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Népnevelés.
A tudás az élet boldogsága; a tudo

mány a nemzetek nagyra vivője! — Ki mondta 
hol, mikor? nem emlékszem rá, de evidens, 
hogy hatalmas igazság rejlik benne. A nem
zetek nagyságmérője a tudomány; a mily 
fokon áll kultura tekintetében, azonképen 
lép előtérbe. Nálunk körülbelül a XVIII. század 
végéig kevés haladást találunk e téren, a 
mi indokát a folytonos harczviselésben leli 
Annál nagyobb lendületet vett a mull szá-| 
zad elején és vége felé, és pedig oly arány
ban, hogy immár az elsőrangú kulturálla- 
mok közé tartozunk.

De nemcsak az exakt tudomány a né
pek boldogítója; nagygyá, erőssé a nemzetet 
a nép minden rétegében leledző szellemiség 
teszi, az a szükebb körű tudomány, mit ál
talános műveltségnek neveznek. Egy nemzet j 
minden izében nem lehet tudákos, de mű
veltségének az általánosság mértékét meg 
kell ütnie. A létjogosultságnak ez az első és 
legfő kelléke. S hogy erre a magaslatra fel
jusson, nevelni kell a népet. A helyes nép
nevelés hordereje óriási, mit felismerve a 
kormányok, igyekeztek is egyes államok a 
nevelést ezen mederben eszközölni.

—  A népet a tudomány teszi nagygyá. 
mondják. Természetesen a tudomány, de 
tessék előbb azt népszerűsíteni s ennek utána 
népkönyvtárral, vándor kurzusokkal s nép
szerű előadásokkal (kísérletekkel egybekötve) 
kell művelni a népet.

Helyes elvből indult ki tehát Darányi 
és Hegedűs miniszter, mikor a népszerű elő
adások, népkönyvtárak és vándortanitások 
kultuszában a helyes nevelési irányt felis
mervén, azok művelését köveltetik a gazdák 
és iparosoknál. Előbb a szakma tudományát 
kell az emberbe oltani; a magasabb tudo
mányt már a könyvtárak anyagai szolgál
tatják.

Nálunk ettől az elvtől szerfölött bor- 
zongtak, különösen azok, kik hivatva lettek 
volna kezdeményezésre. A tudomány nép
szerűsítése szerintünk azonos a tudomány 
profanizálásával. írni, úgy, hogy mindenki 
megértse, nem tudományos és a ki igy ir, 
az nem tudós. Természetesen, elsőrangú tu
dósaink fáztak attól, hogy a népszerű tudo
mányos előadások sikerét elősegítsék.

Újabban a népnevelésnek a kérdése új
ból előtérbe tört. A vidéken itt is, ott is hal
lunk birl az uj metódus követéséről s sike
réről. Mágnásaink és a társadalom egyéb 
rangu vezetői előadásokat tartatnak, nép
könyvtárt rendeznek, sőt látogatást tesznek 
a falusi iskolákba is.

így lehet és igy kell a népet nevelni.
S az igy nevelt nép lehet erős kivül-belül 
s az ily néppel biró nemzet tud előnyösen 
haladni a művelődési utón s mivelhogy a

francziák szerint is a föld annyit ér, mint 
az ember, úgy emelkedni fog a föld értéké 
a művelődéssel párhuzamban s kibővülnek 
a kereseti források is.

A mi ezek után jön, az a haza teljes 
jóléte.

A Csáktornyái téli gazdasági tan
folyam beíejezése.

Megemlékeztünk már múltkor e la
pok hasábjain, hogy a nagyméltóságu föld- 
mi velésügyi miniszter ur az okszerű mező
gazdasági szakismereteknek a nép közölt 
való terjesztése czéljából helyben két, egyen- 
kint hat heti időre tervezett téli gazdasági 
és kosárlonó tanfolyamot rendezett. Ezen 
tanfolyamon a helyi gazdasági viszonyokra 
való különös tekintettel a talaj mi vetés, nö
vénytermelés, állattenyésztés, káros rovaroK 
ismertetése, baromfi és méhészét, gyümölcs
fa- és sző lő tenyésztés, továbbá a szövetke
zés és a mezőgazdasággal kapcsolatos tör
vények ismertetése és a területmérés ada
tott elő. A mezőgazdasági háziipar tanítása 
és megkedveltetése czéljából pedig a seprű- 
kötés és kosárfonás gyakoroltatott a tanu
lókkal.

A második tanfolyam — melyen 21 
lanuló vett részt — február hó 23-án 
ünm pies és nyilvános záróvizsgával nyert 
befejezést. Ezen vizsgán — mely a tanító- 
képzőben folyt le — úgy a tanulók szülei, 
mint az érdeklődők nagy számban veitek 
részt s öröm volt hallgatni a napbarnitotta 
arczu és kérges tenyerű ifjú töldmivesek 
bálor és szabatos feleleteit, melyek csak azt 
dokumentálták, hogy úgy a tanfolyam lelkes 
vezetője, mint az előadók valóban becsüle- 
les és dicséretre méltó munkát végeztek. 
Teljes tudatában voltak annak, hogy ezen 
ifjú földmivesek jövő boldogságának a kez
dete ott tessz, ha nem csak a munkában 

j nyernek megelégedést, de azt is megtanulják, 
hogy hogyan kell munkálkodni, hogy a 
munkán áldás is legyen ! A vizsgálat után 
Gaál Ferencz sormási gazda igen szép sza
vakkal mondott a földmiv. miniszternek jó 
tékony áldozatkészségéért, a tanároknak fá
radozásukért igaz szívből jövő köszönetét. 
Szükségesnek találjuk e helyen, hogy a kél 
tanfolyamról egy kis statisztikai kimutatást 
is közöljünk. A két tanfolyamnak együttesen 
41 tanulója volt, kik részint muraköziek, 
részint Szemenye és Sormás vidékiek vol
tak s csekély iskolai képzettségükön kívül 
alig hoztak ide valamelyes elméleti ismere
tei. Így tehát az előadóknak nagy munká
jába és fáradságába került, hogy a szüksé
ges gazdasági ismeretekkel ellássák őket, 
miután lekintetbe kell vennünk azt, hogy a 
miniszteri utasítás értelmében minden segéd

könyv mellőzendő volt s a tanulók csupán 
az előadók magyarázatára voltak utalva.

Összesen tartatott 126 előadás a gazdasági 
ágak köréből. Magára a mezőgazdasági házi
iparra 50 egész nap fordittatolt. Készíttetett 
101 drb szoba-czirokseprő és 150 drb gaz
dasági kosár, u. m. burgonyás, szecskás, 
lyukboritó, tyukszállitó. gyümölcsszállitó, fás, 
gömbölyű, hosszúkás, ruha- és utazókosár. 
Mind e tárgyak ki lettek állítva s a vizsgá
latok után legnagyobbrészt a tanulók között 
mintául szétosztattak. A minisztérium által 
adományozott gazdasági füzetekből 514 drb. 
osztatott ki, mely füzetekből sok üdvös és hasz
nos dolgot meríthetnek maguknak a tan? 
folyamon résztvevők. Ugyancsak termelésre 
20 liter czirókmag is osztatott ki közöttük. 
A tanfolyam mikénti látogatásáról a tanulók 
bizonyítványt kaptak. Ezen téli gazdasági 
tanfolyam fényes bizonysága a magas állam- 
kormány azon nemes intencziójának, melylyel 
elérni óhajtja azt, hogy ne csak az iparps 
és üzletember, hanem a tüldmivelő is tanáig 
önludalosan az ő foglalkozását. Hiszen ma 
már a nagy tengeren tuli verseny és az 
ügynek a fontossága is megkívánja ezt Me
gyénk, vidékünk népe túlnyomókig föjíjjip- 
velő, ennek az államfentartó foglalkozásnak 
a fontosságát a haza jobbjai idejekorán be
látták s iparkodtak a legnagyobb figyelem
ben és gondozásban részesíteni úgy a föld.- 
mivelést mint a földmivelőket; a gazdálko
dás tudományát is általánosítani törekedtek 
köztük. A kezdet nehézséget jelenlegi föld- 
mivelésügyi miniszterünk sikeresen legyőzte, 
őt illeti első sorban az érdem, hogy helyes, 
okos és előrelátó nemzetgazdasági politiká
jával mintegy biztos alapját vetette meg 
környékünk további gazdasági előrehaladá
sának. Darányi Ignácz földmivelésügyi mi
niszternek ezen tanfolyam létesítéséért csak 
forró köszönettel tartozunk s hisszük, hogy 
e vidék földmi velőit s azok jövőjét továbbra 
is magas figyelmébe tartja. De elismeréssel 
kell adóznunk a tanfolyam lelkes vezetőjé
nek és előadóinak is, kik hivatásuk magas
latán állottak és ezen első működésük a 
legkedvezőbb előjelek között indult meg, 
kivánjük, hogy törekvéseiket — mely népünk 
jólétére irányul — a biztos siker koronázza!

A gyümölcsfák ápolása.
A gyümölcsfákról azt hiszi az emberek 

többsége, hogy azok ápolásra nem szorulnak, 
s ép ezért ha már egyszer elültették azok
kal édeskeveset törődnek. Meghozza az a 
gyümölcsét amúgy is! gondolják az emberek. 
Pedig ez nem áll.

A gyümölcsfa a gondos ápolás iránt ,ep 
oly háládatos, mint bármely növény, s egy 
jól gondozott s ápolt fa mindenesetre több



és jobb gyümölcsöt fog teremni, mint egy 
olyan, melyet kizárólag a természet gondozó 
kezére bíztunk.

Az a kéreés már most, hogy miben áll
jon a gyümölcsfa ápolása V

E tekintetben az első teendő az, hogy 
a ta törzsét és vastagabb ágait ellepő mo
hoktól megszabadítsuk, mert ezek alatt jó 
tanyát lelnek a külöinbözö káros rovarok, 
melyek egész termésünket tönkre tehetik.

Ennek kikkerülése czéljából a fatörzsét 
és vastagabb ágait őszszel bekell meszelni 
egy vízből, mészböl és trágyaléből álló ke
verékkel.

Ha ezen meszelést évenként ismételj ük. gyü
mölcsfánk meg fog szabadulni az állati és 
növényi élősdiektől, felcserepesedett héjréte
get leveti és fényes sima báját nyer.

Egy további ápolás leendő a fa törzse 
alatti korona szélességében elterülő földnek 
megporhanyitása és trágyázása.

A porlianyitásnak czélja az, hogy a té
li csapadék behatolásának ezáltal utat nyis
sunk, földünket szellőztessük, a légköri té
nyezőknek nagyobb támadópontot nyújtsunk, 
s ez által a földben végbemenő elmállási és 
felbomlási folyamatokat gyorsítsuk, továbbá 
czélja az, hogy a föld mélyében áttelelni szo
kott rovarok és külömböző álczák a fagynak 
kitéve elpusztuljanak.

A trágyázás czélja: a növény tápanya
gainak visszapótlása részint istálló, részint 
műtrágyák segélyével. Végrehajtási ideje a 
lél dereka.

Az ápolási munkálatokhoz tartozik az 
is, hogy a külerőszak folytán beállott sérü
léseket gondozzuk úgy, hogy a zuzódást, a 
sebet kenöcscsel bemázoljuk. Ha ezt tenni 

.elmulasztanánk a seb az eső, nap slb. be
hatása folytán korhadásnak indul, a mely 
azután az egész fára is átterjedset.

Egyik legfontosabb művelet a kárté
kony állatok elleni védekezés.

Nem ritkán látható pl. hogy a fa vas
tagabb s vékonyabb gályáin, sőt néha a 
törzsön is palzs szerű dudorodások kelet
keznek.

E dudorodások tulajdonképen állatok, 
az u. n. paizstetük, s a mely fán elszapo
rodnak, óriási pusztítást okoznak az által, 
hogy szívó  szervüket a fába eresztvén, a fa 
nedvéből táplálkoznak s a fának a héjon 
keresztül való légzését megakadályozzák.

A paizstetü ellen igen jó  szolgálatot 
tesz a kellő időben rendesen végzett resze
lés; továbbá az is jó, ha a paizsszerü du- 
dorodásokat egy aczéldrótból készült kefé
vel levakarjuk.

Az elősoroltak eléggé bizonyítják a gyü
mölcsfa ápolásának szükségességét.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Állandó választmányi ülés A vár- 

megyei tiszti-, segéd-, kezelő- és szolgasze
mélyzet törfcsfizetésének emelése tárgyában 
a nm. m. kir. belügyminiszter urnák folyó 
évi márczius hó 2-án 23597./II. számú ren
deleté értelmében f. évi márczius hó 18-án 
tartandó rendkívüli közgyűlésre teendő ja 
vaslat előkészítése végett az állandó választ
mány! ülés folyó évi márczius hó 10-én 
délelőtt 11 órakor Zala-Egerszegen a vár
megyeház gyüléstermében fog megtartatni.

—  Városi.közgyülés Csáktornya város 
községi képviselőtestülete múlt hó 23-án 
rendkívüli közgyűlési tartott, melyen 20-an 
jelentek meg. A gyűlés fontosabb tárgyai a 
következők voltak: 1) Főszolgabírói átirat a

| köteles községi tűzoltóság ügyében. —  A 
! tűzoltóság szabályszerűen össze lévén írva, 
| főparancsnokul Polesinszky Emil tanító, csa- 
j patparancsnokul Dénes Béla községi jegyző 
lön megválasztva. A Csáktornyái Önkéntes 
Tüzoltóegylet megfelelvén a törvényes köve
telményeknek, a felállított községi tűzoltóság 

! ahhoz csatoltatik, a szabályzat-tervezet leliil- 
vizsgálására kiküldetnek Polesinszky Emil, 
Zakál Henrik. Wollák Rezső és Hirschmann 

j Leó. 2) Szépiíő-Egylet kérvénye a pozsony- 
varazsdi állami köuton fekvő 6(i. sz. hid- 

| nak a község javára leendő átvétele és uj- 
; bóli felépítése tárgyában -  A közgyűlés 
Ziegler Kálmán indítványára elhatározza, 
hogy inegkerestelik az államépitészeti hiva
tal. hogy közbenjárna az iránt, hogy 

ja földmivelési minisztérium az igen raeg- 
' rongált állapotban levő hid felülvizsgálását 
lés ujraépittetését elrendelné. Elöljáróság meg- 
bizatik ily értelemben eljárni. 8) Számvizs
gáló-bizottságba megválasztattak : Szilágyi 
Gyula. Hirschmann Ceo, Gráner Miksa, Al- 
szeghy Alajos, Probszt Ferencz, Pálya Mi
hály. 4) Vogel János Csáktornyái lakos a 
laktanya átellenében levő községi telekből 8 
öl széles terület megvétele ügyében kérvé
nyez. — A község a telek eldarabolását czél- 
szerünek nem látja, biró felhutalmazlalik 
azonban, hogy az ukki vasútvonal melletti 
községi lerütetből ölét 2 írtjával kérvénye
zőnek eladhassa, 5) Czompó Andor és Csiz
madia János kántorok közös kérvénye, állo
máscsere tárgyában. — A közgyűlés kérvé
nyezőket a plébánia-hivatalhoz utasítja. (>) 
Főszolgabírói átirat a törvények értelmében 
a legelőrendtartás felterjesztését sürgeti. — 
A közlegelők Csáktornya város nevén álla
nak, nem közös, hanem osztatlan birtokot 
képeznek, igy a közgyűlés a legelőrendtar- 
lás felterjesztéséi szükségesnek nem farija. 
Elöljáróság utasittalik, hogy a legelőhaszná
latból kifolyó ügyekben és ezek elintézésé
ben a régi gyakorlatot kövesse.

—  Esküvő. Faragó József budapesti 
festőművész f. hó fi-án tartotta esküvőjét 
özv. Hirschl Jakabné bájos leányával. Viola 
kisasszonynyal. Tanuk voltak a vőlegény ré
széről Csók István festőművész, a menyass
zony részéről nagybátyja Zalán Lipót János 
Alsó Domborúról.

—  Köszönetnyilvánítás. Az Alsómura- 
közi Takarékpénztár a Muraközi Tanilókör- 
nek alapítványként a Ferencz József Taní
tók Háza fenlartására fordítandó gyűjtése 
gyarapításához 100 kor. adománynyal járult, 
fogadja a lek. Igazgatóság ezen nagybecsű 
lániogatásért a Muraközi Tanítókor és a ta-

! uitók jeles tehetségű fiai nevében hálás kö- 
j szünetemet. — Csáktornyán, 1900. márcz. 
10-én. M e n c s e y  Károly.

—  Meghívó rendkívüli közgyűlésre. A 
um. m kir. belügyministerium folyó évi már
czius hó 2-án 23597/IL szánni leirata szé
liül, a vármegyei tiszti-, segéd-, kezelő- és 
szolgaszemélyzet törzsfizelésének emelésére 
a vármegye közönségét már a folyó évre 
20518 korona állami pótjavadalmazásban 
ogja részesíteni, s felhívja a vármegye kö

zönségét, hogy a törvény szerint megenge
dett legrövidebb határidőn belül megtartandó 
rendkívüli közgyűlésében ez érdemben ha
tározzon. E czélíiól folyó évi márczius hó 
13-án d. e. 9 1/, órakor a vármegyeház gyü- 
iéslermében rendkívüli közgyűlés fog tar
tatni. melyre I. bizottsági tag urakat van 
szerencsém meghívni. - Zala-Egerszeg 1900. 
márczius 5-én. Dr. J a n k o v c h  L ászló gróf 
sk.. Zalavármegye főispánja.

—  Eljegyzés. HoíTmann Izidor tól-szent-
mártoni kereskedő eljegyezte Leitner József 
ugyanottani kereskedő kedves leányát, Irén
kisasszonyt.

—  A vizi-szent-györgyi anyakönyvi hi
vatalnál 1900. január 1-től február 28-ig 
bezárólag bejegyzett születések száma 30, 
házasságkötések száma 1(>, meghaltak szá
ma 12.

—  Adományozások. Néh. Fischer Dávid 
mura-szent-mariai virilista elhalálozása alkal
mával koszommegváltás czimén 00 korona 
gyűlt össze. Adományoztak: Fischer Gedeon 
10 kor. Fischer Gusztáv 10 kor. Unger Ár
min 10 kor. Fischer Simon 10 kor. Fischer 
Lipót 10 kor. Hirschler Sándor 5 kor. Neu- 
mark Albert né 5 kor.

—  Esküvők. PéterlTy Elek Csáktornyái 
jszületésű stilterni (Slájerorsz.) kereskedő m.
I hó 24-én tartotta esküvőjét özv. Hotkó Já- 
nosné pettaui lakos kedves leányával, Anna 
kisasszonynyal. — Brándl Mór pákái keres
kedő folyó hó 11-én tartja a Csáktornyái 
izr. imaházban esküvőjét Síéin Mór Csák
tornyái lakos kedves leányával, Irma kisasz- 
szonvnyal

A ferenezrendiek feloszlása. A Ma
gyar Nemzetben olvassuk a következő soro
kai: A szigorú életrend behozatala miatt a 
ferenezrendiek száma annyira megfogyott, 
hogy a ferenezrendieknek két rendtartománya, 
provincziája megszűnik és zárdáik a meg
maradt Marianus, Kapisztránus és erdélyi 
rendtartományokhoz csatollatnak, Horvátor
szágban pedig »Szent Cyrill és Method« né
ven uj rendtartomány állittatik fel. Megszü
lök a Megváltóról nevezett (alföldi) és a 
Szent Lászlóról nevezett (drávavidéki) pro
vincia. Ez az utóbbi közös provincziája volt 
a magyar és horvát barátoknak. Még a tö
rök uralom alatt keletkezett. Sok jeles ma
gyar és horvát hazafi, a horvátoknak nem 
egy jeles költője és Írója került ki ebből a 
rendtartományból, miként Zágrábban nem 
egy emlékszobor tanúskodik erről. Most a 
magyarországi zárdák végleg elválnak a hor
vát konfraternitástól és a Mariánus tarto
mányhoz kapcsoltatnak.« — Ha igaz e hir, 
akkor a Csáktornyái ferenezrendiek is a 
Mariánusok tartományához fognak csatol- 
tatni, kiknek a provincziálisuk Pozsonyban 
székel.

—  Eljegyzés. Bellák József mura-ke- 
reszturi vasúti alkalmazott e hó 19-én ve
zeti oltárhoz Nagy-Kanizsán Gerstner Mária 
kisasszonyt.

Ritka szerencse, özv. Forster Béláné 
sz. Szy Kornélia, huszárőrnagy özvegye, 
Csáktornyái illetőségű varazsdi lakos a múlt 
napokban hécsvárosi sorsjegyen 400 ezer 
koronát nyert.

—  Halálozás. Kántor Bernát Csáktor
nyái vendéglős 2 éves Margit nevű gyer
meke meghalt. Nyugodjék békével!

Térzene. A helybeli tűzoltók zene
kara folyó hó 14-én este a főtéren tér
zenét rendez.

A sorozás eredménye a Csáktornyái
járásban. A sorozás folyó hó 7-én véget ért, 
805 hadköteles közül 191 soroztatott be.

A megyei központi választmány a válasz
tok névjegyzékének összeállilására az egyes vá
lasztókerületekben a következőkből álló bizottsá
got küldötte ki, illetőleg kérte fel: 1) A Csáktor
nyái választókerületben: 1.Csáktornya, Csáktornya 
külfára, Dráva-Vásárhely, Üráva-Csány körjegyző
ségekre: Tóth István, VVollák Rezső, dr. Hajós 
Ferencz, Szeiverth Antal, Bezéthy István. 2. Stridó, 
F.-Mihályfalva, Vizi-Szent-György körjegyzőségekre:
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Horváth Ignácz, Horváth Antal, Ritinliller Ármin, 
Földes Imre, Novák László. 3. Draskovecz, Alsó- 
Kraljovecz, Mura-Csánv, Hódosán, Perlak és Szo- 
boticza körjegyzőségekre: Peezek György, dr. Böhm 
Szidney, Sipos Károly, Kisfaludy Gyula, Barta 
György. 2) A letenyei választókerületben: I. Kotor, 
Alsó-Domboru, Légrád, Mura-Vid, Szent-Mária, 
Draskovecz körjegyzőségekre: Gadó Mátyás, Golub 
János, Mesterics Mátyás, Kele György, Babics Gá
bor. 3) Az alsó-lendvai választókerületben: 1. De
ka novecz, Belicza, Mura-Szent-Márlon, Mura-Sik
lós, Mura-Szerdahely, Bottornya körjegyzőségekre: 
Hajós Mihály, Murai Bobért, Kovács János, Tiva
dar Ferencz, Kollarits Imre.

—  Halálozás. Banelli Vilmos perlaki 
kereskedő lolyó hó 7-én esti 10 órakor rö
vid szenvedés után, életének i l  évében, bol
dog házasságának második évében elhunyt. 
A boldogult hült tetemei lolyó hó 9-én dél
után 4 órakor tétettek nagy részvét mellett 
a perlaki tóm. kalh. sirkertben örök nyuga
lomra. Béke lengjen hamvai felett!

—  A dráva-vásárhelyi »Társaskör« folyó 
évi február hó 24-én ifj. Baumhak Frigyes ven
déglőjében sikerült tánczmulalságot rendezett. A 
mulatságon igen szép számú közönség vett részt. 
A tiszta jövedelem a szegénysorsu tanulók fel
ruházására fordiItatott. A jövedelem szaporításá
hoz felültizetéseikkel az alant felsorolt urak vol
tak szívesek hozzájárulni: Gutmanu Lajos (Alsó- 
Lendva) 3 k. 20 f. Szotsics Mihály (Csákt.) 2 k. 
Löwensohn Miksa I k. 00 f. Csakaturner Ignácz 
1 k. 40 f. Kornfeind Nándor, Larnszak István 
(Belicza), Ditrich János (Csáki.), Friedl János 
(Csákt.), Ivacsics Ignácz (Csákt.), Filipics Lajos, 
Juretics Ágoston 1.20— 1.20 k. Sostarics Klek 
(Miksavár) 1 k. Kopjál* Sándor (Csákt.) 1 k. Gut- 
mann József (A.-Lendva), Füredi Rezső (Csákt.),
Vreszk Vincze SO—80 f. Özv. Márczius Mihályné 
Mihályné (Csákt.), Kohn Samu, Hackl Károlyné 
6 0 —GO f. Csakaturner Salamon, Dornik Rezső 
(Csákt.), Szauer Györgyné (Dr.-Csány), Baumhak 
Frigyes (Csákt.) 40— 4t> f. N. N. Hánzsel Béla 
(Csákt.), Sráy Ferencz (Dr.-Szt.-Iván), N. N. Pin- 
tács Ferencz, Unterecker József, Ruzsicska N., 
Matasics N. 20— 20 f. N. N. 10 f. Összesen 20 kor. 
20 «11., mely összegért e helyen is hálás köszö
netét mond — a felsegélyezetlek nevében is — 
a rendezőség.

—  Szívtelen anya. Pulanecz Róza xeipei 
lakos, a csendörség elöli már régebben is-1 
meretes csavargó, f. hó 4-én állítólag egy | 
holt leánygyermeket szüli. A Csáktornyái 
csendőrségnek gyanúsnak tűnt fel az eset. 
miért is Balaskó Józsel csendőrőrmester a 
nyomozást megejtette s kiderítette, hogy a 
nevezeti nő t. hó 4-én éjjel — annak tu
datában, hogy neki szülni kell — nem akart 
a szobában maradni, hanem folytonosan az 
elhagyatott hídé# folyosón és félreeső helye
ken tartózkodott á a hideg folyosón egy élet
képes,jól kifejlődött gyermekei szüli. A szívtelen 
anya a kisdedet be sem takarta, a hideg 
folyosón hagyta s csak bizonyos idő múlva 
Turk Mária — ki a bűnös nővel egy szo
bában lakik — az újszülöttel a folyosón 
megfagyva találta, a szobába vitte, hol a 
csecsemő ugyan magához tért. de azután 
nyomban meghalt. Az anya azt vallja ugyan, 
hogy ö nem vette észre, hogy mikor szülte 
a gyermeket, de a fennti gvanuokok folytán 
a lelketlen anya átadatott a Csáktornyái kir. 
járásbíróságnak, hol a vizsgálatot folytatják.

—  Betörések. Sanyarú esztendő, a ke
nyér szűke sok rossznak előidézője. Az a 
kettő kisértöje a rosszra a különben jó  haj
lamú felsö-muraközi népnek is. Mint Stri
cióról Írják, a napokban ismét két betörést 
követtek el a közeli hegyközségekben. A 111.

Nem remélt változás.
Rettenetes szenvedéssel telve, nyolez év telt el anél

kül, hogy Moéder Mari asszony Y'verdonban (Vadt-Kanton, 
Svájc), bár mindenféle gyógyszert használt, bajára enyhítést 
talált volna. Mi okozta ezt a rettenetes bajt, ezt a heves 
szívdobogást, mely csaknem az ájulásig növekedett? Mi 
okozta a rettenetes főfájást, mely elrabolta álmát és bor
zasztó éjjeleket teremtett ? Mitől voltak a szervezetnek ezek 
a különös zavarai, melyek általános gyengeséget idéztek 
elő és fatális végre engedtek következtetni ? Valószínűleg a 
vérszegénység okozta ezeket a zavarokat és amint rende
sen tenni szokott, ha az ember ki van merülve, Moéder 
asszony a legtáplálóbb étellel nem tudta elvesztett erejét 
pótolni. Minden undorította és a keveset, a mit evett, nem 
tudta megemészteni. Egy napon Pink-pilulát használt és 
ettől kezdve csodálatos, mindig haladó változás történt. 
Ereje visszatért, szívbaja eltűnt, visszajött az étvágya és 
az álma.

— Nagyon boldog vagvok, Írja a férje, hogy tudtára 
adhstom önnek az eredinenyt, melyet feleségem a Pink-pi- 

lula használatává elért. 
N\olcz év óta heves 
szívbaj és szívdobogás 
kínozta. A főfájás miatt 
nem tudott már aludni 
és teljesen elgyöngült. 
Néhány skatulya Pink- 
pilula elég volt arra, 
hogy mindezeket a ba
jokat elűzze és kitűnő 
egészséget szerezzen.

Sárgaság, neuraszté
nia, vérszegénség okozta 
gyöngeség, angolkór, vr- 

tus-táncz a gyermekeknél a Pink-pilula használatával.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓ ZSEF gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Vu Čakovcu. 1900. 11-ea. márciusa Broj 10.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
normali, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara Fisehel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURIE
Predpiatna cena je:

Nil celo leto . . .  8 kor.
Na pol le la . . . 4  kor.
Nii čet vert leta . . 2 kor

Pojedini broj: košlaju 20 fill

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i tije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  n e d elju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«. »Medji m inske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Završenje čakovečkog gospodarst- 
venog učevnog tečaja.

Spomenuli smo se več. da je preuzv. 
minister poljodelavskih poslov, vu Čakovcu 
dva, svakoga na (» tjedne trajano, gospodar- 
stvene i košaro-pletenja učevne tečaje nare
dil. Na ovim učevnim tečaju se je  vučilo 
obdelavanje zemlje, plodjenje biljinah, živi
nah, opoznavanje škodljivih kukcov povanje 
sadovnog drevja i trsja, nadalje savez med 
gazdi, opoznavanje gospodarstva se doličnih 
zakonov. Iz cilja domačih meštrijah pak se 
je  vezanje metlah i pletenje košarah navu- 
čalo sa dijaki.

Drugi tečaj — na kojem je  21 vučenikov 
bilo — se je  februara 23-ga sa svečanim, 
zaključnim izpitom završil. Na ovim izpitu 
—  koj se je vu preparandiji držal, su tak 
roditelji vučenikov, kak zanimani se vu ve
likim broju bili nazočni i radosl je bila čuti 
mladih, tvrde šake poljodelavcov odgovore, 
kaj je  samo na to kazalo, da su tak na- 
preddavani kak i vodja učevnog tečaja poš
teno i za pohvaliti delo svršili. Znali su oni 
to, da budu ovi poljodelavci samo tam meli 
sreču, ako ne samo, da vu poštenim delu 
najdeju zadovoljnost, nego da se i navčiju, 
kak je  treba delati, da bude na delu i al- 
dov! —  Po izpitu je  Gali Ferencz iz Sormasa 
sa lépimi rečmi zahvalu rekel ministru po
ljodelavskih poslov i navučiteljom za trud.

Potrebnim držimo na ovim mestu od 
dveju tečajov statistično izkazanje izpisati.

Na dvemi tečaji je 41 vučenikov bilo, 
koji su iz jedne strune medjimurci iz dru
ge strane iz okolice Semenye i Sormása i 
zvun rnalog znanja, kaj su se vu školi vučili, 
su malogospodarstvenog znanja donesli sobom. 
Tak je anda veliki trud bil navučiteljom, da 
potrebno gospodarstveno znanje osvojiju sa 
vučeniki, jer je poleg naredbe ministerske 
knijige basnuvati ne bilo smeli, i vučeniki 
su se samo iz navukov navučileljah vučili. 
Sve skupa se je  držalo 120 predstavah iz 
gospodarstvenih granali.

Na domaču meštriju se je  50 celih dne- 
vov obrnulo. Napravilo se je 101 komad 
lužnih i cirok metlah i 150 gospodarstvenih 
košarah naj me: za krumpčr, s^čku za kvoč- 
ke, za vožnje kokoših, sadovja, drevnete ok- 
ruglje, dugaste i t. d. košare. Sve ove šivati 
su bile izložene i po izpilu vu večini 
med vučeniki za niuštru razdelene. — 
Iz. od ministeriuma poslanih knjigah se je  
514 komadov razdelilo; iz ovili vnogo le
pega i dobroga moraju čilali vučeniki. Kavno 
tak se je  rezdelilo 20 litrov cirkovog seme
na zbog plodjenja. Vučeniki su svedočbu 
dobili od napreduvanja.

Ovaj učevni tečaj je  lépa svedočba vi
soke vlade onog trsenje, sa koj im hoče pos- 
liči, da ne samo meštri i trgovci, nego i po
lj ^delavec se naj svestno vuči svoje barata-

nje. Im denes več to zahteva veliko uteca* 
nje prekomorno i važnost cčle stvari. Var 
megjija. okolica naša je  sa vek šom stran- 
kom sa poljodelavci opučena, tog baratanja 
važnost su bolši domorodci prevideli, trsili 
su se vu opozornosti držati tak poljodelavce, 
kak poljodelavstvo i trsili su se takajše zna
nost gospodarenja med njimi razširiti. Nepri- 
like počelka je sadašnji minister poljo- 
delavskih poslov obladal, njegova je  za služba, 
da je sa svojom dobrom. spametnom i napred- 
vidljivom gospodarstvenorn politikom, tak re- 
kuč vu našoj okolici fundament položil da- 
lešnjem napreduvanju gospodarenja.
Darányi Ignácz ministru poljedelavskih poslov 
smo sa vručom Hvalom dužni za ove tečaje 
i u farno se, da bude poljodelavce naše oko
lice i njihovu budučnost i nadalje vu viso- 
koj opozornosli držal. Ali i sa pripoznanjem 
smo dužni učevnog tečaja vodji i predstav
nikom, koji su tak Ičpo napreduvali i mi 
želimo, da njim trsenje — koje je  na dobru 
puka obrnjeno — sigurna svrha koruni! —

Naredba.
P ra v ila  (z a k o n i)  pri k rč m a re n ju  i p ri p ro d a v a n ju  

p ič a h , ka š tig a  pri p re k r ie n ju  ov ih , ta k a jš e  v e ž b a n je  re - 
d a rs tv e n e  i d o k to rs k e  n a d zo rn o s ti zv rh u  ov ih .

Od p ija n ič in e .

Obširnjena je redarstvena nadzornost i 
na lo. da se 1879. X L  zak. čl. 85. §-a na

_  Z  A B  A V  A

Roditeljski ubojice.
Jeli bi ja  s mojimi mlademi prijatelji 

koju ozbiljnu rieč smel govoriti? Ja bi želel 
jedan krat u vaše srdce posegnuti, hotel bi | 
vas spomenuli na svu onu ljubav, koju su 
vam vaši roditelji od vašeg postanka pru- 
žali, ja bi vas na nieki način želel prisiliti, 
da vi vaše roditelje poleg zapovedi božje 
štujete i ljubite i nje na to rekuč na ru- 
kuh nosite, dok im njihove vierne oči neza- 
klopite, koji su tako dugó, tolikom skrbli- 
vostju nad vami bdili i opazku vodili.

To nije za povedati, koliko ljubavi ro
ditelji svojoj dieci, dan za dánom, godinu 
za godinom izkazuju, nije za prebrojiti ko
liko krat njihovo srdce za dobro svoje die- 
ce u njihovih grudih strepeče. Ako hočemo 
samo u materijalnoj strani od hranenja die- 
ee govoriti, jeli vi imate i samo pojma, kaj 
to znamenuje za cielu obitelj skrbeti te ne- 
volii i pomanjkanju ulaz u kuču zaprečiti 
onda. kada dieca preuzimaju mah na broju 
i na dobrem apetitu, kada mati več nemre 
za dosta nakuhati, šnajder dosla našivati. a 
Soštar natumplati? Jeli vi mozbit to za malu 
skrb držite, koja otčinsko srdce steže, kada

svoje dečke daje za skupe novce u meštriju j 
tli još za skupeše u školu. kada dievojke za | 
ženitvo priredjuje sa stanovitim ženitbenim | 
novcom ili herbijom, ako mora neprijaznomu 
životu col za colom tla izvojevali, za da j 
njegova familija na lom tlu sigurno, kakti! 
na otoku u uzharkanom oceanu stati more?! 
Pak dok njegova ruka na ambosu ili napi - j  
sačem stolu, po suncanoj žegi ili po zitns-! 
koj mečavi neumorno za uzdržavaoje i od- 
hranjivanje svoje diece skrbi, pričmu se mu 
i vlasi bieliti u vekivečnoj brigi, jeli mu se 
dieca dobro vladaju i uče vani u svietu; 
pak kad mu se goder listonoša stanu prib
ližava, luče mu srdce i drhče, dapače i svako 
veselje, koje mu sin ili kčerka svojim listom 
pribavi, je drtajuče veselje pri misli na one 
bezbrojne pečine, na kojili bi se kriepost i 
sreča života diece mu razbiti mogla.

A kaj bi vam stoprv o materinoj lju
bavi povedal, koja nad dietetom od njego- 
vog postanka bdijo, koja na miesece dugo 
noč za nočju pri postelji svoga bolestnoga 
ljubimca sedi, njegovo dihanje prisluškiva i 
njegovo vruče čelo mrzlimi obloži blani, do 
i sama od napora iznemogne, koja smiešeč 
se gladuje, samo da si more diete nahraniti, 
koja u slaroj ponošenoj odeči ide u cirkvu, 
sim o da tim liepše obučeno bude joj diete,

koja kakli kvočka svoje piščance svoju diecu 
okolo sebe sakuplja i svakoga neprijatela 
od njih odbija, koja svoju diecu dapače 
razmazi (zcarta)— sve iz sliepe ljubavi, ali 
ipak samo iz same ljubavi?!

O materina ljubav, kaj ti je  na ovom 
svietu spodobno?!- Na ovom svietu u isti n u 
nikpj, ali u nebu imaš tebi spodobim ljubav 
i lo je  ona ljubav Svemogučega, koj je  sve 
slvoril i sve zdržava, to je ona ljubav Koga, 
koja griešnika išče, kak pastir izginulu ovcu, 
dok ju najde. Tebi o materinska ljubav je 
samo ova ljubav slična.

Pak ako se sada jedno malo razgledam, 
za da vidim kak dieca ovakovu neizmernu 
roditeljska ljubav naplačuju, pak pri tom 
opazim da se žalibože često najde diečinska 
nezahvalnost, da ima diece, koju je  punim 
pravom moči roditeljskimi ubojicami iliti 
\ moritelji nazvati, onda me obhadjaju zoni 
te mi se srdce steže od zle volje i srditosti.

Koliko takovih črnili prilikah moram 
gledati! Koliko je  diece, koja su samo 
tak dugo mila i Ijubezna, dok noše kiklicu, 
te se na rnaterinom krilu nišu! Pak i ova 
ljubav . . .  jeli nije mozbit koristoljuble, 
da su najine samo tak dugo mila i Ijubezna 
uok im roditelji igračke i druge dare davaju.

Kareni toliko je  sigurno, da u mnogih



priprečenje pijanščine i hotomice opijanja vu čem se pojedino poglavje drugač na dje- 4. vu Budapesti večje,
naredbe točno obdržiju i da se proti onim, luje, do 200 korun penezne globe su kaš- Tretjeredno:
koji to prestupiju, postupanje pri dotičnoj se tigani. Minister znutrašnjih poslov,
upravnoj vlasti započme. Zvun toga, kulikogudkrat su dozvolniki Postupanje 1880-ga pod 38547, broju

opazk*.  ̂ _ zbog takvog prekršenja bili zakonitno ob- okružna naredba ministra znutrašnjih pos-
Bastavak 1879. XL. zak. čl. 85. §-a. sudjeni, — kojeg prekršenja včinjenih lov ravna.
»Gdo drugoga vu krčmi, ošterii, na je poleg 1899. XXV. z. čl. pitvino _________  J '*

vulici, ili na drugim javnim mestu hotomice merna, tojest za prodavanje pitvinah
opije, nadalje, koji se sa merenjem žestoč- dozvola vkrej vzeta, iliti vkrej se more K A J  J E  N O V O G A ?
nih pitvinah baviju i njihovi poverniki, ako vzeti, iz cilja vkraj jemanja dozvole sudbe-
pijanomu, akoprem mu taj stališ znaju, mu na odlučba i spadajuča pisma se imaju sa P rež  srt/eu mati.
ipak piti daju, do petdeset forinti penezne dotiCnim m. kr. fiinancravnateljstvom sa- pu|anecz Roza iz Xeipe je  pred žandar- 
globe su kast,gam. Renezna globa je  do sto obet, . . . . .  stvom veC od zdavnja poznata potepuhka.
formi' podign|ena, ako se je  prekrSéme Iz ov,h kašhganjah nutr, dojdjen, pe- 0  meseca 4-ga, kak se veli, je  jednu mrtvu 
prot, ,oš 14 let ne savršenom malodobnom nez, su vu kass, one obCine nameščen, , gde ku rodda C.koveCkom žandarstvu s e je
naprav, o. se je  prekršenje vC,n,lo , na obCemte zdrav- tQ su ivo vjdlo zbog iesa jft j Ba|ask(}

Ako prkršenje takova osoba vCn, po stene o lje  su obrnjen,. Józs„f 8tJražineSter zapoCel iztragu. i na sv, tlo
drugoc ko,a se sa predavanjem zestocnh l>r,'kršenje sadašnje naredbe, vuCem sa- je  donase| da je  9poPmenuta žen.io. m. 4-ga,
pitvinah prometno bavi i zbog ovoga je več dašnja naredba različne odredbe ne zadržava, J__ nill .... hll __ h® ’
dvakrat kaštigana bila vuCem je  od zad- je poleg 1879 .X L  zClanka.na prekršenja spa- te|a yu hiž|Josla^  neg0 je  podjednim najed- 
njeg kašliganja 2 letal, jos ne proslo, od da,uCeg obCemtog pravila kašligano. lliln mrz|im galljku 3e,n-ta,n hodila, gde je
prodaje ju je  od Ir, mesecev do jednog leta Zvrhu prekr, . nJ.„  , udJen.  , onda jednoj zdravoj pucki dala život. Ne-
mo i prepove a i. Zvrhu prekršenjah sadašnje naredbe po- čemur na mati, nč da bi déte zamotala, nego

.. , , oo. r1' krim,*h' .... .  leg 1880. XXXVII z. Članka 42 §-a dotiCno ju je  tam ostavila na mrzlim ganjku, gde
loleg 1888. XXV. zak. cl. 2(>. §-a su , 880 38647 bro;a naredbe tnioistra zuu- j<* pucku Turk Mária — koja sa grešnom 

spomenutih zakonov od ravnanja vjeresije (raS||J|b pos(ov 3 g-a nadalje poleg 1889. Ženom skup stanuje —  zmržnjenu našla, 
kremah govoreCa poglavja vu svakoj obe,,,, XLV, z c| j pob,g 1893 X XXIV. z. Cl. Vu hižu „ju je  nesla, gde je déte k sebi 
na letu po navadno proglašena, upravne 21 §-a sledeče upravne vlasti sudiju: došlo, ali je zatem odmah vumrlo. NeCemur-
vlast, se od ovog preglašenja obskrbiti, to- Rrvorednj: na mati veli, da je  ne znala, kaj je déte ro-
jest svršenje ove nadzorih su dužne. j  vu malimi i velikimi občinami — dila, ali kak se vidi, ipak je  grešna, i zato

Nadzorni posrednik, paziju lakaj , na zvun vu doljnoj toCki bilježenih občinah — „ju je  žandarstvo prek dalo CakoveCkom kot.
to, da bude zakon poleg njegovih naredbal, ve,jki sudecj sodu, gde iztiaga dalje traja,
vu prodajah pitvinah na takvom mestu, gde 2 . vu onimi občinami, na koje se stol- „  . , ,
ga svak, ehko C,ta po magjarskm, , po one grada (Budapešt) redarstva djeluvanje
občne biležno knjižmm jeziku navek lehko obšjrj dotič()i se okružni kapitan. ,z , Magyar Nemzet, „ovinál, Citamo
Ctano \un det,. .............. 3. vu varaših kapitan, ili po veCju po- sledeCe: »Zbog toCnih pravilah življenja je

On ošteriaš. krčmar ,1, mernik p, vinah, vefeni s|užbenik broj rrallciškanov tak doli opal, da Iranciš-
koj naredbe zgornph zakonov ne obdrži, ,e 4 Vu Blld;lpeSU vu svakim ko,aru dü. kanov dvé provincije prestaneju i kloštri se
poleg 1883 a a V. z. čl. 2b, §-a kfšligani. tiCni se okružni poglavar. njim k još gori stoječim Marianus i Kapis-

opazka. Drugoredno: tranuš provinciám priklopiju, a vu Hrvatskoj
bastavak 2. početka 1883. XXV. z. čl. I vu malimi i velikimi občinami, — pak bude se pod imenom »Sveti Cyrill i

§’a< . . zvun vu dolnji točki bilježenih občinah — Method« nova provincia postavila. Prestala
*Onaj ošteriaš, krčmar ili mernik pil- takajše vu sa uredjenim večjem varoši bude od Spnsitelja nazvana (banatska) i od 

Vinah, gdo ovog §-a naredbe ne obdrži, je  po podžupan> Sv Ladislava nazvana (okolica Drave) pro--
dotičnoj se upravnoj oblasti \u sirotmsku 2 . Vu onimi občinami, na koje se ob- vincia. Ova zadnja je sajedua provincia bila 
kassu do 50 frti penezne globe kaštigani.« §jrj djelovanje redarstva stolnog grada, ve- magjarskim i hrvatskim patrom. Još pod 

Kaitiganja prekrienjah. |,ki kapitan. turskim vladanju se je  utemeljila. Vnoga iz-
Oni dozvolniki, koji odlučbe sadaš- 3. vu sa zakonskovlastnimi pravami vrstnih magjarskih i hrvalskih domorodeov i 

njeg naputka prestupiju, prekršenje včiniju i obdelenimi varaši večje, vnogo izvrstnih pesnikov hrvalskih je  došlo

familiah, kada je  dečak domaču školu pre- Ali kad su dečaki došli u meštriju, k jami ostala bez svega te su se zdržavale 
rasel le se pričme tobož med odrasle brojiti, jednomu šoštaru jedan a drugi k tišlaru, nadničarskim dielom.
i kada dievojčica metne babku na stran pak opuli su u nevaljano družtvo i tim je  plod Ja sam jednoč tu žensku videl, kad je  
na sveti večer kositra uleva, da onda pri dobrog od hran ji vanja zgmul na skoro. Njihovi u hodniku vuze na klupi sedeča čekala, dok 
mnogih roditeljih mučeničlvo poči udje, te se kameradi su mladiče vabili u krčme te su joj bude dopuščeno sa sinovi pod lokolom 
stoprv onda dokonča, kad se legnu u onu je izsmehavali ako pri nočnih izgredih nebi gde koju rieč progovoriti. U prnjke obučena, 
zadnju hižicu iz četiri desakah, a njihovi hoteli šnjimi držati. Med tišl irovimi detiči težko kašlajuča, od srama oborenimi oči je  
miadi ubojice okorelo polag Iriško nahitanog bil je  jedan, k oj je  odurne Spomenke vodil stupila u čekaonicu vuze. Bilo joj je videti, 
brežulka stoje ili moguč, svoju kri vriju spoz- te je kakti vrag veselje odurnoga života da nosi smrt u srdcu, i izbilje, prije nego 
navajuči, duboko uzdišu: »Prekasno!« hvalil. su sinovi svoju kaštigu odslužili, odnesli su

Baš mi nije težko nekoliko takvih Cr- g0štar pak c,o pohadjanja službe božje '»ajkicu van, a sestre su morale u službu 
nih prilikah iz života ovde spomenuti, jer nije nikaj držal, a molitvi, je starih babah s^ '-
njihov broj je na hiljade i ja bi u svakom brbranje nazival. lovak su ova dva mladiča je ove roditelje ubih Tko sestre
miestu znal takove najti, kojem otac predugo sve dublje propadali, na opomene i molbe u ,,eN0U11 porinuh G ovorite ... 
živi ili se starac plače proti nebesam, koj rod i telj a h su samo surove odgovore zmagali, No hvala budi Bogu! Takovi strašni 
mora u zapečku iz drvene šalice jesti do- jer im ovi tobož nevušče ves Ije, pak su u slučaji nisu baš svakdanji; ali koliko je  mla? 
čim se mu dieca pri punem stolu goste. noči kroz oblok potajno, iz roditeljske kuče dičah, koji svoje roditelje dan na dan ža- 

Jednoga poštenoga seljaka i njegovu na zabave odhadjali, a na zadnje su na to loste a na njihove opomene oni samo sur 
ženu sam osobno poznaval. Oni su imali došli, da su najprije domaj pričeli krasti, rovo odgovaraju, ciele noči u nevaljanom 
četvero diece, dva dečaka i dvie dievojčice. kad su im novci za njihovu lumpariju družtvu sprovadjaju, a mali sirota u tom 
živeli su od svog grunta jednostavno i poš- zmenjkali, a potlam pak su i pri stranjskih vriemenu niti oka nemre stisnuti, več na 
teno te su si diecu odhranjivali, kak su znali, krali, vlovljoni bili i na tamnicu odsudjeni, svako škrobanje prisluškiva i ure broji, jeli
u ljubavi, a pobožna mati nije zamudjala i te onde na miesece dugo sedeli. — Ovoga joj se bude več jedan krat sin iz toga bez-
njihovih srdcih klicu straha božjega buditi, špota medjutim njihov pošteni otac nije do- smislenoga druživa domov povrnul. — A 
za da bude iz njih danas zutra nekaj pra- živel, kaplja ga je udarila te mu prišparala koliki su opet, koji kroz to svoje dužnosti 
voga i starcem podpora. I anda bi se rodi- još veče muke; dobra mati je  zatim krvavim polise zanemaruju a pobožnost materin« iz- 
telji bili mogli mirne i sretne starosti doče- srdcem prodala cieli imetak, za da sinah tat- smehavaju, tih čoviek nebi mogel prebrojiti.
kati, da su im dieca ostala na ovem putu, binu nadoknadi i da ih onda u to ime nebudu I ovak ubija mnogi mladič, bez da i
kojega su im ovi pokazali. preoštro sudili. Ona je onda skup sa kčer- sluti, svoje roditelje, liepo polagano kroz go-

42



r x „ ' ^ ^ , . r  * , v e S , i s ' ^ ri? « o r t r s ,  (i2ií”h) •” '“ r"ih
kloStri odstupiju od hrvatskog konfraternitaša Kele György a, Babics Gá óra .. .
. k Marianu Som se priklopiju • -  Ako je  I «  also-lendavsktm zbirateljnim  
óv alas ístinUi lak budu se onda i Cakó- okrngu:za Dekanovec, Belica, Mura-fezt- Iz Lovrina nam pišeju: Ove dneve je
vecki frančiškani k provinciji Marianuéov pri- Márton. Mura-Siklós. Mura-Szerdahely, Bol- „egdo vu hižu Vulpin Kataliné vdrl i više
klonli a ovih nak provinciái vu Požonu tornya notariuštva: Hajós Mihály-a, Murai stvari spokral. To su prijavili žandarslvu,

. £ •’ Róberta, Kovács Jánosa. Tivadar Ferenca, kojeg stražmešter Rácz je  vun íőel lztraži-
1 ' Kollarits Imru. vat. Krivca je  našel vu osobi Lazarov Vi-

Svrhü assenlac/je. Savršenje popisanja i za nutridavanje tályos srba i ovoga je  prijel. Med tein se
Vu CakoveCkim kotaru se je  novačenje k k a h  popisanja se je  ovog Ijela április 5-ti jc  Adam Miklós posvadil sa Zandari. kad su

0 m 7-ga savršilo, i zmed 805 njih s e  19 i  odredil. ga ovi opominjal, se njun je  grubajansk.
o. m. / g* a«'« ’ prot ista vil i bantuval je nje. Racz stražmeš- >
num^vzelo. P etkornnasti penezi. ter Je banganetu obrnul proti grubijanu. Oš-

Vumrl je. Za nekoje vreme budu počeli vun da- tra banganeta se je  zabola vu prša Adam
Banelh Vilmoš*preločki trgovec je  o. m. vanje pelkorunali. Novi sreberni penez je  Mikloša, gdo se je  omedljeno doli zrušil.

7-ga na večer ob 10 vuri po kratkim be- F ko M  ' umeln.čkog iznašaja. Na priliku 
legu vu -11 Ijetu svoga življenja, vu drugim j°  l“k vellkl k‘!k . tallér, dak e menjsi kak (
letu svoga srcčnog včnčanja -  vumrl. negdašuje <lva lormlače. fak bude ov penez Hudo leto. malo kruha je  vnogo nevo- 
Pokoinoga su o m !)-ga“ pokopali sa veli- na hitrom oblubljeni, i rečimo, da budemo ga |jam zrok. To dvoje je  skušavanje na greh 
kom pratnjom, a 10-ga pak se je  za njega > '»< steni više imeli. , drugač dobromu gornjem-megjimurskom
sv. meša služila vu preločkoj cirkvi. Velika nesreča. ipukU Ka!; .,Z Str,gl°.Ye °.Ye .d“" ei e u k u  nt sreča. | su 0pet dvoje tolvarije bile vu bližnjimi diš-

1'ellka sreča. Kak nam pišeju: vu Hervadta zalavár-1 triktuši. Vru III. dištriktušu su pri vdovici
„ , . r, , e megjinski občini se je na marofu Mayer] Kolman Antala l(í korun penez vkrali, a
Vdovica horster Bele, rodjena z\ \ " j Móra jedna šiala podrla. Z pod ruševinah j drugo sve mirno ostavili; vu II. dištriktušu,

nelia£vdovica husarskog majora iz Čakovca gu mriv0 potegnuii vun Vigh József i Mol-1 Martinošovecz bregu pak su probali vu piv-
vu Varaždinu stanujuča je prošle dane na | nar József biroše. Tam je  poginulo i dvade-j^icu Jelencsics Petra vdrti. Ali od pivnice
Bečkim — varaškim lozu 400 jezer korun set volov. Štalu je  voda podkopala i stena <|alko stanujučeg gazdu je  njegov jeden pri

l o g  je ne mogla krova držati, zbog česa se je  | atelj zbudil i tak su pazili na late, Gazda je
ona zrušila. strelil na nje i akoprem je  nekojega obstre-

Varmegjinski odbor jo  na popisan je   ̂ |j| kak krvarenje kaže, tali su vu noči ipak
/menah zb ira teljev vu k o ta re iz  sle- Glad med š/ovak/. ; odbežali. Žandarstvo nje išče i misli se, da
de tih  s io jc te lp ove ren s tvo  pos la l: , y u Sztropko i Szinna kotaru poleg po- i bude nje ne dugo i našlo.

Vu čakovečkom zbirateljnim  o/r-1 pisanja je  l/9;>, koji moreju delali i 480. 
rf/oH- l ) Z a  občine Čakovec, za Cakovečke j koji nemreju delali Stanovnikov bez kruha. Bobre žepne / stene vure za fal
zvunašnje občine, za Dráva-Vásárhely, Drá-|Na pomoč ovili je minister trgovičmh pos- cčriu moči dobili pri Pollak  Bernatu vu- 
va-Csány notariuštva: Tóth Istvana Wollák lov za delo 29 jezer korun dal vun Zvun n in i vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri- 
Rezso-a, dr. Hajós Ferenca, Szeiwert Antala, t°gJl 1 dare pobiraj u po jedilih kolarih zn njem se uzimljejn vure tukaj za popra- 
Bezéthy Istvana; 2) za Stridó, F. Mihályfalva, ove siromake. I v^e za faj c^nu
Vizi.-Szt-György notariuštva: Horválh Ignácza, Penemodela vel.
Horváth Antala, Ritmüller Ármina, Földes i " * Vnogo penez e si prispara on, koj pri
Imru, Novák László-a; 3.) za Draškovecz, Budapeštansko redarstvo je vlovilo jednu MAYER ŠALAMONU (drugač Hochsmger vu
A.-Krajlovecz, Mura-Csány, Hódosán. Ferlak penezodelavnu trupu, koja je to vu Ujpešti Čakovcu, poljcg klostra) sipriskobi štacunske
1 Szobotica notarištva: Peczek György-a. dr. kakli meštriju tirala sa tvorenjem lorintačah. potreboče. Pri njetn je moči sve vu najfale-
Rohm Szidney-a, Sípos Károly-a Kislaludy O. ni. (>-ga su redari i delek I i v i, jer su na g0j  c$ni kupiti, pokehdob bude svoj štacun 
Gyulu, Barta György-a. poziv ne hoteli odprti vrata, nutri vdrli vu poljeg razprodaja, do kraja zaprl.

Vu letenyskim zbirateljnim okrngu: grešnu pivnicu, gdesu ravno četiri iz med naj- 
za Kotor, Alsó-Domboru, Légrád, Mura-Vid, bolje banjke delali Velika mašina je  bila tam

dine. A tko je duboko u život čoviečansk' »starem« izrazuju! Baš se tak čini, kak da vili. dali su si zajedno smrt. U njihovom 
zaviril, nemože mi prutusloviti. je  »stari« samo na svietu za da bude samo stanu se je našel list, kojega su pred smrt-

Prije mnogo godinah živela je u Sol- novce pošilal, a »stara« samo za to, da bude jum napisali i u kojem tuže svoga nevalja-
nogradu mlada, liepa udovica, ona je  svoga ozlovoljenoga »staroga« tišila ili pak za nje- nog sina kakli zrok njihove smrti.«
inuža, vifejeg činovnika poslie dvogodišnjeg govemi ledji nevaljancu u varoš novce po- Ove novine govore dosta razgovetno, 
zakonskog stališa zgubila i samo joj je je- Shala, koje bude on opel u pivo, vino ili tak, da je škoda o lom dalje govoriti, samo 
dan dečec, kakti zalog zakonske ljuba vi, v  karte obračal, lakov jedan jedrni nevaljanac „ jednom se novine varaju, najme: nesretni 
težkih časovih pružal nieku utiehu. Mala dijak more cielu obitelj na nikaj spraviti! roditelji u Gradcu nisu počinili samoubojstvo, 
penzija i posluvanje iglom, omogučilo joj je  Professoru se više krat srdce slišče. t. j. nisu se sami ubili, več su ubiti bili,
prevelike brige odganjati te se je jedino pov- k adu mu se u suze razpadnuti roditelji dojdu a . . . . vužinec, kojim su se opasali bil
dala na odhranjivanje svoga dieteta. za svojega nevaljanoga sina molit, a on ipak je . . .  . njihov sin.

Ah, ona je  nevaljanca odhranila! — nemre drugo učiniti, nego kad opomene niti Pod drugimi okolnosljami opet je
Dečec je  uviek, još od svoje malosti poka- kaštige nepomažu.šuga vu ovcu iz štale odstra- kči . . . .  ova žalostno stvar na tom svietu 
zuval, da je  iz lehka, njegova narav kak niti, za da se i ostale, dósad zdrave neokuže. ostaje jedno te isto . . .  ubojice roditeljah
živo srebro težila je  na zlehka zabave, nje- Još jedan črni slučaj! tu j tam! —
gove oči za suze na materinom licu sliepe; Ja  ón sad iz jednih novinah mali od- Vi roditeljah ubojice, makar da vas sve- 
pak kad je onda pod materinim stradanjem lomak prepisati. Tu stoji črno na bielo štam- tovna vlast, koja drugač svaku zlu rieč more 
pričel u školu hoditi, nije bilo skoro u dr- pano. anda morem i ja  isto preštampati dati: kašligati, — nemre dosegnuti,— nego mora 
žavi ákole, koju on nebi pohadjal i opet »U Gradcu stanujuči penzionirani N. N. mirno gledati, kak vi život vaših roditeljah 
hitro ostavil. i njegova supruga su ovih danah samo- danomice podkapate.

I tak je  opet život matere toga neva- ubojstvo počinili. Oni su se vužincein skupa Ali jedna ruka je nad oblaki pretegnje- 
Ijanca bilo jedno krvarenje — liepo, po- svezali te su onda zajedno skočili u Muru. na te se grozi, a sigurno če na vas i pasti, 
malo! U istinu, i med dijaki ima polag dob- Razlog samoubojstvu su bile zle prilike u ona ruka osvelnika, koj jer je  sam otac, 
rih sinovah i nekojih ubojicah roditeljah, i gospodarstvu i žalost, koju im je njihov dobro zna kak boli diečinska nezahvalnost!— 
tko malo pogleda u dijački život, osobito na malovredni sin pripravlal, koj je zleka bivši, Anda, koji ste zabludili, vrnite se nat- 
visokih školah, mora se nato rekuč osup- samo okolo dugove delal, koje su oni tak rag iz puta zablude, dok je još vneme te 
miti, kad vidi na kakove nauke gospoda dugo plačali, dok im je to moguče bilo. Ka- poštujte otca i mater za da vam bude dobro 
sinovi otčeve težko priskrbljene novce upot* da su tomu nevaljanomu dietetu več sve išlo na zemlji i da se doživete največe 
rebluju i kak se malovriedno o svojem [žrtvovali te time sebe u nevolju strmogla- starosti! — hollay .



a perlaki 1924. sztkvb. 64. hrsz. a. foglalt
ingatlan a végrh. törv. 156. §. al. egészben ^  v v  v v
414 frt; 1183 sztkvben 4247. hrsz. a. fogl.
ingatlan u. a. §. al. egészben 134 frt kikiál- 105. sz. v. 1900.
tási árban mint becsárban az

1900. évi áprina hó 2. napján Árverési hirdetmény.
ti. u. 3 órakor J

a ükvi hatóság irodájában dr. Kemény Fülöp Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árverésen évi LX. (.z. 102. §-a értelmében ezennel 
eladatni fog. közhirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 1899 évi Sp. 472/3. számú végzése követ- 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál- keztében dr. Hajós Ferencz Csáktornyái lá
tási ár 10 % -át bánatpénz fejében letenni, kos ügyvéd által képviselt Mrazovics István 
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le- zala-ujvári lakos javára Novák Pál zala- 
íizetni köteles és végre az árverési íeltéte- újvári lakos ellen 242 kor. s jár. erejéig 
lek a hivatalos órák alatt alulirt llkvi ható- 1900. évi febr. hó 9-én foganatosított kielé- 
ságnál és Perlak község elöljáróságánál meg- gitési végrehajtás utján lefoglalt és 630 
tekinthetők. 531 kor. becsült 1 szekér, 1 sertvésól, 2 tehén,

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság. 1 üsző, széna és 1 fatalpakon álló pajtából 
Perlakon, 1899. november 29-én. álló ingóságok nyilvános árverésen el

adatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás

bíróság 1900 évi V. 100/2. számú végzése 
5509. lk. 99. folytán 242 kor. tőkekövetelés, ennek 1900.

Árverési hirdetményi kivonat. iunius hó 20- »apjától járó 5 »/0 kamatai és
. . . .  . .  . . .  . • eddig összesen 76 kor. 70 fillérben biróilagA Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi . ” ... .. .. . . . . .  . . „ ,, . . .. , . ; . . J n j  , . .  mar megállapított költségek erejeig Zala-hatósag közhírre teszi, hogy b ried és Morgen- IT . . , . ; , .. n . , , . í r - « .  i Újváron végrehajtást szenvedő házánál leendősteril vegrehajlátónak Kiss Gáspár vegrehaj- •.„ . “

tűst szenvedő elleni 37 frt 90 kr. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 1900. éti márcz. hó 14. napjának d. u. V *3  órája 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék és a csák- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- 
tornyai kir. jbiróság területén levő V. begyke- kOZ(3k 0jy megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
rideti 560. sztjkvben Af837/b/l. hrsz. a. az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
Kiss Gáspár tulajdonául felvett ház, udvar, 107 és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
gyümölcsös szántó és rét Lopatmeczcn 1 menett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
hold 1*20  □  öl o lü  frtban az árverést becsáron alul is el fognak adatni. 529 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
deltess hogy a fennebb megjelelt ingatlanok az Kell Csáktornyán, 1900 febr. hó 27-én.
1900. évi márCM. hó 26. napján Glavina János kir. bir. végrehajtó.

délelőtt 10 órakor

s í
kiállási áron alul is eladatni fog. I W W W W  w  w w

Árverezni szándékozók tartoznak az in- -— ..... ■ ■■ 
ingatlan becsárának 10 %  vagyis készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában I fr O m S ir itO  U í l f t f i r
jelelt árfolyammal számitolt és az 1881. évi l\l Q IIIQ I110 V lltlU I
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy- i
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék-j füszerkereskedésében Perlakon 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér- f- - n— ^  i
leimében a bánatpénznek a bíróságnál elő- w^W ű  
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni. 528 j azonnal felvétetik.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. ; f)26 2 -3
Csáktornyán, 1899. évi decz. 20-án. í

Posztó s éjeiniildés csak magánosoknak,
/ 2 írt 80 krért ju, \

Egy v*-yr 3.10 m. s • ío » jó.
hosszú, e legendő M j  • jj® * j6- m valósi
1 férfi öltözetre 5 ! 70 ! finom’. 1

csak I 10 .  50 . igen f , Követből,
ennyibe k e rü l. 12 > 40 > angol,

\ 13 * »5 » kam*. I
E g y  v é g  fékét* sz a lo n ő ltö y lö z  10 frt. 

Folöltöszövetek 3 frt 25 kriól feljebb Lódén gyönyö tt
színekben, egy vég fi frt. 1 ve* a frt 05 kr Peruvienne és Ooskirg, 
Állami, vasúti hivatalnoki ruhaposztók és bírói talá'peMtók, . g- 
finomabb kamjarnok és oheviottok, valmiint ogyemut,.. poszt.>k u. 
pénzügyőrség es csendói ség számára slb., gyári áron küld a szolid

ságáról ismert
K i e s e l  A  111 hot' ,  l i r ü i i n .

Minták Ingysn és bérmentve. Mintahii szállítás 
Figyelmeztetés! A t közönség különösen figyelő.ezl.ii;; 

hogy a posztok aia, ha közvetlenül hozatják, sokkal olcsóflD, 
mintha az kai kö/.v. U!. a uljá .1- A Kiesel Amhnf btiinni
eé« az ossz s szöveteket v..loso.- ,1 ijh  .1 ,.n küldi e #ngeőme»yt 
nőm számit hozzá.

7816. tk. 99.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy id. Horvat István s 
özv. Hajdinyák Józsefné perlaki lakosoknak 
úgy csatlakozott társainak Horvát István per
laki lakos elleni végrehajtási ügyében 17 frt 
30 kr. töke, ennek 14 fit 90 kr. eddigi 
költség kielégilése végett a nagy-kanizsai kir. 
törvszék, perlaki kir. jbiróság területén fekvő

Nyilttér*)
tt rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szurk .

,,Kennebergs-elyem“
— csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik — 
fékéit«, fehér s színes, 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként. 
Mindenkinek póstabér és vámmentesen, házhoz szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek.

Henneberg 6. selyemgyáros (cs. és kir. udvari szállító)
Zürichben.
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! Mayer S.i ü  C«*̂ 11
|  bevásárlásait eszközli, a<

 ̂ kinél az üzlet teljes feloszlatása miatt •?
"3 az üzletben levő összes áruk u. m.:
1  * női és férfi divatkelmék. vászonáiuk. ?T

1! parchetok inosókelmék, szőnyegek, gyapjú ^

~ és selyemkendők valamint az összes R------- 2--------------------------------
U férfi és női divatczikkek 2

-----------------------------------------------
| a bevásárlási árnál tetemesen olcsóbban s
:a adatnak el. §
^ Maradékok minden elfogadható S:

áron adatnak el.
«11 21 —2fi _

Az üzlethely iség állványokkal együtt bérbe aí/a/yc/ój ^  j

7817 “ “  , .  . ,  # # # # # # # # # # # # # # $ # # #Árverési hirdetmény. r r  w  ^  w  ~  ~  ~  w  ~  ^  V r8
a  periaki kir. jbiróság mint ukvi ható- j ®  Villamtelep és Gőzmalom Részvénytársaság Csáktornyán. ®

sag közhírre teszi, hogy az Alsómuraközi ^ --------------------------- ------------------------------------ ----------- ~-------------- -------------------
Takarékpénztárnak Vidovics Mihály palino- í j ?  _f <w »
veczi, dr. Kemény Füiöp perlaki, Mikioska A f o  Miután a íuárczius 11-re kitűzött rendkívüli közgyü-
Albert a.-hráacsá.u iak08 eben, végrehajtás, é l é s r e  márczius hó 8-áig az alapszabályok 11. § - a w  
ügyében 135 frt töke, ennek 1892. évi szept. iV k  5 1 J  ö
14-töi járó 8®/0 kamatai, 61 frt4 5 kr. eddigi, | ^►értelmében mint utolsó határnapon a 2 2 .  §. szerint meg-m

v!Sfnayin i ^ i m i ' ®  hat4r0Z0tt SZilmban a részvények letéteményezve nem l e t - £
kir. törvényszék a perlaki kir jbiróság te- tek, ezennel, hivatkozással az illető §§-okra és a in a iig

s y t ,,17* !  s V í r í i í L S S ;  * » * r  ttrUM * * * * « #  >»“ « » “  *«•'»«»«> t o * « * * *
és legelő illetményből Mikioska Albertét illető márczius hó 25-én délután 2 órakora társaság iroda- 
V. r^z 103 frt; 206. sztkvben foglalt 28, á L  helyiségében e«*V Ili
30, 97, 110 hrsz. ingatlanokból 15/a. hrsz. J tó tö tü e il  t ö \ UJ W
házból Igrecz Ágnes, Kollarits Flóriánnét v a n  «1 L S ■■ í'i I S h U «  M .* I Z ^
illető V, rész 352 frt kikiáltási árban mégis <(35' f  6  11 U K I V U I I K O Z O V U I B S
az özv. Mikioska Andrásné javára bekebe- ö
lezett szolgalmi jogok fenntariásávai az <35' hivatik össze, melyen tekintet nélkül a letétbe helyezett < g B  

1900. éii május hó 9. napján délelőtt 10 órakor töt részvények és a megjelenő részvényesek számára szavazat-
Alsó-Hráscsán községházánál dr. Kemény ^  többséggel határozat llOZatik. j E ?
Fülöp ügyvéd közbenjöttével megtartandó <lw»   j j E r
árverésen eladatni fog. *“  ~ W

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy T á  r o v ^ n r n  7211 * Í S l
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ^  g y b u r o z d l .  W
ár 10% bánatpénz fejében letenni s a vevő <35^ ^ ^  részvénytársaság felszámolása iránti határozat-M K
a vételárt: 3 egyenlő részletben lefizetni kő- hozatal esetleg a felszámolók megválasztása.
teles és Végre az árverési teltételek a híva- <35> 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes k i - ®
talos órák alatt alulirt tlkvi hatóságnál és jelölése y

k i n « ' "  e'ÖljárÓSagán;il m53g2e' g  Kelt Csáktornyán, 1900. márczius 10-én. W

Az árverés elrendelése a fent említett \ Í J K  A -  l2 Ek
tkvekben feljegyzendő. ^  , &a z s a i O S a g .  I X r

A kir ibirósáK mint tlkvi halósáB W  , , L Az alapszabályok 11. jj-a értelmében szavazati jogát csak azon részvényes g y a - já S t
«  j  X r a t í s r *  • — — *  * . . - . . . . . .

# # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # « [ # # # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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