
X I.  évfolyam, 20. "számCsáktornya, 1894. május 20-án
" -------------  , " ——S^ S- SL!.____ LU ' .

Szerkesztővel értekezni lehet min- 
deznap 11 4a 12 óra között. — 
▲ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M & r g l t a l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő. MURAKÖZ

MAGYAR és HORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TXRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
_________ ^ o ^ jo lo iilk  h alón k  in t ó v s z e r :  vasárnap .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Hirdetések méff elfogadtalak j
Budapesten: Goldberger ▲. ▼. és 
Eckatein B. Mrd. Írod. Béoebea: 
Sebetek H., Dnkee M , Oppelik A., 
Danbe G. L. éa társánál és HerndL 

Brünben: Štern lí.

Kyilttéf petit tora 10 kr.

mULeii^um és Zalavárme^ye.

'H fT zredéves kiállítás ügyében Zala 
vármegye gazdasági egylete m. hó 17-én 
Keszthelyen gyűlést tartott.

Főispán ő méltósága elnöki székét e l
foglalván, üdvözli a megjelenteket kiknek 
ezen országos fontosságú ügy iránti ér
deklődése már ily örvendetes számban tör
tént megjelenésében is nyilvánul. Behatóan 
ismerteli az országos ezredéves kiállítás 
kulturális, nemzetgazdasági, ipari és még 
számtalan más országunk és annak min
den egyes honpolgára érdekeit egyaránt 
érintő nagy fontosságát; kifejezést ad azon 
meggyőződésnek, hogy Zala vármegye tör
vényhatósága, gazdasági egyesülete, a me 
gye minden birtokosa és polgára egyaránt 
teljes odaadással fognak közreműködni a 
nagy mü fényes sikerének biztosítása ér 
dekében.

Felemlíti, hogy mint az országos ren
dező bizottság tagjának, alkalma nyílt meg
győződni arról, hogy a magas kormány 
minden lehetőt elkövet s nagy anyagi ál
dozatot is hoz a nagy mü oly szabású 
létesítése körül, mely méltó legyen nemze 
tünkhöz

Ezután felolvastatik a megyei helyi 
bizottság névsora.

Elnök ur felhívja a tagok figyelmét 
arra, hogy ezen bizottság lesz hivatva már 
most az egész működést teljesíteni, mely 
mmden esetre kellő gondot, megfontolást 
tapintatosságot és teljes ügybuzgóságol igé

A J m k i í ' U m á j i
A  libapósztor,

— Rajz a pusztáról. —

Meleg, rügyet fakasztó tavaszi napsugár 
ömlik végig a pusztán s meglebben a távolban, 
az elmosódó kunbal in tövében, a tünö dé
libáb.

Valami langyos, illatos szellő leng keresz
tül a sik rónaségon s a virágos akáczok halvány 
2öld levelei, olt a szikes ér szélén, lágy zson
gással verődnek össze a csendes légáram
latban.

Megcsillan a harmatos buzavetén s szem
kápráztató hullámai benyúlnak messzire, egészen 
a fehér tanyákig.

A  dülőut kígyós vonalán, apró, csipegö 
jószágok nyomában; lépked egy fiatal leány, a 
libapásztor.

Haja két tömött, nehéz fonalban omlik a 
színes pruszlikrá, mely rózsás árnyalatát vissza 
veti a napsütött arczra, mintha még ezzel is 
nevelni akarná a fekete szemek villogó fényét. 
Piezike, meztelen lábaival gyöngéden kerülgeti 
ki a dülőut sserény vad virágait, nehogy rátapos
son s ijedten vert el magától a zümmögő móbet, 
mely ajkairól akar szedni mézet.

nyel, de meg van győződve arról, hogy az 
ügy iránti belső érdeklődés minden esetle
ges nehézséget leküzdve, diadalmasan fog 
a kitűzött czélhoz érni.

Felolvastatik azután az 189G ki ezred 
éves országos kiállítás részletes csoport 
beosztási programmjából a VI csoport 
mely a »mezőgazdaság, gyümölcsészet, kér 
tészet, szőlőszet, borászat, méhészet, állat 
tenyésztés, állati termékek és állategészség
ügyet, továbbá a VII-ik csoport, mely az 
»erdészetet és vadászatot« foglalja magában 
ezekhez képest a helyi bizottság tagjai.

A Helyi Bizottság tagjai szakosztályokba 
osztattak; még pedjg I. a mezőgazdasági 
csoportba: Koller István felső-rajki föld- 
birtokos elnöklete alatt 26 tag, közöttük 
vidékünkről Tamás Adám lelenyei földbir
tokos II. a gyümölcsészeti é9 kertészeti 
csoportba: Vessey László földbirtokos Vár
hely elnöklete alatt 14 tag, közöltük vidé
künkről Ztegler Kálmán kir. közjegyző Csák 
tornya, III Szőlőszet borászati csoportba : 
Skublics Gyula dörögi ioiubirtokos elnök
lete alatt 19 tag IV. Állattenyésztési cso
port, állati termények, lókiállitás, állat 
egészségügyi csoportba: dr. Haudek Ágost 
jószágkormányzó Zala-Apáti elnöklete alatt 
32 ta g ; közöttük vidékünkről Szabó Imre 
íöldbirtokos Pusztákovecz Vrana Frigyes 
földbirtokos Bányavár, Wlasits Nándor 
uradalmi tiszttartó Bellatincz, Hajós Mihály 
ügyvéd Alsó Lendva, Szmodics Viktor föld 
birtokos Alsó Lendva, Tóth István tiszttartó 
Csáktornya, Wlasits György ispán Torcsiscse. 
V. Kisérletügyi csoportba: dr- Csanádi
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Hosszasan elmerengve tekint végig a sziken 
s kellemes pir önti el vonásai', mikor a delelő 
ku'nfti, az e/üstlevelü nyárfák alatt, megpillantja 
Pistát a Rogáti János uram bojtárját, ki selymes 
birkákat legeltet a kökénybokrok között.

Lg azután egyre inkább fogy kettőjök kö
zött a távolság.

A libapásztor valami régi divatu, unott 
ndtába kezd, melynek hangjait a szél felkapja s 
elviszi a kutig, a hol megszólal rá a viszbang és 
bubánatos szavú kis lillinkó köszönti rá Julosára 
a reggelt.

Fenn, a napsugaras messzeségben, énekes 
pacsirta csattogtatja össze szárnyait s versenyt 
repül a színes lepkével, mely bokorról-bokorra 
száll.

— Adj Isten húgom! — siói Pista a mo
solygós libapásztorhoz, mikor közel ér hozzá s 
erős izmos karjaival körül öleli a lány derekát, 
a mely hajlik jobbraabalra, mint az ingoványok
nádja

— Adj, Isten! — teleli Ju'csa s szúró, 
égető tekintetével oda tapad a barna férfi arczba, 
a mely szerelmesen vágyakozva tekint reá.

— Valami rosszat, félelmet álmodtam az 
éjjel, húgom. Zimankón, hideg íergeteg tombolt a 
pusztán, szakadt a zápor, a Szikkadt érben meg- 
gyülemlett a viz s elragadott téged magával 
az ár.

Csicsergő bohókás nevetés hangzott el a 
leány ajkáról.

Gusztáv gazd. tanintézeti igazgató elnök
lete alatt 8 tag, vidékünkről Margitai 
József tanitóképezdei igazgató Csáktornya. 
VI. Erdészeti szakosztály és vadászati cso
portba: Csertán Károly alispán elnöklete 
alatt 12 tag, közöttük vidékünkről Balázs 
Béla és Kárpáti Lajos uradalmi főerdészek 
Alsó Lendva

Az ekként megalakult bizottság a kö
vetkező határozatokat hozza :

Az állat kiállítás keretébe tartozó, de 
külön létesítendő lókiállitásra vonatkozólag 
kimondja a bizottság, hogy feladatául te- 

1 kintendi, miszerint a megye minden vidék- 
' beli és minden fajú lóállományából és 
nem csak egyes vidék lovaiból rendezi ki
állítását.

Kimondja továbbá, hogy Zalamegye 
területén bőven található tőzegből is fog 
kiállítani és az első vagyis mezőgazdasági 
csoport keretébe osztja be

Svaatics Benó tőispán elnök felemlíti, 
miszerint tervben van egy oly falu felépi 
tése az ezredéves kiállítás alkalmából, 
melyben az ország összes megyéiből egy- 
egy ház lenne felépítendő; egy ily ház 
felépítési é9 berendezési költségei 2500  
írtban vannak hozzávetőleg megállapítva, 
felkéri a bizottság plénumát, hogy ezen 
indítványt, melyet már 30 megyéje az or 
szágnak elfogadott, a legközelebb tartandó 
törvényhatósági bizottsági gyűlésen támo 
gatni szíveskedjék. A bizottság egyhangú 
lag megígéri hozzájárulását az indítványhoz.

— S aztán?... Hát nem tudja kigyelmed, 
hogy az álom esős időt jelent ? Mi rossz volna 
abban ?

A legény homlokán egy borús, homályos 
árny vonaglott által s megfogta a libapásztor 
kezeit.

— Féltelek Julcsám !...
— Engem ?
— Lásd, azt hiszem, hogy a hevesen tűző 

napsugár meglopja szemeid tényét, a suttogó 
szót elhervasztja arczod rózsáit, hogy megcsalsz, 
elfelejtse egykor...

— Pista t — szólott a leány s a pruszlik 
alatt hevesen kezdett dobogni a szive.

— Irigység, káröröm jár a mi nyomunk
ban, rózsám. Sok az ellenségünk, azután meg...

— Nos, mit akar kigyelmed ?
— Hát látod, te is lány vagy, olyan mint 

a többi !...
Ezekre a keserű szavakra már kitört a 

leány kebléből a fuldokló zokogás s oda borulva 
a legény ziháló, széles mellére« onnan tördelte 
tel a síró szavakat :

— Hogy milyen rossz ember kigyelmed ? 
Van lelke hozzá megvádolni engem, pedig ha 
tudná, mennyire szerelem!...

Kicsike (Ulemile édes dalától csendült meg 
a szomszédos bokor, mintha a csók csattanását 

| akarta volna hallatlanná tenni.



A v á r o s h á z b ó l *
(Csáktornya május 16.)

Városunk képviselőtestületének mai közgyű
lésén két igen fontos tárgy került napirendre. 
Első sorban a lovassági kaszárnya építésének 
ügye foglalkoztatta a képviselőket s az e tárgy
ban hozott határozat szerint már csak rövid idő 
választ el bennünket a kérdésnek végleges meg
oldásától. De a mai higgadt, tárgyilagos tanács
kozás egyúttal arról is meggyőzött bennünket, 
hogy ezen kiválóan fontos* városunk közönségét 
oly nagy mértékben érdeklő ügynek elintézése 
elé is a iegnyugodtabban tekinthetünk ; v^r®8"
atyáink gondos körültekintése, a város érdekei 
iránti őszinte jóakarattal párosult bölcs intézze 
dóséi minden esetre csakis közös érdekeinket 
fogják előmozdítani. . ,

Több pályamű érkezett be a kitűzött határ
időre, ezek közül azonban csak Soukup Adolf 
kassai mérnöknek ügyesen készített tervezete 
érdekelhet bennünket, a mennyiben ezt fogadta 
el a képviselőtestület részletes kidolgozásra.

A modern, pavillon-rendszerü építési terve
zet részletes kidolgozása és a költségvetés elkó 
szitése kétezer forintba kerül. S ezen, aránylag 
csekély összegnek két-háromszorosát kitevő más 
ajánlatokkal izemben Soukup mérnökének az az 
előnye is meg van, hogy készítője, mint építési 
tervező a legutóbbi időben is több hasonló mun
kálatot dicséretes eredménynyel végezett, hozzánk 
is'hat'hét, általa készített olyan tervet küldött, 
melyek után tényleg nagyobb kaszárnyák lettek 
felépítve. így már egyénisége is nagyobb garan- 
cziát nyújt az iránt, hogy első sorban a saját 
érdekünk az, ha a fontos munka keresztülvitelé
vel őt bízzuk meg.

Ezen munkálat alapján a tervezett kaszár
nya költségeinek a katonai kincstár által szerző
désileg biztosítható jövedelemmel leendő össz- 
hasonliiása után lesz végleg elhatározva : lesz-e 
hát kaszárnyánk, vagy nem. Ha azon kellőleg 
biztosítható jövedelem a város által beterjesz
tendő töke iránt biztos fedezetet nyújt s ez által 
városunk fejlődése, előrehaladása csakugyan vár 
ható, úgy felépítjük a kaszárnyát. De ha az 
összehasonlításból az tűnnék ki, hogy a szerző
dés megkötése a városra nézve hátrányos volna, j 
mi sem természetesebb, mint hogy az egész ügy 
a napirendről egyszerűen lekerül. Várjuk tehát a 
minden esetre legjobbat.

Második, szintén igen fontos tárgya volt a 
közgyűlésnek a főtér s az ebből kiágazó állami 
utak kövezésének kérdése. Az állam most épít
teti a város legélénkebb vonalain áthúzódó 
állami utakat. Miután a goluboveczi zuzoit kővel 
való burkolás csak négy méter szélességben ter
jed, indítvány merült fel az iránt, hogy egyidejű 
lég a kérdéses vonalakon a város költségén egé
szítsék ki a burkolást. Szakonyi mérnök ur 
részletes tervezete szerint 5096 négyzet-métert 
tesz ki a kiegészítendő felület. A képviselőtestü
let olyan értelemben hozta meg határozatát

A nap is magasabbra hágott a ragyogó, 
boltozaton, sugarai hevesen tűztek le a széles 
rónára, mikor Pista bojtár virágos szűrét leteri- 
tette a gyep puha bársonyára s ráültette a zo
kogó lányt.

Fejők fölé sötét, hűvös árnyat borított a 
nyárfa lombja s vallomásaikat nem hallotta más, 
csak a pusztai kutgém tetején álló gólya mely 
hosszú csőrével fészkét rendezgeté.

Lassan azután eltűnt a délibáb.
Hűvös, enyhet nyújtó szél kerekedett nyu

gatról s az akáczok mögött lenyugvó nap utolsó, 
vérvörös sugarait binté szét az alkonyba bo* 
ruló síkon.

Külön csoportokba verődve haladlak a ta
nyák felé a jószágok, csak a keresztül végénél 
állottak meg egy-egy pillanatra, hogy a szerel
mes bojtár s még szerelmesebb libapásztor el
búcsúzhassanak egymástól — holnapig.

Azután Ősszel rózsám 1
— Szüret után 1 — feleli a leány s csilla

gok fényénél csattan el az utolsó, búcsú csók.
Mikor aztán elmúlik a ny&r s beköszönt a 

virágokat hervasztó ősz, Pista bojtár is neki fog 
• gólya mesterségéhez s fészekrakáshoz kezd

Irta: 13ibó L a jo s .

hogy a felhasználandó anyag költségét, mely 
pontos számítás szerint 1874 írtra megy, a 
város érdekében megszavazza, hogy ha az állam 
kiépítésnél alkalmazott munkaerőt és a nagy 
hengert, ez iránt kérvény által megkerestetvén, 
hajlandó lenne átengedni. A tervezet szerint a 
kiépítés vonalába esnék — négy méteren túl 
kocsi- és gyalogjárókat számítva — a nagy 
vendéglőtől a piacztérig, innen, az egész piacz- 
teret is belevéve ki az Ujvári-uton fekvő Zozo- 
liné-féle házig és ugyancsak a piacztérröl a Deák 
utcza, egészen a hídig (erjedő részletek. Ila a 
terv sikerül s a kisérletképen készítendő kőbur
kolat tökéletesnek bizonyul, akkor fokozatosan, 
évröl-évre ab egész város területén hasonló 
utakat fognak készíteni.

Az iskolaszék javaslata alapján elhatározta 
a képviselőtestület, hogy az elemi iskolánál egy 
helyettes tanitói állást szervez ; as alkalmazandó 
tanító véglegesítés nélkül, minden, a város iránt 
felmerülhető más kötelezettség mellőzésével órán
ként 50 kr., de legfeljebb évi 200 írtra »erjedhető 
díjazásban részesül, ha a rendes tanerők betegsége 
esetén tényleg helyettesit. Ezen állást Czompó 
Andor helybeli kántorral tölti be. Elhatároztatott 
továbbá az Ujvári-utczában fekvő Weisz féle 
háznak 2000 írton leendő megvásárlása ; végül 
a toronyóra javítása iránt benyújtott s 153 Írtra 
menő költségvetést fogadták el.

Meghivás!
Minden népek szellemi, anyagi erős

ségének létalapja műveltségében gyökere
zik. Az igazi műveltség meghozza az esz
közök tisztaságát, csakis ez szül közös 
törekvéseket, egyesíti a legtávolabbi világ
részeket, hozza össze egy haza polgá ait 
A tudomány nagy vívmányai megédesítik 
az egyes életet, boldogítják az összest A 
kultúrának csak áldásai vannak mindnyá
junkat táplálnak gyümölcsei

Az élet szétszórja a testvéreket, élő 
hirök se Laliik. Szétvált utakon küzdenek 
a létért, összeolvassza őket az édes szülői 
kebel Műveltség gyengédebbé, szorosabbá 
fűzi kötelékeinket édes anyánkhoz-

Földi életünket megédesítő ezen m a
gas eszményi czélok szolgálatában áll az 
E M. K. E. Tíz éves fennállása, meg. rő 
sődése hathatós tényező hazánk kultúrájá
nak előbbvitelére A hatalmas társadalom, 
sziveink önkéntes megnyilatkozása, ezen 
legelső kulturegyletünk keletkezése, fené- 
tének alapja, e közös érzület teremtheti 
csak meg egyetlen anyánk, magyar h a 
zánk iránti gyermeki vonzalmunkat-

A nagy múltban is a felvilágosodás 
zászlaját elől lobogtató Torda városa, és 
segítő társa az E. M K. E. torda aranyos
vármegyei választmánya az ős múlthoz 
hiv, mikor Hazánk legnagyobb kulturegy- 
letét falai közé hivta. Egyúttal áldozni 
kíván ez alkalommal az eszményiség nagy 
apostolának, a magyar regényirodalom 
megalapítójának, halhatatlan szülöttjének 
br. Jósika M ik ló s n a k . E kettős ünnepélyre 
az 1894. junius 3 án tartandó nagy köz 
gyűlésre és Jósika-emléktábla leleplezésére 
a „Muraköz* t. olvasóit ezennel tisztelettel 
meghívjuk. A részletes programmot az 
érdeklődők a „Muraköz" kiadóhivatalában 
megtekinthetik.

Tordán, 1894 május 6 -án

A 100-as bizottság nevében :

Velits Ödön, Sándor Kálmán
elnök társ-elnök.

Gróf Bethlen Géza,
tiszteleti elnök.

K ü l ö n f é l é k .

—  g ró f gestetics £enő ur e hó 1 i-én  
külföldi útjáról hosszabb tartózkodásra Csák
tornyára érkezett és zala-ujvári kastélyában 
szállott meg

— gáspárits emlék- os xlopára Perlakon 
Sipos Károly gyógyszerés ur gyüjtŐivón 
összesen 60 frt 80 kr gyűlt össze, mely 
összeg az Alsó Muraközi Takarékpénztár
ban van elhelyezve. Újabban adakoztak; 
Mihácz János Perlak 40 krt, Prelecz Ist 
ván Perlak 1 irtot, Hajdinyák Elek Per- 
lak 1 frtot, Németh N. vasúti őr Mura- 

j Király 2 frtot. A gyűjtést Malek István
perlaki biró ur egy külön ivén folytatja. 
Gáspárits Borbál) a, férjezett Kutnyák Mi- 
hályné a boldogult Gáspárits Márk édes 
testvérje hajlandó az emlék felállifásához 
szükséges téglát adni s egy alapítványt kí
ván tenni testvére emlékére évenként 
szolgáltatandó misére.

— <£ megyei álta lános  tanítói közgyű
lésre, mely Csáktornyán a nagy szünidő
ben tartatik meg, Hajgató Sándornak a 
nagy-kanizsai járásköri gyűlésen tett indít
ványa folytán a központi választmány a 
varazcdi tanító-testületet is meghívja ven
dégül

é  Csáktornyái nőegylet állal junius 2 án 
rendezendő tavaszi mulatság sikere érdeké
ben mindent elkövet a rendező bizottság. 
Úgy haljuk, hogy a rendezőség a mulatság 
(ánczhelyiségébe, az áll tanítóképző torna- 
csarnokába s kertjébe villamos ivlámpákat 
szándékozik bevezetni Nagyon helyes a 
rendező-bizottságnak az az intézkedése íp, 
hogy az ételnernüeknek megszabott áruk 
lesz Egyik sátorban hideg ételek lesznek 
adagonként 2 0 - 2 5  krjával, a másikban 
melegek 30 — 35 krajczárjával s a t. Va 
razsdról is több vendég Ígérkezett.

— közönség Ügyeimébe !  Csáktornyán 
a kir. postahivatalnál f. hó 1 1 tői kezdve 
reggeli 8 órától megszakítás nélkül esti 9 
óráig adhatók fel minden néven nevezendő 
levélpostai, egyszerű ajánlott és express 
levelek, nyomtatványok, áruminták stb.

— H alálozás. Tóth Kálmán hodosáni 
áll. isk. igazgató'tanítónak három éves 
Erzsiké leánya e hó 12 én meghalt Eny
hítse a szülők fáldalmát számosak őszinte 
részvéte.

g elü ltetés . Egy budapesti napi lap vá
rosunk közönségét alaposan felüliette. E 
hó 15-én d. u. 2 órakor érkezett a hírlap 
elárusító könyvkereskedésbe a következő 
sürgöny; Budapest. Lapunk óriási senzátiót 
keltő politikai leleplezést közöl »M« A 
A hirlapelárusiló kirakatába tette a sürgönyt 
s meg volt az eredmény: városunk lakói 
nyugalmának felzavarása. Tömegek verődtek 
össze a könyvkereskedés előtt, mindenki a 
hírhedt sürgönyt akarta olvasni; a kávéhá
zakban éjfél utánig fennmaradt a közönség, 
mely egyébről sem beszélt, mint a másnapi 
leleplezésről. A találgatásnak se hossza, se 
vége. Ministerek, főrendiház, herczegprimás, 
csalás, sikkasztás s tudja Isten, kinek a 
nevéhez és mi mindenhez nem fűztek 
combinátiókat. — Megvirradt végre a várva 
várt nap s a budapesti vonat is megérkezett 
a »Mt-gal. Csakhamar elkapkodták az 
összes példányokat, de azonnal csalódva 
félre is dobták. Lett pedig az óráai 
szenzátiót keltő politikai leleplezésből óriási 
felültetés. Morál: ne IJgyj a szenvedélynek 1

— M e g y e i h í r e k  A m e g y e  t e r ű -  
I e t én rendezendő fás- és zöld szölőojtási
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8 urednikom moii je >v»ki dán 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
8ve pošiljke tiSuóe se iádržaja no
ri nah, naj »e pošiljajo na ime 
H a r g ita i  J o ž e fa  urednika t« 

Čakovec.

l 'r e d p ln ü ia  vena  | e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na Cet vert leta . . 1 írt

Pojedini broji koštajn 10 kr.

Obznane se poleg pogodbe i fal
r&čnnajn.

Xsdataljatro:
I^Jiiara Fiacbel Filipova kam m  

pred pl ata i obznane pošiljajo-
n a  h o rv a tsk o r . I m agjarskom  J erib u  iz lazeé i d ru ž tv e .,1 zn a n stv en i i p o v u č ljiv l Ust za  puli.

tTz.la.xle v a l c l * ' t i j e < a ® n  j e d . e n k r a t  1  t o ;  t t u . s v a k u  n e d - e l j u . . _______

^sSužbenTglasnik: „MedjimurskojTirolpom^aji^ega činovničkoga Jružlv;r< i .̂koverke šparkasse", „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.

Zdravoslovje.

Kretanje 16la.
Vsakdašnje kretanje téla na frižkom 

zraku potrébno je, da ostanemo zdravi.

Gdo se gustokrat vu frižkom zraku 
spredje, tomu krv ži vahnije i pravilnije 
obtiče tčlom, slajše jede, lehkeše probavlja, 
mirneše i krepčeše spava, koža mu se 
bolje izhlapljuje, živci se jaéaju, mišice i 
vsi organi su krepčeži i elastičneši.

Hodanje najzdraveše je kretanje télé, 
vnogo zdraveše, nego Se voziti i jahati, 
samo se mora ovo naproti zdravstvenom 
stanju urediti. Vozenje je zdravo, ja{enje 
zdrašveše, hodanje najzdraveše. Vsaki dan 
treba se kretati jednu vuru na frižkom 
zraku, bilo Ijepo ili grdo vrém e: tim 
nam se télo jači, na preraembe vremena 
se privči, mogli bi reči uzduhom se 
sprijatelji, izkustvo nas vuči, da ljudi, 
koji navék vu sobi sede, najviše trpiju od 
hunjavice i kostobolje.

Vu jutro odmah, kak se stanemo, no
vaija se naporno i dugo kretati, ar odveč 
frižek prelaz od mira na delatnost, nena 
ravan je ter slabi i vumori.

Dobro je vu družtvu šetati se, ter 
gusto menjati predele, ar se tim i duh

razbistri. Šečemo li se sami, nevalja vnogo 
misliti. Hodati nevalja ni odviše hitro, ni 
odvije po lehko ; ako odviše polehko 
idemo, premalo se pojedini déli téla kreču; 
idemo H opet prehitro, odviše se razžarimo, 
ter sile nam se preko mére oslabe.

Bežanje zdravo je, ako nebetimo pre- 
gusto ni predugo Božanjem veoma se 
vežbaju trbušne mišice, ter se d'hala nre. 
Ljudi slabih prsih nesmenju bežati.

Na>ažnije pravilo (regula) kod vsa" 
koga makar kretanja je : polehko početi, 
ter isto tak prestati. Počimljemo li se na 
jenkrat hitro kretati, krv na jenkrat od 
više hitro kola (cirkulira), žile se od više 
razšire, pák onda zrokuju téskobu, omeglo- 
vicu i druge nevolje.

Gombanje (turnanje) |ako godi, nu 
valja pri tóm navék paziti, da se kakva 
nesreča ne dogodi. Turnanje razveseli i 
jači télo i duh. Osobito onim, koji iz ma 
kar i kojega zroka nemreju se svaki dan 
prešetati, jako zdravju godi gimnastika vu 
sobi, prvlje nego leieju spat i kad se 
staneju.

I ples moremo med zdrava kretanja 
téla ubrajati, nu Jalibože večkrat neumje- 
reno, odv^e hitro plešu ili sred plesa 
mrzle vode piju i tak zdravju jako škode. 
Gdo odviőe dugo i hitro pleše, ne samo 
da zdravje svoje zevsema kvari, nego more 
i naglo vumréti.

Treba i paziti, da po plesu nejdu 
dimo, dok se nisu zevsema ohladili Vu 
obče treba, da plešu odrasli ; dévojéicam vu 
razvoju jaso škodi.

Betežljivi i slabi ljudi, koje zvanja 
sili, da su vnogo vu biži mešteri, pri 
kojih jeden dél trla naporno déla, a drugi 
zevsema miruje, dobro bude vrinil, ako 
célo trlo frotira (riba). Frotiranje koma- 
dom tlanela i to tak dugo, dok se koža 
Ugr je, nadoknadil hude jim kretanje téla, 
ako ovo frotiranje vu jutro i na večer 
ponavljaju. Črez to nam sokovi po télu 
hitreše cirkuliraju, nigdi i nigdar ne za- 
pinju, a nepotrebne stvari uredno se izlu- 
čuju. Ljudi, kojim je télo jako slabo, raz 
maženo i razdraživo, bolje budil činili, 
ako se samo rukom ribaju, ter ne odviše 
dugo na jeden put, nego rajši večkrat po
navljaju. Vu obče valja paziti pri ribanju, 
koliko télo podnaša, da še ovo odviše ne 
ugrije i ne razdraži

Ribati treba najprvlje glavu, onda 
Ijeda, pak onda druge déle téla.

Ako pri delu stišnjen mi i prignjenimi 
prsi sediš, nemogu ti se pluča dosta širiti, 
nemreš za dosta i pravilno dihati, a to je 
jako znamenito za priugatavljenje i ko 
lanje krvi, pak za sama pluéa more da 
ima osobito zle poaljedice, to je bo naj- 
važneši zrok, da ima toliko ljudib, koji 
beteguju od sušice (heftike)

Z A B A V A .

Anda dieca, kaj hočete jesti?
U Dékom vekšem varošu dojde jednoč 

sriednje dobe gospon sa dvemi de eci u jednu 
oštariu ; tam si svi tri za jedau prazni stol 
sednu i gospon tak na glas, da su ga svi 
oko!o Culi, zapita diecu : „Anda dieco, kaj 
hočete jesti ?“

Dok su si dieca premišlavala, reče on : 
„No čekajte malo. — Kelner ! Donesite im 
Dajpredi svakomu jedan par klobasic i obo- 
dvem skupa jeden kriglec pire, — meni 
pak donesite pržolicu sa ialatom i flaiu 
dobroga vina.*

Kelner odbeži i za nekoliko minutah 
bili so, tak dieca kak i gospon, najtočanije 
podvoreni

Gospon opet dozove kelnera: „Kaj 
imate još za jesti ? — Dieca i ja smo jod 
gladni, — Kaj ne dieca ?* Dieca glavami 
kimajo za znamenje, da je tak. — Kelner 
poeme jeden regiment jestvin po redu dikti
rati, dok nedojde d > najfincSe ribe. „Halt I 
od ove ribe porcija meni donesite, a sad 
povei&jte daljo*! — I kelner broji dalje 
česa sve ima u kuhinji, dok opet dojde do 
jela iz melje i cukora — nekako? sladki

kolač — „Halt!* — opet ga zaustavi gos
pon — „od toga donesite d eci svakomu 
jednu porcija ! — Kaj ne dieca ?“ D eca 
opet po9ve zadovoljna glavami dajo zname
nje, da je gospon njihove misli pogodil i 
žilica im našel. —  „Meni još k tomu 
donesite još jednu Hlada od ovoga vina, 
Vino ovo je fiao, meni se dopada i ja bum 
od dana3 s-mojom familinm hodil n ovu 
go8tionn k obedu i k-večerji.* Kelner se 
zadovoljno nasmehne i u drugoj sobi gospo
dam gostione nekaj u uho prišeptne.

Ošterjaš se odmah odputi u onu sobu, 
u kojoj je gospm i ediecom večerjal, da ga 
službeno-uljudno, kakti svojega budučega 
stalnoga gosta dostojno pozdravi te mu se 
službeno-uljudno prepoiuč«.

I to je anda bilo obavljeno po reguli, 
kek to več mora biti, a zatim se gostioničar 
opet adalji i u druge sobe, k ostaluim gos
tom otide.

„Kelner !u — zazove gospon — „Peče- 
com donesite za konfekt još svakoma jednu 
krušku, a meni pak još jeden fertal s kiselom 
vodom.*

Kelner otide, donese jedno i drugo, te 
kruške preda dieci, koja su je komaj čekala, 
a fertala s kiselicom zmešanoga metne na 
gosponovo raiesto na stol, — gospona nije 
bilo u sobi kod stola, — on je malo van 
otišel.

Prejde kratko vrieme —  prejde i dugše 
— a prejde ve a mu i dela vara, ali 
gospona neima i vino s kiselom vodom u 
kupici več je vse počrnelo. — Pr stupi anda 
kelner k stolu te zapita zabrinjen dečece: 
„Gde je vaš tatek tak dugo, kam je otišel ?•

„Ali, em to nije naš tatek mi ga niti 
onepoznam, — odgovori jeden deéec ; —
„Ja sem dimnjačarov a ov drugi j« maši- 
nistov. Mi smo se u onej ulici, tam prek 
pijača igrali, kad je ov gospon k nam pristu- 
pil te nas zapital, jeli hočemo vvlirštlne jesti. 
Mi smo odmah svi veseli odgovorili, da 
hočemo te nas je na to sobom pozval, sim 
dupeljal i ovak fino podvoriti dal, kak jofi 
nikada p »dvoreni bili nismo. Ali ovoga 
gospona mi nepoznamo, niti ga nigdar predi 
videli nismo.*

Kad je kelner to čul, znal je odmah, 
koliko je vur vudrilo, makar i na vuru nije 
poglednul. Dieca su naravski bila odpu čena 
i domov poslana, a gospona neima još niti 
danas večerju plačat.

Pijte i vi.
Prjie je d nog manevra u Pruskoj, k-kojemu 

je za onda vladajuri kialj Friederik veliki 
osobno došcl, pozval je kralj jednoga ober- 
stera pred se tc ga je za njegove podčinjenja



Oni, koji pri delu sediti moraju, treba 
da se jako čuvaju vsih luzkik lialjinah, 
ovratn kali, itd ar onda krv još teže more 
obtičati télom. Kod posla, na koji tréba 
vsu pazljivost i napor obrnuti, treba na 
čase prestati ter duboko udiwati i izdisati 
da kolanje krvi bude pravilno, onda treba, 
da se kaj ravneše sedi, prša nek ae ne- 
pretisnu k atolu, a noge nek ae ne deneju 
jedna preko druge. Dobro je ti kaj nekoje 
vréme, stoječ, a nekoje opet aedeč delati ; 
stolči od dréva ili trstine bolši su od 
stolcov sa vanjkuši, ar ovi au jako topli, 
ter večkrat iulje prouzrokuju. Ljudi, koji 
vnogo sede, nesmeju vnogo jeati, niti piti.

Sile našega t« la jačaju ae i onda, ako 
se vozimo ili javimo, ar onda brže di emo, 
krv hitreše obtiőe tölom, apetit ae spunta, 
ter leže probavljamo. Nu kak god vs;gdi 
treba i tu, da emo mertu« Ijivi, ar lakov 
noatjum bivanju i najhasnoviteše stvari 
škodljivimi.

Dva brata.
Vu jednom selu živela su dva brata 

Stareši je imel pet krave a mlajši pak samo 
jednu. Napravili medju soborn takovu pogodbo, 
da s kravami budu skupa delali, i da mlajši 
bude ánjimi *e*t dnevov oral bratu, a sedmi 
den pak sebi- Ali na nesrečo, sedmi den je 
bila nedelja, a'i on ipak išel na posel, orat. 
Ali vu jutro Cim je počel orati, pogine mu 
jedna krava, u poldan druga# a posle poldan 
tretja.

Jako se razsrdil brat njegov, čim je 
začul, da su mu poginule tri kravo. Odmali 
ide k bratu i potrebuje, da mu krave plati, 
i pok< hdob se je ustručaval platiti mu, pre
dal ga sudu.

Kad su išli k sudu, put je vodil poleg 
jedne velike grabe. Kak idu pomalem, čuju 
glas dlovfčji, da za pomoč kriči, idejű za 
glasom i kaj videju ? vu grabi jednoga človeka, 
gdo skupa sa koujom opal u nutar-

Obedva brata su se prijeli posla, mlajši

prime konja za rep, da ga zdigne, a kaj se 
mu pripeti, tep mu koujov ostane vu ruki. 
Gospodar konja videči tor odmali potrebuje, 
da mu kouja plati, jer ga ou nemore imati 
bez repa ; pokehdob to díje hotel vučioiti i 
ov ga predal sudu.

Vezda svi tri skupa idu k sudui put 
uj'hov opet je vodil poleg jedne jame, gde 
lončari zemlju kopaju. Idu po malo svi tri, 
dužuik pak si premišljava, kaj bi napravil 
ánjimi, da se njih reši. Vidi ovu jamu, ali 
nije videl, da uprav vezda lončar kopa zemlju. 
Misli si, najbolje bude obedva nutri porinuti. 
Kak je mislil, tak i vučini ; nu ali oni se 
mu posmeknuli iz ruk, a jedna velika gruda 
zemlje pak opadue loučaru ravno na giavu. 
Vezda ga je i ovaj predal sudu.

Dojdeju prod sud : i sudec sledeči sud 
; izreče na obtuženika. Dve preostale krave 
bratove budu tvoje i tolikaj.še konj, kojemu 

j si rep spukel, a ti si dužen tvojemu bratu 
dati od ovih dveji krav tel če, tolikajše 
bivšemu gospodam kobile žrebe. — A zato, 
kaj 6Í grudu zemlje loučaru na giavu hit i, j 
dužen si ti iti vu onu ista jamu, a lončar 
pak gori, i naj on vezda na tvoju giavu 
jeduu grudu vruhue; ab lončar nespreten 
nije pogudil njemu glavo.

Sud izrečen, ide dimo, prevzeme od 
brata njemu dosudjene krave i koDja od 
gospodara, pak dobro gospodarajuč postane 
bogat človek.

Priredil ; 
Kerleža Ignác

U os p od a rs t v o
Deset zapovedi za hranjene marhe-

1 Hudi maihi prijatelj, a nebudi joj 
neprijatelj.

2 Barataj sa marhom strpljivo i blago, 
naročito s pJašljivom i čudljivom. ar je buš 
samo na taj način vmiril i pripitomil.

3. Pazi vu staji na čistoča i dober red.
4 Postaraj se, da bude zrak (luft) vu

mu officire izpiti val. Oberstar je jednoga za 
drugim pred kraljem hvald, samo kad jo 
došlo pitanje kapitana Doma, skrene spleči 
te izrazi svo u želju, da bi najrare kralj 
dopustiti hotel, da se ov officir od njegove 
regimente k-kojoj drugoj premesti.

Kralj, kojemu je poznato bilo, da 
Oberstar toga kapitana netrpi, zapita, zakaj 
bi so ov officir moral k-drugomu regimentu 
premestiti ? — Oberstar zuajuči, da je kralj 
največ* neprijatelj pijančevanja, odgovori, da 
ov kapitan puno pije i da je več m dielom 
u svojoj službi p'jan.

Drugi dan je zapo el manever, pri kojem 
jo krulj opazil, da su svi oberstam nahvaljeni 
officiri sc samo po srednje kakti soldati 
izkazali, nasuproti pak on pokudjeni kapitan, 
na kojega jo pri manevru kralj osobito 
pazku ima), da je sa svojom komp.inijum sve 
hvale vredno i kakti pravi sóidat u manevru 
bar&Ul, tak, da je on mi svojom kompanijum 
bil najvrleái med svemi.

PosDe manevra pozove kralj oberstara 
na stran te mu teče med četiri oka : „Znate 
kaj gospon Oberstar? Pijte i V i ! “

finska pod stolom.
U Vratidincu su bili gosti. Pofltuvani 

starešina je svoju kč«.r zamuž daval. Vieu 
Čanje u cirkvi je obavljeuo i gosti s u  s e  u ,

kuči mladenke na veselo gostuvanje sa bral:
1C gani pod vodstvom pokojnoga Paly-a su 
veselo igrali a kuharice su jednu jestvinu za 
drugom na stol nosile.

Na jedan krat dojde i vrieme, kad su 
gusku z mlinci donesle, ali na naročitu željo 
kapitana, ne raztraučeranu, nego delu, I 
Kapitan je naj mre hotel pokazati svim pri-1 
sütni m, kak on zna gusku trančerati i 
s kakovum lehkočum taj posel njemu, koj 
takovu pečenku višekrat na svojem stolu 
ima, jer je mlinarski majstor, od ruke ide.

Gusku anda donosu cielu na stol i naš 
kapitan vzemc nož i vilicu u ruke te po 
običaju pričrac uož o vilicu brusiti. — Na 
jedan krat zahodne vilicu u prša pečena guske 
te pričme nožem po njoj svoju umietnost 
kazat. Ali kak je bdo kak ali ne, neznam, 
samo toliko znam, da je pii tom poslu zdela 
s guskom nekak cisto na kraj atola došla,
— sad još jedan potez nožem po guski i 
pufi posmekne se zdela a guska je pod stolom.

To sad nebi bila najvekša nesreča, da 
nebi pod stolom susedov veliki šarko čekal 
na kosti, koje budu gosti pod stol hitali.

Svi se sad zabezeknu, koji dapače i 
prebleieju, ali kapitan se samo slavodobitno 
posmeliava i z-o mi miže : „Nikaj se nebojte*
— veli — „zabadav ju Barko cuka, nebu ju 
dobil, ja s obodvemi nogami stojim na njoj.*

Em. Kollay

staji navčk friiki i čiat. Za hranu odredi 
si navčk izvrstno vréme i po jednako 
obroke. Hrana je navék zdrava, a pijača 
voda čista.

5 Operi gustokrat kipučom vodom jasle 
od kud marha jede i posudu, iz koje pije.

6 Drži marhu ka j čisteše m oreš; to 
joj povišava vrédnost i unapredjuje tčlovno 
i duševno razviče.

7. Podaj marhi potreben odmor (po* 
činek i postaraj se, da navčk na dobroj i 
čistoj prostirici (nastelju) leži i spava.

8 . Pripazi na jarmove i hamove, kak 
i na vsa ostala sprežna sredstva, da nisu 
skvarjena, da marhu pri delu muče.

9. Ne zlostavljaj marhu vu nijednoj 
priliki; nebubaj bičem živinče, kad ne treba 
i upotrebi ga samo onda, kad je skrajna 
sila ; na taj bude ti način marha priver- 
ženeSa i voljnije sledovati tvojim žel am.

10. Pri rabljenju marhe, kakti tvojim 
pomagaőom pri izvršenju težkih poslov, 
pomišljaj uvek nato, da je vsako nečovečnj 
baratanje sa marhom protivno i volji 
Božjoj i da navčk, zle pcsljedice sa sobom 
povlaói.

Telenje kravah.

Da se moreju krave lehko i prež 
pogibelji oteliti, nek im xe tri tjedna predi 
daje vsaki dan šaka kuhanoga lenskoga 
semena vu napoj. To takaj i najbolša 
hrana, od koje krave vnogo mljeka dobi* 
vaju I prav zaradi toga imalo bi se ovo 
sredstve navčk pred stelitbom rabiti K u 
hano lensko seme jako je vračtvo, ako 
živinče zbeteža, imenito od vukganja, ili 
ako je zapréceno izlučivanje izmetmah 
(lajna). Ako pri kravi zaostane pri stelitbi 
posteljica, smije se im danomice samo tri 
put dati po jedna litra na rčdko skuhanoga 
lenskoga semena, pak se bude posteljica 
najduže za 48 vur obrnula. Ako se kravam 
tri tjedna pred stelbom daje kuhano lensko 
seme, onda se bude rčdko gda dogodilo, 
da bi posteljica vu tčlu zaostati mogla.

Kak budea telice čuval od vuših ?

Teliči budu postali vušivi, ako se slabo 
hrane. Da eá li telisem nekoliko dana sa 
branom lenskso seme, ostavila je bude 
nesnaga na skorom. Dosta je dapače, dasr  
samo čistiju s keiom, koja je namočena 
vu lensko ulje.

K a k o v s e  k r o m p i r  u z i m l j e  s a  
s e m e ?

Francezi gospodari velijo, da se za 
seme moraju uzimati kaj vékái krumpirj, 
ar onda klica ima vu prvom začetku više 
hrane, pak se iz nje razvija bolša cima i 
bol*i debleši plod. Sa krumpirom ima se 
onak kak i saj ostalimi semenjkami; čim 
je seme 2rno/ razvijeneáe i bolje, tim bolja 
žetva. Iz ovoga sledi, da drobni krumpir 
nije prob tačen za sadjenje. Šparanje vu  
ovom pogledu more samo škoditi. Razmer 
plodnosti suproti semenu je od prilke ov : 
ako od velikoga semena dobimo 100  kilo
gramov, od srednjega budemo dobili 90  
do 95, a od drobnoga 60 do 65 kilograma,

L u k  z a  h r a n u  p i c e k o m .

Da piščanci (piceki) Čim prije porastu 
i zdravi ostanu, preporuča im se za hranu 
Ink, koji se ima vsaki tieden po dva ili 
tri puta izkosan pomčšan črnnm meljem 
da vati. Piceki se moreju toga najesti ko-* 
D ko hoceju. Tim ne samo, da se slabe i







KOTZÓ PÁL
G É P É S Z M É R N Ö K

h d i j i t s i  ü llo i-i l  IS. s í i n  i l i t t

Aj ánl 2 '/„ 3. 3'/a és 4 lóerejü

SZÖGES C S É P L Ö K É S Z Ü L E T E K E T
továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü

sínes g ő z c s é p l ő k é s z l e t  eket ,
hosszú szalmarázökkal. alsó szelelővel és rendkí
vül nagy felületű rostákkal, árpahéjazóval és 

választóhengerrel.

Fa- és szénfűtésű és eredeti szalmafűtc
GÖZMOZGONYOKAT

g g f *  Továbbá R .  G A R R E T  &  S O N S  
felülmúlhatatlan 40 °j0 tüzelőanyag meg
takarító.

ompound gözmozgonyokat
legjobbnak elismert b ra n d tfo rd i Ö n m ű k ö d ő  
a m e r ik a i k é v e k ö tő  a r a tó g é p e k e t . Ere
deti amerikai szénagyüjtőit 1 vagy 2 ló befogá
sára alkalmazható kombinált rúddal. S o r v e t ő  
és s z ó r v a v e t ő  g é p e k e t és mindennemű 

egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos á ra k ! — Kedvező fe lté te lek!
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benjöttével megtartandó uyilvános árvei ésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eb 
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat* 
lan becsárának 10 ° 10-át készpénzben, vagy az 
1881: L X . t.-cz. 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8 §‘ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a

kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. L X . 
t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán, 1894 évi márczius 26 áu.

626 1 - 1

1102 tk. 894.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré tesz*, h gy 
az államkincstár végrebajtatóknak, Szklepirs 
Mihály végrehajtást szenvedett elleni 55 fit 
19 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tör 
vényazék —  a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén lévő podtureni 721. tk. 17* hisz. a. 
ingatlanból Szklepics Mihályt '(nős Pozsgai 
Rozáliával) podtureni lakót illető *|8 része 
209 frt becsérfékben a podtureni 723. tk. 
582. hrsz. a. ingatlan egészbe 60 irt ; a 
podtureni 1060. tk. 1051. hrsz a. ingatlan 
egészben 69 frt; a podtureni 728. tk. 1508. 
hrsz* a. ingatlan egészben 106 frt; a podtu 
reni 1010. tk. 657. hrsz. a. ingatlan egész
ben 144 frt becsérték ben és ezekből az 
582. 1508 és 657. hrsz. a ingatlan a végr. 
t. 156. §-& értelmében az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az

1 8 9 4  é ri junins hó 9  ik  nap ián  délelőtti 
10 óm kor

a podtureni község biróházánál dr. Tuboly 
Gyula felperesi ügyvéd, vagy helyettese köz-

A L A P I T T A T O T T  1 0 4 1 .  É V B E N .

A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
v á l t ó - t t z l e t e

BUDAPEST, V. DOROTTYA-UTCZA 1. SZÁM

saját házában.

Reszvéntóke 10 000 ,000  frt. Tartalékalap 4  4 00 ,0 00  frt.

Vesz és elad mindennemű értékpapírt a hivatalos tőzsdei árfolyamok 
alapján ;

tőzsdei műveleteket a legjutányosabban eszközöl ;
pénzügyi műveletekre nézve szívesen szolgál szakszerű felvilágo

sítással ;
ígérvényeket minden húzásra bocsájt ki ;
előleget nyújt értékpapírokra;
díjmentesen megvizsgálja a sorsjegyeknek és sorsolandó értékeknek 

húzásait;
kisorsold« által érhető árfolyamveszteség ellen biztosit sorsjegyeket 

és soro'andó értékeket. B2a 2_ 3

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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