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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Fischel Fülöp könyvkereskedése 

[de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Becsben- 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
• Általános Tudósitó« hirdetési ősz 

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelenik hetenk in t egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsora 20 flll.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Halottak napjához.

Azt mondja a szentirás: »El van végezve, 
hogy az emberek egyszer meghaljanak.« E 
szigorú törvény alól n i n c s  k i v é t e l !  
Ezt meg nem változtathatják sem a gyer
mekeknek szüleik halálküzdelménél hulla
tott könnyei, sem az anyának elhaló gyer
meke könyörgése s a szivszaggató zokogása, 
sem az orvosi tudomány bármily gyógyszere. 
Meg kell halni! ha a világ minden aranyát, 
kincsét bírnád, mind ez mit sem használ; 
nem a tied az, mindent itt hagysz, a világ 
is elhagy, elfelejt; tied marad csak a ko
porsó, melyben kivisznek! És mi marad 
ulánad ? Semmi ? — Lehet ez igy ? Nem, 
nem ! — Nem semmisülnek meg a mi 
i m á i n k ,  h i t ü n k ,  r e m é n y ü n k ,  s z e 
r e t e t ü n k ,  k e g y e l e t ü n k ,  nem sem
misül meg a mi l e l k ü n k !  Mégis hányán 
vannak, kiknek lelkiismerete hosszú időn, 
sokszor egész éleién át alszik és csak az 
utolsó órában ébred föl ? Elménk gondola
tai, szivünk vágyai majdnem kizárólag a 
földiekhez vonzódnak; sőt lelkünk is több
nyire a világhoz irányul. Szóval mi úgy 
élünk, mintha sohasem kellene meghalnunk! 
— Igen, úgy élünk, mintha figyelembe sem 
akarnók venni az i g a z s á g o t ,  hogy az 
emberi életnek tartama: egy pillanat; lénye

szüntelen folyam, az érzelem — homályos 
jelenet, a test — rothadó anyag, a sors — 
rejtély. Szóval, a mi a lestet illeti, az egy 
rohamos folyó, a mi pedig a lelket illeti, az 
álom. Maga az élet — harcz, egy állomás 
— utasok számára, az ulóhir, az utódicső
ség pedig —  teledés. És mi is vezérelhet 
itt minket biztosan ? A bölcseség; de oly 
bölcseség, mely lelkünket megóvja a kártól 
s gyalázattól, legyőzi a vágyakat s a fájdal
mat, a sorsra mit sem biz, soha nem folya
modik a hazugsághoz és képmutatáshoz, s 
nyugodtan, tiszta lelkiismerettel várja a h a 
l á l t .  Senki sem tudja ugyan mikor hal 
meg, de mindenki tudja, hogy itteni ideig
lenes lakhelyét e l  k e l l  hagynia.

A halálra való gondolat a gyönge lel
ket szomoritja, rémiti a gonoszát, de s z ü k 
s é g g é  válik az igazán áhitatosnak és k e l 
l e m e t e s s é g g é  a szerencsétlennek.

Ugyan mi győzhet meg jobban az idő
beli dolgok múlandóságáról ? Mi emeli job
ban lelkünket az Istenhez? Mi tüzel fel in
kább az erényre mint ama — nagy útra 
való gondolat ? Ez gazdagság és boldogság
ban hal meg, amaz nyomorban s kinok közt; 
ez a fiatal, gyönyörű szépségű szeretett nő, 
ma kénytelen elhagyni kedves férjél, gyer
mekét, mindenét, éppen úgy, mint amaz a 
betegség és nagy kor által megtört agg nő.

Elmélkedve a halálról s társalogni az

Istennel: ez egyedüli módja annak, hogy ke
rülve a bűnt, szeressük az erényt és igy 
életünknek fontosságot és értéket szerezzünk.

Mindenszentek ünnepén fájó emlékezést 
ébreszt a halandókban a szeretet vallása s 
mindenki elmegy a csendes, szomorú kertbe, 
a temetőbe, hogy ott a sirdombra, a mely 
alatt szerettei porladoznak, könynyel áztatott 
virágait rakja le. És mit érezünk e csendes 
szomorú kertben ? A megszakadt bánat bo
rongása az, a mit sejtünk a lelkűnkkel, a 
mit érzünk.

Sírok domborodnak e csendes kertben; 
némelyik tele van őszi rózsákkal vagy más 
virágokkal; drága márványkő fehérük rajta, 
melyre aranyozott betűkkel van felírva a 
név; másokat belepett a moha és az össze
roppant koporsó nyomán besüppedt a föld
domb is. Állunk, elmélkedünk, azután em
lékezünk s mintha a földből jönne a hangja, 
mit régen hallottunk. És a ki itt porlad az 
elhagyatott sírban, valamikor könyvvel a 
kezében járt az ifjúság vagy a nép között 
és buzgón tanított terjesztette a műveltséget, 
irtotta a tudatlanságot, nemesítette a szive
ket. lelkeket. Azalatt ő fogyott, mint az égő 
fáklya, talán fázott is, éhezett is. Pedig mennyi 
jót tett ez az em ber! Kihűlt, porladó szivé
ből mennyi igaz. nemes érzés fakadt, a 
melyeknek magvai el vannak hintve a szi
vekben ! Az ottan, a kinek feje fölé díszes

T A R C Z A.

Czigánylakodaloin.
Némely ember a születését, más a házassá

gát tartja balesetnek, sőt akad olyan halandó is, 
akit mindkét alkalommal baleset ér, mert nem
csak —  mint mondani szokás — az atyját, hanem 
az apósát sein tudta jól megválasztani. — Már 
pedig az utóbbi különösen oly nagy baleset, mely 
ellen biztosítani az embernek magát nem is lehet. 
A dolog természetéből folyik, hogy az ily baleset 
megbénítja az embert egész életére.

Az apróbb balesetek közül azonban még 
halandó emberre nem zudult annyi oly rövid idő 
alatt, mint Bagi Pistára éppen lakodalma napján.

— Bagi Pista ugyanis a czigánybanda prí
mása volt Szolnokon és boldog polgári szerelem
ben élt nem nagyon hites, — de azért forrón sze
retett élettársával, Farkas Idával; kihez minden
kor pontosan beköszöntött az a bizonyos gólya 
nénike.

Midőn azonban a polgári házasságot meg
szavazták, s a templomi szószéken folyton ez igék 
hangzottak el: hogy a házasságokat ezentúl nem 
az égben, hanem az anyakönyvvezetőnél kötik; a 
szerető házaspárból menten kihalt minden polgári 
érzelem, s erős lön bennük az elhatározás, hogy 
a »kötendő frigyre« isteni áldást, még az utólagos 
jóváhagyás reményében is csak az Ur fölkent szol

gája adhat; mert egész határozottsággal kijelenté 
a boldog vőlegény, s> talán még boldogabb több
szörös-családapa, hogy a szolnoki prímás nem le
het hűtelen az esztergomi — prímáshoz.

Egy szép napon azután hosszú kocsisorban 
vonult az ifjú pár és násznépe a templom felé, 
hol megpecsételték azt a szeretelet, melynek im
már eleven bizonyítékai ott bólintgatták borzas 
fejeiket a szülők »holtomig és holtodiglan« foga
dalmaikra.

A násznép élén vígan vonult be az uj pár 
boldogságuk szerény hajlékába, hol már vig mu
zsika és lakodalmi teríték várta az érkezőket. A 
mennyasszouy és vőlegény hol egymást, hol a 
borzas fejti rajkókat ölelték keblükre.

A sátor csak ugv hangzott a tánezolúk öröin- 
zajától, — midőn jajgatások bontakoztak ki a 
zene diszharmóniájából. Fejvesztetten rohant be 
a násznép a házba, honnan a hangok előtörtek ; 
— hát uramfia ! az ajtóban mosolyogva kér bo
csánatot a menyasszonytól az a bizonyos gólya- 
néniké, hogy most az egyszer eltévesztette az aj
tót, és a lakótársnál talált alkalmatlankodni.

A zene újra rázendült, s fáradhatatlan buz
galommal szolgálták ki az ételeket és italokat. 
Kolompár János főrendező, társadalmi állására 
nézve nyugalmazott városi czigánybiró, üres órái
ban pedig zeneművész, ki a húros hangszereken 
kivlil minden szers.áinmal tudott játszani, maga 
járt elül a jó példával, mi sem természetesebb 
hát, h<Jgy arról a közmondásról sem feledkezett 
meg, hogy minden szentnek maga leié hajlik a

keze. így aztán az itlallal szemben is tanúsított 
készsége nem is tévesztette el hatását, mert im
már feledni kezdte a fölötte elrepült évek súlyát, 
lábai pedig tökéletesen egy véleményen voltak 
Galileivel, mert szemmel láthatólag bizonyítgatták, 
hogy »mégis mozog a föld.«

A zene oly ellenállhatatlanul ragadta magá
val a lakodalmi főintézőt, hogy vén ereiben ifjú 
vért érzett pezsegni, s előrántva élete párját, oly 
tüzesen kezdte rakni a ropogósát, hogy az egész 
lakodalmas nép körülfogta, s némi önérzettel bá
multa a czigánybiró párt.

És éppen ez okozta vesztét. Mert egy tüzes 
fordulatnál csak azon vette észre magát a boldog 
feleség, hogy forog-forog, de csak egyedül, legfel
jebb a világ forgott még vele, — de a szerető 
férjet, mintha a föld elnyelte volna.

Erre mintha csak elvágták volna a szárazfa 
húrjait, elnémult a zene, de még a szava is el
állón a lakodalmas népnek. A siri csendet meg
törte a párjaveszett feleség sikoltása, s egy tuczat 
rajkó vesékig ható jajveszékelése, kiket egy gyil
kos pillanat apátián árvákká tett. —  A dolognak 
rövid magyarázata az, hogy a kis udvarban fel
állított nagy sátor magába foglalta a kerítés nél
küli kutat is, s a czigánybáró hevében abba for
dult bele.

A kényes helyzet nem igen engedett időt az 
elmélkedésre, — menteni kellett itt gyorsan. A 
kétségbeesett násznép ott toporgott a kút körül, 
melyből gyötrelmes sóhaj és kínos nyögés hatot
tak fölfelé. — Végre valaki, talán az egyetlen, ki

Szénásy Gyula női divatáru házának hmm#
e napokban nagy választékú mintagyüjteményével C s á k t o r n y á r a  érkezik.



emléket állított a gazdagság, erőteljes ember 
volt; egy napon azonban hirtelen elcsende
sedett a szive, melybe a jónak, a nemesnek 
még csak egy sugara sem világított be. 
Állunk, gondolkozunk s igy támadnak meg 
évek múlásával is az eltemetettnek hitt lelki 
állapotok, melyek oda benn a szívben nyi
latkoznak meg és intik, tanítják a gyarló 
embert.

És e szomorú csendes kertben, a ha
lottak birodalmában ily gondolatok támad
nak lelkűnkben. Talán olyan is, hogy föl
emeli-e majd egykor a kidült keresztet, me
lyet egykor fejünk fölé emeltek; tesznek-e 
virágot sírunkra s letépik-e arról a gazt, a 
füvet? S talán ez a gondolat is hatja át 
lelkünket: ha majd megroskadva eldülünk 
és e csendes kertbe kerülünk mi is, vájjon 
lesz-e valaki, a ki rólunk is kegyelettel em
lékezik meg e napon, avagy lemossa majd 
nevünket az idő még fejfánkról is és vég
képen leszünk feledve?

De minden esetre kívánatos, hogy tá
madjon lelkűnkben az a gondolat: vájjon 
olyan volt-e verejtékes fáradozásunk, mun
kánk, hogy részvétet támasszon a szivekben j 
sarjaink iránt s később minő lesz vájjon az 
a mag, melyet az ő szivükbe hintettünk ?

Olyan legyen tehát szivünk szeretete, 
kifáradt melegsége, melylyel a jókért, az em
beri nemes érzések kölcsönös ápolásáért dol
goztunk, hogy az ne röppenjen el s ne 
enyészszék oly gyorsan, mint azon sóhajtás, 
melyet a halottak napján a fájdalom szorí
tott ki keblünkből, a csendes, s z o m o r ú  
kertben drága h a l o t t a i n k  s í r j a i n á l .

C s e lk ó  J ó z s e f.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII. 
évfolyam utolsó negyedébe lépett: ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a  kiadóhivatal.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Jankovics Mária oki. kisded
óvónőt a perlaki II. állami kisdedovodához 
kisdedóvónővé nevezte ki.

—  Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Vrancsics Sándor tapolczai kir. járásbirósági 
Írnokot az alsó-lendvai kir. járásbírósághoz 
helyezte át.

—  Esküvő. Pratinger János, varazsdi 
áll. vasúti kalauz a jövő hó 4-én esküszik 
örök hűséget Mura-Szent-Mártonban Dobsa 
Etelka kisasszonynak,

—  Meghívó. A »Szombathely-egyházme
gyei róm kath. tanitó-egyesület« letenyei 
köre Magyarorszég kereszténysége 900 éves 
fennállásának emlékére Letenyén az iskola 
helyiségében folyó évi november hó 7 -én 
délelőtt 10 órakor diszgyülést, d. u. fél 3 
órakor őszi rendes közgyűlést tart, este pe
dig fél 8  órakor az »Arany Bárány«-hoz 
czimzett vendéglő nagytermében az »Orszá
gos Tanítók Háza« javára műkedvelő szini- 
előadással egybekötött zártkörű tánczvigal- 
mat rendez, melyekre a kör tagjai s a tan
ügy barátai a rendező-bizottság nevében is 
tisztelettel meghivatnak. — Tót-Szerdahelyen, 
1900. október hó 15-én, Hazafiui üdvözlet
tel: Neupauer István körelnök. — Tárgy- 
sorozatok: a) Diszgy ülésen. 1. Reggeli fél 10 
órakor ünnepélyes szent mise, Te Deummal. 
2. Elnök megnyitó beszéde. 3. Hazádnak ren
dületlenül eléneklése. 4. Beszéd az ünnepély 
jelentőségéről, tartja: Borsódy János ur. 5. 
Pápay hymnus eléneklése. 0. A kör tagjai
nak lefényképeztetése. 7. Társas-ebéd az 
»Arany Bárány «-hoz czimzett nagy vendéglő
ben. b) Körgyülésen. I. Elnöki megnyitó és 
jelentés. 2. A tavaszi gyűlésről felvett jegyző
könyv felolvasása és hitelesítése. 3. A köz
pontból érkezett jegyzőkönyv felolvasása, ér
tesítők kiosztása. 4. Pénztáros jelentése a 
pénztár állapotáról. Tagdijak befizetése. 5. 
Uj tagok felvétele, távozottak törlése, (>. Ta
vaszi körgyülés helyének és idejének meg
állapítása. 7. Gyakorlati tanításra jelentkezők 
feljegyzése. 8 . Indítványok. — c) Este fél 8  
órakor műkedvelő szinielőadás. »Kukli-Pre- 
dikácziók.« Végjáték 1 felvonásban, 15 jele
nettel. Irta: Moser G. Fordította: Sz. K. Sze
mélyek: Feles Mihály, kereskedő (Terbócz

Béla ur), Rózsa, neje (Terbócz Emma k. a.), 
Móka Bogdán, tőkepénzes (Tóth Béla ur). 
Dorottya, neje (Wizer Vilma k. a.), Gyöngyös 
Márton, ügyvéd (Györgyi Gyula ur), Ilka, 
neje (Korcsok Emerenczia k. a.), Pinczér 
(Peintler Géza ur), Hordár (Friedrich Jenő ur). 
Történik egy vasúti indóházban. — d) »Ta
nító árvája« czimü költeményt, Garami Zsig- 
mondtól. Szavalja: Korentsi Ferencz ur. —
e) Táncz reggelig. Belépti-dij személyjegy 2 
korona. Családjegy 4 korona. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug
táztatnak.

—  Halálozás. Novak László vizi-szent- 
györgyi körjegyző f. hó 24-én életének 33. 
évében rövid szenvedés után elhunyt. Ha
lálát özvegyén kívül nagyszámú rokonság 
gyászolja. A megboldogult a Csáktornyái já
rás körjegyzői karának egy rokonszenves, 
tevékeny és munkás tagja volt. Temetése 
folyó hó 25-én d. u. 4 órakor nagy részvét 
mellett történt. Legyen áldott em léké!

—  Tetten kapott mértékhamisitó. Meg
járta í. hó 23-án Grant Jakab szlakoveczi 
korcsmáros Csáktornyán. Egyik vaskereske
désben 8  drb. mérlegsulyl (körtét) vásárolt, 
azokat elvitte egy kovácsműhelybe, hogy 
azokon változást eszközöltessen. A helybeli 
csendőrség azonban tetten érte s elejét vette 
a csalásnak, Grantot pedig a közigazgatás 
elé vezette.

— Gyümölcskiállitás. Győrött, mint a 
Dunántúli Hírlap írja, — Csárics Adolf és 
Csárics Sándor zalamegyei termésükből iga
zán szép gyümölcskiállitást rendeztek a vá
rosházán. Vasárnap délelőtt 9 órakor nyílt 
meg a kiállítás, melyet a közönség három 
napon keresztül szakadatlanul nagy szám- 

I mai látogatott. Különösen vasárnapon alig
fértek be a kiállítás helyiségébe. A külön- 

j léle gyümölcsök között különösen az alma
fajok kötötték le a figyelmet. Körülbelül száz- 

| féle fajta gyümölcs volt látható. Hogy a kö
zönség tetszését mennyire megnyerte a ki- 

I állított gyümölcs, mi sem mutatja jobban, 
| mint az, hogy már az első napon több mint 
i felét megvették. Amit a három nap alatt 
; nem vettek meg, azt tegnap délelőtt elárve
rezték. Akinek nem jutott, az még mindig 

j rendelhet bármely fajtából a kél kiállítónál. 
Csárics Adolf ezzel a kiállítással eloszlatta

még fejével tisztán tudott rendelkezni, előkeritett 
egy kötelet, melynek végér? előre elkészítette a 
hurkot, hogy a szerencsétlen Kolompár tegye azt 
derekára. A már-már reményvesztett czigánybiró 
a megpillantott kötélben élete mentő csillagát látta 
feltűnni, s a mint a hurok leért hozzá, rögbin 
meg is adta a jelt a felhúzásra. -  Hozzá is fo
gott ehez Fáraó népe rendkívüli erővel, mert most 
egy nem közönséges életet mentenek meg a ha
zának. Egymásba kapaszkodva húzták tehát a kö
telet is, egymást is, de a dolog sehogyan sem 
akart sikerülni. Ha a kötél egy kissé fölfelé jött, 
akkor valamelyik biztosan hanyatt esett, magával 
rántván a többit is és ilyenkor egy-egy hatalmas 
locscsanás jelezte, hogy a szerencsétlen czigány
biró ismét olt van, ahol az a bizonyos mádi 
atyafi. De azért a czigánybiró békével látszott tűrni 
sorsát, mert nem hallatszott a kutból egyetlen 
hang sem.

Végre akadt a mentők között egy katona
viselt ember, ki belátta, hogy a vergődésnek egye
dül csak a fegyelemhiány az oka. A csapatot te
hát felállította vonalba, ő maga pedig komtnan- 
dirozott. És nem eredménytelenül, — mert egy 
hatalmas hurrahl kiáltással, mint patakból a ho
rogra került halat, partra rántották szemük fényét. 
De még csak ez a viszontlátás nyújtott borzasztó 
képet, mert a szerencsétlennek nyelve a melléra 
lógott, s a hurok a nyakára volt szorulva. Az el
ázott czigánybiró ugyanis nem a derekára, hanem 
a nyakára tette a hurkot, s ezért nem jött többé 
a kutból egyetlen hang sem.

Az igazi mentőkisérletek tehát csak ezután 
következtek. Az egyik talpra állította és úgy rázta 
volna bele az életet, a másik fejére állította és 
ugv masszírozta ki belőle a kutvizet, de mitsem 
használt. Beleuntak végre a kísérletekbe, kivon 
szólták a sátorból és a fűre fektették.

A gyászba borult családon kívül azonban a 
lakodalmas nép napirendre tért e baleset felett 
is; újra megszólalt a zene, csak a vőlegény haj
togatta folyton, van-e még hátra valami ? !

És az újabb meglepetés nem is váratott so
káig magára, mert a zene hangjaira a holtnak 
hitt czigánybiró is megmozdult. Felkelni azonban 
már nem birl, de utolsó óhajának még kifejezést 
adott, mondván: adjatok bort, mert szomjas va
gyok. Adtak is neki bőven, mert már csak utra- 
valóul kellett neki, hogy ne a kút vize, hanem a 
bor vigye a másvilágra, mert: Czigánv nem hal 
a vízben.

Fáraó népe azután zeneszóval és nagy pom
pával kísérte örök nyughelyére a czigánybiró!, —  
az »ifjú« pár pedig megfogadta, hogy többet ez 
életben nem csap lakodalmat.

T ö r ö k  Is tv á n .

A költöző fecskéhez.

Falevél hull, napfény gyengül, 
Bélen, mezőn őszi köd ül. 
Kihullt immár szúnyog, bogár, 
Költözik a fecske madár.

Elköltözik messze délre, 
Verőfényes szép vidékre,
Oda, a hol soha nincs tél,
Hol tavaszra uj tavasz kél.

Útra készen, fenn a légbe 
Csoportokba jönnek össze. 
Elbúcsúznak kis fészküktől,
El minden jó ismerőstől.

Édes fecském, kis madárkám, 
Kgy-két szóra jöjj be hozzám! 
Bánattal telt bús szivemnek 
Keserveit halld meg, kérlek !

A természet borulása,
Fájó szivem hasonmása.
Elborult az, mint az égbolt, 
Melyre az ősz ködfátyolt vont.

Te itt hagyod e bús tájat,
Tova viszen lenge szárnyad.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M E D J I M U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8  kor

Na pol leta . . .  4  kor.

Na četveri leta . . 2  kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Od bakteriumov.

Bakteriumi su biljinski živalci, iliti ta- 
kovi biljinski stvori,, koji samo vu živih ili 
mrtvih živinskih, iliti biljinskih telesah i vu 
vodi moreju živeti. Bakteriumi su anda né 
živine, nego biljine, ali jako nesvršene i jed- 
nostavne.

Bakteriumi ne imaju farbe i prekvidljivi 
su. Vnogi misliju, da je drugo baktérium i 
drugo bacillus, ali to nije tak, jer bacillus 
je paličkine forme baktérium.

Gde se nahadjaju baczillusi? Svigder, 
vu luftu na zemlji vu vodi i na svakoj 
stvari, koja je vu luftu, jesu vu nosu, vu 
vustah, vu plučah vu želudcu i vu svakoj 
strani čoveka, do koje samo luft dojde. Jesu 
i takovi bakteriumi, koje samo na takovim 
mestu moreju biti, kam luft nedospe. Pak 
ako su bakteriumi svigde, zakaj je  onda to, 
da je nevidimoV Zato. da šu tak mali, da je 
sa slobodnim sa prostim okom nemremo vi
deti. Ako je hočemo videti, nad takov veli- 
kozor nje je treba gledati, koj po priliki 
3— 400 put veči stvari, a za fineše bakté
riumé pak je takov velikozor potreben, koj 
6 — 800 put poveči stvari: samo tak je mo
remo videti. Ovakove velikozore zovemo za 
mikroskope.

Da su od bakteriumov negda né pisali,

to je  né od onud, da ovi negda ne bi bili; 
bili su ovi i vu starim vremenu, ali nisu 
bili tak fini mikroskopi, sa kojimi bi nje 
znajti i opaživati bilo moči.

Kak su med živinami je, koji su has- 
noviti i koji škodljivi, ravno tak su je  i 
bakteriumi kojim hasna vzememo i jesu ta
kovi, koji velike k vare delaju. Da to pre- 
razmemo, vzemimo malo pod opažnju, bak
tériumé vu naravi.

Gazdarica nigdar nebi mogla zelje ili 
pak vugorke nakvasiti, kvaas zdignuti, dobre 
kolače napraviti, sira napraviti i t. d. ako 
nebi bile ove nevidljive stvari, tojest bakte
riumi. Najme jesu bakteriumi, koji vrenje 
proizročiju. kaj je  ne drugo, kak okiselenje 
zelja, vugorkov i t. d. Nigdar nebi bilo vino 
iz mušta i iz ječmena pivo, ako nebi bili 
pri tem na pomoč bakteriumi. Na ovo has- 
novito posluvanje kak lépő nje je priredila 
narav! Najme jeden glavni dél luft a je oxi- 
géna hasnujeju bakteriumi koji, pri vrénju 
poslujeju, ali mudra narav je to tak nare
dila, da bakteriumi ne iz lufta, nego iz ko- 
jeg drugog materiala si priskrbijo potrebnog 
oxigena, ako živeti i bivati hočeju. Jer su 
pak oni živalci, dakle i živeli hočeju, pak 
zato onog materiala, vu koj dojdeju, razdeliju; 
napriliku vu moštu cukora i iz ovoga si 
baviju potrebni oxigén. Ako pak su vu

moštu razdelili cukora, to je  luliko, kak 
vrenje mošta, da bude vino z njega.

Kak se mi nečutimo dobro vu zimi, 
pak kak drevje biljine čez zimu spiju: rav
no tak budu spali i bakteriumi vrenja, ako 
je mrzlo mesto vu kojem su. Evo zato se 
neče vreli mošt vu mrzloj pivnici, zato de
ne spametna gazdarica vugorke prije na 
sunce, kak bi nje kvasit dela, zato dene 
blazinu na koritu, vu kojem je  testo za kruh, 

Ida se ovo hrže zdiže i nadalje zato zeme 
blazinu doli, ako se n j oj pečnica iz kakvog 
zroka neče zažariti. Ravno takov zrok je i 
pri tem, da se vu Ijetu mleko sede, a vu 
zimi ne.

Vrénje je  lakaj vnoge forme i svako 
ima svoje forme baktériumé. Vino, pivo, pu- 
ter, ocet, sir, mleko, i t. d. svako ima svoje 
vrénje. I ono delo, kad se vu zemlji mate
riali širom razpršiju i tak se zemlja poprav
lja i praši, je  vrenje, koje bez bakteriumov 
nebi moglo biti.

Činimo samo jednu probu. Denimo vu 
jeden črep dobni vrtnu zemlju i zmešaj
mo med ovu takvo sredstvo, koje baktériumé 
kole: a vu jeden drugi črep pak ravno lak- 
vu zemlju. ali ne denimo k rrjoj nikakvo 
sredstvo. Ako vezda vu ove dva črepe jed- 
nake fajte biljinu posadimo, vu pravim bilji- 
na slaLo ili pak nikak nérasla, a vu dru
gim bude lépő cvéla.

_____Z A B A V A

Takodjer prinos.
Kroz neku udaljenu i zapuščenu dolinu 

bila bi se imala željeznica graditi a lo bi 
se bilo tak učinilo, da bi tum žf Ijezničkom 
prugom bile dvie glasovite i glavne pruge 
spojene pak bi se tako ljudi iz daleka je- 
dan drugomu približili ne samo osobno, več 
bi se i trgovina približila te bi se razgra- 
njivala: a kaj to znači, zna svaki trgovae, 
pak makar samo košarami trguval.

Pošto pak bi ta nova željeznica najviše 
onim Stanovnikom hasnela, koji su u onoj 
dolini stanuvali, to je onda bilo i pravedno, 
da su se isti, za poduzetje gradnje rečene 
željeznice i najviše brinuti te vlastitimi 
sredstvi podupirati morali, svaki po svojoj 
mogučnosti.

U to anda ime su gospoda graditelji 
dali štampati na velike arkuše papira velikimi 
slovami pozive, koje su onda po uglih hi- 
žah prilepili, timi pozivi su sve dolinske 
Stanovnike pozivali, da se ovoga i ovoga 
ili onoga dana tu ili tam, pri SeifTerlu ili 
Pečorniku svi sastanu, a najpače pak oni, 
kojim bi ta željeznica mogla više hasneti, 
za da se onda onde dospomenu, na koj na

čin bi se na dobrobit občine i na procvat 
trgovine loj gradnji željenice pripomoči moglo 
i koliko bi pojedini tvrdoga, svietloga novca 
na ollar pripomoči postavili imal. Ovak je 
glasil poziv na meter dugom papim štam- 
pani i na občinskoj kuči čirisom priliepljeni, 
a isto tako su glasili ostali, po uglovih pri
vatnih kučah priliepljeni pozivi, štampani 
na pol manjem papim.

Anda su se jedne nedelje svi prijatelji 
i zagovoritelji željeznice, u plavnom rniestu 
doline sastali te su obdržavali u občinskoj 
kuči vrhu toga sednicu, u kojoj je svaki 
svoje mnienje i svoju želju glede gradnje 
željeznice, ravnodušno i odprto izrazil a 
občinski pisar je  svaku izgovorenu rieč sve
čano i čitalljivo, kak da bi štampal, napisal 
u jednu veliku knjigu, te oni, koji su još 
nuz svoje mnienje obečali u lo ime i bu- 
gjilariša odpreti le po mogučnosli i bielimi 
ili žutimi zvonečemi i leskajučimi se mnie- 
nji gde kaj pripomoči, imali su još i svoje 
vriedno ime i prezime podpisati ili zname
njem križa svoju izjavu potvrditi, ako nebi 
bili znali pisali, za da potlam nebi bile ka- 
kove spačke ili iz riečih izbegavanja.

Ali kak je to več navada, kad se ima 
bugjilariš odpirati i iz njega za obče dobro 
nekaj vadili, pokazali su se i u ovom slu
čaju naši dobri doljani vrlo žilavimi, te su

promišljavali i mudrovali. jeli mozbit nebi 
oni mogli do te željeznice i bez svojih bie- 
lih ili zulih zvonečih mnienjah dojti. jer 
niti kottoribčani niti kraljevčani nisu morali 
za svoju željeznicu nikaj iz bugjilariša vaditi, 
pak ipak mimo njih fučka svaki dan ma- 
šina nekoliko kral, dader je  milota poslu
šati. Ili ako baš bez ikakove podpore to nebi 
bilo moguče polučiti, lo su promišljavali, kak 
bi se to ipak moglo na najfaleši način iz
vesti, da čoviek nebi baš moral sprsti do dna 
bugjilariša dojti.

Sloga su mučeč tu stali i jedan dru- 
goga znamenito pogledavali i jedan drugoga 
k velikoj knjigi rivali, nitko nije hotel prvi 
biti, misleči u sebi, ako bi opatija i nekoji 
od zemelske gospode svoje prinose podpi
sali, mozbit bi več to bilo za željezicu dosta, 
pak onda ostalim nebi bilo potrebno u koni- 
paniji biti i oni bi svoje bugjilariše mogli 
zaprte u žepu pridržati.

Rak akoprem se je pokazalo, da makar 
je la željeznica i kratka, ipak prinosi opa
tije i zeinljske gospode nebudu dosta za 
gradnju iste, jer n,ti ovi nisu hoteli do dna 
u bugjilariše posegnuti, to ipak nije ni je
den purgar niti seljak hotel početi i prvi k 
velikoj knjigi prstupiti, dok se na jedan krat 
Jožek Bebrek nerazkuraži, —  a to je bil 
nieki vrli siromaški Stanovnik ondešnji, ko-



Prhnenje né je drugo, kak po bakteriumi 
prhnenja proizročeno širom idenje. Bakteriumi 
prhnenja samo na mrtvih živinah, Covekah 
i ravno tak na biljinah živiju i one mate
riale, koji su činih telo živoga čoveka, biljine, 
ili pak živine, tak, da iz ovih za se potreb
no hranu vu se vlečeju i tak širom razde- 
liju déle ovih. Tak n. pr. ako je cukor bil 
vu njem ovoga na mlečnu kiselinu a ovu 
na kiselinu putra obrneju i z belanjkov 
čisto drugo forme material napraviju, tojest 
podpomoreju širom idenje.

Ali i pod vremenom prhnenja, gnjilenja 
koje su bakteriumi proizročili se i jaki gifti 
(otrovi) napraviju. Tak se napravi i otrov 
mrtvog téla (crketine).

—  F .  —
(Drugipnt dalje.)

KAJ J E  NOVOGA?

— P r o s i m o  n a š e  p o s t u v a n e  p r e d -  

p l a t n i k e ,  n a j  n a m  v u  z a d n j i m  f e r t a l j u  

p r e d p l a t n c  z a o s t a t k e  c i m  p r e d i  p o š l e j u  

i  p r e d  p l a t  e  p o n o v i  j u .

Zgubljen čun.
Módlicz István iz Mura-Siklósa je o. m.

1 0 -ga lo tužbu javil muraszerdaheljskim 
žandarom, da je njegovoga 1 2  korun vred- 
noga čuneka na Muri negdo vkral. Onda, 
gda se je  to pripetilo — još sept. 1 0 -ga — 
je né nigdi javil. Vezda je žandarstvo taki 
izlraživalo, da gde je čunek. Tak se je  zaz- 
vedilo, da je čuneka voda odnesla vu hatar 
Mikófa občine. Tu su dva brodari Jambro- 
sies Vida i Bozsics Pál čuna vun prijeli i 
bez toga, da bi to komu javili, su ga jeden 
mesec hasnuvali. Potlam je  nesrečnoga ču
neka i od njih odnesla voda i poleg Botlor- 
nya občine ga je vlovill Markovics Mi
hály mlinar i 14 dni ga je  pri sebi držal. 
To je  zazvedil Bozsics, išel je  vu Bottornya, 
pak je  povedal lépő Markovicsu, da je ču
nek njegov, ah jer ga on neče sada nazad 
peljati, je  rekel mlinaru, naj išče kupca i

jemu je občina iz milošče odmierila na spaš- 
njaku komad zemljišta, na kojem si je  ne- 
kakovu kuruzinjem pokritu kolibu sagradil, 
u kojoj se je pred deždjom i sniegom zak- 
lonil, navadno pak se je bavil žganjem vu- 
glenja za kovače i čavlare te iskanjem glji- 
vah pečarkah i vrganjah. — Ov anda ju
nak se na jedan krat razkuraži te se u 
stiski od vrat kroz cielu sobu protura do 
pisara, turajuči lakti na putu mu stoječe na 
stran, a onde pred velikom knjigom stoječi 
izjavi svečano i glasno:

»Moja postuvana gospoda i vriedni ob- 
činari! Gde se snuje i radi za obče dobro, onde 
neču niti ja, pak niti za pedanj zaostati, te 
hoču i ja  moj prinos, nioju podporu dopri
nesti. Ovde smo se sastali, da podu premo 
gradnju željeznice kroz našu dolinu, koja 
bude pravi blagoslov za sve nas i za cielu 
okolicu, pak anda ja  u ime gradnje ove 
naše zeljeznice podpisujem ovde dvie stoti-' 
ne čistih, pravih, žvenečih forintah austri- 
anske vriednosti!«

To izusti v, vzeme pero, namoči ju u 
tintarnicu duboko, da si je  tri pisača prsta 
lintom počrnil te podpiše debelimi slovi, da se 
je  iz kuta moglo čteti svoje podpuno ime i 
prezime pod znamenite dvie nulle, a zalim 
se u vis dignjenom glavom gizdavo okrene

naj ga proda za 4 korune iz toga polovicu 
on dobi. Mlinar je  zaisto našel kupca i to 
vu osobi Posavecz Istvána, gdo je čuneka za 4 
korune kupil iz k o j i h su Bozsiču dvč korune 
došle. Célú švindleriju je sada žandarstvo 
zezvedilo; Bozsics sve taji. Krivci su prijav
ljeni sudu.

Ogenj.
Vu Mogyoró-Völgy pusti se je velika 

nesreča pripetila prošlc dane. Jednoga siro- 
maškoga biroša hiža se je vužgala, iz koje 
je onda nekoliko ljudih sa velikom pogibe- 
Ijom hotelo jedno drugo osloboditi. —  Kad 
su si več dobro naklali, su hoteti vun iti iz 
ognja, ali to je  né bilo moguče. Najme i drugač 
slabe hiže greda se je pretrgla i podse po
kopala Nyúlás Jánosa, njegovu ženu i 10 
Ijet jtaroga sina, nadalje vdovicu Nagy Györ- 
gya, njezinu snehu, Nagy Lajoša ženu i 
Nagy Teriziu. Nesrečne ljudi su samo po 
pogašenju našli na vuglen zgorete.

Zakaj su tlobre sajeÍ

Sadovno drévo vnogo veseleše raste i 
vnogo bolje rodi, ako se s sajami obsipava; 
na nekoliko koračajov od dreva se napra
vi okolo mali jarčec, pak se nutri, po priliki, 
kak je drévo veliko, saje sipljeju, to se on
da mora s zemljom nazad pokriti i zalejati. 
To svako Ijeto moremo ponoviti.

Domače vračtvo .

Kada se gdo popari ili opeče, néga 
boljšega vračtva onda kak je belanjek od 
friškog jajca. Belanjkom je treba namazati i 
obložiti ranu od poparenja ili obežganja. 
Ovo vračtvo je jako dobro, pak i zato je 
vredno pažnje, da je svigdar pri domu.

Kralj 1 plajbas .

Jedne pariške novine sledeče pišeju od 
našega kralja Vu »Burg« gde kralj auden- 
cije davlje se je  javil i jedan muž. Vnogo 
njih je bilo pred njim na zadnje je i na 
njega došel red. Siromak muž se je malo 
presenetil i brisal si je kapu sa rukavom.

i med stiskom opel otide na svoje prijašnje 
miesto.

Tu sad ni je  bilo konca niti kraja začu- 
djenju med prisutimi. sram im je  počel srd- 
ca zauzimati i u lica se gore dizati, te se 
je sada pričel svaki trsiti, da Kebreka Jo- 
žeka nadkrili tak, da su si prisutna gospo
da, koja su tu došla radi gradnje rečene 
željeznice, zadovoljno ruke ribala te konač- 
no se izjavila, da na ov način bude doseglo, 
pak jer još k lomu i država i varmegjija 
želi Kebreka Jožeka svojim prinosom nad- 
kriliti, bude se na skoro moglo gradnjom 
ove hasnovite željeznice* započeti tak, da 
bude prije nego jedna godina isteče, maši- 
na kroz dolinu štropontala i fučkala.

Medjutim, dok su se sva ova sbivala, 
pričela se je u birovu onoga sela, gde je 
Bebrek Jožek stanoval, sumnja radjati, glede 
mogučnosti plačanja po Bnbreku podpisanoga 
prinosa, pak je onda za to istogaondeodmah za- 
vital, jeli obečene novce več u bugjilarišu ili u 
štumii na kupu i kada bude pričel taj obe- 
čani prinos kakti žrtvu za obču i druge svoje 
domovine dobrobit ovde na stol brojiti, jer 
da željeznica tobož samim podpisom Rebre- 
ka Jožeka, a bez zveketanja kovanog novca 
ili šumenja modrih bankah, nikuk nebi mogla 
zadovoljna biti.

Na to je Rebreka Jožeka lice znatno

»Kaj hočeš?« pital ga je  krotko kralj. »Evo 
Veličanstvo, kupil sam Njihovu fotograf-sliku 
i jako bi rad, da bi mi par reči napisali na 
nju.« Sa tem je muž ta pružil jednu sliku, 
koju je vu nekojim bečkim štacunu kupil. 
Kralj je zel sliku: Ali ne imam plajbasa. re
kel je  kralj. Imam ja, rekel je  muži sa tem je  
dal kralju jeden cimermanski plajbas. Kralj 
se je podpisal i sa tem je  nazad dal sliku 
mužu. No, jeli si zadovoljen? pita, a plajbasa 
pak vžep dene. Muž je  zahvaljil kralju, ali 
zato ipak se nije genul z mesta. Pak kaj 
hočeš još, poveč. Velčanstvo, čekam dok mi 
nazad daju plajbasa. Istina je! i kralj je 
smejuč nazad dal plajbasa. Ovo se je  pred 
mesec dánom pripetilo, veliju novine.

Nesreča vu cirkvi,

Vu baranya-baánski rim. kath. cirkvi je  
pokriv bi. d. Marije oltara se vužgal od 
sveče jedne pucke. Ogn|a su taki pogasili, 
ali puk je  kričal »ogenj,« zbog česa se je  
velik nemir napravil iz koruša su ljudi doli 
bežali i med tem jednu ženu jako zgazili a 
jedno déte je  na licu oranjeno. Svečeniku je  
ipak, bar jako težko —  išlo po ruki puka 
pomiriti.

S né g  vu Lip tó vá muegjljl.

Vu Liptóvármegjiji se je več započela 
zima, akoprem prinas još vu vnogili mestah 
krumpér kopaju. — Prošlog tjedna je samo 
na bregi bil još snég a vezda je  po var- 
megjiji najvekša stran sa snegom pokrita.

Exploderana pat róna,

Zékány Mihály iz Misztrica občine je  
na letošnje soldačke vežbe, kakti kanoner 
rukoval nutri. —  Kad je  manőverű kraj 
bilo je i on išel dimo pak si je jednu pat- 
ronu od štuka zel sobom. Ove dane šu se 
lépő zabavljali on i njegovi pajdaši vu krč
mi. Od soldačtva su se spominali pak je  tu 
najviše govoril Zékány i da si reči potvrdi, 
je dimo išel po patronu i ovu je  vu krčmu 
donesel pak počel odmatati. Najedenkrat se 
je veliko pucanje čulo. Patrona se je mu

dugše postalo i on si je  dopustil ovomu 
pitanju birova, svoje protivno pitanje staviti, 
najmre: kak netko samo more na to po
misliti, da bi on imal toliko gotovštine u 
svojem posiedu; ta stvar u njegovu kolibu, 
gde su na obloku miesto stakla u ulje na
močeni papiri prikeljeni, a pod je čisla na
bita ilovača. dósad još nije put našla.

»Ali zato se gospoda netrepaju nikaj 
bojati« — nastavi Bebrek Jožek dalje. —  
»Bilo baš prije šest tjednih, kad me je  lu- 
gar Peter zatekel u Murščaku baš kad sam 
jednoj do korena posušenoj bukvi sekiru 
kazal, pak me je  tu prijel za kravati, izpe- 
lal me je  iz šume i dopelal pred naš slavni 
sud u Čakovcu, ov me je onda kroz očale 
požmrkavajuč gledal, a pisari su samo pod 
jednom pera u tintarnice namakali i kribs 
krabs po papiru sim lam pisali, kak da bi 
bili pamet zgubili, na zadnje je iz toga sve- 
ga izišlo to, da me je slavni sud kroz: svoje 
očale obsudil na deset forinti globe, radi ka
zanja nabrušene sekire sulioj bukvi, ali kad 
je  koncem konca opel se to izpostavilo, da 
ja  deset forinti nebi zmogel, pak makar bi 
me tko u rebro vrtal, onda su mi dopustili, 
da sam je  za nekoliko dni u reštu odsedel, 
pak anda hoču i ove dvie stotine od kraja 
do konca, za obče dobro odsedeti!«

I to je  anda bil prinos, kojega je  Re-



vu ruki sprožila i nesrečnomu čoveku des- 
nu ruku odrgla od téla. Omedljenoga su 
nesli taki vu spital.

S kočil je  Iz  rešta.

Iz szegedskog »Csillag börtön* zvanog 
rešta je ove dane skočil jeden Nagy János 
zvani rob, gdo je zbog ubojstva i rauberije 
bil odsudjeni. Nagy János večer ob sedmi 
vuri, kak bi vu svoju sobu moral pohižtva 
nesti, je odbežal na nahižje tam je  skup 
zvezal vuže, na kojih su se flake sušile, pak 
je  po ovih skočil na vulicu. Vužesu ni bile 
dosta duge, pak je  zato iz jeden Štok viso- 
koče skočil doli, ali se mu nikaj nije pri
petilo, i tak je odbežal. Tri soldati koji su 
se ravno onud šetali su ga vidli i hoteli 
su ga prijeti, ali on je vnogo friškeši bil. 
Po celim orsagu ga iščeju, ali za vezda su 
ga još nč prijeli. To je  med osmemi Ijetmi 
sada prvi slučaj daje rob skočil iz ovog rešta.

P r ije ti ta tl.

Szabó Károlya iz Eszéka i Brill Bor- 
balu iz Stayerske je čakovečko žandarstvo 
prijelo, jer su od Szabó Imre krčmara iz 
Dráva-Mogyoród občine 180 korun vrednosti 
oprave spokrali. — Varsics Iren potepuhku, 
koja je  pri Gazdek JánoSu krčmaru iz 
Dráva-Vásárhelya više oprave spokrala su 
žandari takaj prijeli.

R auberija .
Március István iz Márián, kad je o. m. 

14-ga vu noči dimo išel je spazil, da mu 
je negdo obloke spotrl. Kad je vu hižu stu- 
pil je  vu krnici spazil, da negdo opravu po
bira. Tat je na to na hitrorn vun skočil iz 
hiže. Čakovečko žandarstvo je  tata ipak 
prijelo vu osobi Glavnik Imre Cimermana.

O bjava.

Čakovca varaša poglavarstvo na znanje 
da, kaj je zaključenje svinjskih sejmov pres
talo i od sada se opet, kak redovito. bude

brek Jožek hotel za gradnju željeznice žrtvo
vati, pak akoprem gospoda graditelji ovim 
prinosom nebi bili moguči puno blanjah 
kupiti niti puno željeznih šinjah na blanje 
pribiti, to su oni njegovom dositkom za ov 
put bili posve zadovoljni! jer je on tim bu- 
bugjilariše ostalih doljanah u prav vrieme 
otvoril, a poslie se nije ni jedan odlučil, 
da ono, kaj je  podpisal, bude kak Jožek 
Rebrek odsedel, več je  svaki radje zadanu 
rieč održal i podpisanu svotu platil.

Aha! razinem!
Peter: (sretne na ulici prijatelja Jošku, 

kojega več petnajst godinah nije videl, med 
spomenkom)*A povcdj mi dragi prijatelj, kaj 
je iz Antuna postalo?«

Joška: Ah, on siromak je još prije če- 
tirinajst godinah umro i ja  uviek oplakujem 
njegovu smrt.«

Peter: »Kak to? — Zar ste si bili tak 
dobri prijatelji, da ga još niti danas nemreš 
zaboraviti?

Joška: »To baš ne; ali ja sam njegovu 
vdovicu za ženu si uzel! — — — «

Etn. hol/ay.

svaki tjeden obdržal sejam. Nadalje opomi- 
njaju se oni, koji svinje, doženeju, da takaj 
i pašuše imaju jer drugač budu oštro 
kaštigani.

R a u b crija .
Nečemurni i nesmiljeni dogodjaj se je 

pripetil vu Bonyhádu. Stégner István cipe- 
lár je  pod zadnje vrčme vnogokrat spazil, 
da vu noči okolo — njegove hiže negdo 
hodi. Najme pak okolo štale je čul navek 
ruženje. Zbog toga je  križe dal napraviti na 
obloke, a jer pak je  pri marhi samo jed- 
noga maloga dečeca držal, je vu noči sam. 
stražil vu štali. Jedne noči, predi kak bi se 
legel, se je zmislil, da revolvera vu hiži po
zabil. Po njega je hotel iti, pak kak je iz 
postelje doli skočil je  sencu spazil pred ohlo- 
kom. Tri ljudi su bili na dvoru, i pri onoj 
ljuknji, gde gnojšnice vun ide su vun po
čeli jemali cigla i kad je več ljuknja velika 
bila su kocku metali, koj bude išel prvi 
nutri. Na jed noga je  onda opala srečka i 
on je  moral iti nutri. Ali jer se je bojal 
da gdo nebi ipak vu štali bil, je  sa nogami 
išel napre Več je do pojasa bil nutri. kad 
je najedenkral čutil, da su mu noge skup 
zvezane. Na opomenu su ga njegovi pajdaši 
vun hoteli potegnuti, ali ni su ga mogli. — 
Jaj! najte me vleči mi noge vtrgnete. Najme, 
gazda je k jednomu stupu privezal vojku. 
Drugi dva su se med tem spominali da kaj 
su čineči. — Bežite, skočite! rekel je  zve
zani rauber. — Je ali nas prepoveš! Slčg- 
ner je sada za pomoč počel kričati jer je 
vun ne se ufal iti. Susedi koji su mu na 
pomoč došli presenetjeno su videli da je 
vu luknji jedno čovečje télo bez glave. 
Rauberi su pajdašu glavu odsekli, da je sa
mo neprepove. Žandarstvo jako išče ove 
nesmiljene tolvajé.

nim druži vam. »Žalostno moram opaži- 
vaii, da se vnogi jako malo briniju sa vno
go kvara delajučimi polskimi miši, akoprem 
jeovu nevolju sa malim stroškom i malim pos
lom pripečiti pak jer od pommožavanja mišov 
opet nam dojdeju glasi, zato za potrebno 
držim, da pozornost gazdov na to pozovem, 
najme pak d a jem iše prilikom oranje jako 
lehko i sa malim trudom moči uništiti; zato 
prosim družtvo, da nek pozove gazde sa 
dobrim navukom da prilikom jesenskog i 
protuletnog oranja mišov se ovi izpustosiju. 
Najprosteša forma izpustenju je  da za plu
gom iduči dečec zatuče miše, a vu detelji 
na senokoši pak mišelovke postavimo. Tak 
je jako lepo moči vnogu nevolju priprečiti.

N a va ljen i ža n d a ri,

Vu Kölesdu su prošlu nedelju pijani 
težaki išli mimo žandarskog stana. Tu su 
na dva žandare navaljili. Staro Gabor straž- 
mešter se je sa sabljom branil, dak su se i 
drugi dva žandari, pri kojih je  né bilo 
oružje opravili i med težake streljili. Ora- 
nenje se je  ne pripetilo i težaki su se razbežali.

Folišn e  banke.

Komaj da su 20 korunaste banke došle 
vu promet, — več je  i folišne moči najti 
akoprem ima jako prosto risanje ipak 
nju je  težko delati, pak zato i folišnu taki 
pripoznali pri Dobosy Géza rnalaru iz Kör- 
menda, gdo je  ovu na sejmu dobil od jed- 
noga čoveka, koj je  pun bugjiláriS imel ta- 
kovih. Nepoznaii čovek je skočil i zabadav 
su ga iskali.

D u g i život,

Jesu ljudi koji veliku starost postig- 
neju. Jeden zmed ovih je bil i Giinsberger 
Rubin iz Csabrendeka, gdo je  ove dane vu 
104 lelnoj dobi svoga života vumrl.

Odtečeno vino.

Vu Ijetošnjih toplih jesenskih dnevih je 
vrenje mušta se jako rano započelo i zbog 
množine cukora je išlo sa velikom jakost- 
jom, zbog česa se je onda i okolo lagvov 
više nesreče pripetilo. Tak je  na pr. na Ta- 
polczaiskim banhofu jednomu lagvu dno tak 
vun hitilo vrenje da je  ovo dalko odletelo. 
Vu Egerszegu pak je jednoga lagva, kak su 
vino peljali na vulici širom razneslo.

P r o li  criffu.

Iz Oršove javiju, da je  tam, kak se je 
šnelcug genul prama Temešvaru i več jako 
išel vuni pri banhofu negdo debele kame
nje metal vu jednu II. klasa kupeju. Ali na 
sreču su se samo obloki spotrli i nekoliko 
falatov pohižtva, jer na sreču nigdo nije bil 
vu onoj kupeji Redarstvo jako išče krivce.

Težka  sm rt.

Bozsics Tamása iz Bottornya občine 
mali sin je vu kuhnji se sem tam poletaval 
po zemlji. Služkinja je  ravno vruče mlčko 
žela iz ognja pak kak je dčte njoj druknulo 
se je mlčko na déle razlejalo, koje je od 
dobljenih ranah vumrlo.

Izpuštenje p o ljsk ih  mišov.

Minister poljodelavskih poslov je sle- 
|deči okružni list poslal svim gospodarstve-

Z a k la l s l je  otca.

Kovács Márton 74 Ijeta star gazda, kak 
nam pišeju je  ove dane pijan došel dimo i 
Ženu na krvavu zbuhal. Bálint sin je ravno 
onda došel dimo kad si je  žena krv prala 
pri zdencu. Sin se je  na to tak razsrdil, da 
je prot. otcu išel zakaj je mater buhal. Sta
ri je noža zgrabil i sina vu više mestih 
oranil, Sinu je  to dosta bilo, zgrabil, je otca 
i tak dugo tukel, kaj je  ov taki još on ve
čer vumrl. Neomilješnoga sina su prijeli žan
dari i prek dali sudu.

Mate novosti iz  M edjim urja.

V u m r l  j e  Novak László notariuš iz 
Vizi-Szt-Györgya je o. m 24-ga vu 33. Ijet- 
noj dobi svoga života vumrl. Lahka mu 
zemlja! — V k m d j e n i  š t u k .  Za strelanje 
proti oblakom štuka je  o. m. 16-ga vu noči 
iz goricah Veszelkó Islvána iz Vargahegya 
negdo vkral. Žandari su krivca prijeli vu 
osobi sina Golob Ferenca iz Prekope.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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E rovat alatl közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősseget a Szcrk.

Selyem-damaszt-ruha 9 frtól
feljebb — 12  méter ! póstabér és vámmentesen szállítva ! I 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe- | 
hér és színes »Henneberg-selyem« 45 krtól 14 frt 65 krig i 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és kir. udvari szállító)
Zürichben.

Schneider- p  j f  f  j  |, y . f  0  | (0 C  S  ÍŠ k  ' G, “
Millió embernek6 8 2 egészséget!
Kik g a Ia n d fé re g b e n  és g y o m o rb a jb a n  sze n v e d n e k .

Pántlikagiliszta fejestől,
a páfrány-tokocskák állal 
fájdalom nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (6 perez alatt) teljesen 
elhajtátik. Ezen kitűnő gyógy 
szer fájdalom nélküli gyors 
és biztos eredményéért jó t
állás nyujtatik. Nem árt, ha 
pántlikagiliszta féreg nincs 
is jelen. Az életkor meg
jelölendő. T ö rv é n y e se n  
védve. Egy eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel- és külföld részére 
4 frt postai utánvéttel vagy 
H.50 előre való beküldéssel.
A p in t l ik a g ii is z t a  tü n e tei 
a k ö vetk e ző k  : Az arc/, hal
ványsárga, bágyadt tekintet, 
kék szemkarikák, lesová- 
nyodás, elnyálkásodás, be
vont nyelv, emészthetlenség, 

étvágytalanság felváltva mohó étvágygval, gyakori 
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh- ^  
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, | 
n y álösszegy illem lés, a test megdagadása, gyomorsav, j£ 
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés, — 
hullámszerű mozgások, szúró, s z ív ó  fájdalmak és szu- Sg 
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet
lenségei, különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló 
főfájás, a búskomorságra való hajlam, életuntság és 
a hálái óhajtása.
Eg y ed ü l v a ló d i k a p h a tó : S C H N E I D E R  J Ó Z S E F  

^ j^ úg^szerészné^^ 55. I>< Imms is/

3853. tk. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Bihar János, Pál, 
Mihály, Jakah, Teréz és Magda m.-királyi 
lakosoknak mint Bihar Antal jogutódainak 
Zebecz Flórián és neje Zsidov Jozefa ellem 
végrehajtási ügyében 600 k. töke, ennek 
1899. márczius hó 23-tól járó 3 %  kamatai, 
72 k. 20 f. eddigi, 29 k. 30 í. árverés kér- 
vényi költség kielégítése czéljáböl a nagy- 
kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság 
területén fekvő a dráskoveczi 2137. sztjkv- 
ben 257. 2016. 2133. 2165. 2223. 2237. 
161/a. 180/a. hrsz. a. felvett ingatlan */6 
része 354 kor.; a 140. sztjkvben 212o. és 
2299. hrsz. ingatlan 283 k.; az 1460. sztj
kvben 245/a/l. hisz. ing. 128 k.; a 2140. 
sztjkvben 2207. hrsz. ing. 56 k ; a 2141.

í sztjkvben 245/a/2. hrsz. ing. 128 k.; a 6 8 í 
sztjkvben 1266/b. hrsz. ing. 243 k ; a 2138. 

[Sztjkvben 169. és 254. hrsz. ing. */» része 
90 k.; a 2143. sztjkvben 2304. hrsz. ing. 

j 168 k.; a 2136. sztjkvben 1266/b. hrsz. ing. 
243 k.; az 1279 sztjkvben 805 b/c. hrsz. ing. 

| 248 k.: az 1275. sztjkvben 805/b b. hrsz. ing. 
248 k.; a 2139. sztjkvben 2216. hrsz. ing 

| 265 kor. kiáltási árban mint becsárban az 
IfiOO. évi nov. hú 22. na ifjún 

ti. e. ÍO  órakor
Dráskoveczen a községházánál dr. Kemény 
Fülöp perlaki ügyvéd közbejöttével megtar
tandó árverésen eladatni fog.

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben



5224. tk. 1900.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. kincstár végrehajtatónak. ifj. 

Dervenkár István vulláriai lakos elleni végre
hajtási ügyében az 1900. évi julius hó 1 1 . 
napján megtartott árverés alkalmával elár
verezett és a vulláriai 43. sztjkvben 344. 
202. ét 301. hrsz. a. ingatlanoknak ifj. Der
venkár István nevén álló */» részére a Csák
tornyái tkpénztár részvénytársaság képvise
letében Szeiverth Antal igazgató Csáktornyái 
lakos részéről az 1881. LX. t.-cz. 187. §-a 
értelmében kellő időben és szabályszerű 
alakban benyújtott utóajánlat elfogadtatik és 
az említett árverési cselekmény hatályon kí
vül helyeztetik.

Minek folytán a n.-kanizsai kir. törvszék 
a perlaki kir. jbiróság területén levő a 
vulláriai 43. sztjkvben 344. 202. és 301. 
hrsz. a. felvett ingatlanoknak ifj. Dervenkár 
István nevén álló */» része 1069 kor. 20 
fillér utóajánlati mint kikiáltási árban már 
megállapított árverési feltételek értelmében 
az ujabbi árverés elrendeltetik s annak fo
ganatosítására határiuőül

1900. évi nov. hó 15, napjánku 
d. e. ÍO  órája

Vullária községházába kitüzetik. mégis azon 
megjegyzéssel, hogy ezen utóajánlat az utó
ajánlat vevőre még akkor is kötelező, ha 
az árverésen meg nem jelennék s ha az 
utóajánlati árnál magasabb Ígéret nem té
tetnék.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 1 0 %-á.t bánatpénz fejében letenni s a vevő 
a vételárt három egyenlő részletben lefizetni 
köteles és végre az árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt alulirt tlkvi hatóságnál és 
Vullária község elöljáróságánál megtekint
hetők. 715

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. aug. hó 3-án.

690. sz. v. 1900

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1900. évi 6476/p. sz. végzése következtében 
Varga Lajos nagy-kanizsai lakos ügyvéd által 
képviselt tolnai gróf Festetics Jenő javára 
ifj- Tersztenyák Imre mura-szerdahelyi lakos 
ellen 446 kor. s jár erejéig 1897. évi nov.
15-én foganatositott kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 640 kor. becsült 1 pej- 
szőrü csikó, 1 sárgaszőrü kanczaló, 1 szekér. 
1 könnyű kocsi és szénából álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbiróság
1 8 9 9 .  évi V. 317/4. számú végzése folytán 
446 kor. tőkekövetelés ennek 1875. évi ja
nuár hó 1. napjától járó 5 %  kamatai és 
Összesen eddig biróilag már megállapított 
költségek erejéig Mura-Szerdahelyen leendő 
eszközlésére

1900. éli hói. hó 5. napjának d. e. 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi IX . t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 751

Kelt Csáktornyán, 1900. okt. 21-én.

Giavina János  k ir. b ir. v é g re h a jtó .

Bérbeadandó üzlethelyiség.

Csáktornyán a főtéren a nagytözsde melletti 
bolthelyiség “P B

bármily üzlet részére alkalmas, 3 eset
leg 6 évre azonnal bérbe adandó.

B ő v e b b e t a  tu la jd o n o s n á l :

Ifj. Neumann Miksa Csáktornyán.

T ö b b  száz  k iváló  o rv os á lta l a já n lv a . 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fiiszer. csemege es ásványvíz kereskedésében.
3933. tk. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Maródi Pál és 
Mihálicz Mihály domasineczi lakosoknak özv 
Gyurkin Jdzsefné. úgyis mint kisk. Gyurkin 
György, Francziska, Antal, Iván és Éva t. 
és t. gyámja domásineczi lakos elleni végrh. 
ügyében 70 k. tőke, ennek 1895. évi decz.
13-tól járó 8 %  kamatai, 42 k. 90 f. eddigi, 
19 k. 30 f. árverés kérvényi költség úgy 
191 k. 60 f. tőke és jár. kielégítése végeit 
a n.-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. jbi
róság területén fekvő a domásineczi 90 sz

tjkvben 118. és 117. hrsz. ingatlan a végrh 
törv. 156. §-a alapján egészben 700 kor.; 
a 970. sztjkvben 115. hrsz. ingatlan u. a! 
§. al. egészben 27 k.; a 764. sztjkvben 454. 
hrsz. ingatlan u. a. §. al. egészben 114 k.; 
a 767. sztjkvben 124. hrsz. ingatlan 117 k.; 
a 700. sztjkvben felvett legelőből a B. 
4 7 8 — 482 alatti illetmény 30 k.; a 701. sz
tjkvben felvett erdőből a B. 4 7 0 — 474. alatti 
illetmény 5 k. végül a dekánoveczi. 97. sz
tjkvben 197. hrsz. ingatlan 61 kor. kikiáltási 
árban mint becsárban az

ÍO O O . é v i n o v e m b e r  h ó  23. n a p já n  
ti. e. Í O  ó r a k o r

Dekánoveczen a községházánál dr. Kemény 
Fülöp és dr. Tamás János perlaki ügyvédek 
közbenjöttével megtartandó árverésen eladat
ni fognak.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 1 0 % -át bánatpénz fejében letenni 
kötelesek. 7 4 9

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r  lak, 1900. évi juu. hó 13-án.

jb92. sz. 1900 . Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881. 

évi IX . t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
I közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárásbir. 

1900. évi 7859. számú végzése követ
keztében Varga Lajos nagy-kanizsai lakos 

! ügyvéd által képviselt gróf Festetics Jenő 
zala-ujvári lakos javára Horváth Antal mura
szerdahelyi lakos ellen 438 kor. s jár. ere
jéig 1897. évi nov. hó 15-én foganatositott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1460 
koronára becsült 2  bika, 2  kanczaló és 3  
tehénből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1899. évi V. 322/4. sz. végzése foly
tán 438 kor. tőkekövetelés, ennek 1871. évi 
január hó 1 . napjától járó 5 %  kamatai, 
és öszszesen eddig biróilag már megállapí
tott költségek erejéig Mura-Szerdahelyen 
leendő eszközlésére

1300. évi nov. hó 3. napjának d. u. 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi IX . L-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 752

Kelt Csáktornyán 1900. okt. hó 2 2 -én. 
Giavina János  k ir. b ir. vém-ehajtó

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyái

S ch e ffv r - fé le
kai. kincstári és tiixifa-toiep.
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