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VMér. S«t. F*ren<.*iek liáxa, hűi* 
lat, balra. Saerkeastöval érte- 
kasai lehet m indennap  11 4e 12 
óra kötött A lap eaelUiui 
réaaére vonatkozó miodon kóale- 
wóny k U r g l U l  J ó  s a s i  eaer- 

keeatA nevére kaklaudO MURAKÖZ
K iadóh ivatal:

Piechel FttlAp könyvkereekedéee 
[de küldendők az eldflaetéai dijak 

nyütterek év hirdetések. 

Hirdetések ju tányosán  szám ítta tnak

nem a mm nyelven megjelenő tírsadalí!, ismmE.mii h szépihoiui.mi hetilap.
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Á „M urdkősi t i is t i  Önsegélyző szövetkezet*, a „Csáktornyái takar ékpénztár*, u ,, M uraközi takarékpénztár* az 
„ A lsó-M urnkön-Takarékpénztdr* BÓnsegélyző-azÖPetkec«tu « a Afura köz-hegy vidéki közművelődési „Ónképző-

kör* hivatalos közlönye

Elónzetésl órak'
Eyíss évre . . . - 4 fri
Fii Ívre . . . <  2 fri 
Segyed Ívre . . . I fri

Egyes szám 10 kr,

Hirdetések még r l f  >y adtatnom : 
Budapesten' ttoldb.Tg«r A V. ói 
Kckstein B. hird Írod. tíécsbas: 
S< balek H , l>uke« M , Oppelik A., 
Uaube ü . L. éa tártánál éa lierndl 

Brbubeii: Stern ki

N yilttér petitsora 10 kr.

K özegészségil gy i baj a in k.
A lapokat befutó rérnséges hírek a 

Spanyolországban s egyebütt grassáló kole
ráról adják a tollat kezünkbe, hogy ége
tő hiányairól, közegészségügyünknek, ez 
időben és helyen elmélkedjünk. Nem elő
ször teszi ezt most lapunk. Utalhatunk ama 
számos alkalomra, a mikor mindenkor sza 
vunkal emeltük, hogy illetékes köreink fi
gyelmet e tárgyra fölhívjuk. Nem is kizá
rólag az aggodalom adta az impulsust cik
künkhöz, mert örömmel látjuk a ragály 
csökkenését, csak az alkalmat ragadjuk meg 
most is, hátha egy lépéssel közelebb hoz
hatnék ezzel az ügyet; megjegyezvén egy
úttal, hogy kötelességünk hű teljesilésében 
egyébkor sem fogunk belefáradni soha azért, 
mert a helyi sajtó főföladatának tekintjük 
reámutatni az égető hiányokra vagy a meg
lévők hiányosságára, hogy a bajok gyöke
rében orvosoltassanak. Legdrágább kincsünk 
egészségünk. És mégis sémikor máskor, 
mint éppen akkor, a mikor erről van szó, 
észlelhető a legnagyobb közönyösség. Ha a 
a fölszóllaló róla beszél, oly munkát végez 
körülbelül, mintha a vízben lyukat fúrni 
akarna : összecsap fölötte a közöny, a nern- 
báoomság, a rossz megszokásának poshadt 
tengere. Rendesen csak a veszély félelmé
nek hatása alatt történnek intézkedések, a 
melyeknek az egészségügy mindenesetre

használ veszi, ha a léit veszély elmarad is; Egészségügyi bajaink között a legna* 
mert minden ember úgy van az egészség- gyobhaknak tartjuk a fürdővíznek s kór- 
gél, mint a sóval : akkor veszi észre becsét, háznak hiányát. A fürdés egyik leghatal- 
ha hiányzik. masabb előmozdítója a test egészséges vol-

Lakosságunk nagymérvű mortualilásá sh topén e lekintetben állunk leg-
ról nem szólhatni, inért egészséges környé- írSstiiateKui. Persze, hogy itt a természet
künk, az időnek rendes járása, meglehetős bánt velünk fukarul ’ Adott ugyan patakot,
jó ivóvizünk a betegségeknek lápot nem de mikor fürüdnünk kellene nincs benne
igen nyújtanak. Kitekintve a bébe hóba sjviz. Hallani ugyan hangokat, a melyekből 
akkor sem nagy mérveket öltő járványaink- kivenni véljük egy közfürdő felállításának 
tói, vidékünk, s igy városunk is hazánk j valószínűségét, örülünk is neki, de nem 
egészségesebb tájékai közé sorozható. A j igen bízunk benne, mert az ilyen privát 
város újabban meglehetősen figyelmére mél- j vállalatok merő óhajok maradnak többnyire, 
falja közegészségünk ügyét is ; a gyermekek j Hábidallan gondold volna-e, ha a város 
beoltását szigorúan végrehajtatja. Az orvo- ilyennek fölállításáról maga gondoskodnék? 
sok által az intézeteket sűrűn látogatta!ja ;i lígy hiszszük, abban az esetben sem, ha 
a város utczáit s tereit, bár nem kielégítő- csakis szerény kamat mellett adná fejét ez 
lég, de mégis tisztán tartatja, s újabban I eszmére, még akkor sem vallanak kárát,
öntöztet is, a mely tekintetben a szomszéd I mert fürödni minden ember szeret, sőt 

. vidéki városokat, mint pl. Varazsdot, Kani kénytelen is ve'e, kivált az ily tartós ab- 
izsát, Zalaegerszeget fölül is m últúk;a váró- j normis melegben!
sunkon keresztül folyó patakot gondozza, Még a fürdőnél is jobban érezni hiá- 
nem rajta múlik, hogy kevés sikerrel, ren- nyál az állandó kórháznak. Minden vala-

i deleteket ad ki sűrűn a házak, lakások, ud- mirevuló kis város gondoskodik ilyennek 
varok, csatornák tisztán tartásáról; a befá- felállításáról. Város elnevezésre ennek hiú
sítható helyeken fákat u.ieí ; egys/úvaI » nyaban nem is reflektálhat S nálunk noha 
jóakarat méltánylandó, meri mindeme in- eddig mindennéven nevezendő bírható In
tézkedésekből látszik, hogy lassan történik vafallal s iskolával rendelkezünk, a kór
bár, de a sokáig megindult kezdetnek mégis háznak még csak eszméjét sem pendítettük 
csak elején állunk skecsegtethetjük magunkat meg Egy átutazó, ha útjában baj éri, ná- 
ama reménynyel, hogy ez intézkedéseknek I lünk otthont nem lel; a cseléd, főleg ha 
folytatása is lesz. | idegen illetőségű ; a magányos ember, kinek
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& „ M i r a k i 2“ t á r c s á j a .
Püli l)l\CSI.

I.
Pali bácsi remiin vüli ember volt : gazdag és 

nögyülölö. Abból ugyan, hogy valaki gazdag, nem 
következik rendkivüliség, abból sem, hogy a nftkef 
gyűlöli; hói az, hogy valaki gazdag s ugyanakkor 
nögyülölö, nem elegendő arra, hogy rendkívüli 
embernek nevezzük.

No, de a mi Pali bácsinkat mégis mindenki 
rendkívüli embernek tartotta és pedig azért, mert 
mind a kellót a tulságig vitte. Az elsót annyiban, 
hogy 8000 kitűnő hold földje leküdt egy tagban, 
azonkívül szép kin pénzecskéié hevert pénztári
ban és ha irigyek méltó boszankodására — hozzá 
még mindennap gyarapodott is. — Hogy meny
nyire vitte a nógyúlölésben, azt mindjén meg
látjuk ; elózetesen csak annyit mondok, hogy eme 
szenvedélye régen gunytárgygyá, példabeszéddé 
vált h oly buzgó volt abban, hogy egészen nevel 
ségessé lelt. Másrészt azonban Pali bácsi igazi 
nemes ember volt, magyar nemes, kinél senki 
joiihan megnem telelhetett Petőfi „magyar nemes'' 
alakjának.

Háza egyszerűen volt berendezve; tükröt 
szobájában elvból nem tartott. Az egyedüli díszét 
kardja és szép pipagyüjieménye képezték.

Vele lakott gyámba is: Filzessy Károly, ko
moly, szép, végzett ifjú, az öreg urnák legnagyobb , 
büszkesége Szolgaszemélyzete kicsiny volt, mert 
inast nem tarlóit. Hanem az már nevezetes, hogy 
szakácsa volt (egyssersmind kulcsár is), mert 
nőcselédet nem tartott, sót még egy időben mosó-!

nőjét is ('limaival akarta helyettesíteni. Csakhogy 
itt megjárta ő kegyelme, mert tudvalevőleg a 
chinai mosók oly erősen mosnak, hogy a ruha 
kétszeri mosás után nem használható. Így tehát 
mlgis megmaradt mosónő mellett, bár különben 
mindig panaszkodott, hogy a fehérruhájának olyan 
kétes szaga van, a mit ő makacsságában vászon 
cseléds/agnak nevezett.

Ezenkívül említésre méltók még házi köré 
ben agarai, melyekre igen sokat tartott. Egy szó 
bábán laktak vele s kitűnő ellátáauk volt.

Maga ugyan senkit sem fogadott, hanem 
azért ő el szokott járni bizonyos tisztes helyekre, 
de mint ő maga mondá csak a vászonnép bo 
szántására

(JyUlölte is a nőket egész leikéből. Pajta 
esett meg a következő történet is -

Egyszer Nádas tiszttartóhoz volt hivatalos egy 
névesti ünnepélyre. Történetesen a gróli család 
is birtokán időzött s magas jelenlétével megtisz
telni óliajtá az érdemes tiszttartót. A vacsoránál, 
melyben a grófi család is részt vett, Maii bácsit a 
magas grófné mellé találták ültetni a barátságos 
asszony értesülvén arról, hogy Pali bácsi gazdag 
nemes ur, beszédbe eredt vele, s sok mindent 
kérdezett tőle. Az. öreg ur izgett mozgott székén 
s mindenre hideg igen vagy nemmel felelt. Végre 
még azt is kérdezte a grólné :

Azt mondják édes Aciftdy ur, ön gyűlöli 
nemünket ?

Pali bácsi most merően szeme közé nézett 
a kérdezőnek, majd igy telelt :

„Hosszú haj, kurta ész! Vászoncseléd !“ S 
ezzel ott hagyta a nevető grófnét a laképné* 1, maga 
pedig más helyre ült.

Ilyen kalandok gyakran megestek az öreg 
uron, mások nagy mulatságára. Hanem volt egy 
dolog mégis, mely * egykedvűségét megzavarta :

nem volt örököse, kire nagy vagyonát hagyhatta 
volna, nem volt lia, nem volt gyermeke

„Ó nk egy akkora volna, mint az öklöm“ 
szokta mondani.

„De hát honnan, hogy, miként ? nevellek az. 
ismerősök, ha Pali bácsi meg nem házasodik."

M egházasodni?! Itrn .. Attól még a hála 
is horsódzott. Persze az ó jámbor nögyülölö la n - 
tásiája úgy képzelte el a dolgot, hogy az ököluyi 
liucska a / égből vagy talán pipájából lóg előug- 
rani s magát u következőleg bemutatni : . Apám. 
én tiad vagyok.w

Nem tudta v így legalább nem akarta tudn i, 
hogy az örökössel a gyűlölt nők szokták az 
embert megajándékozni, a mi hát persze nagy 
bolondság volt tőle.

Pedig hát kapott volna feleséget, ezret is 
és pedig nemcsak gazdagságáért, hanem azért is, 
mert éppen a nyers lartgailan modora tették ót 

ja nők szemében nemcsak keresetté, hanem ka- 
! póssá és érdekessé is. Ha nem leit volna oly el- 
j fogúit, sok opedő szemet fedezhetett volna lel. 
■Igy a nőkkel minden ellenszenve daczára is lóg 
lalkozolt és pedig oly sikerrel, hogy sok újkori 
Adonis megirigyelte és lett bánatában holdkórossá. 
No de a nőkkel legalább mégis veszekedett, de a 
fiatalságot ki nem állhatta és goromba, metsző, 

isokszor sértő gunyjávul messze Űzte őket magától.
I És mégis szerették ezek Is, boldog volt a kit le 
lőzölt. A miben volt is részük.

Egy i'yen uracsot, kinek szépen bodoror.ott 
lmja volt, következőképen telt ártalm atlanná :

„Magának amioe, épen olyan szőre van ott 
elől a tönkjén, mint az én néhai mopszlimnak, a 
Módiinak volt. Gyönyörű kis állal volt! Béke 
porain !“

(Eolyl. köv) kengyel fivadar.





ülni Illem, de viszontttdvüaölni már több, az mér van tarkóm ban. Kiveheti e ? — Azt nem tehe- 
kötelesség !tí — A büszke Imnkár jól megjegyezte tam, barátom, telelte az orvos mert belehalna ; 
a generálit szavait. de oly labdacsot adhatok, mely megoldja a vasat.





Premefiéenje
Njegovo Veliéanstvo je dr. Papp 

Gyula podsudca preloékog kr. kotarskog 
tmda vu Rétság premeatil

Stekli pes
Vu glavnom varoáu BudapeStu pri- 

pelila ne je neareCa sa ateklim psom. Kicz- 
ka István 13 let Mar deéak vgri2njen bi 
na vuliri od jednoga p«a, kojega je varas
ki jeden stratfar HkonCal a celu atvar re- 
darstvenoj oblasti prijavil. Izpoalani doktor 
Í2javil je pred koraiáijom, da je pes ovaj 
stekli bil, zbok cesa odredjeno je, da se 
vgriínjeni deéak vu *pit,al odpela i tam 
vraéi.

Pazimo na decu !
Vu Beregazáazu 3-ga o. m. Pokorni 

Ótefana zvanoga rukotvorca aini, jeden 
16. drugi 1! let atari hu ne kupát üli vu 
Vág zvani potok. Otec jim je iz fiale 
i ekei : pazite, ar ako He vtopite, uajte mi 
dioao dojti, ar budete biti. Neau bili dugó 
vu vodi, kada ne ntaresi vtapljati poéné. 
Na krik njegov mu mlajíi brat ide na 
pomoé Vtapljajudi ga prime za ruke, pák 
ga Hobum vlede na dna vode. Vtopili hu 
«e obedva. Na drugoj fitrani potoka hu ne 
pucke kupale. One su kriéati podele a 
jedna sigurnefia, bajd za njimi. 1 ovu ne 
sreónu je voda odnenln

Nepazljiva mati.
Vnoga mati je ved >uhko oplakivala 

nepazljivoat avoju prama novorodjencetu 
Hvojemu. Ovak je nezdavnja vu B<ulapeátu 
p . p Mária zvana mati 2 alostno obbodila. 
Vzela je nepazljiva ta 2 enska novorodjeno 
dete evője érez nőé k nebi vu pO'feelju 
Kada se je v jutro prebudila, imfila je| 
dete kr»j aebe mrtvo i éiáto zdru2 njenoi 
Kolika je Zalcat nesredne matere, koliki 
je strah njeni zbok odgovornonti pri 
sudo I

Sneg vu juliudy
Vu redkosti apada 10, da bi vu me 

secu juliuiu v nnfiem orHagu nneg eurel; 
pák ipák He to vifieput pripeti. Ovak nam 
prijavljaju iz Máramaros Szigeta, da je vu 
onoj okolici na 23-ga juliuda nekoliko 
pratov debeli aneg opal tér celu pokrajinu 
vu beli kepenjek oblekel. To se samo ra- 
zumeva da vu ovoj velikoj vruéini nije 
dugó t rajai, nego se je za nekoliko vurah 
ve« reztalil

Cudnovita strela.
Cudnovita atrela vudrila je nezdavnja 

vu Sterzinu vu jednu hi2 u, vu kokoj apai 
je jeden profesor sa svo|im ainom. Strela 
óva preletela je érez hiftii profeaora, gde 
je na stolu atojeftu tintaricu i jednu pa* 
pirnatu i kaiul ju na dvoje reztrgla, od 
ovud preletela je vu dolnju hi2 u, gde je 
m eínar sa svojom ienom apai. 2 enu ovu 
hitila ie iz pofitelje van, kipe je dől zme- 
tala od zida a ormar a posudom porinula 
na aredinu Iliié a niti ljudem, niti dru- 
gim stvarim nikakvoga kvara nije na- 
neala.

firozovita nesreöa.
Vu obcini Kony iáéi je Cresnjak Imbra 

na zavrtje detelicu kosit Detelica bila je 
viaoka i nesredni mladié nije vu njoj ni- 
kaj vpazil, pák komaj je nekoliko pút 
mahnul, zártáé mu *e kosa vu nekakovu 
tvrdu atvar. On prést.ane mahati tér po- 
gledne vu kaj mu ae je kosa zadela Na 
svoju afrahotu opazi v detelici malo dete 
— avojega maloga brateka. Iloée da ga 
pridigne, ab jaj aiga i pomagaj ! dete 
je vu aredini tela na dvoje prerezano.
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mert mint — semmiféle más szer — meglepő erővel és gyorsasággal alaposan kipusztitja a férgeket A vásárlásnál azonban 
ügyelni kell, és csakis a valódi *Zacherlin"-t kérni

Ü V E G C S É K H E Z  J  Z ACI IEH L NÉV A L Á I H Á S S \ L  |  |  j  VT T  \
l)e sohasem kell kimérve nyitott, csomagban vagy egyébb utánzatokat elfogadni. „Zacherlinw p *r vételnél, igen ajánlható 
30 krért egy ujonan feltalált ,Zacherlina fecskendőt is venni, ez uj szerkezet ine’l. tt háromszor annyi ideig ta r t  egy Üveg.
Csáktornyán kapható : Strahia testvéreknél, Göncz L gyógy- Alsó (.en-lván kapható : Kuss Kerdinand gyógyszerésznél

szerésznél, Gráner testvéreknél Htinrich Miksánál. ** r}71 9 j()

Nyomatott Fischel Fülöp lapfulajdonosná) Csáktornyán.
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