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A z  anya befolyása.
I. Napoleon egykor azt mondá a sainl- 

germaini leány-növelde igazgatónőjének:
—  A régi nevelési rendszer mit se ér 

fiatal leányainkat nem jól nevelik. Hol
itt a hiba?

—  Hiányzanak az anyák, felelte az 
igazgatónő.

Helyesen viszonzá a császár, 
ez egyetlen szóban rejlik a világnevelésének 
rendszere, képezzen nekünk anyákat, kik 
gyermekeiket nevelni képesek.

A nagy császár eme szavai tagadha
tatlanul bizonyítják, hogy a nőnek nagy és 
fontos befolyása van az emberi nem fej
lesztésére és ha az anyák helyesen fogják 
föl feladalukat. akkor a népnevelés töké
letes lesz.

Ha visszatekintünk az ó korra, azl vesz- 
szük észre, hogy az anyák befolyása a régi 
görögöknél nem érvényesüli annyira, meri 
náluk a nők alárendelt állást foglaltak el; 
az anya csakis akkor lelkesifé fiát/ midőn 
harezba vonult. »A  paizszsal vagy a paj
zson« mondja a spártai nő a távozónak. A 
rómaiaknál a nők nagyobb tiszteletnek ör
vendtek a társadalomban: ök vették ál 
gyermekeik nevelését; a leányokét teljesen, 
a linkét az első években. Eszerint befolyá
suk lényegesebb volt. Mindenek előtt Kor
nélia. a Grachusok nemes anyja magaslik 
ki. ki. midőn ékszereit kérdezték, anyai

büszkeséggel mulatott kél fiára. Veluria ér
vényesíti befolyását fián. mert a hazasze
retet elnémítja anyai szivét. Koriolán meg
kíméli a várost. Az áldozat teljes tudatában, 
melyet csakis az anyának hozott, igy szól 
utána: »Hómát megmentetted, anyám de fiad 
elveszett!«

De a mily jótékony az anya befolyása, 
ha fölfogta helyzetét, épp oly romboló az 
ellenkező esetben.

OH van Byron, vájjon embergv iilölete, 
az önmagávali meghasonlás nem az igaz
talan, heves, szeretet nélküli bánásmódban 
rejlett-e, melylyel édes anyja iránta viselte
ted. ki sántasága miatt gúnyolta gyermekéi?

Azonban bármily szellemdus legyen is 
az anya gyermeke c'icskoronájának viszfé- 
nye nem mindegyikét övezi körül. A láng
elme születik, de az anya szelleme mellett 
gyorsabban és könnyebben fejlődik. De Hisz 
az anyai szív  boldogságát nem a becsvágy 
kielégítése képezi.

Mindenki tudja, J/ŷ y a gyermek fej
lődésére, jellemének Képzésén* mily dón ló 
befolyást képeznek az első évek. Ilyenkor 
az anya befolyása legnagyobb és azt minden 
áron érvényesítenie kell.

Az anyának mindenekelőtt ismernie 
kell gyermekeit, azaz meg kell különbőz* 
telni egyéniségüket, előmozdítania tehetségü
ket. elnyomnia rossz hajlamukat, hogy ily 
módon képezve segíthessen. Nem szabad 
magái annyira elragadtatnia, hogy haragjá

ban izgatalan vagy zsarnok legyen irántuk. 
Igaz. hogy a gyermek hamar feledi a sér
tést, de a bizalmatlanság lehe könnyen visz- 
szamarad és az anya csakis akkor fogja 
gyakorolni a legnagyobb befolyást, ha gyer
mekének liatal lelkében föltétien bizalmat 
bir támasztani. A nevelés feladata mulhat- 
lanul áldozatokat kíván a nevelőtől: gyer
mekei jelenlétében mindig uralkodjék ma
gán. mert ha azok nem tanulják megismerni 
a haragot, gyűlöletet, irigységet, önzést vagy 
képmutatást, úgy aligha bírni fogják e tulaj
donságokat. Az anyának erkölcsi befolyása 
annál hatalmasabb lesz, ha a tökéletesség 
benyomását bírja előidézni; a gyermeki szem 
nem fedezi föl az apróhibákat és gyöngé
ket, mert a szeretet verőfénye eloszlat min
den árnyékot.

Meri habár évek múltával a tapaszta
lai és ismeret dús kincsét gyűjtöttük is, az 
anya képe, szava szent elöltünk; a legidő
sebb emberek is gyakran mondják szoká
sukról, nézetükről vagy tulajdonságukról: 
■Ezt anyámtól örököltem!« Hiába, a sze
retet feled hetlen!

Majdnem lehetetlen, hogy az anyának 
érzése, gondolkozásmódja ne hagyjon nyo
mói gyermekein. A gyermekekben kisebb- 
nagyobb mérvben mindig az anyára is
merünk. már csak folytonos jelenléte is 
lényegesebbé teszi befolyását az apáénál: a 
természeti hajlamok előmozdításában vagy 
elfojtásában, az elvek képzésében az apa

T Á R C Z A.
A  versenytársak.

Hódéi La

Dühtől kikelt arczczal állott Kovács Antal 
vegyeskereskedő üzleti helyiségének ajtajában és 
szikrázó tekintettel nézte, miként tolong a közön
ség s leginkább annak gyengédebh neme az ő 
versenytársa, Kriüner Péter üzletébe.

»Órületes szerencséje van ez embernek«, fe
leselt önmagával Kovács ur és idegesen csavar
gatta szürkülő bajuszát. »Igazán őrületcs egy 
szerencse! Mintegy két hét elolt jött egy kiéhe
zett kereskedő-segéd városunkba és foglalkozás 
után nézett. Mindenek előtt nálam próbálta meg 
szerencséjét és én oktondi azzal utasítottam el, 
hogy azt a néhány vevőt, kik naponként szórvá
nyosan meglátogatnak, egyedül is kiszolgálhatom.

bezzeg okosabban cselekedett az én verseny
társain Kriimer; alapos vizsgálat alá vette a piros 
ni'czu. kecsesen kipödrött szőkebrjuszu és nyúlánk 
testalkatú fiatal embert és az ő szögletes modo
rban értésére adta, hogy alkalmazni fogja ugyan 
üzletében, de kötelessége mindenkoron az üzleté
in  csinosan és elegánsan megjelenni, a vevő 
közönséggel szemben lekötelező modort tanúsítani 
s kiváltképpen hölgyek irányában a legelőzéke- 
nyebben viselkedni. Mily jóizűeket nevettem én 
akkor a nagyzás hóbortjában szenvedő Krümercn, 
ki azért a néhány megsavanyodott hiiring miatt, 
melyet naponkint elárusít, segédet tart, monolo- 
8‘zál tovább Kovács ur. Valóban azt hittem, hogy 
venségére megtébolyodott. És hová lyukadt ki a

dolog?! Az első napon magamba nevetve néztem 
a szőke kamaszt, ki ásilozva unatkozott Kriimer 
üzletének ajtajában, de mái másnap kezdett az 
üzlet környéke megelevenedni. Elejével csak a cse
lédek hada kereste fel Kriimer üzletét és kíván
csisággal vegyes tekintettel szemlélték az uj se
gédet, a ki ncfelejtskék szemével epedőleg követte 
az üzlet helyiség előtt elmenő hölgyvilágot, mintha 
csak Neukom hipnotizáló erejével rendelkezett 
volna, avagy villamos áramot lövell volna reájuk, 
egymást lökdösve tódultak he, miként a méhraj.

Ma, ma már nincsen a városban egyetlen 
fehérnép, ki nem a Kriimer boltjában szerezné be 
szükségletét.

Szallag, csipke, ruhakelme és egyéb házi 
tárgyak készlete, mintha egyszerre apadt volna 
ki mindannyinál és mintha ezen elfogyott tárgya-1 
kát egyebütt, mint Krímieméi, be sem lehetne | 
szerezni!

Nagyon természetes, hogy az a negédeskedő 
kalmár-segéd a hölgyeknek kecsesen kezel csókol 
és a legidősebb dézsa-comlesse-t is: "kezeit csó
kolom kisasszony« Üdvözlet lel fogadja. Sőt még 
a polgármesterné is leányaival már két ízben, 
Kriimer üzletében szerezte be tű- és ezérna 
szükségletét.

»No de engem nem fog legyűrni az a kép- 
mutató röflovag, sem pedig kifent-kent segédje : 
esküszöm kereskedő házam becsületére, hogy ezt 
nem hagyom boszulatlanul, valami olyat cselek
szem, mi öt teljesen tönkre teszi, de nem enge
dem az ősi Kovács házat, mely örök időktől fogva 
elismert üzlet volt. aljas verseny csatározások ál
tal porba tiporni és nem engeuem vevőimet szé
delgő politikával elcsábítani.«

S midőn az elkeseredett Kovács ezen boszú 
esküjét elmondá, ünnepélyességéhez a lenyugvó 
nap is hozzá járult, arany sugaraival bevilágítva 
kiaszol l arczát, mely ily módon megdicsőülye 
nézett ki.

Hogy Kovács esküjét híven megtartotta, azt 
a legközelebbi napok jelenségei kétségtelenül 
igazolták. <

Alig kél héttel a történtek után, egy regge
len. midőn Kriimer Péter az ő nefelejts szemű 
segédje közreműködése mellett üzletét felnyitni 
törekedett, utóbbinak karjai megbénultak, a bolt 
kulcsai megtagadták a szolgálatot, ő maga pedig 
mozdulatlan állapotban, mintegy megdermedve 
tekintett Kovács Antal üzlet helyisége felé.

Kriimer ur nyugtalankodva segédje késedel- 
niezésén, midőn annak okát kutatá, legnagyobb 
meglepetésére ugyanazon bámulatos jelenség tette 
bénává.

Megtörté szemeit, mert azt hivé, még min
dig az álom uralkodik felette; azonban ez mit sem 
használt, mert amit látott, az megfelelt a való
ságnak.

A Kovács üzlet előtt, egy fiatal csinos 
leányka, ügyes kacsóival kecsesen rendezgette a 

! kirakat tárgyait.
És mily ritka kellemmel teljesité mindezt! A

közönséges füstölt kolbászok, a szerény sajt és 
a prózais szardínia dobozok a költőiség sugaraival 
voltak zománezozva.

Hát még az a gyönyörű termet, a melyen a 
legolcs«' »hl* karton ruha is versenyzett a büszke 
bársony- és selyemmel, egyszóval a szinek össze- 
válogatása a ruhakereskedések e leglényegtele
nebb részeit is pompává emelték.



mindig szárazabb és könnyen csap ál az 
erkölcsi oktatásba, nü a gyermeknek röpke 
kedélyére kevés benyomással van: ellen
ben az anya játékba, mesébe szőheti az er
kölcsi elveket, már pedig a tetszetős mezbe 
burkolt oktatás könnyebben hat a gyermekre 
szároz. fagyos szavaknál.

Gyakran Ítélünk el meglelt embereket, 
a nélkül, hogy megfontolnánk, mennyit vét
keztek vagy mulasztottak el gyermekko
rukban.

Mennyi gonosz tulajdont lehetne az 
erkölcstelen anya gonosz befolyásának lulaj- 
donitani! Mily fájdalmas érzetet szülhet az 
illetőben, kinek az anyjára való emlékébe 
szégyen vagy megvetés vegyül! De a ter
mészet szülte kötelék oly erős. hogy még 
ilyenkor se szakad el.

A ki nem részesült a szerencsében, 
hogy az anya szorgos keze alatt nevelked
jék, kinek nem volt alkalma, hogy szerelő 
anya keblén örvendjen vagy sírjon, annak 
szivében elárvult őr támad, melyet még a 
szerelem és öröm virágai se képesek telje
sen el föd ni.

Ha az anya befolyása gyermekkorunk
ban lényeges, —  boldogító volt. még késő 
években is viszhangzani fog lelkűnkben. 
Szellemi hatalommal növekedik, mely tudtun
kon kívül van bennünk, mely vezet és melyről 
akkor se feledkezünk meg. ha a szeretett 
anya örök álomra szenderült. Hálás szivünk 
akkor is elismeri, hogy: minden a mii bí
runk, a boldogság, erkölcsi tudat, külső és 
benső javak minden a jó anya öröké, mert 
azt szeretetteljes befolyásának köszönhetjük!

Az iskolaév végén.
Hezárfdlak városunkban is az iskolák, 

s a Te Deum elhangzásával elnémult a 
gyermekek csengő hangja a művelődés 
templomaiban. Hol eddig vidám és zajos 
élet uralkodott, most csend és némaság honol.

Ha végigtekintünk a jelen iskolaév lör-

Kzek láttára Krainer ur ajkait kivelielellen 
káromló szó hagyta el és iparkodott a rendkí
vüli látvány hatásától elbűvölt segédjét, az üz
letbe vonszolni, miközben a bolt ajtaját hevesen 
becsapta.

Kzek után gonosz idők következtek.
A miként ez előtt a város asszonyai meg

rohanták Krümer üzletét, hogy a szép szőke se
géd egy-egy pillantását elrabolhassák, azonképen 
kijött kerékvágásából a férfi világ s valóságos 
ostromot intézett Kovács üzlete ellen : oly tárgya
kat is vásároltak, melyeknek nem csak hasznát 
nem vették, de némelyike, ezek használatának 
mikéntjével sem volt tisztában. S midőn a ravasz 
Kalmár éles elméjében azon (illet született meg. 
hogy az üzletével határos szobában »villás reg
gelizőt« létesít, ahol a bájos fekete szemű Mariska 
vajas és sonkás kenyérrel, kaviár, szardínia, sörrel 
és borral szolgálta ki a férfi vendégeket.

Kkkor nagyja és apraja, fialnia, öregje ki
vétel nélkül Kovács üzletében elégítette ki gyomra 
követelését és oltotta torka szomját: sokan 
szeszes ital nélkül is a szép Mariska kaczér 
tekintetétől részegedtek meg: szóval a város ösz- 
szes férfi tagjai Kovács ivójában összpontosullak, a 
város ismert hirhordói pedig arról is tudni akartak, 
hogy a szigorú elveket valló polgármester ur, egy 
villásreggeli alkalmából délután fél 2 órakor 
gőzölgő fejjel és ingatag léptekkel távozott a 
helyiségből.

Kzen körülményi azonban kétfélekép oku- 
dntolta a közönség: egy része ugyanis a szép Ma
riska bájos mosolyától, másik része pedig a bor
nak mértékén túl való élvezetétől vélte itta
sul! nak. az ebédezésről is megfeledkezett pol
gármestert.

(Végi* kft vetkezik.)

ténetén örömmel konstatálhatjuk, hogy ez 
az év fordulópont Csáktornya közművelő
désében. a mennyiben egy oly eszme való
sult meg hosszas vajúdás után —  a 
mely úgy a magyarosodásra, mint a köz- 
művelődésre rendkívül jótékony hatással 
lesz. A jelen tanév elején városunk egy 
régi (»haja ment teljesedésbe a polgári leány
iskola létesülésével. és e körülmény a nő
nevelést. a mely eddig csak az elemi okta
tásra szorítkozott. —  mindeddig nem is
mert virágzásra emelte. De nemcsak a 
közművelődésre, hanem kivált a hazafias 
érzés emelésére volt rendkívül üdvös ezen 
intézmény létesülése. Leányaink közül azok, 
akik nem elégedve meg az elemi iskolai 
oktatással, magasabb kiképeztetés után tö
rekedtek. eddig többnyire a szomszédos or
szágok e nemű magasabb tanintézeteit ke
resték fel, s itt idegen környezetben, idegen 
helyen, idegen nevelők hatása alatt, ha egé
szen el nem is törlődött, mégis csak elmo
sódott az elemi iskolában fölébrésztett nem
zeti érzés. S leányainak éppen abban a 
korban — az ifjú-korban éltek idegen 
környezetben, a midőn az emberi lélek a 
nemes, magasztos érzelmek befogadására 
legalkalmasabb. De most a polgári leány
iskola felállítása óta nincs már szükség 
arra. hogy leányaink idegen iskolákban nyer
jék magasabb kiképezletésüket hanem itthon, 
magyar társadalomban, magyar nevelők ke
zeire bízva, nemzeti érzésű, igaz honleáyokká 
válhatnak.

Ugyancsak ismételtei] örömmel kell meg
emlékeznünk amil a lélekemelő, magasztos 
ünnepélyről, melynek május 9-én tanúi vol
tunk s melynek egész lefolyása, kitűnő el
rendezése. teljes sikere fényes bizonyítéka 
volt úgy a Csáktornyái tantestületek buzgót 
áldozatkészségének, erős hazafias érzésének, 
mint a Csáktornyái közönség minden nem
zeti ügy iránt tanúsított élénk érdeklődésé
nek s lelkesülésének. Valóban a muraközi 
nemzeti érzés olyan hatalmas megnyilatko
zása volt ez az ünnepély, mely biztos zá
logul tekinthető arra nézve, hogy e nép. 
mely dalaiban, érzületében már úgy is ma
gyar. néhány éviized alatt nyelvében is 
az lesz.

Nem kevésbé örvendetes ezen iskolaév 
történetében a Csáktornyái közs. iskolaszék 
azon fontos és hazafias érzéstől áthatott ha
tározata. mely a németnyelv tanítását az 
elemi iskola II. és III. osztályában megszün
tette s ezzel a magyar nyelvnek még az 
eddiginél is intensivebb módon való tanítá
sát lehetővé lelte. Valóiban szebben nem 
ünnepelhette volna meg az iskolaszék a 

, milleniumi évet mint midőn ezen határoza
tát hozta.

A tanévet méltón fejezte be a polg. 
iskolák záróünnepélyén Huzsicska Kálmán 
dr. kir. tanfelügyelő űr ama rendkívül fon
tos és örvendetes kijelentésével, melyben 
tudtára adta a városi közönségnek, hogy a 
régi óhaj —  a polg. iskolák államosítása 

a közoktatásügyi miniszter legújabb in
tézkedése folytán —  már a jövő tanévben 
életbe lép. Nagy tehertől szabadítja meg a 
várost ez az intézkedés és az igy megta
karított erőt most már kizárólagosan az 
elemi népiskolára kell fordítani. Ezt az is
kolát még az eddigi állapotánál is virág
zóbbá tenni, továbbra is egyik főfeladata 
városunknak, mert a —  községek legszebb 
ékessége: lakóinak műveltsége.

br.
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évfolyam a 8-ik negyedébe lépett: ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizető
inket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési dijakkal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek. nehogy a lap szétküldése fennakadás 
történjék. Tisztelettel

ti kiadóhivat ti /.
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, 

tanfelügyelő június hó 2(>-án városunkba 
érkezett. Junius hó 27-én részt vett a pol
gári iskolák és a községi elemi iskolák zá
róünnepélyein. A községi elemi iskolák záró
ünnepélyén személyesen nyújtotta át lel
kes beszéddel Jeney Gusztáv igazgatónak a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 50 fit 
jutalmai a magyar nyelv oktatásában elért 
jeles eredményért. Cgvancsak 27-én vett 
részt a királyi tanfelügyelő a községi isko
laszéki ülésben, mely a polgári iskolák ál
lamosításának n agy fontosságú ügyét tárgyalta, 
miniszter úr erre vonatkozó leirata alapján.

Kinevezés. A belügyminiszter a perlaki 
anyakönyvi kerületbe helyettes anyakönvv- 
vezetö helyettessé Tóth Sándor áll. el. i*k 
igazgatót nevezte ki és öt a házassági anva- 
könyvvezetésével és a házasságkötésnél való 
közreműködéssel is megbízta.

Dr. W olf Béla Csáktornyái orvos ta
nulmányútra Berlinbe utazott. Távollétében 

ami pár, hétre terjed dr. Krasovecz 
Ignácz járásorvos fogja helyettesi teni.

A fóldmivelésügyi m. kir. miniszter 
Szabó Döme pórszombati lakost Zalavár- 
megye alsó-lendvai járásában a állandó gaz
dasági tudósítói liszttel bízta meg.

Áthelyezés. Böhm Ignácz helybeli posla- 
és távírda tegédtiszt hasonló minőségben X.- 
Kanizsára helyeztetett át. helyébe a Csák
tornyái posta- és távirdahivalalhoz Klein 
Jakab n.-váradi posta- és távírda segédtiszt 
lelt kinevezve.

Eljegyzés. Neubrun József iparos Zala
egerszegen eljegyezte mull hó 28-án özv 
Stern Henrikné kedves leányát Czeczilia 
kisasszonyt.

Esküvő. Decz Márton helybeli fiatal 
rajzoló mull hó 28-án vezette oltárhoz 
Zsilják N. helybeli lakos kedves leányát 
Teréz kisasszonvt.

Gyászhir. Hars Henrik perlaki nagy
vendéglős f. hó 8-án virradóra szivszélliii- 
dés következtében 50 éves korában elhunyt. 
Halálát 8 fetnött leánya és számos rokona 
gyászolja. Béke hamvaira!

Mura-Szt -Mártonból írják, hogy hétfőn 
este zivatar alkalmával a villám leütött s 
György hegyen egy házat fölgyujtott. Czoder- 
man Ferencz györgyikei lakos a cseresznye 
fáról leesett s nagy belső sérüléseket szen
vedett.

Halálozás W'eisz Samu h'»kereskedő 
Csehovcczen múlt hó 28-án 07 éves korá
ban hosszú szenvedés után meghall.

—  Millenáris iskola. Junius 24-én tarta
tott a mura-szt.-kereszti millenáris állami 
iskolában az első vizsga, ügy a tanító va
lamint a tanítónő a rendelkezésükre álló 
rövid idő alatt rendkívüli eredményt mu
tatlak fel. Kifejezést adott ennek dr. Huzsicska 
Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő, ki Dsz- 
terhuber László földbirtokos. Margitni József 
képezdei igazgató. Hol tér Márton lelkész s 
több vidékbeli tanítóval jelent meg a viz*
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gán. Tanfelügyelő buzdító szép beszéde 
után az egész társaság Mura-Siklósra ment. 
hogy az oltani rk. isk. vizsgáját meghalgassa. 
Itt is nagy elismerésnek adott kifejezést kir. 
tanfelügyelő s erre a tanító szakértelmével és 
buzgóságával egyaránt rászolgált.

Halálozás. Szabó Kálmán nyugalma
zott honvédföhadnagy élete 55-ik évében el- 
hunyt Bellatinczen. Nyugodjék békében!

Muraközi hegyvidéki vizsgák. Június
29-én és 80-án tartatlak meg a hegyvidéki 
állami iskolák évzáró vizsgái. Már kora 
reggel jelentek meg 29-én Királyiakon: dr. 
Huzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő. 
Kolbenschlag Béla főszolgabíró. Tóth István 
uradalmi tiszttartó. Margitai József állami 
tanitóképezdei igazgató. Dékány Mihály ké- 
pezdei tanár. Kithmüller Ármin uradalmi 
fő vadász, kik sok szülő és taniigybarát. több 
községi jegyző és számos muraközi tanító 
részvételével Királyiakon kezdték meg a 
vizsgát. Innen a második liegykerüleli ál
lami iskolába mentek. Következő napon a 
negyedik liegykerüleli, strici«>i és ráczkanizsai 
állami iskolák kerültek sorra. Az évröl-évre 
nagyobb mérvben jelentkező szellemi siker 
s az iskolák hazafias érzülete, általában pe
dig a növendékek egyszerű magyar dalai és 
lelkes szavalatai mélyen megindították az 
összes jelenlevőket. Kir tanfelügyelő minde
nütt lelkes buzdítással osztotta ki a magyar 
nyelvben szép előmenetelt leli növendékek
nek a megyei törvényhatóság és (»gyes lel
kes tanügybarátok jutalmát, Fgyanezen al
kalomból részesüllek jutalomban a magyar 
nyelvben magukat kitüntető muraközi és 
vendvidéki tanítók. A jutalmat a lörvény- 
hatóság. nemesi választmány és dr. Mandel 
Pál országgyűlési képviselő adományozták. 
Az ünneplő közönség régi szokás szerint a 
ráczkanizsai lombsátorban ebédeli és mon
dott ezigányzene mellett szép és lelkes 
köszöntőket.

A polg. isk. zárünnepélyének, mely 
múlt hó 27-én tartatott meg. kiváló jelentő
ségei adott az a körülmény, hogy ill telit* 
a szintén jelenlevő Huzsicska Kálmán dr. 
kir lanfelügyelő azl a fontos nyilatkozatot, 
hogy a polg. isk. államosítása most már 
csak napok kérdése. Kz volt egyszersmind 
a polg. leány iskola első zárünnepélye is. 
Az ünnepély szavalattal és énnekkel voll 
összekötve. A szavalok közül különösen ki 
kell emelnünk Wollák Krzsi polg. leáuyisk. 
II. oszt. tanulót, ki Arany J. Ágnes asszo- 
nyá- nak kitűnő előadásával valóban méltóvá 
tette magát a szép számban megjeleni kö
zönség meleg elismerésére. Szolgáljon neki 
ez az elismerés buzdításul a jövőn* is.

Lopás. Biskup Ilona |»ottani illetőségű 
cseléd Icán ytól f. 28-án a varazsdi Ilid mellell 
fekvő erdőben 6 fejkcndől. ö szoknyát. 8 
inget, í  kötényt. 8 reklil. I drb. tarka vász
nai. | drb. tő frl értékű imakönyvel és i  
fit készpénzt loplak el. A tettest Mikácz 
Lva dráva-szl.-iváni csavargó nő személyé
ben a csendőrök elfogták, de ő daczára 
Alinak, hogy az ellopott tárgyak az imaköny- 
vön és a készpénzen kívül nála megtalál
ónak a tett elkövetéséi mindeddig ko
nokul tagadja.

— Novák Ferencz, zalaujvári korcsmáros
külfárai körgyám mull hó 21-én nyom- 

talanul eltűnt. Eltűnésének okai még mind
ed ig ismeretlenek de valószínű, hogy csa- 
ljbli viszály miatt távozott. Mint értesülünk 
az eltávozott korcsmáros —  ki különben is 
Jómódú parasztgazdák közé tartozott 
Amerikába szándékozik kivándorolni.

,.Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató *,
a fő- és székváros, valamint a kiállítás te
rületét írásban és képben biten és érdeke
sen mutálja he az olvasónak. A Millenniumi 
Kalauz Kiállítási Kimutató Budapest térké
pével van ellátva s czélszerii és szakavatott 
beosztásánál fogva, hivatva van arra. hogy a 
fővárosba érkezőket végigvezesse Budapest 
és az ezredéves kiállítás területén, felsorolja 
és illusztrálja annak nevezetességeit és lát
ványosságait. megjelöli az irányokat, melye
ken kérdezösködés nélkül eligazoclhatik, szó
val birtokosának kellemes és szórakoztató 
tolmácsa leend. Ára öO kr. kapható: Fischel 
Külöp (Slrausz Sándor)könyvkereskedésében.

Honi ipar. A nagykanizsai sörfőzde 
részvénytársaság, melynek kitűnő minősé
gűnek bizonyult gyártmányai sikeresen ver
senyeznek a külföldi sörfőzödék árpalevével, 
Strabia testvér(*k uraknál Csáktornyán sör- 
raktárt tart. Csáktornyán majdnem kizárólag 
gráczi sört fogyasztottak; a midőn tehát 
Strabia testvérek urak arra vállalkoztak, 
hogy az idegen gyártmányok kiszorításával 
a honi ipar termékeinek nyerhessék meg a 
az oltani fogyasztási piaczol, ezzel inig egy
felől a hazai ipar támogatása körül fejtenek 
ki dicséretre* méltó tevékenységet, addig más
felől a fogyasztóknak is lesznek szolgálatot, 
a mennyiben a szépen proszperáló nagy- 
kanizsai sörföződe osztatlan elismerésben 
részesülő gyártmányaiból állandó raktárt tart
ván. gondoskodnak egyúttal arról, hogy min
dig friss, erőteljes és zamatos sör kerüljön 
a sörfogyaszló közönség elé. Gondolja csak 
meg minden sörkedvelő, hogy mily jelenté
keny összegek vándorolnak évente nálunk 
elfogyasztott sör ára ezimén a külföldre, s 
ha emellett ügyelőmbe veszi, hogy a hazai 
ipar támogatása állal hazafias ezélokat is 
követ, mert növeli ezáltal a honi ipar adó- 
képességél és gazdasági lermékeink feldol
gozása végett sem szorulunk annyira a kül
földre*: úgy hasonló minőség és ár mellett 
bizonyára mindenki a honi ipar termékeit 
fogja előnyben részesíteni.

Lopás. Mull hó 28-án özv. Slefán 
Amália helybeli lakostól I í frl 50 kr.-l tar
talmazó pénzlárczá! loplak el. A tett elkö
vetésének gyanúja Sinkó István zalaujvári 
csavargóra és Karén Francziska szintén 
zalaujvári cziginynőie bárul, de az ellopott 
pénzt még som sikerüli megtalálni.

Fiséból Fiilöp (Slrausz Sándor) nyomda- 
üzlete részén* egy tanuló felvételik. 8 1
közép vagy polgári iskolát végzett iljak 
előnyben részesülnek.

C S  A  1» X 0 K.

A  kiállítási faluról.
lila : Dr. Kovács Gyula.

(Vége.)

A hóinak is kél vege, a falunak is két 
szöge van. A községháztól jobbra a másik. 
Kz a szöge a magyar pásztoréiul bemulalá-' 
sáliak van szentelve. Ili van a breznóhányai 
juhászkunyhó, a felvidéki tűn'készít és. a hí
res hrimzának műhelye. Benne a katlan, az 
üstök, az akasztó horgok, fejödézsák. szóval 
minden, minden, a mi ehhez a mesterséghez 
tartozik. Mellőle a magyar vándor (nomád) 
pásztoréiul utolsó maradványa, a cserény, 
a kecskeméti tanyák jiásztorkunyílója; vesz- 
szüvonásból van: Szegedi György, Kecske
mét város gazdasági tanácsosa Hermán

Olló néprajzi tudósunk közreműködésével
létesiletle.

A cserény nyel szomszédos a »vasaló«, 
a hortobágyi pásztorság nádépitménye, melyet
gúzs vessző tart össze. Végül a kerékalakú 

kontyos . Turkove számadó gulyása, Finta 
Miklós állitóttá és rendezte be.

S most csak egyet tartozom még ki
emelni, azt. hogy e falu maradandó közin
tézmény alapvetője. A 120 drb. bábú, mely 
a különféle jelenetezésben hat hónapon ke
resztül mulattatja a tátogató közönséget, az 
a kápráztató sok népviselet, melyet a bá
bukra húztunk, a thékák, padok karosszé
kek. kastenek és tányérosok, a kormos fa
zekak. a nyársak, szakajtók, tekenök, a 
melyeket a házakban látunk kivétel nélkül 
a néprajzi muzeumbe kerülnek, s ha a gond
viselés is úgy akarja, századok múltán is 
hirdetni fogják, hogy volt egy országos ki
állítás. mely a nemzet ezeréves fennállásá
nak emlékére összegyűjtötte a népélet jelleg
zetes tárgyait, hirdetik majd akkor, a 
mikor a kultura nivelláló hatalma eltörölte 
már az emlékezetből is a festői népviseletei 
és e házberendezési tárgyak már csak a 
múlt kedves emlékeit fogják képezni!

A mily vonzó lesz akkoron ez a muzeum, 
oly varázserejü lesz —  jól tudom —  a 
kiállítás tartama alatt a benépesített falu. 
Igen benépesített, mert a faluban havonként 
több ünnepély lesz. Felvonulnak czifra szer
számú fel pántlikázott lovaikon a szerb le
gények, a szemre való ormánsági menyecs
kék. a pengősarkantyus matyók, a tarka 
szoknyát viselő egri Marcsák, a fehérruhás 
sváb lányok, hogy egy-egy lakadalmat, 
búcsút, szüreti, aratási ünnepélyt tartsanak 
a faluban. Aztán a bőkezű miniszter 50%-al 
mérsékelte a zónát, barakkot is épit, nép
konyhát állít a földmives népnek, hogy a 
legtávolabbi határszélről is, össze-vissza 5 
frt költséggel jöhessen el két napra még a 
legszegényebb ember is.

Ilyenkor aztán ugyebár ott leszünk mi 
is mindnyájan. Az a kézszoritás, melyet 
ilyenkor a nemzetiségekkel váltunk az öröm, 
melybe belevegyülünk, a táncz, melyet a 
néppel eljárunk mind egytől-egyik annak a 
magasztos érzésnek lesznek kifolyásai, mely a 
haza minden Int tiát kivétel nélkül elfogja, 
midőn itt a faluban, az igazi egyszerűség, a 
keresetlen jókedv tanyájában ünnepeljük 
nagy nemzetünk ezeréves fennállásának 
ünnepét.
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S v e  p o š i l jk e  t i r n e  s c  z a d r ž a ja  

n o v in a l i .  n a j s c  p o š i l ja ju  na 

i in c  M arg ita i Jožefa u re d n ik a  

vu  (Jakovec.

Izd a te ljs tvo  :
K  n ji ž a r a  F i s e h c l  F i l ip o v a ,  

k a m  s c  p r c d p la t e  i o h z n u n c  

p o š i l ja ju .

P red p la tn a  cena je :

M E D J I M U R J E
na h orvatskom  i m agjarskom  jez iku  izlazečj d ružtven i znanstven i i povučljiv i lis t za puk 

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t  i to: vu  sva ke  nedelju.

< tbznane sc poleni pogodbe 
I fal ra c u naj ú.

Službeni glasnik: »Hakovečke Sparkasse«. »Medjimurske Sparkasse . Sparkasse Okolici* (lakovca . i. I. d.

I/ deleiracijiih.

Minister vanjskih poslov spominje na
ročilo Hinnunjsku. ter sa livalom naglašava 
njeno skroz korektno držanje. lUununjska 
je, hvala mudrosti i državničkoj uvidjarnosli 
njenoga vladara, ter darovilosli njenih uprav
nika. vu tolikoj mjeri polilički zrela, da je 
véé sada važan faktor vu evropskom gru- 
pirauju država. Naši su od noša ji prema 
Humunjskoj najbolji. ter je  minister uvje- 
ren. da ée se s obed ve sl rane naslojali. 
kako bi ovi odnošaji trajno ostali ovako 
izvrstni kak vezda.

Ni s daleka nije tako posoljen položaj 
Srbije. Ova zemlja, koja seje vu šestdesetih 
godi na h mogla smatrali malom uzornom 
državo m, denes je  povodom polil ičko-slra- 
načkih borbah iz nutra lak razklimana. ler 
korara lak nesigurnom puLanjom. da njezini 
prijatelji stopram sa žalošču prah* ujeziti 
razvitek od zadnjih godina. l!z lo su vu 
Ittogradu voljni za vlastite krivnje proglaši- 
vali druge odgovornimi, pri čem se zaboravlja. 
da bi tako ponašanje moglo bili. pogiheljno 
po interese kraljevine. Mi doduše nečemo 
okrivljivali sprijateljeni srbski narod za nes
pretnosti i preljerivanja pojedinib poliličarab 
ali ipak želimo vrlo ozbiljno opomenul one. 
kojih se tiče, da neposlupaju načinom.kojim bi 
se javno mnenje vu Srbiji moglo zavesi i. 
ter bi lo komično moglo imali za posljedicii. 
da bi se doista vrlo velika blagohotnost, šlo

Z A B A V A .

Nezrelo šala.

Kad je jednog dana u velikoj Ruda- 
pešti bila saborsko siednica van le su s e  

ablegati. jer su svojoj dužnosli podpuno 
zadovoljili, čislom saviestjuin razbadjali. svi 
u gala odieči, stalo je množina puka pri 
muzeumu. koja je laj razhod gledala lak. 
da su se gospoda ablegali morali kroz lupe 
na to rekuč tiskali.

Svaki je najine hotel one svojimi oči 
videti, koji su tak gjegjerno za dobro 
puka govorili le nisu jezikom šparali. gde 
je bilo potrebno mir i praviru branili, škodit 
odvračali, izobraženje i imelak podigavali.

Med ovimi na hiljade gledavrev su 
stali i dva. med kojimi se je i spomenek 
na skoro započel: najine jedan seljak iz 
Tč Ičnja. koj je rad pital, ali ne uviek naj- 
pametnije jedan veseli Reštanec, koj je  rad 
odgovaral. ali više kral lak šalno. da se je 
moglo na ono prirečja misliti: »Kaj je preveč, 
nije niti »-kruhom dobro .

Naš dobri seljak je najine začudjeno 
glodal ov veliki broj odlične i poslovanja 
vriedne gospode. koji su svečano iz sabo«*-

ju osiečamo prema našim susjeduna na Savi. 
mogla znatno umanjili.

Vu Ihigarskoj su nastali normalni od
nošaji. pokehdoh je Porta priznala kneza s 
odohrenjem ostalih vlasli. Ipak ni In nijesu 
unularnje prilike sasvim povoljne. Mi smo 
medjulim uvjereni. da če km‘zevina. koja 
se je do vezda pokazala kakli elemenal 
mira na balkanskom poluotoku. vu prvom 
redu okolo loga naslojali. da opravila s i 111 - 
pali j *. koji* smo joj od prvog p ičelka dokazi vali. 
Mi s:» iilamo. da re itmjeli vu vsakom po
gledu s voj u samostalnosl ruvali i klonili se 
svake akcije, koja bi bila vu prečki sa 
čvrstom odlitkom vsili velikih sila. da nere 
lerpeli nikakve konllagracije na I »alkanu. 
Da li če se zemlja pri lom krepili navodilo 
okrčpljujučimi Iraki izločile zore. ili če se 
radje obračali prokušanom zapadnoni sunru.
10 je po mnenju govornikovu posve irele- 
vaulno: mi bar nečemo upi i va I i na ujezili
11 k 11 s (gusluš) vu lom praven.

Sa Franrezkom podržavamo sveudilj 
naj prija I nije odnošaji*. a lo se več lime 
lumari. šlo naši specijalni auslro-magjarski 
interesi nigde nekolidiraju sa franci zkim 
interesima. V/, lo si* Francezka tako iskreno 
zauzimlje za mir. da se uvjek moremo vu 
nju zaufali. kad se radi o miroljiibivom 
resa vanju evropskih pilanjah.

S Knglezkom vežu nas Iradirione sim- 
palije. pak se s obed ve strani* nasloji. kako 
bi se očuvale. Tim povodom osvrče se go

niče sl upali, je si je mislil, ovile hude sad 
sve glasovih* inuževe videti mogel, o kojih 
je još kakli školski dečer u školi a i pol- 
lam govorili čul.

/alo stiha drukne s laktom svoga soseda, 
le ga zapita:

Dragi gospone. prosim njih nek mi 
povejo, jeli nije ovile med oveini i Deak 
Feri* nrz ?

No dragi moji člevci svi dobro znadu. 
da je Deak Ferenrz več dugo m rle v  le je  
iislied loga nemoguče. da bi godim* ISlhVr. 
kad se je  lo najmedogodilo. m *d ablegali bil. a 
lo siromak seljak nije znal. a niti mu lo 
nije moči zamierili.

Pešlanrovu šilu je pričelo ovo pitanje 
žegelali i on posve ozbiljno odgovori: Je. 
dakako dragi kumek, gledite on tam siedi 
debeli je Deak. koj sad ruku na prša po
stavlja. kak da bi ga srdce bolelo. Znjim 
ide Petöfy Sándor, on mladi visoki: lo su 
si najholji prijatelji, koji si »T i« govore i 
zalo sede u sabornici na istoj klupi jedan 
polag drugoga.

(Jevri opel svi Znaju. da je RetdIV u 
ralu od I8i*9. godim* pri Srliassbitrgu kakli 
junak opat, a u sabor nije nikad bil birmi,

vornik na pitanje o lak zvanom ekspediciji 
na Dongolu. Kad je Knglezka u lu svrhn 
zaizkala vekšu svolu iz pričuvnog fonda 
egipalske blagajne za državne dugove. mi 
smo o lom imali sudili samo sa linanrijal- 
nog gledišia. da li ji* najmre laj zabljev 
vu interesu vjarovnika. Drosudivši savjestno 
i ločno lu sl va r. mi smo došli do uvjerenja, 
da se englezkom za111ji*vu more bezuvjetno 
zadovoljili, ler smo na dolično pitanju vu 
slogi sa njemačkim i lalijanskim kabinetom 
dali pozitívan odgovor. Medjulim su Fran- 
rezka Husija protestirale proli kreditu slranoin 
iz političkili razloga. »Iranom radi toga. ar 
su dolični kabineti zastopali mnenje, da se 
rezervne blagajne za spoinenulii svrliu načelno 
nesmijii upolrebljavali. ler da bi vu vsakom 
slučaju za lakvu u potrebo potreben bil jedno- 
glasni zaključak. Ali se s lini nismo mogli 
stožili, ler smo i dnnas mnenja, da ono 
sbvačanje nije osnovano na propisih. koji 
vrčih* za povjerenslvo državnih dugovah 

Minister za v ršujuči objašnjenja. prepoiura 
osnove minislarslva za izvanjske poslove. 
(Živo odobravanje).

Alladočeski delegat dr. Kramar vu po- 
dulj«*n je govoru podvrgaval kriilri exposé 
grofa (ioluchuvskogn. Slažuč se s ciljcvi 
naše vanjske politike, da si* uzd rži mir. 
ipak neniore odobrili ni sredstva ni puleve. 
šlo ib minister u lu svrliu predlaže. Slano- 
višle. na kojem sloje (lesi prema trojnem 
savez i. poznalo je. a nije s* premendo.

ali njegova piesnička diela su mnogim poz
nala. i k »j je čleje srdce mil se diže.

S *ljak pako bil je presrelan. da mu je 
bilo dano ovakove dva velike inuževe u 
lire videli. A kul j* š.iljivdjija opazil, kak 
je njegov sosed labkovieran. pričel mu je 
11 svojoj jugunasloj volji još množinu pie>- 
nikali. učeiijakah. generalab i ostalih poka- 
živali, same bikove, kojih kosti več zdavuja 
u zemlji počivajo. Vöríismarly-a. Klauzál 
(bíbora. KiVIv«Vs Jožefa. I>bszörméiiyi-a. Ibi
li vadv-a Lászli'i. koj navadno o Soroksárit 
stanuje. Allilu. koj samo negda u siedniru 
zna dojli i akoprem kralj, u sadašnje vrieim* 
nesini* po Ihtdapesli korúiul na glavi nosili, 
i. I. d.

Nad lini su se seljaku oči svielile oil 
samog blaženslva i veselja i on bi bil oil 
same radosti nad lini. da sada pozna toliko 
glasovilih Ijudili svoje domovine, najrajši 
u vis skočil, da nije bil u stiski množine, 
koja se je  u Sandor-utcza tiskala kakli za- 
gvozila slišnjen.

»N o « —  veli - »loga si nebi bil mis
lil. da je sve danas ovile najdem! To me 
je izbilja tako razveselilo, da nemogu pove
dali’ - Sad moram odmali se i Ioiiion 
žulili i ženi i ilieri pripovedali. kak sam je 
ovile sve videl i kak su oni gospone bili



Posljednjih 'Ivih Rodinah rinilo se j,.. (|:l se 
naša vanjska politika bliža putevom. kaj su 
iii Besi označi vali. Na prestolni govor, vu 
kom je opetovano i ostro naglasen trojni 
savez, razoriI je te iluzije. Trojni jo savez 
svakako vojuički oslabljen situacijam vu 
Italiji i okretom vu Bugarskoj, koja n er o 
više svojom vojskom stil iti zaledja. I)a smo 
s našom mnogogodišnjom politikom na Bal
kanu gotovi, o lom nam se nekaže ni kaj. 
ver samo da pozdravljamo priznanjekneza Fer
dinanda. Nemogoč sistem se je porušil, ar 
je lak moralo bili. Brije sc* je doduše tajilo, 
da tiramo ikakovu aktivnu politiku na Bal
kanu i vjerovalo da nikaj drugo nelražimo, 
nego da zaštitimo slobodu balkanskih državah. 
To je bilo samo rečkanje. Mi smo na Balkanu 
tirali vrlo aktivnu politiku, a oslanjali ju 
na osobe a 11 Stambulov. Mi smo zahora- 
vili. da ondi živijo pravoslavni Slaveni, pak 
smo racal na li. da se onde nemogu izpra vili 
lalinge, kakove je Itusija p »rinila s  Kaul- 
barsom. A ovu je politiku Magjarska enlu- 
ziastično podupirala, a nije bilo d o s l a  hladno
krvnosti. da se proranma, kak c;e nas 
progonstvo Bumunjah i Srba h vu Magjarskoj 
tc*r zaoštrenje agrarne politike interesa Ma- 
gjarske dovesti s agrarnimi zemljami na 
Balkanu vu još vnogu veni i pogibeljnešu 
opréku. nego brutalna nespretnost jc*dnog 
Kaidba rsa.

(lovornik kritizira i osudjuje post upa k 
Magja rskc*. koja je Srbijo kvarim vidni la vu 
izvozu svinjah ter preigrala ondi vse sim
patije* za monarkijii. Isti naprednjaki niso 
više naši priijalelji. Odgovor je sledil na 
poziv k milenijski proslavi.

Isto tako izgubili smo vsaki upliv vu 
Bugarskoj. Ono. kaj je knt*z Ferdinand uradio 
nije vri 11 i I s pukog hira. ver jer je bil uvjel 
njegova obstanka vu Bugarskoj. A la s e  

politika više neée plemeniti Za Slanibidova 
snovali sn balkansko federacijo proti Busiji, 

a danas se ista ova ideja javlja pod 
protektoratom Busijc*.

Obedvc* zemlje. Srbija i Bugarska. za 
našo su industrijo izgubljene*, a Bumnnjska 
mi sc* glede loga pridružuje.

Bilo bi lakaj zaliman. kad bi se čokato

na lalinge ruske politike. Bolilika kneza 
Lobanova postaje vu Busiji tradicionalna. 
Ona se nimalo nomeša vu unutarnje [»oslove 
balkanskih zemalja. ali ide* za čvrstim skup- 
nim vanjskim poslupkom. Husija nelreba 
Barigrad. dok je on Ilirski, slaba Turska 
dovoljna je Busiji. koja dalje cilja nego li 
na Balkan. Na Balkanu ona drugo not raži. 
nego izvjeslnost, da se Bugarska vu slučaju 
rala m re cliči proti njo j. Hz le činjenice za 
nas nebi bilo tc*žko, da ih lojalno priznamo 
ter sc* s Busijom zauzmeno za krščeni k e 
vu Turskoj. To bi zajamčilo mir, a nebi na 
smetalo slobodno krelanje ni vu trojnom 
savc*zu.

Bini se ipik. da naša vanjska politika 
m rle za tim. več da sc* oslanja na Knglezkn. 
čemu se moramo prolivili Ni jedna država 
nije n zadnje doba toliko s * zagrozila miru 
svojom bez »bzirnom i egoisličnom politikom 
kak Knglezka. rpučiijem na Armenijo, Trans- 
v.d. Venezu *lii. Arabijo, a tvrdi se, da on 
podmtVv i listának na Kreti. Isto tako vnogo 
s* govori o lom, da A ust rija posreduje iz- 
meclju Knglezke i Njemačke, pak bi bil vrlo 
zahvalen Nj ego voj preuzvišenosti. kad bi 
asu hotela o toni vputili. kak i o razlogih 
za to. ar kak se meni čini, neupučuje nas 
haš nikaj na Knglezkn.

To je naše stanovište o vanjskoj poli
tiki. a priznali če* nam svatko, da netražimo 
drugo nego mir i pravednost na prema vsim 
narodom, ter zaštitu velevlastnog položaja 
naše države.

Tim povodom upravlja govornik na 
ministra sljedeča pitanja:

I Je li trojni savez obnovljen V Ako je:

*J. Da li su objelofJanjenu saveznu ugo
voru s Njemačkom kod obnove dodane 
k I a 11 s 111 c * glede iztočne politike?

Je li kod obnove ugovara i izet obzir 
na Maliju?

i. Kaj kani m initi Vaša preuzvišcmosl, 
da se poboljšajo siisjcdiii odnošaji prema 
Srbiji ?

;> Kakav jc* položaj zaiizimala austrijska 
politika na prema englezko-njrmačkim cli le-
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rencijam gledom na dogodjaje vu južnoj 
Alriki i kako stoji Vaša preuzvišenost na 
prema opreki interesa izmedju Busije i 
Knglezke ?

/a tim su govorili grof Wurmbrand, 
koji je stavil upit glede iztočne politike 
trojnog saveza, dr. Bareuther, koji odobrava 
politiku trojnog saveza, grof Zedtvitz, koji 
je naglasil, da su obzirom na svinjsko počast 
identični interesi Austrije i Magjarske.

Minister grof Goluchovski dva je maha 
odgovoril dr. Kramaržu i ostalim govornikom. 
Brije vsega odbil je tvrdnju, da intimni od
nošaji medjti vlastima trojnog saveza mogu 
zlo djelovati na odnošaj prema drugim vlas- 
t ma naročilo na prema Busiji. Austro-Ma- 
gjarska žc*li samo mir ter pozdravlja s pri
znanjem držanje vlastih na prema raznim 
balkanskim pitanijma. Dok god bide Busija 
uztrajala uz ovu politiku, dotle češe š njome 
moči složno i sporazumno raditi. Mi moramo 
prije vsega, kaže minister, zadržati pred 
očima naše interese i cilj naše politike: 
uzdržanje i ojačanje samostalnosti balkan
skih zemaljah, a vse vlasti, koje vu tom 
praven rade, mogu se mulati našoj lojalnosti. 
Složan postupak s našimi bližimi saveznici 
n.‘izključuje dakle nipošto sporazumka s 
ostalimi vlastmi.

Na upit Kramaržov, da li je ugovor o 
trojnom savezu obnovljen i providjen klau- 
solom o iztočnoj politiki, odgovara minister 
da za obnovu nejma sile (nužde), ar ugovor, 
koji je public iran 1888. vrédi i nadalje sam 
po sebi. Usljed toga od padaj u i vse konsek
vence i kombinacije.

Kaj se tiče naših odnošajah na prema 
Srbiji, nahadja se dr. Kramarž vu bludnji, 
kad misli, da su seoni pogoršali. Magjarska 
vlada postopala je korektno i stopram onda 
zatvorila granicu, kad je stigel transport oku
ženih svinjah. Srbska je vlada opetovano 
upozorena na to, neka strogo pripazi na 
velerinarne propise, kao što to čini Rumunjska, 
pa če time odkloniti zatvor granice.

Glede englezko-njemačkih diferencijah 
odgovara minister, da se mi nismo vu te 
diferencije mešali pak nije bilo povoda, da

lak dobri pak su mi svakoga liepo pokazali. 
Ja niti nc*znam kak bi njim s * za to zahvalil: 
ali ako bi kada clošli u naš kraj. lam o k o l o  

Tčlčnja nek samo popilaju za Szalmassv 
Janoša. t o  njim svako clic*lc* pokaže*, oinla 
pojdemo skopa v kli»*l. imam |»t*l liel sta
rega .

Slini sc* Szalmassv János porine* kroz 
stisku i za čas se u množini izgubi.

Ako bi ja sad pripoviedal. da h * jc* 
veseljak Bešlance* od smic*ha za črevo držal 
nad tum dobro izpalom šalom, i da jc* po 
cieloj Király-ulcza sve* do Ligc*ta svakoga za 
kapni povlekel I«* mu pripoviedal. kak 
je ov hip jednoga bedaku iz Tčlčnja namazal 
tu k bi bil lažljivee. a ako bi sc* k oj izmed 
člevcov našel, koj bi si ruke* ribal le* si* 
nad tim veselil, da jc* jedan bedasti seljali 
n Budapešli bil nasamaivn. lak mi jc* isa 
člevec moreni iskreno r«*či do dnk 
duše* nepovoljan.

Stvar se jc* dapače* posve drugač do
končala.

Brc*nagli jezik šaljivca Pošlanra je vise* 
krat znal kakovu šalu zbolesnuli, o k oj oj 
srdcc* nikaj nije znalo. Ovak baš je i sada 
tdlo i zalo stnicli nije* mogel mu preobladali 
zažarenosl zasramljonog lica. Cinilo mu sc* 
je da je nekakovu veliku krivini nanesel

srdc ii. koje je za vc*Iik«* i domoljubne stvari najde téténjskoga Szalmassia, kojega odmah 
čuteče* i da seljak bez znanja, visoko nad radi svoje nezrele šale za oproščenje zaprosi, 
njim sloji, nad njim sa znanjem. A, sada čast i poštenje veseljaku Peš-

Ono. kaj jc* hc»l(*l izsmejali. mu sc* je tancu, a i mojem čtevcem, ako se s menőm 
sad na jedmi krat neizmerno dopalo, da puk stažu tc* mu aplaudariju, kak je sada to 
najine? svoje* junake nc*iščc* u raki pod zeni- zaslužil.
Ijom. nc*go pozabivši razslanak. nje* n njiho- Ali tc» si neka svaki zapamti: Samo 
vom clielovanju posvud vidi. kak ih je oinla mislili i hvaliti ono kaj je plemenito, nije 
videl, dok su još u zdravoj koži okolo hoc la I i dosla mora se i plemenito činiti. 
pravico proglašivajuč i batriveč, pomagajoč

' Mav'ic;i|iic. U govoru nepretrgavati!
/ato ga jc* pričelo u mitri p«*či. da hude

sada doma dobročinlni i lahkovierni seljak Pri kr. sudbenom stolu u Egerszegu ili
mozhil po svojoj uče* i lij oj elieci izinic*havan. u Kanizsi ih se je to moguče u Pečuhu 
dočim j<* isii u svojoj jednoslavnosti i dic*- dogodilo, ako mozbit nije bilo u Nagy-Kikindi 
linskom povierenju one glasovih* i vc*likc* ili gde drugde, sudili su pred porotnim 
i„uževe mnogo više poštoval i dičil, kak su sodom (gde su porotnici iliti prisežniki 
to moguče učinile razne* table i pilji iz brunca koji imaju svoj votlim dati, jeli je okrivlje, 
iti iz mramora. nik kriv ili nije) niekomu zločincu, koj je

Ovak jc mhI naš veseljak IVšIancc slu- 11 oickoj krími posvadil i jednog ondešnjeg 
šajnii svoje srdcc i dušno spoznanje skoro K08*8 11 8VIM(ji nožen' l^ k o  ranil, 
zle volje poslal i pričel se je nad svojom Kad J« razPravH b,la dovršena, pričel
nezrelimi šalom žalovali. Na jedan krat se J1* braiutelj svoj govor držati, a taj govor 
domisli, i kad su se ljudi jedilo malo olirane je  pričel na ov čudni način: 
razišli. pozove jednoga lijakera, sedite u O loja itospoda porotnici! -  Vi ste
njega le se odpelja lak hitro, kak samo ravni« jedan bedasteši od drugoga, a h ...« 
hitro pešlunski lijakc*ri voziti mogu, kroz Predsiednik: »Gospodine doktoré, ja to
uilc-e jednako. grbavo, sim tam do Dunava, nedopuščam, da se porotnici tak na gru- 
prek mosta, kroz tunel tia kolodvor gde još janski način bautuju!«



posredujemo izmedju Englezke. Njemačke 
i Husije.

Na upit grofa Wurmbranda glede iz
točne politike troj nog sa veza odgovara minister, 
da bi se ustanovljenje positivne iztočne poli
tike, koja bi se odnosila na obranil interesa 
pojedinili saveznikah. protivilo defensivnom 
značenju saveza. makar je  i vsaki savezuik 
glede uzdržavanja mira i glede svoje polilike 
ovlašten da očekuje prijateljstvo i podpjru 
svojib saveznikali.

Na ponovni odg. dr. Kramarža odgovoril je 
minister, da absolutno ueima ni govora o 
promjeni ugovora Irojnog saveza. a dakle 
ni o delhi interesne sfere. ar bi se lo 
protivilo temeljnom načelu austro-magjarske 
vaajske politike, koja ide za lini. da se vse 
balkanske zemlje slobodno razvijaju i da u 
njima neodlučuje volja drugih vlastih.

Nakon zaključnih rččib izvjestitelja 
Dumbe zaključena je generalna debata. Spe
cialna debata započela je islog da dana ob 
5 vuri po poldan, ter je proračun primljen.

KAJ JE XOVOGA ?
—  Trosimo naše poštuvane predplal- 

nike. naj nam vu novim pol Ijeta predplatne 
zaostalke čim predi pošljejo i predplate 
ponoviju!

Koliko imádé penez na svétu?
Vu Nju-Jorku oglasili sil zanimivu šta- 

tistiku. sastavljenu na podlogi podatkov vsili 
orsagov. obzirom na kovani zlatili i sreberni 
penez ter banknote. koliko ib je vu promelu 
vu pojedinili državah (orsagov). Iz te se 
statistike razabire. da je na celom svetu 
kovanoga zlata za 17.918.125.009 Irc.. sreber- 
noga novca 80..218,500.000 Irc. Banknotah 
vu okruglom liroju imade 18.170,855.000 
franakah. Najviše zlata i srebra ima vu 
gotovini Krancezka (4 milijarde kovanoga 
zlata i H i pol milijarde srebra), najviše 
papirnatih pčnez ima po državah južne 
Amerike (okolo 8 milijarde).

Osudjen na ženitbu.
Ovili dnevov razpravljal se interesantan 

slučaj pred nekim englezkim sudištem. koji 
je naračito zaradi konačne odluke zanimljiv. 
Jeden mladičovek i jedna mlada devojka prav
dali su se zaradi nekakvog imanja. slučaj

Branitelj: »Moja gospoda porotnici! Vi 
ste ravnic jedan bolje bedast nego drugi, 
ali ja bum ipák zato zvami čašu vina pil. 
—  S-ovimi riečmi je ovde okrivljeni moj 
branjenik stupil u krčmu. gde je več radi 
tog njegovog izraza počelo riečkanje...«

Velika sličnost (spodobil).

Nek oj gospod in grof iduči u lov spazi 
med goniči i jednoga selskoga dečka, koj 
je  mogel bili kakove dvie tri liete od njega 
mlajši, ali grofu na las sličan. Mladi grof u 
dobroj volji zapita obiestno sebi spodobnoga 
dečka: »ČuješGjura. nije li tvoja mati u naš 
grad više krat na dielo znala hoditi, kakli 
pralja ili sobe čistit?«

»A. nije nigdar« —  odgovori dečko 
»nego moj japa su bili negda kučiš gospo- 
dina staroga grofa u gradu, predi kak su 
se z marnom na grunt u selo oženili.«

Em . Eo/lay.

je bil vanredno zamršen. Sudec je neobično 
klimal glavom pak je na sveobče začudjčnje 
izrekel ovu salomonsku presudu. Meni se 
čini. započel je on. da bi se ta pravda 
mogla na vrlo vugodni i leliki način dokon
čali Tužitelj je pošten, valjan, mlad čovčk. 
a tužeiia vrlu ljubezna. mlada dčvojka. Naj
bolje bude. vjenčajte se i živite skupa na 
lom pravdenom imanju.

Ako nastavite pravilu, pozobvli vam 
budu imanje fiskaljuši. koji jamačno neče 
bili lak negalantni. da bi željeli da nedojde 
do svatbe. Kiškaljuši su se loj salamonskoj 
dosjelki kiselo smejali. Zaručnica se je 
sramežljivo začerlenila i nije rekla né, luxi
telj je mučal. da su se njih dvoje drugač 
nivčk rado gledali i dobro i pogadjali, na 
kaj je  sudec odi uči I: »imanje spada lužitelju, 
ako za dva mesecu tuženu oženi«

Vu Rimu. 22. juniuša.
Vu današnjem tjanom papinskom kon- 

zisloriju prečtel je papa abloculijii o iztočnih 
cirkvab obzirom na papinski primat. Za tim 
su imenovani bili od pape nunciji: Anioni 
Agliardi vu Beču. Domanik Ker ra ta vu Ka
rižu. Domenik Jacobini vu Lisabonu i Seralin 
Cretoni vu Madridu za kardinale: zalim je 
praeconisoval 18 lalijanskih biskupab. Vu 
javnom konzislorijuum 25. juniušu podelil 
je papa kardinalski škerlak 29. novembra 
Ijeta 1895. imenovanim kardinalom Sembra- 
loviczu. Ilalleru,r.ascayaresu. Kerraudu. Bove- 
ro i Casanasu.

ITditore role. Kallianl. imenovan je 
nadbiskupom i imenovan je još na večer 
nuncijem vu Beču.

Kancelar reda Marije Terezije.
Magjarski minister domobranstva (lejza 

barim Kejerváry prijel je 21. juniuša carsko 
ručno pismo, kojim je imenovan na mjeslo 
KZM. baruna Kuhna kancelarom vojnog 
reda Marije Terezije. Barun Kejerváry 
vitez je reda Mariju Terezije od Ijeta 1859. 
Bed hroji vu obče denes samo još 18 vitezov.

Ruski car i carica vu Beču.
I vu službenih hečkih krugovih drže 

stalnim, da če ruski car i carica koncem 
augusta pohoditi bečki dvor. Ako još i nije 
ustanovljen dan dolazka. ipak se misli, da 
če sliči 27. augusta vu Beč i ondi ostali 
dva ili tri dana.

Novi papinski nuncij vu Beču.
Imenovanjem dosadašnjeg papuiskog 

nuncija vu Beču. Msgra. Antonia Agliarda. 
kapdinalom. izpražnenja je  teoretički ova sto
lica. na kojoj če on samo dol le ostati, dok 
stigne njegov nasljednik. I laj nasljednik več 
je imenovan. Vu istom konzistoriju od pond- 
eljka imenoval je papa Msgra. Kmidia Talliania. 
dovedzašnjeg uditora role, nuncijem vu Beču. 
ter ga praeconisoval nadbiskupom. Novi nuncij 
rodil se je 19. aprila J888.vu Monlsgallu 
vu diecezi ascolskoj vu Markah. Krveših go- 
dinah bil je vu nunciaturah vu Karižu i 
Monakvu dodeljen, ter je 18. majuša 1885. 
imenovan uditorom rote (sudcem najvišeg 
papinskog suda). a kakti lakov imal je posla 
i vu konregasiji za obrede.

Kardinal Agliardi prhniti če 27. iz ruk 
Njeg. Veličanstva vu Beču kardinalski baret. 
ter če se za kral ko vrčme za tim oproslili 
s Bečom i povrnuti vu Bini, a do dolazka 
nuncija Talliania voditi če poslove uditore 
Locatelli.

Kratke novosti.
—  Vu Budimpešti. 24. juniuša. Krezeš i 

talijanske komore jioslal je prezešu zastup- '

ničke liiže Szilágyi u. pismo, kojim se zahva
ljuje za primitak delegata parlamenta gene
ralu Mocenuiu.

Kapa Leon XIII. imenoval je do 
vezda vsega skupa 111 kardinala a isto 
toliko ib je za njegovog pontifikata vumrlo.

—  Kakti tajnik papinskog ablegata. 
uditora Loccatellia vu Beču, fungirati, če 
Kvirin Klemeni Bonifačič, svečenik biskupije 
Krčke. sada vu Augustineumu.

- Maksimiiian princ saski. koj je vezda 
2(i Ijet star. služil bude 1. augusta ovoga 
Ijeta kakti katolički svečenik svoju prvu 
svetu mešu vu katoličkoj dvorskoj cirkvi 
vu Draždjanih vu nazočnosti cčlog dvora.

— Najvručeše mesto na zemlji gde 
ljudi živiju, je na jugo-zapadnoj obali Ker- 
zije. na przijskom zaljevu. Tamo vlada vu 
mesecu juliušu i augustušu četerdeset danah 
po redu dan i noč. vručina od 40 do 44 
graduša Béaiimura.

Dobre žepne i stene v ure za tal 
cčne moči dobiti pri Pulink Bernatu vti
ram  vu Čakovcu (Kijac, Šparkassa). Kir 
njem si* iv/.imljejn i mre tukaj za popravke 
za fal cčnu.

Samo maj ka na j lepša je.

0 pesnici! Kirn u srcu 
Sladek pesme med se radja.
Nil nam od njega kadgod lepše 
Spev Slavička ne ugdaja.. . .

Kolko ljudi h več su mile.
Kesme vaše razdragale.
1 kolko put dušil moju 
Selim, lužnu razigrale . . . !

Kakad znal bi kojgod od vas 
Vili pesnili si spevali.
Tad on ne bi žaboravil 
N j 11 najlepšom nazivati.

I moja bi duša onda 
Gore u vis poletela.
I s vilom bi pesnikovom 
K misli se sdružit lilela .

Al sem. gle se sad doselil 
Da to san je lažen samo:
Ani lepša je majka moja 
V kolehi za brdom lamo . . . !

Spopeva l : Pn  ta ki,

\ek;ij za kratek čas.
•1 ni in š

Vsi bogataši.
Kese pajdaši.
Sbog vručine sada 
Bežiju iz grada:
Idu na »sela«.
Idu na »m orje«,
Ili v »toplice«,
Ili vu »gore«.
A ja siromak koj 
Keneze nemam.
Ja si hladovinu 
Kri hiži spremam:
Od zorje do mraka.
Nikom na putu.
VTu sobici moji 
Pijem vu kutu!
Vu v rtičem mesecu.

—  »Kri takvoj vručini ni najljepši izlet 
ravi čovčku veselje. Jeli je i Vam tak 
če. draga prijateljica?«



— »Oh ih*, j ji síim si s vogii tova mša 
soboin vzela on je im vek hladen«.

Razlika vu strpljivosti.

A: »Oh, kak sani srdita čekani ver 
dve vure na mojega muža«

H: »Okani se srditosti, ar je ver čekani 
25 Ijet na muza!«

Jeilcn nje mn c k i list.

Jeden lisi donesel je ovil neučlivo pri- 
spodobil: »Žene vu svoin dečinstvu spodobne 
su vodi. od dvnnajstoga do petnajsloga tjei a 
liimmadi: mlade dame od osemnajst do 
dvadeset i pet Ijet šampanjcu: od ove dobe 
do četerdesete likeru; od četerdesete do 
petdesete navadni kiselici. a od petdesete 
preobrneju se vu ... ocet.«

/V7w//7:
M á d  f V m / r z .

dett elleni .‘IS trt 8(»- kr tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagv 
kani/.: ü kir. törvényszék a Csáktornyái kir. 
járást ság területén levő dráva-vásárlielyi 
17 Ikv. 2)17 b. sz. a. ingatlan idd Irt 238 
li. sz. ;i. 40 Irt. kikiáltási árban, a dráva vá
sárhelyi 182 tkv. 28? li. sz. a. 188 Irt. a 
dráva-vásárlielyi 4)18 Ikv. 220)1 li sz. a. bő 
Irt. 2449 h . s z .  a. ő í frt. 2422 li. s z .  a )>b frt 
a dráva-vásárlielyi 7)42 Ikv. 701 ti sz, a. 
32 Irt. a dráva-vásárlielyi 7)15. Ikv. 2144. 
hisz. a. I í Irt dráva-vásárlielyi 73b. Ikv 
20bb. Iirsz. a ?í Irt. 2389. hrsz. a Ib iit  és 
2 í 4 )>. Iirsz. a lő Irt kikiáltási árban és az összes 
felsorolt ingatlanok a végr. hajt. lörv. 1 őb 
$-a érle|iliéb(‘ li az árverést elrendelte és 
hogy a lénlebh megjelölt ingatlanok az

ÍH U ii. é v i  jn i iu s  hű 21). n n /i jn n  //. 
c. t ( )  órakor
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a drava-vásárhelyi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 0 „-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. l.-cz. 42. 8-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. $-ában kijelölt ovadékképes ér- 
I ék papírba n a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 533

Kir. járásbíróság mint tkv. hatóság.

Csáktornya. 189b. május hó 19-én.

K rovat alatt közlőitekért som alaki. som larlalm 
tekintetben nőm váltat felelősséget a S/.vrk

Foulard-selymet 60 krtólH Irt .‘lő krî t méterenként 
japnni. chinai sik  a legújabb luiulá/attal é> >/i- 

liekben. U. III. lékele. fehér is  szilié* l/m nrhflfí 
selymet Hő kitol 14 Irt (iő kr. méterenként .-ima. 
csikós, koczká/.oll. mintázott damaszlol stI*. minle<_r\ 
-40 különböző minőségben. 2<HHI szili és ininlá/allal 
s. a.t.i megrendeli áru /m.stítlirr rs \ú niinmtrsr// ,v 
li:\zhox s/.úHitvn, mintákat postalor«luItő\aI kiiM 
Hpnnpberg G. «s. » s k. udvari szállító) selyemgynra 
Zürichben. Svájczba czimzell l«*v»*l»*kn* W  ki*»s. leve 
Iczai lapokra ó kros bélyeg ragasztandó. Magyar n\ 
ven irt megrendelések pontosan elintézlelnrk. 2

# # # # # # # # #
Hirdetések.

2013— öli lk.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

elekkönyvi hatóság közhírré leszi. hogy 
2 a k á t  H e n r i k  ügyvéd állal képviseli 
Vinkovics György végrehajtatnunk llrescs IVtl 
dráva-vásárlielyi lakos végrehajtást szenve
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lőo . sz. v. 1N9(>.

A rverési 11 i rdetmény.

Alulírott kir. hír. végrehajtó az INNI. 
évi I X  t. ez. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1N90. évi 2911/p. 90. számú végzése 
következtében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd állal képviselt A-Muraközi lakarékpénz- 
tár részvénytársaság javára Kollaries Iván 
s társai al.-hráscsáni lakosok ellen ISO Irt. 
s jár.erejéig IN90. évi május hó ö-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felüllóglall és NNő Irt 00 krra becsiiiI 2 pajta. 
8 sertéséi!. 0 kukoriezakas. I ishilló I kamra 
2 létra. I eke és szoba bútorból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbíróság 
I0|f>/p. IN90. sz. végzése folytan JN0 Irt 
tőkekövetelés, ennek |N90 évi Márczius hó 
1 napjáh'd járó ti " „ kamatai és eddig üsz- 
szesen Í8 Irl 17 krban hiróilag már megál
lapított küllsé-gek erejéig Als(')-Jlráscsánbaii 
a helyszinén leendő eszközlésére

1HUO. ö v i  jú l iu s  h ó  / / .  n n p jó n  
fi. v. fi ó r ó jn

határidőül kilüzelik. ahhoz a venni szándé
kozók ez(*nnel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érinteti ingóságok ezen árve- 
résen. INNI. évi I X  l.-cz. 107. és |0N.g. érlel- 
méhen a legtöbbel Ígérőnek becsáron alul 
is készpénz fizetés mellett «*l fognak adatni.

Kell IVrlakon. IN90

'M T I

1 Fischel Ffllöp (Strausz Sándor)
könyvnyomdája

Csáktornyán,
a legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van telszerelve.

KIvállül minden néven nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m unkákat,
n. m. névjegyek, levélfe jek, m eghívók, e ljeg yzési-, es ke té s i- és g y ás zje len té 
seket, — szám lák , körlevelek , h iva ta los  és m agán n yo m ta tván yo kat, röp-

ira to k a t, m ű veket stb. stli.

bármely nyelven és kivitelben -w«
a legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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