
A muraközi állami iskolai
t a n í tó k .

Zalamegye közigazgatási bizottsága Mu
raköz tanügyi viszonyai iránt meleg érdek
lődéssel viseltetett éveken keresztül. Át volt 
hatva annak biztos tudatától, bogy a ma
gyal- nyelv és hazafias szellem eme. félté
kenyen őrzött, területén csak úgy verhet 
mély gyökerei az olt lakó 70 ezer lakós 
keblében, ha a gyermekek már zsenge ko
rukban szívják be a hazaszeretet éltető 
'egét. megtanulják édes hazai nyelvünket, s 
igy egész magyarok lesznek : mert jól tud
juk azon életigazságot, hogy csak nyelvében 
él egy nemzet.

E magasztos czél megoldására leghivatot- 
l;tbb az iskola. Rendelkezésünkre állhat 
ugyanis a magyarositás terjesztésére bár 
hány s bármily hathatós eszköz, ha maga 
и/, iskola ellenünk van, ha ott hazaíiatlan, 
nyelvünket nem csak nem értő, de sőt 
gviilölő férliak csepegtetik a kisdedek szi
vébe a nyelvünk és nemzetiségünk iránti 
ellenszenvet és gyűlöletet e sötét gyűlölet 
ulilársa lesz a lelserdiilőnek az élet zajos 
tengerén is; mert az első benyomás az 
egész emberi életre kiszokott hátúi.

Ét ezte ezt maga a közigazgatási bizott
ság is, azért még 18*1. évi október hó H-án 
tartót! üléséből Molnár Elek. Krób Pál bi
zottsági tagokat, valamint a perlaki. Csák
tornyái és nagy-kanizsai járási szolgabirók- 
ból álló bizoltságol küldötte ki aina meg
bízatással, hogy a muraközi iskoláknak, kü
lönösen az egyházi halóság részéről folyto
nos panaszok tárgyát képező állapota s 
azok viszonyairól személyes tapasztalaink 
alapján meggyőződést szerezvén, az észlelt 
állapotokról tegyenek jelentést.

A kiküldött bizottság nemes feladatá
hoz képest minden egyes iskolát megláto
gatva, az ott tapasztaltak alapján részletes 
a a muraközi népoktatás állapotát teliesen 
megvilágító jelentését az 1882. évi novem
ber hó 14-én tartott közigazgatási bizottsági 
ülés elé terjeszté. jelentésből átitattuk, mily 
szomorú képet nyújtott akkor Muraköz 
népoktatási ügye. Éreztük, sől tudtuk, hogy 
elhanyagolt ott a népoktatás de hogy oly 
ázsiai állapot uralkodjék, oly hazaíiatlan 
üzelmek lelhetők lépten, nyomon; még sej
teni sem mertük volna.

A feltárt hiányokon gyökeresen javítani 
volt ez időtől fogva a hazafias szellemű 
közigazgatási bizottság legfőbb feladata. — 
A bizottság szakelőadójának, a kir. tanfel 
ügyelőnek, a Muraközben állami iskolák fel
állítása tárgyában lett javaslatait mindenkor 
a legmelegebb pártolással lerjeszlette fel a 
magas minisztériumhoz, hol a jóakarat» tá
mogatás soha sem hiányzoti s igy egymás 
után uj- és iy állami iskolák leltek felállítva 
s azokban legnagyobb részt a Csáktornyái 
jó  hírnévnek örvendő, hazafias szellemben 
vezetett képezdéből, szép képzettségű fiatal 
tanerők lettek alkalmazva.

Jól tudták a kinevezettek, hogy mily 
magasztos feladat vár reájuk Nekik nem
csak pusztán tanitaniok kell, hanem Zala-

megye egyik jelentékeny részét képezd vi- | 
dékét meg kell nyerniök a magyarságnak.
A mily magasztos, ép oly felette terhes fel
adat. melynek sikeres megoldása a lelkesü
lésen kivul tapintatos eljárást nagy türel
met, osüggedést nem ismerő kitartást igé
nyel.

Hogy a kinevezetiek mint feleltek meg 
terhes, de nemes feladatuknak: annak leg
fényesebb bizonyítéka, hogv a nép közönye 
megtört, gyermekeit szívesen küldi az állami 
iskolába s örömmel csüng a gyermekek 
elöhaladásán. a mii nemcsak az egyes tan
tárgyakban, de lőkép a magyar nyelv elsa- 

I játitásában tanúsítanak. Szóval ők helyü
ket derekasan betöltik: mindegyik a ma
gyarságnak egv-egy buzgó apostolaként te
kinthető.

Sajnos azonban, hogy mikor ők hiva- I 
, lásuk magaslatán állva, messzehaló felada- 
I tűk megoldásában odaadó buzgalommal 

járnak e l : fizetésük épen nem áll viszony
ban súlyos kötelmeikkel. Ismerve ugyanis a 

! muraközi nép szegénységéi, az illető tani- 
j lók a rendelkezésükre álló szabad időben 
; mellékkeresetre épen nem számíthatnak úgy, 

hogy tisztán az állam által nyert lizetésükre 
vrnnak utalva, melyből becsülettel megél-

• niök teljes lehetetlenség
*

A köze] múltban meg is inditolták a 
I mozgalmat, hogy a magas minisztériumnál j 

fizetésük javítását kérelmezik.
• . j

A mull hó végén Csáktornyán tartott
értekezletükön oly csekély összeggel, évi 
100 frt tál kérik fizetésüket felebb emeltetni, 
hogy legkevésbbé sines kétség az iránt, hogy 
szerény kérelmük teljesítetik. Mint hallot
tuk. az ünnepek alatt kiildöttségileg keres- 

; ^k  fel az alispán urat, úgy a kir. tanfel- 
’ ügyelő urat, hogy ügyüket a közigazgatási 

bizottságnál pártolják.
I

Nem kételkedünk benne, hogy a köz
igazgatási bizottság, mely éveken keresztül 
élénk érdeklődéssel kiséri Muraköz tanügyi 
viszonyai : a legmelegebb pártolással fogja 
a méltányos kérvényt felterjeszteni a ma
gas minisztériumhoz, nyomatékosan hang
súlyozván, hogy a szép lendületnek indult 
muraközi népoktatás eme kérvénynyel a leg- 
szervesehh összefüggésben áll annyira, hogv 
ha az illető tanítók helyzetük javítását hiába 
kérelmezik, úgy a legközelebbi kedvező a! 
kaimat kénytelenek megragadni uj és jöve
delmezőbb állás ein verhet ése végett; meri 
a lelkeeülést mi sem lohasztja le jobban 
mint a mellőzés és nélkülözés s akkor a 
muraközi állami iskolai tanítói állások csak 
olyan átmeneti állomások lesznek, honnan 
kiki mielőbb jobb jövedelmezőbb állásra 
törekszik. Hogy ez mennyire ártana Mura
köz lanügyi viszonyainak, azt felesleges 
bizonyítgatnunk. Hassunk tehál oda, hogy 
a jogos igények mielőbb kielégítést nyerje
nek ! Legyennk ez állások úgy szervezve, 
hogy tanítóink legjobbjai seregeljenek oda !
A kitűzött magasztos czél megyénk minden 
egyes lakosának óhajához képest csak ez 
utón lesz megoldva ! »Zalamegye*

Műkedvelői előadás Csáktornyán.

Mily jól esik az embernek néha napján egy 
kis színházi előadást hallgatni, mily kedves élve
zet ez ; ez az egyedüli talán, amiért irigyeljük a 
nagyvárosi lakók szerencsés helyzetét. Boldog 
városiak ! kik akkor mehetnek el színiéiöadásra 
mikor nekik tetszik, míg mi szegény kisvárosiak 
akkor inegyünk, mikor a sors szeszélye idevet 
eKy-eg> elárvult szín társaságot. Már jó ideije 
azonban, hogy e szórakozási n e m b ő l  nem 
volt része Csáktornya város közönségének. Most 
egyszerre csak az az örömhír kezdett szárnyalni, 
hogy a kisdednevelö-egylet javára rendeztetik egy 
műkedvelői előadás.K é s z ü lt  a fiatalság dicséretre méltó buzgalom- 
ina! O s ik y  3ergely ^Czifra nyomorúság“ czimü s z ín m ű v é r e . Az e ls z ö r n y e d é s  m in d e n  jelével vette 
a színmű czimét tudomásul a közönség nagy ré sz e . M e g ije d t  m in d e n k i a leküzdendő akadályok 
nagyságától, csak e g y e d ü l a derék műkedvelők 
nem vesztették el bátorságukat, s megküzdöttek 
az akadálylyal.

Elérkezett lassankint áprilll-ike is, az elő
adás napja. Kíváncsian az eredményre, gyűlt öss- 
sze a közönség a „Hattyú“ nagytermében. Sokan 
gyászos bukást, mások pedig érdemes eredményt 
jósoltak. A közönség )ó része pedig csak épen 
a jótékony czel érdekében ment el meglátogatni 
az előadást.

De bezzeg megváltoztatta nézetét mindenki 
a függöny telgördüiése utáni Már az első jelene
teknél kitűnt a szorgalom, melvet a nehéz darab 
bctanulására fordítottak. Még színészeknek is di
csőségükre vált volna azon eredmény, mit elértek 
műkedvelőink A legnehezebb szerepet is kifogás 
talanul adták, pedig ami fő, még alakítani is kel
lett. amit pedig műkedvelőktől csak uagv ritkán 
lát az ember.

Legnehezebb szerep volt Eszter szerepe, 
melyet Z a k á 1 С о r n é I k a. oly meleg 
érzelemmel, annyi lemondó fájdalommal adott, 
hogy a szenvedélyek ilven természetes alakítását 
csak művésznőtől várhatta volna az ember. Nem 
egy szemben ott csillogott a köny, melyet nagy
szerűen ado'tt jelenetei által kicsalt, a hallgatók 
szeméből. Különösen hatásos volt Bálnáival 
(Verbancsics ur)a végjelenet, mely egyszersmind 
az előadás fénypontját képezte. Á naiv Bella, 
melyet Z a k á l  T e r c s i k ,  a. adott sok 
galibát okozott féltékenységért. Eszternek és sok 
zavarra adott okot Mádi Siminek (Boda ur) paj
zán. jókedvű megjegyzéseivel, melyet oly termé
szetesen adott, hogy az ember valót látott szemei 
előtt * nem színművet.

Kedves jelenség volt Mezesné asszonyság, 
kit H o r v á t h  D é l i n k é  k. a. kel- 
lemmel és felülmúlhatatlan kedvességgel szemé
lyesben. Elénk mozdulatai, fürge beszédje da
czára sem voltunk képesek elhinni, hogy meg
tudna haragudni a sokat zaklatott Eszterre. Leg- 
töbo baja volt Zegernyei Partheniaval, kit Pé- 
t e г I f  у J a n k a k. a. adott. Sodró bá
csi (Greskovits ur) meglehet elégedve bájos hi
telezőjével, ki annyi kellemmel adta megkéretle- 
nül a prolongacziót. Sodróné Zsófia szerepe is 
igen jó kezekben volt. S z i g e t  h y  E r  
z s i k e k a. ügyes játékával szépen mutatta 
be a ház tisztes úrnőjét, a magyar háziaiiaonyt.

Sok derült perczet szerzett a közönségnek 
B e l á n y i  T i v a d a r  ur, mint Caoma 
Bálint; jeles humorral előadott diurnyistai nyikor- 
dulatai gyakran kaczajra inge» b k a szép számú 
közönségét. Leányai Márt ha (Wirth Etelka) Olo- 
tild (Plichta Irma) Aurelia Zakál Margit*. Jucii 
(Plichta Blanka), Luczi (Raumhak Anna) bátran 
gratulálhatnak Csorna bácsinak, 1 frt 50 kr. na 
pidijbol több nem telik. A közönség nagy hálá
val fogadta Mádi ( Boda  J ó z s e f  ur) ajánlatát 
s azon tettét, hogy Csorna bácsit elvitte kasinár- 
nak, méltó jutalom jóízű játékáért. Mádi Simon az 
ellenállhatatlan nagy hős, igen sikerült, szórako
zott parlagi gavalkr volt, s valóban nagy ügyes
séggel előadott ügyetlenségei nemcsak Bella k . a .  
késztete nevetésre, hanem a közönséget is,külön
ben, hogy jól forgolódott, bizonyítja az is, hogy 
végre einyere Bella kezét.

Poprádi Endre elegáns személyét igen sik
kül személyesítette K o l l a i  L a  i о i  tar, 
mozdulatait olyan úri nyugalommal, olyan kuaa~



bott modorral hajtá végre, hogy méltán felkelt
heti irigységét sok fiatal s öreg dandynak.

B&lnai Gusztáv, a szerelmes férj szerepe 
gén fényesen oldatott meg V e r b a n c s i c s  

N á n d o r  ur által. Jelenetei közül legmegin- 
ditóbb volt a 3-ik felvonás végjelenete. A bol
dogtalanság, a fájdalom, harag, felindulás érzel
meit sikerültén mutatta be. Tarczali Jenőt N o é  
F e г e n c z személyesité, ki a íirtli mágnás 
szerepbe igen j Я beletalálta magát. Sodró An
talt a zúgolódó irodatisztet G r e s k o v i c s  
J á n o s  ur adta olyan hűen, hogy az ember 
szinte szánalmat érzett iránta szerencsétlen hely
zete miatt. Murok Márton a jószivü ügyvéd méltó 
személyesitőt talált W i s z t n e r H e n г i к 
urban, ki nem kiméit semmi fáradságot kliensei
nek érdekében, s valóban feladatát mind kéttéle 
módon jól oldta meg A végrehajtóban láttuk a 
kérlelheti ént, ki csak egyedül a becslö rideg, hi
vatalos szavaira figyelt, hogy azokat a lajstromba 
bevezesse. Szegény Tóbiás hivatalszolga még 
Csorna ur előtt sem birta a hivatalos tekinlélyt 
lentartani, hát még akkor 50 esztendős neje előtt 
hogyan tartja fenn.

Az élvezetes estéig Belányi Tivadar ur ér
deme, ki mint rendező fényesen teljesítette köte
lességét. Fogadja ez utón is köszönetünket! Bizony 
a közönség csak hálával fogadná, ha vezetése 
alatt egy állandó műkedvelői társaság létesülne. 
A sikerült előadás alatt többször felhangzott a 
méltán meg érdemelt taps.

Legördült a függöny, de azt hisszük nem 
utoljára, van még több nemes czél 19, melynek 
segélyezésére szükséges ily módon megadóztatni 
a közönséget.

Előadás végeztével megkezdetett az előre 
hirdetett ,,rögtönzött tánc/“ melyet éjfélután 3 
óráig járta a jókedvű fiatalság.

NEMO.

H Í R E K .

—  A m űkedvelői e lőadás Csáktornyán, 
melyről más helyen bővebben is megemléke
zünk, minden tekintetbeu kitünően sikerült. 
A közreműködők fáradozását a legnagyobb 
siker koronázta. Általában jól játszottak, de 
közöttük a főbb szerepekéi képviselők oly ki
tünően adták szerepeiket, bogy nem csak 
Csáktornyán, de bár ш в nagyobb város he
lyen, sőt a fővárosban is élvezetet találha
tott volna a közönség és sok dicsérni valót 
a kritikus. A műkedvelők megmutatták, hogy 
a Csáktornyái fiatalságnak (a nők közt úgy, 
mint a férfiak közt) sok képes tagja van. Ily 
gárdával valóban könnyű a rendezőnek dicső
séget aratni, kinek tapintatos és ügyes, de 
fáradságos vesződségeért a Csáktornyái magyar 
közönség nagy hálával tartozik. Az előadás 
után a fiatalság tánczra perdült, az időseb
bek pedig a mellék-helyiségekben gyűltek 
össze vigadni. Dicséretre méltó, hogy a kö 
zel vidék is figyelemre méltatta a műkedve
lőket, mert szép számban jelentek meg az

előadáson; több, Horvátországban született з 
nevelkedett lelkészt is láttunk a közönség 
között. Jól esett ezt látni a magyar közön
ségnek, nem a csupán kisdedóvó miatt, mely
nek javára rendeztetett az előadás, hanem 
különösen a magyarság érdekében. A magyar 
műkedvelői előadás Muraközben ugyanis a 
jótékonyczclon kívül, egyéb tekintetek alá is 
esik, nevezetesen ; hazafias tekintetek alá. Épen 
ez okból fogadják az illetők a szép figyele 
mért a magyarság szívélyes köszönetét! Anyagi 
tekintetben is sikerült a műkedvelői előadás, 
mert a bevételből a Csáktornyái kisdedővónak 
116 frt 77 kr. tiszta haszna maradt

A ezinielőadás után rögtönzött tánczmulat- 
ságnál ott láttuk : Ángyán Kálmánné. Belányi Ti- 
vadarné. Boda Imréné (Fehérm.) Bölcs Józseíné, 
Fehér Józsetné, Grész Alajosné, Krasovecz Adolfné 
Márczius Jözselné, Margitai Józseíné, Omorovicai- 
Heinrich Sándorné (Fehérm.) Pétertfy Mihályné 
Sárossy Lás/.lóné, Szilágyi (iyuiané, Zakál Hen
riknél Ziegler Kálmánné, Ziegler Lajosné úrnő
ket; Boda Carolin (Fehérm.) Buehberger Katinka, 
Fehér n ő v é r e k ,  (ileimaun Györgyibe, Grész 
Edmunda, Horváth Délinké, Krasovecz Anna,Lu- 
perszbek Linike, Márczius Matild, Pét erffy nővé 
rek, Schaller Paula, Szigethy Erzsiké, Tkalcsics 
Linka, Zakál nővérek, Zechmeister nővérek stb. 
kisasszonyokat.

—  P erlako n  járt a múlt napokban a
n.-kanizsai kir. törvényszéki helyettes elnök 
ur, hogy az ott szervezendő kir. járásbíróság 
és telekkönyvi hivatal számára alkalmas he 
lyiséget megvizsgálja. Mint halljuk: a perla
ki városház erre alkalmasnak találtatott s 
igy Csáktornyáról még az ősz folyamán átvi
tetnek Perlakra az iratok. Az alsó-muraközi 
nép ezen uj bíróság életbeléptetése felett igazán 
örülhet.

—  Lapunk múlt számában „Honestas“ 
czim alatt megjelent közlemény ünkre Justitia 
nézeteit czáfoló válasz érkezett, melyet la 
punk szűk tere miatt, csak a jövő számban 
közölhetünk.

—  A .-D om boruró l Írják, hogy magyar 
színtársulat volt ott a f. hóban, s dicséretes 
eredménynyel működött. Az érdeklődés Thalia 
papjai iránt oly nagy volt, hogy még a ma
gyarul nem értő horvát is el-eljött láto
gatni. Nem elég bizonyítéka ez a muraközi 
nép magyar crzelmüségéuek ? Kell-e ennél 
eklatánsaid) példa arra nézve, hogy a szűr 
alatt magyar szív dobog?! Adná Isten, hogy 
minél többször jönne ily társulat közénk, hogy 
szeretett édes hazánk nyelve minél előbb sa
játjává válnék a már lelkileg magyarrá vált 
mutaközi népnek !

— A PKIRISZLVVKfZl grófi kastélyon leng a zász ó . 
Feetetits Jenő gróf úr ö Méltósága megérkezett Muraközbe, 
hogy a tafaszt itt töltse N ines tettel kezdette meg itt idő- 
lését. О Méltósága értesülvén arról, hogy Csáktornyán kis
dedóvó intézet felállítása terveztetik, érőmét fejezte ki 
ezen üdvös intézet keletkezése fölött és annak czéljaira 200 
forintot volt szives ajándékozni. Az Isten sokáig éltesse 
közöttüAk a names fó'urat!

—* Lopás- F. hó 8 in  Prelosnjak J ó 
zsef miczineczi lakos a hetivásáron eladván 
sertését, a barakk korcsmába tért be, hol 
többekkel mulatott, mig végre lerészegedett. 
Az ugyanott időző Kresziger György nedelici 
lakos felhasználván Prelosnjak ittas állapotát, 
belső zsebéből tárczáját, melyben 18 frt kész- 

! pénz és 60 írtról szóló nyugtatván, volt, el
lopta. Mikor Krcsingert sikerült elfogni, a 
pénz nagyobbrészét már elmulatta.

—  T ű z . F. hó 12-én Koncovcsakon, szel- 
niczai fárában Kontrec Péter háza, gazdasági 
épületei és három tehene tűz áldozatává let
tek. Az illető temp'.ombau lévén, semmit sem 
sejtve, mise után hazament, a szerencsétlen
nek éléibe szaladtak,8 szerencsétlenségét jelen
tették. Az otthon lévő gazdaasszony midőn a 
tüzet látta, elfutott. A kár 500—600 írtra

• mg. A tűz oka ismeretlen.

— A  n a g y -k a n izs a i „ kisdednevelő-egye
sület“ f. évi ápril 26-án, délután 3 órakor 
saját helyiségében türtandja X-ik évi köz
gyűlését.

— 2 fé n ye s  esküvő tartatott f. bő 
14-én a csáktoryai izr. imaházban E napon 
esküdtek egymásnak örök hűséget: Kardos 
Gábor és Loebl Fáni k. a., továbbá: Csa- 
kathnrner Hermán ős Sonnenberg Reginak, a. 
Tartós boldogságot kívánunk az uj pároknak!

A s s ic u ra z io n i G enera li, e társaság
legújabban dij-táblázatot bocsátott közre, mely 
szerint az életbiztosítási ágban, egyelőre halál és 
•lélés esetére azonnali vagy meghatározott ese
dékességgel szóló vegyes biztosításokra nézve egy 
osztályt állított fel, melyben a biztosítottak a nye
remény nyolezvan százalékát kapják oly módon, 
hogv az a biztosításnak 3 évi fennállása után 

j évenkint az igényre jogosultak közt osztatik fel,
i a mérlegből netalán eredő vesztességet azonban

kizárólag a társaság viseli. Az Assicurazioni Ue 
nerali, mely mindenkor az^n van, hogy a közön
ség mélytányos kívánalmainak lehető bgjobban 
megfeleljen, első volt azok közül, melyek az élet- 
biztosítás terén igen liberális biztosítási feltételek 
életbeléptetése által dicséretre méltó reformokat 
hoztak be és ez által, valamint uj biztosítási mó- 
óositások létesítése által az életbiztosítás terjesz
tése körül nagy érdemeket szerzett. A SO száza
léknyi nyeremény részesítés oly újítás, mely az 
életbiztositás népszerű.* itése érdekébea bizonyára 
igen czelszerü, annál is inkább, mivel az ezen 
társaságnál az 1^52-ik év óta az egyszerű halál
eset! biztosításokra nézve fennálló nyeremény ré
szesítési osztály a résztvevőknek 2977 százalék
nyi átlagos osztalékot fizetett ki

—  S zerk es z tő i ize n e t N. L.-uek.
Kívánsága, amint láthatja, azonnal teljesítetett. 
A beküldött költemény azt engedi következtetnünk, 
hogy ahonnét a „könyörgés“ került ki, ott készül
het még több hasonló jó dolog is, Azért csak rajta!

HORVATSKI DEL „MEDJIM CJRJA “
Zibka i raka.

( k r a t k i  r a z m i i l j a j . )

Tekom íloveőjeg Zivota vnogo je po- 
őivaliitah i postajah, kője svako ima svoje 
posebno znamenovanje i vaZnost. A tko, da 
nepozna med ovimi mnogimi dve najzna 
meniteáe? Jedna se s poőetkom naáega 
zivota poőme, te sdruZi s nami, doőim nam 
druga poslje dovrsenog naáega cilja zemelj 
skoga postane nerazdruZivom pajdasicom. 
Obedve. akoprem jako razli nog, kaj viáe, 
protivnoga cilja imaju, ipák su jedna do 
druge jako na blizu, dapaőe nekakvo rod 
binstvo obstoji med njimi. Te dve, za élő 
véka tak znamenite postaje s u : zibka i 
raka. —

Zibku stolar (tiélar) iz deskah napravi, j 
a isto tak i raku. Ono drevo, íz kojeg sada 
stolar vu tihoj svojoj sobici svakojacke 
potrebne stvari nam dela je nekad kinő bilo 
vu zelenoj Sumi. Bojno, zeleno granje na i 
daleko je razprostiralo svoje sénce, a truden 
putnik se je s veseljem áuril pod nje, da 
se razhladi od suncene vruőine uznojeno 
őelo i odpo. iné putne teékoőe Napokon 
ovo jako drevo moralo je podleői oátrim 
sekiram, steblo se njezino upotrebilo na 
deske, kője sada rázni meátri na svakojaőki 
naőin upotrebiju. Pák tko bi mogel, tko bi 
£e (ed itá l uői, da iz jtdnega te istoga

dreva vu jednom, te istom hipu, a morti 
vu jednoj te istoj sobici nebude nastala i 
zibka i raka?

Ne je dakle nit nejmenje — moguce, 
da na jednom te istom drevu, koj* je  nekad 
bilo najlepái kinő zelene áume, te na kojega 
zelenih granőicaj vesele ptiőice svoja gnezda 
imale i svoje sinőiőe s veseümi pesmami 
prebudivale, a pod sencem trudni putnik 
navek sladkoga poőinka naSel. zraste i zibka 
i raka. —

Veselo protuletje doneslom uje svakog 
leta lepu haljinu. friSke zelene üstje, koie 
mu je opet kés no jesen oduzela; dók na
pokon ne je tvorda i nemilosrdna zima 
svojega vekoveőnoga mraza na nje zesipala, 
jer nekad strahovito drevo. moralo je ili 
ljudskoj ruki ili pák nemilosrdnim vihram 
podleői, da se viSe nikada na Zivot ne- 
probudi. —

Так je doála onda na svet zibka i 
rak a ; v obedvojom élovek spava; i ovdi, i 
ondi mir i poőinek stanujé. samo kraj 
ívega toga s velikom razükom. Как sladki 
je sen malog deteáca vu zibici ? Tuga i 
potreboőa. nevolja i Zalost neuznemiriju ga 
vu njegovoj maloj posteljici. njegov Zivot 
je őist i lep, как najlépői protuletni den. 
A kaj vu ráki ? Istinai vu njoj őlovek spava i 
vu njoj nezna za ni как vu nesreőu, neőuti nikak 
vu tugu ni ti nevojju: ali ipák je ov sen őisto drugi

od onoga vu maloj zibici: ondí leZi joő 
nerazvinuta ruZa, ovdi pák zruáeno ledeno 
truplo; ondi Zivot, — ovdi smrt.

Zibka i raka: vu nijednu svojora moő- 
jóm neidemo. nego nas vu svaku ruke 
drugih poslaZeju Как smo slabi i nemoőni 
svi bili, kano mala deca, kada nas je brizna 
ruka milih, kad nam je detinske Zelje samo 
ljubav majőina mogla izpuniti, te se samo 
na njezint mile reői nasme ila naäa lica; 
jeli, da smo onda samo na njezinih grudih 
naáli pravog vugodnog poőinka, to samo 
onda smo umireui bili, kad nas je njezina 
briZna ruka poloínila vu poeteljicu. te su nas 
samo njezine mile reői i sladki poljubci mogli 
uspavati ?! Koliko je drugo stanje poslje 
ledenoga smrtnoga zuoja! Lice i telő izgubi 
sve ruZe svoje; bledoőa, neraoc i ukoőenost 
zameni ее s Zivotom; a pokehdob neje nam 
moguőe, da iz svoje moci stupimo vu veko- 
veőnu nam postelju, preraorani emo pomoc 
drugih upotrebiti, a najviSeputa onih, koji su 
nam najmileái bili, mile nam rodbine.

Zibka i raka — obedvoje si vrelo su- 
zah; tko od nas ne pózna suzc radostnice, 
kője se na oőih otca i majke zpojaviju, kad 
vidiju smeáeőe svoje déte vu maloj zibici ? 
Ali tko, da zajedno nepozna i suze tuge i 
Zalosti, kője oblevaju oői zahvalnoga deteta, 

J kad vidi vu ráki leinti one, koji su mu «те



я» svétu bili —  miloga otca fii ljuberau 
■ajkú ? Rodilelji e veselim éuvstvom polaíeju 
sTOju deéicu vu ujihovu malu posteljicu, dók 
protivno deca £ neizmernom tugom mile si j 
roditelje tu njihovu zadnju postelju. Ovdi »e 
od tuge i íalosti gorke suze prolevaju nad 
oeaadoknadivim gu bit kom. tam pako suze 
radosti i vezelja nad milim i ljubeznim da- 
rom. kojega so od Svevisnjega prijeli. Zibka ! 
i гака -  obedvoje je u tan je obuzima rodi- 
telje. gda milo svoje déte vidiju s nevinim 
posmeskoni vu zibici le ía ti; ono naime 
ufanjt i nada, da bude paziti na ov mali 
stTor. tar njega ravnati i pomagati po teíkih 
puiih ovoga áivota, a misei na ona, dajodini 
oni budu tak sreőni, da ov mali stvor izmed 
*vih stvarih o\oga sveta najviáe nje ljubil 
btide, te samo za nje áivel. Ledene ruke 
nemilostivae smrti raztrgaju svete spone lju- 
bavi al' samo na éas ; jer odmah se opet po- 
rodi traka ufanja, da mile avoje od kojih 
nas j* smrt oddelila. opet videli i grlili bu- | 
demo vu sredini radostih one sreéne domo- 
vine, gde nas opet sveza ljubavi zn navek 
s jedini njimi. Ovo nam je jedina batrivost 
i ufauje pokraj rake nasili nam milih, ovo 
je jedina zvezda vu koju jós ufauje svoje 
pelozili шогешо.

Zibka i raka obedvoje predmet zdi- 
havanjah i rnolbah naSih! О koliko puta 
posilaju rodilelji poboáne svoje molitve к j 
Sveviánjemu. kad pri zibici svojeg malog j 
detrta skoznuju. samo da izmoliju srecu i 
blaáenatvo za ívoje malo déte. Pri ráki se 
takaj molimo za mrtvoga, da mu bude Gos 
podin milosrden, te ga delnikom vcini nebes 
koga veselja i blaáenstva; nam pák, kojih se 
imamo joS muéiti po ovom svetu, da dade 
jakost i volju svladati sve teskoée. te nas 
na onu stezu dopelja. koja, vodi vu onu lépu J 
domovinu. gde se opet svojimi milimi zes 
tali budtmo

Zibka i raka obedvoje poíivaliáée < lo- 
veóje ! Oh viseputa tak ste blizo jedua do 
druge, da vas skorom niti za pedenj prostor ’ 
nerazdruáuje, Ili kad kad samo jeden trenu- 
tek rezluéuje jednu od druge. Nu budite 
daleko il blizo jedna drugoj: uajposlje ipák 
neste drugo как zibka éloveéanstva t. j. jedna 
zeueljska i prolazna, dók druga napromenjlivo 
poéivadiéé I i vekiveéna raka roda ljudskoga!

i
BARANASlC GJURO.
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fe ltó ftk  Í .. .r4 .teltételek alulirt telekkönyvi hatóságnál és а

h i l  “  к Ы е ' birt“si
4 i . Mir4J  véKreb.j»at6  fél kép,lsel4je g  
Siodor 3«j»éd . . » I ,  hogy а ,
Muraköz czimü helyi lapba költségére k tw  
tétetik, Zakál Henrik ügyvéd Vidra ár JAnoa 
helyben, Szersa István és Szersa Mátvás 
Lohoveczen kiskorú Vlasies Emilia és Mária 
képviseletében Ohrnann Jozefa özvegy Vla- 
sics Ferenczné magán gyám Ssridói lakos, a 
Tekintetes kir adó hivatal helyben, özvegy 
özvegy ZozoJly Mária helyben Puklavecz 
Márton es neje Puklavecz Mátia Stridón 
özvegy Zadravecz Mária ternoveczi lakos. 
Tcrhócz Ferencz prekopai lakos. Balazskovics 
Terézia Stridou, a zalaegerszegi kir. adófelü- 
gyeloség, Pintarics Tamás letét napló kezelője 
helyben és a ;;Muraköz‘ belvi lap kiadó hiva
tala értesitetnek.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság

Csáktornyán 1885 jánuár hó 2 -ik napján
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