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Hirdetések jutányosán számíttatnak.
M U R A K Ö Z

A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l  :
Strausz Sándor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

dijak, nydtterek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
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DÉKÁNY VUHÁLY

A kisipar önálló vámterületben.
A nagy tőkének megvannak a maga 

lapjai s a maga közgazdasági irói, akik évek 
óta hirdetik már, hogy a kisipar ideje lejárt, 
mert mindenütt kiszorítja a gyáripar. Kifej
tik nagybőlcsen, hogy a gyár gyorsabban, 
jobbat és olcsóbbat készít, a kisiparos a 
gyárral konkurálni nem képes, minélfogva 
az nem tehet egyebet, mint hogy szépen be
csukja a műhelyéi s beáll munkásnak a 
gyárba.

Az ilyen érvelést a leghátorozottabban kell 
visszautasítania minden kisiparosnak s a 
modern haladás barátjának. Akik igy imák, 
illetve iratnak, azoknak az a célja, hogy a 
közvélemény s az állam figyelmét a kis
ipartól elvonják s hogy az intéző köröket 
megnyerjék azon nézetnek, hogy hiszen a 
kisiparosokon segíteni már úgy sem lehel, 
legiobb, ha egészen elpusztulnak s munká
sokká válnak. Amiből természetesen az kö
vetkezik, hogy egyedül a gyáripar az élet
képes s ezért támogassa állam és közönség 
egyaránt csak a gyáripari. Ezt az érvelési 
most a szokottnál is gyakrabban halljuk, 
aminek az a célja, hogy az önálló vámte
rületre való országos készülődésben is halul, 
elnyomva maradjon a kisipar, de minden 
erőnkből erősbitsük a nagyipart. %

Konstatáljuk mindenek előtt, bogy a 
kisiparra nagyobb szüksége van az ország
nak, mint a gyáriparra. Mert az első függet
len, megbízható polgárokat nevel a hazának, 
az utóbbi növeli a szervezett proleláriátust, 
amely előbb utóbb is fel lógja forgatni az 
országot. Konstatáljuk azl, hogy nálunk 
legalább húszszor annyi ember él ma a 
kisiparból, mint a gyáriparból, dacára annak, 
hogy az utóbbi fellendül, az előbbi hanyat
lik. Konstatáljuk azl is, hogy a kisipar szo
lidabb közgazdasági tényező, mint a gyáripar, 
amelyet kartellek, politikai viszonyok s 
tőzsde spekulációk minduntalan belolyásol- 
nak. Konstatáljuk, hogy a kisipari termékek, 
ha sokszor nem is olyan olcsók s tetszető
sök, mint a gyáriparé, a legtöbb esetben 
szolidabbak és tartósabbak, sőt állítjuk, hogy 
például a ruhanemű iparban a gyár a mű
helyt soha legyőzni nem fogja tudni.

Mindezekből «az tűnik ki, hogy kisiparra 
sokkal nagyobb szüksége van az országnak, 
mint a gyáriparra, amely ránehezedik a 
magyar kisiparra s nyíltan hirdeti, hogy azt 
teljesen kiirtani akarja. S a tökének ezt a 
garázdálkodását nálunk behunyt szemmel 
nézték a kormányok évtizedeken keresztül. 
S a míg a gyáriparnak adtak állami szub
venciót, vasúti szárítási kedvezményeket, 
ingyen telkeket, adómentességet, megrendelé
seket s még Isten tudja, miféle kedvezmé
nyeket, addig a kisiparosra rengeteg adóter
het róttak, nem adtak neki semmiféle ked
vezményt s hagyták tönkre menni.

Közeledik azoban az önálló vámterület,

Főszerkesztő:
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amely a magyar ipar feltámadását fogja 
jelenteni.

A gyáriparosok már tudatában vannak 
a nagy változás jelentőségének s megindí
tották a mozgalmat a saját érdekükben, 
amely nem lehet más mint az, hogy az 
önálló vámterület bekövetkezésekor minél 
nagyobb terük és minél több állami ked
vezményük legyen. Kétségtelen is, hogy óriási 
fellendülést fog venni a gyáripar s ez ellen 
kifogása senkinek nem lehet. De amikor a 
gyáriparosok mozgalmukat aként vezetik 
be, hogy a kisipart teljesen ki akarják szo
rítani, agyon akarják nyomni ez ellen már 
a legerélyesebben kell tiltakoznia minden 
józan magyar embernek.

S követeljük, hogy az önálló vámterü
letre való előkészülés munkájában az intéző 
körök föltétlenül első sorban a kisipar tá
mogatásával, a kis embereknek adandó ked
vezményekkel foglalkozzanak annál is inkább, 
mert a gyáripar, amelyek a mindent meg
hódító töke, sőt nagyrészben külföldi tőke 
áll rendelkezésére, elég erős arra, hogy tá
mogatásra ne szoruljon. Közel 800000 em
ber él meg ma Magyarországon, dacára a 
rossz viszonyoknak, a kisiparból s ezek ké
pezik a felét az ország lakossága gerincének, 
a polgári városi elemnek. Aki a kisiparost 
pusztulni hagyja, az a magyar polgári osz
tálynak adja meg a kegyelemdöfést.

A nép egészsége.
Bőséges, tartalmas törvénytárunknak 

nem éppen jelentéktelen részét képezi a 
közegészségek ügyéről szóló törvény. El van 
abban mondva szépen, hogy az utcákat csa
tornázni, tisztogatni kell, az iskolák, vendég
lők, kávéházak s egyéb nyilvános helyek 
csakis a közegészség érdekeinek megfelelő
i g  építtessenek és tartassanak fenn, hogy 
minden nagyobb községnek saját külön or
vosa legyen, de minden járásnak feltétlenül 
lehetőleg kettő — három stb. stb.

Ez a szép, modern törvény,annyi más 
magyar törvény mintájára csak papiroson van 
meg. Nincs talán egyetlen közhatósága Ma
gyarországnak, még az ország fővárosát, 
Budapestet sem kivéve, amely pontról pontra 
végrehajtaná a közegészségügyi törvény ren
delkezéseit, sem az építési engedélyek meg
adásában sem nyilvános épületek fentartásá- 
ban, sem az utcák tisztogatásában. S innen 
van az, hogy Magyarországnak, melynek 
földje és éghajlata bár a legegészségesebb 
Európában, a közegészségi állapot nem kie- 
légilő, a halálozások aránya egyes vidékeken 
különösen megdöbbentő s hogy visszahatással 
nincs a közálapotokra, az csak a derék 
magyar fajtermékenységének köszönhető.

A legsúlyosabb mizéria az, hogy nem
csak nagyközségek, hanem egész járások 
állanak orvos nélkül. A községi orvosok
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mindenütt a falvakban elégtelen számuak s 
miután fizetésük évi 300 és 600 forint között 
ingadozik, kénytelenek minél szélesebb körű 
privatpraxist folytatni, ami még a legnagyobb 
lelkiismeretesség mellett is lehetetlenné teszi 
a körorvosi kötelességek kielégítő elvégzését. 
Egy körorvosnak köre 3 — 6 községre is 
kiterjed s igy természetes, hogy egész nap 
kocsin kell ülnie, hogy a betegeit hivatalból 
látogassa. De miután ebből megélni nem 
tud, privát betegeket is látogat s a szegény 
nép, amely nem tud külön honorálni, felette 
gyér orvosi segítségben részesül. Ezt nem 
hozzuk lel szemrehányásképpen az orvosok 
ellen, nekik és családjuknak is meg kell 
élni — de a gázsi, amit a megyétől kapnak, 
még arra sem elegendő, hogy egy polgári 
család naponta ebédelhessen belőle.

Egymás után nyílnak széles Magyaror
szágon az uj sírok ezrei, melyekbe olyan 
fiatal, munkabíró, vagy életünk delén levő 
embereket temetnek el, akik megfelelő or
vosi keveléssel az életnek megmenthetők 
lehettek volna Hát még a számtalan az egy 
hetestől a nyolc éves korig levő gyermek, 
akik úgy puszlulnak el a vörhenyben és 
egyébb járványban, mint amikor kora ta
vasszal a jeges vihar söpri le a fákról a 
bimbókat. Ezek is legnagyobbrészt az orvos- 
hiány áldozatai.

Ezért virul nálunk még manapság is 
a kuruzslás, ezért annyi a nyomorék és a 
hülye a mi íalvainkbau.

Ujjainkon számíthatjuk fel a városokat 
a vidéken, amelyek csatornázva vannak. 
Ennek híján egyes utcák dögletes párák ta
nyái s legjobb elősegitői a betegségeknek. 
Kórházunk kevés van, ami van, az méreg
drága. Gyógyszertáraink drágaságai pedig 
példátlanul áll az egész müveit világon.

Persze mindezeknek a pézhiány az oka. 
Más kevésbbé szükséges célokra városaink 
és megyéink ezreket és százezreket tudnak 
előteremteni még a (öld alól is, a botrányos 
közegészségi állapotok javítására nincsen pénz!

Ezen a szomorú állapoton csak fölülről 
jövő, országra szóló, erőteljes kezdeményezés 
segíthet. Lám az állatorvosokat álamositot- 
ták. De akiknek kezébe a polgárság egész
sége van letéve, azokkal nem törődnek, a 
minthogy nem törődnek a nép egészségével 
sem.

—  Kertészek kiképzése. A budapesti
kertészeti taniutézet három éves kertész
képző tanfolyamára most tették közzé a 
pályázati hirdetést. E szerint tiz benlakó és 
korlátolt számú kinlakó rendes tanulót vesz
nek föl. A fölvételhez hat népiskolai, vagy 
polgári iskolai osztályról szóló bizonyítvány, 
egy évi kertészeti gyakorlat, egészséges, erős 
testalkat szükséges. A fölvételt aug. 1-ig kell 
kérni. Hal jeles iskolai bizonyitványu és jó  
magaviseletüek részére a földm. kormány 
alaptványt tett minden évfolyamon.



A közigazgatási bizottság üléséből.
Zalavárrnegye közigazgatási bizottsága 

9-én tartotta junius havi rendes ülését gróf 
Batthyány Pál főispán elnöklete alatt.

A bizottság elé terjesztett szakelőadói 
jelentésekből közöljük az alábbi adatokat.

Az alispán jelentette, hogy a személy 
és vagyonbiztonság apróbb lopási és kisebb 
tüzesetek leszámításával megzavarva nem 
lelt, a kiderített bűnesetek tettesei ellen a 
megtvrló eljárás folyamatba tétetett.

Népoktatás. Kir. tentelügyelő jelentette, 
hogy junius hóban főispán ur ő méltóságá
val meglátogatta a Csáktornyái áll. tanító
képző intézetet, az állami fiú- és leányiskólát, 
iparos tanonciskolát, a perlaki állami fiú- és 
leányiskolát és állami kisdedovodát s a stridói 
állami elemi iskolát.

Meglátogatta a II. hegykerületi, IV. hegy- 
kerületi, királylaki, drávaszentmihályi, zrinyi- 
íalvai, nagyfalusi és ráckanizsai állami elemi 
iskolákat.

Elnökölt a Csáktornyái állami tanító
képző intézetnél junius hó 18-tól 23-ig meg
tartott tanitóképesitő vizsgálaton és igazga
tótanácsi ülésen.

Meglátogatta a Csáktornyái gyakorló 
iskola mellé szervezett ifjúsági egyesületet.

Egyik királyi segédtanfelügyelő a mura- 
szerdahelyi áll. elemi, a muraszentmártoni 
és szelencéi róm. kath. iskolákat látogatta 
meg.

A közigazgatási bizottság megelőző in
tézkedése kapcsán, saját hatáskörében és min
den irányban intézkedett, hogy a nem áll 
elemi népiskolák jogviszonyairól és a köz
ségi és hitfelekezeti néptanítók járandósá
gairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c. szakasza 
értelmében az ezen törvény életbeléptekor 
már alkalmazásban lévő mindazon tanítók, 
akik akár alapfizetés akár korpóllék kiegé
szítés cimén már államsegélyt élveznek, a 
jelen törvény életbe léptétől számított három 
hó alatt, azok pedig, akik ily államsegélyt 
nem élveznek, egy év alatt a törvény által 
kívánt esküt letegyék.

Az eskü módozatairól a kir. tanfel- 
felügyelő megbízottjait, a lelkészeket, főszol- 
gabirákat és jegyzőket tüzetesen értesítette, 
nekik az eskü mintát megküldötte s egyben 
tudatta velük azt is, hogy a taniló fizetésé
nek kiegészítésére engedélyezett államsegé
lyekről szóló első nyugtát csak úgy látta- 
mozhatja, ha a tanitó az eskü letételét előtte 
okmánnyal igazolja.

Miniszter ur az áll. elemi tanítók fizeté
sét az 1907. évi XXVI. t.-c. értelmében, nem 
áll. iskolai tanítók eddigi államsegélyét pedig 
1910-ig tette folyóvá az egész vármegyében.

Közgazgaság. A termés kilátások e hó 
folyamán nemkogy javultak volna, hanem 
határozottan rosszabbodtak. A hó vége felé 
az aratás is megkezdődött, mely igazolja a 
gazdák ama félelmét, miszerint a melegség 
és hőütés következtében a gabonaárakban 
tetemes károk fognak származni.

A rétek termése közepesnek mondható 
E hó folyamán az előszéna kedvező viszo
nyok között tető alá került. Sajnosán kell 
azonban tapasztalnunk, hogy a kedvzzőtlen 
időjárás következtében a rétek második ho
zama, a sarju termés teljesen megsemmi- 
sültnek mondható.

Tekintettel az egyéb takarmány növé
nyek silány termésére s tekintettel arra, hogy 
a gazdák állatjaikat már most alig képesek 
a kellő mennyiségű zöldtakarmánnyal ellátni, 
s hogy állataik fentartása céljából a réteket 
kénytelenek legelőnek felhasználni, az állatok 
téli takarmányának megszerzése olyan ne
hézséget okoz, hogy azzal alig lesznek ké
pesek áttelelni.

A szőlők állása kielégítőnek mondható, 
amennyiben általánosságban a fejlődés min
denütt szép, tekintettel azonban a fagy okozta 
károkra, a hozam nem lesz mindenütt kie
légítő. A vastag veszőjü szőlő fajták termés
hozama a legkisebb, ezek szenvedlek a leg
többet a Iagy hatása alatt.

к ü l ö N P É L é к.
A mérnök ur.

Furfangos és veszedelmes szélhámos 
tolvajt fogott el a Csáktornyái csendőrség. 
Ugyanis folyó hó 16-án este °gy 2 0 —25 
évesnek látszó urias külsejű fiatal ember 
állított be Toplek szentilonai korcsmároshoz 
egy nehéz bőrtáskával és vacsorát meg éjjeli 
szállást kért. Vacsora közben elmondotta a 
korcsmárosnak, hogy ő állami mérnök és 
földméréseket végez e vidéken, mely célból 
másnap, azaz szerdán még kél társa fog 
érkezni Nagykanizsáról s hárman fogják 
végezni a rájuk bízott munkát. Ez idő alatt 
a szentionai korcsmában akarnának állan
dóan megszálni és étkezni. A korcsmáros a 
jó üzlet reményében csináltatott is a mérnök

urnák finom csibe vacsorát s a saját vizit 
szobáját rendezte be neki hálószobának.

Másnap reggel a mérnök ur kezében 
a súlyos táskával (melyet valószínűleg érték
telen kavicsok tettek súlyossá) elindult 
a mezőre mérni, egyben a városba induló 
korcsmárost megkérte, hogy küldjön neki 
Csáktornyáról kocsit, miután kissé messzebb 
fog elmenni és csak 3 órára ér vissza ebédre. 
A korcsmáros Gorjcsánec István fiákerosl 
küldötte ki a mérnök úrhoz, ki éppen Xeipe 
alatt méregetett. Mikor a kocsi megérkezett, 
a mérnök ur teltette rá a táskáját és a 
kocsist elküldte az erdő alá, hogy szedje 
össze a jelző cövekjeit, melynek megtörténte 
után indulni fognak. Indult is a kocsi, de 
tulajdonosa nélkül, mert a mint a kocsis 
az erdőnél beíordult, a mérnök ur felugrott 
a bakra s elhajtott úgy, hogy mire a sze
gény Goricsánecz vissza ért a cövek szedés
ből a kocsinak már csak hült helyét találta 
s azt sem tudta, hogy merre hajtották el. 
A szegény ember azt hívén, hogy kocsijával 
a mérnök ur valahol a közelben vár rá, 
egy ideig csak kereste és kiabált utána, 
s csak amikor sehonnan semmi hang s a 
szentilonai korcsmában sem találta a mérnök 
urat, gondolt becsapásra és tolvajlásra.

Az alatt pedig, mint a nyomozás folya
mán kiderült, a mérnök ur a mezőkön ké
résztől Varasd felé s d. u. 3 órakor a va- 
rasdi hídon át Horvátországba hajtott A 
lódnál vámot sem akart fizetni, s a vámőr 
egy pokrocot húzott le a kocsiról, melyben 
Goricsánec felismerte a sajátját Csak akkor 
tudták meg bizonyosan, hogy merre vette 
útját a szélhámos tolvaj. Lapunk zártakor 
értesülünk, hogy a tolvajt Varasd mellett 
elfogták. A kocsi és ló megvan, és Goricsá
necz boldogan utazott el a már teljesen el
veszettnek hitt vagyonkája után. A mérnök 
ur valószínű Bariba István vésztői születésű 
19 éves csavargó, a mennyiben az egyik 
korcsmában visszahagyott könyvecskéjében 
ilyen névre szóló fa- és fémiskolai bizonyil- 
ványtr találtak.

—  Kinevezés. A király Sámuely Ottó 
nagykanizsai törvényszéki jegyzői a Csák
tornyái kir. j.-birósághoz albiróvá nevezte ki

A földmivelésügyi miniszteri Berger 
Károly Lajos, gazdasági tanintézeti intézőt 
gazdasági akadémiai rendkívüli tanárrá, dr. 
Barna Balázs gazdasági tanintézeti segédla- 
nárt gazdasági akadémiai segédtanárá ne
vezte ki.

T Á R C A .

A művészetek és azok viszonya egymáshoz.
Az építészet leginkább az anyaghoz kapcsolt 

művészet.
A nyers ellentállás, vagy jobban mondva, a 

tétlenség, melyet az anyag a meglelkesités ellen 
kifejt, az építészet eszméinek kivihetőségéhez nem
csak a kézművészeti gépezet aránylag legtöbb 
faját, de az ellentálló anyagi tárgynak legfáradsá
gosabb kiművelését szükségelteti.

Itt szükségképp közzé kell az alatvaló erők
nek munkálkodni; a kőfaragó köznapi ügyessége 
és a kőműves keze kell oda, hol az építész meg 
akarja művészeti eszméjét testesíteni; sőt az épí
tész csak az eszmét, a gondolatot adja, az alá
rendelt segéderők hivatása az eszmét anyagilag, 
érzék alá eshető módon megtestesíteni; 6 maga 
alig segít kezével valamit a gondolat megtestesi- 
téssénél.

Legközelebb áll az építészethez a szobrászat. 
Ez még mindig a nyers anyaggal dolgozik, de jóval 
kevesebbet, mint az építészet. Itt szintén segítségre 
van szükség, amenyiben a kőfaragó metszi le a 
sziklát és adja neki a szükséges körvonalakat, 
de ekkor a művész maga lép vésőjével elő, s ő

az istent vagy hőst szemünk elé léptetni. A kidol
gozandó alany itt már nagyobb fontosságú.

A szobrászatban már az ember alakja előtt 
állunk, ki a szobor képében minden oldalról meg
szemlélhető módon szemünk előtt áll, az ideális 
szé|» alkat azomban eszköz arra, hogy mi a szo
borban annak, kit ábrázol, lelki és erkölcsi álla
potáról Ítéljünk.

Minden bizonyítást feleslegessé tesz az álitás, 
hogy a szobrászatban a művész sokkal inkább 
jellemeztetik müve által, mint az architektúránál.

De még jobban áll az eset a festészetben. A 
festészet még mindig az anyaghoz van kötve, ám
bár még kevésbbé, mint a plasztika; a kézműves 
itt már egészen hiányzik, mégis a festő keze úgy 
dolgozik, mint fantáziája. A kidolgozandó alany itt 
már olyannyira előtérbe lép, hogy legközönségesebb 
és legtermészetesebb kérdés valamely kép szemlé
letekor először az: mit ábrázol?«

Amint látjuk azt, hogy a festészetnél az 
anyagi elem jól háttérbe szorul és az erkölcsi 
lép elő, ép úgy látjuk azt tökéletesen eltűnni a 
költészetnél Az emberi itt elenyészik, de nem is 
képes e körben már magának kifejezést adni s itt a 
leírás egészen a kftltő képzeletére bizatik; — el
lenben határozottan kifejezést nyer az erkölcsi, 
szellemi elem, szóljon a költemény akár a szívhez 
intézett érzelmekről, akár észhez tartozó fogal

makról, akár egyes megtörtént eseményekről A 
költészetnél a költő és költemény elválaszthatlak 
lehet mondani ugyanegy.

Ha az architektúrától kezdve, hol az ember- 
alak még a kövekben alszik, melyekből aztán a 
szobrászai szabadítja azt ki, egészen a költészetig, 
hol aztán ez már végképpen eltűnik, mivel az itt 
tökéletesen felszabadított lélek már épen nem 
szorult közvetítő médiumára, mindezen művésze
teken át láttuk, hogy az éltető elem az emberi 
szellem, — nézzük most, mi a zene, vájjon nem 
más- e az, mint pusztán csengj alakjáték ?

Jogosan nevezhetjük a zenét, szimetrikai is
métléseivel, összhangzó és egymással szellemi ösz- 
szefügésben álló dallamaival építészetnek. Ha a 
zenészét nem akar nevetséges zűrzavarrá sülyedni, 
a szimetriát épp oly kevéssé nélkülözheti, mint az 
építészet, Csakhogy inig a palota arányosságát a 
térben egyszerre áttekinthetőleg fejezi ki az építé
szet, addig a zene arányossága az időben fekszik 

a zenealkat elhangzik, s legfeljebb az észben 
teljesül.

A mondottakból világos, hogy minden művé
szet lelkét, légkörét a költészet képezi, ama mű
vészet. mely fokozatosan fejlődve, később mint 
egészen önálló áll előliünk; az önálló művé
szetről önállólag s nem a többiekkel való vo
natkozásban — szól, túl vág tárgyunk keretén.



—  Áthelyezés. A vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter Plander János hódmezővá
sárhelyi áll. polg. iskolai rendes tanárt az 
alsólendvai polgári iskolához helyezte át 
eddigi minőségében.

Komlódi Teréz Csáktornyái áll. polg.
isk. tanítónőt az egri áll. polg. iskolához. 
Zsebőkné Asboth Alma Csáktornyái polg, 
isk. tanítónőt az újvidéki áll polg. iskolához 
helyezte át.

—  Eljegyzés* Molnár Géza novimárofi 
váltóőr eljegyezte Horváth Erzsébet kisa- 
szonyt Horváth Vendel pápai iparos leányát.

—  Áthelyezett körjegyzői székhely.
Zalavármegye alispánja közhírré teszi hogy 
az alsólendvalakosi körjegyzőséget és anya
könyvi kerületet f. évi julius hó 1-től
kezdve véglegesen Gyertyános községbe he
lyezte át.

—  üj közjegyzőség Perlakon. Perlak 
nagyközségnek régi óhaja volt, hogy külön 
közjegyzőséget kapjon s mikor a Csáktornyái 
közjegyzőség halálozás folytán megüresedett, 
ez óhajuk megvalósítása érdekében meg is 
tették a szükséges lépéseket. Mi már május
ban megírtuk, hogy a Csáktornyái közjegyző
ség ketté választása befejezett dolog, de a 
szétválasztás tényleges megtörténtét s annak 
a nyilvánosságra hozatalát különböző okok 
eddig késleltették. Most azonban az igazság
ügyminiszter végleg elintézte a Csáktornyái 
közjegyzőség ketté választását és Perlakon 
uj közjegyzőséget rendszeresített, mely a 
miniszter rendelkezései értelmében folyó év 
október hó első napján kezdi meg a mű
ködését.

—  Halálozás. Csepregi Schapringer 
Gusztáv pécsi bankár, a pécsi orsz. kiállítás 
alelnöke f. hó 19-én hosszas szenvedés után 
elhunyt. Nején, született Hirschmann Hedvi
gen és gyermekein kívül nagy számú rokon
ság gyászolja.

—  Változások a szentferencrendiek kö
rében. A ferencrediek zágrábi káptalanja f. 
hó 9 és 10-én tartotta meg rendes évi káp
talani gyűlését Zágrábban. A káptalani gyű
lés a folyó ügyek elintézése után a válasz
tásokat ejtette meg. E választások a Csák
tornyái zárdában is változást idéztek elő, a 
mennyiben az eddigi házfőnököt, Pestalics 
Fábiánt Szlavóniába, Szerémmegye iloki já 
rásába, Sárengrádra helyezték át házfőnök- 
nek. A távozó házfőnök csak rövig 4 évig 
volt Csáktornyán, de e rövid idő alatt is 
marandóvá tette nevét a Csáktornyái zárdában. 
Az ő nevéhez fűződik a többi között a temp
lom homlokzatának csinos, lemplomi külsővé 
való renovállatása és az uj hatalmas, pneu
matikus orgonának a beszerzése a régi avult 
orgona helyébe és sok más hasznos intéz
kedés a zárdában, miért is távozását tiszte
lőin és barátain kívül a hívők nagy száma 
sajnálja. Pestalics helyébe a rendi káptalan 
házfőnökké Kosman Kóbort vukovári ház
főnököt helyezte át Csáktornyára.

—  Uj 20 koronás bankjegyek. Miután 
az utóbbi időben a 20 koronás bankjegye
ket nagymértékben hamisították, az osztrák- 
magyar bank uj 20 koronás bankjegyeknek 
a kibocsátását határozta el.

—  Pályázat póstagyakornoki állásokra. 
A m. kir. posta, távirda- és távbeszélőnél 
betöltendő 100 gyakornokjelölti állás. Ezen 
állásokra az 1883 évi I. törvénycikk 14. §-a 
értelmében azok az ifjak pályázhatnak, akik 
középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más 
tanintézetet, érettségi vizsgával sikeresen el
végeztek, 18-ik életévüket betöltötték és 
magyar állampolgárok. A pályázat alá bo
csátott állásokat a kerületi posta és távirda-

igazgalóságok fogják betölteni és pedig a 
budapesti pt. igazgatóság 20-at, a többi 
igazgatóság pedig egyenkit 10-et. A sajátke
zűig  irt és születésű, orvosi, erkölcsi és 
iskolai bizonyítványokkal fölszerelt folyamod
ványokat a már közszolgálatban állók előjáró 
hatóságuk, a közszolgálatban nem állók pedig 
az illetékes főszolgabíró vagy polgármester 
utján folyó évi augusztus hó 1-ig ahhoz a 
posta igazgatósághoz nyújtsák be, a melynek 
kerületében alkalmaztatást óhajtanak, és álá- 
sukat a folyó évi szeptember hó 1-én köte
lesek elfoglalni. 1908 évi szeptember hó 1-én 
pedig saját költségükön Budapestre, illetve 
Zágrábba fognak áthelyeztetni a posta és 
távirda tisztképző egyéves tanfolyam hallga
tására; mely idő alatt is megmaradnak a 2 
К-ás napi dij élvezetében. Bővebb felvilágo
sítással szolgál bármely kir. posta és távirda 
hivatal.

—  Az öröklött mezei gazdaságok bir
tokosainak katonai kedvezménye. A véderő
törvény 33. szakasza rendeli, hogy azok, 
akik örökösödés utján jutottak valamely 
mezei gazdaság birtokába, ha abban magok 
gazdálkodnak s ha ezen gazdaság földjöve
delme elegendő egy öttagú család önálló 
eltartására, de viszont nem haladja túl ezen 
jövedelem a egyszeres mennyiségét, a pót- 
tartalékba osztandók. Ezen kedvezmény en
gedélyezésénél az eddigi gyakorlat szerint 
az ott meghatározott jövedelem megállapítá
sánál a kateszteri jövedelem szolgált alapul, 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
felterjesztése és az ennek kapcsán megtar
tott ankét tárgyalásainak alapulvételével Je- 
kelfalussy honvédelmi miniszter ennek a 
kedvezménynek a megadását uj alapra fek
tette. A miniszter egyetértésben a közös 
hadügyminiszterrel most kibocsátót rendele
tével a mindeddig zsinórmértékül vett kát. 
jövedelmet mellőzni rendelte és a kedvez
mény igénybevételére a jövőre nézve a 
következő zsinórmértéket tűzte ki: 1. A le
gelőből és erdőből álló földbirtok a kedvez
mény megadásánál figyelembe nem vehető, 
hanem csak a szántóföld, rét, kert és szőlő.

I 2. A szántóföldből, illetőleg szántóföldből és 
rétből álló földbirtoknál minimum gyanánt 
a régi kisebb úrbéri negyedtelekuek megfe
lelő 6 kát. hold veendő, melyből legalább 
4 kát. hold szántóföld, a JLöbbi 2 kát. hold 
pedig rét is lehet, maximum gyanánt pedig 
a régi legnagyobb úrbéri teleknek megfelelő 
40 kai. hold veendő, melyből természetesen 
a minimumnak megfelelőleg szintén legalább 
4 kát. hold a szántóföld. 3. A szőlőművelés
nél, akár hegyi, akár homoki szőlőnél, úgy
szintén a kertészetnél a minimum 2 kát. 
hold, a maximum pedig 4] kát. hold, de 
csak abban az esetben, ha beigazolást nyer, 
hogy az a terület állandóan és kizárólag 
szőlő és gyümölcs, illetőleg kerti vélemények 
termesztésére használtaik. A honvédelmi 
miniszternek erről az intézkedéséről Darányi 
földmivelésügyi miniszter, kinek közbenjárá
sát a gazdatársadalmi testületek ebben a 
kérdésben kikérték, értesítette az OMGE.-t, 
a honvédelmi miniszter pedig a végrehajtás
ra tette meg az intézkedéseket.

— Cirkusz. Donnert Alajos 32 első
rendű működő személyből és 20 kitünően 
betanított lóból álló nagy magyar lovardája 
Csáktornyára érkezett és kedden f. hó 23-án 
kezdi meg előadásait. Bővebbet a napi fal
ragaszok.

—  öngyilkosság. Lészár József 47 éves 
nős, földmives erzsébetiaki lakos folyó hó 
15-én délután eaját istállójának a padlásán 
fölakasztota magát s mire észrevették, már

megfulladt. Hogy mi okozta tettét, nem tudják 
Aznap délelőtt még, igaz hogy mogorván, de 
családjával beszélgetett és mivel sem árulta 
sötét tervét. Egyébként az öngyilkos össze
férhetetlen, házsártos és iszákos ember volt 
s mikor utóbbiért felesége többször megin
tette, mindig azt mondotta, hogy addig iszik 
a mig neki tetszik s a meddig ő akarja. 
Úgy látszik, csak e hó 14-ig volt akarata 
inni, a menyiben 14-én is a korcsmákat 
lakta, 15-én pedig saját akaratából megszün
tette nem csak az ivást, de az élete folyá
sát is.

—  Gyilkos támadás. Folyó hó 1-ón 
majális féle volt a kismihályíalvi utszéli 
korcsmában s vígan mutattak a legények a 
késő éjeli órákig, köztük Hrén István 22 
éves oda való lakos is. Hrén István étfél 
körül eltávozott a korcsmából, hogy haza 
menjen, azonban alig haladt 100 lépésre a 
korcsmától valaki hátulról megtámadta és 
bicskával úgy vágta fejbe hogy elesett. Az 
elesett embert a támadója a földön össze
vissza szurkálta a sötétben s azután elme
nekült Az egyik szúrás a szerencsétlen em
ber halánték csontját érte, azt keresztül 
törve az agy hártyát is megsértette. Mikor 
Hrén magához téri, visszavánszogott a korcs
mába, hol nagyjából kimosták sebeit azután 
pedig hazaszállították a súlyosan sérült em
bert. Az agyhártya megsértése genyes agy
hártya gyuladást idézett elő, mely a sze
rencsétlen fiatal embernek folyo hó 13-án 
a halálát idézte elő, mielőtt hivatalosan 
kihalgatták volna. A gyilkos kilétét megálla
pítani eddig nem sikerült.

—  A vetömagvizsgállóállomások és az 
arankairtás. A gazdasági egyesületek és a 
íöldmivelési kormány szakközegeinek jelen
tései szerint az aranka egyre terjed és he
retermelő vidékeinknek valóságos csapásává 
lett. Ennek folytán legújabban Darányi föld
mivelésügyi miniszter elhatározta, hogy ennek 
a káros élősdinek kiirtásának hatékonyabb 
módokat vesz igénybe és az arankairtásban 
való közreműködésre utasította a vetőmag- 
vizsgálló-állomásokat is. Fölhívta mindenek
előtt az összes gazdasági tudósítókat és a 
minisztérium külső hivatalait, hogy a lóhere 
és lucerna vetés első lakaszálása után leg
később julius 30-ig jelentsék a vetőmágvizs- 
gáló-állomásoknak, hogy működő körük te 
rületén tapasztalták-e az aranka fölléptét, 
vagy nem, és ha igen, kinek a birtokán. A 
fertőzött helyekre a vetőmag vizsgáló állo
másnak egy embere kiszáll és a hatóság 
közbenjöttével felvilágosítja az illető birtoko
sokat az arankairtás módjáról és az irtás 
tanulmányozásának következményeiről. A 
hatóság a mulasztók ellen köteles eljárni 
és a kötelességét elmulasztó hatóságot a 
föidmivelesügyi miniszter vonja felelősségre. 
Ugyancsak a vetőmagvizsgáló-állomások szak
emberei fogják ez év őszétől a forgalomba 
kerülő lóhere és lucerna-magot megvizsgál
ni, még pedig a hatóság közbenjöttével. Az 
erősen fertőzőit helyeken, valamint ott, a 
hol a közönség és hatóság nem törődik 
elléggé a törvény ide vonatkozó rendelkezé
seivel, a vetőmagvizsgáló-állomások rövid 
időközökben fognak vizsgálatot tartani. Az 
állomások a zöld vetésben végzett vizsgála
tokról évenkint szeptember 15-ig, a magvizs
gálatokról pedig évenkint kétszer, május 
15-ig és december 15-ig tesznek a minisz
ternek jelentést.

—  Dr Ernst Sándor nő- és gyermek
orvos Varaidon lakását Dráva-utcza 4 szám 
alá helyezte (a vadember szálloda mellett)



Skola.
Od ovoga meseca prvoga je növi za

kón doSel za ákole. Od sada svaki vuCitelj 
mora prisegu poloZiti, da bade vérén ргаша 
kralju i prama domovini, te da bude decu 
na poboZnost i domoljubnost vuCil. Magyar- 
ski jezik svaki mora marljivo vuCiti. Poleg 
toga se i materinski jezik vuCi vu svakoj 
ákoli.

Táj zakón je jako dober. Mi doduáe 
nismo politiCki list, te niti nemoremo prece- 
niti politiCke strani ovoga zakona, ali toje- 
dno je slobodno reöi, da je ov zakón s do- 
moljubni dühöm nadehnjeni.

Jer prav je, ako se isCe put, poleg ko- 
ga se svaki Clovek more navCiti magjarski 
jezik, koj jezik je vu naáoj domovini naj- 
bolje razÉ.irjeni i sluZbeni jezik, ali poleg 
toga nemora zapustiti svoj materinski jezik 
jer to kaj Clovek zna, mu nigdar nitko ne
mre oduzeti, i navek je dobro, ako Clovek 
viáe zna, как menje.

Jesu iSCe roditelji, koji su svoju decu 
vu proSlim Ijetu jako nemarljivo poslali vu 
Skolu. Vezda kada je konec Skolskomu Ije
tu, kada su veC ispiti minuli naj pogledne 
svaki otec i mati, kaj mu deca znaju. Jer 
osobito to naj glediju roditelji, da jeli |im 
deca znaju magjarski. Ci neznaju onda si 
to к sebi moreju prepisati svaki otec i mati 
jer vu deneSnjim svetu samo tak more 
vu jednim velikim orsagu, как je Magjar- 
ska svaki Clovek leZi dojti к ZiveSu ako 
razmi onaj jezik koji je vu onim orsagu 
sluZbeni.

Z А В A V A.

U stiski zgubljena.
Toliko je istine, da Tizay, Coviek mlad, 

debel, dobroCudan, bogát, ne baS odviSe pa 
metán — se je na Zelju svojih roditel|ah 
nedavno zaruCil, te je sa roditelji svoje za- 
ruCnice, S njom samom i svojom marnom 
doSel u PeStu za da opremu, iliti potrebno 
za Zenitvu pokupe. Kad se u tóm poslu 
sve Stacune i trgovine prebieZali, te se veli- 
Cini i liepoti samoga varaSa PeSte zadosta 
naCudili i videli, da je PeSta ipák nekaj 
drugo nego li Kanizsa ili Csáktornya, onda 
su odluCili i jedno malo se ónak baS po 
velikovaraSki zabavljati, Ktomu pák im od 
drugih bila nahvalena varaSka Sumica »Li
get,» gde Ce danas radi kraljevog rodjen- 
dana i vatromet se videti, a veC doma su 
i sami Culi od gospodina notarijuSa, da je 
u Ligetu meki copernjak Steiner Gabor, koj 
u svojem theatru takove skoro nemoguCe 
kundle i coprije kaZe, da Coviek mora do 
osviedoCenja, dojti, da táj Coviek mora svra- 
gom posla imati. Anda budu i njegovu pred- 
stavu posietili, za da budu imali dorna kaj 
za pripovicdati.

Pripeti se i to da vu nekojim redkim 
sluCaju vu nekojih mestah nevuCiju vu Skoli 
magjarski. To je nemarSCina i roditelji se 
tuZno srdiju na lakovu Skolu. Jer pri nas 
je to jako dobro, da roditelji ravno vu onih 
mestah, gde je vuCenje magjarskog jezika 
zanemarjeno, jako se tuZiju i zahtevaju, da 
se vu Skoli i magjarski vuCi Так da svako 
dete zna barem magjarski kada dojde iz 
Skole.

Od sada takvoga navuCitelja, koj nebi 
vu redu vuCil decu magjarski, jako budu 
kaStigali, pák takaj oni roditelji budu jako 
kaStigani, ako budu se suprotivili navuka 
vu magjarskim jeziku. Dakle oni roditelji, 
koji bi morti vidli da njihova deca nebi se 
dosta vuCila magjarski, moreju to prijaviti 
vekSoj oblasti. To mi nevelimo zato, da bi 
nepríjalelji bili navuCiteljom. Svaki pamelen 
g. navuCitelj, koj se trudi i muci zna da to 
nespada na njega, ali odprto velimo, da ni
smo prijatelji onih ljudih, koji nevuCiju 
svoje duZnosti. Vu magjarskim jeziku vuCe
nje je glavna duZnost, to si naj svaki drZi 
za svoju duZnost. Vu drugim orsagu se niti 
nedopusti drugaC govoriti как po sluZbenim 
jeziku onoga orsaga. Pri nas to nije tak. 
Pri nas je svaki sloboden. Vu drugi orsagi 
navuCitelji sa Zandari delaju, da moreju sa 
silóm sluZbeni jezik vu glavu zabiti deci. 
Jeli to pri nas vidimo.

Svaki Clovek je tuliko vreden, kuliko 
jezikov zna. To smo vec Cudaput povedali. 
Dakle kuliko je to vredno kada jeden me- 
gjimurec poleg ssojega malerinskoga jezika 
znaá joá i magjarski. Svigdi more dobiti

Kad su odmah poslie obeda otiSli u 
Liget naSli su tam toliko ljudih i lakovu 
stisku, da je ona njim poznata stiska na 
porciunkolovo u Csáktornyi, na Jelenje pri 
sv. Heleni i na KriZevo pri sv. KriZu samo 
jedna deCinska igra i praznina proli njo j;a  
to je bilo odmah po poldan. Kaj bu tekar 
na veCer?

Na veCer pák onud skoro nije bilo 
moguCe prolaziti, to je bilo rivanje, guranje, 
napred, natrag, Tiszay je svoju miadu za- 
ruCnicu Cvrsto za ruku drZal, a ona je  za- 
Cudjeno okolo se zgledavala, jer takavZivot 
doma u Medj mur u joS nije videla. Zvan 
toga ona u svojega zaruCnika nije niti naj- 
manje zaljubljena bila, pák zato su joj se 
mladi peStanci mnogo bolje dopadali nego 
Tizay njezin zaruCnik To je istina, ona je 
bila zaruCnica, ali ju nitko nije pital, jeli 
hoCe i jeli ljubi svoga zaruCnika. Njihovi 
roditelji su to medju sobom skuhali, как 
navadno. Njegovi su bili tirnari a njezini 
mesari, obodvoji dorro sojeCi, pák bi to on
da lakó dobro bilo. Ali sada, odkad je Tre- 
zika u Peálu doála i ovde drugi Zivot vid- 
la, nego li je pri njih doma. priCel joj se 
je njezin zaruCnik sve mailje svidjati. Ona 
je bila liepa, mlada dievojka, pák joj se je

sluZbu, svigdi mu je leZi, jer se razmi sa 
ouimi koji mu sluZbu daju.

Ali ne samo to. Do vezda najprosteáe 
pismo, kője je doslo jednomu megjimurcu 
nega je razmel. ako je magjarski bil pisani 
nego ga je moral odnesti к susedu ili kam 
drugam gde su mu ga mogli raztolnaCiti.

Dakle svaki se naj Irsi, da se mu de
ca navCiju magjarski. Jer tak budu mu le
Zi kruhu doáli a zvun toga budu menje ne- 
prilike imali. Vu jesen как se Skole poC- 
neju naj se svaki trsi da svoju decu vu 
redu da zapisali, da nebude neprilike imel

Politiőki pregled.

Sa horváti joá i sada ima jos posla 
magjarska vlada. Horvalski ablegati po ce- 
11in orsagu delaju skupstine i puntaju ljudi 
Veliju da od sada budu se samo sabirali 
tiho, da ako bi zbiranje bilo vu Horvatskoj 
da onda do veCine dojdeju.

Horvalski ban dr. Hakodczay je proSle 
dneve vu Budapesti bil, gde je minister* 
predsedniku Wekerlu refereral od poloZaja 
vu Horvatskoj Ban je odluCen da bude sa
mo mirnim putem postupal, te nebude proli 
bunenju sa soldacijom postupal, jer puk je 
I tak miren a puntari, koji horvatskoga na- 
roda puntaju budu prilikotn dojduCeg zbi- 
ranja uniSteni.

Horvalsko orsaCko spraviSCe je sada 
zaprto — Kralj je horvatsko spraviSCe za- 
prl. jer je bilo videti, da bi vnogo Skauda-

sad priCelo ci niti, da bi bolje simo med o- 
ve vesele peStance spadala, nego li med 
svoje s'djane doma u Medjimurju, i dok sc 
je u tu stisku veselja na to rekuC zagleda- 
la. bila je na jedan kral od svojih odtrg- 
nuta, jer mnoZina se je  kakti more valala, 
pak ju je takov jedan talas ljudih, proli 
njezinoj volji sobom pobral i na protivnu 
stran od njezinih odnesel.

Tu se prestraSena zaustavi, te se pla- 
ho okolo razgleda, i mozblt bi bila opel 
svojemi skupa doSla, da je ostala na jed- 
nom miestu stojeCa, all ona se je talasu 
ljudih hotcla oleti, pak se je sad lievo, sad 
desno hotela ined ljudmi posmeknuti i ovak 
do svojih dojti, ali baS to, sim tam njezino 
gibanje je bilo za nju nepovoljno, jer je baS 
na laj naCin bila od mnoZine sve dalje i 
dal je rivaua, dok se u stiski nije posve iz- 
gubila, kakti potonula. Njezini su se okolo 
za njom zgledavali, a zaruCnik Tizay je da- 
paCe I svakoga pital, jeli nije gde njegovu 
zaruCnicu videl, как da se peStanci brinu 
za Tizayevu zaruCnicu. Treziku pak su lju
di u stiski sve dalje turali, dok nisu doSli 
i Snjom skupa na prostor, gde je stiska pre- 
stala, jer se je hrpa priCela dieliti, jedni su 
se okrenuli proti jezeridCu i labudom, drugi



legda óinili na ovim spraviáéu nekoji mladi 
ov nati.
ablegNiti vu Magjarskoj orsaékoj hizi se ne 

sada orsaéko spraviáée jer su ablegati, 
drZi su vu proálim vremenu dosta posla i- 
kojii véé otiáli svi na slobodu, da opot vu 
main skup se shajajuéi nadopuniju delo tam 
jese su sada zapoCeli.

Med lem vlada nepoéiva. Kasprave su 
med magjarskom i austrijskom vladorn sa
da zbog nagodbe. Piáelu nekoje novine, da 
budu pogodbu za malo vreme sklopili.

Как vidimo dakle vnogo joá posla ima 
vlada. Jer vu jesen vnogo zakonskih osno- 
vah bude pred orsaéko spraviáée dano, kője 
sve na to cilaju, da siromaákoga puka sla
bs poboláaju. Véé vu nedavnoj proálosti je 
je vi§e sto ablegalov zahtevalo od orsaéko- 
ga spraviáéa da se takovi zakoni napraviju 
koji budu pomogli siromaskomu puku. On- 
da su ovi ablegati зато  zato odstupili od 
svoje zahteve, jer jim je bilo obeéano, da 
na jesen bude tak vlada viáe zakonskih os- 
novah dala pred orsaéko spraviáée, kője po- 
more siromaskomu puku.

Vu Austriji su se skoro posvadili opet 
ablegati. Tam su najme takovoga zakona na- 
pravili prije, da svaki élovek koj je  puno- 
Ijeten ima votuma. To je straáno vnogo for
me ablegatov doneslo vu Austrijski sabor, 
tak da se samo éeka na éas, kada budu se 
ovi ljudi posvadili. Jer svaki bi po svojim 
jeziku rád govoril vu crsaékim spraviáéu | 
a to je ne moéi jer onda bi ravno tak bilo 
как vu tíabilonu, nebi niti jeden drugoga 
razmel. Zbog toga se sigurno i prinas trsi- 
ju, da se toga nepripeti, jer tak bi navek 
svadja bila vu oráaékim spraviáéu.

KA J J E  NOVOGA?

— P ro s im o  п абе p o s tu v a n e  p r e d -  

p /a tn ik e , n a j m im  vu n ov im  te r ia lju  
p r e d p la tn e  z a o s t a t k e  c ím  p r e d i  p o s le ju  
i  p r e d p la t e  p on ov iju .

— KOLENDAR Juliuá 22. Pondeljek, 
Marija Magdalena — 23. Tork, Liborij biá- 
kup. 24. Sreda, Kristina dov. — 25 Cetvr-

proti »wurstelpratteru,* tretji do ringelspiela 
I nihalke te su se tako razdielili i Trezika 
se je jedno malo odahnula. Ali как to veti 
biva: varaáéan odmah pózna selskoga éovie- 
ka, pák makar se on i как varaáki drZal, 
pák tak se je i s Trezikom dogodilo. Od
mah su bili tu, te su se naáli okolo Tre- 
zike nekoliko mladih ljudib, koji su ju — 
ovak samu tu — drZali za selsku lahku 
robu. Ona im je hotela izbieéi te se je okre- 
nula i poála na drugu stranu, alt tu je do- 
sla iz deZdja u plohu, tak da joj je véé 
radi tog obiestnog napadanja i piáé bil na 
rnisli. I jedan policaj ju je опак sve iz da- 
leka okruZeval i njezino kretanje opazival, 
a konaöno i knjoj pristupil te ju priéel iz- 
pitivati, odkuda i kamo i koga tu é°ka. I)a- 
kako, da ju je  to za nju nenavadno poli- 
cajno uredovanje iznenadilo, dapaée pres- 
traáilo, pák je drhéuéim glasom pripoviedala 
svoju nesgodu. Njezino pripoviedanje se je 
éinilo vierojatnim, sarno to se policaju nije 
hotelo vierovati, da je  ona ulicu i oáteriju 
zaboravila, u kojoj su u Peáti odseli. I baá, 
dók je policaj na njezino pripoviedanjn ne- 
vierojatno glavom kimai, dojde do njih ni- 
ek\ mladi gospodin, ko|ega policaj propisno 
salutirajué pozdravi. Ovaj se odmah Treziki

tek, Jakob apostol. — 26. Petekj Anna mati 
bl. dev. Marije. — 27. Subota, Pentelin — 
28. Nedelja Inocent papa. — Pun m esecje 
2 5 -ga to jest vu őelvrtek. — Vreme bude 
lepő.

— Sostar I sala Balog József áoá- 
tarski delié je proále nedelje vu budapeá- 
tanskim zverinjaku pregledaval svakojake 
vu krletke zaprte Zivine. Tam si je stal — 
pred jednoga oroslana i poéel se ánjim Sa
ldi. Ali gospon oroslan nije razmel áalu. 
Najme poéel je  gladiti oroslanovu glavu. Ali 
oroslan nije razmel noriju i sa svojon, ta- 
com je  tak vudril po Baloghovi ruki, kakov 
»servus» je  joá sigurno ne dobil Balogh. 
Véé je i zazijal oroslan, da ruku vgrizne, 
ali Balogh pák je te norije ne razmel i raj
áé je  krvavu ruku potegnul vun. Od oros- 
lanovoga vudarca je Balogh takvu ranu do
bil, da je  omedlel i doktori su mu ranu 
svezali.

— Pod cugom. Vu Petrozsényu se 
je velika nesreéa pripetila. Boschetti Sándor 
dijak je sadaánje fraj vreme na to pohas- 
nuval da je  hodil kakti teZak na banhof 
med áinje draéa éi3tit Stirn je hotel svojim 
starim roditeljem nekaj zasluZiti. Öve dneve 
je  takaj posluval na banhofu, kada rnu je 
2a hrbtom cug feráibal. Deéko nije spazil 
cuga i tak je pod njega doáel, te mu je o- 
bedve noge odrezal cug. Odnesli su ga vu 
ápdal, gde je joá on den vumrl.

— Sibirska ieljeznica. Ruska vla
da rijeáila je, da ée odmah odpcóeti, da na 
sibirskoj Zeljeznici postavi joá jedan red ái- 
nja, Jer Je osnov pruge izradjen za dvostru- 
ke traönice a postavljen je samo tedan red 
Rat s Japánom nauéio je Ruse, áto moraju 
raditi i áto su odmah morali uraditi. Jer da 
su unali dvostruke traénice na sibirskoj Ze- 
Ijeznici, mogli su oni, ima)Ué vu Europi do- 
voljno vojske, odmah u MandZurskoj priku- 
piti toliko vojnika, s kojim bi bili potukli 
Japance. Véé se odpoéelo, da se traénice 
postavljaju od Urala do Irkutska, a do kon
ca godme bit ée postavljena do Karbina na 
razstojanju od 8000 km Troáak ée iznaSati 
70 milijuna rubalja.

Regül irat ée se i neka rijeka i sagra- 
dit ée se sporedni prokopi, pomoéu kojih

predstavi kakti policajni éinovnik te joj se 
ponudi i kakti zaátitnik. ako joj je  mozbit 
zaátite potrebno.

Dakako, da pred policijum i najpraveda 
nije popade nieki táj ni strah, как ávercare 
pred financi, pák se ie i Trezika iz poéetka 
prestraáila. Ali táj mladi policajni éinovnik 
je imel tak iskreni pogled, da ju je na br- 
zo vés strah minul. Ona mu anda priéme 
cielu svoju nevolju sa tűm stiskum i kako 
se je  od svojih zgubila pripoviedati, nadalje 
mu pove, odkuda je, kaj su njezini rodítc- 
Iji, i da je zaruéena. onda tko je  táj njezin 
zaruénik i как su se sad tu u stiski zgu- 
bili. Ona se je zaéudila, как joj je táj mla
di éinovnik na to odmah obeéal, da ée on 
te izgubljene odmah dati poiskati i naj ti, 
makar ona niti nezna ulicu niti ime oáteri- 
je, gde su odseli. Medjutim — véé je doálo 
i pol nőéi, — bude on nju к svojoj mate
ri odpeljal, koja ée ju sigurno dragovoljno 
u svoju zaátitu prijeti i joj ugodno noéiáte 
i postelju prirediti.

Trezika je doduáe bila vrlo ozbiljna, 
ali táj mladi gospodin je svojim éednim po- 
naáanjem takav utisak na nju uéinil, da ga 
je bezbri2no sliedila te ju je izbilja kratkim 
vijuganjem simo tamo po peátanskih ulicah

biti ée moguéa plovitba od rijeke volge pa 
do Bajkala.

— Japanska proizvodnja. Kanada
je osvojila trgovinu braána u Japanu, gdje 
je ri2a najglavnija hrana, na vrlo vjeát na- 
éin. Prije 2 godine páenica je bila u Japa- 
nu skoro nepoznata kada se pojavi veliki 
glad, koji je gotovo uníátio mnoge provin- 
cije. V»ada Kanade odmah je  nastojala, da 
se u Japan otpravi za 250.000 fr. páenice 
u vreéama obilje2enim crvenim slovima: 
»Poklon kanadske vlade». Svaka je  vreéa 
imala u sebi 1 mali paket kvasca i jednu 
kartu, koja je upuéivala о naéinu peéenja 
híjéba. Od toga dóba naruébine se nepres- 
tano áalju u Kanadu, koja je na táj naéin 
imala stvoriti u Japanu, jednu vrlo vaZnu 
prodju sa braánom.

— Neprijatelj cilindra. U Londonu
je  nastao jedan vrlo opasan pokret protiv 
cilindra, koji je  kao áto se zna, u Engles- 
koj postao gotovo narodna noánja. London 
je na mjesto cilindra uzeo jedan tvrdi áe- 
áir. — Francuzi ga zovu melon, jer liéi na 
Ijubenicu — a poáto se zna da London Ha
jé  ton za modu, to ée se Evropi skoro smat- 
rati cilindar kao kuriouzum. Ön ée se moá- 
da joá samo upotrebljavati pri pogrebima, 
ispitima i drugim Zalostnim dogadjajima u 
Covjeéjem Zivotu. Táj obrt u modu, véli »Fi
garo», trebao je da doZivi pjesnik Stefan 
Malarme. Na cijelom svijetu nije bilo ogor- 
Cenijeg neprijatelja cilindra, nego áto je  bio 
ovaj njeZni pjesnik Kamo god je  doáao on 
proklinjal je cilindar, da se éovjeku koZa 
jezila kad ga énje. Kada je Malarme bio na 
итоги, jedan njegov prijateli, koji je bio 
kráéanin, tjeáio ga ríjpéima: »Neboj se, pred 
tobom ée se sigurno otvoriti rajska vrata,» 
— »Ja, rckao je  pjesnik smeáuéi se, né
mám niáta protiv toga, da mi se raj otvori 
za buduée mjesto Manovanja, alt samo pod 
jednom pogodbom, da se tamo gore ne no- 
si cilindar.»

— Kinezki univerzitet. Veliko Zuto
carstvo poéelo je и posliednje vrijeme da 
reformira sve svoje javne ustanove. Narav- 
no da se na prvom mjestu poéela reforma 
ákola, kojima su se kinézi i do sada pono- 
sili, negdje s viáe, negdje s manje razloga.

dopelal, и stan svoje stance matere, koja 
ju je  na njegovo pripoviedanje, dragovoljno 
prijela. U sobi stare gospoje je  bilo sve tak 
liepo, éisto i redno, da se je Trezika odmah 
posve ugodno, как doma éutila.

»Neka se legnu tamo и postelju» — 
véli joj stara gospa — »znarn da su trud- 
ni. Ako moj sin i najde njihove, sad и nő
éi njih neéu od sebe puáéati. Samo se ne
ka razprave i и postelj legnu!*

Trezika ponudu toj ljubeznoj staroj gos- 
poji nije mogla odbiti, véé se razpravi i na 
poéinek legne. Za kratko vrieme zaspi i sad 
su ju priéele senje muéiti. — Sami dogod- 
ji od snoéka! — Baá ju je  mladi policajni 
éinovnik hotel kuánuti, kad se naglo pro- 
budi i gore skoéi, le si óéi rukami ruleé, 
okolo se zgledava, gde je? Ali vrata su za- 
tvorena i ona je sama и sobi. Sad je do- 
ála и se, da je  samo sanjala. Sad se je  te- 
kar na sve snoékanje zmislila i na liepoga 
mladoga policajnog éinovnika, koj je  ánjom 
lakó ljubezno postupal, ona si zdehne. — 
Hitro se obuée i vmije — i véé dojde sla- 
ra gospa iz pijaca te jo j pripovieda, da je 
policija njezine véé naála.

Skoro bi reéi, da ta viest niti nije bila 
Treziki posve povoljna, jer mladi policajni



jer na primjer kaZu, da su kineske osnovne 
ákole najbole na svijetu. Növi sistem ákolo- 
vanja koji őe se svuda provesti do 1910. 
godine preobrazit őe sve skole, poőevái od 
osnovnih pa sve do najviáih uőiteljskih za- 
voda Ősim toga u pogledu na evropske u- 
nniversitete, podiői őe se jedno sveuőiháte 
u Fekingu. Та te ákola dakle biti centar 
studija к Kini, i imati őe osam íakulteta. U 
viáim uőiteljskim ákolama engleski őe jezik 
biti obvezatan predmet; izuőenje franceskog 
i englezkog jezika ostavit őe se na volju 
samim uőenicima, ali oni, koji budu uőili 
prirodne nauke, bit őe duZni da uőe samo 
njemaőki. Latinski őe biti samo fakultatívan 
predmet. I tako se Kina sprema da naknati 
ono, áto je za toliko vijekova propuátila, i 
tko zna, da li odista jednoga dana da őe 
nastupiti »2ula opasnost,» kojoj se Evrop- 
Ijani smiju.

— Kraljevski notarijus vu Perlaku. 
Как őitamo iz jednih novinah, Perlak bude 
vkraj zeti od csaktornyaiske kraljevske no- 
tarijuáe i vu Perlaku bude za perlaőki kő
tár nova kraljevska notarijuáija. Vet je i 
minister dal vun naredbu, da se razdeli o- 
va dosadaánja kraljevska notarijuáija nadve 
strani.

Veő od zdavnja se je  to govorilo, da 
bude Perlak dobil kraljevsku notarijuáiju i 
sada se je to govorenje na istinu obrnulo. 
Как őujemo, da prije nije to bilo, je  bila 
samo pokojnoga Zieglera ta osoba na putu 
jer Ziegler je bil obljubljen őlovek tak vu 
Perlaku, как vu Gsáktornyi.

— Strelil se je Kayser Lajoáa gro- 
fovskoga kasnara sin Vilmos vu Gsáktornyi 
Kayser Vilmos je  bil áparkasni knjigovodja
i rnladi őlovek je joá bil te nitko nezna 
zrok, zakaj se je strelil.

— Velika mustra. Peáiőkih soldatov 
48-ga regimenla, koj je  vu Nagykanizsi nas- 
tanjen se ovoga Ijeta augustuáa 5-ga poő- 
neju velike muátre. Budu iáli prama Eszter- 
gomu i onda tak dalje. Как őujemo sep- 
lembra prvoga budu oni iáli dimo koji bi 
1904. Ijeta vu oktobru bili morali nutri ru- 
kovati.

őinovnik, to je bil őoviek nad njezinim za- 
ruőnikom Tizayom iz sela, a eto njegova 
mamica, to рак je  bilo sama fínoőa i Iju- 
beznivost. I sad slara gospa priedi zajlrek, 
do toga joj dojde i sin domov iz sluZbe i 
sad si sva trojica sednu к zajtreku. Poslie 
zajtreka se Trezika liepo zahvali staroj gos- 
poji za njezinu ljubeznivost te sa rnladim 
őinovnikom otide, jer on ju je  imái voditi 
u oáteriju, gde je  za njezine joá u noői saz- 
nal. Uzput su se svaáta spominjali i Trezi- 
ki je srdce viáekrat bolje zakucalo как na- 
vadno, a osobito, kad ju rnladi őinovnik za- 
pita: »Sinoő su mi gospodiőna pripoviedali, 
da su zaruőnica, pák jeli oni svoga zaruő- 
nika ljube?»

»Ne!» — odgovori ona.
»Pak zár ga moraju űzeti?» — opet on.
»Nemoram!» — ona na kratko.
»Ah gospodiőna,» — zdehne on dubo- 

ko — »da oni znadu kaj ja u grudih — 
u srdcu őutim? — Morém se uíali? — Mo
rém se nadati, da njih budem opet videl? 
— Slobodno njim piáem?»

Ona ga pogleda samo, a onda odmah 
obori oői na zemlju, neodgovara nikaj, sa
mo glavicom kima, da je — slobodno. —

U tom su dodli do oáterije, gde su bili 
njezini i za nekollko minutah su si s Tre- 
zikom leftali u naruőaju, a Trezika nije mo-

— Köb Mice. Так zoveju prinas one 
skakavce, gomilice, kője su spodobne к ko- 
bilicam na senokoái ali su velike как vrab- 
ci i gde jedenput se sedneju tam sve poje- 
ju. Hvala Bogu naáu okolicu je  oslobodil 
Bog joá i od te nesreőe, ali po Alfőldu, po 
velikoj magjarskoj ravnini je Ijetos straáno 
vnogo kobilicah bilo i straáno kvara napra- 
vilo. Proále dneve su okolo Nagyvarada se- 
le dőli i straáno vnogo jih je vu érmihály- 
falvaiskim kolaru selo dőli. Kvar kojega su 
napravile je neizreőljivi. Varmegjinski vice- 
komuá je  od ministeriuma molil pomoó za 
uniátenje kobilicah. Jer sada su veő je  tak- 
ve maáine, kője kobilice zdruzgaju i na 
drugih mestah su je takve mreZe, sa koji- 
mi kobilice skup pobiraju. Так su jako vno
go uniátili pák je — tak niti kvar ne tak 
veliki.

— Svaki gazda mora svojému psu 
dosta jesti i vode dali, da neosfekli. Kojega 
psa vu klatarenju primeju vu okolici slo
bodno ga zaklati ili streliti. Toga se svaki 
mora drZati. Vu goricah pse nije slobodno 
drZati, to je varmegjinska naredba.

— Vrazja mestrija. Jedna rumunjska 
baba Verebicu Antala Zena je  Lebits Trezi 
sluZkinji obeőala, da ju ona more sreőnom 
vőiniti, jer ona je  vragova Zena, koju ju je 
sada poslal ná ov svet, da one ljudi izabe- 
re, koji su vredni da budu sreőni. Samo к 
tomu su penezi potrebni. Pak njoj je nes- 
reőna puca veruvala. Dala njoj je  pomalem 
sve peneze, zatem pnmalem opravu, jer joj 
je baba rekla da to sve mora vragu poka- 
zati, koji bude zato puci muZa dal. Ali pu
ca je őakala i őakala muZa, te se ga ne 
mogla vőakati, pák je zato popitavala i na- 
zadnje saznala, da ju je baba vkanila. Ra- 
vno tak je  i viáe pucah vkanila ta baba, 
koju je  sada peátanski na tri meseca reáta 
odsudil.

— Tat soldat Vu Kassi vu tamoá- 
njih kasarnah je Tolh Janos peáiőki soldat 
tristo korun vkral iz soldacke kasse, i ka- 
da su spazili tatbinu, je  skocil na stan sve 
drage. StraZa je iála po njega, ali Tóth je 
zaprl vrata i izjavil je, ako vrata potereju

gla zadosta roditeljem si napripoviedati о 
ovom mladom gospodinu policajnom őinov- 
niku I о ljubeznivosti njegove ma mice, pri 
kojoj je  prenoőila, pák jednoga i drugu to
liko hvalila, da je njezin zaruőnik Tizay 
veő priőel bliedo gledati, — i ónak mu se 
je veő iz poőelka őinilo, da se rnladi peáta- 
nec bolje dopada Treziki, nego on sarn, ma
kar da joj je i zaruőnik — a sada ovo, na, 
vagoné hvalenje, — to sve mu se je  őinilo 
sumnjivim.

I pravo je  imái, da je  surnnjal; jer 
nieko vrieme su u Medjimurje iz Feste ne- 
kakovi diáuői listovi, na tjeden po dva-tri 
dohadjali, a isto tak i u Pestu dohadjali 
dók se tim sim tarn dogovaranjem nisu sje- 
dinili u lom, da záruké sa Tizajom su za 
maőka, te se razrieáuju, a Trezika őe se sa 
policajnim őinovnikom iz Peáte za 4 tjedna 
vienőati.

Sada Tizay svakomu, i svim — omni
bus et singulis, quorum interest, pripovieda, 
da je  nedavno u Peátu zaruőnicu zgubil, a 
jedan policajni őinovnik ju je naáel i za se
be pridrZal, kaj se zakonom о nadjemh — 
stvarih neslaZe.

E m .  h o l l n y .

taki streli sebe i svoju dragu. Na to je do. 
ktor soldaőki ga pital, da jeli nije Zeden i 
dal mu je  nutri vodu sa prahom za spati 
Ali deőko ipák nije zaspal. Nazadnje je  tat 
vun zakriőal, da ako straZa otide i on vun 
dojde iz kuhnje. Na to su se soldati skrili 
őuli su dva hica, deőko je i pucu i sebe 
strelil. I

—  Jubilej kneza Ferdinanda. Bu-
garska vlada rijeáila je, da proslavi dvade- 
seto-godiánjicu stupenja kneza Ferdinanda 
na bugarski prijeslol. Proslava őe biti 2. au- 
gusta. Za taj dan ministarstvo őe izraditi iz- 
vjeátaje о átanju u kojem se nalazila Bu- 
garska, kad je  knez Ferdinand doäel da u- 
pravlja njorn.

— Za plebanusa vu Podturen je 
Murk Mikloá lamoánji administrator ime- 
novan.

— Mladina vu Ijetu, jako poginjava 
Moramo őisto drZati косе, posipati sedala sa 
pepelom, da mladinske vuSi pocrkeju. M!a- 
dini vodu navek frisko dajmo. Samo Ink 
bude őiotoőa i tak nebude mladina poginja- 
vala.

Pticje ostrvo. U Tihom oceanu, u 
Havajskom arhipelagu, nalazi se jedno malo 
ostrvo, Lajsan ili Bajres, koje se s razlogom 
moZe nazvati i ptiője ostvo. Glanovi nauőne 
ekskurzije koju je ameriőka vlada posljed- 
nji put slala na to daleko ostrvce vjerojal- 
no su bili prva őovjeőja biőa koja su aino 
stupila nogom a od kako se pamti na os- 
trvu Lajsan Zive samo ptice u dosta van- 
red noj koliőini. Taj pernati narod, sastavljen 
iz raznih vrsta ptica, Zivio je  oőevidno tako 
osamljen i u takvoj mirnoői, da kad su do- 
áli amerikanjski prirodopisci, ptice ne samo 
áto se nisu uplaáile, vec su se radoznalo 
prikupljivale oko njih. Jedan od ólanova te 
ekspedicije, Valter К. Fiáer, priőa da se jed
na ptica pribliZila i da je s velikom paZ- 
njom promatrala fotogratski aparat, koji je 
putnik nosio uza se; takodjer priőa on da 
je jedna Ijeátarka, oőevidno osjeőajuői sim- 
patije prema njemu, stala mu na rame i za 
cijelo vrijeme, kője je on proveo na tóm os- 
trvu, nije se odvajala od njega. On je та- 
hao őak i rukarna, plaáeői je, all ona nije 
bjeZala. Prirodnjaci su se divili ne samo 
instinktivnoj pitomosli. veő i ogromnoj ко- 
liőini ptica. Misii se da ill na torn prostoru 
od 4 kvadratna kilomelara ima jedan mili- 
jun ptica.

— Vu Indiji. Ko Zivi vu Indiji veli 
jedan njemaőki pulopisac, — Zivi rnedju 
kaőarna. Kaöe se redko vidjaju, all se osje- 
őaju i ŐU u svuda: u svakoj sobi, gdjc ima 
kakva pukotina. Zmije r jelko usmrte Evro- 
pejca, jer je  ovaj oprezan i u sluöaju pol- 
rebe bori se s istima, ali indijanski se uro- 
djenik plaái od njih i puála da ga jedu U 
Indiji treba uviek nősíti átap i nikada ne 
ulaziti u taman prostor. Kada se kaCa pri- 
bliZaja treba ju udariti da joj se slome ko- 
sti, ali onda joj se ipak ne smije blizu pri- 
laziti, jer hijesno ujeda. Izvan kuőe kaöe se 
nahode u svakorn áurnarku pa öesto pada- 
ju s krovova i s drveöa, koje lamo raste 
Tada je najbolje uteői, a na lo su svi tako 
naviknuli, da i sama djeca uteknu, a da ne 
izgube svijest od slraha.

— Ernst Sándor dr. Zenski i detinski
vraöitelj u VaraZdinu, je svoju stan u Brav- 
sku ulicu, pod 4-lim proju preknaáal (poleg 
»Vadember« oátarije). 511 В— В
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