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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer 

kesztöség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nylltterek és hirdetések.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Elltettésl árak:

Kgész évre . . . .  8 kor
Fél é v r e ..................... 4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán száaittntnsk.

Nyllttér petitsori 90 fillér.

Felelés szerkesztő: Főszerkesztő:
ZR ÍN YI K Á R O LY. M A R G ITA I JÓ ZSEF.

Az ingyenes népoktatás.
A negyvennyolcas nagy idők tavaszi 

lehellete töltötte be a magyar törvényhozás 
palotájának gyönyörű termeit és folyosóit, 
midőn Apponyi Albert gróf vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter, a fölébredt nemzeti 
közszellem óhajának megfelelően a Ház asz
talára tette az ingyenes népoktatásról szóló 
törvényjavaslatot.

Történelmi pillanat volt az! Mert ami 
után a nemzet csaknem másfél évszázad 
óla hőn vágyakozott : immár valósággá lett

Apponyi Albert grófra várt az 1848 
törvényhozás bizoltsága és összesége által 
elfogadott ingyen oktatásról szóló szakasz 
életbeléptetése.

Miért sürgette a magyar nemzet min
denkor az ingyenes népoktatást megvalósí
tani ? Könnyű a felelet. Azért, mert az in
gyenes oktatás elsősorban a nép milliói 
közöli hinti el a végtelen nagy áldásait.

Megszünteti a tudatlanságot, amely ke
rékkötője a nép boldogulásának és éppen 
a legszegényebb néposztály elölt megnvitja 
az iskola kapuit s fölfegyverzi őket azokkal 
az elemi ismeretekkel, amelyekre olyan szük
ségük van, mint a falat kenyérre, hogy a 
reájuk váró nehéz életviszonyok között bol
doguljanak. Betereli az iskola-kerülőket a 
tudás hajlékába, hogy elássa őket az életre 
szükséges utravalóval.

Nálunk. Magyarországon szinte megdöb
bentő ki is mondani : több mint hatszázezer 
iskolakerülő van. Ily tömérdek gyermek nő 
tel szellemi sötétségben, anélkül hogy az is
kolában megtanították volna őkel a gyakor
lati életre nélkülözhetetlen ismeretekre és 
erkölcsi életük megóvására.

De hát mi állta mindennek az útját?
A tandíj, meg a szülőnek, tanítónak 

egyaránt terhes harminc filléres tanítói tiyug- 
dijjárulék befizetése. Nagyon sok szegény 
szülőt a mindennapi élet gondja, terhe visz- 
szariasztott a szegénységi bizonyítvány elő
teremtésével járó sok lólás-fulás. Néha na
pokig is kénytelen volt járni- kelni, hol a 
jegyzőhöz, hol a bíróhoz, !iol az elöljáróhoz 
a tandíjmentesség elnyeréséhez szükséges 
szegénységi bizonyítványért. Ki napszámot, 
ki egyéb napi keresetet veszített a hivatalos 
helyiségek elölt való ácsorgásokkal, az ide 
oda küldözgetésekkel. Hát még a szemér- 
metesebb szegény ember ? Sokszor a br- 
lévő falatjára szükséges pár garasát kellelt 
a »Vagyontalansági bizonyítvány» bélyegére 
adni, csakhogy gyermekéi iskolába járat
hassa.

Apponyi Albert gróf véget vetett e 
visszás, tűrhetetlen állapotnak és meghozta 
az ingyenes népoktatást s ezzel oly nagy 
szociális kötelességet teljesített, amellyel 
minden kullurállam tartozik a tankötelezett
ségből folyólag az ő népének. Apponyi jól 
ismeri a magyar nép nemzelfenlartó erejét.

Bűnnek larlaná elhanyagolni ezt a népet, 
mert aki ezt tenné, a hazát hanyagolná el. 
Aki azonban oktatja, neveli, gondozza : az 
érdemessé lesz a haza hálájára. Sokáig nem 
ismerték fel azt az igazságot, hogy a nem
zeti haladás valódi emeltyűje elsősorban a 
magyar földmives osztályban található meg. 
Nem vélték számba a magyar népfaj ké
pességeit.

A népet becsülte most meg Apponyi 
gróf, amikor megajándékozta az ingyenes 
népoktatással. Ezzel azt akarja, hogy ez a 
derék magyar nép megszeresse az iskolát 
és ne essék náluk az iskolázás az adóter
hek kategóriájába. Az iskolázás becse vál
jék a néphit részévé. Hogy belássa a nép, 
hogy gyermekeiket az élet nagy küzdelmei
nek legyőzésére tanitja az iskola.

A községi és hitfelekezeti népiskolák
ban az ingyenes tandijrnenles oktatás 1910 
szeptember 1-én lép életbe.

A javaslat 7. szakasza elrendeli, hogy 
minden iskolafentarló köteles az elemi min
dennapi iskola hat évfolyamát illetőleg az 
általános ismétlő- vagy gazdasági népiskola 
három évfolyamát végzett minden tanuló
nak magyar nyelven bélyegmenles végbizo
nyítványt adni és e végbizonyítványról ma
gyar nyelven törzskönyvet vezetni és meg
őrizni.

Művelődési szempontból nagyfontosságu 
rendelkezése a törvénynek az is, hogy tör
vénybe iktatják az iskoláknak könyvtárak
kal való fölszerelését. Az oktatás ingyenes ; 
csupán 50 fillér beiratási díj szedhető könyv
tári célokra.

A könyvtárak létesítésével népünk a 
pihenés napjain hazafias érzületét ápoló, 
valláserkölcsös érzését fejlesztő és szivet- 
lelket gyönyörködtető olvasmányokban ke
reshet üdülést és szórakozást ; elméjét, a 
nép- és ismétlő-iskolából kikerülve, még ez
után is hasznos olvasmányok utján képez
heti; tudását saját boldogulása érdekében 
hasznos művek olvasása által tapasztalatai 
körének szűk határai közt is mindinkább 
gyarapíthatja, öregbítheti; hazai intézménye
ink tiszteletét, nemzeti hagyományaink és 
nyelvünk szerétét, jeles írók örökbecsű al
kotásai visszhangjaként szivében az élet fá
radalmai közölt is sértetlenül épen megőriz
heti és mindinkább fejlesztheti. S hogy ez 
megvalósulhasson, szükséges, hogy serdülő 
ifjúságunk már zsenge korában hozzászok
jék az olvasgatáshoz, a könyviárhoz s ah
hoz a gondolathoz, hogy a jó könyvtár min
den emberre nézve a tiszta örömek kiapad
hatatlan torrása.

Eddig is sok történt e téren s ma az 
államsegélyes községi iskolák mellett mint
egy 2500 ifjúsági könyvtár terjeszti áldásait 
a nép milliói között.

Az ifjúsági könyvtáraknak nagy jelen
tőségére való tekintetből az elemi népisko
lák mindennapi tanfolyamában a beiratási

Ki*d6 éa laptulajdono§:
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dijak szedése továbbra is fentartatik, mert 
más forrást sem az állam, sem a községek 
és hitfelekezetek nem volnának képesek ki
jelölni, amelyből az ifjúsági könyvtárak 
szükségletei fedeztetnének.

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi mi
niszter ingyenes népoktatási törvénye nyomán 
bizonyára meg fog indulni a gondoskodás 
részben hatósági, részben társadalmi utón 
— éppúgy, mint a szabad Svájcban — oly 
intézmények létesítéséről, melyek a gyerme
kek testi, lelki épségének, minden nevelés 
és oktatás alapjainak állanak szolgálatában. 
El fog terjedni országszerte a belátás, hogy 
az ingyenes népoktatástól a nemzeti erőnek 
gyarapodását várhatni és ezzel együtt nö
vekedni fog a magyar nép erkölcsi tőké
je is.

A kultúra harcosai.
Sokszor halljuk a frázisokat! Nemzet

napszámosokról esik a szó, az ő működé
sűket, az ő tevékenységűket jelölik meg. S 
nem mondok nagyot, amidőn'5ЛШ)ТП; "hogy 
a tanítóság számára mindenkinek van egy
néhány tanácsolni valója. Szép hogy ily te
kintetben érdeklődnek a tanítóság iránt s 
sokan igyekeznek hozzászólani a tanügynek 
könnyen hozzáférhető kérdéseihez, sajnos 
azonban, hogy ez az érdeklődés természetéj 
nél fogva a tanügynek sokszor inkább ká
rára, mini hasznára van.

Ilyen veszedelmes érdeklődést tapasz
talunk különösen nemzetiségi vidékeken, 
ahol némely vezető szerephez jutóit egyéni
ség feszegetni kezdi az iskolában történő 
magyarosítást. Beleköt az iskola munkájába 
s az anyanyelv visszaszorítása miatt izgatni 
kezd a magyar nyelv térfoglalása eilen.

Ilyen tendenciókkal találkozunk a vend 
vidéken is. És ez a dolog nem újabb ke
letű. Már évek óta észlelünk ilyen jelensé
geket. Hol elalusznak, hol fellobbanak ; de 
kipusztulni nem tudnak.

Gáncsot vetnek eközben a tanítóság 
munkája ellen: hogy rosszul nevelik a né
pei s hogy erőszakoskodnak a magyarosilás 
körül.

Kár, hogy ilyen értelmetlen jelszavak
kal akadályozzák a tanítóság magasztos 
munkáját. Azért a világ forgásában meg 
nem áll ; a tanítóság az idegenajkuak nem
zeti irányú nevelésétől el nem áll, hanem 
fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy az egész 
nemzet érzelmében is magyar legyen.

Igen ! Eddig is hirdettem szóban és 
sajtó utján hogy a tanítóság van hivatva a 
jövő nemzedéket nevelni.

A milyen nemzedéket mi nevelünk, 
olyan lesz a jövendő Magyarország polgár
sága A tanítóság van hivatva a magyar 
Magyarország erős fundamentumát lerakni



s épiteni. A tanítóság él a nép között, ö  natosnak tartjuk, hogy a Mura árvíziéit)- gával, tevékenységével feljebbvalói teljes 
hirdesse, ő táplálja a nemzeti szellemet. lyási viszonyai mielőbb javíttassanak megelégedését érdemelte ki, úgy, hogy a ma-

A tanítóság vezetése mellett lehet min- A netalán szükséges uj hidak helyének, gas minisztérium most tantelügyelői előlép
jen honpolgár e hazának hasznos egyede. számának és nyilásnagyságának megálla- tetésben részesítette a tevékeny igazgató ta-
A tanítói kar hirdette és hirdeti az eszmét pitása azonban a vízjogi törvény értei- nitók
hogy* mindenkinek kötelessége — habár mében vízjogi eljárás tárgyát képezi és a — Tolvaj katona. Fábián Józset palin i
porszemnyivel is, hozzájárulni a magyar közigazgatási hatóságok hatáskörébe tar- méneskatona Rotorban volt a méneskiren-
állameszme kiépítéséhez I I tozik, miért is addig, amíg az uj hidnyi- deltségnél. Ott feltörte Kosztolics Sándor ko-

. lások helye, száma és nagysága jogerős tori korcsmáros lakását s 200 koronát el-
Mi magyarosítjuk a vend nép . határozattal meg nem állapittatik, a ma- lopott. A csendőrség másnap azonnal ki

jük is magyarosítani s van isienni p- gunk régzérö, semmil se tehetünk. nyomozta a tettest, kinél a pénzt is megta-
nek őszinte hajlandósága ehhez, ime* 1 » Megjegyezzük, hogy a szóban levő ügy- lálták A meglévelyedett embert átadták a
hogy a magyar fold éltető ereje táplálja s ^  m̂ár katonai hatöságnak
igyekszik megtanu ni az udásaYköle. de még ezideig a kérdés a vízjogi tör- — Rendkívüli szolgálat a megyebeli
nyelvét, látván gy У vényben előírt érdemleges tárgyalás alá postahivataloknál. A földmivelésügyi minisz-
lesség s óriási aszó J . nem került. Zalavármegye alispánja 1905 tér leiratban értesítette Zalavármegye alis-
kell e népet e ő a a ^hirdetem a évben e tárgyban hozott ugyan már egy pánját, a kereskedelmi minisztérium egy üd-
szafelé vezénye ni. néniskola első határozatot, e határozat azonban alaki vös intézkedéséről, mely aratás tartamára
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magyarul. Nem mind, de szép számban. A — ------------------------------------------------------------ nutl>. a , a kozigazgatas első tisztviselője
, . „ « 1 » .  pedig .  m *  K Ü L Ö N F É L É K .

Csak neveju т р 0ьр«й|^| Most w w  Hereiem. Lapunk folyó hó 1-ével a hivatalban is rendkívüli szolgálatot tartozik 
magyar nyev szere e , g , , N XXV-ik évf. lll-ik negyedébe lépett; ez atka- teljesíteni a postahivatal, — bogy a gazda

k°gy ez V •• \r Гу я fő S ne ,отта| l*szle,eltel kérjük az előfizetőinket, közönségnek lontos munkája alatt állandóan
próbálgassunk, de tegyünkE a J  S м  kjknek előfizetése lejárt, megújítani, a kik rendelkezésére álljon.
gondoljuk azt, hogy a gyermeket anyanyel pej j g előfizetési díjjal hátralékban vannak, . c ntloPnia* a
vétől fosztottuk meg, ha magyarul tanítunk. azj mielőhb beküldeni szíveskedjenek, ne- 7 . , v ... .

Az ének és játék szintén óriási hatás- hogy a jap szétküldésében fennakadás tör- .,nzf . ~Yesij  ̂ nyaM
sál vannak a magyarosításra. Azok a jó t6n% k Tisztelettel a Kiadóhivatal. ' end“  ,kozgyu,é9ét f. hó e,eJe"  arlo" a
fülbemászó magyar dalok, mennyire sietnek _  Hj d t - CsáktornYa na„ YkÖ78ég Keszthelyen, a városháza nagytermében. A
belevésődni a fogékony gyermekiekbe. Az ц ága Я  kö‘ eyulé.el ™ geR,özf ^  ? KózP011"
ismétlőben pedig tanítsuk az eredeti та - л 8 и !  ? „  » , , Mezőgazdasági Bizottság ülésezett, a melyen

néndalokat Nem taníthatjuk minden- éVre e8Ybeállitott 111 oszt. kereseti a következő, Muraközt érdeklő ügyek tár
kor az eredeti szöveggel, de az ismétlő II. adók,™tési *aí8*r0™ a kdzségháza 3. számú gya|tattak : 1 A gazdasági egyesület titkárá-
évfolyamának vége felé már így tanítsuk. bl™ S a a b b a n  fogTaTt fotefok ar " ak a bj“ 'lSág * f , évben, a
a_ prpHpfi mSnHfllt dohiuk a néo közé. le:elt. es nogy az atman logiait leteieK az murakozi lódijazas céljára 400 kor. ado-

Пе ielen cikkemben nem részletezhetek. ad0k'vel  ̂ bizottság által e hó 14-től 18-ig m^nyt fordít. 2) Elhatározta a bizottság, hogy 
Csak újból ismétlem: Magyarországban va- napjálg bezárólag ,ognak t4rgyal'at""  Muraviden, ahol háziipari lelep van, házi
gyunk, ezer éves múltúnk, történeti tradici- _ , Л  0J . 'Parl szövetkezet létesítése iránt a tárgyal
ónk van s nem akarjuk megszentségteleni ~  A keszthelyi kiállítás elmarad. Mar sokat meginditja, ha pedig a tárgyalások itt 
leni őseink szent porait régebben fölmerült az a terv,- hogy a jövő eredményre nem vezetnek, Turcsiscsén szö-

Fönntartiuk tehát unokáinknak e szent év kvaszán a balatonvidéki vasút megnyi- vetkezetet szervez A Zalavármegyei Gazda- 
töldel s jó magyarrá akarunk nevelni min- lása alkalmával nagyobb ipari és mezőgaz- sági Egyesület közgyűlése pedig elhatározta, 
denkit Igaz magyar becsületünkre fo- dasáB' kiállítást rendezzenek Keszthelyen hogy ez évben Perlalton rendezendő állal- 
gadkozunk! Keszthelyről most azt jelentik, hogy a vas- díjazáson 600 koronát oszt ki. Az állatdi-
B utat a megállapított határidőre üzembe he- Jazás napja julius hó 31-éig úgy az állat-

M egedus tieK lyezik ц8уаП) a kiállítás azonban el fog ma- tenyésztési felügyelőségnek, mint pedig a 
. radni, mert az érdekeltség az eszmél meg- gazdasági egyesületnek bejelentendő.

A Dálivasut Kotor biztonságáért feleld löke hiányábaAn, hé? az id,í rövidsége -  Szerkesztő-változás A Nagykani- A  LtéllVaSUt JvOlOr DlZlOnsagderi. mlatt meg nem valósíthatja zsán megjelenő »Zalai Közlöny, c hetilap
Bizonyára emlékeznek még olvasóink — Női kér tanfolyam. A nagykanizsai szerkesztésével a kiadó részéről Kertész 

arra a pusztító árvízre, mely a f. év tava- f®lsö kereskedelmi iskolával kapcsolatosan a József tanár bízatott meg. 
szán Kotor községet elöntötte és melyről Íövö tanévben is női kér. tanfolyam nyilik, — Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
annak ideién a legrészletesebben tudósítót- ^aarra e*e8endö számú tanuló jelentkezik. (jgy j miniszter Zsebők János helybeli áll. 
tunk. Belépni óhajtók ebbeli szándékukat mielőbb p0|g iskolai rendes tanítót а IX. fizetést osz-

A Mura pusztításának csak afolyósza- az |gaz8alősággal közöljék. tályba nevezte ki.
bályozásával lehet véget vetni, addig is — Házaesáfl. Fischet Lajos, a nagyka- __ Áthelyezés. A m. kir. igazságügymi-
azonban, mig ez megtörténik, szükséges nizsai Fischel Fülöp fia nyomda és kiadó nj8Z êr Andrócsec Lénárd alsólendvai kir. 
hogy a veszélyezteteti község érdekében cég beltagja f. hó 15-én lép házasságra Fiú- jápasbirósági végrehajtót a perlaki kir. já- 
sürgős intézkedéseket tegyenek. Ezek közé méban Bonyhádi Ida urhölgygyel. rásbirósághoz helyezte át.
tartozik elsősorban az, hogy Kotor mellett _  Eljegyzés. Wälder Márton, zágrábbi _  Pénzügyi kinevezés. A m. kir. pénz-
a vasúti töltésen lefolyást engedjenek az m á v alkalmazott, jegyet váltott Heinrich ügyminiszter Lippics István Csáktornyái pénz
árnak, mert az idén is, mindaddig emelke- Dávjö helybeli terménykereskedő kedves ü^yi számellenőrt jelenlegi állomáshelyén 
dett az ár, míg a töltési két helyen ál nem leányával, Fánny kisasszonynyal. való meghagyásával végleges minőségű pénz-
szakitotta. Ezért Dobrovics Milán, a letenyei — Tanfelügyelői kinevezés. A vallás- ügyi számvizsgálóvá nevezle ki. 
kerület orsz képviselője, érint ez s e pe t ^  közoktatásügyi kormányzó Lázár Károly — Testi sértés. CsmreCsnyák András 
a Délivasut igazgatóságává , т е  yne az pest-pj|is.so|t-kiskunmegyei kir. tanfelügyelő- stridói lakosházánál, hol mézsör kimérés volt 
óhajtja kieszközölni, hogy a töltésen, a víz séghez berendelt állami elemi iskolai igaz- m. hó 14-én a délelőtti órákban Horváth 
lefolyására viaduktokat építtessene gató-lanitót Bácsbodrogmegyébe а IX. fize- János, Széver Antal és Petkovics Péter szó-

E fontos úgy állásáról tájékoz a en- ^  osztályba segédtaníelügyelővé nevezte váltásból kifolyólag összevesztek, miközben 
nünket az a ,e , I’ m® • a vasu 1 »gazga- kj д 2 uj tanfemgye|̂  a Csáktornyái állami Széver Antal íarkashegyi lakos zsebkésével 
tóság legutóbb intézett Dobrovics pvise- tanítóképző-intézet növendéke volt, itt tette Petkovics Pétert annyira oldalba szúrta, 
tőhöz. A tévé egy része így nangzi , jg a tanjtój képesítést 1887. évben mely hogy az orvosi látlelet tanúsága szerint 21 

Hivatkozással folyó hó 17-én hozzánk után Fiúméba neveztetett ki áll. tanítónak, napig gyógyuló testi sértést ejtett rajta, 
intézet becses levelére, a Kotor község s rövid néhány esztendei működés után Széver A. és társa a kir. ügyészségnél föl - 
környékén a Mura árterébe béepitendő uj központi szolgálatra berendeltetett a kul* jelentettek.
hidnyilások ügyéb m van szerencsénk vála- tuszminiszteriumba. A központban egy évti- — Rendőri hírek. Franzsol Lenke sze- 
szolrii, hogy a magunk részéről is kivá- zedet meghaladó időtl töltött s ügybuzgósá- lencei születésű hely nélküli cseléd m. hó



21-én el lett fogva s a helybeli kir. járás- 
bíróságnak átadva, mert volt gazdája, Kar- 
lovcsec Iván györgyikei lakos kárára még 
múlt hó 10-én 34 kor. készpénzt ellopott. 
— Zádrávec Ferenc ráckanizsa völgyi la
kos m. hó 24-én, Ráckanizsán megtartott 
országos vásár alkalmával Knausz József 
gumilicai lakos zsibárustól 5 drb. zsebkést 
és 1 drb. ollót 2 70 kor. értékben ellopott. 
Feljelentették a büntető bíróságnak. — Pet
rán Pál és Zsvorc István felsőpusztafai la
kosok pedig m. hó 30-án özv. Kleinné szül. 
Rosenberg Anna helybeli lakosnak 60 m. 
hosszú ruhaszárító kötelét bosszúból össze
vagdalták, miáltal 8 kor. kárt okoztak. — 
Mindkét napszámos a helyi bíróságnak fel
jelentetett.

—  Házasság. Lulich Albin Julian- 
Egyesületi tanító f. hó 8-án esküdött örök 
hűséget Csáktornyán Lippics István pénz
ügyi számvizsgáló kedves leányának, Ilona 
kisasszonynak.

— Öröm a cigányok között. Nagy örö
met okozott a Csáktornyái tolonc állomáson 
a m. kir. belügyminiszter urnák f. hó 8-án 
leérkezett rendelete, a mellyel megengedte
tett, hogy az itt, már két és egynegyed év 
óta őrizet alatt álló 11 cigányasszony sza
badon bocsájtassék. Az őrizet alatt álló ci
gányok egy része, kik horvát honosoknak 
vallják magukat, Horvátországba a többiek 
pedig Vasvármegyébe, mint az előbbi tartóz
kodott helyükre lógnak toloncoltatni. A l i  
cigánynő a közjogi elöljáróság kérelmére s 
a főszolgabírónak a felsőbb hatósághoz telt 
indokolt előterjesztésére lelt szabadon bo- 
csájtva.

—  Talált tehén. Zalaujvár községben 
f. évi julius hó 1-én este 10 órakor egy 
körülbelül 5 évesnek látszó vörösszőrü te
hén bilangságban találtatott. Az állatt Zala
ujvár község elöljárósága által őrizetbe véte
tett, ahol jogosult tulajdonosa átveheti.

—  Lopott Óra. A helybeli csendőrőrs 
egy valószinüleg lopásból eredő 14 karátos 
arany órát szolgáltatott be a helybeli főszol
gabírói hivatalnak. Káros tulajdonosa meg 
telő igazolás után azt a főszolgabiroságnál 
átveheti.

—  Megvadult bika. Nagy ribilliói oko
zott f. hó 9-én reggel Csáktornyán egy bika 
mely — nem tudni mi okból — megva
dulva őrült rohanással száguldott a majorba 
vezető utakon végig, s embert, állatot a leg
nagyobb veszéllyel fenyegetett. Ugyanis ifj. 
Neumann Miksa helybeli lakos sztanetineci 
birtokáról egy bikát adott el Meider Márk 
Csáktornyái mészárosnak. A bikát f. hó 9-én 
Nemec András és Heric Károly sztanetineci 
lakosok hajtották Csáktoryára hol is, a vá
ros közelében a bika tőlük elszabadult, s 
s annyira megvadult, hogy azt megfékezni 
emberi erővel teljesen lehetetlen volt. A 
megvadult bika a személy és vagyonbizton
ságot nagy mérvben veszélyeztette, mert a 
két hajlót és Pálfi Vendel majori lakost is 
könyebben megsértette, a kocsiba fogott ma
jori lovaknak pedig neki szaladt s majd 
össze nem döntötte őket. Miért a Németh 
István rendőrbiztos a megvadult bikát Ba
bies István városi rendőrrel az egyik ma
jori utón lelövette.

—  Kinevezés. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Tiszai Kálmán okle
veles tanitót a dekánoveci uj áll. elemi 
népiskolához, Avár Gyula oki. ta itót a do- 
másineci uj áll. elemi népiskolához rendes 
tanítókká 1908. szeptember hó 1-től számí
tandó hatálylyal kinevezte.

—  A perlaki m. kir. állami elemi fiu- 
és leány-, gazdasági ismétlőiskolák és kis
ded óvodák f. tanévi értesitőjét a tanítótes
tület közreműködésév?! Tóth Sándor igaz
gató közli. Az értesitőből kitűnik, hogy az 
elemi népiskolába beiratkozott 276 fiú és 
247 leány, összesen 523 tanuló; az áll. gaz
dasági ismétlő iskolába 93 fiú, 119 leány, 
összesen 212 ismétlőiskoiai tanköteles. A 
három kisdedóvodába beiratkozott 136 fiú, 
130 leány; összesen 266 óvóköteles. A 
községi ip.jros-tanonciskolába pedig felvéte
tett 50 tanuló. így Perlakon a lefolyt tan
évben 1051 tanköteles nyert oktatást. Jól 
esik az értesitőből olvasnunk azt, hogy 
Perlakon az összes tankötelesek be vannak 
iskolázva. Bárcsak igy volna ez Muraköz 
többi iskoláiban is ; de fájdalom nem egy 
helyet ismerünk, hol részint áz elöljáróság 
nemtörődömsége, a szülők lelketlensége, ré
szint pedig az iskolaépütel tantermeinek 
szűk volta miatt nem egy 8, 9, 10 éves 
gyermek kénytelen az iskola áldásait nél
külözni. A lanitólestület 10 rendes, 1 hit
oktató és 3 kisdedóvónőből áll. Változás a 
tanilószemélyzetben nem történt.

Az ifjúsági egyesület, melynek 5 ala
pitó, 24 pártoló és 136 rendes tagja van a 
lefolyt tanévben 25 előadást tartott. Az egy
let vagyona 193 kor. 72 fillér, könyvtára 
256 művet tartalmaz.

A »Szegény tanulókat segélyező egylet* 
melyet a testület 3 tagja vezetett, e tanév 
őszén 105 pár csizsmával segélyezte a la-, 
nulókat; az egylet tőkéje 1467 kor. 99 fill. 
A »Jókai-alap» 34499 kor.-ból áll. Úgy a 
könyvtár, mint pedig a szertár több művel 
gyarapodott. Veszteség is érte az intézetet 
a f. tanévben, ugyanis Urész Alajos gond 
alelnök mull év okt. 21-én elhunyt. A bol
dogult egy évtizednél hosszabb ideig volt 
tagja a perlaki áll. iskola gondnokságának, 
s mindenkor a legnagyobb odaadással és 
hazafias buzgalommal iparkodott Perlak kul
túrájának fejlesztésében, mint gond. tag. köz
reműködni. A főiskoláról, melyben a fák ne
mesítését, nyesését kizárólag csak az elemi 
és gazd. ismétlő iskolai tanulók végzik, bő
vebb értesítés hiányzik. Pedig úgy tudjuk, 
hogy a perlaki faiskola nemcsak Muraköz 
de Zalavárrnegye egyik legrendezettebb és 
legszebb faiskolája. A faiskola állományának 
jövőbeni kimutatására felkérjük a faiskola 
ügybuzgó kezdőjét.

A jövő tanév szept. 5-én kezdődik. A 
beiratások szept. 1— 3-ig eszközöltetnek. A 
»Veni Sancte« 4 én tartatik meg. A gazda
sági ismétlő iskolában a beiratások szept. 
6 és 10 én lesznek, s a tanítás szeptember 
13-án veszi kezdetéi.

Ugyancsak Tóth Sándor igazgató teszi 
közzé a perlaki községi iparostanonc iskola 
f. tanévi értesítőjét is. Az értesítőből kitű
nik, hogy a tanonciskolába beíratott 50 ta
nuló. Az iskolát a kir. tanfelügyelő és Feyér 
Gyula ipariskolai szakfelügyelő látogatták 
meg. Több szaklap és rajzminta lett besze
rezve a tanév folyamán. Az Í3kola felszere
lésének leltári értéke 1084 kor. 39 fillér. A 
tanítótestület 5 tanítóból és 1 hitoktatóból 
áll. Az iskola bevétele és kiádása 1776.79 
kor. volt. ■— A tanulók közül fölszabadult 
6. A jövő tanévi beiratások szept. 6. és 7-én 
lesznek, a tanilás pedig szept. 10-én veszi 
zdeketét.

—  Villamos világításunkról. Megelége
déssel konstatáljuk, hogy az uj társaság 
költséget nem kiméivé, az eddigénél nagyobb 
gondot fordít a közvilágításra és eddig már 
két darab uj ivlámpát szerelt fel a főtéren

a régi avult szerkezetűek helyett, azonkívül 
pedig saját elhatározásából és minden ellen 
szolgáltatás nélkül a főutca vonalán 3 5  db  
16 gyertyafényü izzólámpát 32 gyertyafé
nyük cserélt át. Lényegesen megkönnyebiti 
a magánlakásoknak villamos világítással való 
ellátását is, amennyiben a szükségelt anya
got tisztán beszerzési áron számítja fel, a 
szerelési és javítási munkálatokért pedig 
igen mérsékelt dijat szed, és módot nyújt 
igy mindenkinek ezen kényelmes világítási 
mód olcsó hozzájutásához. Minthogy ezen 
kedvező körülménynél fogva előreláthatólag 
szaporodni fog a bevezettetések száma, in
dokoltnak látszik hogy ezen szándék az 
igazgatóságnak — aki díjtalanul szolgál 
költségvetéssel — még a nyár folyamán be
jelentessék mert a később érkező jelentke
zők igényeit az ősszel rendszerint beálló 
munkatorlódás miatt esetleg csak késede
lemmel tudná a társaság kielégíteni.

—  Tolvaj cselédek. Novák Erzsébet 
luttenbergi illetőségű cselédnő közelebbről 
meg nem állapítható időben Gut Béla hely
beli lakos kárára 53 korona 50 fill, értékű 
ruhaneműt lopott el.

Csurin (Hren) Mihály volt nyiresfalusi 
lakos pedig f. hó 6-án Jalusics János nyi- 
resfalusi lakos, szolgálat adójától 70 kor. 
készpénzt idegenitelt el. Mindkét tolvaj cse
léd a helyi kir. járásbíróságnak átadatott.

—  Kinevezések a helybeli posta és tá
vírda hivatalnál. A m. kir. posta- és távírda 
el nők igazgatója kinevezte Kengyel István 
posta- és távirda gyakornokot posta- és tá
vírda tisztté a X. fizetési osztályba, Szilágyi 
György és Heinrich Oszkár posta- és távirda 
segédtiszteket pedig posta- és távirda segéd- 
ellenőrökké a X fizetési osztályba, Hadrovics 
Ferenc és Meszárics János posta- és távirda 

'szolgákat posta és távirda altisztekké.
—  Versenytekézés. A »Csáktornyái 

kedélyes tekézö-egylet« f hó 9. tartotta ver
senydobó estélyét a Horváth Géza féle 
vendéglő kerthelyiségében. 17 nyeremény 
volt a melyeket a következők nyertek: 1 
egy hordó sör (elfogyasztotta az egész tár
saság) első nyeremény egy útitáska: Bene
dikt Béla, második nyeremény egy sétapálca: 
Cvelkovics Antal, harmadik egy botesernyő: 
Nuzsy Mátyás, negyedik egy doboz finom 
szivar: Kümmert Sándor ötödik egy dohány, 
asztal Binder Károly, ezüst szivarka tárca: 
Premec Miklós, egy pénztárca: Petries Vik
tor. Különféléket: Prostenik Gusztáv, Plichta 
Béla, Cekorics Kálmán, Kopjár István, Maszt- 
nak József, Maries Olló, Meider Albert, Pecsor- 
nik Ottó, l)r. László Béla, Strausz Miksa.

Ny ilttér.*)
N yilatkozat.

Wollnnr Márkné úrnőt f. hó 6-án izgatottságomban 
megsértettem. Ezt őszintén sajnálom és a nevezett úrnőtől 
a sértésért bocsánatot kérek.

Csáktornyán, 1908. julius 7-én.
Földes Mór.

*1 E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a 
szerkesztő.

G Ő Z E K É V E L
a r a t á s  a  t á n  g a z d a s á g i  
m é ly  s z á n t á s t , v a la m in t  
r l g o l o z á s t  s z ő lő  a lá  k é -  

? —  s ő  ő s z r e  e l v á l l a l  —

‘ W O L F F  E R N Ő
gőzeke bórszántási vállalkozó.

BUDAPEST  —  KELENFÖLD.



XXV. Csáktornya, 1908. juliuSa 12-ga. Broj 28.

Sve poSiljke se tiéüö zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
íme, urednika vu Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiZara S transz S an dora  
kam sepredplate i obznane 

poöiljaju.

M ED JIM UR JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druítveni, znastvení i povuőljivi list za púk 

Iz la z i  s v a k i  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 .

Pojedini brrji koStaju 20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fa 

raiunaju.

Odgovorni uradnikt OUvni urednik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K B E Z E N H O F E R  M IH Á LY
IsdatelJ i vlastnik:

S T R A U S Z  SÁN D OR .

I to je né v redu!
Vei ólovek nikam nemre iti, gde bi se 

rád malo iz poátenimi ljudmi z idei i znji- 
mi razgovarjal, ar sva mesta su puna iz 
decom. Clovek nebi rada po imenu s pisai 
öve nemarne roditelje, ki si nit tuliko ne- 
paziju na decu, как na onoga psa, átéri 
njim na grunt pazi; ar, da se na je, рак 
ga priveZeju. Deöec, komaj kaj malo jé, nit 
se neprekrizi, dene Zlicu doli, i izdraven 
odbeZi v krimu na kuglinplac. I onda je 
tarn őisto do kmice, veier do 8— 9 vur. No 
dragi roditelji, dopustite mi, to je ni red. 
V jutro navadno spi как dugó oie, i malo 
gda ide к sluZbi boZji; ako ide, onda se 
takvi deőéri razideju tam po krima, ako 
pák ipák v cirkvu dojdeju, tam spaiiju joá 
druge ljude, vu njivoj poboZnosti. Vi nje 
ne vidite, ar zna, gdé vi v cirkvi stojite, 
nego se pred várni skrije, onda pák drugi 
ljudi moraju tam zbog vaáega zloiestoga 
deteta trpsti, dostput i greáiti. OdveCer vei 
nit jeden deiko nejde к sluZbi BoZjoj, nego 
svi od maloga do velikoga na kuglinplac.

Ali to ipák nebi smelo biti. Ako se 
vre nebojite od zakona, ipák bi se morali 
bojati — Boga! Sedmi den — je iloveku 
od Boga ostavljeni i odredjeni najprvii na 
sluZbu BoZju. Nadalje, da se onda poiine i 
da svoju decu, ar delaten den néma Casa, 
da nje vezda navuőava. Zakaj se anda rav- 
no v svetek razbeZíte tak, da nigdar niáie 
nezna jeden za drugoga.

Vi matere, ako vidite, da otec svetek 
drugoga posla ima, dvaput bolje pazite na 
decu, i najte je pustiti z doma. Oátri, jako

oátri budite vu tóm. Как рисе moreju biti 
doma, ravno tak bi morali biti i deiki. Kaj 
mislite, samo pucu je treba iuvati od nes- 
reőe a deike ne? Kak ja vidim, vi se joá 
veselite tomu, da su deiki samoladni, ne- 
poáteni. Zato vas nit nemre niáie na red, 
na dobro, poáteno Vivienje naviili. Vi se 
samo sudca bojite pák Zandarov, od svoje 
volje nikaj neiete napraviti, i nikoga neie- 
te nasleduvati, makar je i dobro kaj bi 
morali viiniti. Je, na pitvinu, tam vas né 
treba jako nanje jemati.

Kaj bude iz ovi deikov, ki se vei ni
koga nebojiju ?! Ovi znaju, da je drugi ljudi 
biti, bantuvati nesmeju, otec, mati ili zbog 
velike nemarnosli, ili рак как sam predi 
rekel, da joá rad imaju, ako su njim deca 
samoladna, ne da je nebantujeju, nego, ako 
kakvoga kvara napraviju joá se zanjega 
zeme, pák joá negda i к fiákarijuáu ide, da 
koáta kaj koáta, on svoje déle neda, makar 
bi angel z neba doáel pák bi ga átél kaá- 
tigati. — Takvi je tu najvei ljudi naraslo, 
i takva su njim deca. Zakaj pák tak teZko 
napredujemo vu gospodarskom poslu, ako 
ne zbog toga, ar si otec, gospodar pri hizi 
nezna reda drzati.

Velim, zabadav bi se átél tak svetek 
odveier ilovek malo razgovarjati, svigdir su 
deca. Imamo dobru varmegjinsku naredbu, 
da deca v krimu, nit na kriminski grunt 
nesmeju hoditi. §to to zadrZi? Pri nas niáie. 
Niti krőmar, nit poglavari, nit roditelji. niti 
deca Véli se 50— 200 kurun átrofa bi mo
ral platiti, átéri irez ov zakón dela. Ja sam 
joá nigdar né óul, da bi joá gd'a vu célom 
Medjimurju zbog toga kaáligani bil. Nigdé

pák né zagréáiju proti tomu zakonu, как 
ravno pri nas.

Kaj se anda tam na kuglinplacu ovi 
dobri tepci igraju? Dost ji se niti ne igri, 
ipák ovi par ílllérov, kaj je imel zgubi. Так, 
как oni med sobom to veó veliju, da »se- 
caju« jeden drugomu, ili na drugoga; jeden 
véli, da Ce zruáiti reóemo tri kegline, a drug- 
pak veli da neie, ovak se vadljaju za pei 
neze. Gdé si pák ovi ämrklivci peneze pri- 
baviju, da se svaku nedelja kuglati, ili tam 
secati moreju? Dost Zalostno, neáterim ro
ditelji daju. Kak s teZka su mu dali, dok 
je v ákolu hodil na teKU, na peru par pllé- 
rov, i najviáeput mu je uiitelj dal fillera 
na takve stvari, kaj mu on nigdar né po- 
vrnul; рак как mu more ve otec ne par 
fillirov, nego i 10— 20 ílllérov dostput i 
kurunu mu da, da se more tarn igrati, kug
lati. Takvo déle vidite nit knige nebi bilo 
imelo, ako mu uiitelj zabadav nebi bil dal 
knige. Otec je mogel reii, onda rajéi naj 
néde vu ákolu, ako bi mu ja i knige moral 
kupiti. Kak s lehka mu ve daje na karte, 
pák na kuglanje. Gdé рак ovi zmoreju pe
neze, áterim roditelji nedaju, ili njim nem- 
reju dati. Skorom, da je nit né, da bi ilovek 
spisal, nego zalo oiem, ar si mislim, da 
öve ipák neáii tam bolje na brigi bude 
imel, pak je bude javil, ili njegve roditelje 
opomenul, da si budu na njega bolje pazili, 
da se nebi déle Cisto pokvarilo, da se nebi 
priviil na to, da bi ovak zlo kaátiga postal 
obiini a Zalost, i ápot svojim roditeljom 
Vidite ovi lopovi kradeju, pak ovak si pri* 
baviju na nedelju ili к svetku peneze.

Srarn, ápol za célú obiinu. kaj ilovek

____ Z A в A V A.

Cudnovata glava.
Ima ljudih. koji tvrde, da su danaánje 

ákole za maika. Dieci se puni glava sa 
raznimi nepotrebnimi stvari, gde bi ipák 
bilo dosta za siromaákoga seljaka i meátra 
ili teZaka, ako zna jedno malo iitati i pi- 
sati i raiunali; a sve drugo je bedastoia, i 
jeli sad netko zna gde se rode jopci, jeli 
и krimi ili и Afriki i и koja gnjezda ku- 
kuvaia najradje svoja jajca zleZe, to sve je 
stvar népotrebna — on pravi brus, brusa- 
noviő major.

Takov je bil do ne dugó takajáe KriZ- 
njak iz Zmuáenca.

A opet ima ljudih, koji su toga mni- 
enja, da pri napredku, kojeg je znanost и 
naáem stolietju naőinila, pri iznaáasljih i 
odkrióih, kője se broje na stotine, nebi smela 
niti ákola zaostati. Sa a, b, c i jedan к rat 
jeden, se nemoZe daleko dojti, i ovak je 
anda Skola, koja nas puáóa и óudotvorna 
diela narave i njezine skrovne zakone za-

Kada bi KriZnjak jednoi doáel и varaá 
gde se je baá veliki sajam obdrZaval te je 
na pijacu viadala, как navadno, larma da 
je ioviek mogel ogluheti, a gluhomu bi se 
rnogla opet vuha otvoriti, a siromaka zida- 
ra su sad od öve strane, sad od one gu- 
rali i simo tamo narivali, dok je na jedan 
kral pred niekom daáiarom stal, и kojoj bi 
se uslicd vani viáeiega kipa i rieiih kriie- 
iog komedjaáa vani pred vrati, koj je sva- 
koga mimo iduiega za rukav pograbil i za 
zaviesu vlekel, imái tiahadjali i videti pod- 
puna Ziva iovieianska glava, koja bez dalj- 
njeg tiela sama na srebrom i zlatom veze* 
nőm vanjkuáu poiiva, svakoga gleda, ánjim 
se spomina, cigaru puái, lubaka ánola, kíáe 
i joá dapaie svakomu za jeden sekser nje- 
govu buduinost prorokuje.

No — KriZnjak se je izbilja jedno 
malo odviáe na glavu vudril, kad je najme 
na glavu opal, рак je to sve drZal za Cistu 
iistenu istinu te su mu priieli i Iasi и vis 
rasti, kad je nutar stupil i tu izbilja na 
tronoZnom stoleku videl na vanjkuáu liepu 
dieteiu glavu plavih (blond) lasih i modrih

luknuti i koja nas onda uii ove zakone 
narave za naá svakdanji Zivot upotrebljivati, 
dobra stvar te se mora svimi silami uzdr- 
Zavati i podupirati.

Takov pak sam ja, i da nisam na kri- 
vorn putu, vei da и tom imam pravo, pos- 
viedoiil mi je proli svojoj volji sam KriZ
njak iz Zmuáenca.

KriZnjak je siromak — veliki siromak, 
koj и átali néma niti r^pa, ali zato ima и 
sobi áest kriieiih dieóinskih gubiecah, i ove 
bi on пека nuz sebe i svoje Zene, svojom 
malom zidarskom plaiicom barem tri kral 
na dan hranil, a joá ktomu i и zimi, kada 
zidarija tak ide как vura bez kotaiah,

Ja mu za to rado odpraáiam, da je 
viáe krat zle volje как pes vzdencu i da 
glavu viáe krat pusti viseli как ősei na 
deZdju; ali da se suprotstavlja zakonom i 
naredbam te svoju diecu nepoáilja и ákolu, 
toga mu nemogu odprostiti, pak makar mi 
se mold, koliko mu drago U onom vrtu, и 
kojem raste vraólvo proti nevolji, raste takaj 
koren marljivost, poboZnoet, zadovoljnost, 
ljubav bliZnjega i mudrost, a to se nesme 
nogami gaziti.



tarn videti mora. 13 — U  lét stari. i jóé 
mlaj$i deóeci se igraju, kuglaju tarn s ob- 
óinskimi poglavari skup, i ovi némaju sra- 
ma, da od ovi őmrklivcov peneze dobivaju. 
Obóinski poglavari su, pak secaju na kuru- 
ne, éteromu groöa, öteromu seksera, pak tak 
du£o secaju, dok sve peneze pobereju od 
ovi nesreóni i zgubljeni deókov. Pak zakaj 
nam je onda varrnegjinska naredba, ako 
nit poglavari neöeju zadrZavati, nego joö 
morti sami vabiju decu v krómu na kug- 
linplac.

Mi prosimo g. sudce, naj se osvedoóiju, 
ali stvar ovak stoji!

Pak varmegjinske odbore prosimo na 
to, da как je prepovedano na karte se ha- 
zardirati, naj takaj na varmegjinski sedriici 
zreóeju i naj daju vun takvu naredbu, da 
na krugljani secati, kaj takaj nije drugo, 
как hazardiranje, ni smeti; i lakov, ki proti 
tomu zagréái, oötro kaötigani naj bude. — 
Na dalje, как znamo, mi dost dobre nared- 
be imamo, samo rédko öto i da na nje kaj, 
na varmegjinski sednici bi morali zreói, da 
obóinsko poglavarstvo, na terh onomu, öto 
kruglanu ima, mora barem v svetek paziti 
da se nebi takve pogréöke ppripetiti.

Kaj bi pak joä najbolje bilo, kaj to 
ved jezero—jezer dobroga srca ljudi komaj 
óeka, i kaj jedenput ipák zakón bude, ar 
dobroga nakanenja i pravióni ljudi to tak 
jako hoóeju imeti, to je: v nedelju i svetek 
naj zaprte budu krémé.

Kaj budete onda delali, vre vám pové 
plebanué, notarjué, uőilelj, éteri veó komaj 
óekaju, da bi nje nasleduvali, da bi njiive 
navuke zadrZali. Bog daj, da se sóim predi 
spuni njiva Zelja!

KAJ JE NOVOGA ?

—  Prosimo naäe postuvane pred- 
p latruké, naj nam vu novim tertalu 
predplatne zaostatke óim predi posleju  
i predplate ponoviju.

— íe tv a . Letoénja vruCina je na hit- 
roma dozrelila silje. Po piavim redu se je 
Zelva vék po Petrovinu zapoóela, a letos su 
veó jeden tjeden oredi poóeli Zeti. — Kaj 
se zrnja tióe, od jedne strani ovak óujemo,

a od druge ónak. Vu naSoj varmegjiji je po 
srédnjem obrodilo. Péenica je dosti lépa, 
nego hrZ je po mestah drobna i spita. Mi 
vu Megjimurju iáóe moremo biti zadovoljni, 
da je baren po srednjim obrodilo, ar je su 
mesta gdé Zetva nikaj nije vrédna.

— Od mrtvi se je gori stal. Sol* 
dati vu kasarnah, imaju stare navade, koje 
svi, s velikom sveóanostjum obdrZavaju. 
Так i onoga dneva koj je sto dni predi, 
nego bi dimo iöli, stari soldati posvetiju. 
Crne liste daju druknuti, na koje su kaj- 
kakve norije napisane, pak to dimo rodite- 
ljom svojim poéleju, da za 99 dni dimo 
dojdemo. Takvoga lista je i jeden beóki 
deóko poslal dimo. List je magjarski bil 
napisani, a siromaki ávabi su mislili, da je 
njihov sin med soldati vumrl. Odtnah se 
mu pelaju na sprevod, vu érni opravi su 
spravljeni, i straáno se plaöeju. Gda su pak 
se veó na mesto, do mrtvoga dopeljali, nje- 
ga su Zivoga ktomu iéóe zdravoga i vese- 
loga naéli. I beöki su se jako raduvali, da 
su svojega mrtvoga, Zivoga mogli videti, a 
ovoga 100-ga dneva su s velikom radost- 
jum obsluZili. — Ve da ovo piéemo dojde 
nam vu pamet, da se je i pri nas spodob- 
no pripetilo. Iz Drávavásárhelya je jeden 
soldat vu Komáromu. Ovaj je ravno tak 
uapravil, как i on beóki, da je poslal órnu 
kartu roditeljom i rodbini, koja je bila puna 
s norijami. Nebom vidla ja veó svojega 
Gjureka, kriói mali i plaóe se neprestano, 
dok su njoj lo drugi né reztolnaóili, da se 
je sin od mrlvih gori stal.

—  Vtopil se je. Kernes József 1(5 
lét star deóko, iz BörÖnda je smlajéim bra- 
tom Pavlorn krave tiral na paáu, vu éumu. 
Velika je vruCina bila, né daleko je bil je
den potok, i József odluói da bu se kopal. 
Mlajőemu bratu Pavlu je ostavil marim a 
on pak otide vu potok. Nazaj ga dugó ne 
bilo, bratu se je to ne vidlo dobro, odtira 
dimo marhu i pové roditeljom. Ovi ga idu 
iskat, opravu su naéli na bregu, a njega 
uigdi. Idu dale, onda ga stopram najdu vu 
vodi, vun ga potegneju mrtvoga.

—  Strelil nju je. Strahovita nesreóa 
se je pripetila vu fa mil jt Sárközi ^ikloáa 
polskoga átukara iz Gulácsa. Otec je dorna 
oätavil dvoje dece, koji su vu igraói do na- 
bitoga revolvera doáli. Pet let star deóec je

tak dugó ökrtal revolvera, dok seje spr< 
Kugla se je tri leta staroj pucki vu gl 
zapilila, i odmah nju je vmorila.

—  Cug nju je zgazil. Od Légr
proti Zákánju je cug, proöle dneve je< 
Zenu zgazil. Ova je nekak pred cug do 
óiprem je maöinist odmah, как nju je s 
zil poóel zastavlati cuga, zgazil nju je, i 
rezmrucvaril, da su nju niti ne mogli \ 
poznati őto je.

—  Krvava zabava. Na Petrovo
njih je vnogo zabavljalo vu gulyács 
krémi. Birov, priseZniki. i najbolái gazdi 
pili aldomáéa i veselo su vinCekovali. Ve 
okoli desete vure je rano vu ovu kré 
doéel, Сапка János zvani, svadljivi úo\ 
Odmah se je s celim druZtvom hapil s 
dili Na to zgrabi vun iz Zepa kustun 
étel n u je nekoga opióiti. Vu veliki 
krómar pograbi revolvera, i strli ovoi 
svadljivcu vu érevu. Na po! mrtvoga su 
nesli dimo, i jako teZko da bi se veó | 
na koga s kosturom mogel postavlati.

—  Koji su £ez gleize hodili. 
liuáa 9-ga su bili dva drávavásárhel^ 
ljudi, pred kraljevskim kotarskim sudc 
radiloga, da su 15-ga juniuáa, na óakovsk 
kolodvaru prek óez gleize iéli. — Hatar 
redar, kojemu je duZnost paziti, da se 
köve pogreéke nenapraviju, odmah je 
na odgovornosl pozval, i javil je celu st' 
kraljevskomu kotarskomu sudu. Juliuéa 9 
je bil sud, na kojim sü dotióni pripozr 
da su pogreéku vöinili, ali dodali su ktori 
da su oni né znali, da se óez gleize nesi 
hoditi. Na íemclju ovoga valuvanja, je к 
Ijevski sudec nje odsudil na najmen 
kaáligu, svaki je platil 3 —3 korune. 
Ovoj maloj kaötigi uzrok je i to, da 
dotióni pokorno se ponaéali pred radarc 
kaj i on sam sud, za plemenilu svojsl 
vzeme. — Íz toga si moreju zeti prin 
i naél élovani óitatelji, da bi kad óez gi 
ze hodili, kajti je to oátro prepovedano. 
Suprot tomu, se jeden Varga zvani trgov 
iz Suprona, zaradi svoje grobijanöóine, mc 
nadjati, da zbog öve pogreéke, najmenje 
K. álrofa, i 10 dni reöta dob:.

—  Mladi gresnik Vu Zalaegersze 
pri Hochberger László önajdaru, vu Kák( 
vulici, su lépe hlaóe visele na vrati. Jed 
mladi deóko je stal pred élacunom, i pre

oóih, koja je dapaóe i liepo, razgovetno i 
pametno govoriti znala.

I ta preko miere mudra glava je znala 
na vlas povedati koliko gumbov ima KriZ- 
njak na lajbecu i koliko je toőkih opalo 
kad je dvie коске po stolu pokoturnul, 
makar da joj komedjaé nije dal na onu 
stranu gledati. Takodjer je glavi u usta 
vteknjen falatóec medenoga kolaóa, kojega 
je i pojela, a komedjaé je obCinstvu na 
dugom i kratkom pripoviedal, как je ta 
glava maloga stroöka i da joj je ovakov 
mali falatóec medenog kolaóa na dán preko 
prekomce dosta za uzdrZavanje, a drugo 
nikaj niti neóe jesti.

KriZnjak je slobodno onamo gledal 
áirokimi oói i zijal . . . izbilja tiela nije nig- 
de bilo, glava je sama na tronoZnom sto- 
leku stala, a nije niti moguóe bilo, da bi 
glava bila imela dalje vrat, prsa i ostalo 
tielo, jer tronoZni stol je stal u sredini sam, 
daleko od stienah kolibe a nije niti imái 
kiötu niti ladleka, u kojega bi se tko mogel 
zavleói te na slolek porinjenom glavom 
obóinstvo zavaravati.

Tu si je sad KriZnjak prióel cielu tu

tajinstvenu stvar na svoj naóin promiélja- 
vati, kada je iz kolibe otiáel, a jóé viöe ga 
je zauzimalo, kad jc pred ulazomu kolibu, 
vani videl gospodina japeka i gospu mami- 
cu, как takaj nekoju bratju i sestre, unutra 
vidjene glave, okolo stoleka sedeti te baé 
dobrim apetitom finu peóenku jesti i liepo 
rujnim vincem zalievati.

»To sve zasluZi u nutri glava, a sama 
netreba nikaj viée, как falaóec medenoga 
kolaóa na dan!« — Misül si je KriZnjak; 
— »moji pako zamusanci krióe podjeduom 
za kruhom i krumpirom te podjednom od- 
piraju kljune, как mlade lastavice u gnjezdu 
pod strohom, kad im stare u blizinu dolete, 
a ja je veó nemogu zadosta naéopati, pak 
makar se s mojom zidarijom hoóu razdre- 
ti! . . . Da bi tielo bez glave moglo Ziveti, 
toga nevierujem; jer zakaj bi onda sud 
zloőincu glavu dal seöi? Tim, éli im se 
glava odsieóe, vzeme im se Zivot, anda 
mora Zivot u glavi biti. Л sada sam na 
vlastite oói videl, как more glava bez tiela 
Ziveti, pak pri torn dobro izgledati i desel 
kral — sto krat viée na dan zasluZiti, как

nas koj, pak makar se napnemo glavo 
rukami i nogami.«

Takove misli su obhadjale KriZnja 
na pulii domov, te óim je kuóni präg pi 
koraói! i sva njegova dicca mu u susi 
doála sa svojim; dietinskimi pitanji, jeli nji 
je kaj donesel, kaj njim je donesel i у 
je toga puno, odluóil je u sebi za stair. 
On óe ovih danah jednomu od svoje die 
to nepotrebno tielo od glave odrezati, za < 
óe onda je sve ona glava zdrZavati, za p 
óenku i vino se skrbeti, как je on to i 
velikom sajmu na svoje vlastite oói vidi 

Poéto pak je ipák bil óoviek dobroi 
srdca te se je nad potajnim rezanjem tiel 
od glave sgraZal, to je on dieci doma n 
kratko i dugo pripoviedal, kaj je sve 
kolibi na sajmu u varaöu videl i to je ta 
sjajno i zavedljivo znal pripoviedati, a na 
me о medenom kolaóu, to su mu se odma 
dobrovoljci prijavili, a najme pak, kad s 
Culi, da glava u kolibi je vesela i posv 
dobre volje piU, |er ondi to rezanje ni 
nemre boleti, anda se je veó svaki veseli 
i se ponudjal, medenomu kolaöu za volju ve< 

I KriZnjakovica je poslie duZeg nage



led aval van obeöéene hlaée. Nad tém si je
zdihaval, da bi barem i on imel jedne tak- 
ve hlaée. Ali peneze je ne imel, da bi si 
nje mogel kupiti. Nekaj velikoga i sigurno- 
ga si je premislil, pak si je samo zel jedne 
hlaée, i otiáel s njimi. Ve iáécju ovoga 
greánika, koj si je hlaée, bez penez, pris- 
krbel

—  Za Pölölke I Pötréte pogorelce sledeőih 
su daruvali:

Réthát. Vinkovic György 10 f. Hoblai Jakab 
1 К. Hoblai Ferenc 50 f. Novák Mihály 10 f. 
Kosz Mára 10 f. Hoblai Antvl 20 f. Breznicsár 
István 80 f. Zsgánec István 30 f. Hoblai Tamás 
20 f. Jalsavec János 20 f. Topol kó Márton 20 f. 
Kozsmács Ferenc 20 í. Gojnik Márton 30 f. Kom- 
per István 12 f. Topolkó István 8 f. Vurusica 
Mári 4 f. Vinkó Antal 12 f. Gojnik Antal 20 f 
Jalsovec Mihály 40 f. Topolkó Imre 1 К Vinkó 
Iván 4 f. Kegya Iván 10 f. Vugrinec Mihály 20 
f. Radikovics András 8 f. Babies Imre 10 f. be
csek György 8 f. Radikovics Hona 8 f. Major Já
nos 12 f. Gojnik András 20 f. Jalsavec Pál 32 f. 
Jalsavec István 20 f. Topolkó Ferenc 20 f. Lusz- 
tik Kálmán 30 f. Sella József 8 f. Szerpák Dóra 
8 f. Novák Imre 20 f. Fanzsol iván 20 f. Kova- 
csics Manka 10 f. Szerpák Fülöp 8 f. Nagy And
rás 12 f. Bogdán Iván 12 f. Levacsics Mátyás 8 
f. Zsgánec Mára 12 f. Mezga András 20 f. Koz- 
mács György 8 f. Navinics Imre 12 f. Navinics 
János 12 f. Navinics István 28 f. Navinics György 
62 f. Goricsánec István 4 f. Szerpák András 12 f. 
Sserpák Ignác 4 f. Mungyár István 20 f. Brezni
csár Pál 20 f. Premus András 10 f. Varga Mi
hály 80 f. Tekanya József 10 f. Hoblai István 40 
f. Topolkó György 1 K. Vamplin Bálint 40 f. 
Se skup 13 K. 80 f.

—  Ogenj na ministrom imanju.
Íz Székeáfehérvara piáeju, da je na Gróf 
Zichy Aladár ministra, na sárszentmikloákim 
imanju, juniuáa SO-ga odveéer straáen Ogenj 
se je od euga pripetil, tak, da je Zereéa 
iskra iz euga, na iáée né pokoáenu páenicu 
opala, i vuZgala nju. Na sreéu, da su ognja 
taki spazili i dobeZali na pomoé, ali dók 
su páenicu se okoli podoraii, je véé za 25 
mekoti páenice do kraja zgorelo.

varanja pristala na to rezanje te se je zak- 
Ijuéilo poslie éina, po svietu okolo tu odre- 
zanu glavu pokazivati i neizmerno mnogo 
novae zasluZiti.

Sva sreéa je bila, da dieca dana toga 
odrezavanja glave nisu mogla doöekati, pak 
su onda, makar da im je otac strogo pre- 
povedal о tom ikomu kaj pripoviedati, ipák 
sve izklafrala.

Deset godiánji Gaápar je bil odredlen 
za hranitelja obitelji i zato je vodil svoje 
noge za zadnji krat na áetnju okolo po 
Zmuáencu pak je svakomu, koj bi ga hotel 
bockati znal odgovoriti, da ée im on véé 
svima skupa prorokuvati, kad mu otac tielo 
od glave odreZe, te ée se on onda sarrio 
médenimi kóláéi hranili i neizmrno mnogo 
novae zasluZiti okolo po sajmovih

I ovak je ta ciela stvar doprla i do 
staroga gospodina ákolnika, рак jer je on 
svoje ljude póznál i znal, da bi KriZnjak 
to sve mogel uéiniti, a KriZnjakovica, da 
nije niti za las pametnija, odputil se je iz- 
raven knjim u kuéu, gde je nje na red 
pobral i tak zaprieCil veliku nesreéu.

A jeli bi to moguée bilo, da je KriZ
njak u ákoli i nekoje tajne iz narave ueil, 
i da к toj cieloj copriji nikaj nije treba, 
как dva zgodno u stolekove noge postav- 
Ijena zrcala.

KriZnjak sada poäilja svoju diecu mar- 
ljivo u äkolu, a to je vrlo dobro i pametno, 
jer on sad priznaje, da ga je sam Bog Cu- 
val, da nije u svojoj bedastoéi i zloCin 
poCinul.

Em. Kollay.

—  Otrovani doktor. Iz Londona pi
áeju, da jeden Wilson zvani doktor je od 
éemera vumrl. Ovaj doktor je jednu kupicu 
pive spil, i za Cas je mrtev postal. Od kraja 
su mislili, da sc je sam hotel sfondati, all 
potlam se je stopram saznalo, da je to je
den drugi éovek napravil s njim, öiju je 
Zenu isti doktor vraéil, рак nju je ne zvra- 
éil, nego je vumrla.

—  Norija tolvaja. Zdrave norije ima 
on tolvaj koj je ve né dugó vdrl vu jednu 
hiZu, ali Zepa si je рак ipák slabo napunil. 
Ovaj tolvaj, si je za duZnost drZal, da ba
rem s nekoliki — reémi grajulira ovomu 
gázdi, gde je tak na suho dero tréfli. Tam 
se naáel jednu maáinu za pisati, pak je 
njom sledeée napisal:

Poátuvani gospodine, dragi kollega! Vu 
hiZi sam vám nikakvogá reda ne naáel, 
pak stoga si mislim, da niste niti gospa, 
niti frajlica, ali iz ovoga opet opet do toga 
dojdern. da vnogo dele moiete imeti, a к 
tomu pak vám gratuliram. — Stolovu kiálu 
sam vam spraznil; 1 frank i 75 centi su 
bili nulri. To je jako malo za moje noéno 
delo, zato sam si nekoliko vaáili pismah 
sobom odnesel. Maáinu vam ostavim, ar ja 
dobro znam. как je lo teZko takve stare 
maáine prodali. Odprostitemi dragi kollega, 
da si lista nebudem s imenom podpisal, 
ali se niti najte straSiti da bi vas véé igda 
pohodil. PohiZtvo vam je malo preslaro, iz 
med toga sem nikaj né naáel, kaj bi vréd- 
no bilo odneeti.

—  Polozaj tezakov vu Ameriki.
Как iz Amerike piáeju straáno je ve tam 
teZakom Ziveti. Pri meátri|ah slabo ide, dak- 
le pri meáterskim poslu némreju dobiti dela 
Po fabrikah je namirom menje i menje te- 
Zakov treba Ve teZaki hodiju bez dela sim- 
tam, i prosiju da bi njim áto barem kakvo 
delo dal. Pak i oni koji vu fabrikah delaju, 
tuliko sluZiju, da vre od dana do dana 
preZivet moreju, ar najviáepot samo tri dni 
delaju ne tjeden. Zalostno, da naái ljudi 
neéeju na poljsku delo iti, veliju da pri 
tóm samo tuliko moreju zasluZiti, da bi 
Zivi bili, a né da bi si kaj priskrbeli. Ve se 
proli domu ravnaju, radi bi, da bi se na 
takovim parobrodu mogli dimo dopeljat, na 
kojem mesto toga da bi platili, bi celoga 
pula delali zabadav.

—  Koj s svojom krvjom pise íz 
Pittsburga piáeju, da se je John Smith trgo- 
vec, zbog nesreéne ljubavi öve dneve s 
revolverom streli. Na glás revolvera su do- 
beZah к njemu susedi, med kojimi je bil i 
jeden njegov dober prijatelj. Ov se la Zűri 
к vumirajuéemu pajdaáu, koj je véé onda 
vés bil v krvi, i pital ga je, jeli bi more 
biti imel kakvu zadnju volju? Shmith na 
to reée, da vés svoj imelek si materi osta- 
vi. To na hitroma hitiju na papír, i daju 
mu pero, da bi se podpisal. Od velike sla- 
bosti je niti pero né mogel vu ruke prijeti, 
a vu Pennsylvania  ̂ orsagu pak treba da s 
svojom rukom podpiáe teátamenta, zato na* 
moői si prsta vu krv, koja mu je iz prsah 
tekla, i tak s prstom podpiáe teátamenta. 
Zatem ne za dugu je i vumrl.

Svakovrstne novosti.
Kak je razumen pes.

Jako lépi dogodjaj éitamo v jednih 
novinah odprsa, как je on spameten. Jen- 
put je jeden slraZar vu Walesu s dvéma 
psi odpravil se Cez Tarluran zvanu dolicu, 
koja stoji med straáno strmnimi bregi. Ran

da je iáéi mimo jednoga brega, samo se 
kutura s velikim áumom z brega doli sneg, 
i zakopal je naáega átraZara lak, da mu je 
samo glava stala vun. Njegovi psi su se 
odmah pograbili, da oslobodiju .gazdu ali da 
su previdli, da je niihovo drbanje zahman, 
poöeli su drkati okolo njega i jen je *bolje 
slivkal как drugi. Jenput se samo obrneju 
obedva i beZiju как stréla doli z brega 
proti jednomu selu, de je straZarov brat 
stanuval. Nesreéa se opoldne pripetila i psi 
su veö ob jednoj bili tam, makar je selo 
tak dalko od brega, da najbolái pesec 4 
vure treba, dok ta dojde. Da su doáli psi 
v bratov dvor, poéeli su straáno tulill. Na 
to dojde vun gazda s célom familijom i 
zoveju nje nutri — kajti su spoznali da su 
to bratovi psi — ali jeden se né dal nuter, 
niti hvanu, koju su mu ponudili, ne po- 
dehnul. Onda nje poéneju dragati, ali psum 
se niti to ne vidlo, samo su pod jedno tu- 
iili. Na to si brat poöet premisljavati da tu 
nekaj mora biti vu stvari, kajti bez svako- 
ga zroka se nej psi tak öudno ponaáali. 
Zeme anda к sebi par muZkarcov i spra- 
viju se na put. Kak su psi spazili, da brat 
idi za njimi, najenput su veseleái postajali, 
beZali napre, pak nazaj. Sedem vur su pu- 
tuvali med bregi, dok su doáli do onoga de 
je brat v smrtnoj pogibelji bil. Psi su napre 
odbeZali i podjedno lizali obraza zakopano- 
mu gazdi. Siromaáki slraZar je omedlil ali 
za fas su ga vun skopali i oZivili.

Najzmetnesi clovek na svétu.
Ne zdavnja je vumrl vu San-Fracisku 

Henry Morris Kannon zvani Covek, koj je 
najZmetniái Covek bil na svétu. Ne menje 
как 306 kil je vagal. — Na viäinjav je né 
bil veliki, svega skup 5 áuhov i 10 colov, 
nego na áirinjav straáen. Okolo pojasa je 
96 colov bil áirok. Da je iäel v dilen po 
vulici, svaki covek se mu vugnul, postal i 
sklimaval s glavom, tak se mu éudno vidlo 
ovo truplo. V Ameriki je rodjen i toga 10 
let se odselil v Zürih varaá, de je vumrl.

Lexikon.

Nekaj za kratek 6as.
Ima prav.

Kaj mora on za Coveka biti, kojega 
soldaökom paradom zakopaju? — pita v 
kasarni leilnant ov jednoga soldata.

Mrtvi — odgovori na kratkoma sóidat.
Steri je obslreljen ?

Waj Geschrieen! — zakriéi guleá, koj 
je na veliki intereá posojuval peneze — 
Cekin Ferko se je strelil i meni 100 fló
rén t duZnoga ostal. —  Waj geschrieen! Sebe 
je strelil pak ilak ga mene tréfli. Zaj, zaj!

Ako Covek nezna dobro éitati.
Dva palóci su odiáli v jen varaá i tam 

postojiju pred cirkvum, de je na velikim 
prosloru jeden kriZ stal, s ovim napisom 
1. N. R. J. — Как véé ío na svakim kriZu 
stoji.

Palóc ga gledi, A zatim se obrne к 
pajdaáu i véli:

Hé kumek, niti sam ne znal, kaj se 
mali Jezuáek Imre zval.

—  О LAS. Vu Per nyák и prod а 
se jed en  lepi grunt. sum я i veliku
orunu zemlju j  ed пот Hi viáéin кир- 
com. R upee толе odmah cisto pismo 
dobiti. Vu ovoj stvari propitivati modi 
se p ri Lajos Schvarz, fis к ali и sa Csák
tornya.






	28

