
X. évolyam.

Szerkesztővel értekezni lehet min
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l t a l  

J ó z s e f  szeikesztö nevére 
küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :

Csáktornya, 1893- január 22-én

Fisehel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések ju tán y o sán  sz á m ít ta tn a k .

( H Í M  b RORVlT NYELVEN MEGJELENŐ T Í R S M Ü I ,  ISMERETTERJESZi ü í j  SZÉPIRODALMI HETILAP.
l i c i e n l i i i i t  o ^ s a e r ;  í i iM á r i ia p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

4. szám/*'* 
—■ a ■

Előfizetési Arak:
Egész évre . . . .  4 frt 
Fél évre . . . . 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. j

Hirdetések még elfogadtatnak t 
Budapesten : Goldberger A. V. éa 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
Dante G. L. és társánál és HerndL1 

Brünben: Štern M. *• *

SyiHtér petitsora 10 kr.

n

Országos lelenczház-egyesület
Nagy,és nemes mozgalom indult meg 

röviddel .ezelő.t a fővárosban, melynek 
czélja egy régi nemzeti mulasztásunkat 
pótolni, társadalmunknak egy sajgó sebét 
behegeszteni. A nyugati kulturállamokban 
már réges régen, Olaszországban és Fran 
cziaországban évszázadok óta látják el az 
apjuk anyjuk elhagyta kisdedeket jótékony
ság segítségével, vagy közköltségen.

A középkor szellemének megfelelőig 
kezdetben klastromokban és templomokban 
vették fel a kisdedeket kiket titokban egy 
ott kitett forgó szekrénybe helyeztek e! 
többnyire éjnek idején. A gyermekeket az 
után apáczák gondozták a k’astromban 
ngy, hogy az ilyen gyermekek a világtól 
elkülönítve növekedtek fel Ez a módja a 
felnevelésnek nem czélszerü. Egyrészt nagy 
a veszedelem a gyermekekre, ha sokan 
együtt vannak, betegségek kö ínyen á tra 
gadnak egyikről a másikra. Azonkívül a 
világtól való elzáratás nem jól hat a  ̂kis
dedek lelki fejlődésére.

Manapság alig van már oly lelencz- 
ház, melyben a gyermekeket intézetileg 
nevelik, hanem majd mindenütt arra igye
keznek, hogy a gyermekek a nép által ne
veltessenek tel, s igy oda jussanak vissza, 
a honnan kikerültek ; olvadjanak a népbe, 
hogy a társadalom hasznos tagéivá vallja
nak. Az o’asz nép annyira s. ereti »madonna 
gyermekeit« (igy nevezik a lelenczeket), hogy

gyakran ingyen veszik tel és családjuk tag
jaivá fogadják.

Ezt a hazafias és emberbaráti eszmét 
óhajt a megvalósítani az »országos lelencz- 
ház-egyesület.« Tulajdonképen szégyenére 
válik hazánknak, hogy még eddg nem 
gondoskodtunk kellőképen az ártatlan kis
dedekről; a kiknek egyedüli bünük, hogy 
szülőik nyomorognak, könnyelműek vagy 
bűnösök. Hányszor történik meg az orvosi 
gyakorlatban hogy a jómódú család vézna 

Csecsemője mellé dajkát kell megvizsgál
nunk, a ki bemulatja ép, erős csecsemőjét, 
kit kénytelen másoknak kiadni ápolásba. 
Alig múlik egykét hónap és egy vén ba 
nya beállít a dajkához beaszott, vézna cse
csemőt tartva karjaiban, s a szegény anya 
borzadva bontja szét a rongyokat, nézi 
gyermekének puííadt hú át, ránczos bőrét 
és hallja nyöszörgő sírását Ez a szegény 
teremtés már közel van ahhoz, hogy an 
gyallá legyen, s a főváros, valamint a na , 
gyobb városokat környező falvakban va
lóságos angyalcsináló ipar fejlődött ki. hova 
olcsó áron kiviszik a gyermekeket meg 
halni, annál gyorsabban, minél kevésbé 
pontosak a kialkudott bérfizetésében. Arról 
van tehát szó hogy ezek a kisdedek jó ' 
ápolásban részesüljenek, a mennyire leh t 
családban neveltessenek fel. Ennek kipró
bált legjobb módja az hogy az lyen gyer
mekeket egy — vagy több központi inté
zetbe vegyék fel, a hol őket az orvos meg- ( 
vizsgálja s az egészségeseket mielőbb a z j

érte bejövő földmivesek és kisiparosok 
nejeinek átadja gondozás végett ke]l£ fize
tés fejében. Az intézetben csak'' azokba, 
gyermekek maradnak vissza, a kik betegek, 
hogy ott anyatej mellett gondos ápolásban 
részesüljenek A kiadott gyermekekre az 
intézet, de különösan az egyesület vidéki 

Ragjainak folyton és szigorúan kell felügyel
niük. Ez igen fontos, mert ha 
kiadják és többet rá komolyan senki nem 
vet ügyet, akkor a gyermekek íg y  pusz
tulnak, mint azelőtt. Épen ennek elkerülése 
végeit szükséges a nemes szivü és jótevő 
társadalomnak részvétele minél tágabb kör
ben. Hiszen a lelencztigy tulajdonképen 
közügy és az államnak kötelessége gon
doskodni az elhagyott kisdedekről; azon
ban nálunk ezt az állam a községekre 
rótta, a melyek azután minél olcsóbb és 
igy roszabb ápolásba adják a gyer
mekeket

Tehát a társadalomnak részt kell ven
nie e mozgalomban, ha azt akarjuk, hogy 
e kisdedek jó kezekben legyenek s a haza 
hasznos polgáraivá válljanak.

Hazafias és emberbaráti müvet igye
keznek tehát életre ébreszteni azok, kik az 
országos lelenczház-egyesület megalakításán 
fáradoznak. Örömmel láljuk, hogy a fő
városnak szine-java máris csatlakozott a 
mozgalomhoz, melynek czélját fennt rövi
den vázoltuk Nem közönséges egyletesdi 
ez, hanem arról van szó. hogy ezer kis- 
dal éleiét megmentsük, és épen ezért a

A „ M m k t í ‘ U r n á j a
József foherczeg, mint tűzoltó.*

József föherczeg, haz«i tűzoltóink fővédnöke, 
az 1892 ik évben Alcsuthon tűzoltó-szakaszt a’a- 
kitotf, h azóta ez a szervezett tűzoltódéi?, élén fensé
ges főparancsnokéval, AIc-*uih és környékének 
nagy áldáséra folyton működik. O Fensége e 
tűzoltó szakasz alakulásának történtét meg is irta, 
és e nagybecsű leírást az a’osuthl tűzoltó szakasz 
irattára őrzi az eredeti kéziratban. A kézirat igy 
sz ó l:

Adatok az alcsuthi önkéntes tűzoltó szakasz 
történetéhez.

Irta: Jó z n e f  főherozeg*
Midőn I879*ben Bokelberg Ernő ur a m. 

kir. országos tornaintézet igazgatója, Alcsulhon 
gyermekeim tornagyakorlalait vezette, szóba jöttek 
a gyakori tü/esetok és a rendszeres tűzoltás 
hiánya ; megvizsgáltatlak a régi szerkezetű szi
vattyúk és megállapitatott ezeknek hasznavehe
tetlensége.

Még akkor nem akartam egyenesen a köz 
véghez fordulni egy rendou tűzoltó csapat tobor
zása végett, meit előbb annak hasznos lététől

* Ez érdekes fárczacfikket a »Nemzet« hol 
vettük át.

akartam meggyőzni lakosait. Így tehát elhatá
roztatott egy tűzoltó raj szervezése j^aját udvari 
és kerti cselédjeimből.

Bokelberg urat felkérte n egy nézete szerint 
legczélszerttbbnek vélt szívó és nyomó szivattyú 
beszerzésére, úgymint egyelőre nyolez emberre 
való ruhák és szerelvények megrendelésére.

Ennek folytán Walser Fereno/.től rendeltetett 
1 szivattyú, 3 darab dugó létra, 8 sisak, 8 zubbony.
1 parancsnoki. 2 csővezelö és 4 szivattyús fölsze 
relés.

A főparancsnokságot, mugam vettem át és a 
követkoző kis csapatot állítottam íöl : Szigetby János 
várnagy, fec*kendő parancsnok ; Mészáros Pál és 
Nagy Gábor kerti kőművesek csövezetők, az e ső 
volt tizedes a 19. sorezred utászainál, á másik 
tizedes a G3 honvédzászíóa'jnái; 1 fölszerelő tűz
oltó : Németh István négyes koefis, volt cs. kir. 
utásiiizedes ! Petrovič* Mihály négyes koefis, volt 
tüzér: Kög i Ferencz. volt gyalogos a 59. sorez- 
rednól és Kenyeres János házi szolga, m kir 
koronaőr.

Ezen csapit betanítását Bokélberg ur ugyan- 
azen év julinx hó 29 én kezdette és egy rövid 
gyakorlati szabályzatot jegyzett föl részére. Né
hány gyakorlat után harczkészen állt a kastélybeli 
tűzoltó raj.

Első működése sikerült, midőn 188) bán egy 
éjfélkor kiütött tűzhöz Tabajdra előbb érkezett, 
mint az akkor keletkezett önkéntes tahajdi egylet 
tagjai, mely azonban nem sokára szót is oszlott 
A tűz elnyomatott és öt órakor regg :l bevonult 
a csapat.

Ezentúl latsan egész cselésédgomel személye
sen tanítottam, mivel Szigethy érdé- nek lett

Pilig-Osabára előléptetve. A parancmoki áilás azóta 
nem is volt betölthető.

Ezen szervezésnek nagy hátrányai azonban 
nem sokára naplényre kerültek, mert gyakran én 
és cselédeim távol lévén A'csuthról, megakadt a 
szolgálat. Így történt, midőn 1882. julius hava 
‘25 én szent-györgyi pusztámon délben ütőit ki 
<‘gy nyári szalmatelös juhakolban, hol csak három 
bojtár vala jelen, mivel az összes cselédség a 
bányavölgyi majorban csépelt. Ámbár az ispán 
egy régi szerkezetű fecskendővel rögtön jött, melyet 
öt más fecskendő követett, mégis beleógett 
1700 juh.

Éa csak 3 órakör délután kaptam a jelentést, 
az egész tűzoltóságból csak hármat szedtem össze 
és igy indultam. A két csövezetö deszkavásárlásra 
volt Tatén és három kocsis Budapesten és Mar- 
lonvásáron Mégis sikerült a ló szivattyúval az ex 
alatt keletkezett erős szál daczára a körülálló 
kazalokat és épületeket védni és a parázst oltani; 
mert midőn érkeztünk, már négy fecskendő el 
voli törve. Hat órakor este a tegutolsó sziporka 
is el volt verve.

Eredeti eset, hogy ezen tűzvész előestéjén 
. a/, alcsuthi mesteremberek barátságos összejöva- 
' telüknél elhatározták, hogy nálam ajánlkoznak 
önkéntes tűzoltóknak, mi másnap meg is történt; 
ezen derék iparosok neveit itt örökítem :

Bajkó János és Elek Gkhor szabómesterek, 
1 Velles/. József lakatosmester. Busz Lajos és Csöntör 
Jáno< Hszla'osmeslerek. Tóth Dávid és Vassanits 
Béla könuvesek. Kovács József bádogosmester, 
Schebeszta Gusztáv és Schebeszta József nyergesek 
Misán Alajos vendég ős, Katona István mészáros





a színházlátogató közönség együtt kossorut 
éi aranytollat nyújtott át, a színházhoz köze
lebb álló körök pedig melegen üdvözölték.

(Egr légibb szerkezetű, hosszú zongora,
feketén fényezett, olcsó áron eladó. Értesi- 
tést ad a kiadóhivatal.

V A S Ú T I  M E N E T R E N D

CSÁKTORNYÁN.



X- tečaj Vil Čakovcu 22-ga januara 1893- Broj 4.

6 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sv« pofiiljke tiCuce se c&držaj* no« 
Tinah, naj se poliljaju na im« 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

I z d a t e l j s tv o :
£njižara Fischel Filipova kam s« 

predplata i obznane pošiljaju.

n a  I io rv n ÍK k o r  i
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