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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Fittéből Külöp könyvkereskedése, 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési árak:
Kgész é v r e ..............................4 frt.
Kél é v r e .................................. 2 frt.
Negyed é v r e .........................1 frt

Kg\es szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Hmlnpi sten: (loldbnger A. V. és 
Krkstein H. hinl. irod. B irsben : 
Sehalek II., hukes M . tippelik A., 
Daube (i K. és társánál és Herndl. 

Hrünben: Steni M.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelenik h e te n k in t egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsorra 10 kr.

\ »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A-m illennium  a Muraközben.
Még egyre érkeznek be a tudósítások a 

Muraköz egyes részeiből, melyek bizonysá
got vannak hivatva tenni a Muraköznek 
horvátajku. de magyar gondolkozást! derék 
lakosságának kifogástalan hazafias érzel
meiről. Alig van falu a félszigeten, mely 
együtt nem ünnepelt volna ez emlékezetes 
évfordulón az anyaország örvendező magyar
ságával.

A beérkezett tudósítások sokasága, 
melyeket már múlt számunkban közöltünk, 
sajnálatunkra csak kivonatosan, —  szaporo
dott újabban a

Zala-Uj vár

ról kapott efajta hírünkkel.
Itt múlt vasárnap, 17-én. ünnepelt a 

község lakossága. Hálaadó Te-Deum után, 
melyen az egész falu népe megjelent, 9 
érakor gyülekezett a tanuló-iljuság az iskola 
udvarán a lakosságtól követve, fölkokárdázva, 
zászlókkal. Az ünnepséget az iskola előtt 
fölállított emelvényről hazafias beszéddel a 

ívül Tára helyettes plébánosa, VVéber Vincze 
Csáktornyái házfőnök, az iskolszék népszerű 
elnöke, nyitotta meg, ki megmagyarázván a 
nagy nap és esemény jelentőségét, intette a 
lakosságot hazalias kötelességei teljesítésére 
s lelkűkre kötötte, hogy a mai napon külső
ségekben érvényesült ünneplés belsőleg is 
hagyjon maradandó nyomot s legyenek a 
Hazának kötelességtudó, bű (iái minden al
kalommal.

Az ezredévről Kollarics Kikárd tanító 
értekezett, kin kívül több tanuló is szerepelt, 
mindnyájan a magyar történelemből tartván 
előadást részint prózában, részint versben.

Az ünnepély elején a Hymnuszt, a vé
gén a Szózatot énekelték.

Délután majálist rendezett a község a 
kis gyermekek nagy örömére, kiknek meg- 
vendégeltetésére 20 Irtot folyósítottak ;i 
község pénztárából s a melyen Csáktornyá
ról is többen megjelentek. Versenyfullalást 
es ugrást is rögtönöztek, az ügyesebbek kö
zöli 8 frtot osztottak szél, melyet a jelen- 
voltak gyűjtöttek össze a nyertesek megju- 
talmazására Két kis leánykát szép tánczá- 
ért is megajándékoztak.

Beliczán

nz ezredéves ünnepélyt ugyancsak I. ho 
lb-án tartották meg. Már reggel ö órakor 
taraczdurrogások adták hullni a község la
kóinak. hogy ünnepélyre készül a község. 
Heggel 7 órakor megérkeztek Őrség község 
tanulói, Vojnosics Sándor tanító vezetése 
niellett, hogy a szentmisén részt vegyenek. 
1 a# órakor Berk Félix plébános mondotta 
a szentmisét, melyen a magyar Hymnusz 
is énekeltetett; részt vettek a misén a köz
ségek elöljárói és a lakosok nagy része, le

Deum illán az összes tanulók az iskolai te
rembe vezettettek, hol Török Bál tanító az 
ezredéves ünnepről mondóit beszédet, s 
egyúttal köszönetéi fejezte ki Murai Bobért 
alelnöknek. hogy a délután rendezendő is- 
kola-ünnepélyl felkarolni kegyeskedett. Dé
lután 11 órakor mintegy 100 tanköteles 
jött össze Őrség és Beliczáról, hogy az ün
nepély színhelyére, az erdőbe kivonuljanak.

Zeneszó mellett indult el a menet, 
melyei azonban a megindult eső megbontott, 
mire a gyermekek Murai Bobért kastélyá
nak emeletén levő két tágas termébe ve
zettettek.

Nem csekély meglepetésére a megérke
zetteknek a két szép terem pamlagokkal 
és karosszékekkel bútorozva várta a jövevé
nyeket kik később a házi Frnak szives 
biztatására egészen beleélték magukat uj 
otthonjukba, melyben az isk. alelnök ur és 
kedves neje valóságos atyai és anyai jóság
gal beczézték őket. Igazan érdekes látvány 

jvoll. mikor a 100 horvát ajkú gyermek, 
rakta a magyar csárdást, ki csizmában, ki 
mezítláb, sőt ez utóbbiak oly kopogósán 
bök áztak, mintha ők adták volna a muzsi
kusoknak a taktust. Tetejében meg is ven
dégelték a kicsikéket.

Hazaindulás elölt a lanuló-ifjuság ne
vében Török Bál, a községi elöljáróság ne
vében pedig Larnszák István körjegyző 
fejezték ki hálás köszöuctiikct Murai Hó
hér! és kedves nejének szives áldozatkész
ségükért és jószívűségükért.

Az iskolás gyermekek ezután hangos 
éljenzés közben el vezet teltek az iskola elé, 
a honnan Török Bál tanító beszéde után har
sog«') Kijen a Haza« kiállással eloszlottak.

Mu ra-Szent-Máriáu

színién ültek fényes hazafias ünnepet 
e hó 9-én. Mint onnan Írják, már 
korán reggel talpon volt a község apraja- 
nagyja. Az iskolai ünnepség hazalias lelke
sedés között folyt le az összes tanuló-iljuság. 
az elöljáróság és csaknem a község összes 
lakossága jelenlétében. Meglepő.lát vány volt. 
mikora koszorúkkal feldíszített leányok virág
csokrokkal kezükben, a link szép sorban, 
rendben a nemzeti zászlóival, a községi biro 
és jegyző s a többi községi képviselő tes
tületi tagokkal élükön, a templomba vonul
tak. Xyolcz órakor megkezdődött a szent
mise. melyet Hergar István oltani esperes- 
plébános mondott. Még nagyobb lelkesedés 
vett erőt a templomban zsúfolásig megtelt 
ünneplőkön, mikor egyszerre a jól begyakorolt 
tanuló-iljuság énekelte a magyar egyházi 
énekeket, mi nem csekély hatást gyakorolt 
ezen határszéli község horvátajku s igaz 
inagyarlelkü lakosságára. Az iskolai ünne
pély az egyik tanteremben folyt le. melyet 
llergár István iskolaszéki elnök nyitóit meg. 
ki horvát nyelven, de hazalias érzelmű

hosszú beszédben méltatta az ezrodévi for
duló és nemzeti ünnep jelentőségét; hazafi- 
ságra, szorgalomra és vallásosságra buzdí
totta a lanuló-iljuságot. Maga az ünnepély 
változatos programúi mellett igen érdekesen 
folyt le s a llvmnuszszal fejeződött be.

Délután két órakor a tanuló-iljuság 
szép rendben llergár István esperes-plébános
sal élén. a községi elöljáróság vezetése mel
lett zászlókkal és zeneszóval hazafias dalo
kat énekelve vonult ki a szabadba, ahol a 
tanuló gyermekek egy darabig különféle já
tékokkal szórakozván, a község lakossága 
állal meg ve 11 < légeit ettek.

A banket folyamán a királyra, her- 
ezegprimásra és kultuszminiszterre felkö
szöntőket is mondtak. Az ünnepély le
folyását a község jegyzőkönyvileg örök Áttette 
meg. melynek végső passzusa a következő: 

Kitörölhetetlen emlékét visszük magunkkal 
annak a ritka Ünnepélynek, a melyen a 
Mindenható kegyelméből részt vettünk. Való
ban szép jeleneteknek, édes dicső szép ma
gyar hazánk ezeréves fennállásának em
lékére megtartott ünnepélynek voltunk szem
tanúi.«

Alsó-Dombomban

az ünnepség f. hó 11-én tartatott meg. 
Cyönyörii iskolai és népünnep vc-lt ez, 
melynek kedv s emléke megmarad a hor
vátajku, de magyar érzelmű szülök, úgy 
gyermekeik szivében még évtizedeken túl is. 
Az ünnepségei megelőző estén laraczk el- 
dördülése után. térzene mellett az egész 
főtér kivilágittatott; különösen szép volt az 
iskolaépület piros-fehér-zöld színű ablakai
ban »Kljén ezeréves Hazánk« felírással, 
közepén magyar czimerrel. —  11-én reggel 
ünnepélyes magyar istenitisztelet tarlalott. 
Az isleniliszlelet után kezdődött az ünne
pélyes felvonulás az iskolaépületből a főtéren 
levő kertbe, a millenniumi fák közé. A fel
díszített pódiumon már várt Magyarország
unk megkoszorúzott térképe. A Hymnusz 
elének lése után Czimmerman Ferenez plé
bános hazalias beszedd tartott a néphez. A 
gyermekek is szavaltak. Délután 8 óra
kor avatta föl Czimermann Ferenez plébá
nos teljes ornalusban a millenniumi fákat 
nagyszámú vidéki vendég jelenlétében, utána 
nyomban kezdődött az impozáns kivonulás 
a majális színhelyére, hol úgy a gyermekek, 
mint a felnőttek pompásan mulattak. Első 
sorban elismerés illeti meg Hirschler Miksa 
urat, ki a gyermekek megvendégelésére 20 
Irtot, az ünnepséghez több hordó sört és bort 
ajándékozott. Köszönetét érdemel Czimer- 
maiin Ferenez plébános ur, Mihácz János 
körjegyző ur. továbbá a község képviselő 
testületé, mely a népünnepre 60 frtot sza
vazóit meg. Köszönet Alsó-Doni ború höl
gyeinek. kik az asztalokat a legjobb sül
tekkel halmozták el.



Mura-Siklóson.
Az ünnepély magyar misével vette kezdetét 

e hó 9-én, melyen a mura-siklósi felekezeti és a 
mura-sz-kereszti áll. iskolai tanuló-iíjuság, to
vábbá a nép oly nagy számban vett részt, mint a 
legnagyobb ünnepeken.

Mise után a tanulók a Hymnust énekelték, 
majd Kotter Márton lelkész magyar érzelmű be
szédjében ecsetelte az ünnepély jelentőségét, meg
emlékezvén a vérrel szerzett hazáról, annak nagy
ságáról és dicsőségéről, buzdítván az ifjúságot és 
a népet a magyar haza iránti szeretetre. Lelke
sítő beszédjét azzal zárta be, hogy a magyarok 
Istene a magyar hazát addig, inig a világ-világ 
lesz, éltesse.

tizek után több tanuló szavalt, Hiusóezy 
Elek tanító meg értekezett a honfoglalásról. Fekete 
(iéza tanító pedig Szt. Istvánról és a magyar sza- 
badságharczról. Több hazafias dal eléneklése után 
a tanulú-ifjuság és a közönség zeneszóval a zse- 
dényi regényes helyen fekvő erdőbe vonult, hol a 
lelkész, körjegyző és egyesek adakozásából a ta
nulók megvendégeltettek. Estéiig maradtak együtt a 
kirándulók gyönyörködve a tanulók játékában és 
hazafias dalaiban. Mura-Siklósra vissza érkezve, 
a tanuló-iíjuság körbe állt s mégegyszer elénekel
vén a »Honfidalt«, az ünnepély befejeztetett.

A község egy része Kotter plébános vendég-j 
szerető házában hazafias lelkesedéssel fejezte be i 
az emlékezetes szép napot, melynek sikeréért a 
plébánost, a körjegyzőt és a tanítókat illeti meg 
az elismerés.

Tudósítást kaptunk még Dráva-Vásárhelyről, 
Dekánoveczről, Bottornyáról, a hol szintén nagy 
lelkesedéssel ünnepeltek. Ezekről az ünnepélyekről 
lapunk szűk tere miatt, csak jövő számunkban 
emlékezhetünk meg.

* *
*

Múlt számunkban hozott tudósításaink
ból az anyaghalmaz folytán támadt helyszűke 
miatt kénytelenek voltunk a millenniumi 
ünnepélyek kötségeinek födözésére a közön
ség körében tett gyűjtéseket elhallgatni. Meg
ragadjuk az alkalmat, hogy számot adjunk 
az e tekintetben is már akkor hozzánk be
érkezett jelentésekről.

Stridón adakoztak e czélra: Stromszkv 
Sándorné 1. Kozma Márton l Irtot; Kiss 
István (50. Csáries Sándor és Kelnerics Mi
hály 4 0 — 40. Peterka Tódor 30 krt; Petritsch 
Ja kai > és Brod nyák Antal kereskedők cse
megét és czukorkákat.

Rotorban : Hirschler Miksa, Löké Emil 
dr. (Xagy-Kanizsa). Kollai Rókus 32 Irtot 
adlak össze.

Draskoveczen: Konyán László körjegyző 
5 frtol adományozott.

Mura-Szerdahelyen: Besnyák Lajos 2. 
Kaczun Ignácz 1 irtot: Horváth Antal. Csury 
Mária. Szűcs Lajos, Maver Jakab. Rosenfeld 
Jakab 50 50; Maver Manó 40. Lakics
Sándor!) 30. Grahovecz András iskolaszéki 
elnök L> krt, összesen 0 Irt 30 krt.

Mura-Szent-Mártonban: Kecskés Ferencz 
10. Belecz Ede 5. Stőger József 2. X. X. 
szakaszvezetö 3 Irtot. Ledermayer 5 kg. bor
júhúst ősztől! ki. Premier József ormosi 
vendéglős a zenészek költségeit állotta. Kut- 
nyák Márton pálya-felügyelő meg 8 frtol 
osztót! ki a tanulók között jutalomképen.

Beliczán: Murai Róbert és neje 57 liter 
bort. 00 pár kolbászt, kalácsot. Murai Aurél 
és ifj. Murai Róbert 10— 10 krt; továbbá 
adtak még Larnszak István 3. Berk Félix 
plébános, Neumann Henrik. Neumann Ödön 
ispán. Baksza Jeromos, Vojnosics Júlia 1 1
frt; Taradi Bartol. Baksza Imre, Zsarkovics 
György, Habián József. Skvorcz Tamás, 
Skvorcz Iván, Mészáros József 5 0 - 50, Ver- 
bán József 40 krt.

Az iskolák igazgatóságai mindannyinak 
hálás köszönetükel tolmácsolják.

Múltkor említettük, hogy a helybeli 
róm. kath. templomban az istenitisztelet fé
nyét nagyban emelte a khórus. melyet

Czompó Andor kántor a város jóhangu 
fiatal leányaiból állított össze. Miután többen 
érdeklődtek, kik azok, kik a Seyler-féle misét 
oly szépen énekelték s mert egyéb jutal
muk úgy sincs a nyújtott élvezetért, el
ismerésképen közöljük itt névsorukat: Bellák 
Hedvig, Grész Ella, Megla Anna és Juszti, 
Német Mariska és Juliska, Novák Janka, 
Ozsonics Matild, Sárközi Hermina és Jolán 
s Vincze Matild.

Megyei rendes közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 

május havi rendes közgyűlését dr. gróf 
Jankovich László főispán ő méltóságának 
elnöklete alatt, a bizottsági tagok nagyszámú 
részvétele mellett, f. hó 12-én és folytatólag 
f. hó 13-án tartotta.

Elnöklő főispán üdvözölvén a megjelent 
bizottsági tagokat, a közgyűlést megnyitott- 
nak nyilvánította.

A tárgysorozat előtt felszólalt Skublics 
Jenő bizottsági tag a millenáris ülésen tett 
indítványának megújítása végett. A közgyű
lés a vármegye törvényhatósága részéről 
hazánk ezeréves fennállásának emlékezetét 
megörökítendő, a tett indítványra egyhan
gúlag elhatározta, hogy vármegyénk két 
jeles és halhatatlan emlékezetű szülöttjé
nek : Deák Ferencz- és Csányi Lászlónak 
szülőházát emléktáblával jelöli meg lehető
leg még ez évben; továbbá a megyei kul- 
turalapból évenként a z.-egerszegi. nagy-ka
nizsai és keszthelyi főgymnasium egy-egy 
szegénysorsu, szorgalmas, zalamegyei tanu
lójának számára 200— 200 frtos évi ösz
töndíjat adományoz; végül úgy a vármegyei 
tisztikarának, valamint a megye jegyűi nyug
díj kötelékében levő megyei községi- és 
körjegyzőknek a nyugdíj megállapításánál 
az 189b-ik évi szolgálati évet három évnek 
számítja be. Egyúttal Cserfán Károly alispán 
elnöklete alatt Árvay Lajos megyei főjegyző, 
Thassy Kristóf megyei I. ügyész Skublics 
Jenő, Skublics Gyula, dr. Gyömörey Vincze, 
Szily Dezső, Eperjessy Sándor és Hertelendy 
Ferencz bizottsági tagokból álló bizottságot 
küldötte ki az emléktáblák készítése, to
vábbá az ösztöndíjak ügyében az alapitó 
lévélre nézve tervezet készítése tárgyában a 
szükséges intézkedések megtétele végett.

Az alispáni jelentés a bizottság tagjai
nak kinyomatva előzőleg megküldetvén, fel
olvasottnak vétetett s a közgyűlés azt tudo
másul vette s ennek kapcsán Szily Dezső 
bizottsági tag indítványára felhívja a vár
megye alispánját, hogy az ebek összeírásá
nál s az ebadó kivetésénél illetékes közegei 
utján a legszigorúbb eljárást kövesse.

Az elhalálozás folytán üresedésbe jött 
nagykanizsai főszolgabírói állásra egyedül 
Viosz Ferencz novai főszolgabíró jelentkez
vén. őt a közgyűlés egyhangúlag megvá
lasztotta. A novai főszolgabírói állásra Mala
ti nszky Lajos választatott meg Mayer István 
és Merkly Antallal szemben 21 szavazattöbb
séggel.

Ezután ellenjelelt nélkül egyhangúlag 
Bogyay Elemér zala-egerszegi szolgaiamnak 
és Számetz Károly árvaszéki jegyzőnek 
választattak meg.

Megyei árvaszéki elnökhelyettessé a 
közgyűlés Trásánszky Ödön árvaszéki ülnököt 
választotta meg.

A vármegyei pénztárak megvizsgálá
sára Skublics Gyula elnöklete alatt Iláczky 
Kálmán és Koller István tagokból álló bi
zottság küldetett ki.

A megyei összes számadásokat a köz
gyűlés jóváhagyta s azokat a belügymi
niszterhez felterjeszti.

Letenye község képviselőtestületének az 
elöljárók fizetése tárgyában; Kotor kg. kép
viselő testületének telekkönyvi kiigazításra 
vonatkozólag hozott határozata; Csáktornyá
nak a nagykorcsma épület eladása tárgyá
ban kötött szerződése, s határozata a köz
ségi pótadó leírása tárgyában; Dráva-Egyház 
község képviselőtestületének határozata 503 

! frt 75 kr földhaszonbérből eredő régi be- 
; hajthatlan követelések tárgyában a közgyű
lés részéről jóváhagyást nyert.

A megyei közigazgatási bizottság május 
havi ülésén a perlaki és a Csáktornyái já- 
rásbirósági fogházak megvizsgálásán')! felvett 
jegyzőkönyvek be térj esz te Ivén, azokat a bi
zottság tudomásul vette.

Kir, tanfelügyelő havi jelentése szerint 
a minisztertől elrendelt jelentéshez képest 
személyesen tárgyalt Alsó-Domborun az ottani 
érdekeltséggel s az eredményről ;i zágrábi 
főegyházmegyei hatóságot érintő mozzanatai
ban haladéktalanul értesítette.

A zala-egerszegi ügyvédi kamara köréből.
A zala-egerszegi ügyvédi kamara tiszt

újító közgyűlését f. hő 18-án tartotta Boschán 
Gyulának, mint az elnöknek és elnökhelyet
tesnek távolléte miatt a közgyűlés vezetésén* 
megválasztott elnöknek, elnöklete alatt.

A szavazatszedö küldöttség tágjaiul dr. 
Obersolm Mór elnöklete alatt dr. Jámbor 
Márton és dr. Grünwald Samu választat
tak meg.

A szavazatszedő küldöttség eljárását 
befejezvén, kihirdettetett a szavazás ered
ménye, amely szerint Szigethy Antal elnök. 
Hertelendy Béla (Nagy-Kanizsa) elnökhelyet
tes, Hajik István titkár, dr. Czinder István 
ügyész, dr. Szigethy Elemér pénztárnok.

Vátasztmányi rendes tagok: Hoilósy 
István, Boschán Gyula, Thassy Kristóf, dr. 
Kele Antal, dr. Obersolm Mór, dr. Hajós 
Ignácz —  Zala-Egerszegről, Varga Lajos 
Xagy-Kanizsáról és dr. Vaszary János Ka
posvárié)!.

Választmányi póttagok: Hajós Mihály 
j (AIső-Lendva), Csendes József (Tapolcza). 
Makfalvay Géza (Kaposvár), dr.’ Jámbor Már
ton (Zala-Egerszeg).

E választással kapcsolatban a zala
egerszegi ügyvédi kamara köréből közöljük 
a következőket:

A zala-egerszegi ügyvédi kamara lajstro
mában 1895. deczember 31-én bejegyezve* 
volt 174 ügyvéd. Ezek közül 102 vagyis 
58.02% vármegyénk területére, mig 72 
azaz a létszám 34.38%-ka esik a kaposvári 
törvényszék területére, illetve Somogy vár
megyére.

A vármegyékben levő 102 ügyvéd kö
zöl 34 (33.33%) van Xagy-Kanizsán. 19 
(18 0 3 % ) Zala-Egerszegen. 10— 10 vagyis 
(9,80%,) Alsó-Leudván és Tapolczán. b ő 
(5.88" 0) Keszthelyen és Sü neghen. 5 5
(4.90° 0) Csáktornyán és Poriakon. 2 (2.94° ,0 
Letenyén. 2 (1.9(5%) Köves Kállán. 1 I 
(0.98% ) Baksán és Boldogfán.

A 102 ügyvéd közül idő közben elhalt 
Pap Sándor Keszthelyen. Málics János Le- 
tenyén és Takách Alajos Sümeghen.

Vidékünkön az ügyvédek névsora lakó
helyenként csoportosítva:

Alsó Lendván : dr. Chilkó Sándor, Ha
jós Mihály, dr. Hajós Kálmán. Isoó Ferencz.



Kovács János. Lendvny Mátyás. Miklós 
Gyula, Nagy József, Pelrik Gyula, dr. Wollák 
Adolf (10.)

Csáktornyán: Bezélhv István, dr. Hajós 
Ferenc/. Molnár Elek. Wollák Bezsö. Zakál 
Henrik (5)

I,(‘lényén: dr. Csempész Kálmán, Za
kál Gyula (2.)

Nagy-Kanizsán: Habuss László, dr. Bent
zik Ferenc/. Hród Tivadar. Darázs Zsigmond. 
dr. Dick József. Eperjessy Sándor, Faies 
Lajos, Fiscfil Fái. Freiler Adolf, dr. Fülop 
Kázmér, dr. Éried Odón, GyürITy János. 
Hertelendy Béla, dr. Mauser János. dr. 
Kreisler József, dr. Löké Emil. Oroszváry 
Gyula, dr. Ollop Mór. dr. Flosszer István, 
Bapoch Gyula. Itemele Géza, dr. Botschild 
Jakab, dr. Botschild Samu, dr. Hosenberg 
Mór. dr. Sehwarcz Adolf, Szalai Lajos. 
Sebestyén Lajos. Simon Gábor, Tandor Fe- 
reiiez. dr. Tuboly Gyula. Tuboly Viktor, 
Trippammer Bezsö. Trojkó Lajos, Varga 
Lajos (31.)

Ferlakon: Csesznék József, Grész Alajos, 
dr. Kemény Eiilöp. Szebényi Lajos, dr. Ta
más János (;>.)

K C L 0 N F É L É K.
Protestáns istenitisztelet. Hazánk ezer

éves fennállásának em lékezetére I. hó 25-én 
vagvis pünkösd m ásodnapján. délelőtt 10 
é)rakor. az áll. lán ilóképzö-in tézet nagy ter
mében. hálaadó is len iliszle lete l Iáit Seregély  
Dezső nagykan izsai reform  lelkész, a m ely 
ünnepélyre a hazafias közönség tisztelettel 
m eghivalik. A z  egyházi szónoklat után az 
úrvacsora is ki fog szolgáltatni.

Zalavarmegye kirá ly i tanfelügyelőjétől felké- 
reltiink annak közlésére. hogy a nagy méltóságú 
vallás és k«)/oktatási;gv i Min is/Lei* ur 20075. s/, 
magas rendeleti* él teimében a magán után ké
szülő menedékházi dajkajelöltek, vagy kisdedovónő 
képezdénél vagy lanlóbainokon lévén képesítésre 
l.oesálliatók. a Xag\-K;:nizs,' n május hóban meg
tartani tervezett képesítés elmarad. Az érdekeltek 
tehát kérvényüket azon királyi tanfeliigyelöségnél 
nuijtsák he. hol kisdedevámöi képezde van, vagy 
pedig a mely kir. lantéi ;g\eiöség területén az 
IM>2. évi íí(HM». szánnu mag ,s rendelettel kői iil- 
irt tanfolyam tarlalik.

A helybeli Noegyesület mull héten gyűlést 
tarlóit Hennák károly né m nő elnöklete alatt. A 
lob.’, ügyek lelárgyalása után szegények segélye
zőére í rendes és I rendkívüli segélyt szavaztak 
meg s utalványoztaltak ki.

Megjutalmazott tanito. A vallás- és közok
tatásügyi m. ki.. Miniszter a magyarositásban ki
váló tanítók jutalmazására kiutalt nagyobb ösz- 
szeghől .leney Gusztáv csáklo nyai köxs. el. isk. 
igazgabV-tanítónak is juttatott áO frtol. A miniszter 
elismeréséi öl a llivatalo.- Iv ziöny mull heti szánna 
emlékezik meg.

Jegyzők közgyűlése. Z.duvármegye k."»z.-ét:i 
ás körjegyzőinek egylete évi rendes közgyűlését I. 
é. Június 22-én tartja meg Csáktornyán a k«>\«*t- 
kezö tá így sorozattal : az |su5. pénzűi ri számiadá.s 
fölülvizsgádáisa : az |s07. évi köitségwles megálla- 
l'itáisa : az egyleti alapszabályok módosiIáisáira 
kiküldött bizottság jelentésének tárgyalása: az 
(»rsz. közp. jegyző-egylet indítványa a tagdíj hát
ralék, s megyei jegyző-egyletek tauáeskozási és 
szavazási jógáinak az orszáigos jegyzői kongresszu
sukon IVjll’i ggeszlése l ogvá.kan: az IMH>. évi orsz. 
jegyzői kongn sszusrn két tag kiküldése: általános 
tiszt ujitás.

Adomány. Z;d:\-várm.*gye nemesi és 
•‘dnpilványi vá lasztm ánya  Gönczi Ferenc/ 
volt zrin yifa lv i. je len leg  újpesti áll. isk. In- 
nitónak M uraköz és népe ezim íí m onog
ráfiájából két példányi rendelt meg a Csák
tornyái polg. fiú iskola könyvtára  számára. 
Az intézet igazgatósága a vá lasztm ány aján- 
dekáérl ez utón fe jezi ki bálás köszönetéi.

Festetich György szobra. Keszthely 
város képviselő testületé nagy lelkesedés

közüli Imrik János városi képviselő indít
ványára egyhangúlag elhatározta, hogy nagy 
hazánkfiának. Festetics György grófnak, a 
Georginái halhatatlan emlékű megalapító-! 
jának, kinek nagy alkotásához fűződik első 
sorban Keszhely város fejlődése és emelke
dése. szobrot emel s a költségek összehozásá
hoz országos mozgalmat indít meg. A tervi 
keresztül vitele Keszthely részéről bizonyára 
a legszebb emléke les/ az ezredéves ün
nepségnek !

—  Halálozás. Ilirschinann lápót megye bizott
sági tag május hó ló-én Módosán ha u életének 
o7-ik évéhen meghalt. Halálát özvegy nején kivid 
gyermekei és nagyszámú rokonság gyászolja. A 
megboldogultat e hó 21-én d. u. Gsák tornyára 
hozták, s itt nagy részvét melleit temették el 
az izr. temetőben. Áldás és béke hamvaira!

A kanyaró járványszeriilog lépett föl Csák-, 
tornyán s dühöng mérték nélkül az egész város 
területén. Alig van család, a hol a gyermekek vagy 
mind, vagy részlten áldozatul ne estek volna e 
veszélyesnek nem éppen veszedelmes, de azért 
eléggé kellemetlen epidémiának. A kisdedóvó
intézet egy hétig zárva volt már, de múlt hétfőn 
ismételve zárult be ajataja egy újabb hétre, mert! 
az óvoda 05 tanulója közül csak lő jött egész
ségesen az intézetbe, a többi mind betegen feküdt 
oda haza.

Nyilvános nyugtázás. A helybeli pol-
iskola ifjúsága állal beszerzett zászlóh oz 
adom ányaikkal a tanuló-ifjuság részéről a 
következők  já ru lla k : llirschm ann Sándor. 
Kozlik Jenő. M aver Leo I I Irtot; Sérv 
G yörgy 00 ; Báchracli Kleméi*. Blatt Benő. 
f arkas Dénes. ilj. G ráner Henrik, id. G ráner II. 
G ráner B.. Ile in ricb  F . Ib inricb A lfred. Mari
ninim Ernő. Jugh József. Kolin Arnold Kop
já l- Lajos. Kösz Károly. Korpics Bezsö. Klein 
I lugé>. K lein Zsiga, Kolin Hóbort. M aver 
Sándor. Moharics A lajos. N ém elb  Gyö/ö. 
Ném eth Lajos. F rém eez Imre. F id ír M ihály, 
Pólyák Dezső. Pó lyák  Pál. Piridéi* J . H liédey 
A.. S lesinger Lajos. Slög<ir Béla. Sim oncsics 
László. Soós Pál. Szabó (ívn ia , Tódor Lajos. 
W ollák Győző. W risz  Hugó. W ellendorfer A. 
50 50 : Treb iczky Jé»/sef. Varga János
i() 1-0: llad rov ics  J ó zsT  Ön: Barlal Béla.
Barlal Elemér. Csakatburner Lajos. Győri 
V ilmos. Heinricb Andor. Horváth Miksa. 
Loucsár Nándor. Lesz jak Pál. N igeli Budoll. 
N (‘iiiiiann Vilmos. S landor Pál. \ inkovics 
Elvűn. W lassics Ernő 30 30 : Mráz Kálm án
2 ö ; Grosz Samu. G rósz Mén*. Haha Miklé»s. 
Karlszberg(‘r István, M aszlnak József. S v á jv ll 
Ödön 2ö 2ö : Heinricb Hóhért. Neum ann 
Antal 21 21: Bellák Alajos. Doutsch Béla.
E(‘isz László. Godina Ignácz. Ilrebák Imre. 
Kopcsándy Mihály. Knorczer István. Klein 
V ilm os Eoparics Bé»kus. Lukofnák (H lo. 
Bédei László. Síéin Bérihold. falábéi* Lászlé). 
Torkos Ferenc/. Fugái* József. 20 20 :
Doutsch Bezsö. Pollák Géza. Szencsár István. 
W iinscb (ívn ia  lő  l ő :  Blatt Aulai. \ uka- 
szovies Béla Pálinkás Lajos. Szom m er Miksa. 
Zadravec/ János. I'm idak Lajos. Kopjál* Jó
zsid’. Lövenslein  Antal. Novoszel Sim on. 
N ovak József. Surdi Sándor. Tom asics Mi- 
liálv. Végb Eerenez. Végh Mihály 10 10:
Bernhárd Eerenez. Heinricb Hezső. La kies 
János. I.akies Ignácz. Novak islvan Peru lka 
Emil. Török Lajos. Vukászovics Tódor 5 - o : 
llász József és F e ien cz  2 2 : M arinovics
Ferenc/, Práger Ödön. llernslein  Sándor. 
Molnár Ferenc/. Práger Jenő. T islárics Károly. 
Zeisler Samu. V izy  G yörgy l — T  krl, ösz- 
szesen 33 írt 91 krl.

A dunántúli közművelődési egyesület 
igazg. választmánya Széli Kálmán clnöklese 
alatl e napokban nagy fontosságú ülést tar
lóit. melyen Porzsolt Kálmán főtitkár elü- 
lerjeszlésére megállapították az egyesület 
millennáris munkaprogrammját. Az egyesület

a millennáris évben fogja fölavatni már 
eddigi működő négy óvodájának épületét, a 
peri ki (Zalamegye), városlődi (Veszprém- 
megye). tárnoki (Fehérmegye) tarjáni (Ko- 
mároimnegye) óvókat; továbbá mindama 
dunántúli vármegyékben, melyekben még 
ovoda nincs, ez év folyamán uj óvókat fog 
létesíteni, nevezetesen Sopron-, Győr-, Vas-, 
Somogy-, Tolna-, és Baranya-vármegyében. 
A magyar nyelv tanulásában előmenetelt 
lett tanulók s annak tanításában sikereket 
elért tanítók jutalmazására ösztöndíjakat fog 
az egyesület szétoszlani s ezenfelül hazafias, 
népies iratokat több százezer példányban 
a nép közölt ingyen szétosztani. Az egye
sületnek első vándorkönyvtára most készült 
el s a választmányi ülés már a második 
vándorkönyvlár berendezésére utasitotla a 
főtitkárt. Az ezredéves kiállításon az egye
sület szerény arányokban vesz részt: egye
sületi kiadványain kívül néhány óvójának 
rajzát és egy vándorkönyvtárt állít ki. 
Ez idei közgyűlést június hónap első felé
ben tartja az egyesület, mely a lefolyt év 
alatt több uj alapitványnyal gyarapodott

Árvaügy. Az árvaszéki elnök jelentése 
szerint a fogalmazói karnál márczius végén 
hátralék volt 0.070, április hóban beérke
zel! 3.001) s igy elintézés alá került 9,082 
ügydarab, megyből április hóban elintéztek 
2790 drhot s igy április búban hátralék ma
radi 0.292 ügydarab. Az irodánál márczius 
végén hátralék volt 500. április hóban leírás 
végett kiadatott 2.790, összesen 3.295 ügy- 
darab: ebből április hóban leírlak és expe- 
diállak 2.911 ügydarabot s igy április végén 
hátralékban maradt 384 darab.

..Zalavármegye Gazdasági Egyesület'
lláczky Kálmán ügyvezető elnök elnöklete 
aluli az egyesület helyiségében tartott ren
des közgyűlésen elhatározta, hogy a f. é. nyári 
rendes közgyűlése alkalmával Keszthelyen mil- 
lennáris közgyűlést tarka melyen Hertelendy 
Eerenez indítványára 2.000 forintos alapít
ványi lesz oly i zéiből, hogy annak 100 forintot 
tevő 5%-os kamata minden évben a keszt- 
helvi gazdasági intézel szegénysorsu, jóvise- 
leiit% zalamegyei beadójának ösztöndíj képen 
üdülik. A di.-/közgyűlésen az ezredéves ün
nepel méltató beszéd tartására Hertelendy 
Ferenc/ leseneze tomaji nagybirtokos ké- 
retell fel. aki a megtiszteltetést el is fogadta. 
A közgyűlés Svaslits Henó volt főispán 
Öméltóságának, mint a gazdasági egyesület 
diszclnökének. ezen állásról való lemondá
sát nem fogadta el azzal az indokolással, 
hogy ö annak idejében nem föispáni mél
tóságánál fogva választatott meg diszelnö- 
kül s igy a megváltozott hivatalos körül- 
ménvek a lemondásra okul nem szol-

Vasuti menetrend.
Budapest télül: óik. ITh ind. 1 AJ (KV- v*) * 

ő.-ó (i.ofi (sz. V.); 12.57 l így. v.)4.01— 4.15 (sz. 
v . ) ; é.9.«J» (v. v.) Prágerhof felöl: é. 4.JJ-•~4.*2 
így. v.); ind. öá£ (v. v.); 1 1.29- 11.39 (sz. v.); 3.59 
Í.02 így. v.i; 9£> 10.07 (sz. v.); Z.-Egerszeg
telöl: é. S.I2, OTb i. reg. O.OO, d. u. 4.28. Vurazsd 
te löl: é. 4.22. i. '*w  5.40 0.15, 11.13— 11.44, 
12* ó(» | • 20. : 1\>< i í * 2< >. 0.:*o II . 17 órakor.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

m a r g it a i  Jó z s e f , z r í n y i  k á r o l y .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljko tičuč se zadržaja 

novinah. naj se poáiljaju na 

ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznana 

pošiljaju.

MEDJIMURIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 fn 

Na pol lela . . . .  2 Irt. 

Na čet vert leta . . .  1 jj p

Pojedini broji koštaje 10 kr.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazečj družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k e  n e d e lju .

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računajú.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, » Medji in lirske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Hiroviti ljudi.
Čovjek ima kak i godine svoje protu- 

ljetje, ljeto, jesen i zimu. Vu njegovu se 
životu izmunjuje radost za žalošču, kak 
kad se vu godini izmenjuje vedrina s oblači- 
nom. svjello s tminom, toplinom sa zimom, 
tišina s vétrom. No vsaki čovjek ipak nije kakti 
cela godina. Malo ib je, koji bi preživeli vse 
mčne poput godine, koja cvetučim svojim 
protuljetjem tak divno priliči poletnoj mla
dosti, vručim svojim Ijetom i rodnom svo- 
jom jeseni krčpkoj muževnosti. a pustom i 
1 ledenom svojom zimom slaboj starosti. 
Nije li tak?

Nuder se oglednite okolo sebe i spo- 
menite se vsili onih, koji su bili i koje jošče 
obasjava sunce Božje. Zračunajte, koliko 
ih je poraslo, koliko li precvelo, koliko has- 
nilo prije, nego kaj ih je obladal božji sen. 
Vnogi su ostali paluljci, pak makar su rasli 
ljeta i ljeta. Nemislimo nejakih onih malisa, 
koji su stopram ugledali svétlo svéta, pak 
ih je naskoro opet nestalo vu naručju ne- 
smiljene smrti. Veliki su to, odrasli mališi, 
koji ležiju još vu povoju, koji doduše vi- 
diju svčt, ali ga nerazmeju.

Kad bi mi ljude razmetali po godišnjim 
dobah, mogli bi o ve odrasle mališe da uvr
stimo vu rano protuljetje. Oni rasteju, ali 
necveteju i nerode. —  Gdč ima takvih ljudih? 
—  Blizu, daleko, povsud. Ima ih velikih s 
malimi, drobnimi glavami, ali i ogromnih.

debelih glavah, no —  s malim sadržajem. 
Niste li ih vu življenju nigdar sreli?

Drugi su odrasli, pak cveteju črez ves 
svoj včk poput vječnog protuljetja. Cčlo im 
je žice posipano s dišečim cvčtjem. Život 
im je blagi, božanski maj. Malo je takvih 
Namjeri li vas kad god srečna sudba na 
njih, veselite se onoinu srečnomu času, pak 
odprite dušu svoju, srce svoje, da i vas 
okrčpi blagi njihov dašak.

Ima ih opet, koji su rasli, cveli i do- 
zreli, pik hasnuju sebi i bližnjemu. Ovi su 
prave radilice, pravi blagoslov Božji. Stupovi 
su lo družtva. Na njima svčt stoji. Povsud 
je iščeju, vsigdi ih želiju. Kud god preha- 
djaju, pretvaraju pustoš vu bujnu zelen. 
Gdč osnivaju mili dom svoj, ond * niču iz 
črne zemlje beli gradovi. Sramežljiva golo- 
tinju zastiru plaštom rušnim. Temini noč 
pretvaraju vu sjajni dan. Oni blaže boli. otira 
suze žalostnice, rččju: srce njihovo pano 
ljubavi, a volja jaka —  nosi svčtu zveličenje.

A niste li još vidli onoga čudljivoga. 
premenjljivoga, hirovita mušičava stvora, koji 
je zastal onoga meseca, kad se nebo tak 
rekuč va isti čas vedri i oblači, kad se svčti i 
škropi kad grije i sneži.

Kalikó je takvih, koji su n i torb draživa, 
koji sa la na zemlji kak bič Božji grčšnomu 
čovječanstvu. Niste li ga još nigdar nikaj 
zaprosili? Ako niste, onda sle jednu gorka 
menje vu svom životu izpili.

Vi imate vu njčgove milosti nekaj da 
zamotite, a vaša je mólba pravična i prešini. 
Vi komaj čekate i brojite one čase, koji se 
vlečeju ponudi, dok vam buda slobodno, da 
stupite pred lice njegove milosti. Jeli bi me 
hotel slušati? —  A gdo bi to znal? Ima 
jeden, koji to sigurno zna. Njega pitajte. 
Sluga njegov ili sobar njegov, koji vidi vsaki 
dan lice njegovo i k o j i s toga obzorja zaufano 
pogadja. hoče li denes vedro bili ili se 
oblačiti.

Želite li da zeznate, kak vas bude 
prijela njegova milost, zapitajte njegova so
bani (bedintera), kako ti je njegova milost, 
dostojala prespati liha noč, kako li izvoljela 
da zajt rek uje.

Vu velikoj fabriki naj mil je bogati gos
podar dobroga delavca (radnika* koji od rana 
pak vse do kesna marljivo sjedi za stolom 
i za krvave krajcere zračil- nava šefove 
jezero i prenaša stavke iz jedne knige vu 
druga. Pak ipak j * taj delavec srečeni pre- 

I srečen, kaj ima čedno to službicu. koju je 
lak dugó izkal i napokon ja izprosil. Jeli 
stalna la njegva službica? Morti denes jbš 
i zulra. Gdo bi mogel znali, jeli još i pozutra? 
Gospodar fabrike, koji zapoveda vsilil va njoj. 
Mislile li?Ah.molim vas Ijepo, kaj nema on dru- 
goga posla, nego da si gla va tere s tak vini 
sitnicami! Ima on druge brige. Denes još i 
zulra široke je volje. Govori o velikom do
bička. o burzi, od Ijepili konjali, gospodskih 
psuv. o dobrom vinu, od vsake fele vugodne 
i ravkošne zabave. Ali pozutra! Bože moj.

Z A B A V A .

Kak je živinar (Állatorvos) iz Zden- 
čine svoje dečke učil u školu hoditi.

Živinar iz Zdenčine nije bil nikakov 
bogataš; jer su njegovi kunti odviše pametno 
živili za zbetežati moči.

Liepe zelene sienokoše pružale su im 
zdravu hranu, a kak krištal čisti zviranjki, 
najfineše pitje ovoga svieta. Oni su riedko 
kad pr« eč jeli, a preko žedje pak piti. lo 
im je bilo skroz i skroz protunaravno. Svoie 
tielo su proti nepogodam vriemena znali 
tak vtvrditi i na sve priučiti, da se nisu 
morali svakoga vietreka i deždjeka bojati 
kak mnogi varoščanci, a i svaki dan su se 
toliko gibali, da su njihovi kotrigi bili gibki 
kak vratca na žepnoj urici, njihove mišice 
čvrste i napete, kak štrunje na bajzu, a da 
bi pak želudac im ikada svoja služba bil 
odpovedal, o toni nikada nije nili za po
misliti bilo.

I ovak se o težkih bolestih u pošlova- 
nih konjskih i volovskih familijah nikada 
ništ nije čulo, te je jedino zivinarov bugji- 
lariš bil jako betežen, jer je baš r.idi zdruv- 
Ija živine, sam dobil hektiku.

Kak več jesu roditelji, oni hoču svoju 
diecu na vekšo spravili nego su sami, za 
da im bude danas zulra bolje išlo nego 
staroj truloj koreniki.

Ovak je bil i živinar iz Zdenčine.
Kad su anda njegovi dva dečki Jakob 

i Bartol pučku školu več prerasli i za nju 
prespametni postali, sveže im otae na večer 
dva navezka i odputuje u jutro su svojimi 
budučemi učenjaci u IVšlu, gdese fabriciraju 
tiškališi. plebanuši, ljudski liečniei i raznovrstni 
odlični činovnici (beamteri) sa zlatemi portami 
i srebernimi zviezdami.

I kad je dečke tam predal, prekriži je 
liepo polag krščanski' navade, povrne se 
domov i tam se pretegne kak mu je poplun 
vsegnul. dapače još malo krajše, jer hodjenje 
u školu nije badava. te su si mati i sestra 
morali vtrgavati, ako sil hoteli za dijake 
zmagati, i to sve im nebi bilo žal te bi si 
drage volje još više bili vtrgavali, da bi se 
nj«hovi dečki u školu hodeč izbilja bili i 
marljivo učili.

Ali kad su oni došli u ona stanovila 
lieta, kad se prve dlačice na bradi kažu i 
glas malo hrapavi ji postaje onda več za 
nikaj drugo nisu hoteli znati, kak za novce 
od svog otca i za ferialne dane od svojih

professorov. Sviin opomenam i nagovaranju 
su se samo smejali i sva govoreuja od strani 
roditeljah i professorov bile su za nji* rieči 
koje su po vietru došle a isto lak i otišle, 
učenje pak im je bilo lak drago kak biku 
sekira.

Bartol je samo cukal i frkal svoje ne
koliko dlačic na bradi i gornjoj ustnici le 
je pušil cigare, dok je znal prebledeli kak 
krpa u licu, a Jakob si je pustil svoje lasi 
na glavi rasti, da su mil do pleč dole viseli 
kak grive, a krvave krajcare, koje su si ro
ditelji i sestra doma od vast vtrgavali. je 
samo zlatomu oroslanu tam u Kerepeskoj 
ulici za pivo u ždrelo liital

To su ova dva nevaljanca tak dugo 
tierali, dok su pismeno dobili, da za štuili- 
ranje nije dosta samo talent, jer bez mar
ljivosti se navadno drugi red zna dobili i 
(lok je otcova vreča trpljivosli bila na toliko 
prepunjena, da se je po sredini na dvoje 
razdrápila.

Ali taj isti otac je več iz svoje mešt- 
rije znal, kak se plašljivi i neposlušni konji 
pitome.

On si je anda mislil: »Ako se nečeš 
prilagodili u Miroven i Liepovcu, lak burno 
probali jedsui kral u Kečkaneu i Batinovcu:



kak li je! To več nije onaj isti dobri, sladki, 
mili, žaljivi gospodar. Ves se premeniI kak 
j a je samo vrag vu njega vlezel. Vrata je 
od kancelarije žirom odprl, pak larma, viče, 
psuje, žirnfa. Nikaj mu nije pravo, je vse 
vu redu.

G de je kniga blagajne (kaše)? —  
Sim krugu blagajne! Evo zapovédajte!
—  Lenjaki, sami lenjaki vu poslu, pak kak
bi si čovčk onda mogel pomoči. —  Opros
tite gospon principal. Kaj oprostite! Ja
neopražčam nikaj! Vredite si posle i da mi 
za četiri dni ostavite hižu! Jeli ste razmeli?
—  Ali. ,. Nikakvo ali, nečem nikaj viže čuti!

Eto ga, gde se žuri vezda iz hiže, vu
hižu, da se na koga toga jož zdere i da 
komu tomu jož odkaže.

Kaj mu se ipak tuliko strašnoga pripe
tilo, da je tak grobijanski? E dosta. Zavad- 
lal se je s prijatelji fabrikanti za dvadeset 
(hišah Heidsiecka, da če njegovu »Mary« 
(konja) kod velike utrke zapasti prva, kra
ljevska nagrada. No to je bila samo pusta 
nada. Zapolo ga dvčsto cekinah tretje* na
grade. a vadlingu je zgubil. Zato je skorom 
obnorel. On se bude opet vmiril i ublažil. 
Izvedrilo se bude njegovo smrknuto i zbur- 
kano »ja«, no opalo je več nekoliko debelih 
ledenih komadah iz aprilske njegove duže 
i ranilo nekoliko nedužnih a morti vubilo.

O, kak je denes gospon direktor prija
zen i ljubezen. Divan čovjek. A zutra? Srdito 
gledi na svoje podčinj *ne. a s nijednim da 
bi simo reč, nego kai mora sbog službe. 
Kak to? Odkud včerašnji blagi onaj smežak. 
koj vse oživljava, a denes Irmini onaj pogled, 
a kojega krv. vu žilah ledeni? E. odkud? 
Jednostavno odonud. kaj je gospon direktor 
včera bil dobre volje, a denes je zle volje.

Ali si li Trezi d*n*s nesnosna. Kak 
de si obnor 'la; vse delaš naopak. Kak si samo 
preslrla stola! To je strašno! A ti stolči, te 
kupice, te (laže, ali vse*. Vis »put sbilja čov
jek kaj bi ti rekel. No vezda jož buljiš vu 
me! Odnesi se, da te nevidim! Vezda več 
znam. da denešnji zajtivk nebude niti za 
svinje, a kamo li za poštmoga čovjeka. Tak 
j(* navčk. kao ni j * čovek sam pri poslu. 
Onda je vsi* zlo i naopak. Vsu hudem ne-

kad lumpi neču dobri biti u Sitovcu, moz- 
bit bu ižlo, tak u Gladoven, pak ako im je 
u Veselovim preveč dobro ižlo, tak imamo 
mi za nje dolini žkolu u Trpljinovcu, od
kud su več mnogi nevaljanci kak pravi 
ljudi izažli.«

Ovak si je mislil o tac, te je dal Bar- 
tolca k jednomu žožlaru a Jakopca k jed- 
nomu ciglaru u nauk i sad je bil veselim 
dánom i ugodnim uram kraj i konec.

Bartolec je moral od jutra do kesno u 
noč diecu zibati, podplate luči. dretii smo
di i cipelő* raznašali, a hlapsl je puno krati 
obdržaval faženku. jer on j<* u zraku (ličkal, 
kad god mu se je vidlo te je baš veselo znal 
plesati esardasa po Bartolčevih plečih.

Jakopcu pak su njegovu grivu do koži* 
odn*zali, a ktomu ji* zgubil čižme i cipeli* 
h* je moral bos po ilovači skakali, blato 
mesiti, cigle delati u največoj vručini cieli 
dan na suncu i ognja n ciglani podržavati 
cielu noč. a njegov majster je*bil lak ne
spreten. da je miesto vola. koj je cigle odvažal, 
navadno bičem Jakopca pogodil i lo navadno, 
dosta slano.

Ako pak su si? kad i kad živinar, soš- 
tar i cig lar u krčmi sastali, n. pr. u nedelju 
n vrieme kad su se zviezdene birkice po

poslužnu družina raztirala. Sami plačeni 
neprijatelji.

1 lak je jož dugo grizla milostiva gospa 
svoju Trezu i drugu družinu, ar —  no ar 
je kitničarka več prodala onaj beli žkerlak 
s nojevim perima, koji joj se včera vu iz- 
logu toliko dopadal, da je nakanila kupiti 
ga. A komu ga je prodala? Jednoj drugoj 
milostivoj. a ta je milostiva bogata posjed- 
nica. s kojom se naša milostiva natčče vu 
toaletama. Uenežnji je dan bil družini pravi 
pekel, ar se nije izpunil milostivin hir 
a tih je hirov bilo gustekrat —  pregustokrat.

Dogodi se, da ju čežljarica dobro nepo- 
čeSlja: ili joj preveč ili premalo naruda lasi. 
preč vrsto ju ili preslabo pod veže, preduboku 
ili previsoko namjesti frizuru, nezgodno joj 
zatakne igle —  i onda: Bože smiluj se Trezi, 
Bari. Jagi. Jošku. Šteti, Mišku. Janku, kak 
se več kada zove koje družinče; ar od naše 
milostive doletiju i odletijo sluge i služkinje 
kak potniki na tramvaju. Ne morti stoga. 
kaj ili nebi plačala i kaj ih nebi branila. 
Na to se nemore n ijed no da potoži, nego 
na mitostivine Ilire, muhe i mušice, zaradi 
koj ih je nepodnosljiva.

Neima li dosta takovih ljudih? Dakak. 
da ib ima —  i preveč. I vi ste sami več 
imali sgode. da ih upoznate, da podnosite 
njihove Ilire. B<*kli Imdete, da su ovakvi 
ljudi nesreča svojoj okolini, ali da je to več 
vu naravi njihovoj, pak da nemogu drugčiji 
da budu —  no to oije tak. Tomu je uz- 
goi kriv.

Na roditeljima je i iizgajaleljima. da 
svetu nepodaju takvili ljudih. Ovi morajo 
da izvlečeju svoje odhranče iz aprila života, 
iz mušicah i svoj .»volje. Nek gojenci k lišaju 
i majskih radosti, ali ili valja privučavati i 
na znoj lica svogi za Ijetne žege. da budu 
mogli vuživali jesenski plodove. Onda če biti 
ovakvih menje, koji če uzprkos godinama 
svojim i sedoj glavi svojoj ostati vu mesecu 
čulljivosti vu aprilu.

(Konec sljcdi).

Prired il:

(m Ifi fi Ft* rc n rz.

nebeskoj sienokoši pasle a iniesec je med 
njimi u velikem okrugu kakti pastir bodal, 
onda su si znali onak znamenito nanigavati 
i požmrkavati te su si i zdravlje kupicami 
Bog živi trkali.

Soštar je rekel: »Hlapi i Bartolec su 
več prhki!«

Na to je ciglar odgovoril: »llovača i 
Jakopec su mehki!

A na zadnje živinar: Ja se riadjam 
najboljemu, te vas samo prosim, da stro- 
gostjum nežparate! Em vi znate, da ja moje 
dečke rado imam. pak bi rad nekaj pravoga 
iz njih napraviti. I studiranju je treba nauk, 
koj hoče u žkolu hoditi, mora se učiti, tak 
mi je professor rekel. A vas sad prosim da 
skrbite za to. da se budu mogli učiti.

I kad je lieto u vekivečno morje odteklo, 
tri sto šestdeset i pet kapljic svake dvadeset 
i četiri ure po jedna kaplja, i kad su se 
školi* posle torij uh opet odprle, navezal je 
živinar opet dva navezka le se je jednog 
jutra sa svojimi dečki opet na put spravil 
u I Všlu. gde im je opet našel kožtu i kvartir 
i dal je zapisati u žkolu.

Brije nego se je domov povrnili, rekel 
im je samo:

»Sada, dečki, sad hoču videti, jeli ste

K A J JE  N0Y0GA?
Počajtni doktori budlmpeštanskog sveučilišta.

Budimpestansko sveučilište držalo 18. 
majuša svetčani skup vu kom je proglasilo 
povodom milenija 52 počastila doktora, i 
to: 4 doktora teologije (Fraknói, lrsik. Mohi, 
Bajner. magjarski kanoniki); 7 doktora vsih 
pravoslovnih znanosti (Szabó, Csemeghi, Unger 
vu IVču, Solun vu Leipcigu, Iliibler vu 
Berlinu. Liszt vu Halli. Dareste vu Parizu); 
fi doktora državnih znanostnih (grof Albert 
Apponyi,Menger vu Beču.Paul Leroy-Beaulieu 
i Emil Levasseur vu Parizu, Rodio vu Rimu, 
Sedgwik vu Cambrigdu); 8 doktora kanonič- 
kog prava (nadbiskup Samassa, Scherer vu 
Gradcu i Freisen vu Paderbornu); 8 doktora 
medicine (vojvoda Karl Theodor bavarski, 
Than vu Budimpešti, Shavv-Bilings vu Phi- 
ladelphiji, Lister vu Londonu, Retzius vu 
Stockholmu, Baccelli vu Rimu, Eduard Roux 
vu Parizu); 21 doktora filozofije (nadvojvoda 
Jožef, grof Béla Széchenyi, Semsey, grof 
Kuun, Szilády, Lóczi i Pauler vu Budim
pešti, Bunsen vu Heidelbergu, Bryce vu 
Oxfordu, Vihart vu Fireuci Berthelot vu 
Parizu, Herbert Spencer vu Londonu, lord 
vu Glasgovu. Hartel vu Beču, Wund vu 
Leipcigu. Miiller vu Oxfordu, Grimm vu 
Berlinu. Sshuchardt vu Gradcu, Aspelin vu 
Helsiugforsu, Radiov vu Petrogradu, Zmaj 
Jovan Jovanovič vu Novomsadu, professor 
dr. Vatroslav Jagič vn Beču, Mommsen vu 
Berlinu i Emmil Tezza vu Podovi,

t  Grofica Katinka Andrássy.
Pred par dnevi po polden ob 5 vuri 

preminula je vu svom budimskom dvoru 
vdovica grofa Julija Andrássya, grotica Ka
tinka Andrássy, rodjena grofica KendelTy. 
S njome je izgubila magjarska aristokracija 
jednu od svojih prvakinja, koja neročito od 
u vedenja dualizma pak vse do Ijeta 1880, 
vu družtvu zauzimata sjajno mjesto. Duho- 
vitošču, Ijepotom i uplivoin nadkrilila je 
sve svoje suparnice, pa je sve to umjela 
upotrebiti vu slavil i basen svoga naroda, 
kojim se je ponosila,

Grofica Katinka rodila se je Ijeta 1884. 
vu Erdelju. Njezin oteč, grof Adam Kendeffy,

se navčili u žkolu hoditi i študirat.! Ako 
bu sad ižlo. dobro je, ako pak niti sada 
nebude ižlo. menije i onda prav —  zbogom!«

I ter kak je ižlo?!
Svake pol godine su oni sad dohadjali 

sviedočbami »s edlikom« domov, te je Bar- 
lol danas čoviečanski liečnik, a Jakob jedan 
strašno spameten professor.

Ja poznam obodva te me veseli, da 
spomenek na svog sada več pokoj nog otca, 
riečjum i činom, svakom prilikum blagos- 
livlnju.

Velikodušnost i poštenje.
Nieka vrlo siromaška žena, koja jedino 

veselje tim imala, da joj je kči bila dobra 
i kriepostna. ižla je jednoč skupa svojom 
kčerjum k-glasovitomu kardinalu Farnese, 
koj je poslie od godine 1584— 1549 papa 
bil pod imenom Pavel III, te je zaprosila 
za audienciju.

Audiencija joj bude dozvoljena i obodve 
ženske stupe pred kardinala te mu se sta- 
rija prituži, da je skup sa svojom kčerjum 
u pogibelji iz svojeg malog kvartira izterana 
biti, kojega za sada ima pri jednem bogatom 
čovieku, a to zato. jer mu ov hip nemre 
plahti dug od pet cekinov.



bil je pobratim i siiborac Nikole Vesselenyia, blagost, miroljubivost i pomilovanje knezova, 
a vumrl je več 1835. naglom smrtjum od Enciklika se za tim osvrče na magjarsku 
kupi kakti posljednji mužki potomak svoga hišloriju od dobe Štefana i Gcjze ter sječa, 
imena Njezina majka udala se je k sueša da su rimski pape i gradjanske sloboščine 
za grofa Frauna ter je počelkoni petdesetili Magjarske podnpirali. Papa žali. da da n as i 
godiuali š njome došla vu Pariz, gde se j medju onima, koji su odrasli vu krilu cirkve, 
je bila sakupila četica magjarskih emigranta.' katolički navuk i njegovi propisi učna laze 
medju njima i grof Julio Andrássy, kojijonog uvaženja, kaj ga naslužuju. Enciklika 
je bil 1H19. zaradi sodelovanja vu pre- pazljive čini, kak je pogibeljno uklanjati se 
vratu in contumciaam obsudjen na smrt. (bahati) slavnim tradicijam predjah, Svaki 
Tu se je ona ljeta 1850. udala za grofa gradjanin, koji ljubi svoju magjarsku domo- 
Andrássya, s kojim je sprovela Hi godine vinu, moral bi se zavjeriti, da če sucljelovati 
vu srečnoj ženitbi. kod odstranjenja uzroka nesloge. Napokon

Pripovéda se. ali nije zajamčeno, d « se hvali enciklika počasti, koje če se izkazati 
je austrijski poklisar vu Parizu, barun Ilid)- kruni sv. Štelana, jer če to povekšati poči- 
ner, jedmi vuru pred vjenčanjem grofice | tanje puka naprama hiži llabsburžkoj i uve- 
Katinke s grofom Andrássvem, oprosül od čati njezinu privrženost svetoj stolici, koja 
nje, jer da vu buduče nemože občili sa joj je poslala korunu svetoga Štefana kakti 
suprugom buntovnika. Grof Andrássy pnvr- zalog saveza;a



Nyersselyem básztruhákhoz való kelmét 8 frt 65 
krtól 42 frt 7.) krig egy teljes öltönyre Tusaors- és 
SliantunfeB-Fongecs valamint fekete, fe liérés s z í n e s  
Henneberg-selyem 35 krlöl 14 frt <>.» krig métmenkint, 
sima. csikós, koozkázott, mintázott, damaszt sat. (mintegy 
240 különböző minőség, 2(XX) s/.in és mintázatban stb. 
a megrendelt áru postfibér és i Ammentesen házhoz 
szállítva, mintákat postafordultával küld: Hvnnvh^rji 
d, (cs. és k. udvari szállító) svlyetngyAni Zürichben. 
Svájciba ezimzett levelekre 10 kros, levelező-lapokra 
5 kios bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. ;t
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könyvnyomdája

Cs ák t o r nyán ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel vae felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m unkákat,
u. m. névjegyek, levélfejek, m eghívók, eljegyzési-, eske tés i- és gyászje len té 
seket, — szám lák, körlevelek, h ivata los és m agán nyom tatványokat, röp-

ira tokat, m űveket stb. stb.

bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb árak mellett.

Csodálatos hatású! Úgy öl, mint semmi más szer
dzlosan és gyorsan mindennemű ártalmas rovart, miért is millió vevő által dicsérve lesz és kerestetik 

Ismertető jelei: i. A lepecsételt üveg. 2. A név: ZACHERL.
Valódi kapható:

Alsó-Lendva: Perlak: Polsztrau:
Fuss Nándor gyógysz. Kramarits Viktor Habit Miksa.
Freyer Fűlöp Sosterics Pál.
Arnstein Benő.

Nyomatott Fischel Fűlöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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