
Az orvos társadalmi állása.
i i .

Mielőtt az orvosi kar tekintélyének 
depravatióját előidéző és részben már el
mondott okokhoz újakat fűznék, legyen sza
bad kijelenlenem, hogy szavaimnak nem 
volt és nincs személyes éle: nem szemé
lyek ellen folytatandó harczra óhajtom a fi
gyelmei felhívni, hanem pusztán a meglevő 
és szégyenletes bajok registrálására szorít
kozom azon, lehet, naiv reményben, hogy 
végre az az élő szobor is, melyet orvosi I 
karnak csúfolnak (mert hiszen nem kar, | 
nem testület az) megmozdul végre, hogy j 
igazaiért síkra szálljon, hogy jogait köve- i 
telje, hogy társadalmi súlyát visszavivja, 
hogy tekintélyét, (melylyel csak egyesek, de 
a kar, mint olyan nem bir), eltörpült ala- 
csonyságából felemelje !

Szükségesnek tartom ezen kijelentést 
megtenni, mert nagyon jól tudom, hogy 
kartársaink közül igen sokan találva érez
nék magukat, midőn a vizsgálódásban to
vább menve, rámutatok azon kicsinyes és 
nevetséges eljárásra, melyet egyik és másik 
is orvostársával szemben tanúsít, mint egyik 
talán legfőbb okára az orvosi kar tekintély
ben sülyedésének.

Mert az egész világ tudja, (mert az or
vosok maguk gondoskodnak, hogy a köztük

lefolyó torzsalkodásnak bámuló és kaczagó 
publikuma is legyen.) hogy ezek az érett
ségizett, akadémiai képzettséget szerzett, tu
dományosan művelt jérfiak egymással szem
ben úgy viselkednek mint az iskolás gye
rekek, kik, ha egymást tetlleg jól elkapa- 
czitálták, szóbőségük nagyságával igyekez
nek maguknak fölényt szerezni, mig az 
amfiteátrumon kívül tevők kaczagnak a vi- 
askodók felett Kaczagnak, látva, hogy az 
orvosok nem a czélok azonosságában, nem 
az eszmék közösségében, hanem, ha tö
rekvéseik valamiben, csak azon egyben ta
lálkoznak, hogy egymást, (mert hisz a harcz 
kölcsönös) a laikus világ előtt minél inkább 
szellemileg, sőt még erkölcsileg is befeke
títsék, hogy a laikusvilágnak egymásba 
vetett hitét minél inkább megrendítsék. És 
mindezt — részben azért, mert a kar tagjai 
tekintélyes részének mindig nyomában ólál
kodik az a gonosz szellem mely feltétlen 
ura, mely még jobb érzését és nemesebb 
gondolkozását is járszalagon tartja — az 
anyagi haszon utáni határtalan vágy, rész 
ben, mert nincsen meg bennük az össze- 
tartozandóság érzete nemcsak, de egymás
ban ellenséget látnak, kitől erszényeik zsíros 
falatjait (mert még akkor is, midőn már 
csak erszényüket hizlalhatják, ellenséges 
szemmel nézik az uj társat), féltik.

És mi az ilyen, legalább is, nem meg
gondolt eljárásnak az eredménye ? -  Semmi

áron sem az, hogy a kar tek'nlélye öregbe- 
dik, semmi áron sem az, hogy a közönség 
az igy kölcsönösen lealacsonyított |ludomá- 
nyu orvosokhoz nagyobb bizalommal fordul.

Pedig, tisztelt kartársak, tartozunk ám 
mi nemcsak önmagunknak, nemcsak a kar- 
társ iránt — lehetne mondani — kötelező 
szeretetnek, hanem a hazának is legalább 
annyival, hogy az ő zsírján — esetleg ! — 
meghízott erszényünkért — viszontszolgálat 
fejében az orvosi tudományban úgysem túl
ságosan bizó népben az orvosok iránti 
bizalmat fokozva, az orvosi tudományba 
vetett kevés hitét öregbítve, azt testi bajai- 

| bán az orvoshoz fordulni szoktatva, Magyar- 
ország elhanyagolt, rossz közegészségügyét 
javítani segítsünk.

A jobb népnevelés, a papok, tanítók 
és más a népre befolyással biró és a nép
pel érintkező tényezők sokat segíthetnek, 
de segítségük kárba vész, ha mi azt, amit 
mások építenek, önérdekből egymás tekin
télyét csorbítva, lerontjuk I Nem egymás 
tekintélyének csorbításában, hanem annak 
fokozásában, kell, hogy törekvéseink talál
kozzanak, ezzel mutatjuk be társadalmi 
szerep viselésére érettségünket 1

Nagyon sokat árt végül az orvosi kar 
tekintélyének, hogy mig az ügyvédi kar 
jogait kamarája révén neme ak megvédeni, 
de a régiekhez újakat szerezni is tud, mig





— <§zinházi jelentés. Van szerencsém 
Csáktornya város és vidéke müpártolásáról 
hírneves közönséget értesíteni, miszerint jól 
szervezett dráma-, vígjáték , népszínmű és 
operelte színtársulatommal előadásaimat a 
Hlattyu szálloda* dísztermében a jövő hét 
elején megkezdem. Igyekezetem leend, ösz- 
szevágó jó előadásokkal és válogatott mű
sorral a nagyérdemű közönség finomult mű
igényeinek minden tekintetben megfe’elni. 
Műsoron vannak . Elektra. Nagymama, Meg
boldogult, Rendjel, Huszárszerelem, Szegény 
Jonathán, Pepita, Nebántsvirág, Első, máso
dik, Bőregér, A mit a mama akar, Ingyen- 
élők, Náni, Fityfirity, Bársony uram felesé
ge, Árvalányhaj, stb. slb. Bérletet 12 elő
adásra nyitok- Bérlet árak : Körszék 8 írt. 
Zártszék 6 írt. Kérve a nagyérdemű közön
ség kegyes pártfogását maradiam kiváló 
tisztelettel J e s z e n s z k y  D e z s ő  szín
igazgató.

— (gr Jgfo// Béla Csáktornyán tartóz
kodó dráva-vásárhelyi körorvos mint tarta
lékos kalonaorvos 35 napi fegyvergyakorlat
ra bevonult. Október 1-én foglalja el rendes 
működési helyét.

— Mint halljuk i hó. 13-án protestáns 
istenitisztelet lesz a szokott módon és 
helyen.

— Sajtóhiba. »Az orvos társadalmi ál
lásáról* szóló közlemény első részében (la
punk 34. számában) a köpölyözésről lévén 
szó, V a r a z s d-T o e p 1 i c z helyeit T a- 
p o l c z a  szedetett. Ezen hibát annál is 
inkább sietünk kjavítani, mert tudtunkkal 
Tapolczán nem dívik a köpölyözés.

gyermekszinhiz. E hó 3-án szülők és 
gyermekek jelenlétében Csáktornyán, a 
Hattyúhoz czimzett vendég’ő dísztermében 
gyermek szini előadás rendeztetett. Előadat 
tak : „A két befőttes Uvegw és »A kis liba- 
pásztor" czimü vígjátékok. A színi előadás
ban közreműködtek : Knorczer Ilonka és 
Vilma, Kovacsics Czilike és Juliska, Németh 
Fuska, Szűkíts Mari, Maiczen Ferencz, 
Pliohta Laczi, Slenamer Géza tanulók, A 
kis műkedvelők a vakáczión át jól megta
nulták szerepeiket és ügyesen játszottak. Ha 
a szorgalmi időn át az iskolában is ily ügyr- 
sek lesznek, akkor nem lesz szekunda és 
nem lesz baj Az elő idás a szegény tanu
lók javára rendeztetett, kiknek pár forint jut 
a bevételből.

%anitbválasztis. Dráva-Szt-Iván község
ben e hó 30 án ejtetett meg a tanitóválasz- 
tás. Megválasztatott: Sray József oki. tanító 
a Csáktornyái tanitóképezdénk m- tanévben 
végzett növendéke.

(jsmit veszett eb garázdálkodott Csák
tornyán. Búzás külváros felől e hét elején 
egy veszett eb szaladt végig s Adel- 
man vendélős kis fiát, megmarta. A kutyát 
agyonlőtték, az aggódó szit ok pedig nyom
ban a budapesti Pasteur-intézetbe vitték 
sebesült gyermeküket.

— A  d r A ^ k o v e e z i  népiskola évzáró 
vizsgálata az 1890/91. tanévről folyó évi aug. 
hó 29 ón tartatván meg az iskolaszék és több 
tanügybarát jelenlétben, az alig várt ós óhajtott 
idő ugylátszik nálunk is bekövetkezett, mert 
őszintén megválván, jól esett hallanunk, hogy a 
horvátajku tanuló ifjak mily szabatosan telellek a 
a magyar tantárgyakból, mely előmenetelért eiső 
sorban Novák Ferencz ügy buzgó tanító és haza
finak szívből mondunk kö zönetet és reméljük, 
hogy tevékenységét a magyarosítás terén lanka
datlan erélylyel továbbra is lolytatni fogja.

Dráskovecz, 1891. szeptember 3.
Konyáry László tanügybarát.

— Megtekintve az 1848 -4 9 . szabad- 
ságharczi emlékek kiállítását, meggyőződ- 
tUnk, hogy a szent ereklyéket — dicső
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Prva pomoc
kada gdo nastrada.

I. Kada vudri krv na nes.

Ktv more iz nosa curiti, ako se gdo- 
god vrazi po n09U, bi'o da se je vudril, 
bilo da je opal na nos, ili krv ide na 
nos od sebe sama.

Ima Ijudih, kojim curi krv iz nosa 
vsaki Cas, ili je zrok ili ne. Jedni su zdra- 
vi, puni, jedri i krv im, rekel bi, brizga 
iz iilah; ovim nebude ftkodilo, ako nos 
gda gda i pretoci krv : negda im od tóga 
odlebne glavobolja, vruéina (ognjevics), o- 
meglovica itd.

Ali onim, koji su blédi, nabuhnjeni 
mráavi, flabi i vpadjeni more krvotok iz 
nosa na^koditi, tér ga more preobladati, 
a i jakomu bu d; sadilo, ako bi jako cu- 
rila i du2e trajala. Osobito pako detetu, 
kője ima i ónak malo krvi, more ákoditi, 
ako mu gustokrat krv vudra na nos, 
pák potraje du2e vremena, dók se neza- 
stavi.

Kada slabomu Covéku jako ide krv 
na nos, ne treba niti Casa poCasiti, nego 
taki gledati, da se krvzastavi. Gdé gda to 
nije lehka stvar Prva je regula vu toj ne 
volji mir i hladnoéa.

Bete2nik nesme nikaj delati, nesme 
se niti gibati, osobito gornjim télom, ne
sme biti na vruéini i toploti i nesme vrela 
jela jesti i piti.

Ako za koji óas krv od sebe ne sta 
ne, naj beteinik obla2e Celo i nos hlad- 
nimi oblozi, naj ámrka vu nos bladnu vo 
du ili bladnu vodu poméSanu s octom ili 
alaunom i nek pije kiselu limonadu ; naj 
se razpaáe i naj osobito p»zi, da mu ne
bude stiánjeni vrat i prsa.

Ako i to nepomore, oblagajte mu 
hladnimi oblozi zatilujak i prsa, a poleg 
tóga naj £mrka i vu nos gliboko vlefe 
samu hladnu vodu ili vodu s octom ili 
alaun om .

Ako nepomore i to, onda napravite 
od pamuka (vate) ili őarpije, koju ste naj- 
prije zamoí'ili vu raztopljeni alaun, male 
krugljice, privezite ih na koncé i vteknite 
ih visoko vu onu nosnicu, iz kője teőe 
vun krv.

0  e krugljiie zabrtvile budu nosnicu 
ako ih nekoji Cas ostavite vu nosu. a krv 
bude pregtala. Ako nisu viáe potrébne 
poteguite kruglj ce s konci pomalom opet 
vun.

BettÉnik treba, da je zevsema miren 
a naroCito naj se ne izhraCe, ne kaálje,

ne smije i ne ki e, ar bi to tiralo krv vse 
vLe vu nos.

Nestane li krv ni nato, nego ako bi 
i*la iznutra po poiiraku dolji, onda je 
potrebno iskati taki doktora, da doktor iz 
nutra zatekne nos. Ako se to nevíini, 
onda takov krvotok more biti pogibel.en i 
za daleánje zdiavje, dapaöe i za íloveőan- 
skoga zivljenja.

Pri nas je vu navadi nekakva deteC a 
igra, gde döca iz prekÉenosti i silóm na- 
draíe nekakvom travom krv vu no*, pák 
gda gda biva, da se onda nemre zastaviti. 
Rodtelji i navu itelji treba na to da paze 
i da pvepovédaju svojoj dé i tu igru.

Naá svőt dr2i, kada gustokrat krvvu- 
dira na nos, da su to pidlaji vu nosu i tu 
krv neőeju zastaviti. Vnogoput morete vi 
deti blCdo vpadjeno döte, gdé mu krv 
roblja iz nosa, a ono se raduje tomu.

Ponavlja b se gustokrat takov krvo
tok ili ako bi poáel jak e, déte bude vu 
svojoj neznanosti poginulo.

Pojde li krv na nos od vudarca itd. 
anda od sile izvana, onda nije dosta, sa- 
mo krv zastaviti, nego je potrebno izis- 
kali, jeli nije koja kost vraiena, a to bude 
najbolje koj doktor znal.

(Drugiput dalje).

Z ABAY A.

Zestanek.
(Magjarski napival Kistaludy).

Vili.

(Da)e).

Videl je otca skruáenoga s nemilosti 
i kak je pripraven, da blagoslovi 2elje si- 
na, koji si je zaslutfil, da mu se izpuni 
2elja Vu takvik senjarijah tam se na vrb 
bréga postavil, odkud je videl milu doli- 
nu

Videl je i rekel: ,lépa je, kak je i 
i bila, vrt se zeleni, hi2a se beli !< Tak 
sam sobom govoreéi, pojde joá br2e dőli i 
prevzet od neizgovórljivih Custvah ljubavi 
kak zvan sebe da je. odzvanjalo mu se od 
vustih, da je mila dubrava dvaput opeto- 
vala : Dragica ! Dragica 1

Vu migu zapazi pod lipom smehom 
obrad'en, povebnutim cvéőem posipan grob 
Vu njem srdce zatuée, med ukvaniem i 
strahom pokuca na vrata ; nepoznan mu 
Covék stane pred n;ega a on brez svakoga

drugoga pozdrava stane s pitanjem : ,Ödé 
je Dragica?*

Nepoznani mu namah odgovori : Bog 
si ju zna ; mali joj je ono pod lipom vu 
grobu, a kam je ona odiöla, kak je svoj 
imetek meni prodala — tóga neznam, ar 
neje rekla nikomu.

Tu2en Mór i razcépanim srdcem od 
ide pod kitnjastu lipu i sede se Cisto do 
groba. Ovde — uzdehne i reCe:

Ovde sam pre2ivil mnogi vugodni 
lépi das ; to mésto blaienosti i razko ja 
mojega postalo je grob. — Ovde a ne vu 
grobju poéivafl m am a! moje ljubljene a 
po tóm mama moja mila; — jeli ti to 
utinila Dragica za ljubav onog nepozabljo 
nog spominjanja, da joj pod lipom sva 
sreóa — te sreóa prve ljubavi, i ti sva 
sreőa i radost njena, ti mama moja I

Ma ne, ne ljutogt nego pokoj naha- 
djam pod tobom oj lipa 1 svedok mojih 
zdihavanjah. Vkanljivo uhvanje nebude 
veó mamljivo muöilo srdce ovo . . .

Ksj je íivljenje, gda mu kratke ra 
dosti korakom nasléduje dugotrpna muka 
s kupicom éemera i gorkosti.

Nevesei, zami Ijen gene dalje pram 
zamku svojih prekdédov. VeCerni mrak

I
prijimal je ravno domaCu krajinu ; samo 
joá vrhuna od brégov lumenili su se vu 

| zlatih posb'dnj b sunéanih trakib, kak to 
zna devoja ko lice od plamena, koji bukti 
vu srdcu.

Na jednom bre2uljku sedi pastir, ne- 
odluCuo igrajuCi i s prstmi prebirajuói po 
svojoj ^veglici ; mlade ovce su mu se 
pasié, rekel bi po taktu njegve mu2ike; 
ravno su se povraCale k staroj — svojoj 
mami morebit, da je vrőme, da je k domu 
vodi.

Oo gene malo n 2e k kapelici, t<>mu 
svedoku njegvih najiskreneáih ieljab Sve 
poznato, sve staro — moja dva spomeni- 
ka ! Trepet ga stal primati ; ide bli2e 
éita :

»Mojemu nepozabljenomu sinu,* Cud- 
ne su mu se m-sli zbunile, gonetka je 
dvojbena, anda k pástira, da Cuje
jeli bi ju on znal razvéstiti ? Pastir reCe, 
da je stari zemeljski njiliov gospodin, táj 
noviSi spomenik dal na initi svojemu sinu, 
koji mu je vu svetoj zemlji negde mrtev 
ostal.

Tristo nevoljah otcu mojemu, ako je 
tomu tak, rekel je drliCuó i oée vu kape- 
licu íti, kak da nevéruje niti svojim oCim, 
niti ovornu povedanju. Pastir ga je nradé-



O l

Razliciti izvadki.
(Dalje).

XII

Nezabvalnost je nenaravska i najgor* 
Sa hmanjica, jer ista néma zivina znade 
znbvalna biti.

Meni se je jednoé sljedeée dogodilo :
Dosel sem vu nekom ovdeSnjem vi- 

nogradu do jedne viSe od klaítra duboke 
jame, vu koju su okoliSnli vinogradari 
svakovrstno smetje i ro dje hitali, vu toj 
járni zapazim posve iznemogloga psa vu 
okrugu leíati.

Kad je nutar opal ? Bog zna, samo 
to je bilo sigurno, da je ved nekoliko dni 
vu járni bez brane i pitja sprovel i posve 
iznemoge!. Jama je bila okrugla bez iz- 
laza, anda van oditi nije mogel, duboka 
pako je bila preko klaftra, anda niti van 
skoéiti nije bil moguéi.

Kad sam ga vu járni ovak mirlo le* 
ieéega spazil, zgodil sem odmab, da mu 
se je morala nesrcéa dogoditi i on pred 
duie vremena sluéajno vu nutar opasti, 
gde bu, ako ga nitko neoslobodi, morál 
od glada i 2edje poginuti.

Kakovih 300 korakov od tóga mesta 
bila je nekog dosta imuőnog seljaka klet,
— k ovoj se odputim i ba$ najdera vlast- 
nika vu njoj, te ga zamolim za lojtru za 
da tóga psa iz jame izvadim.

On mi lojtru posudi i zajedno véli, 
da je ved pred 4 dni bil vu goricah i psa 
éu) tuliti, ali nije znal zrok tulenja, a na 
jamu se niti jedankrat nije zmislil.

Ja 8 lojtrom, kakti nsjzvu«vene$i dim- 
njaéar, na pleéih otidem k jami, spustim 
se po lojtri vu nju, vzemeni nutri uuesre- 
éenog psa i donesem ga iz tog pekla na 
béli svét, vzemem lojtru te ju nesem na- 
trag gospodaru a pes ide za menőm, — 
onde vu kleti mu dadem malo kruha, ko- 
jega on pojede i polag mene si na zem'ju 
leÉe.

t=L" ■ '

duval; dojde unutra poklekne *i na ma
terin grob i nemoled razgledaval je svoj 
•pomenik.

„Sim dohadjajw rede potlje duze stan- 
ke pastir, svaki deli vu stanovite vréme 
stari gnspodin, pák se tibo i mirno moli 
Bogu za izpokojenje duáe sina svojega

Cini mi se, da je gospodin po svoj 
priliki zbog njega i beteguval, nu budete 
ga videli — vu ovo vréme navadno do
badja sprevadjan s nékom rajske lepote i 
dobrote devicom

Vu to oglasi se zvonce, premukli mu 
ae glas raznihaval po Sumi, te pastir u- 
zel dkrljak s glave nagne za éréuom svo- 
je ovce Mo'r, kak s raztopljenim srdcem 
obzeme svoj spomenik i ku^uval ga . . . 
pák se onda stane i vupre odi zamku na 
öblöké.

Vu éas su se odprla vrata. Tivadar
— predznaval ga — Stapa poleg Éenske, 
kojoj je glava mre2om zastrta ; idu na 
spram kapelici. Mór hotel je pred nje. 
Kadost i balost borile su se vu njem, bo 
tele su mu srdce.

Drugiput dalje.

Ja sam sa gazolom vinograda popil 
tri Cetiri kupice vina i stem se razidemo, 
ali pes ide za menőm. Kad sam do*el do 
blizu Ludbrega, pes je jo§ zmir bil pri 
meni ; pridel sam ga anda, za da se ga 
réáim, od sebe terati, kaj mi je i konadno 
ved blizu Ludbrega za rukom poálo.

Z kamenjem ga zgadjajuó zadnjid sem 
ga od sebe odteral i on me je cstavil, 
akoprem se je puno krat za menőm o- 
gledaval i stim oóitu Éelju ; zmenom osta- 
ti, pokazival.

Mogli su za tim kakovi tri meseci 
projti i ja se dopeljam k stanovitouiu bo- 
lestniku vu Zupancu kraj Bukovca, komaj 
da sem iz kolah dőli zi el, skoéi iz neka- 
kovog kuta vu dvori?du izpol stopé neka- 
kov pes k meni, pridme zkanuskati, p'j 
meni skakati, ruke mi lizati i okolo 
po dvoriSéu beáati kakti, da je pamet 
zgubil

Farba i velidina psa bila je ona ista, 
koja i onoga po meni iz jame oslobodje- 
noga. Vu spomenku sa domadími je to 
zi lo van, da je ov njihov pes pred trimi 
meseci zginul i stoprv za devet dni vés 
zgladjen i mr av dimo povrnul. — anda 
je to on isti pes bil, kojega sem ja iz ja
me na béli svét bil donesel.

Kad sem se od bete^nika natrag do- 
mov pelal, skoCil je k meni na kóla i do 
Ludbrega me, zmenom se vozed, sprevel i 
vuz pút mi se miül, na koncu se je ali 
ipák s foringaSem natrag domov povrnul, 
i onda se viée nismo videli.

Jeli je ov pes bil zabvalan ?

XIII.

Necudi se ako se najbolji ljudi i naj-
vredniji lju<li po zlocestih ogovaraju i pre- 
ganjaju Z?u nije najzreiefli i najsladji 
sad, kojega őse grizu i crvi razkapaju ?

Hmam jeziki kad nad Tobom viCu, 
Nek Ti nebu glava seda ;

Sad nij’ zlo^est, koga őse piőu,
Ili érv mu srdce zjeda.

Jgm. g o lla y

K A J  J E  N O V O G A ?
Gift vu keliku.

Vu varaáu Palermo vu kapelici gro- 
fice Di Mazarrino, slu2il je kapelan La 
Róza svetu meáu, i tóm prigodom zmó al 
mu je zvonar gifla med vino, i gda ie 
kapelan iz keliha popil, opal je i vumrl. 
Zvonara su vlovili i zaprli.

Najvekáa hi£a na svetu.

Vu Ameiiki nakanili su jednu hiiu 
zidati, koja bude 2G kondgnacijah imala 
i prestora za jezero kvartirov. Zevsema 

! gori na krovu, koji 50 klaftrov visoko, 
bude slo eni ljepi vrt. Stroáek za zidanje 
öve hiZe zraéunan je na éetiri milijune 
polarov.

Kradja na temeávarskoj izlotbi.

Na temeávarskoj izlo2bi izloiena su 
bila vsakojaéka fiua vina vu liiiah, gde su 
m ogli pohod telje ulo/-be i k Sfati vino. Ali 
se je za nckoji dán opazilo, da ni samo iz 

jhiiab, ncgo i iz p vuicah izlo2benib krade

negdo vino, áampanjera, konjaka, itd. Poli- 
cije je poéela iziskavati krivce i poálo jim 
je za rukom vloviti stra2an*, koji bi imali 
paziti na to; da su oni bili délniki öve tat- 
bine, a vodja jo pák bil pincemester.

Vmoritelj birov.

Iz Ungvaru piáeju, da au tam pied ne- 
kojim mesecom naSli vmorjenu jednu gospu 
i to SientmikloSija bigatoga vlastelina (ze- 
meljskoga gospona) ienu. Sumnja je bila na 
ob inskoga birova Kö zö ü Karolja, da je 
on vmoril rcéenu gospu, i njega su i vlovili. 
Ov sumnjom obteráeui birov se je 20 ga au- 
gusta vu reátu na veéer obesii. Komaj v 
jutro su v pamet vzeli njegovo samoubojstvo.

NotarjuSki pomoénik vu zdvojenju.

Zagyva Dániel je ovih dnevov na tu2- 
no odluéenje spal; ar su ga ne hotelt ize- 
brati za not&rjuőa, akoprem je véé 17 bet 
bil pomcénik uotarjuáov. Öekajué tulika ljeta 
na me<to, dók bi se izpraznilo, nije ma niti 
vezda sreód posluiila, i zato se je va Éalosti 
bitit vu zdenec i tam se vtopil. Nesreéuoga 
covéka sprevadjalo je vnogo Ijaiih do groba.

2iv zakopani erez 72 vure.

Iz Pörtéaha javljajn : Pri nas se je 
cirkveni tűre i zruSil i tóm prilikom je Ri- 
Síb Lakáé tiSlar pod ruáiviue dospel i tam 
zvun male izvanjske ozlede (rane) 72 vure 
pod zruáenim túrnom le^al Ov na Cudo o- 
slobodjeni covék pripovéda, da je va cirkvi 
sedel i na jedcnkrat je opazil, da je bliza 
pred njim nekoliko ciglov opalo. To ga tak 
prestr&S lo, da nije niti misül se osloboditi, 
dók ie ni ccli túrén se na njega zruSil. 
Jedüoj gredi mere zahvalitL koja je ober 

| njega vu takov pol»2aj d<>Sla, da se mu nije 
nikaj hujSega pripetilo. Oa si misli, da je 

t on éas oineglel. Gia ;e opet k sebi dolel, 
jspoznal je svoj polo2ij, dva pút se hotel 
skoucati, ali je odestal od tóga zato, kajti 
se je vu svetom mesta nakadjal. Vu a!.ra- 
hoviti zdvojnosti se je cabadjal, gda je o* 
pazil, da su te2aki prestaü skspati i ruáevi- 
ne odva2ati. Onda ga je opet straSna 2edja 
poprijela i műé la. Podjeduo je za pomoő 
kriéal, ali brez hasua. Komaj véera vu ju
tro su ljudi poéuli kriőanje i oslobodüi su 
ga*

Veiiki vihri i tuéa.

Opet smo dobili od vsih stranah orsaga 
glase, od velikih vib ov i straíue tuée.

— íz áiofoka pideja: 25-ga augasta 
po poldan med 5 i 7-mom vurom strtho- 
viti viher nas je pohodil — kak takaj i 
célú okolicn, na kakov se malo gdo zmid- 
Ijava. Nastal je strahoviti veter sa snhom 
tuéom. Kak golubiaja jajca debela tűéi pa- 
dala je, zatim pák je obiak opal, i tak ci- 
kaj nije obécv&so, polje, sadnjaki i gorice 
je zevsema sfonaano, a senokose sa vodom 
poplavljene. Viber je krove sprehital i ve- 
liku vnoáinu drév s korenora spukal. Kvar 
je veiiki i ljudstvo vu zdvojnosti.

— íz Kaloée piáéi a ; 23 ga aagusta po 
nőéi naatal je vei ki viher, tik, da je drévje 
iz zemlje shital i vnogo krovov zruáil. Zi 
6as zlejal se je deidj i gusta, kak lednjaki 
debela tuéa poéela je padati, koja je zevse
ma pokrila zeralju. Vu Kálóéi nije tak ve
iiki kvar napravila, kak va sasednih obéi- 
nah Foktő, Duinok, DuoapaUj i va oko* 
lici. Kvar je neizmeren.



— Íz Kunfélegybáza piáeju : 23-ga au- 
gusta msd őetvrto n i petom varom po 
poldan strahoviti viher bil. Kak ljudi pa- 
mctnju nije se vidla takva strahovita tuőa 
kak vezda, debela bila je kak golubinja jaj 
ca, i gorice je na pol vniátila. Vu vareáu 
je na trih méstib stréla vudrila, nego nije 
vuftgala. Nekakvoga Katona Imbrija konj 
skoga trgovca 28 konjov je tóm prigodom 
iz dtale pobeglo tak, da su joá ne nadjeni. 
Obioki su s vekőinom vsi potrti.

— - Od vihra i tuőe vu Szarvaáu pri- 
spe!i su joá áalostneái glasi. Strahota, kakva 
je postigla méltó Szarvad vezda, nigdar ni
je takva tam bila, — atréla vudrila je vu 
túrén ciikveni i zruéila ga, kak tulikajáe i 
druge arove ; drővje je i s korenjem viber 
vun bitil, vu goricah naáli su samo őibje, 
kuruza je zevsema na nikaj spravljena. Ja 
kost vibra prehitila je vnogo 2eljezniőkih 
vahtarnicah i vnogo melinskih kolab je zdro- 
bila. Kvar je jako vélik.

Íz Congrada piáu, da je 23-ga augusta 
strabovita tuőa padala tak, da je na krovik 
i* 2ala kak po zirni snőg. Gorice su zevsema 
sfondane. Kvar nije jós preáarcan, a gorice 
bile sn vékáim délom asekuiiraoe.

— Velika pogibelj bila je i vu Zala- 
Zabaron 23 ga augusta. Tu je vec 16 ga 
augusta tuőa gorice sdeimals; a vezda je 
pák gotovo na nikaj spravila. Najprvlje pa
dala je tuőa kak golubin a jajca, a pitije 
kak koko inja jajca debela, i tak sadje s i- 
fatiin svrájem do kraja strgala. Ljudsto i* 
malo je jedino ufanje va goric, ali vezda je 
i tomu kraj.

— íz Szegedina piáeju takaj, da je i 
tam velika bora bila. Yuokolici Félegyháza 
j Keékeméta je tak strahovita tuci bila, da 
8e tam ved od zdavoja nezmiáljavaju na ta- 
kvo. Vniátila je s jednom reőjum vse. Gori
ce, sadnjake je zevsema na nikaj spravila, 
drévje je vu cö'om hataru pretrgala i go 
spodare na velikn nevolju nagnala.

Gladuvanje vu ruskom orsagu.

01 strabovitoga gladuvanja, kője v ő 
me êcov vu ruskom orsagn lada, teftko je 
vse potenko zeznati. Kormaü, po svojoj sta« 
rój navadi, zatajiti boőe to nevolju, i veliku 
skrb i pazljivost ima i:a vse novine, da ne- 
bi pred svétom to nevolju odkrile. I zato 
sbog tóga zroka jako malo znamo. Ali i ovo 
malo je dosta, da nas grozota spopadne, kak 
gladuvanje siromaáki narod (mufto) kole. Je- 
zere i deset jezere Ijudili pomiraju od glada, 
prez vsaké poinoői i mentuvanja, Ovíb dne 
vov napisal je ipák jeden redovnik imcoom 
Filomauov vu viáe novinah, nevolju ljudstva,
0 kojem se osvedoőil. Napisal je sljedcőe : 
Vu va/oán stanujudi övék n»je niti moguci 
si to premisljiti i predstaviti, kakova straána
1 grozna nevolja fonda ljudi ua selu. Ako je 
samo vu sebi strahovito biti svedokom véli- 
koma pomoru, kuliko grozoviteáe je gled.iti 
vu gladuvanju i zdvojnosti nahadjajuőe se 
ljudstvo, pák im ni moguée poracő'. Niti 
nemrem opisati, kaj sam videl ; samo neko 
liko prilikah budem napoméira’. Ovib dnevov 
iöil sam őre* selo Neredi. Vu prvoj pol 
vuri naáel sam 16 Ijudili koji su se od gla
da smrtjum borili. Jedna stara fteoa vumili 
je vu rnojoj nazcőuosti. Izmed mrtvih nij- 
viáe ujih jc bio, koji se veő osem dui kra
llá ne vidli. 8 prepidnjenim', mutnimi oő- 
mi gledali su nesreőni na me, nekoji su sa
mo med njimi bili, koji su mogli ruku pre-

tegnuti za áeljenim kruhom. Malo ih je bi- 
lo, koji su bili sreőni, da se njim 2 el ja spu- 
nila ; i prejdi s vekáinom vumreju nego jim 
pomoc dojde. Cim sam dalje vu selo iáéi, 
tim sam vekáu nevolju naiel. Pred pojedi- 
nimi hiiUroi, na vuglih vulicah i pred cir- 
kvom, videl povsud omiáavljene, blőie be
telne spodobe. Najvekái dél je takvih, koji 
nikaj véé neőutijn, niti neopaftaju kaj se o« 
kolo njih dogadja. S teranimi, oslabljeuimj 
oémi gledaju samo pred se i zadovoljni veő 
svojom nevoljom. Drugi opet kakti nori ska- 
éeju, lármája i kriőiju : „Kruha, kruh?, ne 
dajte nara poginuti!‘ Matere javőeju i kri
őiju nad na pol mrtvom svojum décicom. 
Kada sam nekaj male brane podal, dalé su 
matere najprvlje svojoj maloj deőici, a o- 
stanjke su stopram same pojele. Vse, kaj 
je god bilo za jesti, vse je veő potroáeno. 
Dók su joá mogli najti na polju travu i 
drugi draő, joá je bilo dobro za gladujuőe, 
— ali na zaduje i to je vse potroáeno. Ód
dá su doéli na novu misei. Najmre, pobira- 
li su üstje iz drevja, ovo su suáili iármlalij 
i stoga su delali hranu. Na dugó n’je nit 
ovo moglo nadomestiti kruha. Pomoő nije 
doála od nikud i tak su se onda smrtjum 
>eli boriti. Vu osem duevoom gladuvanju 
vamrlo je vu jednom kotaiu 47 famiiijab, i 
to vsi do jedooga. Reéeui redovnik Filome- 
nov razglasil je to nevolju povsud, ali vu 
uovinak neufa se nigdo oglasiti, i tak ta- 
puáőeno ljudstvo pogibi. Vu jeduom delu or- 
saga pomtla je veő jedna tretiua ljudih ; a 
kaj bude istom vu dugoj zirni, a kaj pák 
budu ua proiuljetje, gde nebadu imali titka 
niti za seme ; i opet budu veő naprvo pri- 
pravi i nevoljom se boriti. 1 dók na jednoj 
strani orsaga milijuui ljudih pogiblje od gla 
da, do ti őas na diugoj strani orsaga, vu 
Kronátatu i Moskvi tu  védre prebadja áam- 
panjer, kaj gospoia vu paradab pijeju ; — 
a cesar pák se vugiblje javkanju i pUóu 
8Vojib podauikab, tér putuje, i tak rekuő se 
vugiblji narodak

(Nekaj za kratek
1.

Jeden rouz doáel je prvi pút vu veliki 
varaá. i őudil se je, kak je videl vnogo áta- 
cunov. — Hotel je anda zaati, kaj se vu 
kojem átacunu prodaje, — i iáéi je taki vu 
prvi átacun — gde su se penezi zme- 
njali. Tam je nikakvu robu ne videl, pák 
zapital je átacunara: Kij imate tu ua pro- 
daju ? — Oselske glave, odgovoril je őtacu 
nar. — Oada bogme, rekel je muá, — vi 
morate nogdi jako vnogo prodavati; ar vu 
célom átacuuu nevidim niti jednu oselsku 
glavn, zvun samo jed:nu jednu va u.

2 ,

Krőmar: N aj si premisljiju g- spon 
doktor, vőera noő su doáü táti \u  moju 
pivuica, pák su mi 20 fiad vina vkraü, a 
nije jim moői ua trag dojti.

Doktor ; Naj se samo batriviju gospon 
krőmar, ako su táti njihovo viuo veő pili, 
tak zasiguroo budu deoes doáli k meni po 
vraétvo, onda njim vre búdéra povedal, da 
koji su ovi vtiői bili.

3.

Doáel je cig&n k jednoj hifti, gde je 
gazdarica ravno nametala jednu zdelu puno 
kin űzne kaác (rcoönjakn) i na uju uamitala 
turova [sirs).

Jaj Bog moj dragi ! kak vám se hód 
frat ti tak dobroga sira ! ? kaj vas noboli 
dűli, tak dobroga sira vu to bla^0 Qa-
meiati ?

Dobra hrana hude stoga, odgovoril* je 
gazdarica, i ti cigan budeá to jel.

Ej Íe 1 Ja nebudem to jel, odgotoril
je cigan.

Ej bogme budeá ti jel, rekel je gazda
vu hjjg'j dojduci. I taki je svojemi üvemi
slugaiiii pograbil cigaua i povalil ga na zem> 
lju, dráeő mu ruke i noge, poőel mu je vu 
vusti nametati kaáu.

Jeden őas je cigan podm-áal to, onda 
p*k je poőel prositi gazdu :

Dragi gazda, pjstitc mi ruke i noge 
fraj, pák mi ra^ái vsi tri uameő.te ka-u vu 
zube.

Priredil:

Glád Ferencz.

Uorvatsko-magjarski razgovori.

Horvát-magyar beszélgetések. 
Mafka. A macska.

— Maőka takaj ima glavu. árajak, tru- 
plo, nogu, rep, oko, vuba, vusta.

A macskának is van feje njaka, törzse* 
lába, farka, szeme, füle, orra, szája.

— Kul.ko nogah ima maőka ?
Hány lába van a macskának ?
— Kuliko oci ima maőka ?
Hány szeme van a macskáuak.
— Kuliko vuba inna maőka ?
Hány füle van a macskának V
— Alaőka ima krajia vuba kak pes.
A macskának rövidebb füle vau mint a 

kutyának.
— Maőka ima oátre zube i novte.

A macskáuak éles fogai és körmei 
vannak-

— Maőka je meujáa kak pes.
A macska kisebb mint a kutya.
— S őim je ma ka pokrita V 
Mivel van a macska födve ?
— Kakvu farbu ima v aőka ?
Milyen színe vau a macskáuak ?
— Maőka miauőe.
A macska nyávog.
— Maőka brumba.
A macska dorombol.
— Maőka draplje.
A macska karmol.
— Maőka je leskava.
A maőka hamis.
— Maőka je őista.
A macska tiszta.
— Maőka na drévo plazi.
A macska a fáia mászik.
— Maőka miáa lövi.
A macska egeret fog.
— Maőka ljubi mléko i meso.
A macska szereti a tejet ós a búst.
— Miadu maőku za ciciku zovemo.
A fi ital macskát cziczáuak hívjuk.
— 1 maőka je biána ftiviua.
A macska is háziállat.

Miá. — Az egér.

— Miá jé mala ftiviua. 
Az egér kis állat.
— Farba joj je siva.



Színe szürke.
— Mii ávaka.
Az egér rág.
Miá skoői i bcíi.
Az egér ugrik és fut.
— Miá sve zgrize.
Az egér miudent összerág.
— Mid sve polere.
Az egér mindent felfal.
— Mié je ikcdljiv.
Az egér kártékony.
_ Miáu je najvekái neprijatelj maCka
Az egérnek legnagyobb ellensége a

macska.
— Maöka miéa vlovi i poje.
A macska az egeret megfogja és meg

Gabonaárak. — Cena ziiha.

V A SÚ TI M E N E T R E N D



389 briz. a. ingatlanra 294 frt és ugyan. 
ezen tjkvben felvett 390. hrsz. a. ingatlanra 
41 frt becsértékben az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891 évi október 17-ik napján d e. 10 örakoi

a ll-ik hegykerületi községbiió házánál meg
tartandó nyilvános árveiéien a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatoi fognak.

Árverezui szándékozók tartozunk az in
gatlanok becsárának 10* 0 át ké3zpénzbeur 
vagy az 1881. LX. t ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. é i nov. 
bó 1 én 3333. sz. a. kelt igaz^ágügyministeri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy ez 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elimer- 
vényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi augusztus 
hó 7. na;ján.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkkvi 
hatóság. 879

2573 tkvi szám 91.

Árverési kérvénye a nkanizsai takarék- 
pénztár részvény-társaság képviseletében 
líeitelendy Béla igazgatónak Rezsek Tamás 
mint néhai Rezsek Mátyás örököse elleni 
711 fit 53 kr. töke s jár. iránti ügyében

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság nyilvánossá teszi, hogy a nkanizsai ta
karékpénztár részvénytársaság végrehajtató- 
nak Rezsek Tamás perlaki lakos városi jegyző 
mint néhai Rezsek Mátyás örököse végre
hajtást szenvedett elleni ügyében a nyilván. 
könyvileg biztosított 711 frt 53 kr. tőke, 
ennek 1888. január 1-től járó 8 százalékos 
kamatai, 24 frt 50 kr. per, 11 frt 30 kr. 
végrehajtás kérelmi s ezúttal 11 frt 85 
krban megállapított átverés kérelmi költsé
gek behajtása végett a perlaki kir, jbiróság 
a (nkanizsai kir. törvényszék) teiületén fek
vő Perlak község 314 sztjk vében A I 
1 -1 0 . r. 413, 456, 657, 683. 723. 1931, 
2272, 3755, 3856, és 3712, 309 hisz. a. 
foglalt ingatlanokból álló s jógii <g véve egy 
egészet képező birtoktest a becsatolt adó , 
bizonylat alapján 1360 frt kikáltási árbm 
Peilak község házánál

1891. évi szeptember hó 24-ik 
napján délelőtt 10 órakor

Dr. Rothscbild Jakab nkanizsai lakos nrrnt 
íelpeiesi ügyvéd vagy helyettese közben jöt
tével megtartandó nyilvános átverésen el 
fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett kecsár.
Árverezni kívánók taitoznak a becsár 

JO százalékát készpénzben a,agy óvadékké- 
pea értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. Verő köteles a Tételéit 3 egyenlő 
részletben, még pedig az el.it az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap a 
a másodikat u. a. 60 nap a. a harmadikat 
u. a. 90 nap a. minden egyes rérzlet után 
az árverés napjától számítandó 6 százalékos 
kamatokkal együtt az érvelési feltételekben 
meghatárczilt helyen és módozatok szeriut
1. fizetni. Ezen éiverési hirdctmőjiy kibocsáj- 
■ásával egyidejűleg megállapított árverés. 
,eltéteUk a hivatalos órák alatt a kir. jb:-

I róság tlkvi osztályánál s Perlak község 
elöljáróságánál rrégtekinthetók.

Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóságnál. 1891. évi május 11-én. 873.

Melyik lapra fizessünk eló ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelméné 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E C S V E T É K T É I M S
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lékelt. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza telték az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül az »Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés^ keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés" olvadói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés".re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bórmentve küld.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közliirré teszi, hogy Novák Ferencz 
drávaváeárhelyi lakos végrehajtatnak Ver- 
sics Mihály u. o. lakos végrehajtást szén 
velő elleni 36 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai k r. 
törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) te- 
f ületéu lévő Nedeliczi községben fekvő nede-

liczi 123 sztjkvben 100 hrsz. a 418 frt, 
1504 hisz a. 104 frt, 1363 hrsz, a. 57 
frt, 1660 hrsz. a. 27 frt, 2114 hrsz. a. 9 
fit, 2090 hrsz. a. 35 írtra becsült ingatla
nokra ngy az ezen tjkvben felvett arány, 
lagos legelő és erdő illetőségre 120 frt becs
értekben az átverést ezennel megállapított 
kikiáltási árlau elrendelto, éa hogy a íen  ̂
n?bb megjelölt ingatlanok sz

1891 évi október hó 8-án d. e 10 órakor

a nedeliczi község házánál megtartandó
nyilvános árvetésen a megállap tott kikiál
tási áron alól is eladatui fognak.

Árverezui szánlékozók tartoznak az in- 
gat’auok becsárátiak 10°|()-át készpénzben
vagy az 1881. LX. t.. ez. 42. § óban jelzett
árfolyammal számított ét az 1881. november 
hó 1-én 3333. sz. a kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 §~ában kijelölt óvadékképes érték- 
papírban a kiküldött kezéhez Ínlenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bit óságnál előleges elhelye
zésétől kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgá!tatn;.

Eladandó
Csáktornyán, a varazsdi-ut- 
czában levő 1 2 . szánni, néh. 
Plesser Rozália-féle háznak 
kétharmada, mely áll 5 szoba, 
3 konyha, kamra, 3 faház és 
udvarból, gyümölcsössel, ju

tányosán eladandó.
Bővebbet e lap kiadóhivata

lában. 891 1—4

Dráva-vásárhely község elöljárósága részéről ezen
nel közhírré tétetik, miszerint folyó évi s z c p t .  Iló  
1 4 -én  d. c. 9 órakor a p u s c s in n i k o r c s m a  
150 frt kikiáltási árral 1892. évi január Iló 1-től fogva 
három évre nyilvános árverés utján llB S X O llllé rlie  
adatni fog.

Kelt Dráva-Vásárhelyen, 1891. szept. 2 -án. 

Korníeind Nándor Márczius Pál

Nyom atott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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