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A „MURAKÖZ“
megjelenik minden vasárnap. 

E lő fiz e té s i á ra k : 
Egészévre 4 frt. — kr. 
Félévre ? frt. —  kr. 

Negyedévre 1 frt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz“ 
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fischel F ű 

lő}) könyv kereskedéséhez Csák
tornyára küldendők.

„MEDJIMIÍRJE"
Iziaei evaku n^deljo 

Céna mu je *
Na céio leto 4 trt — fcr 
Na pol leta 2 trt — kr 
Na Cetvert 1 irt — kr

Sva pisma i pofciijke naj m 
poeiljaju „UredniC vn Me- 
djimurja* a pred pia L* kiyi- 
íaru Fiiipa F i s e h e 1 a vu 
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A dvptheritis Muraközben,
(Nem orvosi értekezés.)

Rettenetes ezen betegség, mert halált 
nem ism er; borzasztó mert áldozatait kér- 
lelhetlenül szedi; lesújtó, mert a remény - 
teljes iljuság szép zsenge virágait kímélet
lenül megsemmisíti. Ezt már jóformán tudja 
mindenki részint szomorú tapasztalásból 
részint ugyan e becses lapban közzétett 
szakértői orvosi) közleményekből

A népet oktatni, felvilágosítani, ez leg 
nemesebb törekvése, de egyszer suiind főhi- 
vatása s kötelessége a vezérlő elemeknek. 
Hisz, a legrégibb könyv, a szt, irás is arra 
tanítja s buzdítja az embert, hogy ..segíts 
magadon s megsegít az Isten i s ‘. Meg kell 
nyerni a gyámoltalan földmi vest arra, hogy 
ezen igazság után indulva, készséggel s 
bizalommal forduljon azokhoz kik képesíté
süknél lógva hivatvák betegség idején neki 
segítségére lenni, nem pedig nyilvánosan 
prostituélva egy egész összeséget csak na | 
gyobb elkedvetlenítést s biz.dmdlanságot 
okozni Ha már a szegény földmivelő olvas
ván a neki s 'án t tanácsadó közleményt, 
panaszkodik, jaj. de csúnyául Írlak rólunk! 
tehet-e elvárni (öle hogy készséggel s biza 
lommal keresi föl azokat, kiket megszégye
nítőinek tart, és használhat-e akkor a beteg
látogató lelkész unszolása, hogy miért nem 
hívnak hát orvost már midőn attól (art és 
fél. hogy mit találna még csak ö nála inon 
dani az orvos. Azért ily esetekben mit tesz 
nek ? 1 gyet néznek, vállat vonnak gondol
ják a magukét és bizzáK a betegséget a jó 
Istenre, vagy pedig kuruzslóra.

így nem régen egy világra bocsátott 
közleményben a máezineczi fára piszokta
nyájaként lett feltüntetve úgy, hogy aki ezen 
fára helységeit nem ismeri, egy undor ronda 
népnek képzelheti a Felső .Muraköz lakos 
ságát, és kénytelen ezen közlemény után 
azt gondolni hogy az itteni dyphtheriiis 
pusztításnak ugyancsak „egyedüli" oka ebben 
rejlik.

Hogy a tisztaság az egészségnek egyik 
tőkelléke, azt okos ember nem Ingj-* tagadni. 
Lássuk azonban, váljon a nálunk pusztító 
e borzasztó csapásnak ennek hiánya e 
az egyedüli oka ?

Л lakások (kevés kivétellel inán tégla 
házak, jobbára padlózott közönségesen négy 
1-nitres (vagy legalább 70— 80 cmres) ab
lakokkal ellátott 8 m magas, 4 5 m szé
les és hosszú egy löldmives igényeinek 
megfelelő első szobával köményes konyhá
val, egy kisebb hátulsó szobával, kanná 
val stb.

Húsz harmincz évvel ezelőtt ki beszéli 
inég dyphtheritisröl ? »Senki Á gh na torok
gyík) volt az ismert veszedelmes lorok-be 
íegség Pedig orvosi állítás szerint nem egy 
s ugyanaz e Két baj. És ennyi év előtt 
látta volna csak valaki a falusi házakat a 
földmives számos tagjait, (nem lévén még 
úgy elosztva, mint most), a kémény nélküli 
alacsony viskókban, ezek belsejét s környé
kéi, de meg a nép öltözékét is: akkor ugyan 
azt kérdhetné, rniképen lehet bal az, hogy 
ily körülmények közt nem létezik dyphtheri- 
tis? No, de tegyük lél, hogy volt. de még 
nem ismerték, és azért nem is ügyeltek 
annyira r e á ; most azonban ismervén a baj 
természetét, ismerik annak okát i s ; és ez

(az emlite't közlemény szerint) „egyedül“ a 
lalusi lakások hiányában rejlik Hogyan lehet 
már most mégis az hogy éppen oly háznál, 
hol amint állítva volt alig 5 6 lépésre
van a lakosztály bejárásától a szerencsétlen (!) 
trágyadomb. bent a lakosztályban pedig a 
dohos, romlott levegő, csak most lett oko
zója két 12 s 16 éves. ifjú élet halálának, 
hololt ennyi évig sem az egyik sem a 
másik nem volt ártalmas nekik, kik ezen 
házban nevelkedtek s felnőttek. De oda lett 
hurczolva az anyag, igen ám, de akkor már 
nem a trágyadomb stb az egyedüli oka a 
bajnak hanem ott van a másik, talán „főok- 

az elhurczolás. Erre már azt lehet mon 
d an i: Inc rodus, hic sa lta ! —

Л közeli trágyadomb és a lakosztály 
többi hiányai bizony nem okozzák a leg
jobb szobalevegőt (s bár e lekintetben az 
elmaradottaknál is jobbulás történnék), de 
hogyan van aztán az hogy egy majorban, 
a bői mindjárt a cselédség egyik lakosztálya 
mellett van legalább is egy akkora trágya
domb mind egy község »összes* trágya- 
dombjai. hol csak a négy cselédszobában 
legalább harminc/, személy több családot ké
pezve, 10— lő  gyermekkel lakik és ahol a 

I szobalevegő tekintetében kivált azért, mivel 
az ablakok egy része a trágyadomb felé 
nyilvák, meg van „a sok kívánni való“, és 
hála is tennek! eddig még csak betegedés 
sem történt. Talán azért, mivel félre esik 
vagy azért, mivel más intézkedés foganato
síttatott ? Ekkor hát a dyphtheritis puszii 

i tá- nak nem egyedüli oka a trágyadomb stb. 
hanem más is lehel, mire éppen e sorok 
célozni akarnak ; és akkor kár egy összes • 
séget megbélyegezni anriái inkább, minthogy 
már nem csak Felső Muraközben, hanem 
egész Zalában rémit a pusztító baj.

Ne ieledjük különben, hogy a falusi 
egyszerűségében nevelt s felnőtt földmives- 
nép oly kénye természetű volna, hogy an 
nak egyhamar minden megárthatna. Persze 
j^bb volna, ha miuden lakás tündökölnék 
a tisztaságtól

Vessünk most egy pillantást az úri ősz 
tályra. Ennél bizonyára meg vannak a tisz
taság minden kellékei. Itt nem létezik trágya- 
ionib, itt megvannak a megkívánt nagy ab

lakok. rendes szellőztetés, a gyermek leg
nagyobb tisztántartása (türösztés, többszöri 
átöltözés stb). — és sajnos e szörnyű be
tegség ide is csak igen gyakran beállít. No 
de legnagyobb része az úri betegeknek 
rnegmentetik M iért? Mert megvan az utána- 
nézés és az orvos úgyszólván ott virraszt a 
betegnél Ennek hiánya talán a másik főoka 
a betegség puszi fásának. Hanem hát a trágya- 
domb stb az játsza a főszerepet a töldmives 
osztálynál. Pedig bizony megemlíthetem, ho у 
egyik községünkben épen oly háznál tör
tént az első ily halálesetből egy földmives 
hez illően megvan a legnagyobb rend a ház 
nál, ugyinind : a végzetes trágyadomb jó 
távol, szép tégla épület. 1 mtres ablakok, 
kevés személy, táplálkozás jó, és végre or
vosi szer, de utánnanézés és orvosi felügye
let az nem volt. — Hja hát miért ne. i 

I vitette ki az orvost ? Igen, de 5 frt a v zit- 
ért és 5 frt a fiakkerért ez már bizony sok 
még a legjobbmódu földmivesnek is. Paraszt 
kocsin pedig a világért sem menne ki. Ez 
olyanforma, mint más szemében látni a szál
kát, de magáéban nem a gerendát.

Hát az orvosi szerrel, hogy vagyunk ¥ 
Az egyik ur használ: tudja az Isten mit, a 
más'k mást a harmadik jeget, a negyedik 
sós viz gőz belehelést A nép pedig, tapasz
talt tény) hogy úgy mondjam, mintegy ősz 
tönszerüleg elkezdi használni gargarismus 
gyanánt a pálinkát hébe hóba egyet nyel
vén is belőle, és ime, kigyógyul egyik, ki
gyógyul másik utoljára sok Azért másutt 
is alkalmazandók ezen házi szert, mert 
ajánlva előbb nem volt), utánna járnak a 
pálinkának de miután sehol sem kaphatják 
(most hiszen már van elég), vesznek spiri* 
tusi, és különös, látják, hogy'ez is használ

Nem lehet bizony az egész felelősséget 
csak a népre magára t lni okul adván a 
falusi körülmények gyenge oldalait a beteg
ség terjedésének

Azt elhiszem hogy az olyan orvos, aki 
mielőtt a beteghez belépne megáll az ajtó 
küszöbén, és kitáratja az ablakokat, mert a 
rósz levegő t?) megárhalna -  őneki, de 
nem a betegnek: vagy pedig belépvén úri- 
beteg szobájába, odakap orrához prüszköl- 
tetvín azt, mintha galvanisticus ráugatózá- 
sokb i esett volna vagy pedig meglátogatván 
úri himlőbeteget kinek majd szét reped q 
feje a nagy fájástól, füstöli szivarával hogy 
a szegény alig tud Iélekzetet venni pedig 
ágyán máskor nem szokott ilyesmivel é ln i: 
ilyen ur természetesen csak piszkot láthat 
a szegény falusi háznál, és semmit más! 
Tisztelet a kiv telnek, hisz a példabeszéd 
is azt mondja : akinek nem az inge az ne 
vegye magára

Sok szónak sok lármának, és csak 
csupa tanácsadásnak kevés a haszna hanem 
tettnek és buzgó igyekezetnek van eredménye. 
Fertőzlelenités maguknál a betegeknél és az 
elhaltaknál többet érne. mint a sok szósza- 
poritás. Ez nem az án gondolatom hanem 
egy tapasztalt illetékes egyéné.

A kis szikrát könnyen elfojthatom egy 
ujjal; de « lángba borult házat már csak 
nagy erőmegleszitéssel olthatni el Fgy két 
ily betegedés felmerülő énéi hiszem, erélyes 
közbenlépés által a baj könnyen lett volna 
elnyomható- de 38 haláleset után már. ugv 
szólván, lehetetlenség azt izolálni Nem egy 
szer hallottam illetékes egyéntől mondani: 
de hát nem történik semmi. De mégis meg 
volt a nagy lótás futás

Ezek után kérem e sorok m. t olva
sóját, kivált azt. akinek még nem volt al
kalma .Muraközünk fel-ő vidékét látni, ne 
képzelje ezt, s ebben megrótt fáránkat olv 
tisztátalannak, hogy akárhol — odaragadna 
az ember. Trágyadomb, hol közelebb, hol 
távolabb a lakosztályoktól volt is meg lesz 
is; és annak »éktelen« nagysága jó jele a 
szorgalmas gazdának Nem rég olvastam 
egy német töldmivesről, hogy elmenvén egy 
másik löl mi vés udvara mellett, föltűnt neki 
a magas nagy trágya domb, mire odaszól a 
velemenő fiához : ,,Tú púa da wárs gúat 
ami hairatn* ! — Unus sic, alter sic ! —

Szokás mondani * kinek a háza ég, az 
szokott legjobban lármázni Az szent igaz. 
Nem is tagadom hogy itt ott egyes házak
nál a kifogásolt dolgokban nem volna a 
»sok kívánni való«, de az egész összeségre 
nézve mondhatom s állítom is, hogy meg 
van a meglehetős remi és tisztaság.

Ezzel : .Clara pacta boni amici
„  —1— n



C S A R N O  К-
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(Igái történetek.)

wNincs regény, amely izgatóbb résztelekkel 
bír, mint az —  élet“ , az emberösraerök ezt hiszik 
és vallják — s igazuk van.* ^

A kényelmesen bútorozott elfogadóterem ala
csony div&nján szép fiatal nő ül. A hölgy még 
nincs harminczéves, a huszonötödik tavaszt azon
ban már élvezte. Pompás haja vöröses , alakja 
telt, ajkain csábitó kacér mosoly játszik. Előtte a 
csupán arasznyi magas zsámolyon, melyen kissé 
nagy lábait nyugtatja, csinos fiatal ember foglalt 
helyet, aki lángoló tekintetet lövel a szép asz 
szonyra. Mindketten hallgatnak, de ragyogó sze
meik a legérthetőbb párbeszédet folytatják: a 
néma társalgást. Egyszerre mintegy önfeledtségbő! 
a szép asszony ölébe ejti balkezét. Az ifjú mohón 
kaj. a finom, fehé , gondozott kezecske után és 
ajkaihoz emelvén azt, csóktengerben füröszti. A 
szép asszony ellentállás és szó nélkül engedi át 
kezét az ifjúnak, még jobban fénylő szemei mint
egy azt mondjak neki : „Csókold, csókold keze
met, mig alkalmad nyílik erre.«

A két fiatal szerelmes kizárólag egymással 
foglalkozik, ez okból nem veszik észre hogy a 
terem oldalajtaját hevesen szakítja föl valaki, és 
a nyitott ajtó mögött a küszöbön áll — a férj.

A szép asszony éles sikolyt hallat, az ifjú 
pedig zavarodva bocsátja el a kis kezet s aztán 
gyorsan ugrik föl és daczosan lép a terembe lépő 
fiatal ember elé, aki se rtő lenézéssel méri tetőtől- 
talpig neje udvarlóját.

— Grófné kérem, távozzék lakosztályába, — 
töri meg a kinoshatásu csöndet a férj. Mire a szép 
asszony minden szó nélkül engedelmeskedik fér
jének, urának.

—  A gróf rendelkezzék velem. — e szavak
kal fordul az ifjú nála néhány évvel korosabb 
társához -  minden föltételét már előre is elfo
gadva, készséges szolgálatára állok.

— Ez természetes —  válaszol gúnyosan a 
fiatal gróf, miközben ujbóf lenézőlég méregeti a 
meglepett udvariót

Másnap reggel a kastélyból gyalog indult ki 
egy hat férfiúból álló kis társaság a közel 
fekvő nyiresbe : a gróf, a fiatal ember, négy 
segéd (szomszédos földbirtokosok) s két katona- 
orvos, kiket a nem távol épült városból kéreteít 
a háziúr magához. A segédek vitték a kardokat, 
mig az orvosok mindegyike kis dobozt szoritott 
hónalj alá, melyben a sebeszeszközök voltak.

A párbaj leltételei, természetesen, nagyon 
szigorúak voltak : küzdés a végkimerülésig, öt 
perez múlva derekas vértócsa boritottta a színhe
lyet : a gróf hatalmas »cercle« vágassa! fölhasi. 
tóttá ellenfele altestét.

A fiatal ember nagy sebe halálos, de azért 
a sebesültnek kilátása volt. hogy ifjúságának 
ereje £ár napig életben tartja őt. Ezt fölhasználván 
édes atyja egyik birtokára vitette magát. Néhány 
пнр múlva azután a hírlapok „urbi et őrbe“ 
kürtölték, hogy N. N., a reményteljes ifjú, hirte
len kimúlt.

*
Mikor a szép asszony értesült imádója ve

szélyes megsebesüléséről, kissé megrázkodott, mi
dőn elhunytéról olvasott, már meg sem rázkodott. 
Ilyen a legtöbb asszony, e kérdésre : Ki a na
gyobb ? rendesen azt felelik magoknak: „Az élő.“

* * *
Mintaképe a férfiúknak. Ez oly dicséret 

úgyan, melynél nagyobbat nem mondhatni férfiú 
ról, bár legyen az uralkodó, de jóbarátomnái föl- ■ 
tétlenül megérdemelt. Már két Ízben voltam oly 
szerencsés, hogy avval tisztelt meg, miszerint pár ! 
bajsegédónek szólított föl. Első ízben, karácsonykor 
lesz őt éve, a fővárosból táviratilag hitt egyik 
nagyobb vidéki városunkba. Két fiatal lovassági 
tartalékos-tisztecske a vendéglő asztalánál nyilvá
nosan kigúnyolt egy lánykát, aki szeszélyből fiu- 
öltönyben fénykép íztette le magát. E lánykát 
jóbarátom ismérte, nagyrabecsülte, tisztelte, s igy 
elakarta a henczegö tisztec-keket hallgattatni és 
gúnyolódásukért meg akarta őket büntetni. Mind 
ezt csal ;» párbaj után tudtam meg segédtársamtól, 
mert felünk e párbajok okául azt jelölte meg: 
»Ellenfeleim orra nem tetszett nekem.

E két párbaja jutott eszembe, mikor pár nap 
előtt belép hozzám jóbarátom és fölkér, hogy 
intézzem el, mint egyik párbajsegéde, bizonyos 
ügyét.

— Mi e párbajod oka ? — kérdezém öt.
— Egy hölgyet, akit ismerek, rágalmazott 

valaki, ez o*ból azt mondottam neki, persze! 
minden feltűnést kerülve, hogy nevetségessé tette 
magát a francziák iránti túlzottan kifejezett poli
tikai rokonszenve által.

-  És te, akinek hazánk, nemzetünk iránt 
oly nagy kötelességei vannak, mint vajmi kevesek
nek, egy hőlgjért, aki csak »ösmerősőd«, kőny- 
nyelműen kockáztatod tested épségét sőt életedet 
is! — mondám neki jóakaró szemrehányással, 
hiszen X bámulatosan jól lö.

— Igen ! csak ismerem — hangzott visz- 
hangként az igen halk felkiáltás mintegy válaszul
—  Nem ! nem! nagyra is becsülöm e hölgyet!
—  toldá meg a mentséget barátom, miközben 
zsomoruan mosolygott,

— Kértek hagyd el a kérdezősködést — igy
némitott el, kiolvasván szememből, hogy bővebb 
fólvilágositást kívánok tőle hallani.

Mjtfpiip reggel a megyeri patak torkolata 
mellett nőtt csalitban kél pisztolylövés dördült e l : 
az első nem talált, mig a második lövés golyója 
kedves barátom mindenkor biztosan ezébó keié
ből» földre terítette párbaj ellenfelét» A golyó a 
sebesült jobb csipőcsontját zúzta össze.

Persze! e párbajról mélyen hallgattúnk mi 
segédek в az orvosok, mert a becsület azt paran
csolja : ugyanis, a párbaj nem olcsó hírlapi 
„reclame4', amelv a párbajozók néha csak képzelt 
bátorságát i n g y e n  kürtöli a világba.

* * e
Mily nagy különbség van e két párbaj kö

zött, noha mindkettőnek oka nő volt. Az elsőt 
bűnös szenvedély küzdette az elesett által, mig 
az utóbbiban a leglovagiasabb fölfogás hive bün
tette meg a vétkest.

Ara ily kárhoztatandó a párbaj, ha okául 
korcsmái pörlekedés szolgál» ép oly fönséges az, 
ha ez Altai a férfiú oly nő becsületét óvja meg a 
meghurczolt»fástól, aki nem tudja nem is tudhatja, 
hogy érte az illető testi épségét, sőt életét is 
koczkáztatta.

Pállfty Jenő  gróf.

H Í R E K .

— f  Mekovits Jáno* Muraközben jól 
ismert kereskedő, a Todor-czéguek hü embere 
hunyt el 86 éves korában Csáktornyán. 
Temetése m. hó 30-án volt, a közöuség nagy 
részvéte mellett. A temetést a görög nem 
egyesült vallás szertartásai szerént Tihonj 
Djebifi lepovinai gör. kaludjer (szerzetes) végezte. Áldás és béke az elhunyt porain 1

A Csáktornyái nöegylet Zakál Henrikné 
elnöklete a la tt m. hó 29-én vál&sztniáuyi 
ülést tartott, melyen a szegény tanulók 
karácsonyfájára gyűjtő özv. Laubheimer Jó  
zsefné és Ángyán Kálmánná urnók jelentették, 
hogy az említett czélra 87 frt. 73 kr. gyűlt 
egybe. Elhatároztatott 11 leány és 12 fiúnak 
f. hó 24-én délután 2 órakor leendő teljes 
felöltöztetése. A sylveszleri tombola estély 
rendezőiül megválasztattak: Sár >ssy Lászlóné 
(elnök), Ángyán Kálmántié, Cvetkovits Antalué, 
Hübner Károlyné, Margitai Józsefuó, Ziegler 
Kálmánná és Zakél Henrikné. Nyeremény 
tárgyak vásárlására a választmány 30 frt, 
szavazott meg s felhívta a tagokat az adakozás
ra. A választmány megbízta a titkárt, hogy 
tombola táblákat szerezzen be a nőegylet 
számára.

—  C s illa g h u llá s . M. hó 27-én este 9 
óráig rendkívüli erős csillaghullás észleltetett 
Csáktornyán. Ez égi tünemény valóbau pom
pás és meglepő volt. A babonás nép háborút, 
földrengést, meg más veszedelmet következ
tetett belőle. E csillaghullás oka a Biela féle 
üstökösnek a Földdel való találkozása volt. 
így mondják a csillagvizsgálók, akik e 
csillaghallást előre megjövendelték.

— A Csáktornyái vadásztársulat foly
tatólagos gyűlését m. hó 29-éu tartotta A 
gyűlésen Molnár Elek ügyvéd eluőkölt, ki а 
kiküldött vadászterület-bérlő-,hely iséget kereső 
és alapszabályokat késsitó bizottság eddigi 
működéséről számolt be.

A  p e rla k i kaszinó megalakulván f. évi 
november 29-én tartatott a választó-köz* 
gyűlés, melyen elnöknek GötaFerencz, aleluök- 
nek Molnár Antal és jegyzőnek Tóth Sándor 
választattak meg.

—  A c s á k to rn v a  k ö rm e n d i helyi érdek“ 
vaaut érdekeltsége ui. hó 23 én Svaslits 3. alispán 
elnöklete aiatt népas értekezletet tartott Alsó-Lend- 
ván a kaszinó helyiségében. Megjelent arra a 
nyugoti vasút egy szakközege, Burger Pál főfelü
gyelő is a már kész részletes tervekkel s megadta 
minden irányban a tájékoztató felvilágosításokat. 
A tervek kidolgozása a Batthyány*Strattmann 
herczeg körmendi uradalmának jószág igazgatósága 
mint engedményes megbízásából és költségén 
készültek, még pedig két irányban, az egyik Alső- 
Lendván át Mura-Szerdahely - Csáktornyának, a 
másik elkerülné Alsó-Lendvát és nem Mura- 
Szerdahely, hanem Baksa-Lenti-Tóthfalu érintésé
vel a Kerka völgyében haladna és Miklavec tájékán 
lépné át a Murát, ez iránynak is Csáktornya leime 
a végpontja. Megállapodás abban történt, hogy a 
két irány közül az fog elfogadtatni, a melyiknek 
érdekeltsége nagyobb áldozatkészséget íog mutatni. 
Az Alsó-Lendvát érintő irány rövidebb lévén, mint
egy 130,000 írttal kevesebbe kerülne. Kiküldettek 
mindkét irányra nézve helyi bizottságok, hogy 
megye, az uradalmak, közbirtokosok és községek 
részére hozzájárulási nyilatkozatokat gyűjtsenek. 
Körmendnek Csáktornyával való összekapcsolása 
által ugyanié nemcsak az ország nyugati megyéi

nyernének a most már épülő félben levő zagorai 
vasút vonalain át direkt összeköttetést Fiúméval, 
de miután feltehető, bogy mint a zagorai vasutat 
est is üzembe veendi a masryar állam, vagy a 
kamatbistositást élvező magyar nyugoti vasút által 
üzembe véteti a magyar állam vasutak igazgatósába 
teljesen kezébe nyerné a csász. kir. déli vasúttal 
szemben is a Fiúméval való tariffa-szabályozást. 
Eddigelé az országnak csak egy bistos összekötte
tése van Fiaméval, t, i. a Zákány-Zágrábon át 
▼ezetö. Az alföld fiumei irány sem a fővárosból 
nem indul Id. sem nem lesz biztosítva, míg Gom
bosnál dunai hid nem épül vala. Jégzajlás idejéa 
meg éppen szünetel. De a Zákány felé vezető 
összeköttetés is a fővárostól el van vágva. N - 
Kanizsá! túl kezdődik Mura-Kereszturnál, addig 
s cs- kir. déli - vasút nem mindig jóakaró szeszé
lyének van alávetve A körmend-csáktornyai vonal 
létesítése által a magyar államvasutak tariffa ■ 
politikája teljesen felszabadul a cs. kir. déli vasút 
gyámkodásától, a mennyiben az áruforgalom a 
fővárosból vagy az ország többi nyugoti megyéiből 
kiindulva, a magyar nyugati, körmend-csáktornyai 
és zagorai \asuton át lesz Fiúméba és onnan 
vissza vezethető, л  vasutak szállítási képessége 
pedig minden esetre nagyobb lesz különböző 
vidéket szelő vonalon, mint egyen.

—  Leg jo bb  v é d e le m  a z  u to n á lló k  e lle n .
Egy úr éjfél után tér haza. Az utczáa két 
gyanús külsejű egyén állja útját, de inindeu 
legkisebb félelem nélkül igy szólitja meg őket: 
uraim, nem volnának oly ezivesek uekem öt 
forintot kölcsönözni ? A két csirkefogó nyom
ban kereket oldott,

—  A  fe ls ő -v id é k e n  uralkodó roncsoló 
toroklob gyógyítása ügyében Dr. Piszt&rits 
Károly orvos Budapestről, a magas belügy
minisztérium megbízásából nov. 2-áu Csák
tornyára érkezett s innét azonnal a helyszí
nére utazott s F. Mihályoveczen telepedett 
le. A kórház felszerelésére a megyei alispáni 
hivatal egyelőre 474 frt. 60 kr. utalványozott 
a  járási szolgabiró úr kezére.

—  Ä2 Országos vörös-kereszt-eg) let Csák
tornyái fiókja tisztelettel telkéri a n. é. közönséget, 
n iszerint a szerb és bolgár háborúban megsebe
sült harezotok segélyezésére adakozni szíveskedje
nek. Adományok készpénzben meleg ruhákban, seb
kötők és tépésben köszönettel fogadtatnak e lap 
szerkesztősége és az egylet elnöksége által és 
hirlapilag lesznek nyugtáztatva. Ne tekintsünk 
politikai rokon- vagy ellenszenvre, áldó-zunk szen
vedő embertársaink szenvedéseinek enyhítésére.

— S p o rt . Mandl Róbert, Tódor József s 
Ziegler Kálmán gardinoveczi vadászterületén f hó 
4-én sikerült körvadászat tartatott. Jeienvolt 14 
puskás: Buchberger Fülöp urod. pénztáros, Grész 
László jegyző, Horváth Ignácz grófi titoknok 
Izsó J. ügyvéd, Lenk Ödön löldbirtokos, Lupersz- 
bek József urod. tiszttartó, Mandl Róbert föld- 
birtokos, Margitai József lapunk szerkesztője, 
Pálya Mihály polg. isk. igazgató, Stetaics Miksa 
urod. fövadász, Tódor József kereskedő, Vlasits 
György urod.ispán, Ziegler К. kir. közjegyző, és Je 
nek Az ebéd Mandl R. sziviczai pusztáján volt, 
ahol a társaság a legjobb hangulatban (öltött 1 
órát A hölgyek (Dr. Krasoveczné, Mandlné unoka- 
nővérével s Zieglerné) jelenléte fűszerezte a va
dászat jó hangulatát. A vadászat eredménye: 69 
nyúl s 5 fogoly.

—  S z e rk e s z tő i ü ze n e t. Z á g r á b .  V.
R. urnák. A-Dombor;ról értesítenek bennün
ket, hogy a kérdéses könyvet már megrendelték 
egy zenemükereskedésben. „A csillag futás“ la
punk jelen számára későn érkezvén,más alkalom-, 
r& maradt. A tudósításokat megkaptuk. Köszön
jük! A .D о m b о r u. В. V. Állaga Géza czim- 
baloin iskolája kapható Fischel F. könyvkeres
kedésében Csáktornyán. — 8  z t  -G о 11-
h á r d .  K . A. és К  u r s a n e c z. G. F. 
Lapunk kiadóhivatala intézkedni fog. N. 
K a n i z s a  G y. J . Megbízása szerént já r
tunk el. Egyebekbeu a kiadóhivatal fog Intéz
kedni. T a p o l c z a .  II. Gy. Bevállanak. P e r 
l a k .  M. L. A perlaki társáékor számára a lapot 
útnak indítottuk. P e r 1 а к. T. S. Az alakulógyü- 
lés jegyzőkönyvét kérnők szépen ! ______

—  L ó tu la jd o n o s o k  fig y e lm é b e  1 Nemo 
propheta in patria. Pichler Ferenc/, cs. kir. 
főállatorvos ur évekkel ezelőtt lovak és szar
vasmarhák részére egy gyógyszert talált fel, 
mely „Resolvir-szappau“ név alatt Oroszország 
és a tengertuh országokban általános elterje
dést falát, és mint háziszer, minden külső fo
gyatkozásoknak egy istálóban sem hiányzik 
Ámbár, vagyis inkább azért, mivel a feltaláló 
ur ausztriai, ezen szer hazánkban majdnem 
ösmeretlen. — A resolvirszappanból az oszt
rák magyar monárchia gyógyszertáraiban fel-

i állított raktárak által, most minden lótulaj- 
donosna’t vau alkalma, egy próbatétel által e 
szer kitűnőségéről bizonyságot szerezni.
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Domovina.

Marko. Tko svoju domovina za ietinu 
ljubi, on ei za dobé izabere stauoviti stalii, i 
duínosti, kője staliá njegov юЬош dona a, 
marljivo, podpuiioma i poleg du-uoga spoznanja 
obuaäa, da tak izpunjavaujem du2uostih svojih 
né samo sebe sreónuga napravi, nogo i celu 
domorinu. Pred oíinia pravoga domoljuba 
vsaki je leujak pravo zlo domovire, ili se ou 
lenjari p:; ljepih palaőah ili pák gnjili pod 
plotom. Vsakoga ouoga stepihleba i dangubu, 
koj samo jé i pije, spi i igra se tér vmaugujué 
viiva se onoga, kaj au crugi s trudom i 
potom priskrbeli, drii za pijavku, koja ceca 
krv iz ttda domoviue; vsakoga potepuha i 
bógca (petljara), koj delati more a neée, dríi 
za obéiuskoga tolvaja, s tóm jedinom razlikom. 
da navadni tolvaji robe ljude po áumah i 
selib. Tko svojn domovina istinski ljubi, ou 
negledi do valikih slu/.bah i éastih dojti zato, 
da veköu plaéu i dohodke dobi, nego za to, 
da bude imái vise pi ilike domovini hasuiti.
On prtfitimava vsaki staliö, vsaku meátriju 
ar vu vsakom staliáu domovini hasuiti more; 
ar vsaké fele staliái uikaj drugo nisu, nego 
vsaké fele kotrigi jednoga tela, kője zovemo; 
domovina.

Peter. Oda bi vsaki takov dowoljab bil 
kakvoga ti ovde opiáujeS, onda dakako domo
vina srecua bi bila, no ti si ovde vnogo 
takvoga povedal, kaj se nas mu2e nedotiöe; 
veO zvekéinom na nekoju gospodu i purgare, 
ar poleg tvo ega opisa med mu2nii bi se 
caálo viäe pravih ljubitelov domovine, nego 
med nekojimi kaputaái, ar ovi niti istoga
svojega materinskoga jezika neljube, pokehdob 
se navek med eobcm stranjskim jezikom 
razgovarjaju, pák onda misle da su Bog zua 
как mudri.

étef. lm pogleduite samo naáega krémara 
Buknia, on je bil ljeto dui vu Kranjskoj, 
pák vei neőe magyarski govoriti nego kranj- 
ski, im sam ga Óul na svoja vuha, как pre- 
iestnu neddju je pcéel jeduomu gosponu 
raöunati, pák i na novo pouudjati njegovo 
dobro vino: Gospud, neboju uic véé zaáafali. 
Tisti fcninlaver je ta nar fiueái: tist je iz 
Ognrskiga od svetiga SomU-.va: je dober, iuo 
fin le ga skusite.

Gjura A naé gospon mladi kováé 
KikiriC, doáel je iz nemskoga Graca, gde je 
bil tri Ijeta, как da bi niti nej zual magjai- 
ski, o2euil se je s jednom nemicom. detiée 
ima same пешее, а йена na mesto dekle ima 
nekakvoga é’umadliua. pák ti se po oeli 
bo/.ji den razgovarja samo: „Sog sogter, bős 
sogter * a mojemu Ivanu nigdar drugaé neveli 
nego Johan a njegva iena je moju malu 
kcerku Janicu prekrstila v nekakvu Netiku, 
pák mi je véé dete eísto spuntaia.

Marko. To su vám same «upie glave, od 
kojih je né vredno niti govoriti, ar vsaki, 
ko; je spameteu, mora se iz takvih norcov 
smejati. Tko u;agjarsku zemlju i magjarski 
jezik zametava, nek se vun seli, nitko ga 
nezove ni nesili da ovde 2ivi. I ja  ваш как 
vam je vsim poznato, vnogo med tudjim 
svetőm pre2ive), ali se iz evője domovine 
nisein nigdar spozabil, ona mi jo bila navek 
pred oéima, nigde mi nije bilo tak dobro, 
tak bla2euo, как vu ovoj preljepoj zemlji, 
gde sum se rodil, gde sam svoju mladost 
•prevodil, gde sam imel svoje roditelje, prija- 
teije, rodbinu i poznance , gde mi je tak 
rekuc póznát bil vsaki breiaujek, vsako steblo 
vsaki grin, gde sam se s braéom i vráujaki 
prez brige igral i veselil, je, na pameti mi 
je bil vsaki vsaki krat, vsaka lipa, gde 
sam si znal odpoéivati, vsaki travuik, po 
kojem sam se s pajdaái naganjal i veselil.

Koma) sem < ekal onu sreénu minntn, 
gda sam se mogel povrnuti vu svoju mihi 
domoviuu. Vezda sam sreöen i blazon osobito 
pák zato, kaj imam priliku vezda domovini 
hasniti, je, ljubljena brada ljubimo svoju 
domovina, sveta nam nek bude zemlja, vu 
kojoj kosti naáih dedov, uaáih nam milih i i 
dragib poőivaju, izpunjavajmo vsakoj duinosti

staliia svojega, pák bude domovina, naáa 
mila majka, precvela, a blagoslov bo2ji bude 
se nastanil vu hi2e naáe! Bog nam vuareéi
domovina!

Vsi. Bog nam blagoslovi uaiu domoviun 
2ivila domovina!

Marko. Bog i vas poftivi, i blagoslovi 
hite VLsel A vezda idite dimo 1 pozdravite 
zene i decu svoju vu ime moje, vu ime 2ene 
i dece moje. (Otidu).

GLAD FERENCZ
uöitelj.

Ig ra  vu öakoveckom  grad u  (1 6 2 5 ).

Protlost magjarskoga naroda je takva, 
как jedna jezero godiénja kmiöua nőé. AH 
как god kuiiéna nőé ima svoje svetlo, tak i 
proálost ima svoje svetle zvezde, a to su 
imcna onih junakab, koji su naáu domovinu 
branili. Jedno ime od ovib junakab je medji- 
murski kapetan, gróf Zrínyi Mikloá.

Cakovec je bilo orlinsko gnezdo Zrinyiah. 
Od ovud je idei őrei Zrínyi György vu boj 
proti turéiuam, dotéas su mladi orlini Mikloá 
i njegov mlajái brat Peter kod ujihove ma
tere ostali, tu su se od dana do dana igrali 
vu svetlih sobah toga garda.

íz povestijje poznato, da odbranjenje ovib 
mladib Zriuyiah sastojalo je samo iz onoga, 
kaj su vu gradu videli i éuli.

Jedenput su naoru2eni soldati doáli vu 
grad, uaprvo su uosili odu ete zastave, lepe 
púiké, konje, zvezane túréi ae, a odrezaue 
glave su bile na oruÉje vtasnute.

Mikloá je bi! dcvet let star a Peter рак 
osem. Njihov otec je iáéi vu boj proti 
napastnim turciuom, koji su vu onom vrenenu 
viie put vu nasu domovinu doSli Deca su 
se tak igrala vu gradu i skakala su iz jedne 
sobe vu drugu, dok vu jednoj hii» nisu jed- 
nu strelicu uaili, i s ovim su probali, koj 
zna bolje streljati. Ali da me itovani éita- 
telji bolje razumiju, opisal budem, как je taj 
giad vu onom vremenu izgledal.

Yu prvom átoku, gde je sad kr. kotarski 
sud, su bile slo2eue od turcinah oduzete zas- 
tave i svakojaéko oruije. A oni obloki, gde 
se sad zmazaui rebrujaki (saluzini) bili su 
veliki obloki s farbaniini öajbaiai. Na 2elezni 
klini su vesili éi»aki s perami, 2elezne ru- 
baée i zavinute sablja Vu onom délu, gde 

je to sve le2alo je sada gospona sudca kan- 
ca'arija, sve one hi2e, kője su bile tak svetle, 
su od 8ud& zavzete. Sad hodimo pak malo vu 
proslost. Dva Zrinyjji su strelicu prijeli, da 
vidiju, koj zua bolje ciljati.

Ti P e te r! hodi otvorimu «va vrata, vu 
ftestoj hiti postavimu ovu tablu, na kojoj je 
jerina janiearika glava uarisana. Koj bu tu 
glavu predi vu nos zgodil. on dobi od nase 
niame za ju^inu mesto dvih jabukab, tri-

Dobro, ali ako mama uebu btela verovat, 
da smo se vadljali i nebu btela viie d»ti 
jeduomu, как dve jabuke? Ja  odbeziro к njoj, 
pak bum joj rekel. 8 tim Peter odbeii к 
materi. Mati koja se je za svojim mu2em 
/.alostila, как si je dete opazila, taki se ob- 
radovala.

Sedne se na jeden bariunjski divan, da 
vidi, koj bu bolje znal »treljati.

,.Mlaj i uaj priéne“ véli M'kloi. Priőni 
Peter! Tiiput slobodno strelii.

Peter je uapnul stieucu, i triput je 
strelii. Prva ipica zap :а зэ je vu janiiar- 
akoj glavi prcv vu ddo, drug^ vu a
treéa vu «lesno oko.

Nosa nije zgodil!
No Mikloi sin moj poka2i, kaj znai til 

Sad prime Mikloi strelicu vu ruku, Obraz 
mu se niti najmenje nije geuul, sti elicu izpruái.

Podi strunja,fuékajué leti ipica 6 ez veih 
pet vrat, i gledi! v nos janiéarske glave se 
je zapiéila.

Njegova je bila jabuka! Draga mama! i 
Peter je dobro eilal, razre2ite jabuku na 
dvoje, jedna polovica naj bude njegva.

Mati je sladko izkuiuvala svoje dete, 
I tim mu je naplatila njegvo dobro i pleme- 
nito srdce.

To je bila igra dveb mladih Zrinyia. 
Takvo je bilo /.ivljeaje leta 1625-ga vu 
éakoveékim gradu, med sadaiujimi nemimi, 
tu2nimi i iudnimi zidinami.

A scopram je 260 let tomu.

I В В.

Kaj je novoga?

— P a d a n je  zvezdah  se jé  vidlo 27-ga 
novembra veéer do 9. vure, Jezero i jezero 
zvezdah je padalo po nebu, как da bi tarn 
gori sueg isel. Jako lepo je bilo to gledati. 
Ali vuogi su se prestradili i rekli au, da 
bude boj, kuga i Bog zna, kakva nesreéa. Ali 
to gve nije ietiua. Ovo padanje zveidab je 
to zrokuvalo, da se je Biela zvaua zvezda 
8 Zemljom zisla. To padanje zvezdah su 
vuéeni ijudi prorokuvali.

—  T is z a  K álm án predsednik vlade 
Magjarske je 29-ga novembra obdr2ul svoj 
10 letni jubileum kakti Minister. Yarmegjije 
varaöi, orsaöki velikaöi i vnogi drugi su se 
potrudili к njemu vu Budimpeit, da mu 
sreéu i dugó 2ivljenje 2eliju. Na svec-anom 
obedu je bilo do 1200 ljudih.

— f  M eko v jts  Jankó Medjimurcom dobro 
póznát trgovec, koj je dugo letah vu Todo- 
rovirn ätacunu verno sluiil: vumrl je 29-ga 
novembra vu öakovcu. Pokopau je bil SO ga 
nov. poleg zakona gréke vere. Pokopal g» je
G. Tibouj Djebié gréki kaludjenz Lepovine 
Naj poéiva vu miru 1

— Najboläe p ro ti to lv a jo m . Jedeu 
gospou ide kesno v  nőéi dimo. Po putu se 
sretne s dvemi praverai. On to opazi, kaj 
oni hoéeju, éisto inirno je pita; moja gospo- 
da, nebi bili tak dobri meni pet foriutov 
posuditi? Ovi dva se ua jenput pobereju i 
ostaviju ga.

—  K rv n a  o sveta . Öilingjitn Kujedan 
Sándor je s no2om doli vpiéil Heller Todjera 
i Muieöüii Jova na jcdnem gostuvnnjem. 
Heller Todjer je odmab vumrl, a Muretan 
pak za dve vure je spustil duäu. Toga straS- 
noga krvnika su kr. sudu prck dali.

—  Ib o js tv o . 22 novembra sn pri 
íivéec Antonu zebauoveCkim krcmaru zatukli 
6urdi Inibru koncovéavskoga etauovuika. Nes- 
reénik ovaj iáéi je svoje posle zvriavat vu 
Zebance i kada je zvriil, navrnul se je к 
spomenutomu krémaru. gde se je mu2ki bal 
obdr2aval. Nutri se je napil i s nekojimi 
ljudmi vu svadju se zine&al, kajti nisu d pustili, 
da bi muSikaÜ ono igrali, k&j je on zapovedal 
Natoga je jedeu izmed krivcov oa dver bi til, 
gde su ga véé dva drugi в koliői éakali. Ovi 
su ga priéeli buhati i tak su ga dugo mlatili, 
dok se uije mrtev dőli zniiil. Krivce su 
áandari vlovili i vu Cakovec dotirali.

— S erbsko  bulgarski boj je uanekoliko 
dnevov prestal. Naéa vlada uije dopuitila, 
da krv zabadava tere, pak je poslala svojega 
ablegata vu bulgarski tabor, da oéituje bul- 
garskomu knezu Sandoru, ako ueprestaue 
vojuvati proti Serbiancom, onda Austria- 
Magjarska vlada, bude motelt Serbiancom 
na poinoé iti. Na to su se protivniki na 
nekoliko dnevov pomirili, Ali zato mir nebude 
stalen,ar Serbimci neéeju onu bitku, koju 
su do vezda od Bulgarov dobili njim oprostiti 
Serbianci se pak spravljaju, tak takajSe i 
Bulgen, koji su vre Serbiance ti ja do serbske 
meje stiraii. I crnogoi.ki kacz je javil, da 
ako bi potiebnu bilo, bi Serbiancom na po
rnóé ifiéi, ar nili on nemre dopustiti, da bi 
se Bulgaria povekáala.

—  Vll P rilo k u  su éitaonicu (kasino)
utemeljili stai ovniki. Veliko spraviáée se je 
obdráalo 29 ; Ovembra. Zabrali su za
predsednika G. Götz Eerenca, za podpredsed- 
nika G. Molnár Antoua, za notariuda Tó h 
Sándora

—  O rsaéko  spraviáée je ovaj mesec 
26-ga dokonöalo evője delanje okole zakona 
od kr. nótáriusé i prijglo od onog saveta. 
Za tóm su jód vu dvemi poeli pri jav« dana



ob soldafkom poal«. Ludovika akadémia ja 
takajie то govoru bila-

—  N a  uspom enu za osvojanje grada 
Budima и  jako pnpravljaju. Na povestniCku 
izloibu и  takajie veliko pripravljanje dala. 
Skupljali budu вте ona piema i knjige, ptuke 
i vite takrih etvarih, koje nam onaj prizor 
donaäaju. Porest onog dogodjanja bude »am 
Karolyi Arpad mladi piaac opisal. Delo 
■jegove bade в vise kipovih illu&trerano. Tarn 
budemo ridali i kipa Zrinji Hone iz 
one dobé.

—  V ra ő tv o  p ro ti ra n e . Abo ее йотек 
оребе, to najviieput veliku bolest véini, i 
naradno se nekakvi dudnoviti meburéeki 
napraviju. Kakvu goder íelu se ilovek opeée 
ili na rruéem ieljezu ili s kropom ili 8 
vitriolom, naj >amo ranu в кактот goder 
oljom, (вето в petruleumom ne) namafemu 
onda n e  в a m o, da ве nikakvi meburéeki 
nebudu napravili nego i bolest za kratko 
vreme prejde. Ako ranu jós iinom soljom 
naribamo, jó i bolje je. Ako pák to vraétvo j 
potle Ducamo i onda zgubimo bolest, nego 
mehurfieki erikák naetaneju.

N ekaj za kratek C a s

Mati; Kaj se ti Karlek пета» nikaj 
vuéiti za pondeljek?

Karlek: Áb imam m a rn ia ; ali zutra je 
aedelja, pák imám jói doeta vremena, da 
sroje lekcije napravim.

lla ti: Neznas kaj ti je otec rekel: Nepre- 
naiaj onoga nigdar na zutra, kaj morei denes 
rőiniti.

Janica: J e , japica imaju éi«to prar 
Kaj né inamica, aato budemo mi jo denes 
na rét er pojcli onu tórtu, koju si otcu za 
godorno pripravila !

Jeden пешее zbete/a! je Yu várnia od 
glavobolje, ter si je morol lééi ru poetelju i

pozvati doktora. Doktor je  doéel i rekel mu 
je: Vi ве morate dati kristirati. Kak je dok
tor otiiel, rekel je betainik: Vezda ridim, 
da su tu ovom varain aami norci, mene 
boli glava, a doktor mi boée vraéiti zadnjicu.

Muiaca: .T i  Pavel, kaj bi napravili, da 
bi se naii decki bolje vu ákoll vuí'.li?*

Mag „ Eh, znai kaj, poiljemo gos- 
pouu naruéitelju dve sunke, taki bu bolje!“

Goet: „Kaj je moéi tu za jesti dobiti?“
Keiner: „Teletinu, slaninsko, briolice 

flniclina"
Keiner: „Brioüce bu gotove, a ánicl se 

mora stopram peéi."

A (k jedneinu) „ Как ви kaj, japica ?“
В „Рак zakaj mi oni veliju japica 1“
A: „lm njib vsaki zaanec tak za japicu 

zovelw
B: Aj kaj bi to, eamo jen ősei me

more za japica zvati,“

Vahtar(jednomu muiu, koj je hotel 
poleg ieljeznickoga puta iti): „Gledite taki, 
kaj odovud vkrej otidete, ovwLmesme nigdo 
hoditil*

Műi; „K aj, to bi bilo bedasto, kaj ja 
ovud nebi emel iti im ja imam biléta; i bil 
bi se takaj mogel s eugom peljati, da sam 
да ué zamudill*

„Ja  njim velim, пай apotekar ujim je 
sp&metneii как kurimit.*

„Рак как to, Ivek?“ —  „Je  tak, on 
mi je  vőera vraétvo dal /a  moju kravu, рнк 
je rekel: Akc ovo nikaj nehiide Ьямшп, <>nda 
vei nebude шkaj hasui'o I r i h t i g j e t a  bilo 

Moja ridjana je j<»i ou dán vcrkla

Inai: „Oúkad sam pri novoin muj tru,  
ncmrein ni ti falareé т*:ва pogatnuti!“

Mati: „Pák kaj ti fali?*
Inai. „Ali, meso mi fali!*

Trgovec: „Naj т е  vrag vzeme, ako. 
jim morém falóié dati jeden meter od «ivoga 
itofa, как za jeden forint!,,

Kupec: „V ile рак как 80. krajearov 
nedam, rajii idem vn drugi ítacun, pák si 
tam kupim. Zbogoml“

Trgovec: ,,Naj ostaneju! Natan, moj ein, 
daj toga itofa za 80 krajcarov, ja  ga nem. 
rém dati, ar sam se zaklell“

Plebanui: „Ali draga gospa, как moreju 
to dete po tak veliki zimi tu vuui nősíti?'1

Éena: „Naj se nadaju zesmejati g. 
plebanui, ar kaj jim tak malo deta zna oá 
zime!"

Jeden iupeljak obéduvalje priistom stóla 
gde i jeden mndroznanec, i videó, как mudro- 
zna&ej ynogo siaiéice prav teóooje, reöe mu: 
„Cuduo mi se vidi, da i mudroinanci radi 
siaiéice jedul“ „Zakaj ne," odgovori ma 
mudroznanec. „kaj vi mieljite, da je Bog vu 
svojoj premudrosti dobre stvsri samo za he* 
dake etvoril.*'

Hirdetések,
252 a z : 1885

Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. 103. § & értelmében 
ezennel közbirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. 
járásbíróság 6 197J88Ö számú végzése által 
VARGA ILO N A  felső krályeveci lakos 
végrehajtató javára VARGA MIHÁLY felső 
krályeveczi lakos «den 268 frt. 70 frt. 66 és fél 
kr. tőke s ennek járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 540 frtra becsült 4 ló, 1 szekér, 
5 malacz és 2 tehénből álló ingóságoknak 
nyilvános árverés utján leendő eladatása 
elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis 
felső Krályavaczen alperes lakásán leendő 
eszközlésére

1885* i к év d e ce m b er hó Il ik  n a p já n a k  d é l
e lő tt  9  ó ra ja

batáridőül kitüzatik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az élintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. 107. §-a értelmében a leg
többet Ígérőnek becsáron alul is készpénz fize
tés mellett is eladatni fognak.

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
érvényesíthetni, kei eseteiket, vagy szóbeli 
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
bir. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX . t. ez. 108 |-ában megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885 ik évi december 
hó 1 napján

M a x im o v ite  G yörgy
kik&ISött birtiági végrehajt».

* 0 9  1 - 1

Prodaja hizc i kai: rnarnice,
V u  V. - K a n i z i  K i r á l y - v u l i c i  po<i 39 b i n i в, h r 

i vu v.-kaniikoj gruntovnici ped 649. br. ntdaztca bit«

tv o rn ic a  za  k a m e n je  séé i,
pisarna, dvor i vrt tak takajíe vu Horvatskoj

p o l j e g  V a r a 2 d i n a v u  V i n i t  í
jleieéa i vu viniCkoj gruntovnici pod 191. br. stojeéa, kamenarnica, barakki, orudje i kóla za ku-j 

menje voziti, se dobrovoljno za fal cénu i s priliönun uvétom prodsj«.

8 bliijim izvéáóajom sluii vlastnik HHd K á ro ly  vu Sopronu.aii pák G y ó r f fy  J a n o ij 
ffiikaliuí vu V.-Kaniii. 308 1—4 i

p . , feltalálva és sajátkezüleg készítve
r l c ű  l e r  F e r e n c z  től ев. к. főállatorT os az oez lrsk -m ag ja r hadferegbeü, 

gyógyít minden kulsó sérülést és bőrkiütést minden házi állatnál, eltávolít minden használati és 
szépségi hibát a lovaknál, különösen minden bénultságot gyógyít úgy újat mint 
idültet és különösen m ir ig y - , c s o n ts z e n v é d é s e k ,  kívéJtképen izo m  g y u -  
lad é tso k  é s  s z e r s z á m  n y o m á s n á l  g y ö k e re s  g y ó g y s z e r .

Л . r e s o lv i r s z a p p s n  kitűnő tulajdonságai következtében és gyógyítási 
eredményei miatt gazdasági egyesületektől, állatorvosoktól és számos földbirtoko
soktól ismételten m e g tis z te lő  b iz o n y í tv á n y o k k a l  é s  e lism erő  h á la 
i r a to k k a l  kitüntetett.

J darab resolvirszappan 50 gramm tisztasuly, elegendő 10 beteg ló részére o. é. 1 í r t  2 0  k r .
IfinH an ti U. ”  »  H 2 6  „  „  „ „  „  2  „  Í O  „
Műiden darab resolvirsiappanhoz egy pontos használati utasítás a hazai nyelven mellékéltetik.

P é ^ l im s K á s  ú tiad én  v ilá g r é s z r e  W a site v & k y  é s  P lle sk in á l V a rsáb a« .
1 Ak t á i  Magjmországon T ö r ö k  JóiMfnó! gyógyszerész Bpesteu, továbbá kapható ш in den gyógyfiiksreiksdés»

. и  . . ben ée gyégyizertarakba.
n ^ a i f ° ? L ; llin*en . uí®líB̂ e me^alía^^J0,, âe^k  m lid#n4oboz resolvirsiappan az ide mellékelt törvéiyeieü letétemé- ^uyezett védj egy gy f |  ét kézvoná.okkal el vau látva,

I--------- ”  10 ___________  W A SlL E W Skl é . P IL IS E I Yar.ó. ]
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