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N y i l t t i r  p e t i ta o r a  1 0  hr*

A h y p n ó z i s .
Lapunk azon olvasóinak, kik a hypnó 

zis lényegével nem nagyon ismerősek, némi 
szolgálatot vélünk tenni azáltal, hogy a 
hypnozismusról és elaltatásról egyet mást 
közlünk nem abból a czélból, hogy most 
már lapunk t. olvadói is borúra derűre el
altassák egymást, vagy gyógyításhoz fogja
nak, hanem azért, hogy megismerkedjenek 
a hypnotizálás lényegével. Szóval : közle* 
ményünk czélja ismeretté jesztés. A tudo
mány jelenleg titkos tényezőkkel nem munt 
kálkodik, nem homályosithatja tehát az or
vosi tudomány nimbuszát sem, hogy látszó 
lag ti’kos és varázserővel biró eljárások a 
laikusok előtt és által is megvitattassanak, 
pőt azt tartom, hogy bizonyos szakmák reális 
érdeke akkor van biztosítva, ha azokba a 
laikus is beletekinthet.

Orvosi szempontból foglalkozván a kér
déssel, nem lehetne czélom jóslatást és tá
vollátást fejtegetni hanem szorítkozom azon 
eljárásra, melynél a jóttevő szakértő oly 
panaszok esetén, melyek nem szervi elvál
tozásokon, hanem inkább funkczionáüs za
varokon alapszanak, a hol a gyógyfű vek 
avagy ásványi anyagok megelőző használata 
azokat meg nem szüntette, — enyhítést és 
talán gyógyulást szerezni szándékozik.

A hypnózis technikája ép oly nehéz 
eljárás, mint bármely orvosi műtét, sok ta

pasztalatot és nagy megfigyelést igényel. 
Biztonság a magatartásba^ szükséges ahhoz 
hogy valaki egy másik egyén lelki lényével 
rendelkezzék és szenvedéseinek szubjective 
megkönnyebbítést szerezzen

A ki az eljárás hatásában kételkedik, 
a kísérlettől nem sokat vár és ezt valamely 
komikus arczjátékkal, vagy hanglejtéssel el 
is árulja, annak nincsen oka csodálkozni, 
hogy kísérletei eredménytelenek; viszont 
azon egyén nem alkalmas médiumnak, ki 
vagy meg nem győzhető a hypnózis reális 
értékéről, vagy ennek rossz következmé
nyeitől tart, mert ezen egyén, félelme és kí
nos érzelmei eloszlathatlan akadályt képez 
nének. A hypnotizálás módjai különbözők 
ugyan, de valamennyi eljárás közös lé
nyege abban áll, hogy elalvásra elmékeztetö 
érzéseket hoz létre. Leggyakoribb módszer 
a következő:

A médiumot egy kényelmes karszékbe 
ültetjük és megkérjük, hogy ránk figyeljen 
és ezentúl ne beszéljen, mert az elalvásban 
ez gátolná. Csöndes fekvésű és besötélitett 
szoba legalább is az első kísérleteknél szük
séges Az altató a médiummal szemben fog
lal helyet és fölszóllitja az utóbbit, hogy a 
kísérletező két kézujjára merően szegezze 
tekintetét. Rövid időn belől különös érzések 
jönnek létre a fikszérozott egyénben, me
lyeket az altató esetleg azon czélra használ

hat fel, hogy azokat rábei^NStyeL úgyne
vezett szuggerálásával fokozzfr^-pefdául ek
ként: «Látom, magánál hamar megy, már 
lecsöndesedik, arcza nyugodt kifejezést nyer, 
szemhéja nehéz, szeme pislog, már nem 
lát tisztán, már nem soká eljog aludni. Fo
gékony emberek két perez alatt elalszanak. 
Tehát a szuggerálás terén mozog a kísérle
tező, természetes, hogy a hypnotikus elal- 
tatás stádiumában csak azon érzéseket 
tanácsos szuggerálni, melyek önkényt is (bár 
lassabban) létrejöhetnek.

A hypnózis tulajdonképpeni gyógyha- 
tása a szuggesztión alapszik; az pedig lénye
gileg abban összpontosul, hogy a médium 
kórtüneteit erélyesen és határozottan taga
dásba vesszük, vagy biztosítjuk róla, hogy 
bizonyos mozgást vagy mozdulatot, mely 
előbb lehetetlen volt, eszközölhet, vagy az 
előtt lehetségeseket meggátoljuk, vagy végre 
ráparancsolunk, hogy általunk megállapított 
időben és módozatok között cselekvőleg vi
selkedjék. Hatásosabb az eredmény, ha a 
hypnotizált beteg javulását valamely orvosi 
cselekvéshez füzzük. pl. ezen a helyen nin
csen már fájdalma, meg nyomom, de a 
fájdalom elmúlt. Czirógatás és nyomás a 
fájdalmas helyeken erős támpontja a lebe
szélésnek. Még mélyebben ható lelki befo
lyást gyakorolhatunk az által, hogy a médiu
mot állapota, vagy annak egyes tüneményei 
felől némileg fölvilágosítjuk, bajának javu-

i  JlirikifUrníji.
Bem apó jutalma.

Alig hiszem, hogy lenne véresebb (olt az 
országban a f e h é r e g y h á z i  síknál.

Az a gróf Haller-fóle kastély körül elterülő 
virágos völgy igazi szentelt föld, melynek minden 
göröngyéhez fájó emlékek tapadnak. Ott porla 
doznak a szabadságharc* lánglelkü költőjének 
hamvai is.

A  segesvári kopár oromról a mély völgybe 
alá meredő gránitszikla, mely Szepriatin orosz 
tábornok nevével csak a zsarnokság uralmát hir
deti, egygyel több ok nekünk ahoz, hogy imádat
tal boruljunk le azon a földön s egy könnyet 
ejtsünk a jeltelen sírokban nyugvó hős honvédek 
felett.

Hát bizony, furcsa idők voltak azok, csak
nem mesések.

Tegnap még békésen szántogatott a székely 
az ugarban s ma már muszka hadsereg és Bem 
apő tábora feküdte meg a Küküllő mindkét partját.

A föltámadott vihar gyorsan járt s egy-egy 
fényes villáma beczikázta a félországot.

A fehéregyházi csatatérről szétröpitette a 
gyászt, a bánatot:

Oda van az erdélyi hadsereg !
Menekült, ki a merre látott. A  magyar tá

bor roncsa’éka Szebennek vette útját s az éj 
sötétjében találgatták, hogy ki maradott el, kinek 
viradott a tegnap uto’jára ?

Maga a vezér, az öreg Bem is tűnődött.
Tegnap, a csata előtt küldött el két huszárt 

Iuniós okmányokkal a tartalék sereghez • azóta

a két fiúnak se híre, se hamva. Mintha elnyelte 
volna a föld. Nem tudott a két gyerekről senki.

És mig a tábor a néma csendben egyre to
vább haladt, a íehéregyházi vármezö keleti azé 
lén két huszár vágtató alakja tűnt elő. Panyókára 
vetett mentéjüket lobogtatta a hűvös é>i szél.

—  Későn jövünk, pajtás l —  szólalt meg 
az egyik s megcsendesitette a rohanó állatot.

—  Mintha tábortüzet látnék ! —  válaszolt a 
másik.

—  Puskapor, füstszag terjeng a levegőben. 
Aztán miféle mozgás az, a mit ide hajt a szél ?

A két gyerek hallgatni kezdett s néma csend 
állott be. Egyszer aztán a fiatalabbik megragadta 

1 görcsösen társának a karját.
—  Hallod azt & zümmögő éneket ?
—  Hallom.
—  A k o z á k o k  d a n á j a .  Bánatos szo

morú nóta, hanem azért most diadalének. Elve
szett a magyar sereg, pajtás 1

Többet aztán nem beszéltek semmit, haladtak 
tovább, mentek a biztos halálba, a győzelem 
mámorában dühöngő ellenség közé. Egyszer azon' 
bán a poroszkáló ló nagyot horkolt s félre ugrott 
az útból.

Olt hevert egy holttest. A  csillagok fényé* 
nél látni lehetett, hogy az elesett honvéd dermedt 
karja akkor is görcsösen szorította a kettétört 
kardot.

—  István ! —  szólt most az egyik buszár 
társához s a véres tetem mellett megállította lovát

—  Nos, mi az ?
—  Neked apád, anyád, szerető testvéred,, 

epedö mátkád van, mig nekem nincsen seukim.
—  Aztán ?
—  Hát aztán tudod, elvinném én áz izene- 

tet, az írást magam is „apónak.u Te meg fordulj 
vissza, eredj, a hol várnak, könnyeznek utánad....

A k'bez ezek a szavak intézve voltak, szót- 
morzsoit egy könnyet szemeiben s felelet helyeit 
neki vágott a rém let es csatatérnek, mikor társa 
utolérte, ievont ujjáról egy gyűrűt s átadta neki.

—  Ha meghaltam, add vissza ezt annak a 
leánynak !—

Az őrtüzek vonalán már jóval belül jártak 
s úgy látszott, hogy szerencsésen fognak keresz
tül jutni a tobzódó táboron, mikor egyszerre óriási 
lárma kerekedik a hátuk mögött s éktelen ordí
tás veri fel a csendet.

A két huszár sarkantyúba kapja a lovakat 
s neki vág a fekete éjszakának.

—  Itt a halál, pajtás ! —  szól az egyik, 
mikor fejük fölött elsüvitneb az oross fegyverek 
első golyói.

—  Csak előre ! Hátha ?! —  s örült gyor
sasággal iramodnak tovább.

Az ellenség egyre hátrább marad s abban 
a pillanatban, mikor már kezdenek szabadabban 
lélekzeni, előttük terem egy csapat mámoros kozák.

A két bussár kardja megvillan az előbukkanó 
hold sápadt fényében és azután arat a halai... 
A rémes csattogásból csak néha hallatszik ki egy- 
egy elhaló sóhaj, fájdalmas nyögés.

Azután csend lesz, fájó, néma nyugalom.
De virradó hajnalkor, pirkadó napfeljöttekor 

Bem apó előtt állott a két gyerek, köczosan sá
rosán A lovakról csurgóit a verejték.

—  Jelentem alássan, tábornok ur, megjöttem.
Az öreg lengyel oda ölelte a két fiút keb

léhez Nagyszeben piaczán s azt mondotta nekik 
tört magyarsággal:

—  Derék gyerekek vagytok fiaim t
Ez volt az egész jutalom, mit egy magyar 

tábornok katonáinak adhatott.
Hanem ez fölért a világ minden kincsével 

órdemjelével 1... —— —





város által iskolaépítésre megvett két telket 
iar mely szintén alkalmas volna e czélra.1 
Ez után hosszabb eszmecsere indult meg, 
melynek Alszegby Alajos alelnök ‘felszóla
lása vetett véget Felszólalásában felhívja 
a közgyűlés figyelmét arra, hogy ha szem- 
Ugygy®! kisérjük a városok fejlődését, azok 
mindig valamely élénkebb forgalmú ut-, 
vasút vagy folyók felé veszik irányukat. 
Ezen szempontból ő azt óhajtaná, hogy a 
sétatér is a városnak valamely élénkebb 
forgalmú ponlján helyeztetnék el Azért 
kéri a közgyűlést, ha ezen említett teké
ket nem tartaná alkalmasnak a sétatér el 
helyezésére, inkább — hagyja ez ügyet 
egy időre függőben. Hasonló értelemben 
szólalt fel Prusatz Alajos városbiró is. kér-' 
vén a közgyűlést, hogy a sétatér elhelye
zésének kérdését egy időre halaszsza el, 
miután a városnál több olyan ügy nyer 
rövid idő múlva elintézést, melyek a város 
fejlődésére nagy fontosággal birnak. Ilye-! 
nek a többek közt a kaszárnyaépités és a 
vasútállomás kibővítése, melyeknek kedvező 
elintézése folytán is már egészen más ké
pet fog nyerni a város Ezen építkezések 
befejezége után nagyon valósziuü, hogy 
több magánépület is készül, melyeknek 
telkei, hogy merre lesznek kijelölve, azt 
még nem tudni. Ezek szerint tehát most 
még nem tudhatni, hogy a város fejlődése 
merre veszi irányát s könnyen megtörtén
hetnék, hogy a sétatér a városnak épen 
azon pontjára helyeztetnék, hol az czéljá- 
nak legkevésbé felelne meg. Ezen két fel
szólalás alapján egyhangúlag elhatároztatik, 
hogy a sétatér elhelyezésének ügye egyelőre 
függőben tartatik, vagyis elbalasztatik

< jjflra -$ idoa  az oly sokáig vajúdó kán 
tortamtói ügy végre megoldást nyert, a 
mennyiben Horváth Mihály, a volt kántor- 
tanító, önkénytes lemondása folytán. Her- 
boly Lajos királylaki állami isk- tanító vá
lasztatott meg egyhangúlag

— (S ze sz fő zd é k  ügyében a kereskedelem
ügyi miniszter rendeletet adott ki, a mely 
szerint azok a szeszfőzőkészülékek a melyek 
más alkatrészekkel nem birnak mint egy, 
a tűz és az abból eredő gázok által köz 
vétlenül érintett üsttel, keverőkészülékkel 
üstsisakkal, hütőpalaczkkal, kigyóalaku vagy 
egyes hütőcsövekkel és az Ustsisakot a hűtő 
készülékkel egybekötő csővel, a k;s üst fo
galma alá sorolandók, az ily szeszfőzdék 
ben való pálinkatőzésre szolgáló telepek 
a szeszgyári telepekkel egy sorba nem ál
líthatók és e szeszfőzdékre nézve az 1884 ik 
évi XVII. t ez 32 §-a alkalmazást annál 
kevésbé találhat, mivel a szeszfőzdéknek 
ily főzőkészülékeken való gyakorlása a szom
széd birtokosokat lakókat avagy egyáltalá
ban a közönséget nem háborgatják, nem 
károsítják avagy veszélyeztetik.

— f a g y a t  sétabotok Amerikában. A 
newyorki konzul jelentése szerint nagyon 
keresik ott a sétabotnak való magyarországi 
fát, úgy hogy egy megbízható ügynök, 
(czime; Oltó Kati N e w -Y o tk  69 Pone 
Street) tavaly vagy 30 ezer forint értékű 
ily botnak való anyagot vitt be Magya - 
országról. Legkelendőbb a finom cseresnye, 
megy, a kőris, vadgesztenye, a melyek ez 
réért Magyarországon 400 -  600 irtot kapni 
mig az akácifa pákzákért ezrenkint 30 -  100 
irtot fisetnek. A iákat 1 - 4  éves korukban 
vágják, s úgy a mint vannak, viszik ki 
legfeljebb egyik végükön meghajlítva Még 
a botnak való szép venyige is vevőre talál. 
A hol hát ilyen fa van, irm kell a neve 
zett ügynöknek, csakhogy németül.

— S ző lő tő k ék  k ő i t  nálunk csak ritkán 
találunk más kulturális növényeket s akkor 
is csak a szőlő első vagy utolsó éveiben.

a szerint hogy a szőlő még vagy már nem 
nyuit elég jövedelmet, de ezt is csak kis
birtokosoknál. Igaz/ hogy ennek oka nem 
kizárólagosan a föld okszerű kímélésében, 
hanem a tőkék egymáshoz való közelségé
ben rejlik, mely más növény prosperálását 
tel esen kizárja. Külföldön, hol a sor és 
tőketávolság gyakran másfél, két méter és 
több, a közbeeső helynek kihasználása nem 
éppen ritka dolog. Általában ezen eljárást 
roszalni nem lehet, mert köztudomású, hogy 
a szőlő táplálékát mélyen a föld színe alatt 
s igy a felső talajréteget csak igen csekély 
mértékben veszi igénybe. Ily kultusznövény 
első sorban a magluezerna, mely ily fór-1 
mán termesztve igen szép, teli magvakat 
szolgáltat és teljesen arankamentes. Répa, I 
burgonya és kel a beárnyékolás hátránya 
miatt csak igen nagy tőketávolságnál ültet-• 
hetŐ. Stájerországban igen gyakori a po- i 
hánka, melynek hátrányos oldala, hogy1 
sürü növekedése folytán a földet tökéletesen 
betakarja s ennélfogva annak felmelegedé 
sét akadályozza, táplálék iránti igényei 
csekélyek.

— Q n z h v i i y  g á s z lö  czeglédi jóhirű gyű 
mölcsfaiskolájának mai számunkban m eg-: 
jelent hirdetését t. olvasóink szives figyel
mébe ajánljuk.

C S A R N O K .

D a l o k .
i.

Murakö/i barna, piros leányok !
Már én többé ti hozzátok nem járok... 
Elhervadt a kezelőkben a virág!
Hervadt szirmot szór reálok a világ.

D.áva folyó zavaros, ha megárad,
Mégis, mé^is fáj a szivem utánnad,
A sok között nyillö virág vagy te még ! 
Szeretlek is. miként senkit —  feleség I

II.
Fecske madár csicsereg a háztetőn...
Van nekem egy szőke kis lány szeretőm 1 
Fecske madár ezt csicsergi odaienn :
„Szőke leánvt, ne szeress te sohasem."

Fecske madár nem hiszek én tenéked;
A magyarhoz nem őszinte beszéded !
Német frakkot hordasz te is magadon,
Nem segítesz sohasem a magyaron.

B á l  u t á n .

Lezajlott a kis lánynak 
A legelső bálja —
S nem jött álom szemére 
Kőt éjjel utánna...

Piros arcza halványul...
Kérdi édes anyja :
„Mi bajod van leányom ?“
—  Nagy a szivem baja.

Nem éreztem még eddig,
Hogy mi a szerelem ?
S most egyszerre a bálon —
Felébredt szivemben...

Éjfél előtt egy jogász 
Rabolta el szivem...
Éjfél után —  huszártiszt 
Lett imádóm, hívem.

Nincs nyugalmam —  ezóta :
Tetszik mind a kettő: —
Édes anyám mondja meg,
M e l y i k  j o b b  s z e r e t ő ?

ITarkaps K & roly.

A z  a p r ó k .
(Vigjáfékocska.)

Személyek: D e z s ő  ( I I  éves).
A l a d á r  ( 1 0  éves).

D e z s ő .  Az igaz, hogy Ügyetlen ficzkó vagy 
ki lát'a a c/igarettái asztalon gyúrni. Nem gyúrni 
kell azt pajtás, hanem sodorni. Úgy ! A jobb ke
zed mutatóujja viszi a szerepet. Látod ? már kész 
Nesze !

A l a d á r :  köszönöm. Rágyújthatok ?
D e z s ő .  Na, na. Hát persze. (Enyelegve).

A házi urat látod bennem és én megadom az en
gedőimet. A. Milyen jó neked. Már gymnásista 
vagy.

Felsohajtva. Ej ha én is az lennék már....
D. (Miközben füstfelhőt ereszt a légbe, mo- 

solylyal.) Ugyan mi lenne akkor ?...
A. (felfortyanva) Mi ? Sok 1 Először is az 

atyuskám nem az Én újságomat járatná.
D. Az Én újságomat? Ha, bal Nem rossz. 

És miért ?
A. (fontoskodva). Olyan gyerekes ízetlensé

gek vannak benne. Majd a mórag esz meg. M i
haszna históriák. A kutvácdca, raamác<ka, tapii- 
kolás, iuci-finci minci. Nincs benne, képzeld ninc< 
benne r e g é n y .  Oh, én imádom a regényeket.

D. Te, tacskó ! Minő kár, hogy nem velem 
jársz. Nálunk már önképzőkör is van.

Aladár : Ön-kép-zö kör ?
D .—  Igen, önképzőkör. Vasárnap délelőtt. 

Felolvasások, szavaltatok és kritikák. Sőt a Kohn 
gyerek azon töri az eazét, hogy lapot adjunk ki, 
lapot öcskös, lapot, Czime lesz az „ I b o I y au, 
ha azt meglátod, kifakad az epéd. Talán ilusz- 
trálva is lesz.

A. Ne mond ?...
D  Majd meglátod. Kózröl kézre fog menni, 

őszintén szólva ideje is volt, mert a Magyar Ifjú
ság Lapját én is unom, egy kis versemet küld
tem töl....

A. Ah, verset ? D. Azt (szomorúan), de ret
tenetesen lerántottak.

A. (Bosszankodva.) Szégyenletes, küld vissza 
azt a lapot.

D. Azt nem fogom tenni. Mert a lap engem 
egyben tökéletesen kielégít.

A* (kíváncsian) miben ?
| D. Tudod e hogy czimez ? A. Hogyan ? D. 
„Nagyreményű* Köteles Dezső, gymnásiumi hall
gatónak.

A. Dicső.
D. Tudod mit, mondok neked egy mulatsá

gos esetet. Nevetni fogsz rajta. Hallgasd. A mi
nap a latin órán deklináltunk.

A. (szomorúan). Engem is szokott néha a 
mama.

D. Bikfic ! Ez nem afféle deklináció. Ez tán 
még unalmasabb. Én éppen az „Ibolyádban 
megjelenendő beszélyem női alakján törtem a 
fejem, mert öcskös, nem olyan könnyű átn no
vellát Írni, mikor a tanár fölszólít.

A. Megijedtél ?
D. Csigavórt pajtás ! Nem tudtam ée ennyi 

az egész. A  tanár kiállított a pulpitus mellé, kicsit 
reslelem, de azt tudom, hogy egy irót az effőle 
prózai dolog nem alterálhat.

A. Minő szépen is todsz te beszélni.
D. De most jön a java. A pulpitus nagyon 

alacsony. A  tanár notisza nyitva volt. A többit 
képzelheted.

A. Kukucskáltál a jegyekbe. Hiszen ezt szok
tuk mi az —  elemiben is.

D. A jegyeket nem bírtam kiolvasni, de ki
csibe múlt, hogy a mit láttam, kaczajra nem fa
kasztott.

A. Mi volt az ? D. Az asztalon egy fölbon
tatlan újság feküdt. Ua jól emlékszem, valami 
közoktatási újság.

A. Gyermekujság az?
D. Dehogy 1 A tanárok újságja. Képzeld, ezt 

olvastam a czimiapjáról : T. C. B á g y o n i 
S á n d o r  tanár urnák. Hallod 1 „Tisztelt czimü“ 
A tanár tisztelt czimü, én meg nagyreményű. M, 
ez nagyszerű !

A. Haha! Ez őszt a jó pipa .Ha, ha, ha, 
! (Tapsold

A iüggöny sebesen le.

Felelős szerkesztő;

M A R G I T A l  J Ó Z S E F .
Laptulajdonos és kiadó;

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
könyvkereskedése.
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8 urednikom moji je evaki dan 
fovoriti med 11 i 18 vurom. — 
Sv# poliljke tiCoée ae ladriaje no* 
▼inak, naj se poliljaju na ime 
■ a rffltm l J o ž e f a  urednika r m  

Čakovec.

I s d a to l j s tv o :
C ^ ila ra  Fisohel Filipova kam ae 

pred pl ata i obsnane poliljaju.

A
l*red p la tu  it vena  Je:

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . .  i  fit

Pojedini broji kolUju 10 kr.

Obnane ee poleg pogodbe i faJ
računajo.

n a  h o rv a ta k o r  i I m a g ja r sk o m  J e z ik a  Iz la z e é l d r o ž t v e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u č lj iv l  l i s t  z a  p n k .  
^ I z l a z l  s*sralcif* tS Jecieii J e & e n lc r a t  1 t o :  tt*o. s-valsru . n e d o l j t a .

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa1C„Čakovečke Sparkasse“ , „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Kada konje kupuje* pazi!

1* Ako sam konja preBuditi neznaš, da 
li je i za kakov pire), jeli je zdrav ilinije, 
nekupuj ga sam, nego vzemi sobom razum* 
noga prijatelju ili poštenoga živinara (kur- 
*midta). Nejdi pak nigdar na senjem prež 
dobroga prijatelja kakti svedoka

2 . Ako vzemeš sobom na senjem zvu- 
čenoga koga ili kuršmita, plati mu trud 
dobro, obilno, ar vu takvoj tergovini ima 
vnogo skušavanja a povrh toga on je od
govoren, da dobro kupiš. Platiš li Blabo ili 
nikak, gledal bude da predobi za se trgovca 
koojab. Takovi ljudi vrlo rado mite.

3. Nemisli niti na mešetare. Mešetari 
bu pajdadi konjskoga trgovca ; oni ih zato 
plačaju, ar ih trebaju.

4. Ne ménjaj s tergovcem konja, da 
ga se oslobodi*. Tergovci navčk rado konje 
ménjaju, ar pri tom najviše dobivaju. Ku
pec je a&včk vkanjen.

5 Kupuješ li konje, budi navék miren 
i hladen, da tergovec neopazi, da ti se konj 
OBobito dopada ar ga buš drugač vrlo drago 
(skupo) platil. Vrlo zlo i krivo delaju oni, 
koji tergovčevoga konja javno i glasno k ude. 
Stim gubi tergovec i konj veru pri kupcu 
Tergovec bude na tebe srdit, a more te i

javno na piacú psuvati i grditi, kaj ti nebi 
bilo drago.

Nigdar nije dobro osobito ljepo i skup0 
konjče od nepoznanoga, siromašnoga, cun- 
dravoga, nepoznatoga tergovca kupiti. Tak- 
vomu tergovcu neveruj, ar najviše krat 
takovi konji imaju nekakvu falingu, koja 
se na prvi mah nevidi.

7 Neverui tergovcu, koji sam od ma* 
lih fal ngah svojega konja govori On to 
čini, da na konju vekših faling&h neopaziš.

8. Kada konja pregledavaš, gledi (motri) 
ga c loga kakov je. Prvi pogled odluču.e 
Nebavi se predugo podpunim pregladanjem 
po jedinib kotrigih téla.

Vsaki mora znati, za koji posel kupuje 
konja, ter ga po tom mora suditi, jeli valja 
ili nevalja.

Regule za njegu domačih živinah

Budi prijatelj živini, a ne mučitelj — 
Štalu drži fcistu i vu redu Vsako doba 
godine (ljeta) brini se, da vu Stali bude 
navék dober zrak (luft) i čisti zrak, pak 
svetlo. Dakak da žtala mora biti za dosta 
prestrana. Kad hraniš marhu, drži se točno 
odredjenoga navadnoga vremena i mere 
Brini se, da hrana bude zdrava a voda za 
napoj čista. Vsaki dan (isti jasle, korita, 
škafe, védra, iz kojib več marha jedu a 
isto tak i one posude, iz kojib p ju, ai

budeš tak odtiral vnoge betege. Kad dojiš 
mljeko, potrébno je, da ti je posuda čista, 
ruke dobro Joprane, a vsaki put mora* 
oprati cecke (vimena). Marha naj budu kaj 
čisteša, ar to unapredjuje (poboljšava) živinu 
i daje joj vekšu vrednost. A kad čistiš ži
vinu, pazi, nije li gdé ranjena, betežna. 
Brini se, da ti životinja (marše) dovolj no 
miruje i odmara (počiva) se# ter da odpočiva 
i spava na dobroj stelji (nastelju). — Več
krat moraš pregledavati orudje, jeli je vu 
redu, ter da morti pri poslu nemuči živo- 
tinju Konja ne muči prekomernim terhom 
niti čim drugim. Vu zimi, prvlje nego bu
deš zavuzdaj (zažvalil) konja, stopi živale 
toplom vodom ili riban em. Biča kaj mé
nje basnuj, pak ti bude marše poalušneše. 
Ako ti zbeteža marše — a to se opazi, 
kad se hrani — vu sgodno vréme i na 
prav »m mestu išči pomoči. Sa vsakom ži- 
vinom barataj strpljivo, a tak isto i kad 
se podkava. Navék ti škodi, ako nečovečno 
baračeš, ar i životinja zna, kaj je Ijepi na
čin, a dobro pameti vsako dobro delo, 
koje joj se čini.

Deset regulah za dojenje kravah.

1. Nek mljekarica kaj brže doji, ar 
vu hitrini (friškoci) 2 avisi mast i količina 
mljeka.

2. Neka se krava čisto podoji, i to 
zato, kaj je zadnje mljeko najmastneše, i

Z A B A V A .

Č i s l o .

U varošincu K. živel je nieki dosta bo
gat čoviek Prepetič, koj je to svoje življenje 
vrlo ueoredno vodil. Puno svetovnog veselja 
i uživanja razkalašenostih je on več davna 
sveta vieru a Boga i njegova cirkvu, anda i 
sve krščanske dnžnosti več od više godinah 
na klin obesi).

Komaj da je stopil a četerdeset i Šesto 
lieto svoje starosti, napal ga je pogibeljan 
beteg, koj če mo, po izjavi njegovog Rečnika 
sigurna smrt donesti. Pošto Prepelic nije ioaal 
niti žene niti bližnje rodbine, nagavarala ga 
)e njegova družina, da prime svete sakra- 
mente, ali je njihov trud bil zabadav. I do
mačega gospodina plebamša, ako ga je na 
to došel nagovarjat, znal je ozorno i perzetno 
odbiti. U tom se je Prepetič sad hvalil stim, 
da tobož niSt nevieruje, a sad opet, kakti iz- 
van sebe borlačil a svojoj zdvojnosti.

Jednog dana dojde a njegov stan nieka 
deset godišnja dievojčica te se služkinji pri* 
javi# da bi rada sa gosponom Prepeličem go
voriti i bude k beteimku puščena —

„Dragi gospon* — prince mala milim gla
som — „Moja mama me je polsala k-ujim, 
za da Djim za njihova dobročinstva, koja sa 
nam izkazali, zahvalim. Pred kakovih šest 
tjednih su me dva zločesti dečki naganjali 

i te su mi hoteli kodaricu, a kojoj sam domov 
nosila jabuke, vzeti. Baš pred njihovom ovde 
hiiom su me rečeni dečki dostigli, kad su 
se oni na vuličnih vratih pokazali te nje 
pretirali. Ljubezno su me zatim za ruku 
prijeli, i neznam kak je došlo, da sam 'njim
0 bolesti moje matere i o nafioj občoj uevolji 
pripoviedala. Ja  sam ua to morala u njihov 
stan stopiti, gde mi je njihova služkinja 
punu moju košarica raznimi jestvinami napa 
nila, a oni sami so k tomu još prideli flašu 
vina te su me onda doma sprovodili. Od ovog 
vriemcna molimo ja i moja mama za njih 
svaki dan čislo«.

Duboko genjen odgovori Prepelič »Dobro 
se siečam jol na to, kaj tu sad pripovieda* 
te mi se i čini, da uikomu nikaj dobra, izim 
onda tvojoj materi i tebi za mog življenja 
včinil nišam, A kak se zoveš ti drago diete
1 tko je tvoja mama?«

„Ja se zovem Klariča Bregič a moja 
mati Margeta Breg č te je jednog težika 
vdovica.« — Mala sad jedno malo zatihne 
a zatim strašljivo nastavi: „Jednu mólba 
prosim, da evo zahvalno.nu dietetu nebi od

bili. Moja težko betežna mati i ja smo više 
krat na dan čislo molile. Moja mati je 
ozdravela i opet zaslužbu našla. Neka badu 
tak dobri, pak nek iz moje ruke vzema ono 
isto čislo, koje smo toliko krat molile i sozami 
kvasile. Nek je i oni svaki dan mole, te če 
milosrdni gospodin Bog i njim zdravijo povr- 
nuti.*

„Daj mi sim Čislo !u — Prepelič komaj 
plačno zmuca.

Klariča mu preda čislo u posušene ruke 
te se zatim pristojnim pozdravom povrne 
domov.

Prepelič je na to postal mirueži te je 
ruke skupa, kakti na molit* a slutil, Za jednu 
uru je pozval gospodina plebauuša k sebi, 
koj je odmah dragovoljno došel, te se je 
pred njim skrušeno spovedal i pričestil te 
prijel sveto zadnje pomazan je. Sad mu je u 
duši ua toliko odlabnulo, da tielesnu bolest 
skoro bez borbe smrtjum umrl, kak da je 
zaspan U desnoj ruki je držal od dievojčioe 
dobljeno čislo te je nje rukom čvrsto na prša 
pritisuul, a ua ustnicah je titral posmiehak 
srečne smrti.



k»j bi se vime moglo vužgati, ako po do* 
jenju ostane jod mljeko.

3. Nek se to^no obdržava ona vura 
kad se ima krava dojiti.

4* Doji krave vu križ, tojest da vze- 
med vu isti mah jeden prednji i jeden zadnji 
cecek s protivne strani vimena. Na taj se 
način vime pravilno giblje, s čim se dobi 
vige mljeka, Kak je poznato, najviše se 
mljeka napravi vu vimenu za vréme do
jenja, pokehdob krave noše ponajviše 3 do 
4 litre mljeka vu vimenu.

5. Nije dobro dojiti krave zmašinami.
6. Tak zvano ščipanje, kad se cecek 

prime, najmrena vrhu cecka n jn dopuščeno.
7. Sa mladimi kravami, koje se težko 

doje, potrebno je blago (ljepo) baratati.
8. Čistoča pri dojenju glavna je stvar, 

ako hočemo, da se mljeko nepokvari i da 
puter dugo traje.

9. Da li se ima dojiti dva ili tri pul 
na dan, to zavisi o gospodarskih prilikah.

10. Za vréme dok se krave, dojiju, 
mora ladati mir vu stajah, ar ako su pre
plašena, davaju menje mljeka

Kak moreju dugo živeti konji prež jela 
I pila.

Pri obsedanju vsake fele festungah 
pokazalo se, da konj more 25 dana iiveti 
prež hrane ako ima samo vode -  Za pet 
dnevov pogine od žede, ako dobiva suhe 
hrHne, ali ne vode.

Izvadek iz gosp. knjige napisal 
GJAd F erencz .

K A J  J E  N O V O G A  ?

Adresa magjarskih biskupa.

Kardinal i primas Vaszary predal je 
vu čtrtek dneva 11. oktobra, Njegovomu 
Apc itolskomu Veličanstvu, vu formi adrese,

molbu vsega episkopata i katoličkoga puka 
Magyarskoj, nek bi Njegovo Veličanstvo uz- 
kratilo previšnju sankciju zakonskoj osnovi, 
koja bantuje veru i više stolječa stara prava 
katoličke Cirkve^ ter dušno spoznanje od 
deset milijunah katoliških državljana. Ovu 
je adresu episkopat vo svoj konferenciji 
jednoglasno, prež ikakve debate prijel. Nje- 
z n se sadržaj za vezda vu célosti nebude 
dal vu javnost Tuliko se ipak zna, da epis
kopat žLjom zevsema odprto i jasno sječa 
Njegovo Veličanstvo na krunidbenu prisegu, 
na duboko znamenovanje cirkvenih obreda 
(ceremonije) prigodom krunjenja, na kra
ljevske dužnosti, naročito na dužnost, da 
bude navék čuval i branil pravice katoličke 
Cirkve. Vu adresi spomihje se i ta okolnost, 
da je Magjarska po svetom Štefanu izničena 
osobitoj obrambi B D. Marije i da je ka 
tolicizam navék vernom ljubavju odan bil 
tronušu i previšnjoj dinastiji. Napokon ističe 
adresa velike pobigelji, koje se groze Cirkvi. 
družtvu, domovini, moralu i samoj dinastiji 
od zakona, koji vu očitora protislovju stoji 
sa načelima vére; kaj ih je Bog vu poklád 
predal svojoj Cirkvi. T m je magjarski opis 
kopat vu ime katolicizma včinil zadnji 
korak.

Stanje honvédstva.

Po izkazu min stra domobranstva iznosi 
broj magjarsko-horvatskog domobranstva 
vu miru 2565 oficirov, 17.408 momakah i 
3101 konja. Taborsko stanje izkazuje 4537 
oficirah, 168.099 momakah i 16 160 konjah. 
Uknjiženo stanje 4396 oficirov 565 279 mo* 
makah (soldatov) i 12.475 konjah Odtud se 
vidi, da na prelazu od mrnog stanja vu 
taborsko stan e us'ed uknjiženog stanja još 
navék menjka 141 oficir i 3685 konjah. 
Zaradi toga budu jednogodišnji dobrovoljci 
vu domobranstvu z mesta imenovani oficiri, 
a ne samo oficirskimi zamjeniki. Prekobrojni 
višek momčadi iznosi 97.280 momaknv.

Koliko se penez zapuši.

Austrijski minister financijah priložil 
je svomu proračunu više izkazov o prirasta 
stanovitih dohodkov, pakjeosobito zanimivo

znati, koliko se penez hiti vu dim i srak 
na duhan. Još Ijeta 1888. izoosila je ova 
svota samo 77*647 975 for., ter je svakoga 
ljeta rasla za blizu dva milijuna, ter je več 
ovoga ljeta za prvih šest mesecih izuosila 
za 1,133 585 forinti više, nego li vu »stom 
razdoblju proSloga Ijeta. Zi ljeto 1895. iz
kazana je ova svota vu proračunu sa 
88,687 000 forintöv.

Vrednost čistoga aktiv noga imetka vu 
Magiarskoj.

Magjarski orsački računarski dvor iz« 
kazuje vseukupnu vrednost čistoga aktivnoga 
imetka sa 334 398 milijunah forintih. Ova 
svota proizlazi iz izjednačenja aktive sa 
2,630.224 milijuna i pasi ve od 2,295 928 
milijuna. Pretelni dél aktivnoga imetka — 
1,435.957 milijunah — sačinjavaju nepokret- 
n ine; vrednostni papiri iznose 36.829 mili- 
junah. Vrednost čistoga aktivnoga državnoga 
imetka narasel je vu Ijetu 1893 za 74 243 
milijunah.

Sneg.
Iz Ljubljane javljaju, da je ondi 15. 

oktobra večer padal sn g, koji je za kratko 
vréme obiékel célú okolicu bélom koprenom 
Isto tak opal je snčg vu okolici Celovca i 
na vsih alpinski vrhuncih.

16 dece
Vojvodkinia od Parme, najmlajöa sestra 

najvojvodkinje Marije Terezije, tovaruiice 
nadvojvode Karla Ljudevita, rodila je 17. 
oktobra vu dvoru Svarcau sina. To je 16 to 
d ('‘te vojvode Roberta od Parme.

Spomenik grofa Andrássya.

Sada su defioitivno skopljeni kontrakti 
glede podignuča spomeuika (m momenta) grofa 
Andrássyu vu Budimpešti. Vsi stroški s ho« 
norari za natečaj i delo izuose 200 000 for. 
Kipar Zala, koji bude izdelal spomeoik vu 
terminu od tri ljeta, račuoajuči od aprila
1894., dobil bude za svoje delo 75.000 fo
rinti, odnosno još 5000 forinti, bude li se 
kod 0 3 taloga dela moglo toliko piišparati.

Pobieda (obladanje) ljubavi.
Več se je pol noči približalo, kad je 

gospodin plebanuš T* u svojoj sobici jo* pisa 
njem zabavljen bil. Jeden gotov list i na 
pol izpunjena poštanska napotnica (Utalvány) 
ležali su pred njim na stolu. Sad vzeme 
veličastni starec iz stolne kište jednu rolu 
srebernjakov te je počme brojiti. Na jedan 
krat iz nenada posegne stranjska ruka iza 
pleč gospodinovih za penezi te riečmi; „Da 
se niti negenu niti nepisnu, jer njih odmah 
ovom furkošnicom zatučem*, — stopi razboj
nik pred njega.

„Mene nehudeš obkral, nego jednu siro* 
mašnu vdovico41 reče gospodin plebanuš 
razbojniku. Ov zpazivši list na stolu posegne 
za njim misleči valjda, da je pon bankah, 
te ga naglo odpre i čteti počme. Ža vrieme 
čitinja bilo mu je na lica videti, da je zmir 
nemirncši čim dalje čteje, Na jedan krat 
dojde njegov nemir na najvišji vhunec i samo 
ga saze obleja.

„Oh ja nevoljoi zločinac* — zavikne 
sada — „Oni sa dakle moju mater, kad je 
sim doflla na proščenje i tu zbeteiala u svoju 
bita vzeli i dvorili, nju batriveli a poslie i 
obilno podpomagali. Oni su joj i baš sad nâ  
kanili ovu podpora poslati i njezia zabičeni

sin njih je hotel porobiti, ako bi se branili, 
dapače i ubiti. Neka bude 1 Ali ovi za 
dobročinstvo odrodjeni novci nebudo za me 
krvavi. Iz temnice odpuščen, bludil sem u 
tom mrzjom zimskom vriemenu dva dana okolo 
bez da sam si diclo ili kruha mogel najti, te 
me je na ov način nevolja natierala na to, 
da sam opet skoro zločin počrnil.*

Dok to izreče, hotel je nazad oditi 
vnn na zima, odkud je i sim tak po tihora 
došel, da ga nitko opazil nije, dok nije svoj 
zločin več vu sobici gospodina plebauuša iz
vesti hotel.

„Kam hočete sad oditi, vi nesrečni čloi 
vek ?* Veli mu sad gospodin plebanuš, kad 
je za njim gledajoč opazil, da se k-vratim 
približava. — „Vi iz moje kuče nesmete 
oditi bez da se nenahranite nenapojite, i kroz 
noč u toploj sobi neodpočinetea.

Sad se zločinac pred duhovnim pastirom 
no kolena spusti i plačuči reče: „Ovoliko 
ljubavi za zločinca, koj njim je zlo učiniti 
hotel — Obl — Precastni gospodin, kad 
me več hoču nahraniti tielesnom hranom, nek 
mi odpasti i duševno okreplienje — hoča se 
spovedati, za da mi gospodin Bog dopusti, 
da se popravim 1*

Drugi dan je gospodin plebanuš k-onomu 
več gotovomu listu dopisal* „Danas a jutro

se je vaš sin skrušeno u raojoj crkvi izpovie- 
dal i prečestil. Ja  sam ga u službo kakti 
slugu vzel. Molimo se svemogočemu Bogo, da 
mu u dobrom uztrajati dopustite, da več ni- 
kada iz pravog pota nezalata1

Evo, kak bi se mnogi zahičeui čoviek 
mogel popraviti, kad bi, kak u ovom sltčijo) 
na pravu krščansko ljubav nadošel.

Plemenita otvorenost (odprtost)
Nieki izvrstan prodekator, pun talenta, 

boijeg straha i osobiti govornik, koj je i kod 
stanovitog kneza u velikoj mi lošči stal, koril 
jedne nedelje u svojoj prodiki razne strasti 
čvrstimi riečmi. Kad je o poldan bil pri 
kneževom stoluf reče pod obedom knez: 
„Vaša vele astnost nam je danas u svojoj 
prodiki svim pod nos dala*.

„Vaša prejastnost* — odgovori svečenik 
— „Vrlo mi je ial, ako sam vam samo pod 
nos dal, moje nakanenje je bilo, do vam moje 
prolečtvo tija u srdce dopre*.

Ovo je plemenita otvorenost, koja u po
gledu istiue nikakovu čast osobe nepoznt, 
nego odprto reče, bil on knez ili siromaški 
delavec, samo da istiui hasni*

Em. Kollay



Na sarkofaga grofa Andráasya; koji leži 
pokokopan to  posebna mausoleja t o  parku 
svojeg dvora Tdke-Terebeša, odkril se bude 
ovih danah kip žalujučega genija, za koji je 
kakti model sedela grofova kči Ilona, tovaru 
šica fiamarskog gavernera, grofa Bathyanyia, 
Kip je liven ta bronca.

Kraljičin put na izhod.

Egiptonske novine javljajo, da bode 
austrijska carica Elisabeta doskora podla na 
pat. Potujoči va najstrožem incognita, poho
dila ba carica Egiptuma i odvod krennti va 
Indija. Jahta „Miramar* izkrcati če carica 
va Aleksandriji, a za tim ja pričekati vu 
Sueza za dalnje potovanje.

Tudji penez prama naáoj krunskoj vrédnosti!.

1. njemačka (pr ajzka) marka t= 1 krona 
17 filerov.

1 franceski frank 95 filerov. A tak isto 
vredi i belgijski frank, fipanjolska pešata, 
talijanska lira, švajcarski frank, rumunj- 
ski leu, bugarski lev# srbski dinar i 
grčka drahma, ar i ovi penezi imaju 
vrédnost francezkoga franka.

1 enfilezki šiliug =  1 krunu i 10 filerov; 
a fant šterlinga — 24 krune.
1 nizozemski forint — 1 krunu i 98 fiiéra. 
1 portugalski milleres — 5 krona i 85 fiiéra. 
1 ruski rubalj =  3 krone i 80 filerov.
1 danska krona =  1 kruna i 32 fiiéra.
1 turski piaster == 22 fiiéra.
1 dolar severo-amarikanskih sjedinjenib drža

vah =  4 krone i 92 fiiéra.

Razbojnička bala.

Kak god Talijani imaju svojega „gla- 
sovitoga" Rialdinia, Nemci Lipssa, Tulliana, 
Šimperhanze i Hiesela, Horvati Udmanič«, 
tak i Francezi Cartoucha, koji se spomioje 
i vu romanu „Gde jo milijonar « Oq je 
bil strah i trepet vo Parizu. Od njega pri* 
povedajo izmed ostaloga ovo: Vojvodkinja 
Rocbefoucauld izrazila se za kraljevim stolom. 
„C&rtouch bi bil izvisten čovek, koj bi za 
služi), da bode general i da zapovéda vojnom 
zboru.* Kad je dofila na večer dimo., našla 
je ovo pismo: .Gospodjo, čul sam, da stese 
o meni izrazili pohvalno vu kraljevoj nazoč- 
nosti. Kak mi je zabvalnost najsveteša duž- 
nost, prilaiem vam jedou karta za segurnost: 
čim jo pokažete, neče vam od mojih poda
nikih (razbojnikab) ni jeden nikaj nahoditi. 
Vo vaš oj pivnici našli budete 250 fladah 
šampanjera, kakvoga nebudete našli vu céloj 
kraljevini, kaj se tiče vrstnoče. Sa odločnim 
átovanjem Oartouch*. I sbilja nagla je voj
vodkinja vu pivnici ono vino.

Koliko koštaju ltaliju njozini anarhisti.

Broj anarhista, kaj ih je talijanska vlada 
poslala vu prisilno boravigčr, dovezda je na 
rasel do 3000, a do novoga Ijeta hude do 
5000. Ako se računa samo 60 centezima 
stroSka za pojedinoga (oko 30 kr.), to bude 
koštalo vlado ti anarhisti vsaki dan 3000 
lira, ili više od jednoga milijune na godiau.

Ciklon

Javljajo iz Japana, da so dva kotari 
Ivate i Okika zevsema opnstogeni strašnim 
vihrom. Poginulo je do 300 Ijodih, a poru
šeno do 1700 hižah*

Dobra D ječa.
Mine leto bez žetve, mine jesen bez 

i radosti, prede luta zima, nastane lepo proto 
letje. Sunce je pregrevalo, da je milota. 
Eto vréme setve ! Ali odkud semenja ? Kaj 
je svet predi zrnja imel, si je na krnh semlel, 

i ili pák prveáih letih posejal. Kaj vezda poseja 
vu zemlico ? Svet je došel na kraj zadnje 
propasti.

Pristupiju bratja k otca te ga zapitaja ;. 
Kaj oteč! Ve da včinimo? Vréme je za 
setve! Bog je i deždja posla), zemlica se 
urahlila. Ali odkud zememo seme ?* „Strgajte 
stare ritke z krova, izmlatite. pak je onda po§e- 
jajte pleve !a Odgovori oteč.

Siui strgali su ritke z krova, odnesli je 
na Skedenj, i mlatili su tak̂  da jih je, 
znoj pobijal po čel. Cim su vudirali poritku, 
odmah se je vu prah pretvorilo. Kad bu zatem 
posejali pleve, eto ti blagoslova božjega.

Neprejde ni jen tijedan, pak se polje 
lep obuji i ozeleni. Za dva tjedno bilo je vsake 
fele Žitka: pšenica, žito, ječmena,pak i prose. 
Droga polja su bila zapuščena i s travom 
obraščena- Ljudi se začudiju trem bratom, 
odkud su zmogli Žitka, za seme, i raznesel 
se je glae po celom carstvu. Tijam do čara 
dojde glas, kak su u tom mestu, tri rodjeni 
brati. 1 na njivoj zemli se žito zeleni. Car 
zapovedal je, da te tri brate pred njega 
dopc)aju.

Da su začuli brati v križ ruke su deli, 
govoreč: .Zlo bude podnas !u Odišli sa pred 
otca, veliivSi mu »Otče 1 Poveč nam, kaj re
čemo pred čarom kad nas pita za žitekl

ldite; k čaru sini moji, kaj gud bude- 
Ali samo samo rečite pravo istinoj Spravili 
su se brati na put pred čara. Kad dojdu 
pred čara, car jim srdito zavikne: „Kak ste 
vi grešuiki mogli skrivati žito, kad je tuliko 
ljudstva vumiralo od glada ? Povečte istiuu 1 
Ako mi vi nebudete povedali po istiui, dal 
vas bodem izmučiti na smrt.

Brati su povedali od početka, pak do 
kraja. Izruči nas vezda čare kakovomu god 
krvniku, samo nam pomiluj otca, prosili su 
brati. Čaru se razvedrila pamet, iz oči mu 
tečeju suze. Zatim malo zapove, naj taki 
dopelaju otca pred njega. Kad je starec do
géi, posadi pred ga prestol, te gaposlušal njegove 
navuke do smrti svoje sine pak togato nadeli). 
Kad je na polju žito dozredilo, dal ga je c&r 
po svoj dr/avi kak seme razposlati od njega 
se rasplodilo seme po svom carstvu.

D. T

Dobre žepne i sténe vure za fal cenej 
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu 
Čakovcu (Pijač, šparkaesa). Pri njem se 
uzimljeju vure takaj za popravek za fal-
cčnu.

Gospa: »No dobro, dam ti, ali samo 
pol kopice 1*

Cigan : ,E  pa hvala ti, i to je dosta, 
samo te molim, napuni mi gornjo polovica 1*

Stara kaža.

Kaža stara,
Vuči, kaže,
Lagat brate 
Ne pomaže.

A ja velim,
Nije tako,
Svét je vezda 
Naopako.

Kaj se pr vi je 
Nije smelo.
Vse so vezda 
Proizvelo. ,

Kaj se starim 
Sveto bilo,
To se denes 
Pogasilo,

Kaj se negda 
Grehom avalo,
Za tim denes 
Vse podalo.

Ceg se starci 
Klanjat znali,
To sn vezda 
Döci dali.

Zato, brate,
Samo laži,
Gde god zgrabiš.
A ti maži.

I još malo,
I još tako,
Sunce dojde 
Naopako.

Vse po lehko,
I po redu,
Petek bude 
Veó va srédu.

Maži, laž',
Vse do kraja,
Neče dugo 
Biti raja.

Priredil:
Gl&d Ferencz.

O tth on a  A rak .  —  C ena
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Nyíl ttér.*
Egészselyem, mintázott Foulardokat
(mintegy 450 különböző fajban) méterenként 
75 krtól 3 írt 65 krig, valamint fekete, 
fehér és színes selyemszöveteke 45 krtól 
11 frt 65 krig szállit — sima, koc/.kás, 
csikós, virágos, damaszolt minőségben (mint
egy 240 féle dispositió és 2000 külön- 
bözöszin s árnyalatban) szállit póstabér és 
vám mentesen a privótmegrendelök la
kására H e n n e b e r g  Gr. (cs. kir. 
udvari szállító) s e ly e m g y á r a ,  Z ü r ic h 
b e n . Minták póstaíordulóval küldetnek. 
Svájc zba czimzett levelekre 10 kros és leve- 
lező lapokra 5 kios bélyeg ragasztandó.

Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelősséget a S/.erk.

ODGOVORNI UREDNIK 
M A K  G  I T A I  J Ó Z S E F

Glavni surednik
G L A D  F E R E N C Z  

6539 tk. 1894.
Árverési hirdetményi kivonat. '

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zakál Henrik végrehajtatónak, — őzeppel 
féld Máté Csáktornyái lakos végrehajtást szen
vedett elleni 16 frt 20 kr. tőkekövetelés és já 
rulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy 
kanizsai kir. törvényszék — (a Csáktornyái kir. 
járásbíróság) területén lévő Csáktornyái 544. 
tk. 198/a. hrsz. ez. a. ingatlanból Széppel- 
féld Mátét Csáktornyái lakost illető fele része 
1748 fit becsárban, ugyanott 198/6. hrszám 
alatti bejár t és udvar térnek feje része, — 
mely adómentes, illetve a 138. sz. tk kv- 
beni birtokkal közös az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az
Í 8 9 4  é v i n o v e m b e r  h ó  2 2  Ik  n a p iá n  d H e lS t l  

ÍO  ó ra k o r .

a Csáktornyái kir. járásbíróság teekkö yvtá- 
rában Zakál Henrik vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árveiésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat, 
lan becsárának 10# .-át készpénzben vagy az' 
1881 LX. t- ez: 42. §-ában jelzett árfolyamma. 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 sz 
a. kelt igazságűgymin steri rendelet 8. §*ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t ez 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Csáktornyán. 1894. aug. 14. 561 1 — 1. I

2838. tk: 94.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság által közhírré tétetik, hogy a „mura-
kózi takarékpénztár részvénytársaságnak
Koroncz Jáuofoé és társa elleni végrehajtási 
ügyében 305 frt tőke ennek 1893. évi dc- 
czember 11-tól járó 80o kamatai 7 frt 65 
krban megállapított jelen árverés kérelno 
költség behajtása czéljából a n-kanizsai kir. 
törvszék (perlaki kir. járásbíróság) teiületéo 
lévő astefanczi 59. sz. tjkvben A f  173. hrsz. 
a. felvett ingatlannak Varga Teréz szobot'- 
czai és Koroncz Tetéz férj. Torkos Ferenczné 
felső-hrástyáni lakósokat illető 3/i részére 
644 frt 26 kr. Kikiá’tási árban, a stefane-1  
czi 70. sz tjkvben A f  174/b hrsz. a. fel-J

vett ingatlannak ugyanazokat illeti \  részére 
237 frt kikiáltási árban és a stefaneczi 156 
sz tjkvben A f  75a/5. hrsz. a felvett ingat
lannak ugyanazokat illető s|4 rész 255 fit 
kikiáltási árban Stefánecz község házánál
1 8 9 4 . é r i  n o v e m b e r  h ó  2 3  ón d  e 10 ó rako r

Zakál Henrik fdpeiesi ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános 
átverésen foganatosítandó

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

10°|6-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö 
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 45 nap alatt a másodikat 
ugyanattól 75 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 105 nap alatt minden egyes részlet után 
uz árverés napjától számitandó 6% kamatokkal 
együtt az árverési feltételekbe!’ meghatározott 
helyen és módozatok szeriut lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki kir. 
ibiróság telekkönyvi osztályánál és Stefánecz 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kir. jbiróság miut tkvi hatóság.
Perlakon, 1894. évi szeptember üó 3 án.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság által közhirré tetetik, hogy Mura 
Vid község, végrehajtatónak Jurkeszi Péter 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé 
ben 21 frt 18 kr. hátralékos tőke, ennek

1889. évi deczember 2 tol láró 6°/# kama
tai 8 frt 65 krban ezennel meg&llapilott ár
verés kérelmi költség behajtása czéljából a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. 
járásb róság területéhez tartozó a mora vidi 
206. sz. tjkvban A I. 1135. 1149, 2050, 
2940, 4116, hrsz. a. felvett ingatlannak Jnr- 
keszi Pétert illető '|, része 331 frt becaér- 
tekbon a mura-vidi 1850: sztjkvben A f  250 
hrsz. a Sarkeszi Péter tulajdonául felvett egész 
ingatlan 411 írt becsértékben az ugyanuzon 
tjkvben A f  615 hrsz. a. ugyan aunak tu
lajdonául felvett egész ingatlan 38 frt becsér« 
tékbenaz ugyanezen tjkvben A. f  62. hrsz. a. 
ugyanannak tulajdonául felvett ingatlan 81 frt 
becsérlékben Mura-Vid községházánál
1 8 9 4 . évi n o v e m b ,h ó  6  n a p já n a k  d ó le lőtt 10 ó r a k o r .

Grész Alajos felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közbenjöttével megtartandó nyilvános ár
verésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10°o-át készpénzben vagy óvadékképes érték- 
p ipit bán kiküldött kezéhez letenni Tevő kö
teles a vételáit 3 egyenlő részletben, még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedő
től számitandó 15 nap alatt, a másodikat 
úgynevezett 30 nap alatt a harmad kát ugyan
attól 45 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árve és napjától számitandóé °/0 kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a pe-laki kir. 
árásbiróság tkvi osztályánál és Mura-Vid 

község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetek.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság Perlakon. 563 1 — 1



fejestől
6 perez alat teljes 
biztonsággal a gyo
morból feltétlenül 
kihajtatik a páfrány 
tokocakák által. Ere
deti minőségben e- 
gyedül csakis

SCINEIDER JÓZSEF 
gyógyszerésznél kap 
ható Resiczán (Dél-

Védjegy. Magyarország). E 
J kitűnő gyógyszer

biztos hatásáért jót állunk. Életkor 
megadása szükséges ; utánzástól tör
vényesen védve van 

Egy eredeti doboz ára 3 ír t  50 kr. 
Postautánvét mellett az egész világon 

692 5—5 szétküldetik.

órás és ékszerész g |j  C s á k t o r n y á n ,  
F öler, a z  u j  ta k a r é k p é n z tá r i  é p ü le tb e n .

Ajánlja dúsan felszerelt

S V Á J C Z I  Z S E B Ó R A - ,

arany,- ezüst- és chinai ezüst-áru
raktárát.

A j á n d é k t á r g y a k  n a g y  v á l a s z t é k b a n

olcsó árakért.

A „MURAKÖZ^ társadalmi hetilap kiadóhivatala.

FISCHEL FOLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
KÖN YV-, MŰ-f ZENEMŰ KERESKEDÉSE

KÖN Y V K I  ADÓHIVATAL A , PAPÍR-, ÍRÓ- és RAJZESZKÖZÖK RAK TÁR A, K Ö N YVN YO M D Á JA  és KÖ N YVK ÖTÉSZETE

Csáktornyán.

=-- Alapittatott 1850. cvben. _

Eiítárak.
IFJlSilil IRATUK KÉI’ESKiiWVEK

minden kor és nem szamára, 
minden nyelven, a legdűsabb vá

lasztékban.

ISKIIUI „ OKTITlSI
könyvek

minden nyelven.
Népies naptárak,

A L M A K A G B a K ,
zsebkönyvek.

Az összes irodalom termékei a könyvkereskedés rak
tárában megtekintés végett készen állanak s kívá
natra, gondosabb megvizsgálás végett legnagyobb kész

séggel küldetnek mind helybe, mind vidékre.

Vidékről érkező megbízások kellő készséggel és gyor
sasággal teljesítetnek.

Irodalmi közlönyök és jelentések ingyen szolgáltatnak 
ki a könyvkereskedés által.

s z a k á c s k ö n y v e k .

Előfizetés elfogadtatik : 
minden b e l és k ü l f ö l d i

folyóiratok, napi
és

D I V A T L A P O K B A
a szállítás mind helyben 
mind vidékre a leggyor

sabban eszközöltetik.

M eg yén k  ta n in té z e te ib e n  h a szn á la n d ó  ta n k ö n y v e k  fo ly to n  r a k tá r o n  v a n n a k .
Nycroatott Fifcbel luJtp (Sinu*z Sántíti) löLytnycn dójában Csáktornyán.
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