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Az iparosok olvasóköre.
A Csáktornyái iparosok körében moz- 

galom indult meg az iránt, hogy az ipar- 
teslüleltel kapcsolatban iparos olvasókört 
alapítsanak.

Ami a dolog anyagi oldalát illeti, az 
nem lehet az olvasókör létesítésének akadálya; 
a mennyiben az ipartestület körülbelül 3000, 
ugyancsak az «Iparosok Otthona» címén 
külön 3700, összesen tehát 6700 K. tőkével 
rendelkezik Ez elég tekintélyes összeg arra, 
hogy a tőke felhasználása nélkül csupán 
ennek kamataiból, továbbá a várható adomá
nyokból és egyéb jövedelmekből, az iparosok 
részéről fizetendő csekély havi járulékokból
slb. a mai igényeknek megfelelő olvasókört 
tarthassunk fenn.

Igen nagy fontossága lesz ezen olvasó
körnek úgy erkölcsi, mint társadalmi szem
pontból, mert iparosaink legnagyobb része 
még idegenajku; nehezen értik meg egy
mást; kiki oly társaságot keres magának, 
mely nemzetiségének megfelel s így inkább 
széthúzás, mint közeledés van közöttük. 
Ennek következtében az ipartestülellel mint 
intézménnyel, keveset törődnek; az ollaui 
ügyek iránt érzéketlenek; sőt mondhatni 
azoktól idegenkednek s benne csak száraz 
és felesleges hivatalt látnak, úgy, hogy még 
a havonkénti rendes előljárósági ülések 
sem tarthatók meg a nyilvánuló részvétlen
ség miatt.

De hiszen nem is lehet ez másként, 
mert a hivatalt senki sem szereti; nincs 
meg benne az a kapocs, mely az iparos
ságot összetartaná s így nincsen hely, ahol 
érdekeiket megbeszélnék, ahol azokat saját 
érdekükben megvitathatnák Különösen ki
tűnt ez legutóbb, az új ipartörvény-tervezet 
kibocsátása alkalmával, amikor annak szük
séges megvitatására senki meg nem jeleni, 
dacára annak, hogy az elöljáróság vitaestélyt 
is rendezett.

Más ipartestületek ebben a tekintetben 
eddig bizony sokkal több és eredményesebb 
munkát vegeztek ; de előrebocsátom, hogy 
csakis azért, mert egyúttal olvasókörük, 
szóval Otthonuk van.

Még jobban ki fog tűnni ennek a szük
ségessége és célszerűsége akkor, amidőn az 
új ipartörvény életbe lép s Csáktornyán 
több mint bizonyos járási iDartestület lesz, 
hatásköre kiterjesztve az egész járás terü
letén lakó iparosokra, kik ügyeik elintézé
sére többször bejönnek s a testületben 
egyúttal otthont is keresnek. Elszórakoznak 
s ügyes bajos dolgaikat megbeszélve egy
úttal ismereteiket is bővítik a benne fel
található hasznos könyvek s újságok segít
ségével.

Sajnos a revízió, ha a most kibocsátott 
tervezet törvénnyé válik, a kisiparosra nézve 
nem jelent örömet. Nagyon sok terhet ró 
reá; felelőssége munkásaival szemben sok

kal nagyobb lesz ; a paragrafusok tömkele
gében ember legyen, ki magát kiismeri; 
jól fog tehát esni a kisiparosnak, ha az 
iparosotthonban erre is útbaigazítást s fel
világosítást talál.

Nagyou sok dolog van még, a melyek 
felsorolása e szűk keretben lehetetlen; de 
az «olvasókör» felállítása s annak célszerű
sége mellett mégis bizonyítanak. Ezekből 
egyelőre csak a helybeli iparosifjak egyesü
letét emelem ki, melynek dícséretreméltó 
szervezete és gazgatása eredményeként a 
munkaadó és munkás között most már alig 
fordul £lő súrlódás; úgy hogy ebben az év
ben az ipartestülel kebelében működő 
békéltető bizottságnak egy esetben sem kel
lett még Ítélkeznie, mert panaszos nem 
jelentkezett. Ha a szervezkedés és önképzés 
itt beváltott, mennyire érezhetőbb lehet 
ennek kihatása az önálló iparosok között, 
kik nagyobb erővel s szélesebb keretben 
szervezkedhetnek.

Feltétlenül szükséges tehát, hogy a 
mozgalom mielőbb testet öltsön, addig is 
míg a revízió (örvénnyé nem válik ; mert 
míg most az iparosság még szabadon ren
delkezik az összegyűjtött ipartestületi vagyon
nal, ki tudja, módot nyujt-e majd arra az 
új ipartörvény is?

Felkérem ennek következtében tisztelt 
iparostársaimat, hogy a személyes tekintelek 
mellőzésével mindnyájan csatlakozzunk a 
mozgalomhoz; rakjuk le alapját az «Iparos- 
otthonnak», mely hivatva lesz az iparossá
got együtt tartva, benne a jó és szép iránti 
érzéket fejleszteni, érdekeinek megvédésére 
egymást buzdítani, hogy ez alapon magyar 
hazánknak tanult és szorgalmas iparosokat 
nevelhessünk.

Tersztenyák Bódog.

Alsó-Muraköz kultur-ünnepe.
A  d o m ásin ec i é s  d e kán o ve c i isk o lák  fe lszen 

telése.

Irta: Dr. Szabó Zeigmond.

Annak a harminc év óta tartó küzde
lemnek, mely a muraközi iskolák államosí
tásával a népoktatás magyarrá tételét 
célozza, mintegy koronája volt az a nagy
szabású lelkes ünnepély, melynek keretében 
a domásineci és dekánoveci állami iskolák 
felszenteltettek. A régi ábránd valóvá vált 
és amit a tanügy lelkes hívei csak félve 
reményeitek, testet öltött abban az igazán 
magasztos és felemelő jelenetben, midőn a 
dekánoveci plébános papi ornatusában, 
körülvéve szomszéd paptársaitól, a vár
megye főispánjának, tanfelügyelőjének, járási 
hatóságok főnökeinek és előkelő vendég
koszorúnak jelenlétében áldó imával szen
telte fel az újonnan épített állami iskolákat.

Ha visszatekintünk arra a nehéz küz
delemre, mely Muraköz iskoláinak magyarrá 
tételéért folyt, csak akkor látjuk, hogy mily

nagy nehézséggel küzdött az a lelkes elszánt 
kis csapat, melynek zászlójára az volt írva: 
«Magyar iskolákat Muraköznek!» Ennek a 
kis gárdának vezére, lelke, mozgató ereje 
és egyúttal fáradhatatlan közkatonája, elejétől 
végig, mind a mai napig dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő volt 
Szinte fanatikus lelkesedéssel, példátlan 
kitartással, csodás munkaerővel dolgozott, 
utazott, agitált ennek a szent célnak érde
kében. Küzdött előítélettel, rész vétlenséggel, 
úri nemtörődömséggel, paraszt elöljárók 
korlátoltságával, egyházi férfiak féltékeny- 
kedésével és íme deres hajjal ernyedetlen 
kitartással megérte, hogy a huszonötödik 
állami iskolát Muraközben megnyithatta.

És megérte azt, hogy ezen jubiláns 
iskolamegnyílás alkalmából egyik oldalán 
Zaiavármegye főispánja, a Battbyányak régi 
nemes törzséből fakadt, erőtől duzzadó ifjú 
ága, másik oldalán a muraközi katholikus 
papság egy rajongó magyar hazafias tagja, 
a dekánoveci plébános állott Istenem! 
micsoda magasztos jelenet veit azl A nagy 
iskolaterem, melynek három nagy ablakából 
ömlött be a késő őszi verőfény, megara
nyozva, sugaraival körülfolyva azt a bárom 
lelkes magyart: Zaiavármegye főispánját, a 
nagy vértanú Batthyány gróf méltó leszár
mazottját; a lelkesedéstől ságárzó arcú királyi 
tanfelügyelőt és azt a szelid arcú fiatal 
papot, a régi templomi képekre emlékeztető 
ornatusában és összekulcsolt kezeiben a 
Megváltó szent jelével: a kereszttel. Fejük 
felett a magyar háromszin, Szent István 
koronája, az ország címere. Körülöttük a 
vármegye előkelősége, a községek ünnep
lőbe öltözött elöljárósága, a tanítók és a 
jövő reménysége, a gyermekek. És száll, 
száll a dal a magasba, a hymnusz szent 
dala. Együtt éneke! valamennyi szent áhí
tattal a hazaszeretet legfényesebb érzetével, 
Isten áldását könyörögve a magyar kultúra 
ezen új hajlékára, a magyar nemzetre, mely 
megbünhődte már a múltat és jövendőt

Dr. Ruzsicska Kálmán apostoli munká
jának íme ez az eredménye. A muraközi 
iskolák legnagyobb része államosítva van 
és ez egyértelmű azzal, hogy az iskolák ma 
színmagyar iskolák. Az a lelkes kis csoport, 
mely évek hosszú során át buzgón segített 
a magyarosítás szent munkájában, igaz és 
bensőteljes ünnepet ült Dekánovecen. És el
ismerésének és hálájának koszorúját nyúj
totta gróf Batthyány Pál főispánnak, akiről 
az egész vármegye tudja, hogy nála iga
za bb és lelkesebb apostola Muraköz ma
gyarrá léteiének nincsen. Bejárja az isko
lákat, buzdít, jutalmaz és fáradságot nem 
kímélve mindenütt megjelenik, ahol a 
magyar kultúra épületéhez egy téglával hea- 
zájárulhat.

A muraközi iskoláknak mindig leg
nagyobb akadálya volt az, hogy a katholikus 
papság az iskolák állami kezelésbe adásánál



szuverén jogainak veszélyeztetését látta. áll. iskola kinevezett gondnoksági elnöke, miután azt óhajtja, hogy ez a két új állami iskola váljék 
ól hipHoiiók hnov Я9  állami köszönetét mondott a minisztériumnak s a többi díszére Muraköznek és a magyar kultúrának.

• I m Г илнхТа összes tényezőknek az iskola létesítéséért, mély Az ünnepély utolsó szónoka a kir. tanfel-
iskolákban a katnoiiKUS Oktatás nai erDe meg|ndultsággai vette át az új iskolát. felügyelő volt, ki büszkén hivatkozik arra, hogy a
szorul, hogy a tisztán katholikus murakozi A lelkes szavak a főispán urat is késztették dekánoveci állami iskola éppen a huszonötödik a 
pépnek csak katholikus felekezeti iskola a felszólalásra. «Jól tuaom — úgy mond — hogy muraközi állami iskolák sorában. Ennek a jubi-
kell. Nem akarták belátni, hogy itt nem az ezen község szegény népének mily nagy szüksége íáris számnak érdekességét fokozza azon körül-
iebniálr államn«fíá<3árrtl han#»m azok ma- volt ezen iskolára. Jól tudom azt is, hogy . Elnök mény, hogy ezen iskola felszentelésének emelésé- Llo ' Ó ló « л  Z T  akarlák hl milY odaadással támogatta ezen iskola szerve- hez örökre hozzá fog fűződni azon férfiú jelenléte,gyárrá tételéről van szó. Nem akarták be- Fogadja kö8zön0temel buzgóságáért. Meg ki lelkében meg van győződve a nemzeti órzés-
láloi, hogy itt a horvát határszélén a vagyok róla győződve, hogy ha a gondnokság és ben gyökeredző művelődés nagy erejéről. Ezért 
magyar áüameszmét magyar állami isko* tantestület szeretettel fogják betölteni szép hiva- tulajdonít elsőrangú fontosságot a megyei kor- 
iákkal kell megerősíteni. Hiába tiltakozott tásukat, a jó Isten is meg fogja áldani munká- mányzat ágazatai között a megye oktatásügyének; 
felfogásuk ellen minden faktor és hiába jukat s a domásineci állami iskola hosszú idők ezen megyei keretben pedig főleg és kölcsönösen
mulatták meo évek hosszú során át az ál- ragasztását pótolva, egyik végvára lesz a haza- ezen száz és ezer történeti vonatkozásban gazdagmulatták meg eve* nosszu során ai az ai 8zereletnek>, 8ziget nemzeti művelődésének. S ezért elsősorban
Jami iskolák, hogy Ott a KainoiiKus vallás- д  8Űrü tap8 ut^n Ruzsicska Kálmán dr. kir. hálás köszönetét mond gróf Batthyány Pál fő- 
oktalás intenzivebben és alaposabban tanít- tanfelügyelő szólott szokása szerint ékesen, beszéd- ispán úrnak kegyes megjelenéséért; köszönetét 
tátik, mint a felekezeti iskolákban. Hiába jét főispán úr abbeli megemlékezéséhez fűzve, mond igaz érdeklődésének szép példájáért, mert . 
hangoztatták a vármegye gyűlésein, a sajtó- hogy Domásinecnek tényleg nagy szüksége volt nála a hazaszeretet nem sport, de egy nemes 
ban aít, hogy a muraközi iskolák államo- erre az iskolára Szükség volt szerinte erre az szenvedély, mely a költd szerint legjobban akkor 
. . .  ’ .. .. . /»aoioiroHoi óe a iskolára a muraközi népoktatás szervezetében is, boldogít, ha tuzével emészt. De köszönetét mond

siidsa nemzeti úgy, nazanas cse екеаес es a mert a доцга északkeleti mentében az iskolázás a másik példáért is, a tiszta szép összhangért, 
hazafiúi érzésben pártpolilika vagy hatalmi ügye részint a szegénység és közöny, részint a mely áthatja Ehrenreich Nándor plébános lelkészi 
kérdés szóba nem jöhet. fontosabb határok megerősítése miatt soká maradt a és hazafién kettős hivatását. Nem az a legfonto-

És íme dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan- régi stagnációban. A történeti igazságnak vél eleget sabb: állam, község, egyház vagy társulat tartja-e 
felügyelő megérte azt hogy a domásineci és tenni, ha megemlékezik Kovács Rezső volt perlaki kezében a zászlót; a lényeg az, hogy annak, ki e 
Hplíánnvpri Állami iaknlák létesítésénél lefl- főszolgabíróról, ki nagyban segítette elő a kivitel zászló alatt harcol, az egységes magyar állam- dekánoveci ailami íSKOldk lete.l e • g inegérlelését, továbbá Kovács János fóerdészról is, eszménye dobogtassa szívét. Mindkét iskola tan- 
lelkesebb bajtársa, segítőtársa és kiiarló kj a munkából szintén kivette a maga részét, testületéit pedig arra kéri, hogy véssék mélyen 
munkatársa £hrenre:ch Nándor dekánoveci Hite szerint az 6 vezetése alatt álló gondnokság szívükbe gróf Apponyi Albert miniszter úrnak 
plébános volt. Egy muraközi plébános, aki- új nyomokat fog törni Domásinec község életében egy küldöttséghez intézett szavait, hogy nemcsak 
nél lelkesebb derekabb, igazabb magyar és hazafias érzésében. A gondnokság meg fogja a a tudást kell terjeszteni, hanem a jellemek fel - 
Laeofit •’ . ív  „ nióh.'.nnw néppel értetni az elégszer nem hangoztatható tör- emelésére és szilárdítására kell törekedni. Ebbenhazafit nem ismerek. Es ez a plébános ^  igazságoti hogy Dom4sinec i8 e*y darab a , ük bajló, sujtott országban szükség van jel
megmutatta, hogy mint a zágrábi egynaz- abbd| a Muraközből, mely mindenkor vagyonával, lemekre; szükség van a maguk tiszta jellemével 
megye papja, mint Dekánovec, Domásinec vérével s a hazaszeretet csodás lelkesedésével áldást és világosságot terjesztő magyar tanítókra, 
és Novákovec horvátajku lakosságának védte s oltalmazta a magyar hazát; s hogy ez a kik saját községük szellemi és anyagi bo'dogulá- 
lelkipásztora nemcsák két magyar iskolái Muraköz igaz vér és igaz hús a magyar állam sáriak kis világában hirdetik szóval s gyakorolják 
allrnlrtlt nlóhániAia Ipriilplőn Hp я m acvar területéből s így semmikép sem széttagolható élő pétdával a hazaszeretet, vallás-erkölcs, a 
• w i r  Г « л  I s u  , . íogalom.Ennek a százados együttérzésnek a kapcsát tudás és emberszeretet apostolságát. Isten áldását
iSKOia [elépítésére nagy aiaozaira tuaia a kultúra örökre úgy fogja összeforralni, hogy kéri Dekánovec és Novákovec községek minden 
bírni hívőit és a dekánoveci állami iskola mindenki, aki Szent István Koronájának területén lakójára azzal az intelemmel, hogy a ránk rótt 
gondnoksági elnökségét saját személyében él, osztani fog bajban és boldogságban a közös nagy történeti hivatást — ha elpusztulni nem 
elvállalta. És hogy dokumentálja népének édes anya sorsában. Hiszi, hogy a domásineci akarunk— csak is mint magyarok tölthetjük meg. 
azt hocv a macvar állami iskola nem ellen- á4arai iskola ezt a szép és szent hivatást hűsé- A dekánoveci iskolát az Isten, király és Haza jel-

8ége a kalholicizmusn i gy g S£re ]sten 4jd4s4t kéri. A kir. tanfelügyelő nagyszabású beszéde után
katholikus érzés majdnem egy az igaz д kir tanfelügyelő nagyhatású beszéde után raise következett, melyet Ehrerreich Nándor plé-
magyar hazafias érzéssel, nagy egyházi pom- Dekánovecre vonult vissza a közönség, ahol az bános Murk István bottornyai s Haranasics 
pávai szentelte fel p. két állami iskolát. És ottani iskola beszentelése után Ehrenreich Nándor György belicai plébánosok segédletével mutatott 
ez a dekánoveci magyar kullur Ünnepnek plébános, mint gondnoksági elnök nagyhatású, be az úrnak. A plébános horvát egyházi beszéd- 
ionvi óa m ill 1яп(||цА0я Fhrenreirh Nándor igaz hazafias érzéstől áthatott beszédet mondott, ben méltatta a nap jelentőségét és híveit arra Igaíl és meii lanuieaga. ünrenreien «anaor д d(íkáno<eci és dom4sineci Í9ko|4k „iválhatatlan kérte, legyenek hú magyar fiai a magyar hazának.
dekánoveci plébános megmutatta, hogy а |гарСз01а14пак ecsetelése után azon végtelen örö- Magyar egyházi szónoklatában megemlékezett az 
katholikus érzés jól megfér a magyar haza- mének ad kifejezést, hogy az ünnepélyen fényesen üdvözítő fenséges szavairól, midőn így szolt: 
fiúi érzéssel és példát adott örök időkre, beigazoltatott az a tény, hogy az állami iskola «Hagyjálok hozzám jönni a kisdedeket! íme a 
hogy milyennek kell lenni egy igaz magyar nem ellensége a vallásnak, a vallás-erkölcsös kisdedek járulnak a magyar iskola szent oltárához 
Dlébánosnnk Muraközben. nevelésnek, hanem ellenkezőleg nemcsak hogy s általuk az övék és mienk az úr országa.»
F Az tinnenélv lefolyása a következő volt 8-án megtűri, de egyenesen megkívánja a vallást, a Fényes ebéd fejezte be a nagyszabású ün-
reffíiel 4 9 kor érkezett Csáktornyáról Gróf hitet’ az erkölcsöt. íme — úgy mond —  én itt nepélyt, mely Ehrenreich plébános vendégszerető 
BaUhvánv Pál főisDán titkárával dr Marinkkal raint katholikus lelkész, egyházi díszben állok a házában folyt le. Kovács főerdész Apponyi Albert

vsfteU ür p16 köT sn  f jtt’ í".indtkéifőazn loM h írő  dr ГчАк K á r o lv  I ín sz e rk e sz tő  Bara- iskolát felszenteltem a róin. kath. egyhazritus zöltek, Ehrenreich plébános a főispánra, Bara- 
nasics György' belicai plébános, кг Ízlésesen »? iskolák termeiben felszenteltem a nasics plébános a kir tanfelügyelőre, kir. tanfd-
dfszftett diadalkapunál azalatt összegyűllek : dr. katolikusok szent jelvényét, az Ur Jézus Knsztus ügyelő a házigazdára és hozzátartozóira, dr. Szabó 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő, Öágh.áriJenő kifüggesztett szent keresztjét -  tehát nyilvánvaló, orvos a hazafias muraköz. papságra dr Csak 
perlaki főbíró, dr. Skublics Gábor szolgabiró, dr. 'W  «én két állami iskola nem vallástalan Karoly Muraköz magyarságára^ Murk István plé- 
Thassy Gábor tiszti főorvos, Kovács János grófi '3kola- hi' nem a katholikus dekánoveci bános a muraközt népre mondtak felkószontőket
főerdész, Murk István bottornyai plébános, dr. *̂ra hl’ eioek katholikus iskolája. Ez tény s e ------------------
Szabó Zsigmond orvos, Csák István min. szám- téní  °'V örömmel és lelkesedéssel tölti el keble-
ellenőr, a tanítói kar, a köze. elöljáróságok s még "?el> *“ 81 hálával eltelve emelem szivemet а ' лу. , -  л
számosán. Mindenható Istenhez, kérve, hogy ezen mai napot A  ^M U H IK O Z H yO lIlQ üJÜ .

Ehrenr* ich Nándor plébános üdvözölte а а*Фа raeg. Áldja meg mind a két iskolát, bogy e .
főispánt s megköszönte Öméltóságának, hogy a kél iskola klójában a vallás, az isteni félelem Egy város, vidék hazafias szellem e és
felszentelésen megjelenni kegyeskedett. Mire a fő a keretet temploma legyen, az Isten, a érzésének kialakulásához nem egy tényező 
ispán következőképen válaszolt: «Fogadják köszö- haza s a muraközi nép örök dicsőségére. hathatós közrem űködése kívántatik. Minél 
netemet szíves üdvözlésükért. Megjelenésüket nem- S ezzel folyton meg megújuló taps és él- tö bb oldalról és minél több, a kor fejlődé- 
csak személyem iránti gyöngéd figyelemnek jenzés között az iskolát az iskolai hatóságnak géhez mépt eszközökkel végzik egyes intéz-
veszem, de egyben úgy tekintem, mint megnyilat- átadta. mpnvpk p 1ргрп k.ilhiráli^ ÍPvékpnvséűükel
kozását annak a meleg érdeklődésnek, mely az A hatásos beszéd útán főispán úr mondott т е п УеК ler^n kultúra is tevők nys g ,
Önök lelkét Muraköz oktatásügye iránt eltölti, köszönetét és legmelegebb elismerést Ehrenreich anflál m élyebb gyökeret vernek azok úgy a 
Legyenek meggyőződve róla és kérem plébános Nándor plébánosnak, hogy ezen a szép ünnep- város, mint pedig a vidék társadalmának 
urat, tolmácsolja ezt híveinek is, hogy mindaz, ségen nemes összhangba hozta a hitbuzgó lelkész rétegeiben.
ami Muraköz népének boldogulását előmozdítja, és a lelkes magyar ember kettős hivatását; hogy Istennek hála Csáktornyán nem lehet
bennem mindig a legbensőbb támogatási foja ta- nemcsak az Isten áldását kérte ezen iskolára, aq HnioA
lálni. Fogadják szívből fakadó üdvözlésemet!* hanem odaáll! az iskolai gondnokság élére, hogy PanaS" a hazafia9, 9Ze em é* érzés dolgá-

A lelkes éljenzéd lecsillapodásával a közön- bebizonyítsa, miszerint ezen állami iskola lem- han. E város, m ely ritka es fényes történeti 
eég Veni Sanktera gyűlt össze a dekánoveci lem- ploma lesz a vallásos érzületnek, hazaszeretetnek múlttal bír, m indenkor az első vonalban 
plombán. Innen lassan kocsisorban Domásinecre és tiszta erkölcsöknek. Felkéri a gondnokságot, harcol a magyar állam eszm e egységéért, a 
vonultak, ahol Ehrenreich plébános az állami tantestületet és elöljáróságot, támogassák minden m agvarsá0 érdekeiért. Összes intézményeit 
iskolát a szokásos egyházi szertartások mellett «az erejükből az elnök törekvéseit, melyek új kor- t« b-;i»nni ev nm tíи
erény és tudomány templomává* felszentelte s szakot fognak teremteni e fára lelki világában. А [п^Уе ^к^  mintegy kitűnni vágyik ^ХР0П^
kérte az iskolai hatóságot, hogy az épületet vegye át. maga részéről ígéri, hogy ezen iskolák jövő fej- helyzetében, nemzetivé tette. A varos es 

Kovács János főerdész, mint a domásineci lesztése érdekében mindent el fog követni, mert Muraköz népének magyar hazafisága nem .



csak a jelenben, de már a rég letűnt kor
ban is kipi óbált volt, úgy, hogy hazánkban 
kevés határszéli város veheti fel vele e te
kintetben a versenyt.

Ezúttal nyomdánkról, a «Muraköz» 
nyomdájáról akarunk röviden egy kis visz- 
szapillantást vetni, mely nem kis mértékben 
járult hozzá úgy Csáktornya, mint pedig a 
Zrínyiek földjének, Muraköznek hazafias 
szellemű és érzésű kialakulásához.

Rólunk, magunkról a közel negyed
század óta fennálló lapunkban alig írtunk 
valamit, nagy ritkán foglalkoztunk a saját 
belső ügyeinkkel, a lap technikai dolgaival.

Most is csak azért tesszük ezt, mert 
ezzel kapcsolatban Csáktornya és Muraköz 
kulturális fejlődésének történetébe vágó 
mozzanatról adhatunk hírt lapunk igen t. 
olvasóinak.

Még sokan lesznek az élők sorában, 
kik visszaemlékezhetnek arra, hogy Csák
tornyán 1882. évben a nagykanizsai Fischel 
Fülöp-cég a varazsdi (jelenleg Kossuth Lajos)- 
utca néhai Loebl-féle házban könyv- és 
papirkereskcdéssel fióküzletet alapított. De 
már a következő évben, 1883. év végén ez 
a könyvkereskedés nyomdával lett kibővítve. 
Itt jelentek meg a «Muraköz» első számai. 
Úgy a könyvkereskedés, mint a nyomda 
helyiségei azonban csakhamar szűknek bizo
nyulván, 1884. évben az üzlet a volt Iskola 
(most Petőfi)-utcai Neumann-féle házba köl
tözködik.

Itt is csak rövid életet élt. Csáktornya 
és Muraköz népének folyton növekedő szel
lemi igényeihez képest az üzlet és nyomda 
is minden tekintetben fejlődik és bővül, 
úgy, hogy 1890. óta már az Árpád-utcai 
Mayer-féle ház (most Strausz Sándor háza) 
tágasabb helyiségeiben működik, amikor is 
Strausz Sándor, ki apósától, néhai Fischel 
Fülöptől a fennti évben az üzletet átvette, 
most önnálló üzletté tesz.

Strausz Sándor főtörekvése az volt, 
hogy önnállóan vezetett üzlelét fokról-fokra 
a mai színvonalra emelje, hogy így könyv- 
kereskedését és nyomdáját nemcsak Csák
tornya, de Muraköz kulturális tényezőjévé 
is tegye.

S ez sikerült neki.
Az üzlet 1896. óta egy jól fölszerelt 

könyvkötészettel is ki lett bővítve.
De még itt sem állt meg. Az eléggé 

tágasnak látszó nyomdahelyiségek a folyton 
szaporodó nyomdai munkák elvégzésére 
bizony újabban szűknek bizonyultak itt is, 
úgy, hogy a betüszekrények és gépek alig 
voltak elhelyezhetők s e mellett a helyisé 
gekben még nappal is villamvilágítás mellett 
volt kénytelen dolgozni a nyomda személy
zete, mert azok bizony sötétek voltak.

Örömmel jelezzük, hogy mindezen kala- 
mitásoknak most már vége szakadt. Lapunk 
nyomdája állandó otthont kapott. Kiadó
tulajdonosa, Strausz Sándor fáradságot 
nem ismerő buzgalommal s nagy áldozatok 
árán Árpád-utcai házában egy impozáns és 
a modern kor követelményeinek megfelelő 
nyomdaépületet (tágas, nagy nyomdatermet) 
építtetett és most, hogy megfelelő helyiség
gel rendelkezik, az eddig is jól felszerelt 
nyomdáját rövid időn belül minden igé
nyeknek megfelelő újabb, modern gyors
sajtókkal, segédgépekkel és betüanyaggal 
fogja felszerelni, úgy hogy nyomdája bármely 
vidéki nyomda üzemével versenyezhet.

Segítőtársa (mintegy 12 év óta) öccse, 
Strausz Miksa, kit most üzlettársul (mint 
társtag) fogadott.

Hisszük és reméljük, hogy lapunk

kiadótulajdonosa és társtagja, valamint a 
múltban, úgy a jövőben is fokozott erővel 
iparkodnak majd azon, hogy nyomdájukat 
a legnagyobb tökélyre vigyék, mert ez nem
csak az ö dicsőségük de egyúttal a magyar 
nyomda iparnak is dicsősége leend. Adja 
Ыеп, hogy úgy legyen!

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Nyilvános köszönet. Spiegl József 

úr (Kotor) 20 koronát volt szíves a Csák
tornyái izr. nőegyletnek adományozni, melyért 
ez úton is hálás köszönetét nyílvánítja 
Wollák Rezsőné elnöknő.

—  Sebesült orvvadász. Múlt hó 29-én 
a hajnali órákban Dózsa Bálint és Bot 
Ferenc csendőrök Festetics Jenő gróf prive- 
kutjei erdején haladtak keresztül, amikoris 
a homályban egy orvvadász rájuk lőtt. A 
csendőrök üldözőbe vették a merénylőt, ez 
azonban elmenekült. Reggel a csendőrök 
folytatták a nyomozást — és eljutottak 
Majerics Mátyás kedveshegyi lakoshoz, ki 
ellen súlyos gyauuokok szóltak. Mikor a 
csendőrök Majericsol megmotozták, ez ellen
állt, mire a csendőrök meg akarták bilin
cselni. A féktelen ember nem hagyta magát, 
hanem az egyik csendőrre vetette magát és 
ennek fegyverét el akarta venni. A csendőr 
erre oldalba szúrta Majericsot, kinek a 
szurony oldalán hatolt be és a hátán jött 
ki. Majericsot súlyosan sérülve f. hó 6-án 
szállították be a nagykanizsai Közkórházba ; 
sérülése életveszélyes.

—  Esküdtszéki tárgyalás. A nagy- 
kanizsai esküdtbíróság f. hó 4-én országosan 
szenzációs bűnügyben Ítélkezett Maxi János 
volt nagykanizsai korcsmáros, ennek felesége 
és egy 18 éves hahóti származású legény, 
Szabó János telelt. Nevezettek ugyanis, mint 
azt a hosszas nyomozás kiderítette, 1907. 
év december hó 8-án a vajdahegyháti 
(Nagykanizsa mellett) erdőben megölték és 
kirabolták Szalay Samu volt nagykanizsai 
Kazincy-ulcai korcsmárosl. Szalay Samu 
Csáktornyán és környékén is közismert 
egyén volt, mert évekkel ezelőtt két ízben 
is ő volt a Csáktornya melletti szenilonai 
uradalmi korcsma bérlője. Eleinte jól ment 
az üzlete, de később bizony züllésnek indult 
úgy a szentilonai csárda, mint pedig a bér
lője. Innen aztán Szalay végleg eltávozott s 
hosszas vándorlás ulán Nagykanizsán tele
pedett le s korcsmát nyitott. A borral 
nagyon is jó barátságban élt s ez okozta a 
szerencsétlen ember vesztét. Egy borvásárlás 
alkalmával Maxi és társa berugatták Szalayt, 
s az erdőben megölték, a nála talált 800 
koronát és arany óraláncát elrabolták tőle. 
A rendőrség kinyomozta a gaztett elköve
tőit s most az esküdtbíróság Ítélkezett 
fölöttük. Maxi életjogytiglani Szabó 15 évi 
fegyházra Ítéltetett. Maxi és védője dr. Miklós 
Dezső az Ítélet ellen semmiségi panaszt jelen
tett be. Szabó János megnyugodott az Ítéletben, 
mig védője (Dr. Havas Hugó) az ő érdeké
ben szintén semmiségi panaszt jelentett be. 
Maxi felesége, ki igen izgatottan viselkedett 
a tárgyalás alatt, a 8 havi vizsgálati fogság 
után azonnal sznbadon bocsájtatott.

—  Szédelgés a jótékonyság nevében. 
Az országot keresztül kasul járják a József 
Kir. Herceg Sanatórium nevében egy kis 
kék 60 filléres füzettel, mely «Védekezés a 
lüdővész ellen» címet viseli. A füzetet 
Rákoscsabán nyomatták. Semmi oka sincs 
a jelzett címet viselni, mert a füzetkében a 
védekezésről egy árva szó sincs. De még 
kevesebb oka van bárkinek az egyesület

nevében azt terjeszteni, mert ezzel az egye
sület senkit meg nem bízott. Nevével ille
téktelenül visszaélnek Kérünk mindenkit, 
hogy a füzet terjesztőit adják át a ható
ságnak.

— (A hamisításokról.) Korunk haladásait,
sajnos, nyomon követi a ravasz hamisítások min
den neme. A városokba hamisított élelmiszerek, a 
vidékre hamisított ipari termékek kerülnek. Újabb 
d6 óta az ismert «szarvas» jegyű szappan lett 

áldozatává a legkülönbözőbb utánzásoknak. 
Ez a maga nemében egyedüli szappan tudvalevő
leg az ugró szarvast viseli védjegyként. És íme 
felbukkan minden lehető ugró állat, szarvakkal 
vagy azok nélkül, csak valamelyest hasonlítson a 
«Schicht szappan» szarvasához. Ügyeljünk tehát 
szappanbevásárlásainknál jól a «szarvas» véd
jegyre.

—  Házi-Ipartelepek Muraközben A  m.
kir. földmívelésügyi miniszter kiváló gondot 
fordít arra, hogy a szegényebb néposzlály 
télnek idején is némi keresethez jusson és 
erre legcélravezetőbbnek tartja a háziipar 
megteremtéséi. Különösen nálunk, Muraköz
ben égető szükség van erre. Az alapvető 
munkát, mint értesülünk, Muraközben már 
megkezdték. Kotor nagyközségben f. hó 4-én 
nyílt meg az első háziipari telep, november 
hó 18-án pedig Szentmárián nyílik meg a 
második háziipartelep. Mindkét telep veze
tője Szenteh Dezső gazdasági szaktanár.

—  Orvos helyett kuruzsló. Az alsó- 
domborui Hirschlér-féle fatelepen egy fiatal 
napszámost, Mikulán Györgyöt munka köz
ben baleset érte. Dr. Braun Nándor kör- 
orvos a sérültnek segélyt nyújtani kívánván, 
ebben úgy Mikulán, mint annak atyja meg
akadályozták. Az orvos erre eltávozott, a 
sérültet pedig a horvátországi Szeszvele 
községbe vitték egy kuruzslóhoz, aki azuláu 
a sérült lábát fakerékbe burkolta. Az Or
szágos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiz
tosító Pénztár aligha tog belenyugodni az 
ilyetén való gyógykezelésbe, mely a bal
esetből kifolyólag esetleg kártérítést tartozik 
nyújtani.

—  Halálozás Streck György, a Mura
közi Pezsgőgyár részvénytársaság müezaki 
vezetője í. hó 10-én életének 70-ik évében 
Csáktornyán elhunyt. A megboldogult hült 
teteme nagy részvét mellett november hó
12-én délután 3 órakor helyeztetett el a 
drávaszentmihályi temetőben örök nyuga
lomra. Elhunytát özvegye, György fia, Fini 
leánya férj. Fleischmann Alfrédné és nagy
számú rokonság gyászolja. A Muraközi 
Pezsgőgyár részvénytársaság külön gyászje
lentést adott ki a gyár szeretett müezaki 
vezetőjének elhunytéról. Legyen áldott em
léke.

— Elfogott tehén. Novák József lapányi 
lakos múlt hó 27-én déltájban a lapányi 
közlegelőn egy őrizetlen tehenet fogott el, 
mely körülbelül 4 éves és vörös-tarka 
szőrű. Igazolt tulajdonosa az elfogott tehe
net fentnevezett megtalálónál, Lapányon át
veheti.

—■ Súlyos testisórtés. Ezúttal nem a
feleségén, gyermekén, testvérjén, kereszt
komáján, hanem szegény anyósán töltötte ki 
— eddig ismeretlen okból — bosszúját egy 
atyafi. Ugyanis Polman Antal ráckanizsai 
lakos, földmives puszta kézzel úgy meg
verte anyósát, özv. Szitár Mártonnét, hogy 
az orvosi látlelet szerint a drága anyóson
14—20 napig gyógyuló sulyoe testi sértést 
ejtett. Polman a helyi büntető bíróságnál 
feljelentetett.

—  Lopás. Múlt hó 12-én virradóra is
meretlen tettes Skorcz János belicai lakos, 
szatócskereskedő ablakredőnyét kikapcsolta



8 azon keresztül az üzlethelyiségbe mászott 
és a nyitott fiókból 20 korona váltópénzt, 
egy süveg tehér cukrot 10 kor., összesen 
30 kor. értékben ellopott. A csendőrség a 
tolvajt eréljesen nyomozza.

—  Halálozás. A helybeli tanítóképző- 
intézetet gyász érte a múlt héten Kneich 
József III. éves növendék elhunytéval, ki f. 
hó 9-én nyombél fekélyből eredt átfuródási 
hashártyalob következtében alig 2 napi kínos 
szenvedés után 19 éves korában jobb létre 
szenderült. Kneichot múlt szerdán temették 
el nagy részvét mellett. A koporsót a szülők, 
a tanári teetülets növendéktársainak koszorúi 
borították. A halottat, kit a tornacsarnok
ban ravataloztak tel, az intézetben Háspel 
István IV. éves s a temetőben Bogdán 
Dezső III. éves növendék búcsuztata el a 
növendék társak igazi fájdalmának bensőség- 
teljes szavaival. A növendékek gyászdalokat 
énekeltek. A gyászistentisztelet a boldogult 
lelkiüdveért csütörtökön délelőtt mondta 
Varga Wolfgang hittanár

—  Erzsébet Ünnepély. Jövő csütörtökön, 
Erzsébet királyné névűnnepének évfor- 
dulóján a helybeli tanítóképző-intézet 
ifjúsága d. e. 10 órakor nyilvános iskolai 
ünnepélyt rendez az intézet dísztermében. 
Az ünnepély programja: Himnusz ; «A 
királyné és a virágok» szavalja Sáringer 
János IV. é. növ.; Ave Mária, énekszóló, 
Zrínyi Aladár III. é. növ. hegedükisérete 
mellett énekli Harsányi Sándor III. é. növ ; 
Eltávozál, énekli az ifjúság; Búcsú, előadják 
zongorán és hegedűn Jenschka Ferenc és 
Zrínyi Aladár III. éves növendékek ; Sírnak 
a harangok, énekli az ifjúság. Az ünnepi 
beszédet Cseh Géza IV. éves növ. mondja. 
Az ünnepélyt a Szózat éneklése fejezi be.

—  A  horvát tüntetés epilógusa. Mind
nyájunk élénk emlékezetében van még az 
a varasdi szomszédaink részéről előidézett 
botrányos tüntetés, mely múlt év julius hó
7-én játszódott le a Csáktornyái pályaudvaron. 
E napon ugyanis a helybeli vasúti állomás 
helyiségeiben és a nyilt pályaudvaron dr. 
Verbánics Ferenc varasdi országgyűlési kép
viselőnek elutazása alkalmával horvát kisérői 
a politikai tartalmú beszédre nemcsak tet
szésnyilvánítás és éneklés által, hanem 
magyar földön a magyar kormány tagjait 
és a horvát bánt illető gúny szavakkal, 
gyalázatos kiáltásokkal botrányos lármát és 
csendháborítást és a pályaudvaron levő 
közönséggel ennek folytán dulakodást idéz
tek elő Ezen ügy annak idején az egész 
országban senzációe eseményszámba ment. 
A Csáktornyái járás íőszolgabírája, egy 
megyei szabályrendeletből kifolyólag még m. 
év szeptember hó 5-én meghozta az Ítéletet. 
A megejtett és eskü alatt tett tanúkihallga
tások után a tüntetés alkalmával letartóz
tatott : Magdics Antal, Magdics Mária, Mil- 
csetics Iván, Micsetics István, Pongracsics 
Vladó, Andriska Ignác, Koh Dragutin, Koh 
Mária, Gogert Hubert, Halusán Ferenc, Milka, 
Mária, Róza, Ványek József, Kénfeli István, 
Piszkács Ferenc, Prelog Ágnes és ifj. Ványek 
József, számszerint 18 varasdi lakós mind
egyikét a megyei szabályrendeletbe ütköző 
kihágásban vétkesnek találta és ezért Mii- 
csetícs Iván és Koh Dragutin vádlottakat, 
mint főkolomposokat 100— 100 kor., a töb
bieket pedig 70—70 kor. fejenkinti pénz
bírságra ítélte, mely büntetés pénznek fele 
Csáktornya nagyközség szegény alapjának 
javára fordíltatik. Horvát testvéreink az 
Ítélet ellen Zalavármegye alispániánál, mint 
másodfokú hatóságnál íellebezést jeleutettek 
be. A vármegye alispánja azonban 1907.

év október hó 28-án 20023 kih. sz. a. 
hozott végzésével a Csáktornyái járás fő- 
szolgabírája első fokú Ítéletét helyben hagyta. 
Azonban a vádlottak a pénzbírságról mit 
sem akartak hallani. Tovább szőtték a dol
got, felebbezéseel éltek a m. kir. belügy
minisztériumhoz. Most végre ez ie döntött. 
F. év szeptember hó 16-án kelt 3629/VI— b. 
kih. 908. számú végzésével értesíti a miniszter 
Zalavármegye közönségét, hogy a vádlottak 
felebbezése folytán a kihágási ügy felül
vizsgáltatván, a következő III. fokú ítélet 
hozatott: a vármegye alispánja által 1907. 
okt. 28. napján 20023 kih. sz. alatt a Csák
tornyái járás jőszolgabírája első fokú Ítéle
tének helybenhagyásával a hozott másod
fokú büntető ítélete indokainál fogva hely
ben hagyatik oly változtatással, hogy Mag
dics Antal, Kénfeli István és ifj. Ványek 
József panaszloltakra kiszabott büntetés 
figyelemmel büntetlen előéletükre és fiatal 
korukra személyenkint 20 koronára leszál- 
líttatik, melyek helyébe nem fizetés esetén 
1 napi elzárás lesz. így tehat végleg le
zárattak ezen horvát tüntetés aktái is s 
hisszük, hogy ezek után nem igen lesz 
kedve egyik vagy másik szomszéd varasdi 
horvát testvérnek itt Csáktornyán, magyar 
földön tüntetni a magyar állameszme, a 
magyar törvények ellen.

—  Mühle rózsakatalógusa. Előttünk fekszik 
Mühle Árpád kitűnő hírű temesvári rózsanagy- 
telepének most megjelent rózsakatalógusa. A kata
lógus páratlan elegáns külső kiállítása épp úgy, 
mint a nagy szeretettel és szakértelemmel össze
állított tartalma a közönséges, sablonos árjegy
zékek nívója fölé messzi emelik. A rózsa tenyész
tését, szaporítását és gondozásé lapidáris rövid
séggel és tárgyilagossággal szerkesztett utasítások 
alakjában magyarázza, melyektől a rózsabarát 
gyakran több és meghízhatóbb tanácsokat merít
het, mint hosszú és körülményes fejtegetésekből. 
A rózsaegyedek jellemzése, dacára a szűk kere
teknek, kimerítő és több mint tOOO fajta talált 
ezen műben felvételt. Ezen óriási gyűjtemény a 
temesvári tenyészetekben a pedáns gondossággal 
tartatik szemmel, a növények racionális és példás 
tenyésztési módszerrel 9zaporíttalnak. E rózsa 
növények szépsége és bujasága a monarchia 
határán túlterjedő kiváló hírnévnek örvend. Ezen 
rózsa-árjegyzék, mely bárkit okszerű rózsatenyész- 
tővé képez, ingyen és bérmentve küldetik meg. 
Iránta «Mühle Árpád rózsa-nagytelepéhez Temes
vár» kell fordulni.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy az 1886. 
évi XXII. t. c. 36 és 37. §§-ai értelmében 
összeállított községi választók névjegyzéke 
az ugyanazon törvény 39. §-ának intézke
dése alapján a községháza 1. sz. helyiségé
ben f. hó 16. napjától 21-ig terjedő 5 napon 
át közszemlére helyeztetett. Az elöljáróság.

—  Elfogott katonaszökevény. Rugán 
Antal, a helyben állomásozó ulánus ezred 
újonca sehogy sem tudott megbarátkozni a 
katonai élettel. A múlt hó egyik napján a 
faképnél hagyta a kaszárnyát s megszökött. 
Felsőmihályíalva község elöljárósága azon
ban október hó 23-án reggel 8 órakor a 
katonaszökevényt letartóztatta és az ottani 
csendőrőrsnek átadta. A csendőrség járőre 
Rugánt visszakisérte Csáktornyára ezredéhez.

—  TŰZ. F. hó 13-án este egynegyed 
10 óra tájban Scheiber Mór helybeli kék
festőnek a Mező-utcában levő kékfestő- 
műhelye eddig ismeretlen okból kigyulladt 
s rövid idő alatt a műhely belsejében levő 
tárgyak elégtek. A kár több ezer koronára 
rúg. A megjelent tűzoltóságnak erős mun
kájába került, hogy a tűz tovaterjedését 
megakadályozza, ami sikerült is neki. Ezen 
tűzeset alkalmából sajnosán tapasztalta az 
egyyletparancsnoksága,hogy Csáktornya nagy
község bírája még mindig vonakodik az elöl

járóság azon intézkedésének, határozatának 
eleget tenni, mely a városi lovaknak a tűz
oltó szertár melletti istállóban való elhelye
zésére vonatkozik. Jó ideje már, hogy az 
elöljáróság, a tűzeset színhelyén való minél 
gyorsabb megjelenés szempontjából, ezen 
intézkedést elrendelte, fájdalom azonban, a 
nagyközség bírája e dologban még mindig 
nagy bölcsen hallgat. Ez utóbbi tűzesetnél 
is előfordult az, hogy az egylet tagjai, kik
nek legnagyobb része kenyérkereső, iparos, 
családos ember, kénytelenek voltak a rossz 
útban néhány helybeli polgár szíves közre
működésével maguk húzni a fecskendőt, 
hogy a vész színhelyére idejekorán meg
érkezzenek, hogy így polgártársuk vagyonát 
.némileg megmenthessék. Kérdjük, vájjon a 
városbíró úr ki tenné-e magát ily veszély
nek, amikor nagyon jól tudja az elöljáróság 
multbani intézkedését. A tűzoltó egylet tagjai 
idejekorán ott vollak a szertárnál, de nem 
indulhattak el a fecskendőkkel, mert a lovak, 
lévén jelenlegi istállójuk messze a szertár 
helyiségtől, csak későn fogattak be. Kérjük 
a városbíró urat, szívlelje meg az elöljáró
ság intézkedését, legyen tekintettel az egye
sület iparos, családos tagjainak egészségi 
állapotára, a polgárság vagyonára s ipar
kodjék mielőbb e dologban a végső intéz
kedést megtenni.

—  Öngyilkosság. Zádrávecz Károly 37 
éves lapányi lakos, uradalmi béres f. hó 
12-én az ujudvari majorba vezető kapun 
nadrágszijjánál fogva felakasztotta magát. 
Mire észrevették, halott volt. Zádrávecz ön- 
gyilkosságát ittas állapotban követte el.

—  A tüdőbetegekért. A Csáktornyái 
járás területén a szegénysorsu tüdőbetegek 
javára a József kir. herceg Szanatórium 
Egyesület részére 166*97 korona adomány 
jött össze.

—  Vadállatiae tett. Csodálkozunk azon, 
hogy a muraközi nép, mely oly fanatikusan 
ragaszkodik vallásához, mégis oly dologra, 
tettre szánja el magát, amely minden tekin
tetben nem istenhívő emberhez, józangon- 
dolkodásu lényhez méltó cselekedet. No de 
hát regisztráljuk ezt a vadállatias dolgot 
úgy, ahogy értesültünk az eseményről. F. 
hó 8-án este úgy 9 óra tájban vigan cseng
tek a poharak Belicán a Szetnik-féle korcs
mában, amikor beállított Kernyák Gergely 
belicai lakós egy fakereszttel és azt az ott 
levő L rozó közönség nagy ámulatára a 
korcsma asztalára helyezte. A fakereszt a 
nyár folyamán elhunyt Török Pál belicai 
kántortanító sírjáról való volt, amelyet Ker
nyák Gergely két belicai lakos, Zsilávec 
Ignác és Makár Lőrinc biztatására az nap 
este a lemelőkertböl ellopott és a korcs
mába vitte. Hogy miféle szándékból csele
kedte ez az emberi mivoltából kivetkőzött 
atyafi ezt a dolgot, nem tudjuk, de, hogy 
így profanizálja az elhunytak emlékét, az 
mégis oly vadállatias tett, amely méltó bün
tetést érdemel. Kernyák Gergely e gyalázatos 
tettéért a nagykanizsai kir. ügyészségnél fel
jelentetett.

—  Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre «Rélhy* figyelünk, úgy nem 
csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk G0 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és 
hurutos bántalinak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. L)e vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a «Héthy» név.

—  O S Z T Á L  Y S O R S J E G Y E K  
k a p h a tó k  F is c h e /  Fii/őp (S tra n sz  
S á n d or) k ö n y v k e r e s ő  C sá k to r 
nyán . I - s ö  o sz tá ly  h ú zá sa  к év  
n ov em b er  19. é s  21-én.
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RHOSÓCZY ELEK BEZENHOFER MIHÁLY STRAUSZ SÁNDOR.

туг , • i-i Takvi roditeljov je рак najveC. Ako je otec roditelje. Óva deca nebudu svojim roditel-
JNesreUll roűltelll. ne, 0nda je mati, ili jeden ili drugi, ili pák jóm na Zalost, nego segurno uvék na ra-

»T .. x _. ... .. obedva su krivi, da su njim deca zloéesta. dost.
ema sv ^ oesre ne i ro i e jov Anda ne siromaátvo, как neáteri misli- Neáteri roditelji si pák opet onda za- kak su om, átéri zloCestu deca imaiu. Dob- . * . - . .. ™uhciji »i рак upei шша

ra deca su radosl veselie a 7|0Сеч1а su JU’ neg0 prekálja 1 nemarnost je najviáe nemariju decu, da véé jenput ákolu osta- 
naivekáa balost zrok lomu’ da neáteri ljudi zloCestu, samo- viju. Vu ti leti su najbolje nagnjena na

Samo tak mi че vidi da че naái liudi ,adnu decu imaj u' Spametni, oátri roditelji sve ; na dobro i na zlo, zato imajte jako
ki zloCestu samoladnu decu imaiu ne Za- ne’ neg0 bedasli’ kl 81 1,1 neznaiu> l!i si rav" brigu na nje, da na dobrom putu ostaneju,

“  Г Т „  ™t,‘u d" “' k,k ы '” r,li' 1 " M“  g""“' pri“ '; **
-  jo í górj .u n .) »  „col. .n ő m . ti Ы oji.u tadu dec. ro.rtji.., Z J ,  ’ P ' Ы "  “  “ * *  • * " " *
zloCeslu decu na bolá. put rada napeljal. (|j yam se tr„ba bojatj) da leJbjti z,oCesla ^  . . . . . .

Kaj je tomu zrok? Morli su se i rodi- Na de,0 je Je pak vee od m|ada treba vu. Zloóesto pajdaátvo, zloöesto druítvo
telji vec tak jako spozabili s poätenja, ab clti Zato poáiljajte si decu redovito vu Skolu, Jede'* d“  ,Jeden ve.Ce/  more Preobernnü
morti vise niti ncznaju, kaj je to: poSleiije, de se od dneva dl) dneva vufiju , prjvu. ' najbolSega takvoga deCeca. Zato najte biti
как je treba posteno «Íveli? Fák kaj ,e to- *aju k de,U) tak da 9kolu.ostaviju ne samo lakoumm pak najte je veCer n.kam s do- 
mu zrok, da neSteri roditelji ne zadrZavaju da navuka dobro zuaju, nego i őuda drugi "\a puatlt1' Как lépő je v lakvom obitelju, 
niti zapovede HoSje niti orsacke zakone, poslov> na kaj je vi itak joá onda navCili ^  уеСег, da vun.se v C.n.ju, po veíer,. 
niti nikve naredbe, nego uvék je je potreb- пе^  jjj|a  mati s pucami prede ili áiva, otec si kakvo
no oponiinati i pripravljati, da sami sebi ipák kaj delaju neSteri roditelji? V je- or“ 2Íe ^ela ili koáa, korpu plete, deCki se
nebi bili na Skodu, pak da nebi bili drugim veliju, da nucaju joS dele doma, bar Pak vu*IJ“ ’ . ‘ l1 " a . glas 8U;jej(U’ da ‘ ®T.1
......................... . »  " . » f r i  Ш  njim » .  apusliju i. äko- ® T Ä j  I ' f S S

Tomu je zrok prviC gizdost, prekáija. ie. Так ne hódi célú jesen vu ákolu. Doj- d v' b d t к  ̂  ̂ ’
Neáteri ljudi misliju, ako poleg imetka, po- de zima, onda pak zato ne hódi redovito, Pre 1 SVI u u a v,<
leg sluibe ili kakvogi god dohodka od brige ar néma opravicu ili obuéu. Na protulelje Zakaj bi si pustili decu po veéera s
Ziveti moreju, da je to najvekáe blago na se pak odpre delo, onda ga opet doma nu- doma?! Kam drugam idejű, как tam gdé 
svtTu. Ne zamudiju niti jednn priliku, gde Caju. Ali ne, da bi morti kaj doma delati se kartaJu !,i kakve prevzetuosti delaju. Ako 
se moreju iz svojim imetkom átimati. Nego moralo, kaj bi, samo zato mora doma biti mu ve neznate dali kakvoga posla, da bi 
s tóga se zabiju, da je svakomu Cloveku ar svi z doma odideju. Так célo lelő mine, kaJ uaPravd, naj se vuéi ili áteje iz knige, 
najlepái kinC Cednost. Так si sami navCiju da je déte samo neáteriput vu ákoli. naJ P'Stí di raéuna, ar drugaé ono sve leh-
decu na razvuzdanost, zbog Cesa su potlam Na céli Zivot njim bude to falilo, da ko zab‘> kaJ se íe vu k̂°d vuCil. 
ravno njim najprvié tak nepriliéni. Iz dob- 8U né hodili vu ákolu. Как drugaóka su, Zakaj su poljodelavci tak jako zaos-
rim navukom, iz uzviáenim Cinom si nigdar ona deca átera uvék hodiju! Так vu pona- tali ravno vu duhovnom poslu? Ravno 
ne opominaju decu na poniznost stim viáe §anju, как vu mislenju su bolje oCivestna, zbok toga, ar dók su mladi se viáe neóeju 
imaju brigu na to, как bi je mogli svigde 0dprta i segurno dobra, Boga bojeéa i ra* veZbati; knige pisma, raéune sve na stran 
pred se pustiti i doslputi joá i od sebe za» zumneáa, как ova, átera su né imela prili- pustiju ; potlam pak ili veC zabiju ono kaj 
spametneáe drZali. ku na navuk iti. VeC s daleka je moöi su se joá negda vu ákoli vuőili, pak se

Dalje je zrok nemarnost, lakouinnost j poznati takvu decu, ki imaju skrbne, dobre neznaju nazaj vputiti; ili poleg drugi pos-

Z  А  В  A  V  A  je na tulko izfondali ovi bez duáe nesreéni su bili oni. Joá i imena su imeli tak ápajs-
-----  Zandari. na. Kapilana su za herceg Liktenáteina

Herceg Liktenátein. —  Nesu Je bormeá izfondali — oglasil zvali.
^ se je pri govoru Jakob. Dobij Ilije majurov —  Ne obnorévaj!

Vu starom vremenu svaka poátena pucar. Za Firoá Őtefana su ga drug ló zvali, —  Takva istina, как ovdi stojim. 
varmegjija je iméla poátenoga gavaléra. nego u kasarni su ga samo za Jakoba póz- Lánsko leto okoli boZiCa sam se ziáel Znjimi. 
Jer to je veC tak bilo odredjeno; zato da nali. Dober deCko je bil istina, i ako niti —  Poveó как se je pripetilo, —  spi- 
to je véé iz filoksere morala biti varmegjija, on nebi bil napriliko puákinoga praha iz- tavai je majurovoga pucara straZomeáter. 
gde bi barem nekakov Zivan nebi Ziveti naáel, zato ga je ipák svaki rad imel. 1 Jakob je zdobre volje povedal
mogel — Как razmeá ti to Jakob0 — spita- Cigaru sumu dali i vuZgal je cigaro.

— A ravno vu osemdesetoj leti je val ga je jeden najslareái straZomeáter. Ali pri tretji réCi je ved vgasnula.
tak Vaávarmegjija kurtasta bila, Savanju — Samo tak, kaj se i ve joá popléCe Onda si viáe niti né vuZgal cigaro,
Joáku su vu Sombalheljskum reátu prvéili, dosti Zivanov vu temeákoj áumi — odgovo- jerbo se je jako zvruéil iz govorenjem.
a varmegjija je pak pod papilom ostala ril je sigurno Jakob. Na boZiCne dneve sam dobil pet danov
dokraja, prez Zivanov. — Ne govori! urlaba, —  poéel je Cisto sigurno pripové-

Cista se je reztrgla od lépi rabarov — Da je ipák tak — potvrdi majurov dati, penezi su me ostavljali, ili sam je ni- 
druátva. pucar — ja sam je sam videl. Ako nebi ti né imel, neznam zasigumo.

Ravno nad tém su se í.alostilji hon- bil hodil prék njihove pameti, onda bi si- — To je nepotrébno kaj ti se pové-
védski straZomeátri. gumó hudo bil zhodil, nebi se bil mogel daá Jakob — véli straZomeáter.

Skupa su si deli glave u obéinski osloboditi zmed njihovi ákramplov. —  Gospon straZomeáter vise varate,
kasarni, jerbo taborsko vréme je véé dugó — Так? —  odgovoril je Jakob —  zato jerbo je i to
né bilo, onda su zeli napré Zivanska pri- — Так bonne. I joá ktomu su ekster- za istino potrébno к ovomo govoru. Jerbo
peöenja. Najviáe su Culji od svoji otcov. ni Zivani bili; vu noénom vremenu su go- tak izvolite razmeti ovoga posla, ako bi ja
Je su i lépa bila. Jeden Zivan je samo ri na drévi plazilji — je zmahal zgla- bil peneze imel, najedenput bi si bil sei na
Zidove rabal, a drugi zemeljskc gospodine vom Jakob jako ápajsni Zivani lov se véé cug pak bi se bil dimo odpeljal, ali tak
i. I. d. Kvar za istino smrlni gréh, kaj su niti éasa niti prilike némaju veZbati. sam peáice odrapil napram Temeákoj áumi

t



Zato najte ai decu ravno onda zaoe- 
mariti, da se ravno najveC, najbolje i naj- 
leZe eve navCiju, gda Skolu ostaviju.

Steri roditelji se joS dost bedasto áti- 
maju iz tém, da njiv deCec veC na muZiku 
ide, ili tu ili tarn je tuliko potroflil, oni 
moreju znati, da jako zloCesto déle imaju, 
i takov prokáenec, da jenput zraste, lehko 
jód ruku bude zdignul proti svojemu otcu i 
materi.

Ve je oátra zapoved od g. sudca, da 
veéer po 9-ti vuri niáóe se nesme na putu 
zadrfavati, tője na vulici v noCi halaburiti, 
kricati. KrCme se moraju svigdé ob 9-ti 
zapreti. Kaj pák ve delaju takvi potepuhi? 
Idejű к áleroj hiíi pák se tam dalje karta- 
ju, к tomu Zganicu pijeju. Ako si vre neáte- 
ri roditelji Cisto nikaj nemariju za decu, 
ako ravno tak zloCestu decu hoöeju imeti, 
как su lehko i oni sami bili, to jako lehko 
moreju dostiCi. Nego mi prosimo i opomi- 
namo obCinsko poglavarstvo, naj nebudu 
ovim nemamim roditeljom na pomoC, nego 
svaku takvu pogreáku naj oStro zatiraju, 
fondaju, i takve roditelje, ki si neCeju decu 
pod strahom imeti, odmah je treba javiti, 
ar najprviC, i najbolje zato ipák njim bu- 
dete pohasnili.

Posveöanje novih orsaőkih ákloah 
u Domaáinecu i Dekanovcu.

Velikom slavom su posvetili 8. No- 
vembra dvadeset i Cetrtu i petu orsaCku 
Skolu Medjimurja u DomaSinecu i Dekanovcu.

Ob 9 vuri su doSli gospodin főiápan 
grot Batthyány Pál u Dekanovec, gdje su 
ga gospon plébános, Ehrenreich Nándor, 
ovak pozdravili: »U ime medjimurskoga pu- 
ka i u ime farnikah dekanovske fare, naj- 
vekSom zahvalnostju i ljubavju imam Cast 
pozdravili VaSu Presvietlostl NajvekSu zah- 
valnost izrazujem za ovu milostivnu dcbro- 
tu, kajti su se dostojali naSe obCine prigo- 
dom posveCenju naSih Skolah velecienjenem 
pohodom svoju poöastiti. Nek podieli VaSoj 
presvietlosli Gospodin Bog dugi sreCni iivöt, 
a nam ta sreCu, da budemo mogli joS vi- 
Seputa pozdraviti u Medjimurju naSega Pres- 
vietloga gospodina főiápana, Bog poZivi gos- 
dina főispana! Éljen!«

Nad Damanju, izvolite razmeti to mi 
je bil naj krajsi put.

— Dobro je. Nego onda?
— Onda sam vdrapil nad temeáko Su

mo, kaj sam vám veC rekel.
KmiCna noC je bila, da niti prsta si 

videl nésam Ali ja sam zato trgal napré 
znogami. Banganéto sam sobom imel. I 
Znjom, sam si misljil ako se uprav iz vra- 
gom zidem nit njega se nebojim.

— Z reCjom samo sam ga ruZil po 
Sumi, viSeput sam se i popiCil, to za istino 
se jednomo soldato nepristoji povédati. 
Jedenkrat sam se dobro popiCil na jeden 
koren, i ondi sam ónak po navadi preklel 
как veC znadu vu kasarni dobro glasno.

— Hej! Sto je to? — Nato sam Cu I 
eamo odgovora. To sam mislil da iz neba, 
ali samo iz dréva se glas Cul, kaj sam 
pollam zeznal.

— No . . .  no, jasam Jakob, oCem 
reCi PiroS Stefan — sam odgovoril vu pr- 
vom strahu.

—  Budi nam na pomoC — se opet 
Culo iz visine — Bog te poZivi, dober Clo- 
vek, pomori nam.

Gospodin Főispán su ovako odgovorili: 
»Primite moju zahvalnost za vaS udaCni 
pozdrav. VaSu prisutnost ne drZim samo za 
milo poCitanje proti moji perSoni, nego ujed- 
no i tak gledim, как to oCitovanje onoga 
toploga zanimanja, s kojem Skolszog nap- 
redku Medjimurja vaSe duSe izpunite. Bu- 
dite uvjereni i prosim gospodina plebanuáa, 
пека to raztolmaCiju svojim farnikom, da 
sve ono, Sto napreduje sreCu Medjimursko
ga naroda u meni uvék najsrdaCnijega za- 
govornika bude naSlo. Primite mojega naj- 
srdaőnijeg pozdrav.«

Zatim su iSli svi s proSecijom u cirkvu, 
gdje je bil svefani »Veni Sankte.«

Poslje toga iSla je proáecija u Doma- 
Sinec, gdje su blagoslovili Skolu.

U DomaSincu gospon plébános svrSeCi 
blagoelov Skole u kratko préda Skolu gosp. 
Kovács Jánosu, kakti Skolskomu prezeSu, 
koj liepmi reCmi kaZe svoj pozdrav. Na to 
odgovoriju gospodin főispán i zahvaljuju se 
gosponu Kovács Jánosu oberjageru. Vezda 
govoriju gospodin Ruzsicska tanfelügjelő jako 
liepo, koji govor tak liepo nemoCi u hrvats- 
kom jeziku povedatj.

U Dekanovcu u Skoli poslje blagoslova 
gospodin plébános Ehrenreich Nándor slje- 
deCe pozdravlje slavno obCinstvo : »Presv- 
jelli gospodin Főispán! PoStuvano i slavno 
obCinstvo! Vezda, pokehdob sam kakti du- 
hovnik i sluga BoZji, dekanovsku i doma- 
Sinsku Skolu po obiCaju i obredu svete rim- 
kat. cirkve blagoslovil, dopustile, da ja как, 
ti prezeS dekanovskoga Skolskoga odbora. 
spomenem s nekoliko rieCi deneSnju sve- 
Canost. Postavlenje domaSinske i dekanovs
ke Skole je usko skopCano: da jeden te 
isti den je naredba visokoga Ministarstva, 
koja izreCe, da budu te Skole orsaCke; je
den te isti den su obedvie posveCene, pak 
uprav zato sve one liepe rieCi, koje su 
gospodin Skolski prezeS u DomaSincu tak 
liepo izrekli za zahvalnost naproti temelji- 
teljem i stvoriteljem ovih Skolah — od 
strane dekanovske Skole tulikajSe isto zah- 
valnost izreCem. Tom sveCanom prilikom 
pako izreCem svoje neogroniCeno veselje 
nad tim, Sto se je denes tak sjajno doka- 
zalo, da orsaCke Skole nisu neprijateljice 
vjeri, vjerskom i Cudorodnom navuku, pa
ce naproti v orsaCku Skolu ne samo trpi,

— Kaj vam pomorem? —  pital sam 
je tvrdo koraZno.

— Pomori nas doli spraviti iz dréva. 
Tri smo — opet su se oglasilji Iz visine.

— Kaj delate tu gori P
Kaj ste isii gori plazit na drévo? pi

tal sam je. — Pak Sto je to koj govori?
—  Ja sam herceg LiktenStein — Cul 

sam odgovora iz visine.
— Cudno! — sam si mislil vu sebi 

— ovi ljudi si iz dobrim neterejo glavo.
Jer on koj je govoril, on je zasigurno 

lagal, ako bi on herceg LiktenStein bil veC 
bi yezda sigumo vu BeCu na mehki postelji 
se kopital, a né da bi tu vu takvi zimi po 
drévi plazil vu lemeSki Sumi. Huncvut su 
i njegva jetra né samo on.

Neznam kaj mi je dospelo, samo tulko 
znam da sam veC i malo priCel straho biti. 
Kmica je bila okoli mene, da bi goreCega 
lampaSa samo iz petanjem bil najti mogel, 
i joS ktomo oni Zivani na drévi. Ako njim 
pomorem za zemeliskoga gospodina me 
budejo gledalji — ali vu kmici как bi mi 
bili vidli soidaCko opravo, veC sam bil v

nego i zahtjeva vjeru, vjeru u Bogu i Cu- 
dorednost. Evo tu ja, kakti katoliCki duhov- 
nik, stojim pred slavnim obeinstvom u cirk- 
venoj sveCanoj opravi, obedvie Skole sam 
posvetil po redu rim kat. cirkve, u sva- 
koj Skolskoj dvorani sam posvetil i izvisil 
sveto znamenje krSCenika, sv. kriZ gosp. 
naSega JezuSa KristuSa, dakle je oöevidno, 
da te dve orsaCke Skole nisu bezvjersko — 
nego on Cisto krSCanskom puku dekanovs
ke fareh — krSCanske Skole. To je islina. 
Pak su toj istini vjeCni svidoki, ovde na- 
zoCno slavno obCinstvo, sviedok su Njegova 
Presvietlivost gospodin grot Batthyány Pál fő
ispán, sviedok su velemoZni gospodin dr. 
Ruzsicska Kálmán Skolski inspektor, svie- 
doki su druga gospoda i gospe, sviedoki su 
dieca, i sviedok je vés púk dekanovske 
tare. Pak óva istina napunjuje moju duSu 
s takvom radostjum i oduSevljenjern, da zah
valnostju napunjeno diZem svoje srce к 
SvemoguCernu gospodinu Bogu, moleCi nek 
blagoslovi ov deneSnji den. Nek blagoslovi 
obedve Skole; roditelje njihove i diecu, da 
nad ovim dielom, koje smo u ime Svet. 
Duha zapoCeli, izpunjuju sve one molitve 
i proánje, koje sam iz öve knjiege poslal 
pred miestolje BoZje, da budu te dve Skole 
u istinu cirkve viera, straha BoZjega i Iju- 
bavi Domovine, na diku Boga, Magjarske 
Domovine i dobroga medjimurskoga magjars- 
koga naroda. PosveCem dekanovsku Skolu, 
kakti prezeS Skolskoga odbora onim sveCa
nom prédám Skolskoj oblasti«. —  Na to 
su odgovorili gospodin főispán, gospodin 
Skolski inspektor prekrasnim rieCima i na- 
govorili su gospodu uCitelji i uCiteljice, da 
po rieCih PrezviSenoga gospodina Grofa 
Apponyi Alberta minisztra ne samo da uCe 
djecu, nego da ju i odhranimo u ljubavi 
Boíje i bliSnjega, da budu denes— sutra 
znaCajuCi i poSteni ljudi. Pak su se izjavili 
da je dekanovska Skola 25-ta orsaCka Skola 
u Medjimurju.

Poslije ovoga govora isii su si u cirkvu, 
ovdje je bila hrvatska prodika, zatim sve- 
Cana sveta meSa, koju su sluftili domaCi 
plébános, a pomogli gospodin Baranasics 
belicki i gospodin Murk podlurenski plébános.
* (Drugiput dalje.)

Skripci, i skorom da mi je bila skradnja 
vura.

— Pomori nas dőli spraviti iz dréva 
— molil mi se áivanski vodja opet —  po
mori nas dőli spraviti, dober Clovek i jedno 
stotinko nabumo Saluvali.

Onda sam je dokraja spoznal, da ne 
hodiju po pravom putu.

Jerbo как su gori splazilji, tak bi rav
no i dolji bilji moglji splaziti. Naj si der- 
íiju stare kosmate jape za norce, né mene, 
kaj bi se bilji name na rivalji.

To sam njim odgovoril. da i ja nez
nam plaziti, samo pol vure poCekajte i bu- 
dite mirni, ja odbe2im tu vu Temeáko selo 
i onda donesem lojtro.

Z réCjom zkonjom sam je mogel vCi- 
niti, i gospona herceg Liktenáteina.

— Как? — pital je znati Zeljno naj- 
stareSi straZomeSter.

— Samo tak, kaj sam se sreCno odko- 
pital dale od Zivanov.

Pamet mi je niti na svr2i né bila da 
bi ja iáéi nuter vu Temeáko selo po lojtro. 
Huncvut Zivan joá, oCem povédati gosp. 
herceg LiktenStein morebiti joá i sada sedi
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KAJ JE NOVOGA?
— Blagoslavlanje skole. Proálu

nedelju je lépa sveCanost bila v Domaáincu 
i Dekanovcu. Domaáince je ne zdavnja do- 
bilo lepő ákolu, koja je ve prek dana orsa- 
gu. lsto tak i dekanoska. Obedve Skole su 
na jen den bile blagoslavljane, na koju sve- 
őanost se dopeljal dőli sam varmegjinski 
lőispán, gróf Batthyány Pál i kraljeski ákolski 
nadzornik Dr. Ruzsicska Kálmán, к torna 
vnogo gospode iz okolice, kője je nazadnje 
dekanoski plebanuá lepő podvoril.

— Vréme. Joá pred par dnevi si je 
niáCi ne mislil, da bu lak zagod gazil po 
belcu, i evő, tu je. Da Covek vun pogledne 
nad obiok, vidi, da se gospon November 
najmenje ueáali, s takvom zimom nas na- 
daril, как da se pripravljamo к svetku mla- 
dorodjenoga Jezuáa Jen i drugi si sklimava 
s glavom: oj, da te prefondal, ka bu stoga! 
JoáCe imam vuni jednu mekotu repe brali; 
i kuruzinja bi se iáCe nekaj zmoglo na Ja- 
náCici ili pod Blekom. Oj, oj, к aj bu stoga!? 
Drvocep je prazen, samo de-de CmiZi kakái 
zapuáCeni trCek, na áteroga sam se do ve 
niti ne zgledal. К tornu krme je malo. Do 
ve su se barem kravice napasle, pák je leZi 
iálo, ali od se dob se moraju v átali hra- 
niti. Ali s Cim? s áibjom? Niti toga némám. 
— К tomu nesreCni kapoá podjedno ruZi 
s nobnjom: ljudi, plaőajte porciju, drugaC 
napre potegneju one latinske dve reCi, od 
álerih Comi idu po Coveku, da )e Cuje i to 
je: ekZekucija i licitacija. — Oj, oj, ti nes* 
reCen sneg, kaj si nas tak zagod pohodil! 
Naj se tak nesrdiju gospon November, naj 
ostaviju nekaj i precastnomu gosp. Deeembru.

—  Strasno velika zeljva. Na obalu 
Maline su vlovili nezdavna jednu straáno 
veliku Zeljvu, áléra ne menje, как 750 kíI 
vaZe. Ovu morsku Zeljvu je kupil jeden 
vlaslnik zverinjaka za 1250 korun.

— Najstaresi covek na svétu 
Jedne horvatske novine piáeju, da v Bus- 
kom Zivi jeden Smit zvani Covek, za koje- 
ga moCi reCi, da je brzCas on najstareái 
Covek na svelu. 1771-ga se je rodil, tak 
je denes ran 137 let star. Bil je svoj.m 
otcom vu onim boju, kojega su rusi proti 
Napoleonu, francozkomu earn vodili 1825-ga.

na drévi, нко je jós niti sada né splazil 
doli iz dréva. v

Jakob je zgotovil svojega govora i giz- 
davo se je okoli obraCal.

— Ti speCena Zaba . . .  ti grintavec! 
— stal je prednjega stari straZomeáter.

— No! как bi te se nameljal ti bukov
ősei!

— Kaj . . . kaj . . . zakaj? — pres- 
traáil se Jakob na öve lépe réCi

— Zalo jerbo si vu Dunaj hitil sto- 
íorinli. Kaj .si né Citál? Sigurno ti si né 
navaden bil novine Citati.

К boZiCu herceg Liklenátein iz dvema 
drugimi se je génül iz BeCa na luftbalono, 
j vu temeákoj áuipi se je na drévi zastavil. 
N o ! ti fruga, ti betlhemski jelen, ti Zivina!

Jakob je veC né mogel posluáati te 
lépe atrese. Najedenput je na dervenom 
kipu ostavil one straZomeálre grobijanske 
gavalére, ali po poto kada je iáéi, как da 
bi to bil rekel : Zato je ipák Zivan bil on 
herceg Liklenátein.

Spisal:

V icsar Ferencz Komárváros.

BliZnje rodbine néma. 2ena mu je pred 70 
leli vumrla. Vés je séri как kodela, zuba 
niti jednoga néma, a drugaC se iáCe se 
krepko drZi. Dobro vidi i Cuje i den denes 
je joá pri dobroj pameti. Na slabost se ne 
tuZi, samo negda-negda Cuti bol v nogi.

— Dober glas. Iz Fiume nam piáeju, 
da se naáe medjimurske puce, kője delaju 
tam vu fabrikah, jako lepő ponaäaju: da s 
jednom, da s drugom imaju posla redari. 
Öve dneve se pripetilo, da su z jedne krC- 
me nad obiok morale vun poskakati od ve- 
like sile, samo da nedojdu v ruku redarom. 
— Lépi je to címer tak za nje, как i za 
nas, koji z daleka gledimo naáu decu, как 
njim ide. Koj god se potrudi dimo z Fiume, 
veC ga spitavamo, no, как ide ovomu ili 
onomu. Ako dobre glase Cujemo srdce nam 
se veseli; ali Zári nas obidu, da kaj lakvoga 
как ve. Osobito roditeljom je to Zalost, da 
Cujeju za svoje Cerke tak grde glase. — 
Dobro bi bilo, da bi si ovo к srdcu zele 
sve puce, kője se to tiCe, i malo viáe dale 
na poátenje, CistoCu, onda bi zasigurno predi 
doále pod partu как ovak.

— Boj med tatom i zandari. Íz 
Veszprema piáeju jeden jako zanemljivi do- 
godjaj. 6-ga novembra v nőéi sc je jeden 
tat skrivee potegel Kulcsár Karolya Zeljezni 
átacun, i tarn je poCel kassu ofnnvati. Nego 
domaCi su ga spazili, da je maCek v átacu- 
nu i odrnah dali na znanje redarom, koji 
su doáli na lice mesta i ohkolili hiZu. Da 
je tat videl, v kakvu miáolovku je opal 
splezal je gori na zid i od onut strelal z 
revolvera na redare, a nazadnje od velike 
sile se skril v pivnicu. Sim su veC ne iáli 
za njim redari, nego javili celu stvar Zanda- 
rom i za Cas je doálo ta deset Zandarov, 
z med kojih su tri iöli nutri v pivnicu. Na 
to je tat i na nje strelal. a Zandari na njega, 
bez toga, da bi ga pogódili. Nego on je trefil 
jednoga Zandara, stnZomeätra, kojemu je 
ruku prestrelil. Na to su se Zandari potegli 
vun i telefonirali soldaCkoj oblasli za pomoC. 
Za kratko vreme je doálo ta jedna kompa- 
nija honvedov. Ve su redari, Zandari pod 
juriá zeli pivnicu i podjedno strelali, tak 
dugo, dok se ne od jedne kuglje zruáil. Onda 
su iáli po njega i potegli ga vun z pivnice. 
Kuglja ga je jako oranila, ali ne na smrt. 
Pri redarstvu je povedal, da se Kovács Jó
zsef zove, v Atádu je rodjen devetnajst let 
star, delié átacunarski, koj je veC zbog tat- 
bine viáekrat bil kaátigan.

— Krvolok. Iz Lugoáa piáeju za ta- 
kov dogodjaj, kojega da Cita Covek, zazebe 
ga pri srdcu. Blizo Lugoáa je Gerbonec 
zvana obCina, v kojoj ljudi nepijeju drugo, 
как Zganicu. Med njimi je najglasoviteái 
Gindu Avram, mladi vlah. Jeden dén je 
straáno pijan doáel dimo z krCme, de se 
naklal tak, da je vun pahtela Znjega sama 
Zganica. 2ena ga je poCela zbog tóga ápo 
táti, zaka lumpari tuliko. Pijanoga Coveka 
je to tak razsrdilo, da je zgrabil iz zibke 
svoju malu, tri mesece staru Cerkicu, odbe* 
Zal Zjom vu kuhnju i tam je déte hitil v 
goreCu peCnicu, de je duZno deteáce za par 
minut, zgorelo. — Na to je Zena poCela 
krióali za pomuC. Za Cas su se zdrkali 
skup susedi, i bili bi ga na mestu zaklali, 
da nej doáli ta ran onda Zandari; koji su 
ga zeli pod svoju obrambu i odpeljali ga 
sobom.

— Mucitelj Iz Nagyvárada piáeju, 
da je tam pri 7. husarskim reginientu slu- 
Zil jeden Szél Sándor zvani straZomeáter, 
koj je straáno grobijanski postupal sa sol- 
dati, a niáCi ga je ne vupal tuZiti. Naj viáe

sa trpel poleg njega Farkaá Mihály, koj je 
jemo to falingu imel vu sebi, da je znal 
jako lépő tancati. — Po muátri je dal 
straZomeáter toga deCka gori dozvati к sebi 
v hiZu, i tam je pred njim moral plesati. 
Toga dva tjedna je opet tak napravil s 
husarom. —  Gospon straZomeáter je ne 
znal kaj zaceti jen veCer, tak mu je bil 
dugi Cas. Zato je gori dal dozvati к sebi 
Farkaáa, da naj pleáe pred njim. Farkaá je 
tancal podjedno, a straZomeáter ga gledal s 
áirokimi oCmi z postelje. Da je siromak 
malo v trudel, odrnah je skoCil к njemu, 
tukel ga s trstikom, da po glavi, da po 
hrbtu a znogami rital, Farkaá je na to dalje 
plesal, tak, da su mu veC suze i znoj pod
jedno lekle z obraza. Plesal, plesal, tak du
gó ; dok se né zruáil. Ovaj grozen Cin se 
zazvedil i ve veC je gospon straZomeáter 
pod oátrom iztragom.

— Lépi ftiói. Na drzoviti naCin su 
átéli Cetiri lakini dojti do penez. — V PeS- 
ti se pripetilo 11-ga novembra, da su se 
Cetiri fakini, 14— 15 let stari vitézi posta
vili jen veCer Molnár JoZefovu krCmu, de 
je ak i onak malo da Cuda gostov. 1 ve su 
sarni bili. Zapovedali su si vino i pomalen 
pili Po deseti vuri jen zove krCmara, da 
mu plali. KrCmar se nikaj hudoga ne na- 
dal, nego je iáéi к stolu i pital, kaj imajn. 
V onim hipu bkoCiju к njemu tri fakini, 
к njemu i poCneju ga pikati a Cetrti je v 
gasnul lampaáa. Predaj se! —  kriCiju nad 
krCmarom, drugaC te zakolemo. — KrCmar 
je poCel na to kriCati i naeukaval se з fa
kini. Budi tiho, nekrici! — veliju mu fa
kini, drugaC te prebodnemu, — i v ovim 
hipu je veC poznal, Cutil na glavi, na ob- 
razu i na désni ruki, da ga pikaju. Rózsi 
Imre ga je baznul. — KrCmar je veC poz
nal, da je ves v krvi, zato se pustil v mol- 
bu. — Najte me banluvali? — moli se 
jim — sve vám prék dam. Fakini su ga 
ua lo puslili i krCmar je prék dal one pe- 
neze, kaj je pri sebi imel : dve deselaCe, 
jednu petaCu (10 korun) 16 korun sreber- 
nih penez. — Dal je prék svoju srebernu 
Zopiiu vuru i zlatnoga prstana. Nazadnje 
je skoCil jeden fakin klinCenici de je visel 
krCmarov zimski kaput s prémom, oblekel 
ga na se i stim su otiáli. Fakini nad jedna 
vrata, a krCmar nad druga, vu dvor i po
Cel je kriCati. Za dve— tri minute su se 
veC bejZali skup domaCi i onda hajd za 
fakini. Dugó su nje naganjali, dok su né 
dva prijeli. Zavorski Ferenca i Arvay Gej- 
zu. — Za par vur su prijeli i Rózsi Imb- 
rii. JoáCe je na njem bil krCmarov reklec 
a v Zepu vkradjena. Cetrtoga fakina Bódé 
Imbru ve iáCeju.

—  Skorom bi se zaduSili. Za tri
finance Citamo jeden Zalosten dogodjaj, koj 
se pripetil v Peáti novembra 7-ga. Tri finan- 
ci, po imenu Szabados Lajos, ßrosz József 
i Nagy Karoly su v jednoj sobi spali. Predi 
как bi se légii, naklali su peC s laporom, 
kaj je samo vu nju ziálo. —  Vjutro su spa
zili domaCi, da financi dugo nedojdu vun 
iz sobe, kaj se joá ne pripetilo pri njih. 
Vdereju nutri i onda spaziju, da svi tri na 
pol mrtvi leZiju v posteljih, a cela soba je 
bila Cemernoga dima. Laporov dim, как 
znamo je jako Cemeren. Od toga su omed- 
leli i financi, koje su odrnah odnesli v Spi
tal, de leZiju na pol mrtvi i как Citamo, 
leZko, kaj bi ozdravili.

—  KLASNE LOTTARIE pri Fischei 
Fülöp (Strausz Sándor) knjiiaru se 
mogu dobivati poleg izvorane eine
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