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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

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

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Külöp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 
nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési árak:
Kgész é v r e ............................ 8 kor.
Kél é v r e .................................. 4 kor.
Negyed é v r e .......................2 kor.

Kgyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Kckslein B. hird. írod. tíécsben, 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A. 
-Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutanrosin számíttatnak. M egjelenik hetenk in t eiíyszer: vasárnap. Nyilttér petitsora 20 fill.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

A „Muraközi Tanítókor" 30 éves 
múltja.

A ..Muraközi Tanítókor" bottornyai közgyűlésén elmondott 
elnöki megnyitó.

Tisztelt közgyűlés!
Zalavármegye népoktatásának történe

tében fordulópontot képez az 1870 év már- 
czius hó 23-ika, mert ezen a napon alakult 
meg mint szabad egylet a »Zalamegyei ál
talános tanitó-egylet«, mely czélul tűzte 
maga elé: »A nevelés és oktatás terén elő
haladni, a tanítói állást hivatásához méltóan 
tiszteltté és tekintélyessé tenni, az önműve
lődéshez szükséges eszközöket megszerezni, 
a munkaképtelenné vált tanítókat, ezek öz
vegyeit és árváit erkölcsileg és anyagilag tá
mogatni, a kor követelményeinek és a kor 
szellemének megjelelő sikert felmutatni, a 
hazának ezkölcsös, műveli, hazafias szelle
mű polgárokat nevelni*.

Büszkék tehetünk rá I kartársak, hogy 
Deák Ferencz vármegyéjének tanítósága az 
első volt azok között,a kik megértették a kor 
intő szózatát és a népoktatási alapvető tör
vény szelleméi s azért, hogy a reájok váró 
nagy feladatoknak megfelelhessenek s erre 
elegendő erejök legyen, lankadatlan kitartás
sal láttak az önművelődéshez és egyesüle
tekbe tömörültek már *kkor. midőn az egye
sülést szabályozó rendelet még napvilágot 
sem látott

Alig alakult meg az anyaegylel, röglön 
megalakult utána a balatonfelvidéki fiók- 
egylet s távol a haza középpontjától, mesz- 
az ország határán még ugyanazon évben. 
1870-ben megérezve az édes baza szabadi 
szivdobbanását a Muraközi Tanilóegylet.

Sok, a tanítói munkásság fontosságát 
félvállról néző jóakaró barátunk könnyen 
azt kérdezheti, hogy ugyan mi van azon 
dicsekedni való?

Tudom én azt jól, hogy egy ilyen vi
déki kis tanitó-egylet alakítása éppen nem 
nagy dolog s mégis ennek daczára a Mu r a 
köz i  T a n i t ó - e g y l e t  alakítása a mu
raközi népoktatás életében epochális ese
mény, mert a muraközi tanítóság ezzel tűn- 
lóriibatlan hazafíságát dokumentálta, pedig 
bizony meglehetnek róla győződve, hogy a 
hatalom mindent megtett annak idején an
nak megtánloritására, mert ne feledjük el, 
hogy az abszolutizmus sötét, nehéz napjai
ban Muraköz kétszeresen szenvedett, gyá
szolta a szenvedő haza sorsát, s az édes, 
haza testéből az 18í>0 évben erőszakkal, 
hatalmi szóra kiszakítva kesergett saját jö 
vője fölött.

A hatalom pedig mindent meglelt arra 
nézve, hogy e becses préda a hazára nézve 
örökre elvesszen. Szándéka kivitelére az ilju

nemzedéket használta föl és legelőször is 1 
kezébe kerítette annak nevelését

Első dolga volt Muraköz népoktatását 
a g^öri tankerületi főigazgatóságtól elszakí
tani. a hova pedig ez a Kalin« életbelép-1 
letése óta tartozott és azl a zágrábi érseki 
fönnhatóság alá helyezte, azután a kiüldö
zött vagy eltávozott hazafias tanítók helyeit 
illyr vagy nemei tanítókkal töltötte be s 
mindent megtelt a légi muraközi liorvát- 
nyelv és magyar szellem kiirtására és az 
illyr nyelv és szellem meggyökereztetésére.

Néma fájdalommal hirle a hazafias nép 
egy évtizeden ál ezl az állapotot, mely saj
nos még akkor sem javult, midőn Ausztria 
az I8öl évben politikai okokból megejtett 
plebiscitom folytán a hazafias lakosság kí
vánságára Muraközt kénytelen volt a meg
csonkított! hazához visszacsatolni, meri a 
heinporláll illyr szellem a szintén politikai 
okokból érsekséggé promoveált zágrábi ér
sekség védőszárnyai alá meneküli, melynek 
fönnhatósága alatt az iskolák megmaradlak.

Ifiában iparkodik a nép ezl a nyűgöt 
lerázni, hiúban kéri, hogy az iskolákban a 
magyar és a muraközi hóival nyelv taní
tása elrendeltessék. Inában könyörög, hogy 
az iskolákban az intézkedési jog. mint i s i s  
elölt, a győri tankerületi főigazgatói illesse 
s vétessék ki a zágrábi érsek kezéből, nem 
hogy ezéII nem éri. hanem a zágrábi ér
sekség panaszára a budai helytartótanács az 
akkori hatóságok ulján a népei megdorgálja 
a miéri az iskola ügyeibe jogtalanul bele
avatkozik

Végre, midőn a nép már azon kezd 
panaszkodni, hogy a ^zülö nem érii imád
kozó gyermekéi, kisiil a szabadulás remény
sugara. mert a nemzet kibékült fejedelmé
vel s midőn a nemzet törvényhozó testületé 
a népoktatási törvényi törvénykönyvébe ik
tatja. mely Muraköz népoktatását is a ma
gyar kormány főfelügyelete, ellenőrzése s ha 
kell. rendelkezése alá helyezi, kisütött a sza
badság napja, mely a Zrínyi Miklós vérével 
megszenteli földön gyökeret verni nem tudó 
idegen szellemet csakhamar elsorvasztja s a 
magyar hazaszeretetnek a földben rejlő gyö
kerei a szabadság verőfényének hatása alatt 
csakhamar erőteljes sarjaival hajlanak. A sza
badság napja csodás erejétől a muraközi 
lanitóság is uj életei kezd. A régi ilt rekedi 
hazafias gárda, mely a betolakodóit szelle
met csak kénytelen-kelletlen szolgálta néhány 
fiatal magyar jövevénynyel hazafias hevüle
tének szabad folyást engedve csakhamar 
magával ragadta az idegenből ide szakadta
kat is. ezek is csakhamar megértették mivel 
tartoznak a Zrínyiek löldjének s a magyar 
hazának s az a lanitóság. mely liz évig el 
volt szakítva a hazától s busz évig nyögte 
az ahsolutizmus nehéz jármát, melynek nagy 
részé nem is beszelt magyarul, megalkotta

a teljesen hazafias szellemű Muraközi Tani- 
tóegyletet akkor, mikor a magyar tanítóság 
jó része alig ébredt kötelessége tudatára.

Megalkotta a »Hazafiság és Szabadel- 
viiség« jeligével diszitett zászló alatt.

Tisztelt közgyűlés! A Muraközi Tanitó- 
egylet tehát az 1870. évben alakult meg 
körülbelül io  taggal. Klső elnöke SalTranics 
Ferencz perlaki-, első jegyzője Gerencsér 
György dráva-vásárhelyi tanító volt, de mű
ködése hiteles jegyzőkönyvekkel csak az 
1872. év május hó 23-ik napjától tüntet
hető ki.

K hó 23-án tehát körünk 30 éves inutra 
pillanthat vissza.

Nagy idő ez egy ilyen kis egylet éle
iében, hisz a korosabb alapítók már nem is 
élnek s a kik otl voltak mint fiatal embe
rek körünk bölcsőjénél, ina már megtört
öregek.

T kartársak! Engedjék meg kérem, hogy 
körünk működésének háromévtizedes fordu
lóján annak történetéi rövid vonásokkal vá

dolva leróhassuk kegyeletünk adóját azok 
iránt, a kik erre Muraköz népoktatásának 
fejlesztése és előbbre vitele állal érdemeket 
szereztek.

T közgyűlés! Körünk első 1872. május 
23-ról keltezett jegyzőkönyve tisztújító köz
gyűlésről ad számol.

K közgyűlésen jelen volt az akkori kir 
tanfelügyelő Hója Gergely is. K közgyűlés 
kimondotta, hogy az egylet székhelye a leg
jobban megközelíthető Csáktornya legyen, ez 
okból a tisztikart is esáktornyaiakból vá
lasztotta

íme az első tisztikar teljes névsora: 
Kínok: Molnár Klek uradalmi ügyész, alel- 
nok Jeney Gusztáv, jegyző: Alszeghy Alajos 
és Gerencsér György, könyvtárnok: Schmidt 
Márton. Ominózus dolog, hogy pénztárnokot 
nem választottak, úgy látszik előre vetette 
árnyékát a tagok konok fizetni nem aka
rása.

Választmány: Lustgarten Izrael, Steril 
Kernül, Állmaim József. Czinzek János, SalT- 
ranics Ferencz, Sporny György, S 2inkovios 
Ferencz, Pólyák Mátyás és Fiszter Pál.

T. kartársak alig 30 év és a hosszú 
névsorból csak Pólyák Mátyás kollégánkat 
üdvözölhetjük mint életerős embert és kö
rünk tevékeny tagját.

Ezen közgyűlés első létele az volt, vaj
ion az iskolai olvasókönyvek a muraközi 
tájnyelven vagy népies irodalmi horvút- 

I nyelven szerkeszlessenek? Ez a kérdés egé
szen az 1880. évig foglalkoztatta a köri, 
megoldásának örök dicsősége Margitai Jó 
zsef áll. tanitóképző-intézeti igazgatói illeti, 

I a ki a muraközi horvát nyelvet régi és igaz 
jogaiba visszahelyezte s nemcsak az iljuság, 
hanem a felnőttek hazafias szellemű olvas
mányairól gondoskodott és gondoskodik



ezzel maradandó becsű érdemeket szerzett a 
haza iránt, mert elvágta Zágrábhoz csatoló 
kapcsot.

T. közgyűlés! Megjelenvén az 1872. évi, 
a tanítóság egyleti életét szabályzó rendelet, 
Bója Gergely kir. tanfelügyelő felhívására az 
1873. év szeptember 2ö*én Nagy-Kanizsán 
megalakult a hivatalos »Zalamegyei általános 
tanítótestület«, melybe a már létező »Zala- 
megyei ált. tanitóegylet« beleolvadt

A »Muraközi Tanitóegylet« azonban nem 
mutatott hajlandóságot, hogy mint a vár
megyei ált. tanítótestület járásköre meg
alakuljuk speciális viszonyaira hivatkozva 
arra törekedett, hogy önálló hivatalos egy
letnek ismertessék el, persze, hogy ezt a 
czélját el nem érhette, hanem a törvénynek 
engedni volt kénytelen s az 1875. év junius 
havának 24-ik napján megalakult mint a 
Zalamegyei ált. tanítótestület járásköre »Mu
raközi Tanítókor« név alatt, de arról, hogy 
a tagsági dijak 3-ad részét beküklje a köz
pontnak 1880-ig semmit sem akart tudni, a 
kör tagjai a megyei gyűlésekre nem Jigen 
jártak, s azért a megyei tanítóság ráezok- 
nak nevezett bennünket s belekevert az 
illyrizmus gyanújába, no pedig arra körünk 
ugyan nem szolgált rá. Azóta körünk régen 
belátta, hogy csak az egyesülésben van az 
erő s teljes odaadással támogatja az anya
egyletet, melynek azóta a mi kipellengérezett 
körünk teljes elismerését s a vármegyei köz
gyűlésen hangoztatott dicséretét vívta ki.

A törvény és rendelet szellemében való 
megalakulás után a kör vezetését tanítónak 
kellett átvenni s igy a kör élére a bele he-; 
lyezett bizalom folytán Jeney Gusztáv lépett. 
Kinek, ha semmi egyéb érdeme sem lenne, 
úgy is a legmélyebb hálára kötelezte maga 
iránt a muraközi tanítóságot az által, hogy , 
körünket a legválságosabb időben, midőn el-1 
lenségeink örömére egyik tanitóegylet a má
sik után szüntette be működését, életképe-; 
sen fönntartotta a jobbra fordult időkig

Ugyanazon közgyűlés egyben megvá
lasztotta a lelépő volt elnököt, Molnár Elek 
uradalmi ügyészt, a ki Csáktornya népokta
tásának szervezése és fejlesztése körül ma
radandó érdemeket szerzett s ki a tanítóság 
igaz barátja, örökös tiszteletbeli elnökké.

T. kartársak! Ezen átalakulás óta kö
rünk, mely Muraközben mindenkor a haza
fias szellem éber szemű őre volt, az orszá
gos közvéleményt toglatkoztató minden nép
oktatásügyi kérdéssel lelkiismeretesen foglal
kozott, annak tisztázásához és előbbre vite
léhez munkásságával hozzájárult. Közremű
ködött a tanítóság helyzete javításán, támo
gatta a kör tagjainak erkölcsi és anyagi ér
dekeit.

Körünk a kebelében uralkodó szabad
elvű szellemnél fogva minden tagjának meg
adta a jogot, hogy azon a nyelven beszél
hessen a közgyűléseken, melyet a legjobban 
bir s igy a magyar mellett tartottak a tagok 
német- és horvátnyelvü értekezéseket is Az 
utolsó horvátnyelvü felolvasás a Mars boly
góról az 1879. évi közgyűlésen hangzott el 
Azóta körünk t. tagjai nemcsak szívben, de 
nyelvükben is magyarokká lettek

Körünkbe, a törvény értelmében, mint 
annak kötelezett tagjai beléptek az 1872. 
évben Csáktornyán szervezett polg. iskola ta
nítói, majd az 1879. évben ugyanott meg
nyílt állami tanitóképző-intézet tanárai is, de 
ezek nemcsak a számot szaporították, hanem 
a munkából is kivették a maguk részét s 
becses közreműködésükkel a kör szellemi 
életét magas szivonalra emelték. Sajnos, hogy 
a megváltozott viszonyok folytán a polg.

isk. tanítók körünknek többé nem tagjai. E 
veszteség daczára az alig 40 taggal mega
lakult kör tagjainak száma a muraközi nép
oktatás fejlesztése folytán az eredeti szám 
kétszeresét rég túlhaladta. A muraközi nép
iskolai tanítóság szaporodása kapcsán ves
sünk t. kartársak Muraköz népoktatásának 
az 1868. év után való szervezésére és fej
lesztésére futó visszapillantást.

T. közgyűlés! Az 1868. évi népoktatási 
törvény az anyanyelvet tanítási nyelvül meg
hagyván, Muraköz népiskolái az 1868. év 
után is az előbbi nyomon indultak, javulás 
csak a szellem megváltozásában állott be. 
de uj népiskolák szervezése vagy a meg
levők lényeges fejlesztése ügyében az egy 
Csáktornyát leszámítva az uj éra első év
tizedében Muraközben alig történt valami, 
de a meglevő muraközi népiskolák nagy 
többsége a hetvenes években nem is szol
gálta azt a czélt, melyet szolgálni a nyelvi 
konszolidáczió tekintetében a népiskolának 
rendeltetése.

A hiba azonban nem a népiskolában, 
hanem inkább azon szerencsétlen rendszer
ben volt, mely a népiskolának úgyszólván 
semmi lontosságot sem tulajdonított s mely 
majdnem a mull század utolsó évizedének 
közepéig tartott s ezen rendszer daczára 
egyszerre Muraközben a népiskolák szerve
zése és fejlesztése az utolsó két évtizedben 
rohamosan megindult s a mi még feltűnőbb, 
ezeket az állam állította vagy fejlesztette 
abban a korban, midőn a kir tanfelügyelők
nek úgyszólván meg volt tiltva áll. iskolák 
állítása ügyében a kormányhoz még előter
jesztést is tenni.

Honnan Muraközben e kivétel? Egy 
nagy tudásu és széles lálkörü léríiu kerüli 
a zalamegyei népoktatás élére, a ki a jó 
népiskola rendeltetését a nemzetiségi vidé
ken felismervén, ezek segítségével életczél- 
jává telte Muraköz népoktatását nemcsak 
szellemben, de nyelvében is magyarrá tenni, 
s ez által Muraközt a hazának örök időkre 
biztosítani, ez okból a muraközi népiskolák 
élesen precizirozott rendeltetésének (eltünte
tésével ki tudta eszközölni, hogy a népisko
lák állításától idegenkedő kormány egymás 
után állilolt uj népiskolákat vagy átvette 
és szervezte a meglevőket Muraközben.

E kiváló férfiú mőködésének 18 évi 
időtartama alatt működése előtt Muraközben 
levő állami népiskola száma meghatszoro
zódott és a hat áll tanító száma pedig meg- 
kilenczszereződött. S ma, nem szólva a szer
vezés alatt állókról, 17 áll. iskolában 55 ta
nító és tanár áll eszméi megvalósítására 
munkára készen, de a többi nem állami ke
zelés alatt álló iskolákkal összekötött tanítói 
állások betöltésénél is oda törekedett, hogy 
alkalmas, a kor színvonalán álló tanító fog
lalja el a helyet s így intencziöinak keresz
tülvitelére Muraközben egy magyar laniló- 
gárdát ^toborzott munkatársul maga mellé, 
melynek nemcsak vezére, de minden igaz és 
méltányos ügyében hatalmas pártfogó atyja.

Ezzel Muraközben a magyarság jelenét 
sziklaszilárd alapra helyezte s jövőjét örök 
időkre hiztositotla a hazának

Segített a tanítóság helyzetét is jobbra 
fordítani, mert felismerte a népiskola lon- 
tosságát.

Működése által tehát kiérdemelte, mun
katársainak, a tanítóknak ragaszkodó szere
idét, honfitársai elismerését s a haza hálá
ját Megérdemli, hogy a történetírás részre- 
hajlatlan múzsája örök belükkel jegyezze 
be a magyar népoktatás történetének arany

könyvébe dr Iiuzsicska Kálmán Zalavárme- 
gye kir. tanfelügyelőjének nevét.

T. közgyűlés. Haj visszapillantunk a 
múltba, a lefolyt 30 esztendő alatt voltak 
bizony körünknek nehéz napjai, de az ala
pítási jelszó: »A hazafiság és Szabadéivüség» 
hű betartása segített túlélni valamennyit. 
A Muraközi Tanítókor keblére ölelte Muraköz 
minden tanítóját vallásra és nyelvre való 
tekintet nélkül, mert szabadelvüége azt dik
tálta, hogy mindnyájunknak közös atyja az 
Isten, hazafisága pedig azt; hogy közös a- 
nyánk a magyar haza. Ezen jelszó terem
tette meg a muraközi tanítóság összetartását, 
melyen nem tudott erőt venni a kör ellen 
folyó alattomos aknamunka. Ezen összetar
tás tartotta főn a kört magyar népoktatás 
legújabb korszakának legdermesztöbb évei
ben, az 1886 — 1896-iki érában s körünk 
ma 30 év után phönixként megujhodva s 
megerősödve áll készen a további küzde
lemre. Megujhodva, mert a népoktatás ügyé
nek lánglelkü vezére dr. Wlassics Gyula 
miniszter a népoktatás nagy fontosságát be
látva, a népnevelés fejlesztésének nem re
mélt lendületet adott, egyúttal a tanitóegy- 
leteket mint a tanítói közszellem melegá
gyait s az önképzés kohóit a járom alól 
felszabadítva tespedésükből kiragadta.

Megerősödve, mert a kör tagjait most 
már nemcsak a közös szellem, hanem a 
közös nyelv is köti össze. He szüksége is 
van körünknek a megújhodásra és megerő
södésre, mert nagy feladatok várnak még 
reá. A körnek hazafias éberségét meg kell 
kettöztetnie, mert 30 év után, midőn már 
azt hittük, hogy az a szellem, melyet a leg
sötétebb abszolutizmus importált ide, már 
teljesen ki van irtva, az a szellem életre 
kelni készül. Kezdik újabban Muraközben e 
szellem propagálói a népoktatást olyanokra 
bízni, a kik nem vér és csont a mi vérünk
ből és csontunkból, s a kiknek a mi haza- 
fiságunk idegen, de bízva törvényeink ere
jében és ezek éber szemű őreiben, hisszük, 
hogy ezek ezen áldatlan szárnypróbálgatást 
megfogják hiúsítani, a muraközi nyelvileg 
konszolidált tanítóság pedig hibáitól meg
tisztulva, egymás megbecsülése és vállvetett 
iparkodása által fogja igazolni a belé helye
zett bizalmat Jobb jövőnkbe vetett erős hit
tel, Madachunk örökéletü szavaival nyitom 
meg a mai közgyűlésünket: »Ember küzdj 
és bízva bízzál!«

K  Ü  L ö  N  F É L E K .

— Űrnapja. Kegyelettel ünnepelte meg 
városunk kalholikus közönsépe múlt csü
törtökön az oltári szentség tiszteletére el
rendelt ünnepet, űrnapját. Az ünnepnek 
gyönyörű szép idő kedvezett, úgy hogy nagy 
számban zarándokolt a városi és környék
beli közönség a templomba. Délelőtt 9 óra
kor kezdődött az istenitisztelet, a melyen 
Horváth Lajos zardafőnök pontifikáit fényes 
papi segédlet mellett. Mise után az egé«z 
gyülekezet harangzúgás melleit körmenetre 
indult, a melyben városunk tanintézeteinek 
tanulói lobogóik alatt, a helybeli uhlánus 
ezred kivezényelt százada, valamint az ájla- 
tos hívek nagy száma vett részt. Az oltári 
szentséget vivő zárdalőnök kél oldalán lép
deltek kivont karddal uhlá ios altisztek, a 
mennyezet előtt pedig teherbe öltözött kis 
leánykák haladtak, kik nagyban emelték az 
ünnep magasztosságát. A felállított oltároknál 
tartott istenilisztelet alatt a katonaság disz- 
lövést adott, a tanitóképző-intézet növendé-



kei pedig a Zrínyi várnál és a kir. járás
bíróságnál elhelyezel! két sátornál egyházi 
énekeket zengtek. A körmenetben részt vett 
az önk. tüzollö-egylet zenekara is, mely a 
várbeli sátornál a magyar nemzeti hymnuszt 
játszotta. Délre járt az idő, a mikor a me
net visszatért a templomba, ahol Te Deum 
fejezte be a szép ünnepel.

Köszönetnyilvánítás. Tolnai gróf Fes
tetics Jenő ur ő méltósága a helybeli önk. 
tűzoltó-egylet javára 50 koronát volt kegyes 
adományozni. A midőn a nemeslelkü gróf 
urnák ezen adományát a nyilvánosság terére 
hozom, egyúttal fogadja egyletünk irányában 
tanúsított jóindulatáért a leghálásabb köszö
netét. Csáktornya, 1902. május hő 20-án. 
Nuzsy Mátyás, egyesületi elnök.

Iskolai ünnepélyek. A magyar király 
koronázásának 85-ik évfordulója alkalmából 
és Magyarország ezeréves fennállásának em
lékére a jövő vasárnapon, június hó 8-án 
délelőtt városunk összes tanintézetei — a köz- 
okt. miniszter rendeletéből változatos 
programmal hazafias emlékünnepélyeket tar
tanak.

—  Eljegyzés. Reichard Sándor magy 
áll. vasúti hivatalnok Ungváriul múlt hó 
25-én eljegyezte Rosenberg Rezső vaskeres-! 
kedő kedves leányát Elvira kisasszonyt

—  Névmagyarosítás. Kőim Réla Csák
tornyái lakos vezetéknevét belügyminiszteri 
engedélyivel Karczagra változtatta

—  TÍZ éves találkozó. Mónii l.öricz 
zrinyifalvai (Muraköz) állami tanító felhívja! 
kartársait, kik vele 1892-ben Csáktornyán 
végezték a tanítóképzőt, hogy a lolyó évi 
július hó 8-iki találkoznia vonatkozó szán
dékukat szíveskedjenek tudatni vele.

Iparos tanulók vizsgája. A helybeli 
alsótoku ipariskola tanulóinak folyó tanévi 
záróvizsgálata a hittanból június hó 8-án 
délután, a többi tantárgyakból pedig június 
hó 15-én délelőtt lartatik meg

—  Lopások. Kalanecz Viktor varazsdi 
lakosnak a magyar területen levő drávai 
malmából mull hó 19-én kora reggel egy 
ismeretlen egyén I hl. kukoriczál ló kor. 
értékben ellopott. A lopást a lettes úgy kö
vette el, hogy a kerekek alatt bemászott a 
malomba, s belül aztán a zárt ajtót kezevel 
felnyitotta A csendőrség járőre a lettest Maj- 
nics József kocsis, varazsdi lakos személyé
ben kiderítette s öt Varazsdon el is fogta, s 
az oltani rendőrkapitányságnak átadta. 
Grula Iván királylaki lakos kárára a mull 
hét folyamán záros helyről ló kor készpénz 
és 80 fillér értékű czukor ellopatoll A lopást 
Grula Iván drágalálos csemetéje. György kö
vette el, ki az ellopott pénzen egy lőfegyvert 
vásárolt egy halárörsi suhaucztol. A lőfegy
ver a csendőrség állal lefoglallalotl. az ifjú 
tolvaj pedig a kir járásbíróságnál lelje- 
lentetetl.

Reform a csendörségnél. Rendkívül 
ügyes reformeszme merüli lel az orsz tűz
oltó szövetség körében Előterjesztést lellek 
ugyanis a belügyminisztériumhoz, hogy a 
csendőrképző tanfolyam rendes tantárgyai 
közé fölvétessék a tűzoltás tanítása is A 
belügyminisztérium elfogadta a javaslatot s 
a  csendörparancsnokság a lüzoltószövelség 
elnökségével most tárgyal az uj tantárgy be
vezetése iránt. A csendőrük tehát ezen
túl kitanult tűzoltók is lesznek.

—  Állategészségügyi kimutatás Mura
köz területén mull hó IH-án a hivatalos 
adatok alapján: veszettség: Csáktornya 1 u 
ivarszervi hólyagos kiütés: Rányavár I u 
Relicza 2 u : Felsö-Rusztata 2 u.: Vili llegy- 
kerület 1 u ; La pán y I u Tótfalu I u :
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljajaju na 
iine, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Poljodelavca domača meštrija.
Gledimo sada po jednim one grane 

meštrije, na koje vu Magjarskoj sa poljode- 
lavstvom moremo vršili vu prvim redu, kak 
domaču meštriju, a vu drugim redu. kak 
dobrog dohodka pučku meštriju.

Vu prvim redu moramo spomenuli one 
domače meštrije, koje drevo pohasnuvaju. 
Iz jedne strani zalo, jer Magjarska ima 
vnogo dobrog i fal drčva, a iz druge strani, 
da takovoj robi se po celim orsagu najdeju 
kupci, i nazadnje kaj je takaj za spomenuli. 
da na nekojih okolicah puk sa velikom 
sposobnastjom pohasnuva drevo.

Brežnatih mestah šume, te šume po 
ravnicah, kak takaj akacie tal daju drévo 
céloj okolici, kaj je potrebno. Da su nam 
drevnate stvari zaisto potrebne, to nam je 
niti né treba svedočiti, im najviše gospodar* 
stvenih sredstvah, vnogo déli zidinab i po
hištvo je sve iz dréva napravljeno.

To je pitanje sada, vu kakvu stran 
hude počela obdelavati drevo domača-i pučka 
meštrija?

Ako na kojih mestaii po Ijetu sami ob- 
delavaju ljudi, onda gazdi vu okolice ino- 
raju vu praznih vurali se sa popravljenjem, 
delanjem sredstvah i pohižtva i drugih lak- 
vih stvarih. Kam gut ako vu dobro mesto 
zabijemo čavlja ili gazda nebude nigdar na 
kvar. Još i novo sredstvo moramo vnogo- 
put popravljati, bez česa bi se lehko taki 
potrlo Kuliko sto i sto vuporah se je več 
tak potrlo, pri obračanju kolah, kaj se njim 
je šinjak stisnul a to bi lehko sa jednim 
vinjakom mogli pomoči. 1 kuliko sto i sto 
takvih droberijah bi bilo moči na hasén 
obrnuti, ako gazda nebi taki bežal k Cimer
manu i k kolaru.

Fak onda zakaj nebi mogel gazda si 
po zimskim vrémenu sam napraviti zubače 
rasuhe, držala na oružje i sredstva, kopanju, 
jasle, plota, kuliče, gajbe. klupe i druga sreds
tva, pak i pohižtva, te samo, kada kaj nebi 
znal onda bi se moral obrnuti k mešlru.

On mali strošek, kaj je na sredstva i 
oružje potreben, se več prve Ijedne dobro 
naplati vu vrednosti napravljenih stvarih. 
tak da to niti nije treba računati. Fak onda 
i material vnogoput se doma najde, ako pak 
bi i od trgovca treba bilo kupiti jedmi dvé 
deske, to je sve malo stroška k lomu. kaj 
bi bilo treba dati, ako bi za peneze gotovo 
hoteli kupit onu stvar Sredstva su né tak 
draga: dobra žaga obrišnjak i stolica k coj. 
jaki nož i vinjak jedna-dvé gletve, dva hob- 
liči, jeden par svedrov, sekira, raspolj, ha- 
mer, klešče i gotov je verkštet. Ali za ove. 
nesmemo šparati peneze, né naj falésu nego, 
najbolšu robu si moramo zebrati.

Sa ovim malim sredstvom bi si svaki 
gazda sve mogel sam napraviti kaj mu je

doma potrebno. Tak bi onda leži išlo svako 
delo tak na polju kak doma.

Evo! Ovo bi bilo domače meštrije za- 
dače, okolo obdelavanja drevja. Sada bude- 
mo još od toga govorih, da pučka meštrija, 
kak bi mogla pohasnuvati drévo.

Fučka meštrija naj hude lakva, da gazda 
samo ona sredstva naj déla, koja zasigurno 
hude mogel prodati. — Najine pučka mešt
rija nigdar skoro néma nabavljače, najviše- 
put sam delavec mora poizkati kupce.

Kavno zato tam gde je vnogo šumah 
med bregi, tam takva sredstva moraju de
lati ljudi, koji su na ravnici za poljodelstvo 
potrebna. Főleg toga bi jako bilo dobro, da 
bi na svakoj okolici samo onu meštriju 
počeli bolje obdeluvati. koji su do sada ti
rali.

Ako sada premislimo zgorje reči budemo 
spazili, da drevo za domaču meštriju je 
najbolje na ravnicah, a za pučku meštriju, 
lojest za prodajo na brežnatih okolicah ti
rati
Jako dobro bi bilo. ako bi delanje kaj ka- 
kovili hranah takaj kak pučka mešliija se 
razširilo med pukom. Na vnogo mestah tak 
dober kruh pečeju. da bi ga i varaški pojel, 
nadalje kajkakova suha tésta za juhu, lek
váré to se radi kupuju vu varašu. Klobase 
delali meso sušiti lo je takaj né zadnje 
delo. Im fine debrecinske klobase sami muži 
delajo, pak kak su glasovih Kuliko bi nam 
to nosilo vu žep le to nebi pojela niti brdja, 
tuli tuča ili zmrzavica nam nebi žela iz 
rukah

Drugiput dalje

Kaj je novoga?
Á v n i t b n  m n  I n  r n

Kahmuth Keih Samuel je iz onoga 
človečanjskog reda peršona, koji delo nelju- 
biju, nego dobro i lahko živeti se njim do- 
pada. Med ostalemi je med plemenito čehsku 
društvu lakaj spadal, nego malarija mu baš 
ni jako bila vugodna meštrija. Kaj je dakle 
bil drugo čineči? — počel si bil nekak vu 
dugu ležešu polcščicu poiskati. Poznanstvo 
je sklopil s jednom, poimonu Eraindlih Sa- 
likom pucom. od koje je očivesan bil, da 
ona s jednim malim lepim imetkom lada. 
Peneze k sebi pogrnuli. to je bilo glavno na- 
kanenje Kahmut Keich maiara, i na hitroma 
vu svojoj glavi zmisli. kak hude moguči naj 
leže svoju nakanu izpuniti Iz najvekšom 
šilom počel se puci prilizavati na tuliko, da 
za kratko vréme njezino srdceje bil k sebi 
privinul. Puca je več čisto segurna bila, da 
za kratko vréme njezino srdce se izdružilo 
hude iz takovoga muža srdcem, s koji m sve 
dobrote i nevolje ovoga sveta jeden s dru- 

Igim skupa vuživati sretni budu. — Kahmuth

iz tim dodje naprvo, da sad bi več vreme 
bilo, da bi si mogel trgovinu otvoriti i jednu 
prikladno mesto poiskali. Naravski, k tergo- 
vini su potrebni penezi takaj, ove rčči na 
kaj cilaju, je puca dobro za razmila bila, 
zato kak je  prije svoje srdce njemu otvorila, 
isto tako sada i svoju peneznu mošnju ot
voriti nije izkratjena bila. Kahmuth je ni bil 
s pomiluvanjem, kad Eraindlih Šali njega 
podpunoma s desetjezer korunami svoju pe
neznu mošnju olehkoti. Kahmundu da kako 
je samo to potrebno bilo, zaručnica pako 
drugi, i tretji dan zabadava je  čekala bila 
na svojega zaručnika. Kahmund se zatim 
tak bil odnesel nekam iz Budapeštanske o- 
kolice, da mu sada nigde torani glasa nije. 
Tak jako zapelana puca sada se drugom ni 
mogla bila vteči, nego célo pripečenje javila 
je redarstvu, a kaj još više toga, onda se 
bilo iz zeznalo i to, d a je  Kahmund več više 
vremena oženjeni človek. Sad ga kurentiraju 
Ovaj prefrigani nialar je rodjeni vu Serethu, 
star je 21 Ijel, sredne visokosti, dobro izgle- 
da, lasi i mustači črnkasli, obraz mu je  žut- 
kasti, brada podbrita, govori magjarskoga, 
nemškogu i rumansKoga jezika.

X aza ren u S k e  snehe g reh .

Vu gornje strani magjarske zemle vu 
jednim vekšim varašu se bilo pripetilo. Vu 
jednoj elegantnoj hiži je  gospodsko družtvo 
bilo skupa spravljeno. One hiže gospa je s 
južinom bila traktirala svoje stranjske. Na 
nagloma vu hižu slupi njezina stumadlimca, 
pak njoj o vak reče:

— »Miloslivna gospa, prosim jedna že
na je ovdi vaui.«

— »Kaj bi rada ova žena? zapita mi- 
lostiva«

— »To veli, da je nazarenuška i želi 
nekaj valuvati.«

»Ah je to lepo, — veli jedna iz med 
ostalemi.« — »Nu pusti nju nuter draga, 
to nazarenušku ženu.«

Ova nazarenuška žena nuter slupi, lépő 
se nakloni, pak ovak veli. — »Miloslivna 
gospa prosim, ja  sam ovdi služila pri ovi 
hiži céli četiri Ijet.«

»Je verek — veli milostiva. komaj da 
sam vas izpoznala. — Im ste vi Juliana.« — 
»Na službu, kušnem njim ruku. Ja  jeseni,*

— »Pak pofcakvim putu ste došli?«
»K spovedi sam došla, buduč sam sada vu 
nazarenušku veru stupila, sad moram sve 
moje gréhe valuvati.«

No Juliana, — veli miloslivna gospa, 
im ste vi navek poštena duša bila. Kakovo- 
ga greha bi vi mogli ima ti?

Juliana, ova nazarenuška žena doli po- 
kvapi svoju glavu

Sve nazočne gospe, su bile željno pos
lušale, da kakovoga greha hude sad valu- 
vala



»Prosim pokorno, napokon veli Júliánál 
s dubokim požaluvanjem, — moram valu- 
vati, da kroz onih célih Cetiri Ijet, doklam 
sam ja  pri ovi hiži bila, tri Ijeta ljubil je 
mene milostivne gospe tuvaruš.«

P a m llle  vm o rite ljn i ze m e ljs k i 
ffospon.

Iz Lemberga nam od strahovitoga pri- 
pečenja glasa javiju. Sztanek Ferencz veliki 
zemeljski gospon, koj je s višemi millioni bil 
ladal, jučer svoju lastovilu luvarušicu dvoje 
delce i na zadnje i sam sebe je bil izkon- 
čal. Nesrečen človek sad ne davna je veliko 
imanje bil kupil i kak veliju, na ovam ima- 
nju je vnogo bil kvaruval. Vu lom mišlenju 
jesu, da zbog toga je bil včinil ovo straho
vito krvoločnost. Nego ovo nedržiju čisto za 
segurnoga zroka, kajti je  njemu zato ipak 
jošče ostalo do dva milliona korun vu go
tovi penezih. Drugi pako glasiju ovak, da se 
Sztanak jako bil bojal od nekoga za svoju 
ženu, da bi zato od te hurmaste svoje bo
jazljivosti včinil ovo strahovito četvero kr
voločnost.

Povodnje.
Od svih strandi orsaga nam pišeju od 

strahovitih povodnjah, koja su siromaškim 
poljodelavcom poradi neprestajnim dešdjom 
zrokuvala. Osobito Zemplén i Ung várme- 
gjiji, gde gospodari s velikom žalostjom gle- 
di|u od dana do dana neprestajno dohad- 
jajuču vodu. Setve, koje su gospodare s ve
likom zaufanostjom veselile, sada pod veli
kom vodom stojiju i žutiti počela se jesu. 
Jarina nemre nikakve svrhe postiči, kuruzna 
setva je  nemoguča, krumper, koj je več vu 
zemlju bil posadjeni, nemre izhajati, da pače 
od velike mokroče je vre izegnil vu zemlji, 
vu vinogradu delo stoji, najmenje do \  ili 5 
tjednov od prveših Ijetah kesneše dojde. Ni 
samo livade, nego i pašniki svi vu vodi sto
jiju tak. da siromaška marha niti pasti se 
nemoguča, zbog pomenkanja sena pretrucani 
su ljudi, da njim marha od glada nepogineju, 
na pšeničnu setvu goniti na pašu; ako se 
deždjovno vreme za kratek čas premenulo 
nebude, veliku nevolju bude moral trpeti si- 
romaški narod. Od sada jedino samo nekaj 
malo vu jabukah imaju zaufanosti drugo 
im je sve pozebica vzela

K azbojstvo.
Prekoredno razbojstvo, kak nam iz Szé- 

keslehérvára novinari pišeju vu činih su ove 
dane na Jožef nadhercega Göbüly kotara 
zvanoj pusti razbojniki Do sada još nepoz- 
nali zločinci vudrili su po noči kancellariu. 
odkud su onda bili išli vu onu sobu, gde 
je bila železna kassa. Ovdi su vu stenu i 
pod potvrdjenu kassu iz mesta genuli i črez 
oblok na dvor pustili. Od stanja po priliki 
do 500 metrov daleko su ovo železnu kas
su vu grmlje odnesli i tam s baltami i glet- 
vami razbili i porobili jesu. Vu gotovih pe
nezih su ni više bili našli do 150 korun, 
kajti baš on dan je imal vnogo izplačila 
gospodarstveni činovnik. Kaj kakova druga 
pisma, koja su vu kassi bili, našli su simo 
lamo razhitali i tam ostavili. Berščas su ne
koga bili izpazili ovi dobri vtiči, kajti i onu 
meštriju kak napriliko baltu, svedra, gletvu. 
s kojum su ovoga zločestoga posla zvrša- 
vali, su takaj bili povrgli — Prošastni me
sec pako odonud ni daleko su Dr. Pajz Gyule 
velikoga zemeljskoga gospodina vu Galamboš 
pusti takaj na sledeči način bili vudrili i 
van odnesli železnu kassu do sada nepoz- 
nati zločinci. Pri času su ovi isti bili i kod 
nadhercega imanja takaj Žandari oštro zaz- 
vedavaju za njimi

Po te te I vukrad jeno  dete,
Vu talianskoj zemlji sad ne davno pri

jeli su Miss Klaru Tailor amerikanjsku ženu, 
koja je pred šestimi Ijetmi krala bila vu 
Cincinnabiti svoju malu sestričnu. Ove male 
pucice oteč je več zdvojil bil za nju, kad 
nju nigdi najti mogel nije. Od ovoga čud- 
novitoga pri pečenja sledeča nam davaju na 
znanja: Tailor Albert ove male pucice oteč 
pred devetimi Ijetmi se bil oženil, pri svojoj 
materi je bil stanuval, svojimi dvemi sest
rami i s tuvarušicom skupa. Na početku hiž- 
noga slališa Bog je nje blagoslovi s jednom 
pucicom, koju kak prava njizina mati, isto 
tako i déteta tetca prekomere su se njoj 
raduvali bile, tak da su jedna proti drugoj 
radi ljubavi deteta jala bile skazale. Taylor 
je kasnie svojum tuvarušicom i Cerkom dru
gam bil išel stanuval. Kad je jednoč mala 
pucica svoju tetcu bila pohodila, zla misel 
obstre nju, da pričasu zlo barače Tayloro- 
vica s detetom, oblečega vu mužku opravicu 
i odide žnjim vu Anglezku zemlju. Vu Lon
donu je ručno žensko delo počela voditi, 
nego njoj jako po lagano bilo išlo. zato ven
dar sva moguča bila vučinila, rad jejesam a 
višekrat stradala, samo da malomu détetu 
radost i veselje pribaviti moguča bude. Geli 
tri Ijet je pri sebi imela i za Vinifred nju 
nazvala, dete pako nju za mamicu zvalo 
bilo. Ovu čudnovitu staro gospodičinu su 
vnogi bili poznali, i to su znali, da je pre- 
koredna ljubiteljica malih decah, i zbog toga 
su spomiluvanjem bili prama njoj. Doklam 
je ona vu vsoj nevolji potvržena bila, déte 
je vu vseh dobrotah plivalo, nije imalo ni 
jedne želje, koju ona njoj izpunila nebi. Déle 
je takaj bilo izkazalo zahvalnosti i jako se 
preginjalo kjonj Miss Klara je iz I^ondona 
vu taliansku zemlju otišla stanuval i napo
kon ipak sreča posluži roditeljem, da su bili 
našli svoju izgubleno déle. Naravski déte su 
bili vzeli od nje, nju pako su sudu bili pre
dali Déle i njezina letca radi toga, da su 
nje jednu od druge razlučili, su vu dvojnost 
opali i sad zbog toga ohodve jako betežne 
ležiju.
Sam ouboja e ž a m la rs k lo b e r /a jiln a n t

Vu Žamolju na grobliu prošastne dane vu 
jutro vu srdce se bil strelil Farkas Károly žan- 
darski oberleitmant i laki je vumerl Ov, 
koj se bil navolil živeti, je komaj trideset 
i dvé Ijet človek star bil, zarod dobroga o- 
ponašanja svaki ga pošluval i rado imal. Ju 
čer vu Sopronu, gdje je  vu službi bil za 
dva dana si je za sloboščinu zaprosil. Bre
ko Székesfehérvára vu Zomboly je odputu- 
val. Van je  bil otišel na groblje svojih ro- 
diteljah i tam je bil včinil samoubojstvo. Vu 
žepu su mu bili našli lista, kojega je  bil 
pisal Sebestei žandarskomu zapovedniku. 
Žalostno se bil izpričal od regimenta i od 
njegovih sadrugih oticerov, vu kojim je bil 
oprosil, da nek ga bez paranja pokopaju, 
poljeg groba svojih roditeljov. Zakaj je  to 
bil vučinil, je  neznano, govoriju, da beščas 
zakonska nezadovoljnost mu je dala vu ru
ke oružje. To veliju takaj, da svojum tuva- 
rušum se hotel razpitati. Na sprevod njegov 
su žandari takaj odredjeni bili.

S esrečnu  obhode«*/ te ž a k i,
Iz Ó-Becse od strašne nesreče nam gla

sa javiju. Iz jedne na dve kati, iliti kondig- 
nacije liiže, koju sada zidjeju, k tomu na- 
činjeui lak zvani ruši iz zevsemi na njem 
stoječimi težaki se doli bil izrušil. Szabo 
Lajosa težaka su mrtvoga potegnuli iz pod 
ruševine. Ostali drugi trinajst težakov pako 
na svojem tčlu kaj kakove od velikih rane 
bolečinu podnašati moraju

Z A B A V A

Mudroznanec.
No samo da si več jedenput došel srd- 

ca mojega najdragši kinč! — Zakrikne Ilona 
s velikem veseljem, kada doktor Gere An
dor glasoviti profeser stupi vu svoje tuva- 
rušice sobu.

Dakle ti na me čekaš navék mila moja 
Ilona, oh ovo neizgovorno veseli m ene! — 
veli Gere, prama svoje luvarušice tanke na
ravi tela se pašči, pak nju ogrli, i od ljubavi 
punim veseljem zatvori s kušeom njezinih 
rččih sladka njena vusta.

Ilona dragog svojega tuvaruša vu krilu 
čislo iz van sebe postane. Velike njezine 
črne oči od prekoredne ljubavi gorele, lice 
pako od velikoga veselja se bilo leščalo. Na 
pol stoječa, na pol pak s jakimi svojimi ro
kami ogrljenoga držeča nagne svoju glavu 
na ono kocajuče srdce, koje za nju tak jako 
kuca senjučem šepetanjem ga pita:

Andor dragi moj Andor! Ljubiš ti me
ne za istinu?

Oh kulikuput ti još moram izvestiti. 
kulikuput ti još moram priseči? — odgo
vori Gere, s pitanjem na pitanje i onda s 
drhčučem glasom opet veli: Drago srdce 
moje Ilona, ljubim te i ljubil te bu^em do 
groba mojega! Samo do groba —  v oči mu 
metne Ilona iz krila njegovi odaljena ope- 
tovano veli: Samo do groba, samo do groba 
i ni dalje? Ah tako ljubi ti mene Andor, 
kak ja ljubim tebe! kad ovo svoje govore- 
nje dovrši, kak da bi se iz sna bilo prebu
dila požuri se k onomu stolu, gde tuvaruš 
njezin bil pisal, vzeme iz ruke njegove pero

Gerea tuvarušica na sloni se na stolec 
s čudnimi očima, gledi nju tuvaruš, kako iz 
malemi, nego vendar dosta priličnimi litera
rni Ilona piše na lastoviti svoj obraz. Iz li
terül su na naglom postale rčči, iz rečih iz
reke, koje je  mudri doktor čisto razumno 
mogel bil prečteti. Moja ljubav je jakša, nego 
smrt, tvrdeša, nego raka, i nigdar neprestane.

Jedini dragi moj kinč ti, — veli Gere 
s tihim i lužnim glasom, kak bi ti mene 
ljubiti mogla onda, kada nemile smrti mrzlje 
ruke hudu vugasile tvojih liepih očih žere- 
čega ognja, i — na gnjiloču pograbi iz krila 
mojega.

Kak to'̂  Kaj pak bude s mojom du- 
šom Andor! — skoči gori Ilona iz stolca, i 
k snegu spodobno belimi rukami ogrli ši- 
lijaka svog tuvaruša. — S mojom dušom, 
koja je  k tvojoj duši priraščena ne odruži 
se od nje nigdar i nigdar! Nerazumno déte 
ti, to je  samo serija i pripovest čuvarice, od 
česa ti meni govoriš Célo svoje živlenje na 
to sam alduval, da spoznam on otajni stvor, 
koga za človeka zovemo, nego niti vu srdcu, 
niti vu glavi, niti vu nujmenjšem kotrigu ni 
sam bil mogučen iz najti, ni sam mogel spoz
nati ono čudnovito nekaj, od česa ti govoriš. 
Ustavimo na stran ovo čudnovito delo Ilona, 
pak nemislimo na drugo, nego da vuživaj- 
mo si živlenja ovoga veselja dot čas, dok
lam vremena imamo, ar ako dojde ona ne- 
čemurna smrt, itak navek dosta rano dojde! 
Tak govorite vi uvek spametni i mudri muž- 
karci, jedino samo za pripovest, i za na- 
gonstvo držite ženah mišlenja. Pak gledite 
ova kriva misel imnenje je več otvorilo rake 
zaklepe, ako pako je i pripovest, nego je 
istinost vu njoj. Hodi, hodi dragi moj An
dor, pak razlagajmo mišlenja ja  ženskim 
mnenjem, ti pako od mužkarskih mudro- 
znancov sve mogučnosli razlozi živlenja i 
smrti velike tajnosti S jedinim oružnj emže-
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lis vojuvati slabo dčte moje — veli smejuč 
vučeni doktor, neg se ti volja spuni, im itak 
nema na ovim svetu nikaj takovoga, koja 
tebi za dobro spoznal nebi

Doktor Gere Andor drugi dan odpelja 
svoju tuvarušicu vu svoj laboratórium. Kroz 
tjednov i mesec danov pregledali jesu kaj 
kakova dugovanja, da najdeju veliku skrov- 
nost, koju su bili iskali. Još i sada tam se- 
diju jeden kre drugoga. Svu svoju pazlji
vost vržeju na jedno dugovanje. Za jednu 
Saku praha je bilo vu ovom dugovanju, s 
kojim je ov mudroznanec to hotel posvedo- 
čiti, da ov prah sam od sebe živi postane. 
Nego Ilona veruvanju niše hotela bila pov- 
dati, nego poljeg svojega mnenja s veliko 
pismoznanca rččima odgovarja, kaj guder 
blaženoga i velikoga ima, sve ono odnut iz 
gora, iz neba dohadja Fak kaj je morebiti 
vekšega i blaženešega nego ravno živlenje 
Sad njezinoga srdca mnenje je na veliko 
probu i delo. Njezin tuvaruš vu ruke njoj 
preda jednog perspektiva, pak nju vučini, da 
on prah vre živi počne postajati, i da vre 
jedna mala klica trsi se vu njem na živle
nje prebudjivati. Ilona s kucanjem srdca vu- 
pre oči svoje i s bledim licem dol vu ruki 
drži mikroskop, dot čas tuvaruš njeni műd
re glave doktor zavap ili zakriči. — Gledi, 
kak izhadja iz zemlje živlenje, da opel prah 
iz žnjega postane!

»Samo čekaj malo dragi moj mudro
znanec, još ni si ti zadobil včnca« — odgovori 
Ilona, koja je opel nazad zadobila dragoga 
svoga obraza rumeno lice. — Čekaj samo 
malo mene, ja  sam vu lom mnenju, da smo 
mi ovo ne dobro činili .«

»Mnenje i misel ovdi vre nikaj ne- 
hasni.«

»Jeli basni, ali nehasni poljeg pogodbe 
naše morašme posl uhuul i «

»Metni si dalje simo vu moj naročaj 
tvoju glavu, nek ti pripovem dojke moje 
pripovest«

Mudroznani doktor doklam je bil sedel 
poljeg llone, bez svake protivčine je rado bil 
poslušal. Ilona mu pogladi visoko njegove 
glavo čelo, pak ovak počne svoju pripovest:

»Bil je jedenkrat jeden muder človek, 
koj je za jednu šaku praha iz glubline zem
lje donesel gori, da nebi bilo vu njem ni- 
kakvo znamenje ou života. Nego pred ne- 
kuliko stotinah Ijetah ober praha letel je 
jeden mali ftiček vu kljunu sitno seme dr
žeči, da svojim mladim sinekom podeli, ako 
sretno dimo dojde. Nego na nesreču iz zra
ka na njega se spusti jeden jastreb od straha 
mali ptiček izpusti iz kljuna seme, da črez 
stotinah Ijetah mudroznanec dobije od njega 
dugi nos.«

Ova šalna norija llone, je na veselje 
služila Gere Andoru, pak njoj je niti za zlo 
ne bil prijel. No dobro je, draga moja, dakle 
probe smo nedobro načinih, i ako se ti vidi 
počnimo iz nova, veli Gere Andor mudriaš. 
Izkorenimo dakle iz ovoga praha ves život 
na ništ, kak načinomo na tuliko, kak smo 
samo moguči, videla budeš, da ono isto nas
talo bude«

»Vkanjuješ se — veli Ilona — ja sam 
u tom mnenju i tak čutim, raznieš, lak ču
tim, da življenje samo život dati može. — 
Tim se nasloni vu krilo svojega tuvaruša. 
Svojimi očima, s onimi splarnnom goručemi 
črnimi očima plahu vu svojega tuvaruša 
oči gledi .

»Andor! znaš li ti, kaj je to život? Ovo 
je  življenje: Ovdi počivati vu naručaju:ovo 
je  življenje; čutiti tvojega srdca kucanje, ovo 
je življenje, srdca i duše zaveži sretna Iju-

bav zapamti si iz ovoga izhaja život. Poišči 
ovu kariku, ovu skup skapčenost vu zemlji, 
vu nebu, vu vodi, vu zraku, i ako najti mo
guči jesi, onda si razložil živlenja i smrti 
velike skrovnosti.

»Ilona, mila moja Ilona, zavikne Gere 
iz van sebe. — Oh kak srečno veselje naz- 
veščaš li m eni! Pred takovim svedočanstvom 
naklanjam se z veseljem «

Zatim odideju van na pažovito zeleno 
polje, hodili su med listnatim šumskim drevju, 
sve ovo veliko veselje i veliki navuk dalo 
je njim. Videli jesu živuče drevje, koje dot 
čas živi, dot čas se zeleni, doklam korenjem 
i listjem skupa zvezano je i videli jesu po- 
vehnjeno cvetje, koje se posuši, kak berš otrg- 
neju iz one grane, na kojoj je cvesti počelo. 
Videli su negibučeg pečine kamena, koj ni
kaj nežna od onoga, koja na njem bivaju, 
videli su šumsku zverinu, videli su nebeške 
ptičice, koje niti pojema nemaju od onoga 
svčta, vu kojem človek žive. Izpoznali jesu, 
da kak guder bilje doli izpušča svoje kore
nje vu zemlju, da gori prime k sebi izžnje 
neznanoga zemeljskoga praha, isto tako člo
vek bi takodjer ostal za naveke vu izniknje- 
nom prahu doli, ako ga jedna vekša svamo- 
gučnost odonut nebi podignula gori. Nego 
gde je ta višeša svemogučnost, gde je ova 
visoka skupskapčenost, i ako takove ima, 
onda je vekivečno bez konca i kraja, ali ako 
je samo tako ne segurno. kak trava i cvetje, 
koje se posuši i doli padne, kad iz niknje- 
nosti veter na nje puhne,

Ovo je bilo veliko pitanje, nego raz
ložili mudroznanec moguči bil nije.

Draga i mila, verna njegova pajdašica, 
koju je goruče bil ljubil, bleda vumirajuča 
ležala j e na  smrtnoj postelji Još se za sret- 
nu čuti, na onu veliku istinost. da samo iz 
živlenja izhadja život, zato njoj niti na pa
meti ni bilo, da bi njezino živlenje nju bilo 
košlalo živlenje

Doktor Gere napre vzeme sada sve svoje 
znanosti, i znanoslj.-.m sve jakosti Kroz više 
danah célé noči i danov tam sedi kre pos- 
tele beležnice. Pazi na svako njezinu gibanje 
i na svaki pogled. Oh ova j pogled kakov je
den pogled je ta j! Ima vu njem hvale. Iju- 
bavi ufanje. — svega. svega kaj je ljubavi 
srdca dragi kinč; samo ogenj, ogenj vgašnje 
od minule do minule bolje, pak mudri dok
tor sdvojenjem broji onu vreme, vu kojem 
vekivečna kmičnost pokrije onoga za naveke 
nepozabljivoga dragoga obraza.

Vu dvojnosti doklora ova misel napad- 
ne pak veli, zalo nebuš porobila smrt od 
mene ov dragi stvor, kad bu tebi volja! Što 
si ti vrag, pekel, angel ali božji poslenik nez
nani, ne poznam te akoprem neprcstance 
vojujem proti tebi, nego sad le vu oči pog- 
lednem. Ako samo iz jednum minutom raz- 
miš me, iz jednom minutom bude živel ov 
mili stvor!

Ilona pako, kak da bi bilo razmela svo
jega tuvaruša mišlenje, polagano vu ruke 
mu segne i zahvaluje svojemu vernomu tu- 
varušu na trudu. Na njezinah vustah, vre 
je tam sedela nema smrt, nego oči su 
se još spominale od one ljubavi, koja je jak- 
ša od smrti, tvrdeša od rake, i koja nigdar 
neprestane Poljeg postelje klečeča puno lju
bavi duša od dvojnosti nije več razmela 
bila, iz sveta spomenka. Glavu svoju nagne 
na onu nigdar nepozabljivo drago srdce i 
kad je zadnji put kucnulo bilo, s neizgo- 
vornom bolesljum za vikne: »nesrečen nek

bude on dan, vu kojem se narodi človek 
na ov svet!«

Polagano, težko su došla i minjavala 
leta jeden za drugim. Dr. Gere Andoru od 
onoga vremena, kad je svoju tuvarušicu bil 
pokopal svaka jedna vura za vekivečnosl. se 
mu je  vidla. Kajti njegova ljubav i njegova 
ženitha nije bila prostih ljudih ženidba. Kajli 
dvo fele ženidbah ima na svetu, jedna je 
izvanjska čutljiva, i ravno zato samo do 
časa trpeča; druga nutrašnja s dušom s je- 
dinjena, pravi šakrament navčke trpeča ne- 
razdružljivo, koj niti smrt nije moguča uniš- 
titi. Ova je čutil Gere lakaj, nego akoprem 
njegova pamet, vučenosl neprestanoma na 
suprotivnost su njega vučila, ipakje ni mo
gel pozabiti, da bi on llonu svoju dragu 
luvarušicu za navčke bil izgubil.

Sada je opel tamo sedel kod svojega 
laboratóriuma. Vu velikem svojem stolcu s 
glavom nazad položenom, kak da bi njegov 
pogled nebo bil iskal, oči pako su mu zat-. 
vorjene, i po bledim licu suze vu kaplicah 
padaju doli. Vu rukah svojih derži vu zlate 
rame složenoga kipu, na kojem je bilo ne- 
kuliko rečih za znamenuvano. Ove nekuliko 
rečih s tihim glasom šepetjeju sada vusla 
njegova.

»Moja ljubav je jakša, od ‘smrti, tvr
deša od rake, i nigdar neprestane biti!«

Opel skoči gori iz svojega stolca, kak 
da bi ga ne otesane ruke iz svojega slad- 
koga pocinka iz grubim načinom iz budile 
bile. Nemirno simo lamo hodi po svojim 
laboratoriumu, s levom rukum briše svoje 
čelo, kak da bi hotel muke zavdane miseli 
iz njega odhitili.

Strahovito, nepodnesljivi stališ je  člo- 
veče živlenje, kad si lo premislim, da sam 
nikaj, da jeden nevoljen prah jesen i!

»Nek hudem dakle prah, buduč iz pra
ha poslal jeseni, neg prestane dakle biti moje 
nevoljno živlenje!«

»Vu prahu dakle nema živlenja, prah 
se ne uživi. Gdo dakle daje živlenje. odkud 
dakle d oj le  živlenje?«

Mudroznanec, popašči se k obloku od
pre gori rame njegove, i pred njim vu svo- 
joj lepoti vu jednun proluletnim dami vu 
leščečim kipu pojavi se samo živlenje.

»Lepi j eovki p — veli, nego zmož
nosti njegove podiže cirkvena glasna vuz- 
mena sveta popevka Raka gde je tvoja mo- 
gučnost? Pogubljena je tebi dana oblast!«

Doktor Gere Andor van se nasloni nad 
obiok i s velikom pazljivostjom još duže 
posluša ovu popevku. Tak spoznaje, kak da 
bi njegova duša preko nekakve čudnovile 
premenjbe preko prešla bila, kak da bi bila 
počutila skup skapčenost medju zemljam i 
nebom, i kak da bi mu vuha njegova čule 
bile več od zdavna pozabljene ove reči:

»Ja sam goristajac i živlenje, koj vu 
meni veruje, ako i vumre živi on zalo!«

I na ov nebeški glas mudroznanec se 
na svoja kolena poklekne. Na licu svojem 
mirni pokoj i krotku svetlost spoznava, iz 
vustah njegovih pako od na novo preporod- 
jene njegove duše, od ljubavi sladkog šepe
tanja vu molitvi čuje se ov glas:

»Moja draga Ilona, sad vre za istimi 
čulim, da tvoju ljubav nije preobladala smrt, 
da ona neprestane nigdar i nigdar!«

Pisal: Pentek Ferencz.
Priredil: 31. F.

Odgovorni urednik
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Visszárverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Debelecz 
János önkéntes árverési ügyében miután 
Ropják István és neje Debelecz Mária őrségi 
lakosok az árverési feltételek elegeinek nem 
tettek; Zakál Henrik ügyvéd hitelező kérel
mére a visszárverés elrendeltetvén miből fo- 
lyólag nagy-kanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területén levő őr
ségi 99. sz. tkvi A I. 137 hrsz. 86 sz. ház 
udvarral és szántófölddel 934 Qöl ingatlan
ból s legelő erdő illetménytől Debelecz Já 
nos jutaléka 484 k. 50 f. becsárban, — az 
őrségi 998 sz. tkvi A I. 221/a, 221/c, 1103/a, 
1152/a és 1182/b hrsz. ingatlanok 591 k. 
becsárban együttesen, — az őrségi 788 sz. 
tkv. A f  324/a hrsz. szántó a viteziscse dű
lőben 349/Vt Dől területtel 61 k. becsárban 
— az őrségi 759 sz. tkv. A f  324/b hrsz 
szántó ugyanott 3 4 9 7 , Dől területtel 61 k. 
becsárban az árverést elrendelte és hogy a 
fenntebb megjelölt ingatlan az

1902. évi Június hó 21-én délelőtti 10 érikor 
Őrség községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%  készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. LX. t.-cz. 70. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
Csáktornya* 1902. máj. hó 2. 713



*3 2 0  tk. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
Muraközi és Csáktornyái takarékpénztárak 
végrehajtatóknak Prelozsnyák Anna és tár
sai végrehajtást szenvedők elleni 454 k. és 
468 k. tőkekövetelések s jár. iránti végre
hajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. járásbíróság terü
letén levő a Csáktornyái tkpénztár utóaján
lata folytán a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. járásbiróság területén 
levő drávavásárhelyi 1749 tk. 152 hrsz. a. 
ingatlanra 344 dől területen és ahhoz tar
tozó aránylagos 'legelő és erdő illetményével 
együtt 2644 k 30 f. kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanok

1902. évi junlus hé 28-ík napján d. e. 10 érakor
a drávavásárhelyi községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1902. május 10-én. 722

2399 tk. 902. sz.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbiróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Hen
rik ügyvéd által képviselt üzv Vucsák Mik- 
sáné Csáktornyái lakos végrehajtatnak. — 
Bisztrovics Imre és neje Kontrecz Mária ko
paszhegyi lakosok végrehajtást szenvedettek 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem kö
vetkeztében a kielégítési árverés 5 k 80 I 
tőke, 6 k. 60 f. eddigi 10 k jelenlegi és 
még felmerülendő költségek kielégítése végeit 
a végr. t. 144 és 146 §-a értelmében elren
deltetvén, a nagykanizsai kir törvényszék és 
a Csáktornyái kir. járásbiróság területén Vili. 
hegykerületi 1037 tk. 1027 hrsz. a. ingat
lanból végrehajtást szenvedettek illető */io 
756 k becsértékben és 1081 hrsz a egész 
ingatlan a 156 §-a érleli, ében 15 k. kikiál
tási árban

1902. évi június hé 24-lk napján d. 0. 10 órakor
a VIII. hegykerületi községházánál Zakál Hen
rik ügyvéd vagy helyettese közbejöttével j 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár 
756 k. és 16 k

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%  készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedéséből számítandó 15 nap 
alatt, a 2-at ugyanattól 30 nap alatt, a 3-at 
ugyanattól 45 nap alatt, minden egyes rész
let után az árverés napjaiból számítandó 5%  
kamattal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint, 
lefizetni.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
Csáktornyán 1902. ápril 14-én. 714
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Kiadandó!
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üzlethelyiség lakással

kiadandó.
Bővebbet a háztulajdonos

HIRSCHMANN LEÓ-nal.



** Melléklet a »Muraköz« 1902. évi május I
940. tkvi 902.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság a 
Muraközi takarékpénztárnak Csesznák Jó- 
zseí'né (irész Alajos, Heinrich Miksa és Fried
rich Nándor korábbi vhajtatőkhoz való csal- 
lakozásál kimondja és kibocsátja az alábbi

Együttes árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Friedrich Nándor 
és társainak Kosz András muracsányi lakos 
elleni végrehajtási ügyében 1000 k. tőke s 
jár. valamint 44 k. 30 í. árverési kérvényi 
költség kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a perlaki kir. járásbíróság 
területén fekvő a muracsányi 2502 sztkjvben 
áelvett 2857 hrsz. egész ingatlan 139 kor. 
továbbá az alábbi ingatlanok a végr. hajt. 
lörv. 150 §-a alapjáu szintén egészben:

a muracsányi 1699 sztjkvben felvett 459 
hrsz. ingatlan 800 k. a muracsányi 1099 
sztjkvben íelv. legelő járandóság 3 k a mu
racsányi 1099 sztjkvben felv. erdő járandó
ság 3 k. a muracsányi 2500 tjkvben felvett 
A I. 2155 és 2779 hrsz. ingatlanok együt
tesen 345 k. a muracsányi 3800 sztjkvben 
felv. 5037 hrsz. ingatlan 45 k a muracsá
nyi 91 sztjkvben felv. legelő járandóság 3 k. 
a muracsányi 91 szt)kvben lelv. erdő járan
dóság 3 k. a murakirályi 512 sztjkvben felv. 
2109 hrsz. ingatlan 342 k. 
kikiáltási árban, mint becsárban az

1902. évi június hó 19-ik napjan d e. 10 órakor
Murakirály községházánál és ugyanaznap d
u. 2 órakor Mura-Csány községházánál l)r. 
Kemény Fülöp perlaki ügyvéd vagy helyet-

Árverési hirdetmény.
1 >ni\H-( si'my, Dráva-Mogyorod, Miksa vár, Cseres

nyés, Tótfahí, és Xrinyilnlú községok elöljárói által ezen
nel közhírré tétetik, hogy a községek tulajdonát képező

V a d á sza ti jog
folyó évi jnnins hó 8-án délután 3 órakor a körjegyzői 
irodában nyilvános árverés étján 0 egymásután következő 
évre a legtöbbet Ígérőnek bérbe adatni fog.

Mely árverésre a t. árverezők tisztelettel mégln-
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