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Hazafiság.
Szent István első magyar királyunk lelke 

röpüli végig a hazán a múlt héten. Nemzeti 
ünneppé avatta augusztus húszadikát a 
magyar polgárság s nemzeti ünneppé avatta 
a törvényhozás is, hogy a nemzet, melynek 
a nagy király bölcsessége ezer év elöli, 
ezen a vérrel áztatott földön hazát és 
alkotmányt adott, a szent király emlékén 
épülve, magába szállva áldozzon a haza fiság. 
a nemzeti kegyelet oltárán.

Hazafiság? . . .  A hipokriták fanyar 
mosolyra vonják ajkukat, a világpolgársággal 
kérkedők vállat vonnak, a kalmárlelkek a 
zsebükre teszik a kezüket, mikor ezt a szót 
kiejlik közelükben. HazafiságV . Hol van 
a baza. mit adott nekünk, minek nekünk 
ez az elavult jelszó, mely lölünk csak áldo
zatot követel, mely csak néhány álmodozó
nak agyában él már manapság, a gőz. a 
villany, a lenyűgözött s emberi szolgálatba 
hajtott erő korszakában! Hagyjátok aludni 
n rémképeket, melyek felidézése mindig vér
tengerbe került

A ki azt hiszi, hogy ez a romlott gon
dolkodásmód. ez a száraz, czinikus logika 
csak ritkaság számba található a magyar 
földön, az szomorúan csalódik. Egyre lerjed 
a nembánomság. a mit sem törődés, egyre 
nagyobb és nagyobb területet hódit közöltünk 
a világszellem, melynek különösen kedvez

a féltékenység is, nielylyc! a bennünket 
körülövcdzö népek és nemzetek nemzeti 
fejlődésünket tigyelik.

Idegesekké leszünk, ha valaki bennün
ket sovi lustasággal vádol s halálos küzde
lemmel harczolunk e vád ellen, s ne hogy 
azoknak, sovinistáknak látszassunk, egyre 
több és több engedményt teszünk az ide
gen szokásoknak, idegen szellemnek, idegen 
morálnak.

Mintha nem is volnánk magyarok, s 
mintha az volna az igazi hazafiság, hogy 
minél inkább igyekeztünk levetni minden 
nemzeti vonási, minden sajátságot, mely 
bennünket a Nyűgöt pépeitől elválaszt! Más 
nemzetek gondosan gyűjtik ös ẑe legrégibb 
nemzeti kincseikről a motívumokul., melyek 
megkülömböztetik a többi nemzetektől, s az 
ilyen nemzeti motívumokat fejlesztik, tökéle
tesítik. beleviszik a nép körébe, a viseletbe, 
a diszilö motívumokba, az iparban, művészei
ben alkalmazzák, hogy el ne vesszen vala
hogy s hogy a rohamos haladás U* ne kop
tassa róluk a nemzeti jellegei

Mi veszni engedünk mindent, mert félünk, 
hogy sovinistáknak néznek bennünket.

Hál mi az a sovinizmus?
Ez az igazi hazafiság, a nemzeti türel

metlenség, mely nem enged egy lépési sem 
olt. a hol a magyarság érdekeiből kell áldo
zatot hozni s mely minden alkalmat meg
ragad, hogy elvesztett nemzeti kincseket.

nemzeti vonásokat, nemzeti javakai vissza
hódítson a hazának. Ne adjuk föl a magyar 
álláspontot azonnal, mihelyes! valaki ferde 
szemmel néz ránk, hanem nézzünk vissza egye
nesen a vádaskodók szemébe s adjunk meg
felelő választ a kozmopolita magyaroknak is.

Olyan nemzetiségi viszonyok között mint 
a mienk, nem szabad egy lépést se enged
nünk a magyarság jogaiból s a hol nem 
állunk erősen, oll legyünk kétszeresen ébe
rek, ne hogy ellenfeleink kihúzzák lábaink 
alól a talajt.

Csak pillantsunk át más országokba, s 
nézzük, hogy nincs-«* mindenütt ugyanaz a 
nemzeti türelmetlenség s nem tekinlik-e 
mindemül hazafias erénynek a sovinizmust?

Németország tűzzel-vassal némelesilette 
Posenben a lengyeleket. Elszasz Eotbaringiá- 
han a francziákal. Az orosz balli tengeri 
tartományokban becsukják a német egyete
mekéi. A IVancziák kiüldözik délen az 

j olaszukul, az olaszok meg a francziákal ker
getik a határon tul. S ill közelünkben. 
Ausztriában éles késsel állanak egymással 
szemben a nemei, a cseh. a lengyel, a szlo
vén és az olasz.

Hál csak minálunk volna hűn. hogy 
ma g y a r o k  vagyunk, hogy azok akarunk 
maradni?

Nem. ez nem bűn. ez a legnagyobb 
erénye a magyarnak, melyet most kell táp
lálni. erősíteni, a mikor nem is az ellenfelek

T Á R C Z A .

Tűn« ifjúság.
i.

Alig éllem egy-két napot 
S íme sírva látom.
Hogy elrepüli, hogy elszállott 
Boldog ifjúságom.

Óh ifjúság, te szép virág,
He hamar elhulltál!
Most érzem már, mikor nem vagy,
Hogy nekem mi voltál . . .

II.

Az ifjúság napjaiban 
Heménynyel teli lelkem 
Álmodozott ezerféle 
Kimagasló tetten

Magasba tört, szűk volt neki 
A föld, a hol lakott 
Szüntelenül kuttatgatva 
Keresett fényt, napot.

Most lemondva meghúzódik 
llt alant s fel nem száll,
Mert a ezél még messze . . messze 
S oly közel a halál! . . .

N agy  Ferencz.

>1 üvész-ka rezolatok.

Alidon Weber *A hűvös vadász« partitúráját 
befejezte, elküldte bírálat végett Beethovennak, ki 
azt átnézte, s avval az üzenettel küldte vissza 
Webernek, hogy ne Írjon több operát. VVebert ez 
a látszólag szigorú kritika egészen leverte. Nem 
sokára azonban találkozott a mesterrel és meg
kérdezte tőle, hogy igazán oly rossznak tartja-e 
*.\ hűvös vadász« zenéjét, hogy oly szigorúan ítélt 
fölötte.

»Rossznak?« feleié a mester, »sőt 
ellenkezőleg nagyszerűnek, és épen azért adtam 
azt a tanácsot, hogy több operát ne írjon, mert 
ennél jobbat soha sem fog többé Írni.«

*
A Figaró« a következőket Írja Chopin halá

láról, melyet Clésinger, az elhalt szobrász, ki 
Chopin benső barátai közé tartozott, beszélt el 
egykor

Chopin nagy szalonjában feküdt, a hová 
átszállították. E terem összes bútorzatát egy l’leyel- 
féle zongora képezte.

Ku iatkou sky,Cuttmann és Clésinger már három 
éjjelen át felváltva virrasztónak a beteg mellett.

Este S óra felé járt az idő; az utolsó pilla
nat közelgett. Többször említették, hogy Czartoriska 
Marcellina herczegnő ebben az időben játszotta a 
I :i-ik zsoltárt. Kz azonban tévedés, mert a herczegnő 
a zsoltárt már nappal játszotta és a beteg művész 
kívánatéra csak ismételte. Idoljára Chopin mái 
alig tudott beszélni. Tekintetét a szép Potočka 
Hdphiue grófnőre emelé és lassú hangon monda 
»Schubert Ave Máriáját.«

A grófnő megértette és elénekelte. Chopin 
Kwiatkowsky kezét tartotta kezében, időről-időre 
megrázta és lassan mormngá: »Istenem, de szép ez!«

Kevéssé éjfél előtt meghalt.
*

Paganini ISJMi. deczemberében Marséi Hehe 
érkezett, llt varintiókat irt s már hangversenyének 
napját js elhatározta.

Későn este, midőn minden nesz kihalt a 
a földről, szobájában teremtményeinek betanulásá
val foglalkozott, midőn hegedűjén hirtelen egyik 
húr elpattant, s ő kénytelen volt inegátlani

K pillanatban a kéményben valami csoszo- 
gást hallott, mire összerázkódntl, gyertyát vett 
elő, utána tekintett, de legkisebbet sem vehetett 
észre, mi a nesz okozója lehelne. Előhívta inasát, 
összehány Iák az egész szobát, de sehol senki.

Paganini fehuzla a húrt és tovább játszott, 
azonban a húr újra elszakadt s most a kandalló 
kéményében sokkal erősebb suhogás hallatszik.

Paganininak a magányban borsózni kezd a 
háta, újra előhívja inasát: s a kandallóba sok fát 
vetett, mire a kéményből a füsttől elkáhilva egy 
emberi alak zuhant le s Paganini lábához veti magát.

Bocsánat uram! kiáltott ez —  én sze
gény zenész vagyok s vágytam önt hallhatni. Mivel 
szegénységem nem engedi, hogy hangversenyére 
jegyet válthassak, padlásszobám ablakából már 
harmadszor másztam az ön kéményébe s hám til
tani művészetét. Azonban most a füst igen eikáhi- 
tott s öntudatlanul zuhantam alá.

Paganini édesen mosolyogva hallgatta.
Háromszor hallottam önt s most már 

boldog vagyok! folytatá az égből csöppeni s 
ekkor megragadva Paganini kezét, azt megcsókoló.



támadják, hanem a közöny mindent meg-| 
ölö férge rágja, még pedig hosszú idő őta. j 
Föl kell támasztanunk a nemzeti önérzetet,; 
a hazafias érzelmeket, erősíteni, támogatni 
és táplálni minden megnyilatkozását a nem
zeti léleknek, kegyeletnek

Szent István nagy királyunk szelleme 
jön segítségünkre ebben a nagy feladatban.; 
Az ő szent emlékén hevülve idézzük a lan
kadó magyarságot a hazafiság oltárához

Áldozzunk rajta ne csak lángoló, hanem 
melegítő tűzzel, igaz hazafisággal!

Szent-István napja Szt.-Ivereszten.
Több helyről figyelmeztettek bennünket, j 

hogy Szent-Kereszten a szoboticzai káplán 
a többi között hazafiatlan dolgokat beszélt 
volna össze Szt.-István napján, a helyett, hogy 
prédikácziójában igyekezett volna a nép haza
fias érzelmeire hatni. Mivel ilyen alkal
makkor a mende-mondának se vége, se * 
hoszsza, úgy, hogy sokan a mende-mon- 
dák következtében hatósági beavatkozást is 
kívántak, de meg kötelességünkből kifolyó
lag is, utána jártunk a dolognak s a prédi- 
káczión jelenvolt több egyén előadásából azt 
konstatáltuk, hogy a káplán hazafiatlan dolgo
kat nem beszélt, de hazafiasakat sem; s hogy 
a mit beszélt, s az a modor, a melylyel 
beszélt, legkevésbé sem volt prédikálószékre 
való. A tény különben a következő .

Szt.-István király napján a szoboticzai 
fárabeli hívők ősi szokás szerint a szent- 
kereszt-majorbeli kápolnához zarándokolnak, 
hogy ott hazafias egyházi szónoklatot hall
janak. Ez igy volt évtizedek óta M o I n á r 
István volt s Imr ei  Ferencz mostani plé
bános idejében s az előtt is. A Szoboticza-tára- 
beli horvát nyelvű, de magyar érzelmű nép 
szeret hallani a honfoglalásról. Szent-István- 
ról, a magyarok megkereszteltetéséröl. a haza 
megalapításáról, Szent-István életéről, szentté 
avattatásáról, a szent koronáról sat., s haza- 
fiúi érzelmük mindig megnyugvást lelt a 
hazafias prédikácziók után. Ez idén is zsúfo
lásig megtelt a szent-kereszti tágas kápolna, 
a nép magával vitte gyermekeit, hogy ők is 
halljanak valamit dicső királyukról, Szent-

Paganini ezen ember elragadtatásán látható
lag megindult. Még ez este megvizsgálta a sze
gény ördögnek a zenében való jártasságát s 
tapasztalta, hogy az bir hajlammal s tehet
séggel a zenéhez: meg is Ígérte neki. hogy tanít
ványául elfogadja.

Paganini megtartotta szavát s a szegény 
embert, kit A lb e rti-n a k  hívtak, de általán csak 
a » m a tró z o k  h eg ed ű se«  név alatt volt isme
retes, oly szeretetével halmozta el. milyet atya 
gyermeke iránt szokott tanúsítani.

#
Londonban legutóbb történt leleplezése alkal

mával nem lesz érdektelen Balfe működéséről egy 
jellemző esetet elbeszélni.

Kl3U-ban jelent meg »Maid of Artois« ezimü 
operája, melyei a közönség különösen Malibran 
asszony közreműködésével valóságos lelkesedéssel 
fogadott. A jelenlegi rondo finale azonban csak 
pótlólag toldatott hozzá és épen evvel ragadta el 
a művésznő leginkább a hallgatókat.

Balfe e részt éjjel irta és reggeli 8 órakor 
már megjelent Malibran asszony lakásán, hogy 
eljátsza. Bériot, a férj, már talpon volt, neje azon
ban még aludt. Balfe eljátszotta Bénulnak az uj 
áriát és elragadta vele. Most felkeltették a művész
nőt, ki azonban ezért megharagudott és semmit 
sem akart az uj pótlás felől tudni. Hiába dicsérte 
férje a dallam gyönyörűségét, Malibran asszony 
hallani sem akart felőle. Kkkor ő és Balfe meg
fogtak egy kis úgynevezett »Cottage-zongorát,« 
bevitték a művésznő szobájába és daczára a 
művésznő erélyes tiltakozásának, végig kellett neki 
hallgatni az uj részt. Csakhamar legyőzöttnek 
nyilvánította magát és egészen el volt ragadtatva 
az uj dallamtól.

Istvánról, a szent jobbról, meg a szent koro
náról. Ez alkalommal azonban a plébános 
nem mehetvén oda, káplánját küldötte el, 
hogy Szent-lstván-napi szónoklatot tartson. 
A szónoklat kezdete, menete s tartalma több 
jelenlévő előadása szerint ez volt:

Kedves híveim! »Miért jöttetek ide? 
Mit akartok itt? Miért jöttetek ide engem 
nézni? A ki engem látni akar, jöjjön Szo- 
boticzára, ott minden nap megláthat. Ma 
pénlek van, ma nincs vasárnap. — A prédiká- 
czió további folyásában: »Én szeretem, ha 
templomba járlok, Szent-István is szereli azt. 
Ti szeretitek a gvirczet. én is szeretem, de 
Szent-István nem szereli. Ti szerettek a korcs
mában mint a majmok tánczolni; on nem 
szeretek tánczolni, de Szent-István sem, s 
igy tovább, ilyen modorban. Azután össze- 
hasonlitást tett a pokol és a mennyek királya 
közt s azt mondta, hogy Luczifernek macska
körmei vannak. (A nép nem értette meg, 
hogy mit akart mondani, innen származott 
az a téves bir. a mit ez alkalomból a 
macskakörmökről beszélnek, s a mit nem 
tehetünk papírra.)

Ilyen modorban folyt le majdnem az 
egész szónoklat, <i mi a nép egy részéi meg
lehetős kedélyes hangulatba hozta, úgy. hogy 
sokan a fenszóva! való nevetést sem tudták 
visszatartani, inig mások összenézlek s olt 
akarták hagyni a templomot megbotránkozá
sukban. Szent-Islvánról, a magyarok első 
királyáról, annak éleiéről egy szót sem mon
dott a káplán ur; hazafias buzdításra egy 
árva szót nem talált, söl került minden szol, 
mely a haza fogalmára, a hazaszeretetre, 
Szt.-István utódja iránti hűségre vonatko
zott volna.

A nép még ma is csodálkozással beszél 
erről a prédikáczióról s nem tudják, hogy 
mire véljék a káplán ur magaviselkedését; 
sokan úgy vélekednek, hogy talán valami 
baja volt. A hazafias muraközi közönséget 
joggal megbotránkoztatja az, hogy a káplán 
ur nem talált egy mondatot, nem egy szócs
kái. mellyel méltatta volna Szent-István király 
ünnepét! S mélyen sérti az a hang. az a 
modor, melyet éppen Szent-István napján 
használt. Sérti pedig azért, mert az ilyen 
szónoklatokból (a Horvátországból mosl nem
rég jóit s olt nevelkedett káplán részéröl) 
Szent-István ünnepének semmibe vevését, 
sőt egyenes kifigurázását látja.

Nem is annyira a káplán ural okoz
zuk, hisz ő is egyik apostola a magyar
ellenes áramlatnak! Hogy is beszélne ő a 
mi szájunk ize szerint, mikor öl a szeminá
riumban nem a mi hazafias czéljainknak, 
hanem a reménybeli Üélszlávia czéljai szá
mára nevelték. Hanem az uralkodó viszás 
rendszerben látjuk a hibát, mely a szent
kereszti esetben ismét eclatáns bizonyítékát 
adja annak, hogy hová fejlődtek a hazafias 
viszonyok pár év óta! Hisz a minap is, mikor 
az érsek ur bérmálni jóit Muraközbe, élénk 
színekkel festettük le hazafias aggodalmainkat. 
De mit sem használt! Meri elleneink szilár
dan állanak helyükön, sőt közülök többen 
érdemeik elismeréséül (!) a dráva-vásárhelyi 
plébániára is biztosan számítanak. Még csak 
egy reménysugár vigasztalhat bennünket: 
bizalom nemes grófunkban, hogy ezúttal nem 
fogja a zágrábiak tetszése szerint elleneink 
egyikével betölteni a megüresedett plébániái, 
hanem saját szive szerint választ magának a 
sok pályázó közül egy hazafias egyént.

Különben pedig: talán már itt volna 
az ideje lennünk is valamit, mert maholnap 
már késő lesz. Talán már is az! Hogy miértV 
Majd elmondjuk egy más alkalommal.

Tanítók megyei közgyűlése.
A zalamegyei tanítóknak megyei köz

gyűlése aug. 28 és 24-én tartatott meg Nagy 
Kanizsán.

A nagy-kanizsai fogadó-bizottság tagjai 
kokárdásan üdvözölték kartársaikat a vas
pálya állomásán.

Az előértekezletet délután 5 órakor tar
tották meg a polgári fiúiskola rajztermében 
s megállapították a közgyűlés tárgysorozalál.

Este 7 órakor ismerkedésre gyűltek egybe 
a 'Polgári Egylet« kerti helyiségében, r

A gyűlés napján reggel 8 órakor a 
plébánia templomban »Veni Sande voli

Kilencz órakor megkezdődön a közgyű
lés, melyen a fa ni lótestületi tagok sorából 
közel kétszázan vettek részt.

P á l y a  Mihály elnök, igen tartalmas, 
emelkedett szellemű beszéddel nyitotta meg 
a közgyűlést, melyben dr. H n z s i c s k a 
Kálmán tanfelügyelőjének, Nagy Kanizsa vá
ros hatóságának, iskolaszéke és közönségé 
nek. valamint a megjelent tanítóságnak üdvöz 
lése után a tanítói állás magasztosságát és 
hivatásának jelentőségét fejtegette.

A beszéd után dr. R u / s i c s k a  Kálmán 
kir. tanfelügyelő mondott igen magvas beszé
dei, melyben szokott ékesszólásával örömé
nek adott kifejezést a fölött, hogy a testületi 
élet tevékenysége és a tanítóság együttérzése 
a tantestületben oly mértékben kifejlődve 
van. melynek alapján a testületi közszellem 
és a hivatás tiszta fölfogása, egymás lelki és 
egyéni becsének készséges elismerése mellett 
kifejlődött csendes bű munka meg fogja 
érlelni a magyar kultura diadalát, üdvözli 
a tanítóságot és isten áldását kéri inukat 
ságukra.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Pólyák  
Mályás és T h o r d  a y János küldettek ki

Az elnöki jelentési Zr í ny i  Károly fő
jegyző. a pénztárnokil F i s c h e r  Endre 
olvasta föl.

Mé ne s é y  Károly, választmányi tag fel
olvasta a központi biráló-hizotlság jelentősei 
a pályalélelekre beérkezel! bárom pályáz«* 
munkáról. A biráló-bizottság az í>0 kor pálya 
dijat az »Isién úgy akarta, hogy szenvedjünk 
de ne csüggedjünk s Imiiének ne legyünk 
önmagunkhoz* jeligés munkának ilélle oda 
egyhangúlag. A jeligés levélke felbontatván, 
abból Héér Ferencz neve tűni ki. A szer/o  
jelen lévén, munkáját maga olvasta löl.

A közgyűlés az elöérlekezlet megállap«*- 
dása. szerint a Csáktornyáink óhajára, kimon
dotta. hogy a megyei központ Csáktornyáról 
Nagy-Kanizsára helyeztetik ál. Színién elölc- 
ges megállapodás alapján megejtették a 
választási is egyhangúlag, a kövelkező ered
mény nyel .

Elnök : Szál  a y Sándor.
Alelnök : Haj g a I ó Sándor és
Va l i g u r s z k y  Antal.
Főjegyző: P ő r é d u s  Antal lett.

Szál  a y Sándor, újon megválasztott tes- 
tüleli elnök a bizalmat megköszönte, majd 

, indítványozta, hogy dr. W l a s s i e s  Gyula 
vallás- és közoktatásügyi ininiszlorl a tanító 
testület diszlagjául válaszszák, a mi nagy 
lelkesedés meliell. egyhangúlag meg is töl 
télit, a miniről miniszter ur táviratban érte- 
sittetett is.

A jövő megyei közgyűlést Balaton  
Füreden óhajtják tartani Ha olt megtart
ható nem lenne, az esetre Sümeget jelölte 
ki a közgyűlés

A megyei tanítótestület hivatalos lapjául 
!a »Zala« jelöltetett ki.
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F,zek ulán elnök ;iz ülést bezárta.
Utána a »Polgári Egylet« dísztermében 

társas ebéd volt, melyen több lelkes felköszön- 
tüt lehetett hallani.

Délután 4 órakor a Sörgyári tekintették 
meg a tanítók, a hol az igazgatóság pompás 
uzsonnával és sörrel vendégelte meg a meg
jelenteket.

Ili a tantestületi tagok egészeslig marad
jak a lehető legvidámabb hangulatban

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Miniszterek Csáktornyán. K hó 28-án 

Jus i  p o v i c h Imre horvát és I) a r á n y i 
tgnáez földmi velésügyi miniszter urak Hor
vátországból kocsin Csáktornyára jöttek a 
város megtekintése czéljából. Vollak az áll. 
lanitóképezdében, a melynek berendezését 
azonban nem tekintenék meg, mivel ott a 
helyiségek nagy szünidei súrolását, festéséi s 
berendezéséi épen akkor eszközöllek O 
Excellonliáik csupán a kertben teltek rövid 
sétál. Innen a Zrínyi-várba hajtattak, mely
nek termeit s az ott elhelyezett régiségeket 
nézték meg. A miniszter urak mintegy más
fél órai Csáktornyán való tartózkodás ulán 
vissza hajtatlak Horvátországba.

Kinevezés. A vallás és közokatás- 
ügyi miniszter a Csáktornyái állami polgári 
leány-iskolához segédlanilónövé J e s z e n á  k 
Anna bárónőt nevezte ki.

—  Szt.-lstván-ünnep Légrádon. A széni 
király emlékezetére elrendelt ünnepet a kellő 
tisztelettel és kegyelettel ülte meg Légrád is. 
A hazafias ünnep miséje alatt Gadó plé
bános lélekemelő szónoklatban ecsetelte a 
nagy és dicső király érdemeit. Mise alatt az 
iskolás leányok magyar énekeket énekeltek 
az apáczák vezetése melleit.

Hivatalos látogatás. H e g e d  ii s 
Gyula n-kanizsai csendőrhadnagy f. hó 21-én 
a helybeli csendőrség felelt vizsgálatot tar
tott s ez alkalommal mindent a legnagyobb 
rendben talált. Innen f. hó 28-án Alsó-Lend- 
vára utazott.

Körjegyzői helyettesítés. K o 11 a y
Lajos botlornyai körjegyző magánügyeinek 
elintézésére szabadságol nyervén, helyébe a 
Csáktornyái járás l'őszolgabírája Hegedűs  
János helybeli városi írnokot rendelte ki

Hymen. F o r i n t o s  Lajos, stridói 
postamester eljegyezte S z a b ó  Dénes lapol- 
czai földbirtokos, takarékpénztári titkár ked
ves leányát. B l a n ka  kisasszonyt.

Postaügy. A Kis-Szabadka és Csák
tornya közt közlekedő gyalog-posta I évi 
október hó 1-én megszűnik, mert a jelzetI 
naptól kezdve a postai küldeményeket a 
kis-szabadkai vasúti állomástól szállítják az 
ottani postahivatalba.

Tanító választás. A mura-csányi róni. 
katb. népiskolánál üresedésben volt két 
tanítói állásra ebó 17-én Apa Cornél zala- 
söjlöri és S z mo d i c s  Szilárd igali oki. 
tanítók választatlak meg egyhangúlag.

Pályázat. A helybeli kir. járásbíró
ságnál megüresedett dijnoki állásra pályáza
tot írtak ki. Határidő 2 hét.

Értesítés. Az orvosi rendeletre el
halasztott megnyitása a helybeli kisdedóvó
intézetnek szeptember tí-án történik meg. A 
beiratások szept. hó 1-én kezdődnek meg és 
tartanak vasárnapig.

—  Jóváhagyás. A Csáktornyái járás jegy
zői körének alapszabályait a m. kir. belügy
miniszter a jóváhagyási záradékkal ellátta

—  Sárközy testvérek zenekara f hó 
20-án nehány heti körútra Stájerországba 
indult.

—  A Csáktornyái áll. tanítóképző-inté
zetben szeptember 4-én tartatnak a magán-, 
pótló- és javitóvizsgálatok, 5-én és 6-án lesz
nek a beiratások, 7-én pedig a Veni Sande 
és a tanév megnyitása. Felvétel végett folya
modott mindössze 90 növendék, még pedig 
az első osztályba 84 növendék, felvétetett 
29: a többi osztályba folyamodott 50 növen

dék. még pedig 40 helyben végzett és 10 
más képzőben végzett növendék. Felvétetett 
közölök IS. A növendékek összes száma 77. 
Még pedig: az első osztályban 29, a máso
dikban 21. a harmadikban I í. a negyedik
ben 18 Az intézet internálusában lakik 00. 
a közlarláson étkezik 00 növendék.

Esküvő. II o r v á I h János pakodi 
kánlortaniló f. hó 25-én kelt egybe Alsú- 
Lendván özvegy P i n t é r  Gyuláné kedves 
leányával, Ilonával.

Értesítés az iskolaév megkezdéséről. 
A Csáktornyái áll. polg. fiú- és leányiskolá- j 
bán a beiratások szeptember I 4-ig, az áll. 
polg. fiúiskola helyiségében tartatnak meg; 
a fiuk részére d. e. 8 12 óráig, a leányok
részére d. u. 2 - - 5  óráig. Aug. 81-én lesznek 
a pút-javiló vizsgálatok úgy a Hu- mint a 
leányiskolában. Szeptember 5-én Veni Sankle 
és a tanév megnyitása A behatáshoz a 
tanulók kötelesek szüleik, vagy ezek helyette
sei kíséretében megjelenni és a múlt évi 
iskolai bizonyít ványukat, keresztlevelüket, 
illetőleg születési bizonyítványukat is a 
beiratás alkalmával az igazgatónak bemutatni. 
A beiratás alkalmával minden tanuló 5 írt 
15 kr tandijat tartozik fizetni. A kitűzött 
napok pontos betartását a I ez szülőknek 
annyival is inkább ügyeimébe ajánlom, mert 
a később jelentkezők csak a késedelem okát 
hitelesen igazoló bizonyítvány alapján, tan
felügyelői engedély mellett vehetők fel 
Csáktornyán. 1897. aug. 20. Az igazgatóság.

Zóna-dijszabás a Deli-Vasuton. \ D é li-V a sú t , i s i  is.
január I -én élet beléptetendő uj díjszabásának terve- 
zelél a kővetkezőkben adjuk:

ÍV! 82 kr. bozadék mulathozik. Ehhez hozzá
adva a Semmeringen, Abbáziában és G ö r c z -  
ben levő szállodák és a gráezi hengermű 
tiszta hozadékát, 877.885 Irt 98 krl, levonva 
belőle a kamatok és különféle leszámolások 
egyenlegét 112.868 Irt 75 krl tehát 265.017 
Irt 18 kr. maradékol, a tiszta hozadék fő
összege kitesz 21.047.892 Irtot. Ellenben a 
terhek kitellek: a kölcsönök kamatozására 
és törlesztésére és a részvények törlesztésére 
27,186.894 Irt 97 krl. levonva belőle a m. 
kit kormány állal fizetett 402.000 Irtot 
és az olasz királyi kormánytól élvezett 
11.827.95 í 85 Irt évi járadékot, összesen 
12.067.951 85 Irtot, marad 15,118 .-140*12 frt, 
a mihez hozzáadva váltóárfolyam veszteség 
ezimén 8,132.800*41 Irtot, a terhek összege 
kitesz tehát 18,251.240 58 Irtot, marad ennél
fogva 2,796.145*47 frt a mely összegből 
levonandó még a bécsi-trieszti vonal vétel
ára fejében a lefolyt év hozadékából teljesí
tendő részlettörlesztés 550.502 92 frt, továbbá 
a 8 százalékos kötvények szolgálata részére 
tartalékba helyezendő 526.580*86 frt tehát 
összesen 1.077.098*28 fit Mint az 1896. 
évből rendelkezésére álló fölösleg marad 
ennélfogva 1,719.052 19 frl. Az igazgatótanács 
elhatározta, hogy a részvényesek közgyűlésén 
az 1890. évre négy franknyi osztalékot, 
továbbá 280,000 írtnak az alapszahályszerü 
tartalékalapba való visszalizetését és 26.880 
frt 07 krnak az uj számlára való átvitelét 
fogja javasolni.

A közigazgatási bizottság állal kikül
dőt! bizottság javaslata a vármegyei viczinális 
vasutakon közlekedő vonatoknak a megye 
közigazgatási és közgazdasági viszonyainak 
megfelelő menetek életbe léptetése érdeké
ben oda lányul, hogy l) reggel úgy IJkk, 
mini Csáktornya felöl a vonatok Zala- 
Kgcrszegre reggel legkésőbb 8 óra 80 percz- 
kor megérkezzenek. 2) hogy Zala-Egerszeg- 
ről reggel úgy Ukk. mint Csáktornya felé 
oly időben, illetve menetsebességgel indulja
nak el a vonalok, hogy színién 8 óra 80 
perczkor Sümegbre, illetve Csáktornyára 
lehessen érni : 3) a Csáktornya felöl délután 
indítóiI vonat oly időben érjen Zala-Eger- 
szegre. hogy vele folytatólag ki lehessen érni 
az este 9 óra 80 perczkor Nagy-Kanizsa 
felé induló vonathoz, valamint az ugyanezen 
vonallal Szombathely felől érkezeti utasokat 
a helyi érdcKÜ vonal Zala-Kgerszegre beszállí
taná; í) a Zalavölgyi h. é. vonalon oly 
menetrend legyen hogy úgy Keszthelyről 
Zala-Egerszegre, valamint megfordítva Zala- 
Egerszegröl Keszthelyre ha akar valaki utazni, 
egy nap alatt vissza is juthasson. A kikül
dött bizottság javaslata elfogadtatott s a 
meneteknek ily irányú megváltoztatása végetl 
a kereskedelemügyi minisztériumhoz felirat 
küldetése határoztak)!!.

A Szalay-Baroti Magyar Nemzet történe
téből« (Wodianer F. és lián Lumpéi Köbért udv 
könyvkereskedésének kiadóhivatala I hida pesten) 
most vettük annak 66 ik füzetét, mely a negyedik 
kötet 8-ik füzetét képezi. Az e füzetben tárgyalt 
korszak signntmúja röviden ez I. József halála ;■ 
111 Károly trónraléple: a szatmári béke megerősí
tése s II. Rákóezy Ferencz elbujdosása. A török 
végkép kipusztul hazánkból, mely újjáalakításában 

bár lassan de láthatólag előre halad. Jelen 
füzet is bővelkedik érdekes képdi.sszel, külön mü 
melléklete a pélerváradi csata Huchtenburg rajza 
után. Klőtizetéseket ezen millennáris d is z n ó in  
mindenkor elfogad ugv a lenlnevezelt kiadóhivat;.I 
(Budapest, Andrássy-ul 21.) valamint minden könyv
kereskedés.

M e ló i  szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
HARGITAI JÓZSEF ZRÍNYI KAROLY

Kiadó és lapliilajdnnos :
FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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i Hi. osnove zakona o vpeljunju kaznenog 
postupnika. Frešavši na dnevni red, hi Za je 
razpravila i priinila celi niz zakonskih os
novali, kakti: osnovu zakona o oporezovanjn 
cnkora, o proizvodji špirilusa, o osiguranju 
obveznica, šlo ih izdajo domači novca ni 
zavodi, o inveslicionom zajmu i napokon o 
vpelanjo kaznenoga postupnika. Kod S 15. 
zagovaral je barun Vécsey poznate želje 
grada Fiume, no pokelidob je minister Er
délyi naglasil važnost osnove vu vezdašnjoj 
lormi, priinljeni je la j paragraf prež premembe. 
Konačno je još prnnljeno više menjših za
konskih osnovah, ter je sesija zaključena.

Iz Budimpešte javljajo: Zaslupnička 
hiža držala je 19. augusta samo kratko 
formalno sjednicu, vu kojih so prijeli na 
znanje nuncij, da je magmatska hiža razpra
vila više zakonskih osnovah.

Službene novine oglasile so prekjučer 
popis onih punodotinih nadvojvoda, ko j i su 
kakli lakovi članovi magnatske hiže, a imade 
ih IS, i to: Ferenc Ferdinand, Otto, Ferdi
nand, Ljudevit Viktor, Leopold Ferdinand, 
Jožef Ferdinand. Felár, Leopold Salvalor, 
Ferenc Salvalor, Ljudevit Salvalor, Fridiik, 
Karlo Štefan, Kugen, Jožef, Jožef Anglist, 
Leopold, Ernst i Kamer

(ilasom službenog izvještaja iznosih 
su brulto-prihodi i hrullo-izdalki svili držav
nih blagajnah vu Magjarskoj. llorvatskoj i 
Slavoniji za vreme od I aprila 1897 do 
konca juniuša 1897.. I lo: hrulto-prihodi 
skupa 115,051.88)1 for. I j za 5.241 189 
tor. više, nego li vu islom razdohlju godine 
1890.; hrullo-izdalki skupa 110,400.189 for. 
t. j. za 045.198 for. više, nego li vu islom 
razdohlju godine 1890. Prema lomu je bi
lanca prihoda vu II čolvrlgodišlu 1897 za 
2,585.991 for. povoljneša o«i one vu godini 
1890.

Na račun horvalsko-slavonske auto- 
nomne zemaljske uprave dolazi hrullo-i/da- 
lak od 2,180.400 for. I j. za 208,812 for.. 
menje, nego li vu isloj periodi godine 1890.

Prihod željeznicah vu Magjarskoj i 
llorvatskoj Slavoniji Sveukupni prihod

VVolfganga proteže (pieške sam polag njega 
god. 1804-e išel 0 šalili dugo).

Upravo su bila Iri bolača a ne jedan, 
najine jedan mali naprvo a dva veča od- 
zad, preko njih pako jo bila pričvrščena 
liepo pletena košara sa krovekom, kakovoga 
kočije imadu, a u košari je sedelo jednu 
godinu od priliko staro, zdravo, evatuče diete, 
oblečenu u bielu opravičil, koja je bila sa 
uvezenimi (štikanimi) potočicami (cviet Ver- 
gissmeinnicht) kakti posipana.

No, i to se ljudem mora priznali, lak 
domačini kak i slranjskim onde, oni su svi 
naprama loj mladoj gospoji bili uljudni le 
su ju liepo susretajuč pozdravljali, a riikomu 
nije niti na pamet došlo zlovolju kazali i 
mrmrati, da je na bikovih sienastih šumskih 
putih samo za goste, koji su onde na lie- 
čenju pieški put, a svi kolači da su jedan 
krat za uviek zabranjeni

Samo jedmi jako i prejako nohl gospa, 
koja je na k lupi u toni drvoredu, kakti sve 
farbo igrajoči pav sedela, držalo je svog 
štebera (očali) na dogem držalu na očih, 
zavijala z nosom i mušlrala mlado mater, 
njezina kolca i u njem siedeče veselo die- 
tešce, od pele do glave, kak da lakov jedno- 
stavni stvor božji niti nebi spadal med lini 
sviel, koj se je u Išlu sahral.

Konačno je ipa k u njezinih očih našla 
hepo vezena opravica, koju je diele na sebi

željeznicab vu Magjarskoj, llorvatskoj i Sla
voniji, ne broječ ovamo vicinalnih i lokalnih 
željeznicah, iznosil je godinu 1899. svolu 
od I 1.4470.259 for. na prema 104,250.055 
for. vu godim 1895., a čisti višek iznosil je 
godine 1890 44,458.482 for., na prema
49.451.090 for. vu godinu 1895.

Kraljevske magjarske orsačke željeznice 
participiraju vu lom «izkazu sa 98 2 mil. 
prihoda vu godini 1890., na prema 895  
mil. vu godini 1895., odnosno sa 48 mil. 
viška vu godini 1890., na prema 44 mil. 
viška vu godini 1895 Frometni koelicient 
iznosil je 1890. godine 0151 posl. na prema 
04 14 posl. vu godini J 895. Vfu obče su 
ukupni prihodi poskočili za 8.844 posl.

Husi ja.  Drugog mesce, očekiva se 
vu Varšavi pohod ruskega čara i carice ter 
se več dűlje vremena sprernaju za što svet- 
čaniji doček. »Nar. L« doznaju da če se 
za horavka careva vu Varšavi preglasiti 
carski ukaz, koj im se dokida iznimno stanje, 
vpeljano vu kraljevini Foljskoj iza ustanka 
od godine 1804. Istodobno izdali če se am
nestija za poljačke poliličke bjegunce ler im 

| se dozvoliti povraček vu domovino.
P r e g o v o r i  o miru.  Zadnjih dana 

vnogo se je glasilo, da je Englezka izsto
pila iz europskog koncerta, šlo poslije toli- 
kili spetkarinjah ne bilo nikakvo čudo. 
Englezki preslige pretrpel je vu Carigradu, 
Petrogradu i Ferlinu lolike fioraze. da je 
pravo čudo, kako još markez Salisbury 
more uzmicali. Sada javlja * Agence Hava- 
sova iz Atene, da je Englezka predložila, 
neka se Tesalija izprazni prije izplalne ralne 
odšlele, pošlo je (lička odbila prolivni pred
log. uz koji je vezana kontrola v lasi i nad 
grčkim linam ijama. Novine se nadjaju. da 
če vlasli pristali uz predlog. koji se obazire 
na gospodarsko stanje (irčke ler joj dozvo- 
Ijava. da šlo prije pribavi peneze za ralim 
odšletu. Fokehdob j(‘ Englezka odločno iz
javila. da oslaje kod svoga predloga, čini 
se, da o lom ovisi ujezili dalj nji ostanak 
vu europskom koncertu kak i celi konl- 
rakl mira.

imalo. milošču. It* ona zapila, poklamkam 
bi prije pruženom rukom mahajoč zausta
vila mladu Ženu. prenjavljajučim na nos 
glasom, on.ik lieno, kak da joj je cieli sviet 
u rukah;

»Ah. ma ebére« (po francezki, moja 
draga) »gde su oni to vezivo po opravi 
dielela kupili?

1 odgovori mlada gospa;
»Ja sam tu opravičit sama vezla 

meni je to največe veselje, ako si za diecu 
sama mogu kaj dielati.«

»No« - odgovori stranjska i okolo 
skrene spleči to je lak u malih kučah 
mogoče, ali kod mene, koja danomiee pri
matu toliko stranjskih iz najtinijih obiteljih, 
koji mi dojilo u pohode, tu nije mogoče, 
pak meni se niti nebi hotelo takove purgar
ske posle obavljali; jer k-čemu su onda 
mešlri i družina, ako si čoviek sam mora 
opravo dielati i diecu okolo riavažati.«

To je bilo po horvatski rečeno: diecu 
okolo navažali se nepristoji . . mlada mali 
je lo dobro razmela, pak zato joj je krv 
vudrila u lici* le se je znčrlenila, ali ne od 
srama več od zlovolje radi takove nenarave.

Ali se ipak obuzda le veli mirno, ali 
odrešilo.

»Ja hi pak mislila, da mati nikad ne- 
fali, ako si diecu dvori, ako itn opravku

KAJ JE  N0V0GA?

Canovas.

Sprevod vmorjenog španjolskog ministra- 
predsjednika Canovasa del Castillo obavljen 
j(‘ m Madridu s naj večini pompom, kaj se 
pomisliti dade. To je bila sigurno najvekša 
pogrebna svelčanosl, kaj ju je Španija vu 
19. stolječu doživela. Očevidci veliju, da je 
Canovas vekšim sjajim pokopan, nego vu 
svoje vreme vmorjeni glasovih general Frim, 
dapače sjajnije od samog rano vumrJog 
kralja Alfonza XII. Vu povorci samoj bilo 
je nasočno više od 100.000 osoba! Za ra- 
rakom išla su posebna kola sa 1500 vén- 
cov, i lo jeden razkošnji od drugoga. Sama 
mrlvečka kola naličila su Ijepom spome
niku. Osem preljepih konjah vleklo je ta 
kola. Črni pokrov držalo je za okrajke osem 
najprešlimaneših inuževa Španije: general 
Marliner Campos, general Lopez Dominguer, 
jediui španjolski admiral senor Chocou, voj
voda od Seksta i obedva podprezeša aka
demije. Za timsu sljedile gala-kočije kraljevske 
hiže, senata, ininistarstvah poklisarah, 2000 
privatnih kočijah, predstavnici svili gradskih 
zastopstva i svili vučenih družlvah v u zemlji. 
Fovorka je prolazila je črez glavne madrid
ske vulice. Vse hiže bile su vu koroti (vu 
črnimi). Gradsko zastupslvo vu Murcii pos
lalo je posebnim vlakom (cugotn) 15.000 
kilograma lovorike, da se njim posipaju 
vulice, kojima ima sprevod prolaziti. Iza 
dovršenog sprevoda nije bilo po vulicah više 
nijednog lističa lovornike. Vnogi ju odnesli 
dimo na spomcnck na taj svetčani dan, a 
neki da njom začine — juhu rižkaše.

VdoMca C.anovasova za 40 god in a je 
mlajša od svog pokojnog tovaruša. Vru svo
jem lešlamenlu učinil je Canovas svojo 
lovarušicu herhom svili svojih imanjah. koja 
sn vodna oko I milijun peseta Gospa Ca
novas sama je bogela posjedinca od kako- 
vih 20 milijunah. Fovrli toga dobile bude
40.000 peseta godišnje imonive.

Knjižnica (biblioteka) gospona Canovasa

šiva, popravlja ih kinči; ako ih sama pod 
svojom pazkum na friški zrak nosi ili u 
kolcih vozi! U ostalom, imam i ja puno 
kral slranjske, i oni su iz liuili obiteljih, 
ah toliko mi vriemena ipak uviek preostaje, 
da za svoje ljuhince, za svoju diecu, gde 
koje nično dieto iglom dogotovim, ih je 
sama na friški zrak izvezem i sigurnim 
materinskim okom nadziravam, akoprem mi 
za laj posel družina nemanjka«

Na lo ju stranjska gospa opel kroz 
svoj šlelier, baš ona k pošteno zvisokoga po
gleda i zapita:

»Je, pak odkud su oni moja draga?«
Mlada mati samo prstom pokaže med 

grmljem i drveljem dole u dubljinu, gde 
se je veliki lielni grad cesara izmed drvetja 
van svielil, le jednoslavno reče: »Ja onde 
stanujem«.

»Eh« — odgovor* stranjska — »to su 
oni valjda kči v ra tara onoga grada?«

»Ah. nišam — odgovori mlada mali 
»nego sam kči kliče gospodara. Ja sam 

nojriie baš sada pri mojem otcu, cesaru, 
kakli gost. pak valjda posielilelji Išla nebudu 
nad voj vodki nji Mariji Valirii zamerjali. da 
se ona u bogato nakinčenom Išlu, med 
nakinčenimi gospami. u jednostavnoj gra- 
djanskoj odeči nesramuje svoju diecu dvo
rili i na liju pazili Em niti moj muž, nad
vojvoda Frana Salvalor neima nikaj proti



broji preko 30.000 svezaka. Vu njoj se 
nahadja prvo i drugo izdanje »Don Kvik- 
zote«, velika sbirka rédkih i dragocenih 
rukopisa, ter mnoga druga cénjena djela. 
Gospodin Canovas bil je strastven knjigoljub. 
Gotovo vsaki mjesec dal je za nabavu 
vrednih knjigah po nekoliko jezerah peseta. 
Vu njegvoj knjižnici bili su nameščeni vu- 
čenjaki, kojim bila je zadača, da iznadju i 
onda kupe vredne knjige. Baš je prošlog 
mjeseca juliuša izdal za knjige 4000 forinti! 
Ta knjižnica pripala je vezda madridskoj 
narodnoj biblioteki, koja spada medju naj- 
vekše vu Europi, ter broji preko 1 milijun 
svezaka. Canovasova sbirka bude srnještena 
vu posebnoj dvorani.

Kardinal Monescillo.

Vu Toledu obavljen je 14. augusta s 
največim počastima pogreb španjolskog prí
mása i iztočno-indijskog patriarke, kardinala 
Antolina Monescilla y Viso, koji je 11. 
augusta vumrl 80 Ijet star. Céla zemlja poslala 
je k sprevodu deputacije, a vladu je zastupal 
minister pravosudja, grof Tejada de Valdo- 
sera. Pokojniku izkazane su počasti maršala. 
Medju vnogobrojnim sažalnicam stigla je 
brzojavka i od Emília Castelara, ko ji ‘ tele- 
gratiral: »Cirkva je izgubila jednu od svojih 
najvekših luči, literatura jednog od najvrst- 
nijih prozaičara, a moje srce jednog od 
najsrdačnijih prijatelja. Izvrstni ovaj prelat 
zdigel se je k nebu, da za stalno moli Boga, 
neka vu ovom kobnom času zaštiti našu 
domovinu ter ju uzdrži intaktnu.

Pokojnik bil je jeden od najvučeneših 
teologah naše dobe i veliju preštimani pisec 
španjolski. Bodjen je 2. septembra 1811. 
Ijeta, postal je Ijeta 1861. biskupom vu 
Calahori, 1865. vu Jaenu, 1877. nadbisku- 
pom vu Valenciji, 1884. kardinalom. 1892. 
prímásom vu Toledu. On je 120. kardinal, 
koji je vumrl za Leona XIII.

Smakneče ubojice Angiolitta.

Spanjolska vlada prepovedala je špa- 
njolskim novinama priobči van je pojedinkosti

tomu, ako ja moje materinske dužnosti 
zveseljem obavljam«

To izgovorivša obrne se svojimi malimi 
kolči niz brieg proti cesarskomu gradu, a 
stranjska gospa ostane osupnjena, odprtimi 
vusti za njom gledeč, na klupi sedeti.

Veli se, da je loj stranjskoj gospoji 
poštal lšl najedan krat nesnosljiv i dosadan 
— te je odmah drugi dan od onud, nekam 
drugam ili domov odputovala.

To je pripovest o drugoj s kotačom . . 
valjda se ova mojim čtevcem bolje dopada 
nego ona prva.

Ladanjsko slivacanje.
Nieki seljak sa svojim sinom dojdu u 

varoš. Dok po ulicah sim tam hode i va- 
raškim liepotam se čude, spazi dečko na 
jedan krat na pijacu jednoga mladoga gos- 
pona baš u onom hipu. kad jeduoj mladoj 
gospodični ruku kušne.

»Gledite. gledite japa« — veli dečko 
proti otcu si — »ov je več tak pitoven, da 
iz ruke je. — «

1 mogel je prav imatif
Km. h\ollny.

0 smaknuču Angiolittovom. Isto tako pre
povedano je odašiljanje telegramah o tom 
činu Bréma véstima iz San Sebastjana kra
til se je Angiolitto stopiti vu kapelu, ter 
mu je za to dozvoljeno preboravati noč vu 
njegovoj vuzi. Spaval je malo samo. Proti- 
vil se je svakoj duhovnoj batrivosti sveče
nika. Vu jutro je malo jel i pošel čvrstim 
korakom k stratištu. Na izgled bil je miren, 
izkal je, da smije govoriti i glasno je izgo
voril rčč »Germinal«. Na to je sel na klupu
1 nije se dal od krvnika prije garrotiranja 
pokriti lice. Tčlo je ostalo izloženo do 6 
vure na večer, terje onda pokopano. 
Smaknuču je bil nazočen tajnik vmorjenog 
ministra-prezcša Canovasa.

— Garrotiranje Angiolitta. Vu Španjol- 
skoj se smrtne osude izvršiju navadno stre
ljanjem. No za anarhistične i druge proste 
zločince vpeljali su španjolski sudovi več 
nekoliko mučilačkih spravah, koje su rabile 
za vrčme inkvizije. Takove je sprava i gar- 
rotta, kojom se vsmrtil Angiolitto. Batni sud 
najmre preglasil je za Angiolitta kaštigu 
smrti sa garottom.

Ta se usuda izvrši ovak: Obsudjenik 
se postavi na stoloc i nasloni se ledjima 
(hrptom) na stup. Okolo vrata i stupa skupa 
pričvrstijo željeznoga obroča, kaj no ga 
krvnik (frajman) tak okreče-obrača, da zdrobi 
obsudjeniku vrat i kralježnjake (križece, rebra). 
To je najgadniji i najgrozneši način usmrči- 

: vauja, pri kojem ima krvnik najviše direkt- 
nog posla sa rukami. Toliko vu inozemstvu, 
koliko vu samoj Španjolskoj podigli su več 
vnogi čovjekoljubi svoj glas proti takvom 
načinu usmrčivanja.

Kratke vjesti.

Srbski kralj Milan, moral seje pod- 
vrči operaciji na koljenu. Kralj leži vu Beču 
vu Scherovu hotelu, ter se več opravlja. 
Za kratko vreme moral se bude rešili 
postelje ter bude odpotoval vu kupelj Kar
love Vari.

General Görgey pogibeljno zbetežal 
vu Višegradu.

Vu Budimpešti je vumrl 19 augusta 
Julio Horváth, glavni urednik »Magyar Hír
lapu« vu 52. Ijeta starosti. Još Ijeta 1860. 
sudjeloval je kakli 15 Ijet ni mladič pod 
Garibaldijem vu talijanski vojni. Ijeta 1872. 
bil je izebran vu magjarski sabor kakli 
ablegat, gde se je pridružil Kálmán Tiszi. 
Za Szapáryja izstopil je iz liberalne stranke 
i prešel vu narodno stranko, a kesneše je 
bil divljak. lzteknul se je kakli osobil pro- 
tivnik Borossev, a v nogo je včinil za obnovu 
Szegedinu i regulaciji! rekah.

Bodila vu raki. Iz Temešvara jav- 
Ijaju, da je ondi vu subotu vurnrla jedna 
žena, koju su vu pondeljek imali pokopati. 
Malo prije pokopa porodila je ona dčte vu 
raki Doktori su pronotuvali več više tako- 
vih slučajeva.

Vu Freiburgu vu Švicarskoj olvoren 
je v pondčljek čtrli medjunarodni znanstveni 
kongres kalolikah pod predsjedanjem gos- 
podina Deruaza biskupa Lausanne i Geneve, 
vu nazočnosli od 500 učestnika. Svi švicarski 
biskupi, a i vnogi biskupi i prelati iz ino
zemstva sudjeluju vu razpravama

K medicinskom kongresu vu Moskvu 
stiglo je 7300 doktorati, medju kojima imade 
polovinu stranjskih. Kongres je odprl 19. 
augusta veliki knez Sergij. Minister prosvjete 
Doljanov držal je latinski pozdravni govor.

— Nj. Veličanstvo imenovalo je nad
vojvodu Henrika Ferdinanda, koji je 18.

augusta izašel iz Terezijanske akademije 
kakli lajtnant vitezom zlat nog runa.

Na 19. augusta krščena je vu Išlu 
novordjena kčerka vojvode i vojvodkinje 
Albrechta od Wurtemberga. Kumovala je 
nad voj vodki nja Marija Terezija. Princesa je 
zadobila na krstu ime Marija Amalija.

— Vu Birmi. 22. augusta. Papa je de- 
nes primil kakli na dan svetoga Joakima, 
svoga patrona, 15 kardinala, vnogo biskupa 
i prelata ter deputacije katolikah, koji su 
mu došli gratulirat. Papino je zdravje 
povoljno.

Dobre žepne i  stene vure za tal 
cčne moči dobiti pri P o lla k  H  er nat u vti
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pii 
njem se uzim ljeju vure takaj za popravek 
zji fal cčnu.

s  n <i.
»Denes ob tretji vuri bude sodnica 

zhog zajcov, koj ima kakšnu tužbu proti 
njim, naj si* naglasi pri gosponu staromu 
nolarjušu, kakli pri prezešu vadasov!« Drum, 
drum! s lem ide dale mali birov po seli i 
pri drugi štaciji opel se od kraja počme

Da se bu razmik), zakaj je mali birov 
bobnjal to po seli hudem vam rezložil.

Občina vidi. da zajci vnoga neprilike 
delaju med pukom, prosila je domaču skup- 
štinu vadasov, naj nekšnoga reda napravi, 
med zajci. To pravični! prošnju su va- 
dasi gori zeli. To vam je kratki razlog

Do vure pribobjane tuliko ljudstva se 
zišlo skup, da je prezeš mogel odprti sednicu.

Poni ob tretji vuri stane se prezeš i 
počme govorili:

Poštuvani ljudi! (nešči zakreči: mi smo 
ne ljudi) svaki si more svojom tumastom 
glavom premisliti, zakaj se dokoturai sim, 
jerbo naš glasoviten mali bobenj, na kojega 
smo ran lani tri dni napinjali svinjsko kožu 

j (krič: prasečju kožu!) i kaj bobenj nas je 
koštal jeno 27 forintov, da smo aldomaša 
pili (krič: ste lokali za občinske peneze!) 
velim on vam je več to rastolnačil Od 
zaječje strani kak vidim nišče ne 
potrudil sim. ali mi kak pravični ljudi ne- 
čemo samo tak nekoga odsudili. zato smo 
za zajce jednoga branitelja, liškaljuša po
stavili vu peršoni našega tišlara, koj je i 
tak na glasu zbog svojega dugoga jezika 
(Židov: je istimi, on je najbolši za te krej!) 
Ja mojega govora zaključim s tem. da pitam 
Žigu. kakšnu tužbu ima proti zajcom, jer 
mu po frntastim nosu poznam, da je ne 
najbolši prijatelj jim.«

Žiga: »Moja gospoda! Vi mene pot va
rate, da ja vodu vlevlem vu vinu (krič: 
istina, tak je!) ja nemrem zato. Moja žena, 
ako zajca vidi, tak se ji oči zmešaj u, da 
ne pozna vu šterim vrču je voda, a vu 
šterini vino, zato se pripeti, da negda malo 
več vode vlcje vu steklu, kak vina. Prosim 
odrediti, da zajci naj nehodiju više vu moj 
vrt. (Laže, sam vlevle vodu, vun žnjim, 
kričiju svi.)

Prezeš: Tiho! Tu samo ja imam juša 
larmali.

Fiškaljuš: To tožbu, proti zajcom nem- 
remo gor zeti, jerbo Žigi. i njegvi ženi i ouda 
se zmešaj u oči gda nevidiju zajca.

(Drugi put konec).
S r  it y F e r e n c a .
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1 m.-mázsa. I m.-oent. írttól frtig

Búza Pšenica 1 1 20
Zal) Zoh 5 40
Bozs Híz (»50 —7 5
Kukoricza 0 Kumza slara 5 7 0  —

* » uj * nova 0 0 0  -
Árpa Ječmen 5 0 0  0 0
Fehér bab uj Grab beli 8 00
Sárga » » j  » žuli 5 50
Vegyes * » » zmešan 5.00 —
Lenmag Len 7.50
Bükköny Grahorka 1 5 0

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Nyilttér.*
K rovat alatl közlr»ll«*k**rt som alaki, som tar tali 

tekintetben nem vállal felelősségei a Szork.

Foulárd-selymet 60 krtól a Irt Hő kiig méterenként 
— japáni, chinai sat. a legújabb mintázattal és szí
nekben, u. m. fekete, fehér és színes /lenneherg 
Helyemet 4ő krtól 14 Irt 65 kr. mélerenként sima. 
csikós, koczkázott, mintázott damaszoll sat. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2001) szili és mintázattal 
sat.) a megrendelt Arukat postahér és vámmentesen, 
házhoz szállítva, valamint mintákat postafordultával 
küldenek Henneberg G. les. és k. udvari szállilói selyem
gyárai Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2

■  Egy jó erkölcsű fiú |

r  t a n u l ó n a k  J
felvétetik

Krammarits Viktor
I  KH2 2 -  3 füszerkereskedésében. Perlakou. ■

Eredeti párisi

G U M M I és H A L H Ó L Y A G O T
7hh tu rkálónként á i, 2, 3 ,  4 ,  5, 6, 7, és 8  fiijával küld 1881.  óta b árhova 0 2«

REIF ]., specialista. BECS I., Brandstátte 3.

SZIVATTYÚK M ÉR LEG EK ,
minden neme, házi, nyilvános, mező |  f  I  legjobb javított rendszerű tizedes
gazdasági és ipuivzélokra. század o s*-h íd m é rle ge k  fából és vas-

/r g n  gg mr sí í p ból. kereskedelmi közlekedési, gyári, niező-
' 9 f *■ * *  gazdasági és ipari czélokra. Em berm erlegek.

Bower-lku íl-féle szabadalmazolI inoxydálási merlegek házi használatra, barommerlegek.
0  módszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda Gominandit-társaság sz ivattyú  és mérleg

elleu védve. gyártása .

Árjegyzékek m  C  A D l / P N C  u i »  L  ^  allfiseligasse 14. sz.
£; ingyen és bérmentve. W • o A K V L I N o ,  W l 0 f l .  Sehwarzenbergstrasse 6. sz.
1»

10  Legbiztosabb szer @

2  az általánosan elismert és jó  hatásúnak bizonyult 2

1 „ B A R Á T  I T A L “ 1
0  czimü növényszer gyomor-likőr készilményem székrekedés, étvágytalanság A
2  és az ebből eredő bajok ellen. Kgv üveg ára íO és 80 krajczár használati l 9

I M  könyvvel együtt. mely számos köszönő levelei larlalmaz. . í

| 2  Kapható C s á k t o r n y á n  Gráner Testvérek, Heinrich Miksa, Tódor Róza,
I ^  Fink Testvérek, Deutsch Salamon füszerüzleteiben. valamint nálam 
| @ Hódmező-Vásárhely, Árpád utcza 12. szám. ZENKE ZOLTAN. @

@  V á r o s i  e s  k ö z s é g i  k e r e s k e d ő k  n a g y o b b  e n g e d m é n y  m e l l e t t  e l á r u s i t a s  0  
0  v e g e t t  k e r e s t e t n e k .  A

A nagyméllóságu 111 kir. és oszli rsász és kir. kereskedolmi miniszter urak által űb 
0  781) kihirdetve es törvényesen védve. 10 10 A

o i »7



Hirdetmény.
' I' h rtov i teszi, hogy a azoliák a m á r iá s  alatt í baazuAltattaa

annak, mivel a k r i l .  m r t l r u  s z a g  én a laaaú, ragadó* »záradé*, 
moly az olajfesték n«k é< az olajtakknak sajátja, r l k e r ü l t r t i k . 
Kmollntt a h asználata olyan egyszerű, hogy kikt maga végezheti 
a m á/oláat. A palló nedve* tárgygyal feltörülhetö, anélkül, h<>«ry 
elvesztené fén yit Meg kall különböztetni;

s z ín e z e tt  s z o b a p a lló  - fé n y m á z t,
* n r g a a b a rn a t  és m a h a g o n ib a rn a t , mely ak ár csak az olaj 
festék födi br a pallót » egyúttal fényt ia ad. Káért egyaránt 
ai: almazható régi vagy uj pallóra T e lje s e n  b eföd  m in d e n  

f o lto t ,  k ra b b i m á z o lá s t  «tb ; van azután

*lszta  fé n y m á s  szinezetlenj
uj p a lló k ra  é* p a r k e t r e .  mely c*upan fényt ad. Kolonnáén  
pam etre » olajfeatékkel mar brtnázolt egészen uj pallókra való. 

Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a fatnustiát. 
P o s ta c s o m a g , körülbelül 3 ' négyszög rotr (két k özépna

gyságú »zoliára v s lo i'5  frt. 90 k r., vagy H 'l, márka.
A k ö z v e tle n  m e g re n d e lé s e k  m in d en  v a r o s b a n , a h o l  

r a k t á r a k  v a n n a k , id e  k ü ld e n d ő k . M uu am á/.niások és prosp 
rkfusok ingyen és bérmontve küldetnek A lm' ásarlásnál tcs ék 
jöl vigyázni alvégre s a gyári jegy re , mivel e/.t a több mint 
lkSO éve le te z ő  g y á r t m á n y t  so k fe lé  u tá n o z z á k  és h a m isítjá k , 
s sokkal rosszabb, s gyakran a célnak m eg uem  feletö m in ő sé g 
ben hozzák forgalom ba

C h r i M o p h  F e r e n c ,
■ A valódi szobapalió lénylatt feltalálója és egyedüli gyártója, 

P rá sra , V . B e rlin
Zürich.

Csáktornyán:
GRANER TESTVÉREKNÉL.

könyvnyomdája
C s á k t o r n f á

a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
Ehallal minden néven nevezendő

u. ni. i i é i  / cj/ y cA , /ím  c /Zc/c A , #//<*///z/r« /r,c Ife ffy x é s / - , c sA c / é s / - 
é s  ffy á sxieleiitések et*~  s x  tini/tik , A ö r/ ci o/ cA ,

és Hitt ff ti n  n yo tn itt 11 ti n\ u h u t, rö /tírti  /«/. c/ stb. stb.

bárm ely nyelven és k ivitelben

a legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Fischfil Fülöp (Strausz Sándor) gyorssá)tóján Csáktornyán
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