tódor lelke, a 
ház elöli megjelen Tímár nemes alakja, a me
nekülő török s halovány iekele szemű leánya 
Tímea.

Midőn én a senki szigetére mentem, már 
lelkemben magammal vittem egész bábáját, min
den ragyogását. Amint csónakunkkal a Duna 
fodros tetején elsiklottunk, mély, vontatott nyögés 
kisert ; a vizhe vetett lötök itt nyugszik lenn a 
lenéken csigshazalr, kagylók, kús*a vízi növények 
k ö z ö l t ; oiiább van az a hely, honnan a piros 
keresztes zsákot n egm illették Mennyi ismerős, 
mennyi régi emlék !

Most már több ház var a senki s.igeién, 
nini Tereza mama idejeben, közöttük kövezett 
keskeny sikátorok, gyepes lépc-ök, az uctákou 
kereskedők, dohányáru-ok Egy keskeny, regényes 
hajlású utC/áján végig haladva egyszerre csak 
elöltünk termeli Noémi. < >fi ini bo'dog listai Tí
márok I Vc»gy talán inkább az ébenfa liaju 
Tímea! A karcsú termet a iát bő öltözetben 
elrejtve csak alig-a'ig \o’I kivehető, arc'án a 
jasinak, járása tipegő, kis piros se y in o ipöi 
nem voltak nngyóbbak egy iboyasziromnák

Ilalovóry fiatal török ifjú követte kis tá
volból. Amim mellellünk elhaladt, a fekete se
lyemről szálló jázmin illái eihóditoita érzékein
ket s mi követ lük u czaról utczára, mint egy 
eleven mágnest

Hatba megszó itanók „Gr»I gidelim naz'i 
jarim !" Tagadó ag rázta fejecskéjét. M gVIt, In 
mi megálltunk, elindu l, ha mi feléje közeliténk. 
Mindezt olyan jóízűen megneve te n Imi »vány 
legény. Egyszerre csak eltűnt szemeink elő', s 
csak akkor vettük észre, midőn egy verendás 
bírna laház finom rácsán át reánk kaczagott.

I Oh. a kis kegyelten! Kíváncsian áll'unk meg a 
rács elő t s akkor hódító rózsaolajial locsolt meg 
bennünket, mitől aztán illatosabbak lettünk a 
patikáiius segédeknél, aztán ránk uszította a rá 
csőn mászkáló piros szalagos majmot. S mind 
ezen még jobban neve'ett a halovány legény s 
alig vette észre, midőn a rácson túlról reá ki
abált a csör^ös pa|»agü : Ahmed, Ahmed!

A mig Aliim d a házban volt. egy őssze- 
gyömos/ött illatos levélke hullott ki a rácson. 
• Szép url i sk! R »b vagyok, Uniónál (ez volt a 
csörgös pHptg;i| nevei nagyobb rab vág ok. 
Oly szép az elet. de M/e im z-aruok, nem s/cret, 
jol)l>:*n szereti lovát band/sárá? a a borostyán 
köves csibukot. Szép urliak veitek megyek !

Vegyetek cso'nalot s ha rózsaágyán elalszik a 
bülbül, a müe/ziu hangját In haljátok, jöjjetek 
értem.*•

Szegényke rab, Síeli in (ez az úri ember 
alkalmasint a fc-dves félj-1) zsarnok, pedig oly 
szép az élet. — Kelleti is nekünk több. kik lo
vagi erényeinket a lovagkor meséin, Tankréd 
viselt, dolgain liiz'altuk meg s most elmé'eti la- 
nuimónyainknak egy fekete szemű asszonyka ad 
alkalmai, hogy gyakorta'ilag is érvényesüljenek. 
S ha épen az történik, hogy valahol a szöktetés 
miatt kérdőre vonnak J>ennünket, o'yan formán 
felelUnk, mint Poiloui Vilmos az első Irouha- 
dour, ki megszöktette Chaiellerant grófnőt, s ini 
dön az augou'einei p ü -p ö c  magáb i térésre in
tette, így telelt neki ; Megia- i'otn magamat, ha 
te lésüluidni fogsz. A püipök egészen kopasz 
volt. — No bizony olyan nHgy valami egy szép  
asszonyéit vétkezni, ellenkezőleg keresztényi kö 
telesség öl megmenteni zsarnoka elől, pedig 
Szeiim zsarnok, nem szereti, jobban szereti lo
vát, handzsárái, s borostyánköves csibukját.

Egy bizta'ó pillantást vetet1 ünk a rács felé 
s azzal elindultunk cső nakért, mert az ég már 
szürkült. Lekötve, olt hirnbálódzott, liczkándo 
zott R/ilaj csikó módjára a habosra verődött 
hullámok. n A part telöl ellödte a süni rózsa 
lugas, melynek illatos büfébe lebeveredve eszünkbe 
jutott a S/i'ágyi és liajmási históriája. Kairók 
voltak mind a kelten, szép magyar legények a 
szultán börtönében Szép illatos reggeleken, 
mikor az Ázsia felöl felkelő nap hig aranynyal 
öntötte végig a Boszporus tarajos tetejét s a 
Dől ma Bagóul fényes kupoláit, Szi'ágyi elővette 
kobzát s penget'e lágyan ha kedvesére gondolt, 
szaggatta vadul, tia rabságára gondolt. A szultán 
iekele szemű leánya azalatt álmodott jálmalige- 

I lekről, szökde'ő jia'akokról, mikben aranyhalak



gyakorolnak, nagyszerű a hatása: ez egy 
vízbe mártott te kifacsart durva lepedő 
melyet az ember 4 0 szór a teste körül
úgy tekeri, hogy az a hónnal jától majdnem 
a térdig ér; evvel ágyba kell feküdni és 
magát pamuttakaróval és dunyhával befödni 
Az érvágást és jégburogatást teljesen elveti, 
különösen az elsőtől nem lehet népünket 
eléggé eltiltani. Sok vére soha, semmi al
kalommal nem lehet az embernek ; csak 
valami rendkívüli nagy veszedelem alkal
mával és kivételesen — ha más szerek 
nincsenek kéznél — akkor alkalmazható 
az érvágás. Gutaütés Kneipp szerint nem 
vérbőségtől hanem vérszegénységtől ered.

Azért fölötte óvakodjék a mi népünk 
az érvágástól, mert azt nemcsak maguk 
hanem még unokáik is ineg*inylik, kik nagy
bani vérszegénységbe eshetnek.

Talán ez oka ama különös tünemény
nek, hogy a városokban nagyobb a katona 
képesek száma, mint a vidéken, pedig te 
kint ve a jó levegőt és egészségesebb fog
lalkozást, megfordítva kellene lennie. Nézetem 
szerint a könnyelmű érvágást hatóságilag 
kellene tiltani.

Az elmebajokról azt mondja, hogy nem 
volt betege, akit e bajból ki nem gyógyi 
tott volna, azért e fejezetet nem lehet 
eléggé ajánlani elmegyógyászati intéze
teinknek.

Csodálatos hatású a hideg viz a him
lőnél és tífusznál, mind a két betegség
nél a gyógyítási módja abból áll. hogy a 
beteget mindig akkor kell mosni hideg víz
zel, ha legnagyobb lázban van és ha külö
nösen rosszul érzi magát, ezt 18 órában 
akár 18-szor is meg lehet tenni és ez kö
vetkezőleg történik : A beteget az ágyban 
iilii helyzetbe kell hozni aztán egy vizes 
longvgyal legelőbb a hátát meg kell mosni

linókéinak, czédrus termetű ifjakról, forró csó
kokról, s mikor megéhredi selyem ágyán, hallotta 
a magyar  iljak énekét ; öitilt ha lágyan pen
geni1 Szilágyi kobzát, sírt, ha vadul szaggatta 
húrjait. — Égy vén terebélyes pasához akarta 
adni a nagyúr leányát, de az a halovány rab 
ifjút szerette. Egy estén leölte a nagy ur minden 
lovát három kivételévé^ felnyitotta a börtön a j
taját. Messze voltak, mikor a héttoronyban 
észre vették az üres börtönt* s nem volt ló, 
melyen kövessek a szökevényeket. Azok siettek 
szép Magyarország télé, meg védtek magukat a 
janicsárok lándzsái ellen, s mikor a nős HajmA*i 
is lángra gyűlt a szép szultana szemeitől, a baj- 
vivő kard Szilágyival eskette össze . . .  Ma is 
élnek, ha meg nem haltak !

A mi históriánk előképe. — El viszünk, 
nem hagyunk szegényke rab, elviszünk olyan 
messze, hová nem ér el Szelimed haragja, va
lami kis völgybe, hol lesznek rózsaligetek, lesz 
piros szalagos majmod, csörgös papagájok, rózsa 
olajad ; les/ valakid, aki szeretni tog, netz iesz 
olyan zsarnok n int S*elim, kinek semmije sem 
lesz, hogy egész szeretete a tied legyen s kinek 
tebenned mégis mindene lesz. Hajt vívni nem 
lógunk érted, azé leszel, akit le szeretsz.

A nap szállott, a Duna tűkre mintha sok
sok millió piros rózsaszirmot ringatna, a lugas 
kusza falában meg megszólalt a Noémi kis zöld 
békája ; minden /aj szűnik, a bülbül elaludt, g 
nemsokára hallatszott a minarett karcsú tor 
nyáról a müezzin hangja: la ila ill Allah, Moha 
med ve rézül Allah ! A hang fele fordulva hátunk 
mögött kis távolban Ahmed integetett a két 
mellső végtagjával.

Benn voltunk Szelim hasában. Egy kicsiny 
bársonytalu szobába vezetett Ahmed, melynek 
kék kupolája tele veit tűzve leiistftlycsillagokkal, 
melyekre egy kicsi vörös süvegü mécses veteti 
világot. A puha ottománon tilt a megszöktetendő 
asszonyka egy mozdulatával sem árulva el, hogy 
az indulást sürgeti, nem félt egy cseppet sem. 
hogy Szelim bármely pillanatban betoppanhat, 
ellenkezőleg helyet mutatóit maga mellett, meg- 
stmogatla arezunkat, — mintha sok ezer apró 
hangya lutott volna végig rajta — engedte ma
gát ölelgetni, csak a juamakot nem o.datta le 
arczáró).

íVége köyj

és őzt végezve gyorsan a bétára fektetni, 
ezután a mellett, lábakat és kezeket; ezl 
az egészei egy perez alatt el kell végezni. 
Ila a beteg elég erős, akkor üljön egy hi
deg vizes kádba és maga gyorsabban vé
gezheti a mosást. Megjegyzendő, hogy a 
mosás után vissza kell menni az ágyba te 
betakaródzni de nem túlságosan, fip úgy 
gondoskodni kell helyes ventilláczióról, de 
ügyelni, hogy a szél meg ne fújja a be
teget.

Korunk, mely annyira elpuhult és a 
fokozott mindenféle élvezetektől nagybani 
nervozitásban szenved: kitűnő hasznát ve 
heti e könyvnek és azért ezt nem lehet 
eléggé ajánlani különösen lelkészeknek és 
tanítóknak, mert régi közmondás az, hogy 
egészséges testben van csak egészséges 
lélek

Br. KNEZEVICH VIKTOR

A m e g y e i  k ö z i g a z g a t á s i  b i 
z o t t s á g  május havi lilé ét főispán ur 
elnöklete alatt e hó 7 én tartotta amelyből 

l kiemeljük a következő ügyeket: Boczfőld s 
még két község a Gsáktornya-ukki vasút 
mellett, fekvő Bogárdi csárda mellett meg 
állóhelyet kér. Nem pártolfatik. A déli 
vasút átír hogy főbbeknek abbeli kérelme, 
misze int Komórvárosnál is megálljon a 
gyorsvonat nem teljesíthető — A 
póstaigazgafóság leirt hogy Lenti és Nova 
között megfelelő póslai közlekedés ügyében 
a közlekedésügyi ministeriumhoz felírt — 
Köves-Kálla és tí.-Füred közt létesítendő 
czélirányosabb póstuközlekedés megsürget, 
telik. — A közmunka és közlekedési 
minister leir, miszerint a kavicsszállitás az 
áll iimitakra a m< gyének mint vállalkozónak 
nem adathatik ki. A királyi tanfelügyelő 
jelenti, mi-zerint a perlaki Fdanda épülete 
átalakilás czéjaból árlejtés után kiadatott. 
— A minislerium 'több megyei iparos ta- 
noncziskolának több 1 0 Irinyi segélyt 
utalványozott — Királyi tanfelügyelő általi 
meglátogatott több iskoláról tesz jelentési.

A bánok-sz.-györgyi tanitóválasztás 
nem hagyatott helyben. — A dráva-szent 
iváni iskola-mulasztás ügye eljárás végett 
a járási főszolgabírónak kiadatott. — Kir. 
tanfe’ügyelő előteijesztést telt a közokta
tásügyi minisztériumnak a magyar-nyelv 
tanitását elrendelő 1879 évi XVII. törvény- 
czikk határozmányainak minél tökéletesebb 
foganatositását ezélzó magas leirata ügyében. 
Tekintettel arra, hogy n nem magyar tan 
nyelvű iskolákban a magyar nyelvel sike
resen oktató tanítók és a magyar nyelv el
sajátításában elesfedő növendékek kitüntető 
megjutalmazása czéljából Zahvármegyében 
egyesektől s testületektől begyült adomá 
ny ok bői már is je’entékeny összegek osz
tattak ki -  erről a minisztériumhoz jelen 
tés tétetik ; a jövőben rendelkezésre állandó 
s e jutalmazást mennél szélesebb alapon 
lehetségessé tevő fedezet megszerzése érdé 
méhen ezen megyénket h gközvellenebbül 
érintő ncgyfoutossígu ügyben a vármegye 
főispánjának elnöklete alatt, lehetőleg a 
vármegye minden vidékéről meghívandó 
tagokból áló értekezlet fog a viszonyok 
tekintetbe vételével a további teendőkre 
nézve megállapodni. — A kir adófel 
ügyelő jelentése szerint ápril hóban befolyt 
48 354 Irt adó, maradt hátralék 1*570,304 ft

h C L Ö M T E L É á i ,
f l*ullini Inhey Adum volt beliczai 

birtokos, Muraköznek egykori kép v i - éld je 
e hó 9-éu, 59 éves korában Bécsbeu el 
hunyt. A megboldogult a c áktornyai ke
rületnek 1861-ben volt képviselője. Kezeink 
között lévén Inlreynek mint képviselője

löltnek az akkori időből maradt, választói
hoz kibocsátott programmja, érdekesnek 
tartjuk a zöld papírra nyomott, magyar 
szövegű, az ország és a megye czimerével 
diszite t programmot 28 év ulán közölni

Tisztelt Muraközi Polgártá sak 1 Az 
April 2 iki Országgyűlésre vá'asztandó nép- 
képviselők közé egyik Muraközi köveinek 
én is sokak által előlegesen kit űzetvén — 
azon esetre, ha a Mart u* 15-iki választás
nál ugyancsak polgártársaim össze3 válasz
tóinak bizalmát megnyerném és megvá 
lasztva lennék, azon Európai szabad álla- 
rnokbani követjelöllek példájaként, mely 
államokból a szabadság fája felvirágzik, 

ipoliticai hitvallásom programmját elő'ege 
sen nyilvánítom, melynek lényege : Az 
1848 iki törvények fenntartása s a mennyi
ben hiányosak vagy hézagosak volnának, 
azoknak kipótlása; kívánom tehát:
1 Hogy a nemzet önállósága a koronázási 
hitlevél által lehetőleg biztosíttassák; —
2. Hogy jogokban és kötelességekben a 
törvény előtt minden polgár egyenlő le
gyen ; — 3. Hogy a megyei rendszer a 
felelős minister iimmal összehangzásba ho» 
zassék, -  a községi önállás pedig lehető
leg kiterjesztve rendeztessék ; — 4 Ilogy 
a vallás szabadság minden hitfelekezetre 
egyenlően kiterjesztve, törvény állal bizto- 
sittassék ; — 5. Hogy a gazdászat, ipar és 
kereskedésnek szabad fejlődés engedtessék ; 
— 6. II»gy az ál lám terhek igazságosan 
rendeztessenek, s a nemzet jellemével 
összeférhetlen közvetett y dózások boszantó 
nemei: mint a fogyasztási adó, bélyeg 
(stempli) és dohányegyedáruság be nem 
hozatván, a dohány szabad termesztése és 
eb dása ne akadályo/.tassék ; — 7. Az
1848 iki törvények, s az itt előadott el
vek alapján óba tóm a nemzet sorsát békés 
kiegyenlítés ulján elintézel ni, — mert a 
nemzet életét, kényszerítő okok nélkül a 
harcz koczkájára feltenni, bűnnek tartom. 
Ezen elvekben látván hazánk üdvének, 
boldogságának alapját, ezen elvek törvény
behozása mellett fognék az országgyűlésen 
szavazni. — Megválasztásom esetére vá
lasztóimtól a képviselői megbízást elfogadni 
kötelességemnek ismerendem lieliczán. Feb 
már hóban 1861. Inkey Adám.

— Hymen Mózes Bernát Csáktornyái 
kereskedő e hó 19-én vezette oltárhoz a 
Csáktornyái izr. imaházban Sonnenberg 
Irma kisasszonyt, Sonnenberg Lipói osák

i tornyai kereskedő kedves leányát Állandó 
boldogságot kívánunk a fiatal párnak !

— Tanitókepesitö vizsgalat A Csák
tornyái állami tanitóképezdében a tanító-

'képesítő vizsgálatok folyó évi julius 8-jk 
és következő napjain tartatnak. A szabály
szerűen felszerelt kérvények az illető kir. 
taníe ügyelőig ut|án f évi június 15 ig 
a képezd- igazgatóságához küldendők. Vizs 
gáláit díjul oly taniró elöltek, kik a képez 
dei tantolyamot, a Csáktornyái képezdében 
végez'ék, 10 frb mások 20 frtot kötelesek 
előre lefizetni.

A Csáktornyái állami képese fo
kozatos kiépitévét a m nisterium folytatóla
gosan eszközölvén, mint nem rég említők, 
50J() frtot vett tel a költségvetésbe egy 
tornacsarnok építésére, újabban meg egy 
istálló s fáskamara felállifására kü/el 3000 
irtot engedé yezett.

Tűz volt e hó 2 Lén Alsó l’uszlá- 
ko ve ezen A tűz reggeli 2 órakor ütött ki 
és elhamvasztotta Ilermann Márton föld 
mi velő házát és ksinráját.

— tygyei utfelügyelókül vidékünkre 
megválasztanak : Fadusttszky Lajos. Molnár 
Llek, Vrana Frigyes, Szilágyi Gyula, Zieg- 
ler Kálmán Senk János, Luperszbek Jó



z»ef a Csáktornyái járásban : Bmelly Sán 
dór, Fischcr Dávid, Szabó Imre, ilírschmann 
Lipót, ICollay Rókus, Grész Alajos. Zalán 
János, Il'rscliler Miksa a perlaki járásban 

A Csáktornya ukki vasút kiépítése 
ügyiben a vállalat mérnökei Zala-Éger
szögre megérkeztek A kiépiié4 Ukknál 
fogják megkezdeni s még ez évben a pálya 
Zala Egerszegig elkészül. A építkezést a 
jövő évben folytatják s befejezik.

Meghívó. A Csáktornyái kisdedóvó 
egyesület, alaptőkéjének gyarapítása czéljá- 
ból 1889. évi május hó 30 án (kedvezőben 
idő esetében június 2 án) a bVhér Galamb 
vendéglő kerti helyiségében a helybeli da 
lárda és zenekar közreműködésével, az 
óvó-intézet kisdedeinek játékkal való rész 
vétele mellett tavaszi mulatságot rendez 
melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
meghívja a választmány. — Kezdete dél 
után 4 órakor. Belépti-dij 50 kr 
Felülfizetések nyilvános nyugt,atás mellett 
köszönettel fogadtatnak.

A varazsdí kereskedők a közleke
dési magyar királyi minísterhez kérvényt 
intéztek, melyben a csáktorni a-zágrábi 
vasútvonalai, a varazsdi kereskedelem és 
általában a vasúti forgalom érdekében a 
menetrend megváltoztatását, tour-retour je
gyek sat. engedélyezését kérik. A keres
kedők a következő pontokban terjesztették 
elő kérelmüket: 1) Hogy Varázsáról Csák
tornyára minden déli-vasuti személyvonathoz

legyen csatlakozás 2'i Hogy a Csáktornya* 
zágrábi vonalon naponként legalább 2 ren
des vonal közlekedjék s hogy a közbeeső 
állomásokon a vonatok rövidebb ideig áll
janak 3) H >gv Varazsdon lehessen váltani 
jegyet Kanizsára, Budapestre, Bécsbe, 
Gráczba s több nagyobb városba. 4) Hogy 
tour retour jegyet lehessen váltani Iegalál>b 
Csáktornyára, Topliczára, Bisztriczére, Kra- 
pinára és Zágrábl»a. 5) Hogy Varazsdon a 
lerakodóhely megnngyobbittasRék. tj) Hogy 
ugyanott különittessék el a terherfeladó és 
leadóhely.

— Szerencsétlenség. N. Dolinczról ir 
iák lapunknak, hogy Horváth János 84 
éves büdinczi földművelő, inig szemevilága 
visszaszerzése végett a gráczi klinikán idő 
zött, az idő alatt idehaza nagy terjedelmű 
régi faháza. istáMó, ól és kamrája, ebben 
66 éves be'eges neje, minden ingóság 6 
di b. szai vaumarhával folyó Ló 9-éu este 
10 ólakor a lángok martalékául esett. Biz
tosítva semmi nem volt. A tűz gyujtoga* 
tAf-hól eredt. Hogy emberélet s annyi min 
den a tűzben maradt, oka az, hogy a 100

j méternyi trágyával telt udvar megsza
kítás nélkül volt körül építve iából, mal
mával fedve. Ugyanezen szerencsétlennek 
unokáját, egy 16 éves fiút, két nap múlva 
a föld nyomott agyon.

— Köszönetnyilvánítás Azon ismeret
len úri ember, ki a mull héten a Csáktor
nyái sétatéren egy comt. Mercynek czimzett,

ajánlott levelet talált és azt a czimzettnek 
átadta, fogadta ez utón kijelentett nagy kö
szönetéinél A levél tulajdonosa.

— Lapunk I8ss. éti 8 9 10 II l t  
13 14 15 19 ‘20 21 24 25 26 28 36 44 
46 52-ik és 1889-k évi 1 2 5 és 8-ik szá 
m»it 10 kr ával visszaváltja — vagy pedig 
a következő megjelenendő számokat ennek 
arányában — díjtalanul küldi a k'adóhi- 
vatal.

— H egyei hírek. A Zala folyóink
paribirtokosai a halászati társulat megala
kítása czéljából junius 2-án Zala-Egerszegen 
gyűlést tartanak. — Szirmay Béla alsó- 
lendvai kir. albiró eljegyezte Oukis Irma 
kisasszonyt Alsó Lendváiól. A balaton
füredi fürdő igazgatójává Kovács Ábel 
főapáti kormányzó neveztetett ki — Nya
valyád község „Zala-Erdődre44 változtatta 
nevét. — Keszthely városa a íiu iskola 
épületét gyökeresen átalakítja E ezélra 
előirányzott 72^4 irtot. — A keszthelyi 
gazdasági tanintézet majorjában e hó 13 án 
tűz ütött, ki. — Sormás községben e hó 
15-én a lecsapott villám meggyu tott egy 
épületet Dr Wekerle László, megyénk 
segéd tan fel ügyelője Mármaros megye tan
felügyelőjévé neveztetett k?. — A kani
zsai iőgymna iumban az érettségi vizsgála
tok e hó 20-án és junius 12-én kezdődnek

FELELŐS SZERKESZTŐ
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

VI. TECAJ. VU CAK0VCU 26 MAJUSA 18C9-

V r e < l n i <  k i t  | >i« iu i  . A :
Glavni pij. c, fr.it»i>ka tii/.a l»-v. 
na kondifrnariji. —  3  u r J n ik n n .  
mo<5i je Bvnki dun fnvoritj m«d 
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ab ]><>lilj»ju na íme M a rg i ta i  
Joíefa nrednika vu C*k v«r. 

l/.d ato l j “h  o:
Ki'jitwa Fiichel FilipoTa kain ír 

predplata i obznan* poéiljaju

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeói druztveni znanstveni i povuéljivi list za púk.
Izlazt svaki tijedea jedenkrat i to : vu svaku nedelju.____________________

Sln&beniglasntX . ' re i ....  t . ■ - fp( n agaji e a üt . . m i . ■■ „M edjim urske sparkasse*, „D oln jo-M edjim urskt ip  v  k i
áru it \ druitva*

Obznane ne poleg i fai
raéunaju.

0 vrncenju s vodom.
„Meine WasserkurM von Seba-lian 

Kneipp Pfarer in Wörislioíen. Bayern. Pod 
ovim imenom dobi se knjiga za 2 fórt. vu 
Marburgu pri Kaltenbrunneru, koja ima 
os bitu vrednost Izná’a je óva velikcga pte 
gtimanja vredna knjiga vu pol Ijeta vu iz- 
danjih i veliku bi nam uslugu vöinil, sfo 
bi ju na naá jezik prevodil. Véé sem viáe 
inS itutov videl vu kojih se ljudstvo s vn 
dóm vraéi, nu nigde nisem opazil tak znanst- 
veuo postupanje i baratanje kak pri Kneippu. 
On nehasnu e samo mrz u vodu, nego i 
toplo, nadalje i po sebi namom priprav jene 
pare kak takaj svaké fele exiraetume iz 
raznovrstnih travsh i jagodab

Prije pár let zatuzdi su nekoji nena 
vidnjaki vrednoga ovoga plebanusa zbok 
Sarlatanije, ali on odgovori: platina je. ja 
véé 30 let vraé.m ljudstvo, ali ne za pe- 
neze, nego i iz krééan-ke Ijubavi a lo samo 
takove vraóim kojim véé nikakov doktor 
nemore pomoéi. Go^podinu sudeu taka1 bi 
navuka dal, da bi i za njih jsko basnovito 
bilo inalo m zle vodeb

I pr&v je imái rdtroumni plebjnuá; za 
mesec deli vudiila je guta ohologa i na 
telu tustoga tér zaZarjenoga sudea. Cd tóga 
vremena veO nebantuje plebanusa msei, 
gos^oda, koja se k njemu vu velikom broju 
Vtekaju, braue ga i protegiraju.

-leden poznanec moj frpel je vu izvan 
rednom katarim, táj katarit pretvoril se je 
pri njem na glavnu hol, vu beteg rnozdjanov. 
Nikakov doktor n'j1' mu mogel pomoéi. 
dók nazadnje zanesla ga je sre<ra na navuk 
jednoga pr jatelja vu Wörisbof, gde j * za 
4 /jedna p ’dpuno özdravil. Vu drugom 
tak vöm ’nátiiutn bili bi ga morfi do smrt 
izfuáiira i.

Óva k11j ga 81 nx1 ne samo za kazipul 
vu betegih nu ve’iku tak»j osebujnost po 
Ia2e na to, kak se mora telő profi betegem 
obeuvati i ojacati osobito proti guti.

Vzememo v jutro, kada >mo se stali, 
vu vodu namoéenu cipu. operimo s ovom 
najpr di sprednju gornju i jst tela, zatim 
hrbet, onda ruke i noge, nato se naglo öb
lei imo prez svakoga brisanja. Sve to mora 
se vu pár minutah óba vili i s malom êt- 
njom od 1 4 vure zavráiti.

K ojacanju tela spada jo  ̂ i bosonogo 
hodanje po mokrom kamenju i travi, po 

i friákom i mehkom snegu i po vtidi do kő
ién '. Ovo se dopu^őa od kraja na 10 m- 
nutali, pót lám slobodno i pol vure. To opa- 
átauio i pri naáili pol ode*cih kak su polek 
ovoga niiéina iivljenja zdravi. Onisamotu 
falingu delaj >, da sí sobe svoje prev t  na 
vru a kure po zimi, dalje necisto je d ze i 
nigdar nezrace, odkud onda svakovrs ni be 
tegi dohadjaju.

Vu sobi nigdar naj nebmie toplina 
preko 1 2 -  14° R, Ja pjznam jednoga ve-

likoga gospona koj si v zimi daje doista 
kuriti sobu, nu pri odprtib öblökül. 1 ja 
pri odprtib obiokih spim v ljeti, v zimi, 
pák se jako dobro Cutim, samo se od mo<* 
varnoga zraka uvam

Kneipp najviSe tomu ima bvalili velike 
pridnosti svoje kure, budin* za velikom paz- 
I vostju zua liasnovHti vodu, na topaksvaki 
mora paziti Kupán e naj nigdar du2e netrpi, 
kak 1 —2 minu e, onda bude basnovito, at
kák je ovo kupanje basnovito 1— 2 minute 
sedeé vu vodi. isto lak je iskodLivo, ako 
íie na dt,2e pretegn .

Osobito hasúi mrzla voda proti kozam 
(bubinkom) tifusu, koleri betegu moigjunov 
i skoro proli svakomu betegu, ar pobk 
zloőe.stoga diagno-isa nemoie imákoditi, 
ako se malo pazi

Gospon plebanuá véli: Ako se pri 
kojem bet- gu neznarn kak ravnati, to mi 
tratki pop’on (dér kurze Wickel) naveke s 
navukom na sluiibu stoji. ()»raj poveksava 
toplinu tela a ujedno i pomenjáava, kak 
ga duie ili kraj§e vremena hasnujemo 1 2
vure. Voda ja;o Cisti sklezena, jetra i celi 
te'o pri vodenom 2eludeénom i sróenom 
betegu, koji navaduo od tóga doliadjaju da 
se mitrnji gazi gori zdiíu. Osobito zdra?- 
stveno deluje na éloveéje telő, ako ga vu 
vodu namocenom i dobro o2.meknjenom 
pUvtoin od pazduhe do koljena motamo 
tér se o\ak v postelju legneino i pamuc* 
nim pokrovcom pokrijflmo.



Púi. anje 2ile i oblaganje s Irdoru fista 
inlii uje táj plehanui, o*obito glode prvoga 
nije dosta moői naáega naroda opominjati 
i odvrafati. Ölovek nikada vu nikakovih 
ükolnostih néma p révre kivi. To je amin 
8»mo pri izvadrednom sluedju dopuá ano, 
kada druge pornóéi neima pri ruki* Po 
Kneippu nedohadjaguta od niromaátva krvi 
Zato naj se naá narod oaobito Cua od 
pusőanja iile, takovo vraétio ne samo on:, 
nego joá i njihovi vnuki őutili budu

Onoj 2alostnoj okoinoMti, da «e vu va- 
roáu vékái broj na hadj a, vnjniőkih aposob 
njakov, kak 11a aelu, more had zrok biti 
pu.sőanje 2i'e. Ako \zememo vu obzir <íist 
z ak tér poalovanje poljodelavcov, to bi mo- 
ralo has naopak biti

Od beteznikov na motgianih véli, da 
nije imái beteánika, kojega nebi b 1 zvrar.il. 
zato knjigu njegovu ni e dosta móri ovako- 
vim inőtitutom prepoiuéiti.

Cudnovito deluje mrzla vodn pri tiíu#u 
i bubinkih (kozabj.

Vracenje ovoga sastoji se vu tóm, da 
je beteinika nav* ke onda trebaprati s mrzlom 
vodom, kada je vu najvek oj vruéini i ako 
«e osobito zlo Cuti (wenn er da* Hangig- 
keits Geflibl hat), ovo moői je kroz 18 vur 
18 krat opetovati i to ovak: Heteimk pos- 
tavi se v pontéiji vu sedeői pob z ij zatim 
opere mu se s n*moCenom capom najpredi 
brbet, poilam pol< 2i se na hrbet tér se 
pere sprednja stran, noge i ruke. To se 
mora sve za jednu minutu oi aviti Ako je 
beteinik dosta jak, onda s * naj sedne v 
kad tér se sam naj pere lletuo

isto ovak se vraéi i áarlah Z ipámé 
tovati treba, da se beteinik mora pofiam 
pranja nazad v postelju len i pokriti se 
Sóba mora biti dobro prezra^ena, na veter 
nesme na beteinika dopreti.

Ljulstvo, kője je jako vu ovom veku 
omeksano i scartano. veliku hasén more si 
od öve knjige vzeti Vu zdravom telu zirava 
je duia, vili prire je. da anda preporuram 
ovu knjigu svim a osobilo plebam áom i 
navuéiteljem

§ gnelevich Y'kior.

Z A B A V A
3Tri telje.

(Puíka bosanka pripovesti

St\a» se je sbila joá vu ono vreme/ 
kad su bosarski vezűi vu Travniku rosidimli 
Jednog dat>a je dikle na vezira vu JTavnik 
piispel iz ötan bula Formán, koji je bilo 
naloÉeno, da se dojduc'g petka imadu svi 
túréi vu Moőeji (turnka cukva) sabrati i 
tani za zdravlje tezko bolestnog Sultana mo- 
liti.

Nadalje glasil je Fennan oiako: wTkn 
vu opredeljeno vieme nebi se vu Mo^eju za 
Sultana molit dojti hotel, onomu se ima to 
pravo podeliti, da bu sloboduo tri petke, 
jedan za drugim, svoju felju vezitu puved.d, 
kője tri /.<Ije mu se svaki krat imaju izpuniti, 
ali posle izpunjenja treée 2elje, ima podnesti 
smrtnn kaát'gu, koja mu se oviin naprvo do- 
sudjuje.*

Kak je vezir ovu zapoved dobil, odmah 
je dal dozfati k stbi turskoga pi pa, kojerau 
je naU zil, da iz túrna Moáeje stiogu ovu za
poved svrm pravovernem turkom proglasi i 
svakoga opomene, da koj bi ju se prek Siti 
podstupil, sigurna kaáiiga smrti, da ga éeka.

I izblja sakupl se je na odluéeni p tik, 
celi travnicki turski púk vu m áeji, izvan 
jedinoga jednoga kovává, koj nje óul, kad 
je ta nandba bila proglaáeua.

O njegovom odsutj j bila je vcziru odmah 
prijava uCinjeua; ou da odiuali ueeretnoga

meátra pred se d ózva ti, poka2<? mu Ferman 
i ruh*:

„Sida daklc izjavi ovdc odmah prvu 
2*lju, i biti re ti, ushd zap»védi vu Fermaau 
izpunjena*.

SiromaSki meáfer, 1 oj je do sad vu naj- 
veőoj nevolji zivel, prem s’aval je jedno vreme, 
kai bi najprije zelel, posle du2eg promiálanja 
z»z!ii hiljadu cekinnv, kője mu vezd’ odmah 
izpiati.

Izvan sebe od vfs^ja pobere dukate i 
otíde domo. Ovo tak neuadano dofiiváa sreéa, 
vőinila ga je zaboraviti na sigurnu smrt, 
koja ga je fiekala trétji pjtek, kad bu uaj ae 
svoju tretju i zadnju 2 lju iz-jstiti smel.

Sala dojde drugi pétik, vezir ga opet 
dade prei se dozvati te ga opomenp, da sad 
ima svoju drugu ielju iz aziti. Kováé, koj je 
videl, da mu prvu z ja ouak hitro i podpu- 
no je izpunjeua bila, postai je prevzeteu, ar 
je sud videl, da mu izbilja sve tri íelje 
moraiu izpunjeue biti, i podnese kakt1 svoju 
drugu ielju: da mu vezir svoju kéer za zenu 
dad'\ Akopiem se ta ielja vezhu nije dopala, 
ah Ferman je Ferman i rnoralo je biti.

Akoprem Fatima (vezirova kői) uaáega 
koviéi uikad prije nije vidla, niti je ne ziuh 
koj |e zrok, da ga je za muta vzeti morala 
ip k je svojien mladim mi zeni, koj je k tomu 
i lep d.öko bil, prvi tj »deu svojega zakoiiskog 
sfaliáa vugodno i kroz vu veselju proíivila.

I ov tjeden je preőel. Véé se je pti* 
bliítval zadnji petek, kad bu kovaö smel 
svoju tretju 2'ílju pavedati a taki posle izpu- 
nenj t iste, bu pogubljen. Veő on veőer pred 
tim zadiijim petkoiu se je rnoj kováé Cisto 
premeuil, ujegovo jako telő bilo je pitrtr, 
str«glivo je gledal okolo sebe, jeati n ti piti 
mje hotel i nije bilo inoéi iz njega rcé dő
li ti. Bidava se je njego/a mlada 2eua tt ud la 
ga vu dobru volju naterati. O i je prei sobom 
videl sutroánji peták a zujim i svoju sigurnu 
sünt.

(Dalje sledi.;
manuel JKollay.

KAJ JE NOVOGA ?
Mlada novina.

Íz Vaiiove dohad ja ju glasi, da se tam 
ve'ike p-iptave éne na krunitbu poljskoga 
kraba. Kuski ear S tudor najme i akarni se je 
okoruniti dati za poljskoga kralja, éini fák 
to iz onoga straha, da se mbi lMjaci proti 
ojemu podigli tér vu sluraju europejskoga 
tabora k drugormi kojemu jaká'mu narodu 
kak savizuiki pristupib.

Cudnovito pojavl jen je.
Cudnovito, nu jak • lepő nebesko pojav- 

Ijen;e vidli su na firmamenlu 11 ga májusa 
vu Turócz S7.-Míii tonu. Na iztoku, tam gde 
suuce izliadja, opazili su okolo sunca lepu 
uebesku dugu (rodicu) vu forrni elipse. Na 
obodveh krajih elipse ovo vidla su se dva 
detverovuglasta pobréna sunca vu farbi ro 
dice, iz svakoga pák vug’a ovih Cuduovitih 
dve telah bliskali su se vu < ői zasekajuéi 
iraki se do stranka elipse. Pojavljeuje ovo 
gledali su ondeinji stanovniki v jutro od 5 
do 8 vure1

Kaj §ibi senjaju
lála bi baba v lí m, de bi samo imala 

s éim. 1 nádi susedi mladi Srbi senjaju od 
vélikih stvarib. Komnj su n kak s b< zv< m 
miloatju na kraljestve se popeli, ve senjaju, 
kak bi mogli Hisnu k sebi t. j. k srbskoj 
kraljeviui priklopiti ! ovo su nekoja posla 
n öt%» pred mladim kraljein Sándorom vu 
Sabicu céitoVftli.

Vulkáni
I opet po drugikrat dohadj i glas iz ltima. 

da ne samo Vezúv, nego i drugi jeden vulkán

na otoku Lipari poóel je ogenj metati p?ve 
danc majuáa, kak ta\aj jeden fretji na otoku 
Stromh li zvanom za<’el je vu vutrobi slraho 
v t i átropotati, kaj je zuamenje, da bude i 

lovaj ogeuj rigafi zaĉ l za kője vreme. I/. 
svega ?e tóga vid«, da vu tabjauskoj zemlji 

lima j )S vuogo ognjometnih bregov, t.j vul 
I kai ov.

RUSÍ a
Iz Kiske dohadjaju k nam éudnoviti 

glasi. Jedue némáké novine pián, da se vu 
j nekojih l-rajih ltoske os ibito nezduáuo vla laju 
proti netneom. Véli se, da sím cár na tóm 
aela, kik bi mogel Nemce vn st*ti. Iste némáké 
novine a i vnogi iz Ruske dolazeéi putniki 

I pripove.aju, da se rnsi jako m  boj pripia - 
Ijajh, da se posvud na ruskili granicah vojske 
usredotoöujii (koncentrir íju) a vu ékvsrih 
(fabrike brodov da se na uos na vrat pri- 
prav jaju brodovi i morske spra;e za bij po 
ti eb te

Növi a tenta t na cara.
Vu glavuom vanái Ruske á ri se glas 

od 9 ga ma juhi, da su opet uihiüáti na svo- 
jrga c »ra atreljali. I vez la je bil urotnik jeden 
gárdista oíicir, kngla ujegova nije dobro tie- 
filu, ar je ca a samo malo po vralu ostrug 
nula, na kaj se je g rdist sam skonca! predi, 
urgo su gi vloviti m igli Via la ruska jako 
táp stvar ovii, nu ovak sí  i predi naveke 
tajili pr. svakom attentatu, d>k su uazadnje 
pokojnoga caia áilostnu smrt ipák priznati 
morali.

Herceg kak doktor.
Vnogo lepik stvaiíli pi u novine od dr. 

K rol-Todora btvarakogahercega. Táj be cég 
s vebkom p issij m i po2rtvoranjem tira dok- 
toriju tér na stotine m í  Ijndstvo a to naj- 
veő siiomul e tér z«bidava. Vu Villa Mari é 
zvanom mestu uredil si je on k'miku za vra- 
érn e oöuoga betegi, ka n ga ljudstvo na 
stotiue p« hídja tér se od njega vraciti da ' 
to s ni>jboláom usp* hóm. Njeg >va sujruga 
pomaZe mu pri open cijah.

Stekíi psi
Vu prvoj polovici rnnjusa pojavili au se 

stekli psi vu tri li meaih varmegjije pe > 
tanske, vu Kis lla ta Nagy Körösu i na 
pu ti Mikebiula zvano. V prvom mestu 
zgrizli mu neko e domaée 2ivine, v drugoni 
mes u jednoga éloveka a na pusli Mikebuda 
strelili mu ga predi, nego je mogel nearecu 
preuzrokovati.

Potres .
Íz Bőgne javljaju od brzojavnog ureda 

iz Flevlje, da je tam na 9 ga májusi v 
noői okolo tretje vure jaki potres bil, koj 
je nekoliko minulah trajal Podzemni átropot 
protezal Me je od zapada prama iztoku, zem ju 
je vu ovom praveu jako natepel, nu zna- 
menit áega kvara pri «vem tóm ipák nije 
prouzrokoval Koma je bormes bogata na 
potresih !

%latni venec
Austrpanska i as> lbiua (kolouia) vu Hu 'iios- 

Aijrosu pisai* je na raku pokojnogi kralé- 
\iői Rudtdfa lepi i umetno napravljeni zlatni 
venec. Verne je od samoga suboga zlata tor 
leái na őruo iutom v: njkuiu. Douesla gn je 
vu Ibö P'Sibno od< n id izislana komissija i 
svetőaiiim naCin un na raku pnl y. la nezabo 
ravnomu pnkojniku.

Vehka viutina

1/. Ame.ike i t,n iz Nevvoika nain pián, 
da ie vu Saveenih Di/.ivah ainerikanskih pive 
dane m,iuái véé tolika vrn. ina nastala, da 
jo stup.la na 80 gra uáov Fahreubeita. U»lod 
ovo viu i ic vu2 'iile su se nekoje áume vu 
Minesota i NViskonsin zvanih ki aj h PJamen 
poéin 1 je veliki kvír vu blizini Htojeőjh vilbih 
i íeljeznidkih sgradah a joá se pogibelj i 
nekojim salam groz>t koja blie áumah 1.2).



Stakli psi. su radi pili. Sluga je jcdenkrat doiel óisto 312 szám tk: S9.
Oü steklih psov dohiulja'ii gla«i jós iz pijan dimo, pák se je legel, mentő vu svoju  ̂ í

Nagy Körömi i ( >c«a. Ovdi je stekli pen postelju, vu postelju svnjoga gnspona, gde je ■AVFPi'f'Mé M v o n n i
nezdnvnja pttero tlece i jednoga odraid ga véé gospon tvrdo spal. » ... . . .  ... , , . . ...
éloveka vgrizel. Profesor Navratil konsta Komaj kaj je sluga svojimi nogami pri , , C®. .?,n7*1 n \^ u °' Z,1" 11, • !'.. | . i i .• i i J i . K . Iiato átí közhírre teszi, hogv az állainkincstá'-lírai e p i ayih ovih vngnz podpuno o* glavi gospona, zaspal, zbudil se je gospon i vé£riella;ta(,>nak Sztankó István hagyatéka 
tekloga pna i napomenute obéine odlucile pnöel je vikati: ,** , ! . . * . .Qu , j
su nesrodmke vu Pariz poslan k doktori! »Jóban Jóban Ncfiői híi pri inéin.* , ,  \  ,, , . . . .. , ,
Pantcimi na v n * ,o . IM üi-o plemenitu Sloga 8e je prebul.l i odgovI.il je.
o, ll„ku poStoTanili obi n ,h ! .Jaj dr.gi gn,p.„ i pri ,n,,i ,pi jeden . K E  ‘ H5.

M a . f*"M 4 M /i l j tM i -»Ki )• eam m g  to í Joh.n, Int. tóga hegykerflUi 95 tk* 123 hM. 466 frtra
Mód I.okosházi m . K ui t.CBom tresnul je luncvu .  vu„ | J ,  budem pák vro 8 mo,.a bec/a t * , „ nrit és 100 írtra becsült bar- 

nrzdacii’t  n.glo .duí, vl.k » no*. »b 10 tak. goto* ! ,„érési 4ra a? 4,v,.lést elreníelMl *  hogy
tun n. n. k«koíu sU.r tak a su se sy. K»u..j ka, su Inle te re. , z.eeene, po- „ f,.nneJbb me„,elö,t ; tUn „  
v.KoB|i stresl. . aastat.l.. Konduktern putn.k, Rrab.l ,e jeden drugog., , tak dugó su se, M i  e 10 órakora
poslakal.su tak. dole, da t.de ka, se je dók su ne obodt, na zemlja opah, gde su h kerBleti b" ó bia4nál mef[tartandó
p. 'pet. o. To je b.la str.l.ot. za glelau, kaj onda stopr.m opazib, da su same o.,i dva uyiivám<a 4rveréíell ,  nieg4lUpitutt k.k.á tási
su vidla. Jedna kula adrobl|ena na koraade, . n.gdo drug. 4roD aló| is eladatni f„g/
dva konja svezano i strgaua na falaté i dva
£ oveka jeden mrtev a drugi na pol i  v le C E I \A  i t T h  1 Árverezni szándékozók tartoznak az in-
ZxW su pcd vlakom na jednom kupu. ' * gatlanok becsá ának 10 százalékát, vagyis 4C

iffmáirfl vlada i strajkujuti posleniki. Kuruza 4. 1)0 frt Páenica 7.10 llri t; frt Jeé frt GO kit készpénzben, vagy az 1381. LX
Znano nam je, da je staliá poslenikov mén (».— Zob 0 frt Grál) beli 7.50 tuti 5.50 t. ez. 42. §-bau jelzett, árfolyammal számi-

po célon svetu tak nep- dnosljiv, da su s* --------------------- ---- - tolt és az 1881. évi november hó 1-én
po*Vud tetaki p idigli tér prestali delati, prosefi L 0 T T E K 1 J A .  8333. sz. a. kelt igazságügyministeri rende-
svoje gospodare, da jim bar na toliko pbcu let 8 §-bau kijelölt ovadékképea értékpa-
podignu, da si morrju za famiiijc svoje bar Idpeöt 19. majuáa 1889. pírban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy
8vakdasnj' kruh osigurati. Najviáe ovek straj- «  m f i m  i f i  *»fi az ^^81. évi LX. t. ez. 170. § a  éiielmóben
ki jué b poslenikov labadja se vu nemgk h * a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe-
zemljab, osobito vu Bivarskoj i P.uskoi po , Idézéséről kiállított szabályszeiü elismervéuyt
veklib varoíib. Na jezere jih ima, koji su Odgovorni urednik: átszolgáltatni.
obu8tavili svoje delo i sile za poviSenje piát e. \ T a i? n  t v  a t i n  v  c  v  v  Kelt Csáktornyán, a kir. járásbíróság,

Ogenj v A J i b f .  mint tlkvi hatóságnál. 1889. évi jauuár ho
B1 je 21. o. m. Vu Dolnji-Pusta — 28 ik uapján. 916

Lnt-fti nlt iln.nri vnri vr.rtr'i /nrnrola ia llormon ATI c*Ám llr kQ<l
Martina bi2a i klet.

----------------- -- Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Vu óakovcu pri Gosponu Gaal Inruiju közhírré fe)zi hogy a kir. kincstár végrehajtá
sé je moci dati íotografirati Spomenuti si tónak Korén Mihály és Koreu Verona férj. 
je (.ve dneve za Íotografiranj'í mesto dal, (lsemeiika Istvánné pálinoveczi lakosok elleni 
slo .̂iti vu Pri'oókoi vu ici, po jeg nőve pre i kielégítési végrehajtási ügyében 12 frt 70 és 
parandije. Jedna slika kosta 50 krajcarov. egy fél kr. tőke, ennek 188G. november hó 
Preporuétmo onim pofit Citateljem, koji 21»étól járó 6 0 O os kamatai 32 kr. és 2 frt 
bi si »adi svoju sliku naslednikom svojinn ili költség, ig\ ezúttal 5 fitbau inegál'apitott 
poznancom ostaviti, ili koji bi si decu za költségek hajtása czé jából a ukanizsai kir. i 
spom n k h-teli si fotografirati dati. törvényszék a perlaki kir. jbiróság területén

_______________ ________ . fekvő a pálineveczi 33. sz. tjkvben A I. 35
a •  - n  ■ m vivr m á m  ,,r8z- ‘"Katlan s rajta lévő ház a végrehajtási'

N F K A . I  7 A K R A T F .K  H A S  törvén> 166 alapiá,‘ ^^zbeu 474 n il i m i i ü  i i t í  i k í l n  1 CA. U f i ű  bccs4rban az (J a tjkvben A I. 505 brsz.
Mu2 si je zapo\edal vu kié ni jednu a- ingatlan az id. törvény szak. alapján egész- 

pnrciju gubsa. Kad je poöel jesti, zaha il b n 80 frt becsárbau az u. a, tjkvben A f. | 
je ilicom mesto mesa jeden falat sukna. Vés 413 hisz. a*, ingatlannak Korén Verona 
znemirjen rrkel je krémaru: N j glediju gospon végrehajtást szenvedettek ill»fő fele része 
ostar*i>s, kaj saru dobiI za svoje penezi ! 114 frt becsárban, a perUki 532 sz tjkvben

Pák kaj ho ete kumek. da vain za deset A f. 1532 brsz. a. ingatlan az id. törvéuy- 
kmjearov dam vu gulaáu celi kaput. zsák ért. egés/ben 50 frt becsárbanés pedig a

_ pálinoveczi ingatlanok Palmoveczeu a község
Zapital je navuéitelj dipka: Ivek reél bíró házánál 1889. év junius 7 én d. e. 10 á

m», zakaj su nekoji dani vu kobndaru éeileuo érakor a perlaki ingatlanok ped>g perlakou a !
nafitampani. kir. jbiróság helyiségében u. a, nap d. u. 3 !

Dijak, koj j‘‘ bil s n krőmarov odgí vori: órakor megtaitandó nyilvános árverésen a ! 
,/a to  su éerleno in átampan', ar su na ovakove e.lógnak adatni. Kikiáltási ár a fentebb ni- , 
dueve ljudi vu krémab radi svadiju i v ssputi tett becsár.
do krvi potuéeju. Arverezui kívánók taitozuak a becsár ;

_ 10 °/9-át készpénzben, vagy óvadékképes
Dosel je k baibetu jeden bete/.nik. da papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevó

mu iivadi zloéest zub. Na nesreéu pograbil köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még
ma je zdravoga zuba i na fr Sko spukuul pedig az elsőt az árveiés jogeröro emelkedé-
*/a  Boga miloga, kaj ste uapiavili, zaviknul sétól számitaudó 15 nap alatt, a másodikat
je neiriéui beteftnik, im je to zdrav zub.* |U. a. 3o uap alatt, a barn aiikut u. a. 60 
IDalite Bogu, rekel je barbár, da sam ga uap alatt, minden egyes részlet után az ár- 
izvadil prtjdi, nego vas hotel boleti.. Virés uapjától számitaudó 6 8/ázalékos ka-

_ mátokkal együtt az árverési feltételekben '
Vidcl je C gan gospona, knk se je megbatározott helyen és módozatok szerint 1

vjutro i po poldan őesal, pák ga je skublo. lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsájt;\sával < 
Kj, kak ujin nebi skublo, rekel je cigan, im egyidejűleg megállapított árverési feltételek a ' 
roene skube, koj se vsako Ijeto «imo jeden- hivatalos órák alatt a perlaki kir. jbiióság < 
pút cefiem. tlkvi os/tályánál s Páhnovecz és Pedakköz- I

_ ség elöljáróságánál megtekintbetuk. I
Jeden sluga (bedinte-) morál je vu onoj Kelt Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi I 

istoj b£i apait, gde i ujegov gos,on. A obedva (hatósága 1889, február 16 án. 917 l
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