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Perlak-e vagy Csáktornya?*

T. szerkesztő úr ! — Engedje meg, 
hogy becses lapját keressem fel soraimmal 
s belevonjam a most Muraközben napiren
den levő ama kérdés megvitatásába: váljon 
Csáktornyáé, avagy Perlaké-e az igazság a , 
képezde dolgában ? Becses lapja Muraköz 1 
érdekében indult meg, azért a Muraközt 
érdeklő dolgok megvitatására a »Muraközt* 
tartom legilletékesebbnek; s mivel itt sem 
egyik vagy másik város érdekeiről, hanem 
az egész Muraköznek hazafias szellemben 
való neveléséről és vezetéséről tehát, becses 
lap a nemes czéljaival azonos érdekekről 
van szó, n a g y o n  k é r e  m, s z i v e s  
к e d j é к k ö z l e m é n y e  m u e к h e ly e t  
a d n i.

A » Z a l a i  K ö z l ö n y «  múlt szá 
mában valaki Perlakról a Csáktornyái ké 
pe/.dének Perlakra leendő áthelyezése tár
gyában egy közleményt irt. E köziemén; 
arról győzött meg, hogy annak t. Írója sem 
a muraközi, sem pedig egy képezde viszo
nyait nem ismeri s azokban tökéletes tá jé 
kozatlanságot árui el. akkor a midőn igy 
kiált tél, hogy Perlakra a képezdével !

Nem úgy van az t. czikk iró ur! A 
kormány 2u öu ezer frt különbségért nem 
áldozhat fel egy intézetet és egy intézményt!
20—80 ezer frt különbségért nem lehel és 
nem szabad Muraköznek és a vend vidéknek 
magyarosodás és közművelődés tekintetében 
jól indult haladását koczkára tenni ! mórt 
Poriakon a képezde semmi szín alatt nem 
képes feladatát teljesíteni és a hozzá fűzött 
reményeket úgy megvalósítani mint, Csák
tornyán ! Bár bámulva hajolunk meg Perlak 
polgárságának lelkesedésé és hazafisága 
előtt, bár elismerjük, hogy a hazafias lelke
sedés dolgában a perlaki egyszerű földmi- 
velő polgár messze túlszárnyalja Csáktornya 
spekulánsabb iparos és kereskedő osztályát; 
bár tudjuk, hogy Perlakon nagyobb figye
lemben részesítenék a képezdét, mint ez( 
most Csáktornyáp tpszjk, mégis a jó ügy 
érdekében elhibázott dolognak tartjuk gon
dolni is arra, hogy Csáktornyáról Perlakra 
vitessék a képezde. A kik ebben a dolog
ban közreműködnek, vétkeznek Muraköz, \\ 
vend a vidék és maga az intézet általános | 
és helyi czéljai ellen !

Állításomat indokolandó a következő
ket sorolom fel:

Csáktornya város ös időktől fogva azon 
szerepet tölti be Muraközben, ami egyes 
politikai területeken a fővárosoknak szokott 
jutni Központ a sző legszigorúbb értelmé
ben, s mint ilyen, hivatva van a közműve
lődés minden ágában igen jelentékeny irányt 
szabni ez idegen ajkú vidéknek. Értelmi

*) A s z e r k e s z t ő  f e l e l e t e  Igen 
szívesen adunk helyet lapunkban nem csak 
ezen, de bármely más közleménynek, mely 
Muraközt érdekli. De kijelentjük, hogy la
punknak czéljai általánosak és egész Mu
raközre vonatkoznak, ennélfogva álláspon
tot a  képezdének most vajúdó ügyében 
sem Perlak. sem Csáktornya mellett, hanem 
Muraköz érdekében foglalhatunk el. Azért 
akár Csáktornya, akár Perlak érdekében 
kapunk közleményt, kötelességünknek tart
juk azt közölni. Elő tehát az érvekkel és 
győzzön a jobb!

sége, ipara, kereskedelme, tanügye, közle- | 
kedési tényezői sőt hazafias szelleme is j 
egyaránt ilyenné teszik. Ennélfogva méltó, i 
hogy jól indult magyarasodásánál s többi 
előnyeinél fogva továbbra is Muraköz fő- ' 
helyeként sz“repeljen, a honnan már eddig | 
is annyi jó háramlóit Muraközre Ily ténye- j 
zők nem beszélnek Perlak mellett. Látta 
ezt a minister ur megbízottja: Gönczy Pál 
ministeri tanácsos ur is, amikor Muraközben 
a képezdének helyet keresett. Ő Méltósága 
az akkori képviselő. Szabó Imre ur kísére
tében megnézte Perlakot, de sem a felaján
lót' megyei épületeket nem találta a czél- 
nak megfelelőnek, sem Perlak városát egy 
képezde székhelyéül alkalmasnak

De nem is lehet az másként ! Egy ily 
intézetnek, a hol a nép nevelői és leendő 
vezetői képeztetnek, a szó szoros rtelmé- 
ben vett városban kell lennie. Hisz a leendő 
tanítótól nemcsak azt kívánja a társadalom, 
hogy az csak tanítani tudjon; tőle társa 
dalmi műveltséget is kíván, hogy neki a 
társadalomban az ő! jogosau megillető he 
lyet megadhassa. Úgyis sok » p a n a s z ,  
hogy tanítóink nem e l é g g é  társadalmi 
emberek, hátha még falusiasabb színezetű 
városban neveltetnek: nem az intelligencia 
teljes hiányával kerülnek-e állomásukra, leg
gyakrabban falura? nem fog-e teljes életűk
ben hátrányukra szolgálni félszegségök, a 
melynek pedig nem ők a hibásai, hanem 
az, hogy faluhelyen nevelkedvén, nagy rit
kán találkoztak intelligens emberrel sat, 
Mert maga a képezde nem képes e tekin
tetben a növendékekre kellőkép nevelőleg 
hatni, a modorosságot megfigyelni és ész
lelni kell, hogy az embernek észrevétlenül 
tulajdonává váljék,

Csáktornya közvetlen összeköttetésben 
van részint vasút, részint jó karban levő 
országút s több megyei ut által, nem csak 
azon vidékekkel, honnan tanitónövendé- 
keit nyeri, hanem Stayerországgal is, sőt a 
megvalósulás küszöbén álló zágorjai vasút 
által egyenesen Zábrábbal is. Ez összeköt
tetései áltai itt e határon oly fontos pont, 
hogy hivatva van ellensúlyozni a bazafiatlan 
törekvéseket és sok dologban irányt adni 
nemcsak Muraköznek hanem Horvát- és 
Sjayerország hozánk közel eső vidékeinek 
is, Csáktornya a magyar állameszme va 
lódi őrállomása a határon és a magyar állam 
eszme megőrzésében a képezde kiterjedt 
összeköttetésénél fogva nagy mérvben ké- 

! pes közre működni. Már pedig ha Csáktor
nyát megfosztanák a képezdétől, a vidék 
elveszítené súlypontját és nagymérvű ha
nyatlás következnék be.

Nagyon fontos dolognak tartom felem
líteni, hogy a Csáktornyái képezdét már 
eddig is több horvátországi növendék ke
reste fel (sőt egy egynesen a zágrábi ké- 

1 pezdéböl jött ide) kik itt képeztetvén ki, ha 
! haza kerülnek, csakis a nagyon kívánatos 

testvéri egyetértésnek és szeretetnek lesznek 
hirdetői és terjestzői Horvátországban.

Perlak, mely a vasúttól távol esik,, 
sem közlekedési tényezői, з е т  értelmisége 
ipara, kereskedelme által, sem pedig más 
ként nincs összeköttetésban Horvátországgal 
sőt magával Muraközzel sem, tehát a ké
pezde előbb em |tett czéljainak éppenséggel 
nem volna képes megfelelni A képezde 
Perlakon el volna temetve, a külvilágtól tö
kéletesen elzárva és néhány év múlva csak
hamar be kellene látnia a kormánynak, hogy

terméketlen, nem megfelelő földbe vetette 
azon magot, mellyel Muraközt boldogítani 
akarta.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a Csáktornyái képezde nem csupán 
Muraköz, hanem a vend vidék számára is 
állíttatott lel. Csáktornya egyenes összekötte
tésben van a vend vidékkel, mint annak va
súti állomáshelye A vend nép ide hozza 
terményeit és állatait eladni, itt vásárolja 
he szükségleteit, innen nyeri tanítóit és in
nen viszi magával a culturalis eszméket és 
a hazafias szellemet falujába, A képezde 
nevezetes részben nyeri növendékeit e vidék
ről. Ez mind megszűnnék, ha a vend vi
déktől távolabb és a közlekedési tényezők
től félreéső Perlakon volna a tanitóképezde.

Perlakon sem közép, sem polgári is
kola nem lévén, ez által is nagyon kérdé
sessé válik az intézet ottani népessége

Perlak építkezése oly kezdetleges, mi
szerint az oda helyezendő kir. járásbíróság 
tisztviselői részére is csak előleges kikötés 
mellett lehetett némi lakást nyerni, a mi 
egyáltalán kimerité Perlak kiadható lakásait 
Hol kaphatnának tehát a képezde tanárai 
lakást ? !

Perlak primitív helyi viszonyainak bi
zony-ága a többi közt az is, hogy nemcsak 
künyvkereskedése, de még olyan vegyes ke
reskedése sincs, a hol az intézet növendé
kei naprál-napra felmerülő tanszerszükségle- 
töket beszerezhetnék

Csáktornya mint közgazdasági középpé 
még azért is nagyon figyelemre méltó hely, 
mert az itteni teljesen felszerelt és kitünően 
vezetett uiadalmi birtok nagyon sok gyak°r* 
lati ismeretet nyújthat a növendékeknek.

Nem szabad tehát elhamarkodni a dol
got annak eldöntésénél, hogy Perlakra men
jen-e a képezde, vagy maradjon-e meg Csák
tornyán. Csáktornya már eddig is több ezer 
frtot költött a képezdére, újólag pedig oly 
ajánlatot tett, melynek alapján a kormány a 
tárgyalás fonalát újból felveheti. Aztán Csák
tornyát még fel sem oldotta a kormány szer
ződése alól.

Nem hihetjük, hogy a kormány a képez
dét a perlaki város végére vigye s toldozza 
össze a régi sóházzal! Ne is dugja el alko
tását a világtól. Hadd lássa a világ a nagy 
forgalmú Csáktornyán a magyar culturális és 
hazafias törekvések egyik templomát. Hadd 
büszkélkedjék minden muraközi polgár a Csák
tornyán tervezett monumentális és modem 
uj épületben, hol az é boldogsága előmozdí
tására hivatott tanítók neveltetnek.

Félre tehát az apró helyi érdekekkel! 
Kisebb érdekeknek soha se vessük alá a na
gyobbakat Csáktornya régebbi qualifikalhat- 
lan magatartása, és Perlaknak még nem tel
jesített ígéretei miatt ne büntessük egész 
Muraközt, a vend vidéket és a magyaroso
dás ügyét. Perlak megérdemli, hogy ajánlata 
más téren vétessék figyelembe és lelkesedése 
másként jutalmaztassék, a képezde czélja pe
dig megköveteli, hogy vagy fogadja el Csák
tornyától a l2hold földet s a 90,000 forintot, 
vagy szorítsa őt szerződésének betartására, 
vagy találjon alkalmas módot a kérdés olyan 
módon való megfejtésére hogy a képezde Csák
tornyán maradjon.

É G Y  M U R A K Ö Z ! .



H Í R E K .

—  A Csáktornyái kepezde P e rla k ra  jú
nius hó 3-án fog átmenni — de csak gyű
lésre. Ugyanis a muraközi tanítókor jövő hó 
3-án Perlakon gyűlést fog tartani, melyen a 
képezdei né vendékek is részt fognak venni. 
Ez alkalommal Perlak városa vendégeli meg 
a képezdéezeket. A váras képviseló-testűlete 
e valóban szép figyelmet már tudatta a ké- 
pezde igazgatójával. Perlak városa egyúttal 
ama kívánságának is adott kifejezést, hogy a 
képezdei ifjúság négyes-kara ugyanez alka
lommal a perlaki templomban megtartandó 
misén magyarul énekeljen. A képviselő-testű 
let figyelme a képezdei ifjúság irányában di
cséretre méltó.

—  JÓ te tt .  Zmgler Kálmán és Rosen
berger Lajos urak a képezdei növendékeknek 
a kiállításra felránűulása alkalmával egy nö
vendéknek úti költségei fedezését vállalták 
magukra.

—  A  budapesti orsz kiállításra utazó 
vidékünkben t. olvasóink tudomására hozzuk, 
hogy a déli-vasuti társulat által engedménye
zett leszállított áru menet — térti jegyek 
minden hétfőn és pénteken adatnak ki s 14 
napig érvényesek. A jegyváltáskor mindeu 
egyes jegyhez egy kiállítási sorsjegy és egy 
kiállítási beléptijegy váltandó összeseu 1 frt 
50 krért. Ezzel együtt tehát C s á k t o r 
n y á r ó l  B u d a p e s t i g  és vissza III. osz- 
t á 1 у b а и 12 f r t  5 к rb a, a Il-b a n 
18 f r t  3 k r b a  kerül az utazás. Nagv- 
Kaniziáról Bpestig а III. oszt. 9 frt 95 kr, 
a II-ban 14 frt 87 kr fizetendő. Az utazás 
úgy a menet- mint jövetelkor egyszer félbe
szakítható.

—  Népesedési s ta t is t ík a  Muraközben 
Az alispáui jelentés szerint 1884. évi szept. 
1-től 1885. évi ápril 15-ig Muraközben szü
letett 1873, meghalt 1321 egyén ; a szapo
rodás tehát 552. Részletezve: a Csáktornyái 
árasban született 910, meghalt 676 egyén;

a szaporodás 234. A perlaki járásban szüle
tett 963, meghalt 645 egyén; a szaporo
dás 318.

—  A C sáktornya-körraendi vasútnak 
Muraközben áthaladó vonalán, Csáktornyán kí
vül Vratasineezen terveztetik állomás. Mura- 
Szerdahely csupán megálló helyet kapna. E 
vonalhoz Lendván fog csatlakozni a vend-vi
déken áthaladó szárnyvonal.

Öngyilkosság. Szy Sándor Csáktornyái 
ügyvéd és birtokos öngyilkossága tartotta izga
tottságban áldozócsütörtökön városunk lakos
ságát. A szerencsétleut gyógyithatlan betegsége 
kergette a Dráva hullámaiba. A megboldogult 
már- több ízben kísérletté meg önkezűleg kioltani 

, életét, azonban szándékában megakadályoztatott. 
Végre f. hő 14-én reggel si..érült hazulról 
észrevétlenül távoznia. Könnyű nyári ruhába? 
bér kocsira ült s a varazsdi drávai hi dnál vissza- 
küldvén a kocsit, hogy feltűnést ne keltsen, egy 
fiúval vezettette magát a horvátországi oldalon 
a Dráva partján fel, felé. I tt elbocsátotta 
magától a fiút, levetette kabátját s úszott a 
Dráva közepére, az örvény felé. A fiú észre- 
vevén ezt, kiábálni kezdett, mire a molnárok 
csolnakon az öngyilkos után mentek s csáklyát 
nyújtottak neki, ezt azonban ő nem fogadván 
el, eltűnt az]örvényben. Tente többször felvetette 
magát a kisérő molnárok előtt, kiknek sikerült 
azt a kursaneczi Zrinyi-szobor átelleuében fekvő 
sziget táján kifogni. Az életmentési kísérletek 
nem vezettek eredményre. A hullát kifogó 
molnárok délután szállították haza egy Varazs- 
don vásárolt fakoporsóban az öngyilkost. Teme
tései. hó 15 én délután ment végbe nagy részvét 
mellett. A szerencsétlen őrülési rohamban kö 
vette el borzasztó tettét. Találjon a megbol 
dogult nyugalmat a földben és az örök világos
ság fényeskedjék neki!

—  G y á s z je le n té s . Alóljegyzettek elke
seredett szívvel jelentik nemes S zy  Sándor 
ügyéd, volt kir. járásbirónak folyó évi május 
hó 14-én életének 58-ik, boldog házasságának 
32-ik évében történt gyászos elhunvtát. A 
boldogult hült tetemei folyó évi május hó
15-ik napján délután 6 órakor fognak a 
Csáktornyái sirkertben örök nyugalomratétetni, 
az engesztelő szent mise áldozat folyó évi

május hó 16-ik napján délelőtti 9 órakor 
mutattatnak be a lielvbelyi rom. kath. temp-j 
lomban a M i n d e n h a t ó n a k .  Csák 
tornyán, 1885. évi május hó 14-én. Béke 
hamvaira, özvegy Szy Sándorné szül. Lopatni 
Antonia, neje, Szy Viktor, Szy Kornélia félj. 
Forster Béláné, Szy Laura, Szy Sándor, Szy 
Feri gyermekei. Forster Béla cs. kir. huszár 
kapitány, vő. Forster Frigyes unoka.

— M eghívó. A muraközi tanitó-kör jú
nius hó 3-án reggel 9 órakor a perlaki állami 
elemi népiskola helyiségében évi rendes köz
gyűlését tartandja, melyre úgy a tagok, mint 
a tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 
Tárgyak: 1. Évi jelentés. 2. Az Eötvös alap 
és az árvaházi bizottság jelentése. 3. Pénz
táros jelentése. 4. Milyen legyen az ismétlő 
iskolások könyve falun, milyen városon. Elő
adó: Czizmesija János. 5. A természetrajz 
tanítása, anyaga és módszere a népiskolában. 
Előadó: Mendly Lajos. 6. A törtek tanítása 
a népiskolában. Előadó: Thordai János, 7. 
Az olvasókönyv. Előadó: Tóth Sándor. 8. 
A tagsági dijak beszedése; miért is a tag
társak tisztelettel felkéretnek, miszerint a tag
sági dijat vagy uetáni hátralékot magukkal 
hozni szíveskedjenek. 9 Indítványok. Kelt 
Csáktornyán, 1885. május hó 12-én. Hazafias 
üdvözlettel : J e n e  у Gusztáv körelnök.

-  P e rla k  váro s  képviselő testületének 
kérvényére, hogy a Perlakon levő megyei épületek 
az esetleg Csáktornyáról oda áthelyezendő képez- 
de czéljaira adományoztassanak, a megyei köz
gyűlés kimondotta, hogy tekintetbe véve, misze
rint megyénk culturalis érdekéből s főleg Mura
köz magyarosítását illetőleg a képezdének 
megyénkben maradása felette kívánatos, a 
kért épületeket a jelzett ezélra feltételesen 
az esetben, ha a ministerium nem volna haj
landó a képezdét Csáktornyán meghagyni — 
készséggel átengedi.

— Kaufmann és Simon hamburgi bankárok 
mai hirdetésére különösen figyelmeztetjük olvasó
inkat. A kinek hajlama van erdekes. csekély költ
ségű szerencsekisérleteí tenni, annak ezt a számos 
és jelentékeny nyereménynyel bíró, államilag 
biztositotf pénzsor olást legjobban ajánlhatjuk

HORVATSKI DEL „MEDJIM CJRJA
Najbolse delo kráéanske ljubavi.

Kraljuvala je dobra i pobo^na kraljica, 
zevsum moéjum i jakostjum delalaje i gledala 
za dobrostanje svojih podloznikov, tojest za 
hasén i dobrotu svojega naroda. Óva kraljica 
je obeéala, da bude ljepo nadeljila — nadarila 
onoga koj bude za Ijeto dni vcinil najbolSe 
delo krééanike ljubavi.

Kak je minulo Ijeto dni. ziála se velika 
moáfina ljudih, jeli nebi koj dnbil od kraljice 
obeéani dar. Sudec koj bi imái dosuditi obe
éani dar, bila je sama kraljica. Nepoznani 
élovék, koj se je prvi priblizii rekel je: Zazi- 
dal sam svojiin imetkom dia svoje stroéke:) 
veliku prestranu htóu za siromake be^nike. 
Kad je to éula kraljica, jako se je razveselila 
tér je zapitala: „Jeli je htéa véé dogotovljena ? 
„Gotovaje véé premilostivna kraljica,“ odgo- 
▼ori élovek. samo na vrhunou fali jóé kamen 
gdé bude zlatimi slovami napisano, gda je za- 
zidana i tko ju je dal zazidati. Kraljica ga 
pohvali i namigne drugomu, da к njoj pristupi. 
Ov je pripovédal da je naéinil grobje vu do- 
maée sein na svoje stroske, ar ga tani prvlje 
ne bilo. Pobo^na kraljica je razveselila, tér 
je zapitala: Jeli je delo dogotovljeno? Clovek 
je joj odgovori] :„ Gotovo je samo vezda se 
jós déla srdini grobja gruít i raka koju dam 
delati za sebe i za moje odvetke.“ Kraljica je 
pohvalila i toga, как je zaslu^il Na to je  
pristupila jedna йена i pripovedala как je  
obéuvala jedno sirotée, da ni je vumrlo od gla- 
da da ju je odhranila i vzela za svoju kéer. 
„A jeli je evdi ta sirota?44 zapita kraljica 
2*nu. r Je, je, ovdi je, ljubiui ju tak, da nem 
хеш prez ije  iixiti. Áli je i dctia. iivaircdro

I debra. ©na mi obavlja vse hi2ne posle, dobro, 
marljivo i ljubljeno, da je veselje - Kraljica je 
pohvalila i to kráéansko délo

Ov hip nast do je nekakvo gibanje i mo- 
sauje med ljudmi, koji su se vugibali i delali 
prestor jednomu izvanredno Ijepomu détetu. 
Ovo «löte je za sobom vodílo siromasku zenien 
koja se je branila, kuliko je samo mogla, jer 
je hotela pobeéi izpred lolike vno^ine ljudih 
„Kaj hoéeé , ti preljepo dete?„ zapita kraljica 
Rad hi do tebe dojti. draga kraljica, rád bi ti 
dopeljati ovu 2euu koja je zasluzila dar i ко- 
jega si razpisala za najbolSe delo kráéanske 
ljubavi A gde je ta zena? zapita kraljica? 
Ovo je, odgovori dete. Premilostivna kraljica! 
poéela se je stara 2ena izgovarjati. vsa pres- 
traáena i zasupjena, «nisem nikaj véinila, alj 
prav nikaj, ar niti nemrem kaj vciniti; siro 
maéka s »m, tér Liviin od proénje i almuStva » 
Ali si ipák zasluzila obeéani dar, odgovori de 
te Kakov je anda to njeno delo? zapita kra 
liica, hotela je biti praviéna. Dete odgovori: 
Dala mi je íalaéec kruha! «Cujle ! vrisne 2enica 
drhtajué, éujte, samo mali falaéec jc bil, mali».

„Так je i je* odgovori dete, ali smo bili sami 
i nije za ovo niééi drugi znal, как jedini dragi 
Bog, a to je bil zadnji falaéec kruha, kaj ga 
je imela. Genjena kraljica dala je njoj toj dob 
rój 2eni obeéani dar za najbolSe delo krééanske 
ljubavi, a <’ete, kője je bilo bo2je, zdiglo se 
vu visinu tér je iz visine blagoslavljajo to dobru 
kraljicu.

GLÁD FERENC
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К 4 KA V I.
Тийпо peva

Tuzno peva na granéici plica, 

Para milog oplakiva.

Y'elika je zalost i mog4 srca,

Ar me ljuba ostavila

Vre jedenput ono vreme dojde,

Kad bi mene ti ljubila

Hej f aii véé onda kesno bude.

Kad mi sree grob pokriva.

Priredil : A. Polonyi

P rip o vest к и т а  B laaa.

(konec)

Na Boga se kunem, reíe svojim putnicam, 
sve kaj goder imam dal bi rád. samo da se mo- 
rém onomu osvetiti !

Ako ti je samo to áelja, rece visoka put- 
nica, odmah ti ju morém izpuniti ; hoéeé da ga 
pretvorim na slepoga bogca ?

Sve vám dam, kaj god hocete od mene, 
ako to vcinite, odgovori stravstveno Lovro. Ne- 
cem puno ... samo jedno oko mi da$.

Nemaram, odgovori on. I samo kaj je to 
izrekel, izpunilo se о cem su se pogodili.

Lovro se je bil jáko presenetil nad tak brzim 
zpunjenjem áelje svoje, nu batrivil se je s tem, 

da rau je itak ostalo jofc jedno око, s kojim bude 
mogel в veeeljem nesreéu neprijatelja svojega

\



Po OYÓm dogodjaju opot su ntkoliko vur 
mirno puturali, ali íz iurae izajti nikak neiu 
mogli: put рак kam dalje s tem hujfti i hujii je  
postajal. Ьотго, reé jako utrudjeni, poöel st ne- 
navidno ogledavati na devojké, koja, na kolih 
sedeéa, ne jc niti nejmenje öu41a teékoée pu- 
tovanja —

Na takvih kolih je sigurno jako vufodno pu- 
tuvati, reöe Lovro; nebi dal neznam za kaj, kad 
bi ja imel takra kola.

Samo ако hoöes vu ovom hipu dobii isto 
takva. Na to visoka 2ena lupi z jednom nogom 
po zemlji i odmah su se kola pretvórila vu dvoja 
a pred svakimi su öetiri voli zaprezeni bili. Céna 
jim je samo jedna tvqja ruka, ako je hodeá 
imeti! —

Lovri se je s pervine mnogo videlo ruku 
dati za kola, ali trud ga je svladal te ,je pristal 
na pogodbu i odmah se je na kolih naáel, ali 
dakak prez jednog oka i prez jedne ruke. Opet 
su nekoje vréme putuvali, ali na konee sume dojti 
nikak nesu mogli. Vezda je pocel Lovro straho- 
vito zedjati. ... Stara (pák) je baba, koja je i 
preíti na vek pazila na sraki njegov koraöaj, ovo 
taki s pazila na njem.

Ti si nekak jako Pálosién sinko, reöe mu 
baba, ali se n ö̂udim tomu. jer kad nam je íelu 
dec prazen i dobra volja nas ostavi. Nego ako 
hoóeá. ja ti morém dati proti tomu vraötvó. Cdedi 
ovu tlafcu, ona ti vu sebi zaderzava sve veselje 
ovoga svéta, tko iz nje jedenput gutné na sve ne- 
volje pozabi te neizéöivo blaZenstvo éuti Ako 
hoces moreá biti delnik i ti toga dobra, samo mi 
obeöaj pol moídjanov tvojih.

Lovru su vre öami obhajali, kad je zaöul 
ovu straánu cénu, te niti neje htel pristati na 
nju. Ali kad mu je baba dala jednu kaplicu koá- 
tati. odmah je pozabil kaj je predi odluöil, a i 
pitje mu se tak dobro öinilo. da neje nit cénu za 
tak véliku drzal. Vzeme flaSu od babe te se nap- 
nije toga izvanrednoga pit ja, ali kak je popil. od
mah je öutil. da ga jakost ostavla. legne si na 
kola te je odmah tvrdo zaspal. Kad se je prebu- 
dil. trem putnieam nit tor» nit glasa, э on se 
pred jednim selom najde. Htel se je stati, ali mu 
je jedna stra»« téla öisto mrtva biía ; jedno oko: 
kője mu je jós ostalo, i ono je bil mu öisto temno, 
htel je vikati, pomoc zva'i, a jezifea niti meknuti 
neje mogel, poeel je misliti a i misli su mu samo 
jako tenine hile.

Vezda je istom öutil. kolikih aldavov ga je 
sfojal njegov áumki put, nemű ostalo drugo. nego, 
da se kak. nemréni hogec od hifce do hize klati 
i muöi po ovom svetu.

Slarec za tem v tihne, a Jvo lupi sakom 
po stolu tér vudri vu grohatni sméh. Dragi kum, 
vaé Lovra je bonnet fain hlap bil. öisto je zav- 
redil, kaj je iskal.

Nego dajte nam poveöte tko su bile te tri 
pretrigane putniee.

Kad véé hoéeá znati njim za imena. drage 
volje ti povem i to. akoprem su to dosta poznata 
imena. Ona visoka iena s sulieom vu ruki je 
ni r t n I a, na kolih lefceéa devojka I ё n о s t a 
poderana pak stara baba je p ij a n s t v о

i)us>e mi. s tak lepimi pajdasicami je mo
ral siromak Lovro na nikaj dojti, reöe Ivo, ali 
zato je ipák jedini on bil kriv svojoj nevolji A 
koliko ill |e den denes tak nerazlofcnih, odgovori 
starec ozbiljno. Kaj bi ti sinko rekel na priliku 
о takvom deticu, koji bi samo zato, da se gazdi 
osveti da ga na nikaj dene, kojim se je malo 
posvadil, sam sebe mesta i slu£be re il ? Jeli takovo 
bolje vidi na dve zdrave oöi, nego on koj je radi 
os vet и jedno oko prodal ? Osim toga pak, da si 
nesteroga bezbrténoga dneva pribavi росте lenja- 
riti, vu cem tak oslabi, da kad se potle opet hoée 
posla prijeti, nemre niti toliko v ö i n i t i 
s obedveni rukami koliko je predi z jednom 
mogei! A onda da se radi te svoje nevolje malo 
obatrivi, ide vu krcmu gde z veksinom ©stavi 
polovicu pameti, a za prvom polovicom ide na 
íriákom i druga. — Ako je Lovra bil nevaljanec, 
kaj mislis sinko kaj je onda on. koj njega nas- 
ljeduje? —

Na ovo piianje néje uíal nijeden odgovoriti, 
nego su zabezeknuti gledali jeden drib'oga, nu za 
kratko vudrili su svi vu sméh, jedini Ivo 
se je gliboko zamislil.

Starec se vezda stal i otiáel, te ga Ivo né je 
zaztavlal kak predi. Pripovest ova je na njega 
jako delovala, tak, da mu se célú ncó Lovrevo 
tufcno pripetjenje po glavi vrtelo. Drugi den otiáel 
je Lovro k Perkiéu, zaprosil ga. da nazad zeme vu 
svoj melin. Perkic ga je opet vu sluzbu zel vu 
kojoj je Lovro joá m nogo lét zadovoljen osfal.

Bpeát 27 marc. 1885.

GJURO BARANAÄIC.

Kaj jc novoga?

—  C a k o v sk a  p re p a ra n d ija  v u  P rilo k
3-g* juniuáa dojde-nego samo na uttteljsko 
spraviiée. On den buda medjimarski ntvudi- 
telji evője spravisée obdr?.avali, i|na{to spra- 
viáée budu preparandisti takaj doáli. Prepa- 
randisti budu Prilok varaSi gosti. Ravnatelju 
preparandije je vre to odluöenje varaá na 
znanje dal., Priloeanci su za to hvale vredui

N a m olbenicu priloékoga poglavarstva.da 
bi se varmegyiuska s tan ja vu Priloku za prepa 
randi ju dala ako bi se preparandija iz Cakovca vu 
Prilok prenesla, dopustila je varmegyija, ar 
zna da je ovim skolam eil, da Medjimur- 
je naprcduje Ali samo pod tim nacinom 
ako visoki ministerium nebi Ital preparandiju 
vu akovcu ostaviti.

Na izl02bu vu Budinpeátu putojucim 
p. őitaleljem iz okolice nase na znauje dajemo, 
da pri julnoj zeljeznici po popuáőeno] céni 
moreju dobiti za tam i nazad karte svaki 
pondeljek i petek i 14 dani imaju vrednost.
Pri knpuvanju karte more se jedna izlozbenska 
losa i jedna karta za izloibu kupid skupno 
za 1 írt. 50 kr. S ovimi skup koäta od Ca- 
kovca do Budinpeite I I I .  razredu 12 írt. 5 kr. 
vu II. 18 frt. 3 kr. Iz V. Kantfe do В. peste 
vu III razredu 9 frt. 85 kr. vu II. 14 frt.
87 kr. Put se more kak tam iduC tak i nazad 
jedenput pretrCi.

Puőka á ta t is t ik a  vu M e d jim u riu . Po
obznani g. viceiépana se od 1884 leta 1-ga 
septembra do 15 aprila 1885, rodilo vu Me- 
djimurju 1873 duse a vumrlo 1321 ljudili 
pomno/.ek je 552. Na poseb vu éakovskim 
kotaru rodilo se 910, vumrlo 676, pomnozek 
234. Vu priloékim kotaru rodilo se 963, vu
mrlo 645, pomnoíek 318.

L in ija  cakovsko körm endske 2eljezuice 
bude izim Cakovca jós vu Vrati-inci imala 
kolodvora (Hanliofta.) Mursko Sreaisée samo 
postaju dobi. К  ovoj ieljeznici se pri Lendavi 
pridru/i iz buhneőke okolice dolazeéa ieljeznica.

S am oub ojn ik  Szy Sándor őakoveéki filka- 
lius si je 14 ga vu Dravi sam sebi skonőal 
Vivienje. Nesreően odpelal se je v jutro k 
varaidinskomu mostu i dalje gori od mosta si I 
je kaputa slekel, pak nutri skoéii vu Dravu 
i plival je do srdine. Mlinari su ga spazili i 
s ladjom za njim i«li. Kad su vre blizo njega 
doSli, jednoga droica su mu driiali, da se prime 
i da ga oslobodiju, ali on nije hotel poraor pri
jeti i dovii do vrtlog vtopil se je. Telő 
nesreönoga se je nekoliko put pred mlinari 
hitilo, ali su ga samo od most* niáe pri raeki 
mogli vloviti i vun potegnuti. Nesrecuoga je 
njegov nevracljivi beteg na to strahovito od- 
luCenje pelalo. Telő su mliuari on den odveeer 
dimo vu Cakovec dopeljali i drugi den je bil 
zakopan. Naj si na^de mira kojcga si je iskal 
vu zemlji, a dusi njegovoj naj se smiluje 
Gospodin Bog!

Budué da je  go jen je  konjev vu Medjimurju 
Ijepi napredek pokazalo, za potrebito je pre- 
na^el Visoki ministerium, da iz medjiraurske 
pleme konjov o. leta od 5 do 10 oktobra na 
oreaékim spraviácu vu Budimpesti videti bude 
moci. Zato je visoki ministerium odredil jednu 
komiäiju za abiranje konjov i dar aval 60 ceki- 
nov za piemije. Strolke za izebrane konje 
bu dostojal visoki ministerium daruvati, ali 
buduC, da izvas tih stroikov ima oá i drugih, 
kak na primer ako prem jako fal eénu put, 
nadalje izebranoga konja gospodar sigurno 
nebi konja dal, da on sam nebi z njim na 
izloibu iáéi, zato je g. vicekomus prédái molbe
nicu za takove stroáke, koji na drugi naőin 
nebi mogli se nadoknaditi, da se iz var- 
megjinskine glavnice intereöov napomoö 400 frt 
da, kaj je vee i dopuádeno. Komilija za zbi- 
ranje konjov za orsaéko i/.loibu bude 12 ju- j 
nija vu Cskovcű a 13 vu Priloku deluvala.

O rs a fik a  iz lo tb a  odprla se je 2 . о. m. 
vu Budimpeáti s velikom paradom. Branitel I tói ölbe Nj. vtliíanstvo piinc .Rudolf, dorel [

je  I  visokom svojom tuvaruiicua 3o. aprila 
vu glavni varaá. Nj. veliőamtvo preavetli 
kralj pak prvoga majula vu jutro. Odpiranje 
izloibe dogodilo se je pred kraljevskim pavi
lonom, nazoöi pozvanih gostov. Ob *|t na 11 
dosli su njihove vieosti hercegi i hercegi nje 
drugi stranski velikasi, cekali Nj. velicaustvo, 
kralja. Presvetli kalj je malo pred 12 varom 
dosel. Ob 12 vuri je minister poljodelstvo i 
druga velikt gospoda su se namestili pred 
pavillonom a banda je prirela igrati puökoga 
himnusa. Posle toga drlala je Nj, V. princ 
Rudolf govora k kralju’ na koj govor je 
Nj. velií'anstvo odgoverilo i naglasilo da je 
izloiba odprta, na kője refii vikalo se je od 
svih stran éljen!
Potle toga zahvalil se je minister’Nj. veliőan- 
stvu; a nato su sva visoka gospoda illa, pod 
vodjenjem br. Keménja miuistra, pogledati 
izloibu, a pod tim vremenom igrala je banda, 
i zvonili su zvoni.

Nesre a na Mflri. 1. majula iglo jevise 
ljudili prek Műre na gtajersku vu jednu krému 
od onud su se na veder okolo 10—11. vure 
povrnuli, i onda se je brodaru 'tanjga vtrgla a 
nagla Mura je cona jedaako proti meliuom 
nesla: gde se je cun pri prvim láncú prehitil, 
a oni koji su nutri bili su se za lanec pogra- 
bili, izim £ene i kceri belatinskoga uavutitela 
MarkuSa, a odovud su je dobri plavaCi oslobo- 
dili, ali Markuáova mala pucka nije se znam 
mogla pograbiti, nesla ju je voda erez sedem 
meliuov, i telő su joj stopram drugi deu vu 
mellinskom hataru vlovili. Njeini pokop se je 
z velikom áalostjum 3. majula pripetil.

T e s ta m e n t vrednog a sluge Öve dane
vumrl je vu Beöu jeden 59 let atari sltiga po ime- 
nu Stand Ferenc, k j je vec kak 40 letjeduo- 
ga gospodara tak verno sluíil, da ga véé niiu 
drzali za slugu, nego za kotrigu famiíije.i nőj je 
8000 forinti za sobom ostavil, od kojih je ovak 
dal zapisati vu testament. Moja /.aduja volja! 
Rodbinu neimam (/.ena cuda koäta, zual je v t 
Ai vl jen ju viäeput re> i). Budué da mi je gazda 
s njegovom obiteljum bil najbolái dobroöiuitelj, 
a ovo kaj sem ostavil samo sem kroz ujihovu 
dobrotu prisparal, zahvaljujem jim se za svu 
dobrotu, koja su n»i od 184€leta izkazali, a 
za nasljcdnike imenujem petero dece mojega 
gospodara. Bog je poiivi sve skupa dugó let, 
a mene si naj dobro vu pameti zadriiju.

Dogodjenje m illion lju d ih . Dr. Kerry
englezki statintikar je izracunal da: med jed
nim milijunom ljudi vumre ve prvom letu 
150.000 posle toga za jedno leto 53.000. Vu 
tretjem letu se pak pomenjáa broj dece za 
28.000. Л vu nasljedujucili letib se vec tak 
gusto nepripeca snit t, da od 9-13 leta jih nevűmre 
viie kak 4000. Od aadft pak do 45 leta vumre 
jih do 500.000. Na koncu 60 leta navek j* 
jo<ée de 370.000 sedih ljudih iz jednoga 
milijnna. Osemdeseto leto postigne jih 37 ovo, 
ali slabih i nemodnih. Na koucu 95 leta jih 
:e samo 223 kojim broj jako fletno na menje 
jde, dók vu 108 letu vumre i zadnji élovek iz 
jednoga milijuua.

GÉN A 2ITKA

Kuruza na vagi . . . .  6.64 — •—

Hr* „ n . . . .  7.30 -  7.60

P*enica „ „ . . . .  8.60 — 8.80

Jeémen „ ,, . . . .  7.50 —  4-—

Zob „ „ . . . • 8---- 8-80

L O T T E R I J  A
Bpelto. 1885. 12. rnajnsa

22. 60. 40. 45. 29.
Szerkeiztő: MARGITAI JÓZSEF orednik.
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