
A ml rajz és kézimunka kiállításunk.
»A munka nerne9ÍU, bármely ágával foglal
kozzunk is a komoly munkának. Mégis nagy 
különbség van munka és kedves munka 
között. Valamely munka lehet élethivatás, 
de a kedves munka, az szórakozás. Szeren
csés az, akinek a kedves munkájából jutott 
az élethivatása, mert annak egész élete igaz 
szórakozás. De azért azoknak sem lehet o- 
kuk panaszra, akiknek ez nem igy sikerüli, 
mert még mindig marad több-kevesebb ide
jük, melyet passzióiknak is szentelhetnek. 
Természetesen nem kártya, ivó és egyéb ha
sonló passziókat értek, — mint kedves fog
lalkozást, hanem sokkal komolyabb és ne
mesebb munkát. Említettekre ugyanis nevel
ni senkit sem kell; mint aféle ragadós pasz- 
szióba, ulon-utfélen belenevelődik a könnyü- 
vérü ember, mely alapja lesz minden dolog
kerülésnek, urhatnámslgnak, minden rom
lásnak.

A tényleges munkára, az általános 
munkaszeretetre, mely a boldogulás egyedüli 
útja, mely megóv a léhaságtól, a munka- 
gyűlölettől, azonban nevelni kell; nevelni a 
legkisebb kortól kezdve, tehát nem csupán 
az iskolában, hanem azonkívül a családban
is. Sajnos, nemcsak a munkára való neve
lést, de még a józan, elíogulatlan, általános 
nevelési kellékeket is elhanyagolni, kipusz
tulni látjuk a társadalomból, főként a szü
lők érzékéből, amelyeknek borzasztó kárát 
látja az iskolai nevelés is, mely desperált 
helyzetében lassan szintén a nemtörődömség 
szigetére szorul, nem lévén képes a csudá
latosán könnyelmű nevelési áramlatot, me
lyet a gyermek és ifjú kívülről magával 
hoz, semmiképpen feltartóztatni. Valahány
szor megpróbálkozik ugyanis az iskola ilyes
mivel, mindannyiszor csak kellemetlenségnek 
és zaklatásnak teszi ki magát a szülők ré
széről. A könnyelmű \ evelés következmé
nyei pedig hogy mennyire megboszuiják ma
gukat éppen magukon a gyermekeken, a 
szülőkön és a társadalmon, erre elég példát 
tud és lát mindenki. De okulni is kellene 
raj la, mert erről bizony az iskola egyedül 
nem tehet. Neveljük gyermekeinket az élet
re nagyobb gonddal, több komolysággal, arra 
gondolva, hogy az életküzdelem mindig сэак 
nagyobb és nehezebb lesz és sohasem köny- 
nyebb. Neveljük őket a munka megbecsü
lésére, szeretetére és gyakorlására.

A munkára való nevelés pedig nem 
nehéz dolog. A munkásság ösztöne minden 
emberben él. A gyermeknél ez játékban, u- 
tánzásban nyilvánul. De ha idejében nem 
fogjuk a gyermeket a neki megfelelő mun
kára, a korral együtt játékai később elfajul
nak, máe irányt vesznek. A játék jelleget 
továbbra is szívesen megtartják cselekvésük
ben, de komoly és nemes munkásságra ho
vatovább képtelenek lesznek.
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A munkásságra való nevelés leghatha- 
tósabb eszköze, úgy az iskolában, mint az 
iskolán kívül, a rajz és a kézimunka. A kis 
gyermek játszó és rajzoló kedvéről, valamint 
annak istápolásáról otthon és vezetéséről az 
iskolában, már előbb egy cikksorozatban 
megemlékeztem. Éppen ilyen fontos és ha
sonló vezetést kivan a kézimunka is, mert 
a rajz és a kézimunka ikertestvérek. Vagyis 
aki jobban rajzol, rendesen ügyesebb a ké
zimunkában is és viszont.

A rajzolás és a kézimunkára való he
lyes szoktatás állal a leghalhalósabban ké
szítjük elő gyermekeinket és ifjainkat a gya
korlati életre, mert aki ezekben kellő gya
korlatra tesz szert, az előtt egyrészt nem 
lehet soha semmiféle akadálya a megélhe
tésnek, másrészt az ilyen ember nem ismer 
unalmat — Az nem igaz, hogy a rajzolást 
és a kézügyességi dolgokat más nem tanul
hatja meg, csak akinek erre külön tehetsé
ge van. Akinek talentuma nagyobb, az csak 
többre viheti, de az iskolailag, szükséges ní
vót mindenki elérheti, még csak nem is kell 
hozzá az annyiszor hangoztatott »nagy tü
relem« sem! A birkának — mint mondják 
—  elég »nagy türelme« van, mégsem alkal
mas — mint némely állattársa — a tanu
lásra. Aki jól rajzol és ügyesen kézimunká
zik, annál nem is a türelem dolgozik, mert 
a türelem szenvedéssel összekötött fogalom. 
Aki türelmesen dolgozik, az rabszolga, nagy 
szamár, csak kényszerből dolgozik. Már pe
dig a rajz és a kézimunka s általában min
den ezeken alapuló munka uemes élvezet
tel és ízlésbeli megnyilvánulással járó fogla
latoskodás, a magasabb fokon pedig alko
tás, teremtés, amely alatt ha a munkálkodó 
annyira elmerül, hogy közben mindenről 
megfeledkezik, itt már csak ?. szenvedélyéé 
nőtt élvezetről lehet szó, melyet az illető 
munkájában talál. Nem, ez nem illethető a 
»türelem« kifejezéssel! Gondoljon csak min
denki legkedvesebb szórakozására! Akár
hányra én igazán jó lelkiismerettel mond
hatnám, hogy »nincs hozzá türelmem!« Pl. 
estétől reggelig görnyedni füstgomolyok kö 
zött a kártyaasztal mellett. Ezzel tudtommal 
sok izgalom, sőt gyakran szenvedés is jár !

Félre hát az ilyen nevetséges érvvel, 
mert a rajzolni tanulás és tudás sem a tü
relmen fordul meg, mint semmi más mun
ka és tudás sem, hanem tisztán a helyes 
vezetésen é9 erős akaraton, melynek min
den tanulással együtt kell járnia. Az meg 
teljes képtelenség, hogy intelligens hivatásra 
szánt emberek minden egyébre képesek vol
nának, csupán a rajzolásra nem ! Kisgyer
mek korunkban mindannyian szerettünk raj
zolni, sárpogácsát gyúrni, meg különféle já
tékszereket faragni, mig a mathematikáról, 
meg a corpus jurisból fogalmunk sem volt 
még. Miért éppen eredeti tehetségeinket ne 
tudnók tovább fejleszteni és éppen mi, szel
lemileg képzettebbek, a sok iskoláljárók ? Az

inasnak menő gyerek sem bizonyos abban, 
hogy arra a mesterségre éppen rászületeti, 
amelyikre vállalkozik Ez a többnyire isko
lázatlan gyerek négy év alatt megtanulja a 
mesterségét és pompásan kirajzolja, leszabja 
és összeállítja munkáit, bármiféle mestejsé 
get tanult. Pedig ezek a legtöbb mesterség jó 
szemmértékei, sok rajzolást és Ízléses mun
kát kiván. Pedig nem tanultak annyit se 
rajzolni, se mást, mint mi az iskoláinkban? 
Ha a faragatlan inasgyerek képes négy év 
alatt mindezekre, akkor mi fokozottabb mér
tékben tanulhatjuk meg a rajzolást, mint 
bármi mást, helyes vezetés és legalább is 
annyi jó akarat és fáradság mellett, mint 
amennyi erőt, akaratot az iskolában más 
tárgy tanulására szánunk.

A mi kiállításunk is éppen ezt akarja 
bebizonyítani. A tanítóképző-intézet növen
dékeinek, — akik mint leendő tanítók, zsen
ge gyermekek elemi ismereteinek és gya
korlati képességeinek alapjait tartoznak le
rakni — négy év alatt szintén meg kell 
annyira tanulniuk a rajzolást és a kézimun
kát, hogy ezeket is éppen olyan jól tanít
hassák, mint a többi tárgyal. Hu mindnyá
junkat eleitől kezdve helyesen vezettek vol
na tanítóink a rajzolásban is, a »nincs hoz
zá türelmem« jelszót már senki sem ismer
né s éppen úgy, mint a külföldi kulturné- 
peknél, egészen más képe volna a mi tár
sadalmunknak is, úgy ipari, mint más szo
ciális és kulturális téren.

A legújabb módszer teljesen szakított a 
régi rajztanitási rendszerrel, a sok minta
másolással. Mindenki tudja saját iskolai ta
pasztalatából, hogy miket és miként ra zolt 
és hogy maradt-e legalább annyi eikere sok 
évi rajztanulásának, hogy a legegyszerűbb 
tárgyakat (pl. kés, kanál) le tudná rajzolni 
önállóan, emlékezetből, habár mindennap 
megfordul az a kezében; de még tán akkor 
sem sikerül az, ha m^ga elé tenné, hogy 
azt lerajzolja. Már pedig a rajztanitás célja 
nem lehet más, mint az, hogy amit egyéb
ként ismerek, egyszerű tormában, a lényeg 
teltüntetésével, emlékezetből, tehát minta nél
kül is, le tudjam rajzolni; természet után 
pedig feltétlenül.

Kiállításunk legnagyobb részt ilyen ön
álló munkákat fog bemutatni, amelyek ter
mészet után, emlékezetből, vagy mint önálló 
tervezési feladatok készíttettek és pedig úgy 
a képző intézeti, mint az elemi gyakorló is
kola rajzaiból és kézimunkáiból.

A kiállítás junius 5, 6-án, pünkösd két 
napján lesz nyitva, melyre minden érdeklő
dőt szívesen látunk ! D ienes Károly.

Főispáni látogatás.
Batthyány Pál gróf Zalavármegye tőis

pánja múlt héten, kedden és szerdán láto
gatást tett Csáktornyán ésStridón, mely al-



kálómmal a grófné ő méltósága is hozzá 
csatlakozott, hogy a Muraköz hegyvidékével 
megismerkedjék, öméllóságáék kedden d. e. 
érkeztek Csáktornyára Zalaegerszegről Hor
váth István föispáni litkár ekiséretében. A 
vasúti állomáson a már korábban ide ér
kezett Odor Géza pénzügyi igazgató és Ru- 
zsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelü
gyelő s Szalmay József főszolgabíró fogad
ták. A magas vendégek a »Zrínyi« szállóba 
szálltak.

Főispán ur a délelőtt folyamán a szol- 
gabirói hivatalban vizsgálatot tartott, majd 
megvizsgálta a községháza börtönét. A gróf- 
né Öméltósága meg ezalatt a kir. tanfelü
gyelő kíséretében Szentilonán és Zalaujvárra 
kocsizott ki, majd a várat és annak kápol
náját tekintette meg. A grófné a polgári 
leányiskola osztályaiban is tett látogatást, u- 
tóbb az ovodát is felkereste. Mindkét isko
lában érdeklődéssel hallgatta a feleleteket s 
vette szemügyre a kézimunkákat s a kis 
ovodáeok apró kedves munkáit.

Főispánék délután ellátogattak az ura
dalomban, azután Filipich Lajos orsz. gyű
lési képviselő vendégei voltak Drávavásár- 
helyen. Visszajőve! az áll. tanítóképző-in
tézetbe hajtattak, ahol őket a tanáritestület 
fogadta. Az intézel parkjában Zrínyi Károly 
igazgató üdvözölte a főispánt s köszönte meg 
a magas látogatást — mit a főispán szí
vélyes szavakkal viszonzott — a díszterem
ben pedig az ifjúság nevében Lázár Károly
IV. éves növendék köszöntötte a vendégeket 
s nyújtott át rózsacsokrot a grófnénak, me
lyet Öméltósága köszönettel fogadott. Az if
júság főispánék tiszteletére hangversenyt ren
dezett: elénekelt egy népdal-egyveleget s e- 
lőadta Palásgy János IV. éves növendék sza
valta kíséretében a Rákóczi-zászlója c. me
lodrámát, mit Purcsi János zenetanár mű
vészi cimbalomjátékával megtoldott. Ugyan
ekkor végigtekintették a rögtönzött rajz- és 
kézimunkakiállitást is, mely főispánéknak 
nagyon tetszett. Öméllóságáék a köztartási 
helyiségekbe is lefáradtak, ahol a növendé
kek éppen vacsoráztak. Majd beírták nevű
ket a vendégkönyvbe s az igazgatónál tett 
látogatás után este 8 órakor távoztak az in
tézetből. Távozás előtt kir. tanfelügyelő mon
dott köszönetét lendületes szavakban ő mél- 
tóságáéknak a magas kitüntetésért, mire 
Batthyány gróf főispán a látottak felett tel
jes megelégedettségét fejezte ki.

Csáktornyáról Stiidóra 27-én d. e. u- 
taztak főispánék. A kísérethez Filipich Lajos 
képviselő és Kecskés Ferenc szentmártoni 
esperes is csatlakozott. Útközben útban ej
tették az áll. szőlőtelepet is, hol Tass Antal 
igazgató kalauzolta őket.

Stridón Danitz Sándor el. isk. igazgató 
és egy kis lányka üdvözölte az előkelő ven
dégeket; utóbbi vadvirág-csokorral lepte meg 
a grófnét. Az állami iskolában sorra látogat
ták meg az egyes osztályokat s megtekin
tették a kézimunkákat, rajzokat, iskolai dol
gozatokat, melyek fölött elismerésüknek ad
tak kifejezést.

Kir. tanfelügyelő köszönő szavai után 
mig a vendégek egy része a templomokat

tekintette meg, főispán a körjegyzői irodá
ban tartott vizsgálatot.

Ebéd után Knezevich Viktor bárónál s 
Ivkó János plébánosnál lettek látogatást.

StridóKil este 6 órakor utazott el a fő
ispán és társasága Csáktornyára. Útközben 
megtekintették a stridói faiskolát s látogatá
sukkal megtisztelték Kecskés Ferenc vendég- 
szerető házát.

Batthyány Pál gróf főispán csütörtökön 
reggel utazott vissza a reggel 6 órai vonat
tal Zalaegerszegre.

K Ü L Ö N F É L É K .

>►__ Esküdtszék! tárgyalás. A nagyka
nizsai kir. törvényszéken f. év junius hó 
1-én esküdtszéki tárgyalást fognak tartani 
A kisorsolt rendes esküdtek Muraközből a 
következők: Bayer Samu, Csakathurner Her
mann és Mózes Bernát kereskedők Csáktor
nyáról; Hermann János vendéglős Perlak
ról, Kolonics Menyhért földműves Muraszer- 
dahelyről. Tárgyalás alá kerül: Halált oko
zó súlyos testisértés büntette miatt vádolt 
Dávid János bucsulai erdőőr ügye. — A 
szenzációs cserfői gyilkosság, — amikor 
Szalay Samu volt szentilonai vendéglőst 
meggyilkolták, — tárgyalását a kir. törvény
szék az októberi esküdlszéki ciklusra ha
lasztotta.

—  Halálozás. Bérezi Bódog keszthelyi 
községi iskolai tanító f. hó 22-én életének 
44-ik, tanítói működésének 16-ik évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. A megbol
dogult a Csáktornyái áll. tanilóképző-intézet 
növendéke volt, s itt szerezte 1885. évben 
tanitói oklevelét is. Az elhunytban a keszt
helyi iskola, hol 16 éven keresztül műkö
dött, nagy műveltségű és kiváló szakkép
zettségű tanítót, a keszthelyi kartársak pe
dig egy kedves, jó barátot vesztettek el. Le
gyen áldott emléke!

—  Jegyzők szabadsága. Zala vár megye 
szabályrendeletet hozott, hogy a mely a jegy
zőknek négy heti szabadságot biztosit. A 
szabadságot a község meghallgatása után az 
illető járás főbírája engedélyezi.

—  Cselédek bejelentése, a  megye uj 
szabályrendelete szerint, a belső cselédek 
szolgálatba állását vagy kilépését az elöljá
róságnak be kell jelenteni. A rendelet célja 
az, hogy a helynélküli cselédek viselkedé
sét ellenőrizhessék.

—  Vármegyei telefonhálózat. Említet
tük, hogy Zalamegye legutóbbi közgyűlése a 
vármegyei távbeszélőhálózat létesítését elha
tározta oly módon, hogy egyelőre a járási 
székhelyeket összekötik Zalaegerszeggel. E 
szükséges és nagyfontosságu intézmény rész
leteit a vármegyei hivatalos iap nyomán 
most a következőképpen ismertethetjük: A 
törvényhatósági távbeszélőhálózat teljes ki
építésének költsége 205.820 koronára rúg
na. Ennek fedezésére rendelkezésre állana 
78,608 korona a megyei tisztviselők fizeté
sének rendezésére létesített pótadóalapból. 
Ez is egy ok arra, hogy a telefonhálózat 
teljes kiépítésétől egyelőre el kell tekinteni,

de egyéb kényszerig okok is amellett szól
nak, hogy ezúttal csak olyan hálózat léte
síthető, mely a vármegye székhelyét a já 
rási székhelyekkel és ezeket egymással köti 
össze és pedig a következő vonalakkal :

1. Zalaegerszeg — nova— alsólendva— 
Csáktornyái,

2. zalaegerszeg— nagykanizsa— perlak 
— letenyei,

3. zalaegerszeg— pacsa— keszthelyi,
4. zalaegerszeg — széntgrót— sümeg— ta- 

polca— balatonfüredi,
5. Csáktornya— perlaki.
E vonalak megépítése 62,707 koronába 

kerül. Mint említettük, e költség fedezésére 
a fenti 78,603 korona állana rendelkezésre, 
ámde ennek az összegnek az a hivatása,— 
hogy a körjegyzőségekre kiterjedő hálózat 
költségeit is fedezze és ezért most ennek 
csak egy része használható fel. Azért a köz
gyűlés elhatározta, hogy azzal a kérelem
mel fordul a belügyminiszterhez, hogy a 
költségek felét a kormány fedezze.

—  A légrádi olvasó egylet alapszabá
lyait a m. kir. belügykormányzó jóváhagyta.

—  Jótékonyság. Kovács János uradal
mi főerdész ur az őrségi tüzkárosultak ré
szére a helyszínén 40 koronát adakozott. 
Úgy ezért, mint az oltás körüli emberfeletti 
fáradozásáért hálás köszönetét nyilvánítja 
az elöljáróság nevében Larnszak István.

—  Nyári mulatság. Ma délután lfj. 
Knorczer Károly szentilonai kertjében tom
bolával egybekötött majálist rendez.

—  Jég- és tűzbiztosításokat legolcsób
ban és legelőnyösebben elintéz BENEDIKT E. 
és FIA cég Csáktornyán, a triesti általános 
biztosító társaság főügynöksége. A biztosítási 
kötvények azonnal kézbesiltetnek.

—  Sárközy Testvérek közkedvelt ze
nekara minden csütörtökön Hencsey Gábor 
kerthelyiségében hangversenyez.

— A törökök idejéből? A muraközi 
tanítók ráckanizsai gyűlése alkalmából meg
emlékezés történt I púnkban a ráckanizsai 
pincéről is. Erre vonatkozólag Purics stridói 
káplán úrtól következő sorokat vettük : — 
>Stridó plébánosa 1769.— 1775.-ig Szmodics 
György volt. A stridói plébánia »liber me- 
morabiliuma« sokat tud arról beszélni, hogy 
a nevezett plébános idejében épült a rácka
nizsai Kozma-féle vendéglő hires hatalmas 
pincéje a nagy Kápolna dombja alatt. So
kat civakodtak a stridói papok a Csáktornyái 
dominium embereivel Ráckanizsán, mert a 
kápolna borát itta a nép búcsúk alkalmá
val az e célra külön épült helyiségben a 
kápolna mellett, a mi a kápolnának sokat 
hozott be; de ott lent a dominium korcs
mája szenvedett mellette. A kápolna borát 
nem volt aztán szabad kimérni, a dominium 
pedig építette a pincét »truc«-ból éppen bele 
a kápolna dombjába. Nehezen ment a mun
ka, nem sikerült, nem is használható egész 
terjedelmében, belekerült pedig 12,000 fo
rintba. 1785.-ben félbehagyták a további é- 
pitést. Volt-e valami szerepe a pincének 
46-ban, nem tudni. A nép mesél sokat róla 
»a törökök idejéből.« Én ezeket, a mit fennt 
elmondtam, voltam bátor megjegyezni vo-

Leghathatósabb és legizletesebb hizlaló és vértisztitó szer I
S zá m o s előkelő o rv o sta n á r és sza k te k in té ly  á lta l k itű nő ered m én ynyel k ip ró b á lv a  I

С т Г Ш Ы Г и Л *  Sietteti a járást és fogzást, eloszlatja a mirigyeket és az ótvart —  bizto- 
M j K l # sitja a csontok és izmok ép fejlődését —  javítja és rendezi az emésztést.

V f t f l S t t A k f l A * Ulólérhetetlen vérképző, gyengélkedőknél erősítő és mirigyoszlutó szer, —  
I  mellbajosoknál megszünteti az izzadást és elősegíti a gyógyulást. ------------



natkozással a »Muraköz« múltkori cikkében 
foglalt azon paszusára, hogy a pince, me
lyet a Háckanizsán járó tanítók is megte
kintették >a törökök idejéből való.«

—  Hivatal vizsgálat. F. hó 26-án gróf 
Batthyány Pál főispán, Odor Géza pénzügy
igazgató és Horváth István, mint a szabad
ságon levő Bogyay Elemér főispáni titkár 
helyettessé a helybeli főszolgabírói és a stri- 
dói körjegyzői hivatalt, valamint az ezen 
körjegyzőséghez tartozó községek ügyvitelét 
és pénzkezelését megvizsgálták és a tapasz
taltakra vonatkozólag tőispán ur Ő méltósá
ga a legnagyobb megelégedését fejezte ki.

—  Közgyűlés. Folyó hó 24-én délután 
tartotta a Csáktornyái Gőzmalom és Villa- 
mostelep Részvénytársaság alakuló közgyű
lését. A nagyszámban egybegyült részvény- 
aláírók kimondották a vállalatnak az eddigi 
tulajdoDostól való megvételét és a részvény- 
társaság aJakulásál. Megválasztattak: Igazga
tóság: Bachrach Győző, Benedikt Béla, Cvet- 
kovics Antal, Csakathurner Ármin, Gráner 
Miksa, Hirschmann Leó, Kovács Lipót dr, 
Pátkai Jakab. Varga Sándor. Felügyelő-bi
zottság: Hirschmann Adolf, László Béla dr., 
Viola Vilmos dr., Weisz Miksa. Felügyelő-bi
zottsági póttagok: Lobi Rezső, Strausz Sán
dor. Az igazgatóság elnöke: Bachrach Győ
ző Ügyvezető igazgatóság: Bachrach Győző 
és Pátkai Jakab. Főkönyvelő: Szerb Henrik. 
Városunk kedvező közlekedési fekvésénél 
fogva e vállalat életképessége biztos és csak 
örömmeil vehetünk tudomást ily fontos iparág 
fellendüléséről, mely Csáktornya és a vidék 
forgalmát emeli. Mint halljuk a villamosvi- 
lágitás bevezetését, mely eddig nagy összegre 
rugóit, eventul önköltségen teljesitik, hogy 
elősegítsék ennek a közönség körében való 
elterjesztését.

—  Ta lált pénz. Minden országos vásár
nak meg van a maga szenzációs eseménye. 
Hol egy lopás, pénz elvesztés, verekedés stb. 
adja elő magát országos vásárok alkalmá
val. Eziittál azonban nem a fennti dolgok
ról, hanem talált pénzről szól az esemény. 
A f. év május hó 22-én, Szentilonán meg
tartott országos vásár alkalmával ugyanis 
több kü Jföldi lókereskedő fordult meg a hely
beli »Z rinyi« szállodában, akik mád* a vásár 
napját megelőzőleg szállásolták be magukat. 
A vásár napján, az estéli 8 — 9 óra közötti 
időben .Zádrávecz Cecilia helybeli lakosnő, 
ki rend.es en napszámosi teendőket volt vég
zendő Hiijas József itteni vendéglősnél, a 
konyha hflyiség melletti félre eső helyen 7 
drb. 1000 koronás bankjegyet talált. Zádrá- 
veezné, miután életében soha ezres bankje
gyet Yiem Látott, zsebre tette a talált pénzt, 
s otthon Lestvérjének eldicsekedve mutatta, 
hogy ni, nailyen szép papirosok ezek, bizo
nyosan sói •sjegyek. Testvérje is této vázott a 
dologban, I oert hol sorsjegynek, hol pénznek 
minősítette a talált ezres bankókat. Végre is 
felvilágositáí »ért egy helybeli pékmesterhez 
fordultak, ki meg is mondta Zádrávec2mének 
az igazat, s egyúttal figyelmeztette, hogy a 
talált pénzt adja át a rendőrségnek. Zádrá- 
vecz Cecilia ezek után f. hó 24-én Nagy 
József helybe tó lakossal egyetemben megje
lent a rendői *égen, hol is a dolgot előadva 
a 7 drb. 100 © koronás bankjegyet átadta a 
rendőrségnek, »melyet az másnap be is szol
gáltatott a fő wolgabirói hivatalnak. A fő
szolga bíróság már a hirdetést is megfogal
mazta a várn *|gyei hivatalos lap neszére, 
keresve a sze emcsétlen embert, ki a pénzt 
elvesztette, am йсог f. hó 26-án megjelenik a 
hivatalban egy lünterberger Antal nevű jen- 
bachi (Tirol, S< áhvatz-i kapitányság) lakos s

előadja, hogy a talált pénz az Ő tulajdona, 
s egyúttal kéri annak kiadásál. Unlerberger-
rel a pénz mikénti elveszléséről jegyzőkönyv
vel vettek fel, a melyben ő a következők
ben adja elő a dolgot: I. év május hó 21. 
érkezeit Csáktornyára, hogy a május hó 
22-én megtartandó szentilonai orsz. vásáron 
lovakat vásároljon. Vett is 4 drb lovai, este. 
körülbelül 8— 9 óra között Csáktornyán, a 
Zrínyi szálloda földszinti, a konyha mellett 
levő félre eső helyre ment, ahol a pénzét 
kezdte olvasni, s bét drb. 1000 koronás 
bankjegyet a félre eső hely ülődeszkájára 
helyezve, olt is felejtette. Erre azonban csak 
t. hó 24-én jött rá Ugyanis Csáktornyáról 
haza utazott, s anélkül, hogy pénztárcáját, 
melyben a nagyobb bankjegyet szokta tar
tani, belülről megnézte volna, odahaza a 
tárcát a szekrénybe zárta, s csak amikor egy 
ismerőse f. hó 24-ón hozzá jött kölcsönbe 
kérni 10<M) koronát, vette ki a szekrényből 
a pénztárcát, s egyúttal akkor vette észre 
azt is, hogy abból 7 drb ezer koronás bank
jegy hiányzik. Visszagondolva rájött arra is, 
hogy ezen bankjegyeket máshol nem hagy
hatta, mint Csáktornyán, a. Zrínyi szálló egy 
(élre eső helyén. A bankjegyekből 6 drb. 
egyforma újabb, egy darab pedig viseltebb. 
A helybeli főszolgabírói hivatal az összeg
nek, jogos tulajdonosának leendő visszaadá
sa végett a sebvatzi cs. és kir. kapitányság
gal érintkezésbe lépett.

—  Horváth Csongor temetése. Horváth 
Csongor pécsi kir. járásbiró kihűlt leiemét 
vasárnap hozták Csáktornyára s itt temették 
el délután 5 órakor  ̂ közönség óriás rész
véte mellejt — a hallottas kamrából, ahol 
ideiglenesen felravatolozták. Családján, a ro
konokon, s nagyszámú helyi ismerősön kí
vül a vidékről ifi számosán jelentek rneg. 
A perlaki járásbíróság és társadalom kül
döttségig képviseltette magát. A kir. ítélő
tábla képviseletében Módly Béla elnöki tit
kár, a kir. törvényszék részéről a bírák élén 
Hárdy Sándor elnök adta meg a temetésen 
a végtisztességet az elhunytnak. A helybeli 
kir. járásbíróság és uradalom is testületileg 
vett részt a temetésen. Koszorút küldtek az 
elhunyt koporsójára Pécsről, Perlakról, Csák
tornyáról s máshonnan a vidékről. Az el
hunyt lelkiüdveért az engesztelő szent-mise 
áldozatot hétfőn mutatták be a Mindenható
nak a helybeli ferenciek templomában.

—  Halálozás. Putzer Lajos jóhirü pé
csi borkereskedő hosszas b tegség után í 
hó 26-án 34 éves korában elhunyt A bol- 
dogi libán Horváth Antalné, a Csáktornyái 
postaíőnök neje bátyját siratja. Nyugodjék 
békeségben.

—  Zárivizsgálatok. A helybeli iparos- 
tanonciskolában az osztály vizsgál átok junius 
14 én délelőtt tartatnak meg.

—  Halálozás. Bölcs Sándor nyug. szol- 
gabirót súlyos csapás érle. Mini részvéttel 
értesülünk, neje szül. Geyschlaeger Emilia 
éleiének 50 ik, boldog házasságának 20-ik 
évében, hosszas szenvedés és a halotti szent
ségek ájtatos felvétele után május hó 25-én 
Keszthelyen elhunyt. A megboldogult földi 
maradványait május 27-én délután 5 óra
kor helyezték el örök nyugalomra. Béke 
hamvaira.

—  Royal amérikai mozgófénykép. Egy
kitünően felszerelt mozgóíénvképszinház mu
lattatja pár nap óta a Zrínyi szálló nagy
termében városunk közönségét. Zsúfolásig 
megtelik esténkint a nagy terem. A vállalat 
meg is érdemli a pártfogást. Képei szolidak, 
érdekesek, tanulságosak, mulattatók és a mi 
ilyennél a legfontosabb nem szemrontók.

— 48-ao okmány. Érdekes 48-as ira
tot kapott lapunk szerkesztősége Stridóról 
Néhai Zolicsár József ráckanizsai lakosnak 
igazolványa az, melyet Zólicsárnak a pozso
nyi hadi törvényszék 1850. február 20-án 
kiállított, hogy azzal haza utazhassák. Azért 
érdekes ez a katonai német irat, mert ősz* 
szefüggésben van Gasparics Márk muraközi 
mártírnak a nevével. Zolicsár Gásparics 
kémje volt. Mindkettőt elfogták, Gásparicsot 
tudvalevőleg Pozsonyban kivégezték, Zoli* 
csárt is viselt hazafias dolgaiért halálra ítél
ték; de megkegyelmeztek neki s említett na
pon haza, Ráckanizsára irányították. Zolicsár 
halála órájáig őrizte meg a neki kétszeresen 
kedyes és értékes relikviát; mindig büszke 
volt harcias múltjára. A 48-as nagy napok
ról mindenkor önérzetesen emlékezett meg. 
Szeretettel emlegette Gásparicsot, ki a ma
gyarokért vértanúhalált szenvedett. Zolicsár 
tavaly halt meg. Halála előli Pures Lukács 
stridói lelkésznek adta át a katonai igazol
ványt, ki meg viszont hozzánk jutatta meg
felelő helyre való megőrzés végeit. Amikor 
ezt nyilvánosságra hozzuk, Zolicsár Józsel 
nevét is átadjuk az örök emlékezetnek Meg 
érdemli, hogy nevét megbecsüljük, emlékét 
fenlartjuk.

— Köszönetnyilvánítás. N. N. helybeli 
kereskedő, a polgári iskola tanulmányi ki
rándulásának céljaira 50 koronát szíveske
dett adományozni, mely nagylelkű adomány
ért ezúton is hálás köszönetéinél nyilvání
tom. A tantestület nevében Pataky Kálmán 
igazgató.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a zalaeger
szegi in. kir. pénzügyigazgalóság által érvé- 
nyesitett 1908. évi ll-od oszt. kereseti adó 
kivetési lajstrom f. évi junius 1-től junius 
8-áig Csáktornya községházánál 3. sz. alatt 
8 napi közszemlére kitéve lesz az olt az 
érdeklődők által a hivatalos órák alatt be
tekinthető. Csáktornya, 1908, május 31-én. 
A községi elöljáróság.

—  Hirdetmény. Az esküdIszéki szolgá
latra képesített férfiak alaplajslroma Csák
tornya községet illetőleg elkészült és a köz
ségházánál f. évi junius hó 1-től bezárólag 
15-ig közszemlére ki tétetett. Ezen közszem
lére kitelt lajstromot a fenti határidő alatt 
bárki megtekintheti és akár alkalmas egyé
nek kihagyása, akár nem alkalmasnak be
jegyzése miatt bárki felszólalhat A lentiek 
értelmében beadott felszólamlások ugyancsak 
a fenti helyen folyó évi junius hó 16-tól 
bezárólag 24-ig lesznek közszemlére kitéve, 
mely idő alatt a beadott felszólamlásokra 
bárki észrevételeket tehet. Kelt Csáktornya. 
1908 május hó 29-én. — Az összeíró bi
zottság.

— Megjutalmazott tanité. A vallás- és 
közoktatásügyi kormányzó Zoltán (Zdelár) 
Dénes Csáktornyái születéeü fiumei tanítót a 
felnőttek számára ingyenes magyar tanfo
lyam rendezéséért 100 kor. jutalomban ré
szesítette.

Szerkesztői üzenet.
Vé|a, Vériekét szívesen közlünk, ha rövidek. Lapunk

nak kétnyelvűségéből kifolyó szűk terjedelme korlátokat szab 
minden hosszabb közleménynek. Ez áll különösen a tárcák- 
ra. Ezúttal beküldött versét is alkalmilag közöljük, hogy 
azonban állandó rovatot nyissunk verseknek, ép a szűk 
keretre való tekintetből —  nem Ígérhetjük meg.

Főmunkatárs: Brauner L a j o s .



XXV. Csáktornya, 1908. majuáa 31-ga. Broj 22.

Sve po&iljke se tíéoé zadráq* 
novinah, naj se poAifjaju na 
íme, urednika vu Csáktornya

Izdateljstvo:
кnjiáara S trausz Sandora  
kam sepredplate i obznune 

poáiljaju.
na horvatskom í magjarekom jeziku ízlazeói druítveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

I z la z i  s v a k !  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  s v a k u  n e d e l j u .

PreSplatft* o« m  J«:

Na eelo le l ő ..........8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.

Na éetvert4 let & . . .  2 kor. 

Pojedini brrji koötaju 20fil.

Obznane se poleg pogtdbe i fa 

raöunaju.

Od|*Tonl in ü ik i
R H O S Ó C Z Y  E L E K

OUtbí erednik:
B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

IidatelJ i vlaetnik:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Veliki ápitalj u Csáktornya.
Neznam, ali je narod slabedi vezda, 

nego je predi bil, ili je vezdaánje éloveéje 
kivijén je takvo, da mu fletno podkopa zdrav- 
je, — nego neizmerno éuda je betelni 
ljudi, —  ki bi mogali ozdraviti, ako bi 
se poleg prepisa vraéiti dati mogli, i átéri 
bi jód mnogo i mnogo mogli delati za dobro 
svojim i za veliki hasén svojoj dragoj do- 
movini. Как se vraéiju nádi ljudi? Véé onda 
idejű к doktoru, da njim véé jako malo 
more biti na pomoé. Ili doma nit imaju 
priliku, da bi de tak vraéili, как njim je 
doktor zapovedal, nit nemreju se vraéiti 
dati zbog veliki strodkov. Как jako, i jako 
za situ bi bil jeden veliki dpitalj ne samo 
za Medjimurje, nego za célú okolicu! Segur- 
no, mi to nemremo potrebuvati od orsaga, 
ar po célom orsagu bi dobro bilo, da bi se 
mogli jód u vide mesti dpitalji podignuti; ne
go druátvo, ljudi sami s pobiranjem naj 
poéneju na ov cilj peneze skup spravljati, 
i ja imam gliboko ufanje, da bi se za par 
lét véé mogle hiíe napraviti. Cuda, jako 
Cuda penez je treba na to, nego podpiral 
bi nas vu tóm i orsag, takaj po célom or
sagu dobroga srca ljudi.

Zakaj bi bil jód jako potreben tu veliki 
dpitalj? Zato, ar smo na dtumu. Mnogo i 
mnogo, na jezera se pelja kroz Medjimurje 
stranski ljudi, med kojimi je i Cuda beteá- 
nikov, ki moraju vu velikoj teikoéi dalje 
puluvati, ar tu nebi se mogli vraőiti dati, 
ar néma za nje kvartélja, nega ápilalja. Как 
daleko moraju od nas vu velikoj pogibelji

Z А В А V A.
Trapisti.

Strogi red trapistah riedko je koma 
póznát, a к tomu onda dojde, da on, koj 
toboz о tom redu hoée nekaj znati i pripo- 
viedati, pripovieda to bad опак, как nekoj 
sóidat svoje doiivljaje u ratno vrieme, da 
éoviek nezna, koje je med onim pripovie- 
danim riéetom istina a koje la*.

Ja znam. da bi mnogi hotel poznati 
taj red, pák őu ga ja ovde opisati, a sve 
bude istinski prikazano, jér ja sam se о 
svemu osobno osviedoéil, kada sam bil go- 
dine 1892 u Banjaluki i od onud u bliz- 
njem klodtru trapistah »Maria Stern.«

Sveéenici, dijaki, uéenjaci, priprosti, 
medtri svaké medtrije, siromadi bogatadi, 
mladi, atari, svi mogu biti kod trapistah u 
Mariastern u Bosni primljeni, ako imadu 
zvanje i volju redovnicima postati.

Trapistski klodter Mariastern je od va- 
rada Banjaluke pet kilometarah udaljen, u 
preliepom predelu, na podnoáju briega, tik 
kraj potoka »Vrbad« leied. Tu je nekoliko 
sazidanih, razne velicine, duiine i dirine

veliki beteiniki putuvali, da poledéicu najdeju.
Dragi prijateljif Öpitalj nam je tak jako 

potreben как dkola, как cirkva. Jesu zmoZni, 
dobroga srca ljudi, ki vu svojem iivlenju 
na dobro nakanjene, na hasnovili cilj, na 
dkole, na cirkve aldujeju mnogo imetka i 
pomiieju dnovnike, da u svojem slalidu s 
veseljem moreju sluibu zvrdavati, tak ravuo 
hasnoviti, lépi i Bogu dragi cilj podpiravaju 
oni, ki su na pomoé svojim bliinjim, dteri 
véé na ovom svetu moraju vellku muku trpeti.

Dragi moji! To je tak vaina stvar, ako 
bi mi svoje dragovoljne dare fletno skup 
dali, za kratek óas bi imeli lépő pomoé.

Za svaku éloveéju perdonu je dkoda, 
dtera mora predi preminuti iz svéta, ili pak 
stalno beteguje tu med nami, ako bi pak 
zdrava bila, kuliko bi mogla na basen, na 
pomoé biti drugim. Isto malo detesce je 
dkoda, da vmerje, da predi dokonéa Vivienje 
svoje, n g bi bilo imelo priliku svoju od 
Boga dana mudrost na hasén preobrnuti.

Zato iz najvekdim ufanjem se obraéam 
к vam dragi priatelji, dajte skup vade dare, 
naj se podigne za beteinike hiZa tu blizu; 
dajte podignite si spomena jod vu iivlenju 
vadem, i vadi vnuki i jezero-jezer ljudi se 
bude s najvekdom zahvalnostjom zmislilo 
uvék na vas.

Kaj bi bolje hasnilo, 25 batin, 
ili reát?

Nemarni, jako nemarni su nádi ljudi. 
Najvekda stran se nidt, ili jako malo mari 
za decu svoju. Kaj bude stoga? Dok su

kuéah u kojih se marljivo diela i radi. Tu 
se véé iz daleka éuje brnenje i soplenje 
madinab, vide se visoki kadeói se dimnjaki 
i okolo hodeéi marljivi delavci, od kojih je 
veCina как da su gluho-niemi, niti kaj slu- 
daju niti govore, jedino muőeé se primaju 
posla, kojega njim vodje fabrikah odredjuju. 
I to su kotrigi reda trapistan, koji su si za 
obvezu uzeli, kroz svoje cielo Zivljenje mu- 
öati — negovoriti.

Kod Banjaluke su se trapisti naselili 
godine 1868. Konvent sastoji najvide iz nie- 
maékih redovnikah i bratje. Za onda su 
onde áiveli sedamnajst redovnikah i do 150 
bratje, а к tomu su bili do trideset »obla- 
tah« u klodtru, t j. vidji redovniéki dijaki, 
koji medjutim takodjer klodtru spadaju как 
da su zaviet na uviek poloáili. Izvan toga 
se nahadja u klodtru jedna puéka dkola, ali 
ne takova kakove su vani, véé onde se u klodtru 
nalazi bad toliko diece siromadnih roditeljah 
iz vana, koliko je redovnikah u klodtru 
tak, da na svakoga klodterskoga élana po 
jedno diete dojde, koje bude onda na klod- 
tereki strodek oblaéeno, hranjenj i poduöa- 
vano. Ta dieca ostaju u obée tak dugo u 
klodtru, dók puéku dkolu nezvrde í nenauée

deca mala, s tim zakrivaju njive krivnje, 
ili njivu zloéestost, da su jod bedasli. Da 
pak malo narasteju, komaj dkolu oslaviju, 
onda se jeden i drugi otec, mati tuZi, da si 
nemre pomoéi, véé ga nikaj neée posluh- 
nuti, véé ga nikaj ne boga. Istina je, vada 
deca ne bogaju onda véé, da dkolu ostaviju 
ne samo vas, nego vide nikoga. áto je pak 
tomu zrok? Nidée drugi, как vi roditeéi 
sami. Je vi ste krivi, da se deékipo novo 
tepeju, kartaju, nedterí i kradeju. Véé smo 
lak dalko dodli, da si sve stvari zaklépati 
morarno, ako neéemo, da nam je vkradnejo. 
Как sami vidite, sada nam pak jód zeleno 
ga, nezreloga pokradeju. Ako bude lo jna 
par let tak trajalo, takvo ljudstvo bude rno 
raslo, da nam se Bog smiluj onda. Budite- 
islinski! Vi niKaj netajite pred svojom deca 
com, tak ve vade élne poznaju, koj jod dimo 
nebi morala znati, nit misliti jod nebi rno- 
rala na to. Gda pak deca lo spaziju, da se 
roditelji nikaj ne donaju pred njimi, potlam 
i oni samoludni postineju. Zgubleno je ono 
dele, dteromu se ne zaérleniju lica, gda kaj 
zlo napravi. Zgubleni je on obilelj, gde olec, 
mati nemaju srama, nego svoja zloéesta 
dela, krivice svoje pred svojom decom jod 
hvaliju, ili prebraéaju lak, как da nikaj hu- 
doga nebi bili napravili. Takvi roditelji ne- 
budu dugo zapovedali svojoj deci. Pak ne, 
da njim zapovedali nebudu, nego je zana- 
vék pokvariju.

Poglejte po nádi obőina veéer ili vnoéi. 
Istina, drugdi né moéi videli, da bi svélili, 
как v krémi. Ljudi su se légii; otec, mali 
se poéivajn. Nego detki, mali i veliki célú

koju medtriju tak, da onda mogu odmah 
van u sviet za dietiée oditi. Izpiti u dkoli 
i medterskíh nauénikah izvrstno tu izpadaju 
i visoki gosti je rado posieéuju le se éude 
napredku bosanske diece. Cielo puéanstvo 
je Irapistom zahvalno le je nazivlje svojimi 
dobroéinilelji. Pri takovih izpitih je tu uviek 
i mala izloZba umietnostih, koje su ti ma- 
lidi i navutniki svojemi rukami izradjivali 
te koje sviedoée о njihovoj marljivosti i 
spretnosti.

Ako se vzeme u pietres, da poboZni tra- 
pisti danomice davaju siromakom Banjaluke 
i okolice bezplalno, badava, topla jela ob 
poldan, ul je, sol —  izvan toga razdiele sva
ké godine dva do tri vagona kuruzne melje, 
i ovo bezplatno, medju púk; zatim svakomu 
bez kuée i kuőidta pulniku davaju kroz tri 
dana stan i hranu u svom klodtru, t,o se 
onda iz toga vidi, kakov plemeniti i dobro- 
éinski cilj sliedí taj strogi red trapistah.

Jod imam tu spomenuli, da taj klodter 
ima u onoj okolici jod dvie filialke i to u 
Budolfslhalu i Windthorstu, kojih redovn iki 
i bratja su takodjer saini niemci.

Na klodterskoj porti u Banjaluki, Ru- 
dcltsthalu i Windthorstu se svakog tjedna



nőé vandraju po vulici gori i dőli, pák ta- 
kov krié i larmu delaju, da niéée néma 
pred njimi poéinka. — Öve dneve je vu 
naáem selu jeden obéinski poglavar bil na 
strafci. Opominal je jeden takov éopor: »Deé- 
ki budile mirni, pák najle tulko áibice vu- 
2igati i puáiti, vidile, da jaki veter puáe, 
sve je suho, lehko bi se velika nesreéa 
pripetila.«

Norca su mu se delali. Dalje je moral 
ili. Drugiput je рак jeden 13 let stari deéec, 
lak veéer z no£om v slegno vpiéil jednoga 
stareáega deéka, da bi ga lehko bil vmoril. 
— Pák takov nered je ve po célom Medji- 
murju. Ako bude to joá par lét trajalo, on
da ée pri nas cela anarhija nastati.

Pák kaj! roditelji, pogiavari, vi tajile i 
zakrivale ov nered vu obéini! Ako ste sami 
slabi, nemrete ja vili g. sudcu, da bi se öve 
neprilike jenput dotrgle! Pogiavari imaju 
kume, 3usede: kumi, susedi imaju hmanju 
decu; zarad öve hmanje dece se nebi rada 
zamerili kumu, susedu i. t. d. Nego rajdi 
trpiju, i podneseju kakvoga ápota. Velim 
vuéni su véé neáteri ljudi к ápotu, к sramu, 
da njim se nil na lieu ne pózna. Misliju, 
si, da su né oni sami vu obéini, nego i 
drugi, zakaj bi oni sami ljudsku decu na 
brigi imeli. Так, ovi bi зато rada éast no- 
sili, brigu i sbrb bi pák na drugoga radi 
naslonili. Takvi naj samo naj deneju kraj 
éast, naj se zahvaliju, ar su samo na ákodu, 
ne na hasén obéini.

Velim, jako je zloéesla, samoladna mlaj- 
áina pri nas. Pokvarili su nju sami roditelji. 
Dok je déle za ákolu, samo onda ide vu 
ákolu, da hoée. Na protuletje, da se snég 
odtopi, onda rajéi stiraju roditelji déte na 
paáu, neg da bi ga v ákolu poáilali. Так ga 
sami poéneju vuéiti na nemarnost, na ne- 
posluálnost. Pred detetom govoriju, nakaj 
se vuéi ovo i ono, im mu to né potrebno, 
na teku, na pero i kajkakve ákolske stvari 
nigdar nedaju detetu krajcara, da nebi ápo- 
tali ili dostputi i kleb. Komaj zvrái déte
1— 2 razrede, véé ga vun zemeju. Zbog 
Cesa? Zbog niéesa. Delo mu nedaju, rodite- 
jji sami lehko véiniju, kaj dela imaju, i 
tak njim se poée déte tepsti. Poéné otca, 
mater vkanjuvati. Potlam, da se viáe takvi 
lepcov side, í drugim ljudem kvara napra-

do jezero kilograma kruha razdieli, a to 
nije mala stvar niti za one koji daruju, niti 
za one koji na dar dobivaju.

S ovim sam u kratko opisal dielovanje 
trapistah u Banjaluki u Bosni, a sada éu 
vám strogost njihovog reda opisati, njihov 
fcivot i njihovu smrt te konaéno njihove 
proizvode i industriju.

Vani se najviáe pripovieda о njihovom 
zavietu muéanja, i to tak pretierano, как 
sam na poéetku rekel, da éoviek nezna 
kője je istina a kője la£ Trapista se dodu- 
áe z vietuje negovoriti do potrebe, po tóm 
onda néma med trapisti spomenkuvanja, 
pitanja i odgovorah. Oni se navadno pozd- 
ravljaju sa »Hvaljen budi Jezuá Kristuá« 
ili »Spomeni se, da éeá umrieti!« — I to 
njim je vide krat mnogomu za cieli dán 
sve, kaj govori, jer spomenka nevode niti 
za, niti proti koaliciji, niti se brinu, jeli ée 
ápanjolski kralj naáega posietiti, niti nisu 
znatiíeljni éíja mornarnica je jaéa, jeli en- 
glezka, amerikanska ili japanska. Na táj 
naéin pri njih govorenje odpada, jer je svaki 
svojem poslom zaposlen, a za drugo se 
nebrine. Od toga muéanja su izmed njih 
oslobodjeni: njihov prior, tri kloáterski pro-

viju, svojim roditeljom pák velikoga ápota. 
Ve véé su vuéni nekaj potroéiti. Nemaju 
peneze, ajda ima sused ali áto drugi v ku- 
ruánjaku kuruzu, ali kaj takvoga, zakaj áta- 
cunar nam peneze broji. Gdé zemeju ovi 
tepci, peneze, átéri pod sv. meáom, pod 
stubborn boZjom v krémi. ili pri licilaru pi- 
jeju. рак как ve sramotne pesme popévaju? 
Sve po zloéestom putu i skrivce, da rodite
lji nebi znali. Pák áto je je na lo n&vCil? 
Zloéesta prilika, da si decu v nőéi vun pus- 
tite med samoladne deéke, átéri nje iz svo- 
jom zloéestim primerom, i nagovaranjem na 
zloéesti put napeljaju. Kuliko roditeljov se 
potlam, da njim deca narasteju áalosti zbog 
toga, da njim se dcéki nedaju v podlogu. 
Zakaj su si nje, как male deéece sikam 
sobom vlekli. S éim dalje, s lim bole su 
ljudi nemarni, ar makar je i staroga, oátra 
zapoved, da deca v krému nesmeju iti, zato 
da je muátika. do julra su vam tarn deca. 
Puáiju, pijeju, larmaju, da se svaki boláega 
éutenja élovek тога nad njimi razsrditi. 
Tam sedi kraj otca, i z njim v red pije. 
Odkud si pák pribavi slroáka, im mu otec 
neda tuliko, kaj vu vezdaánjem dragom vre- 
menu bi mu dost bilo. Preskrni si on sam. 
Kak? Krade.

Eto, dragi roditelji, tak vám postane 
vaáe ufanje, vaáe krvi krv tál, cigan. S ma
lim, poéné, joá ste mu vi éudaput na ruku, 
potlam vam lehko i veliki ápol i srarn nap- 
ravi. Kulikopul sam éul, da su deéki doma 
i v seli kuruzu vkrali?
Ako moreju prodati, mladinu, jajce lakai 
pobereju. Velim, od velike prokáije i samo* 
ladnosti néma pred njiini mira nil drévje, 
átérő spotereju, nit sad. Vidil sam véé velike 
deéke, gda su tu kraj ceste posadjeno drévje, 
cépe spolrli, da su s krémé dimo iáli. Dost- 
puli éujemo, ili átejemo, da su tu ili tarn 
neáleroga deéka zbog talbine na reál odsu- 
dili. Ja mislim, da stém nemoéi nit ovu 
decu, átera su se tak jako pokvarila, na 
dober put napeljati, nit njivc pajdaáe s lém 
prestraáiti, da viáe nebi krali. Znam, da ji 
je jedenput viáe bilo obsudjeno na 10 ku- 
run átrofa; pák su rajái svi iáli v reál, neg 
da bi átéri bil plalil.

Ja mislim, prvo bi bilo, da si roditelji 
sami naj odhraniju decu tak, da nebudu u

kuristi, zalim vratar i kanliner iliti krémar. 
Ovim je dopuáéeno viáe govoriti.

Kaj se pák tiée klauzure, ta je lakó 
stroga, da od áenskog spola nesrne u kloá- 
ler dojti ili doneáena biti niti tjeden dni 
stara dievojéica.

Redovniki i bratja spavaju u malih 
komoricah na jednostavnih skupa zbitih 
klupah, (a ne, kako nekoji pripoviedaju, u 
rakah,) na klupi je prosta slamnjaéa a pok- 
rivaju se poplunom iz flanellá. Oni se us 
tajaju u dva sata u nőéi, a moraju redovito 
u osam satih u veéer na poéinek leél, 
u zimi dapaée u sedam satih. Cieli dán se 
samo moli i radi í poduéava (svaki fráter 
svoga deéarca). I tu je dokaz, da trapiste 
neáute obsolut, véé зато bez potrebe 
negovore.

U jedanajst satih pred poldan sakupe 
se svi u refektoriumu, iliti velikoj sáli gde 
se obeduje i veéerja, tu onda obeduju, ali 
pri njihovem obedu i veéerji néma niti áéipe 
mesa, dapaée niti ríbe, jer je i lo meso, na 
stolu. Jedino im je dopuáéeno jesti varivo i 
soéivo — jedino vegetarianska koáta. Niti 
duhan pusiti niti ánofati im nije dozvoljeno. 
jedino kaj im je dozvoljeno, to je po jedna

nikvu nepriliku doáli nigdar, pák da nebu
du na terh nikomu. Na dalje, naj paziju 
pogiavari oátro na to, da vu obéini svi ljudi 
átujeju i zadrZiju naredbe, kaj je svakumu 
éloveku vrhovna duánost, ako je рнк átérő 
déte tak pokvarjeno, da véé krade i dru
goga velikoga kvara napravi, 25 bálin mu 
nej odsudiju, ne reáta, ar toga se bude bo- 
Ije bojal, takaj svi njegvi nasledniki. Ako 
bi pák átérő déte véé jako bilo pokvarjeno, 
onda samo v popravlajuéu ákolu iz njim 
vu Aszód. Pri nas je рак jako éuda lakovi. 
Tam se ne samo poátenja, nego í kakvu 
meátriju se nav£i.
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KAJ JE NOVOGA?
—  Spornen Ramasettera u Süme

git. Kamaselter Vince je na slojezera vréd- 
nosti ostavil Sümeg varaáu na ákole i drúge 
hasnovite i obéinske posle. Zahvalno ljudstvo 
je svojemu dohroéinitelju lépi spornet) dalo 
napraviti, i projduéu uedelju su obdráali 
sveéanost. Naj kaié óva slika i ov spornen 
svim ljudem primera, как moramo nesebitno 
ljubili svoju dragu domovinu.

—  Tatbina. Как iz pojduéega broja 
magjarske strani imái novin vidite, sve okoli, 
po célom Medjimurju se oée ljudstvo éisto 
pokvarili. lálina pogorelcoin vu Gardinovcu 
su spokrali sve, kaj sí su joá mogli pred 
ognjom vun spraviti. Né tjedna, skorom dne- 
va, da tu ili tarn od loga nebi éuli Kaj se 
je рак v nedelju u Nagylaki pripefilo? Ce- 
tiri deéeci vidiju как se vékái deéki kuglaju. 
Так veliku Zelju su dobili na lo, da makar 
odkud god, ali peneze si moraja prebavili. 
Najstareái med njimi 14 let stari Grábár 
János, da je na poátu iáéi vu Drávavásár- 
hely, videl je lam lépe r.ibeke. Idejű po nje. 
Polovili su je. Nego su zabili pitali gazda- 
ricu za cenu. Jeden z rued hji odnese na 
probu к kopunaru vu Szászkő 2 Zibeke na 
prodaju. Poáten kgpunar je odmah iáéi gled 
kaj je to, da mama po deéccu poáilja ái- 
beke trziti? Так su se ovi niávridnjaki vlo- 
vili. Nego kaj je ve dalje? Prék su dani 
к sudu i veliki sud, törvényszék v Katiiéi 
bude imel z njimi posla. Nebi bilo bolje, 
da bi je bili odmah joá doma na 25 hátin 
obsudili öve 12— 14 lét stare ámrklivce?!

literna íluáa bil pive к sakoinu obroku. — 
Moj prijatelj L., koj je onda sa innom 
u Bosni, — prosil je priora, — da nam 
dopusti sa redovnici zajedno obeduvati a 
prior nam je lo dozvolil — i mi smo 
ánjimi zajedno sedeli za stolom u ve- 
likom refectoriumu — i ánjimi obeduvali 
njihov jednostavan, ali vrlo dobar obed. 
Imali smo svavi pun tanjur leée (zus- 
peis), dakako bez mesa, falat bieloga kruha 
i jedan tanjur onih vrlnih dcbelih jagodah 
te litru pive. Gladan nije nilko ostal, ako- 
prém je obed bil jednostavan i jelo teéno 
priredjeno.

Cudnovato nas se je dojmilo i mogu 
reéi mer.e je guskina koía obsipavala, med 
tako vei kim druátvom samih ozbiljno gte- 
deéih i muéeéih muZevah pri stolu sedeti, 
koji su bez i jedne rieéi si samo rukom 
pokazivali i na táj se naéin dogovarali, ako 
je kojemu bilo kaj potrebno, n. pr. solenka, 
ocet za varivo ili cukor za jagode.

Navadno se tu tr&pisti, u koliko njim 
je dozvoljeno govoriti, spominaju u niemaé- 
kim jeziku, ali diecu poduéavaju и horvats- 
kom jeziku. Joá jedno je krivo, kaj se po 
vani о njihovoj smrti i pokopu pripovieda,



éto bude imel épota! Siromaéki roditelji. 
Pazite si na decu, i oétro z ihajajle z njimí. 
Pák ako ste vi slabi, najte se srditi, i najte 
pred svojom decom kleti one, ki vám nje 
negda zaépotaju, rnakar, ako je potrebno i 
napokaju.

—  2eleznica. Na Zeleznicu, áléra se 
bude od Kantáé nad letiuu do Lendave de- 
lala, je varmegjija na svaki kilometer 6000 
korun zrekla da‘ i na pomoC.

—  Smrt. Horváth J. Csongor veliki 
sudec vu PeCuhu je о. m. 21-ga v nőéi s 
naglom smrtjom hmrl. Pokojnik je dobro 
bil poznani u Medjimurju, im se je tu rodil, 
v Cakovcu potlam v Prilogu je bil veliki 
sudec. Как oáter i praviCen sudec je bil na 
glasu i zbog toga je njega sve ljudstvu jako 
poátuvalo. Pokojnik je 48 lét bil star. Vdo- 
vica i troj dece i mnogo poznancov i pri- 
ateljov se áalostiju nad njegvom bitrom, 
nemilom smrtjom. Naj poéiva v miru Boájem.

—  Vaávarmegjija podupira naáu 
proánju, da se Medjimurje pod drugu ma- 
gjarsku biákupiju odredi. Bog daj s fim predi!

—■ Veliko veselje. Pri neáteri konfe- 
sionalni ákola su ovi ákol poglavari né do- 
pustili, da bi uéiteljice zamuá iále. Gróf 
Apponyi Albert minister je pametno ovu 
krivicu s jednom naredbom na pravicu 
obrnul. Sad sve uéiteljice slobodno zamuá 
idejű. Ovo je red! Éljen!

—  Jubileum. Vu nagykanizsi budu 
Zidovski farniki svojemu glavnomu rabbiju 
Neumann Edi 31-ga ovoga meseca na 25-tu 
godiánicu njegve sluíbe sveCanost drZali.

—  Tífusz blizu. Vu buhneékom po- 
leg Lendave, vu Cserencsoc, Turniácha, Lip* 
pahoc obéina su ljudi v tiíuszu zbetefcdi. 
Lehko se je véé ov pogibeijni beteg ; po 
viáe obéina razáiril, samo sela su daieko od 
varoáov, i ljudi morti niti neznaju, kakov 
straáen beteg je to, morti niti doktora ne 
zoveju Pazimo!

—  Za Pölötke I Pötréte pogorelce sledeéih
so daruvali : *

M uraszen tkereszt. Zadravec György 10 I. 
Antolasice Boldi 20 f. ifj. Debelec Iván 10 f. Jam- 
brosicd Balázs 40 f. becsek Florian 20 f. Veszel ко 
András 10 f. Debelec Ferenc 20 f. Jezernik Mihály 
10 f. Lukman Márton 20 f. Goricsanec Mária 30 
f. Veselko Franciska 20 f. Veszelko Mátyás 40 f. 
Majszán Iván 20 f. becse* István 40 f. Jambrosics 
Mátyás 10 f. Francsice Iván 20 f. Béber Mihály

20 f. Tersztenyak Jakab 40 f. Novak György 20 
f. Novak Mátyás 20 f. Szersan Mihály 20 f. Ko
vácsié« Mihály 20 f. Jambrosics József 10 f. De
belec Antal 40 f. Tersztenyak István 1 K. Turk 
Mihály 20 f. Szakács Imre 20 f. Bezda István 20 
f. Radikovics György 20 f. Jambrosics Lőrinc 20 
f. Sztrojko Mátyás 20 f. Sztrojko István 60 f. 
Jambrosics Rókus 40 f. Soltics György 20 f. So l
lies István 60 f. öreg Jezernik Mihály 20 f. K a 
rasz Boldi 20 f. Vreszk József 20 f. Novak And
rás 20 f. Trancsics Gyöigy 20 f. Antolasics Tamás 
20 f. Novak Elek 20 f. AntolasiC3 István 40 f. 
Debelec György 2 K. Novak Iván 40 f. §ztrojko 
Dömötör 20 f. Mungyar Márton 20 f. Francsics 
Tamás 1 K. Sztrojko György 1 K. Matosa Lörincz 
20 f. Torondek Autal 10 f. Tersztenyak Mihály 40 
Tersztenyak Elek 40 f. Sztojko Imre idősb. 20 f. 
Novak József 10 f. Kukovec Iván 10 f. Zsganec 
Lőrinc 40 f. Novak Tam ás 40 f. Gregorics Iván 
40 f. Zerna Márton 20 f. Margyetko György 20 f. 
Ruzsman Andás 60 f. Severnik István 20 f. Ma- 
jerics Bertalan 10 f. Debelanec Ivan öreg 20 f. 
Modlic Tamás 80 f. Domonkos Antal 10 f. Herceg 
György 50 f. Kovacsics Flórián 40 f. Margyetko 
György 20 f. Novak Imre 40 f. Francsics Imre 20 
f. Zadravec István 10 f. Hatlek Ágota 20 f. Mun
gyar Mátyás 20 f. Szabó István 20 f. Se skup 23 
Kor. 40 fill. Svotnik: Murasiklós obéina 21 K. 54 
f. Felsőkirályfalva obőina 19 K. 40 f. Kristoffalva 
obéina 25 K. 70 f. Zsedény obéina 18 K. 30 f 
Bányavár obéina 23 K. Muraszentkereszt obéina 
23 K. 40 f. Sve skupa: 131 K. 34 f.

Svemoguéi Bog naj bude milostiven 
ovim darovnikom, éteri su lépő milosrdnost 
dokazali proti nesreénim domorodcem svo- 
jim u njihovum teakom staliáu i veliki 
nesreéi.

—  Holandska kraljica v pogibelji.
Na áetanje se je peljala s svojim mu2om, 
pák su njim se konji od jednoga automobile 
splaáili; v automobil su se zaleteli i pre- 
hitili. Na sreéu, zvun toga, da su se jako 
prestraáili, nikaj drugo njim se né pripetilo,
I po naái vuski, praáni puti bi mogli auto- 
mobili bolje po malem leteti.

—  Lépa leta. Vu Ruskoj si je öve 
dneve Budnikov Mihály zvani starec iáéi vu 
glavni varoá po peneze, kaj je tarn dobil. 
Budnikov je véé 128 lét star, jednako hódi, 
dobro vidi i fűje. 80 let je slufcil pri soldati, 
v éuda tábori je bil. Vezda ima na lelő 1200 
rubelov penzije.

—  Kustni ljudi v Ameriki. Vu
Kansas-Cily je tabrika iz étere stanovniki 
pod zemljom po Zlebi dobivaju jako, как 
led zdelnoga zraka, na primer как vodu.

— Velika n esreéa v Belgiji. Blizu 
glavnoga varaéa Brössela vu Contichu je 
postcug éekal na énellcuga. Vekslin je ni 
bil dobro sloZeni, pák se je s célom jakosl- 
jom leteéi ánellcug vu stojeéi eug zaletal, 
36 ljudi je hmrlo i viáe как sto teíko op- 
lezirani poSlalo.

— N ajm o cartati p se . Marsch zvani 
bogataá vu Ameriki se je s psom igral, nije 
spazil da ga je pes u ruki do krvi vféeknul. 
Za par dni éuti veliku bol, i odiáel je v 
Newyork vu ápital. Ni mu bilo moéi viáe 
pomoéi, ar je pes stekli bil pák kesno se je 
dal vraéili.

—  Т и б а -  i  o g e n jo s je g u r a  v a n  Je
na najlaleáo i najkoristno rieái B e n e d ik t  
E. i  S i n  f i r m a  и  C s á k t o r n y a . Glav- 
na agentura od triestke obéenito osjegura- 
vanje druZtve. Osjeguravanje obveznice se 
odmah uruéiju.

—  2ivo dete si je postal na po&ti.
Vu Birminghamu vu Angliji je jeden teZak 
élovck iáéi malo na zabav, ili na zrak. Dob
ro se je Cutil i vise nlje imel Cas, da bi bil 
deéeca dimo peljal, nego ide s njim na 
poélu, i tarn ga je dal gori как kakvoga 
pakleca. Poéta je dete sluZbeno dimo posla-
lo. Takvi su englezi. Vés svét je njiv.

— Pregledavanje. gróf Batthyány 
Pál, varmegjinski főispán se s kr. ákolskim 
inspektorom 26-ga majuáa v Cakovec do- 
peljal. Tu su pregledali predpoldan őrs. pre- 
parandiju i polgarsku ékolu. Popoldan okolo 
5 vure su se odpeljali v Drávavásártjely к 
Filipich Lajoéu, őrs. ablegatu na kratku ju- 
Zinu, a drugi den, v sredu su otiáli v Stri- 
govu pregledat ákole.

— Nagla Smrt. Magdalenics JoZef iz 
Dravavasarhelja se majuáa 25-ga o. m. po
poldan odpravil na polje detelicu kosit. Prij»e 
как bi poéel kositi. se pridruZil к njenrru 
Maéek JoZef strahoninski gospodar iz svc- 
jim sinom, — da mu pomoreju kositi. K o- 
maj как su se poéeli kositi, samo se zruéi 
starec dőli. Maéek, koj je za njim kosiil, 
vés prestraáen skoéi к njemu a d.eéka je  
poslal po vodu, da ga maéaju. Dog je de<- 
ko doéel s vodum ta, véé je st?.rec spusül 
duáu: srdeeni kré, ga je zaklal. Pokojnik je 
78 lét bil star.

—  Stuк se je razlet.et. Vu Wiener 
Neustadtu se je jeden növi átuk razlelel, 
da su ga ételi sprobati, p*ak da su prvié z 
njim strelili. Falati su dp.ieko leteli i veliko 
Cudo, da se ni vekáa ar sreéa pripetila.

— Vreme. Jako nevugodno vréme je 
vu céloj Europi. Vu Spanjolskoj je straána 
vruéina, vu Nemákoj na mesta preveé deZd- 
ja, i velika plajha. Vu ávajcarskoj je рак 
veliki snég opaL 12 vur dugó je iáéi, lak 
jako, как vzirai. Na neáterom mesti je 
30—dO centimetarov visoki snég opal. Tri, 
Cetire graduáe je zima. Pozeblo je sve silje 
i vés sad, gorice. Na milijone je veliki kvar,

— Рак пе&геёа s  jed n im  lu ftb a - 
Ionom . 1 to se je v Ameriki pripetiio. 
Great Morei se je s 16 drugimi na luftba
lon u, áteroga je on zastavil v zrak pódigel, 
da tu novu maáinu spi*obaju. Nego nije bil 
sreéen, s tim bolje nesreCen, ar su ze svim 
skup na zemlju opali i; svi 17-nji jako po- 
büo Iz 75 laktof viéiue su dőli opali.

— Cun njim se je preobernul. Pri 
Pakáu se je 8 ljudi átélő naéunu prék Dunaju 
prepeljati. Nego nit óun je né bil dober, nit 
kormanjoáa su né imeli dobroga, zato njim 
se je Cun preobernuL 7 zraed nji su potegli 
vun, nego osmi Tamás István zvani sedeni 
dece otec se je vtopil.

da oni najme u ráki spavaju, umru i énjom 
budu pokopani.

To nestoji. Kada jedan brat trapista 
umre, bude u onoj opravi, koju svakog 
dana na sebi nosi pokopan i to bez liesa, 
jednostavno bude u grob poloZen, a glava 
mu bude krpom njegovoga kepenjka pokrita 
i poslie navadnih pogrebnih molitvah zem
ljom zasut, grob naCinjen i krtá sa napisom 
kloáterskog imena, n. p. P. Bernhard, Fr. 
Faustin nad glavom u grob zabit. a kroz 
osam dni se onda za njega svakog dana 
jedna sveta meáa sluii, koju veCinom sam 
P. prior celebrira.

Trapisti tieraju medju svojemi kloáters- 
kimi zidinami iivahnu industriju. Oni su 
jaki tok potoka Verbasa, koj kraj klóéira 
teCe na hasén znali obrnuti te su naCinili 
elektrikom tieranoga turbinen melina, nada- 
Ije fabriku za sukno, elektriCnu pilanu i 
veliku pivovaru. Takodjer njihov »Trapisten 
sirt ima, ne samo a Austro-ugarskoj, véé 
daieko vani vrlo dobar glas radi njegove 
teénosti. Svi ovi proizvodi slufe za pokritje 
njihovih potrebah i dobroCinstvah. Jóé mi 
je spomenuti, da je cieli kloéter i sve ostale

prostorije fabrikah, elektriCnim svietlom raz- 
svietleno.

Sve öve poslove u fabrikah, na polju, 
u vrtu, obavljaju sve jedino kloáterska brat- 
ja, pák je Cudno videti njihove teZake na 
polju, same fratre u kutah.

Tko hoée biti u kloéter kakti brat 
prijet, ima najprije dvie godine na probi 
bili, onda tekar pólóéi novicius prisegu u 
ruke abaéa; ali í sad jóé nije pravi brat, 
véé postane takov tekar nakon daljnjih 
trih godinah; ali sada prisega glasi: u kloálru 
do ámrti ostati, áto medjutim nije teéko 
zavetovati se, jer, как sam malo prije rekel, 
ima svaki dosta vriemena za promisliti si. 
— Discipline u kloálru je vrlo slroga, a 
pokornost bezuvietna (okveletlen). Abas i 
prior kloétra je danas Pater Dominik Ass- 
falg, rodjeni Wűrtenberáanm.

Nakon trosatnog boravljenja u’ kloátru, 
oprostili smo se najsrdaCnije od bratje, koji 
su se svieta odrekli, te smo izaéli tim os- 
viedoCenjem, da ova braőa trapisti, kroz 
cieli svoj iivot CovieCanstvu samo i jedino 
dobro Cine.

Em. Kollay.
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