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A »MURAKÖZ*
megjelenik minden vasárnap. 

E lő fize tés i á r ak :  
Egészévre 4 írt. — kr. 
Félévre 2  frt. — kr. 

Negyedévre 1 frt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz“ 
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fischel Fü- 
löp könyvkereskedéséhez Csák 

tornyara küldendők.
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Céna mű j e :
Na cílo  lelő 4  Ir t  *— k r  
Na pol leta S ir t  —  kr 
Na íe lv ír t  t frt — kr ‘

Sva pisma i  poéiljke naj ee 
poéHjáju „Uredniétvu Med- 
jim urja“ a predplata kn ji- 2a ru F iiip a  F i s c h e l a  то 

Cakovec.
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A perlaki örömünnep

Öromünneptt ült Perlak városa t. hó 
8 án a kir. járásbíróság felállításának tisz
teletére Daczára aroszidónek.azaleó-vidékröl 
számosán s Csáktornyáról is többeti jelentek 
meg Perlakon, hogy résztvegyenek a város 
ez ünnepélyén és szemtanúi legyenek ama 
ötömnek, melyben Perlak ez alkalommal 
úszott. Es valóban az alsó vidéken indokolt 
is a nagy öröm mert Perlak városa és az ; 
alsó*vidék szellemi és anyagi elhaladásának  
elöhirnökét látjuk a kir járásbíróság felálló 
lásában. Perlak városa és az alsó vidék 
előmenetelének hajnalcs'llaga tűnt fel nov. 
elsejével a járásbíróság felállítása napjával 
Kgy ily hivatal mint a kir, járásbíróság 
ujjáterém leni képes egy várost, egy vidéket, 
meri annak iparát, kereskedelmét megte
remti és ez által annak vagyonosodására és 
művelődésére jelentékeny tényezőül szolga'.

Tudja ezt Perlak városa s e tudat 
hozta össze Perlak polgárságát s vendégeit 
a perlaki nagyvendéglő éttermébe társas- 
ebédre s ez  örömet hangoztatták a város 
mozsarai reggeltől estig. Mintegy hetvenenen 
jelentek meg a délután 1 órakor kezdődött 
banquelten. A kir. járásbíróság biráit és ' 
hivatalnokait a város elöljárósága kérte fel 
a megjelenésre ,s a midőn azok élükön 
(iölz kir. járásbiró úrral megjelentek a terem 
ben, lelkes éljennel fogadtattak Az asztal
főt a kerület képviselője Molnár Antal ur 
és a kir. járásbíróság tagjai foglalták el. 
Már a második fogásnál elkezdődtek a fel
köszöntők. Or. T e r s a n c z k y  lelkes 
és hazafias beszédében a legelső magyar 
embert, a királyt, —  M o l n á r  esperes az 
igazságügyi Minister urat, U e z s e k ,  Per
lak város jegyzője a város nevcben a kir. 
járásbíróságot, — S z e b é n y i  ügyvéd az 
alsó vidéket, — G ö t z járásbiró Perlak 
városál köszöntötte fel s kérte annak pol 
gárait, hogy fogadja be a város őt és 
hivatalnoktársait kebelébe. E l a p o k  
s z e r k e s z t ő j e  Perlak városát, mint az 
alsó-vidék központját köszönté fel; köszöntő ét 
azzal végzi, „hogyha majd itt a Dráva és 
Mura partján, e szép rónaságon magyar 
szó és magyar dal fog hangsam, ha az 
okszerű gazdálkodás, az ipar s kereskedelem 
fel fog virágzani és a nép ezáltal boldog s 
megelégedett lesz, akkor az érdem senkié 
másé ne legyen mint Perlaké, mert Perlak
ból, mint központból kell minden jónak, 
szépnek és nemesnek a vidékre kiindulni • “ 
Ezen m issióhoz kíván a város polgárainak 
erőt s ak ara to t! — Si p о s gyógyszerész
a kir járásbíróságért iszik, mint amely 
Perlak város társadalmi viszonyait fogja újjá 
teremteni.

Z i e g l e r  kir. közjegyző szellem es és 
nagyhatást keltett felköszöntőjében azt 
mondja, hogy bár mennyire takargatjuk is, 
mégis fáj minden Csáktornyáinak, hogy a 
járásbíróságot megosztották- De ennek igy 
kellett történnie és máskép nem is történ 
hetett í) a mai ünnepélyt úgy tekinti, mint 
egy lakodalmat melyben a m enyasszony a 
kir. járásbíróság, a vőlegény Perlak városa, 
az örömszülők meg a csáktornyaiak, akik leá
nyukat. a járásbíróságot férjhez adták s 
akiknek fáj ugyan, hogy leányukat elviszik 
de mégis vigasztalják magukat, hogy 
leányuk jó helyre ment férjhez. Poharát

emeli a Csáktornya és Perlak városa közti 
egyetértésre és barátságra. T e r s a n s z k y  
Banelbt élteti, mint aki legtöbbet fáradozott 
a járásbíróság felállítása érdekében Banelli 
megköszöni a felköszőntést- S z e b é n y i  
Ziegler toasztjára élczelve megjegyzi, hogy a 
járásbíróságot nem a csáktornyaiak adták 
férjhez, hanem az megszökött tólftk Mire 
Zibgle r szintén élezésen megjegyzi, hogy igenis 
tiszteségesen adtuk férhez a járásbíróságot s 
nem szökött meg, mert hisz azt mindenki 
látta, hogy a menyasszonyi hozományt (akták, 
bútorok. Szerk.) nagy ládákban, kellő kiséret 
inellett küldtük el. S i p o s  arra emeli poharát 
hogy a Csáktornyái kir. adóhivatal is megok
tassák. (A csáktornyaiak élezel ve felkiáltanak: 
„Azt szívesen odaadjuk, csak vigyék !*) S z e 
b é n y i  Molnár képviselőt, M o l n á r  pedig 
választóit élteti. í)s megindult a fel köszöntök 
árja, a többi között: Ziegler, Verb, Molnár, 
Szebényi és mások a néphez sikerültén hor- ; 
vátul mondanak felkőszöntőt, Tereánszky, 
Peczek s mások magyarul; de ki tudná megfi
gyelni és feljegyezni a sok felköszöntőt ?! 
S i p o s  indítványozza, hogy a mai nap em 
lékére a jelenlévők nevemet Írják egy ívre, 
mely a város irattárában örök emlékül meg- 
óriztessék. Ez indítvány elfogadtatván, az alá
írás ázonnal megtörtént.

A jókedv délután 6 órakor már tető
pontját érte, a jelenlévők helyeiket ott hagyva 
ismerőseiket keresik fél s koccintanak a nagy 
nap örömére másnap reggelig. Sorainkat azon 
őszinte kivánattal zárjuk : vajha minél előbb 
megvalósulnának Perlak városa és Muraköz 
alsó-vidékének a kir. járásbíróság felállítása 
alkalmával szőtt reményei, vajha Alsó- 
Muraköz minden tekintetben felvirágoznék!

Néhány szó a torok penészről.
(Dyphteritis.)

I r t a :  Dr. K r a s o v e c z  I g n á c  z.
A torok penész (dyphteritis), melynek je len t

kezéséről ezen lapnak múlt évi szamában szóltam, 
nálunk nem ismeretlen vendég többó, ellenkezőleg : 
oly otthonosnak érzi magát vidékünkön és oiyany- 
nyira belevette magát, hogy már-már le sem 
rázhatjuk a nyakunkról.

Jelenleg Macinecen és Felső-Mihályovec2 en 
oly mérvben uralkodik, hogy f. évi január 1 -töl 
máig 90 gyermek és több felnőtt is ezen betegség 
áldozataivá lettek.

Átlag véve elhal a gyermekek fele, sőt annál 
is több és van több olyan ház, melyből 8—14 
nap lefolyása alatt valamennyi gyermek kipusztult.

A szóban lévő betegségnek vidékünkön oly 
annyin* rohamos terjeszkedésének okai lelől meg
képeztetvén, —erre, sajnos, a következőkben ad
hatom válaszomat: A .  to ro k p e n é s z  o t t  te 
n y é s z ik  letfink& bb, ja ho l a lk a lm a s  t a 
la jra  ta lá l. A torokpenész keletkezésének és 
terjeszkedésének ezen alkalmas talaját képezik: a 
piszok, a tie/J át lanság, sok embernek együttes la
kása egy szobában és a fogyatékos táplálék.

Mindezen felsorolt, teltételeket, mint a torok- 
penész hü szövetséges társait, előtaláljuk az em
lített községekben.

Az odavaló házak egyike mellöl sem hiá- 
nyozhatik úgy vagy 5 . . 6  lépésnyire a lakásoktól 
az éktelen nagy szemétdomb, ha beljebb hatolunk a 
lakóházba, akkor egy csekély terjedelmű, alacsony, 
apró ablakos és dohos levegővel telített szobába 
lépünk, melyben télviz idején éijel nappal 6 — 8  
személy tanyázik. A szoba tisztasága, valamint a 
lakók táplálkozása tekintetében is sok a kívánni 
való. —

A hol tehát a betegség ily tömérdek tápláló 
anyagra bukkan, ott ninos min csodálkozni, ha 
ijesztő gyorsasággal terjeszkedik.

Nem megütendő azon körülmény sem, hogy 
a torokpenész ragadós, azaz olyan betegség, mely 
az érintkezéstől tovaterjed,

EiváHkópan a 2  -14 éves gyermekek bírna к 
hajlammal és fogékonysággal ezen betegség iránt 
mindazonáltal felnőttebb emberek is e<hetn»k 
sőt halhatnak beléje, igy haltak el a torokpenész
ben Mihályoveczen október havában 1ч 19 * 
zt) éves személyek is.

A torokpenész nemcsak közvetlenül, hanem 
közvetve is átruházás által) ragadós, t. j ПРШ 
csak azon személyek eshetnek ezen h e te d b e , 
kik oly szobában tartózkodnak, melyben ily beteg 
fekszik, hanem olyan személv К  ki valami torok- 
penészes bpteggel érintkezett, anélkül, hogy ő 
maga megbetegednék, ... elhurczolhatja a betegsé
gei, átruházhatja más személyekre s m  megtér- 
tőztetheti ezeket. A ihegiertőzfetés tehát a kér 
anyagnak átruházása utján megy végbe, ezen 
anyag épugy személyeken, mint az e*yes tárgya*' 
kon is, melyeket a beteg elhasznált volt. j kanál 
zsebkendő, törülköző stb.) tapadólag előfordulhat 
A kóranyag igen nag7 ellenállási szívóssággal Mr 
úgy, hogy hosszabb idő több hét múltán sem ve
szíti el ragadós jellegét. A betegség a megfertőz 
tetés pillanatától egészen jelentkezéséig 2  -5nap sőt 
annál is hosszabb időtartamot vesz igénybe. így 
pl. ha valamely gyermek egy. a betegségben siny* 
lödő pajtásával érintkezve, megfer»öztefik, akkor 
nem azonnal betegs/ik meg, hanem elhúzódik 
2—5 nap is, míg a betegség jelei mutatkoznak.

Mi tehát a teendőnk, hogy magunkat efcet 
rettenetes betegség ellen megvedjttk ?

Mindenek előtt kerülnünk kell a betegeket, 
épugy mindazon személyeket s tárgyakat is, a kik 
es melyek a beteggel érintkezésben állottak. Ha 
tehát valamely házban egy gyermek megkapta a 
torokpenészt, akkor ezen ház lakóival mindaddig 
nem szabad közlekednünk, a mig nekünk arra az 
orvos engedélyt nem ad

Ha tulajdon gyermekünk betegedett meg, ezt 
azonnal el kell különít mi s ha csak a körülmé
nyek engedik, egy mái külön szobába áttelepíteni. 
A beteg gyermekkel, ápolóján kívül, másnak köz
lekedni tilos. A beteg gyermeken kívül a házban 
még netán meglevő egészséges ‘öbbi gyermekeket 
legjobb, ha a háztól azonnal el, valamely gyér 
mektelen rokonhoz adjuk, sőt h* egyátaiában le
hetséges, más járványmentes vidékre küldjük.

Az orvos megérkeztéig következő módou jár 
junk el Öblintse a gyermek a torkát óránkint
egyenlő részben vett viz- és szeszből (spiritusz) 
álló folyadékkal (fél liter vi* keverve fel liter 
szeezszel), ha szesz nincs a kéznél, megte-ai a szol
gálatot a jóféle s/.ilvorium isligovic> is, ha keze- 
ügyében van az embernek a tiszta karbolsav, 
akkor egy liter vízbe bele lehet keverni egy. ká
véskanálnyi karbolsavat s avval öblögetni a tor
kot Ha a gyermek az öblögetésre képtelen, ak
kor az említett oldattal a száj- és toroküreget leg
alább ki kell fecskendezni. Leheljen be továbbá 
a gyermek igen torró sósviz-gőzöket és pedig a 
következő módon Veszünk egy bögrét (fazekat; 
abban felforralunk 3 liter vizet, ezen forraló vízbe 
egy kávéskanállal hintünk finomra tört sót s az 
igy keletkezett, lehetőleg forró gőzöket beleheli a 
gyermek eg\ negyed órán át. Ezen beleheléset 
negyedórányi szünetekkel váltakoznak, ügy, hogy 
az egyik negyedórán át beleheli a gyermek a forro 
sósviz-gőzöket, a másik negvedórában megpihen.

Ez igy folytatódik egész nap, Az első napon 
csak 4 - 5  órányi idflt engedünk a gyermeknek 
az alvásra, mig a többi időt a tenut említett mó
don szakadatlanul történendő belehelesekre és 
öblögetésekre fordítjuk. Másodnap az eljárttá 
ugyanez, csakhogy most már valamivel hosezahl 
éjjeli nyugalomban részesíthetjük a gyermeket.

A belehelések alkalmával, melyeket megfoi- 
ditott tölcsér segélyével is eszközölhetünk, (a töl
csér nyílását ráillesztjük a fazékra, csövecskéjét 
pedig a gyermek veszi a szájába* ... óvakodjunk, 
nehogy a gyermeket leforrázzuk. A gyermek táp
láléka álljon könnyű ételekből, a milyenek r tej, 
hús, leves, lágyrafött tojás, tejes kávé, ha eeaie 
veszszük, hogy a gyermek mindjobban elgyengül, 
tanácsos őt naponta többször egy evőkanálnyi 
valami jóféle s erős óborral megitatni

A betegszobát napon át 6 — 6  szór jöl ki 
kell szellőztetni a annak padlója naponkint egy
ezer oly homokkal, mel> karbolea tói átnedve-



»ölt, behintendő- A beteg gyermek állal használt ; 
tárgyakat senki más ne vegye igénybe, vagy leg
alább jól tisztítsa meg, ínielőb ez! tenné. A mily 
gyorsan csak lehet, orvost kell hívni. Miielyest a 
gyermek meghalt, telemét haladéktalanul a halot
tas kamarába kell vitetni és a lehető legegysze
rűbben eltemetni.

A gyermek ravatalán;«! gyakorolni seokolt 
virasztás (veresanjet, valamint a halottas házban 
megtartani szokott halotti tor karnine) tényke
dése által mely mindkét szokás amúgy is szi
gorú büntetéssel suitatik - legkönnyebben hur- 
czoltatik szét e/.en ragadós betegség

Ausztriában szorosan alkalmazzák azon 
szigorú rendelkezést, hogy mihelyest, valamely 
gyermek a dyphteritishen meghalt, tetemet azon
nal zárt koporsóban a halottas kamarába vigyék, 
a szobát, melyben a gyermek feküdt a hatóság 
utján mulhatlanul s halasztás nélkül elzárják, a 
iegszorgosahhan kitisztítják s meglerlíizlelenitik 
es csakis igy 8—Ifi nap elmúltával engedik meg 
az illető lakoknak, hogy szállásukat ismét vehes 
»ék igénybe.

Legyen ez már egyszer nálunk te.

Z rin y i M ik ló s
(t nov. Irt )

Eltyervadi-e talán már reg a hála virága 
E* ledi erlern lett híren et a (éledés ? 

Emlékeztek-c még rám, hirkoszoruzta nevemre ?
Szép Muraköznek én hős kapitánya valék ! 

л  Csáktornyái várban ringott gyermeki bölcsöm 
Es a koporsóba itt szegezek szivemet.

Áll még, látom, az ösvár. tornya az égre tekintvén, 
Oly szomorúan int bús tetején a kereszt 

Szivárvány lebegett hajdanta felelte az égen 
S gyöngyös aranysugár lénye reá ragyogott.

A c»ata kürtié riad es szálltunk védni hazánkat 
A törökök vérét iita a szőke Mura !

Meglengette az alkonyi szé a nemzeti zász.lőt 
És a vonólndon (elrobogott pari|>ám.

Ott nyargaltam elöl, a győzők büszke vezére 
S hősi borostyánnal fehlbzitéin a vitézt.

Nem kértem soha én a babért diadalod jutalmul.
Én a hazát híven, hőn dobogón /ereiéin 

Mert ki hazáját hordja szivében drága jutalma.
Hogy telemét áldják a szerelő unokák 

Én a hazát hordtam dobogo hú honfi szivemben, 
Isteni szentség volt keblem olött a haza ■

S hogyha a beke mosolygott a haza edes öleben: 
Ősömről 'ontani dalnoki rózsatüzért 

S a magyarok Leonidásáról /.enge az enek 
Es daliák ajakiin a haza vértanúját!

Llonszeretet könyvét irtani meg nektek ölökre.
Nagy lettekre hevit benne a sárga írás

Felbuzdit titeket a hazáért élni dicsőén 
S majd a halál ágyán zengeni drága nevét! ... !

Ármány szőtte a hálót s védők fészke : Zerinvár j 
Bomba omolt az irigy Montecuculli miatt 

S én Kursancznak erdeje mélyén haltam honért. .
Pöka vadász amidőn rám repíti a golyót ... i 

Ott, végső leheléstem sóhajtásom a hon volt 
Mert haza volt mindig, mely hevité szivemet. 

Nem kivánok e tetteimért most, jó unokámtól 
Márványból faragott, hálaemelte szobor!.

Ámde ha nem hervadt el még a hála virág 
S honfi kebelben a hon angyali képe ragyog: 

Zárd, unokám I koszorús nevemet hű honfi szivedbe 
S nyomdokimon járván, — égve szeresd a hazát'Sáliatfiy Sálint.

H  l R  ü  K .

A roncsoló toroklob kitört Csáktornyán is. 
Eddig 4 eset fordult elő. В miatt a Csáktornyái 
kisdedóvó-intézetben a tanítás beszüntettetek.

—  A vadászkutyák réme Már több 
ízben megtörtént Csáktornyán és vidékén, hogy 
egyik-másik vadásznak a vizslája eltűnt. A 
tulajdonos hirdettette, kerestette, de hiába, 
mert kutyája nyomára soha nem jött. Pedig
a kutya-tolvaj meg tudná mondani, hogy az ) 
eltűnt kutyák merre vauuak? Mert hát itt 
Csáktornj’án találkozik olyan is, aki kutyalo
pásból él. A napokban azouban rajtveszi- 
tett, mert arnind egy lopott vizslát fölakart 
adni a vasúti indóháznál, többen felismerték 
azt s értesitették gazdáját a veszedelemről.
A kutya huzavozettetett, a tisztelt (?) kutya 
tolvajjal pedig majd elbánik a bíróság.

—  Egv mácskoveczi és egy kristáno- 
vi czi főldmives a sátoros czigáuyokkal lovat 
cserélt és lovára mindegyik 15 frtot láfizetett. 
Azonban rosszul jártak a cserével, mert az 
órsjárat kipuhatolta, hogy a lovak lopottak 
voltak s mivel a varazsdi csendőrökkel kutatni 
indult tulajdonosuk felismerte a lovakat, azok 
elvétettek töltik. A mácskoveczi földmivest 
ezenkívül nagyobb baj is érte, mert a cserélt 
lova hamis lévén, takarítás alkalmával egy 
harapással eunuchá tette gazdáját.

—  Névváltoztatás. Paytel Győző Csák
tornyái lakos, képezdei növendék vezetékne

vének „ P a t a k i r a “ változtatása belügyit i- 
nisteri rendelettel megengedtetett.

—  Színészet Csáktornyán. Irsay igaz
gatása alatti szint.ársulat f. hó 7-én előadván 
„Szapárit“, 10-éu utolsó előadásul a „Fekete 
gyémáotokát“ és 11-éu búcsú előadásul a 
„Csikóst“ , eltávozott Csáktornyáról A.-Lend- 
vára. Irsay igazgató társulatának — hogy 
úgy moudjuk — romjaival jött Csáktornyára. 
Itt lelkes pártfogókra talált, összeszedte ma
gát, több jó tagot szerződtetett, ezekkel jól 
is játszott, a közönség meg volt elégedve a 
társulattal s a társulat is megelégedhetett a 
közönséggel. Csak a „búcsú előadás“ nem 
volt méltó nevéhez. A rósz nyelvek a hirde
tett , ,Vasgyáros'*-ról (melyet a „Csikós“ he
lyettesített sokat beszélnek. A  valót nem tud
juk, tehát óvakodunk nyilatkozni, mégis arra 
figyelmeztetjük az igazgató urat, hogy a meg 
betegedui szokott tagok szerepére helyettesről 
is lehet gondoskodni, különösen „búcsú“ elő
adás alkalmával. Részünkről a társulatnak 
sok sikert kívánunk A.-Lcndván !

—  A perlaki örömünnepély alkalmával 
(f. hó 8-án) tévedésből valaki felcserélte te 
lyem esernyőjét egy más esernyővel. Eme 
esernyő tulajdonosát felhívja a selyem eser
nyőnek tulajdonosa, hogy lapunk szerkesztő 
ségéuél nevezze meg magát, hogy az esernyők 
vísszacserélése megtörténhessék.

—  Szerkesztői izenet ez . urnák
„Szeretlek . . .  u és „Marad a . . . kezdetnek 
elég jók, da nem ütik meg a közöllietöség mér
tékét. Kisértse meg a prózát’ Többre log vele. 
menni Ily irányban szívesen látjuk munkatársaink 
között. Az érdeklődést köszönjük' — !Sz. « írnak  
A .  D O m b o rn . A kérdéses könyvek még nem 
jelentek meg, de meg fognak jelenni néhány hó 
múlva. — L . u r n á k ,  N e m e s -V id .  «A gazda
sági válságok» beválH'. Annak idejében közölni 
fogjuk. A selyemtenyészt,ésröl irt ezikkéi nem 
nyelte el a papírkosár hanem legközelebb a sor 
reá kerül Most fordítás alatt van, mert horvat 
olvasóink is hasznát vehetik. — Hz. O ő k to i- -  
u y á . Köszönjük ! A beliczai sert éstol vajlást la
punk múlt számában már közöltük. A másikat 
(elhasználjuk.

HORVATSKI DEL „MEDJIMU R JA
Prilo fka sveéanost

Veeelu sveéanost je obdrzavai Prilok váróé 
o. 1. 8 novembis na é:st odpiiaaja kr. 
suda Na suprot zloöitomu vremenu. itak 
iz dolnje okoiice как takaj iz Cakovea vnogo 
ic  potrudilo, da budu svedoki sveéiBosti i 
de) гм к i radosti Prilok vatoSa. Pák doista ima 
zrok ta radoit, ar postavljenje velikoga suda 
je za Prilok как za telesno —  tak za duáev- 
no dobro tak rekué potrebno Jeden takov 
ured как je veliki and, je uioguéi podiCi jed- 
nu okolicu, jeden varas i ujegov zanat i trgo- 
vinu; a (ez to stanovníke poniaáe, da se 
obogatiju i naobraziju.

Zna to varas Prilok i znanje toga je 
skup zneslo purgare PriloCke i njihove goste 
vu salu velike oétaiije ua obed, to veselje 
®u jog poviéavali varaski moiari, koji su se 
od jutra, do veCera glasili. Do 70 peráonje 
bilo pri banquettu, koj se popoldan ob 1 vuri 
záporéi. Sudce i urednike ki. velikoga suda 
je poglavarstvo vám.-a pozvalo da se najavi 
i kad su oni na Celu s Götz kr. velikim 
sudcem dogli s velikim „Éljen“ kríCom su 
je prijeli. Gornji stol su g. Molnár Antal 
ablegat i Ciánt kr vei. suda zavzeli V»C pri 
drugi hrani poéele su se zdravice. Dr. | 
i'ersanszky je vu domorodnim govotu poz- 
dravil kralja. Molnár MiiMstra za pravicu, 
Rezseiv, priloéki nataiius vu ime celoga 1 
rara*a pozdravil je kr. veliki 8ud. Szebenyi 
figkal, dóinju okolicu. Götz kr. vei. sudec 
pozdravil ja Prilok váróé i prosil je priloike, 
da na j njega i ujegove uredne Clane primeju 
med se. Urednik ovih norin pozdravil je 
Prilok vara*, kakti srdinu dolnje okoiice. j 

Zdravicu dokoncal je s tun: „Kada se bude 
ovdi na bregu Drave i Mure ua toj lepoj 
ravnici magjarska reC i peso,a glasila, kada

poljodelstvo mestrija i ttgovina podignc,i púk cez 
to sreren i zadovoljenbude, ouda ta zasluga 
uicija dtuga nebude tiego Prilokova, ar iz 
Priloka kakti iz sredine, mora se sve dobro 
Ijepo i plemenito geiluti na okolicu. К  cvo- 
■u poslu íeij: purgarom varaéa jakost i 
volju. Sipos apothekar pije za zdravje kr. 
velikoga suda, koj bude druibeui /.ivót vu 
Priloku iz nova pod'gel Ziegler kr. notar, 
vu svojeui lepiin govotu vei', da как 
goder tajimo, ipák svakomu éakovCancu boli, 
da se kr. vei, sud razdelil. Ali to se tak 
moralo pripetiti i urugac nije moglo biti. 
On denegnju sveéanost drái za gustuvanje. vu 
kojim je kr. vei sud zaruCnica. Prilok pák 
utladoienja, radosui roditelji su CakovCanci, 
kője boli da su pucu vkraj dali, ali se stim 
batriviju, da jim vu dobte ruke dogla. Pije 
za poraeuniljivoet i prijateljstvo CakovCancov 
i Pt iloéaticov Dr. Tersansky pozdravlja Baue- 
lija, kakti takvoga, koj si je najvise tiuda 
dal za dobijenje kr. vei. snda. Bai clli zahvali 
napitnicu. Szebénji áaljivu opazku víini na 
Zieglerov govor, da CakovCanci nisu zamui 
dali kr. vei. sud, nego da jim je vugel. Na 
to Ziegler takaj Saljivo odgovori, da smo 
poéteno zamug dali kr. vei. sud pák da 
паш nije skoCil, to svaki vidi ar je zaruCnicke 
dare (akté, pohiátvo i t. d.) s velikom 
pratnjom donesel. Sipos zato zdige kupicu, 
da bi se i Cakovski porezni ured (steier 
amt). razdelil. OakovCanci su nato zaviknuii 
„Njega vám radi damo samo ga nesitel“ 
Szebénji Molnára Molnár pák svoje zbira- 
telje pozdravlja. Zatim su se podigle zdravice 
med ostalimi.

Ziegler, Werli, Molnár, Sz.ebényi i drugi eu 
к puku Ijepe govote horvatski dtiali. Ter- 
éansky, Peczek i drugi pák nagj:«reki, ali 
tko bi znal s^e govote opazili i zapisati.

Sipos napre douese da bi se imena prisutnili 
denefiuje zabave na jeden aikuS zapisaia í 
vu varasku pisaniu za vekovit: spomeu
spravila, То se piijelo i podpis taki zvr ii.

Dobra volja je vei popoldau ob 6 vuri 
na najvekgi graduá dogla, prisutui su ostavili 
svoja mesta i poiskali poznaiice i trikali na 
railost dneva do drugidan jutra.

Nase rede stom zeljom zakluCűjemo 
da bi 8 Cim piedi zviáile nade Prilok 
varaéa i dolnje okoiice s post.avljeujein kr. 
vei. suda, da bi se dőlnie Medjimurjc vu 
svaknu poslu precvelo i podiglo se.

Nekaj od d ifteritisa.
(ifrleilH b<>)

P i ö e :  Dr.  K r a s o v e c z  I g n á c .

Differilis, od kője pojavljenja opisal sem 
vu pro lom teCaju «Medjimurja» —  nije 
pri nas nepoznati gost nego je usuprol 
tak za koren jeni i navadni beteg, da se ga 
véé niti rééili nemoremo. Vezda vlada vu 
macinskoj i mihaljevskoj fari vu tolikoj 
meri, da je od 1 januara 1885. do dene 
njega dneva 90 dece i vi e odraslih vu tóm 
betegu vumrlo. Poprék vumre od 10 dece 
polovica a i viée. ima pák hiáah, gde su 
vu vremenu od 8 do 14 danov sva deca 
izumrla Ako me áto zapita za zrok, zbok 
Cesa se je faj beteg pri nas tak ugnjezdil i 
zakorenil, to rnoram siede a za odgovor 
dati :

Difteritis naj rajéi se réz о rostranjuje 
tarn gde si prikladno mesto najde Za 
najbráe rezprostranjenje diUeritisa su pák 
mesta necista, zamazana ler takova. gds 
vu jednoj hi2i vnogo ljudih skupa stanuje



pokvareni i neéisti zrak а к tomu vnogo 
doprinaőa i slaba nedostatna hrana. Sve 
to рак nahadjamo vu gori spomenutih dvéh 
l'arah!

Rezgledavajué takove hi2e opazili bu 
demo, da je pred svakom vu neposrednoj 
blizini nameáéen kúp gnoja veókrat niti 
5— 6 korakov dalje od hténih vratah.

Ako v hiáu stupimo, to navadno naj- 
demo vu priliéno velikoj sobi neprimereno 
i prekoredno male öblöké te éisto izkvarjeni 
zrak vu sobi, kojoj se 6 — 8 a i vi e oso- 
bah da i not nahadjaju. V obiénum su i 
liiie neíiste.

Difteritis je nadalje jako prelazni beteg 
to jest takov, koj po doticaju osobah iz 
jednoga prelazi na drugoga. Najvi^e su 
tomu betegu podvrzena deca od 2 do 14 
let. nu moreju i starosi zadobiti difteritisa 
ter vu njem i vumréti. Гак je vu mesecu 
oktobru v Mihaljevcu 18, 19, 20 lét starih 
Ijudib pomrlo vu difteritísu.

Táj beteg prehadja i posredno i.a druge 
to je s t: Ne samo vu difteritisu trpeéi 
moreju drugoga na tepsii, nego more se 
dogoiliti, da jeden élovek do^aväi vu doticaj 
s takvim beteínikom na se betega navleée 
i prez da beteg pri njem ostane natepe 
drugoga.

Prelaz diítiritesa anda stoji vu prenaáa- 
i i | u materije ili ítota istoga betega ne samo 
iz osobali. nego i takovih predmetov, kője 
,e beleinik vu difteritisu hasnovai как je 
м. pr, ilica iepni rubec oprava itd. Mate 
hja toga betega je jako uitrajna, ar more 
I dotlam vi-e tjednov élővel a natepsti.

Difteritis potrebuje od oaoga éasa kada 
ье je zametnula ili záporela 2 о f) danov 
dók se íisto pokaie, neg'ia pák i viäe. Ako 
ni pr vu doticaj dojde zdravó defe s 
takovim, kője ima difteritis, tér betega na 
se potegne to ovo nebude na jedenkrat 
zbeteialo, nego stopram za ő ili áest danov.

Kaj smo anda éineéi, da se ovoga 
strahovitoga betega napré obéuvamo? Naj- 
predi moramo se difteriticnoga beteinika, 
как lakaj svih predmt lov. koji s njim vu 
doticaj dohadjaju jako éuvati i njim se 
vjgibati. Po torn anda. ako je kője (léte 
pri koji hiii v difteritisu zbeteialo nesme- 
mo obciti s onimi ljudmi. koji vu toj hiii 
stanuju tak dugó, dók nam to doktor 
nedopusti. Ako je naáe vlastito déte zbete- 
áalo. to ga moramo taki zoseb na posebno 
mesto i v posebnu biiu (sobu) Jeti, ako 
je to samo ikak moguée S beteZnirn deletom 
nesme nisfe drugi obéiti, как sarno on, 
koj ga dvori i pazi, Gde je vlfie dece pri 
hiii. tarn je najbolje, da se pri pojavljenju 
toga betega zdrava deca taki odpelaju od 
biie к rodbini, koja néma dece i to v 
takovo mesto, gde tilteritis nevlada. Dók 
pák doktor dojde, potrel.no je sledeéa 
véirnti : Dajmo detetu svaku vu u grglati r 
(gurgeln) I to sa jednakimi déli vode i 
Épiritusa a vu pomenjkanju ép rítusa sa 
slivovicom (n. pr. pol litra vode a pol 
litra ápiritusa ili álivovice). Ako imamo pri 
ruki karb' love kiseline, to je dobro od öve [ 
vu liter vode jednu ilicu nalejati i s tim 
grglati da'i. Ako dete nebi moglo grglati, 
to mu se mora s ovom meéovinom grlo 
izépricati Nadalje mora déte jako vruée 
pare od dane vode vu se dihati i lo na 
sledeéi naéin: Vzeme se lonec, vu kojem 
ima 3 litra vruée v- de. vu to vsipa se za 
1 kavinsku ádicu fino stuéene soli i t<> se 
da detetu nuter dihati как najvruéije mogj 
uée bar fertal vure i t<> tak da fertal vure 
udihava a fertal vure poőiva dete. То ide 
tak céli dan Prvi dán pu éa se detetu 
samo i  5 vur za spanje, sve drugo vre 
me mora dete grglati i udihavati tako, 
kako je gore reéeno. Drugi dán isto tak 
éini se sve, как p n i dán. samo se vezda 
more detetu dopustiti malo dugíe noíno  
tpaiye. . ,  . .

Udihavanje najbole je trahter,
(to é r ; vuiesu stran vzeme déte v zube, a 
£ir a stran dene se na lonec: paziti tieba 
da se det*‘ pri tóm ncpopari ili neope> e.

Za hranu daje se detetu mleko, goved 
s ka juha, ili juha od кокой jajca v mák 
«ко рак ощ йв-о. da je dete oslabiJo,
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Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez 102. 103. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 3892 számú végzése által MAYEW8CSÁK 
LA U R A  végrehajtató javát a. KOZLIK JÁNOS 
ellen 296 frt 48 kr. tőke s ennek járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 627 frt 60 krra becsült 
£urtáaeeze& kocsi kerekek hordók, zsupp góré. 
gazdasági eszközök, szalma, széna lóhere, gabna 
és méhek, Tam cresák és Crehcveaakeo, búza, 
rozs, zab, bükköny, széna szalma és bükköny
szalmából álló ingóságnak nyilvános árvetés utján 
leendő eladatása elrendeltetvén, ennek i. helyszínén, 
vagyis Kursaneczen leendő eszköiéaéte

1885-i к évi november ho 24  ik napjának 
délután 2 oraja

folytatólag Ternovcsák és Orehovcsáken

1885 évi november hó 26-ik napjanak d. e 
10 órakor.

határidőül kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t ez, 107. § a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is készpénz fizetés mellett 
eladatni fognak.

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli jelen
réseiket az árverés nrее kezdései? alulitt bir 
végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vét*Iára az 1881. 
évi L X . t. ez, 108. íj-ában megállapított feltéte'ek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885-ik évi november hó 
5 napján.

m o l n á r  J ó z s e f
kiküldött bírósági végrehajtó.
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