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A »MURAKÖZ* 
megjelenik minden vasárnap. 

E lő fize té s i á ra k : 
Egészévre 4 frt. — kr. 
Félévre ‘! frt. —  kr. 

Negyedévre 1 frt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz'*
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fischet Fü- 
löp könyvkereskedéséhez Csák

tornyára küldendők.

V  E  в  Y  E  H  T  А  К  T A  L M U

71 E  «  J  E  L К  V I к

„MbDJlMUBJE“
Izlazi svaira nedelju

Céna ma jé:
Na célo leto 4  frt —  kr  
Na pol leta ir t —  k r  
Na éetvert t frt —  k r .

l4 i >
Sva plema i poéiljke naj м  
poáiljáju „Uredniétvn Med- 
jimnrja** a predplata kaji- 
ía n iF iiip a  F i s e h e l a  ve 

Cakovee.
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A Csáktornyái kisdedóvó-intézet megnyitása

Régóta vajódó ügyet segített diadalra 
Csáktornya varosa akkor, midőn egyik köz
épületét belső telekkel együtt a kisdedévé 
egyesület czéljaira adományozta. A buzga- 
lo.i) nem is hiányzott a kisdedóvó-intézet 
érdekében ; csakhogy sok időbe került volna, 
amig a legjobb indulalu adakozások apróbb 
adagai annyira megizmosodnak, hogy egy 
ily intézet teljes fölszerelésen kívül alkal 
más helyiséget is nyerhetett volna Nem 
rég ideje, hogy közéletünk egyik derék *16- 
harcosa, Ziegler Kálmán kir közjegyző ur 
a végmegoldás stádiumába segité ez intéze 
tét midőn alakulásra, érdemlegesebb tevé
kenységre hívta fel városunk közönségét, 
amely sok jóakarattal viseltetik az önse
gély eszközei, módjai iránt Megalakult a 
kisdedóvó egyesület, s mint annak idején 
örömnél konstatáltuk is, a legkedvezőbb ki
látások mellett kezdett feladata megváló 
sitásához.

Szerencsés gondolat volt. hogy az egy
let élére egy minden irányban gyakorlati 
és buzgó férfiút, jeles paedagogust, Samu 
József képezdei igazgató urat jelelte ki 
Samu ur mindenkor bír azzal a ritka bá 
torsággal hogy amit helyesnek hisz, nem 
hajlandó feláldozni kényelmének vagy a 
népszerűségnek. I iadalmasan küzdött 6 meg 
a kezdeményezés fogyatkozásaival, terheivel, 
s ma már lelkünk igaz örömével szemlél
hetjük a sikerdús eredményt. Az épület — 
noha erős áldozatok árán a megfelelő 
jó karba állítva felszerelve benépesítve 
középületeink sorában méltó helyet foglal el

К hó 20 án d e. fi órakor volt az ün
nepélyes megnyitás, melyre szép számmal 
jelentek meg az egyesület tagjai, szülők, 
érdeklődök.

Samu József ur, mint az egyesület 
elnöke, egyikét tartá а /on magvas beszé 
deknek. milyeneket tőle hallani már meg
szoktunk. Mindjárt beszéde elején megnyi
to tta k  jelenté ki a Csáktornyái kisdedóvó
intézetet Meleg szavakban emlékezel! meg 
Csáktornya város nemeslelkü elöljárósága 
ról s mindazokról, kik ez intézet fölállítá
sához bármi csekélységgel járullak. Molnár 
Mária óvónőhöz buzdító szavakat intézett, 
s ünnepélyesen átadta neki az intézet ve
zetését, kérve, virágoztassa azt fel úgy, 
amint czéljáf legszebben elérheti; legyen a 
gondjaira bízott kisdedeknek szerető édes 
anyja. Imaszerü fohászszal fejezé be a szép 
beszédet, Isten áldását kérve a szent helyre, 
a kisdedekre, »kik kedvesek nemcsak Is
tennek, szüleiknek, hanem az édes ma
gyar hazának is «

Lelkesült éljenzés tört ki a mély ha
tást tett beszéd után ; a szülök szemében 
könnyek csillogtak, a szép sorba felállított 
kisdedek mosolya pedig azt látszott mon
dani : neveljetek bennünket Isten, a ma
gyar haza és jó szüléink méltó öröm ére!

Végül az állami tképezde dalkara éne
kelte el a Hymnus két versszakát, mire a 
lélekemelő ünnepély véget ért.

S zépészeti rem in isce n c iá k
ii.

HogyAn kezdjük azt ? falán tanítsuk, mint 
más tantárgyai a/ iskolákban ? Nem. Hiszen ki 
volna képes a test minden gondolható és lehető 
széf) mozdulatait egy egé*z országban bevezetni?

Hanem a gyermek már zsenge korától fogva 
neveltessék akként, ho^y a mozdulatok második 
természetévé váljanak. Az iskolákban eddig 
szokásban \olt testmozgások gyakorlása mindazon
által ne szőritt isvék háttérbe, de iiy természetű 
festgyakorlatok egyedül nem elegendők a cél 
elérésére és leiette szükséges, bogy a mozdulatok 
szépsége és finomsága и leggondosabb ápolásban 
részesittessék, illetőleg, hogy kedveseinket minden 
nem szépre és szegleiessegre figyelmeztessük és 
a szép és nemes felé tereljük őket. Azonban jól 
tudom, hogy sokan vannak, kik azt hiszik hogy 
a mozdulatok szépsége csak bizonyos körökben 
kívántatik meg. mint például színészeknél, szóno
koknál és művészeknél, kik személyes meg 
jelenésük által akarnak halni a közönségre, mig 
más körökben a mozdulatok szépségé csak „mellé
kes“ — a minek, mint egyáltalán az efféle 
„külsőségek“ -nek, semmi értéke nincsen. Ellene 
kell mondanom e felfogásnak.

Pár nap előtt igen sikerült cikket olvastam 
egy föváro i lapban a színpadon való mozgásról. 
A cikk szerzője egy színész kimutatja, hogy a 
járás és állás a színpadon szertelett nehéz azokra 

nézve« kik a .,művészet törvényeit “a mozdulatokra 
vonatkozólag nem ismerik

A többek közt idé»‘fechaüy ilyen törvényt, 
mint pl a f o r d u l a t o k  a színpadon, egy 
ismert nehézsége a mozdulatoknak.
Ez egyszerű törvény ekképen hangzik : ,,Minden
fordulat álló helyzetben a sarkon, járást őzben 
lábujhegyen történik ; a talp teljesen ki marad a 
játékból“ .

A dolog két iégkivtil úgy van. Hasonló tör
vények vannak a járásra, leülésre és felkelésre 
nézve i« Azután igy folytatja; „Némelyek azt 
hiszik, hogy járni és ál tani mindenki tud, s rész
ben iga/, is, de mint mindazon dolgok melyeket 
gyermekkorunkban módszer nélkül tanultunk, 
egész életünkön át hiányosak maradnak, úgy 
les ünk ezen tunctiói is, ha már gyermekkorunk
ban nem sajátítottuk el a szabályosságot, egész 
életünkön át szegletesek fognak maradni Hogy 
egyedül a gyakorlatból nem tanulunk még helyesen 
állni és járni, csak akkor tapasztalhatjuk, midőn 
egy nagyobb közönség elé lépünk. Csak ilyenkor 
fedezzük tel, hogy majd egyik karunk, majd ismét 
egyik láb.ink. rövid, meg bossezabb.

Mondhatja-e még valaki, hogy nem kell 
tanulnunk a mozdulatok törvényeit ? avagy mond
hatja-e, hogy az iskolákban tanított testgyakorla
tok elegendők arra,hogy szabályszerűen tudjunk 
mozogni ?

Tagadhatatlan, hogy nagyobb városok test- 
gyakorló teimeiben ieanyaink testgyakorlása oly 
kitünően vezettetik, högy az aesthetikai prinoipí« 
unióknak megtelelni látszik. Különösen a szabad- 
gyakorlatok látszanak aesthetikai jellegei bírni, s 
mondhatjuk, hogy amit a férfi-iíjuságnál a lovag- 
lási gyakorlatok alatt értünk, a nőknél a 
s z a b a d g y a k o r l a t o k  körülbelül annak 
felelnek meg. Erőszakolt*tlan tartását és mozgását 
a testnek, a fejnek és a tagoknak, könnyed 
és tetszős modort és mozgást stb. kell, hagy ad
janak eredményül a szabadgyakorlatok

Alig merjük remélni, hogy a jelenlegi neve
lési módszer alapján a testgv и korlatok művészi 
kiképezése a közel jövőben létre jöhetne. Hogy 
azonban ezen tárgy, különösen leányiskoláinkban 
még mindig oly kevéssé méltányoltatik, hogy 
még számos iskolában a testgyakorlatok tanítása 
telyesen mellőzve van az valóban sajnálatos.

A görögök méltó joggal tekintették a t á n c o t  
aesthetikai képezési módnak, nálunk már nem 
mondható innak, mert hát a tánc tulajdonképeni 
«lapelve nem más mint kifejt zése a benső 
érzelmeknek, megfelelő testraozdulatok által.

A különbség a görögök tánca és a mi táncunk 
közt - -  eltekintve az előbbiek gyönyörteljességétől 
— hogy az ókorban a tánc— még a társastánc 
is -  • objectiv volt, illetőleg inkább előadás н 
nézők számára, mmt közvetlen élvezet a tárnotok

I nak. Nálunk я tánc nem egyéb,mint társaz-élvezet 
a párok elkülönített egységeket képeznek, nines 
közöttük semmi összefüggés. Sőt az úgynevezett 
csárdás is ki van emelve alakjából, miután 
nem is tanulják rendesen és szábálvosan, haem 
mint kényelmes beszélgetési alakot tekintik az 
örökös körtáncok viharában.

A körtánc manapság csak érdek» megjegyzendő 
azonban hogy ezen érdek is mindinkább bldegttlni 
kezd. Még csak alig tiz-husz óv előtt korosabb 
és tiszte ettHjes urak, hivatalnokok és katona- 
tis/fejí táncolták a körtáncokat

És ezen öreg urak, kik nagy gondot fordította л 
a lépésekre és etiquettes, mindenkor szemeik 
előtt tartották azon félreismerhetetlen valót, hogy 
ők a tánc művészetét képviselik. Ma n ár ezen 
figyelem teljesen eltűnt a báltermekből. Az 
„érettebb ifjúság4’ kiküszöbölte. S korántsem a 
táncművészet előnyére. Mert a modern táncterem 
visszariasztó vadont tár szemeink elé. Nézzünk 
csak szét kissé ilyen teremben.

(Vege kft?.)

b a l k A n y i  SIMON.
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—  S zere n c sé tle n ü l já r t  Hemuseveczen
я mult napokban két egyén. —  Mirics Ró- 
bus hemusoveczi, 24 éves, nőtlen földmives 
az almafára ment, álmát szedni, s eltörvén 
az ág alatta leesett, 18 nap múlva a kapott 
seb következtében meghalt. — Továbbá 
Haramija Márija heinuseveczi 48 éves asz- 
szony t. hó 19-én délelőtt a padlásra ment 
kukoriczáért. hogy azt a napon meggzáritea. 
Azonban lefelé jövet a létráról oly szeren
csétlenül esett fejetetejére, hogy a helyszí
nén meghalt. T. J.

—  V o n a t e lgázo lás . F. hó 13-án a 201 
s/.ámu gyorsvonat éjjeli 11 óra 48 perczkor 
Aleó-Kraljevee és Kottori között bárom lo
vat gázolt el, a vonatnak azonban semmi 
baja sem törtéut.

—  Népesedési statisztika Muraközben.
F. évi Május hó 1 -től augusztus hó végéig 
Muraközben született 952, meghalt 577 
egyén. A szaporodás tehát 875.

—  C sákto rn yán  f- hó 19-én éjjel a
templom falában levő Flórián szobor díszít
ményeit összerongálta valaki. A vitéz tett (I?) 
elkövetője még ez idáig ismeretlen.! >

— Uj m ise. Csáktornyán f. hó 20-án 
tartotta Czónár Czelesztin ur szent ferencz- 
rendtt szerzetes üj miséjét a Csáktornyái fára 
templomban. Az ujmidés mannductorja Szele 
Ignác« c. kanonok esperes-plébános nr, i l le 
tőleg ennek helyettese Tielér József plébános 
ur volt. Az érdeklődés ‘ nagy volt ez aj mise 
iránt, matatja az, hogy tengernyi nép jelent 
meg a szomszéd községekből, A mise végez
tével л zárdábau fényes ebéd tartatott,, me
lyen mintegy 85 vendég Volt.' EstePutján- 
ban az njmi8és szőlői házinál tartatott nagy 
lakoma, mely csak harmadnapra ért véget. 
Jelen volt 10 0 -nál több vendég. A  kedélyes 
mulatság részben a szabadban fölállított di
sz* s sátorban tartatott meg, ahol az étkezés 
és részben a szobában, ahol a t&nczmnlatság 
folyt le. Csáktornya és vidéke intelligenciája 
jelentékeny számban volt képviselve e három 
napig tartó szép mulatságon. Az nj misés 
Csáktornyán az elemi-; és polgári iskolában

1 hazafias kezekből nyerte az eisé oktatást. —  
Az uj misés Nagy-Atádon kezdi meg mű
ködését. Sok szerencsét és áldást kívánunk 
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—  D r. K ra s o v e c z  Ip iáe z  megyei l iü tb
főorvost a vallás ée közoktatási m. kir. minisz
ter or 36.624 szám alatt kelt magas rendeletével 
a Csáktornyái áll. tanítóképző intézethez az egész- 
ség- és életment« stan tanárául nevezte ki

—  A  Csáktornyái ttlzoltó-egylef parancs
noksága lapunk múlt számában megjelent ve
zérelik к re kijelenteni kéri. hogy a rendfentartó 
osztálya augusztus 17 iki tűzesetnél ^meglehetős 
számban volt képviselve, amit azonban a t. csikk 
iró valőszinüleg azért nem vett észre, mivel he
tivásár lévan, a ttizrendőrök a nagy sietségben 
jelvényüket nem vihették magukkal Továbbá, 
hogy a tüzrendőrők az égő épületnél a kordom 
tökéletesen nem vonhatták körül annak a heti
vásárról odatolakodott nagy kiváncsi vidéki tö
meg volt az oka. Egyébként a czikk t. írójával 
együtt azon óhajának ad a tűzoltó parancsnokság 
кНфЧМ». vajha minél többen lépnének be a tüz- 
rendöri osztályba

6 Z I1 É N Z E T  C S Á K T O R N Y Á M .

Irsay B. Zsigmond magyar színtársulata 
érkezett városunkba. Az eddig előadott darabok
ból következtetést vonhatunk a társulat erejéről 
szorgalmáról s igyekezetéről. Irsay színtársulatá- , 
ban van néhány tehetséges tag. szorgalom s 
igyekezet dolgában pedig egyik túl igyekszik 
tenni a másikán A pártolást tehát —  eltekintve 
a hazafias szemponttól -• a társulat magában is 
megérdemli. Csáktornya közönsége, ami valóban 
dicséretre méltó, nyelvi különbség nélkül siet 
h«Tiifi«*pat ez utón is kimutatni Eddig minden 
előadáson meglehetős számban volt képviselve

Hétfőn » hó 21-én eiöadatott Cstky Gergely 
„Buborékok“ czimü vigjátéka. A szereplők vára
kozáson felül jól játszottak. Különösen kitűntek: 
Irsay (Solmay szerepében) ki gyakran megnevet« 
tette humorisztikus őteteive) a közönséget. Azután 
Leövevné, (Sidonia) Krassóyné, (SzerafinLeövey 
(Bábái és Szabolcsv (Marozsán). mellék szere
pek is ügyes kezekben voltak. Közönség meglehe
tős számmal volt.

Kedden f hó 22. adatott a „Senki fia ‘ 3 telv. 
népszínmű, a darab meglehetős silány mü, s szin- 
rehozatalával nem használt magának a társaság 
Minden bonyolulat nélküli mese, érthetetlen 
alakok jellemzik. Az egyszerű mesét a szerző ál - 
hatatlan alakjainak következetlen tettei teszik csak 
zavarosabbá. A szereplők háládatlan szerepüket 
nagy buzgalommal iparkodtak alakítani, s abba 
egy kis élénksége' önteni. A szereplők közül kü
lönösen kitűnt jeles alakításával Farkas Mariska 
k. a. ki a vén beteges Panna kuruzslónö szere
pét fényesen oldta meg, miért is » közönség 
több üben tapsokkal tüntette ki. Szépen játszot
tak még Leövey (Hantos Pál). Krassóy (Imre 
bojtár). A főszerep Imre szerepe volt. Kitűnik 
még Irsay (Peti) ki a bamba, hüle legényt élet 
hűen ábrázolta.

Szerdán szept. 23-án a „Nőuralom •, Szig
ligeti pályanyertes vigjátéka került deszkákra. 
Tagadhatlan, hogy a szereplők birtak érzékkel a 
magasabb vígjáték követelményei iránt, s szép 
igyekezettel játszottak. Krassóyné (Ilon) és Leö
vey (Somkutv) a szivélet ferdeségeiböl kerekedéit 
akaratlan helyzetet jól színezték. Szabolcsy i Kon

dort) a sieleburdi gavallér mindennapi typueAt
(elfogta, de kissé érzelgössé tette.

Csütörtörtökön, szept. 24-én színpadi ese 
ménynek voltunk tanúi. Elismerés illeti Leövey 
rendezőt, hogy az elég korlátolt számú személy
zetet ily nehéz szerepkörbe is beavatta, mint „Az 
arany ember“. Jókainak e nagyhírű színmüve 
Nem volt könnyű a feladat, megbirkózni olyan 
szerepekkel, amelyeknek jellembe vágó részletei 
valóban mesteri felfogást és játékot föltétezn« k. 
A szereplők a vidéki színpadi igényeknek meg- 
felelőteg megoldottak feladataikat. A lelki és 
drámai rendkivttliségek imitt-amott ugyan hal
ványak maradtak, de egészben véve a szinhé 
zat egészen meg'öltö közönség megismerte azt 
az érzést, mely erőt vesz rajtunk egy Tímár 
Mihály Noémi, Atbátia, Tímea. Krisslyán láttára 
Még egyszer kijelentjük, hogy a színtársulat 
megérdemli a pártolást ' Ajánljuk őket továbbra 
is a hazafias közönség szives jóindulatába és 
pártfogásába!

— Szerkesztői izenet II G y ú r n a k .
Türelem. Beküldött közleményei napvilágot látnak 
ba a sor reájok kerül. Lapunk terjedelme két
nyelvűsége miatt oly kimért, hogy állandó Tárcza- 
rövafot nem tarthatunk. Megegyszer türelmet 
kérünk. Lapunk régi számait illető kérését csak 
is я kiadóhivatal teljesítheti: mi em. Üdvözlet! 
P i t  о m a é a (Ilorv. oraz.) В urnák. Intézkedtünk 
Gratulálunk az üj álláshoz! D r a s k o v i c .  T. 
urnák. Köszönet!

Az irodalom es gyermekeink. Az iroda
lom az évek hosszú során lássan észrevétlenül 
oly irányban fejlődött, hogy ma már odajutottunk, 
hogy a szülők oly munkát, vagy lapot, melyet 
előbb az utólsö betűig át nem olvastak, csak 
rezsketve félve m Tik odaadni gyermekeiknek 
olvasás végett Épen ott a hol i<*gkevésbbe várnék 
oly helyekkel, oly kifejezésekkel találkozik az 
olvasó, a milyenek elolvasásától félve kell óvnunk 
gyermekeinket. A . Magyar Háziasszony“ czimű 
hetilap oly gonddal van összeállítva, hogy nem
csak mint erkölcs-nemesitő olvasmányt bátran 
adhatjuk leányaink kezébe, hanem abban a 
biztos tudatban leheljük ez? hogy nevezett lap- 
bó eletkörükbe vágó oly hasznos ismereteket is 
menthetnek, melyeknek egykor, mint nők házi
asszonyok és családanyák hasznát fogják vehetni. 
A ..Magvar Háziasszony“ mely a magyar gazd- 
asszonyok tnsz. egyletének hivatalos közlönye, 
megjelenik minden vagarnapon „ Munka Után“ 
czimü ingyenes ezepirodelmi mellek'ettel 12- 16 
oldalnyi terjedelemben « élöfizetesi ára egézs évre 6  frt. fél évre 3 írt, negyed -vre I fj*t. 50 kr. 
Mutatvány számok'*áVéfcészségel szolgál a kiadó 
hivatal (Budapesten nagy korona-uteza 19 sz) 
ingyen és bérmentve mindazoknak, kik eziránt 
hozzá, legczélszerübben levelező 'apón fordulnak 
A változatos tartalomról a legújabb szám is ta
núskodik.

N yílt tér*)
YáliiB/. Ziegler Kálmán u rn ák.

A »Muraköz« 37-ik számában válaszomra 
adott feleletre következőket vagyok bátor még 
megjegyezni

Tisztelt Ziegler Kálmán volt elnök ur, első 
czikkében azzal vádolt, miszeri it megbizattam,

I hogy az ünnepélyt rendezőknek adjam tudtára, 
hogy a zászlóanyai tisztet neje el nem fogadja s 
hogy küldöttségiieg semmi szín alatt fel ne 
kéressék

Válaszomban határozottan miután nem 
való. hogy ily megbízást nyertem — tiltakoztam 
ezen vád ellen, s mellettem is harczol az igazság; 
mert tisztelt elnök ur hallgatólag válaszomra adott 
feleletében, ezen tényt elismeri, de igyekszik az 

I egész dolognak más fordulata kölcsönözni, a mi 
valóban csodálatra méltó, mert ha valamit állítok 
azt hajlandó vagyok bármikor is, bármibe is 

! kerüljön, beiigazolni, vagy ha azt lenni nem 
tudom, hallgatag tűrni,

Ha igaz —  mert valóban az — miszerint 
én a zászlóanyai tiszt el nem fogadás érdemében 
a lemondásrai megbízást valóban nem nyertem, 
miért támadott meg tisztelt volt elnök ur engem? 
Miért nem az egész ünnepély rendező bizottságot? 
Vagy még helyesebben, miért nem az ünnepélyt 

I rendező bizottság elnökét? hisz az egész bizottság 
épen úgy nem tudta, mint én, vájjon tisztelt neje 
elfogadja-e minden ellenvetés nélkül a zászlóanyai 
tisztet, vagy sem?

Ha már engem szemelt ki a tisztelt 
volt elfiök ur pz ünnepélyt rendező bizottság 0 
tagjai közül, miért nem irta első czikkében úgy 
miht megtudta Írni válaszomra a való tény állást 
illetve szive fájdalmát? Ila ezt tette volna, nem 
is válaszoltam volna czikkére, hisz czikkével nem 
tudom, hogy mit akar s mit óhajt elérni?

Hogy a tűzoltó-egylettel sím ben ha mind
járt én menesztettem volna is л küldöttséget — 
a mi hatáskörömhöz nem tartozott —  hibát kö
vettem volna el, azt kereken tagadásba veszem, 
de az ünnepélyt rendező bizottság sem követett 
el hibát a küldöttség menesztése áltat, mert tisz
telt volt elnök ur nejének csak a tiszteletet adta 
meg, becsületében csorbát sem a rendező-bizottság 
sem én, a küldöttség menesztess által nem szen
vedett, illetve nem szenvedtem

llogy a zászlóanyai tisztet még is miért em 
fogadta el a volt elnök ur kedves neje, azt nem 
kutatom; mert hozzá semmi közöm, tőle függött 
azt vagy eltogadni. vagy visszautasjtanj

A zászlófelavatási ünnepély a maga rendjén 
lefolyt s fényesen sikerült s a Csáktornyái közön
ség örök emlékébe vésve maradt, kár volt tehát 
az egész ügyet felkavarni oly argumentumokkal 

! a melyeknek talpkövezetük nincsen,
Hogy tisztelt volt elnök ur, vagy kedves neje 

provokálta volna a küldöttség menesztését, vagy, 
hogy már előzőleg valakinek ígéretet tett volna 
a zászlóanyai tiszt elfogadása tekintetében, soha 
sem állítottam, azért nem is tudom mi^rt veti ezt 
szememre a tisztelt volt elnök ur? vagy talán azt 
is reám akarja fogni, mintha én terjesztettem volna 
e hirt? Nagyon sajnálnám ha meg kellene ezen 
állítását is hazudtolnom, hiszem azonban, hogy 
ez reám czólozva nincsen

Csáktornya, )88ö. évi szeptember hó 28-án
G resz A la jo s

a Csáktornyái önkéntes tűzoltó 
egylet parancsnoka

•) Az e rovatban közöltökért nem vállal lelelőseégat
A SZERE.

HORVATSKI DEL „MEDJIM ÜRJa£
M u d e r  o tec .

Vu nekojem kraju svéta obstoji na la- 
danju starinsl a navada po kojoj otci fa- 
miljah. kad dospeju do znamenite starosti, 
lmetek evoj med décu porazdele, nego pri- 
drie si ju a, pa ih otca ili mater, ili pák 
obedva déca do smrti dohrane i dók 2iviju 
obdrÉavaju Ali te pogodbe dokonőaju se 
navadno svadjami i pravdami

Так je jeden mu2. negdi dalko \u 
naáoj domovini — a i prí nas se najde 
takvih prilikah imel viée sinov i viőe kéerih, 
kője su véé zamuéne bile. DoSlo mu je 
onda na pániét, ali pák ga je morti na to 
neáéi vpótil, da mu je poleg tak velike fa 
milije vu tak velikoj starosti né potrebno 
delati, véé da bi on mogel svoj imetek 
med décu sí podeliti. pák prí ovom ili 
onom détetu do smrti mimo i zadovoljno 
tiveti —

Hekel je onda jedenput etarec ov к 
svojoj familiji ovo: »í raga déca moja ! Vi 
vidite, da sam ja ostaril i onemogel, pák 
bi mi véé potrébno bilo se vu mir posta- 
viti. nego moram si tu stvar dobro i zrelo 
premisliti i pregruntati. ler vas budem za 
dva meseca opet ekupa zezval, da vám po- 
vém telju svoju i как sem nakánil vse vu 
red posta vi ti. *

Dobro, dva su méseci minuli. a starec 
■öve za istinu célt tamiliju к sebt, pák

im je od prilike pregovoril, k a i j e p о I 
r ) b n o  da  s i v n o g i  s t a r i  < v r s t о 
/ a p a m e t  i:

»Draga déca moja ! Od kada se videli 
tnsmo, navéil sem se jós vu stárosti ne- 
éemu; posluajte • la sam vám vu vrtu iz 
öve ltorgaste jabuke i vad I iz gnjezda mlade 
vrabce i del sam nje vu krletku pák sem 
obesil na sténu Vrabec stari i vrabica bili 
su vu velikoj brigi za svojimi kilavci, lobot 
kam su. gde su. to sam na svqje óéi videl; 
dók su si né svqje mlade vu növöm stanu 
opazili. a mladi su taki poéeli svojimi krili 
trepetati. i proti starim zijati koji su onda 
viée put na den dohadjali i vu redu evője 
mlade prigledali i hranili. -  Na kada su 
tim tepcom mladim krila ponarasla. posta- 
vil sem ja blizu krletke zanjku pák sem 
sreéno obedva stare vlovil. Vezda sem pus 
til mlade na sloboSéinu, a stare sam pair 
del na njihovo mesto Dók su mladi za- 
prti bili. nosili su njim stari marljivo hranu, 
pák kada sam pustil mlade i prl stare, 
mislil sam, da budu opet mladi tak Ijepo 
dvorili stare: ali sam se jako vkanil, ar bi 
stari prejdi od glada i íedje poginulí, nego 
li bi im oni mladi nevaljanci ikaj donesli

Ja budem onda, déca, svoj imetek i 
nadalje sam éuval, dók me jo§ noge nose, 
a óéi vode, a kada zevsema oslabim, da 
nebudem mogel sam potrebne posk* obav- 
Ijati, naúel se bude véé dober i vered sluga,

koj me bude onde gde me bude treba, vu 
poslu podpomagati “

GLÁD FERENC 
uéitety

Iz  naöe o rsa é ke  iz lo 2b e .

Videti je ovdi, kakvi su épitali druitva 
írlenog kriia? i kvkvi su soldaéki spitaii ? 
Oeebujne je su postelje za ranjeue vojnike, 
kakove drugdi ne videti.

Videti moéi: как ve su s«be, tojest 
hiÉicke vu bolje uredjenih re-tih. Vu jednoj 
takvoj bi2iöki je spodoba, vu é'oveianskoj 
visini jeduoga pekovoga detiéa, koj se je 
tiavéil stolarsku meátriju, i poleg hiziéke 
je on jako lepi stol, kojega je pekarski detic 
sam uapravil. Jesu ovdi ormaii stoli, stolci 
i druga pohiztva, koja tedtanti jesu ua 
pravili.

Kada óva «itaju poátuvani medjimur«'a- 
tii, br2 si misliju: gde moraju óva raziiéne 
dugovanja biti? Kak ujir deídj ue ákodi ? 
Dragi éitatelji: ova su vám pod krovom, 
i к tomu vu lepim stauju. kajti vu peötanskoj 
sumici za ovu izloibu jesu za zidali tak 
zvaue „Paviloue“ tojest: bi2e, viée как devet- 
deset: tak da je ta izlo2ba н podobua к 
jednomu novomu uakiuéeitomu varo u, gde 
7 do 8 mutikaőkih baudab igra od jutra



do nodi. —  Nekoji pivilloni jesu tak veliki 
как je jede i veliki kaáte’j. Oiobito jeden je 
tak veliki, da bi iz najvekSih medjimurekih 
dvih farab puk z obedvojega s pola nutri 
vleznul; ako bi najinre predi vum uoaili one 
stvari, koje su vezda nutra Drugi pivilloni 
jesu srednje velikoée Jesu i mali okrugli; 
osobito lepi je: okrugli pavillou, kojega jesu 
malari, farbari i pozlatari iz samoga dreva 
uapravili, ali tak' pofarbali i zmalali, da bi 
se ilovek vadlal, da je to stanje iz nej fini- 
éoga mramor kamena sloleno. Sam Velicaust- 
veni kralj je postal prodirati i pital je: jeli 
neje vu tom stanju nikaj kamena? Stan e 
ie drugaé malo, komaj 20 ljudi vlezne nuter, 
Jeden takov okrugli pavilion je iz samoga 
izlevanoga ieleza sloien, i tak okinien, как 
da bi naj spainetueii stoiari idraxlari nakiu- 
óili ga.

Jeden pavilon se zove „lvraljevski 
pavilion1* kajti ga glavni varos Budapest za 
Veliéanstvenoga kralja naiega dal napraviti. 
Ovo stanje je zazidano, i ostane ovdi na 
spomenek; ima vu sebi tri sobe, i svaka soba 
ima potrebno pohiltvo.

Vu onom stanju gde su ákolske stvari 
izlolene, jesem naiel nekaj iz Medjitnurja; 
najmre one stvari, koja su éakoveéka skolska 
detcft napravila Kad sim tam g edimo cfili 
dan, zaliaja sunce i vm er nastane; ali vu 
pmstoriji izlozbe nega mrake. nega nőéi: 
svetloje po end, pak nit olje, nit petróleuma 
ne 2?ejn; nego gori rekel bi vam —  jedna 
tela zraka. Ov zrak se po cevili tazpelja gdo 
каш hoée; na veéer se c-*vi odpreju, gaz ide 
vun. рак se áibicum vulgo, i gori. Ali jót 
jakea je ona elektriéka svetlost, koju sn vu 
naj növelem vremenu górna li; óva je tak 
bftla kakti jasno sunce.

Vu ovoj svetlosti, как po bélom dnevu 
eéeju se. mniiku posíusaju, i veéerjaju gos 

poda. purgaii i poljodelavci p ez razlike.
Taki poleg öve izlolbe je varaiki zver- 

njak, gde za 30 krajcarov sVakojaéke live  
zveri mofii videti, najmre: oroslane, tigre, 
ieoparde, medvede, vuke, lisice, orle, sove, 
papagaje i druce ptiíire. stranjom iz naScga 
orsaga, stranjom pak iz vanjskib orsagov. 
Za lem jopice, od imjmtnjtih do najvekSib 
как e dete 12 let staro veliko. Divje guske 
i race viáé vrsti, labude, pave, mladiuu 
domain, samo kokoge sem videl do osem fel. 
Na drugoj strani jesu i Zirafi divji konji 
divji bik i krave za zaprestrasiti jaki, i grdi 
Íz drnge stranjke sveta zatim: jeleui, srne 
köze domaée i iz daleénih orsagov. Ovdi je 
jedna domaéa krava od sei K O g a  bika i bivo- 
íica zloíena

Ako se iz izlotbe povruemo vu glavni 
var»' Budapest, tam vidimo: glavnu vodu 
naflu Dunaja, как izbiluo teée med Biidinom 
i Pefltom. Na Dunaju velike ladje vidimo 
kője 500 do jezero hektoliter litka pe<aju. 
Lepi parobrodi (tojestladjo koje sumpor tira 
как 2eljezniéka kola): playaju s velikom 
hitroéom od jeduoga brega do diugoga, ali 
dilence po Dunaju vnoiina ljudstva vuze< i 
sim i tam.

Na pegtanskom brego pod kojum god 
kafanum sedne se dlovek, da si donesti kavu 
pak seded vidi pred so bőm Dunaja i svgori 
napisane ladje, dinje sada na voze. 
Prek Dunaja vidi brega Svetoga Gerarda, 
iz kojega poganini Sv. Gerarda bidkupa 
jesu dőli hitili vu glublinu. Vidi budinske 
bize na bregu i vu nizini zevidane, i vidi 
kraljevskoga grada nakindenim vrtóm kraljiSi* 
uim. Da emo ova vidli, stanern se, pak idemo 
prek lanéenoga mosta, da grada kraljevskoga, 
puk nutri sobe kraljevske po led poglednemo. 
Najte dragi éitatelji misliti. da mule ne 
puetiju nuter, kajti onda, kada sem ja bil 
outer, segurno do 45 poljodelavcov bilo z 
menőm. Ravno vu tih kraljevskih liilah nam 
je pripovedal jeden magjarski muz da on 
nije imái peneze, kada su se drugi iz njegove 
obéine s gospcnom not ári u Som na i'/lolbu 
spravlali, pak je na pusudbu vzel 20 forinta 
od pren o2noga poznanca, eamo da je mogel 
sim dojti. A kad smo ga pitali как bude 
povrnul? Ovak je odgovoril: éetiri hektolitre 
viáe prodam как bi smel zmja, pak menje 
pustim s tem na к önje, svinjt i mladiuu

<tea zimu frt’iti; ovak bódém se i duga refil 
i pak sve öve lepote videl, koje i lukve 
niaam nigdar videl predi pak morebiti ve$ 
nigdar nebudem videl. Pak je dodelmo jeden 
pajdag: krőmu morerao éos éetiri mesece na 
stran pustiti, im vu njih niti 6rez 14 let 
nieein túliké lepote dúl i videl как sem 
jeden jedini den denes.

Dragi medjimurdani ovak dobadjaju aim 
ne samo pogpoda iz nemike, éehake, francezke 
i polske zemlje nego i poljodelavci iz svaké 
okolice na ega orsaga. — Videl sem dez 
detiri dana mu2e, ki suse magjarski, nemiki, 
horv&tski i toteki spominali, ali ig naiegg 
Medjimurja neeem ni jednoga poljodelavca 
uaiel. Spravljajte se bar na konjsko izlogbu, 
italé i ikednji jesu véé gotovi,

Ako se vas vili sknpa dojde, niti polo- 
vicu Davadne plai'e ne platite. Za 7 forinta 
sim i nazad dobite karte jer vlada l-di, da 
poljodelavci dojdejn, vidiju i vndiju se. 8 
malim stroíkom vu dvejih dnevih morete 
viie videti, как su videli vasi otci öez celo 
ovoje 2ivljetije, i как ste vi sami videli
do deneín,ega dneva,

Verujte mi: da dlovek, koj svojega orsaga 
svoju domovinu nije videl, nit ne pózna, 
spodoben je slepomu, koj nigdar nije videl 
svoju mater, koja ga je vodila i odbranila.

„Poznaj orsaga, kojega jesi ein, i zemlju, 
koja te hrani, iz grudicom zabrani — * je 
istinsko i vaino prireéje.

MOLNÁR ISTVÁN.

Kaj je novoga?

— MiriCS Rok iz Hemnsevec 24-god, 
star lediden iá*-l je jahuke obirat, nesreéuo 
izmekne mii se noga, drugs grana pod uo- 
gom vtergne se i on opadne, i tak za pet 
dana kesne ved v zemlju je zakopan. Nadalje 
Haramija Mara 48 let, takaj iz Hemulevec 
dradkovske fare; ista je- lí-ga obpol 10 vuri
v jutro na nah<2je po kutuzu i*la, da na suncu j 
suli. Ali iiiud doli po lojtri tak je opala na 
levu stran na g!avu,da пн mestuje inertva 
ostala. Kak je bilo ovoj airoti ov zadnji öaa 
nezna se, kajti dru2iua sva je bila vu polju, 
a ona je sama domaj ostala - T. J.

— Zeljezniőka maii na je pogazila i s  ga
o. m med Kottoribom i Kraljevcom tri konje. 
Magini se nije nikaj dogodilo.

— Vu Medjimurju se je od 1-ga ma- 
juáa do zadnjega augustuSa narodilo 952 
vtimrlo 577 ljudi Pomnotek je anda 975 
dúl. —

—  Negdo je 19 да о m. vn Cakovcu
vu noOi pri cirkvi stojeceg pila sv. Floriane 
gornji dél poruiil. Ovoga nepoznatoga viteza 
bi bilo dodro poznati, da bi se vu reitn ne- 
koliko t ijed nah mogel premisljavati od avojeg 
velikog vitegiva.

— Tajne jedne podzemne pivnice. Vu 
hataiu Adonj Ssboléa su pod zemljom jednu 
dugu pivnicu naili, gde vu jednom kapu 
same (loved je glave i dtuge éonti tela su 
nnli. 10— 12 metrih duge etenge se véé 
poruéiti hoéeju napié, a od zadi te itenge 
vu jodnu veliku jamtt pelaju (loveka.

— Gosti vu orsaékoj izlo?.bi. Oktobra
5-ga dojde blizu 400 francuzev — koji su 
sami pojlodelavci i Aiuogradari vu orsadku iz- 
logbu vu Buinpeit.

— Nova meáa se je obdrtala vu Ca
kovcu 20-ga ovog meseca Conar Celestin 
novonteinik je prikazal prvi aldov sToj Gos- 
podinu Bogu. Rukovavodja mu je bil G. Szele 
Ignác nedelski kanonik — eipr i plebanoá, 
tojest njegov nameatnik G. Tiller Jotef sv. 
jurski plebanul. íz cele okolice je nnogo 
ljudstva dnilo na ovu primiciju. Po sv. meii 
je veliki obed bil vu kloitru a vefier zabava 
vu Putjani, pri roditeljni hiti novoar mei-

I nika. Óva zabava je tri dnevov trajala. Prii

sutuih je b'lo v (  как 100 ’osobxh, koj au . r _
se • pevanjeraj nipitnica ni, Salami, pleiom i j. /
t, d. zabavljaü. Novomedoik bude vu N.
Atádu poéel svoju slu2bu. 2>'limo mu ava 
dobra! —

—  PotreS- 23-ga o. m, vn jutro ob 
(etrti vnri su vu Bo(u pót rosa dutili —
Vu Schottvienu okolo zorje su 6uli da se 
zemlji giba, da je zaista bil, dosvedoéi to; 
da se je jednoj sobi plafon zrugil. 0  5 vari 
8 minuti je opet bil. kojega su vu Hirshvangu,
Reichenaabu, Mürccuscblagu i vo BeC-Ujhelju 
éutili. Vu Gracu se je véé ot onda dvaput 
stresla zárnia. Vu Öoprom au takajie dósra 
jakoga potresa éuti i vu jutru ob éetrti vuii 
tak da se pobiitvo z meeta gonulo vu biti 
i vure na steni postale su. Как a Rome 
telegrafiraju vu Beneveutu je takajle potres 
bil, etauovniki vezda pod {istom zrakom 
■tauujeju, jer je te oesretni potres tóga 
iztoga varaia kroz dve sto let sedemput 
zanifttil.

— Öve dane je iz Solooka* jen cug
proti Cegledu itel pak se je poleg Nagv 
Abonja fiklitoul dőli od dint-, tak da su se 
nekoje koöije preobrnule i prebitile. daliát 
Sándor maginista el je nogu poterl airomuk.
Odmab nato su iz Oepleda pomoé poslali.

— Divja lisica vu Budinpaitu. Jedns 
2etia vu glavnom gradu je véé zdavna jetiim 
malu lisicu odhrgnivaía. Öve dane ja ta véé 
cdhragéena lisica jednoga cueka vgrizla, pótló 
pak jednoga deéeca. Stanovniki, one iate 
bile, gdo je ta 2enaka stanuvala, su lisii u 
vmorili. Te lieiéni éiu sn stopram vóera javih 
doktorom, koji su izkazali, daje ta iata lisica 
stekla bila. Ouo tnesto gde je lisica legnla 
su na jeden meter gliboko ikopali.

Vgaöeea pa nekaj.

lsk rice .

(Prijatelj:)

1 Za ieítnu je menje rodjeni brat, nugo 
poéten piiatelj, tlobroga i blagoga arca,

2 Tegko je, kad не intőm onda opazi. 
da neima prijafelja, kada njih naj viie treba,

3 Dók lám god búdéi ere- en, imel bude! 
voogo prijateljov; а как poataneg nesreéen 
ostal búdéi eam,

4 Tko hoée, da se zvaliéi, mora imati 
prijatelja di neprijatelja: prijatelji navuéajn, 
a neprijatelji straiiju.

— Koj peneze na velike iutareie boőa 
dati, najposiuhne mene. Gospodar najboljé 
véini, ako peneze zemlji posudi, tojest gnoja 
kupi, puk hí zemlju dobro pognoji. Ar tak 
velike kamaté mu nitko nemere dati za ka
pitale, как zemlja. Gospodaratvo je jedna 
m&tina, vu knjem se delaju banjke, samo je 
treba tazmeti ravnanje öve matiné. Koj ovu 
marina dobro maié, tojeat si zemlje dobro 
gnoji, budnju mu iz nje tak curile lépe nőve 
banjke, как iz mlatila zrnje. Koj né verje 
oh| próba!

— V o d a  d o p r i n a t a  da krave 
dobro doje. Imenito Francezi i vajcari jesu 
izprobali sljedeée: Krava. koja slabo ili nikaj 
nedoji, dosta je na den 10 litrov vode; óim 
pak dobro doji, treba joj i do 45 litrov 
vode. Vuéeui ljudi potvrdjavaju, da krava 
pri dobroj krmi tim viie doji, óim vige vode 
pije. Krave, koje su na pali ili se pak bra- 
ne zelenom krmom, da bolje doje, uego oue 
koje se hrane suborn krmom; jer ima zeleua 
krma vutgo vode vu aebi. Zato se preporuca 
a se ktave, dojuice gusto putib napajaju.

N e k a j za k ra tek  Cas-

Sused: Zakaj su tak jako tulni, gospon 
Peter ?

Peter: Ah, moja gospa je denes opet 
jednoga loncá potrla I



Bused : Ah, im to nije Bika) bádog« 
Тактов a kaj se pri vsakoui goepodarstvu 
pripeti.

P eter: Je, ali inoja gospa potere vsaboga 
овса oa mojoj glavi 1



Sused ; Ah, im to nije nikaj bádog» 
Тактов» kaj se pri vsakom goepodaistvn 
pripeti.

Peter: Je, ali moja goepa potere vsakoga 
овса oa mojoj glavi i
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