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Tanulók ellátása az ezredéves kiállításon.
Vármegyénk tanfelügyelőjének megke

resésére az ügy fontosságánál fogva a szü
lők tájékoztatása végett közöljük a vallás- 
és közoktatásügyi miniszternek f. 189H. évi 
évi márczius hő 3 1-én 14.747. sz. a. a ta
nulóknak az ezredéves kiállításon való el
látása tárgyában kiadott rendeletét:

»A kiállítás orsz. bizottság elnökével 
illetőleg az orsz. kiállítás igazgatóságával 
történt megállapodások folytán további eljá
rás végett értesítem a kir. tanfelügyelőséget, 
hogy a népoktatási intézetek tanárai-, tanítói-, 
és tanuló ifjúságának az országos kiállítás 
megUkintésének megkönnyebbítése czéljából 
a következő intézkedések vétetnek foganatba 
a kiállítási igazgatóság által:

1., A tanitúképezdék. felső nép- és pol
gári fiú iskolák, valamint a felső kereske
delmi iskolák tanuló fiatalsága legfölebb 
30-ával és legalább 20-anként egy-egy tanár, 
illetőleg tanító vezetése alatt folyó évi junius 
hó 15-ikétŐl kezdve szeptember hó 20-áig 
terjedő időben a budapesti V. kér. főgym- 
nasium, V. kér. főreáliskola, VI. kér. reális
kola, Vrll. kér. főgymnasiuni, Vili. kér. fö- 
gymnasium és a gyakorló főgymnasiuni tor
nacsarnokai, rajztermei, tantermei, és dísz
termeiben szállásoltatik el (az V. kér. 
főgymnasiuni díszterme kivételével.)

2., Minden tanuló a fővárosban való 
tartózkodás három napján ágyat és ágyne
műt kap, úgyszintén a kísérő tanár, (illető

leg tanító,) ez utóbbi külön szobában 
vagy elfüggönyözött helyen.

A kiállítási igazgatóság gondoskodik 
világításról, továbbá reggeliről, ebédről, vacso
rán')!. úgyszintén a kiállításba mérsékelt 
belépti díjról, s beszerzi a vasúti mérsékelt 
jegyeket is. Mindezekről dijkönyvecskét állít 
ki, a dijakat azonban csak később határoz
hatja meg. A tanintézeteknek a dijakat előre 
kell beküldeni a kiállítás igazgatóságához.

3.. A legfölehb 30, leglább 20 tanulót 
kísérő tanár illetőleg tanító sem uti, sem 
itteni ellátásnak költségeit nem viseli.

4.. A kiállítási igazgatóság a följövetel 
idejére nézve befogja osztani az egyes inté
zeteket és gondoskodik a betegek szükséges 
elhelyezéséről is.

5.. Az elemi íiu iskolai tanulókat az őket 
kísérő tanítókkal együtt barakokban helyezi 
el a kiállítási igazgatóság, mely az ide vo
nalkoz*') feltételeket később fogja tudomásra 
hozni.

(>., Azon néptanítók, tanítónők, kisded
óvónők és állandó gyermek menedékházi 
vezetőnők, kiknek fizetése” a 400 frtot nem 
éri el, díjmentes utazásra jogosító vasúti 
igazolványokat fognak kapni, a mennyiben 
azokat igénybe venni óhajtják. Erre nézve 
a részleges intézkedések később fognak 
megtétel ni.

7.. Végül a leánynevelü intézeteket ille
tőleg és pedig a tanitónöképezdék, óvónö- 
képezdék. felső nép és polgári leányiskolák 
növendékei ugyancsak 30-an illetőleg 20-an

ként egy-egy tanítónő vezetése alatt Buda
pesten az Andrássy-uti állami polgári tanitó- 
nöképző intézet és ezzel kapcsolatos felsőbb 
leányiskolában, valamint a budai (II. kér.) 
állami tanítóképző intézetben fognak 3 napra 
elszállásoltatni és elláttatni ugyanazon ké
sői)!) megállapítandó feltételek alatt, mint a 
íiuiskolák növendékei, illetőleg kisérő tanárai.«

Közigazgatási biz. ülése.
A megyei közigazgatási bizottság április 

havi ülését Csertán Károly alispán elnöklete 
alatt folyó hó 14-én tartotta.

Az alispánt havi jelentés helyeslőiig 
tudomásul vétetett.

Tekintettel a vármegye egyes helyein 
még uralkodó sertés vészre, a közigazgatási 
bizottság sürgősen felhívja a járások föszol- 
gabiráit,* hogy a küszöbön levő Szent-György** 
napi cseléd változás alkalmával fertőzött 
helyről a sertések elszállítását meg ne en
gedjék ; vészmentes helyről is csak úgy 
szállilhatók el, ha kocsin vagy szekéren vi
szik a sertéseket.

Szób/i került a közigazgatási bizottság 
ügyviteli szabályainak módosítása is. Mivel 
azonban a törvényhatósági általános ügyviteli 
szabályok megalkotására bizottság küldetett ki, 
mely munkálatát még ez év folytán elké
szíti s a két ügyviteli szabály legalább is 
a kezelési hivatali teendőkre nézve egyön- 
tetü intézkedéseket igényel; másrészről meg 
a föispáni szék üresedésben van, pedig a

T A R C Z A.Az ördög országában.
Még most is borzongás fog el, ha rá gondolok 

s libabőrzik a bőröm, mint mikor hűvös szellő 
csapja meg Kárpát csöndes tengerszemének sima 
felületét

Ebben a gyönyörű hasonlatban mindenesetre 
igaz annyi, hogy hűvös szellő csapott meg, s meg
dideregtem, mikor onnan kijöttem. A mngábnszál- 
lás öntudatlan érzete mián-e, mely titkon belopta 
magát telkembe, vagy a nagy ellentét folytán, mely 
a pokol és a paradicsom közt van.

Mert valóságos pokolban jártam s a főváros 
valóságos paradicsom. Csak tudni kell a módját, 
tudni kell megtatálni a tiltott fának gyümölcsét s 
azzal óvatosan, mértékletesen élni, nem úgy, mint 
ádám apánk, a kinek a miatt mondták föl a para
dicsomot, mert nem értette az óvatos élés mes
terségét.

Mi fővárosiak dicsekszünk azzal, hogy tudunk
— szánalom a kivételnek — s föltudjuk ta

lálni paradicsomunkat sok helyütt. Ennek azonban 
[ueg van a maga visssznhatása, mert az ember 
foga a sok édességtől is elvásik, nemcsak a sok 
savanyúságtól. A lélek, a szellem épp oly kótyagós 
esz- mint a test s a szakadatlan, gondtalan viga- 
l0m után neki is csak oly jól esik cgv kis czibere, 
,n)nt a megsavanvodott gyomornak, illendő kirú
gásoknak utána.

Egyszerű természeti törvény, hogy a sok jóra 
|*®?ör következik. S nagyon természetes, hogy a
e kl fásultságnak s az ettől csak pár lépésnyire

ólálkodó megbánásnak a hangulata legjobban a 
Nagy héten rohanja meg az embert, mikor alkalma 
is van rá s szuggerálta is a komor idő, a temp
lomok gyásza, a kétezer év előtti drámára való 
visszaemlékezés, melynek megrázó tragikumát a 
századok szürke ködén keresztül mindig nagyobb
nak látjuk. A részletek körvonalai elmosódnak, de 
az egész kép nagyobb, mint párázatos. ködös idő
ben a holdvilág.

S ha már a megbánásnál vagyunk, akkor csak 
e<jy lépés a pokol. Mert bármit mondjanak is, ha 
biztosan tudnók, hogy nincs pokol, az emberiség 
nem sok megtért juhhal dicsekedhetnék,

Tanultam valaha a kis katekizmust, mely a 
pokolról azonban csak annyit tud mondani, hogy 
lészen ott sirás-rivás és fogak csikorgatása !! Ez 
még gyerekkoromban sem elégítette ki fantáziámat, 
mely valami pozitiv képet akart volna bírni az 
ördög országáról. Áhítoztam a borzalmas részle
tekre, mert szerettem volna néha igazán megbor
zadni, hogy igazán félhessek a pokoltól és az ő 
sötét hatalmaitól, az ördögöktől. Kiről sok rette
netest hallottam ugyan le is festették előt
tem a hittanáraim nagy ékesszólással, el is hi
tették velem, hogy itt jár a földön az emberek 
közt »mint ordító oroszlán, nézvén, hogy kit nyel
jen el.« De elevenen nem láttam.

Élemedelt koromban olvastam aztán Hantét 
is, s mohón faltam az ő isteni komédiájának első 
részletét, a Pokol-t. Ez már reltenesen föcsigázta 
a képzeletet, s némi előizét nyújtotta a túl világi 
nemulassnak. Egészen ez sem elégített ki, de 
szilárdul megérlelődött hennem az a meggyőződés, 
hogy a képzőművészet, a festészet csak Dante örök

szép műve nyomán ábrázolhatja a Pokol bor
zalmait.

Ami akkor csak vágy volt, azt most megvaló
sulva láttam hazánk székesfővárosában, melynek 
immár pokla is van a városligeti fasor legvégén, 
egy kolosszális, kívülről is mély benyomást keltő 
palotában. Márkus építész tervezte, s a poklot 
Molnár és Trill festőművészek varázsolták bele. 
Mire a nagy millenáris tárlat megnyílik, akkorra 
ez is látható lesz. mert immár most is kész volna, 
csak még a legutolsó simításokat, apróbb tenni
valókat kell végezni rajta.

És én láttam e poklot, Dante nagy fantázi
ájának festett megörökítését, s megtettem e ren
geteg körpanorámában azt a meseszert! utat, melyet 
Dante tett meg Virgilius társaságában minden 
poklokon keresztül.

És én megesküszöm, hogy ilyen fenségesen 
szép, de egyúttal borzalmas nagypéntekem még nem 
volt soha.

És szavamra mondom, hogy jól esett, mert 
az ember vágyik néha egy kis szellemi korhefp- 
leves után is.

Hogy mi látható ott ? Minden csodás horzasz- 
tóság, amit egy pokol csak produkálni képes. A 
Styx sárga folyója, melyen majd elmerült a kínlódó 
telkekkel telt csónak. A lelkek miriádjai, amint a 
pokol forgószele ide-oda űzi, hajtja, kuszálja őket 
a levegőben. A kínszenvedések vára, melynek tor
nyában fúriák tanyáznak. Az elkárhozottak mo
csara, melyben egymást marczangolva, harapdálva, 
fojtogatva fetrengének a szerencsétlenek. Az ön
gyilkosok erdeje a lombok közt asszon varczá hár
piákkal. ágaikon pedig megért gyümölcsökkel: egy-



főispánnak, mint a bizottság elnökének, a 
szabályzat készítésénél beleszólást kell biz
tosítani : egyelőre a napirendről az ügyviteli 
szabályok módosítását levették.

Kir, tanfelügyelő havi jelentésében je
lenti, hogy a miniszterhez felterjesztést tett 
a magukat tanfolyam nélkül gyakorlatilag 
kiképző egyéneknek állandó és nyári gyer
mek menedékházaknál alkalmaztatásukra vo
natkozó. a nagy-kanizsai kisdednevelő egye
sület egyik kisdedóvodájánál megtartandó 
képesítési ügyében. A márczius 9-iki ezred
éves ünnepélynek az iskolák által meglar-



nos, Mihokovies Ágoston, huzgólkodott a 
rendezés körül legjobban, mi ill nemzetiségi 
területen, idegen püspökség vezetősége melleit, 
nem csekély jelentőséggel bir. A szép közönség 
zömét természetesen a tanulóifjúság képezte, 
a tanitó-tesl iilet élén Koosz Jakab tanitö 
vezetése alatt. A iák elültetésében a tanuló
kon kivid szerepe jutott Cloricsánecz József 
körjegyzőnek, Sternberger Ignácz és Pávlicz 
József kereskedőknek s Fischer Dávid föld- 
birtokosnak, mely utóbbi I I koronát is 
adott jutalmul egy 1. osztálybeli íiu- és egy 
Hl. osztálybeli leánykának, kik szavalataikkal 
töltötték ki a tárgysorozatot. Az ünnepély a 
Himnusz eléneklésével ért véget. Mura-Szt.- 
Mártonban hazánk ezredéves fennállásának 
emlékére a múlt héten ültetett a tanuló if
júság fákat. Még pedig 8 drbot az iskola elé. 
2 drbot. pedig a faiskola két sarkába. A 
faültetés ünnepélyének jelentőségét az ottani 
tanítók méltatták a tanuló ifjúság előtt, mire 
hazafias dalok eléneklése után az ünnepély 
véget ért s az iskolaszéki jegyzőkönyvben 
megörökittet. A jubileum napját magyar 
misével, szavalatokkal, dalokkal s a lapsinai 
várromokhoz leendő kirándulással fogják 
megünnepelni.

Köszönetnyilvánítás. A vasasztaltár
saság tagjai újabban ismét szép jelét adták 
annak a mély érdeklődésnek és az ügy 
iránt való szeretetnek, mely a társaságot 
alakulása alkalmával vezérelte I. i. nevel
jünk magyar honleányokat és lesz bazatias 
érzelmű ifjúságunk. A magyar szó. a ma
gyar beszéd s a magyar érzés ne legyen 
érdeknélküli külső zománcz. mely csak lát
szatnak való s szemet gyönyörködtető érték
nélküli tünemény, liánéin legyen benső való
diság, igazi kincs, mely az egyén egész való
ját látja s ha a sors bárhová s bárminő 
körülmények közé sodorja is. ö büszkén 
magát mindig magyarnak vallja. A bazatias 
érzelem ápolása s nevelése czéljáhól újabb 
adományokkal járultak: Huszár Adoll nr 
Hudapest 8 drb igen csinos imakönyvel 
adott, melyek a tanév befejeztével fognak 
kioszlatni : Bárdió Ferencz dr. ur 1 Irtot. 
Kollay Lajos ur Bottornya 8 Irtot. Molnár 
Klek. Pecsornik Ignácz. Xuzsy Mátyás. \ ran- 
csi s Jenő és X. X. urak 88 88 krt. ösz-
zesen 8 Irt lő  krt. mely összeg az alap

tőkéhez csatoltatva az alapiló oklevél értel
mében a községi elemi népiskola tantestü
lete egyletének kezelés és gondozás végett 
átadatott. A töke ez idő szerint 218 korona 
és 29 fillér. A vasasztal társaság igen tisztelt 
tagjai e helyen is fogadják magasztos intéz
kedésük bazatias eljárásuk és intézetünk 
irányában tanúsított rokonszenves jóindu- 
tukért a tanítótestület legbensöbb köszönet 
nyilvánítását. Csáktornya, 189(5. april D>. 
Jeney Ciuszláv igazgató).

Sárközy Sándor jó h ir i i  h e lyb e li zen ekara  ina  
vasárnap, hangversenyt rendez a H au m h ack -fe le  

vendéglőben, melyre a n. é. közönség ügyeimét 
ez utón is felhívjuk.

—  Csáktornya számadásai. A városnak 
most fölülvizsgált tavalyi számadásai sze
rint Csáktornya tavalyi bevételei 87871 Irt 
ő7 ' 2 krra, kiadásai 8(5504 irt 97 krra 
rúgnak, pénztári maradványa e szerint a 
tavalyi pénztár-maradványnyal. tO lo lrl 7;> 1 * 
krral szemben, 8(5(5 frt (50 1 a krt tesz ki. 
Házbér és haszonbér czimén 792ö frt 97 kr. 
regálé-kamat czimén 11044.18 frt.. közs. 
közmunka-váltságból 771.92, legeltetési ili- 
jaklxM 5(54.45. marhavágatási dijakból 188o.80. 
átmeneti bevételek czimén 2200, különféle 
bevételek czimén 2204.18. közs. pótlék alapján 
8198 frt 87 kr folyt be összesen. L z z ‘I 
szemben a városi tisztviselők, kántor, a szü

lésznő és szolgák illetményei (5(55(5.82. az 
irodai átalány 880.78 frtra rúgnak, a város 
kivilágítása 8240frt 18  krba kerül ; a sze
gények s a tűzoltóság segélyezésére és a 
szegények házára 1271 frt fordiltatott: az 
épületek föntartása 41 í frt 51 krba került; 
tanítói- és jegyzői nyugdíj fejében 288.15 
írttal volt megterhelve a városi budget ; áll. 
adó és illeték-egyenérték, megyei pótadó. 
útadó s tolonczköltségek czimén 850(5.92'/* | 
Irtot Űzetett a város; utakra, hidakra, csa
tornák kijavítására 1001.81 Irtot fordítottak ; 
az átmeneti kiadások 2199.51, a különféléi 
kiadások 4872.88 Irta rúglak. Az iskolák! 
fen tartása 8(572 frt 07 krba került. Csák
tornya városának vagyona 51 (5858 frt 4(5 1 2 
krt tesz ki. A szegényalap 2084.14, az is
kolai alap 9085.78, a szegénvház-alap 8027 
frt 78 krra rúg. A község kezelése alatt álló 
alapok 8858 írt 07 krl tesznek ki.

A déli vasútnak jövő hó 1-én életbe 
lépő uj menetterve szeriül lényegesebb válto
zás az eddigi tervvel szemben annyiban tör
tént, hogy a nap folyamán két uj gyorsvo
nat vezettetik be. az esti vegyesvonat meg 
beszi1111ettelik. Május l-lől kezdve a Práger- 
hoí felöl I I óra 29 pén zkor megérkező 
személyvonat után 12 óra 57 perczkor gyors
vonat robog be Kanizsa felöl (indul Buda
pestről 7 lírakor s indul tovább I inakor) 
miért a varasdi vonat is csak ezután hagyja 
el a pályaudvart és nem mint eddig 1 , 12-kor. 
8 óra 59 perczkor Prágerhof felöl is érke
zik gyorsvonat, mely indul \ óira 2 p én z
kor s érkezik Budapestre esli 9 óira Í7 
perczkor. A túr és returkárlya a személyvo
naton II. őszi. 12.05.. III.őszi. 7.55. a gyorsvona
ton II. oszt. t 1.(55., III. oszt. 9.10 írtba kerül, 
mi az olcsóiság mellett tekintetbe véve azl, 
hogy érvényessége 80 napra terjed, nevezetes 
s örvendetes ujilása a déli-vasutnak.

Medve Muraközben. K hó 19-én a 
inura-szenl-mártoni mezön egy maczkót pil
láidon meg a szántó-velő nép. Csakhamar 
Ilire terjedt a dolognak a faluban és a szom
széd községekben. Fejszékkel, vasvillákkal, 
pisztolyokkal s egyéb öldöklő eszközökkel 
íelvegyverkezve hozzá lógói I a pár száz 
főre menő nép a medvének elfogásához. A 
maczkó> azonban ügyesen sikamloll ki kezeik 
közül. Végre Lrzsébelfalván elfogták s be
zárlak a szökevényt, ahol békességben tűri 
sorsát s várja gazdáját, akitől megszökött. 
Fgy mondják, hogy a Murán úszott át 
hozzánk.

Kimulófélben levő polgári fiúiskola.
Keszthelyen tudvalevőleg az algymnaziimiot 
fögymnaziummá fejlesztelték s egyúttal ki
mondotta a kormány az ottani áll. s. pol
gári liuiskolának fokozatos beszüntetését. XI i 11- 
Ián a létszám az egy osztályra redukált 
még fönnálló polg. iskolában 8 10 növen
dékre apad le, az egész intézet a jövő tanév 
elejére teljesen be fog szűntél lel ni. annál is 
inkább, mivel az iskola telkén még f. é. 
folyamán megkezdődik az uj gazdasági tan- 
iidézel fölépítése.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában az állami anyakünyvvezetök kine
vezése sorában, lapunk munkatársának neve 
is előfordult és pedig kettős neve következ
tében. tévesen »Alajos* utónévvel, a melyet 
ö soha sem használt; ez okból helyre iga
zítjuk azzal, hogy helyesen Hédei Lajos ol- 
vasamkV

—  Árvaügy. Az árvaszéki elnök jelentése 
szerint a vármegyei fogalmazói karnál teb- 

,m ár végén hátralék volt 5424, márczius 
hóiban elintézés végett beérkezett 88«6, s 
igy elintézés alá került összesen 8790 ügy-

darab: ebből márczius hóban elintéztek 2714 
drbot s igy márczius végén hátralékban 
maradi (>.07(5 ügydarab. Az irodánál február 
végén hátralékban volt 548, márcziusban leí
rás végett kiadatott 2592, összesen 8.185 
ügydarab; ebből márczius hóban leírtak és 
expediállak 2.(580 dbot s igy márczius végén 
hátralékban maradt 505 ügydarab.

Pontosan minden I i napban, mint ez 
a tervrajzban megállapittatott, megjelennek 
a Lampel B -féle (Wodinner F. és fiai) cs. 
és kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatalá
ban Budapesten a Szalay-Baróti-féle »Magyar 
Nemzet törléneté-nek füzetei azon nagy
szabású emlékműéi, melyről már annyiszor 
volt alkalmunk a legöszintébb lelkesedéssel 
megemlékezni s azl I. olvasóinkkal megked- 
veltetni. Most a 8(i-ik füzet hagyta el a saj
tói. melyben szerző a 11. kötet végéhez irt 
általános visszapillantásában a vegyes há
zakból származott királyok korabeli köz és 
műveltségi állapotok leírását folytatja. Ajelen 
füzet különösen a középkori hazai igazság- 
szolgáltatással és a katonaügygyel foglalko
zik. kél oly tárgygyal. mely a szerző rendkí
vül népszerű és vonzói modorában mindenki 
legélénkebb figyelmét leköti. A mit a hazai 
jogtörténeti szakművekben, illetve a magyar 
hadlörténelemben csak tudományos száraz
sággal olvashatni, ezt szerző fényes tollával 
könnyen érthető s számos eddig ismeretlen 
adattal (Hlátott előadásban plasztikus formá
ban mintegy mesélve lárja elénk.

Érdekes látványosság. Budapestről írják la
punknak: Az ezredéves országos kiállítás szivetsze- 
met gyönyörködtető csarnokai eltekintve egyes 
apróbb díszítésektől teljesen készen várják meg
nyitásukat. Ezen monumentális épületek között egy 
kisebbszerü paviilon húzódik meg szerényen, mely 
a maga keresetlen egyszerűségével, Ízléses tetszetős 
külsejével a szemlélő figyelmét magára vonja. Kz 
nem más, mint a magyar osztály-sorsjáték pavillonja, 
melyben a kiálJitást látogató közönség részére fog
nak az osztály-sorsjegyek elárusitatm. Az alig fél
éve életbeléptetett magyar osztály-sorsjáték ugyanis 
oly kcdvcllségnck és népszerűségnek örvend a nép 
minden rétegében, hogy az előjelekből Ítélve, a 
Heintze Károly központi főgyiijtődéje (Szervitá
iéi- 8.) szűknek bizonyulna a kiállítás alatt oda- 
özönlö népáradattal szemben. Még az ünnepségek 
meg sem kezdődtek és máris oly nagy a kereslet 
a sorsjegyek iránt, oly nagy a tolongás a szervita
téri üzletben és oly nagy számmal érkeznek nap- 
ról-napra a vidéki megrendelések, hogy a közönség 
igényeit csak a legnagyobb erőmegfeszitéssél lehet 
kielégíteni. Elképzelhető tehát, mily ostromnak lesz 
kitéve az említet kis paviilon, midőn nemcsak a 
normális viszonyokkal, de a kiállítást látogató egész 
bel- és külföld igényeivel kell számolnia. Minél 
inkább közeledik a májusi utolsó főhuzás ideje, 
annál nagyobb az általános vételkedv és igy tar
tani lehet attól, hogy mihamarább a sorsjegyeknek 
teljes elárusitását kell jeleznünk. Éppen azért nem 
tudjuk elégszer és eléggé ajánlani, hogy siessen ki
ki szükségletét beszerezni, mert könnyen megeshe- 
lik. hogy a sorsjáték nagyszerű esélyeitől, melyek
ben oly csekély rizikó mellett részt vehet. — 
meg lesz fosztva.

Népesedési statisztika. Születtek: S&rics Ferenc*, 
Szabói Albert, Szabói Géza. Szabó (halva), Kóh Mária. Mag- 
ilalenics György, Illan Erzsébet. Mrghaltuk: Sopár Istvánná 
Ilii é . . Sosláries Hudolf 2 h ., Szabó (halva szUló, Szabó Gé
za 2 n ., Novak Francziska, Szivoncsik György 18 n ., Kra- 
lics Ilona 10 n. Házasságot kötöttek: Vizinger Imre és 
/zgáne« /. Borbálya.

A ll -ik  ntnpynr Osm tA /y -Sorsjá iék  
sorsjcf/yci kupim tők K lsch rl Fiilöp  
(S í m hsa  Sándor) könyv- és  pn p lr• 
k rrvsk rd éséb rn , Csáktornyán.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

HARGITAI JÓZSEF. ZR ÍNY I KAROLY.
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke tičučse zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fischel Filipova, 
kam se pred}»late i ol»znana 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazečj družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  tije d e n  je d e n k r a t  i to : vu  s v a k e  n ed elju .

Predplatna cena je :
Na celi) leto . . . .  1 fi t.
Na pol lela . . . .  2 IVl. 
Na čel vert lela . . .  I frl.

Službeni glasnik: »Cakovečke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«. Spi

Da nam se djeca vučiju. 
vu.

Bavite li se svojom dječicom. budite 
razboriti i nemučije svoje iž puke taštine 
još prije školskoga polazka sustavnim uče
njem. Kako Cesto se čuje vu družtvu koja 
majčica i koji oteč. gde se ovak hvale: Moj 
Joška razme več Ijepo citati, a zna več vsa 
slova pisati, a još je ne pet Ijet star. A moja 
Jelica! Da ju vidite i čujete! To vam je pravo 
čudovište. Ob Ivanju hude stopram četiri Ijet 
stara, pek več razme glasovirati. a čila i 
piše kak bratec njezin. Ona je još darovitija 
od njega. O srečnih li nas. naša budit deca 
imata Ijepu budučnost!« »Naš hude Karlek 
na jesen več vu gimnaziju. Doduše imali 
budemo dosta brige dok ga vu nfu spravimo, 
ar još nije deset Ijet star. nu razumen je 
taj dečko kak kakov petnajst Ijet star 
mladič.«

O majke i otci. jeste li dobro premislili, 
kaj ste rekli V Zar sbilja vjerujete sami sebi. 
zar ste tak zasljepljeni? A vi drugi, koji sle 
takovu neprirodnu hvalil čnli. pak od nena- 
vidnosli nečele. da vaša djeca zaostanu. ka
nite 11 sbilja naj miti učitelja za svoga maloga 
koji još nije navršil pet Ijet? Kaj ga Im dete 
za istimi podvučavati dati vu čitanju, pisa
nju, računanju, risanju i vu liavukib? 
Nečiuite toga! Nerecite, da vaš mali vse tak 
lehko pregruuta. da se igrajuč vuči. To je 
samo tenja. prvi vas uspjehi obmanjuju. Vaš 
mali izvuščuje glasove, slogove i rčči baš kak 
i vi, ou počima pisati slova baš kak god ib

i vi pišete, a vi od prevelike radosti prece
njujete njegove sposobnosti, koje su zaista 
još malene, dečinje. kak god je pri vsoj 
djeci. Vi ste lak razdragani, da iz vaših 
vustili izlazi poklik. da je vaš mali talent, 
da je genij. No strpile se. lo mogu i jezere 
roditeljah povedati.

Ima jezere i jezere dječice. koja zaslep
ljenim roditeljem odaju talente i genije, a 
kesneše ovi za čudo vse* malo po malo iz- 
čezavaju, dok nebude dele kak god si i 
druga navadna djeca. No najgorše je. kada 
lakovi mali talenti i geniji pol tj i zaostaju i 
za posve navadnimi glavami. A gdo je lomu 
kriv? Tašta mamica i japica, koji su prerano 
hranili male svoje pretrdom duševnom Illa
nom, ozbiljnimi naj mre navtiki. Sumnjate li. 
da si vaš mali neče dosla rano osvčllali 
lice. ako vu njem zbilja drčmlje talent ih 
genij! Zaista, hoče, no takovi su velikani 
redki, a vse ima svoji* vreme.

Vlil.
Kad je déle doraslo za školu i kad je 

vu njoj. onda mu pomažite najboljim svojim 
znanjem i radite sa školom. I nemore li dele 
prvoga Ijeta nikak da napreduje poleg vsu 
pripomoč i nastojanje vaše a vi poslušajte 
školu i pustite ga još Ijeto dni vu pivom 
razredu. Nesramujte se pred nikim, ar to 
nije sramota, ako ste brižljivi, a deli* nije 
nikak moglo da napreduje.

Dajte mu sgode, da se popravi. Neka 
još jenkrat se vuči isto. Vrezda je za ljeto 
dni straeše. pak more vse leže da si zapa- 
melL Nakon toga napreduje neprekidno, a

Z A B A V A .

Sliepo diete.
(Božična legenda).

Bilo je one svete noči, kad je sin ne- 
beskog otca. iz ljubavi prama čovieku iz 
neba zemlju stupil, te kaki i malo detešce u 
betlehemskoj štali na kupu slame od zime 
drhturil.

Ne daleko od log svetog miesta, gde 
se je ta sveta tajna dogodila, sedela je na 
komenu jedna nježna mati te je u naručaju 
držala svoga prvorodjenca.

Ona je to liepo diete ljubezno gledala 
koje je navadnom piesnicom kanila u san 
zaljulali. Još prije pel godinah joj je nebo 
na njezinu vruču molitvu toga dečeca pri
kazalo. Ali jaj! Ovo diete, mali Nephtali bil 
je sliep na obodva oka.

Na jedan krat se u tihoj noči začuju 
iz daleka hitri koraki. Nemirno prisluškava 
židovka taj uenavadni štropot, Netko se 
približava samočnoj kučici. Ona pritisne uz- 
bunjena diete si na grudi.

Vrata se odpm i Sara vidi svoga muža 
unutia stupiti, a taj je dobri i pobožni Es-

dras, koj je bil vodja pastirah te prije ne
koliko danali odputoval za svoja slada 
dobre paše poiskati.

Začudjeno Sara zapita ga za zrok nje- 
govog ovak skorog povratka.

»Veseli se moja vierna žena —  prieme 
Esdras —  »ja sam došel za da li važne i 
vesele glase priobčim. Poslušaj me! Komaj 
da smo u okolieu Jorama prispieli. u onu, 
gde palme u sienci liepo uzpevaju i rastu 
le smo se po polju sponameslili za da noč 
lu sprovedemo. i komaj da smo si vrieme 
radielili. kada hude koj u noči budan i tnal 
biti i na stada paziti, obsim* nas nieka ne- 
beska svetlost. 1» isti lup se pokaže Angel 
pred kojega liepotom smo se svi na zemlju 
hitili i on nam objavi, do sc jv ovc noči 
rodiI zvcličitc/j. koj j  c bi! nosim /> ros
ta rim o b e č a n r .

»I več je više mojih pajdašev u Bet
lehem odbežalo i tam su našli Mariju, Jo
žefa i diete u jaslicah, kak im je to angel 
objavil, onde su se pred dietetom na kolena 
hilili te mu se molili, a zalim su se povrnuli 
Boga hvaleč za ono. kaj su onda vidli

»Anda su se proročanstva izpunila!« 
—  reče židovka »nebesa se vesele a zemlja



Kak ga neprestance sile, da ljepo mimo 
sedi pri knjigi- napokon ju zamrzi ili zahiri. 
Sgrbavi se i oslabi. A kaj če vam prisiljeni 
odlikaš ? Vašoj lasiini plača su oslabljene 
oči deteta vašega skrivljena hrbtenica, grbava 
ledja i mlobave mišice. Drikratili sle mu tim 
i ogorčali život.. . .

IX.
Kad je sin vaš srečno na vrši! dvadesetu 

godinu. onda morete lehkeše da odelmete. 
Sinovi su se postavili na svoje noge i več 
mogu sami sebe da upravljaju. Samo kad- 
kada treba ib blago opomenuti, a oni se 
povrnil opel na pravi put.

A kak bi s djevojkami? Djevojke neka 
vuživaju još više slobode. nego li dečaki. 
Nek se gihljeju. nek si‘ vučiju, ali opel nek 
se giblju. Morate li jih pridržavati knjigi, 
da se budil denes zutra moglo same pošteno 
prehranjivati, tada ib nesitile; a delaju li 
previše, tirajte ib na frižki zrak i na nočni 
počinek. One često iz puke taštine previše 
delaju.

Jeste li lak srečni pak neinorele svojih 
kčeri tirati vu školu radi kruha, onda ib 
odgajajle domaj priprosto (ne prosto več 
jednoslavno), da budu dobre domačice i 
inajke krepka narašlaja. Ovo dvoje Ireba 
zabludjelo druži vo kak ozebel sinica. Odo 
j<> prijatelj čovječanstva i gdo mu dobro 
želi. nastojal če da guši i fonda poroke, 
koji su vu njem zaredali. .ledino i pravo 
vračlvo lomu budu dobre žene. One osni vaju 
srčču familije, a o.ve su osnov zdravoga 
druživa.

/ena. kuja ldepi samo za zabavom. za 
nakitom, za užilkom. la nemore ni svomu 
srcu dali mira. a kamo li komu drugomu. 
Jakova je žena ubojica obileljske sreče i 
mira. 1 muzika i jeziki i ples i utrke i led 
i vse lo poniodno talini zlalo zaražava 
druživo po ženama. Sla če nam žena koja 
zna. ako zna. kemijske sastojine melje, a 
nerazme kruha zamesili? Ako zna sastojine 
mesa. a nežna ga niti kuhali niti peči. Ako 
zna mikroskopska razliku vlakanaca. a ne
žna krojili, šivali i krpali. Ako zna morli i 
korenje vadili i uzmnažali i jednačbe rešavali, 
a nežna presoditi, kak se v uredi polrošek, 
da joj doslaje moževih mjesečnih slo forintih 
za život?

li samo liepo iniran, cin babica le hude ču
vala. ona bu polag tebe spala.

SJiepi dečec prosi h* se plače —  on 
bi na svaki način rado znjimi išel, ali roditelji 
nepopuščaju, nego dapače polag sve svoje 
neslrpljivosti za oditi, čeka ju. dok mali sliep- 
čec zaspi. Kad su videli, da se je diete 
primi rilo. zapru po tiho vrata za sobom i 
hilro olidu u Betlehem.

Xephlali se je samo polajil. da tobož 
spava. Sada se nečemu, domisli, koja misel 
je bila veča nego li bi se nj egu voj mladosti 
mogla pripisali. Mali sliepčec je čul govoriti 
svoj<‘ radilelje o soncu pravednosti, o traku 
milosti i onom koj ji* prava svetlost

Mozbit prvi kral za svog života je 
spoznal svojo neizmerno nesrečo, najine 
sliepolu. () malo diete, još matije od mene« 

pridne molili — » i ja bi rad do tebe 
doscl i tebi se pomolil, pak ako i tvoje 
liee nebi videl, ipak bi mogel tvojo ročico 
harem u mojoj držati. Bazsvieti me, daj 
mi vida viere, od kojega moj otac toliko

govori i ravnaj moje nesigurne korake.«

Bodbodjen niekim svetim čeznuljem le 
iiiekom vrhunaravskom močjo objačem. stane

Sto li če majka, ma od zdrevlja pucala 
ako porod svoga srca predaje najmljenoj 
dojki, ar je lak moda ili kaj želi svoj blaženi 
mir ili tobož mladost i Ijepotu da sačuva 
za udvoriee (Kurmahere). Jeli čudo. da bikova 
djeca neosječaju za Ženu, koja ih je rodila, 
kad nije materinim svojim odjekom prelila 
ljuba vi svoje vu njihovo srce? 1 tak li ide 
vse po redom dalje: »kakva majka. lakva kči«.

Zakaj se djevojke neudavaju (nejdu 
zamuž)? Zakaj se mladiči nežene? Zakaj 
potrebuju dosta blaga herbije? Zakaj toliki 
nesrečni brakovi (ženitve)? Zakaj tolika za- 
neinarena djeca? Zakaj toliko nezadovoljstvo? 
Zakaj no i lak dalji? . Zato. ar
djevojke vučiju se po isloj modli (kalupu), 
kak i dečki, ar se dečaki rivajn vu dom, 
vu liižu. vu zapeček, a dievojke vu svet. ar 
se poči maju uloge menjali, a priroda je zev- 
šema drugač vredila. Ljudi je neslušaju, a 
a ona se osvečuje (budi). Božja je odredba, 
da žena djecu radja. a mož da zemlju kopa. 
Vsako ima svoje zvanje i vsako se treba 
za svoje zvanje da pripravi, da se lomu 
privči. da sc lomu navči.

Bodoča vajino anda i djevojke, ali vu 
onom kaj bu trebala kak žene. I vu domu 
i vu školi od rane mladosti nek si* ženski 
spol uzgaja za ono, kaj joj Bog i priroda su 
odredili, i one budu našle svojo sreču, svojo 
pravu srečo

Bodete li sc lak brinuli za svoje sine 
i za svoje kčeri odgojit čete od njih poštene 
ljude. k - \ j i č * zahvalnim srcem blagosl i v Ijal i 
uspomenu vašo. Vi sle izvršili dužnost svojo 
sprani njih - i sprani iskrene pomagačice 
svoje, koja isto tak voli porod vaš kak i vi 
sami —- a lo je škola. Vi ste joj pomagali, 
vi sle šnjom radili. ali ne za nju, nego za 
svojo djecu.

Prired il:
67«# f /  F v rv n c z,

čioiriain
veselega pmslavljcnja jezeioljetnice ulemeljenja 
magjarske domovine uslanovljuje za dan U. majuša, 
Iji'ta ISOI), po čakovečkili .školskih zavodih.

Od 8 P v u rt * obderžavala se bode 
služba božja vu rim. kal. cirkvi sa svelčanom 
svetom mesom.

I. Ilvmnus. Bjevat če školska mladež

se po liho Xephlali bez da ji* polag sebe 
spavajilču babico probudil. On si obleče svoju 
svetešnju opravičil za koju je znal gde je 
uviek spravljena bila. Zalim se rokami okolo 
pipajuči odputi u domačo šlalu. odveže svojo 
birkicu skojom se je navadno igral i koja 
je lu kakli agnec božji na kupcu slame le
žala zalim vzeme iz preslice svoje matere 
modri panllek. sveže jedan kraj okolo vrata 
svoje trpljive i dobro zavučene birkice a drugi 
[Milili* u ruku. I not o čudo! Birkica se je 
odmah odpulila naproti Betlehemu vodeč 
sliepo diete za sobom te se vugibajuč na 
pulu ležečemu velikomu kamenju grm ju! 
i trnju.

Niti je diete mogla od njegovog podu- 
želja odvrnili i decemberska zima, niti ne
ravna. puna smržnjenog grudja cesta, niti 
snieg uiti led, on je neumorno, držeč se za 
panllek. koj je bil od birkičinog vrata u 
njegovo ručicu speljani, za njom sigurnim 
i čvrstim korakom stopal.

Več mu se je činilo. da čuje iz daleka 
vesele piesme.. .. On samo gjegjerno stupa 
slopa za birkicom dalje. —  Ali kak je samo 
ovo potovanje sliepog dieteta mogoče bilo, 
lo niti poslie još nitko nije mogel prerazmeti.

sa pokom; pod vodstvom Beér Ferencza 
prolesora vu mužkoj preparandiji.

2. Svetčanost odprl hude predsjednik 
školskoga odbora Zakál Henrik sa jednim 
članom učiteljskoga sbora preparandije.

d. Jezero Ijet. Bjesma od Inczédy Ladis
lava. Deklamira Blaii Beno gradjanske mužke 
škole učenik.

\ Razprava od utemeljenja i jezero 
Ijelnoga življenja nmgjarskoga naroda Raz- 
pravlja Felméri Albert profesor preparandije.

A. a) kratko poznavanje Magjarországá. 
I poznava Margitai Jennv gradjanske ženske 
škole učenica.

b) Domovina. Bjesma od Bosa Lajoša. 
Deklamira Zdelár Dénes pučke škole učenik

(i. Tied vagyok tied h azám .... Bjesma. 
Bjevat če sva školska mladež, pod vodstvom 
Beér Ferencza prolesora glasbe.

7. ji) Osvojenje domovine. Historički 
opis. Bripovéda Mobarics Alajoš gradjanske 
mužke škole učenik.

b) Munkács. Bjesma od Bartok Lajosa. 
Deklamira Vecsey Búza gradjanske ženske 
škole učenica.

8. Sveti Štefan. Historički opis. Bripovéda 
Videcz Mátyás učenik pučke škole.

b. Butovanje Tatarov. Historički opis. 
Bripovéda Körös Imre učiteljski pripravnik.

Id. Nagy Lajos. Historički opis. Bripo
véda Vukászovics Béla gradjanske mužke 
škole učenik.

I I. Hunyadi János. Historički opis. Bri
povéda Bencsák Richard učiteljski pripravnik

12. Mohácska pogibelj. Historički opis. 
Bripovéda Tódor Kálmán učenik pučke škole.

Id. Borba za slobodu Ijela 1818. His
torički opis. Bripovéda Koósz Károly učenik 
gradjanske škole.

b) Napred. Bjesma Tóth Kalmana. Deklamira 
Macskásy Zoltán učiteljski pripravnik,

I L a) Osobiti dogod.jaji magjarske his- 
torij«*. razpravlja Zrínyi Károly učitelj gra
djanske škole.

b) Ki volt nagyobb? Bjesma od Tóth 
Kalmana. Deklamira Szeiverth Kálmán uče
nik pučke škole.

c) Ki volt nagyobb? B. Biiltner Lina. 
Deklamira Bogáry Teréz učenica pučke škole
IV. razreda.

2 8 *

Na kralkom. sin Fsdrasov došel je do zorje 
srečno do Betlehema.

On je išel za množinom, ili bolje rekuč 
on je lamo dojduči u stiski bil do štalice 
nošen, a u štalici je pipajuči, okolo sebe 
dospel i do jaslah. Ovde se sliepčec popikne 
i med oslom i volom padne baš pred zve- 
ličitelja.

Legenda poveda, da se je mali Jezušek 
nebeški podsmehaval, kad je polag jaslie 
/pazil sliepoga Nephtalia sa njegovom bir
kicom.

»Ah za miloga Boga. kaj je to. jeli je 
senja ili pak je  istimi?« —  zakriče najedan 
krat Esdras i Sara, spazivši svoga sliepog 
sinčiča gde pri vrati u štalicu ide —  »Evo 
dohadja naš Nephtali!«

Medju!im prije nego su u stiski do 
njega dojti mogli, si je sliepčec kroz stisku 
put napravil te došel do jaslic, gde je malu 
cevstu Jezuševu ruku prijel š njom svoje 
čelo doteknul.

U istom hipu su se njegove oči odprle 
i on je videl sve okolo sebe.

Sad plavne ciela množina u veselju i 
zahvalnosti u hvalospieve hvaleč Boga sa 
angelskem piesmom: »Glória in excelsis Deo,



15. Zagovorna molitva. Vu ime mladeži 
govori Ráclli Lajos učiteljski pripravnik.

16. Svečanost zaklučuje Zakál Henrik 
predsjedmk školskog odbora i preparandijalni 
ravnateljski savjetnik.

17. Szózat. Pjeva zajedno mladež i puk 
Vodja Beér Ferencz profesor glazbe.

Ro poldan ob drugi vuri izlet vu va- 
rašku šumicu.

R a vn a j uči odbor,

K A J  J E  N O V 0 G A ?
Vumrl je.

Kutnyák Jožef vu cčloj sv.-martinskoj 
fari i okolici poznat i poštuvani, 63 letah 
star, 46 let vu zakonskim stališu bivši člo
vek je vumrl 18-ga o. m. Sprevod njegov 
bil je vu Sv.-Martina, na kojem prisutni su 
bili njegovi priatelji, susedi i rodbina iz 
okolice. Rog mu daj mir.

Kaj košta jeden soldat na godinu?
Vu Englezkoj 1000 for., vu Belgiji 413 

for., vu Njemačkoj 406 for., vu Španjolskoj 
400 for. vu Italiji 366 for., vu Rusiji 364 
for., vu Danskoj 353 for., vu Turskoj 343 
tor., vu Austro-Magjarskoj 325 for., vu Ni- 
zozemskoj 321 for., vu Rumunjskoj 315 for., 
vu Portugalskoj 294 for., vu Norvežkoj 291 
for., vu Francezkoj 267 for., vu Bugarskoj 
250 for., vu Luksemburžkoj 250 for., vu 
Svedskoj 244 for., vu Grčkoj 222 for., vu 
Srbiji 203 for. poprečno 350.

Pri tom odpada stroška na jednog Sta
novnika: vu Englezkoj 13 for. 8 kr., vu 
Francezkoj 11 for. 2 kr. vu Niemačkoj 8 
for. 65 kr., vu Nizozemskoj 7 for. 68 kr., 
vu Švicarskoj 6 for. 26 kr. vu Italiji 5 for. 
73 kr., vu Danskoj 5 for 67 kr., vu Grčkoj 
4 for. 77 kr., vu Rusiji 4 for. 74 kr., vu 
Španiji 4 for. 85 kr., vu Rortugalskoj 4 for. 
34 kr., vu Austro-Magjarskoj 4 for. 21 kr., 
vu Rumunjskoj 3 for. 73 kr., vu Belgiji 3 
for. 56 kr., vu Svedskoj 3 for. 40 kr. vu 
Bugarskoj 3 for. 28 kr., vu Turskoj 2 for. 
94 kr., vu Srbiji 2 for. 60 kr. |vu Luksem
buržkoj 2 for. 12 kr. —  poprečno 5 1 6  for.

et in terra pax hominibus bonac voluntatis!« 
iliti po horvatski: »Dika Bogu na višini a 
mir ljudem na nižini, koji su dobre volje!«

S ovim prvim čudom se je započel do- 
šastak Kristušev došastak svietlosti ovoga 
svieta.

Jeli ovo sliepo diete uije bilo prispodoba 
čoviečanstva. koje je kroz viekove i viekove 
u tmini grieha tumaralo? —  Jezuš zveliči- 
telj je došel, i svi, koji sa Nephtaliem se 
podpunom vierom do njega dopipaju, hoče 
pregledati.

Oudnovato!
A: »Hodi idemo još u kavarni, stoprv 

devet satih, a onde još najdemo gde koga 
pak se do desete pozabavimo, jednu črnu 
kavu izpijemo i onda otidemo spavat.

B: »Ah dragi prijatelj, nemogu iti, a 
kavu pak u večer niti za sviet nesmem piti, 
jer to je čudnovato, ako ja kavu pijem tak 
nemrem spati«

A: »lzbilja je to čudnovato, —  a vidiš 
pri meni pak je baš obratno, jer pri meni 
je opet tak, da ako ja spim onda nemrem 
črnu kavu piti!«

Em, Koltu  y.

Evropski dugovi.
»Economiste Europeen« priobčil je vu 

ijednom od posljednih brojeva razpravico, iz 
koje se vidi, da su se javni dugovi evropski 

Ivu razdoblju od 1885— 1895 godine umno- 
žali od 101.460 milijuna franaka na 121.966 
milijuna franaka, t. j. vu deset ljetih za 
20.505 milijuna franaka ili 20 milijarda. 
Zemlje, vu kojih su javni dugovi najviše 
porasli, jesu Rusija sa 7541 milijun franaka, 

| Njemačka (Prajzka) sa5743 milijuna franaka, 
Francezka sa 2278 mil. fr., Italija sa 1914 

| milijuna franaka, i Austro-Magjarska sa 1237 
milijuna franakah.

Pomenjšal se je orsački dug vu Englez- 
! koj za 2244 mil. fr. vu Španjolskoj za 394 
mil. fr. vu Danskoj za 23 mil. fr., vu Luk
semburžkoj za 4 mil. fran.

Najzaduženije evropske zemlje (rarmjerno) 
jesu: Portugalska, Grčka i Srbija.

Najvekše dugove (absolutno) imaju ev
ropske vlasti i to:

í Francezka sa 28.77Í) mil. fran. ili (51)8 fran. na duSu
Englezka sa 18.424 » » »411) » »
Husija sa 15.787 » » » 181 * » *
Prajzka sa 15.252 » » » 21)8 » »
Aurtro-Magjarska sa 14.021 > » * 388 » » »
Italija sa 12.1)41 418 * »

Posljednjimi dogodjaji vu Afriki talijan- 
ski se je orsački dug znatno povekšal, 
a i Spanjolska se je vojnom na Kubi opet 
više zadužila

Zemaljski (gentrij) kasino vu Budimpešti.
Zemaljski kasino vu Budimpešti držal 

bude 26. aprila izvanrednu glavnu skupštinu. 
vu kojoj če se razpravljati o predlogu pre- 
zeša dr. Aleksandra Wekerla, da se hazardne 
igre vu kasinu dokinu. Povod ovomu predlogu 
dali su najnoveši škandali. Kod razprave
0 tom predlogu lehko bi moglo dojti do 
krize, jer velika večina kotrigov kasina pro
ti vi se predlogu, pošto bi se kasina znatno 
pomenjšal. kad bi se kartanje hazardnih igrah 
dokinulo. Medjutim o staj e Wekerle pri svom 
predlogu, ter če po svoj prilici staviti kabi- 
netsko pitanje. —  »X. P. J.« pišuč o tom, 
veli: »Prava je ironija sudbine. da je Wekerle 
koji sam kartanju nikaj nerazme, opetovano 
dospel po njem vu neprilike. Kad se je dr, 
Wekerle kakti novi imenovani minister finan- 
cijah vu družtvu Kolomana Tisze zaputil vu 
Beč, da položi vu ruke Nj. Veličanstva za- 
kletvu, vzel je ondašnji minister prezeš putem 
iz žepa taro^-karte, ter ih je počel deliti i 
Wekerlu kakti suigraču. Kad je na to dr. 
Wekerle odgovoril, da nerazme igre na karte, 
rekel mu je Tisza šaljivo: »Da sam to znal, 
nebi te bil predložil za ministra«.

Parižka izložba Ijeta 1900.
Iz Pariza javljaju: Obzirom na to, kaj 

je komora odobrila veličanstvenu osnovu za 
parižku svjetsku izložbu Ijeta 1900., zanimivo 
je, da se uzporede neke brojke o prijašnjih 
izložba s budučom.

Prva parižka svjetska izložba od ljela 
1855. zapremala je samo industrijski! palaču
1 trg »Union des Beaux-Artes«, od prilike
160.000 kvadrat metrov. Na njoj je bilo 
zastupano 23.954 izložitelja, a pohodilo ju 
je 5 milijuna dušah.

Druga svjetska izložba od Ijeta 1867. 
držanaje na Marto voj poljani i na površini od
687.000 kvadrat metrov. Imala je 52.000 iz
ložitelja, stajala 23 milijuna franaka i bila 
je pohodjena od 11  milijuna osoba.

Treča svejtska izložba od Ijeta 1878. 
zapremala je 7451000 četvornih metrah na 
Martovoj poljani, invalidskoj esplanadi i Tro- 
caderu. Pohod od 16 milijuna osoba uije 
bil zadosta, da pokrije stroške ód 56 mili-

< »Livni suiadnik 
G L Á D F E R E N C Z .



Nyilt-tér *
* E rovat alatt közlőitekért, sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nőm vállal felelőséget a Szrrk.

Hamisított fekete selyem. Késsünk el egv kis
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül: Mert még a valódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban összopödörödik és csakhamar 
kialszik, maga után csekély barna hamut hagyván; addig 
a hamisított selyem, (moly zsíros szinü-szailonás lesz
és könnven törik) lassan tovább ég (minthogy rost 
szállni a festanvagtól telittetten tovább izzanak i és 
sötét barna hamut hagy maga után, melv valódi se
lyem módjára soha össze nem pödörödik’ csak meg
görbül. Ha a valódi selyem hamuját összenyomjuk, 
elporzik, a hamisítványé nem Hennebcrg G. <>. és 
k. udvari szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz * /ál
lítva postabér és vámmentesen szívesen küld bárkinek 

j is mintákat, akár egyes öltönyhöz való akár egész 
í végeket valódi selyem szöveteiből. Sv.'jezba ezimzett 
! levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg 

ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon- 
I tosan elintéztetnek.

L_________________
T. €Z.

A közeledő idény alkalmával van 
szerencsém a t. hölgy közönség h. tu
domására hozni, hogy ih /vés  b é c s i  
munkaerőket sikerült szerződtetnem, 
kik elsőrangú héesi-d i v a t te rm e k h e n 
működtek miáltal azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy

n t i i  ö l t ö z é k e k

nem csak a legújabbal, hanem minden 
tekintetben a legfinomabba/ szolgái
ba tok.

Midőn számos szives igénybevé
telét kérném. maradtam

kiváló tisztelettel
5)98 3— 3 itn  ti f é r  h u t a i  ina .

I 'urazmdon, vu suti-út.

Jflf" Vidéki rendeléseknél elegendő egy 
jó l éllé) derék beküldést

Kot zó Pál
ff épé színtér nők

Budapest, Cllői-ut 18. sz. alatt.

Ajánl 21/*, 3, 31/, ás 4 lóoiojii 
— =  s zö g e s  c s é p lő k é s z ü le te k e t  = —  

továbbá 4. 5. (3. H, 10 és 12 lóm‘jü 
s í n e s  g ő z c s é p l ő k é s z l e t e k e t ,

ho>>zu sinlm.irázókkal. alsó szelőiéivel és írnkiviil 
hng\ léltllotü lustákkal, ál jüthéjazóval és válusztó- 

hengerrel.
Fa- és szénfütésü és eredeti szalmafütő

gőzmozgonyokat
1^^* Továbbá R. Garret & Sons íeliilmulhaiailan 

tüzelőanyag: megtakarító.

COMPOUND GŐZMOZGONYOKAT
lopj«>1 dmak elismert brnndtioidi önműködő ame- 
rikm kévekötő arató gépeket. Ki elleti amerikai 
®zéhagyiijtőit 1 vagy 2 ló befogására alkalmnzluiló 
Kombinált rúddal. Sor ve tő és szórva vető gépe-. 
v(‘t <‘s mindennemű egvébb kisel* gazdasági gó| tokot

Jutányos árak! —  Kedvező feltételek!
^0 I írté k iii/ jy n fík iik  it~ü



796 /tk. 1896.
Árverési hirdetmény kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Csáktornyái takarékpénztár részvény társulat 
végrehajtat (inak Jákopcsics Terézia férjezett 
Zorics Jánosné Csáktornyái lakos végrehaj
tást szenvedett elleni 1650 írt tőke köve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a nagykanizsai kir. törvényszék a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén levő Csáktor

nyái 881. tkv. 129 b. hrsz. a. 1648  frtra 
becsült ingatlanra árverést ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
lentebb megjelölt ingatlan az 

ÍHUU, é v i  m ó ja s  h ó  S. n a p  jó n  ii. 
e . ÍO  ó r a k o r

a Csáktornyái kir. járásbíróság tkv. tárában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 1 0 ° „-át készpénzben vagy

az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 8688. sz, a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. S-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 508

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.

Csáktornya, 1896. évi február hó 27

Schicht
törvényileg bejegyzett

V É D J E G Y E
i g e n  j ó l  k i s z á r a d  

k i t ü n ő e n  I i sz  t i i
f e l e t t e  t a k a r é k o s  a h a s z n á l a t b a n ,  

garantált tiszta és ártalmatlan a fehérneműnek és 
kéznek; egyáltalában a legjobb az összes szin- 

szappanok közül.

Senki sem fog egy kísérletet megbánni..

Csáktornyán kapható  :

g r G R Á N E R  T E S T V É R E K N É L ,
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