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A Dunántúli Közművelődési 
%ylet.

(A jó Dong kikel. — Mii tnnnd a »Nem*ef?“ — 
Elismerés az érdemnek — Mii teli Kanizsa ér
tünk? — Csáktornyát ne hagyjuk ki a s/.Aini- 

l Ah hői !)

Amióta Beksits Gusztáv országgyűlési 
képviselő megpendítette a Dunántúli közmű 
veiődési egylet eszméjét, a tekintélyes fővárosi 
napi lapok és a kisebb-nagyobb vidéki 
újságok egyaránt élénken foglalkoznak ez 
űgygyel, jeléül annak, hogy Beksits jó magot 
hintett el a földbe. Hogy a mag még nem 
kelt ki, annak csak az az oka, hogy a föld 
a mag számára nem volt előre elkészítve, 
nem volt kellőleg megművelve.

Nem sok idő kell hozzá, hogy a haza
szeretet jótékony napjának közérdeklődést 
sugárzó verőfénye, a közadakozás terméke
nyítő esőjének hatalma a esirázó magot 
kikelésre indítják, s a gyengéd női kezek 
gondos ápolása — miként a mindent íeluditő 
harmat áldása — folytán, megérjük a mag 
virágát s gyümölcsét is Aduig is, mig a mi 
napunk sugarai teljes erővel hevítenek és 
az ég csatornái megeredvén, az elvetett magot 
kikelésre bírják, az igazság érdekében, 
mely mindig hasznára van az ügynek — 
mi is szóljunk az ügygyei kapcsolatosan 
egyhez máshoz.

A »NemzeB m. havi egyik számában 
Beksits Guszláv orsz. képviselő a Dunántúli 
közművelődési egylet eszméjének lelkes haj 
nők a, e tárgyról értekezvén, N -Kanizsái 
olyannak tünteti fel, mint a melynek már 
eddig is nagy érdemei volnának a magyar 
culturának Muraközben való terjesztése 
körül. Szőrül szóra az emlilelt lap közleménye 
azt mondja, hogy »Kanizsa feladata a 
magyar culturát terjeszteni Muraközben. 
K a n i z s a  e h i v a t á s á t  n a g y s z e r ű e n  
t e l j e s í t i .  A legnagyobb elismerést 
érdemlik ezért nemcsak Kanizsa lelkes pol
gárai, hanem Zalamegye élén álló jeles 
fértiak is.«

Nagy elismeréssel és hálával adózunk 
hírneves publicistánk nagy érdemeinek. Soha 
el nem évülő hálára kötelez nemcsak minket 
Muraközieket, hanem kötelezi az egész hazát 
is, hogy a nemzet figyelmét felénk irányozta. 
Mert valóban szükségünk van a támoga
tásra. Hisz oly csekély számban vagyunk 
mi muraközi magyarság, hogy csak kiváló 
gond és teljes lelkesedés mellett vagyunk 
képesek a haza érdekeit és a magyar nyelv 
jogait megvédeni itt a határszélen, a haza- 
szeretet heve által elültetett 9 gondosan 
ápolt gyümölcsfánkat a közöny fagyától,! 
az északi széltől és a Drávánluli dértől 
megmenteni s virágzásra juttatni.

Mert el nem vitatható tény az, hogy 
magyar hazánk és nyelvünk érdekeit eddig

leginkább magunk védliik meg az itthon 
lappangó ellenáramlat és a két szomszéd 
behatása ellen. F. munkában segítségünkre 
voltak megyénk élén álló jeleseink és a 
kormány. De Kanizsa ériünk még edd'g m it. 
sem le tt!

Megyénk lelkes főispánjának mindig 
kiváló figyelme tárgyát képezték szeretett 
megyéje ezen fontos pontjának hazafias 
ügyei. A megyei közigazgatási üléseken, s a 
kormánynál teljes erejével támogatóit ben
nünket; ha/ megjelent köztünk, buzdított 
bennünket. Éveken keresztül kézzel foghaló 
módon tett tanúságot arról, hogy vidékünk 
hazafias előmenetelét szivén viseli. — Kir. 
tanfelügyelőnk, mint megyénk népoktatásá
nak tevékeny vezére, lelkesen buzgólkodik, 
hogy a hazaszeretet fája mély gyökeret 
verjen a Muraköz iskoláiban. Az ö buzgól- 
kodásaiknak köszönhető azon szép összeg, 
melyből eddig már pár ezer forint kioszta
tott s ez évben is 700 fit került kiosztásra 
az igyekvő magyar tani* ók és a magyarul 
tanuló elemi iskolai növendékek között. — 
A tanügyi kormánynak kiváló gondozása 
tárgyát képezi a Muraköz. A képezde fel - 
állítása, számos állami népiskola és tanítói 
állás szervezése, hazafias könyvek kiadása 
sat. tanúskodnak arról, hogy nem tekint 
bennünket mostoha,- sőt igen gondosan 
ápolt édes-gyermekeinek, kedvenezeinek.

De Kanizsát jogosan nem illeti meg az 
elismerés szava, mert Kanizsa, ha van hiva
tása (amint hogy van is) Muraközben, akkor 
hivatását, nem hogy »nagyszerűen* nem 
teljesiti, hanem sehogysem teljesíti s nem 
is teljesítette. Kanizsa eddig még mit sem 
tett Muraközért, legalább tudatosan nem. 
Kanizsa annyira el volt foglalva önmagá
val és saját rohamos fejlődésével, hogy Mu
raközt nem vette észre.

Nem elitélő szándékkal mondjuk el 
ezeket Kanizsáról, csak kiigazitólag, mert 
Kanizsa nem mintha nem akart, vagy nem 
tudott volna tenni Muraközért, de hiányzott 
nála az általános érdeklődés a mi ügyeink 
iránt. Avagy egyesek érdeklődését, némelyek 
buzdítását vegyük általánosaknak, miből 
Kanizsa városát elismerés illetné meg.?! — 
Tagadhatat an, hogy a kanizsai gymnasium 
évtizedek óta sok és sok muraközi fiút 
nevelt a magyarságnak, de ezt sem lehet 
Kanizsa város polgárainak javára Írni, mert 
maguknak a Muraközieknek magyar haza
szeretete, saját érdekük, sőt kötelességük 
kívánta, hogy ne Varazsdra, hanem Kani
zsára vigyék gyermekeiket.

A jövő, különösen a közművelődési 
egyesület módot fog nyújtani Kanizsának, 
hogy a megyében elfoglalt súlyánál fogva 
jótékony hálással legyen Muraközre Telje 
sitse majd akkor Kanizsa feladatát! Hozza 
helyre azt, amit elmulasztott! S mi Mura
köziek hálával leszünk iránta, ha segilsé 
günkre le?z. Beksits Gusztáv orsz. képviselő

szavait tehál csak úgy fogadhatja Kanizsa, 
mint előlegezett elismerést, amit a jövőben 
igyekezni fog kiérdemelni. Lelkűnkből meg 
vagyunk arról győződve, hogy Kanizsa tel
jesíteni fogja missióját a Muraközben s igazat 
íog adni Beksits képviselő azon nézetének, 
hogy Kanizsa feladata a magyar culturát 
terjeszteni minálunk.

Végül: Ha városokról van szó, melyek 
hivatva vannak cultur missiót teljesíteni, 
nem szabad megfelejtkeznünk Csáktornyáról 
sem. A Zrínyiek ősi fészke méltó régi ne
véhez I Csáktornya megérdemli, tiogy a 
magyarosodó városoknak mintául szolgáljon.
F. tér nem elégségei, de a jelen alkalommal 
nem is czélunk. hogy Csáktornya érdemeit, 
hazafias tevékenykedését felsoroljuk. Mulija 
és jelene elég garanczia a jövőre nézve; ha
társzéli fekvése, Horvát- és Stayerországgal 
való közvetlen összeköttetése, naponkinti 
érintkezése, lakosságának lelkesedése, haza
fias ambieziója elég íontos okok, hogy a 
csirájából kikelő Dunántúli közművelődési 
egylet a közreműködő dunántúli városok 

1 sorából ki ne hagyja.
Csáktornya valódi hivatása az, ami az 

előőrsé. Amint hogy igazak Veszter Imre 
képviselő szavai (e hó 2 án a képviselőház
ban), hogy Nagy-Kanizsa Muraközzel szem
ben igen fontos politikai érdekek letétemé
nyese, úgy igaz az is, hogy Csáktornya e 
fontos érdekek előőrse.

Ennyit és ezeket ezúttal többek óha
jára és a jó ügy érdekében. Nehogy 
Kanizsának kelljen az őt még meg nem 
illető elismerés ellen tiltakoznia s nehogy 
sine me de me* (Csáktornyát értjük) intéz

zék el Muraköz hazafias továbbfejlődése 
sorsát, jónak láttuk a nemes czélu mozgal
mak hajnalán felszólalni.

M  i

A  C s á k t o r n y á i  T i l r s i t s k ö r .
Csáktornyán, a szunnyadó Társaskör 

felébresztése ügyében e hó 4-én délután 3 
órakor a „Hattyú“-vendéglő nagytermében 
a társadalom minden rétegéből mintegy GO 
egyén jött össze.

Szilágyi Gyula, mint a jelen értekezlet 
előkészítői által megválasztott elnök Üdvözli 
a szép számban megjelenteket.

Ziegler Kálmán szükségesnek tartja az 
értekezlet megalakulásának kimondását s az 
értekezlet elnökéül : Szilágyi Gyulát, jegy
zőjéül Sárosi Lászlót ajánlja. A jelenlevők 
az indítvány értelmében határoznak.

Szilágyi Gyula elnök felhívja a jelen
levőket nyilatkozattételre, vajjou szükséges
nek s óhajtandónak tartják-e a szunnyadó 
Társaskör újjáalakítását?

Bélányi Tivadar mindenekelőtt tudni 
óhajtaná a régi Társaskör ezélját s ismerni 
annak alapszabályait.



Ziegler Kálmán megadja a szükséges fel
világosítást. A régi társaskör főleg társadalmi 
czélok előmozdítására, irodalom pártolásra 
szolgált. Felszólaló ismételten melegen ajánlja 
a Társaskör újjáalakítását s egy előkészítő 
választmány megválasztását indítványozza, 
melynek felada volna az évi költségvetés, 
tagsági dij, lapok, helyiség sat. ügyében 
eljárni és kész tervezettel lépni egy alakuló 
közgyűlés elé.

Wollák Rezső indítványozza, hogy a 
t*gsági díj maximumát már most állapítsa 
meg az értekezlet. 12 írt, maximalis évi 
tagsági dij kimondását indítványozza.

Ziegler Kálmán előbbi indítványát is
mételten ajánlja, egyúttal hozzájárul a tag
sági dij 12 frt maximumának kimondásába. 
Az értekezlet ez indítvány értelmében ha
tároz.

Baumann Zsigmond felveti a helybeli 
kereskedelmi kaszinóval való fusió kérdését. 
Ziegler Kálmán helyesnek tartja e kér
désnek napirendre tűzését, de annak idején : 
most még korai mert a Társaskör még nem 
alakult meg.

A Társaskör újjáalakítását előkészítő vá
lasztmány tagjaivá megválasztattak: Ziegler 
Kálmán, Pálya Mihály, Wollák Rezső, Jenei 
Gusztáv, Schwarz Jakab, Graner M Al- 
szeghy Alajos, Sárosi László és Szilágyi 
Gyula.

Az értekezlet e bizottságnak felhatal
mazást á d : a költségvetési tervezet elké
szítésére, alkalmas helyiség keresésre, alá 
Írási iv kibocsájtására, tagok gyűjtésére 8 a t

Ziegler Kálmán Szilágyi Gyula elnök
nek megköszönvén az értekezlet összelő 
vása s vezetése körüli fáradozásait, a Tár
saskör felújítását a jelenlévőknek ismételten 
melegen ajánlja Mire az értekezletet elnök
feloszlatja. j

*
Az előkészítő választmánynak a gyűlés 

után folytatólag megtartott értekezletén egy 
szükebb körű bizottság (Ziegler, Szilágyi és 
Wollák) választatott, az >n megbízatással, 
hogy tegye magát érintkezésbe a helybeli 
kereskedelmi kaszinóval a fusió ügyében. 
Az előkészítő-választmány további üléseit 
a sztikebbkörü bizottság jelentése után fogja 
folytatni.

h Cl ö n f é l é k .
— Á muraköz: tanitökőr választmánya e 

hó 8-án gyűlést tartott. Jenei Gusztáv elnök 
előadja, hogy a kör abbeli kérése, miszerint 
az országos tanítói árvaház-alapra a mura
közi kör által régebben gyűjtött összeg csa- 
toltassék a kör külön lapon kezelt tőkéjé 
hez — a központ állal nem volt teljesíthető. 
— Végleg megállapittatott a f. hó 29-én 
reggel 9 órakor megtartandó tanitóküri köz
gyűlés sorrendje: 1) Elnöki megnyitó. 2) 
Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag megválasz
tása. 3) Évi jelentés. 4) A pénztáros jelen
tése. 5) Eötvös alapról szóló jelentés. 6) A 
jövő közgyűlés helyének a meghatározása. 
7) Gönczi Ferencz felolvasása a magyar 
nyelv tanításáról a magyar és nem magyar 
ajkú népiskolában, különös tekintettel a 
nemzeti szellem ápolására. 8) Kovscsevits 
István felolvasása a kézimunkáról az isko 
ában. 9) Indítványok.

— Gyéuazhir, Urvftry Lajos a Csáktornyái 
választókerületnek 1882 ben megválasztott ors/.gy. 
képviselője, a »Pesti Napló* volt főszerkesztője, 
legutóbb a „Nemzet" belmuokatársH, e hő 8-án, 
életének 4*-ik óvébeu Budapesten elhunyt. A bol

dogultunk hült tetemei e hó 9-én nagy részvét 
mellett lemettettek el. Béke poraira !

— $éhiszeti vándor tanító. Dömötör 
László méhészeti vándortanitó e hó 16-án 

'Csáktornyára érkezik, ahol 5 napig az áll.
képezdében szakelőadásokat tart a követke
ző időben: május lf> án délután 5 —6 és fél 

1 óráig, 17-, 18-, 19- és 20 án min Jig délelőtt 
10 — 12 óráig. Ezen előadásokra a vidéki 
tanító urak is meghivatnak, akik az említett 
napok bármelyikén meghallgathatják Dö
mötör ur előadásait. A t. tanító uraknak s 
az érdeklődő közönségnek a legmelegebben 
ajánljuk Dömötör ur szakelőadásait a mé- 

I hészetről.
— Áthelyezés. Mayer Károly Csáktor

nyái kir. posta- és távirdahivatali tisztet a 
kir. |ósta- és távirdaigazgatóság N.-Kani-

jzsára helyezte át. ,
— Meghívó A cssáktornyai kisdedóvő 

egyesület alaptőkéje gyarapítása czéljából 
a „Hattyú" szálloda nagytermében f évi 
május hó 17-én föl Jv ásással, z nigora-, he- 
gedüelŐadással s szavalattal egybekötött

| társasestélyt rendez melyre a nagyérdemű 
közönség tisztelettel meghivatik. Belépti-dij 

' Hzemélyenkint, 1 frt. Kezdete pontban 8 
órakor Fel ül fizetések köszönettel fogadtat
nak s hírlapban nyugtatgatnak. Műsor az 
esti pénztárnál lesz kapható, mely egyúttal 

l beléptijegyül i« szolgál.
M ű s o r .  A Csáktornyái kisdedóvó-egye- 

sülei javára e hő 17-én rendezendő esté!y mínora: 
i I) Liszt „Khapsodia II,“ zongorán 4 kézre, elöad- 
ják: Wollák Rezsimé és Krasovec* Anno. 2)

I „Egy fejezet a haladás történelméből." Felolvassa 
Hock János. 3i Mayerbeer »Éjszak csillaga* he
gedű solo zongorák Ígérettel. Előadják. Dobossy 
Elek és Als/.egliy Almos. 4) Hugó Viktor: »A 
szegényekért.* Szavalja • Bölényi Tivadar. 5) a) 
Chopin „Kanlaisic finproinptu," b) (Jiüuteld : 
Polka de Conzcrt.f X<mgorán előadja : Wollák 

j Uexsönó. ti) Verdi „őida“ hegedti-soJó zongoraki- 
IMérettel. Előadják: 6obo>sy Klek és Alszeghy 
| Alajos. — A műsor végeztével, mig a terein a 
jtánc/ra alkalmassá tétetik, a közönség az alsó 
etterembe vonul. Vao-ora után tánczmulatság.

— M eg ő rü lt-, Csáktornyán özv. Okolcmai 
Okolicsányi Mária magánzó e hét elején elméjében 
megzavarodott Az üldözési mániában szenvedő 
szerencsétlen nőt e hó 9 ón reggel a gyorsvonat
tal szállították Budapestre a Schw^rzer-féle gyógy 
intézetbe.

— Május: kirándulás A atridói áll. isk- 
tantestülete f hó 3-án a atridói isk. tanuló
ival kirándulást rendezett a festői szépségű

j Santaveczre A kivonulás négyes’ sorban, 
zászlókkal és zenével valóban impozáns volt. 
mert olyan ünnepféle nap lévén, nagy nép
tömeg nézte az indulást és sokan a menet 
hez csatlakozlak. — Útközben a lelkes 
tanűgybarát és gond elütik. Knezevich 
Constantin báró ur, aki hazatérőben volt,, 

i sorainkba lépett, s az ünnepély sikerét és 
fényét úgy személye, mint páratlan szivjó- 
sága állal nagyon eme te. A 100-on felüli 
gyermektömegiiek fejenkint, egy-egy gulyást 
és fél zsemlyét füzeteit., étel után pedig 6 
liter vízzel elegyített bort osztatott szét 
Taraczklövések, a derült idő felvillanyozott 
mindenkit, s a gyermekek öröme határtalan 
volt, s úgy az igazgató mint a többi taní
tó urak a hangulat megőrzésére és fokozá
sára elkövettek mindent s az elért, eredmény 
minden várakozáson felül sikerült is. — 
Mindenki a legjobb hangulatban teljes meg
elégedéssel távozott, s amily példás volt 
az indulás, olyan v. lt a hazatérés is. Dicsé 
rettel kell megemlékezni Farkas korc<má 
rosról, aki kiváló előzékenysége és mindenre 
kész szorgalma által becsülését továbbra is 
biztosította

— §eküldetet A Felső-Mihályovecz 
felé vezető utón Krizsoputnál már több

mint egy éve elromlott a Ilid, úgy, hogy 
azon közlekedni nem lehet. A kocsival já
róknak több, mint egy félórai kerülőt kell 
megtenniük erdőn, völgyön, árkon, bokron 
vizen, sáron keresztül, hogy az útra rátér
hessenek. Kérdezzük, kinek a mulasztása 
következtében nem épül fel e híd s kit ter
hel a felelősség ?

— Ajánljuk Gaal Imre Csáktornyái áll. 
képezdei rajztanár, előnyösen ismert arcz- 
képfestő fényképészetét t, olvasóink figyel- 
mébe ! Gaal ur anyagi áldozatokkal fény
képészeti műtermet rendezett, be városuuk- 
ban s műtermét újabb felszerelésekkel egé
szítvén ki, teljesen sikerült felvételeket képes 
eszközölni, úgy hogy a versenyt bármily 
vándor-képiró val képes felvenni Állandó 
arczképkirakat.a a főtéren Tódor József keres
kedése falán megszemlélhető.

— Stratégiai tanulmány-utat tesz vidé
künkön mintegy 45-, legnagyobbrészt, törzs
tiszt. E hó 30-án érkeznek a tisztek kísé
retükkel és 120 lóval Csáktornyára, ahol
2 —3 napot töltenek. Innen Varazsdra, Ivá- 
noveezre s igy tovább egész Adelbergig 
mennek. Csáktornyán egy szálláscsináló tiszt 
már lefoglalta a szükséges lakásokat.

— Népesedési mozgalom Múlt évi szept. 
1 tői f évi márcz végéig a lelkészek kimu
tatása alapján a Csáktornyái járásban szü
letett 9G3-, meghalt 619 egyén; a szaporo
dás 344 A perlaki járásban született 874-, 
meghalt G15 egyén; a szaporodás 259.

— M S S m  § i m  8 Í M 8  Kerka 
?zt Miklóson Borsos Pál szolgalegény v é t 
lenségből revolverével meglőtt egy kis 1 
éves fiút. — A balatoni halásztársulal m. 
hó 2G-án Keszthelyen megalakult. Elnökévé 
Széchenyi Imre gróf, alelnökévé Putheány 
Géza báró választatott meg. — A zala 
egerszegi kenyér-egyesület a téli hónapok
ban 1400 darab kenyeret osztott ki 30 
szűkölködő család közt. — Gutmann Vilmost, 
a nagy-kanizsai izr. hitközség újonnan meg
választott elnökét m. hó 27-én iktatták be 
ünnepélyesen. — Balogh Árpád szinigazgaló 
társulatával Sümegről Szt.-Grótra megy 
Nagy-Kanizsán »Altiszti segélyző és önképző 
egylet* alakult.

Egyveleg.
Á  dohánytermelés statisztikája. Magyaror

szágban a múlt évben dohánnyal volt beül
tetve 81,058 kataszlrális hold föld, mely 
524,117 mélermázsa dohányt termeti. ÁPa 
gosan egy hold földön G4G és fél klogram 
dohány lermetl, mi a középen felüli termés
nek felel meg. Szivarboritéknak való levél 
beváltatott 2638 mélermázsa. Újabban a 
dohánytermelésre a következő 7 felügyelőség 
szerveztetett: a budapesti, szolnoki, miskolezi, 
aradi, debreczeni, nyíregyházi és szegedi.

P a s t e u r * in t é z e t .  B n c ia p o p t e n .  Buda
pesten is fognak már legközelebb veszoit eb-ma
rás elleni gyögyiutézetet alapítani. A »zereno<éile- 
nül jurták ingyen fognak utazhatni az intézetbe. 
A teljes kigyógyúlásra 2 - 3  hét kell. Noha az in
tézet még nem nyílott meg nyilvánosan, migismár 
16 beteg jelentkezett, kik közül 7-en teljesen ki
gyógyulva mentek haza.

tanügyi statisztika. Megyénk kir. tanfel
ügyelője a f. hó 5-iki törvényhalósági köz
gyűlésre érdekes stalisztikai adatot gyűjtőit 
össze. A zalamegyei lankötelesek összes 
száma G7,146. A leánygyermekek száma 
1418-al nagyobb mint a liuké. A tanköte
lesek az ulolsó 5 év alatt 599l-el szapo
rodtak. Nemzetiség szerint magyar: 50846



horvát 12145, vend 3410, német 739. — | 
Elemi iskolába járt 42974, felső nép- és 
polgári iskolába 737 tanuló. fskolamulasztá- 
sok büntetéséből befolyt 242 frt 94 kr. Az 
összes népoktatási intézetek száma 415; 
ezek között 20 állami, 70 községi és 319 
felekezeti. Az iskolák összes bevétele 388,547 
írt, amihez az állam 92,428 frttal járull. A 
tanítók összes száma 318, köztük 70 nő. 
— A kisdedovodák száma 11. Ápolást nyert 
bennök 1070 gyermek. — Iskolai takarék- 
pénztár 12 iskolánál van 1903 Irt évi be 
téttel.

fg y  már nem fiatal, de nagyon szellem- 
dus és okos nőt egy társaságban az a kel
lemetlen eset érte, hogy egyik berakott 
hamis tógát elvesztette. A nő nem titkolta 
az esetet és kutatni kezdték az egész szobát, 
de hiában, a fog nem került elő. Másnap a 
házigazda, ki élczelő férfiú hírében állt  ̂ kis 
csomagot küld a nőnek, az azt kisérő le
vélben örömét fejezve ki a miatt, hogy ő 
lehetett a szerencsés, ki az elvesztett fogat 
megtalálta, melyet ezennel vissza küld. A 
nő fölbontja a csomagot és — óriási sza
márfogat talál benne, A helyett, hogy e 
körülmény legkevésbé kihozta volna sodrá
ból, tollat ragadt és válaszol : Ámbár már 
régóta meg vagyok győződve irántami ba
rátságáról, de azt az áldozatkészséget, hogy

saját fogát húzza ki, csakhogy veszteségem 
pótolva legyen, soha se reméltem volna 
Fogadja szívélyes köszönetemet.

fejfájásoknál legjobb oly szereket hasz
nálni, melyek lekötik a meleget. Ilyen a 
kámfor-szesz, aether, chlorform, ezt taná
csos olajjal keverten használni, mustár-szesz 
a nyakcsigolyákat bekenve. Van az éppen 
e czélra használt szereknek egy összetétele, 
mely egy kup-idomu jegecz s Migrainstift 
név alatt minden gyógytárban kapható. Ez 
a halántékot bedörzsölve, hirtelen leköti a 
meleget s hiisitőleg hat, s tudva van, hogy 
a hideg fájdalomcsillapító.

futta lemosó rix Végy 18 grm vizet s 
2 grm nyers sósavat, keverd össze. E ke
verékbe egy fehér ruhadarab mártandó s 
vele az irás gyöngén megdörzsölendő.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M  A R  G I T A T  J Ó Z S E F
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U d a ta g a lT o i
Knjkftara ftaahal VUlpora kam >a 

predjlata 1 obanaas poilljaja.

P r id p la t a a  ro u a  Jo :
Na ctlo I t t a ..................... 4 f r t
Na pol Itta . . . . .  2 f r t  
Na ietrert Itta  . * . , 1 f ir í

Pojodint brojt koktaja 10 kr

Obinana aa polog pogodbo i fal 
raCuaaja.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstvenl i povuőljlvi üst za púk.
Ixlaal ivaki tljeden Jedenkrat 1 to : v u  ■vaku ncdclju.__

ShMeni fftuniM: „Medjimurskoga podpomagaju/ega tinovnitkoga druitva „Cakoveike Sparkasse*, „Medjimurskt sparkasse*, „ Dolnjo-Mtdjimurske Iparkas se*
i „Podpomagajulega druitva* B Gornjo-Medjimurskoga kultumoga druitvau.

Pomenjke i falingo pri gos- 
podarenju.

Jednomu gospodaru jednako ákodlivo 
je, ako prevnogo, ali premalo razmisljiva, 
kaj ő'niti m ora; prvo Cini neodluénog i 
nikakve nedonaáa hasne, drugo pák mén- 
tűje vnoge koristi, koju bi élovek imafi 
mogel. Jeden spametni razmiáljava i raz- 
Budjuje, kakvem naOinom on najbolje imetka 
spraviti si, spravljenoga éuvati, kaj i kak 
odtud najhasnoviteáe v^ivati bi mogel Ali 
nestaje on pri ovom razmiálavanju, zvráava 
ono, kaj za dobro spoznava, ravna se poljeg 
tóga i trsi se poljeg svojega spoznan;a za- 
isto baratati.

Dober gospodar nemora prepustiti, da 
nebi premiáljaval, kak najbolje i najhasno* 
viteáe svoje posle narediti ima ; mora raz- 
miáljavati, je li ono, kaj dini, zaisto je 
dobro i nameran pametnoga gospödarenja 
primerno, je li se nebi drugem i kojem 
nacinom bolje obvráiti moglo. Razmiöla- 
vanja takva jesu hasnoyita, ako zadnjié 
poljeg njih baraőe se, i gospodarstvo poleg 
njih zaisto ravna se.

Jesu stvari, kője sami vu sebi je9u 
dobre, kője vendar pod stanovitemi okol- 
nőst mi isto ákodu donaáaju, okolnosti öve 
ima gospodar dobro pretresti; nemora si 
zarad kakvoga dobiőka iz druge strane 
kvarn privleéi, zarad jedne menjSe koristi 
nemora se druge vek e mentuvati.

Na peldu : Jednomu konje imajuőemu 
mufcu je zaisto hasnovito, da si á njimi 
za plaőu vozec penez kaj zasluÉi; med tem 
tóga, ako premisli, da po tóm njegvo go
spodarstvo i obdelanje polja, kője vu svojem 
vremenu biti mora, *kodu trpe, da se gnoj 
raztepe i posledno dohodek pomenjsa, tak 
vredno je obdelanju po'ja vu vremenu, da 
se prepostavi dobitku, koj za plaőne vo^nje 
dobivá se.

Gospodar nemora biti nemarljiv, nego 
mora stalno i nevtrudno k poslu pritiskati, 
akoprem to negrfa tvrdo i teZko ide. Ne
mora se niti premalo, niti prevnogo éiniti ; 
nemora se élovek vu poslu drugeh staiiáev 
me^ati, niti na takvu postavljati, koja su 
ober naáe moci, preveö vnogovrstne stvari 
nemore élovek z basnom proprijeti, glavni 
posli zavuéeju se, ako se z nepotrebnimi za- 
bavljamo i na ákodu drugeh staliáov >te- 
tujemo Najde vsaki élovek vu svojem 
zvanju zadovoljno posla, kojemu zadosta 
véimti vnogiput premala je moé.

(I)alje sledi.)
Jeden stari Medjimurec.Gospodarovi posli vu majusu.
Vu sadovnjaku.

Mlado drevje treba je mtrljivo polé 
vati. Divje izrastline, kitice treba poreza

jvati, ar su oni drövju na ákodu. Ako 
drevje poéme tirati, okulirati treba, i to 
najpredi hruáke, onda jabuke, za tem drugo 
drevje. Za okuliranje je najtposobneáe lépő 
juternje vréme. íz onih drév, kője §mo lani 
cépili, treba svezke pobrati. A prem gusc 
nice, mravlje i druge Skodljive stvari mo- 
ramo pobit at> iz drév.

Vu goricah.
Pred prvom cvetenjem treba gorioe 

prvié okopati. Pri kopanju moramo zemlju 
dobro preobrnuti. Za kopanje je najboljle 
suho vréme. DraC se mora Cisto pobrati 

Vu vrtu.
Giede se moraju marljivo polévati, 

jós marljivele op'eti i oéistiti od svakoga 
draéc. Pol;eg graha, graáiéa treba koliéeke 
napikati. Koji dinje radi imaju, ako je 
dobro vréme, vu ovim mesecu treba nje 
saditi.

Na polju,
Vu muju’u vre moremo sejat.i prosu, 

len po drug pút, tak detelicu i mák. Zelja 
takaj moremo poéeti rezstdjivali vu ovem 
mesecu. Kolomper vre tira, nepozabimo ga 
okapati.

Vu iitnlci. „
Ne pozabimo £itek, koj ga jól ima —• 

dobro preobrnuti, da se nam nepokvari. 
Vu volnjaku.

Cmele pocneju vu tem mesecu rój 
puSéati. Na roje pasiti treba, poloviti i v



koft spravili. Koáe moramo éuvati od kuk- 
oov, volnjaka od pavudine. Pazimo, da ne- 
priatelji < raeljah : nodni melulji, nepokradeju 
ono, kaj nam marljifi delavoi Hkup 
znosili.

Razííovor med birovom i bnk- 
terom-

Bak té r : Vidim prijatelj, da su raoje 
redi ne ostale bez ploda ! Kakovu im«á 
knjigu vu tepu ?

Birov: Pogodile, kakova je to knjiga ?
Raktér: Tak se mi vidi, da bi b.la 

knjiga od nasleduvanja Kristuáovoga.
Birov : Ja  sam poslulinul vuSu red, 

pák sam h í kupi! jako dobru i fal knjigu.
Raktér : Fal ! No dobro pazi, jer sa 

véli, da akupec triput kupuje. Poveö mi 
onda, gde i za koliko si kupil tu knjigu.

Birov : Neki dán sam iáéi vu II . . . ! 
varad na Bennem, pák sam videl mnogo 
ljudih na jednom kupu Videói, pristupim l 
i vidim, da se knjige prodaju i to jako 
fal. MibUI sam si, im tablice viáe vrediju, 
pák sam si jednu kupil. Ali kak odprem 
knjigu, opazim, da je to sveto pismo no- 
voga zakona. No poved ti mi onda, nisam 
li dobro kupil ?

Bakter : Prijatelj dragi ! neje svaka 
gliva dobra gliva ; neje svaka knjiga dobra 
knjiga, ako ie baá i sveto pismo PokaZi 
mi tu knjigu

Birov: Eto je ! Bakter odpre knjigu 
pák véli : Ej brate moj! im je to ne ka- 
tolidannka biblija Dobro, ja póznám tu 
bibliju. Prodle jeseni je moj sin íz sol- . 
da* ije doma doáel, pák je lakovu jednu 
bibliju doma donesel i pripovedal je, da je 
takove kn ige jeden tflovek med Holdate, 
■koro zabadava delil. Meni se je to íudno 
videlo, pák sam taki iáéi g plebanoáu, 
jeli je to istinsko krléansko sveto pis no ? | 
Kak bii gospodin pogleda i knjigu, ovak su i 
mi rekli..: Jako si pametno naéinil, da si 
döftél pitat. Moj sinko ! to ti je krivo sveto 
pismo, kakovo englezi skoru zabadava med 
púk razpaCaju, minkéi, da na takov nádin 
aebi vernike spraviju. Pák buduő je to 
pokvareno sve‘0 pismo, zato je naőa cirkva 
svojim vernikom btrogo zubran 'a takove 
knjige Citati.

Bakter : Dragi gospodin pleb.*nuá, 
pák jeli je to istina, da élovek katolidanske 
vere nebi smel svetoga pisma rita'i, kak 
mi je to moj sused Őtefan rekel, koji je 
kalvinske vere.

Plebauus . 0  moj Miáko, kak nebi 
emel! Im sveta naöa vera ne «amo, da 
strogo zapoveda, da svaki dlovek vu ne- 
delju i svdlek mora svetu meíu poboZno 
pnsluáati, nego i to zapoveda, da moramo 
dobre knjige < itati. Pák budud sveto pismo 
reó bofju vu sebi zadrZije, mislim, da bolje 
knjige niti néma.

Ali moje dete duj : Pameten rlovek 
detetu neda noZu vu ruke. Tak de’a i 
sveta mati cirkev svojom decom. Nede, 
da bi sveto pismo nevűben dlovek zlo tu- 
madil, jer tumadenje svetoga pisma i j 

visokovudením ljudem mnogo tmda za- 
daie; pa zato vernikom samo takovo | 
sveto pismo dopufióa ditati, kője je po 
cirkvenom poglavarsfvu odobreno i tuma 
fenjem providjeno. Med, útim krádenik na vek 
dober tolnai dobi od svoga duhovnika. Ja 
bi vám vifteput dal dobre knjige éitati, ali 
kad mi navek todrapane donesete natrag 
a dobra knjiga je i draga.

Bakter : Lepő zabvalim g. otec dü
höt ni na dobrom tolnacu. Od sada se bu-

dem njihovih redih drZal. S Bogom ! Hva- 
Ijen budi JezuS Kristus I

Eto prijatelj, to su mi rekli gospon 
plelmnuá ; kaj ti veliá na to.

Birov : 1.) dober tolnáé je zlato vre- 
den ! 2.) Da je on Kálvin lagal. ar i kato- 
lidanske vere dlovik moZe sveto pismo di- 
tati. 3.) Nemojno takove svete knjige od 
nevernikov posudjivati.

Bakter : Sad sam znatiieljan, kaj 
budrá delal s tvojom kalvinskom biblijom V

Birov; I l m ! To niti sam neznam, 
ako mi nepovejte. Ja  mislim, da bude ju 
najboi|e za Iram metnuti.

Bakter : Oh ne ! na« ini lak, kak ja !
Birov: Kak !
Raktér : Prijatelj ! ja sara tak napra- 

vil, kak «am fi tál vu onom svetom pis- 
mu, kője sam dobil od g plebanu*a, da 
hu Atheniaui na predganje sv- Pavla 
avoje poganske kn.ige vu ogenj liitili.

Birov : Je ! Pa kaj budu anda Kál
vini rekli. koji govoriju, da nmo mi nepri- 
jatelji mudrosti i znanja.

Bakter : Staro je to ver govorenje ; 
ali neka ne srde, im s* véli : On ne srdi, 
koji laíe. Medjutim dudni hu ljudi ti Kál
vini ! navek govore, zakaj ih nepustimo 
zvelióiti se p .lég njihova vere, a oni »e 
nam nedaju poleg naöe.

Rirov : Ej ! ali je vel'ka mudrost vu 
va4oj staroj g avi.

Raktér: Jah, moj sinko, svaki dlovek 
bi mogel tak biti, ako bi vreme upot-ebil, 
ako bi po avetki i nedelab dital, i ako kaj 
nebi razumil, pital bi parnetnije.

Vuditi se i za tolnai: pitáti, nikad nije 
sramota ; ali vu gluposti oatati, ne samo 
da irt sramota, nego je i greh.

Tak ti je moj sinko.

V It Á C l T E L J.

K A J  J E  N O V O G A ?
Nespretna dala.

Vu obdiui Jauova zvanoj vu temedkoj 
varmegjiji hotel se je naáaliti Jovanovif 
zvani stauovnik sa lf> let starun Maneliom. 
Vzemo lugarovu pu ku v ruke tér ju uaperi 
áaljivo Da mladiCa. Ali vrag svigde ima 
svoju igru : puftka se spruii vu táj Ilip, a 
mladi Maneli vrusi se ua tla ranjen. 24 de 
bela zrna prestrelilo je njegcvo telő i neima 
ufanja, da bi mladT. vu Éívljenju osta). To 
su Ziiostne posledice uepromiáljeue S>Ie.

Velika strajka.
Vu BudapeStu su opet po éli strajku 

poslenikí vu velikoin broju. Svakojafki meStri 
prestali su delatí! pekarski detiói do 15*90 
na broju nedelaju niát. Po tóm odlufili su 
pekarski majstori, da budu deti^om povekáali 
pia. u, nu da si budu to ua pecivu nadj- 
mestili. Zato podraZali su kifliül i Zőinle, a 
vele, da bude i kruh skuplesi. To bi bil za 
siromaáüe stauovnike glavnoga varosa veliki 
vudarec, zato je poglavarstvo odlufilo vu tóm 
po8lu reda napraviti.

Batine i korba< .
Vu cnglonskom parlamentu ve.‘ su zdav- 

nja naprvo donesli, da se ima vpelati z\ sta- 
novite zlo. incc telesna kaátiga t. j. batine i 
korhad. Nekoji zastupniki suprotivili su se 
tomu od podetka, nu kak fujemo, potlaiu jih 
vje viíc pristalo na to, da se telesna kaátiga 
pela. Po tóm an.la sva je prilika, da budu 
englezi zakón stvoriü, da se budu stan.»viti 

izlocinci batioali i korbaöali. — Bormrfl bor- 
mes nebi ikodilo, da bi se i pri nas po iz- 
üimce takov zakón atvoril

Sreden 8kok.
Véli so, nije dobro iz kolah skakati, 

kada se konji prejilaáe. Nezdavnja voziia se 
je grofa Z-C8ija kdi Marija iz kaátela na 
á<*tuju s öetirimi konji. Na jednom visokora 
putu preplaJIi su se konji tér vudri vu bég. 
Kodiá ni;e mogel zadrZati konje ar su se i 
cugli potrgali. Groíica videra se pred jed- 
nom velikom grabom vu smrtnoj pogibelji, 
skoci iz koéi je van tér se skopitne vu grabu. 
Kóla se prehite i zdrobe. gori sedréi kodiá i 
inná budu jako izranjeni, a grolica ostane 
zdrava i neozledjena.

Krivo odsudjeni.
Veis Karol mladi dlovek vu Bedu sta- 

uujuei spravil je lainsko leto vu ormar 5200 
forint peuez. Jednoga dana nije uoSel svoje 
peneze ; budud vu hizi nije nikoga drugoga 
bilo, zito je on sumnju bitit ua hiZnoga 
gospodara tér ga zatuZil. Gospodar Klopf 
bil odsudjen na 2 leta reáta, nije mu hasnila 
uikakova ob ana. Pák nut letos iziála je 
stvar : Peneze Veisovc naáli su vu njegvom 
stanu, tak kak jih jc pospravil. Ovak nevuogi 
dovek ueduZno trpi.

Atentat
Befki personalni vlak idudi 2G ga 

aprila vu Pozson, skoro je bil neareden. 
Pri Schönfeldu na austrianskoj strani po
trgali su nepoznati zlodinei na 4 menta 
Zelezni ke :-inje. Sva srefta, da je pazitel 
Zeleznidke pruge to opazil i joá za vre- 
mena prijavil Nezna se áto je to (lelő po
ciiul, nu velika je sumnja na nekoliko ou- 
deánjili stanovnikov. Ovi popitkivali su 
pri straZaru za űojdudi vlak, zato se misli 
da su ovi >inje spobrali tor ovak vlaka 
porobiti kanili.

Óva vlaki.
Na kraljevskoj magjarskoj dr/avnoj Ze- 

lezniei pri átaciji Ilerceghalom zvanoj trk- 
nuli su se na drugoga majuáa v nőéi ob 
dve vurah dva tráni vlaki. Seres Mihalj 
konduktor i Kifi Mihalj voditel vlaka bili 
su tóm prigodom tak ozledjeni, da vezda 
teZko betelni vu ápitalu le/.e. Zrok öve ne- 
sreée opet je bila nepazlivost dotidoih Zelez- 
uidkili sluZbenikov.

Kaátel bududega kraljevida.
Nekoje novine pi Au, da je otec budu 

diga kraljevida Franc Ferdinanda nakanii 
kupi ti grofa Kegleviöa imanje Kistapolcsáuy 
zvano s kaételom skup. Vu to ime vdiujeni 
su potrebni koraki i Apor inspektor pregle- 
dal je i prccenil cclo imanje i kaitel vu 
Kistapolesanju, o dein je nadvojv odi Káról 
Káról Lajoáu kak otcu mladoga kraljevida 
radun poloZil. I bildas bude nadvojvoda ovo 
imauje kupil.

Druga Barbara Ubrik.
Jeden frau< uski poljodelavec imenom 

Jean Delaibre véinil jo sa svojom kóeriu ne- 
milostivno delo. Na peldu Birbare l brik 
drZal iu je 2 leta v láncú z v e z a n u  vu jednoj 
pivnici, gde ju je s gladom i zimom trapil. 
8 ga februara nááli su ju Zandari vu toj 
luknji na sprhnjenoj slami na pol golu, do 
kosti omrAavilu i svu izvau sebe. Ona jim 
izpripoveda, da ved po priliki 2 leta tu trpi 
i da ju jc sam otec tu zaprl. Nesreóna de- 
vojka oslobodjena je svojo vuzc a nemilos- 
tivni otec njeni sulu prédán.

Fehérvári Géza.
HpomcuuSi smo ved, da se hocc uaA 

bonved minister Fehérvári Géza na sluZbi 
zabvaliti. Vezda doznajemo iz sluZbenih novinah 
da jc imenovau za c. kr. feldecigmaistcra. 
Zvau tóga véli se, da bude oa za kratko 
vreme obceniti vojni minister za austro-ma- 
gjarsku monarhiju. To je visoka áteuga voj- 
ni. koga dostojanstva a mi se samo i adujemo, 
da je ovu nade domoviue siu dostigel.





5949 tk. szám 89.
Á rve ré si hirdetm ény.

A perlaki kir. jbirósAg, mint tlkvi 
hatóiág közhírré teszi, hogy a m. kir. kincs
tárnak Golubics Jeromos Ó3 Golubics Iván 
szent máriai lakosok elleni kielégítési végre- 
hajtási ügyében 10 frt 73 kr. tőke, ebből 
6 frt 77 krnak 1876. január hó 11-ik nap
jától járó 6 7o-°B kamatai 14 kr. adóbehaj
tási illeték, 3 frt 10 kr. végrehajtási 8 ez
úttal 4 frt 65 krban megállapított árverés 
kérelmi költség behajtása czéljából a nkani- 
zsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) 
területén fekvő algó-miháljevecz község 398. 
sz tjkvében A f. 2 sor 2416|a hrsz. ingat
lan 14 frt 50 kr,. az alsó-miháljevcczi 1086. 
tztjkvben A f 1 sor 2416 b hisz. ingatlan 
14 frt 50 kr. továbbá a szent-iráriai 50 
sz tjkvben A I. 632. 758. 1069. 2127. 2281. 
2451. 2981. 1785|b 2553j» 3124 a bw .
ingatlanok 209 forint, a szent-mái iái 1320.! 
áz tjkvben A f  394. 6 6 0  6 7 4 .  1437. 2586. ' 
4600. 4604. 4792 4845. 5158. 5371.
biaz. ingatlanok 329 frt, végül a szent má 
riai 1329 sz tjkvbeu A f. 811.1066. 2579 
2988. 1785|a 2553 b 3l24||b hrss. ingatlanok 
111 frt becsárban és pedig az alsó miliálje 
veczi ingatlanok alsó-mibáljevec7en a községi 
biró lakásán 1890 évi május hó 29 én d. e. 10 
órakor, a szent-máriai ingatlanok pedig Szent- 
Márián a községi biró lakásán ugyanaz nap 
d. u. 2 órakor Árvay Lajos zalaegerszegi 
lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen el
fognak adatni.

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

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevői 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
ped'g az elsőt az árverés jogerőre emelkedő 
sétől számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat u. 
attól 90 nap alatt minden egyes részlet 
után az árverés napjától számított 6 0 fc-os 
kamatokkal együtt az áiverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
ltüzeni. Éten hirdetmény kibocsájtásával egy 
idejüleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi osz
tálynál és Pálovecz község elöljáróságánál 
megtekinthetők. 598.

Perlakon, 1890. február hó 25-ikén.

j 1275. tk. szám 90.
Á t t é r é s i  h i r d e tm é n y i  k iv o n n i.

A Csáktornyái kir. jbirőság, mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Li9ziák Iván 

< végrehajtatónak Levácsics Imre és Regina 
végrehajtást szenvedő elleni 21 irt tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a nagykanizsai kir. törvényszék (a Csák

tornyái kir. járásbíróság) területén lévő pod- 
; tureni 99 tk. 97 hm sz. a. fekvő' és hozzá tar 
tozó legelő és erdő illetménnyel együt 219 írtra 
a podtureni 881 tk 1150 lírai sz. a. 144 írtra 
becsült ingatlanokra az árverést elrendelt*, és 
h o g y  a fennebb megjelölt ingatlant az 1890. évi 
junius hó 8-án d. u. 3 órakor a podtureni 
köznég háznál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiá'tási áron alól is 
cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 •/.-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ábau jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi no-I

! vember hó l ón 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyministeri rend -let 8. § ában kijelölt, 
óvadékképes értékpapír bán a kiküldött ke- 
zchez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz 
170. §-a értelmében a bánatfénznek a bíró
ságnál előlege3 elhelyezéséről kiállított sza- 
bályszeifl elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1890 évi mároz. 29-én.
A Csáktornyái kir. jbiróság mintáik vi 

halóság gőg

Árverési hirdetmény.
Alsó-Miháljevecz község tulajdonát képező belső korcsmaház, 

melléképületeivel

1890- évi julius hó 1-től 1892-ik év deczember 3|-ig
terjedő időre, (italmérési jogosultsággal) nyilvános árverésen a lég- 
többet Ígérőnek

f  évi május hó 15. napján d. u. 3 órakor
haszonbérbe adatni fog a helyszínén.

Az árverési feltételek Alsó-MiháUevecz község házánál ugy a 
szt.-máriai körjegyzőségnél bármikor megtekinthetők.

Kelt Alsó-Miháljeveczen, 1890. évi május hó 6 án.

goncsarics lipót István
körjegyző 599 1 -  1 község biró.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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