


IS át tűzi ki. Belépli-dij 1 frt. A tiszta jö
vedelem az egylet alapvagyonához csatolla- 
tik. A rendező bizottságba beválasztattak: 
ftárosi, Cvetkovics, Morandini, Krampacs, 
Masztnak, Hanzsel, Köffer, Adelman, Ditrich, 
Klein, Novak, Csák, Bors, Reizer, Gregl.

9. §. Az egyesület általános óhajának 
megfelelőig, tüzoltódelkészszé, városunk 
közszeretetben lévő hittanára, Varga Vida 
választatott meg.

10. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
Pálya Mihály és Bencsák Ferencz tagok ké
rettek fel.

Kmf
ffászló Alszeghy Alajos

elnök. jegyző.
gencsák gicncz
gálya tfihálr.

A közönség köréből.*)
A vasár- és ümiepnap.

Ezen tisztelt lapban már többször volt arról 
szó, hogy mily jó és dicséretre méltó volna, lm 
Csáktornyán a vasár és ünnepnapok úgy megtar 
tatnának, mint más városokban és amint vallá 
sunk parancsolja s józan eszünk tanácsolja-

Azonban sajnos ! A szép szavak nem hullot
tak termékeny talajra és mint a buborék elosz
lottak s megsemmisültek. Olvastuk a felszólalási, 
de semmit se leltünk. Jelen soraimnak c/.élju : 
felébreszteni álmából ami elöljáróságunkat. Vajba 
sikerülne, hozzájárulni szavaimnak ahhoz, hogy 
a mi városunkban és vidékünkön a vallással is lö- j 
rődnónek !

Csáktornya a központja a mi szép Murakö
zünknek, tehát arra van hivatva, hogy egész Mu
raközünknek jó példával menjen e'őre. Csáktor
nyáról terjedhet a felvilágosodás és a magyar nem
zeti szellem a muraközi nép közé. Csáktornya 
van hivatva arra, hogy megoltalmazza Muraközt J 
h különféle külső, idegen befolyástól ; szóval : 
Csáktornyának feladata meghódítani Muraközt a 
magyarságnak

Nagy feladat vár tehát ami városunkra, me
lyet a jövőben valósítania kell !

Az az ember, aki mások felett áll, hogy hí 
válását, feladatát becsülettel teljesíthesse, kell, 
hogy jó, szorgalmas és val'ásos életével az alatt
valóknak jó példával menjen előre !

Csáktornyának, mely egy nagy vidéken mis- 
sionáriusi hivatással bir és teje egész Muraköz
nek, világítania ke1! jó példával nemcsak a Mu
raköznek, hanem a szomszéd horvátoknak és 
stájeroknak is, mert ha a nép jobb és szebb példát 
lát ott mint itthon, akkor a missionariusi munka 
msddő lesz és magyar hazánk jövö története 
méllán panas/.kodhatik majd Csáktornyára, mint 
egy érdemeden rnissionáiiusra !

Félünk, hogy igazunk lesz, mer! Csáktornya 
nemcsak, hogy sok tekintetben nem megy jó pél
dával előre, hanem sok tekintetben úgyszólván 
nagy vidéken Dincs oly lendetlenség, mint Mura
köz fővárosában Csáktornyán.

Lássuk igazunk van-e?
Nemcsak az egyházi, de a polgári törvény 

is egyaránt szigorúan tiltja vasár- és ünnepnapi 
(délelőtti és délutáni) is'eni tisztelet előtt a korcs
mái zenét.

És Csáktornyán ? Ha valaki tudni akarja, 
sétáljon a nsgyvendégö környékére, aztán majd 
meghallja, hogy már délelőtt II érakor milyen 
ssépen tánczol a csőcselék, mintha lakodalom 
volna. Az igaz, hogy annyira mégis figyelmes a 
vendéglős ur, hogy az ablakokat meg az a jtókai 
bezárja.

Karácsony másodnapján véletlenül a nagy- 
vendéglő mellett mentem el, délután egy óra kö 
rül Ezen a nagy ünnepen a zenész urak ugyan
csak szépen húzták mindenféle embereknek.

A törvény szigorúan tiltja, tiltott időben 
(böjtben és adventben) a korcsmái zenét, kivevén 
fontos okokat, ekkor is főszolgabírói engedéllyel. 
És Csáktornyán nemcsak, hogy nappal, de éjfól- 
után is játszanak. És mindez az elöljáróság szeme- 
láttára, a Csáktornyái plébános, a városbiró és a 
közs. elöljárók legnagyobb die-öaégóre megtör 
tértik.

Arról is szó volt e lapokban, hogy vasár és 
ünnepnapokon be kellene a kereskedéseket zárni. 
Hanem ez is elaludt. Nézzük meg azon egyéneket, 
a kik Csáktornyán a boltokban foglalatoskodnak.

Minden kereskedé>ben egy idősebb segéd és

*) E rovat aia't közlőitekért a felelősség a 
beküldőt illeti.

2 - 3  inas van alkalmazva (12—43 éves gyemre 
kék), akik rendesen azért maradtak ki az iskolá 
hói. mert nem akartak tanulni. Kérdezem : minő 
ismereteik lehűlnek az ilyen gyermekeknek ? Mert 
elvégezvén a népiskola 1 ik osztályát, a loltba 
vagy mesterségre mennek. Ezután már semmi egye
be! nem hallanak, mint : e#y kiló kávét, esukrot, 
I, 2, 3 drb. gyertyát sat ; mennyibe kerül a 
kendő? a szövet? s hozzá hallja gazdájának go 
romba szavait. Vájjon milyen polgár válik az 
ilyen fiatal emberekből, ha felnőnek? Csáktor
nyán az ily tauonczok számúra nincs iskola, mint 
más városban.

A csizmadiák, c ipészek, szabók, fazekasok 
számúra — úgy tudom — van kétszer helenkint 
inas iskola. Azonban mit használ ez, amidőn ezen 

| vasárnapi iskolában is leginkább arról hallanak, 
„mennyibe kerül egy darab bőr, ha 25 darabért 
100 forintot adnak." így lelke nem kapja meg 
azon táplálékot, mi után szive nemesednék, mi 
vei ha az ész a szívvel nem együtt képeztetik, 
hiába minden fáradosásunk ; az ilyen ember ne n 
lehet tökéletes ember.

Hajoltam, hogy valamiféle uj iskolát nyí a- 
nak a kereskedői tanonczok számára. Remélni le* 
bet, hogv ez iskola tanulói nemcsak az írásban, 
rajzolásban és számolásban nyernek oktatást, 
hanem abban a tárgyban is, ami az etnheii szi
vet és lelket nemesíti — és ez a vallásiam

Végre tekintsünk kicsit ami városunk u czá- 
ira is ; itt sem ialáliiuk valami nagy rendet. A 
jáidán mindenféle hordók fekszenek, szjkérkéket. 
tály igákat húznak, kólák árulnak. (Egy kofa S z - 
Ríván napján es Újévkor is mint egy kotylóstytik 
ült és tejfelt árult.) A közönség |>edig, amely a 
köis4gi adót íi'.eti, kénytelen a legnagyobb sárban 
az u'cza közepén menni.

Ezeket azoknak ajánlom ügyeimébe, akik 
a mi városunk elöljárói, me. t Csáktornya feladata: j 
a rendszereidben nemcsak Muraköznek, hanem 
a mi szomszédainknak is jó példát adni.

Eőljáróság! Jegyezd meg Sanekának, a po
gány bölcsnek szavait, aki azt mondja: Nem jó 
az az elöljáróság, amely szemei olölt csak a z 1 
időleges javakat hordja és nem adja meg Isten
nek ami az Istené, mivel az olyan elöljáróság, 
mely mm ismeri az istent és a rendet, abban 
hasonló Senekálioz, hogy pogány, de nem bölcs, 
mint Seneka.

Csáktornya, 1890. jan. o.

Vafc.ir tís ü n n ep n ap
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— Kószám' nyilvánítás. A helybeli jótó 
kony nőegylet múlt évi deczember hóban 
Zi°gler Káhnánné alelnük indítványa foly
tán az egyleli pánztárból 40 irtot, — to
vábbá az egyleti tagok adakozásából, ne
vezetesen : Dr. Krasovetz Ignáczné, Murai 
Róbertné, Zegler Kálmánná 5 5 frt; özv.
Göncz Lajosné, Sárosi Lászlóné 3 - 3  frt 
Nuzsi Mátyásné, Schulegg Viktória, özv. 
8zy Sándornál özv. Tódor Józsefné. Fodor 
Róza, Zozolly Mária 2 2 í r t ; özv. Ziegler
Lajoané, Vollák Rezsőiig Szilágyi Vilim, 

.Szeiverth Antalné, Probszt Ferenczué, Rru 
szatz Maliid, Pecsornik Károly né, Pálya 
Mihályné, Ángyán Kálmánná, Baumlmck 

| Maliid, Bencsák Stana, özv. Deurbányi 
I Elekné, Kollarits Mihályné, M tyer Súrolta, 
Molnár Elekné, Molnár Mária, Németh 
Istvánná 1 — 1 frt; Htok! Szidónia, Margi- 
tat Józsefné, Molnár Józsefné, 00 H9 k r ; 
Bellák Róza, Bencék Terézia, Czvetkovits 
Antalné, Dolenecz Betti, Fejér Ágnes, Grész 
Ernesztin, Hfíbner Károlyné, Zrínyi Jó-efa. 
Matanovits Petemé, Méneséi Károlyné 50 — 
50 krajezárt; Bors Anna 40 krnjezár és 
Tóth Nina (30) krajezár, — összesen 97 
írt . 0 krajezárt adományozott és a helybeli 
közs. elemi népiskolába járó szegény növen
dékek (30) részére, téli ruhát, és lábbelit vett. 
— Ugyancsak az ,Els?ő magyar asztaltársa
ság* nemeskeblü tagjainak, nevezetesen: 
Felhő Jenő, Strahii Károly, Neumann Vil
mos és Németh István urak fái ad Italian buz
galma folytán 12 növendék ; a Népfelkelők 
asztaltársasága « az ifjúság és a tanilgy 
bu gó barátja Szeivert Antal szives fárad

sága folylán .szintén 12 növendék részesült 
í segélyben. Az árvák és a szegények névé 
Inn fogadják ú ry a fenntnevezett fest Öletek, 
mint cgye ek emberbaráti cselekedetükért 
az intézet leghilásabb köszönetét. Áldja meg 
őket az ég hosszú élettel, hogy minél szá
mosabb éveken át gyakorolhassák ema di- 
c séret re n*m miit nemet emberbaráti cs>-
lekedettiket. Ctáktornyáu 1890. jan. 8. 
Jeney Gusztáv ig. tanító

— Níegyliti gyűli*. Ma déluIán 2 óra
kor tartja a Csáktornyái jótékonyczélu nő 
egylet szokott évi rendes közgyűlését a 
községi néptanodában

— galeset Máj he \ Ferenczet, mura- 
szent mártoni veterán tanítót, lapunk szetk. 
édesatyját baleset, érié. E hó 2 án Stridón 
megcsúszván, elesett és b il karját törte A 
gyors otvosi segély folytán karja helyre- 
igazittatott s állapota tűrhető. Ugyanaznap 
Str dón egy asszony megcsúszván lábát 
törte Stridón is behintelhetné az elöljáróság

i ily síkos időben a város egyetlen ut ez áj át 
I fürészporra! !

— A.Z  i :llu o r iz .\ Csáktornyán is, habár 
' es;ik szórványosan — kiütött Több egyén erős 
nátha mi itt, mellyel gyenge köhögés, mel 
torokfájás és Iá/, jár, — ágyba került. Egy hét 
óta ná'unk szokatlan n így köd uralkodik, mely 
az orosz né ha terjedésére kiválóan alkalmas.

— K v i s z ú 'n a d ú s .  Daák Jö/seí a Csák
tornyái önk tűzoltó egylet buzgó pénztárnoka a/, 
idén is — dicséretre méltó szokás szerint 
nyomtatásban adta ki évi számadásait. Az előt
tünk fekvő ívből lál|uk, hogy a bevétel és kiadás 
rovat 1281 frt 79 kr.. a vagyon rovata 01 1* fit 
0? kr. összeget mutat. A segélyalap összege 2118 
frt 03 kr Teher semmi.

- -  O id r;\th a m isit ,& * . Az alsó-lendvai 
takarékpénztárt ismét megkáro itották. Több mint 
890 frt értékű, jegyzői és bírói pecséttel és név
aláírással eliá'otl hamis kötelezvényre pénzt vet
tek fel. A gyanú isme: egy jegyzősegédre irányú't. 
A vizsgalat folyik.

— Iv ö fS zA n etn y ilv ? v u itj is . A Csáktor
nyái Kisdedóvó Egyesület által 1889. decz. 3t-én 
tartott Syivester e«té!yen összesen befolyt 141 
frt Hí kr Levonván ebből a 3^ frt lí krra rugó 
kiadásokat, a tiszta jövedelem 100 frt 10 krral 
növeli a* egyesületnek alaptőkéjét. — A< estély- 
lyel egybekötött tombolához nyereinéuyiárgyakat 
adományozni a következő urbölgyek és urak szí
veskedtek : Bárnyak Károly l, Göncz Lajosné l 
dr. Krasovecz IgiAcsné I, Kraso'ec? Anna I, 
Morandini Bá'int 1, Nuzsi Mátyás 2, ifj. Poltok 
József 8, Pólyák Mátyás 1, Pecsornik István l, 
dr. Schwartz Albert 1, Sárosi L\9z!óné 1, S/ei 
vert Antal )1, Sztnhia Ferencz I, özv. Tódor 
Józselné 2 Tódor Jó.:*ef 1, Wo’.lak Hezsöné I, 
Vrancsics Károlyné 1, Ziegier Kálmánná I — 
Az estélyen íelü tizeitek a következő urbölgyek 
és urak ; Ő írttal S'nkonyi Zsigmond ; 3 írttal 
(irimer testvérek ; 2 frt 50 krral Hárdió György 
«lr; 2—2 írttal Ziegler Kálmán, Wolf Béla dr, 
Bos«nberg L»jos; 1 fr« 50 krral Pecsornik Isi*

jván : I —I frita! Eiscber Endréné. Göncz Lajo-mé,
! Pálya Mihályné. Weisz Miksa. Újvári Mihály, 
Ilir ohmann Leó, Ilirschmann Samu, Wollak 
Rezső, Scbwarz Albert dr., Krasovecz lgnácz dr, 
Pét bő Jenő, Baumann Zsigmond, Heinricb Miksa, 
Alszeghy Alajos, ifj. S'.eivert Antal, Samu József,

: (irézló ,1. János, Probszt Ferencz, Stinkovic* F e
renc*, Fischel üzlet; ő0 50 kiral Kovách Emi1, 
Morandini Bilin*, Fejér Dénes, Vruntsiis Károly, 
Nuzsi Mátyás, Fürnek László, Simon Ltjos, S/.i 
Ingji Gyula, Fejér Jozgef, Brauner Lajos. Elsők 
tárgyaid adományozásával a tombolajá'ék vátos/- 
tékosságát és érdekességét emelni, — u'tíbbiak le- 

j Uidizeiéseik á tál az estélynek anyagi sikerét e lő
mozdítani c ó!z'> ezen nemes törekvésükért fogad
ják az egyesületiek szive mélyéből fikadt leghá- 
lásabb köwönetét. Csáktornya, 1890. január 1-én.

Az elnökség.
— A helybeli kÖ:s iskol szék Ziegler 

Kálmán elnöklete alatt í hó 4-én illést tar
tott Az izr. tanulók hitoktatási óráira nézve 
a hitközség rabbija — a az elemi isko’a 
igazgatójának kezö< megállapodása alapján 
a statugquo marad érvényben Arra nézve, 
hogy a polg iskola szolga a ne egyszerre 
hanem havi részletekben kapj \ évi fizeté ét 
a magas kormány elutasirólag intézkedett. 
Iskolaszék °ajnálatának adván kifejezést e



fölött, a város elöljáróságát kéri föl, hogy 
addig, mig a ministeriumtól az egész ösz- 
szeg ki nem utalványozlatik, havonként sa- 
já* pénztárából folyósítsa a havi illetékeket 
érdekes és fontos részét képezte iskolaszék 
illésének a minister leirata, melyben a vá
rosban lölállitandó alsó fokú ipar- és keres- 
kedelmi iskola részére 530 frt szubventió- 
nak kiutalványozását tudatja. A magas 
kormánynak eme kegyes ténye, iskolaszék
nek nagy örömet okozott Így lehetségessé 
válik az eddig czélla’an s eredménytelen 
vasárnapi ismétlő iskolának beszüntetése s 
alkalma lesz úgy az iparos- mint kereske
dő tanulónak, hogy hivatásának megfelelő 
ismeretek- s műveltségre szert tehessen. A 
város elöljárósága ennek folytán megkeres 
tetik, hogy iparhatóságot választasson, mely 
az iskolának szervezését kezeibe vegye, hogy 
minél előbb megnyitható legyen. — A köz
ségi isk. tanítók is megjelentek iskolaszék 
előtt, hogy lakásbérök a helyi viszonyok
nak megfelelőig szabály oztassék. Iskola
szék e kérésüket, tekintve a lakásoknak 
drágaságát, a legmelegebb pártolással tér 
jeszti át a város képviselőtestületéhez a tőle 
telhetőleg azon lesz, hogy a városi tanítók
nak ezen méltányos kérése kedvezően elin- 
té* tessék.
Ü9 — <£z alsö domboiüi nagy vendéglő tér 
méhen 1890. évi január hó ?5-én a hely
beli tűzoltó egylet pénztára javára tartandó 
zártkörű tánszestélyt rendez. Rendezőség :
W B W M lfeg jLjj.u" 1 •—a- 1 —-i-

VII. TECAJ

Hirscliler Ödön elnök. Pchler Imre alel- 
nök. Korber János pénztárnok. Szlámek 
József ellenőr Berger Manó, Gadó Lajos, 
Kobn Károly, Lőke L^jos, Löwe Adolf, 
Neufeld Ödön, Kosenfeld Kde, Vámosi Ti 
vadar Belépti d ij! személyjegy 1 írt, csa
ládjegy 2 frt 50 kr. Kelül fizetések küszö 
nettel fogadtatnak és hírlapiig nyugtáztat- j 
nak. Jegyek előre válthatók : a pénztárnok 
ur lakásán és este a pénztárnál. A t. höl
gyek kéretnek, egyszerű öltözékben megje
lenni. Kezdete 8 órakor.

— füzes t. E hó 10-én délelőtt kigyuladt 
s leégett Csáktornyán a Legelő-utczában a 
Dobsa-íéle ház. A hamar megjele ít tűzoltók 
megakadályozták a tűz tovább terjedését, 
noha az égő ház c-»upa szalmaf dele* ház
zal volt körülvéve.

— §ucsu. T. Barátaim ! Sorsom és lii 
vatásom messze vidékre líorvát-Neus’nára 
(Torontál megye) szólítanak hol kántorta 
nitónak választoltak m°g Mielőtt e rég la
kott « rám nézve feledhetetlen vidékről 
távoznám, kötelességemnek tartom mindenek
előtt mély köszönetemet, kifejezni t. bará
taimnak, kik irányomban annyi éven át, 
oly meleg ragaszkodással viseltettek. Isten 
áldását kérve Muraköz összes lakosságára, 
maradtam soká nem ényésző tisztelet és 
hálás emlékkel Horvát Neu inán, l v89 dec. 
31. Spindler Gyula kántortandó.

— Kö zönitnyilv.iait'S A béc i hiztosi'ó
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társaság, Friedrich Nándor tőügynök ur 
által, a goricsáni önkéntes tűzoltó-egyletnek 
a legutóbbi tűz alkalmával kilűntetett ügyes 
ségükért 15 frtot méltóztatott ajándékozni. 
E nem es tettért e helyen is hálás köszönetét 
nyilvánítja az egylet nevébe •. Goricsán 
1889-ik évi deczember 26 án A parancs 
nokság.

— $ öretésre méltó. Mura Sz.-Mártonból
ir,ák a következőket: A szép Muraköz több 
községén volt már szerencsém éjnek idején 
átutazni, de Csáktornya é* Kerlak városo
kon kívül este a házak ablakaiból kipislogó 
világosságon kívül semmiféle kivilágítással 
nem találkoztam, úgy hogy korom sötétben 
voltam kénytelen utamat iáiban, vizbtn, 
hóban folytatni, llo ly  ez az idegen utasra 
kellemetlen dolog, azt mindenki tudja. Nem 
igyáll a dolog Mura-Sz Márton falucskában, 
mert ott az utcza ki van világítva s ha az 
ottani tisztességes vendéglőben az utas nem 
is óhajtaná kipihenni fáradalmait, bátran 
folytathatja a kivilágított falun keresztül 
ut,át. Utczai lámpákról gondolkodtak s azo 

lkat kivilágítják : Marc-ics Károly vendéglői,
' Stöger József és Rostnberg Gyula kereske
dők, kiknek példáját Muraköz más közsé
geiben is követhetnék.

— S z in u s z é t  Csáktornyái'. Sághy Zaig- 
tnond iga/galó e hó 15-én, 26 tagból álló társu
latával m ű k ö d ésé t városunkban megkezdi A ján lju k !
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U r • d a l i l t a  p i s a r u a  : 
M in i  ugű«, frateraka hiSa, léra 
m  kftftdifaaciji. - -  3 urodnikom 
atfiü »  arak! dán jotoriti med 
11 i fi Túrom. — St6 poüljk# 
tifcaóe m aadriaja novinah, naj 
a. polfljaju na íme M a rg ita l  
J o z e fa  oradnika vu Cakoreo

I i d a t a l j a t r a t
Kualára Fiaohel Fillpova kam te

piedplata i oDanana poiiljaja.

l ’r e d p l a tu a  vem* J e t

Na celo t e t ő .....................I fr t
Na pol l e t a .....................’i í'< t
Na {étéért leta . . . , l J ii

Pujedini broji kultaju 10 kr

Obznane se puleg pn^ idbe i fal 
raómaja.

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeói druitveni znanstveni i povuóljivi üst za púk.
____  ______ Izlazi ivaki tljeden jedenkrat i to : vu evaka nedelju. __ _______  _
Sh*H>mtglasnik ^Medjimurskogapodpomagajwega Hnovniikoga druitva „Cakovefke iparkasse**, nMedjimursk* spatkasse", „Dolrtjo-Mtdjimurske iparkasse* 
___________________________________ i  „Podpotnagajuíega drultva** „Gornjo-Medjittiurskoga knltumcga druitva**.

tíospodarstvene malenkasti.
Bratva vu prestupnih letah

Dr. Haas zvani vuöeni ílovek piSe, 
da \u  ovem stoletju skoro vu svakim 
prestupnim letu jo zloőesta bratva bila. 
On isti obiljtóil s íje , da : vu lefu 1800 
zloCesfo i malo vina je bilo, I80 i-tom letu 
vnogo, ali slabo vino, 1808-ga leta vnogo 
ali jako vedeno víno su trsi obrodili 
1812-ga malo i ne dobro vina je bilo 
1816-ga je grozdje tak z'oőesto bilo, d'. 
vu nekojih mestih niti nisu ga pobrati 
hoteli, 1820 ga grozdje nise je dozrelo 
1824 ga malo i zlocesto vino je bilo,
1828-ga vnogo, ali tvrdo vino su brali, 
1832 ga leta na jesen je grozdje joá zeleno 
i kiselo bilo, malo, iuhko vino dalo. 183G- 
ga malo, ali dobro vino su gospodari do
bi i, 1840-ga malo i kiselo vino su trsi 
obrodi'i, 1844-ga vino je malo i kiselo bilo, 
1848-ga samo negdi negdi jé dobro vino 
zraslo, ar je jesen kratek bil, 1852 ga 
malo, ali srednje. 1856 ga malo, 1860-ga 
jako.zloőeslo, 1864-ga zloCesto, 186S-ga 
vnogo i jako dobro, 1872-ga zVeslo, 
1876-ga srednje vrsti, 1880-ga malo, alt 
dobro vino je zraslo, 1884-to leto je vnogo 
i dobro vinu dalo. Ovi zabiljeiki se Kran 
cuzkoga orsaga tiOeju

Spameten kokot
Jedtn pr sf olec quardisn piíe sledeőe 

iz Nem ke: rJ-loim am  r^d mlgdinu pá'<

zato na kloáterskim dvoiu vnogo lé'pih 
kokofov drÉim. Kio^tra sem dal ztiova zi- 
dali pák zato morál sem m<je kokoái 
drugam premestiti Lcpoga, velkoga kokota 
sem k b atu vu M’inje selo dal, koj je 
t»k*j lépu m'adinu imeb ali mu je bas 
kokot faliI. Pohoii) sem brata za nekoliko 
dnevov, i obraduval sem se, k»ida sem 
videl, da se je mo kokot frisko spoznal s 
koko-i i dobro se cutil med njimi. Za Sest 
mesecov sem 8 ^>ko ov poslal bralu Kad 
je brat moj kokosi iz korpe na dvor pustil 
moj kokot naienput k ttjim beái. rnduje se 
i od öve minute neve ostaviti svoje neg 
daán e póznát ce Na svo e neve pnjdaftioe 
niti se neőe zgledntiti. kője vezda po sel 
k susedam hodiju za kokote Kokosi i kokul 
spadaju k tak zvan j Lígltorn fajli, lépi 
voliki su, pa zato ueóe kokot med prostimi 
se’skimi k' koji ostati.

Kak je treba pokvarieni med poboísiti?
Ako med dugó na jed iim nepriliénom 

meslu stoji, zlofes i tek i zloCestu dtihu 
dobi, pa ga nije moói lm.muva'i. Tikov 
pokva jeni tred se ovak more pobol ati . 
Zemimo 400 gramov vuglenja dr enoga, 
zatuéimo ga na drobne f.late op?rimo ga 
nekolikoput, onda zemimo na 3 ki!e meda 
6 liter vodu, zme'ajmo skttp, denimo nut r 
vugl n!e i luihajmo jól vure dugó na og- 
rju. Zatem precedimo mcl nekolikoput,! 
da se ojísii. Po takovim biratanju zgub 
rr.éd svoj zlo eíli lök i zlo'estu duhu.

Krletke vu hi/i nisu zdrave
íz krletkah se z oőesti znk  rezsiruje 

vu h»ii, kai nije zlraro, zato treba to 
prepreöiti. Kak ? To je jako jedao tavno. 
Na d iu krletke sipljimo prosti gips, prem 
okolo kopanje. Na gips treba je vsipati 
malo peska. Tak je moói i vu go’ubinjaku 
i kokoáinjaku prepreöiti izparivanje zloAes- 
loga zraka Gips je i zato dobér, ar gnoj 
mladinali pobol ava

Kolendar za gospodare.
Za mesec januar.

Okolo I)i ê. Nova druzina stupiju vu 
slttábu : svakomu je treba povedati svoje 
delo l)r a je mo i dimo zvoziti Gospo- 
da stvena sreditva treba je p pravili. Za 
zimu v sranjbu de'o povrtje treba je po 
glednuti, da se neskvan, skvatjeno treba 
je vun zbirati. Krumpir treba oöistili.

Na poljtt. Na polje vu ovim masecti 
gnoj voziino.

Vu sadovnjaku. Marii ivó trobl iskati 
i | on átiti mravljinjake i gnjézd i gutenicab 
Satovna dióva treba oóÍ9titi od mahovine 
Kite za okuliran e i ceplenje je najbolje v« 
priskrbeti, öve moramo do hasa «vanje vu 
fajhtnu pivnicu deti

Vu goricah l gorice je freba pognojiti 
Sktb 'i se treba za kulice.
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tér kada je sveéenik veliku mesu sUiíil, iz- 
vidi ítí *epa revolver istreli se pod svetom 
sluíbom boíjom. C evek ! Gde je tvoja 
vera ? gde ti je ufanje vu Boga ?



Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 
évi LX. t.'cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
5412 száma végzése által Máté Pál és tár
sai hodosáni lakosok javára Gregoran Balázs 
hodosáni község bírája ellen 153 forint 22 
kr. és 154 írt 22 kr. tőke s járulékai köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával bróilag lefoglalt és 400 fi ti a be
csült kukorhza és egy ménlóból álló ingósá 
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 5412jp- 89. sz 
kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, 
vagyis Hodoiánban leendő eszközlésére 1890. 
éfi Január hó 23 ik napjának délctáni 2 órája 
határkőül kitüztik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve- 
résen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsá'oo 
alul is készpénz fizetés mellett eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára tz 
1881. évi LX. fc.-cz. 108. §-áb&n megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Ke )t Perlakor, 1890. januar hó 8 napján

SOHÁR KÁLMÁN
503 kir. bir. végrehajtó,

"C rta ,n za ,so l^  e l l e n  m i n t a  ó s  je g -y g ry o i T rédT re.

- ◄  G - T C M O B S Ó V
S c h a u m a n n  G y u l a

v i d é k i  K .y ó i 'y k z r i 'ék d Ő l  S t o c k c r a i i h a i i  cinéNxtf>NÍ * a v á r o k n á l  én 
u m o r h i i j ó k  r l l n i  I v e k  ó l a  k i p r ó b á l t  é l r o n d i  Hi.er.

Kapható az. osztrák magyar monarchia m nőén jónevU gyógyszertarában 
E g y  doboz á r a  75  k r.

P oa t aszót kit Idea legkevesebb két doboz vételénél utánvéttel.
M h  F ő r a k t á r :  S 4  II A I M A  \  \  G V I L . I

vidéki gy égy szert ára N io e l ie r n i ib n i i .
1«y ó g j  í i s / a I i  v / . s i k lu b o k  v é l e m é n y  e i  v  u y a i n o r s ó  é r t é k é r ő l

Wi ner jjj[edicinische Wochenschrift (Bőcű g) ógyóaz.tli hetilap) 1878. 15. 
szám A Schaumann Qyula ur stockerani gyógyszertárából való gyomorsó egy 
oly szer. mely emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak hurut
jainál, vagy ehez való hajlamoknál étvágytalanságnál stb igen jó hatással 
bir és nemcsak étmidi s minden étkezésnél használandó, hanem leginkább 
gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak összetétele, melyekben a leg
jobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerű hálása 
csak a legu abb korban lett köztudomású — képviselve vannak, érthetővé 
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által e ’é r e t n e k .  És min
denki. aki tudja, hogy éppen az emésztési zavarok mennyire befolyásolják 
az ember egészségi állapotát, és mennyire lefogyasziják az egész testalkatot, 
el fogja ismerni, egy ily szer fontosságát.

W ien e r M ediciní«clie H lih ter (Bécsi gyógyászati lapok) 1878. 22. sz. 
A gtockeraui vidéki gyógyszertár tula donosa S e lum m aim  liivulfi gyógy
szerész által készített gyomosrsó különösen idült gyomorhurutnál jön észsze
rűen alkalmazásba. Leginkább azon előnnyel bir az egyéb rósz emésztéseknél 
használt sze;ek fölött, hogy könnyen élvezhető és hosszabb ideig vehető a 
nélkül, hogy ártana. Különösen ro«z emésztéssel biró egyének részére 
ajánlatos.

Tiitlom áM il Megbízható vevőim és elárusítóim tudtomra adták, hogy 
itt ott a concurrensek, akiknek fogalmuk sincn a gyomorsó összetételéről, 
minden érték nélküli szereket készítenek és az enyémhez hasonló dobozokban 
elárusítják, amivel is kérem arra ügyelni hogy dobosokon az én aláírásom 
látható legyen. Schaumann Gyula.

*

Nyomatott Fi?chel Fülcp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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