
\  Csáktornyái áll. tanitóképezde
A Csáktornyái állámi taoitóképezdében a 

aüévet záró vizsgálatok íunius 13-tól 19-ig foly
tak. 21-én délelőtt volt a tanév ünnepélyes bezá- j 
rása. mit a Zrinyi*vár kápolnájában végbement 

Te Deumu előzött meg. Samu Józsel igazgató 
gyönyörű beszédben búcsúzott el a távozó nőven 
dekektől és tanároktól, kiknek nevében dr. Lázár 
Gyula szólt. — Vizsgálatot tett összesen 63 tan. 
jelölt, es pedig az I. évfolyamról 15, a II. 20, a 
III 19 s a IV. évfolyamról 9. Ezekből kitűnő 1,
Mies 24, jó 29, elégséges 8 és elégtelen 1. Val
lásra nézve volt 65 róm. kath. 1 ág. hitv., 7 izr. 
Anyai*yelvre nézve 49 magyar. 7 horvát, 4 vend,
3 német. Származására nézve 1 baranya, I nó- 
*rád. 4 somogy, 1 sopron, t szepes, I turontál,
19 vas. 2 Veszprém és 28 zalamegyei. 2 horvát. 
országi, 1 alsó-ausztriai, t galíciai és I olaszor. 
szagi Kor szerint 26 éves volt 1. 26 éves t, 23 
éves I, 22 éves 5. 21 éves 5. 20 éves 6, 19 éves 
15, 18 éves 17, 17 éves 9. és 16 éves 3. szülők 
állapota szerint tanító gyermeke 16, hivatalnoké 
6. kereskedőé 3. iparosé 17, földmives gyermeke 
10 s egyeb állású szülőké 11. Ösztöndíjban és se
gélyezésben 2 kivételével valamennyi növendék 
részesült, es pedig havi 10 üt és benlak 1, havi
8 frt es benlak 24, 6 frt és benlak 4, 5 írt és 
benlak l. havi 12 frt. lakás nélkül 2, 10 frt 5,
9 trt l, 8 irt 7, 6 frt 9, 5 frt 5 és havi 4 írt. 
ösztöndíjban részesült 1, csupán bennlakásban 1,
A tanarikar 9 tagból állott, ideértve a hitoktató
kat is.

a Csáktornyái m. kir állami tanitóképez.dé- 
Oen az 1886 - 86 tanévre a beírások aug. 27—31
aapjain tartatnak.

A tanitóképezdébe olyan ép ós egészséges 
testalkatú ifjak vétetnek fel, kik a 15-ik évet már 
betöltötték s a 4. polgári vagy középiskolai 
osztályt végeztek, vagy pedig fölvételi vizsgálatnak 
vetik alá magukat. E vizsgálat aug. 31-ik napján 
rartatik. Tárgyai : a magyar nyelv, számvetés, 
toldrájz és történet oly terjedelemben, mint e 
tárgyak a polgári iskolák, reáltanodák és gymna- 
siumok négy alsó osztályában adatnak elő. Ugyan 
ekkor tartatik a javító vizsgálat is

Segélyben csak jó maga viseletű es jeles szor
galmat tanúsító szegény tanulók részesülnek.

Az intézetbeu több növeudék nyerhet 
lakást, fűtést, világítást és mosást, kiknek 
azouban magukuak keilend a takarításról gon
doskodnak.

A bentlakásra felveeudo növendékeknek 
legalább 8 jó inggel, 4 gatyával, 4 törülkö
zővel, 6  pár kapcával illetve harisnyával, 
ágyneművel, nyári és téli teljes öltözettel, 
ruha és csizmatisztitó kefékkel s a három 
hetenkint eszközlendó mosásnak meglelelo 
mennyiségű lepedőkkel, vánkos héjakkal, zseb
kendőkkel stb. kell birniok. Megjegyeatetik, 
bogy takaróul az egészségnek jobban megfe
lelő paplan, mint az elpuhultságot előmozdító 
dunyha használata engedtetik meg.

Az intézetben köztartás nem lévén, a 
segély havi 12 frt, 10 frt, 9 frt, 6 frt és 
5 frtból áll, mely az erkölcsi viselet, nzorga 
lom és szegény állapothoz képest fog kioeztatni.

Azok, kik segélyért folyamodnak, kötele
sek kérvényüket az igazgatótanácshoz címezve 
aug. 2 0 -ig az igazgatónak beküldeni. E kér
vény hez melléklendők: a keresztlevél, az isk., 
orvosi és szegénységi bizonyítványok

Minden kérvény, melyhez szegénységi 
bizonyítvány nincs mellékelve 50 kros bélyeg
gel látandó el.

A horvát nyelv az intézet sajátlagos 
feladatánaa megfelelőleg minden uöveudékre 
kötelező tantárgy.

AZ IGAZGATÓSÁG.

A polg iskolákról általában s különösen a 
Csáktornyái polg. iskoláról.

Hazánk kultur intézményei között a 
polg. iskolák a legújabb keletűek. Alig más
fél évtizede annak, hogy a magyar törvény
hozás a népoktatásról szóló 1868. évi 
XXXVIli. t c. megalkotta, melynek értel
mében minden, legalább 5000 lakossal biró 
város köteles polg. iskolát állítani. És ma 
már. hála a gondviselésnek körülbelül 150 
polgári iskola áll az ország különböző vidé
kein a népnevelés szolgálatában, hogy a nem
zet legnagyobb kontingensét tevő polgári 
osztály műveltségi fokának nívóját emelje.

Midőn a nemzet saját urává lett, 
érezte elmaradottságát a müveit nyugat-eu
rópai népektől, érezte pedig különösen a 
valódi polgárság zsenge és fejletlen voltál

Már pedig ha/ank iparának és keres
kedelmének fellendülését, ezen nagyon is 
anyagi elvek által vezérelt korszakban, csakis 
egy értelmes, gondolkodásában és erkölcsei
ben fegyelmezett polgári osztály kifejlődésé 
tői várhatjuk

Vannak tudósaink, hivatalnokaink 
de nincs még helytől és állástól független 
és teljesen önálló polgárságunk. És hol 
keressük e most említett polgár leendő alak
ját? A polg. iskolákban, ezekben a minden
napi élet követelményeit szolgáló intézetek
ben melyek gyakorlati ismereteket töreksze
nek adni meddő elmélkedések helyett, hogy 
növendékeikből értelmes iparos polgárokat 
neveljenek

Magyarországon ma már meg nem 
élhetünk egyoldalú mezőgazdasággal; a ki
zárólagos agrikultura és kulturállam ma 
már összeférhetlenek, mondja egy nemzet- 
gazdász. mert nem képes amaz elviselni 
azon terheket, miket az utóbbi támaszt. De 
maga a mezőgazdaság sem virulhat ipar 
nélkül; az ipar ennek is egyik létfeltétele. 
A polg. iskoláknak rendeltetése pedig hogy 
az ipar szolgálatában munkálkodjanak.

Ki tagadhatná ma már, hogy csak 
az ipar és kereskedelem képes egy nemzetet 
gazdaggá és hatalmassá tenn i; de csak úgy, 
ha ezeknek alapja a képzett szakismeret, a 
műveltség és felvilágosodottság.

A különböző iparágakkal kapcsolat
ban levő polg. iskolák vannak tehát hivatva 
arra. hogy hazánkban az ipart kifejlesztvén 
átalakítsák a társadalmi állapotokat, a szel
lemet sőt erkölcsöket —és lassan megvessék 
alapját egy jobb kornak, mely után mint a 
költő m ondja: buzgó imádság epedez száz
ezrek ajakán.

Hivatkozom Svájc, Belgium, Hollandia 
és Németország példáira, hol fényesen iga
zolva találhatjuk mire képesek az ilyen 
polg. iskolák, az ipar fejlesztésének dolgában.

Kívánatos tehát, hogy a Csáktornyái 
polg. iskola is. mely tizenhárom évi fennál
lása óta, zajtalanul bár. de lankadást nem 
ismerő kitartással törekszik gondjaira bí
zott növendékeiből értelmes és hazafias pol
gárokat nevelni, kik szárnyra kelve majd 
átérezzék, hogy nemcsak jogilag, de tényleg 
is e hazának fiai; kívánatos, mondom, hogy 
a helybeli polg. iskola is valamely iparág, 
vagy talán kereskedelem elsajátítását esz- 
közlö szakiskolával kiegészíttessék.

És ha ezt megvalósíthatjuk, elérjük nem 
csak azt, hogy intézetünk rövid idő alatt 
benépesedik és elnémulnak ellenségeink, meg 
fog szűnni minden gáncs, hogy a polg. isk.

proletárokat nevel, de az ily értelembén 
kiegészített polg, iskolát végzett növendékek 
mint kész értelmes iparosok léphetnek tű
az életbe

Az intéző körök eddig tapasztalt haza 
tias buzgóeágára appellálok tehát, hogy ezen 
eszmét magukévá tevén, rövid idő múlva 
kieszközlik a magas kormánynál polg. Imo
lánknak ily értelembeu való kiegészítését 

És én meg vagyok <rvözödve, hogy a 
Csáktornyái polg iskola * feilödés eme tokán 
nemcsak a magyar ipar de a maírvar táj 
kifejlesztésében és megszilárdításában is 
hathatósan közreműködvén. Csáktornya vá
ros rövid idő múlva Muraköz központi 
helyzetének megfelelőleg. a magvar ipar és 

; a magyar szellem középpontiévá válik

____ PÁLYA MIHÁLY

A Csáktornyái magyar p ó tta n fo ly a m .
I 1600 ,
j “ f8 5 T tf szau'

Zalamegye kir. tanfelügyelőjétől.
A nagyin m. kir. vallás és közoktatás

ügyi minister аг ő Excel lentiáia 1885. június 
, 12-éu 22103 sz. a. kelt magas leiratával a

magyar nyelvet még uera biró népiskolai ta
nítók Bz&mára a magyar nvelvbeu való jár 
tasság s tanitóképesség elsaiátitása céljából 
Csáktornyára a nyári szönidó alatt 5 —6 
heti magyarnyelvi póttanfolyam megtartását 

I elrendelte.
A magyar nyelv kötelező és a népiskolák 

tantervében megállapított tanítását célzó tör
vényes intézkedések követelményeinek eleget 
tenni nem képes tauitó arakat ezennel fel
hívom, hogy e póttanfolvamon megjeleuni a 
magukat a magyar nyelv tanításában kellően 
kiképezni annál is inkább kötelességüknek 
tartsák, mert a nagyra, m. bír. vallás és 
közoktatásügyi min. ur ó Excellentiájának a 
magyar nyelv kötelező tanítását véglegesen 
elrendelő 1885. évi máius hó 28-án 20301 
szám alatt kelt s halasztást uem tflró magas 
rendelete tankerületem összes nem magyar és 
vegyes tannyelvű népiskoláiban általam leg- 

i erélyesebben végre fog hajtatni.
Alig szükséges említenem, hogy a pót 

tanfolyamok eddigi látogatását igazoló egy
szerű bizonyítványok, a magyarnyelv tanítását 
jogosító póttaufolyami képesítő hiányában — 
tekintetbe vehetők uem lesznek.

A póttanfolyam ezúttal is a szokott napi
dijak es ingyen elszállásolás, nemkülöubeu * 
községektől kieszközlendő útiköltség előnyével 

í lesz összekötve.
A póttanfolyamra leendő felvétel iránti 

kérvények legkésőbb f. é. jnlins bó T-ig alul- 
í írotthoz küldeudők be

A julins 14-én megnyitandó póttanfo
lyamra felveendő tanítók további teendőik 

i felől, kérvényeik elbírálása ntán haladékta
lanul értesittetni fognak

Zala-Egerszeg, 1885 junins hó 26-én.

Dr. Rnzsicska Kálmán 
kir. tanfelügyelő.

— A f é l é v  k e z d e t é v e l  t i s z 
t e l e t t e l  k é r j ü k  az e l ő f i z e t é s  
m e g ú j í t á s á t ,  l a p u n k  t e r j e s z 
t é s é t  és a h á t r a l é k o k  b e k ü l d é 
s é t !  — K i t ű n ő  t i s z t e l e t  te 1 

a k i a d ó h i v a t a l .



h i r e  к.

löten hozzád! Sokévi ittlétem alatt snnvi 
jelével találkoztam a barátságnak és jóíudu- 
latnak, hogy most, midőn e kedves várost 
elhagyni kénytelen vagyok, a iegósziutébb saj
nálat és meghatottság fogja el szivemet. Nem 
vagyok képes mindenkitől és külön búcsút 
venni, mert ez, távozásom fölött érzett fáj 
dalmamat csak fokozná; teszem ezt azért a 
jelen sorok á'tal, melyekkel szívből jövő 
„ I s t e n  h о zzá df t  t “ mondok jó barátaim
nak és jóakaróimnak; kérve kérvén őket, tart
sanak meg továbbra is becses jó emiékükbeu, 
valamint én sem fogok megfeledkezni soha, 
sem jóságunkról, sem barátságunkról. Isten 
velünk 1 Gőssing Dagobert, állomás főnök.

Dr. Ruzsicska Kálmán ű r, megyénk 
fáradhatlan és buzgó kir. tanfelügyelője f. hő 
22 én érkezett Csáktornyára, ho^y a több 
napig tartó tanitóképesitő vizsgálatot vezesse. 
E vizsgálatra jelentkezett 14 egyén; még 
pedig 9 negyedéves képezdei növendék és 
5 működő tanító. A jelűtek közül 1 vissza 
lépett, 3 javító vizsgálatra utasittatott, 10 
képesittetett; még pedig: 1 kitűnő, 7 jeles 
és 2 jő általános eredménnyel. Ugyancsak itt 
kapta meg a kir. tanfelügyelő úr a póttanfo- 
haiuot elrendelő magas ministeri rendeletet 
és nyomban intézkedett annak végrehajtása 
ügvébeu. Samu József képezdei igazgató bízatott 
meg a tanfolyam vezetésé ve), Margitai József 
és Beiányi Tivadar képezdei tanárok pedig a 
tanítással. Ugyancsak itt intézkedett a kir. 
tanfelügyelő úr, hogy a szomszéd megyei kir. 
tanfelügyelőségek, a muraközi s vend vidéki 
rgiházi hatóságok a magyar nyelvben s annak 
tanításában nem jártas tanítókat a póttan 
folyamon való részvételre utasítsák, egyszers- 
mint lapunk más hely én közölt felhívásban 
az é dekeit tanítókat a megjelenésre felhívta

A Csáktornyái magyar pottanfolyam
juliu i 14 éu kezdődik és aug. 19-én fejez
ünk he. A jelenkezők 70 kr. napidij és 
ingyen elszállásolásban részesülnek E póttanfo- 
lyaininal a magas ministerium ugylátszik ke 
gyeimet akar gyakorolni azok irányában akik a 
lö»vény áltál kiszabott határidőig sem sajá
tították el a magyar nyelvet. Jóakarattal 
figyelmeztetjük mindazon t. tanító urakat, hogy 
e póttanfoham befejezése után az illető közegek 
a szigorú ministen rendeletet kérleihctlenül 
végié fogják hajtani. Az említett rendelet 
értelmében vagy felfüggesztetik az illető tanító 
V gv pedig terhére segéd tanító neveztetik 
ki E rendelet azokat is sújtani fogja, akik 
bár nyertek a póttanfolyamokon a magyar 
nyelv tanítására oklevelet, de elég könnyel 
műek voltak otthon a magyar nyelvvel nem 
törődni s azt elfelejteni. Még egyszer jóaka
rattal figyelmeztetjük az érdekletteket, hogy 
a póttá t> fel vámon jelenjenek meg

—  F ho 19-etl tartatott meg a Szeivert. 
féle nyán helyiségben az állami tanitöképezde 
ifjúság által rendezett hangverseny. Dél előtt

javában hulló eső dél utánra elállt, e szépen 
kiderült, mégis tájékozás végett plakátok 
által hirdettetek az estély megtartása. A 
hangverseny műsora változató.1 volt s több 
újságot is foglalt magában. Meglepően jól 
sik rült a ,,Vartyogi dalnokverseny^ czimtt 
bohózatos operett. Egy némely alakja álta 
láuos derültséget idézett eiö a közönségben. 
Kiaxelhubor (Qrunner) ékes dialektussal és tag 
lejtéssel előadott ,,(Jh du lieber Augustin*4 
ja. harczi indulója, Dobossy (magyar legény) 
magyar népdalai, Csecsinovich Bálint (oláh) 
Kovácsevics (tótlegény) nemzeti dalaik; 
Baján (olasz lovag) románcza méltán kiérde
melték >t tapsot, melylyel jutalmazá okét a 
dis/ез társaság. A nehéz darab igen jól sikerült. 
Úgy a magán mint a kar énekek hiba nélkül 
adattak elő. A darab végével a rendező Margi- 
tay J. tanár a hálás közönség által kihivatott 
s megéljeneztetett. Ezután Baján képezdei 
növendék énekelt zongora és hegedű kíséret 
mellett Énekén észrevehető volt az előző 
darab nehézsége. A képezdei dalarda által 
énekelt dürabok jó fogadtattak a közönség 
által. A hangverseny végeztével rövid idő 
alatt szétszedetett a színpad, s elkezdődött 
a táncz, melynek vége a késő éjszakára nyúlt. 
Az első négyest 20 pár tánczolta. Caáktornya 
szépei közül jelen voltak: Horváth Délinké Glei- 
mann Györgyike, Molnár Jolán, Luperszbek 
Lina, Her ezer Juliska, Péterfy-, Laubheimer-, 
Zakái s Pulai nővérek, Zechmeister Malvin, 
Stefait' Malvin (Perlak) Mandl k. a. (Belie.a) 
Buelibergei Katinka, Krasoveez Anna, Beucsák 
növések, Marczius Matild is ’ /.ouyok. Továbbá 
Ziegler Kálmánná, Sáro i Lászlóné, Grész 
Alajosné, Dr. Krasoveez Ignáczné, Molnár 
Elekné, Zakái Henrikné, Margitav Józseíné, 
Belány: Tivadarné, Pálya Vtihálwté. Mandl 
Róbertné, Spitz Málta (Belicz ) Wolhiu Rezső- 
né, Hochsinger Sándonié, Pál i Zsigmondué, 
Dr. Svartz Albertné, Ángyán Kai a .né, Özv 
Krasoveez Adolfné, Ózv. I) i rányi E'ekué, 
Bencsák Fereuczué. Ö v Liubhemer Józsefit *, 
Márezius József é, eat. sat. úrhölgvek.

X.
Hirnen F. hó) 27.*éu esküvőnek egymásuak 

örök hűséget: Fischer Endre Csáktornyái 
polgariiekolai tanár és Dugovich Betti kisa- 
szony, Dugovich Pál Kir aljárásbuő úr szép 
miveitségü neveltleánya. A szerető párt főt. 
LLock János kaposvári lelkén ú< luzte öss/.e 
a házasság rózsaláriczaivnl. Mi is szívből ki vari
juk, hogy szép frigyük felett я boldogság fehér
galambja lebegjen.

Thalia Simándy Zsigmond színigazgató, 
mint eiőieges színi jelentésében olvassuk, huszon- 
kileucz tagból Mió színtársulatával fogja elő
adásait Csáktornyán f juiius IiO 9-éi meg
kezdeni. Színre kerülnek többi k közt az uj.ibb 
Hziuirodalmi termékek közül: Csicsóné, Vad- 
galamb, Czigáuyprincz, Ar inveniber, Czeczrll 
házassága. Buborékok Koldus diák, Ripe .van 
Winkle. Üdvöske stb. Első előadását „ ja  bin 
nők elrablása“ czimü hírneves bohózattal kezdi 
meg. Kérjük városunk és a vidék értelmiségét, 
miként e jeles színtársulatot kellő pártolásban 
részesíteni honfiúi kötelmének vallja, annál 
is inkább, mert mint a jeleutés igen szépen 
jelzi : czélja a társulatnak a magyar nyelv

terjesztését és felvi rágoztatábát itt Muraközben 
is lehetőleg elmozdi tani Pártoljuk aművészetet

F e lü lf iz e tte k  a Csáktornyái áil.tképezde
növendékei által rendezett haugveiseuy alkal
mával: T. Neumann Albert 50 kr. Dr. 
Schvarz Albert 50 kr N. N. 50 kr. Buda 
József 50 kr. Szilág)i Gyula 1 írt. D 
Krasovetz Ignacz I frt. M<>1 ár fe'lek 50 kr 
Fehér József 50 kr. Lövenwohn N 50 ki. 
Tislér József 50 kr Tódor József I frt, Gré / 
Alajos 1 frt, Grész N. 1 fr t, Sárossy László

i ) frt 50 kr. Zakái Henrik 2 frt. N. N. 50
ki. Gieskovits János 50 kr. Bauer József 
50 kr. Petiikievicz N. 50 kr. Gál Imre 50 
kr. Vollák Rezső 3  frt. Luperszbek József 
3 frt 50 kr- özv. Péterffyné 50 kr Ro/.en- 

I berg L. 1 frt, Neumaun N 50 k;: J**ney
Gusztáv 50 kr. Kovács N. 20 к,. Sann

I József 50 kt. Stefans Miksa 50 kr. Bonczey 
N. 50 kr. Szeivert A. 2 frt, Nuzey M 50 
kr. ßors István 50 kr, Matarmvits N 2 frt. 
Mandl Robert 4 fit- Prusatz Alajos 50 kr* 
özv. Dornerné 50 kr. A szives feiülfizetők 
fogadják a rendező bizottság hálás köszöuetér

j
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B izto s ítás
1

Vettük a „Fonciere* Pesti biztosító intézet 
1884 évi zárezámláját, s örömmel konstatáljuk, 
miszerint ezen biztosító intézet nemcsak hazai, 
hanem külföldi hasonintézetek közt is rac/iouálrs 
ténykedése következtében kiváló helyet töglai el. 
Kzen mintaszerűen kezelt es épugy vezetett intézet 
évi zárszámlája kifogástalan tanúságot tesz ezen 
Vállalat konsequencziája»és so ód tendencziájáról. 
Az intézet, melv meg 1864 évben alakult, 
3,000,000 frt.. alaptőkéje mellett 7.0l)U,ü00 írt. 
egyébb évi bevételekkel, * így összesen 10 miliő 
frt garancziával bír Az infe/.etnek ilyefen vezetese 
mellett eppen nem chef meglepőnek tekintem, ha 
a ..Fonciére Pesti biztosító intézet által kultivalt 
biztosítási ágazatok, mint : t űz ,  j é g ,  a z á i i t 
m á n v  és életbiztosításban ielentekeny összegnyi 
tiszta nvereménynyel fejezte be az 1884-ik evet A 
„Fonciére, Pesti biztositó intézetnek a legközelebb 
elmúlt évben öss-es dijbevetelei 4,223,27n frt. 
tekintélyes összegre mg ак ; ebből tűz . 2,705434 
frt., jég: 532788 írt., szállitmáuy: 318.817 írt., elei. 
660,231 irt. Az intéseinek dijtarfalékai 2,688,504 
Irt nyi jelentős összeget tesznek ki. A mi az inté
zet életbiztosítási üzletet illeti, konstatálhatjuk a/ 
előttünk fekvő zárszáralából, annak örvendetes 
haladását, a menyiben már csak az 1884-ik év
ben is összesen 3,470484 frt. szólló életbiztosítási 
ajánlatok érkeztek be az intézethez es nyertek 
elintézést. Jelen számokbó1 tisztán látjuk tehát, 
hogy a „Fonciére. Pesti biztositó intézet üzlet
menete — daczára a nagy versenynek, és dacara 
annak, hogy e nagy verseny mellett szigorú elvet 
követ a lezárt, úgy az előző években is, folytonos 
gyaiapodást mutat, ugyannyira, hogy mi, kik né
pünk érdekeit mindenkor szivünkön viseljük, 
kötelessége* vélünk teljesíteni, midőn a „Fonciére, 
Pesti biztosító intézetet a legmelegebben ajánljuk 
népünk figyelmébe, s küiönöseu hangsúlyozzuk 
ezúttal, hogy most, midőn a jegbiztositási idény 
beállt, c/élszerü lesz a vidékünket az előző évek
ben úgyis gyakran látogatott jég-kar elleni bizto
sítással nem késni. Végre megemlítjük még, hogy 
a „Fonciére, Pesti biztosító intézet a közönség 
kényeiméi e Muraköz minden nagyobb községében 
ügynökségét állított fel, hol az illető biztosítási 
ajánlatok felvétetnek.

H O R V A T SK I D E L  „MED JIM U R JA
Osit,ura mo si itka

Joő lője do lo vr; me ormija vice i vihu- 
rov, pakseiz svih straneli önje od tUv i*, k<»ja 
jc vu £it.ku kvars napraviia i gazdovoga pioda 
na uikaj dela.

Ne zdavnja donesli gtno grlasa od one 
tuíe, koja je vu Fehér- varmegyiji potukla, 
gde nije samo letoénjega roda poniítila. nego 
je gorice tak potukla, da vi-e let nebudu 
nik&kvoga roda nosila.

Poieg toga jo je straé < йе to, da izmed 
kvarov Tiiti jeden nije bil osigurani (assekuri- 
rani).

Jako je Éaiosrrm, tiu namprof áalostno- 
Uiu dogodjaju, ko| jt; vu zadnp m vreinenu 
vnoee ga/de post igei, na^uprot popustljivosti 
osiguravajuéega diuítva: nije ríméi ga/de na 
govoriti, da bi s| poljn i 2 i*ka osigurai; ^hí 
nau je za neflteri krajcár i rajsó si sveg;» 
2 itka pogibelji podvrgne.

Pák zakaj se ga/di ne osegura|U ' Jeden 
del jih ne pózna dobroéiustvo oseguranja, i

ovak mudruje niti moj japa se nije osigural, 
pák je nasup:rot tűéi zato áivei. pák tak 
nekak i ja prezivariru. Neznaju, da se vezda 
morarno bol je őuvati, jer su sve áume posc- 
( ene. kője su dobre bile za obiaké zdiÉavati. 
ló naj se netko ogledue na s snegom pokrite 
S*aj r.ske gore, jeli mu nedojde na pamet, da 
mi od toga jog navek moremo dobiti tuCu. 
Zabidava bi pi-:r)l od toga gori spomenutira, 
oni kak znaju reőí, samo pri staroj na vádi 
ostiuieji. Jesu g,izdi koji poznaju dobroéinstvo 
osiguranja, aii /aviaé*ju tak dugó, dók ne 
zakesniju, kajti jim je toéa na brbtu. Гко 
se hőre oseguratr, naj osegüra taki, plaöa je 
ista vu inajuáu i vu juniu-u.

e je jeden zrok. /aradi kojega se ljudi 
neéeju osegurati, a táj zrok biva vu osigura- 
vajucem druíitvu.

Nairae preceneuje kvara i iz plaéivanje 
se vnogiput tak dugó zavlaéi, da se vuogiput 
élovrk potuái, bar da si niti пеЫ bil osigural 
polje, vezda si niti nemiem 2 itka dirno do

peljati, niti pák mi nepreseniju kvara. Zna* 
mo da druztvo nemre svoje ljudi na 
jedenput na sve straui poslati, da bi precmili 
kvara, ali se zato Zuvi da svoju du/most s óim 
predi izvrái, posljedica uece izmeojkati.

Vi gazdi deuite na stran svaku copriju, 
premislite se i dosli bildete na to, da: „О.ч- 
gurajmo si 2 itkaa — Bas kad smo öve rede do- 
vrőili, smo iz Budimpesta letni raóua „Foucier* 
zvanog osegur.-druitva dobi 1 i- Citamof da ovo 
druztvo véé 2 0  letah dugó stoji i deset million 
forintov vréduosti ima Ovo druítvo je p* i 
uas skoro vu svakoiu selu ageute po9tavilo, 
pri kojem je muci iitek i ivót osigurati. 
Preporuőamo dragiin fiitateljem ovo ősi g U: - 
drn/tvo.

Kaj je novoga?
Vu cakoveókoj kr preparandiji se je 

23-ца о ru.obdiial uciteljski izpit. 9 prepa- 
randisti i 5 uivuéitftlji su se javili na о»



izpit, ali su зато 9 mogli poloíHi 1 je pred 
pismeuim izpitu nazadstupil a 3  su prepali.

Nesreőa rudokopska vu Cliftonhalli.
Clií ton hal lski rudokop, kojeg ima Andrew 
kowles i njegovo druztvo, veiiku nesreóu njim 
je vu inila. 348 muÉkih i decsakah su uutri 
pustili, da delaju. Po deveti vurj veliko rutén
je se 6 alo, napokon pák dim i ogeuj se vun 
pokasai. Ovo ruáenje je lak veliko bilo, da 
samo nekoji su moguői bili od ovu nesreőu 
pobeői. Za nesteru vuru su iSli nutri i 130 
muÉkih su van donesli, medju kojili je vnogo 
pobito bilo. Posle podne ob 4  vuri opet se 
iulo ruäeiije tak, da vezda vu rudokop nije 
bilo moguö uutri iti. Medju onih, koji su vu- 
mrli, jeden mu2  koj je Éenu i jedeuajst dece 
ostavii, jedan drugi osem dec, drugi petero, 
éestero dec su ostavili. Jedna sirouiaána iena 
uva sine je pogubila prav on dan, kad je 
malo dete vu smrtni posteli leáalo. Od öve 
velike íalosti je odnorela

Zandarstvo Po Serajevskom brzojavu 
<itamo, da Nikolic Milan, je jeduoga 
medju ubojnikah izstrelil. Ubojuik je piek 
Urine vode hotel vujti, ali Nikolic Milana 
kugla ga dostigla. Za ovu dobroőinost Milan 
je 5ü0 forintah dob? 1.

Jeden Spaujulac proslu uedelju je jako 
^beieial i naskoro i vumerl je Zandari, koji 
su ga pregledali, vu jedniui /epu celi imetek 
iiajiure 151.300 frankov su na-1i. Kak so 
spoznalo, ov éljvek vu nikaj se njeufal, ! 
nego vu peueze.

Vu tottovec-kuräanskoj kr. skoli su se 
2  ga o. in. obdráali iz-iti. Nazooni su bili iz 
C ikovca; Csépiegh) Endre. l)r. Lázár Gyula, j 
Mogitay J. professori preparaudije. g. каре- I 

.a iz ííedelisöa i pogiavari ob<*ine Tottovec. 
Déri "-a jako lépő odgovarjala vu horvatskim i 
magjarskim jeziku. Navucitelje ovihSkolah je 
\redno pohvaliti za lépi nupredek., Po izpitu 
V* Maigitai Joáef po horvatski a Dr. Lázár 
Gyula magjarski govor drzal uéenikom i med 
njimi knjige i drnge dare razdelili. Tottovec 
Kuiáariec obéiua je sn*6 m, da tak dobru 
s olu ima.

Postuvane predplatnike prosimo, da vu 
imvíni őetvrtu leta aa „Medjimurjau p; d- 
p.aiiju i uovine nuáe razáiriju, one p, pred- 
platuike, koji su s predpiatom zaostaii prosi
mo, da nam predplate posleju! S izvrstnim 
pozdravom. Izdateljstvo.

Samoubojstvo VU reétu Íz Man svasarhelja 
ovak piseju. Sebeátje Jo£ef fráter koj-kak véé 
piedi smo javili 13. ovog° mjeseca Csán De- 
ueáa quardiana kiosterskoga je s pistolom 
etrelil, ovoga fiatéra su vlovili, 2 0 -toga na 
veőer do jednoga no/.a je doäei i vu prse dva | 
vudarca vőiuil, to su upazili drugi i zabrauili 
su mu da se usmrti.]

Z 4 U A 1  A .

V m orite lj,

Saudor (ua stranu). Nepozna me (к Lo- 
vaedy-ц). Mi ostauemo dobri prijateli.

Lovasdy (na stranu). Neiuislim. (K 
Sandoiu). Ov hip budu slu2 eni ! llodi Kris
tina.

Kristina (i(iuc к Lovasdy-u). Как ti ve- 
iim nije to Sándor.

Lovasdy(odgovori). On je, ka j mu nisi 
vidla oői?

Kristina. Nije, nije! (‘Hide na desna 
postranióna vrata).

Sándor (na samu). Moj otec dvoji, ali 
peneze zato donese ; znamenje da ше nepozna.
Da bi samo véé kraj bilo jenput té igri, kaj 
bi rnogel larvu dőli zetil Kaj sve uevőini 
».lóvék, ako sila i ljubav zapovőda.

P o j a v l j e n j e  s e d m o .
Róza (dolazi), Sándor.

Róza: Sándor!
Sándor. Poznaá ti mene ?
Róza. Srce te me ja prepovedalo.
Sándor. Samo ше naj neprepove i pri |

starom gosponu Roza! to se sveporadi tebe 
dogadja*

Róza. Drhéem od straha! Otec ti se 
bude jako sriil.

Sándor, Nebude dugó trpelo, na zadnje 
se bude veselil nasi sreői.

Roza. On uam bude preőil Éenitbu, 
prvo je tak osebujno govoril, rekel je,..

Saudor. Da me rad ima, to verjem 
drugae mi niti nebi bil otec!

Póza. Da si moraő bogatu íenu iskati.
Sándor. Ja bogatu, on lepu vmiri se 

sve bu dobro, sve bude dobro ifilo; vezda otec 
peneze, ako donese, anda najpredi iidova 
zplatim a 2 Ü0  cekiuov tebi, kaj si zálog 
odkupis, pa tém si slobodna.

Róza, Kaj naj reőem, da gde sem ze!a 
peneze?

Sándor. Vre s iidovom opraviui, ou je 
jako dober élovek. (Vu susedui biii pozvone).

Róza. Cujeä! stari gospon zvoni, idem к 
njemu.

Sándor. Pazi! da me ueprepoves.
Roza. Od mene nebu zezual. (Öüde uu 

desna postrauicna vrata).
Sándor (na samu). Oprosti mi japicu ov 

moj öiu, ali ti si me ua to prisilil To kaj 
mi peueze neda, jo- bi strplivno poduaäal, 
ali to, da mi hoöe i ljubljeuu odtrei od 
mene, nikak poduesti uemorem. Kak se bude 
smsjal, kaj je mlada lesica staru vkanila l 
s gnjäzda njoj piceka vkraia.

P o j a v l j e n j e  о s m o.
Iáik, Sándor.

ííak. Mladi gospon!
Sándor. Izák! te uesrbi dián?
Iáik; prvo pluía как dián ! Ako stari 

gospon ueprerazrne salu, zuaia как zidemo.
Sándor Crez te2 ko snio preáli, veö ceki- 

ne broji, ueboj se! bu penez inorti joS idiu 
go kaj.

P o j a v l j e n j e  d e v e t o.
Róza. PrveSi.

R ;za (nosi moáuju) Nosim c*'’:ine
Sándor. Nadvladiali smo! Róza! vezda 

te veC za svoju norem zvati! (k Izaku). 
Taki fi tíőla vuu d ш,

U ik Mladi gospon! oui vu istinu vrloga 
otca imaju.

Sándor. A meue niti ш bus pofalil ?
Uak. Ab! tak ve glave ga véé nega v 

orsagu.
^andor zeme moSoju). Samo brzo к 

ddingi. (Idu к stolu). Ovo je anda on bog, 
kojemu se svaki élovek vklanja? ovo je она 
ruda koja re veseii Cloveica? ovo deli sreéu 
i veselje na zemlji ? (OJpro mosuju). Hodite 
na sveflo.

P o j a v l j e n j e  d e s e t o .
Lovasdy, Kristina, Prveäi.

Lovasdy (s Kristinom jnivrati postoji) 
M*mic vre nevkani

fiák Ai vei! tautusz!
S mdnr (v sti-ki) Róza !
Póza. Süldő: !
Sander Iáak !
I ak Tanlusz í
Sándor. Vseim; je kraj!ve drugo uepre 

ostane, nego skorlti. (Hoée da 7ujde).
Lovasdy (stine mu na put). Visokorod- 

jeni gospoue Izlofiesto dete!
Kristina Strahovitno! ti pokvarjeua

krv!
Lak (vu sebi) Tu к к vidim peneze 

nedel iju (Iznikne).
Lovasdy. Ti zloö nec! svojega otea ho£eS

v kaniti!
Sándor Naj odprostiju dragi japica!
Kiistira. Sicki — njausicki.
Sándor. Nije те zlocesta nakana peljala 

na to, srce
Lovasdy: Zabadav ti je mentavánje ! 

hotel si me vkaniti, da nebi jn bi! spametne- 
4 . Agent? sekretarjuä? tarua kola? zato si 
zadzjen.

Smdor.Ja Rozu ljubim!
R»»za. Dragi vujéek!
Kristina. I ti si mu bi la ua pomoő ? 

Boi-* sveti! kaj bu iz toga sveta.
Sándor. Ja sem sam krivec, Roza je 

neiluina.
P o j a v l j e n j e  j e d e n a j s t o .

Miko, Prveäi.
Miko, Kaj vidim! ej mladi gospou ! 

morti sem ujih prav ja dopeljal, zato^su не i 
tak jako poveseiiii, kad su mene ua átaciouu 
»giedali, zakaj mi nisu rekli? ja bi bil zamu-

! éal kaj su peneze zgubili
Lovasdy (к Miku).Muői!
Miko. Nemorem, ar шогат povedati, da 

su stranjski dosli uaj dostoju vuu dojti, imaju 
nekakov spomenek, onda pák reé.

Lovasdy. Idem (k Sandoru). Cekaj dok 
nazad dojdem. bumu raéunali.

Saudor. .JJö dki japica!
Lovasdy. O l vezda bum 2 uhki! Ma.Ä 

nuter vu tu hiáu!
Sándor Naj me bar posluäaju!
Lovasdy. Neöem nikaj éuti, sim nuter 

budeá isel ! (Porine Sandora uutri na űesiia 
postrauicna vrata). Так. Miko! tj budeä ovdi 
stra/u dr2 al, da mi nikoga niti nuter uiti 
vuu nepustis! tu je kljué razmiä ?

Miko. Razmern guspon ! razinem.
Lovasdy. Sim stani! (Idur) Dobro pazi!

(Oi* Je)
Miko Razmern gospon !
Kristina (к Rozi). T» рак v uhnju zа 

menőm! ram poslu aj svoju lekciju.
Róza. Bogec, siromak Sándor ! Otidu,

N ekaj za k ra tek  as-

Putnik doäei je vu jeduo selo, pák jc 
zapital jeduoga muia éli tu vnogo vi e 
bedakov je, как drugdi ? Na to mu mu 
odgovori • Je, ali naj vek i broj tih lohadja 
i odliadja.

Jeden mu/.ek douesel je svojemu plebamiiu 
ribe. Plebauus je toprijel s velikim veselje u 
tér mu je rekel : graeias (to j»í Jijacka re , 
po horvatski whvala)*fc Muäek je otiäe.. i po 
putu si je misül: Bog zna üaj |e lí gracias. 
Drugiput je isti muáek donesei pi :banuSu rake; 
plebanuä g ije  opet oduravil s reejum gracias. 
Onda je opet mu2 ek streüi racu divju, 
pák ju je opet nesel к plebanusu na prikaz; 
plebanuä mu je i opet ve/.da rekel gracias. 
Vezda je veő bi! mu2 ek i malo srdit pák je 
zapital plebanusa: Prosim ponizno gospona 
plebanuäa, naj mi poveju, kaj je to g  acias? 
Na to mu plebanuä odgovori: To ti je, как 
da bi dobil jeden forint Muiek mu je >Qda 
rekel: Ponizno zahvalim! Za malo vréme se 
je pripetilo, da je istomu muieku vmrlo dete. 
Kada je dete pokopauo bilo, dosel je к p!e 
banu u, da iuu plati za sprevod, pak zapita: 
Gospon plebanuä kaj sem duien? Plebanu'- 
inu odgovori; 15 gioäi. Na to mu je шийек 
Ijepo razgovetiio rekei; gracias graciae gra 
cias, prosim pet grosi vun.

Tirai je mesar dva vole, a jeden mimo 
iduéi galjiv* c ga zepital: nKain i d e vi tri?* 
Mesar mu odgovori „Mimo Ceirtoga"

Jedeu krőmar <loäel je к malaru рак 
ga je zapital, koliko bi moral platiti. da mu 
na tab'u (na cim *r) namali Ijepoga medveda, 
koju tablu b* on n i hi/.u prebil. Malar je 
potrebuval 40 foriuti. To je preskupo, pre- 
drago, rekel jc kremir, stari'Janko bi mi to 
napravil za 25 foriuti Malar nije hotel, da bi 
on drugi malai kaj zasluzil, zipita krőmara : 
Jeli vi hoéete krotkoga ali pak divjega med
veda prez lanca? E dobro, divji medved pre/lau 
ca bude kostal samo 25 forinti, rekel je malar. 
Krcmar je dosel za istiuu na receni den po med
veda tojest po tablu; ter se je ne rnogel dosta 
naCuditi, как je Ijepo namalan medved, как da 
bi bil zivi. Címer ov, tojest medved privabil 
műje vnogo pivcov, i krémar so je veselil i sme- 
jal как je toboá maiara vkanil. Ali jednu nőé 
je straáen viher i deáé, i vu jat.ro iáéi je 
krőmar gledat,, jeli mu je te viher nekaj 
kvara napravil ua tabli, On je naöel tablu 
prez falinge, ali na tabli nega bilo medveda, 
ar gü je de2 é zepral Iáéi srdit taki к ma- 
laru, pak ga je jako poíel ápotati i éimfati 
za to nevrédno delo. Aü malar ga je taki 
zapital: .,Poveöte vi meni, jeli je bil medved 
krotek, ali pak divji, i jeli je bil na láncú P 
Bil je divji i prez lancau odgovoril je krőmar. 
wMoj prijatelj, u rekel je maiar, как morete 
samo misliti, da vám divji medved prez l&nca 
nebi rnogel i nebi pobegel vu takvom vihru, 
kakov je bil ovu noc! Krőmar je veruval i 
nije mu preostalo drugaő, nego si je dal 
novoga medveda opet namalati, a malar, koj 
je prvoga medveda s vodenora зато farbom 
nam&lal, dobil je svoje delo dvaput pl&óeno.
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