
A muraközi munkásokról.
ii.

Egy majdnem tisztára földmivelő állam
ban nagyon súlyos és aggasztó jelenség ez. 
Ahol ipar és kereskedelem még csak ala
kulóban van, ott nagyon nehéz nagy tömeg 
munkást foglalkoztatni. A gyári ipar fellen
dülése nagyon sokat segítene e helyzeten. 
A gyári munkás egész éven át biztos kere
setet talál és betegsége elnyomorodása esetén 
védi őt a betegsegélyző-intézmény. A gyári 
napszámos munkához a testi erőn és józan
ságon kívül semmi különös képesítés nem 
kivántatván, a család minden munkabíró 
lagja dolgozhatik. Példa rá közelünkben a 
szomszédos slanjei ipar vállalat, mely máris 
250—800 munkást, fuvarost foglalkoztat 
állandóan. A pontosan fizetett hetibérnek 
már is meg van a látszatja és az eddig oly 
szegény Bednja völgyének lakossága módo
sodig gyarapodik. A magyar állam eddig is 
már igen sok gyárat és iparvállalatot terem
telt meg, segélyez csupán azérf, hogy a 
munkakeresőket foglalkoztassa. Hogy külö
nösen Muraközben nagyon elkelne egy na
gyobb szabású gyári- vagy ipari vállalat, ez 
az előzőkből természetszerűleg folyik. Lesz-e, 
nem-e? Nyílt kérdés. Ha senki sem kéri, ha 
senki sem mozog, úgy bizonyára nem lesz 
sohasem.

Ami a házi ipar fellendítését illeti, erre 
nézve tényleg eddig is történt már valami. 
Értem a kosárfonás tanfolyamok létesítését. 
Azonban ez a házi ipar jövedelmezőnek nem 
bizonyult. Nem pedig azért, mert ipart 
tisztán a helyi szükséglet fenn nem tarthat. 
Pedig a kosárfonásnak meg volna nálunk a 
jövője akkor, ha nem nehéz, nyers vesszőből 
font otromba kosarakat produkálnának. 
A csemege szőllő, déli gyümölcs postai szál
lítására szükséges úgynevezett postakosarakat 
nagyon szépen előállittatná Muraköz lakos
sága, még pedig a fiatalabbja és asszonynépe. 
Hanem ezek a kosarak első sorban könnyű 
száraz anyagból kell, hogy készüljenek és 
tetszetős csinos formával kell birniok. Bizony 
nem kell semmi boszorkányság az ilyennek 
előállilásához. Vállalkozó is akadna rá, ki a 
szőllötermelőknek nagyban szállítana az ilyen 
kosarakat. Ahol annyi a tojás exporteur, 
ilyenre is akadna ember.

A szalmafonás szintén megkísérelhető 
volna. Csodálkozom a felett, hogy daczára a 
sok takácsnak a szövési ipar nem produkál 
Muraközben semmi eredetit. Motívum pedig 
elég volna. Nem tudom, mert eddig nem 
foglalkoztam vele, hogy honnan erednek azok 
az ékitményes motívumok, melyeket külö
nösen Szoboticza körül kék színben a fe
hérre meszelt ház ablakai fölé alkalmaznak. 
Rendszerint IHS van ilyenformán rendkívül 
gazdag és Ízléses keretbe foglalva. Ennek

mását, vagy ezen motívumokhoz hasonlót 
szépen lehetne a szövő-iparban alkalmazni. 
Kalotaszeg vidéke mennyi varrottat, szövöt
tet produkál és ez a házi ipar sokat tarthat 
arrafelé, mert arra jártomban csupa jól öl
tözöli, módosnak látszó embert láttam.

A házi ipar körébe tartoznék a tej
termékek előállítása is. A muraközi túrót, 
sajtot már Nagy-Kanizsán nem ismerik, a 
felvidéki paraszt csinálta ostyepkát azonban 
igen.

A kereskedelem sajnos kevés embernek 
ad aránylag nálunk munkát. Magyarország 
fekvése oka jó részben ennek. Ahol nincsen 
tengerpart, ott a nép nem igen lel munkát 
a kereskedelemben. Hamburg, Marseille, Ná
poly stb. kikötőjében hány rakodó munkás 
nyer alkalmazást! Az uj világba hajózóknak 
gyakran a new-yorki kikötő első mentsvára. 
Persze más kép volna ez is, ha a Dráva 
meg a Mura hajózható volna. Ez azonban 
utópia egyelőre. A muraközi ember úgy
nevezett kereskedéséről Írtam már egyszer 
ezen a helyen. Szívből kívánom, hogy egy 
se legyen köztük »kereskedővé« !

Épen a legutóbbi időben sokat Írnak 
arról, hogy mikép lehetne a munkakereső 
szegény népről akkor is gondoskodni, ha 
munkája nincsen. Ajánlották a társpénztárak 
szervezését, melyek a strike pénztárak min
tájára a munkabérek 1—2°/0-át gyűjtenék 
össze és munkahiány esetén a tagok segélye
zésére szolgálnának. Eltekintve attól, hogy a 
józan munkás, ki családi tűzhelyétől távol 
áll munkában, mint például a mi embereink, 
életszükségletein lul megmaradt pénzecskéjét 
amúgy is haza küldi, már maga a munkás 
betegsegélyző-pénztár, sőt sok helyen a bal
eset biztosítás is elviszi a napszám 2— 
87o-áL így tehát a további levonás képtelen
ség volna. Sokkal többet érne a munkás 
lakások és ellátás lehetőleg olcsó szervezése. 
Már az úgynevezett Jancsi bankók eltiltása 
a kantinosok zsarolása elleni hatósági véde
kezés legalább annyit lendítene a munká
sokon, hogy haza több pénz kerülne.

Valamennyi munkakeresőnek munkát 
és megélhetést adni ma még lehetetlenség.

Az állam és társadalom csak annyit 
tehet, hogy az ipart és kereskedelmet lehető
ségig előmozdítja, a földmivelő nép terheit 
lehetőleg kicsinyíti és a népet okszerű gaz
dálkodásra tanítja

A többiről jövőre.
Perlak. Dr. Szabó Zsigmond.

Testgyakorlat és párbaj.
— Dumas ogy levele. —

Ön tehát nem pihen soha? kérdé egy
kor atyámat egyik barátja. Megegyeztünk fi
ammal, felelt ő, én dolgozom, ő pihen. 
Midőn atyám belefáradt az írásba, vívtunk

vagy elmentünk vadászni. Atyám kitűnő 
vadász volt és annak sok tanúságát adta. 
Ö nagyapámtól nagy testi erőt örökölt, a 
melynek első tanujelét 14—15 éves korom
ban tapasztaltam. Egy vasárnap színházban 
voltunk. Midőn az előadásnak vége volt, az 
eső csak úgy zuhogott, boulevardra mentünk, 
a hol csak. egy bérkocsi állott. Atyám meg
mondta lakásának czimét a kocsisnak, * ki 
kezét a kocsi ajtajának kilincsére téve, igy 
szólt: »Ily időben nem mozdulok öt frankon 
alul.« »Nem akarsz menni?« »Nem«! »Egy, 
kettő, három!« A kocsis nem mozdult. 
Atyám erre megragadta, a földre vetette, 
azután tölemelte a levegőbe, és a kocsi 
bakjára dobva, kiáltá: »És most lódulj 
előre!« És a kocsiba ülve, igy szólt hozzám: 
»Jegyezd meg, igy kell bánni a makacskodó 
kocsisokkal«.

*

Mindig eszembe jut apám e bánás
módja, de sohasem éltem vele. Nem mintha 
a kocsisok most udvariasabbak volnának, 
hanem mert nem kínálkozott rá alkalom. 
Be kell ismernem, hogy atyám nem kereste 
az alkalmat testi erejének fitogtatására, de 
kínálkozott, megragadta. Föltettem magam
ban, hogy gyakorlom magamat, hogy egykor 
szintén olyan erős legyek, mint atyám voll. 
Emlitettem már, hogy atyám a testi erőt 
nagyatyámtól, Dumas tábornoktól örökölte, 
ki korának legerősebb férfiai közé tartozott 
íme egy eset róla. A tábornok akkortájban 
22 éves lehetett. Egy este nagy pongyolában 
volt a színházban egy kreolus páholyában, 
a kit akkor sokat emlegettek. Atyám a páholy
hátuljában ült, midőn belépett egy katona. 
Ő a kreolnő mellett foglalt helyet és társal
gást kezdett vele, melyet azzal végzett, hogy 
meghívta a nőt, menjen el vele. Köszönöm 
uram, felelte ez, de nem vagyok egyedül. 
S kivel van ön? Amaz úrral. Es megnevezte 
nagyatyámat. Ah, bocsánat! felelte a fiatal 
ember, én az urat az ön inasának néztem. 
A mint e szavakat kimondá, nagyatyám meg
ragadta őt és a páholyból kidobta a színház 
földszintjébe.

A tábornoknak meg volt saját lovaglási 
módja. Mikor egy gimnasztikái kapu alatt 
vágtatott el, hirtelen megkapta két kezével a 
boltozatról lefüggő két vasgyürüt, fölemel
kedett, s lovát is magával vitte. Tyrolban 
meg, a brixeni hídnál véletlenül hus^ember
ből álló osztrák előőrs kezébe esett. Lova 
kantárszárát foga közé vette, mindkét kezébe 
felkapta pisztolyát, azokkal két embert lelőtt, 
azután eldobva a pisztolyokat, kihúzta kardját 
és kivágta magát. Csak pisztolyait sajnálta, 
a melyek helyett aztán a hadügyminiszter 
újakat adott neki. Máskor Egyiptomban, midőn 
reája tört az ellenség, kiugrott az ágyból, 
csak nadrágját kaphatta fel, aztán felkapott 
a nyeregnélküli lóra, belovagolt a mecsetbe,



a hova az ellenség bemenekült és teljes 
diadalt aratva, lova térdre bukva állapodott 
meg a mecsetben levő nagy síremlék előtt 
és ő a lovon mozdulatlanul ült, akár a 
győzelem és igazság szobra.

(Folytatása következik).

A muraközi apáczakérdés.
A »Magyar Nemzet« f. hó 15-iki számában 

olvassuk a következő nagyérdekü sorokat: »Zala- 
váruiegye közigazgatási bizottsága november 12-iki 
ülésében dr. Ruzicska Kálmán kir. tanácsos, tan- 
felügyelő az utolsó időszak iskolalátogatásairól tett 
jelentésében előterjeszté, hogy a miksavári római 
katholikus iskolában az elemi iskola alsóbb osz
tályainak növendékeit legújabban egy Muraközön 
született, de Zágrábban képesített szerzetes óvónő 
oktatja, ki a magyar nyelvet igen kezdetlegesen 
bírja ; az elemi iskola felsőbb osztályait azonban 
egy Zágrábban tanítónői oklevelet nyert, magyarul 
éppen nem tudó szerzetesnő látja el. Kotor köz
ségben csak a kisdedvédelmet látják el szerzetes
nők, kik közül az óvónő Zágrábban nyert képesí
tést s mint muraközi leány annyit beszél magyarul, 
a mennyi elemi iskolai tanulmányaiból megmaradt; 
a kisdedóvó másik vezetője budapesti születésű, 
jobban bírja a nyelvet, de nincs oklevele.

A közigazgatási bizottság a királyi tanfel
ügyelő által előterjesztett, a népoktatási alaptör
vényekben gyökerező és a muraközi oktatásügy 
eddigi fejlődését legközvetlenebbül érintő indokok 
alapján, nemkülönben Ziegler Kálmán Csáktornyái 
királyi közjegyző, bizottsági tag felszólalása után 
egyhangúlag elhatározta, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez feliratot intéz s egyben 
megkéri, hogy tiltsa el zágrábi apáczáknak Mura
közre való bevezetését. A közigazgatási bizottság 
még az általuk esetlegesen elnyerendő nosztrifiká- 
lás esetében sem látja elhárítottnak azon veszélyt, 
mely a magyar művelődés és érzés szempontjából, 
idegenben nevelt és képesített egyének hatásában 
rejlik**.

A »Magyar Nemzet« ezen, a mi vidékünket a 
legközvetetlenebbül érdeklő fontos ügyet tárgyaló 
czikkéhez még a következő egyéni véleményeket fűz
zük: Nemcsak hazahas, hanem általános tanügyi, köz- 
gazdasági, nemzeti és szocziális szempon tok miatt sem 
lehet helyeselni a Muraközben most divatba jött 
apácza-inváziót. Nem lehet pedig helyeselni azért, 
mert a felsőbb fiúosztályok vezetésére a gyengéd nő 
nem való. Az ismétlő iskolai fiu-tanulókal meg épen- 
séggel nem szabad nőre bízni. A gazdasági ismétlő 
iskolában való tanításhoz nő nem érthet. Ki fogja 
a fiúgyermekeket a többi között a testgyakorlatra, 
a nagyobbakat a kötelezett katonai rendgyakor
latra tanítani, ha nincs férfi-tanitó a testületben? 
A jó néptanítónak nemcsak az iskolában való 
tanítás a hivatása, hanem a néppel való minden
napi érintkezés; ügyeiben, bajaiban tanácscsal 
való szolgálás s. a. t . ; a mint ezt a nép-tanitói 
hivatás magával hozza. Az apácza nem érintkez- 
hetik a néppel, tehát népnevelői működése csak 
egyoldalú lesz.

Senkinek sem jutna eszébe nőnevelés szem
pontjából kifogásolni egy apácza-zárda lelállitását, 
ha az hazafias volna s ha az csupán leány- 
nevelő-intézet volna. Ámde vidékünkön egész 
község népoktatásának az ügyét szándékoznak ki
zárólag az apáczákra bízni s a kántori teendőket 
is apáczákkal akarják elvégeztetni. S a zárdát 
nem uj alapítványból tartják fenn, hanem a róni. 
kath. községek iskoláinakjtöbb száz év óta fennálló 
tanítói javadalmazását fordítják a zárda fentartására.

S itt mutatkozik szocziális szempontból a 
háttere ennek a kérdésnek. Mert amig a férfi-tanitó 
családot alapítván,gyermekeiben is munkás-tagokat 
nevel a nemzet összeségének, a zárda különben 
tiszteletreméltó tagjai azt az ősi tőkét, a tanítói 
állás javadalmait, kiveszik a családos tanítók ke
zéből, s ezzel megrövidítik más emberek jövőjét, 
kik a tanítói pályára léplek s kik egyúttal mint 
család fenntartók is hasznot hajtottak volna a 
nemzetnek.

Bármennyire tiszteletben tartjuk is a nő
nevelés és vallásos érzés terjesztése szempontjából 
a hazafias apáczazárdák működését, a mikor azt 
látjuk, hogy azok a mi vidékünkön a beszüntetett 
családos tanítói állások romjain épülnek fel : nem
zeti és szocziális okok miatt helytelenítenünk kell 
minden ilyen törekvést, még akkor is, ha kizáró
lag magyar születésű és magyar nevelésben része
sült apáczák foglalnák el a régi tanítói állásokat.

A  leánynevelés való az ő kezükbe, nem 
pedig a község népnevelői ügyeinek a vezetése !



vendéglőjében, melyen resztvettek a fent- 
nevezettefc és a gondnokság tagjai, llngár 
Adolf körjegyző itt a község elöljárósága és 
közönsége nevében üdvözölte a vendégeket. 
A szép ünnepély rendezésében főérdeme van 
Korent Mihály nagyfalusi bírónak és llngár 
Adolf körjegyzőnek.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Hosenfeld Johanna és kiskorú gyermeke 
Schvartz Henrich Hugó Csáktornyái lakos 
vezetéknevének »Radó«-ra kért átváltoztatá
sát megengedte.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Himfy Lajos Csáktornyái járásbirósági al
jegyzőt ugyanezen járásbírósághoz jegyzővé 
nevezte ki.

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Szakonyi Géza helybeli állami 
polgári iskolai rendes tanítót és Szakonyiné 
Kintner Róza itteni rendes tanítónőt jelenlegi 
minőségükben a nagy-kanizsai állami polgári 
iskolához; Grieszbach Gabriella nagy-kani
zsai állami polgári iskolai rendes tanítónőt 
jelenlegi minőségében pedig a helybeli állami 
polgári iskolához helyezte át.

— Uj távírda-állomás. A kereskedelem
ügyi miniszter Kis-Szabadka vasúti távírdá
ját állami- és magántáviratok kezelésére föl
hatalmazta.

— Érdekes esküvő. Egy dunamelléki város 
társadalmi életében előkelő szerepet jászod a Sz. 
család. Volt is miből. A vagyonban uszlak, az 
úri osztály szine-java járt-kelt házukba és egyetlen 
eladó leányukért nem egy előkelő család sarja 
versengett. A müveit lelkületű leány azonban már 
régóta egy szerény jövedelmű megyei hivatalnok
nak Ígérte kezét és a dúsgazdag szülők leányuk 
hajlamának engedve, beleegyeztek a házasságba. 
Nem volt boldogabb jegyespár a világon, de nem 
is volt irigyeltebb ember a városban, mint a vő
legény. A lakodalom napja már ki volt tűzve. 
Remény, szerelem és boldogság volt a fiatal je 
gyesek élete. De mint mindenhol, úgy itt is be
igazolta a sors, hogy nincsen rózsa tövis nélkül. 
Sz.-ék egy rokonuk lelkellensége folytán elvesz
tették teljes vagyonukat. Éppen az esküvő előtti 
napon jutott ez a hir nyilvánosságra. Az emberek 
összedugták fejeiket. Találgatták, hogy meg lesz-e 
az esküvő? A pletyka pedig a szélrózsa minden 
irányába elvitte a lehetetlennnél lehetetlenebb hí
reket. Az esküvőre a meghívott vendégek már 
asak kíváncsiságból is teljes számmal megjelentek. 
Csalódtak. Az esküvőt megtartották. Szomorú volt 
nagyon, mert ezentúl a fiatal férjnek csekély fize
téséből az öregeket is el kellett tartania. Annyi 
még jutott, hogy a lakzit megtarthatták. Számos 
üdvözlő sürgöny érkezett, melyek közül a követ
kező visszaszerezte a vagyont a kétségbeesett 
család tagjainak : *A mai húzáson nálunk vásárolt 
sorsjegyükkel megnyerték a főnyereményt. Török 
A. és Tsa bankháza Budapest V., Váczi-körut 4.« 
Ilyen vigan végződött a szomorú lakodalom.

—  A Csáktornyái kereskedő ifjak ön- 
képzö-egylete f. hó 10-én vasárnap délután 
tartotta első jelen évi szavalási- és felolvasó
ünnepségét, melyen a tagok majdnem kivétel 
nélkül jelentek meg. A műsor, mely Vajda 
Elemér és Korpits Rezső urak szavalásából és 
Gráner Henrik. Weisz Hugó urak felolvasá
sából állott, minden tekintetben jól sikerült. 
A szereplőket viharosovácziókban részesítették. 
Ma (vasárnap) délután hasonló ünnepséget 
rendez az egylet.

— Búcsúszó. Gráczba való távozásom 
alkalmából mindazon barátaimnak és ismerő
seimnek kiktől személyesen el nem búcsúz
hattam, ez utón mondok Csáktornyán való 
5 évi tartózkodásom alatt irántam tanusitotl 
jóindulatért köszönetét és szívélyes »Isten 
veled «-et. Ma r i ó  V. a Todor R. czég volt 
üzletvezetője.

— Csáktornyáról való eltávozásom al
kalmából összes barátaim és jóakaróim fo
gadják e helyen kifejezett köszönetemet az 
irántam tanusitotl jóindulatért, tartsanak a

távolban is jó emlékükben. K r a u s z Pál, 
kávés.

— Eljegyzés. Grünwald Ede iváneczi 
kereskedő jegyet váltott Csáktornyán Hirsch- 
mann Berta kisasszonynyal.

— Irodalmi esemény. Igen, a z ! Esemény
számba megy a magyar irodalomban a »Magyar 
Humoriszlikus Naptár« megjelenése. A közönség 
évről-évre áhítattal lesi azt a napot, melyen e 
naptár a sajtót elhagyja, s a könyvesboltokban ez 
ídőtájt nem is igen keresnek más könyvet, mint 
az egészséges humor e kincsesházát. A megjelenés 
napján máris 50,000 példány fogyott el s a még 
megmaradt csekély készlet 00 fillér bolti áron 
megrendelhető a naptár kiadóhivatalában Buda
pest, V., Honvéd-utcza 10.

— Kávéház átvétel. A helybeli »Ott
hon« ezelőtt (központi) kávéházat az eddigi 
tulajdonostól Krausz Pál-tól Hofbauer Anna 
volt belovári szállótulajdonos vette át, ki 
azt a modern kivánalmaknak megfelclőleg 
átalakítva és berendezve f. hó 14-én csü
törtökön megnyitotta.

— Előfizetési felhívás. Számtalan kántor- 
tanitó kollégámtól üsztönöztetve a szent szer
tartások congregaciója által jóváhagyott énekes 
könyvek alapján »Szertartás-könyv«-et szerkesz
tettem kánlortanitók részére, mely minden se
gédkönyv, mint : Missale, Rituale, Breviárium 
használatát szükségtelenné teszi. A kántortani- 
tók minden szent ténykedést feltalálnak benne; 
úgy hogy nemcsak a fiatalabb, hanem a szent 
ténykedésekben már jártas kartársamnak is, 
mint kézikönyv jól fog jönni. Müvemet a pécsi 
magas egyházmegyei hatóság jóváhagyta. Fel
kérem a tisztelt kartársakat, hogy jelen mii 
vemet pártfogolni és magukat müvemre előjegyezni 
szíveskedjenek, hogy müvem kinyomatásáról tájé
kozást szerezhessek. Előre is kijelenthetem, hogy 
müvem fűzve 4 koronánál többe semmi setre 
sem fog kerülni, elegendő előjegyzés esetében 
pedig még ennél is olcsóbb lesz; de a könyvkeres- 
kedésben 0 koronába fog kerülni. Minél több 
előjegyzést kér: Belišče, l ‘.KU. évi október hó 23 
Schrem pf József, kántortanitó.

— Országos vásár. Csáktornyán a f. 
évben az utolsó vásár (Katalin-napi vásár) 
e hó 25-én. hétfői napon tartatik meg.

— A trónörökösöknek egész külön szerep 
jut minden nemzet történetében. A királylyal és 
tanácsával szemben mindig az ellenzékkel tartanak 
és jövendőbeli uralmuk mindig mint az elégedet
lenek pártjának diadalma tűnik fel. Ezért rendesen 
oly nagy u népszerűségük s egy-egy fiatalon el
halt, trónra nem jutott trónörökös emlékénél 
mindig van valaki, a ki felsóhajtson : »Oh, mily 
jeles király lett volna!« Az emberi nem egész 
hosszá történetén át ily szép színben tűnnek fel 
mindig a megvalósulatlanul elveszett remények, 
melyek bimbója, ha kinyílt volna, a valóság egy
szerű hervatag virágává lesz. II. Fiilöp, a diadal
mas hős, az elegáns király, a szép férfi, a világ
hódító, igy áll szemben minden tettének ellen
zékével tulajdon fiában. Azon a trónon, a melyre 
a fia vágyik, azt veszi el, a kit fia akart elvenni 
s körlönbe záratja fiát, hogy útjában ne legyen. 
K szegény fiúnak kortörténete nagy és sötét folt 
Fülöp egész korának történetében. Az elnyomott 
ifjúság, a serdültében eltiport fa példája az ő tra
gikuma. Megindító történetét élénk, meleg színek
kel festi a Nagy Képes Világtörténet 134. füzete. 
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e 
kötet Írója is. Egy-egy kötet ára díszes félbőr
kötésben lö korona; füzetenkint is kapható 00 fil
lérjével. Megjelen minden héten egy füzet. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek írod. Int. Rt. 
Budapest, Vili., Üllői-ut IS. sz.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

— Késelés. Gombár Miklós szelenczei 
kőolajbánya munkás f. hó 3-án este Rétek 
Marika szelenczei lakosnőt zsebkésével cziva- 
kodásból kifolyólag annyira megsértette, hogy 
az orvosi látlelet szerint a sértett nőn 12— 
14* napig gyógyuló testi sértést ejtett. A 
tettes illetékes helyen feljelentetett.

— „Érmelléki első szőllő-oltvány-telep'* 
Nagy-Kágya, hirdetését a t. ez. olvasó-közönség 
szives figyelmébe ajánljuk.

—  Vasúti elgázolás. Wenczel Bódog 
dráva-vásárhelyi lakos, a cs. kir. déli vasúti

társaságnál alkalmazott kisegítő vasúti őr 
t. hó 10-én éjfél előtt a Csáktornyái határ
ban a déli vasút 40—41. sz. őrházai között 
egy körülbelül 45 évesnek látszó férfi hullát 
talált. A hullán levő ruháról ítélve az illető 
vándorló koldus lehetett, kit a nyomor 
kergetett az öngyilkosságra. Kilétéről még 
eddig mit sem lehel tudni.

— Gondos anyák figyelmébe. A gyer
mekbetegségek ellen való legjobb védekezés 
az, ha gyermekeinket erőssé, edzetté és a 
ragályos betegségekkel szemben ellentálló 
képessé tesszük. Az angol gyermekhalandó
ság azért sokkal alacsonyabb mint a miénk, 
mert a fent elmondottakra olt kiváló gond 
fordittalik s nincs család, hol a gyermekek 
a hidegebb évszak teljes tartama alatt ne 
fogyasztanák a gyermekek legjobb tápszerét: 
a csukamájolajat, mert e szer az, mely óriási 
nagy láperejénél fogva kiváló eredményeket 
idéz elő. Igaz ugyan, hogy a gyermekek 
nem nagy előszeretettel vették be e szert, 
de a mióta a Zoltánféle csukamájolaj, mely
nek sem ize, sem szaga nincs, forgalomba 
jött, azóta e kifogás elesik s e kiváló szer 
elterjedtsége oly nagy, hogy kevés családnál 
hiányzik s minden jobb gyógyszertárban 
kapható.

—  Tűz Kotor-Alsó-Domboru állomásában.
Folyó hó 9-én este ti óra után, kigyult az 
indóház épületében az a szekrény, ahol a 
petróleum-lámpákat tartják; olt volt egy 
kanna petróleum is, az is lüzet fogott, 
égett már a folyosó minden ablakja, ajtója, 
sőt a menyezet is, mikor a tűzoltók meg
jelentek s eloltották a tüzet. A kár 1000 koro
nára rúg, mert a tető egy részét is lebontották 
a tűzoltók, hogy hozzá férhessenek a tűzhöz, a 
mely már a tetőzetei fenyegette. Csak a ko- 
tori tűzoltók gyors megjelenése hárította el 
a nagyobb veszedelmet és kárt.

— Kincses Kalendárlom. A Kincses Kalen- 
dáriom legújabb 1902-re szóló kötetének tartalom
jegyzéke közel ezerháromszáz a könyvben talál
ható czikknek, közleménynek, hasznos és érdekes 
tudnivalónak sorolja föl a czimét Részletesebben 
ismertetni egy ilyen könyvnek a tartalmát, ehhez 
egy másik könyv kellene, hiszen csak a ezimek 
fölsorolása hat, háromhasábos, apró betűs oldal 
Kalendáriom czim aluli soha és sehol se adhatott 
többet az olvasóinak egy könyv sem, mint a 
mennyit ez ád. Maga a naptári rész magyarázata, 
históriája is tökéletes mintája a kalendáriomnak. 
A kálendái iom hasznos könyv, a Kincses Kalen 
dáriom úgy van csinálva, hogy hasznos és kelle
mes, tanulságos és nélkülözhetetlen. A naptári 
rész a különböző praktikus beosztások egész sora. 
Van benne örök naptár, az esztendőnek egybe
foglalt és hónapok szerint tagolt kalendárioma 
megjegyzésekkel, a polgári élet minden képzelhető 
vonatkozására kiterjedő figyelmeztetésekkel, jegy
zéklapokkal, rubrikákkal, házi és mezei, külső és 
belső tennivalókra vonatkozó időszerű útmutatás
sal, vásároknak, beiralásoknak, sorsjegyek húzásá
nak, névnapoknak, törvénykezési szüneteknek, 
minden felekezet ünnepeinek és csillagok járásának 
dátumaival. Közben elmés és tanulságos, gyönyör
ködtető és ismeretterjesztő megjegyzések : több, 
mint a mennyit a legraffináltabb igényekkel is 
egy kalendáriumtól kívánni lehet. Van a Kincses 
Kalendáriom-nak még egy érdekessége: az ára. 
Ez az ötszáz oldalas, tartalmában előkelő és pá
ratlanul ga.dag, gyönyörűen kiállított és számtalan 
képpel díszes könyv kemény, színes borítékba 
kötve két korona, angol vászonba kötve 3 korona, 
franczia szattyánbőr-kölésben 4 korona 40 fillér. 
Nem lehetne olcsóbb akkor se, ha egy százmilliós 
nemzet nyelvén Íródott volna. Hogy egy ilyen 
magyar könyvet két koronáért lehet adni, az föl
jegyezni való dicsősége a magyar könyvnek, a 
magyar olvasóközönségnek s a Kincses Kalen - 
dáriom-nak.

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržajn. 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljau.

M ED M U R JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jeden kra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini brojJ koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Öinimo dobro sami sobom!

Prošle nedelje smo govorili od pomoč- 
nih kassah gospodarstvenik težakov i dru
žine. Povedali smo, kak je lépő i plemeni
to delo, da se vlada skrbi za poljodelavce, 
vezda je samo na poljodelavcih red, da stu- 
piju za člane vu ovu kassu. Nije vnogo za 
platiti. Niti se nepozna.

Prošle dane je došel vu naše občinske 
hiže jeden vencerlin i rekel je, da hoče sto
piti za člana. On je povedal, da je več bil 
član, još onda kad je služil. Sada opel ho
če nutri stupiti, jer si hoče svoju budučnost 
oseguriti, te ako bude betežen, dobi zabadav 
doktora i vračtvo.

Ovaj vencerlin je povedal, daje on betežen 
bil, njemu su dali doktora vračtvo i svaki 
dan plaču. Ovaj čovek je izprobal, pak zato 
zna kaj je vrédno to družtvo.

K vam hočemo govoriti sada osobito 
gazdarice. Vi znate, da dok vaš muž more 
— delati, za toga je i Vam dobro, ali ako 
več on zbeteža. Ako je mužu težko plačati, 
pomažite mu vi. Vi dobite iz jejcili, iz mla
dine dosta grošov nutri, aldujte nekaj na 
budučnost célé familie. Nagovorite vi vaše 
muže naj tak činiju, kak ovaj naš vencerlin. 
naj si oseguraju budučnost svoju, vašu i va
še dece.

Vu ovo družtvo svaki more stupiti koj se 
samo poljodelavec zove. Za poljodelavce je 
ovo družtvo, dakle treba je, da se mu oni 
trsiju hasna vzeti.

Koj nebi još poznal čista ovo družbo, 
tojest „pomočmi kassu gospodarstvenik 
težakov i d r u ž in e on si naj zéme tuli- 
ko vrémena pak naj prosi gosp. nolariuša,

Z A B A V A

Uljudnost i surovost.

Ako bi vam ovde opisivati hotel, kaj 
je to uljudnost a kaj surovost, onda znam, 
da vi to ili nebi hoteli čteti, jer bi vam la- 
kova razprava bila dosadna, ili pak ju ne
bi razmeti hoteli radi toga, jer bi se mozbit 
gde koja linija opisivane surovosti tičala i 
gde kojega čitatelja. Ja pako nemoram baš 
sve svoje nauke u formi pripoviestih vam 
pisati, hoču vam jedan krat i u formi lista, 
kojega tobož nekoj trostruki neostanec na 
vas piše, sve odurnosti neotesanosti jasno 
predočiti, samo čitajte pazljivo od počelka 
do kraja.

Neostesanac pak vam evo piše, kaj nje
ga osobito veseli.

Mladiči!
Osobito me veseli šlo čujem, da još 

ima mladičah, koji sa uljudnostju baš tak

koj bude mu rad povedal svaku pitanje. 
Dakle činimo za svoju budučnost!

Plotljenje mladine.
(Dalje).

Kokoš.

Kak se je picék iz jejca potegnul od 
onog vrémena računajuč 20—80 vur mu 
jesti nije treba dati, ali kak je to vréme 
prešlo, kašu. grésa, kuhano jejce ili pak vu 
mléki razmočeni kruh je tréba pred nje, da 
iz ove na nogovaranje kvočke jeju, a ako 
pak je vréme lépő je taki treba male pice
ke vun pustiti, na takvo meslo, gde moreju 
Iravu sčipati i muhe loviti. Malomu piceku 
navék damo takvu hranu, dok ne mine 2-8 
Ijedne star, a zatem pak mu je več paša 
pak zrnje dobro. Frišku i čistu vodu navék 
moramo na skrbi imati, da budu iinali pi
ceki.

Jeden liter zrnja, ako je na lakvim dvo
ru, gde se mladina nepaseju, onda je za 20 
picekov ili za 10 kokoši sa jeden dčn, ali 
ako more se pasti i kukce brati vu slobod- 
nim onda je tuliko zrnja za 80 picekov ili 
15 kokoši dosta.

Zrnje je najbolje na dvapul hititi pred 
mladinu, vu jutro i po poldan, a male pi
ceke na dén višeput moramo hraniti.

Mužke kokoši piceki. kad su več 2—3 
mesece stari su več dobri za pečenku, jer 
ovi prije dobiju perje, kak druge lajle. Sada 
nesemo na piac, kaj je za prodati, jer on
da jako tečno meso imaju, ali prije mora
mo zebrah one kokoši i kokote, koje za sé- 
me, hočemo oslaviti. Za séme svigdar one

računaju kak mnogi sa pametju, t. j jedno 
i drugo njim zapinje.

Za pametnim poslati je dosta čelrdeset 
godinah, a za postati uljudnim bi toliko ta- 
kodjer dosta bilo, ili pak hočemo reči, da 
bi to još prezagod bilo.

Tko anda hoče meni i mojemu imenu 
čast izkazati, a sebe pred tako nazvanemi 
čudoredmmi, izobraženimi i poštenimi ljudi 
odurnim i preziranem učiniti, on si neka dob
ro zapameti sliedeče regule života i to neka 
obdržava:

Ako ste domaču pučku školu dobro ili 
kak drugač izvršili, lak se morate trsiti, da 
sve ono, kaj sle se onde naučili i sve kaj 
sle si trudom i mukom duševno prisvojili, 
opet čim prije zaboravite. Gospoda učitelji 
se trude, da vam gde kaj u vaše likve na- 
tuku, ali to ua vas nespada, školnička je 
dužnost, da si govorom u školi prša deru, 
em zalo imadu tako mastne U! plače, a vi 
se trsite, da to sve odmah zaboravite čim 
ste školami gotovi. To dobro znate, da be

ostavimo, koji su najlepši, najvekši, te jed- 
naki na farbu i formu, friški i zdravi. Svig
dar više moramo ostaviti, kak nam je pot
rebno, jer lehko pogine zmed njih, ako pak 
bi nam ostali, onda potlam moremo prered
kih.

Dosta je ako za 10— 12 kokoši jedno- 
ga kokota držimo, ah ovoga dobro moramo 
zebrah, svigdar najbolšega kokota ostavimo 
za séme, ali i na to moramo paziti, da bu
de kokot dober za skakati.

Da se krv ofriški, dobro čini gazdarica, 
ako svako 3—4 Ijeto iz stranjskog mesta 
ravno iz one fajte premeni kokota ili pak 
kupi drugoga.

Kokoši je dugó né treba držati, jer sta
re več ne neseju dobro. Od četiri Ijeta sta- 
rešu kokoš je ne treba držati za séme.

Kokoš čez jedno Ijeto 80 — 120 jejci ne
se. Koja više nese kak sto, ona je več dob
ra. Takvu kokoš si zadržimo za gojenje i 
ove jejci hasnujemo za zvaljati, jer to svoj- 
stvo se i na odvetke herba.

Odrasla kokoš, kokot neima lak dobro 
meso, kak piceki, zato je vu navadi, da ko
kote vu maloj dobi skopiju, i vu vnogi or- 
sagi kokoši lakaj skopiju. Takvoj kokoši(pu- 
lard) i kokotu (kopon) je vnogo tečneše me
so, pak zato i dražeše, kak ne skopljenih 
Pak i na vekše zrasteju takve skopljene ži
vine i za šupanje su jako prilične.

Pura.

Držanje pure samo onda donese hasna. 
ako puru moremo pasti, jer tak onda njemo 
držanje ménje košla. Iz jejcih zvaljena ma
la purica se ipák nemre taki pasti jer je ja
ko slaba, raba osobito do onda dok je je
den tjeden né minula stara. Zrezano kuha-

dak ima sreču, i tak anda su vaši učitelji 
vašoj sreči na putu bili, kad su iz vas ho
teli pametne učiniti; anda od vas zavisi, da 
čim prije postanete opet bedasti, kak ste bi
li prije, nego ste u školu išli, a onda uslied 
bedastoče, da budete sretni.

Ktomu pak ima bedastoča i to pred
nost još, da pošto svaki pametni bedaku po
pušča, to onda žive bedak cielira svietom u 
miru te se nemre snikom posvaditi.

A pošto je bedastoča i gizdost iz jed- 
noga te istoga drvela iztesana, to onda mo
rate vi vaše sugradjane ili suseljane, a naj- 
mre pak vaše predpostavljene, onak gizdavo 
od zgora iz visokoga motriti i tak postupati 
šnjimi, da im bude jasno, da vi jeste koji 
jeste.

Neobhodno je potrebno, da vi vaše ro
ditelje, koji se od vašeg poroda dan i noč 
za vas brinu i skrbe, nikada dietinskom lju
ba vju nesusretate, da im samo na sve osor
no i grubjanski odgovarate, da uviek kak 
sršen brundate i mrmrate, na sve kiselo i



no jejce moramo dati maloj purici lak du
gó, dok ju je vu dobrinu vrémenu na pašu 
né moéi stirati. kaj moremo napraviti, gda 
je 6—7 dni stara. Ali nje je čuvati treba 
od sunca i od deždja, jer obedvoje njim 
jako lehko škodi.

Kak smo na pašu stirali male purice, 
taki njim falešu hranu — grésa, melu po
seje — sa mlékom i zelenjem zmčšano da
mo. Kak rasteju te jačiju se, onda je céli 
dan moremo na paši ostaviti i doma njim 
svigdar ménje i menje damo jesti, jer na 
paši si nabereju tuliko, kukcov, trave — ku- 
liko njim je za hranu potrébno.

Pura jako rada kukce je, pak zato na 
polju dosta hasna včini su pustosenjom kuk
cov i črvov.

Vu dvamesečnoj dobi pura osobiti be
teg, te se njoj onda očrleni glava. Sada nju 
je dobro treba hranili i čuvati nju je treba 
od vetra, deždja, jer drugač njih vnogo po
gine. Kak čez belega opadneju budu tak čvr
ste pure, kak niti jedna druga mladina, i 
sada njim je doma né vnogo hrane treba.

Vu zimijejeden liter zrnja dosta 8—4 
puram, ako drugu krmu nedobiju, ali ako 
repu, tikve dobiju, lak je jeden liter za 5— 
6 purah dosta.

Za séme svigdar najbolše i najčvrsteše 
ostavimo, jer budu samu tak dobri odvetki. 
Jeden puran je za 6—8 purah dosta.

Guska.

Guske držati je osobilo tam hasnovilo, 
gde je blizu potok ili druga voda, pak gdé 
je na pašu moremo ztirati. Gdé ga paše né, 
tam držanje guskah sa stroškom hodi i has
na nenosi, jer najvekši hasén pri guski je 
ravno to, da kak se zvali, lija do zime ma
lo zrnja potrebuje, ako ima dosta trave, ze
lenja te se pasti more.

Jeden dén staromu malomu žibeku po- 
parjenu kuruznu, ječmenu ili pak drugu me
lu, grésa damo, k čemu za 8—4 dneve ša- 
late deteljice listje narežemo i to skup zmé- 
šamo. Ako je lépő vréme je na hitrom mo
remo na pašu pustiti, samo na to pazimo, 
da vu prvih Ijednah vu rosnalu, mokru tra- 
vu naj neideju, jer ako si črevu smočiju, 
lehko zbetežeju. Ako na dobru pašu hodiju, 
onda njim druge hrane samo malo damo. 
Dosta je na dén jedenkrat. Dobra voda za 
piti naj bude na vék pred njimi, a potlam 
pak se i za kupališče obskrbimo.

Prije kak bi zima nastala, zaberemo za

nezadovoljno lice kažete i to je anda sve 
potrebno, ako hočete do ober grubjana ili 
ober neostesanca dotirati. Ako budete onda 
i vi jedan krat stari, pak budete i sami i- 
mali diecu, tak budu onda ova opel vam 
milo za drago vračala, te vam iz drvene ša- 
lice u zapečku kašu zajesti davala. 1 ovak 
če se onda surovost, neotesanost i grubjan- 
ština od koliena do koliena razgranjivati i 
širiti a vaš prijatelj i pisatelj toga lista Gru- 
bi Neotesanac bude si od veselja ruke ribal.

Pred gospodinom plebanušem morete 
još, — hajd, neka bude — onak polagano 
rukom za škrljak prijeti; ali pazite, da vam 
nebi vrabci izpod škrljaka odleteli ili pak, 
da nebi one druge živinice s feleiseni na 
plečih katarrh dobile, pak bi pričele kihati! 
— A gospodina načelnika morete onak ne
razumljivo mrmljajuč tobož pozdraviti, več 
radi sirotinskog špitala, kam onda, kada sva 
uža popucaju, i pravi grubjan more dojti. — 
Ali gospodina učitelja pozdraviti, koj vasje 
osam godinah u školi mučil i sekiral, to si

prije dva i tri krat promislite, vi bi tim mog
li postati sumnjivi zahvalnosti, a zahvalni — 
em znate — niti su mlatci niti mlatila iliti 
ciepi; oni obodva tuku i mlate po hrži a- 
koprem ova obodva hrani, mlatca kakti me
lja a drievo iz česa je ciep, kakti gnoj.

Osobilo me veseli, ako si na vašu ne- 
počesanu tikvu škrljaka onak na hero na- 
teknete a ruke u žepu držite, te svakoga, a 
najpače onoga, koga ste dužni štovati onak 
neuljudno postrance gledite, kak da hočete 
reči: »pak tko si ti? Kaj mi moreš?« Kroz 
to postanete znamenite osobe, kak su u ob
če svi lopovi, o kojih se posvuda i puno go
vori i više nego od kojega znamenitoga dr
žavnika. Čim manje imate sluh za muziku 
tim glasnije morate tuliti, onda si svaki za- 
tiče uha pred vašim urlikanjem a to je si
gurno dosta veselo za neotesanoga neote
sanca.

Osobilo pak je liepo, ako vi, premda za 
vuhi još mokri, več imate na dugem kani- 
šu pipu u ustih te po varošu i selu palka-

te, kak da ste dobro plačena lokomotiva. 
Dvie glave na jednoj cievi, jedna napunje- 
na duhanom a druga sečkom, to ljudi ra
do gledaju, a da vaša sečka u glavi s onim 
ognjem u pipinoj glavi nedojde u dodir lo
ga se nebojte, jer akoprem je ogenj iz pipe 
za sečku pogibeljan, vam se nemre nikaj 
pripetiti, jer če vas ona mokrina za vuhi od 
ognja čuvati.

Bilo je negda, kaj žalibože danas nije. 
Onda nitko nije smel pušiti, dok nije došel 
u vojničtvo. Tko se je podstupil prije zapu- 
šiti, bil je po stari jih dečkih, koji su več to 
pravo imali i koji su na to kakti dobra po
licija pazili, prijet, i u vodu do grla namo
čen te onak kak miš moker po ulici, med 
strašnom halabukom domov pelani.

To je danas več bolje. Sada idu tako- 
vi dečešinci gorečemi cigaretli dapače i u 
školu, pak ako je onda gospodin učitelj za 
to kaštiguje, tak dojde preko njega dečkova 
sva rodbina, dapače se dogodi, da bude i 
na sud potegnut, gde onda takov mali de-



sto i dvé Ijeta star. On jc najstareši čovek 
vu Budinu. Težke rane jc dobil, ali je zalo 
ipak vu življenju ostal.

Veliko tolvajstvo.

Vu Aradu je 7-ga o. m. vu noti jeden 
tolvaj od Knitzig Ferenczove vdovice 200 
jezer korun penez i vrédnosti v k ral i pobe
gel š njim. Tolvaj se je na večer potegnili 
vu hižu, vnoči sve skup pobral, lam se nas
pal i vu jutro pobegel. Jeden list je ostavil 
na stolu, vu kojem piše, da naj nebude gos
pa srdita, da je on vrédnosti gospe odnesel, 
i da bude vu Tursku se odpeljal

Goreča šuma,

Šuma poljeg občine lza se je vužgala 
i vre od nekoliko dnevih guri. Ogenj je tak 
veliki, da se vure dakko vidi. Vgasiti ognja 
nemreju i niti nebude se prež deždja vgasil.

V topili su se.

Poleg Szőllöcske občine su se čeln i te
žaki vtopili vu Bodrog vodu. Jednoga mos
ta su zidali, te su iz nepazljivosti delo vo
dje vu vodu opali.

Snčff,

Iz više rnestah javiju novinam, da je 
tam več sneg idei. Vu Rázsahegyu je lakaj 
veliki snčg bil. Vu Kassi, Debreczenu, Ko- 
lozsváru, Szebenu je lakaj snčg bil.

Razbojniki,

Okolo Győr varaša ga puno potepuhov. 
Pod jednim je čuti, da ili prčk vu Austriu 
vudriju ili pak doma dčlaju krvoločnosti, 
žandari neznaju nikaj proti njim napraviti. 
Strašno, kaj sve dčlaju ovi tolvaji. Na sreču 
jednu stran njih su prijeli. Med vlovljenjem 
su žandari jednoga tolvaja strelih.

Ljuhav.

Vu Žilah varašu je jeden nolariuški po
močnik Molnár Lajos zvani strašno jako lju
bil Kulcsár M a resa zvanu devojku. Ali njč- 
ni roditelji su proti lomu bili, i hoteli su 
prikratiti, da bi njihova kči, gda bila Molna- 
rova žena. Zato su mladenci obedva otišli

ran proti njemu sviedoči. — Sada prikaže 
otac takovomu deranu, čim školu osla vi, pi- 
pu s kanišem, a mati mu izhekla ili sašije 
dohánykesu i tak onda ja mogu mirno u 
budučnosl gledali Na skoro bude došlo i to, 
da i mala dieca budu polag dudleka imala 
svaki svoju pipicu iz koje si za prernenbu 
negda i zapuše i postelku zažgu.

Pak onda još jedno! Nerabite puno vo
du! Tko se svaki dan pere, tko svoju odie- 
ču u redu diži, tko ima uviek na svojem 
tielu čistu i bielu rubaču, mogel bi sumnji- 
vim postati, da je uredan čoviek pak uz to 
još, da pošto je izvana čist, da mozbit no
si u prsih i čisto srdce, a to bi onda do- 
velo do toga, da bi se pošteni ljudi nad njim 
veselili, radi bi se šnjim družili, pomagali bi 
mu svakom prilikum u nevolji i bili bi mu 
vierni prijatelji do smrti.

A kčemu je pravomu grubjanu potreb
no takovih prijateljah? Surovo ponašanje i 
poderana nečista odieča spadaj u skupa, za
mazani izvana i surov iznutra, to je moje 
veselje!

Ako vi anda tako daleko dotierate, da 
vam se bude svaki na hiljadu korakali več 
vugibal, da se bude svaki vašeg neopranog 
i zlobnog jezika bojal, da budete u vašoj

na cintor pak su skup vumrli. Molnár je 
devojku prije, a onda pak sebe streljil.

N ovi hišk upi.

Tri biškupije su opel dobile svoje pas
tile. Vu Szombathelysku biškupiju je István 
Vilmos imenovani za biškupa, vu Győrsku 
Gróf Széchenyi Miklós a vu Székesfehérvárs- 
ku pak Várossy Gyula. Naš osobito imenu- 
vanje István Vilmoša zanima, jer je on na
še varmegjije sin vu Zala-Egerszegu se je 
rodil.

ijčpa svečanost,

Vu občini Nagyfalu se je osobito lépa 
svečanost obdržala prošlu nedelju. Ov den 
se je njegova orsačka škola odprla i posve
tila. Velečastni gospodin Kecskés Ferencz vi- 
cejašprišt su vu kapeli puku Ičpimi reči raz- 
tolnačili svečanost denešnjeg dneva i vu 
skrb je preporučil roditeljem i navučilelju 
odgajanje školske mladeži. Iz kapele pod 
vodstom gospodina vicejašprišta, komu su 
na pomoč bili velečastni gosp. Filipics Lajos 
drávavásárhelyski plebanuš i gosp. Tkalecz 
Alojz ondešnji kapelan, išel je puk s cirk- 
venimi zastavimi prošeciom vu novu školu, 
koju je gospodin vicejašprišt posvetil. Po 
posvečenju je velemožni gosp. dr. Ruzsicska 
Kálmán kr. školski inšpektor lépi govor dr
žal i preporučil je školu vu pažnju i dob- 
rotu roditeljem, a osobito školskomu odboru, 
kojega člani su med tem prisegu položili vu 
ruke gospodina inšpektora. Za tein je pro- 
šecija na zaj vu kapelu išla, gde se je sv. 
meša služila Nova ors. škola bila je lépő 
okinčena, a mužari su pak pukali na spo
minek denva, kojoga Stanovniki občine Nagy
falu i drugi nazočni nigdar nebudu pozabili. 
Izvan imenutih gospodah nazočni su bili 
gosp Margitai József ravnatelj preparandije, 
gosp. Szalmay József varm. sudec, Ungár 
Adolf notariuš, Honfi Lörincz zrinyilalvaski 
navučitelj, Hrusóczy Elek drávavásárhelyski 
navučilelj i llaller István nagyfaluiski navu
čitelj i t. d. Po svečanosti se je obed ob
držal vu oštariji gospona Szocsicsa, na ko
jem su sva gori imenuta gospoda uazočna 
bila. Lépő i dobro vuredjenje ove svečanosti 
diči Koreni Mihálya birova i llngár Adolf 
notariuša nagyfaluskog.

j  klimavoj podrti n i sami i bez pomoči mogli 
j se skvarili i umrieti, onda ste mene vried- 
ni i ja se nad vami neizmerno veselim te 
se bilježim Vaš

neshoblani i surovi 

G r u b i  N e o te s a n e c ,

Ovo vam je dragi mladiči lisi, kojega 
vam piše Grubi Neotesanec, te vas pozi vije, 
da ga shodile. Iz njega more svaki, koj zna 
mislili, jezgru izijušlili i za sebe pridržati a 
lupinu hititi.

Ja sam ovom prilikom došel pred vas 
cielim zrnom, ah je samo lupina'za videti, 
jer je zdravo jedro u toj zamazanoi lupini 
sakrito, kak je to pri orahu lešnjaku i dru
gih košticah Vi moji dragi vzemite sad glet- 
vu i kladivec t. j. razum i srdce, pak raz- 
truplile ovil smrdlivu lupinu i nutri čete 
najti fino i zdravo jedro, koje onda za se 
pridržite a lupinu hitite tak daleko od sebe, 
da vam več nikada nedojde pred oči.

I tim mi ostajte zdravi!

Koiiay Emil.

Sm rt Zrínyi M ik lósa ,

Zutra, 18-ga novembra bude 2S7 letah 
lomu, da je našega velikoga domorodca grofa 
Zrínyi Miklósa vu kuršanskoj šumi divja 
svinja zaklala. On je vumrl, ali dok bude 
domovina i Medjimurje živela, tak dugo 
bude njegovo ime i njegov spomen vu srcih 
naših. Medjimurci mu hočeju jeden spo
menik postaviti vu Čakovcu, ne daleko od 
njegovoga negdašnje staroga grada. Na ov 
spomenik se je vre skupdalo više, kak 
2500 korun. Mi se ufamo, da budemo 
zutra jedno leto vre pred njegvim spome
nikom se molili gospodinu Bogu, da našoj 
domovini mir, blagoslov i vnogo takovih 
velikih domorodeov daje, kakov, bije grof 
Zrínyi Miklós.

Škandal p red  oltloam.

Vu Eisenstein zvanom silezkom va
rašu je jeden vdovec klečal pred oltárom, 
da se včnča sa jednom devojkom Gda jih 
je redovnik baš skupdati hotel, slupi vu 
zaručinčku opravu oblečena ženska, s kojom 
je mladoženja vre dvoje dece imal, vkraj 
porine devojku zaručnicu, pak se ona po
klekne poljeg mladoženje i hoče se ona 
včnčati dati š njim. Tam prisutnih ljudih 
jeden dél je jednoj, drugi pak drugoj zaruč- 
nici dal istinu, pak su se počeli hrvati i 
tuči pred oltárom, dok na zadnje došlo je 
redarstvo, reda napravilo, da se je mogel 
mladoženja sa onom skupdati, s kojom je 
prvič pri oltaru klečal.

Samun bojstvo.

Vu Čakovcu ne daleko od preparandije 
na štreki južne željeznice našli su jednoga 
vandravca vu jutro 12-ga o. m. mrtvoga. 
Glava mu je bila odrezana od téla. Vu 
čakovečkim cintoru su ga resparali i tam ga 
zakopali. Gdo je i odkud je? nigdo nežna.

Jubileum .

1902. februara 20-ga bude 24 letah 
lomu, da su vu Rimu Pecci kardinala za 
papu izebrali. Pokehdob je sv. oteč papa 
vre jako prestari i slab, more biti nebi 
mogel doživeti svoj 25. letni jubileum, 
rimska visoko stoječa gospoda hočeju vre 
vu dojdučim tebruaru obslužiti 24. letni ju
bileum sv. otca pape. Iz med svih papah 
samo je VI. i XI. Pius, pak vezdašnji papa 
XIII. Leo doživel 24-og letnog jubileuma sv 
papinstva.



Csak RÉTHY-félét fogad
junk el!

A valódi R éthy-féle p em etefü-czu- 
korka  csak a készítőnél vagy 

az alábbi gyógyszertárban  
kapható:

=  C sáktornyán:  z z
P E T H Ő  J E N Ő

=  g y ó g y s z e r t á r á b a n .  =
-  ____________ f>87 3 -

4613/1 k. 901. sz.
A perlaki királyi járásbíróság mint tkvi 

hatóság Csesznák Józsel, özv. Czvetkó Fló- 
risné, Czvetkó József, Czvetkó Mária éő Czvet
kó István jelzálogos hitelezőknek az Alsó- 
muraközi takarékpénztárhoz való csatlakozá
sát kimondja és kibocsátja a kővetkező:

Együttes árverési hirdetményt. |
A perlaki kir. jbir. mint tlkvi hat. közhírré | 

teszi, hogy az Alsó-muraközi takarékpénztár 
perlaki czég és társainak Varasanecz Tamás; 
(:nös Hollanics Máriával:) muracsányi lakos 
elleni végrehajtási ügyében 34 k. 10 f. tőke, 
ennek járulékai, 10 k. 30 f. árverési kérvé-j 
nyi költség, valamint 18 k. 92 I. és 200 k. 
tőkék s járulékainak kielégítése végett a 
nagy-kanizsai kir. trvszék, a perlaki királyi

Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-fraticzia cogttac-gyár

jViarty H .  és Társai
Világos.

(A lap itta to tt 1883-ban.)
Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R. fűszer- és csemegeüzletében
Csáktornyán.

Egyetlen gőzerőre berendezett cognac-gyár. ,%o a 12



Legjobbak saját nemükben a

MA6GI
élelmiszerek.
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KI AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat » em végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az egyéves önkéntest jo g o t. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S z ü le té s i év kö zlen d ő . 

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

s s L IC H T B L A U  A L B E R T s s
a katonai előkészítő tanf. igazgatója, Debreczenben. 

T a n b iz o tts á g : eddei DRAUGENTZ JÁNOS m. kit. 
honvédezredes ny. és MAYER ADOLF es. és kir. ' 

őrnagy ny. 55)4. 2 - 2
F e lü g y e lő : a nm. vallás- és közokt.-ügvi m. kir. mi

nisztérium megbizásából a tank. kir. főigazgató.

SzSl űol t ványok
szokványminöségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, r teljes jótállással

—- Élőkerités. =
Gleditschia csemeték és magvak 

Uradalmaknak, községeknek három évi 
törlesztésre is adatik.

ÜriAs tövisű, igen gyorsan fejlődő sftvAnynövfny. Ez az egyedüli, 
melyből oly örökös keritAs nevelhető pár f- \ alatt, rendkívül cse
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, ínég 
az aprő nyulak sem hatolhatnak át. M inden re n d elésh ez 
ra jz o k k a l e lü t ö tt  ü lte tési és k e z e lé s i u ta s ít á s  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. Ára 6 frt.
n in r c p m o tó k  óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UlUuuGlllulufti fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fénynyomatu fő árjeg yzé k ing yen és bérm entve 
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y - 
zésen kiyül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. Igv még azoknak is igen érdekében 
áll, k ik  re n d e ln i se m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
„ É r m e llé k i e ls ő  sző lő o ltv á n y-te le p “ , Nagy Gábor, 
579 5 —20 N a g y -K á g y a , u. p. S z é k e ly h id .
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HípcslcVelezölap újdonságon
- e j  legmüvészibb kivitelben kaphatók = -

Fischel Fülop (StrauszSándor)
l(5nyVHeresl(«lfsébea

CSÁKTORNYÁN.
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JKUYX̂ KK az I Kiváló szerencse I
5 0 , 0 0 0  nyereménynek. T Ö R Ő  K -n é l
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K oron a  nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink.■s ■ - ... íUllllllfeli Az egész világ legeselydüsabb sorsjátéka a mi m. kir.1 -g 1 Jntí,om szab. osztály-sorsjátékunk. mely nemsokára újbólS l nyer, A 4 0 0 0 0 0  kezdetéi veszi. I
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