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S zerkesztőség i Iroda
FOtér S*t.-F#renc*iek háea, eme 
Itt, balra. — Saerkeaxtörel érte- 
késni lehet mindennap 11 éa 12 
éra kötött. — A lap aiellemi 
regiére ronatkoaó minden kőele
mén/ H argitai József ixer- 

keastl nevére kbUtndö. IKTIR H HÖRTÍT NTÍLTRH MKCJRIllfé TÍRSADALMI, ISlERETTüRJKSTrö is SZfffiORlli HETIUP.
M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Jr^x trákS ti'tT ex ti Snsegfh,zS azövetleiet*, a „Csáktornyát C r e*:!:W \ . M u,a  ’-.-i lakat fkpénztát “ az
nAl$6Muraktzi-TakarHpénztir* f* BOntrgHyad »rövr(kezelu i fi Muraköz hegyvidéki közmüretSdfei „Önképző-

’tfir* hita t aló x köt!i>nye

E lő fize té s i Arak:
E y f ü  évre . . . . 4 f r t
Fél  évre . . . .  i  f r t
Feyyed évre . . . 1 f t i

Egyes estim \0 kr.









u >
treb» nutri viSc cnkurt V OjJa ide van i S a tu  vince piti, lo me vonali. proaiju uas, d« bi oglaauvali iijihnu neduí!-
doglcdne inoju opravu jeli je aiuiimc dobrn /. mir Buga éasIKi, sv.je Piivedni nőst vu tem poslu. Ti mi ir. volie
sjucala ? 1 jel: bu moj. cipeli dnsia svetli ? Kad n..stanc nof, snn priggali 1 ií, . iai.no, akn je óva stvar t ak, kak mm piseiu.

Kada dojde vara, da murám vu kancel- Blmlko vince pili cél n i. Mi se anno radiijemo to.nu, da d.uít vo i
lanju 'ti, nuter dojde i pomaga mene s ,j,am R|)|i ?i )liainom cn trsek st#ji nadalje i  ni. N.á. duínost je vu tem poslu i
mo|om lenomoblaíiti. Praba íz inojega Je ? Krozd: m ol)|oteI) lu| komii di*i drB*,ia k"i é ‘>a v" n0,i"e deli, tak lakaj i 
Sldlaka navek oua kefa, rukauce 1 pa icu SUdko vnc. piti, to’ me mali. i t. d obranbu' Ne*" ak" Ío4nu »■> drugu atranjku
mi ona poíáée i vu luké mi je da.  ̂ . . .  pohlepa, jal ili kaj drugo tira, unda je naj*

IdeC, gda kuStiem moj? zeni Crleue ^°J‘.Íl ' aJu- da v ziju te/.ko, boije, ako si sírni doina ovu sivár zrrSiju,
TustnicP, a njoj — zaprtimi (cmi — dt belu Zlî  ‘ cinglaju, du, je inoCju sUdko. pák nam i Citateljem naá m mir daju. Ona
luku : Lakoviiu sUdkim, takovim mebkiw gla- Sladko vince piti, to me veseli, i t d. dugovanja vu listu, koja se ovu stvar ne ti*
som mi Sepdne vu vuha : AU sínek, od kan- K ftiíka pri|eteUt gór „a vej.i si ie seld i$*' “‘T  vu.u.oVÍne dtíli’ ar bi 004 k fe’
cellarije se Piriié dimo Nunilo tw Pgulii „’J  grüzdje ^„ri 8VadjI ^

l j», — se íiiim. íin mene doma pjuu- dladko vir.ce piti, to me veseli, i t d. r . *-'ma V Budapesti! 
gjeno íivljenje ekfl. Negda, da s*í spozab m, Zima je bafl strogi posvud ztvladala,
tak naj viá^put okolo pi voga se pripeti, da C-uinöek pnpeva, da nemore ved spaf, '“g veliki po orsagu posvud, i glavni ?aro$ 
se dobri pajla i zidu s menőm i ne íuiim ^(1' Ka,cr za,evib R Ped P'j'imo g,i brat. Bidapeá: dobit je zidnje dane tuliko snegi,
se dimo: niti to je ne falinga! .)a pák prez S'adko vince pin, to me vrseli, i t d. d» ga dán i noó stotiue i stotiuc teZakov
svakoga straba, dajem veselo banka i po PripoHlal: ilopataÍu’ 114 vo/e naUUdaju tor vu Duuav
maiéin otide jeden pol litra vina za drugim, P FT l«'lt NOU’A r ^4 koinunikacija ( ildmje) po varoSu
jer znam, da me doma /.etia nebude ápotala. /  1 v n zapne. Malo se je \t»£iio, uu Sto zuh,
jer mi tömőre púi ica ! Samo tuliko murám iz Mrigove. nebude li jós épi bogi viáe snega i vektu
redi: Cuda je b io tdela.4 Taki je sve vu zimu donrsel ?
rtdu. Ali samo te tí*s, dók mi se 2cna 11a K  A J  J E  N O V O G  A ^  8m^  °^8u^ 0n'*
vrat ne ob< si i dók me ne kuáu e, jer za , * ^de je é ovek, koj nebi apelirai i za
tem opet ie tak stvar kak izhodno pitanje : e e Ke * milost prosil, kada ga na sm:t odsude ? To
D. agi moj, ti si i pil ? Da kuk, da sem I )obre i are ne avetke /.eljimo avim ie glasoviti razbojo'k Suőovinski Ignác, ko- 
pil — odgovorim p> i-t nskí, ali 11 * prem y nagiin dobrim i po t. őitateljem 11a boíiö ! j ga je kralj. tab!a vu Bidapeltu na smrt 
ieno. Ali v iD uit« preoiDleno neznam odgo Daj dragi bog, da l>ude vu sva koj hi2:i i "laudila. Kada su na;me Sudevinskiju pre- 
voriti. Niti je ne treba. Ödgovoii mesto mene vu avakt j ob iui mir, sloga, I ubav, veaelje, ö tali odsudu tér ga pozvali, Iioőj li apelirati,
ona: Ali vre nemr<s geleti draga ,1 üli ka, dobroatanje, zdravje i vu vsem b’agoalov 1 dgovoril je ő sto hladuokrvno: „Z»kaj bi
da ti tvoj műi od 8 vure veder do 6 te bo ji Dobra i arccne sv-tke /.eljimo I apeliral ? ineui je sve jeino, »k> me taki 
gladen i íedeu dtU, vu onoj s budim ziakom Pro^nja dunas skouéaj'i !u No bormei to mora biti
njpunjcnoj kancelaiiji ? Hl«g?na dobra du^a ! Prosimo one poátuvane ditatelje, koji o*-vrdnuli i Cisti okoreli zloóioec, koj zi
1 m >ja ziata zena takovo dedo nepotrebuje su « pre Iplatami zaoslali, n j n;tm stare vlastito íivljenje tak malo daje ! 
od mene. prelpiale poéleju Taknj prosimo poSt. Fiskaliu$i.

A'i niti to nei lije, da bi navek doma nase citatelje, da predplate ponoviju, i nam Pri jtduom statistiőkoiu opisu izkazano 
si dtl. Njezina ziata mamica je njoj vu glavu /a novo lelő predplatne peneze őiin predi i'5 nezdavnja, da vu naá >j domovini ima skoro 
za bi la, da je „svaki mugki na druítveno 1 po eju 1 l’isanje, Étunpanje i izdanje nasih dvakrat tol i ka fisíalov, kak vu Nem őkoi 
na prijateljsko ii\ljenje stvorjeni“. K'gor'novin viu»go pe« ez k< s aju, ?a'o novine twiprot tomu, da tam ima dvakrat tuliko
Dia je n gda-negda na jed/.u dobiu zabavu. nnáe ívd íati nam je suno tak moguce, si&novnikov, kak pri nai N. p. Birlin ima 
A baj si pák ja n i ne prikratnn ! ako budu nam nasi pó t. predpJalniki na 1 miJijun 315 jezer i 261 stauovnikov za

I zaduji pút saru vu tak ’őpiiu c*ta 1«áu pomod vu (pm, da uredno po'iljaju pred- sve >nia 414 fi5kal<;v; vu Ilidapsltu 
diád, ako piem iri dobri pajdeái su me plate i da oafaueju i nadd e na i priatelji  ̂ vl 450 jezer stauovnikov, na öve fad* 740 
di/bli ; ip k je moj bőd takov bil kak tuis tak, kak su do vezda bili. tiikaliuáov Aoda dók vu Beriinu na jeduogi
koga sultana podpis Varmeg insko spravi-ce. fi kala 3179 Ijuddi dolazi, d » togi pri nis

Ab zlato m ljenjt! . , Ziata punica Varmegjinsko velko spraD*Ce ae je "a,Íe‘,no*t  t.sa®° 6,08 »***'
Ali nije bilo takvo i.vljeuje pred Iráni Dl i l7-g« o m. nbdrtnlo vu Kgerazegu. í i ?  I V T J! ° 8 " ? ,m .raZ',k0,n ?°

Jer piavicu ream i nmja zlatna 17 ga )>i o je zbiranje vannegjir^kib <bnov- , n1" '1 1 “a e « onnviue , írni ob-
puliira je trko\a bda sprvine, kak sve 1 ruge, nikah Da Citalelji n a j rim predi z</na u , ,* J1.1! L*

koja je celi den drugo ne delala, kak me á mtala posl dák zbiraoja, 17-ga o. m. odveíer ni .. J ' , ' , . ' ' ’ * ^ °  brf *
pred mojom >enom, pred kojom sam sve bil, rezposUli nmo na* m (’ ikovskim i bliíujim )ravi ^  Sö U ' ' U 9' d&
samo pontén élovek ne. l’ak sam nj »j navek predplatnikom popiaimenah izebranih mvih IIUJ,a aM ® .
po volji hodil. Pr*6»til snn njoj svakt den ('.inovnikuh, laj |e na , vu Kge szegu bivái u  , * fl#ll ® r \  ® a*!‘ _u „n.
nmiuc, lovedal sa„. njoj. k.j se priprUlo vu oredmk br,,j«vil .ami ...-h non .. s ,  fb / „  J >k „euredn0’“
ksncellnij', da je pu*roe direktora mali pes ( üli popm «■■en»li nnv.li varra í.i.ovmkov 4j , . „  d é ' . j lDo4lta *„
vc.ik .M da toliiaCn k loiko trpi svojom;-e vu, d e n ^ im ' »>ro,u nadil, noviu ^ . ^ , 1  T i  Z loraá r«  tC tc*ko  
t.c.,«u, ionom, doocoel a.m iijo, za m.tu glaraki dél)_n-. de. bj| hk jc ob F d# aiBle w
cukara, pomor.nie, hge . jabuke Qi ci,kori,anshh 1|jtc,  j, re?0/ ,cra T zubc 8tre’m. K lj’je

All to IC sve uikaj ne basnilo Ao da G.e«hé aa on rlamk, koj ga smo vu stvari Cudnovito, to je, da su mu sve tri 
In ja onda ostal jeduo pol vure úu?.: l Ib pr, s | lm i)ro;ll ()d ciikovlj tnskih ognjogascah kugle v glavi ostale, a ou je j. s mogu6 bil 
bio . . . Ab vezda . . . .  iák 2 vim, kak ^ts-ü, smo p"d podpisom Mkócz damáa na p,ed smrtju i/.prjpovélati, zakaj se je kanil
jeden mali kuvti . mrstuoga zapovednika i piedsedi ika cukov skoníoti ; veleéi, d» se je kanil veó rojraviti,

Dobro, dobto, ali knj je bil piavi zrok |jftI18|(i|, 0gnjogasc:»b, nadalje Bucliwal 1 Uer- aii mu jc bilo prekeano. 
ovoj dobnj premeujbi? pitate me biáőis. mana tajuika ognjog.snog druitva, tak takaj Putovan e cesarov.

Tövein. Anda vu jednim sre niui bipu, pod podpiso n G. ápariC Karola birova, Kocsis Nemaki cesar preputoval je zaduje 
kada je inoja i  na malo betolna b la, Izidora i Bei lek Jakobi pr s imke list d«>bili. vré ne veliki dél Burope i pohodil vladare 
asm njoj ubcCil, pri posteli mojoj bettiioj Ovi vei iu vu svojem l'stu, da je mm on eu opejske ; najzidnjió bil je pri Siltanu vu 
géni, ako bi se pripetilo, da mi /ena üst sam bivái zipoveduik pisai, ar je Hirvát Cirigradu, gde su ga jako lépő prijeli. Vezda 
vumre, onda nju - -  zeniem za zmu. Stef«u v*e vu marciuáu vu.nil. N'daije, da dohaijaju glas*, da bude Saltau pohode nem-

1 tője basnilo Nego na to naj samo fekr. se je bi\ö' predsednik vre pieii dvipu: za-^konu cesaru naskoro p.vrnul, ter da se na 
Prevodil: hvaiil ; onda i ve su se mu molili, da to oj pút vec i pr prave Ciné ni dvoru tur-

VlirRiNP^IPS FFRENCZ ,,ebi ali 0,1 n*í° bl,tel 03tati, zato su ^koga ce3ari L po je t», da se vladari jeden
VUbnillböloo rtn tm  p,iJ<; i njegovu zahvalnicu uad sluíbo n. kaj drugoga pohadj *ju, saino naj ujiliovi dogovori

-------------------------- ------- --------------------- - j,. on i pismeno piekdal druítvenomo izbaru. uedoiieeu b>ja kak je to 7eé stara navada
Mediimurske nuíke uesme Zboi? l"8a su si .... . °K"Í,,K*8CÍ .P,,lc« P '-;,*d npSd» >* P P lagiafa 14*ga uamestnoga predseJuika izeb- Vesetlje

Goranjska Pesem rati. Ognjogasci ni su «e vu kiömi ziáli, | Zdavnja ni|e bil spomenek o íilostooj
Ku bribéek bőm kupjo, uego poljeg vu diug< j b i / . Bivöi prtd ednik sluibi haliara Kosareka. Vezda mu je ne*
Bőm trsek sadio. hotel je dtugi den uazaj vu slufcbu stati, ali zdavnja pák pruzila pri Ilka slrahovitu
Bőm prijatlc zspojo je vcó tomu kesoo bilo, ar j>» nj' gova za* | nvoju sluibu obaviti. Vu Komá omu najme
Pa som bem ga pio, bvglnica nad sluib >m primljeua bili. Naiadoje (obadl jo Kiss Laj oá*, koj je pred d verni





u ra k o r  a Csáktornyái k r. jbiróság tkvtá- kijelelt óvadókkéues órtókpapiibán a kikul-
raban megtartandó nyilvános árverésen a dött kezéhez letenni, avagv az 1881. LX. 

i megállapított kikiáltási áron is alól eladatci t. ci. 170. §-• értelmében a bánatpénznek a 
°K‘ A , bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított

A»ve ezni szándékozok tartoznak az in* szabályozóéi eliamcrvéuvt átszolgáUatni 
lanok hecsáránnk 10 ‘„-át vagyis 472 írt.
30 krt készpénzben, vagy n  1881. LX l.-cz. C-iktarnyán, 1889 deczember 6-áo.
42. ^-ában j lzett árfolyammal számított és
az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a A Csáktornyái kir. jhiróflág mint tlkvi 
kelt Ígazsigtlgyministeri rendelet 8 §-ában I hatóság. 1088

6412 tkvi szám 89.

Á r v e r é s i  h i r d e tm é n y i  k iv o n a t
A Csáktornyái k:r. jb róság mmt tikvi 

hatóság közhírré teszi, h< gy <>zv. lbutsch 
Simonnénak végrehajtatnak özv. liochfluss 
Mikaáné végrehajtást szenvedő elleti 2000 
frt tőkekövetelés és jáiulékai iránti végre- 
haj<áó tlgyébeu a nkanizs»i kir. törvényzsék 
(a Csáktornyái kir. jbirósátr) területén lévő 
Csáktornyái 527 tk. 415 hr. sz, a. 472,3 fi tra 
becsült ingatlanra az árvetést ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és Ing) 
a fennebb megjelölt ingatlan az I öOO ovi 
m árczio* hó 214-ik iiApjAn d e 10

5413 tkvi szám 89.
á r v e r é s i  h ir d e tm é n y t  k ivo n a t

A Csáktornyái kir. ibiró«ág mint tikvi hatóság 
közhíré teszi, hogy Zidnvecz Má'ia keréklh gyi | 
lakos végrehajtatnak Raiikovics József szelnieza' , 
lakos végrehajtást szenvedő elírni 162 frt tökokö j 
vetélés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a i 
nkanizsai kir. törvényszék | » Csáktornyái k'i jb it- j 
ség) tirliletén lévő VI likeiületi 177 tk. 567 hr. sz. 
a 19 fitra, 565 hr. sz a. 18 f.tra, 875 hr. sz, a .! 
260 frtra és 586,3 hr sz a. 180 fitra bjcallt in
gatlanokra a rég. törv. 156 § a értelmében ezennel , 
megállapított kikiáltási á' bán elrendelte, és hogy a j 
fennebb megje’ölt ingatlauok az 1890 ivi január hö 
20 in d. u. 3 érakor VI likeiületi község házában 
megtartandó nyilvános árvetésen a megá'lap’tott 
kikiáltási áron alól is cladatui í gnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 • . át vagyis 1 fit 90 kr, 1 frt W 
kr. 26 frt, 18 frtot készpénzben, vágysz 1881. bx . 
t. ez. 42 § ában jelzttt árfolyammal számított é* 
az 1881. évi novembtr hó 1 én 3333. sz. a. keit 
igazaágligymin stori reudelet 8. £ ábiii kijelölt Ó'h- 
dékképes óitékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881, LX. t. ez. 170 § a éjimében » 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésérő 
kiállított Hzabályszerü elismervóuyt átszolgáltatm.

Kelt Csáktornyán, 1889. évi deemb*r hó 6-ik
napján. „ .. , .

A Csáktornyái kir, jbiróság, mint tlkv hatoság.
1087 1 -L |





751 vli. szám 80.
A r v r r ^ n i  I t h  i f i * f m r n y

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881- 
évi LX. t. ez. 103 §-a 6/ telmóben ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbi 
lóság 1018 és 1330 89 számú végzése által 
Z zoili Ferencz varazsli és a bécsi biztosi1 ó 
táratsíig végrehajtó javára Háló Knezovits 
Constantán stridói lakos ellen 1735 ti t tóke 
s ennek járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával buóilag lefoglalt és; : 
1445 írtra becsült ingóságok u. m. 2 drb. i 
ló, 2 drb. vastengelyes szekér, 2 drb. 2 évest í 
üsző, 3 drb. 1 éves üsző, 20 drb épület fa! j 
140 akó uj bor, 15 akó 1886 évi termád j I 
bor, 6 drb. üres hordó, 200 akót taitilirazl I 
takaimány uj bor stbbol álló ingóságok nyit-1 | 
vános árverésen leendő eladatás elrendeltetvéu , 
ennek a helyszínén, vágj is Stridón leendő esz- , 
közlésére 1889 évi deczewbei hó 31 ik napjának 
délelőtt 10 órája határitőül kitüztik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó ( 
ságok ezen árverésen az 1881 évi LX t 
ez. 107. ij-a értelmében a loglöbbet ígérőnek 
becsá? on alul is készpénz tizet és mellett el
adatni fognak.

Mindizok, kik ehőbbsegi jogokat vélnek 
érvényesíttetni kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
bir, végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX t.-cz. 109 £ ában megílbpi- . 
tolt íe tételek szeiiut lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán, 1889. deczemb. 18

MOLNÁR,
10 90 kiküldőit bir. végrehajtó. I
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VI. évfolyam Csáktornya íS8í). deezember 3 (>éu 53 szám.
S z e rk e s z tő s é g i  I ro d a

Főtér Sst.-Kerenotiek liáxn. cm* 
l*t. Italra. — S*crk«attflv«l én*. 
k*>itni lehet mindennap 11 én \‘i 
»ia kTizdtt. — A lap aaelh iái 
rrs/.ere vonatkoaó minden közle
mény M a rg itu l  József <z*r- 

keaaté nevére knldendé.

K ia d ó h iv a ta l:
Ff.ihel Filftp kOnyvkereikedéae. 
Ide küldendők az elflflzetéai dijak 

nyiltterel ér hirdetések. 

fih-d*té*ek jutáni/osan szdmittntnnle

liGTAR M iit iram  MEGJELENŐ TÁRSADALMI, I S M É M  h SZÉPIRODALMI 9ET1LAP. 
Megjelenik hetenkint e y y ite r :  vasárnap.

.4 „Muraközt liszti 5 ütegéi :4z i szövetkezet*, a ^Miditornyot tokav1kpinifdtu, ÍT^Vurálözi t.„ko rékyénztó, “ az 

.AIsó-ilurakőzi-Takarékpénztdr* és .Önsegélyző szövetkezei' . a Muvaközhegyrtdéki közművelődést „Onkéuzó
'tér* hivatalos közlönyt.

Előfizetési árak:
K j f s i  évre . . . .  4 f r i
H l  i n  t  . . . .  % f r i
Xeyycd évre . . .  1 fr i

Egyes szóm W br.

Hirdetések még eltn$ xdtjtnam: 
Rndapesten: Goldh r**/ A V. és 
F.tkstein R. hird it»<t Réoabes; 
Sclialek H , Dukea II , Oppelik A., 
Daulte 0. I, és társánál éa Hérád) 

Bronlten: Stera M.

Syilttér pettt sor a 10 kr.

A mi beszámolónk és program- 
minik.

I,apunk nem a közönséges vidéki és 
megyei lapok számába megy ! A »Muraköz* 
íonlos hazafias missiót teljesít! Tudjuk jól, 
hogy sokaknak figyelme irányul felénk, itt 
hon a hazafias intelligencia körében ép úgy, 
mint a megyénél és fenn a kormánynál. 
Feladatunk teljes tudatában vagyunk ! A jog 
és igazság vezérünk munkánkban, a hazafi 
ság és a felvilágosodás fegyverünk a haza
fiat lanság és a sötétség ellenében !

Ezen évben lapunk jelen azáma a lég 
utolsó lévén, évi munkánkkal be kell szá 
mohiunk a nagy közönség előtt. He kell 
számolnunk, mert lapunkat nem tartjuk 
kizárólagos tulajdonunknak, hanem egy oly 
orgánumnak, melyhez mind* nkinek joga és 
köze van aki a muraközi hazafias viszonyok 
javulását figyelemmel kiséri, aki a muraközi 
jóravaló horválajku nép hazafias, szellemi, 
erkölcsi és anyagi előmenetelével tö ödik!

Jól esik leiku iknek azon ludah lio^y 
kötelességünket legjobb igyekezet mellett 
teljesíteni törekedtünk ! Törekvésünk sikeré 
ben n’ncs okunk kételkedni !

Lássuv, mit tetőink? mit végeztünk? 
hogyan sáfárkodtunk a lefolyt évben ?

A * Muraköz* lejárt évfolyama előttünk 
fekszik. Tekintsünk belel Vezérczikkeink la

púnk magyar részében leginkább helyi ér 
dekü ügyekkel foglalkoztak Álta'ános érde
kű ily fajta közleményt igen ritkán hoztunk 
csak akkor, ha azokat a helyi viszonyokra 
vonatkoztathattuk. Irány-közleményeink tár 
gyát vidékünk hazafias, közerkölcsi, közgáz 
dasági egyleti és tanügyi mozgalmai képez
ték. Ezzel megtartottuk lapunk hélyi jelle
gét Lapunkat Muraköz hazafias felvirágo- 
zása czéljából alapítottuk; ez a mi >revie 
riink a sok megyei lap teljesítse köteles 
ségét az ő további körében! - Másod czik- 
keink leginkább a helyt és vidéki társadal
mi ügyekkel foglalkoztak; mindamellett a 
megyei közgyűlések és közigazgatási ütések 
ismertetése is gondunk tárgyát képezte. — 
Tárcza- és Csarnok rovatunkban leginkább 
a Muraköz történeti éá néprajzi viszonyait 
ismertettük, melyek szélesebb körben is 
figyelmet kelletlek. E eken kivül érdekes mu
lattató költeményeket, leírásokat, karczola 
fokát, elbeszéléseket nyújtottunk olvasókö
zön égőnknek -  Hírrovatunkban minden 
fontos és kevésbbé f»nlos újdonságot, ese
ményt megírtunk ; utánajártunk, hogy min 
dent a legalaposabb értesülés folytán koz
zunk nyilvánosságra. E rovatunknál főtekin- 
tettel voltunk arra. hogy lapunk ne lépje át 
a Mura és a Dráva határát, legfeljebb csak 
akkor, ha valamely megyei és hazai ese
mény fontossága ezt megkívánta, »Megyei 
apró hírek* czm alatt azonban felkaroltuk

| az összes megyei eseményeket. Tettük ezt 
azért, mert lapunk legtöbb vidéki olvasója 
lapunkon kivül más megyebeli lapot nem 
olvas.

Lapunk liorvlt része felette fontos mis
siót teljesített. Itt a magyarországi Muraköz
ben lapunkkal nélkülö/.hetökké és feleslegesek
ké tettü’c azon nem magyarországi horvátés 
vend lapokat, melyeknek terjesztése k ö 
rül a hazai iát lan eleinek elég buzgalmat 
fejteitek ki. A nép megértett bennünket, szí
vesen vette kezébe az ő lapjába Muraközt.* 
A mi dolgunk volt, hogy azt ne csak meg 
ne unja, hanem hasznos szellemi tápot is 
merítsen belőle Lapunk horvát részénél 
tekintetbe vettük a nép szellemi erejét és 
általános ismeretkörét; evégbrtl az ő felfo
gásához mért hazafias, közerkölcsi, közgaz
dasági, egyleti, tanügyi és más közhasznú, 
közleményeket hoztunk paedagogiai és didak
tikai tapintattal, mert hazafias czéijaink 
mellett arra is tekintettel voltunk, hogy a 
népet oktassuk, szellemi látkörét tágítsuk s 
általában lelkét a sötét séghöl a világosságra 
vezessük. E végből a többi között akárhány
szor közöltünk földrajzi csillagászati, termé
szetrajzi, természettani, történeti s más ily- 
népszerü közleményekéi.

Kiváló gondot fordítottunk a polgári 
jogok és kötelességek, valam nt a hazai tör
ténet ismertetésére. A muraközi nép tudja,

í Ju rá t?  husija.
1-Xv érdekes okirat.

( F oly tai A-.)

• Minlnogy azonközben Magyarországban és 
»/. ahoz. kupcio't részekben az aranymosiuból re 
ményien haszon minden várakozásunk ellenére 
nem valósult, sőt a tapasztalásból kitűnt, miként 
a belőle származó ki nőAr i  jövedelmek évről évre 
kevesbednek s az ez ügy ben i szorgos vizsgálatból 
bizonyossá vált, hogy az aranymosás jótéteményéi 
élvező fö'desurak az összeszedett annyat, noha 
az nini kir. rege.'**, a fejedelmet illeti, beválás 
végett a ki'-, kiucúárhoz nem szolgá tátják be. 
valamint, hogy a kérdéses aranyat részben az 
iparosok, részben pádig és fökép a zsidók, c*alá 
sokat köveinek el, a kincPárt tehát ekkénti 
veszteségektől tnrgóvatxlók, kegyesen (célszerűnek 
talá lok, az em itett 1749 ik évi, april bő 17-én 
kiadott szabadalmat, némi hozzá e(atolt pontok 
é* jegyzetekkel megújítani; továbbá e* ügybeni 
csalókra az eddiginél siilyocibh büntetést szabni, 
de egyúttal magának a közönségnek hasznát és 
jóvollát figyelembe véve, a kir kinc*iá*ba bes/.ol- 
gá'tatott mosott arany árát is felemelni és ke
gyesen öregbíteni ; még pedig :

„1 sö. Hogy ha a magán földes úr saját te 
itilete határéban fellogadott embereivel az arany 
mosást gyakorolni kiválna, az neki szalndon 
megengedted1*, azon megjegyzéssel azonban, hogy 
a földes úr maga vagy emberei ál'al kimosott 
aranyat, mint a birodalmi fejedelem regáléját, a

! te h í  és alsó Magyarország te. ti elén elhelyezett 
kir. kumarai, só harminczad, vsgy bányászati hi
vatalokhoz beváltás végett azonnal, mindé,) levonás 

| nélkül bes/.o'gáitatni köteles (a né'kü', hogy belőle 
bármi néven nevezendő ürügy a att saját szűk 

,séglete fedezésére valamit viaszai irtani merészelne.
.Más részről az em i'ett kis kamarai hiva

ttatok. akként iognak utasittalni, hogy a földes
uraknak az áltatok beszolgáltatott mosott arany- 

i hói azonnal egy io'ytában ott helyben, amint a 
mosott aranyat átvették, a földesurak által oka- 

i dato't szükségletekre mérsékelt mennyiségű aranyat 
a beváltási áron visszaadni kötelesek.

Ezen jótétemény részesítése azonban a fent 
említett hivatalok által oakis egyedül azon föld*M- 
urakra vonatkozik, a kik saját magánterületökön 
vagy magúk, vagy az aranymosáshoz felfogadott 
emberek által megszerzett aranyat beszolgáltatták.

aMeg nem engedtetik azonban, hogy a fóldes- 
ur, vagy bárki más, az aranymosóktól az ara
nyat beváltván, azt saját szükséglete étimén meg 
tartani merészeljen ; valamint tiltva leend a földes 
tiraknak az aranymosást területükön bérbe adni; 
nem különben szigorúan tiltátik a jelen szabadal
mi okirattal ellátott aranyraosókat bármily pénz
beli bírsággá' terhein!, annál kevésbbé lesz szabad 
őket az említett kir. kamarai hivatalokhoz beszol
gáltatandó mosott arany átadásában, bármi czi 
mén, háborgatni; ellenkezőleg ebbeli járatukban 

| minden szükséges és lehető támogatásban részesi 
tendök, azok pedig kik a fent említett aranymo- 
sókalfoglMlko/ásukban bármi módon akadályozni 
elég vakmerőek lennének, mint a kir. jövedelmek 
háboritói, a sulyo-bitó körülmények figyelmébe 
vételével. — szigorúan megbünteiendők-u

„t > y magén töldesuraknál azonban, a kik 
aranymosási jogukat területükön gyakorolni nem 
akarnák, vagy elmulasztanák, a kir. fiikus felha ,

talma/.Mik, miszerint a Minket illető legfőbb úri 
és királyi regále jogunknál fogv»», a melyhez az 
ily aranymo-<áH is tartozik, a földes urak v. liszt
jeik akarata ellenére is, jelen szabadalmi okira
tunk e'ömulatám mellett, hozzáértő fogadott em 
berek segítségével az aranymosést megkezdhesse, 
ületőlég gyakorolhassa . föligyelemmel lévén, a 
mint azt az ltí*>9 ik évi 72. lörvényczikk, vala
mint egyéb ez ügyben szentesített törvények is 
rendelik, hogy hasonló arany öröklött Magyar 
királyságunk határából elkoboztatás terhe alatt 
ne hurczoltassék ki

„2 szór- A mi pedig a megszabandó bünte
tést — azokra nézve — illeti, a kik a mosott 
aranyra vonatkozó e fejedelmi regalejogot s jelen 
szabadalmat csalással kijátszani merészelnék, a 
következőleg határozunk :

„Mivel a naplényre kerü't csalásoknál az 
elkobozlatásból álló eddig gyakorolt ily módoni 
büntetés azért nem volt eléggé hatályos, mivel 
az anyag maga, csekély mennyiségéhez képest 
aránylag a súlyra nezve nehéz és igy elrejthető, 
és mostanáig az ez Ugybeni büntetések kiszabá
sánál azon törvények valának hányadok, a me
lyek a só és ásott arany körüli csalásokra vonat 
koznak, és a melyek szerint az elsők az elkob 

; zott són és kocsin kívül az elfogott marhától is, 
az utóbbiak pedig a kiásott aranytól fosziilnak 
meg, — a mosott aranyra vonatkozó csalások 
e'len ezen bünte’és aránylag nagyon enyhe lenne, 
azért az ily fajta csalók elleni büntetések súlyos
bítására a jelen rendelettel határozzuk : hogy az 
eladók sainlugy mint a vevők, az elkövetett csa
ládért minden fél obon, (semmi uncia — közön* 
séges lat) után 50 írttal fenyittessenek meg.

GÖMCZI FERENCZ. (Vége köv.)



hogy a Zrínyiek vérrel ázlaloll földjének 
szép múltja van s hogy e vidéknek hazánk 
történetében nem egy fényes lap jutott, K 
tudatában megerősíteni, hazafias kötelessé
günk volt.

A * Muraköz* horvát részének mulat
tató rovatában erkölcsös irányú és szelle
mű elbeszéléseket, muraközi népdalokat és 
egyéb verseket közöltünk. A jóizü adomák
ról sem feledkeztünk meg.

Majdnem minden számban hoztunk 
horvát-magyar beszélgetéseket melyeknek 
tárgyát a nép mindennapi szükségletéből 
vettük. A nép szívesen olvasta ezen, az ő 
felfogásához mért egyszerit, könnyű modor
ban irt beszélgetéseket, melyek az ő ma
gyar nyelvi ismeretei bővítéséhez nem kis 
mértékben járultak hozzá.

Ez volt lapunk iránya, ily szellemű 
volt munkálkodásunk. Ezeket kötelességünk 
volt elmondani, mert ezekben rejlik la
punk további programmja is.

Még egy kedves kötelességet kell tel 
jesitenünk! A legnagyobb köszönettel kell 
megemlékeznünk azon igen tisztelt munka 
tarjainkról, akik a mi hazafias munkánkban, 
a lefolyt évben a legnagyobb bírósággal 
segédkeztek.

Vezérczikkeink legnagyobb része szer
kesztőnk tollából került ki, de voltak többen, 
akik névtelenek akartak maradni, e helyen 
nevök említése helyett, hálás köszönettel 
adózhatunk csupán. Irány csikkeket irtak 
Hr. Knezevich Viktor, aki különösen a 
szölőbelegségről oly kiváló szakismeret tel 
irt, hogy ebbeli közleményeit több hazai ki
tűnő szaklapunk is átvette lapunkból. Szí
vesek voltak lapunkat felkeresni magyar és 
horvát közérdekű küldeményekkel: Zrínyi 
Károly, Mencsey Károly Gerencsér György. 
Horváth Gyula, Balogh Ferencz. Varga Vitus, 
Molnár István sat. Újvári Mihály svájczi 
tanügyi tapasztalatait irta le tanulságosan. 
Schwarz Náthán pedig Boszniából küldött 
érdekes leveleket.

Tárcza és Csarnok rovatunknak Bel- 
losits Bálint (^zombatfay) Molnár Mari 
Hegedűs .József, Horváth István. Exels'or, 
Spindler Gyula, Lengyel Tivadar, Esperanc-y 
Balassa B. sat. voltak rendes munkásai. A 
régi latin okmányokat Szirley György és 
Varga Vitusz voltak szívesek megfejteni. 
Belányi Tivadar a képezde Irodalom tanára 
a beérkezett verseket volt szives megbírálni 
és javítani.

Lapunk horvát részében különösen 
Gerencsér György é* Glád Ferenc/., Kova- 
csevics Elek, Kotlái Emanuel, Kovacsics Ig
nác/ és Vugrincsics Ferencz voltak szívesek 
segédkezni. Népkölteményeket Laczkovits 
Tamás, Kutnyák Mihály, (Izirkvencsics György. 
Légin Miklós, Vukovits V., Kerlezsa 1. sat. 
voltak szívesek több ízben beküldeni.

Helybeli és vidéki számos tudósítónk min
den figyelemre méltó eseményt sietett lapunk 
által a közönség tudomására juttatni.

Fogadják a t. nevezett és meg nem 
nevezett szives munkatársak a jó ügy ne
vében a szerkesztőség leghálásabb köszöne
tét hazafias közművelődési és emberbaráti 
munkálkodásukén. Kérjük őket, hogy ne 
szűnjenek meg tovább is lapunk barátai 
lenni és hathatés közreműködésük által 
Muraköz felvirágoyása érdekében munkál
kodni.

Olvasóközön-égünknek pedig lapunk 
fenlartása körüli tanúsított szívességét a jó 
ügy nevében megköszönvén, kérjük szives 
pártfogását az uj esztendőben is.

MABGITAI JÓZSEF 
a >Muraköz* szerk.

A Muraköz e'őfizetési dija.
Negyedévre I irt.
Félévre 2 fH.
Egész évre 4 M.

A szives előfizetések megnyitását és 
a hátralékok beküldését tisztelettel kéri:

FISCHEL I VLÖP 
a »Muraköz* kiadójaBoldog nj Avet!

„ Egy év folyt ismét le az idő végié 
I len tengerébe,u ilyen formán gondolkodunk 
mindnyájan.

Bizony kedves olvasóim, ha az ember 
visszatekint az elmúlt időirre, nincs oly ér, 
mely valami nyomot ne hagyott vo’na lel
kében. Legyen az akár kellemes, akár kel 
lemetlen, de tudom hogy mindenkinek jól 
esik, ha az év utoLó napján visszavarázsolja 

, az elmúlt eseményeket.
Az évnek egyetlen szakához sem fiiző 

dik annyi érdeses népszokás, mint legutolsói 
óráihoz

Szilveszter e9téje van !
A nép nagy tömegekben indul a szent- 

egyházba, hogy hálát rebegjen a Minden 
hatónak a lefolyt évben élvezett jótéfemé 
nyeiért..

Csaknem minden nemzetnél szokásban 
vannak a szilveszter éji jó olgatások. Mennyi 
mindenféle jövendölést, nem mondanak ek
kor a szerelmesek, s erősen hiszik hogy e 
jóslatok határozott czél felé törekednek inad.

•Szilveszter estéje különben nem (sík a 
jövőbe tekintésnek, hanem a múltra való 
visszapillantásnak, a számadásnak isjidőszaka 
Mmt Petőfi énekli >Sziveszter éjé*-ben:

»Hej, vannak ma számadások !
Házi asszony, házi gazda 
Mit bevett és kiad »tt az 
Üv folytában, összeadja.

Vizsgálják a pénzes erszényt.
Mennyi volt benn, s mennyi van m g.
S törlik le a verítéket,
Melylyel azt a pénzt szerezzék.*

Híztartáson * erszényen kívül, életünk 
lefolyt, eseményeivel is önkényteletiiil szá
mot vetni késztetnek a két év határán to
va iinő Szilveszter éji órák.

Másnap már halljuk e kívánságot! »Bol 
dog uj évet « ami némely embert jó, mást 
pedig rósz hangulatba hoz.

Kedves olvasóim, hol találjak éti jó 
kívánságot, mely mindenkinek szive szerinti 
legyen ?

Mi kívánjuk általánosságban, hogy ab
béd a szép kisasszony, a tanár, a főpap, 
a katona, a diák a jóbarát, a tudós, n 
gazda, az orvos, az ügyvéd, Ktb. mind ki 
kapái a részét s azzal meg legyen elégedve?

Az nem olyan könnyű dolog amint első 
pillanatra látsz'k

Tudjuk hogy az emberek érdekei igen 
ellentétesek. I la az egyiknek *Jó egészség 

•et* kívánnék, az nem tetszene talán másnak. 
Én pedig azt szereméin hogy mindenkinek 
egyformán óhajtsak boldog uj évet.

E végből egy nagy ember legbölcsebb 
szavaival élek:

»Kedves jó barátom, s/.t kívánod, inon 
| d.inám meg teneked : mi minden k-11 arra, 
hogy az emberek magukat boldogoknak 
érezzék ? Egy szóval m ‘gmondom : Megelé
gedés ’«

En is csak ezt kívánom kedves olva 
sóimnak !

A közönség köréből. 

Tekintetes Lapszerkesztő l í i !
Aluiioitak tisztelettel bátorkodunk a telein- 

letes Lapszerkesztő urai felkéri.i, szíveskedjék 
alábbi sorainknak becses lapjában helyet adni.

Kötelességünk némi teljesítését véljük 
által elérni, hogy vidékünkön a népoktatás ügyére 
jótékonyan ható egyes mozzanatok leírásába bo- 
csájt kozunk.

Köztudomású és elismert dolog, hogy lötis*. 
i lelendő Horváth Lajos, Csáktornyái zárdahínók 
úr, mint a zalaujvári és a drávaszentiváni elemi 
népiskolák buzgó elnöke, páratlan gondoskoda sa! 
és ügyszeretettel támogatja az illető népiskolákat, 
hogy nehéz feladatuknak minél jobbau megfelel
hessenek.

A népnevelésügy iránti kiváló érdeklőié- 
sóiiík és huzgóságának köszönhető az, hogy az 
illető népiskoláknál a íolyó I88n —90. tanévtől 
ke ülve két nevezetes intézmény lépett életbe. E/. 
pedig a következő : 1. A hiterkö'csi oktatásnak a 
tanítók által való alapos tanítása és 2. A népis
kolai okiatás lefejező részének, az ismétlő (va
sárnapi) iskolai támlásnak bevezetése.

.a tentemlitett Eö'isztelendö iskolaszéki elnök 
úr kiváló ügyeimét ki n in kerülhette a/on alap
ig zság. hogy csak azon isko'a oldhatja meg fel
adatát sikerrel, a melynél a lűterkölcsi oktatásra, 
mint a nevelés alapjára, kellő gond forditlalilr. 
Ezen magasztos leiadatának teljesilhelóse végeit 
két Csáktornyái szentferenc'.rendű áldozár urat 
hizotl rne/, a kiknek a liilerkölcd oktásért járó 
diját ÖO fiiban megállapítani és már előre kiutal
ványozni kegyesen méltóztatoll : az illető közsé
geknek a kellő időben kiszo gáltaiandő előfogato 
kon kívül egyéb teendőjük ez ügyben nincsen.

Hogy általában országszerte hiányos ismét 
lő iskolai oktatást is az illető népiskoláknál reá 
dezhesse, Főtisztelendő iskolaszéki e nők úr nem 
sajnálta idejében a kellő intézkedések magtételét, 
söl /a liu jváro il már is rendes folyamaiban lévő 
és ismétlők találásáért járó dijat, ö ) friot a znia 
újvári tanítónak fedezni szíveskedett.

Mint már eddigiekből látható, Főtiszt. Hor
váth Lajos, zárdafönök ur, mint a zalaujvári és 
drávas/ealiváni is .o ák buzgó elnöke, az illető 
népiskolákat nemcsak párját ritkító szellem1, fia 
nem anyagi támogatásban is részesíti. Hogy a 
szegény sorsú tanulóknak szükséges könyvekkel 
vaUí ellátásáról évről-évre atyailag gondoskodik, e 
lapok hasábjain már lőblnfür említve vöt.

Legutóbbi napokban ugyané-ak a lenlemli- 
tett Főtiszt, iskolaszék! elnök ur a zalaujváii 
elemi iskolai Mi tanú ót a folyó tanévre szükse 
ge't különféle tankönyvekkel ellá'ni, s e czólra 
20 frlnyi összeget rendelkezésünkre boosájtani 
kegyeskedett.

Az itt közlőitek szerint teliét a folyó t»n- 
évre a bilerköicsi oktatásért, az isuétlő iskolái 
tanításért és a szegénysorán tanulóknak könyvek - 
kel való el átása rl össze en 110 htot a/a> egy- 
s/.áztiz forin'ot a népnevelés magasztos czéljára 
fordítani inéltó/.tato i.

Mindezeknél fogva az illető elemi népisko
lák kitartó szellemi ve/.etégeért, de újabban év- 
röl-évre méltánylandó összegei képező anyagi t á 
mogatásáért fogadja az illető hitoktatók, a köz
ségek, a tanítók, nemkülönben a könyvekkel 
megjutalmazott szegénysorsu tanítók és ezeknek 
s/.U őt nevében hálás köszönetünk uyilvániiAaé'.

Zala-Újvár h v i .  decz. 34.
VKESZK GYÖNGY LES/JÁ K  GYÖRGY

tani ó. gondnok

h  (  i  O M  V L i J K .
— Boldog újévet kivárniuk lapunk min

den elvágójának én tisztelt, munkatársainknak t
— Jftnevezés. A Csáktornyái kir. járás

bírósághoz telek könyv v zetővé Horváth Pál 
perlaki kír. járásbiró*ági segéd telekkünyv- 
Vézetö neveztetett ki

görsölynyitis. A Szeivert vendéglőjében 
kitett pöreólyt múlt vasárnap nyitották fel 
s annak tartalmát, 21 irtot, a szegény t» 
nulók felruházására fordították.

— Tii-oltó gyűlés A Csáktornyái üuk. 
tűzoltó-egylet január hó 5-én délután 3 óra
kor tartja évi rendes közgyűlését az elemi 
néptano-Iában. A közgyűlés tárgyát, fogja 
képezni a tíizoltó-tánczvigalom megbeszélése 
és a Z kál Henrik lemondása folytán meg
üresedett nlelnölci helv betöl'ése.







tér 1»fijcl k mravcom Htana proail A o n i: 
Km gospodina pavuka je pod suneem, 

pod vecrim nebom, na tankih -libicah, 
med samim cvetjem zagradjena, do jezer*' 
oblokov imajuéa palaéa, noeju ve réz nje 
1 po i niirno vau gledati, kaj vu zr kubiva, 
zakaj bi oni vu ovu prafinu kobilicu, vu 
OVU Rlamnatu, a prostim molinóm odeve u 
zgru^a hulicu, téli svoje íino telő mázát 
Vuz ovo trnje bi se jofi nabosti mogli.toga 
mi nemremo dopustiti, ar kakvu bi odgo 
vornost imali

Znal je on odmah kam to cija, zaol 
se je laki srdit nazad pobral, gr-zeci ne, 
da i na njegov melin opet voda dojde ;
, Hu de opet vedrog neba.*‘

Ali deidj zporedom tri dana vleva, 
i táj gospodin je z dnjié oslro zag'adel , 
niti su vei kaj pomogle zanjke, niti je gd » 
műbe, niti kakvoga kukét ca dobiti mogel, 
ar je dezd] sve raztira).

Ide on bogme opet k pontéonim mrav- 
cem, za miloga Boga prosit, n»j mu jesti 
dadu Ali mravci : ,Ovo, kaj smo mi na* 
nofiü, vre duíe vremena stoji, tér je sve 
zgn ilo To bi njihovomu 2eludcu nafiko 
dili moglo, a za ovakove bedake, kak smo 
mi, sada bájd valja óva prosta krmica. 
Najbolje bu, da gospodin pavuk oiidu na 
»voje zanjke gledat, rmrti njib tam prez 
jvakoga truda cekaju gotove slaséire, no 1 
oni budu onu lovinu djedjemeáe, nego mi 
ikada, zaklati i potroéiti znali

Sau véé po d ugikrat, kak da bi g- 
s kamenom po felu lupü, poéu'i, kuliko je 
vur vudrilt, a’i s gWlnim Zeludeem teZko 
mu je bilo na öve réti razsrditi se, dapa e 
proBi za opro-'éenje i spoznava pro3tih 
mravcev, akoprem vu prahu, vu svojoj 
vendar domovini s h u lom 2ivu ib, prven- 
■tvo, pred Hvojim vu zraku gospodstvom 
poleg kője je on tak sirató  zag ade .

Oni zadnjié dali au mu branu, da- 
paée on svojim piai éin, dobro srdce mrav- 
cev tak je predobil da hu ga mód so pr;- 
jeb, tér njim je med Hbcami, vrhu nji 
ho\Oí; irrova, kasnije neku’iko rubcov zetkal.

Kollay (fimanuel.

Medjimurske pcsme.
i

Pesma od Bosne.
Leto se uam p s e :
Sedemdeset osma,
Ov mesec augustuS 
Vu íalosti piává,

I)a mladi iunaki 
Moraju oditi,
Svtje grliö ce
V z ilosti Staviti.

Van smo zrukovali
V taborsku paradu.
Obei er je zmeknul 
Svoju svet'u sablu.

O/ak nagovoiim 
7a tlostnoga srca :
„Veseli budite,
Övi ste moja dec» 1“

Morali smo ifi 
Za Siprona variéi, 
üde je dósad bila 
Pjuiovina nos .

,Lsmo doéll v BilirC 
Ovak vsn.fi ztani,
Tam su Turki ifi'i 
Na tips ua sve stranb

t

Mdnm komé n dér a 
Obrister uas sve van,
Da se ljudi de e 
Ve taki na sve bt an,

Pévec zapopévá 
Na ono znamenje,
Da se krv po zem j >
Pre{ovaia bude.

öunce nam rununo 
Zi zabod zabaja 
(Jda vnogo junakov 
M»tvi se naliaja.

K>.k íalostno sünre 
Za go'ju zahnja.
Modjimurec sablom 
Túréi ne naganja.

Pfiposliil:
.H’IMNKU.

II.

List regrutov.
V Kraljevci <>b ft-sti vuri 
Öeli smo se 11 v Ciig g »i i.
Peljai Rom se z Medj'murja 
Vu Ljublanu, g e je  zoija.

Vu Ljublani na baraki,
Tam se mi.fit’aju iunaki.
Miiiiilo je mesec dana,
Ali meue dimo nega.

O ;o ti je m la listek,
Moje mnlo p< ziravlenje.
(1 iCira ti ga primi*
Tak ga k srdcu svom priviui.

Zalivalnost.
To je ntim svein véé jako dob o znato. 

da se Veli>a«lni Gospodin Horváth Ltjos. 
cakOVeőKi p!eb»'Ois ka ti Zula-t jva*' ( ’r;- 
biszláv(cz) i Dráva Szent-I van (lvanovecz) 
obCino okolni predsednik, za imenuvate 
ákole izvanre luo skrbiju. 0  obito o oga 
lHS‘d'.)0 leta su vu inte sko’e potreb t i 
avnkomu jako p velőn navuk vpelali. A to 
je redovi'o vuíenje krícan koga navuka po 
katoketab i vpelanje opetne (nedelne kole. 
(vuéeniki \2 do 15 ga eta).

Njihova Velidastnost |e to prev.dela, 
da samo oua -kóla bvo u duz iost more 
zv-ráit’, vu k« joj se kiséaruki navuk redo-; 
v ito vuíi. üpr v tak i opelna iQedelna) 
Bkot i je jako haauvilrt jarbo veksi vuéeniki | 
s íMBte om paiiietjom sve ne leZi vuéi|u i 
nepoznbi u tak hitro, kak mali deci-

Vele aslni (ioRpodin fikoNki prediednik 
i isu «e samo skrbeli /.a vpe anje ovili po- 

i treboéah nego su j sg  katakete s 00 frti 
a Zala-1 j vár obíine navuéitelj i 9 30 t ti 
nadari i za óva de ovan a Obi ne fa* ni- 
kakove nőve ntroíke nemajU*

Nadnlje, da se veliéastni Gospodin 
Horváth \a jós, éakovet ki plobanoh kak 
yk Dki p edsednik i za sir maáku fkolaku 
deou od leta do 'eta b iniju, avedoéi uam 
oua skrblivost, koju hu skazali h onim épim 
de ovanjem ; k< j su prod nek-jem dnevu 
vu Zala Újvár obéini ő6 fikolskoj -eci po
trohúé knige pr.sk b li, vrednonti do 20 írté 

Z i sva óva dobroöinstva, naime vu 
menuvate skole 'pelanj i redoviti navuk 
krái anske vere ope»ne (nedelne) fiko’e, na- 
dalje za veliko alduvanje «ve skup» H0 
tVte tojest Jednostodesel forinté datnost,

j spoznamo Goapodinu Veliéastnomü vu ime 
g. katakete, ob. iné, navu itelja, nadeljeae 
siromaftke deoe, kak i loditaljov se ponbno 
zab rali ti.

Za'a-lTjvár, 1H89 24 ga deczembra.
Lenzják György. VTeszk György.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Na mlado leto!

Na mlado leto ielitno svim nafiim 
rofituvanim < itate jem i priateljam svega 
dobre ! Na$e cií-telje pro3Ímo, naj nam 
ntare i nőve predplate éim predi poáleju, 
pák naj nttée novine med pomant i réz iriju.
Mi bndeino i nadalje oni osta'i, koji smo 
bili do vezda. To,e«t vu napredku puka 
medjimurs oga marljivo ki po:teno iz srca 
na^ega de'ovali Co ia nasili novin :

Na óét vert leta 1 trt
Na pol leta 2 írt
Na ci‘lo leto 4 fit

Zbiranjő ablegata.
Na mesto pokojnoga ablegata A á'hys. 

vu letenyi je prosli pondeljok zbiranje bil . 
Pred zbi anjom korteéuva'i h u  za desnu i 
za ievu atranjku i vu D.-Medjimurju Za 
desnu stranjku kaudidirali su Fehér Mik
lósa o sa^koga tajnika. a za Ievu Halász 
Olivér zemuljnk* ga gospom. Iz. br. n je 
Fehér Miklo*, koj je « 29 votumov vj e 
dobil kak Halász Olivér.

Znamenti grob
Na bregu nad Gór Lendavom stoji 

z d n i kapelica vu kojoj zakopano télo 
negda i j(.*ga junaka Hadik zvanoga Za 
ovoga pripov<da se, da je tu junaékom 
smriju poginul preganjan od Turöina. Po 
tomki pod gli su nad njegovim grobom ka
it licu Öv. Trojstva tér Hadikovo télo tu 
p>loiili. Tomii je véé vtée stotin lét, a 
télo ovoga junaka tu zakopanoga tak je 
őitavo i zdravo, kak da bi ^amo nezdavnja 
zakopano bi o Koj?a n)vti i svi déli téla su 
coli tak, da se nikakov tiag gnjiloée nevidi 
ni njem. Na éelu ima veliku brazdu, to 
vele je od turske sablje, koja ga je porékla. 
Narod hódi k ovoj kapei.i na pro éeuje i 
vu oso itom átovanj i drli tó o tóga junaka 
, asti ga kak svete rel kvije tér je da eko 
po onoj ok tlici poznato pod iineuo u : Öveti 
kapitan. G idnovito pojavljene pri mrtvomu 

»teu I
Cemerni pavuk

gto bi v roval, da ima pavukov, koji 
vojim ugr zoiu é eveka oéa ocriti moreju ? 

Vu U g. Hűti pnpitil.) 8i je s jednim di?a- 
rom íuziavnji vu áumi, da gi je pivuk p> 
ruki ot).az 1 i samo uczuatuo malo vplöil. 
Kuka tóga Cloveka tak je za kratki cis ua- 
teklt, da je murai zbug uje k doktoru iti, 
a doktor je s tcikiin tru lom nateé ;qu ruki 
zvraciti irogcl

~  Zemtbeni stalifi vu Kini. Z uitb ni 
tál s vu Kun ima ő sto drugi red, kak pri- 
nas ; tam ima mnZ puno vékáé pravci nid 
Zmdih Öve njeguve piavice osobtí se o;i- 
da níjvise pok«2iju, kada mu2 ieuu na nj. 
veruosti zitece. Nezdavnja pripetilo se je v 
jednom kiuezkom varoiu, da muZ — vlovivil 
Zeuu na nevernosti — vmoril je uju 1 njeno- 
ga ljubimci, zatim je obadvőn glave odsékel 
tér pred sud odnos‘1 s tuÉjum. da je Zenu 
na novernosti vlovi .Sul ne da b ovoga dvo- 

, vrstu tga Ijuiomurca kafitiguval, nego ga je 
jofi pobvalil za njegov v.tcíki é n. Ovak pri- 
pcéa se tam, da spodob d tenomorci ne samo 
pohvalu, uegs i nigradu dobé-.

Influenza.
Pod ovim ímeunotn koufitautovali su 

doktori jedeu grdi beteg, koj je ziéjl po 
cé oj Kuropi ladati i veó se je v Bvéu i f 
naáein Bulapeátu ptjavil. To je k̂ tar vi^e



mere, koj 6e je vü lluskoj pod imenom ,dengiu 
rpitemidki pojavil tea se strahovitom brzimon 
po Enropi rezdiril. Pogibelen je táj beteg na 
toli kom, da se scdne élovek : ua pluóa i ja- 
ko mulebko srart prcuzroknje. Spodobcn je 
tűk zvanomu f̂iü'ipp mu deluje vu vekfloj 
meri na skarcnje zdravja.

Nemogu nőst
Vu jednom veselom druitvu pravdali su 

se o tóm, koj zna veksu nemoguőnost pove- 
dati. Jeden reöe: Ja sem vcö videl dobru 
puuicu. Hm, lo je moguée. reő  ̂ drugi, nu 
ja sem videl Koboa éaktera, gde se je s 
rimpapom kartal ! to sve nikaj uije, reée 
tritji, ja sem videl talc érnoga Araba, d* je 
égövek morál svééu vuz'ati, ako je poleg 
njega videti hot 1. I to nikaj uije, rcée éetvrti; 
ja sem videl tak tustu 2enu, koja je morala 
dvakrat ua vrata v hizu dojti, da more céla 
v sobu dospeti !

Nekaj zakra cas.
1.

Jeden gróf, koj je bil jako gizdav na 
svoju Ijepotu, bogatstvo i svoj stalií, vadasil 
je vu jednoj gori. Tu je spazil fetaroga pu3- 
Cenika, gde vu peeni sedi i osbiljno preg 
ledhva őoveőju glavu tmrtveóku lubanju). Gróf 
n)ü se pribli/i i posprdno g* zapita : „Kaj 
telis ti síznati od te gole lubanjci gda ju tak 
paz'jivo pregladaveá? PuScmik ga ozbiljno 
pogleda tér mu reée : „Iiad bi sh£ táti, jeli 
je t.a herganja kojega grofa ili kojega siroma- 
ka nego nikak nemrem razpoznati.*

2.
Suduc: ,Ali kak morete vi meni denes 

s kak vöm tu bőm dojti da je ne za ustmcne 
tűibe dán, — ustmene tűibe ae samo vu 
siédu gon jemeljnju ! „Zakaj ste ne véera 
do&li ?“

Zena : Je, — presim njib, -  kajti — 
kajti — me je moj mu* stoprani denes 
bubái 1

3.
D.őőc: „D.agi jipica, ja samo to 

tdjiro, da bi ti bil uavék jako srdit.*
Otec : ,Pak zakaj ?u
Deéec: „Zato, kaj si ti marniki rcke1, 

da se vu rrditosti deca uesmeju kostiguvari 1“
5.

Jeden otec zapita svoga sina, koji uije, 
dosta marljivo svoju zadníii vu akoli napravil: 
„Cujes Ivek, zakaj niii bolje svoju zadaru 
napravil? — Ivek: „Nisam bolje megel.* 
— Na to otec odgovori: »Sinko, siuko, da 
ue ima mene, ti bi bil najvekái ősei na tóm 
svétu «

G L A D  F E R E N C  Z.

Maffjarska slovnica.
Pri knji^aru — A könyvkereskedesben

— Prosim naj mi daju papír / a üst 
pisati.

Kérem adjon leváltáshoz való papirt
— Kakvoga h<éete? maloga ali véli 

koga ?
Milyeut tkar ? kicsit vagy nagyot ?
— Pokazite mi vido fele 1
Mutasson több félét 1
— Ov papír je tenck, a ov debel, ov pák 

prosti.
Ez a papír vékony, ez meg vastag, ez 

meg közönséges.
— Ovoga tenkoga si zabercin.
Ezt a vékonyát választom
— Imate i koverte ?
Vau kovertje is?
— Imám. Maloga ali velkoga hoietc?
Van. Kicsit vagy nagyot akar?
— Siedujcga mi dujte I
Középszeiüt adjon 1

— S éim vám morém joö slu^'ti ?
Mivel szolgálhatok még ?
— Pokazite mi pora !
Mutasson tollakat!
— Ovo su fina pera. !
Itt vannak tinóm tollak
— Dajte mi dva komádé !
Adjon két darabot !
— Tu su, izberite si.
Itt vannak, válasszon.
— Imate nőve kalendare ?
Vannak uj naptárai ?
— Jesu. Mugjarske, liorvatske, a!i ném

áké hocete ?
Vaunak. Magyait, borvátot, vagy néme

tet akar ?
— Ja Medjimur-ke kolendaie ho’em.
Ki Muraközi naptá’t akarok.
— Imám ti le olovke, dobru tinin, pe ate. 

í tiutarnice, dr/alo za pero.
Van finom Írónőm, jó tintám, pecsétem, 

tintatartóin, tollszáram.
— To ueccm. Ali jednu knjitica za zna* 

meuuvati bi si kupi).
Az nem kel. Hmem egy könyvecskét, 

jegyezni valót vennék.
— Tu je ; naj si zaberf ju.
Itt vau ; válasszon.
— Óva bu dobra. Kaj sem du2e í ?
Ez jó lesz. M vei t i rtozom ?
— Papír kusti jedci krajcár, kovert 

jeden, pera elvi, koleudar dvadeset, knjiga 
petnajstjsve skupa tri testi i de vet.

A papír kóstál egy krajezárt, a kovert 
egyet, a tollak kettőt a naptár húszat, a könyv 
tizenötöt; összesen liirmiuczkilenczet.

— Tu su jim penezi !
Itt van a pénz!
— 8 B gom !
Isten vt le !

N V i l / r i K R * )

Ball-Seidenstoffe von 60 kr i,í< fi. r, ;jr>
p Meier — (ca. 6.'*0 veri eb. DesHÍns) — 
ver*, roben- und 8tückwei»e porto- und zollirei 
das Fabrik-Dépot é-í. I l e n  n e b e r g  (K. u.
K. llollirf.) X.ili icli. Muster umgehend. Briefe 
koslen Iü kr. Porto.

*) E rovat alatt közéltekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.

ODGOVORNI UREDNIK 
M  A  11 O  I T  A  I J  < > X S  J : 1«\

Á rveré s i  h ird e h n n n /.
A perlaki kir, jbiróság mint tikvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a Zala megye össze
sített á’vatáruak Grauatér Flórián tüske«sz« 
gyö gyi laki* elleni k e'ég'tési végrehajtási 
ügyében 102 írt 90 kr tóke, enntk 1879 év 
február 27-tól járó 7 #/. o8 kamatai 10 fit 
pír, 9 frt 85 kr, végrehajtáv kérelmi s ez
úttal 8 írt 65 krbau, megállap tott költségik 
behajtása czéljából a nkautzsai kir. törvény
szék (perlaki kir. jbiróság) területóu fekvő 
Pirlak köziég 600 sztjkvben A f  1632 hr. 
sz. a. ingntlauból Granatér Flóriánt illető Vj 
rész 360 frt, továbbá a tü<ke szt. györgyi 22 
sz. t.kvben A I 29 és 31/b hrsz, ingatlanok 
768 frt bccsárbau és pedig a tüske-szt.-györgyi 
ingatlanok Tüske szt. Györgyön a községi 
bíró házánál 1890 évi január 3-án d #. 10 
órakor a peilaki ingatliu pedig Peilakon a 
kir. jbiróág tikvi hivatalos helyiségében u. az 
nap d. u 3 ó akor Dr. Tuboly Gyula nka- 
ni/sai felperesi ügyvéd vagy helyeit 'se köz 
beujöttével megtartandó nyilvános árverésen 
el fognak adatui. Kikiáltási ár a feuntebb 
kitett becsár.

Árverezni kívánók tatt»zuak a bresár 
10 százalékát kéjzpénzbjii vagy óvadékkérF°s 
papirban a kiküldött ke/éhez letenn*. Vevő 
kötelei a vótelárt 3 egyenlő részletbe! még 
pedig az elsőt az árverés jogé őre emelke
désétől számítandó 8 nap alatt a mü odikat 
u a. 30 nap a. a harmadikat u. a. 60 nap 
a minden egyes részlet után az árverés nap 
jától számiiott 6 •„ os kamatokkal rgMUt az 
árvei é*i feltételokbi n meglntározott helyen 
és módozatok szerint ü fizetni Ezen Ilii detmény 
kibocBájtásával egyidejűleg mogállapitott ár- 
véiési Altételek a hivatalos órák alatt a per
laki kir. jbiróság tikvi osztályánál s Perlak 
s Tüske szt.-györgy község elöljáió-ágáuái 
megtekinthetők.

A kir. járásbíróság mint tikvi hatóság
Perlakon 1889. év sz*pt. 26. 1093





4127. tkvi fiz. 1889.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y é  k iv o n n i
A Csáktornyái k r̂. jb;róság mint tik ti 

hatóság közhírré teszi, hogy Varga Pa1 fe 
renczfalvi lakos végrehajtatónak Varga Mi 
hály felsó-kiiályfalvi lakos végrehajtást szen
vedd elleni 350 fit tőkekövetelés és jáulé 
kai iránti végrehajtási Ügyében a nagykani
zsai kir. törvényszék (a csákto nyai kii\ já
rásbíróság) területén lévé felsó-kiáljovcczi 39 
tlkvi 43. hrzi sz. a. ingatlanra legelő és er
dőilletmény nyel együtt 609 fit b*elértekben; 
a felsó králjoveczi 130 tik f< glalt ingatla 
nőkből Varga Mihályt illeti) */, részére és 
pedig 88 hrzi sz. a. ?|3 részre 45 fit, 93.
hrzi sz a. *3 részére 170 fit, 265 hrzi sz
a 7,3 részére 61 irt, 281 hrzi sz. a. *3 ré
szére 31 frt, 323 hrzi sz a. 2(J részére 47
frt, 328 hrzi tz a. 2|3 részére 167 fit, 375 
hrzi sz a. a[j 61 fit, 417. h'zi sz. r. j 
iészére 41 fit 440 hrzi sz. a. részére 
82 frt, 497 hrzi sz. a. 63 f.tra becsült ingat
lanokra az árverést ezennel megállapított ki
kiáltási árban firendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1800 évi jm im kr 
lió 2 3 - ik n a p já n  <1 u 3 ó r a k o r  * 
felső krá joveczi község házában megtartandó 
nyilvános árverésen a inegé lapított kikiáltási 
áron alól is eladatLÍ fognak.

Ar\e ezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 át vagyis 60 frt. 
90 ke, 4 frt 50 kr, 17 frt, 6 frt 10 ,kr, 
3 fit 10 kit, 4 fit 70 krt, 16 fit 70 krt, 
6 frt 10 kit, 4 fit 10 krt, 8 frt 20 k-t, 6 
irt 30 krt készpénzben,vagy az 1881. LX. t.-cz, 
42. §-ában j-lzett árfolyammal számított é* 
sz 1881. évi november hó l*én 3333 sz. a 
kelt igazságügy nvnisteii rendelet 8 §-ábau 
kijelölt óvadékkép‘s értékpapír tnn a kikül 
dött kezéhez letejni, avagy az 1881. LX 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előlege elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltati i.

Csáktornyán, 1889. szeptember 4-én.
A C sák to rn yá i kir. jbirúság m in t tlkvi 
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P  Pserhofer J.-féle
j — -------- g y ó g y s z e r tá r  B e c s b e n  ---------------  j

Singerstrasse 15. szám. ,.Zum goldenen Reichsapfel .
I tt< i • . . . .  , . zel.it eu K K  im-ft l»b«lHC*»ok n»v« alatt . ez utóbbi u« "t 1«lj » j‘»«al
:• V értiS Z litÖ  la b d a c s o k  megerdemliK. uiiwl CMkoff)..u uí*i. k ..ív b.-t«Ks.-*r letelik ""ívben • láb X

..ok tintásukul fény#««« bebixonyitottik - Evtiwdek úta aWacjok altalatiM >g«9 VMjjk I
I ve «x»mtalaD W t akad csattd melyben cmb k.tano ftwsMrbŐl »• vol«t sgykiu  kotstot. I

I d o b o s  15 lnb ililM eM l ‘i l  k r . ,  I te k e rő *  li d o b o z z a l 1 I r t  .» k r . ,  bérmeutetlen után-

I vét melletti m«}írk ultiéHse! I I r t  Itt k r .  j
A b í i i  clöiMM l- ktildéié ni*.II tt. Itérmeutw megktiIdőssel égj tekercs labdacs 1 frt 25 kr 2 tekercs 5

•: >2 frt 80 Í r .  3 tekercs 3 frt 35 kr -1 tekerca l irt 10 kr. 5 tekerca 5 frt 20 kr 10 tekeroa 9 frt 2*» kr. jI (1 tekercsnél kevesell)) nem küldetik s/At.) |
K é r e t i k  h a t á r o z o t t a n  P s e r h o f e r  J . - f é l e  v é r t i s z t i t ó  l a b d a o s o k a t

I k é rn i  sá rrá  Hpyelni, hogy a dtdtozok tetején leró fi Unix minden dobozon a használati utasításban j
láthatú l> e rl» « l'e r  J . névaláírással el lepvén látva és pedig — v e re s  — nyomásban v

j F ag y -b a lZ S Íim . r s t i t n m n t  j.-tói i tójely H» k . 1 rmentes megküldéssel 65 kr j | i
j: Keskeny utilfi-nedv, i írnt, rekedtség. gorcsk-di >gi’s sfb. ellen. 1 palaczk 50 kr. I r»|

!. Amerikai kösz vény-kenőcs, , f„rint 2n kr ?
( Por l&bimdás ellen, »„ kr. i.*i.,,n.- •... » n. |
*! Golyva-balzsam, ,...,.. iok, k. no.,.:.- ».*. k,. .■
I. Élet-essenezia (prágai cseppek >, :.f.... t0,z k« |
j Angol csoda-balzsam. [ l ,-,u kr k„ ,u.es.M-. kr. j
í Piaker-por, .i>» i d.,i„> *.i 3 5 i-.-...m. - >.m.—1 «> v. ,
I. Tannoncbinin-hajkenőcs, , u ....  f1*” I
i: Egyetemes tapasz. **%°Sk2 S .... ...... E*t> ^ \
5 |? r y r n l n m o w <  i iw-'/l BULI.RltílLA. W -tói Kitűnő biziszer megzavart emésztés minden J

X Íig \ (. bO D l(. > t l S Z t lv O  S O , következményei ellen Kg) csomag ára l Irt 
I Az itt ftlsorolt készítményeken i'irw 1 tlantenttift íz túszt fiat lapokban ht deleli 'irt *» kii földi i/yőyjfá'
!; stati kiHönlegesséy .r . eten iartatik • minden esetleg laktatón t>em lerii czitrk kiróna lm  pontosan - 
|( ‘ Ityju t dnijo< altba a to'zeriztetik >*

I Postái klÉffiéBják v " ^ 7r'r bekűidrbf, ö^jitlih  ■'‘greiddé^kné! iitámvIH in ifrít a te jo rsa lib a ii eszk'iziilteijflí. |
! A pina előleget >knid*sc mellett legczélizeriitihen postautalvány mellett) .. vételdíj sokkal kevesebbe ke
I •> rul mir.t az utánvété m li<tt v.i!o kuldésncl. . |l
1 -- — -— __ __ ............... . ... _■—   , IJ: A  J

1 U t á n z á s o k  e l l e n  m i n t a  é s  j e ^ y g y e i  v é d v e .

I  - s  G T C M O E S Ó  ►
I  S  c h a u m a n n G y u 1 a
I  v i d é k i  gy ó gyM zerlft 'l tfl  S(o«*kér»iilmii f i iiín zlé ni *avii« *okn»l  
I  K yo u io rh iijó k  éllon é v e k  ó l a  k i p r ó b ö l l  ólroiMli w e r
I  Kapható az osztrák magyar mooarehia m n len jóucvü gyógyszertárában
I  E g y  doboz á r a  7 5  k r .
I  Pos t a s z c t k l l l dé s  l e g k e v e s e b b  két doboz  v é t e l é n é l  u t ánvét t e l .
1  F ő r a k t á i  :  á i í ’H  A H I  A X X  1  I h l
H  viMki gyógyszertára K to rk s - r t tn b u ii .
1  N/.akl»|»ok vé lem én jc i v gyoiiiorbó é r té k é rő l
■  Wunerfáedicinische Wochenschríft (liéc i (?)ógyitszali lietilap) 187». 15.
I  szám A §chaumann gyula ur siockeraui gyógy.H*ertárAl)ól való gyomoraó egy
I  oly szer. mely emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak hurul-
’ ‘ jainil. vagy ebes való hajlamoknál étvágytalanságnál atb 'geo jó liatáaaal

bír és nemcsak élremii a minden étkezésnél használandó, hanem leginkább 
I  gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak összetétele, melyekben a leg-
■  jobban kip,óbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerit hatása i
■  csak a legumbb korban lett köztudomású — képviselve vannak, éithetové I
9  teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által e’éretnek És min-
■  denki. aki tudja, hogy éppen az emésztési zavarok mennyire befolyásol,ak |
B  az ember egészaégi állapotát, és mennyire lefogyasztják az egész testalkatot, .fi el fogjt ismerni, egy ily szer fontoaságát. ,
H  W ie n e r  M ed ic in i-c lie  l l l i l i te r  iBoCii gyógyászali lapok) 1878. hz.
I  A stockeraui vidéki gyógys/ertőr lula'donoaa Scliftlliliunn  <«Vül« gvógy-
■  Hzerész Által ké^/.itett gyomosraó különösen idillt gyomorlmrutnál jön ész^ze- I
■  idén alkalmazásba. Leginkább azon előnnyel bir az egyéb ro^z emésztéseknél |
I  használt szerek fölött, hogy könnyen élvezhető é«* hos-zabb ideig vehető a j
H  nélkül, hogy ártana. Különösei] ro<z emésztéssel bir > egyének részére 1
I*  ajánlatos. ]

TiidomÓMiil . Megbízható vevőim és elárusítóim tudtomra adták, hogy | 
itt ott a conourrensek, akiknek fogalmuk sincs a gyomorsó ö-szetételéről, 
minden érték nélkiiii szereket készítenek és az enyémhez hasonló dobozokban 
elárusiiják, amivel is kérem arra ügyelni hogy dobozokon az éu aláírásom J 
látható legyen. Scbaumann Gyula. |

N yom aton Fiscbel Fülöp laptulajdonosnál C sáktornyán
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