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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

M a r g i t a i  József  szerkesztő 
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Egész évre.........................8 kor.
Fél évre..............................4 kor.
Negyed évre . . . . 2 kor.

Egyes szám ára 20 fii

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten : Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M.„ Oppelik A., 
• Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelenik h e te n k in t e g y sz e r : v a sá rn a p . Nyilttér petitsora 20 flll.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye.

Pünkösdre.
Piros betűs nap, ritka vagy szivemnek!
Fakó hétköznapokban élek én.
Rózsák nekem nem nyilunk, nem teremnek, 
Csak egy-egy ábránd pünkösd ünnepén. 
Sivár országút lnnknsztó porában 
Veritékezve a követ töröm,
S inig végkép el nem bágyadok, korábban 
Nem permetez rám illatos öröm.

De a mikor már roskadozva sinylem 
A Saharának perzselő hevét:
Egy perez kibontja frissen, üde színben 
Pünkösdi rózsám minden levelét.
Fáradt kezemből a pörölyt kiejtem,
Uj vágyban uj erővel hevülök,
Meddő tusaim szomját elfelejtem,
S boldogság harmatában enyhülök.

Ez a te pcrczed, költészetnek álma!
Ez a te álmod, lelkem ünnepe!
Hozzám a csend tündére inig leszúlla,
Fehér világesővel hinte be.
Fekszem hanyatt, bűbájos béke ringat,
Az égre nézek mozdulatlanul:
Múzsám a szárnya lengő vágyaimnak,
Mind dallá lesz, mikorra visszahull.

Pünkösdi rózsa, ünnep a nyílásod!
Ihlet varázsa, pillanatnyi vagy . .
Keresem, élet! kincsed, ha elásod;
Gyű tűrj valóddal, csak álmodni hagyj! 
Verejték s boldogság öntözője,
Az ünnepek piros betűje vér;
A zaj minél tovább tart messze tőle,
Az ünnep üdve annál többet ér!

R u d n y á n s z k y  G y u la .

A muraközi tanítókor közgyűlése.
Muraköz lelkes tanítósága másfél év

tized után ismét abban a szerencsében ré
szesült, hogy Alsó-Muraköznek metropolisá
ban, Perlak város szívélyes és vendégszerető 
falai közölt vitathatta meg ama problémá
kat, melyek nemzeti népnevelésünk szent 
ügyét a maga természetes fejlődési utján 
hivatva vannak egy-egy lépéssel tovább vinni.

A tanítók munkája csendes és zajtalan 
ugyan, de ki vitathatná el azt, hogy az ál
dásosán kihat a nemzet minden rétegére, a 
társadalom minden árnyalalára; e csendes, 
zajtalan munka eredményében keresendő 
végelemzésében nemzetünk anyagi és szel
lemi elhaladásának azon szilárd alapja, mely 
nélkül a népek nagy családjában számukra 
a munkafelosztás nagy elvénél fogva kiju
tott és kiosztott szerepüket be nem tölthet
nék. Istennek legyen örök bála, az emberi
ség művelődési története fényesen igazolja, 
hogy e maroknyi nép egy évezreden át szi

lárdan megállta helyét. A százados viharok 
és förgetegek nem hogy megsemmisítették 
volna, ellenkezőleg, edzetté tették testét és 
lelkét egyaránt.

Fajunknak bámulatos fizio- és psycho- 
logiai összetétele mintegy igazán predesti- 
nálta arra a természet által kijelölt mun
kára, mely nemzetünknek geographia és 
ethnographiai különös helyzeténél fogva osz
tályrészül kijutott.

Fajunknak ezen specziális, minden izé
ben eredeti és magyar vonásait, erőit ott, a 
hot kell felébreszteni, kibányászni, megis
merni, s tanulmányozva tovább éleszteni s 
lejleszteni, legelső sorban a nemzet tanítói
nak, a népnevelőknek szent és édes köte
lességük.

De az ö munkájuk bizony igen sokszor 
meddő s még többször kicsi eredménynyel 
járó volna, ha a nagy társadalom nem 
nyújtana jobbot a tanítóknak, nem szegődne 
szeretettel a tanítók hoz ott és akkor, a hol 
és a midőn az ö gyenge erőik kétessé teszik 
a várva várt sikert és eredményt.

De hogy Muraköz értelmisége át van 
hatva e szép sziget tanítóinak nemes és ön
zetlen munkájától, hogy annak kimondha
tatlan becséi átérti és átérzi, hogy a tanítók 
munkájok közben bármikor nagybecsű tá
mogatásukra bizton számíthatnak: ékesen be
bizonyította azzal, hogy a mikor a Muraközi 
Tanítókor tavaszi közgyűlését f. hó 18-án 
Perlakon megtartotta, e gyűlésen oly szép 
számban vett részt Perlak város nemesszivü 
és hazafias lelkű értelmisége, hogy Muraköz 
tanítói ezen ténybe biztos zálogát láthatják 
annak, hogy édes hazánk a második évezred
ben is biztosan fejlődni és virágozni fog.

A muraközi járáskörnek tanítósága í. 
hó 18-án tartotta meg ez évi közgyűlését 
Mencsey Károly elnöklete alatt Perlakon, 
melyen dr. Huzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelőn kívül számos vendég s a já
ráskor tanítósága majdnem teljes számban 
vett részt.

Ez alkalomból Perlak város köz- és 
számos magánépületein a nemzeti trikolor 
hirdette, hogy ma a tanítók parlamentje ün
nepel, ma a népnevelés munkásai gyűlnek 
össze Muraköz tanügyének felvirágoztatása 
érdekében.

A közgyűlést a szokásos »Veni Sancte« 
előzte meg, a melyen Perlak város hazafias 
plébánosa, Varga János kérte a megtartott 
szent misén a jó Isten áldását a tanítók 
gyülekezeti működésére és azok határozataira.

Mise után a tanítóság s a nagy közön
ség a templom előtti téren álló Gáspárics 
Márk emlékoszlopa köré gyülekezett, hogy 
Muraköz egykori vértanúja iránti magasztos 
emlékének hazafias szívből eredő hódolatát 
bemutassa.

A dicső vértanú emlékoszlopára Mura
köz tanítóságának pompás nemzeti szinü 
szalaggal ellátott koszorúját, — melyen 
»Muraköz vértanújának — a muraközi ta
nítókor« felirat diszlett — a kör tevékeny 
és ügybuzgó elnöke a következő szép be
széd kíséretében tette le:

Tisztelt ünneplő közönség! Csak annak a 
nemzetnek van jövője, melynek íiai a haza nagy
jainak, hőseinek, vértanúinak emlékét hálás ke
gyelettel szivükbe zárják, hogy azok lelkesítő 
példája nyomán ki-ki tehetségéhez mérten a 
iiazu föl virágoz tatása érdekében megtegye a 
magáét.

Nekünk Muraköz tanítóinak szerény hatás
körünkben hazánk tölvirágoztatásának érdeke 
azt parancsolja, hogy hirdessük, tanítsuk s ojtsuk 
a reánk hízott zsenge szivekbe a honszerelinet.

Magasztos feladatunk nem nehéz,mert előt
tünk a nagy elődök példái, kiknek hazaszerete
tére hivatkozhatunk. Hisz a Zrínyiek emléke fö
löttünk borong, s hazaszeretetük fénye beara
nyozza és tettekre hevíti nemcsak Muraközt, ha
nem az egész hazát, melynek oly hatalmas tá
maszai^ voltak.

Ők adták legfényesebb példáját annak, 
hogy esetleg a nem magyar eredet a hazának 
egyetlen itt szülött fiát sem menti fel a ma
gyar haza szereidének kötelme alól. Az ő nagy 
és minden időkre kiható nemes példájok lelke
sítette azon nem magyar eredetű de igaz haza
fiakat is, legutóbbi szabudságharezunkban mint 
annak szereplőit, majd honszerelmük vértanúit.

Szereplésüknek és haláluknak még élő 
tanQi vannak, azt tehát sem elferdíteni, sein el
tagadni nem lehet.

Azt csak nem lehet eltagadni, hogy ott 
esett el Segesvár vértől ázott mezején az a Pe
tőfi a magyar szabadságért, a kiről a lót lute- 
ránusok azt tartják, hogy velők egy törzsből 
eredt.

De utolsó szabadságharczunk küzdelmei
ben nem kell egyenkint keresnünk azon igaz 
hazafiakat, kik a hozzájok tartozó nemzetiségek 
előtt a magyar hazaszeretetében mint világító 
oszlopok jártak elől. Hisz a világosi fegyverle
tételt követő Justiz-mord gondoskodott róla, 
hogy a hazaszeretet mártírjainak egész koszo
rúja maradjon reánk, mert hisz 102 hazafi — 
a jók legjavának — életét oltotta ki, s ha e 
névsort végig olvassák a hazaszeretetben meg- 
tántorodott testvéreink, bizony-bizony elég okuk 
lesz pirulni.

Csak néhányat említek, ott vannak a ha
zaszeretet mártírjai koszorújának legdrágább 
bokrétájában az aradi 13-nak a dicsőség és égő 
hazaszeretet sugárkoronájával körülvett alakjai. 
Ezek közül Aulich bajos pozsonyi német, Pöl- 
tenberg Ernő maga mondja: a nyelvem német, 
de a szivem magyar, az uralkodócsaládokkal 
egyenrangú s velők rokonságban levő ősrégi 
családból származó Leiningen-Westerburg Ká
roly gróf külföldi német, Lahner Gyöigy besz- 
terczebányai lót, Knézich Károly horvát és a 
hősök hőse Damjanics János szerb, magyarán 
rácz volt és ezeknek a hazaszerető gigászoknak 
fényövezte vértanú csoportjában a mi kis Mura
közünk hazaszeretetét Gárpárics Márk földink 
képviselte, kinek égő magyar honszerelmét ezen, 
a kegyelet emelte emlékoszlop hirdeti.

Azt hiszem a czirkovlyáni születésű Gás
párics Márk anyanyelve nem lehet vita tárgya, 
;izért az ő, a hazaszeretetben magasztos pél-



dája tehát arra tanit bennünket, hogy a ki ezen 
a földön látta meg először a napot, s itt szíttá 
magába a hősök és vértanuk sóhajával meg
szentelt éltető levegőt, annak magyarnak kell 
lennie!

Hirdesse a megdicsőültnek ezen emlék
oszlopa, melyre most leteszem a muraközi ta
nítóságnak a hálás kegyelet kötötte szerény ko
szorúját, időtlen időkig követendő például az ő 
honszerelmét, melyet életével pecsételt meg.

Muraköz tanítói! Merítsetek lelkesültséget 
Gáspárics Márk honszeretetéből. A muraközi 
Gáspárics Márk életét és halálát állítsuk a reánk 
bízott muraközi ifjúság elé követendő például, 
a ki a balkezében magasra emelt feszületre 
mutatva szólt: *Ki a hazát szereti, Istent sze
reti, a ki elárulja a hazát, azt megveri az Isten,« 
s akkor beteljesednek a hazaszeretet mártiíjá
nak kivégeztetése előtt elmondott utolsó szavai: 
»Éljen . . .  és élni fog a haza!«

Mencsey Károly hazafias szellemű gyö
nyörű beszédét perczekig éljenezte a közön
ség, mely után a perlaki tüzollói zenekar a 
Hymnuszt játszotta.

A mindvégig érdekes és magas, szak
szerű színvonalon mozgó gyűlést Mencsey 
Károly elnök lendületes elnöki megnyitójá
val készítette elő, párhuzamot vonva a múlt 
és a jelen század közötti magyar nemzeti 
népnevelés állapotáról. Majd a tanítóságot 
tevékenységre, egymás közötti jó barátságra 
felkérve, a legmelegebb szavakkal üdvözli 
a kir. tanfelügyelőt, a perlaki áll. isk. gond
nokságát, az elöljáróságot, a vendégeket és 
kartársakat, s a gyűlést megnyitja.

A gyűlésből kifolyólag dr. W l a s s i c s  
Gyula kultuszminiszterhez üdvözlő távirat 
küldetett.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvi hitele
sítésének konstatálása után a jelen jegyző
könyv hitelesítésére Fischer Endrénét és Po- 
lesinszky Ernilnét küldik ki.

Az elnöki évi jelentés, melyet Polesin- 
szky Emil jegyző olvasott fel, beszámol a 
kör múlt évi működéséről, munkálatairól s 
az ezek utján történt eredményről. A kör 
által gyűjtött »Tanítók Háza« alap javára 
2033 kor. érkezett be. Ezen összeg most 
már a választmány ajánlatából kifolyólag 
felküldetni határoztatott, hogy ott kamatoz
tassák mindaddig, mig a szükséges 3000 
korona alap megvalósul, mely után a kör 
jogot nyer arra, hogy ezen stipendiumból 
egy muraközi tanító fiút a felsőbb iskolai 
tanulmányainak ideje alatt segélyezzen.

Az évi jelentést a közgyűlés helyeslő- 
leg tudomásul vette.

Dr. Szabó Zsigmond perlaki orvos »A 
tanítók betegségeiről« igen érdekes és tanul
ságos értekezést tartott. Előadásában röviden 
kiterjeszkedett az iskolai épületek mikénti 
felállításáról, hogy azok úgy a paedagogia. 
mint a hygienia minden követelményeinek 
megfelelők legyenek. Majd a különféle be
tegségekről számolt be, a melyek a tanító
ság munkája közben fellépnek, s azok mű
ködését veszélyeztetik. Igen érdekes statisz
tikai adatokkkal mutatja ki, hogy mily mér
tékben fokozódik a tantermekben a tüdőt 
megtámadó rossz levegő, ez okból a gyakori 
3 hosszabb ideig tartó szellőztetést ajánlja.

A mindvégig érdekes értekezés a leg
nagyobb figyelemmel kisértetett, s az érte- 
kezőnek jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.

A tárgysorozat kimagasló paedagogiai 
tétele volt »Az iskola és az egyház a nem
zeti ügy szolgálatában.« Felolvasta Zrínyi 
Károly Csáktornyái áll. tanitóképző-intézeti 
tanár. A valóban ügyes tollal s igazi haza
fias szellemmel megirt értekezés, melyben 
az iskola és egyház közös, fenséges mun
kálkodására, a társadalom és egységes ma
gyar nemzet megteremtésére hívja fel Mu

raköz tanítóit és lelkészeit. — nagy tetszést 
aratott. Lelkes éljenzés kisérte a felolvasó 
szép munkáját. Zrínyi tanár e felolvasása 
lapunkban egész terjedelmében közölve lesz.

Végül Brauner Lajos Csáktornyái közs. 
tanító az »Eötvös-alap«-ról lartojt szabad 
előadást. Szívből jövő lelkes szavakban hívta 
fel a kör tagjait az »Eötvös-alap«-ba való 
belépésre, a »Tanítók Házának« támogatására.

A számvizsgáló-bizottság jelentését Pó
lyák Mátyás közs. isk. igazgatö-tanitó, az 
Eötvös-alapét Polesinszky Emil jegyző ol
vasta fel, melyeket mind tudomásul vettek.

A beterjesztett költségvetési tervezőt 50 
korona 33 fillér és 2 arany kiadással elfo
gadtatott.

Elnök előterjesztésére a közgyűlés a 
kör ügyeinek könnyebb elintézése végett az 
elnök mellé Brauner Lajos tagot ügyvezető 
alelnökké választja meg.

A jövő tavaszi közgyűlés helyéül Bot
tornya jelöltetett ki.

Végül elnök indítványára a közgyűlés 
elhatározza, hogy jövőben egy tételt mindig 
azon kartárs dolgozzon ki, a kinek helyén 
a közgyűlés fog megtartatni.

A tanulságos közgyűlést, mely az elnök 
éltetésével végződött, társasebéd követte a 
nagyvendéglőben, a melyen nemcsak Mura
köz számos tanítója, de Perlak város szine 
és java is részt vett. A lelkes és hazafias 
íelköszüntőkben nem volt hiány. Felköszön
tőket mondtak: dr. Buzsicska Kálmán kir. 
tanácsos, tanfelügyelő a kultuszminiszterre; 
Mencsey Károly elnök a tanfelügyelőre; dr. 
Szabó Zsigmond a perlaki áll. isk. gondnok
ságának elnökére: Horváth Csongor János 
kir. járásbiróra; Major Károly hodosáni áll. 
isk. igazgató a kör elnökére; Brauner Lajos 
a vendégekre: Margitai József képzőintézeti 
igazgató Muraköz három legrégibb tanító
jára, stb.

A társasebéd után a fiatalság vig mu
latozás és táncz mellett a késő éjfélig együtt 
tartott, s a legkedvesebb emlékekkel távozott 
el Perlak városából s annak lelkes közön
ségétől.

Megyei élet.
Zala vármegye törvény hatósági bizottsága má

jus havi rendes közgyűlését dr. Jankovich László 
gróf főispán elnöklete alatt a bizottsági tagok szép 
számú részvétele mellett f. hó 13- és li- ik  nap
ján lartdlta.

Elnöklő főispán kegyelettel emlékezik meg a 
legutóbbi közgyűlés óta elhunyt Hozmanith Ki- 
chárd zalavári benczésrendü apát, Halálon József 
zal-egerszegi apátplébános, Gadó Mátyás légrádi 
plébános és ifj. Rajky Lajos felsőrajki földbirto
kos bizottsági tagokról s indítványára a közgyű
lés az elhunjt bizottsági tagok emlékét jegyző
könyvileg örökítette meg.

Dr. Králik Dani árvaszéki ülnök és Papp 
Ferencz árvaszéki jegyző lemondását a közgyűlés 
elfogadta.

A központi bizottságba a zala egerszegi vá
lasztó kerületből dr. Gzinder István, a tapolczai 
választókerületből pedig Gluser Sándor választat
tak meg.

Egyhangúlag közfelkiáltással Czebe Károly 
és dr. Ábrahám Ernő árvaszéki ülnöknek. Hann 
János árvaszéki első jegyzőnek és ennek helyébe 
Véghes János másodjegyzőnek, Molnár János alsó 
lendvai szolgabirónak, Vörös György árvaszéki 
pénztárnoknak megválasztattak. A megválasztott 
tisztviselők a közgyűlés szine előtt a hivatalos 
esküt letették.

Ezután felolvasták a belügyminiszternek a 
vármegye közigazgatása, belső ügyvitele és pénz
kezelése megvizsgálásáról érkezett rendeletét. A 
közgyűlés az állandó választmány javaslatához 
képest úgy a központban, mint az egyes megvizs
gált szolga bírói és jegyzői hivataloknál felmerült 
hiányoknak pótlását és ennek gyors keresztülvite

lét elrendelte s ennek ellenőrzése végeit a köz
pontra dr. Gyömörey Vincze elnöklete alatt dr. 
Haudek Ágoston és Szily Dezső tagokból álló bi
zottságot, az egyes szolgabirósági hivatalokra az 
alispán elnöklete alatt a tapolczaira Hertelendy 
Ferencz és Virius Vincze, az alsó-lendvaira Ha
jós Mihály és Jsoó Ferencz, a Csáktornyáira Tóth 
István és Ziegler Kálmán tagokból álló bizottsá
gokat, mig a megvizsgált jegyzőségekbe ugyancsak 
az alispán elnöklete alatt a keszthelyire Oltay 
Guidó, a zalamihályfaira Barcza László, a zala- 
apátiira dr. Haudek Ágoston, a bucsuszentlászlóira 
Szenttnihályi Dezső és a szentivánira Szily Dezső 
bizottsági tagokat választotta meg.

A közgyűlés tudomásul vette a belügyininis- 
ternek leiratát, amelylyel a vármegye törvényha
tóságának a megyei tiszti-, segéd-, kezelő és szol- 
gaszemélyzet fizetésének rendezése tárgyában ho
zott határozatát jóváhagyta.

A lóavató bizottságba a Csáktornyái járás
ban becslőbiztosul a vármegye főispánja Nuzsy 
Mátyást, a keszthelyiben Bakó Gyulát kinevezvén, 
a közgyűlés azt tudomásul vette,

Nagykanizsán negyedik gyógyszertár felállí
tása tárgyában beadott kérelmet elutasító javas
lattal terjeszti fel a közgyűlés a belügyministerhez.

A községjegyzői nyugdíj intézeti választmány 
javaslatára, hogy a már folyamatban levő nyug
díjazások költségei fedezhetők legyenek, a közgyű
lés úgy a községek, mint a jegyzők részéről fize
tendő hozzájárulást az eddigi 5% -ról—7%-ra 
emelte fel azzal, hogy az igy befolyó összegek is 
az évi nyugdíjazásokra fordíthatók.

A közgyűlés jóváhagyta: Draskovecz község 
képviselőtestületének a felállítandó állami ovoda 
költségeihez való hozzájárulás tárgyában,Szelencze, 
Mura-Szerdahely, Miksavár, Dráva-Csány, l)ráva- 
Magyaród, Xrinyifalva, Nagyfalu, Csáktornya, He- 
musovecz. Dráskoveoz községek képviselőtestüle
teinek községi pótadó törlése tárgyában, a Csák
tornyái elemi iskolák államosítása tárgyában, Csák
tornya nagyközség képviselőtestületének a bérko
csisok díjszabályzatának megalkotása tárgyában 
hozott határozatait.

A közgyűlés Maver János nyugalomba vonult 
árvaszéki pénzlárnoknak sok évi buzgó és hű 
szolgálatáért jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését.

A közigazgatási bizottság május havi gyűlé
sét dr. Jankovich László gróf főispán elnöklésével 
f. hó 14-én tartotta.

Az alispáni havi jelentes, valamint u vár
megyei t főorvosnak a közegészségi állapotról 
szóló havi jelentése felolvastatván, a közigazgatási 
bizottság azokat helyeslőleg tudomásul vette.

A Csáktornyái anyakönyvvezetői kerületben 
segégjegyzői állás létesítésére 5 0 0 -5 0 0  korona 
segélyt adományozott a belügyminiszter.

Olvastatott a pécsi posta- és távírda igaz
gatóság átirata, amelyben a Mura-Szent-Királyon 
felállítani kért lávirda állomás létesítése feltéte
leit közli.

Kir. tanfelügyelő ez időszakban meglátogatta 
a perlaki állami elemi fin- és leányiskolákat, a 
két állami kisdedovodát s a D. K. E. kisdedovo- 
dáját: a nagykapornak r. k. elemi fiú, r. k. zárda 
leányiskolát és zárdabeli kisdedovodát; a rádi, 
szenlpéteruri, almási, padári, bezerédi, tilaji, né
metfalusi r. k. iskolákat. — Tárgyalt Palinban a 
szomszédos vidékek tanköteleseinek iskolai csat
lakozása ügyében; továbbá járási főszolgabíróval 
Nagyrécsén a község által tervbe vett építkezés 
ügyében. Meglátogatta a zala-egers.egi állami 
elemi fiú- és leányiskolákat, az Óla külvárosi áll. 
elemi iskolát és a két kisdedovodát; a kisapátii, 
gulácsi, tördemiezi, káptalantóthii, kővágóeőrsi, 
kékkúti, szepezdi, mindszenlkállai, szentbékállai, 
diszeli r. k . ág. ev. és izr. iskolákat. Felterjesz
tette a miniszterhez az IDOL évi szeptemberben 
megnyitható áll. iskolák kimutatását, a vármegyei 
összes állami és államsegélyezett községi polgári 
és felsőnépiskolák 1902. évi költségvetését. — 
Befejeztettek a zrinyilalvai áll. elemi iskola mel- 
leképületeinek munkálatai és Csáktornya nagy
község beterjesztette a községi elemi iskolák álla
mosítására vonatkozó szerződést.

A zalaujvári, VI. hegykerületi, muracsányi, 
felsöpusztafai, szentilonai, drávaszentiváni, nyir- 
völgyi, drávaszentmihályi, nyiresfalvai, V. hegyke
rületi, gyümölcshegyi, lapányi, jánosfalvi iskolák 
1900-ik iskolaévi alapvagyon számadásai magvizs
gáltatván es helyeseknek találtatván, azok az illető 
községeknek visszadatnak.



lemesen tapasztalhatták az iskolának örven
detes magyarosító erejét, amennyiben a nö
vendékek a zeneszámok közben ügybuzgó 
tanítójuk, Kollarics Hichárd köré csoporto
sulva, tiszta magyaros kiejtéssel énekelték 
el egymásután az általa, elképzelhető fáradt
sággal, betanított szebbnél-szebb hazafias da
lokat. A tanítók ily működése mellett nyu
godtan nézhetünk Muraköz jövő magyarsága 
elé. A majális sikeréhez nagyban hozzájá
rult városunk — a körülményekhez képest 
eléggé jól betanított — tűzoltó zenekara.

— Veszettség. Dráva-Vásárhelyen az 
ebdüh több kutyán kitört, miért is a ható
ság a legszigorúbb óvintézkedéseket tette 
foganatba.

— Lopások. Múlt hó 25-én éjjel Sze- 
lencze községben búcsú alkalmával Turk 
Ferencz korcsmájában Kranberger Ferencz 
bükkösdi lakus kárára egy dupla fedelű 
zsebóra 50 kor., a vendéglős zsebéből egy 
tájt szivarszipka tokkal és 3 drb kuba-szi- 
varral 20 kor. 30 fill., Németh József hideg
falusi lakosnak zsebéből pedig 5 kor. kész
pénz ismeretlen tettes által ellopatott. A 
csendőrség járőre a nyomozás folyamán a 
zsebtolvajt Szakács István rétháti suhancz 
személyében kiderítette, ki lettét beismerve 
a bűnjelekkel együtt a kir. járásbíróságnak 
átadatott.

Az idegek legjobb erősitőszere.
Az idegbajok természetes következményei az idegek 

gyengülése vagy tulingerlésének. Sok szert kisérlettekjneg el
lene, amelyek átmeneti könnyebbülést szereztek, de eddig 
egynek sem voltak oly gyors és tartós eredményei, mint a 
minőket a Cink-labdacsok elértek. Ezen gyógyszer, az idegek 
leghatalmasabb erősítő szere, egyúttal erélyes m e g ú jító  ha
tással bir a vérre, mert tisztítja é6 gyarapítja azt.

Ezzel vérszegénység, sápkor, gyomor- és bélbajok rheu- 
ma, és úgy a férfiak, mint a nők általános gyengeségei gyor-

Heusbeuer Teréz asszony, egy fénykép után. 
san gyógyittatnak. Hausbauer Teréz asszony, nőszabónő Mün
chen, Klenzestrasse 19/111. a Cink-labdacsokat használta és 
az alábbiakban közöljük azon levelet, amelyet ő nekünk gyó
gyulásáról ir.

»Hét év óta — írja — voltak fájdalmaim az altest 
különböző részeiben, a keresztcsontban és az oldalaimban 
és minden alkalmazott szer csak negativ eredményt adott. 
Ezen bajok bizonyára az idegektől származnak. Miután az 
újságokban olvastam, mily hatások voltak a Cink-labdacsok 
hasonló esetekben, elhatároztam magamat arra, hogy ilyet 
veszek. Mondhatom önnek, hogy miután az előirt kezelést a 
Cink-labdacsokkal követtem, minden betegségem teljesen 
megsa^nt. Főképpen altesti bajaim, melyek a legmakacsabbak 
voltak, ^eltávolíttattak. Remélem, hogy az én példám sok 
asszonynak, akik hasonló helyzetben vaunak, hasznára fog 
válni.«

Azok, akik a Cink-labdacsokat úgy alkalmazzák, mint 
Hausbauer asszony, hasonló eredményeket is fognak elérni.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria* 
Magyarország főraktárában TÖRÖ K JÓ Z S E F  g y ó g y s z e r é s z 
n é l, (B u d a p e s t, K ir á ly -u t c z a  12.) i frt 75 k ré rt d o b o z o n 
k én t, vagy 9 frtért 6  d o b o z o n k é n t.

Felelős szerkesztő :

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLŰP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVIII. tečaj. Vu Čakovcu, 1901. 26-ga majuša. Broj. 21.

S ve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

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

pošiljau.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor-
Na četvertleta . . 2 kor.

Pojedini broj5 koštaju 20 fill.

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

Izlazi svak i tijed en  je d e n k ra t  i to : vu sv ak u  nedelju .
Obznane se poleg pogodbe 

i fal računaju.

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

Z A B A V A

Postojanost vodi k cilju.
Ovom pripoviedkom vam dragi moji 

hoču jasno predočiti, kak čoviek mora u 
svom poduzetju postojan i čvrst ostati, pak 
makar ga i kakove neprilike pratile, jer sa
mo postojanostju možete do cilja dojti.

Tko bi u siromaškem zapuščenem sel- 
jačkem dečaku Valentu Duval-u, koj je naj- 
prije ovce a poslie mladinu čuval, ko|ega je 
njegov očuh iz otčinske kuče protieral, koj 
je od sela do sela, od kuče do kuče pros
jačil a u svojoj petnajstoj godini dobe još 
niti jedne slove nije poznal — tko na svielu 
bi u tom dietetu nevolje mogel videti jedno- 
ga od najučenijih drže.vnikah, kakov je kas- 
nije izbilja postal! Za istinu, puli providnosti 
su čudnovati! Svemoguči češče sruši jednim 
migom onoga, koj se je bez svoje zaslužbe 
popel do višine, a opet podigne onoga, koj — 
ponižno vierujuč u mudrost i moč Njegovu je 
trpel zlo i nevolju.

Valent Duval se je rodil u Artonay-u 
u Francezkoj od seljačkih roditeljah. koji su 
bili vrlo siromašni. Otac mu je rano umrl, a

mlada mati prošla opet za muza. Ov sada 
mu očuh, bil je surov te je maloga svoga ! 
pastorka Valenta često i bez razloga zlostav- 
Ijal, dok ga je napokon skoro gologa i bo- 
soga, bez svake preporuke i bez novac iz 
otčinske kuče u sviet protieral. Siromaški, po
milovanja vriedni dečec je u tudjini okolo 

[ lutal, te je tu i tam našel po kojega gazdu, 
koj ga je za vneme k sebi vzel. gde mu je 
za slabu hranu na birke, svinje ili guske 
pazil i ovak sve dalje iduč je do varošinca 
Troyes došel, gde je bolježlivi i izmučeni bil 
prijet u varoški špital za diecu. u kojem se 
je i odhranilište nahadjalo za siromašnu do- 
maču diecu. U tom odharanilištu iliti špitalu 
je naš mali Valent dobil, ako i siromaški, 
ali ipak kakov lakov stan i hranu. Medjutim 
i ovde se nije dalo na račun domače diece 
toga strajnskoga dečeca duže vriemena ob- 
skrbljivati te mu se je jednog dana na kratko 
reklo, da je vani liepo vrieme i put dobar 
te da nije dobro uviek samo na jednom mies- 
tu ostati, nego si i dalje svieta poglednuti.

Dakako, da poslie takovog »argumenta 
ad hominem« malomu Valentu drugo nije 
moglo preostati, več put pod noge a balinu 
u ruku pak »putui igumane!« kud te oči 
vode. Na ovom svojem putovanju je on i

opet našel ljudi, koji su mu dali stan i hra
nu a on njim je za to svinje ili ovce pasel.

Ali več početkom one glasovite strašne 
zime od godine 1709, postal je opet bez služ
be i kruha leje bil opet prisiljen okolo tu- 
marali i prosjačiti. Strašna ona zima, koja 
je tolikoga kvara one godine počrnila, bibije 
takova, da se je marha po štaiah zmrzla a 
najjače drveče se je od gore do korena raz- 
puknulo, dapače i mnogo ljudih je poginulo. 
Po ovakovoj strašnoj zimi je mali Duval 
moral od sela do sela, od kuče do kuče pros
jačiti i — za da mu hude miera nevolje 
podpuna, zbetežal je još k lomu na kozah. 
Sad dakako več niti prosjačiti okolo nije 
mogel. Nieki samaritanac mu se je smiloval 
pak ga je ovak bolestnoga. za da vani ne- 
pogine, prijel u svoju ovčinju štalu, a pošto 
vani po selih odmati i vračili znadu bolje 
nego najučeniji liečnik — to ga je taj sel- 
jak cieloga zakopal u ovčinji gnoj tak, da 
su mu samo usta i nos vani bila. Siromaški 
dečec je za nieko vrieme pod ovakovim he- 
roičkim vračivom ozdravel te je sad pri svo
jem dobročinitelju ostal za pastira.

U svojem petnajstem letu došle su nie- 
kim slučajem malomu Valentu u ruku Ae- 
sopove fabule sa kipi. U petnajst godišnjem



Izkaz prošloga broja 1048 k. 30 f 

Sveskupa 1087 k. 30 f.
Trinajsti izkaz bude sledil vu slede

čim broju naših novin.

KAJ JE NOVOGA?
S r e č n e  le p e  i  d o b re  t r o ja č k e  S v e t

k e  ž e l im o  s v im  n a š im  č i t a t e l je m  i  
p r e d p l a t n i k o m !

P u to v a n je  o k o l  o z e m lje  h e z  p e n e z .

Jeden Petersen zvani danski pekarski 
detič je sada došel nazad dimo vu Kopen- 
hagu iz putovanje okolo zemlje. Sigurni pek 
je pred par Ijelah otišel iz danskog glavnog 
varasa i samo osem korun mu je bil céh 
imetek, kaj je imel. Iz Europe seje po ladji 
vu Nevv-Jork peljal te si je več i na ladji 
sam služil kruha. Iz New-Jorka je vu San- 
Francisko išel a potlam pak na Saura-otoke, 
vu Ausztraliu, zatem vu Južnu Afriku, a 
nazadnja pak na Robin-lsland otok, gde je 
pekarski detič bil vu jeduoj bolnici. Na ovim 
sisku je čalarno družtvo bilo skup nanoše- 
no. Bilo je tu do sedem jezer kafferov i hot- 
tentottah. 1200 norih bez pameti i 300 raz
bojnikov. Pol Ijeta je bil tu, kad mu je želja 
došla, da dimo ide. — Po ladji se je do- 
peljal vu London, a od ovud pak je dimo 
išel vu Kopenhagu Doma su ga pekarski 
cehi i njegovi pajdaši sa velikom časljom 
prijeli.

dečaku se je sada neodvrativa želja pobudila 
da bi on slove poznal te bi onda pročitajuči 
u toj knjigi pisana, znal, kaj ovi kipi zna- 
menuju. I to je bil prvi povod njegove želje 
za čitanjem i pisanjem.

Sad si je on na svaki način preduzel 
čitati i pisati se na učiti, te je po svetkih 
znal oditi k domačemu gospodinu kapelami 
a negda i k nekomu penzioniranomu kapi
tanu; jedan i drugi mu je rado pokazival 
slove i sada se je pričela njegova pamet 
neizmerno razvijali. Ktomu je došlo, da je 
slučajno nogde na nahižju našel neki stari 
zemljovid (mappu) te je sad taj za znanost- 
jum žedni mladič neizmernom marljivostju 
si hotel izvojštili svojemi nedostatnimi i pri
mitivnimi polnočnimi papiri, kaj si mnogi 
drugi, hiljadami pomočili po školah, radi svo
je nemarnosti na žalost roditeljah izvojštili 
neču.

Najčudnovatije pak je to. kak se je si- 
romaški Duval, makar da je bil i neumorno 
marljiv i neutrudljiv s timi mapami razmel. 
Dapače, da bude imal vidljivi pojam naše 
zemlje, načinil si je iz ilovače globuša (ze- 
maljsku kruglu) te je na njem graduše naz- 
načil navadnimi drvenimi šibami, koje je 
okolo globusa ovil. Njegova marljivost bila

N a  m e s to  ffo s tu v n n jn  ž a lo s t .

Vu Radna-Lippa varašu se žalostno 
spominaju ljudi od jedne velike nesreče, koja 
se je tam pripetila. Na gostuvanje su se sla- 
gali o. m. 13-ga, drugi dan bi trebalo pred 
oltar iti Mairitz Gizelli sa Dr. Dénes Endre 
budapešlanskim fiškaliušom. Sve je bilo vu 
redu, novine su več pisale od tog lépog slu
čaja tamilie, rodbina su se več zhaiala iz 
Budapešte i od drugod. Rak na hižu, gde 
je prije sve veselo bilo, gde je od blaženst- 
va bliščilo se sve, je vezda žalost, kmična 
tuga opala, rodbina jeden kre drugoga stojiju 
poleg jednog mrtvoga i poleg jednog težkog 
betežnog. Tak se je pripetilo, da je cug do- 
nesel mater i mamicu liškaliuša vu dobrim 
zdravju. Dve žene su na banhofu si vu ku- 
čiju šele, te su se tak peljale prama luži, 
gde je sve veselo bilo. Ali vezda se je ve
lika nesreča pripetila. Konji su se splašili i 
prije, kak bi ljudi kcoj mogli dojti se je ku- 
čija prehitila te su dvé žene tak nesrečno 
opale na zemlju, da je mamica taki vumrla. 
Mati fiškaliuša još živi, ali malo je ufanja, 
da bi ostala.

P o je  11 s u  s v o je  d e te .

Od strašnoga dogodjaja čitamo vu jed- 
nih margburgskih novinab. Skoro da čovek 
nebi veruval, ali jer je osvedočeno, da je 
islina tak onda i mi izpišemo našim čitatel-
jom. Vu Prassdorfu Brutuscha i njegova že
na su zaklali svoje d été. vu pcčnicu spekli 
a zatem pak pojeli. Obedva su vu željezo 
okovane odegnali vu Grac.

Več Je š e s t lp u t  s k o č il .

O. m. 13.-ga vu jutro je veliki pobegi 
nemir bil vu zavodu norih na Lipótmező 
poljeg Budapešta Paki su gori zlarmali slu
ge i stražare i kad su sve preiskali, né se 
je nigdo čudil, da su jednu hižičku praznu 
našli, iz koje je Petr >vics József skočil. Ovaj 
čovek, kojega dušu svakeforme greh terši, 
je do vezda več pet put skočil, pet put su 
ga prijeli, a vezda šestiput mu je opet išlo 
po ruki skočiti. Ovaj čovek je to, koj je 
pred Ijetami jednoga redara zaklal, kad je 
hotel skočiti. Onda su rekli, daje nori, pak 
su ga zato vu bludnicu odpeljali. Pred četi-

je neumorna i čim se je više trudil u nau
ku tim više je uvidjal, kak malo zna i ko
liko mu je još potrebno znati. On je to dobro 
znal, da kad si bude od svoje slabe zasluž- 
be knjige još kupoval, da bude tim u večoj 
nevolji živel, ali u njegovoj duši je to stalo 
čvrsto, da je uviek bolje u nevolji živeti nego 
li u neznanstvu.

1 o vak ga je jed noč na paši u podera- 
noj odieči i med svojimi mapami s globu
som našel princa Leopolda odhranitelj i uau- 
čitelj baron Pfűtschner, te kad se je šnjim 
onak iz šale u razgovor pustil, začudil se 
je njegovoj znanosti te iz čoviekoljubja od- 
lučil, da če toga, onda več dvadeset i jednu 
godinu staroga pastira na svoje troške dati 
školati, kaj je i učinil.

Duval na taj način ovak na jedankrat 
iz svoje nevolje potegnjen pričel je skoro 
nevierojatno napredovati. Dan i noč je on 
sada sedel nad knjigami te je na skoro nad- 
jačal i svoje professore u znanosti. Več go- 
dine 17 19  imenoval gaje prinz Leopold za 
professora poviesti na visokoj školi u Luneville.

Velika darežljivost prinza i zahvalnost 
Duvalovih dijakah su ovoga omogučile, da 
je svojim prvim dobročiniteljom, koji su ga 
pod krov vzeli mogel se zahvalnim izkazali.

rimi tjedni su ga vlovili zadnjikrat. I onda 
sa velikom težkočom. jer je streljal na re- 
dare i sa nožom je na nje navalil. Onda je 
težkešu hižicu dobil, iz koje je sada opet 
skočil. Odžagal je križe na obloku, pak je 
vun skočil. Kad je na zemlju došel, ga je 
zgrabil Vagola Sándor stražar. Ali Petrovics 
nije zgubil glavu. — Mene nebudeš prijel! 
zakričal je i sa jednim željezom je tak vud- 
ril po glavi redara, da se je ov omedljeno 
doli smel na zemlju. Tak je išlo Petrovicsu 
po ruki i šesti put skočiti. Vezda ga sve 
posvud iščeju.

S t e k l i  p s l t

Vu Dráva-Vásárhelyu su psi osteklili. 
Pozi vijemo Stanovnike na pazljivosti!

O s te k le n i  b ik .

Vu Börzsöny občini poleg Arada je os- 
teklil občinski bik pak prije kak bi ga zak
lali je četiri ljudem vzel življenje. Ovoga 
bika je jeden stekli pes zobgrizel. pak je 
zalo osteklil. Vušel jo iz čorde vdilen je be
žal po selu i koga je na putu prijel, ga 
zdruzgal. Žrtvorn su mu postali dva muži i 
dvé žene.

T a tb ln a .

Kameszár Ilona iz Gyümölcshegya je
o. m. 14-ga né bila doma. To priliku su 
pohasnuvale Jánosics Mária i Tersztenyák 
Magda iz Zala-Ujvára pak su onoga dneva 
vu jutro ob 9 vuri nutri vdrle vu hižu i 
13  kor. 12  lili. gotovih penez odnesle. Ali 
žandari su je još prije prijeli, kak bi penoze 
potrošile bile. Prijavljene vu sudu.

N e s r e č a .

Veliki viher je bil o. m. 22-ga vu To
polya zva noj občini. Jako je grmelo i tres
kalo. Dvanajst dečkov, koji su na polju de
lali je stréla vudrila. Jeden je taki vumrl a 
ostali pak su onemili.

V e lik i  v ih e r .

Med Gyula i Sarkad občinom je veliki 
viher bil. Tak je grmelo treskalo i padala 
je tuča, kak da bi za plaču padala. Jedna 
strela je osmrtila i jednoga trgovca, koj se 
je peljal. Veliki je kvar med žitom. —

On njim je dal na novo sazidati njihovu več 
trošnu kučicu, koja je bila u pravom smislu 
rieči njegova sreča, te im je još k tomu ku
pil nekoliko ralih zemlje i vinograd, da su 
mogli liepo i udobno živieti, i tim je sada 
bila njegova sreča, kakova se plemenitih Iju- 
dih uviek drži, podpuna.

Poslie smrti vojvode Leopolda, pozval ga 
je veliki vojvoda Franjo (Ferencz) u Florenz 
varaš u Italii, te mu je povieril ondešnju 
bibliotheku. Bibliothekarom u Florencu ili 
Rimu postali, to več nekaj znamenuje, a kaj 
znamenuje, zna svaki, koj pozna umietnosti 
po taljanskih bibliothekah; za ove uredjivati 
i čuvali nije dosla, da bibliothekar zna na 
prosto čilali pisati pak onda materinski jezik 
govoriti, k tomu je puno više treba, a ono 
puno više je Duval znal i zato je bil na 
to pozvan.

Kada pak se je isti taj veliki vojvoda 
sa cesaricom Marijom Theresium oženil, bude 
Duval u Boč pozvani te je bil imenovan za 
nadziratelja cesarskog novčanog kabineta, ko- 
jorn prilikum je i više odlikovanjah dobil.

Duval si je svojom marljivostju i špa- 
ranjem liepi imelak bil priskrbel te je u svo
jih domačih odnošajih vrlo liepo i zadovoljno 
živel te je umrl osamdeset godinah star; prije



ÍVa  te le  n je  j e  b o le l  z a b ,

Lukman Ferencz iz Gyümölcshegya i 
Horváth Miklós iz Vizi-Szt.-Györgya su o. m.
9-ga iz State Topolnyák Jánosa vu Dráva 
Óhidu jedno 4-0 kor. vrédno tele vkrali. Ali 
žandarstvo nje je prijelo i prek dalo sudu.

l iu c c h e n i  — B re s c i,

Luccheni je obnorel, tak javiju jednim 
trancuzkim novinam. Veliju da ono vnogo 
trplenje ga je na nikaj spravilo. Još nezna- 
mo, jeli je to istina ili né, ali to jé ipák is- 
tina, da Luccheni veC niti ondo n i j e imel 
pravu pamet, kad je našu kraljicu zaklal. — 
Drugi glas pak govori od Brescia ubojnika 
bivšeg taljanskog kralja Umbertoa. Veli pak 
taj glas, da se je Bresci sam sebe skoncal. 
Bresci je ktomu sigurno iz zvuna dobil sred
stva pak zato su i zato stražari mogli znati. 
Stražare su prijeli i vlovljene je držiju.

V e lik i  o g e n j

Vu Mándok zvanoj občini je veliki ogenj 
bil, koj je 72 hižah i 128 drugih zidinah 
na pepel spravil. Vu velikim vetru su komaj 
pogasili ognja; kvar je veliki.

Z g o r e l  j e  n a  s m rtn o j p o s te l j i ,

Prošle dane se je nesreča pripetila vu 
Erzsébetfalvi poleg Budapesté. Podnotariuš 
občine Turkovics Nándor je smrtno betežen 
ležal na svojoj postelji. 63 Ijeta star čovek 
je čista sam bil, pak da bude negdo poleg 
njega je Schröder Ágast pokopnik poslal svo
jega slugu k postelji betežnoga. Na selu je 
ta navada, da vumirajučemu daju sveču vu 
ruke, tak je to dal Turkovicsu i sluga a on- 
da pak ga je ostavil. Starec je nekak sveču 
na postelju hitil, pak se je ova vužgala. Tur
kovics je na vuglen zgorel. Iztragu su po- 
digli, jeli jegdo kriv zgorenju vumirajučega.

N e s r e č a  n a  ž e lje z n ic i .

Nejedenkrat od dvéh željezničkih nes
rečah čitamo vu jednim budapeštanskih no- 
vinah. Jednomu je jedan banholski službe- 
nik a drugomu pak jednog službenika mali 
sinek postal žrtvom. Prvoj nesreči žrtva 
Ottenbacher Dániel je na iz Szabadke vu Beš
ka idučim cugu hacar bil. Nekak je nes- * I

svoje smrti je još iz Beča dva krat posietil 
miesta, gde je kakti dečec prosjačil i guske 
čuval i ovce pasel i svaki krat je još živuču 
obitelj svojih dobročiniteljah bogato nadaril.

I anda moji dragi mladi prijatelji! Vam 
bi morala svaka moč sudjenja manjkati i 
nebi imali plemenite čudi, ako nuz veliko 
začudjenje nad tolikom junačkom postoja- 
nostju nebi imali iz ove pripoviesti osviedo- 
čenje, d a  č o v ie k  s v e , k a j  j e  d o b r o , p o -  
l u č i t i  m o re  s a m o  a k o  im a  z a  to  o z b i l jn u  
v o l ju ,  da za talentiranoga učenika nikakove 
zaprieke nepostoje, koje on nebi mogel čvr- 
stom voljom preobladati, da odnošaji nemo- 
gu nikada čovieka tak tiskati, da on čvrstom 
voljom i neumornom marljivostju nebi bil 
moguči svoj cdj postiči, te se prisvojenom 
znanostju i ufanjem u Boga nebi do najve- 
čega stepena ljudskog života popeti mogel.

Zato anda moji dragi, učite marljivo u 
vašoj mladosti, izrabljivajte školsko vrieme 
marljivostju, osobito ako imate prilike višeše 
znanosti si pribaviti, one vam budu poslie 
puno hasnile i moguče vašu sreču života 
utemeljile.

Ettk. K o l la y ,

rečno iz cuga doli opal i glavu si je zdruz- 
nul. Vu Szabadki su ga pokopali sa velikim 
sučutom. — Druga nesreča seje na Békova 
banhofu pripetda. Tu je Vargha István pazi- 
telj banhofa dal vagone rivati sa ljudmi. Med 
šinjami se je igral Varghov mali 6 Ijet star 
sin, čez kojega jeden vagon prek idei i na 
dvoje ga je prerezal. Iztragu su podigli.

V e lik i  o g en j.

Vu Brest varašu vu Polskoj je veliki 
ogenj bil. Vu velikim vetru je nikaj né bilo 
moči gasiti, tak da je &00 hižah zgorelo, med 
njimi i poštarski ured i rešti pak kasarne. 
Kvar je jako veliki.

Naplačena ljubav.
Jednoga sparnoga dneva po Ijetu sedel 

je vu Bečkoj jednoj brijačnici jeden suhi 
englez; pretegnul je svoje duge noge. dok- 
lam mu je mali barbérov inoš sapunil bra- 
du, a barbér pak ie brusil britvu, da je bila 
svetla, kak oficirska sablja.

Na to stupi vu barbérovu hižu jedna 
lépa, bleda devojka pak sva zdojna počne 
nudili barbéru svoje Ičpe lasi; začerlenila se 
je te je oči od srama voprla vu pod, pak 
je pregovorila: »Moja je mama jako betež
na, a doktor je rekel, da nebude nigdar oz
dravila i morala bude vumréti, ako njoj ne- 
kuptm vu apoteki medicinu i ako se njoj 
neda dobra krčpna hrana.

A vu našoj hiži néga vezda več niti 
fillera, moji lasi su još jedmi, kaj imam za 
prodati. Četerdeset korun su vredni. Vrežite je 
doli, ja moram osloboditi svoju ljubljenu 
m ajku!«

Barbér, kojemu takova ponuda nije bila 
nikaj novoga, hladnokrvno reče devojki : 
»Daj razpleti tvoje lasi. da vidim, kaj su 
vredni!« Devojka je to včinila, a lasi su njoj 
do koljena doli opali, te su tak pokrivali to 
nedužnu dušu, kak kakov svilni plašč. Bar
bér kak prije, lak sada njoj je na kratkoma 
rekel, da za lasi niti lilléra več neda, kak 
dvadeset korun.

Začuvši to englez, koj je plemenito srd- 
ce imel, je odrinul inoša sa desnom nogom 
vu kut, i ves tak nasapuneni, stane k devoj
ki pa progovori.

— Prodajte meni draga frajlica vaše la
si ja  vam dam za nje dvesto korun.

Ah kak je bila vesela sada sirotica de
vojka! Drhtojučom rukom je primita peneze 
koje njoj je englez nabrojil. Plačučje zmu- 
cala nekoju reč, da mu se zahvali, na toli- 
koj dobroti, čekajuč čas, gda budu opali 
njezini lepi lasi, taj najlepši kinč devojački 
iz glave.

Sin Albiona tojest englez sada čisto oz- 
biljno prime škarje vu ruke, ali . . .  . od
reže samo jeden jedini las, pa ga skrbno 
déne med liste svoje neizpisane knjižice.

»Ovaj hudem las — rekel je ljubezni
vo — zadržal za veki večni spomenek na 
vas dobra devojka i frajlica, ostale pak lasi 
nosite meni na spomenek, da vas vaša gos
pa mamica odmah ne opazi, kaj vam fali. 
Idile zbogom srečni i zd ravi! — A sada pak 
ti nemilosrdni barbér primi britvu i struži, 
ali pazi, da me ne porežeš.

P e s j a  s l oga .

Ležali su na dvorišču pod oblokom ku
hinje dva psi, pak su se počeli razgovarati 
med sobom i pričeli su se tužiti jeden 
drugomu.

»Zlo smo živeli, nije minul niti jeden 
tjeden, da se nismo posvadili, akoprem nam 
je dobro akoprem nam je gazda dober, pak 
niti gladni nismo.« — Te su odlučili té dva 
psi od vezda vu slogi živeti, da niti drobli- 
nu nebude jeden bez drugoga pojel — »Lju
di su hudi, zlobni, jalni. svadljivi, te se od 
nas naj vučiju složno živeti!«

Tak su se dogovarjali psi te su se od 
radosti več i kušuvati počeli, kad je kuha
rica kost hitila vun čez oblok.

Ali vezda su več pozabili slogu počeli 
su se trgati i tak su se grizli, da je i krv 
tekla.

Kaj mislite ljudi, kaj smo i mi tak 
složni!?

Iz Smilja spisal N. N.

Nekaj za kratek čas.
S j e d n i m  b i š k u p o m  se p r i p e t i l o .

Direktor imanja biškupovoga je fineše 
živel, kak njegov gazda. Baztepal je péneze 
neizmerno, tak, da su se svi čudili, gde zma
že ovuliko penez I naravski, da svi njegovi 
poznanci od velikoga jala samo, da su né 
požutili i počeli od njega šepetati, a potlam 
najhujše glase širiti. Nazadnje té pletjkerei 
je došel i do biškupa. Ksebi da zvali toga 
direktora i tak mu veli:

Moj dragi prijatelj za Boga miloga, kra
dite od vezda spametneSé! Ne tak, da se 
celi svet spomina o toga. Ja némám rad, da 
mi od mojega direktora kaj hudoga po- 
védaju.

Tak veliju, da je direktor poprijel biš- 
kupov mjvuk, — ali samo za kratek čas.

Č u d o v i t e n  s v e ž .

Žena: Gde ti je zaručni prstan?
M u ž: Zgubil sam ga iz prsta.
Žena : A kak more šlo iz prsta zgubi

ti prstana?
Muž: No, kakša je to čuda! Kada čo

vek takvo nebrižljivu Ženu ima, koja mu na 
prusleku ljuknajstoga žepa niti nezakrpa !

K a k  se  p r e v a r i l a  c i g a n i c a .

Vu jednim varašu, gde cigani prež sva- 
koga straha lindraju, dogodilo se da se k 
jedni gospodski familiji čista iznenada pos
tavila jedna ciganica, koja s kartami vka- 
njuje svét. Kada je zagledala vu kuhnji ob- 
račajuču miadu, lépu gospinu, k njoj sešul- 
ja i s rečmi : »ruku i nogu njim kušujem 
prelépn, mlada frajlica« odmah počme kazati 
svoju znanost. Méáa i opel predigne više- 
krat svoje rezdrapane, mastne karte, i pre- 
koredne sreče prorokuje njoj. veleč, da za 
milostivnu gospodični! još i déri dénes zdi- 
hava on stanoviti, lépi mladič, kojemu je 
ona tak rada. Za kratko vréine doputuje sim 
i onda odnese sobom milostivnu gospodič
no — za ženu. — Vu ovorn hipu stupi vun 
iz sobe dekla i veli milostivni gospodični:

Milostivna gospa, naj izvoliju nutri iti, 
prebudila se je mala Olgica, bržčas bi rada 
inléko pila, ar se jako plače.

Kada ciganica čuje le rčči s dugim na- 
tegnjenim obrazom pobere se hitro vun iz 
kuhnje, - da več nikada nedojde nazad. —

H ru s ó c z y  E le k .

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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2 1 2 6 . tk. 9 0 1 . Árverési hirdetmény. tk 1901 . . . . .
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható- A.1YC16S1 lllld c tlllP llY .

ság közhírre teszi, hogy a m. kir. kincstár- A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható 
nak. Malovics Lénárd és neje Bartalics Ka- ság közhírré teszi, hogy Kollarits Balázsm 
talin domásineczi lakosok elleni végrehajtási orehoviczai és Varga Lajos nagy-kanizsai la 
ügyében 90 k. 28 f. töke, ennek 1900. évi kosnak Kollarics György orehoviczai lakó: 
márczius hó 31-től járó 5% kamatai, 9 k. elleni végrehajtási ügyében 35 kor. tőke 
40 fill. eddigi. 14 k. 73 f. árverés kérvényi ennek 1897. április 17-től járó 5% kamatai 
költség kielégítése végett a nagy kanizsai kir. 22 k. 90 f. eddigi költség úgy 140 k. tőki 
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén s jár. kielégítése végett a nagykanizsai kir 
fekvő a domásineczi 120. sztjkvhen 150. és törvszék perlaki kir. jbiróság területén fekve 
255. hrsz. ingatlannak a végr. törv. 156. §-a az orehoviczai 397. sztjkvhen 41. hrsz. 37 
alapján egészben 814 k.; 877. sztjkvhen fel- népsorsz. házból, legelő és erdőilletménybő 
vett 335. hrsz. ingatlan u. a §. alapján Kollaiits Györgyöt illető Vs rész 604 k0,‘- 
egészben 12 k.; 878. sztjkvhen felvett 840. az u. o. 36. sztjkvhen 112, 228, 305, 335 
és 2229. hrsz. ingatlan u. a. §. al. egészb. 450. és 488. hrsz. s az orehoviczai 463 
176 k : 878. sztjkvhen felvett 1126. hrsz. szljkvben 138. hrsz. a, felvett ingatlanot 
u. a. §. al. egészben 90 k.; 879. sztjkvhen l, 5 része 134 k s az u. o. 394. sztjkvber 
felvett 1364. hrsz. ing. egészben 13 kor.; felvett 405. hrsz. ing. a végrh. törv. 156. §-* 
a 879. sztjkvhen felvett 366. hrsz. ingatlan al. egészben 370 kor. kikiáltási árban min 
egészb 50 k. kikiáltási árban mint becsárban az becsárban az

1 9 0 1. é v i  j u n lu s  hő 14 .  n n p jn n  1 9 0 1 . é v i  j ú n i u s  hő 12. n n p jn n
d. e. ÍO ó m k o r  d. <*. ÍO ó m k o r

Domásinecz községházánál dr. Tuboly Gyula Orehovicza községházánál Csesznák Józse 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árverésen és Varga Lajos ügyvédek közbejöttével meg 
eladatni fog. 9501 tartandó árverésen eladatni fog. 947

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy Venni szándékozók figyelmeztetnek. hog> 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltás 
ár 10%-ál bánatpénz fejében letenni kötelesek, ár 10%-át bánatpénz fejében letenni kötelesek 

A kir. járásbíróság, mint tlkönyvi hatóság A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Perlakon. 1901 évi ápril. hó 20-án. Perlakon. 1900. ápril. hó 19-én.

Ki lakását p ó ló já t ó l  ökeletesens biztosan!

megakarja szabadítani, az használja

J 00 arany fo<amor“-jžt
mely 50 év óta a legnagyobb sikerrel használtatik.

Bolhák, konyhabogiirak. l e g y e k  stb. 
leinek kiirtására legbiztosab szer a

üvegekben és szórólapdában.

g  Főraktár: Strahia Testvéreknél Csáktornyán.

133 l./tlk. 901.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbir. mint tlkvi hat. közhírré 
e teszi, hogy Poll ik Ignácz kotori lakos végre- 
l“ hajtatőnak Dobrauczky János kotori lakos 
s végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
? ügyében (>0 k. tőke, ennek 1899. évi szept. 
 ̂ hó 29. napjától járó 6% kamatai, 15 k. 30 

® f. eddigi. 13 k. árverés kérvényi költség ki- 
elégitése végett a nkanizsai kir. törvszék a 

j perlaki kir. jbiróság területén fekvő a kotori 
[. 18. sztkvben 28, 793, 1117, 2325, 2327,
* 2576, 5579. 4360. és 6937. hrsz. a. felvett 

ingatlanoknak a végrehajtást szenvedő l)o- 
?’ branczky János nevén álló 5/s része 733 
I k. kikiáltási árban becsárban az 
n 1901. évi junius hó 25. napján d. e. 10 órakor 
a Kotor községházánál dr. Kemény Fiilöp ügy
it véd közbenjöttével megtartandó árverésen 

eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 

az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
rá 10%-át bánatpénz fejében letenni kötelesek

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlak. 1900. márcz. hó 7-én. 944

l  1532. Ik. 901.
V. Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Aczél Pál nagy-ka
nizsai ügyvéd által képviselt Nagy kanizsai- 
Tk pénztár r.-t., dr. Kemény Fiilöp perlaki 
ügyvéd által képviselt Spiegl Albert, és Za- 
kál Henrik Csáktornyái ügyvéd által képvi
selt Muraközi Tkpénztár r.-t. végrehajtatók
nak Svenda Mária üzv. Modrics Lukácsné 
palinoveczi lakos elleni végrehajt, ügyében 
1200 k. töke, ennek 1895. május 8-tól járó 
7 7*% kamatai, félévenkinti 7*/*% kése- 
delmi kamatai, 59 k. 20 f. eddigi, 26 kor. 
7o I. árverési kérvényi költség, továbbá 252 
k. töke és 57 k. 30 f. kielégítése végett a 
nagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. 
jbiróság területén lek vő és a palinoveczi 53. 
szljkvben felvett 62. és 63. hrsz. ingatlanok 
508 k.; a palinoveczi 512. sztjkvbetr telvett 
192. hrsz. ingatlan Svenda Máriát illető fele 
része 204 k. és a palinoveczi 511. szljkvb. 
felvett 88, 161, 377. és 564. hrsz. ingatla
nok Svenda Máriát illetetett fele része 814 
k. kikiáltási árban mint becsárban 

1 9 0 1 , é v i ju n iu s  h ó  1 1 . u n p jó n  
d. í*. Í O  ó m k o r

Palinovecz községházánál Aczél Pál nagy- 
kanizsai. dr. Kemény Fiilöp perlaki és Za- 
kál Henrik Csáktornyái ügyvédek vagy he- 

m lyetteseik közbenjöttével megtartandó árve
résen eladatni lóg.

'i Venni szándékozók figyelmeztetnek,
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében le
tenni kötelesek 946

A h í v  i Ili róaurv I I  I l i  Hír t*i Iki L\on  ív

; £ TI A | | | / r n “  Magyarországi VezérKípVisctöség:

. . A  LAl l  I X L Í I  VI. kér., D eák-tér 6 sz.
1 1  (Anker-udvar). a társaság saját házában.

elet- és járadékbiztositó-társaság. ( A l a p i t t a t o t t  1858.
Összes v a g y o n ..................................... 138 millió korona
Biztosítási á l lo m á n y .........................5 0 5  millió korona
Eddigi k if iz e té s e k ........................... 225  m illió koron a

1900-ban a nyereményrészesüléssel biztosítottak vegyes és haláleseti biztosításoknál A 
osztaléktorv szerint — úgy mint 2 6  év óta állandóan az évi biztosítási dij 2 5 % -á t  kapták készpénz
ben kifizetve, inig a vegyes és takarékp én ztári biztosítósoknál B oszlalékterv szerint 
(évenként emelkedő osztalék) a biztosítás kezdete óta befizetett összes dijak 3°/0 a, ugvmint a biztosítási 
tartam 3 éve után, 4 év után, 5 év után. 6 év után. 7 év után

®°/o» 12% ,  15% ,  18 % ,  21 % -a ,
fizeitetott ki készpénzben.

Előnyős kiházasitási és vegyes biztosítások.
P ro s p e c tu s s a l és fe lv ilá g o s ítá s s a l s zo lg á l a fe n ti m a g y a ro rs zá g i vezérk é p v is e lő s é g , (hová ügy

nökségek irá n ti a já n la to k  is in té z e n d ő k ) v a la m in t a tá rs a s á g  ü g yn ö ke i.

0 ^ *  Képviselők: H a v a s  é s  f i a ,  N a g y - K a n i z s a ,
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A ctíKtornyai Villamtelep fc gőzmalom rftzV.-társ. 
felszámoló bizottságánál; jelentése a felszámolás eredményéről.

(Kivonat az 1901. április 21-én megtartott közgyűlés jelentéséből).

Működésünk megkezdésekor történt leltározásunk alapján azonnal kon
statáltuk, hogy az 1899. deczember 31-én a részv. társaság által feltüntetett 
veszteség 36949 k. 48 f.
összegnél jóval magasabb, miután a jelzett
mérlegben 73649 k. 28 f. (
értékben felvett szerszámok, épületek, gépek, 
telep, beruházási anyagok, malom-üzem, 
zsákok, kőszén, világítási anyagokat a felszá
molók 30000 k.-ra
becsülték, — mely becslés helyességét igazolja a bírói ár
verésen befolyt vételár — és igy ezen különbözeiét 43649 k. 28 f.
valamint adótartozás fejében 3400 k. — 1.
a veszteséghez hozzászámítottuk, miáltal összesen 83998 k. 76 1.
veszteséget állapítottunk meg az átvétel alkalmából.

A részv. társaság ügyeinek lebonyolítása czéljából a varazsdi Grün- 
wald és Scbwartz ezég annak idejében 47043 k. 75 f.
bocsájtott rendelkezésünkre; ezen összeg részbeni fedezésére 15066 k. 54 f. 
a fennálló — jelenleg behajthatatlan — követelésekben, 
közgyűlési határozat alapján átruháztuk, miáltal nevezett 
ezég ellenünk való követelése 3 19 77  k. 21 f
és ez azon összeg, melylyel mint passiva lezárattak a részv. társaság könyvei.

A telep a berendezéssel együtt nyilvános árverésen 26000 koronáért 
adatott el, miáltal az általunk 83998 k. 76 f-
ben megállapított veszteség újból 4000 k. — f-
val növekedik és ha hozzászámítjuk aGrünwald és Schwarlz ezég 3 19 77  k 21 f.
követelését is, úgy 119 9 7 5  k 97 f.
azon tényleges veszteség, melyet — az 1899. decz. 31 - i mérleg után — jelen 
közgyűlésünk elé terjesztünk.

A könyvek szerint a részv. társaság 1 10000 korona részvénytőkével 
rendelkezett ugyan, de csak látszólag, mert midőn ezen telel helyességét meg
állapítani akartuk, azon meggyőződésre jutottunk, hogy a 700 részvényre da
rabonként nem 100. hanem 60 írt, vagyis összesen 42000 frt =  84000 ko
rona folyt be mint részvénytőke, mig a darabonkénti 40 fit összesen 28000 
frt =  56000 korona különbözet a telep értékének nagyobb összegben való 
felvétele állal nyert könyvelési elintézést.

Ennélfogva kérjük a részvényeseket megállapítani azt, hogy az egész 
részvénytőke a kimutatott veszteség fedezésére szolgálván, a részvényesek kö
zött felosztandó maradvány nem létezik és hogy általuk semminemű igény 
nem támasztható.

.1  A Ö Z / /I  ü lé s  e / / i  h n n i/u lt i  / /  i t ir f /s x /i  v a x x n  n td m e n tv é n y t  
»  í i ' ls x i in io ló  é s  te l i ly y e lf t  h ix o tts ú /// / /# k  é s  c lh ; i tn  ro x x n  ti 
f€‘SX V.~ítí r s t i  SS ff  ie io s x tA s t í t,

A fe lszá m o ló  b izo ttsá g :

Benedikt Bela, Mayer Ármin, ifj. Neumann Miksa. Salon Péter, Schwarz Gyula.
A fe lü g y e lő  b izo ttsá g :

Baumann Zsigmond. Grünwald Sándor, Neumann Salamon.
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