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Vili. évfolyam
Sserkeaetörel értekezni leket min
dennap 11 és 12 óra k ozott —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény M a r g i t a l
J ó z s e f szerkesztő nevére
küldetni#.

K i a d ó h iv a t a l:
Fisebei Fülüp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

/

lirdetésftjjiU ftyyjan szániittataak.

' Csáktornya, 1891. márczius 8-án

MURAKÖZ

MAGYAR és HORYÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g je le n ik

lie te u k in t e ^ M ie r : v a sá r n a p .

A •Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet*, a *Csáktornyai takarékpénztár*, a »Muraközi
takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

10. szám.
E lö flz jtó s l á r a k :

Egész évre
. . . 4 frt
Fél évre . . . .
2 frt
Negyed évre . . .
1 frt
Egyes szám 10 kr.
Hirdetések még: elfogadtatnak:
Budapesten: Goidberger A. V. i s
Eckstein B. hird. irod. Bécsben:
Scbalek H , Dukes M.. Oppelik A.,
Daube G. L. és társánál ás HtrndL
Brünbsn: Stern IC.

m

y y i tiér petittora ÍO kr»

Röviden összefoglalva ezekből áll az finálé* a hegedűversenyből Medelaohntól .
említett körrendelet, melynek nemes inten zongorakisérettel játszsza Reményi Ede. 2;
cióját kicsinyelnünk nem szabad. A verseny a) »Paraphrase de Conzert* Sur un théme
a kölcsönös mérkőzés és szembeállított Schuberttól, b) »Habanera« »Carmen*
erőkifejtés hatalmasan elő fogják mozdítani dalműből Bizettől, magánhegedüre átirta és
a nemzet physicumának, önérzetének fej játszsza Reményi Ede. 3. a) »Nocturne*
lesztését. Az ily verseny fogja szembeszö Chopintől, b) „Menüetté* Padarewszkytől,
kőén igazolni a tornatanitás terén elért c) „Bercente* (Bölcsődal) Huber Károlytól,
eredményt, ez fog rámutatni azon jövő d) »Perpetuum Mobile*, C. M. Webertől,
feladatokra, melyek a testi nevelés terén előad a Bodó Alajos. 4 »PJeyrera (Halász
még megoldásra várnak. Ez a verseny lesz dal), »Zapadeadó“ (Vargatáncz) spanyol
kiindulási pontja egyrészt a testi nevelés tánczok Sarasaiétól, játszsza Reményi Ede.
Síel. munkás 16 (6 4 7 .) 91 (827,) 62 (52°|#) iránt való általánosabb érdeklődésnek, más 5 a) „Rigolétti* ábránd, b) XV „magyar
Iparos
220 (69) 217 (50) 160 (84)
részt pedig azon nemes versenyzési szellem Rhapsodia* Liszttől, zongorán előadja Bodó
Kereskedő
58 (76)
76 (100) 123 (94)
Földmives
6 (30)
4 (16)
2 (100) meghonosításának, melyre nemcsak itt Alajos. 6 . Magyar nemzeti népdalok Remé
Napszámos
16 (32)
19 (37)
9 (82) hanem az elméleti tanulmányok terén isko’ nyitől, játszsza Reményi. 7. Homage h Paga
Fegyveres erő
3 (33)
6 (66) Iáinkban, de az élet terheivel való küzdel nini* Sur le theine nel cor pin non ni
Hivatalszolga
19 (100)
21 (80)
13 (65) mekben szükségünk van az iskolán kívül sancto, magánhegedüre szerzé és játszsza
Cseléd
114 (38)
73 (19)
66 (56)
is. S ha eltekintünk a szellemi haszontól, Reményi Ede.
Átlag tehát a magyar nyelvet a német mely az ország fővárosába való rándulásból
- Kiállít is Csáktornyán. A zalamegyei
és horvátajkuak 57, a németet a magyar az összes hazai ifjúságra háramlik az által
és horvátajkuak 52, a horvát nyelvet a hogy hazánk kultúráját az ott összehalmo gazdasági egyesület a f. évben náluuk
magyarok s németek 75% -kai beszélik.
zott kulturális intézményekben, gyűjtemé termény- és gyilmölcskiállitást rendez és
Kiviláglik pedig a fentiekből az a tény, nyekben szemlélhetik, az összetartás érzetét ezzel kapcsolatban tény ész-szarvasmarhahogy a város határozottan iparos s keres is fogja növelni különböző vidéki ifjainkban díjazást tart.
kedő szinezetll s hogy a magyarosodás azon érzetet, mely a régi görögöknél a
— (fizetésemelésért folyamodtak a nagynemcsak az iskolába járó gyermekek között legtávolabbi szigeteken lakó fajrokonokban kanizsai tanítók. Rájuk fér, mert sehol a
halad óriási lépésben, de a városnak sze is ápolta azt a tudatot, hogy ők a nagy, megyében nincsenek a tanerők oly rosszul
replő lakósainak sorában is, mi elég alap hatalmas görög nemzetnek a tagjai. S a fizetve, mint épen Nagy-Kanizsán.
arra, hogy Csáktornyának magyarságát elfo hogy ezt az érzést, ezt a tudatot az olympiai
— y j állami ménállomás. Murakeresztur
gulatlanul megítéljük.
játékok fejlesztették az ó kornak legvitézebb
s legműveltebb nemzeténél, akként ennek a község, a kerület országos képviselőjének,
Fejér Miklós államtitkárnak hathatós támo
Magyar tanulók orsz. torna versenynek is ilyenek lehetnek a követkéz, gatása
folytán kieszközölte a kormánynál,
ményei, ha a társadalom által fölkaroltatnék*
versenye.
A társadalomtól függ tehát csak; a fiatal ho;zy Murakereszturon királyi állami mén
állomás állittstik föl, mi a vidék, jelesül a
A tornaügynek emelését s hazánk ifjú Ságban nem fog hiányozni az akarat, Muraköznek lótenyésztésére kétségkívül elő
de
a
képesség
sem
a
versenyben
való
ságának eddig jóformán elhanyagolt testi
nyös lesz.
nevelését van hivatva orvosolni széles lát- részvételhez Majd meglátjuk, mennyire
— B & n e lly G é z a ügyvédjelölt Bánelly
valósulnak
meg
kultuszminiszterünknek
körű közoktatásügyi ministerünknek újabban
Sándor köztiszteletben álló perlaki kereskedő fia
kiadott körrendeleté, melyet az ország összes messzeható tervei.
30 éves korában e hó 6-án elhunyt. Áldás porain !
Mi üdvözöljük őt a kezdeményezés
közép- polgári- és ezekkel egyenrangú szak
— £ z építendő vágóhíd dolgában ösziskoláinak s tanítóképző-intézeteinek igaz terén!
szehitt városi képviselőtestületi ülés, már
gatóságaihoz intézett- Czélja e körrendelet
másodizben sem volt megtartható. Első
nek egy oly egyetemes intézménynek léte
hCLÖXFÉLÉK.
alkalommal azért halasztották el, mert nem
sitése, mely egyetemes voltánál fogva egy
— S v a s t i t s B e n ó ö méltósága, megyénk volt határozatképes; f. hó 2 -án azért nem
nagy, országos keretben egyesítse legalább
rövid időre az iskolai tornázás terén nek köztisztelet és közszeretetben Álló főispánja tarthatták msg, mert nem jelentek meg
szétszórtan és elszigetelten működő törek Durman Antal ezredes úrral e hó 6 An Csáktor elegen Reméliük, hogy márczius 19-én, a
nyán és 7 én Perlakon jelen volt a magán tényéte
véseket, hogy igy az országnak mentői mének osztályozásánál, ö méltóságaik ssámos év mikorra az ülést újból elodázták, nagyobb
több iskolájából jövő tanulók a rendes óta évenkint kétszer jelennek meg ez ügyben számban jelennek majd meg a város t.
tornagyakorlatok együttes bemutatásával Muraközben, s már meg van kézzel fogható nagy atyái, hogy a vágóhídnak sorsa végre
mintegy élő alakban szemléltessék a hazai haszna a népnek a muraközi fajta lovak eladá valahára eldőljön.
iskolai tornázás jelenlegi állapotát. Ennek sából, melyek nagy keresletnek örvendenek. F ő
— ^ zalamegyei h. é. vasút-részvény
ispán urnák a muraközi lótenyésztés elövitele
eszközlése száljából a folyó évi pünkösdi ügyében soha el nem mosódó érdemei vannak s társaság február 26-án B idapesten tartotta
ünnepekre, máju 9 hó 17-én és 18-án Ma hálára kötelezik nemcsak a muraközieket, hanem alakuló közülégét. Szájbely Gyula elnök
gyar Tanulók Országos Tornaversenye fog az egész megye közönségét.
jelenté hogy a részvénytársulat alaptőkéje
tartatni a fővárosban.
— (jfárciius 15 ének szándékba vett 4 758,300 írtban van megállapítva és áll
A tanitóképezdékből és a polgáriiskolák megünnepléséről már megemlékeztünk A 11574 drb 100 írtról és a bemutatóra szóló
ból csak azok vonatnak be a tornaversenybe, dalárda elnökségéjek megkeresésére az ün törzsrészvényből s 36008 drb 100 írtról §
melyeknek növendékei az egész tanéven nepélynek programmját most a követke bemutatóra szóló elsőbbségi részvényből. A
keresztül részesülnek rendszeres tornaok zőkben adjuk: 1 . Kossuth dal, Ábrányitól; közgyűlés az elnöki jelentést tudomásul
tatásban. A tanítóképzők összes osztályai, 2 . Gyere haza, Iíubertől; 3 Ünnepi beszéd vette, az alapszabály tervezetet elfogadta és
a polgáriskolák V.-VI. oszt. tanulói közöl elmondja Zrínyi K ároly; 4 Borús az ég, az intézőknek az előmunkálatokra nézve a
csak azok vehetnek részt, a kiknek szülői Kiegertől; 5. Alföldi legény, Riegertől — fölmentvényt megadta. Az igazgatóságba
beleegyezésüket jelentik be az igazgatóságr Az ünnepély a »Iiattyu“ szálló nagytermé beválasztattak : Csertán Károly, Eitner
nál. 12-nél kevesebb tanuló egy-egy isko ben, márczius M én, esf j rendeztetik. A Sándor, Fenyvessy Adolf, Krausz György,
lából nem jelentkezhetik. Olcsó ^utazásról, közönséget szívesen látja a dalárda. Külön Krüzner Győző, Puteáni Géza br., Svastits
2- 3 napi ingyenes elszállásolásról, mérsé meghívók nem küldetnek szét. A zenéről Benő, SzAj bely Gyula, Schermitzer Gusitáv
kelt áru élelmezésről s folytonos fölügye Sárközynek helybeli társulata gondoskodik. és Volz Erigyes dr. A telügyelő-bizottságba
létről gondoskodva lesz. A tanulók kísére Kezdete pont 8 órakor. Belépti dij nincs bejutottak: Grosz Károly, Lakatos Aladár,
Potyondy Gusztáv mint lendes és Hajós
tében utazó tanár útiköltsége megtérül,
— államsegély A helybe i kisdedóvó Mihály, Kovács Károly és Müller Henrik
azonkívül napidijra is számíthat.
egyesület kiadásainak részben való íödözé- mint póttagok.
Hogy egy-egy iskola növendékeinek
sére 150 frt államsegélyt utalványozott ki
egyűvétarlozása a verseny színhelyén kitűn
— M ih & lo v io * hibomok-érsek utódjául a
a magas vallás- és közokt. U. m kir mi- „Bp. H.«
értesülése szerint dr. Volaíka Nándor
jék, szükséges, hogy a tanulóknak tetszés
nisterium. — Ilasonlóképen a polgári fiú kanonok, ez. apát, mioisteri osztálytanácsos, a m.
szerint választott egyenlő szinü flanelt vagy
iskola föntartására is dologi kiadások czi- kir. kultusministeriumhan a kath. Ügyek vezetője
tricot tornaingeik s egyszínű olcsó sapkáik
mén öt egymás után következő évre neveztetnék ki. Volafka számszerűit a 74-ik
legyenek.
püspök volna a zágrábi püspöki széken. Megem
folyósította a rendes 300 frt évi segélyt.
A verseny megtartására s a főváros főbb
lítjük, hogy a zágrábi püspökséget S/.ent Léssió
nevezetességeinek megtekintésére együttvéve
— Reményi £de hangversenye, mint a magyar király 1093-ban alapította és 1863 bán
két nap, az utazásra 1 — 1 nap szükséges, hogy már említettük, a jövő héten szom emeltetett érseki rangra. Eltekintve a régi latin
nevű és horvát s más vezeték nevű püspö
melyre való tekintettel osztandó be a szün baton, f. hó 14 én lesz. A programm a kereszt
köktől, kik kösölt sok magyar volt, a kővetkező
idő ia
következő pontokból áll: 1 . „Adante és magyar nevű püspökök ültek a zágrábi püspöki
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Broj lo.

1S9i .

8 urednikom muci je svaki dán
já v o rit i med 11 i 12 varom. —
Sva poSiljke tiőufe *e rad riaja n o *
vinah, naj se poSiljaja na ime
N a r g i t a i J o t e f a urednika va
Cakovac.

P r e d p la t u a c e iia | e :
Na celo leto . . .
Na pol l e l a ^ O - .
Na é e tv e rtie ta . .

L

4 írt
2 írt
1 írt

fu jed in i broji kofitaja 10 kr.

I z d a te ljs tv o :
Obznane se poleg é g ő d b e i fal
raőunaja.

K njizara Fischel Filipova kam sa
predplata i obznane poSiljaja.

n a h o rv a íü k o m i n ia g ja rs k o m
**

I z la z i s v a lc i

j e z i k u i z l a z e c i i l r u z t v e n i z u a n s tv « * n i i povm*B j i v i li« t z a p u k .
tijo c le n

j e d .e z i l^ r a t i t o : v cl

Sluzbeni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajucega őinovnickoga dru£tva‘k „Cakoveőke Sparkasse“ , „Medjimurske sparkasse *. i

Zimski razgovori.
VIII.
2. 0 duinosti druZine.
Dober s’uga blago baraCe s marhom.
Cuva ga od pogibelji, i ako opazi, da mu
kaj fali, to taki javi gospodaru, da se
mar^etu pom ore; vu poCetku betega da
mu se najprvlje doskoCiti i pomoói, doCim ako se zakesni, more maráe poginuti,
pák eto ti"iz nemarnosti veliki kvar go
spodaru. Tak ti je i s orudcljem ; dober
i valjan sluga pazi i Cuva kóla, plug,
branu i ostalo orudje, da se ne pokvari
i kaj more, to sam popravi, da pridpara
gospodaru stro.-ek na kovaéa i na kó
lára.
On ti vsu poljsku ineStriju vu redu
drii : hame i jarme, branu i válj, mo«
tiké i lopat* ;*zubace i kosé, ba ta i sekira tér vsaki i najmenjái svedrié ima
svoje posebno mesto, i tam ga postavlja,
da gua mu je kaj tréba vu ruke vzeti,
da taki najde, a da nemora iskati po
veih kutih psujeC i kuneC.
Pák nigdar nedopuÉCa, da bi se prez
znanja gospc larovoga odneslo kaj od hite,
ako pák zna. da je gdo komu kaj dal.
to je potrebno onda da taki gospodaru
povő, ar drugaé nije poáten ; ar skriva i
zaklanja tata, tér je krivec grrha ; to íziskuje vérnost, za koju se je sluga zave
zal — kak da bi prisegel - gda je stopil
vu sloibu.
Poéten sluga ne sklapa s deklami
neéistih veza, nevodi sramotne razgovore,
i ako zna da gdo vu hiii tak déla, da
nebude vekáega gréha, pové gospodaru.
da to svojim naCinom zapreci.

*

n e d e liu i
t.

d.

spodaru i gospodarici navék pred oémi vsaku ienUi a tim vi§e za sluZkinju. Gizda
predragi naá zveliőitelj Jezad KristuS, naj pri siroti je vraáji vrabeo na gréb.
ga od srca obljube, pák se bude on vu
Zenska dakak mora biti ut k óista i
njihove hiZe nastanil, tér bude i njegvoga
snaZna, ali slutkinja, koja se s opravom
blagoslova pri hizi.
gizda, tor hoée, da se nosi kak gospa, je
8mc3na, kak zaba, koja je hotela spodobna
3. Posebne duZnosti s’uZkinjah (de- postati volu. Spametna slutkinja ne trcéi
na nepotrebne stvari i oifrarije, veő je
klah)t
>paravna, Cuva kaj je gazdariCino, cuva i
JoZek je hotel ov veóer da nastavi svoje.
govoriti od deklah, ali se je zdigla Róza
Nikaj nepoteplje, vse pospravlja, pri njegva Zena, tér mu je re k la ; fcCakaj digne i pero, i iglu i komád konca, pák
raalo, moj dragi, ja bum nekaj rekla od vse pospravi misle i si ; kamen do kamena
sluZkinjah (deklah), a ti sudi, jeli budem palaCa, zerno do zrno pogaóa. Gospodaiica
ja tak Ijepo govorila, kak si ti snoCka drZi deklu zaradi posla, da joj pomaZt,
govoril od slugov, tér je poéela ovak :
zato traba, da jt dekla marljiva, ds s«
Po tenje je n&jvek$e dobro vsaké Zenske, vsigdi grabi aa posel, da se rano stane
pák i vsaké dekle.
a ne da je dremeZljiva kak léna macka.
Prava dekla cuva poitenju svoje kak
Za rana jutra mora ona veC vse posvoje oko. Zato mora ona biti navék tiha
mesti, í poskofiiti vu átalu kravam i k
i srameZljiva. DévojaCka kráéanska C stoőa
mladini. Vsigdi mora rod i CistoCu drZati.
izdaje joj se iz vsaké reii, pogleda i drVse mora imati vu kubnji svoje mesto
Zaira, ne goji niti nevodi nikakve skrovne ljubavi s nikim, ar zna, kakve se tuZVse mora biti Cisto oprano: lonci,
ne nesreée porad ja ju iz takve ljubavi. zdele, tanjiri, Zlice vilice i tak dalje ;
tér se vuői pameti tudjom nesreőom, da dojna ákatica (deiica) mora ss od CistoCe
8e nepopiői.
bbskati i vse mléóno posudje isto tak.

Dobra sluZkinja je verna i privr ena
Navök mora biti skozna i na ogenj
vsim srcem svojoj gospodarici, tér i^ée i paziti, navlastito v zimi, kad se kuriju
dé'a vse vu hasén njezinu i njezine fa- peCi, ili kada kruh pece, da se nesuSt
milije.
sirova dr?a vu peCi,,da^se ;po.var (ogenj)
nedogodi.
Tak si ona predobiva ljubav i preValjana dekla ljubi décu gospodaroát manje avoje gazdarice, koja joj bude
na ruku igla s tolnadom i finom, da ju vu, pazi na nju, tér negovori nigdar ni
kakti valjanu i poátenu devojku obskrbi. jedne nepristojue reói prsd njom. Ako
pák kakve nespodobCine opazi pri déci,
Prava sluZkinja neménja vsaki mésec P'»'é materi, a éuva se vsaké halabuke,
svoju sluZbu, véé se trsi, da óim viáe ljet sradje i piuvanja.
ostane vu kojoj hiii, ar je njoj lo na po
Dobro druZinée bude navék napreLehko se Je po~liznuti, ali se je llenje.
dovalo, ar mu nebude menj kai blagoelov
teZko pridiCi, zato tréba paziti na vsaki
Vu vsakoj hifi je nekaj je, kaj ae Botji Pák mu bude denes zutra, kada
svoj korák.
druZinóetu nedopada, ali tréba misliti i liude svoje, vse dobro i lo, kaj se je ravBogoljuben sluga je takaj áparaven na to, da i gospodari vnogo tóga podno- éilo vu sluZbi.
nerazteplje svoje teZko zasluZene zashiZbe, siti moraju od svoje druZine.
Nemarne pák i neposluáne sluZkinje,
vugiblje se krCmam i grdim sestankom.
Tiha, strpljivna sluZkinja vsakomu je nigdar nebudu na dobio do le ; zvekáinom
Ako li teda ;rnegda a dopuéőenjem draga i mila, a jeziéljiva i ocerljiva vsa se potepeju i nesreCne postanu, zanoie
svojega gospodara ide kam na poSteno komu je odurna Sluikinja koja vsemu pák se s décom po svétu tuino potucaju.
veselje ili zabavu koju nedelju, to bude prigovarja, na vse se srii i Úja, nije
Pák ako im i pojde za rukom, da
idei po veőernici i krá anskom navuku. vrédna, da jeden den sluZi vu poátenoj
zamuZ otidu, to nemreju sreöne biti niti
Jako je za zvelióenje donaflajuée, da Bo biii.
vu zukonskona staliSu, ar budu nevék
bom vu Brcu ponesemo navuk BoZji i
Prava je neprilika vu hiii druZ:níe. ostale ljene i nevaljane, — rodile budu
onda. kad idemo kam, da se razveselimo; a to na s bude od vnogoga gréha kője vse skrovnosti hiZne zavoáe, vse zna, samo décu, a sirolice budu samo kruh*
kaj se vu selu dogadja, pák to raznala stradale
obCuvalo.
po selu ; tim raztruje vefkrat jedna jedína
Gospodari se dandanas punim pra zla peráona célo susedstvo, dapaóe célo
Ako pák dobiju oltroga muZa, eto
vöm tuie, da su dobri slugi r< dko po- selo.
gotove nesreőe, ima onda batina i rémén
sejani. — Kaj je zrok tomu ? — Nikaj
posla dosta. da su im vsa pleéa módra,
Vu nijednoj poítenoj hi i netrpi se — Tak je ta vrstna gaadarice Hoza odCi
drugo, nego pomenjkanje pravoga dulia
ni jeden ('as íatica, tak se netrpi niti tala, kakve moraju biti sluékinje
kiáíanskoga ili bogoljubnosti.
Vu naSe muZke hiZe n&j se nastani, takvo brbljavo druZinCe; ar je i ovo tat
prava vóra i bogoljubnost, naj bude go hiZnoga poátapja Gizda je pogibeljna za

Zlatna svatba ili, kak se mla*
dez ima voditi.
Stari otec Podolnjaé obslu2 ival je sa
svojom 2enicom Janóm zlatno gostuvanje.
Pét sinov i tri Lrteri i dvadeset i tri vnukov i vnuőicah bilo je na toj svatbi prav
2ivabne dobre volje, Koji su otcu i délu
sreéu íelili, da su vu Ijubavi i slogi sa
8vojom dragom 2euom sreéno do2 ivili pet
deset zakonskih let. I suselov se je takaj
zebralo na veöer, koji su vu gostbi veselo i
odprto razgovar.ali oi svakojakh poslov, to
su Podolnjaéa hvalili, da ima tak vrednu i
poőtenu d cu. I dohta, kak je dra2estno
bilo gledati, na okrug sedeéu familiju Po
dolnjaőovu, kakti mladice okolo ülj ke mlade,
a \nuki predstavljali su se iivahno groÉdje
Da brajde, koji sreéuo obuzima i prijazuo
vénca hi2u.

Pokojni moj plebanus — daj njim Bog
duái leliko oni su me, gda sam se tenil,
pák i moja zaruéuicu oátro izpit&vali kriéauskoga navuka* i da su ss ogvedoéili, da
su sva zadosta podvuécna, kak to zakouske
dii2 »osti na uovo iziskuju, naj je izpunjuju,
da n)im zakonski jarem sladek bude i staliá
sladek.
,D.agi moj !u rekli su mi, ako vám
décu da, prirniti jih s Yeseljem i zahvalom.
Cím njili ved bude, veksa bude éastna vám
zakoaska sreéa. Nerazumui su zakonski
pari, koji se plaáiju mnogo dőce, pák ako
jih Bog s jeduim ili s dvemi daruje, vcé
njih se greáno vugiblju.

Kud janjiói skaőu, tud je Bog i paáe
takaj dal. Déca su uajdraiije blago hi2noga
zakoua, i vám takaj budi najprviöa skrb,
decu svoju valjano odhraniti. Mnogo bolje
i leie pako budete si decu vredno i krep »stno odhranili, ako bude njih po sedmePovej dér nam sused, kak si se po- ro, nego li, ako bi jedno jediuo ili pák
naöal, da si tak visoku starost doíivel ? dvoje imali.
zapita Zupanov Franc. Nője mi potrebno
Roditelj', koji jedno samo dete imaju,
dugó razlagat, kak se iivíjenje poduiuje i radi ga razmeziju i omelikaÉiju, Svojemu
zdravlje obéuva: odgovori rau sede glave. jediocu dopustiju é sa si samo po2eli, a
Moli i delaj poleg potrebcée svojpga stalDa stralia mu pák, kojega mu je treba, nedaju
i kak je pravo, te se nepreleni. Pij i jedi
Takov jedinec izraste navadno razposaza potrebodu, tér se éuvaj ne vu merenosti jen sió, hallata kéi, koji otcu i materi ved
Vzemi za dobro, kaj ti Bog da, te se skrbi i suzah preuzrociju, kak po dösetero
valjaue dece Samo si ovo zapametite, te
b Yeseljem mprevzcm', i velikoj ialosti duboko vu srce i glavu vutisnite.
takaj se ce povdaj, te budi zadovoljnoga
Prvo si dete prav briiuo i dobro odsrca, ar Bog skrbi za sve, i kaj je stvoril
gojite, to je porodiénoj éeljadi najpoglavisve je pravo naredil.
tiöa znauost. Bude li prvo dobro i valjano
Imáé li décu, bri2no je pazi i budno stvoreno, onda bude sve druge za sobom
vodi, da te nebudu preraco vu grob sprr- piivlcklo i po sebi privuéilo, ako li pák
se vám prvo izkrivi, naravska je posledica,
y í I í ; kak
vréina deca produzuju iivíjenje da búdta i sledeői za njim po zlu krenu'i,
roditeljem svojim, kak m ni moja déca, radi őe^á i vám bude gorje ! To vám takaj
hvalim Boga, zla pák i nevaljana déca jedeuput samo jós récém :
otcu svomu i materi prerano izkaju jamu,
Moiite i skrbite, da prvo vám déte
te jih pod érnu zemlju spraviju ; a i oui 8\ira drugim aober izgled i iiva prilika
sarai se takaj naglo za njimi onamo spra- bude. Ovak su pokojni nná gospodin lepő
nas podvuvili.
viju.

od zlih
lehko;
teiko,
Jancek

navadah i éin&h. Obcuvati deca je
ali odvnéiti zlih navadah je ja ko
gde kad i nemoguóe, Cemu se je
privuéil, to takaj i Janoő zua.

P»avo veliS, Janói moj dragi ! pregovori stari otec. Hruáői se mladih drvetah
rado primeju, te jih oglodaju Zle pako navade pokvariju njeziuu decu, ako je rod;telji bri'no neotresaju. Deca narasteju svoje
glava i trmasta, ako jim dopust ő, da te
neposluiaju, te jimpo triput moraá prije
povedati, nego te jedenput posluhueju i uCiniju, kaj od njih időéi.
Ravno tak biva i onda, ako decu ptegusto, neduíno ili pák preoátro kafltigad.
Tvrdokoruu decn budeá imái, ako jih sramotií ili psujei, jedeupnt je preveő milujeá
i gladiá, drugipat je pák poniátujeá i zlo s
njimi barataá.
Dete takaj íoti spoznava, gda je prav,
gda neje, te se bude prebrzo sprotivil, gda
spozna, da krivo postupaá reuué : zakai bi
ravno ja zavr^.en morál biti ? ta braóa smo
si i seslre.
Deca posta u jeziőava i pikostna, ako
njim dopuiéaő, da druge ljudi otepljeju i
ogovarjaju, ili pák raorebit iám olepljeá, da
bi si tak pla^uéu decu utaloftil.
Nit kameoa vudrit ncsmei, na koj se
je dete popiknulo ili ud&rilo. Ako te dete
pitéé i ljuti, pusti ga naj se izljuti i iz*
plaőe nevű iui mu po volji. do'c te neprosi.
Ljutitost i irdjbu vekiinora breiovo
ülje izvraci, takaj i jezdavost iztira.

Obrtniéka ákola.
Obrtniőku ákolu nemarno polazeéib
segrtov (meUer>kih i trgovóékih narucnikov) goipodare, je ovom stna kotanka
sudbena oblast, kakti prvoméatno obrtniéko
poglavarstvo véé peneznom globom [katigom) zvréila ; a za pDtrőbno je znalla
óva ista oblast oátrim naőinom baratati naproti onim gospodarom, koji su nemarnoat
i odutjavanje obrtniéke ikole pokazali i s
tim, da su iii jako vu neredu ili pák zevsema ne poslja i na^uénike vu ékolu.

Dragi je Bog raeni i mojoj druzici
vrednoga Janoőa dal, koji je nam prav za
valjano svoje mlajáe brate i sestre podredll
Vrédua dcca stariáem su svcjim naj- tak lepő Nije li tak bilo Janód?
povoljnesa podpora Da síétu i zlatna korúNaj bi ravno tak bilo, odreée Janód
na na nebesih; nasuprot su pako zla i ne
ipák prva i uajstarifla
valjana d< ca krvava áiba na svétu, tér pofltono otcu, Oprezne (pa/.ljive) éinirno ovom pribuda njim po smrti peklenske ktée, ako jih istina véli :
likom, putem ovoga lista obrlnike (meitre)
nesu prav po krléanski odhranili. Te reéeKakvi roditelji, takva deca. Rado smo i trgovce na to, da svoje naruénike nek
nice sam se dr2al i Bog mi jo snéu dal, gledali i posludali ijubljenog otca i dragu nezadr2ava u od pohadjanja ákole, prez
hvb!a mu bndi, — pri mojoj déci ! Hvala mater; i gda smo vidli i Puli, tad smo znanja direktora obrtniéke ákole, nek
budi takaj i dec*, da su rado lépő po- 1 2 ; véinili, kak bi nas viő bili tak bri2no nigdo navuénika k sebi nejemlje, nek ga
sludali.
vuOili. I pri deci takaj valja ono istinito noodpusli, nek gi neoslobodi; ar bi vu
tora aluc'ajN áaleé se zikonom mogla biti
Prav je déci Jihko posluáati, koji tak prireéje :
posljedica: ozbiljna kaátigv od 20 do
mudroga otca imaju, kak ga mi imarao.
Re i giblju, példa privlaci. Nismo nig*
Oglasi se Podolnjaéov Marko. Sibu smo dar ('üli kleti, uiti lagati, nit pravdali i 1200 forinti.
uvi'k vu kutu vidli, pák je pokuíaii nésmo ; svadjat se; i tak smo se lehko zlth navadab
bolje smo se bojali olca ili matere zbantu i grednih prilikah éuvali. Ako bi koji kaj
vati, nego zloőestim biti. Gdé su deca, mora nespodobnoga zapoóel, uamah bi mama zaK A J J E
N O VO G A ?
i áiba takaj biti pri hDi, to je stara istina V ku ula :
i pravica, gde neima pri déci Síbe stranice,
Záruké.
Hej ! nigdar tak ! I dosta je bilo. Do
onde neima takaj ni pokorSőine, reőe stari
bro jód pamctujem, kak su me otec áviPodolnjaé :
Gospon Gönczy Ferencz kr. orsaékí
gnuli, gda sam pri susedu pi^ini no2 vzel,
Otec i mati brez áibe, pák ki alj brez te ga potajno domu douesel. Za ruku su UŐitelj vu Zrinyitalvi zaruőil s§ je sa gosablje hitro izgubiju é s t i oblast.
me vodili, te sam isti n< i morál nesti spodjicom Kornfeind Vilmom draiastnom
kCerkom gospon Komteind Nándora nó
Síbe pák nesme biti premalo, peveé onomu na mesto, gde sam ga vzeltáriusa ob. ine Dráva Vásárhely.
pák jói menje, i mudromu otcu bude redko
Ta je prigoda za sve 2ive dane dobro
gda potrebuo za öibom posegnuli, samo naj pomag&la, ne samo meui, nego takaj i jód
Puéki popis vu Beeu.
znameniteda sredstva vu poőetku uepozabi viáe mojim mlajáim bratam i sestram. Gda
dobro i sreéoo odhranjuvati.
bi bil kaj nevurednoga opazil, uamah bi
Komi ija iá 'puéki popis vu Beéu
dala je na znanje vezda podpuui rezultat
Gdo te je pák navuéil takve ikromne takaj opomcnul rekué:
Ne^ ini tóga, otec bude ljut i mali bude popisa i gleda stanovnikov kak i gleda
mudrosti za odgajar.je i vodjenje mlade2i ?
Popita Podolüjaía mladi mu sused Mraz. j psoval.a 1 tak smo jeden drugoga éuvali hiJali i nastanjenih straujkah, Broj vsega
Ravno je istinita

ona izreka. koju i

8vagd(Snja sku^anost potvrdjuje :

»The Gresham«
Pri >Tbe Gresham* zvanom londonakom druátvu (va Cakovcu je upravnlötvo
pri Graoern itacanaru), je moéi Éivot osigurati. Tojest plati, gdo si hoée /ivót osigurat), po leta veksu ili menjitt svotu i to
poleg tóga, kik je gdo star i kik svotu hoöe
da dobi, pák ako bi vumrl, bérlőm imeuuto
dritftvo zplati onn svotu, ua koju je bil isti
osiguren, ili ako dolivi d. pr. 16—20 let,
pjemu daju iatu svotu vu ruke. Tak je mo i
livot fteuekah i decah osigurati. Ovo druítvo
ma avoje glavno upravniötvo vu Budapeitu.

168 tkvi iiám 891.

Árverési hirdetményi kivonat.
VASÚTI MENETREND
CS&KTOJKNYÁN.

A Csáktornyái királyi jáásbiróság mint
telekkönyvi
hatóiig közhírré tesz*, hogy
Zalamegye Összesített árvazára végrehajta
tn a k Kofjá’s István ós neje Ziumán Mag.
dolna végrehaitáat szenvedő elleni 70 írt tő
kekövetelés és jiruléksi iránti végrehajtási
ügyében a nagykanizsai királyi törvényszék
(a Csáktornyái királyi járásbíróság) területén
lévő III hegy kerületi 137 istjkvben 17SJ2
b«z. a. 460 f tra ; 173|4 brsa. a. 75 írtra
és 173/6 hriz. a. 129 írtra becsült ingat
lanokra az árverést szénnél megállapított
kikiáltási árban alrendelte, él hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

NY ÍLTTÉRI
1891. márciias hó 28 tk napján i. t. 8 étakor
a III. hegykerületi köziégbiró hálánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 °|#-át készpénzben,
vagy az 1881. LX. t.-cz. *42 §-ábao jelzett
árfolyammal számított és ai 1881. évi no
vember hó 1-éa 3333. szfa. kelt igazság
ügy rainisteri rendelit 8 § ában kijelölt óvadékképis értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni, avagy az 1881. I X , t.-cz. 170 §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
élőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átsiolgáltatni.
Kelt Csáktornyán 1891. évi január hó
16-lk napján.
A Csáktornyái királyi járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság.
782.

Prlposlano,
Vu 9 tim broju 1891. ovih novinah
je pod oaslovom . P r i p o s l a n O ' jedan
élanak izlazil, koj bantuja Clane ékolskog
odbora, poglavare i óudorednost slabeáega
apola obéine Gaidinovca. Da se kastiguje
priposlanik istog őlanka, sem nile podpitani na prodnju, vu ime poglavarstva i
odbora célé oböine tuZbu prijavil, ar ono,
kaj priposlanik va svojera élanku véli,
je 1*2.
Prolim g. Urednika, naj ov moj list
vu novine deneju.
őraég (Gardinovec), 6 ga marc uSa,
Íjat* 1891.
Sluga ponisen
§ádl Hlhilf
nolariul.
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A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Veraiti Ferenczné született K o v á k Ilona
végrehajtatnak Z a d r a v e c s M i k l ó s
végrehajtást szenvedő elleni 65 frt tőkekö
vetelés és jur. iránti végrehajtási ügyében
a nkaniznai kir. törvényszék (a Csáktornyái
kir. jbiróság területén lé ó VI hsgvkerületi
64 tk 2336 hrsz. á ingatlannak V4 résae
125 frt, a 2288 hrsc. s. ingatlannak
része
271 írt, 2328 hrss a. ingatlannak '/* része
148 frt becsértékbcn továbbá a 177 hrsz.
a. ingatlan egészben 156 frt becsárlan az
árverést ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a feooebb megjelölt
ingatlanok az

A csátornyai királyi járásbiróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
..egya Ilona grabrovniki lakos végrehajtató*
nak Kovács cs Flórián grabrovniki lakos
végrehajtást szenvedő ellőni 741 frt 50 kr.
tőkekövetelés ég járulekai iráuti végrehajtási
ügyében a nagykanizsai királyi törvényszék
(a Csáktornyái királyi járásbiróság) terüle
tén lévő grabrovniki 82 tk. 178 hrsz. a.
316 frt, a 178 hrsz. a. 17 írtra és 139/a 2
hrrsz. a. 14 írtra és a 32 írtra becsült
legelő és erdő illetményt ingatlanokra az ár
verést ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fenncbb megjelölt
ingatlanok az

1891. évi april hó 3*án d. e. 10 órakor

1891. éri mdreJas hó 26-án d u. 3 órakor

a VI. begy kei ületi köaségbiró házánál megtartsndó nyilváuoi árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatui fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881. LX. t -ez. 42 § ábsn
jelzett árfolyammal számított és sz 1881. 6*1
november hó 1 -én 3333. sz. a. kelt igazságügymiuiateri rendelet 8 § ában kijelölt
ovadékképes érték papírban a kiküldött kézé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előlegei elhelyezéséről kiállított szabályszeifl
elismervényt átázol gáltstDi.

á g r a b r o v n i k i községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is elsdatni fog.
Aiverezui szándékozók tartoznak az in
gatlanok bscsárának 10 százalékát kész
pénzben vagy sz 1881. LX. t. ez 42 § á
bán jelzett árfolyammal számított és az
1881. évi november hó f én 1333. sz. a.
kelt igizságügyministeri rendelet 8 § ában
kijelölt óralékkepes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letetni avagy az 1881 LX .
t. ez 170. § a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előlegei elhelyezéséről kiállított
sztbályszerü elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Csáktornyán 1891. évi febrná hő
Kelt Csáktarnyán, 1891. évi február
20 ik napjánhó 26-lk oapjáu.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi
A Csáktornyái kir. járásbiróság mint hatóság.
telekkönyvi hatóság.
780
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Jó állapotban levő la k a to s és 5
k o v á c s e s z k ö z ö k íutányos áron q
azonnal eladatnak. Hol ? és mennyi- a
é r t ? . . . a vevőknek megmondja e
lapok kiadóhivatala.
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S p o la r s k a i k o v a c k a mei- q
I •% tenka aredstva (meátnja) vu dobrim q
I í poloftaju, za fal cénu ce taki kuplti 0
I £ inoreju. Gde ? i za kuliko ? . . . povt- Q
I ( dalo bude kupczoui izdateljitvo ovili 0
I £ novinab.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kirí járásbíróság, mint tlkkvi
hatóság közhírré teszi, hogy a magas kincs
tárnak Mikulics Katalin férj. Kopár Bálint
né alsó-hráscsáni lakóé végrehajtást szenve
dett elleni 7 9 fit 97 kr. tóke s járulékai
iránti végrehajtási ügyében az alsó-ináscsáni
községi 21. sz. tjkv* A f 1— 11 rend, 35.
84 155. 106. 123 166.251 261. 287-370
és 262. huz. '|8-ad állományú urbéics telek,
ehhez tartozó ernó és legelő illetmény 510 |
írt becsértékben s a C. b. rend 4988|88.
Iktss. alatt Mikulica Mihály javára biztosított
haszonkereseti jog épségben hagyása mellett
Alsó-üráscsán községben a községi biró
házánál i89í. éri máitzius hö 20-ik napján'
d. i ÍO érakor megtartandó nyilvános árve-'
réesn el fognak adatni.
Kikiáltási ár a föntebb kitett beciár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10
százalékát készpénzben vagy óvadékképea ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni Vevó
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben meg
pedig az elsőt az árverés jogerőre en eme
lésétől számítandó 15 nap a. a másodikat
n. a. 30 nap a. a harmadikat u. a 60 nap
a. minden egyes részlet után az árverés nap
jától számítandó 6 ° /#-os kamatokkal együtt
az árverési feltételekben meghatározott he
lyen és módozatok izerint lefizetni. Ezen ár
terén hirdetmény kibocsátásával egyidejűiig
megállapított árverési feltételek a hivataloi
órák alatt a perlaki kir. jbitóság tlkvi oszt- s
Alsó-Hráscsáu község elöljáróságánál meg
tekinthetők.
Perlak n, a kir jbiróság, mint
hatóságnál, 1890. drezember hó 27
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