
A serdülő ifjúság továbbmüvelése.

Nem hiszem, hogy e széles hazában 
legyen ma oly ember, ki a jó nevelés és a 
kellő műveltség nagy fontosságát, sőt' elke- 
rülhetlen szükségét el nem ismerné. Azonban 
sajnos szomorú dolog az, hogy gyakran visz- 
szaélünk a m ű v e l t s é g  elnevezéssel, és 
hogy néha m ű v e l t n e k  tartja magát oly 
ember is, a ki távolról sem jött érintkezésije 
az i g a z i  műveltséggel M ű v e l t n e k  mond
ják általában azt az emberi, aki sokat (akár 
szükségei, akár pedig szükségtelent) tanult. 
Műveltnek nevezik azt a kisasszonyt, a ki 
valamit németül, francziául, úgy esetleg an
golul beszel és némileg zongorázni is tud 
Műveltnek képzeli magát azon ifjú, a ki egy 
ideig külföldön is tartózkodván, otthon min
dent kigunyol, kezdve a legszentebbtől, s a 
hazától; a ki azután saját rokonaiért, azok
nak nemzeti szokásaiért is szégyenli magát, 
mindenki előtt felvilágosullságával, világlá
tásával eldicsekszik, váltván magát k o s mo -  
po l i l á n a k  is, a mi pedig tényleg nem 
egyéb — h a z á t l a n  b n z a f í s á g n á l .

Ihzonyos az. hogy a k é p z e t t  tanult 
ember művelt is szokott lenni; azt sem aka
rom állítani, hogy nem részesül műveltségben 
az a kisasszony, a ki több nyelven beszél 
és zongorázni is tud; de eszembe sem jön 
vitatni, mintha az olyan ifjú, a ki tapaszta
latok megszerzése czéljából külföldön tar
tózkodott. olt kellőleg ki nem műveledhelell

volna; azt azonban határozottan állítom, hogy 
éppen úgy a mint a puz da tudományok még 
nem teszik igazán nűivHIté az embert, an
nál kevésbé teszi és leheti azt valamely 
nyelvnek puszta ismerete.

1 la mindenki, a ki pl. németül, fran
cziául, vagy angolul beszél, már művelt is 
lenne: akkor m i u d e n német, franczia, vagy 
angol embernek okvetlenül műveltnek kel
lene lennie; holott mégis a legújabb kor is 
arra tanil minket, hogy nem egyszer sok 
tanult, képzett német ember nyerseségei arú| 
el, sok Iranczia is immoralitásl elkövet s az 
angol a humanitás és jog ellen súlyosan 
véthet. — —

A m ű v e l t s é g  teliül nem függ csak 
a nyelvtől a melyen valaki beszél és műn 

I is vonatkozik csak arra. a mit valaki tud: 
j hanem vonatkozik az egyúttal a — s z i v é r e  
is; ennek is n e m e s i le  11 n e k kell lennie, 
és nemesnek erkölcsösnek lennie kell az em
ber «*gész magaviseletének, ha azt akarja, 
hogy valóban műveltnek neveztessék

Ha tehát az i f j ú  s>a g in ű v c 11 s é g é r ö I 
szólunk, akkor gondolnunk kell nemcsak an
nak kiképeztelésére. a különféle szükséges 

i ismeretekben, hanem gondolnunk kell főleg 
gondolkodásának, lelkének, s z i v é n e k  ne- 

' mesitésével is.
Iskolai gyermekeknél gondoskodik erről 

az iskola. Az első. I i. a gyermekek kike- 
pcztelése különféle szükséges ismeretekben 

feladata a tanítónak: a másodikat azon
ban. I. i. az ifjúság gondolkodásának szivé

nek nemesítésénél — sok s e g í t ő j e  van az 
iskolának. Sajnos! hogy sokan ezen segítők 

| közül megérdemelnék azt, hogy »malomkő 
akasztassák a nyakukra, ők a tenger mélyé- 

; be sülyesztessenek«.
Ezek mindenekelőtt a felserdült, felnőtt 

erkölcstelen ifjúságnak botránykoztaló, rontó 
példái.

Innét van az, hogy korunkban sokkal 
rosszahul sikerül a n e v e l é s ,  mint a taní
tás. Ezen lelkiismeretlen, gonosz s e g i t ő k  
az iskola által elvétett jó magba mindig kon 
kolyl hintenek oly mennyiségben, hogy azu- 
lán a lanitónevelő semmiképp sem képes 
arra. hogy a káros, a pusztító konkolyt ki
gyomlálja a gyermek leikéből, és hogy azu
tán ezen konkoly állal teljesen megfojtatik 
a j é i  mag is. —

De hogyan néz ki a dolog azoknál, a 
kik már kinőttek az iskolából?

A szabadság szelleme, melyet leggyak
rabban tulajdonképpen a fegyelmetlenség és 
léktelenség szellemének kellene neveznünk.

áthatotta már ezen gyöngéd teremtések 
lelkét; az ilyen teremtés várva várja azl az 
idol. a midőn ő is felkiálthat; »ma tizenegy
éves vagyok: holnap már nem megyek is
kolába«. -

Olt hagyja tehát az iskolát, legyük fel 
oly időben, a midőn munka nincsen. Mit fog 
tehát lenni? loglalkozás nélkül otthon fog 
beverni; pedig m i n d e n  r o s z n a k  bűnnek 

janyja a henyélés! —

T  Á R C Z A.

Összhang a nevelésben
Irta Kecsethy G yula.

Három erő segíti az embert, emberi mivol
tának eléréséhez: a lelkében szunnyadó törekvé
sek, a környezet és a már czéljuknál levő külső 
tényezők befolyása. Kz utóbbinak szándékos, ön
tudatos és lelkiismeretes munkássága a lulajdon- 
képeni nevelés, ama esodálutos láthatatlan erő, 
mely ha sikeres tapasztalásra és tudományra tá- 
maszkodliutik kifejleszd a lélek mély értelmű tu
lajdonait úgy, hogy az élei minden körülményei
ben megtartja az egyensúlyt, bizik önmagában, 
megérti környezetét, a társadalmat és tud mások
kal egyetértésben élni.

Ha Jean l'aul szavai szerint »:Nevelésről Írni 
annyit tesz, mint egyszerre mindenről irni“ akkor 
a sötétesen nevelt ember eszményét oly jellem
ben kereshetjük, mely ama három tényező segít
ségével minden szigorolhatő helyzetben megállja a 
kritikát és elmondhatjuk róla Szakespearrel:

Pelkelhete a természet és 
világnak inondhata:

„Kz férfi volt"

Hogy azonban a nevelés csakugyan az em
beri tökéletesség eszményéhez juttassa az embert 
vagy legalább is annak közelébe, az összes erők

nek igy czél felé kell irányulniuk, vagy szükséges, 
hogy az összes erők összhangzatosan működjenek 
közre anélkül, hogy a nevelést az egyoldalúság 
nem csekély veszedelme fenyegetné.

Aki vnlamikot megfigyelte a gyermek lelki 
életéi, fogékony szivének mikrokosniusál, azl a 
kis világul, m é h b e n  ezer és ezer erő munkálko
dik szünet, nyugalom nélkül, láthatta azt is, hogy 
az erők egy pontban találkoznak; egy befolyás 
hatása alatt állanak és éppen azért mindig tet
szés szerint irányíthatók. A gyermek egész jövő 
élete függ az említenem iránytól és az erők 
egyenletes kifejlesztésétől, azért a nevelésben nyi- 
latkoző összhang mindig a legfontosabb kérdések 
egyike lesz. mindig érdekelni fogja azokat, kiknek 
forró vágyuk és akadályt nem ismerő törekvésük 
lesz a gyermekeknek mentül kilíinőhh és tökéle
tesebb nevelést adni.

Czélom ezúttal a nevelésben nyilatkozó össz
hangról pár szól szőlani; első sorban a harmadik 
erő összhangját veszem szemügyre, mivel azt 
említettem megelőzőleg, hogy a gyermek fejlődő 
tehetségei egy pontban találkoznak és egy kézben 
összeponlosithatók. feladatom ill annál könnyebb, 
mivel a népiskolánál a szaktanilási mód ki van 
véve a használatból, egy kézben üsszeponlosul 
egy-egy osztály vezetése.

Minden iskolának, úgy a népiskolának is, az 
első s legfőbb ezélja az általános emberi az 
erkölcsi életre való vezetés, felköltése ama érzék
nek, mely megmutatja mindennek az erkölcsi élel
tel való egyezéséi vagy ellenkezését a cselekvé

seknek az ember magasabb szellemi életéhez illő 
vagy illetlen voltát. S mivel a népiskola alapja 
minden más haladásnak, itt láthatjuk tisztán egy
szerűségének egész fönségében a nevelés feladatát. 

I mely a gyermek fejlettségéhez képest az ismertek 
külünlcleségéből is annyit ad, mely ama nagy cél 
eléréséhez múlhatatlanul szükséges. Minden tárgy 
egy czéll tart szem előtt, minden ismeretközlés 
egy feladatot támogat s minden cselekvésünk, 
mély a gyermek ingatag lépteit támogatja, egy 
szellemtől vezérel lelik, a humánus nevelés szelle
métől, mely abban áll, hogy az emberiség önma
gából ösmerje meg magát; önmagáért becsülje 
erényeiért tisztelje s hibáiból okulást merítsen.

Világos tehát, hogy a népiskola elsősorban 
nevelő intézet s csak aztán tanító s úgy világért 
sem helyes azoknak álláspontja, kik a népiskolát 
úgy fogják fel. mintha az pusztán a tanító inté
zet feladatával bírna. A nevelési elv fog össz
hangot hozni az ismeretek külön féleségébe, az ál
talános emberi nevelés fogja a különböző tárgya
kat összhangzásba hozni, ez fogja az egyikei a 

í másikkal támogatni és az egészbe egységet ön
teni, hogy igy teljesen hatalmába kerítsd a fejlődő 
gyermek fogékony szivét.

A különféle tárgyak összhangját a jól szer
kesztett olvasókönyv mutatja tisztán, világosan. 
Azért a tanítás központját mindig az olvasókönyv 
képezi, mert a tárgyakat ez foglalja össze, ez az, 
hogy hasonlattal éljünk, a mi a világrendszerben 
a nap, mely körül a bolygók, a többi tárgyak 

, rendszeresen keringenek. Az olvasókönyvből ta-



Az iskolai felügyelet után egyszerre csak 
ott van a régen várt szabadságban az isko
lából kikerült gyermek

Ha ez most már magára hagyatik és 
j ó h o z  nem vezettetik, akkor ő hozzá fog 
— a r o s s z h o z .  S ez a veszély annál in
kább fenyegeti öt, mert a tizenegyedik év 
után az ember kora igen veszedelmes, az 
ifjúság lelke ekkor a külső behatásoknak 
leginkább van kitéve és legfogékonyabb is 
irántuk. — Minden oldalról lesik a külön
féle veszedelmek, melyek testét és lelkét pusz
títással fenyegetik; s csak kevesen vannak, 
akik e nagy veszedelmet az ifjúságtól elhá
rítani törekednének.

És ha mégis találkozik valaki, a ki e 
fenyegető veszélyre őszintén figyelmezteti: 
nincsen benne köszönet; sőt nem egyszer 
kénytelen olyan szemrehányásokat is hallani, 
hogy »azt e kis mulatságot is irigyli az ifjú
ságtól«.

Afcután azt is szokták mondani,: hadd 
tombolja ki magát az ifjúság! Erre én csak 
azt jegyzem meg, hogy q u o  s e me l  i m- 
b u t a  r e c e n s  s e n s a b i t  o d o r é i n  t e s 
ta. Jung gewohnt, alt gethan! — Az ifjúság 
ilyen pártolása, ilyen mentegetése még in
kább megerősíti öt azon végzetes nézetben, 
hogy neki parancsolni nem kell, nem is sza
bad. Miért is első gondja azt mutatni a vi
lágnak, hogy már nem tartozik a gyerme
kek közé, hogy már felnőtt, nagykorú; ezért 
mindegyik közülük keresi már a felnőttek 
társaságát: megfigyeli magaviseletüket. és tö
rekszik utánozni őket. hogy ő is érettnek 
felnőttnek látszassák.

Hát hiszen ez igen üdvös dolog lenne, 
azon esetben és föltétel alaft, ha csak va
lami jó és hasznos észlelhető s igy utánoz
ható volna a már felnőtt ifjúságnál.

Azonban menjünk csak egy perezre a 
felserdüllek közé és figyeljük meg azok ma
gaviseletét szokásait s erkölcseit.

Vannak ugyan a felserdüli ifjúságban 
egyesek, a kik illedelmesen és erkölcsösen 
viselik magukat: de a nagy töbségnél szólni 
sem lehet az e r k ö l c s r ő l ,  hanem csak 
rósz szokásokról és erkölcstelenségről. Ezek 
pedig benyomódnak, beszivódnak az ifjú, 
fogékony lélekbe, és növekednek a korral, 
sőt szaporodnak is, mert hiszen a társak



IM S
lyei lakosnőtől, kinél szolgálatban volt 6.70 
kor értékű ruhaneműt lopott el Radek, a- 
mikor az őrs járőre kérdőre vonta, a szó
ban forgó lopást beismerte, s a lopott tár
gyak tőle le is foglaltatlak; feljelntése meg
tételeit.

—  Uj rendőr. Csáktornya nagyközség
nél üresedésben volt rendőri állásra a köz
ség elöljárósága folyó hó 19-én tartott ülé
sén Pálfi Balázs szentilonai illetőségű volt 
csendőrrel töltötte be.
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Sve poáiljke se tičučzadržaja 
novinali, naj se poSiljajaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdat elj st vo:
knjižara Fiseh el F ilip o va, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

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

Izlazi sv ak i t je d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv aku  nedelju .

Predplatna cena je :
Na celo lelo . . .  S kor. 
Na pol leta . . .  1 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računajo.

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

Svilogojstvo.

»Morli nega vu orsagu varmegjije, gde 
bi tuliko i sa tuliko stroški prohu činih iz 
cilja svilogojstva kak ravno vu Zalavar- 
rnegjiji«.

Sa ovimi rečmi se poeme javljenje szeg- 
szárdskog nadzornika k gosp. ministru po 
Ijodelskih poslov. Veli nadalje, da vu céloj 
varmegjiji luliko bubah ni se je naplodilo. 
kak vu druge varmegjije srednjoj občini. Iš
čemo, kaj je zrok lomu. da vu našoj var
megjiji tak jako je odzadi svilogojstvo Oso- 
bito pak iščemo onaj zrok. koj na Medji-1 
murje spada.

Taki nam vu pamet dojde i nam. kak 
i to vu javljenju čitamo, da se céla stvar! 
okolo malinah obrača. Do sada je nadzorničt- 
vo vu célú varmegjiju dalo sadili 21,842 
komade malinah. Iz ovoga veliki del opad- 
ne na Medjimnrje, ali ako bi pitali, kuliko 
je živili iz ovih malinah, kuliko njih raste, 
bi se broj na jako malo sel doli.

Im samo gledimo one maline, koje su 
kre putah; nigdo je ne ima na brigi deea 
se nušeju okolo njih, ali niti stareši ne ima- 
ju srdce za nje i videl sam več takvoga ne- 
valjanca, koj si je za botu vrezal mlade ma
line drevo kraj pula. A kaj pak bi rekel za 
one, koje su gde po občinskih pašah posa
jene — Ja mislim, da bi vnogo bolje bilo. 
ako ove nebi niti sadili, jer lak nebi bil stro-

í šek; ove ravno nišče neiina na brigi. Svinje, 
one su lak milostivne, kaj se liodije čohat 
na nje.

Da samo od Medjimurja govorimo, tu 
je puk još i sada lakov, kaj svilogojstvo za 

;takvo baralanje gledi, kaj je samo za siro
make. »Dobri Dog!« kak s e j e  preobrnili o- 
vaj puk. Jesu starci, koji znaju povedali od 
negdašnjeg življenja. Ove starce jako rado 
poslušam, jer me u lakvo vréme zapeljaju. 
gda je srdce puno čutenja bilo naproti sa 
sadašnjim suhim svélom. gdajesvakoj ženi 
najvekša briga, kakvoga preljevanca hude v 1 
nedelju imala.

Hej! nije to bilo lak negda. Dri sva koj 
hiži su bili na naliižju svilci i lo je bilo 
iiajiubezneše ondašnjim pticam, koje su 
sada več stare babice, - da su svilce mogle j 
branili. Signrno. da su malo duže ostale na 
naliižju kak su branike, kaj su na rubeč, 
čipke delale ouomu, koj njim je dragi bil 
srdcu. Pitajte njih vi mladi, jeli mjo islma.

Ali gledimo samo sadašnje vréme. Srn-1 
miju se vnogi svilce gojili. Kak da bi lo 
Dog zna kakvo srama vredno baralanje bilo.;

I lo je takaj zrok, da oni koji, svilce 
držiju nepazljivo Irgaju maline koje se nato 
posušijo i zhog loga njim oni. koji svoje ma
line imaju nedajii listje brali. To je takaj 
zrok. da je puk slranjski od svilogojstva, ali 
ako hiši premislili, daonoga, koj kvari dré-

vo zakon kaštiguje nebi tak stranjskil bili 
od svilogojslva.

Pak i na to bi poglavarstvo moralo pa
zili, da se maline čim bolje držiju vu redu 
Jesu poštenja vrédui biro vi, koji se sami tr- 
siju, da se čim bolje razširi svilogojstvo med 
pukpm. Ali jesu i lakvi, koji su najvekši 
neprialelji lomu.

Do sada bi več same občine mogle bile 
prosili, da se vu Medjimurju či ne više je 
dcu mjenični med (beváltó hivatal) postavi 
Sigurno, da bi njih glasa bili posluhnuli To 
bi jako podpomoglo vu Medji mu rj u svilo- 
gojslvo.

Moleli je treba i hude.
L. R. J.

Kaj je novogaV

M otm  m e n t  h  o s  s u t  hu  i  P o t  ti f in .

Domoljubno d e lo  včini občinslvo Almá
di varaša, gde su toplice kraj Dalatona, ka- 
da su promenadu, da postaviti spomenik 
kossulha i Petdfia. Kossulb, koj jo luliko 
IrpeJ za svoju domovimi, pak Pelöli, koj je  
luliko poval od slobode, su vredni, da Im - 
doju navék vu Magjarskim srdcu, jer bez 
njih laj orsag sada nebi bil ono, koj je.

F  n uilllJo skour/t to /.

Iz Dromberga od neizgovornoga pnpe- 
čenja donaša nam telegram. Jedcu po ime
nu Krerner ciglarski mešter porekel se bil

Z A B A V A

Dva vraga.
Prošte godine smo u Muraküzu čilali 

kak je sluga Darát Miska svojega gospoda- 
ra mlinara Avar Ferdinanda iz Kursanca 
obkiaduval te ukradjeno žilo tržil Pápa Au- 
gustinu, krčmaru pri dravskem moslu 
Ta ciela latbina vam je  drugčije bila, ja vam 
lu stvar bolje znam, nego svi »Muraközi« 
ovoga svieta, pak vam ju boču i ovde loč
no izpripoviediti.

Kad mačka olide, ohdržavaju miši proš- 
čenje. — Takova dva miša biela miša 
su bili Darat Miška i Sinko Ferencz, dva 
skroz nevaljana mlinarska družina, koji su 
kakti vierni social demokrati samo ono što- 
vali, kaj je njihovo a u ludjem bi se hoteli, 
kak vlasluici, dieliti.

Kad je anda mlinar Avar jedne subole 
u jutro, skup sa svojom omašnom Ženom 
se u varaš po poslu odpeljal, le je bilo se- 
gurno, da svojimi posli pred nedeljom u 
podne nebude gotov, a i sam je naredil, da 
tekar sulra k obedu bude došel domov, to 
je onda se Darat Miška sa Šinko Ferencom 
dogovoril, da budu jedno malo o razdiele- 
nju zemaljskoga imetka promišlavali, a pošlo

su odmali pri pi vom promišlanju na nejed- 
nako i nepravediio razdielpmje došli, lo su 
odmali i zaključili med mlmarovim večini i 
svojim malim imetkom nieko ravnovažje us
tanovili. kak lo socialislički glavni punkliim 
zablieva.

II lo ime pak je u škednjii. od melina 
nekoliko korakali udaljeiiom. slalo vreče do 
vreča svako p.mo najliepše kuruze i luži, le 
je čekalo dok u grol dojde a od (műd pod 

|obračajuči se kamen, a Pápa Anglistih je 
[obečal, da bude u polnoči s koli pred laj 
škedenj došel i za svako vreče, koje se on
da iz skednja na njegova kola dušeče, da 
hude oveni dvem nevalaiicom. Da ral Miški 
i Sinko Ferencu In krilne u golovom izpla- 
til, pak ako se onda la dvojica odmali iz 
večera spaval legnu a dekla a dekla je u 
julro i/, dubokog sna komaj prohudi. lak 
nebude nikomu niti iz daleka na pameti mi- 
še. koji su žilo i vreča pojeli. u melinskoj 
sobici iskati.

Ovo, i još drugo više je razlagal Darat 
Miška, koj je lomu svemu i začetnik Inl, 
svojemu pajdašu, kad su pod večer zajed- 
no, posve sami. na drvenoj k lupi pred me- 
linom sedeli.

»Km je istimi« veli na lo Šinko — 
»da si čoviek pri Papi ( »ušii laglje novce

zasluži, nego li pri našem gazdi, samo se 
mora »jedenajsle zapovedi« čuvali, a lo je  
glavna stvar!«

»Kh« — odgovori Miška — »A Iko bi 
nas v lovil V Mlinarova dieca Tonček i Sln- 
zika spavaju. da je niti štukom nebi prohu- 
dil, a Dara, naša dekla, ono glasovilo lienilo 

no a mlinar je još k lomu i »šarka« 
sobom vzel da bude valjda pazil, da mu 
nebi tko njegovu »slaru« vkral no. lak 
nnda . jeli uvidjaš, da tieima pogibeljiV«

Je. je. islina je. moj dragi presejani Miš
ka, mkakove pogihelji nebi bilo. da . . uisu 
bili oni dva vragi, koji polag sve svoje iz- 
vanjske črnoče u grudih ipak pošteno srd- 

noše, dočim je pri Miški i Ferencu poleg 
sve njihovi' izvanjske bieline u grudih cruo 
srdce tnklo i črni se plani medjtisobiio 
dogovarali.

Ova dva vraga pak, niti su bili mailje 
niti više, nego dva čestili i delavni dimnja- 
čarski deliči gospodina dinmjačara Dielricha 
iz (.akovca, koji su baš sa metlami, kelami 
i slmgali vam po kidanju svoju službu vr
šili, te su baš hoteli mimo melina domov 
krenuti, kad domača dekla Bara obločeca 
odpn* te si' tim črnjakom pričme žuliko lu
žili, kak se joj n kuhinji strašno kadi, da 
su joj več i oči vužgane i kak bi se moral
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svojorn Ženom, medju svadjom je takov u- 
darac bil dal svojoj ženi sekirom, da njoj 
je glavu na Ivoje razkolil. Zalim pako laj 
oduren krvolok svih svojih petero delce je 
poduSil i njihova mrtva tela po redom na 
liižnu stenu obesil. Taj oduren človek je on- 
da nekam skočil.

h a  k  s e  a s  l o b o d i  m o  o d  š l o  k o r o v .

Vu najnoveše vrčme vnogi gazdi, pak 
moremo reči sa svrhom šlakore sa vučjirni 
črešnjami odegnjaju. Ove vučje črešnje raz- 
ličiju tam, gde se štakori zadržavaju i za 
malo vrčme budil otišli od onud.

Tu j  n o  s n m o u b o j s t v a .

Jedna mlada komaj 17 Ijet stara Ičpa 
puca odhiti la je od sebe svoje živlenje: Lip
tauer Klara se je zvala, i kod jednog trgov
ca kao kassirka je služila. Ovoga meseca l(i-ga 
vu jutro, kad je njezin oteč l.iptauer Dal 
pivnički meáler vu svoiem ormaru nekaj bil 
iskal, zapazi, da njegovih šest komadov zla
tih prstanov i jeden zlati lanac tali. Kad j<* 
svoju čerku zdumljavali počel, ona plačučj 
valuvaše, da je prstane i lanca vu zalog od
nesla, ar se kod kasse bila preračunala, gde ! 
njoj dvadeset i dva forinta vu pomenkanju 
bili jesu, zalo je nucala ove peneze Oteci 
nju okori i veli, zakaj od toga njemu ni bila 
povedala i lak pomenjkauost s drugim na
činom bi bil mogel urediti. Opel i to veli 
svojoj k Cerki, da nek ide žnjim vu šiacun, 
da lamo pred lergovcum célo dugovanje \u 
red postavimo. Dokiamse ona oblačila, oteci 
odide vu štacuiT. da se iz jednum kupičkom 
žganice malo oklepi. Kad je za lertalj vure 
nazad hiI došel oteč po svoju čerku vrata 
zaklenjena najde. Vu tem mišlenju bivši o- 
lec, da su se moziul gde razišli, izraven ide 
vu on šiacun gde je njegova Cerka vu služ- 
hu bila, misleči da vre ga lamo čeka. Ovdi 
pako na njegovo naj vekšu čudu počuje, da 
njegove Cerke još danas ni bilo lamo, onda 
i na dalje počne izpita v ati vrhu za pomenj- 
kanih penez lakaj, na koje takov odgovor 
dohije, da je kassa vu naj lepšem i boljšem 
redu i od kojega vremena njegova čer- 
ka račune vodi. još nikada vu kassi pomen j- \

on dimnjak iz pečnice van temeljilo izčistili.

Anda su se ova dva črnjaka zavlekli u 
zabrlvene cievi lesu  svojimi metlami ome
tali a strugahni strugali, da su sadje samo 
onak curele dole u kuhinju i onda su se 
I >o se mi nogemi opel u strane v uprli le se 
pormuli dalje u tmurnu ciev dimnjaka go
re, a najkašnje s i j  i radi malo se u friškom 
zraku odalmuti, pormuli i glave van iz dim
njaka, te su se kimajuči si glavami, u friš-j 
kom večernjem zraku smiešeč pozdravljeli, 
jedan iz dimnjaka nad komenom a drugi iz 
dimnjaka nad pečnicom, a to se je sve haš 
on hip dogodilo, kad su oni dva domači tali. 
Miška i Ferenc gradove na ledu zidali le 
se dogovarali, na koj način budu mlinaro- 
voga škednja porobili, pak jer su sami bili 
i mkoga nije bilo u bližini, govorili su ncšto 
glasnije medju sohom. dapače puno glasnije j 
nego h je to njihov novaijain plan mogel 
podnesti.

Ovi dva črni gore na krovu su se naj - 
pri je široko poglednuli a zalim su spružili 
svoje vrate, kak to spruži u cirkusu pajaci, 
kad se dosta nemre začuditi nad tim, što je 
turski konjek našel sakritog ruhca, zalim su 
zešpinčili vuha le su si desnim kažiprstom 
kazali na usta, za znamenje mučanja, lie a-

kanja bilo nije. Liptauer Palia sad strah na 
padne domom beži, i po silnim načinom od- 
tvori vrata. Strahoviti pogled ga obuzme. Na 
jednim hižnim divanu spazi, da leži Ičpa Lip
tauer Klara s odurnim obrazom vre mrzlo 
mrtvanjezinu tielo. Ova nečekana velika nes
reča na tuliko je dirnulo srdce njezinoga 
otca, da medju šestnajstih delce, jedino ovo 
je samo spadalo bilo još med žive. da o- 
medleni se bil zrušil na zemlju. Na stolu 
je jedna mala ccdulica ležala s ovimi reči:

Dragi moj dober oteč!

Odprosli mi, da sam ovo vučmila, nego 
budele več znali, zakaj sam vučinila.

K  luni.
Kod viziteranje tela, doktori opazili je 

su, da Liptauer Klara s otrovom si je bila 
živlenje vzela, mrlvo tčlo su vu špilal od-j 
veli, gdje su nju parali

d e d n e  j / r o b o t  e  t a jn o s t .

Iz Okslorda kraljevske akademie Airy 
j doktori za jedno Alias još 1(101. Ijela okolo 
lvanjega svojim slugom vu Sv. Sepulchure 
groblju se bil šetal, na jedenpul poslane pred 
pokopičom. koj je haš onda iz slaroga gre
ha dugomu jamu bil kopal, iz koje jame 
jednoga človek célé kosli je iz žnje zmetal, i 
Abaš je jeden čas gledal laj posel, kad naj 

ijrdenput svojemu slugi pokaže, da se medju 
kosti glava giblje. Pokopič i sluga od straha 

j so počeli odonud idti, ah Airy doktor se doli 
I prigne i gori vzeme gihajuču glavu i vidi. 
da žaba vu njoj prebiva. Kad je još bolje 
hil pregledaval izpazi. da na glavi preko slu- 
hali jeden dugi čavel ležati. Stari pokopič 
komu je hil pokazal ovo. dobro se bil setjal 

j na grob iz kojega je hil kosti izvadil i re-j 
kel, da je njemu jako dobro poznani prija
telj hil, koj iz nepoznalim načinom na nag- 
Io iii  je  iz sveta hiI preminul. Ljudi su se 

! za ono vrčme vnogo spominali od loga taj- 
noga pripečenja, nego poinalom su onda ipak J 
vtihnuli. kajli je nigdo ne znal posvedočiti. 
da hi žena bila svojega muza vmorilelica 
Još nadalje je pokopič i to povedal Ahašu. 

d a  je žena niti ni dugo čekala. nego k jed-!

vrni proti škednju. u kojem je  stalo sakup- 
Ijeno žito.

A kad su dosta Culi, onda su samo o- 
I hodva zmkuuli, kak ono zmkne kukuvača 
na uri, kad ura iztuče. le mi se spustili u 
kuhinju dole i onde su odmah. dok je još 
vruče bilo, pripovedali dekli llari. kakovi su 
se ljubitelji našli za vreča u škednju, i kak 
su oni pripravni jedno malo se skrivače ig
rati te tako vriednoga mešlra mlinara od 
škode sačuvali. »Sada nas sakrij u komoru« 

veli jedan »zada nas lopovi uebudu 
videli, onda im skuhaj večeru kak navadno 
i pospravi diecu. kuja se vaui igraju, spaval. 
a napokon se i sama posve mirno legni spa
val. sve ostalo |e naš posel.«

Anda je Dara h1 dva vrage sakrila u 
komoru, u kojoj je  visel Špeli i prevudjeno 
meso, i oni anda nisu morali glada trpeli, a 
Miška i Ferenc su več pod večerjom tak 
pospani postali, da im je žlica iz ruk eurela, 
le im se je zievalo i slezalo, da su im sglo- 
he pucale, a ktomu su se lužili, da je od
mah poznati, da majslora nema u melinu 
i oni dva sad moraju za tri delali, a to čini 
čovieka puno trudnijega, nego ako hi se ko- 
jeg svetka reklo dvem, da sad moraju za 
In jesti i piti

Dakle su sc od stola stali te se onak

nomu vnogo mlajšemu človeku odišla za- 
muž. pak i još danas živi. Airy doktor je 
javil ovo pripečenje, i ženu su prijeli. Našli 
su se takodjer i svedoki lakaj, koji su s pri- 
segom pripravni bili posvedočiti, od vnogih 
tajnih dugovanj, kak na priliko jedna stara 
žena negdašnja njena suseda, da se ona čisto 
dobro šetja, akoprem pred 40 Ijetmi se bilo 
pripetilo, da je ona vidila ženu jedenkrat k 
svojemu betežnomu mužu s jednim dugim 
čavlom i hamrom iti pitala nju je, da če
mu nese nuter tak je odgovorila: — Nuter 
neseni potreben bude mi za opravu ! Po o- 
vim valuvanju valuvala je  kasnije grešnja 
žena svoj grešni čin. Za sedem dni kasnije 
su nju bili obesili. Ovdi se jako prispodobiti 
more ovo prirečje. Zaklela se zemlja raju, 

Ida se sva tajna zeznaju.

E d v a r d  k r n l jn  p o  v o l je n  p e s .

Knglezki kralj, kak nam je več znano, 
jako veliki ljubitelj je živolinjom, ali oso- 
bito pako pse ima rad. Vu njegovoj Stali 
vnogo svakojačkih cuckov najti moči i to 
vu velikim broju, kod izložhih zvekšinom 
od njegovih cuckov navaden je harem jeden 
prémiuma dobiti Več više Ijet loga, da 
kralj nigdar neide nikam brez toga vernoga 
sprevoditelja sam. Izprvine je jeden tak 
zvani Venus pes, kojega je  dobil več ime 
prikaza od klarence hercega bil najpovoljnji 
Kad se je  o v dokončal, onda je jeden bélé 
dlake Deathe prepeličar postal ljubljen, ko
jega j(‘ od svojega otca bil dob'1, nego po 
nckakovi nesreči i ov je  za kratko vrčme. 
preminul. Ovoga naslednik je  poslal Peter, 
kojega je onda za njim onda Fak, jeden 
iz Ir orsaga bil nasleduval. Ov je  onda od 
novembra počemši njegov hižni pes, koj 
njega uvek sprevadja i neprestanoma poljeg 
kralja < oli dan sedi, na tuliko, da si več 
uaprvo premišljavaju o toni, kaj budu onda 
žnjim, kada kralja kurilnih budu? Svojega 
gospodara vu ono vrčme nebude mogel 
sprevadjati, jako lehko se bude moglo pri
petili. da od žalosti i on pogine. Ovo bi 
pokvarila kralju dobro njegovu volju i na
roda najlepšu svečenosti.

lieno odvlekli, kak da kane tri dana spored 
spavli od samoga zatrudjenja, u svoju komo
ru i tu su si zadovoljno ruke ribali i čekali, 
dok i svaka muha u kuči zaspi, a plemeniti 
trgovac sa svojimi voleki podpreženimi koli 
pred škednjom neslane.

Ali su se još četiri ruke ribale i to onih 
dveh črnišov u komori med Špehom i klo
basicami sak ritih Oni su se odmah, čim je 
nastupilo nočno vrieme, kada pričmu dubi 
okolo bodali, iz komore došuljali, posve ne- 
vidjeni, jer su bili u svojoj svakdašnjoj čr
nini oblečeni, kaj haš za taninu noč prislaje 
do škednja, te su se sa svojini navadnim 
oružjem i vuži, kakti valrogasci popeli u šked
nju gore do roženic, za koje su svoja vu- 
žela privezali i tu gore onda trpljivo čekali 
na ta tri prijatelja, koji budu laki došli.

Anda je sudbina več sedela pod kro
vom na ruženicah, kak to več navadno u 
svietu, kojega ravna pravedni Bog, na sva- 
koga zločinca njegova sudbina nevidjeno iz 
zakulka vreba, i nije dugo trpelo, kad eto 
ti kola s lojtrami, koja su da nebude štro- 
pota, ov krat bila pošteno namazana, vrata 
škednja su se olvorila i svietlost lampaša 
je razsvielljivala trih mužev lica, koji 3U pu
liim vrečam ovde viernu ljubav zaprisegli 
te su se trudili iste na kolih dalje odvesti



»Hihihi, ala se bude mlinar čudil, kad 
dojdc domov pak bu toga nereda viucl!« — 
smejal se je Miška.

»Ali« — prišaptne Ferenc trgovcu, koj 
je  lakaj pomagal vreča na kola nositi — 
»od mah plati li — pošteno pleti ti — vreči* 
po vreču tri krune — drugčije se laki nat-
rag legnem u gnjezdo. — Pasja d r e ta -------
sad mi se je začulo. kak da se negde ne
kaj gible!«

»Kaj bi se gibalo« — zmrmla trgovec 
— »gde u kuči oni tri pubi spavaju. a mli
nar i njegova stara su u varašu a na uru 
daleko okolo niti pasje kolibe nema? Bi sam 
vrag moral biti. ako bi se kaj zeznalo!

Brrrr! se najedali krat odzgora začuje
i u istem hipu dolete na vužili od zgora 
dva prava pravcata vraga, sa raznim la j •- 
jein, hroktanjem. mrnjavkanjem i drugimi 
živinskemi glasi, dole u skedenj na puna 
vreča, i anda se je i sad ono prirečje iz- 
punilo: ako vuka zoveš, onda i dojde.

Strah, koj je u lom hipu kradljivce spo- 
pal, nije za opisati!

Mišku, koj je uviek i po bielorn danu 
filozofiral, da vragov neima, je sada njegova 
učenost posve zapustila. On je postal blied 
kak stiena, hitil se je na kolena, ruke je 
sklopil i izvan sebe pod jedilom kričal: 
»Ah dragi gospodin vrag, samo me sad ne- 
odnesi . . . ja več nigdar nebudem!«
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Határörs község telekkönyve birtokszabályozás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra az in
gatlanokra nézve a melyekre az 1 HHíi: XXIX. az 1889: XXXVIII. és az 1891:  XVI. tczikkek a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. tczikkben szabályozott eljárás a lelekjegyzőkönyvi bejegyzések helyeslésével 
kapcsolatosan foganatosittotatott.

hz azzal a felhívással tétetik közzé:
1) Hogy mindazok, kik az 1880: XXIX tcz. lő és 17 $?-ai alapján ideértve e goknak az 1889: XXXVIII. 

tcz. ö és 0 §-aiban és az 1891: XVI. tcz. 15 §-a) pontjában foglalt kiegészítéseit is - -valamint az 1889: XXXVIII. tcz. 7 §-a 
és az 1891: XVI. tcz. 15. §. b.) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1880: XXIX. tcz. 22 §-a alapján történt törlé
sek érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1902. decz. 15. napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabithaló záros határidő eltelte után indított törlési kereset 
annak a harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett hátrányára nem szolgálhat.

2 ) Hogy mindazok, a kik az 1880: XXIX. tcz. 10 és 18 fa inak eseteiben — ideértve az utóbbi §-nak az 
1889: XXXVIII. tcz. ;> és 6 f  aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el
lentmondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1902. évi deczember hó lő  napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé fi
gyelembe vétetni nem fog.

3.) Hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása tárgyában lett intézkedések által, nemkülönben azok, a kik 
az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kívül az 1892: XXIX. tcz. szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik ideértve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889: XXXVIII. tcz. Ki §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1902. évi deczember hó 15 napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű 
igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy ameny- 
nyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az eredetieket a telek
könyvi hatóságnál átvehetik.



Pr. Manfred Glasgall
fogorvos Varazsdon

készít fogakat szájpadlás  

nélkül, arany és alum ínium  

fogsorokat. Arany, porczel- 
lán, ezüst, am algam  és üveg' 
plom bákat.

Pr. Manfred Glasgall
zobar n Varaždina

priredju je  zube bez neb
ne plačice zubište iz zlata i 
alum ín ium a, plom be iz zlata, 
porcellana srebra, am algam a  

i stakla. m812-*

Perlak nagyközség elöljárósága. T

7 > L “ ' Hirdetmény. I
Perlak község elöljárósága részéről közhírré lételik, hogy a község V  

tulajdonához tartozó nagy vendéglő, a hozzá tartozó helyiségekkel 1902. évi ^  
julius hó 7-ik napján délelőtt 9 órakor, a községi tanácsterem- T  
ben tartandó nyilvános szóbeli árverésen 1903 1908 évekre ha- ^
szonbérbe lúg adatni. \

Az épület f> vendégszobát, egy nagy termel, 4 üzleti helyiségei, két &  
lakószobát, egy cselédszobát, kél kamarát, kel konyhát, lédéit tekepályát s 
egyéb helyiségeket l'oglalmagáhan. ^

A kikiállási á r .................................................................................2400 kor. ^
Az óvadék készpénzben • .........................................................1000 » w
Az évi bér negyedévenkint előre (ízelendő. ^
Kgyéb feltételek a községházánál megtekinthetők. \

P e r  la kon. 1902. évi június l-én w

Z n ia  » J ó z s e f  A n t lr á s
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Az állat-praeparatumok teljesen molymentesek.
Budapest. 1900.: Állam i érem. - - ^ 2|

Altatóit minden fajainal( P M j f r t  ValtalHoziH

Katona Mihály
nyilv. allatpraeparalo és tanszerkeszitö intézete

BUDAPEST. József körút 13.
Emlősök és m adarak természethüen a leg
újabb módszerrel modellirozással) készíttetnek, 
szebben, jobban, olcsóbban, mint bármely 

Hasonló intézetben.
Az állatok kitömése nagyság szerint kerül: 

EMLŐSÖK: MADARAK:

Egérnagysúgu n*sO I fii. I’intv nagyságú OSn | fii. 
Menyét » 2 » C.alumh ' * 2 »
Nyesi * 6 » Kniei bagoly 3 *
Hóka > 0 » Nagy suhuly (Uhu) (í »
Vaddisznófej 15- 20 » Sas (nagy) 12 »
Szarvaslej 36—40 » Keselyű 12 *
Sikelfnjdkaknsdürdő helyzetben ágon fuldiszül 10 » *
Nyír » * » erdő részletet <

utánzó állványon 7 * 1
Siketfajd fej és farok faragott tablettán 5 * ;
Nyír » » » » » 4 * 1 ,

Az intézetben készülnek mindenféle vadaszat ' 
tropheák. kisebb, nagyobb biológiai csoportok, függő ‘ 
vadak, emlős fejek; művészileg faragott tablettákon, ; 
mint szobadíszek, madarak, mint fahliszek, emlős- ; 
bőrök tepicheknek természethüen utánzóit fejek- ; 
kel óz, szarvas, agancsok mondirozása tahlellákra, , 
levetett agancsok koponyaulánzalokru helyezése ' 
és minden egyél) praeparátöri munkák művészi és ' 
gondos kivitele jutányosán számittntik. c.iu 9 lo : 

Az intézet kitömési czélra frissen lőtt ritkább : 
állatokat minden időben vásárol: sas-fajokat, fájd- ; 
kakasokat, uhu és luzokat, medvét és medve-borsot, , 
liiuzt, vadmacskát, vidrái, farkast. K fajok élve is ' 
szállíthatók, a legmagasabb árakkal lesznek fizet ve '

I H ird e tm é n y . ]
l’odbreszt község elöljárósága által ezennel közhírré lé-1 

igtelik, miszerint, a község tulajdonát képező ,

jt V a d á s z a t i  j og-  \
|az 188(5 évi X X II . t.-cz.: 120 §.-a alapján 1902 éli július hó 6-lk * 
I napján délután 3 órakor I’odbreszt községben a kőzségbiró házánál 
| nyilvános árverés ut ján hat egymásután következő évre haszon-1 
|bérbe fog adatni, az árverési feltételek alulírott elöl járóságnál ) 
|megtekinthetők. Kelt 1‘odbreszt 1902. június 17. (
g. |

l Bartal György Halics Antal \
L  jegyző. TIM 1 1 bíró. *

Nyomaton Kischel Külöp (Slrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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