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A choiera ovintezkedesek es annak 
kezelese-

A diókra különös ragályos beteg
ség, mely az év különböző szakaiban a 
földgömb bizonyos részein talállialó. a 
mely helyekről azután különbö ő mó 
dón képes tovább terjedni különösen 
pedig az egészségesek és betegek egy 
mással érintkezése következtében.

A choleramérget mindenek felett a 
beteg ürülékei tartalmazzák s ezért oly 
helyek, a bova ez ürülékek jutnak 
tekinthetők a baj ama kutforrásainak. 
melyektől leginkább kell őrizkednünk; 
valamint mindenkor fennmarad az a 
veszély, hogv a források s folyók vize. 
melyek italul szolgálnak, ily módon 
megniételyeztetnek. Az a hit, hogy a 
rholeramér.g a levegőben van csak 
annyiban bir alapossággal, hogy oly 
helyekről, hol a ehoterától megmételye
zett ürülékek nagyobb menny ségben 
vannak, a szél is el vihet méroganvagot.

A choiera a megmételyezett helytől 
nagyobb távolságra önmagától nem ter
jed. Mindamellett kétségtelen, hogy a 
méreganyag hosszabb ideig megmarad 
a beteg fehérneműiben, ruhájában s ágy
neműjében ha azokat kellőkép meg 
nem tisztítják s ki nem füstölik Ter
mészetesen legczélszerübb a ruhanemű - 
eket e l é g e t n i ;  de ha ez nem le
hetséges, teljesen megteltőzteleniteui kell 
azokat és pedi: hozzá értő egyén fel
ügyelete alatt különösen az ágyruhákat 
s fehérneműket; — a ferlőztelenitéshez 
chlormész, carbolmész, 5*„-o* earbolol- 
dat vagy vasgálicz használható ; nélkü
lözhető tárgyak elégetendők

A félelem nagyon előmozdítia a 
betegséget ; ezért mindenkinek tudnia 
kellene azt, hogy a choiera a légköri 
viszonyoktól meglehetős független s a 
levegő semmi esetre sem oly ragályter
jesztő, mint az oly tárgyak, melyek a 
beteggel érintkezésbe.i völtak sa melye
ket nem pusztítottak el vagy nem fer- 
tőztelenitettek img. A legnagyobb tisz 
taság s a gondos életmód szükséges 
ilyenkor, de általában véve elegendő is 
hogy az embert a ragálytól megóvja.

Tapasztalt orvosok mondják a kö
vetkezőket :

»A legjobb óvszer az. hogy a ta
lajt, levegőt, vizet s épületet seprés, mo 
sogatás s másnemű tisztogatás állal tel
jesen tisztává tegyük s ha mégis eljő 
a choiera, költöztessük ki az embereket 
arról a helyről, a hol az kiütöd s tisz
títsuk meg azt alaposan.«

»Erélyesen kell megtenni az álta
lános egészségi intézkedéseket a seprést, 
mosást tisztogatást és az orvosok által 
ajánlott ferlőzlelenitésl : takarítsuk el 
a rothadó emberi hulladékokat az ár- 
nyékszékekböl s más helyekről; kisér 
jük figyelemmel az istálókal, a tehenek 
s disznók ólait, kerüljük a nyilvános , 
alvóhelyeket, túltöinött vidékeket, pisz
kos házakat s utczákat.« — Jlozd  
rendbe laká odate úgy egészségi, mint 
tisztasági szempontból a körülmények
hez képest s -minden jó lesz/*

Dr. Koch, ki ezt a betegségei kü
lönös kutatásai tárgyául tűzte ki s ki
nek hálával tartozunk azért, hogy a 
choiera betegséget előidéző paráuyokat 
felfedezte, a most dúló járvány alkal
mával a touloni fiolgármesternek e be
tegségről oly alapos emlékiratot nyúj
tott he. hogy valóban őszinte örömmel 
közöljük most a I o 1 v a s ó j n k k a I s ! 
más a fontos kérdés iránt érdeklődő I 
egyénekkel, annak tartalmúi ajánlva, \

hogy tanácsait vegyék kellő figyelembe 
s gondosan megtartsák

Hozzá tehetjük, hogy cholerajár- 
vány idején a hasmenés g más szehdebb 
lefolyású gyomorhajok rendesen nagyon 
uralkodni szoktok Helyes dolog ennél
fogva, ha ily közönséges bajokra na
gyobb figyelmei fordítunk most, mint 
esetleg fordítanánk oly időben, midőn 
ily járvány nem fenyeget

Különösen tanácsoljuk hogy a test 
tisztaságára nagy gondot fordítson min
denki. lehetőleg naponkint vegyen für
dőt s gyomrán f lanél kötést hordozzon 1 
Ha gyomorbajt érez, küldjön orvosért. 
Addig is. mig az orvos megérkeznék, 
czélszerü ágyba feküdni és forró szegfű- 
vágy fodormenta-lheál inni, ha hasme
nés mutatkozik. 1 0  csepp opiumoldat 
adassék theába

Ugyanekkor figyelembe kell tartani 
a dr Koch emlékiratában felhozott óv 
intézkedéseket s a gyógyításra vonat
kozó tanácsokat.

Maga az említett emlékirat igy hangzik
„A cholerát az emberek terjesztik 

s csaknem kivétel nélkül vagy az em
berekkel vagy azok által hordott tár
gyakkal való érintkezés okozza tovább
vitelét.*1

„Cholerás időben szükséges rendes 
életmódot folytatni, mivé' a tapasztalat 
azt tanítja, hogy az emésztési zavarok 
a choiera kitörését előmozdítják. Ke
rülni kell tehát a mértékletlenséget étel
ben és italban, valamint a nehezen 
emészthető eledeleket, melyek hasme
nést idézhetnek elő. Küldjön mindenki 
orvosért, mihelyt e haj jelentkezik. Ne 
egyenek oly eledelt, mely már megmé
telyezett helyről kerül. Az ismeretlen 
h°lyekről jövő élelmi czikkeket, itt kü
lönösen a tejet értem, előbb fel kell 
forralni. El kell tiltani minden vizet, 
melyet már valaki befertőz tethetelt.

..Óvatosnak kell lenni az oly viz 
zel szemben, mely lakott helyről csekély 
forrásokból, mocsarakból, tócsákból apró 
patakokból vagy oly vizekből ered, me
lyek megfertőztetek vizet vesznek fel. 
Különösen veszélyesnek tekintendő az 
oly viz. mely már choleraürülékkel jött 
érintkezésbe.1*

„Az előbbiekkel Összefüggésben k1 
kell emelnünk, hogy az edények vagy 
ruhaneműk mosásánál használt vizet 
nem szabad forrásokba vagy folyókba 
avagy azok közelében kiönteni. Ha le
hetetlen tiszta vizet kapni, a legczél 
szerübb azt felforralni. Kz a szabály 
nemcsak az ivó vizre áll, hanem a 
konyhában használt vizre is, mert a 
cholerás anyag akkor eljuthat az em 
herhez, ha a vizet fehérneműk vagy 
edények kimosására, ételkészítésre vagy 
öblögetésre használják A főtanuság 
ebből az, hogy a vizivás nem az egye
düli eszköz a choiera terjesztésére. Hogy 
a viz tiszta vagy felforrott, az még nem 
nyújt teljes biztonságot/*

„Minden choleraeset a fertőzésnek 
°KJ'-eg} központja. A beteget el kell tá
volítani s a szükségtelen érintkezést el
kerülni. Choleraidőben el kell kerülni a 
népes összejöveteleket, minők a vásárok, 
ünnepek és gyűlések. Oly helyeken, hol 
choterabeteg van, mit sem szabad enni 
és inni.*

„Clioleraürülékcket oly edényekben 
kell összegyűjteni, melyek karbolsavat tar
talmaznak. A cholerabetegek által lakőtt 
helyiségek hat napig maradjanak üresen.
A betegekkel érintkező egyének mossák

meg kezeiket szappannal, viz és karbol
sav oldatban.

»Ha halálozás történt, a tetemet 
azonnal el kell távolitani s a temetés 
1» hető hamar legyen meg. A temetéai 
menet ne menjen be a halottas házba. A 
beteg által használt tárgyakat fertőztc- 
lenités előtt nem kell eltávolítani. A mo- 
sónők ne vigyék el a beteg vászonneraüit, 
mielőtt ezek nem fertőztelenittettek.*

Végűi figyelembe veendő néhány igen 
fontos tünemény, nrely a valódi cholerá- 
val kapcsolatban szokott előfordulni :

Először is a halandóság minden jár
vány alkalmával változik, de az átlag a 
megbetegedettek Ötven százalékát (felét) 
nem haladja túl. A járvány vége felé a 
halálozás kisebbedik, mintha már erejét 
kezdené veszteni.

Különböző a járvány tartóssága is. 
így némely helyeken három hét ala*t, vége 
van az egésznek, néha azonban több hú 
napon át tart s még ha látszólag eltűnik 
is, a következő évben visszatér.

A járvány által megtámadott egyén
ben a betegség lappangó fejlődése két 
naptól nyolez napig tart s azután mikor 
kitör, két és (él naptól kilencz napig, 
ila a roham végzetes, két -  három nap 
aUtt vége van.

A betegség jelei a járvány idején 
igen biztosak. Rizsvízhez hasonló nyálkás 
ürülékek bőven fordáinak elő, rendesen 
görcsök, kimerülés, alacsony hőmérséklet 
s sápadt arca kiséletében.

Nagyon lényeges ennélfogva figye 
lemben tartani : ha a hasmenést azonnal 
elfojtják, mihelyt a baj kezdődött s még fáj
dalmat nem okoz, a betegség csaknem ren
desen gyógyítható Késedelmezés, habosás. 
a baj csekélybevitele ez időszakban a leg
nagyobb veszélyeket idézheti elő.

A kezdődő hasmenés elfojtására, mint 
már említve volt, 1 0  csepp oiiumolda- 
tot kell venni, akár ezukorra, akár 
theával.

Mindenesetre azonban szükséges, hogy 
azonnal orvos után küldjenek.

Taniigytörtenelmi adat Csáktornya 
közelmúltjából.

7( p i t i : M iskolci %Arnold.

Hogy hazánk különösen tanügyi tekin- 
lethen »/. utóbbi két decennium alatt párat
lan elhaladást tanúsított, az elvitázha'lan 
lény. Muraköz s első sorban lövárosa Csák
tornya is, az anyaországhoz szoros tarto- 
zundóságót kimutatandó, az édes hazánkban 
hová tovább éiónkebben lüktető közművelt
ségi törekvések kedvező jelenségein felbuz
dulván. első sorban tanügyének javításán, 
mi több : gyökeres megváltoztatásán fárado
zott. Talán túlzott bébülékenys/>günkön mu 
lőtt, hogy ez nyomban az anyaországhoz 
történt esatoltatásunk után nem lett fegana- I 
losilva, de annál elmellözheilenebb köteles
séggé érlelődött ennek keresztülvitele a 60 as 
évek vége felé, mikor már a törvényhozás 
maga is erélyes kézzel látott országszerte a 
már tulsoká parlagon heverő tanügyi viszo
nyok rendezéséhez. Muraközben s igy min
denek előtt Csáktornyán kiváltképen volt 
erre szükség.

A pillanat kedvezett, mert a hazafias 
eszméknek az iskola böventermő talajába 
való átültetésének keresztülvitele körül ta
lán sohasem is egyesült annyi önzetlen, 
buzgó erő mint mikor virágzó elemi iskolán
kat jelen szervezetében megalapították, a 
melyben ez — bátran Állíthatjuk — az or
szág ilynemű intézeteinek első sorába fel
küzdötte magát.

Csáktornya aranykora volt ez. mert — 
mondhatni a semmiből tudott teremteni, 
sőt ezen teremtő (sil venia verbo!) erejének 
hatása alatt létesültek egymásután a polgár- 
iskola, képezde s legközelebb a kisdedóvó,

melylyel iskolaügye be is volna tetőzve, ha 
t. i. a két felsőbb intézetben már mi lenni 
valónk sem akadna.

Élénk emlékezetünkben legyenek bár 
ezendicsőségben gazdag közelmúltnak hazafias 
enuntiatiokhan vá'tozutoa esetnéuyei, még 
sem vélünk fölöslege* munkát végezni, ha 
azoknak egyik legfontosabbikát föíólénkitve. 
a jelen kor tetterös férfiéinak is hasonló 
vállvetett hazafias ténykedésére irányítjuk fi
gyelmét, mert erre még mindig de talán in
kább mint valaha, vagyunk ráutalva.

De szóljon az okirat maga :
1. sz. 1868. — Jegyzőkönyv felvéve 

Csáktornyán a város tanácsülésében 1808. 
évi junius 30-án.

Azon különös helyzet, — melybe az 
IH48 9iki  viharokat nyomban követő idő 
szakban Muraköz s ezzel együtt a Hurvftt 
és Stajerországok határszélén fekvő Csák 
tornya mezőváros is az által jutott, hogy ezen 
a Dráva és Mura közt fekvő s eddig Zala- 
megvének egy külön járását képező egész 
terület Horvátországhoz lön csatolva, szo
morú Következményével ólomauly alatt ne
hezedett az egész járásra, de különösen 
ezen mezővárosnak nagy részben iparüzö 
polgáraira.

E hekehlezésnek köszönhettük többi 
közt azt is. hogy azontúl Muraközben mint 
Horvát országnak közvetlen kiegészítő részé, 
ben a magyar nyelvnek tanítása teljesen és 
végkép beszüntettetek, minek hátrányos éR 
kártékonyán haló következményei különösen 
városunk ifjabb nemzedékéi visszapótolhat . 
lan kárral sújtották Ugyanis kis mezőváro
sunk nagyrészt iparü/ő polgárokból állván, 
s gyermekeink is majdnem kizárólag azokká 
n vettetvén 1848-ig azon megbecsülhet len 
előnyben részesültek, hogy városunknak sze
rén \ népiskolájában a magyar nyelvnek leg
alább előismeretéi megszerezhették s ezáltal 
képesillellek arra hogy kenyeröket s további 
kiképzésükét sikkerrel kereshették a velünk 
szomszédos magyar vidékekben is

Muraköznek Horváthozi csatobatása s 
ez által a magyar nyelvnek iskolánkból k i
küszöbölése folytán nemcsak iparü/.ő ifjúsá
gunk lön oda kárhoztatva, hogy további ki
képzését egyedül az. úgy területének kicsiny
sége mint iparának alanti fokon állása miatt 
minden igényeket ki nem élégiihetö, reánk 
erőszakolt úgy nevezett anyaországban ke
reshette, — hanem azok is- kik a tudomá
nyoknak és közműveltségnek magasabb fo
kára vágytak, csaknem kizárólag Zágrábra és 
Varazsdra voltak utalva. És ne gondolja, 
ne higyje senki, hogy ez puszta állítás, tény 
ez, melyet mi száraz számokkal vagyunk 
képesek kimutatni:

Tudja mindenki, hogy 1848-ig 60 -70  
muraközi ifjú nyert a nagy-kanizsai és más 
hozzánk közeleső tanodákban kiképezletést 
mig ellenben azóta csak legritkább kivétel
ként kerül ily tanódákba egy tanuló. Min
denki átláthatja hogy ebből nemcsak a népre 
háramlóit kár és hátramaradás, hanem hogy 
e kár visszahatott az egész magyar hazára 
is. De a mi hajunk itt még nem érte végét : 
ugyanis 1 8 4 8 -ig, mig elemi s falusi 
iskoláinkban a magyar nyelv is ta
níttatott, az általános oktatási nyelv 
a mi anyai horvát nyelvünk volt, 
1 8 4 0  után pedig kivétel nélkül min
den falusi iskolában az illyr, vagyis 
az úgynevezett literatúrai nyelv ho
zatott be tanitási nyelvül.

Mi egyszerű polgárok nem énjük ezen 
nyelvet s miután gyermekeinket legnagyobb 
részt hozzánk hasonló kézművesekké s ipa
rosokká óhajtjuk nevelni, nem látjuk át an
nak hasznát, hogy gyermekeink a tudomá
nyokat nevezett, de általuk nem értett nyel
ven tanulják, s nem látjuk be ezen tanítási 
módnak czéls/erüségét, mert gyermekeink 
Istenhezi imájukat is előttük ismeretlen sza
vakban tanulván be, a szülő nem érti imád
kozó Kyermekót.

Elszomorító, de igaz, hogy ily körül
mények közt jutott elemi iskolánk oda, m i
szerint több ezülő jobbnak láija gyermekét 
a helybeli h é b e r  iskolába küldeni, sem
hogy a mi hatholika iskolánkban egy rész
ről az illyr nyelven, másrészről pedig a ma
gyar nyelv teljes mellőzésével lássa azt ok
tattatok

Tudjuk és elismerjük mi azt hogy Mu
raköz általános népességének anyanyel' e a 
horvát, hiszen Isten jóvoltából maguuk is
nagy részben horvátok, de egysaeromind a



kösös, M*r»*e»t magyar hazának is fiai vá
pánk tudjuk a elismerjük hogy véreinknek 
s test vérei ok uek túl a Dráván nemcsak jo
guk, de kötelességük is a nemzett anyago
kat (f> ápolni és művelni: de ép azért, mi
vel ezt tudjuk, nem bírjuk korlátolt elménk
kel felfogni, miért nem volna nekünk iaeza- 
bad a közös ha/Anak nyelvet is értem t 
miért legyünk kénytelenek gyermekeinket, 
kiket elemi iskoláinkban nem tudósokká ha
nem csak egyszerű haaznos polgárokká 
akarjuk nevelni oly nyelven oktnttatni, me
lyet sem mi sem ük rém  értenek Hiszen, 
ha latén segítségével gyermekeinknek vala
melyike a nagyobb kiképezte!esben része 
sülhetend a lelsöbb tanodákban fog(a az 
irodalmi nyelvet sajátjává tehetni.

H  I t t  E  h

— T. szerkesztő Úr! A • Muraköz* 
czimü helyi lap 42. száma hírek rovatában 
követ'ezö k ö z l e m é n y  toglallalik: 
„á. múlt napokban a Frankloff léle lovarda 
egyik réazének ingóságait árverezték el. — 
A. bal hétig itt tartózkodó tagok csak Hozzai 
urnák köszönhetik, hogy elutazhatnak, a ki 
erélyesen fellépett az árverés elhalasztása 
ellen,« — Ezen közleménynek szak-egyének 
előtt semmi értelme és jelent őségé nincs 
ugyan, de minthogy a jelzett helyi lapnak 
lehetnek talán oly olvasói is, a kik óhajtanák 
tudni azt, hogy Bozzai ur minő erélyes fellé
pést lehetett az árverés elhalasztása ellen- 
tehát tekintettel arra, hogy az árverés a 
vezetésem alatti kir. járásbíróság által lelt 
foganatosítva, — a valóság érdekében hivatva 
*rzem magam kijelenteni, miként a lovarda 
tagok tetszésök szerint bármikor elutazhattak 
volna ; mert abban őket tudtommal senki 
sem akadályozta, aöt ba épen nekik úgy 
tetszik, a lefoglalt ingóságokat is tovább 
el vihették volna, mert szoros zár elrendelve 
nem volt, hogy pedig Hozzai ur vagy bárki 
más az árverés elhalasztása ellen bármiként 
is fellépett volna az minden alapot nélkülöző 
állítás. mert az árverés elhalasztása iránt 
törvéuyes lépéeek senki által sem tétettek s 
igy fellépésre sem szükség, sem alkalom nem 
lehetett; de feltéve, ha ilyen czéiba is véte
tett volna, nem tudom miként lett volna a/, 
lehetséges, hogy egy perben nem álló egyén 
a birói intézkedés ellen (eltéphetett volna és

pedig akként, hogy fellépésének bármi erőd- ( 
ménye lett volna, — miből tehát kitűnik az, ' 
ho*v a jelzett közlemény tévedésen alapszik 
Tisztelettel lévén Csáktornyán. 18*6. évi 
október hó 20-ik napján. SERa  ISTVÁN 
Csáktornyái kir járásbiró. — Sóra Istvái jbiró 
ur fentebbi felvilágosító soraiért köszönetét 
mondván, magunk részéről a fentebbiekhez 
kijelentjük, hogy az illető hir. bár ismert 
kézből küldetett be » t u d ó s í t ó  aláírással 
láttatott el a szerkesztőség által, mivel a hir 
valóságáról á felelősség a beküldőt illette- A 
szerkesztőség ugyanis minden beküldött hir 
valóságáról nem szerezhet magának meggyő
ződést s ennélfogva ki lehet annak téve hogy 
jóhiszeműségével visszaélnek.

- Azon szerencsétlen képezdei nö
vendékek akik f. hó 1 8 -án korcsmái vere
kedésben vettek részt, megérdemlett bünte
téseket elvették, még pedig a hamm föbünös 
az intését elhagyására utasittatott a többiek 
l>edig, akik a verekedésbe a főbünösők állal 
sodortattak bele, több-kevesebb időre segé
lyüket veszítették el. A növendékeknek a 
korcsmába járás ssigoruan eltil tatott.

— Halálozás. Vandra Pál a Csáktor
nyái képezdének t ival volt IV éves növen
déke- előbb vendvidéki tanító, a napokban 
a Szepességhen, ahol rokonai körében tartóz
kodott elhunyt. Béke porain!

— Á thelyezés, K e r e s z t e s  József 
Csáktornyái adóliszt a kapuvári kir. adóhi 
vatalhoz helyeztetett át.

— Csend elet a varazsdi országúton, 
f- hó 16-án 2 Csáktornyái nő utazott Va 
razsdra Már este felé járt az idő, midőn 
visszaindultak . permetezett az eső s meg
lehetős sötét volt. Úgy este 6 óra körül lehe
tett. midőn a Puscsina és Nedelicz közti utón 
— de közélebh Nedeliczhez — két, hihetőleg 
nedeliczi polgái ember lóháton az utat a 
lovaik hosszával elállta akkCnt hogy csak 
az árok mellett levő kavicsrakás maradt 
szabadon s ekkor rákiáltanak a kocsisra 
horvátul : »kerülj"! A kocsis a lovakat meg
állítván oda szól, hogy ö nem kerülhet a 
kavicson keresztül s különben orré nincs is 
szükség, hanem ehelyett a lova<ok fordítsák 
meg lovaikat s ott, a hol két kocsi egymás 
mellett haladhat, ott ők lovaikkal is e'me 
hetnek minden kerülés nélkül. De a lovas 
parasztok az u' elállásává' rossz szándékú* 
kai elárulván, nem hallgattak a kocsis sza
vára. egyre kiabálván : „kerülj" ! Minthogy 
a kerülésről az árokba való fordulás esetén 
szó sem (ehetett és tulajdonkép annak szük-

sége sem forogván fenn, tehát a kocsis nem 
került. Erre a lovasok egyike leszállván 
lováról s egy hatalmas fütykössel oda vág 
a kocsishoz, ordítván: „nem kerülsz" V 
Mire a kocsiban ülő egyik nő azt mondja: 
»AUjalok ki az útból s ha a lovatokbau 
mégis baj történnék, jöjjetek be velünk Nede- 
liczr- a jegyzőhöz ott a dolgot eligazítjuk«. 
Erre a paraszt siheder a nőre emelvén füty
kösé! elordi'ja magát: „Hallgass te hegyi 
igoricsanika) banya, mert úgy váglak kupába, 
hogy azonnal föllordulsz." — A további 
szóváltásnak és tettlegességnek azonban a 
kocsis elejét vevón felhasználta a kedvező 
pillanatot, lovai közé vágott s tova robogott 
A két siheder utánuk vágtatott egy darabig de 
minthogy már Nedelicz mzváros szélső házá 
hoz ének a további üldözéssel felhagytak^

— A vizi szt.-gvörgvi temetőnél e l
ásott méhmagzat tettese II. M. ottani leény- 
zónőben feltaláltatott s a helyi kir- járásbíró
ságnak átadatott. iL. lapunk mait számát.)

— TŰZ. F. hó 15-én d u. 3 óra tájt 
Libovits Ŷ álent ferketineczi lakós pajtája 
kigyuladt, háza gazdasági épületei, valamint 
kokoriczakasa kukoriczával s összes gabna 
termése elégett. A tüztől szomszédjai: Jamb 
rovils Andrásnak, Plander Pálnak. Lovrisa 
István Imre é s  Mártonnak házai, gazdasági 
épületei és gabnanemüi valamint Jambro 
vitának egy sertése is odaégelt. A kár 3000 
frt biztosítva semmi sem volt. A tűz úgy

I keletkezett, hogy Libovits Válent 5 és
I 3 éves gyermekei a pajtában gyufával ját

szottak s a pajtát felgyújtották. Szülőik élőt* 
azt mondták, hogy ők csak egy keveset 
gyújtottak fel a pajtában. Hogy a gyufához 
hogy fért a két gyermek, az nem tudatik.

—  Meghívó. A perlaki »Társaskör« 
snját könyvtára javára 1886. évi október hó

, 28-án tánczczal összekötött hangversenyt
rendez. — Belóptidij : személyenként 1 frt- — 
Kezdete pont DM 8 órakor. — Felüifizetések

, a jótékonyáéi iránti tekintetből köszönetíel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugláztstnak- — 
Műsorozat : 1 i osMni. Nyitány „Teli V .“ 
czimü dalműhöz. Zongorán négy kézre előad
ják: Götz Ferenezné és Pintér Ilka úrhölgyek. 
2 Kreutzer „A kápolna", Féi tinégyes. elő
adj* a társaskör dalárda- 3. Mayerbeer 
Cavatinc Ördög Robert ezimü da'múből- 
Zongora kísérettel fuvolán előadják: Honosa* 
rics Vilma urhölgy és Sípos Káról v ur. 4 
Liszt La regatta veneziana. Zongorán előadja1 
Pintér Ilka urhölgy. 5 Arany Fiamnak.

Költemény, .»szavalj«; Loncsarics Vilma 
urhölgy. 6. Simonffy. Magyar népdal. Férli- 
negyes, elő dja a társasköri daléi da. 7. Ber
lioz. Marche hongroise de Faust. Zongorán 
n^gykézre előadják : Götz Ferenezné és 
Pintér Ilka urhölgyek.

—  Lolopás. Tegnapelölt éjjel Mihov 
lyán községben vakmerő tolvajok Posedi 
testvérek istállóiból elhajlottak 3 drb. lovat « 
Premus istálőjábó1 egy pór lószerszámot vit
tek el. A lókötők Premus és Vidovits lovait 
is elakarták hajtani, azonban az előbbi elővi- 
gyázatbót az istálő ajtón keresztül vasp&ntot 
használ s igy h lovakat nem hajthatták ki. 
A x utóbbi éjjeli őrszolgálatot teljesítvén, 
felesége hált az istállóban. A vakmerő tol 
vajok egyike «z ístálóban gyufát gyújtott s 
vizsgáigalta a lovakat, aztán észrevevén az 
asszonyt, hozzáment s incselkedni kezdett 
vele. A bátor asszony vasviilftt ragadott s 
lármát csapott, mire a tolvaj kereket oldott 
A lovakat Jánosfalu lel* hajtották.

—  Az „Obzor“ ismert hírhedt m«- 
gyárfaló zágrábi lap levelezője Csáktornyá
ról. ama korcsmái verekedés alkalmából, 
mely a képezdei növendékek és több Csák
tornyái polgár között történt hazug, alá
való rágalmakat szór a képezd« és a pol
gári isko'a tantestületére ezenkívül a Csák
tornyái „jóravaló öreg horvátokról"beszélvén,
» út hazafiat lan megjegyzéseket tesz. Későn 
kapván kezünkhöz az „O b z o r“ ama számát, 
ezuttal csak visszautasítjuk a vádakat s a 
Csáktornyái jóravaló magyar polgárság ne
vében kikérjük, hogy a polgárság nevében 
beszéljen és Írjon egy magyarfaló zágrábi 
lapnak, amelynek ami dolgainkhoz semmi 
köze. Különben lapunk jövő számában saját 
megjegyzéseinkkel kísérve, megismertetjük 
az illető közleményt.

Az a kiváló eredmény, melyet leg
utóbbi pályázata elért, arra buzdította a 
„Magyar Háziasszony" szerkesztőségét, hogy 
ismét újabb pályázatot hirdessen és pedig 
ezúttal egy humoreskre, me'ynek tárgya a 
társadalmi vagy művészi életből lehet me
ritve. Első dij: egy drb. 20 frankos arany, 
második dij: 10 frank aranyban. Beküldési 
határidő f. évi november 30. A pályázat 
eredménye a Magyar Háziasszony ez idei 
karácsonyi számában fog közzététetni « 
ugyanakkor szo'gáltatnak ki a pályadijak is. 
A pályaművek e ozimen küldendők: Magyar 
Háziasszony szerkesztősége, Budapesten nagy
korona utcza 19.
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Kak se je treba pred kolerom čuvati

Kolera je čudnoviti prelazeči beteg, 
koj se vu raaličjtih delih leta na razli
t ih  mestih zemlje pojavlja t od ovud 
8e na svakoja ki način dalje razprostire, 
osobito pak ako se zdravi človek blizu 
betežnega zadržava.

(cmera kolere >ma najviše vu 
heteinikovom blatu, zato se ona mésta 
gde je takvo blato, držiju za zviralUče 
kolere, ter ovih mestah se moramo naj
više i uvati; s takovira blatom se moreju 
sve vode pokvariti i očemeriti. Da se 
ko’era vu zraku zadržava, vu toin pog
ledu je istina, da veter odnese čemerne 
glivice iz blata

Kolera se sama od sebe ne raz- 
prestr njuje daleko Ali je istina, da 
ostane viže vremena vu betežnikovoj 
opravi, ako ju dobro neočistimo. Naj 
bolje je takovu opravu vu ogenj deti; 
ali ako toga nemremo vftiniti, ottda se 
mora postelj ina, rubje i druga oprav« 
dobro napustiti s chlor vapbom. c*rbol 
vapnom 5 procentov carbola i galice; 
one stvari, koje nam nisu neobhodno 
potrebne, moramo zežgati.

Koleru dobiju ivekainom i oni 
koji se jako bojiju; zato mora svaki 
znati, da vu araku toga belega jako malo 
ili nlkaj nema, nego se faj beteg najviše 
zadržava na stvarih, ko e su blizu be 
težnika b«le Najvekáa Čistoča, pazljivost 
umereno-t vu jelu i pilu. su najbol â 
vračtva proti koleri.

Vodeni doktori veli ju:
Najbolje je tlo, zrak«, vodu, stanje 

na čiatom drtati, i ako se kolera polek 
Bvega toga pojati, treba je Stanovnike 
is onoga »tonja izseliti, i staujc dobro 
osnažiti

Dobro je treba sve očistiti, opiati 
i s k&rbolom zalejati; osnaiiti je treba 
dekrete, pregledati stale i kotce, vugibati 
se vu oitariji posteljah, nečistih vulicah 
i hižah. — „Vuredi si stana, da bude 
čist i zdrav, i sve bude dobro".

Dr. Koch si je napre zel koleru 
i ujezinoga zroka previziterati, ter je 
on dokazal, da se kolera vu malih gli
vicah sasto,i, koie mi s prostim okom 
Videti nemremo Pisal je takaj toulon • 
skomu v&raškomu kapitanu jednoga na
potka, kojega mi nagim čitateljem toplo 
prepoi m atuo.

Napomeuuti moramo, da se za vre
me kolere jako pojavljaju črevue boli. 
V u takovom slučaju moramo ua ove boli 
paziti. Osobito si moramo telo na čisto- 
nt» drtati, barma svaki drugi deu se 
kupati, i črevo dobro omotano drtati 
Ako koga črevo oboli, naj taki pošlje 
po doktora. Za toga naj si legne vu 
postelju i tea pije; ako ga prične doli 
tirati, treba je vu teb ueiteru kapljicu 
Ópiuma pustiti.

S takvom prilikoui moramo se dr
žati opoiueuab dr. Kocha, koje ovak 
glasiju:
,. Za vreme kolere moramo ureduo ži
veti, jer ako si želudea pokvarimo, go 
tova je kolera. Čuvati se je treba neu- 
mereuoga jela i pila i onih hranah, koje 
črevuu bol zrokujn. Kak tko zbeteža, 
uaj taki poglje po doktora. Iz uepoznatih 
mestih doneáene hrane, osobito pak 
mleko, motamo dobro prekuhati. Nečiste 
zdence treba je zaaopati.

„Čuvati se je treba vode iz poto
kov, mlake ili one vode, gde je več 
notri blato od beteinoga Človeka.

„Spomenuti moramo, da onu vodu 
vu kojoj smo posudje ili opravu prali, 
uesmemo kamgod vlejati. Ako čistu 
vodo nemremo zmoči, moramo ju preku

hati. To se ne tiče samo vode za pili 
nego i kuhinjske vode; jer kolera more 
i onda dojti na človeka, ako s nezdravom 
vodom peremo rubje i posudje. Ako je 
voda čista i prekuhana, zato ipak uem- 
rerno biti segurni."

Čuvati se je treba onoga mesta, 
gde je tko vu koleri zbetcž&l ili vumrl. 
Betežnika je s čim predi treba odstra
niti. Za vreme kolere treba je prepove
dati sejme, prod euja i druge sastauke.

Blato od betežnikov treba je vu 
takovih posudab držati, gde je uutri 
karból Hiže, vu kojih su betežniki, bili 
moraju -est dui prazue i odprte ostati. 
Ljudi, koji su betežnika prijemali, mo
raju si ruke oprati s sopuuom, vodom i 
karbolom.

Ako tko vu koleri vumre, mora se 
a čim predi pokopati. Sprevod naj ueide 
vu mrtvečku komoro (kapum). Stvari 
koje je betežnik hasnuval, moraju se 
karbolizirati i onda odstraniti. Pr&lje 
nesmeju betežuikovo rubje predi odnesti, 
dok nisu karbolizirane.

Na zadnje moramo si zapamtiti:
Broj vumirajučih ljudib se za vreme 

kolere podjedoom menja, ali vile od 
polovice betežuikov jih nigdar nevűmre. 
Proti koncu kolere jih sve i sve meuje 
vuinira.

Na nekojtb mestih uetrpi kolera 
duže kak tri tjedua, drugde opet više 
mesecih trpi, i ako i preataue, dojduče 
leto se pak povrne.

Beteg se vu človeku dva, do sedem 
dni razvija, a kad človek zbete/a, beteg 
trpi od 2 'j, do 9 dni. Ako je beteg 
jaki, za dva dni je človek mrtev.

Znamenja betega su sigurna. Iz 
betežnika ide k riši spodobno blato. 
Betežnika primejn krči, oduemogue, telo 
mu je mrzlo a lice bledo.

Zato je treba na sledeče paziti: Ako 
človeka doli tira, moramo to taki pre
prečiti, i onda človek navadno ozdravi. 
Za zastavljenje tiranja je najbolje, kak 
smo več rekli, 1 0  kaplic ópiuma.

Ná svaki način je potrebno, da 
taki po doktora pošljemo.

Navuk od magjarskih pravic. 
Samouprava pojedinih občinah.

Razredba i prava (jul) obtinab.

K varmegjijskoj zakonodavnoj obla
sti pripadajuči varait i sela na tri raz
rede delijo se, jesu najmre; varaái s 
podpuno uredjenim poglavarstvom, velike 
občine i male občine. Osim ovih ima 
još tak zvane puste ili čisto mala sela, 
vu kojih je čisto malt broj Stanovnikov 
nesačinjavaju posebnu občinu, nego budu 
k kojoj drugoj susednoj občini prikloplene.

Občine sve su podredjene varme
gjijskoj zakonodavnoj oblasti, alj pokrsj 
toga iraaju občine i to samo upravno 
pravo, po kojem svoje občinske posle 
svojevoljno uredjuju, i odredbe zakono- 
davne vlasti ovrsuju. Iz ovog prava 
dosljedno sljedi; a) občina more za svoje 
posle odrebe včiniti, ali se ove uesmeju 
proti viti niti orsačkim zakonom, niti 
odredbam zakonodavne oblasti, b)Jodluke 
i natedbe svoje po svojem poglavarstvu 
overiava, c) razpolaže s občinskim imet 
kom, razpiše i pobira občinsku porciju 
(uaraete), d) briguje se za občinske ceste 
mos te i za občinske ikole. Ali e*®0 s 
privoljom zakonodavue oblasti more se 
ovrditi svaka ona občinska naredba, koje 
se odnada na razpisivanje občinske por
cije, na prodaju občiuskoga imetka ili 
na kupuvanje imetka, ua posudbu vzi 
manje, na ustanovljenje novih službah



ili vkinuče stvarib, ili na podigouče ili 
poruienje kője vekie sgrade.

Samoupravna svoja prava obrtna po 
avojem ob«, odboru i svojem poglavarstvu 
obavlja.

Velike i male občine.
Velika občina je ona, koja dnduše 

nema podpuno uredjeno poglavarstvo, ali 
po zakonu dobivenoj v lasti samoupravne 
svoje posle more saiua izverlivati. Mala 
občina je pako ona, koja po zakonu 
dobivenoj vlasti samoupravne svoje posle 
radi siromsštva, sama uemre obavljati 
pak se radi toga sdruži sdrugimi občinami.

Vu m aloj občim broj zastopnikov 
roenje od 1 0  i više od 2 0 , vu velikoj 
pak menje od 2 0  i vise od 40 nemre 
biti, a polovicu zastup8tva i ovdi viri- 
liiti sačinjavaju. Izbornik je svaki ob
činski Stanovnik, koj je 20 let navriil, 
ako več ova leta porciju plača a neje 
soldat vu aktivnoj službi.

Občinsko paglavarstvo sastoji vu 
maloj občini od birova i njegovo« za 
meuika i barem od dveh prisetnikov i 
napokon občinski notariat Vu velikoj 
obč ni birov i njegov zamenik, barem 
četni prisežniki, blagajnik, obč. nótárius 
pupilski oteč i gde je obč doktor sači- 
njavaju obč. poglavarstvo. Občinsko 
poglavarstvo, male i velike občine, svi 
Stanovniki izborniki zbiraju na tri leta. 
Notariuš samo bude na dotivotno izebran.

Občinska zavieajnost.
Svaki pojedini domorodec more 

pripadati k nekojoj občini, i to nazivi je
mo občinska zavit ajnost pojedinca. Svaki 
človek more samo k jednoj občini pri
padati, a reiovito k onoj občini, vu 
kojoj postojano stanuje. Dete pripada 
k otčevoj zavičnosti a supruga k suprugovoj.

Svaki domorodec ima pravo se vu 
kojoj god ob«ini nastaniti, ter mu dotiőna 
občina samo onda more to zabraniti, 
ako je dotičnik pod kakvom sudbenom 
iztragom ili vu kakvoj krivnji, ili pako 
ako sam sebe, b*z toga da bi na terh 
občini bil, neje inoguči zderiavati. Takov 
novi Stanovnik onda dobi občinsku zavi- 
čajnost, ako je pod jedno 4 leta dugo 
Um stanoval i občinske terhe nosil. Nu 
več i onda, ako je samo dve leti tam 
sUnuval i občinske terhe nosil, more 
prositi za obč. zavičajnost.

Tudjinec, koj neje purgar ovoga 
orsaga, ako pet let podjeduo ovdi stanuje, 
porciju plača, pod sudbenom iztragom ili 
krivnjom nestoji, sebe bez terha za ob- 
činu more zderžavati, občinske terhe dva 
leU postojano nosi: more za obč. zavi
čajnost prositi, kaj je ujednouvet, da 
more purgar Magjarskoga orsaga postati.

Pesme oclricanja. 
(Prevodih A Pataki.)

(Duljs.)
Vihar zuji, more buči, 
Uzburkano silno besni ;
Vihar kad zuji na motu,
Kraj jo. kraj je tad brodaru! 
A mirno je u vedrini,
Kad su mirni mu valovi 
Tajinstveno tak vabeči,
Kad po tihoj pljuska noč1!

Zujno, bučno, kakti more 
V svčtu vani je življenje,
Na njem več je brodar vnogi, 
Zaronil se vu grob tuini 
Tu pak ono tak mirno je, 
Nebautuju ga požude 
Dok pod pazkora Dčve Majke 
Po >udjene dojdero luke!

Ljudi vele : odricauje,
Je življenje noči temne;
Ljudi vele : odricanje, 
BLženstvu je zarobljenje. 
Samonočca, — vedra tiha,
Je od zvezdic nakinčena ;
Kaj za robstvo ljudi vele,
To do neba most je nade.

Makar den je život Uj njim 
Pun j« vendar vihrom burnim, 
Jarem robstva, strasti grde 
Na srca njim jesu spete !
A ta nočca: mesečna je, . . . 
I to robstvo: vugodno je . ; . 
Oh ! ršdostno odricanje,
Za sinka Dčve Marije 1

Divje, borne zimske noči,
Put nastupil je k s&moči, 
Starci njegvi: oteč mati 
Nišu prestali plakati.
Bila burna noč je zimska, 
Kad se začel put mladiča. 
Veter zu)i spričavanje,
Koj od tulue vije straue.

Divja vihra noč je bila,
Kad se začel put mladica 
Sam sameni nitko drugi,
Koji da mu ruku pruži.
Ovak bludi . . . nit se boji, 
Ar se ufa k cilju dojti*
Ani to mojeg je življenje. 
Bleda slika odricauja!

•
Kad bi jenput ovak došli 
1 blažeustvo me videli,
Koliku bi vidli radost 
Na oltaru i blsženost;
Kad bi jenput ovak doili,
V roketi me belőj vidli. 
Zadovoljstvo i mir pravi,
Kaj veselje? spoznali bi.

Kad bi jenput ovak dofili,
Za zahoda sunca našli,
Tamo bi me pri oltaru,
Moleč vruču za vas molim: 
Tuge tužbn nebi uigda 
Govorila vaši vusna,
Spoznali bi, kak blaženi 
Tam pri Majki ja sem Dčvi! 

«
Nerecite, da na zemlji 
Srce mira uemre na,ti,
I)a blažeustvo tu na zemlji 
Brcu nikaj nemre dati. 
Nerecite, ar je reč ta 
1 v midi več puna greha,
Ar blaženstvo vi od sebe 
Hotomice odbaciste.

Blažeustvo i mirovanje 
Srca na-eg večni kíné je,
Vi ste je na trg odnesli,
Da je i nde vidi svaki. 
Mirovanje i blaženstvo 
Je kak biser v školjki, skrito 
Ter je samo onda nade,
Kada nje sakriva arce.

(Dal(e dedi.)

Kaj je novoga ?

— Kolera jo* podjeduom besni vu 
Bpežti, Gjuri i Segedinu. Vu Gjuri je 
ve malo popustila, ali vn Budimpešti i 
Segedinu podjeduom pobira žitve, ako- 
prem hvalevredno poglavarstvo jako pazi, 
i sve moguče včini proti nepozvanomu 
gostu. Nadijamo se, da ako buderao 
pazili, nebude kolera dalje iŠIa.

— Medved- Jedna žena iz G.-
Hodoka illa je na polje graha brat, a 
muž joj je obečal, da i on dojde za 
njom. Gda je žena pričela graha brati, 
čula je za sobom nekakovo šuHanje. ali 
je mislila, da je to mož, kad najedenput 
čuti kak da bi kakova /mehka ruka joj 
bila ua hrbtu. Na to veli žena: .No 
nešali se!* — naglo se obrne, i skorom 
se je doli zrušila, kad je mesto muža 
opazila p:ed sobom dosta veli koga med
veda. Vu strahu zavrisne, na kaj se je 
medved prestrašil, i hoteč tacu iz hrbta 
doli zeti, s škrampli joj je vuho razdra- 
pil. Mul si y. ženu ua zemlji ležečo 
našel, del ju je na kola i vu Görgenj 
k doktoru odpeljal, k‘tj joj je vubo skup 
zetil i izvračil

— Veliki zločinci- Janoš i 8 amoel 
Bolgár Stanovniki iz ücsenya (Tolna 
varm.) su se dogovorili, da si budu svekra 
Bene ek Istvana vmorili, jer su s njim 
več duže vremena vu svadji bili Dva 
brati otišli su 14, o ra. vu gorice k 
starcu, te/.ake su odpravili, i na to skoči 
Jauoi, pograbi starca, a Samuel pak ga 
je s baltorn tak po glavi vudril, da je 
starec taki vuinrl. Jednoga pástira, koj 
jo ta doiel, su težko ranili, a j**dnomu 
težaku, s kojira bu se sreli, spehnuli su 
oko. Žaudari iz Segsarda su krivce vlovili, 
i sudu predali.

— Goreča ladja. Vu Fiumi je vu 
jednu iadju strela vudrila, ter ae je na 
ladji nalazeči benzin vužgal. Jeden 
brodarski kapitan je išel s jednom ladjom 
tam, i goreču Iadju izmed drugih ladjah 
vun poteguul i daleko na morje odpeljal,

Iz goreče ladje su četiri brodari na jednu 
englezku Iadju vuili, med kojimi je jeden 
jako ranjen. 7 ljudih je vu ognju smrt 
našlo.

— Lov na reštante. Vu Egiptu i 
je iz djebelskoga rešta 60 reštantov 
vušlo, i ua brege pobeglo. 1 2 -suez-skih
i nekoliko enropejskih žandarov iglo jih 
je lovit. Kad su begunei gori na breg 
bežali, streljali su iandari za njimi. 24 
begunce su strelili, nekoliko jih je ranjeno, 
jedenajst, jih je pobeglo drugi su vlov- 
Ijeni. Oni koji su pobegli, budu sigurno 
od glada vumrli, jer na golih bregih 
ne najdeiu niti sela, niti jela niti pila.

— Žrtve mosta Vu Győr-Szent- 
Mártnnu je 13. o. m. Pap Gjura s 
d verni pajdaši vu gorice išel, odkud se 
viže nije povrnul. Drugi den su Papa 
pred pivnicom a pajdaše pak vu pivnici 
mrtve našli. Vu hudim moštovim zraku 
su se zadušili.

— Mir na varaždinskoj cesti IG. 
o. in. išle su dve čakovečkn gospe v 
Varaždin, Več je dosta krnica bilo, kad 
su na/ad se vozile vu Čakovec, i deždj 
je po malom šprical. Kad su blizo Ne- 
deli-ča došle, stali su dva nedeljski ljudi 
ua konjih na sredini puta tak, da je 
samo polek jarka bil prazen put, i viknnli 
su koči u horvatski: „Vugni se!" Kočiš 
je zastavil konie i rekel, da se on po 
jarku nemre vugnuti, ter da to niti nije 
potrebno, jer se oni s kouji leže vugneju 
na ftiroko, cesti, Ali dva lopovi nisu šteli 
posluhimti, nego sn samo kričali .vugni 
se!* Kočiš se nije štel vugnuti Na to 
zide jeden lopov s konja i s botom vndri 
kočiš*. Jedna gospa iz kočije veli jim 
„Vugnite se s puta, i ako se kaj pripeti 
vašim konjom, hodite s nami v Nedelišč* 
k ootanušu, pak se tam naravnamo,. 
Lopov skoči k njoj, i hoteč ju vudriti 
s botom vikne: „tiho budi goričanska 
baba, ar te tak vudrim, da ti bude 
taki kraj!“ Ali kočiš je pohasnuval pri
liko, vudri konje i vutfi so. Obedva lo
povi su za njimi jahali, ali buduč «u več 
čisto pri Ne leliš u bili, pres'ali su je tirati.

— Konjski tolvaji. Prolii četrtek 
v noči su nekakovi galžeujaki vu Mihov- 
Ijani dvem bratom Posediom 3 kouje 
odegnali a Premuž zvanomu poljodelcu 
hame odnesli iz Stale. Hoteli su lopovi 
i pri Premnlu i Vidoviču konje vkrasti 
ali pri Premuku je prek vrata željezna 
šiba, pri Vidoviču pak je žena vu stali 
spala, zbudila se, žrtjezne rasuhe zgrabila 
pak odtirala tolvajé.

— Požtuvanim čakovečkim stanov- i 
nikom imamo na znanje dati, da eni 
nesrečni predarandisti, koji su 13-ga
o. m. vu krčmi purgare bantuvali, pak 
vu krčmi se bili, su oštro kaštiguvani. 
Tri izmed njih, koji su vodji bili, su mo
rali Skolu i Čakovec ostaviti a drugi 
pak su više-iuenje zgubili erarsku pomoč 
Preparaudistom se je prepovedalo krčme 
pobadjati.

- -  Ogenj je bil 15 ga o. m. ob 
3 vuri vu Ferket.incu. Zgorele su se 

i Libovits Valenta, Imbrosits Andraža,
1 Plandek Pavlova. Lovriša Štefana, Imra 

i Mai tinóvá hiže, Skednji, fita'e i ves 
ž>t**k Kvar je 3000 frtov. Osigurano 
nikaj uije bilo. Ogenj je tak izižel, da 
su se Libovits Valentova 5 i 3 let atara 
deca vu škednju s šibicami igrala i tam 
ognja napravila. Kak su do Šibice došla, 
to se nežna. Roditelji pazite si na decu!

—  Fabianek stolar iz Ober-Zöger- 
na je vu sredu malo preveč vu kupicu 
pogledal, pak se je tak jaki čutil, d* je 
štel občinskega bika sam zi gulaŽ pri
praviti. Veliko živ inče mirno seje paslo, 
ali gda mu je Fabianek okolo nosa pri
če’ frfrati, tak se je bik razsrd'1, da je 
ti-lara s rogmi dobro spikal. Ljudi su 
Fabianeka vu Spital odpravili, gde je do 
vezda morti i vuinrl.

— Vihar vu Ameriki. Telegrafi- 
rajn iz Amerike, da je tarn veliki vihar 
i poplava. Voda Sabina je jednoga va- 
raša poplavila, i 65 ljudih seje vtopilo. 
Jedno Portes-house zvano stanje je veter 
vu morje hitil i 'u njoj nalazečih se 
2 0  ljudih seje vtopilo.

— Vu Sabadki iSla je 4 leta stara 
Kotenc Juliška i 1 1  let stara Tunač 
Marica na polje, gde su ognja kurile. 
Kotenc Juliška je blizo k ognju došla, 
ter joj se je kiklica vužgaia. Kad je to 
Tanai Marica vidi«, odbežala je nekam, 
ter jos nezuaju gde je Kotenc Julišku 
su dmgi den mrtvu i svu zgoreuu našli.

— Kak dugo dvi človek. Va

Eoglezkoj su preračunali vu kakovim 
broju vmiraju ljudi. Vu najmenjšem 
broju v umi raju redovniki, jer oni imaju naj- 
mirne e življenje. Za njimi dojdeju 
vrtljari, poljodelavci, i poljodelski težaki 
i poslovniki iz papirne fabrike. Dalje 
idejű po redu: tkalci, navučitelji, vuglje 
nari, ladjari, ribari, Cimermani i tišleri, 
kuigari, rudničari žel jeza. Pri ovib se 
menja broj vumirajučih med 8 - 1 2  pro
centov. Do dvadeset procentov vutnre 
jih pri brodari, mužikati, pivari, dimnja- 
čari i krčmari. Vu oajvekšem broju vu 
rniraju (34*.) kelneri i slugi pri oštari
jah. Pri fišk&liuših i sudeih je mali 
procent: samo 13*/.» pri dok tori h 17. 8  
jednom rečjura: redovnik naj bude, tko dugo 
živeti boče.

Gospodarstvo.
Malinovo listje kakti krma. Buduč 

je vu naiim orsagu jako malo krme, 
opominjaju se na*i gazdi, da naj i oni 
tak delaju kak vu Talijauskoj, gde s 
malinovim listjem hraniju marbu Naime: 
kad prvi mraz popari malina i listje 
doli curi, onda skopajo med malinami 
grabe, k je su na dnu vnžeše kak gori 
Onda deneju vu grabu sve okolo slamo 
i na nju malinovo listje ter kak name- 
čeju listje, po 2 0  cmetri na debetom, 
ouda posolijo, i tak dugo mečeju uuter 
listje, dok več nad zemljom pol metra 
visok kup postane. Onda namečeju na 
listje zeml u i tak ostavijn 6 — 8  tjedui. 
Kad listje odkopaju, zme*aju k tomu 
sečku i s tim hraniju rogatu marbu. 
Orsačko poglavarstvo svilarstva naznaoje 
daje onim, koji maline hočeju saditi, 
naj se prijaviju, i onda dobija napatka, 
kak se imaju maline povati. Koji hočeju 
p robati, naj se takaj prijaviju pri pog
lavarstvu, i dobiju seme zabadava. Gledfč 
□a to, da su oni, koji se s svilarstvom 
baviju, vu zadnjih šest let poldrugi 
miliona frtov priskrbeli, pozivaj u ae i 
dragi, i toplo jim se preporučuje, da se 
toga posla primeju.

C E N A  Ž I T K A .
Pšenica 8 ,— 8.20 - Hrt 5 .60-6*30  
Ječmen 5.50 6.00— Zob — 6 . — — 
Kuruza nova 5 .-5 .4 0  stara 6 *— 6 2 0
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Szerkesztő :
M AR G IT A I JÓZSEF

Uredni k.

Dr. J. G. Poppá
anatherinska voda za usta 

Beč I., Bognergasse br. 2.
i pravi vegetabilni prašak za zube 

najuspjesnija su i najčuvenija sredstva 
za liečenje i xa čttčeuje zubi. 

Liecnička svjedočba.
Anatherinska voda za usta od 

c. kr. dvorskoga zubara J. G. 
Poppá u Beču 1., Bognergasse 
broj 2. pokazuje se vrlo ugodnom 
i uspe&nom kod bolesti desni, 

• C  kője se prikazuju u rahlosti, brez
brižnosti i neugodnu vonju Os- 
lanjajuči se na izkustvo nemože 
podpisani propustiti, da neprepo- 
ruči ovu vodu za usta svim bolu- 
jučirn na ustih i zubih.

Poppov vegetabilni prasak tako- 
djer je izvrstno Bredstvo, da zube 
očuva od tako zvanoga zubnoga 
kamena i iste vazda bielimi uzdrži 
kao *to i razširenje zla zaprieči.

Hohenmauth (Češka.)
Dr. Josip Strasak.
gradski i sudbeni fizik. 

Može se DOBITI: Vu Č a k o v c u  
vu Göncz Lajoševoj apoteki, pri Strahiji, i 
Mayracsák L. i Heinrich M. Vu P r i lo k u 
vu Šiposevoj apoteki; Vu L e t e n j i vu 

Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S * o b o t i 
vu Bölcsevoj apoteki. Vu L e u d «* vi Vu 
Kissevoj apoteki. Vu V.^K a n i i  i vu 
Mandekovoj, Pragerovej^i Bellusevoj apo
teki vu V a r a ž d i n u  vu Kussiovoj, 
Riedelovoj i Krftuteriuhevoj apoteki. Vu 

L u d b r e g  vu Kohnevoj apoteki. Vu 
JiogrivnicM^Veriiev|^^oteki^6 ^ ^

-



nfíQ  tk «8« küldött kezéhez letenni, tvagy az 1881,
15by* ** 08 n  J.X. t. ez, 170, § a értelmében a bánat-

A r r e r é t i  f e l t é t e l e k .  * bir^ " ‘ l eióleges elhely.zé-
'  iől kiállított szabályszerű elismervényt

A zalamegyei árvaszék végrehajts- átszolgáltatni, 
tónak S o l t i c s  L u k á c s  és neje 8  o 1- £ e|t Csáktornyán a kir, jbiróság
t i c B K r • II c i i  s k » végrehajtást Bzen uW O fkál 1886. apiil h<i 30.
védők elleni 208 fit 53 kr. tőke köve *
télé« és j á r  iránti végrehajtási ügyében.

i Az 188H évi november hó * 3 ; = 1 : = = " w w ' \
16-ik napján d. e. 10 Órakor . - j y ,  , „ , »
Totoveczközség házánál megtartandó nyíl k iU M i  AUUáfiU 0
vános árveiéser. árverés alá bocsátatnak 0 !f
a nagy kanizsai kir. törvényszék a csák- ,,
tornyai kir. járásbíróság területén lévő 0 e\adás k
totoveczi 14. sz. tjkvben A 19, 16, 81 i ■■■ » i i r 1 rl "
hrsz. a. felvett ingatlanra 265 írtban a „ STR A HÍ H t M M  «
totoveczi 157. sz. tjkvben A 1171a, 129|b, (| ■ ■  m m  lé ié i  M m m m  (>
1561a, 165ii, 1471b hrsz a. felvett in- „ máWtnrnvAn
gatlanokra 574 frtban ezeunel mcgáHa- u ^ |o
pitott kikiáltási árban „ -----------  ^  n  » i  L»

2. Ezen árverésen a fent körülirt 0 Á R A K -
i^ . t l .D 0k kikiáltási áron alul is el- „ ,  £ .  * „  m ® jg
adatni fognak. , i m m i r 1°

3 Árverezni szándékozók tartoznak • ”  o
az ingatlan becsát ának 10*1.-át vágj is 0 «
26 frt 50 kr. 57 írt 40 Űrt készpénz- „ 1 m m . k . |0
ben vagy az 1881. L X . t. ez. 42. § ában 0   házhoz szállítva. Z Z Z  »
jelzett árfolyammal számított és az 1881. „ Ugyanott faszén is kapható. »
november hó 1-én 3833. sz. a. kelt m „ «•
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ábnn 438 4 —* !<>
kijelölt óvadékképes értékpapirban a ki-

^120,000 frt tÓ n y ere in én y n y e l^ ^ ^ \ ^

í j M á r  n o v e m b e r  l - é n i

| E  L  S  O  X N 5 $ J ^ , k , i í

h iv a ta lo s  á r f o ly a m o n  ^

|  ^  kaphatók » ^

Í ^ S y ''  Magyar L m it o lo -  és péazválto-M  f
S\ .  /  váltáQsMében, Budapest, Doiottvs.utcza 6. szám, W urm -odssr

\ /  ts t  I...1
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o  P á ly á za ti hirdetm ény. g
o  -------- — —  X
Q  T u r c s i s c s é n  (Zalamegye Muraköz) az újonnan fölállított iskolánál Q
O  **gy rom. katli. vallá*u

o okleveles tanító kerestetik.
O  fv i tizeiéi 350 frt. lakás és 3 öl tüufa
2 Tannyelv: M A G Y A R  és II O R V Á T .
O  A pályázni kívánók okmányaikat f. éri oktober fjo 3ü-iy  Tüske-Saent-
O  Györgyre T3rrzrk -{fi-örgr plébános, iskolaszéki elnökhöz küldjék be 

q  T ü s k e - S z e n t  G y ö r g y ö n  1886. oktober hó 18-án. ,
Q  U. p. A. Krályoveez
O  S & G M Ü  € Y $ M Y
O  453 1 —  1 plébános. Q
•x x x  X3e*xx*xxso«c<x x-x  ̂ xxxx^x

1098—5939. »k. 885.'
III.

Á r v e r é s i  h irdetne* h ívó n á l.
A periaki kir jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság részéröl közhírré teszi, hogy a P 1 e i- 
n i k M á r t o n  a.- kralvoveozi lakos végre- 
hajtaiónak A n d r o s e c z  Lukács liodosáni 
lakós végrehajtást szenvedő elleni 212 Irt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a n. kanizsai kir. törvényszék (a perlaki 
kir. járásbíróság) területén lévő Hódosán 
községben fekvő a hodosáni 40 az. tjkvben 
A n d r o s e c z  Lukács tulajdonául felveti 
A 1 2—5, 7 —9 sor sz. alatti ingatlanokra 
legelő és erdő illetményre 1081. sz. a. f  
1064. hrsz. nemesi birtok 181 frt és az újon
nan nyitott 1151. sz. tjkvbe Kollarics Mária 
tulajdonául leivel! 30 hrsz. 29 b hrsz. bel 
sőségre a« árverést 409 frtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az

1889. évi november hó (>-ik 
napján d. e. 9 órakor

Ilodosánban a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan bee*árának 10°„-át vagyis 108 frt 
10 krt, 18 frt 10 krt és 40 frlot készpénz 
l>en, vagy az 1881. LX. t> ez. 42. § áhan 
jelzett árfolyammal számitolt és az 1881. évi 
november hó l-én 3333- sz. a kell igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. § ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az |H8l. LX »• oz. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervény! átszolgáltatni.

Kelt Perlakon 1880. évi aguszt. hó 12. 
A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság. 449 1—1.
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I  Feitiinö ujdiifisátrü
A 88 év óta fenalló q

O előbb Lichtenauer özvegye és iiai ezég ^

O cs. és kir. orsz. fSSSl szabadolmazolt X
8  g

s z ő n y e g  és p o k r ó c z g y á r
küld medrendlésre

M-§o@M€£§KAg
190 cm hossrut 130 cm. széleset elpusztíthattad minőségűt, sötét alapszínben, 
élénk szinü szegéllyel körülbelül 3 kg súlyú, darabonkint 1 ft o. é 

ugyanaz első minőségben / ft. 50 kr.
. kénsárga kocsitakarókat

 ̂ hatszoros kék vagy sötétszinü szegélylyel. körülbelül 2 mét;r bosszú 1 *|# m széles, 
kiváló minőségű, darabonként 2 frt. 25 krért A takarók leljesen szagtalanok, 
igen vastagok azért mint igyteritők. szőnyegek 9fb is használhatók- Továbbá küld I 

' i még s készletben tart
J ute-szőnyeg maradékokat

I a legszebb mustrával 10—13 méter hos/uságban darabonként 3 frt 20 krért. ’
q  függönyöket tkét szárny nyal, drapériával és kapocscsalI i , 75 „ w
w  Agyteritőket — — _ _  _  _  / 5J , Ez
^  Asztalterítőket — — _____  _  75 O
w  Szőnyegek minden minőségben raktáron. í
u i á* '•n»7.©» a Ind >nra s/.ant árult teljeien mocgoktalaiiok * azokért keiei.óget »Alt laluiiW*
X  nsm felelő áruk udio/.aeg nélkOI vimavetAtnek.

M egrendelések utánvét mellett eszközolhetAU.
S  , , ,  .  - , : 6::,a ,‘m  & m i E » A U £ %  S,vegyi IS Su  X

436 5 - 0  Béos, I  R o t h e n t h n r  m  s  t r  ;í s  F>e 14,  y t
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Nyom Fischel Fülöp laptulajdouosnál Csáktornyán
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