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Egyházi áthelyezések.
Méltó feltűnést keltett és igaz örömet 

okozott vidékünkön több hazafiatlan káp
lánnak áthelyezése. A zágrábi érsek ur ugyanis 
abban örvendetes meglepetésben része
sítette Muraköz hazafias érdekeit szivén vi
selő közönséget, hogy a szelenczei, bottor
nyai és a szoboticzai káplánokat Horvát
országba bellebbezte.

Az áthelyezettek viselt dolgai eléggé is
meretesek. Elég legyen itt felemlítenünk azt, 
h<y?y a szelenczei káplán agyában fogamo- 
zott meg az a merész eszme, hogy egy haza
fiatlan lapot ad ki, melynek cziine »Bog i 
hrvati,« czélja a pánszláv kultura terjesz
tése s szerkesztője ő lelt volna, ügy látszik 
maguk a horvát túlzó testvérek sem bíztak 
a káplány ur sikereiben, mert a horvát ellen
zéki lapok nagyhangú ajánlatai daczára, 
csak mintegy 42 Irt jött össze e lap támo
gatására. A muiaközi hazafias lelkészeknek 
e halva született lap iránti correct magatar
tásáról bővebben nem is beszélek, mert erről 
már lapunk mull számában megemlékez
tünk. Tornác káplány ur pedig Pitomacsán 
(Belovár-várm.) elmélkedhetik képviselőjelölt- 
ségéről és Muraközt-hóditó terveiről.

Áthelyezték továbbá a bottornyai káp
lánt, kinek izgatás miatt a kanizsai törvény
székkel gyűlt meg a baja; s végül a szobo
ticzai káplánt, aki a többi közölt azl a híres 
Szent-lstvánnapi prédikácziót mondotta.

A felleg tehát részijén elvonul! Mura
köz hazafias egéről ! S a hazafias közönség 
csak hálával és hazafiul elismeréssel adóz- 
hatik a főtisztelendő kerületi esperes, egy
házmegyei tanfelügyelő s más befolyással 
biró lelkész urak iránt, akik elősegítették 
Muraköz közönségének nyugalmát az által, 
hogy kellőleg informálták a zágrábi egyház- 
megyei vezető-férfiakat a nevezett káplány 
urak magaviselkedésérőh Ezzel úgy az egy
háznak, mint a hazának valóban nemes és 
hasznos szolgálatot tettek L Ali a jog és igaz
ság győzelmét s Isten ujját látjuk abban, 
hogy a nevezett káplány uhrk hazafiatlan 
szereplése ily hamar végei ért.

A még itl maradt s hazaliallanul ér
zők és gondolkozók pedig merítsenek ma
guknak tanulságot az érsek ur elhatározá
sából ! Hagyjanak békéi a mi hazafias ügye
inknek, bajainknak, miképen mi sem bánt
juk az ö vallási érdekeiket! A haza és az 

i egyház érdekei mindig megfértek egymás 
melleti, sót egymás támogatására szorulnak. 
Mert régen megírták már azt, hogy egymás
sal karöltve érhetik csak el legnemesebb és 
legideálisabb czéljaikat a hívők és a honpol
gárok földi és égi érdekeinek előmozdításában.

De ezen áthelyezések állal ne fejezze 
he az egyházi elöljáróság vidékünk iránti 
kötelességét, mert még elegen vannak, akik
nek a mi légkörünk nem éltető elemük ! 
Küldjön ide olyanokat lelkészeknek, kik papi 
hivatásuk melleit a hazának is megadják

azt, a mit a haza érdeke megkíván! S akkor 
béke, egyetértés és szeretet lesz vidékünk 
minden rendű és rangu lakosa között.

Legyen a béke, egyetértés és szeretet 
előhírnöke a hazaíiatlanoknak vidékünkről 
való ezen eltávolítása !

A vidéki hírlapirodalom.
A vidék- hírlapírók országos szövetsé

gének mostani vezetősége, mondjuk szindi
kátusa, megmozgat minden követ, derekasan 
munkálkodik, dolgozik, közrejár. pártfogókat, 
adakozókat keres, hogy a vidéki hírlapiro
dalom tagjainak régi és régtől fogva véd
telenül állott érdekeit derekasan megvédje.

A hírlapíró, legyen bár a vidéki hírlap
irodalom munkása, a közjót, egyedül a köz
érdeket szolgálja. Nem mondjuk, hogy a hír
lapim hibáktól, elfogultságtól vagy túlzások
tól ment, de czélja. mely szándékában, czik- 
1 evésében, munkájában s hivatásában vezérli: 
a közjó megvédése, a közérdek elősegítése. 
És a hírlapíró ép azért, hogy szavának ereje 
legyen: nem kért el addig a maga számára 
semmit; és nemcsak hogy a maga érdekeit 
nem kérésié, de teljesen szem elől hagyta, 
sőt legtöbbször érdeke ellen cselekedett. 
Különösen ráillik ez a vidéki sajtó munká
saira, kik működésükkel egyrészt úttörők, 
mert holl betűkkel ők elevenítik s tartják 
ébren a hazafias szellemet, a »lokálpatrio
tizmust« és lokális érdekeket, másrészt mun-

T  Á R C Z A.

Hangok a távolból.
Tenger eszme czikkázvn jár 

Agyamban,
Képzet helyén uj kép támad 

Untalan;

Keblem mélyén érzésvihar 
Tombol, dúl,

Ereimben a vél* lüktet 
Ádázul.

Izzó láva egész lényem,
Mindenem;

S okát —  benned lelem fel, ó h ! —  
Szerelem . . .

Jelenben a múlt.
(Irta: P o lg á r  Géza).

Emlékeim közt kutatok. Nem tudom, hogy 
mit, csak kutatok, kutatok és az oly igen jól, oly 
kimondhatatlanul jól esik. régi, kedves emlékek 
után sóvárgó lelkemnek. Nagy, nehéz karos szé
kemet közelebb húzom az asztalomhoz, jóllehet 
nagy fáradsággal, mert az életbe fáradt összes 
tagjaim többé nem oly ruganyosak, nem oly haj
lékonyak. mint . . . mint , . . mint voltak akkor, 
amikor ehhez az összezsugorodott ibolyacsokorhoz 
jutottam . . . Milyen régen volt, milyen nagyon 
régen volt e z ? !  Most már csak ez a kopottas 
aranyzsinor tartja együtt ezeket a kiszáradt szá
lakat. a melyek akkor üdék voltak és végükön az 
a néhány parányi virágocska oly édes kéjes illatot 
lehelt. Elszállt, elenyészett már az illata is régen, 
és most reszkető kezeim között szélhullanak a 
szálai . , . .

tíearanyzod földi éltem 
Tavaszát,

De megölöd lelkem édes 
Nyugalmát.

Ám háborogj, zúgj vészesen 
Zivatar,

Csak az eszményt ne bántsd, mit e 
S zív  takar . • •

Alpári Imre.

az emberek szivébe is. Az enyémbe nem, mert 
abban ott székelt az állandóan, fogva tartotta azt 
az ifjúi hév, a lángoló szerelem, amely, miként az 
a csillagmiriád a tündöklő naptól, úgy kapta fé
nyét, éltető sugarait Laurám szemeiből. De mit 
ért az epekedés, mit ért a ifjúság —  okozta lán
golás ? Itt a vég. A kezeim között tartok mindent, 
amim ő tőle van. De ezt el nem rabolja senki, 
oda nem adom, bár reszketek a gyengeségtől, de 
de ahhoz, hogy ezt megőrizzem, óriásnak érezem 
magam ! No ime, most egy szál megint leesett.

Oh de nehéz lehajolnom érte, . . . no . . . 
no . . . majd később! Ebből egy szálnak sem sza- 

I had hiányoznia ! No, de elvégre is, hiszen most 
! inár mégsem oly nagy baj, öreg vagyok és ő sze
gény nincs már, a feleségem meg úgy sem tudná 
meg. Fájna neki, ha most megtudná, hogy mikor 
szive az enyém lölött dobogott, az enyém nem 
érte, hanem amazért vert.

Istenem, mily szép idők voltak azok. Úgy 
érzem még most is, mintha a vér erősebben lü k 
tetne tehetetlen ereimben, amikor emlékeimet idé
zem ; Laurám emlékeit.

Mily más volt minden akkor. Lelkében az 
enyémmel találkoztam, melynek égi varázsa ellen- 
álhatatlan vonzódást idézett elő.

Minden szála annak az ibolyacsokornak más- 
más emléket élesztett fel bennem.

Mikor megláttam, amikor az első biztató te
kintetét küldötte felém, óh, az égből jöttnek láttam,



kálkodásuk gyümölcsét sem anyagi javakkal 
most, munkálkodásuk idejében, sem kidől
tük után, mikor már kifáradt az agy, a kéz, 
a szellem és a test, nem élvezik. Sőt ma
gának a lapnak, melyet képviselnek, fenn
tartását iépésről-lépésre, pontról-pontra, nap- 
ról-napra, számról-számra úgy kell keserve
sen kiküzdeniök a közönynyel szemben, az 
áldozatkészség hiánya ellen.

Pedig a magyar vidéki hírlapirodalom, 
mely kevésbé áll szolgálatában a közönség 
csúnya hirszomjának, noha ismét hangsú
lyozzuk, azért hibáktól nem ment, nem áll 
téveszmék, vagy magánérdekek szolgálatá
ban, nem kenyere a hazugság és nem esz
köze a rágalmazás. A magyar vidéki sajtó 
élete feddhetetlen, s ép ezt a feddhetetlen
séget jellemzi legjobban az, hogy tagjai a 
saját érdekeiket soha sem sürgették, noha 
ezáltal önmaguk ellen vétkeztek.

A mi mozgalom végre is most kelet
kezett. ez a társadalom belátásának köszön
hető. Maga a társadalom csinálta ezt, ő tá
mogatja legjobban a szövetkezést.

De ez helyesen van igy ! A hol, a mely 
országban a sajtó erős. hatalmas és tisztelt: 
olt erős, hatalmas és igazságos a közvéle
mény. A társadalom tehát saját jól felfogott 
érdekeit védi meg akkor, mikor a sajtó mun
kásait: a nemzet, a haza e napszámosait, 
felkarolásával megtiszteli.

Örülünk, hogy a társadalom vezérem
berei és ezek közt a hivatalos magyar álla
mot képviselő kormány is belátják, hogy a 
sajtó jogosult igényeinek eddig jogosulatlan 
negligálásán segíteni kell és hogy hatalmuk
kal s a rendelkezésükre álló eszközökkel 
Ők maguk is segíteni akarnak rajta. Ha az 
ige testté, az Ígéret tetté válik, úgy ez a vi
déki hírlapirodalom napjának hajnalhasacíá- 
sát, a magyar sajtó megerősödését jelenti. 
De jelenti egyúttal a magyar társadalom 
életképességét is. melynek leghívebb tükrét 
a sajtó hasábjaiban találjuk meg.

A közigazgatási bizottság üléséből.
A megyei közigazgatási bizottság no

vember havi ülését dr. Jankovich László

gróf Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 9-én 
tartotta.

Az alispáni havi jelentés felolvastatván, 
tudomásul vétetett.

A pénzügyminisztérium rendelete foly
tán a közigazgatási bizottság felhívja a já 
rási főszolgabírókat, valamint Zala-Egerszeg 

j és Nagy-Kanizsa rend. tan. városok polgár- 
mestereit, hogy az egyenes adók kivetése 
körüli teendők teljesítésénél a kir. pénzügy
igazgatóságot támogassák. az összeirási mun
kálatok ellenőrzésére hivatott községi elö

ljárókat ebbeli teendőik pontos teljesítésére 
utasítsák és kellően ellenőrizzék.

Olvastatott a belügyminiszter leirata a 
Cserencsóczon beszüntetett állami trachoma 
orvosi állás újból való rendszeresítése tárgyá
ban tett felterjesztésre. Az alsó-lendvai já 
rásban levő trachomásoknak gyógykezelése 
céljából további intézkedésig Lobi Ede szi
gorló orvost rendelte ki.

A közigazgatási bizottság tudomásul 
vette a pécsi posta- és távirda igazgatósá
gának átiratát, melyben tudatja, hogy Nován 
felállítani kért távírdát az idő szerint egy 
szabad távirdahivatal hiánya miatt nem lé

tesítheti; azonban a közel jövőben Csákior- 
nya és Zala-Egerszeg között felállítandó uj 
vezeték létesítése után a novai távirda fel- 
felállitását el fogja rendelni.

Olvastatott és tudomásul vétetett a ke
reskedelemügyi miniszternek a közigazgatás
ügyi bizottsághoz intézett leirata, melyben 
tudatja, hogy a dunántúli h. é. vasúti me
netrendek czélszerübb beosztása iránt tett 
felterjesztésben foglalt kérelemnek a télime
netrendek összeállítása alkalmával nem le
hetett eleget, azonban méltányolva a felter
jesztésben előadóit indokokat, felhívta a ma
gyar állam-vasutak igazgatóságát, hogy a 
szóban forgó kérdést tanulmány tárgyává 
téve, azokat legkésőbb a jövő évi nyári me
netrend szerkesztése alkalmával vegye fi
gyelembe.

A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
miniszter kitűzte az alsó-domborui községi 
fiú- és leányiskolák államosításának feltéte
leit olyképen, hogy a község átadja a liu 
iskola ingatlanait, a község által fölajánlott

lő  ezer frt hozzájárulásával felépít teti a 
miniszter a leányiskola épületét, a község 
által befizetendő évi ezer forinttal szemben 
az oktatás tandíjmentes lesz, a kormány 
pedig ellátja a fiuk és leányok oktatását 
1897/8. tanévtől kezdve, fejleszti az iskolá
kat és díjazza a hitoktatót. — Ugyancsak 
kitűzte a miniszter Nyír völgy, Édeskut és 
Dráva-Óhid községek állami iskolázásának 
feltételeit is.

Volt Csáktornyán, hol az állami tanító
képző-intézetnek a megyei főorvos által ki
fogásolt egészségügyi hiányait, melyeket az 
igazgatótanács már az épület egyéb hiányai
val együtt még 1895-ben megállapított a 
képezde telkére fordított eddigi csekély összeg 
fokozásával és az épület kibővítésével együtt; 
a megfelelő jelentést az igazgatótanács no
vember 7-iki üléséből terjeszti a miniszterhez.

Meglátogatta a járási főszolgabíróval a 
mura-szilvágyi, mura-szent-kereszti, mura-sik
lósi állami, illetőleg r. k. iskolákat.•

A dekanoveczi és domasineezi r. k. is
kolánál második tanítói állások szervezése 
végett államsegély elnyerése tárgyában be
adott kérvényeket a közigazgatási bizottság 
a miniszterhez pártolókig terjeszti fel.

Dobossy Elek, Mencsey Károly és Thor- 
day János Csáktornyái községi iskolai taní
tók dijleveleit a közigazgatási bizottság meg
erősítette.

A perlaki tanító-testületnek felebbezését 
a közigazgatási bizottság ama határozata 
ellen, melylyel a perlaki áll. elemi iskola 
tantestületét kötelezte arra, hogy felváltva 
s az eddigi gyakorlat szerint a növendéke
ket az isteni tiszteletre kisérjék, a miniszter 
elutasította.

A közigazgatási bizottság a beliczai is
kolaszéket felhívja, hogy a második tanítói 
állás betöltése vegett a pályázatot felelőség 
terhe mellett azonnal Írja ki.

Kir. tanfelügyelőnek a még mindig nagy
mérvű iskolamulasztásokról telt jelentéséhez 
képest felhivatnak az összes járások föszolga- 
1 órái. hogy a közigazgatási bizottság 1897. 
évi I l i .  szánni végzésben foglaltakat az 
elöljárósággal szemben a legszigorúbban ér
vényre emeljék; az egyházi főhatóságok pe-

az pedig csak szivárvány módjára tündökölt biz
tatóan, de azért elérhetetlenül, csalfán. És én 
hittem, hiszem tán még most is, hogy szeretett, 
de a kérhetetlen sors elválasztotta az utainkat. 
Engem tovább vezetett, az életkincset pazarló bű
vös ifjúság és őt elragadta a kegyetlen halál. Az 
embereknek ez a legnagyobb ellensége, amely el
rabolta őt, elrabolta az örömeit, az én reményei
met pedig megsemmisítő.

Elvitte előlem a legvirágzóbb szüzet, nem 
ismerve irgalmat. Azt mondták, hogy csak álomba 
szenderült, de ő nem ébredt fel, nem nyitotta fel 
többé a szemeit jóságos tekintetre, és ajkai sem 
nyíltak többé sem örömre, sem panaszra.

Ez a kis ibolya-bokréta maradt egyetlen em
lékül kedves virágaiból. Hát miért ingerkedett 
velem akkor ily gonoszul a halál? Szenvedni ha
gyott, nem hogy az élet ferdeségeit kiegyenlítette 
volna .akkor az én halálommal.

De miért zúgolódom ? !

Ez tán csak a vég felé közelgő öregségnek, 
vagy elmúlt ifjúságomnak egy eltévedt és későn 
fellobbanó, reménysugara?! Mit ér, ha többé vissza 
nem jő ?  És mégis oly igen jól esett ez.

No lám, ej, ej, még könny is gyűlt a sze
membe. Hát ezt vajon mi sajtolta ki ? Ti rég nem 
látott fájdalomcsillapítók, hadd morzsollak széjjel 
benneteket, hagyjatok magamra, tűnjetek el, ne
hogy a feleségem meglásson titeket; szegény nem 
tudná, hogy mi baj ért engem, hogy könnyezni lát.

Még őt is inegrikatnám, pedig oktalanul! Igen ok
talanul, hiszen mi igaz boldogak voltunk és va
gyunk ; ő szeretett mindig és szeret még most is, 
lemondott mindenről, amikor nőmmé lett, ő érezte 
és éreztette velem, amikor legjobban szenvedtem, 
hogy boldognak kell lennem, — és az is vagyok, 
hogy őt bírom, mert boldog volt ő, hogy engem 
bírhatott; megismertetett a csalfa emberek között 
egy szivet, a mely hű maradt és még most is az,

; mert az ő karjaiban ma is, amikor törödött, öreg 
vagyok, megpihenhetek, és olt oly édes a pihenés, 
— miért ne tudnék én ezért felejteni mindent . . 
mindent! és ajkaim miért nerebegjenekhálaimát? 
Egész szivét nekem adta, megkövetelheti hát az 
egész szivemet is, hiszen az ő szivében nincs hely 
más számára egy szemernyi sem . . . Miért lenne 
akkor az enyémben ? !

No lám épen közéig! Jókor fojtottam még 
el felindulásomat.

Mily deli még most is a járása ! Igen, előttem 
az és mindenki előtt. Fürijeit ifjú korában hány
szor simítottam hátra, amiért neheztelt reám, mert 
azt hitte, hogy az úgy jobban áll neki és én azt 
nem akarom. Azok már most ezüstösen simulnak 
el még mindég redőtlen, gondatlan homlokára.

Föléin hajol és megölel. Ezt szokta tenni 
mindég amikor dolgoztam, azelőtt.

Ez a jelenet is emléke a rég elmúlt időknek. 
Tükör előtt hajolt a vállaimra és fürtjei nyakam
hoz érlek. Pedig soh1 sem volt hiú, mert megér
tettem vele, hogy a hiúság a nőnél olyan, mint a

ígyom, paréj a viruló rózsaszál körül, ha kiirtjuk 
azt, teljes diszével pompáz a rózsaszál, ha nem, 
elvész a dudva közt. Es ő azóta nem hajolt föléin, 

; haját is lesimilva hordta, csak ma, csak most 
érintek nyakamat őszülő fürtjei, és az egykori két 
ilju fő helyett, két agg, de boldog arcz mosolygott 
négy könnyben úszó szemmel. Könnyei erede
tét alig tudtam megérteni, csak amikor azok a 
kezem fejére és az ibolya fonnyadt szálaira hul
lottak. Jóságosán kérő tekintete is az ibolyára 
tévedt, azután reám. Kérés, és annyi jóság nyilat
kozott meg e tekintetben, hogy én reszketni kezd- 
tem, mint a rossz csínyen kapott gyermek. Mennyi 

; önfeláldozás volt ez asszonytól a hallgatás: min
dent tudott h á t! Es e fájdalmat a szivében hordta. 
És most érezni kezdtem, hogy mily nagyon szeret
tem őt és szeretem őt, csak őt.

Szótlanul hajítottam félre az ntált virág
szálakat és porrá taposva, ölelve csókoltam nőm 
drága, szép fejét. —

Az emlékeim meg mind elenyésztek szivem
ben is ; el, mintha sohasem leltek volna. Es nem 
is voltak, nem is lehettek, mert az emléket csak 
a szeretet őrzi; már pedig egy szivet lehet csak 
igazán szerelni: a h i t v e s é t .



dig fölkéretnek, hogy a hatóságuk alatti 
összes iskolaszékeket a közigazgatási bizott
ság 189n. évi 1 / o7. szánni végzésében fog
lalt intézkedések pontos végrehajtására fel
hívják.

K  Ü L Ö N F É L É  K .

—  Erzsébet napja. Szeretett királynénk 
nevenapját az idén is megünnepelte Csák
tornya polgársága. A 9 órákor megtartott 
ünnepies istenitiszteleten zsúfolásig töltötte 
meg a közönség a kalh. plébániatemplomot, 
melynek körében ott láttuk az összes tanin
tézetek ifjúságát tantestületeik vezetése mel
lett, továbbá a lovassági tisztikar, a szolga- 
birói hivatal, (irodalmi tisztikar, adóhivatal 
és városi elöljáróság képviselőit stb. stb. 
Az iskolák zászlóik alatt sorakoztak. A szent 
mise alatt, melyen Mintsek Melchiádes ad
minisztrátor czellebrált. a tanítóképző ifjúsága 
énekelt. A város középületei ezen a napon 
föl voltak lobogózva.

—  Megyebizottsági tag választás. Meg
választatott megyebizottsági tagnak a válasz
tó kerületben Horváth Csongor János per
laki kir. járásbiró.

—  Hivatalos látogatás. Dr. Orosdy La
jos nagy-kanizsai kir. ügyész f. hó 17-én 
Csáktornyán járt, a hol a kir. járásbíróság 
fiókbörtönét megvizsgálta.

—  Kinevezés. A m. kir. állami vasu
tak igazgatósága Borsos István sósdi állami 
vasúti főnökhelyettest Bród-Moraveczre állo
másfőnöknek nevezte ki.

—  Áthelyezés. Molnár György felszen
telt fiatal lelkészt a zágrábi érsek a dras- 
koveczi plébániához kápláni minőségben át
helyezte. Molnárnak Muraközbe való áthe- 
lyeztetése fölötti örömünknek adunk kifeje
zést, mert benne a muraközi lelkészi kar 
egy hazafias egyénnel szaporodott.

—  Pályázat irnoki állásokra. Csáktor
nya nagyközségnél 400 Irt évi fizetéssel 
szabályrendeletileg rendszeresített két irnoki 
állásra pályázat hirdettetik. Az első 400 Irt 
fizetéssel s 100 frt lakásbérrel, a második 
400  frt fizetéssel javadalmaztatik. A pályá
zat határideje 1897. deczember 1-je. A kér
vények a járás szolgabirói hivatalához nyúj
tandók be. A választást decz. 2-án ejtik meg 
Csáktornya községházában.

—  Értesítés. A Csáktornyái közs. el. 
nép. tanítótestületének határozata alapján, a 
népiskolai könyvtárral egyesitett Népkönyv
tár« a téli hónapokban (novembertől feb
ruárig) minden vasárnap d. e. 11 — 12 óráig 
a t. közönség rendelkezésére áll. Miről a n. 
é. közönséget azon megjegyzéssel értesítjük, 
hogy a kik e könyvtárt igénybe venni óhajt
ják, 2 frtnyi biztosítékot s kötetenkint 1 kr. 
olvasási dijat tartoznak fizetni. —  Csáktor
nyán, 1897. nov. 18-án. —  Az igazgatóság.

—  A helybeli alsófoku iparos-tanoncz- 
iskola tanodái bizottsága 1. hó 13-án gyű
lést tartott Szeiverth Antal elnöklete alatt. 
A gyűlés folyamán a bizottság elhatározta, 
hogy a Mencsey Károly és Ihorday János 
tanítóknak állásukban való megerősittetésök 
iránt a kormányhoz benyújtott kérvényüket 
támogatja, s Dobossy Klek tanító kérvényét 
is pártolókig terjeszti föl. — Egyben tudo
másul veszi elnök jelentését, hogy a számo- 
dások és az államsegély elnyerése czéljából 
összeállított folyamodvány és mellékletei a 
kir. tanfölügyelőség utján a magas kormány
hoz fölterjesztettek. — A rajz alól fölmen

tett tanonczok részére szervezett póttanfo
lyam tanítói állása lemondás folytán meg
üresedvén, a szabályzat alapján az elnökség 
a pályázatot nov. 28-ki lejárattal ez állásra 
kiírja. A pályázat a »Muraköz« ez. helyi lap 
legközelebbi számában jelenik meg.

—  Pályázat. A helybeli alsófoku iparos 
tanoncz-iskolában a rajz alól fölmentett ta
nonczok részére szervezett póttanfolyam ta
nítói állása lemondás folytán üresedésbe 
jött. Fölhivatnak a helybeli különböző fokú 
tanitóintézelek tanerői, hogy a mennyiben 
erre az állásra rellektálnak, kérvényüket ez 
ügyben f. hó 28-ig bezárólag alulírotthoz 
nyújtsák be. Elfoglaltságuk heti két órára 
terjed ki, óránként évi 40 frt díjazás mellett. 
Csáktornya, 1897. nov. 18-án. — Szeiverth 
Antal bizottsági elnök.

Halálozás. Báron Cipót, a helybeli 
villamos-világítási vállalat igazgatóját súlyos 
csapás érte, amennyiben édes anyja, özv. Báron 
Ignáczné, szül. Kasztl Francziska élete 81-ik 
évében, f. hó ll-én  rövid szenvedés után, 
Csurgón elhunyt. Az elhalt földi marad
ványait f. hó 14-én d. u. 2 órakor helyez
ték ugyanott örök nyugalomra. Béke ham
vaira !

Wlegczáfolt halálhír. Lapunk is hozta 
a nyáron a hirt, hogy Horváth Ferencz alsó- 
domborui segédjegyzö fürdés közben a Drá
vában öngyilkosságot követett el. Ruháit 
megtalálták a folyó partján, de holtteste se
hogy sem akart megkerülni, pedig hozzá
tartozói erősen keresték, mert legalább tisz-, 
tességestemetésben óhajtották részesíteni az 
elveszettet. A napokban azonban fordulat 
állott be az öngyilkosság történetében, mert 
Horváth Ferencz nem lett öngyilkos, hanem 
él és virul Fiúméban, a hol fináncznak 
csapott fel, s a hol most is alkalmazásban 
van. Mint utólag kiderült, ő házassága elöl 
szökött meg, mert szülei akarata ellenére 
meg akarták házasítani s a ruhát csak azért 
rakta a folyó partjaira, hogy hozzátartozói! 
ezzel félrevezesse s megakadályozza, hogy 
nyomozzák.

Népesedési statisztika. S z ü le t t e k :  
Szalon Jakomin, Sípos Mária. Moharics Vida, 
Golenko Alajos. Rodvezanecz József. Szabó 
Antal. Kovacsics János. Korpics Alajos. Dvors- 
csák Péter, Sklepics Magda. Zsindárics János, 
Bernáth Magda. Bernien János, Csrep Magda, 
Zrínyi Pál, Csrép Lajos, Zsolnay Sarolta. 
Démics István, Hunyadi Ilona. Kerznarics 
Magda, Szabol János, Wrana István, Hajdi- 

' nyák Magda, Rubel Frigyes, Veszelko József, 
Mikla József, Wrabecz Magda, Kovacsics 
István, Bernáth Magda, Medloby Jakab, Frie- 
denthal (— ), Kölkedy Ferencz. Fodor Mária, 
Kollár Jakab, Csrep Anna. Zorcsecz Anna- 
Schrey Ilona, — M e g h a I ta k : Szőke Sán
dor <42 n.), Kristofics Mária (8 é.), Tóth 
Ká/mér (58 n.), Zsolnay Sarolta (5 n.). No- 
vák Antal (35 n ), Hajdári István (42 n.), 
Korpics Amália (8 é.), Ross Lajos (78 é.). 
Filipár Mathild (35 n.), Gacsál Teréz (14 n.). 
Szóból Antal (42 n ). Takács Józsefné (42 é.). 
Fodor Mária (2 n.). Toplek Verona (5 é.), 
Varga Imre (75 é.), Gjuranecz János (2 h.), 
Németh Juli (70 é.), Bernáth Magda (43 n.), 
Korent János (9 h.). —  H á z a s s á g o t kö
t ö t te k :  Szabó József és Schwarz Anna, 
Bratkovics Nándor és özv. Petricsek Jánosné.

Ezernyolczszáz negyvennyolcz, a magyar sza- 
badságharcz képes története. Egykorú képek, kitűnő 
kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes 
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkét
száz képpel illusztrált mű szövegét az ország lég-

b - ;*

kiválóbb irói, költői, történettudósai Írták. —  Az 
egész a maga nemében nagyszerű munka harminc* 
füzeiben jelenik meg. E g y - e g y  f ü z e t  á r a  30  
kr. —  Részletes prospectust, úgyszintén m u tat- 
ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
rendeléseket felvesz Fischel Fülöp (Strausz Sán
dor) könyvkereskedése Csáktornyán.

—  A Mátyás Diák legújabb száma is kétség
telenné teszi, hogy ez idő szerint az összes élcz- 
lapok között a Mátyás Diák a legvigabb és leg
tartalmasabb. Kétszer annyit nyújt úgy szövegben 
és képekben, mint bármely más vig újság; azon
kívül annyira változatos, hogy szinte csodálatos. 
Alakjainak eredetisége, adomának sokasága, aktuá
lis közleményeinek tarkasága, talány rovatának 
gazdasága épen olyan vonzó erőt képez, mint az 
a husz-harmincz kitűnő karrikatura- és adoina- 
illusztrácziú, a melyek első rendő rajzolók tollából 
kerülnek ki. Minden számban egy befejezett vig 
elbeszélést nyújt. A Mátyás Diák ily körülmények 
között valóságos családi lap, a melyben a család 
minden tagja talál neki való, kedves dolgot. A 
Mátyás Diók egyúttal a legolcsóbb élezlap is, mert 
előfizetési ára egy negyedévre csak I frt 50  kr. 
A kiadóhivatal (Dudapest, Sarkantyus-utcza 3. sz.) 
szívesen küld mutatványszámot, ha eziránt meg
keresik.

A Zoltán-féle csukamajolaj kedvező hatásá
ról az orvosi kar igen elismerőleg nyilatkozik, 
mert tudva levő dolog, hogy e készítmény teszi 
lehetővé es áldásos gyógyszer használatba vételét, 
s különösen szükséges, hogy meghonosodjék ná
lunk is az az angol divat, hogy a gyermekeink 
2 — 3 éves korukban csukamájolajat igyanak s 
ezzel a sok scrophuloticus bán tulom kifejlődése 
meggátolható. A gyermekeket erőteljesé csak e 
szer neveli.

Késmárky és Illés. Budapesten a leghíresebb
ezégek egyike, Kossuth Lajos utczai 2 üzlethelyi
ségét összepontositotta a külön e czélra épült 
12-ik szám alatti látványosság számba menő áru
házba. Félreértések kikerülése végett megemlítjük, 
hogy a régi híres »Kerepesi Bazár« nagy raktár- 
helyiségei továbbra is fenmaradnak, sőt meg is 
nagyobbitattak.

Sze rk e sz tő i üzenet.
Kotor. »Iskolaszék.« Sajnáljuk, hogy a hiva

talos pecséttel ellátott, de senki által alá nem irt, 
egy gyanúba vett s megnevezett egyén ellen erő
sebb kifejezéseket tartalmazó nyílt levelet egész 
terjedelmében nem közölhetjük. Nem közölhetjük 
pedig azért, mert aláírás nélküli levelekkel szem
ben, még ha hivatalos pecséttel vannak is ellátva, 
elővigyázóknak kell lennünk. Azt beláthatja a be
küldő, hogy a hivatalos pecsét nem vonható fele
lősségre, mert azt esetleg oly egyén is használhat
ja. aki nem tartozik az iskolaszékhez. Egész ter
jedelmében azért sem közölhetjük, mert a lapunk
ban névtelenül megjelent nyílt levélre adott vála
szukban egy egyént neveznek meg mint szerzőt, 
sőt olyan kifejezésekkel illetik, amelyek lehetetlen 
hogy egy iskolaszék gyűlésének határozatát képez
zék. A lapunk múlt számában megjelent levél egész 
általánosságban panaszkodik és senki által alá 
nem Íratott. Következőkép csak úgy találomra rá
fogni nem lehet annak a szerzőségét. A nyilatko- 
zatnak az ügy érdemére s a személyeskedéstől ment 
sorait — feltéve, hogy azok csakugyan a kotori t. 
iskolaszéktől erednek ide igtatjuk: »Az iskola
szék egyhangú rosszalását fejezi ki a Nyilt-térben 
napvilágot látott ezikk beküldője felett. Nem akar 
a felvetett kérdésben polémiába elegyedni, annál 
kevésbé sem, mert az iskolaszék nem adott okot 
arra, mit a rzikk tartalmaz. A (beküldő) czikke 
minden alapot nélkülöz.« —  A közügy érdekében 
mindig szívesen adunk minden felszólalásnak he
lyet, következőleg a védekezésnek is. Azonban úgy 
a felszóllalás, valamint a védekezés ment legyen 
a személyeskedéstől s olyan kifejezésektől, ame
lyek egy tisztességes lapban nem reprodukálhatók.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H ARG ITAI JÓ Z S E F  ZRÍN YI K A R O LY .

Kiadó ás laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obzmne 

pošiljaju.

MEDJI
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijeden jedenkrat ito :  vu svake  nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 lj i 

Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na čet vert leta . . .  1 frt.

Pojedini broji koštajč lo kr

Obznane se poleg pogodbe 
I fal računaj ú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medji murske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. 1. d.

Politički pregled.
Katolička autonomija vu Magjarskoj.

Pred par dnevi se sastal vu Budim
pešti kongres katolika, da vzeme vu pretres 
osnovu autonomije za katolike vu Magjar- 
skoj. što ju  je  priredila biškupska konfe- 
rencija. Još se nežna, kakvo če stanovište 
kongres zavzeti prema osnovi, ali se znade, 
da niti sami biskupi nisu jednoga mnenja 
glede načela autonomije, a sa Strane nižega 
svečenstva izbijaju na javu glasovi, koji se 
odlučno protive bitnim načelima osnove. Treti 
taktor, svjetovnjaci, ili je  sasvim ravnodu- 
šan prema nastojanju. da se stvori aulono- 
mija katolikah, ili se kreče izmedju skraj
njega konservatizma i skrajnjega radikaliz
ma, Nastojanje magjarskih katolika sveče
nika i svjetovnjaka, da se autonomija kalo- 
lika osovi na čvrst temelj ustavnih zakonah. 
nije novo. Več godine 1848. potaklo se je 
to pitanje, ali se onda pošlo sa stanovišta, 
da se država sasvim odeli od cirkve. Hotelo 
se je, da se previšnje patronatsko pravo 
podvrgne ministarskoj odgovornosti i da se 
sve potreboče cirkve i škole pokriju iz po- 
reznih dohodkov. Visoki kiér nazréval je  vu 
tom navalu na interese cirkve i njezinih 
imanjah. Visoki kler izradil je  onda spome- 
nicu, vu kojoj se zahtjeva, da se cirkveni 
fondovi i imanja, naročilo zaklade za uz- 
državanje školah, podrede cirkvenoj upravi,

S duge strane tražil je  svjelovui ele- 
menat i kuratno svečenstvo, da autonomija

ulječe na patronatsko pravo krune i na ime
novanje dušobriznika, kanonika i biskupa. 
Pitanje autonomije ostalo je  usljed ovili 
prččkah nerčšeno. Godine 1870. potaknuli 
su ga opet barun Eötvös, Deák i primaš 
Simor, ter je  kongres od 20. oklobra 1870. 
vččal o autonomiji. 1 ovdi pokazale su se l 
bitne oprčke. Večina bila je  zalo, da se 
kruni i državi oduzmu patronatska prava 
(juši), dočim je  manjina bila za demokrati
ziranje hierarskoga organizma.

Kongres je  zaključil, da se nadbiskupi 
i biskupi imadu imenovali na trojni predlogi 
autonomnog tčla, da se katolička naukovna 
i sveučilištna zaklada oduzmu od državne 
uprave i podvrgnu autonomiji. ter da n j oj 
se podvrgneju vse škole, koje se uzdržaju iz 
ovih zaklada. Nj. veličanstvo nije obnašlo. 
sankcionirati ove zaključke i tak je  opet 
vse ostalo pri starom, s jedinom razlikom, 
šlo je  minister Trefort godine 1880. imeno
val povjerenstvo za nadzor cirkvenib i na- 
ukovnih zaklada. Više od 10 godina miro
valo je  pilanje, dok nije 17. marciuša 1898. 
inagjarski sabor na dnevi red stavil auto
nom iju katolikah, ter vladu puzval, da po- 
duzme priprave za rčšenje toga pitanja. 
Godine 1891. sastal se odbor, da preduzme 
priprave, koje su eto vu toliko dozrele. da 
se denes more sastali kongres magjarskih 
katolikah.

Vu dobro upučenim krugovima Magjar- 
ske ne očekuje se velikih uspjeba od kon
gresa, pogiavito zato ne, jer je  vu tu stvar, 
koja se liče vsili katolika prež razlike, um-

jelno unešen upliv političke pučke stranke. 
Hazidje li se i ovaj kongres prež uzpjeha, 
neče lomu kriVi bili niti vlada niti zakono- 
davno telo, nego oni elementi, koji su pre
nesli, vpeljali vu stvar poliličko strančarslvo. 
Nijedna ustavna vlada neče dozvolili, da 
kongres dira vu ministersku odgovornost, 
vu patronatsko pravo (juš) krune i vu do 
vezdašnje zakonite ustanove glede uprave 
javnih zaklada i srednjih školah.

Vu palači velikaške hiže vu Budim
pešti zestal se je  ovili dana kongres ma
gjarskih katolika. Sa svili strana Magjarske 
došli su doslojanstveniki cirkve i zbirani 
izastaniki katoličkog pučanstva, inedju ovi- 
ma više velikašah, narodnih zastupnikah, 
veleposjednika i drugih odličnih predstavni
ka li javnoga života Magjarske. Nakon službe 
božje vu sveučilištnoj cirkvi, koju je  sa sa- 
zivom Duha svetega odslužil sam kardinal- 
primas Vasary, odprl je  s ve tč. a nim govorom 
primas kongres, izraziv prije svega homa- 
gialnim počitanjem najduHlju zahvalu \j. 
Veličanstvu kralju, koji je  blagoizvolil saz- 
vali kongres i ustanovili mu djelokrug.

Kongres izebral je  za lini verifikacio- 
nalili odbor, koji če izpitali vjerodajnice i 
zulra podnesli svoje izvješče, da se uzinogne 
kongres konstituirali.

Izaslaniki grčko katoličke cirkve 
Vu Magjarskoj večali su vu posebnoj kon- 
ferenciji o stanovištu, kaj ga imaju zavzeli 
na prama katoličkoj autonomiji i o načinu, 
kak imadu da štile interese svoje cirkve. 
Konferencija stožila se vu lom. da če nas-

Z A B A V A

Takajše jedno čudo.
Ima ljudih na loj zemlji, koji izgledaju 

kak da nebi znali do pet brojiti i kak da 
bi samo znali pod pisma križke nametati, 
a ipak imaju šaku na debelom za vuhi.

Ja  sam več i sam puno pripoviestih o 
takovih prefrigancih u Muraközu pisal, pak 
su moji čtevci mogli čteti kak je  Totovečka 
krava po takovem jednem, Beličkomu dečku 
pri sv. Križu na sajrnu bila prodana, a 
stari Držanič iz Jurčevca je  bil jedan izmed 
takovih. To se razme, da to nije bilo sada. 
nego još onda, kad u cielom selu nisu bili 
dva koji bi čteti i pisali znali.

Ako je  on putem išel, tak ga sigurno 
nitko nebi nagovoril i zaprosil, da nek iedno 
malo ameriku ili puščanoga praha iznadje, 
ili nek hude tak dobar, pak nek jedno malo 
premišljava, kak to biva, da iz zelene trave 
bielo mlieko postaje, pak zato je onda posve 
jasno, da ga je  gde tko izbilja i za ono 
držal, za kaj se je  svojim držanjem sam 
izdaval.

Stari Držanič je  naj me imal tu navadu, 
da ako ga je  tko za bedaka držal, tak je

odmali i sam bedaka igral i lo lak naravski, 
da mu nije bilo moči poznati, kak je  ovoga 
prek previdel, te se je  onda znal lak držati, 
kak da neima nikakovoga aduta u svojih kar
tali. pak je  na taj način znal baš onoga za 
nos vodili kuj je  mislil, da staroga vodi. kak 
se je  lo trem čakovečkim potnikom dogodilo.

Ovi tri putniki iz Čakovca su bili laku 
zvani »salonski t potniki, kaj nekaj vrlo oo- 
ličnoga znamenuje, jer oni su jedne nedelje 
se spravili piešice na put iz Čakovca proti 
Subotici i onoj okolici, samo da se malo 
razhode, a pri lom su uzput po krčmah 
stare bezzazlene ljude bockali i izsmehavali, 
kldmu su i one, koji su itn putem naproti 
dohadjali ili koje su dostigli, dražili, stare de- 
deke i babice, dečke (ali ove pazljivo) i die- 
vojke, te su se strašno veselili nad tim, kak 
su oni tobože inudrii pametni,

U loj obiesti (prevzetnosti) njim je  baš 
dobro došlo, kad su putem i staroga Drža- 
niča dustignuli, koj je  baš nekam u drugo 
selo k staromu svojemu poznaneu i kiimu 
na spomenek išel, pak je  sad znjimi zajed- 
no putem marširal, a oni su odmali svoje 
drženje i norca dielanje pri starem nastvili 
pak su se pričeli opet onak šnjim zabav- I

Ijati vneme si kratiti, kak su do sad sdru- 
gimi činili. Bripovedali su mu najine stvari, 
koje niti su kada bile a niti je  moguče, da 
ikada budu, stari Držanič pak je  k-svim tim 
pripovestjam takovoga obraza delal, kak 
miesec, kada u žertalku pumi vode gledi i 
se čudi klomu pak se je  lak bedastim 
držal, da su ovi Iri putniki za stalno mis
lili. stari im sad sve vieruje i kad dojile u 
svoje selo domov, onda bu ove bedastoče, 
koje mu oni kakli istinila pripočenja sada 
pripovied.iju, od hiže do liiže nosil i po cie
lom selu razglašuval, a to je  je  strašno ve
selilo.

I sad pričme on s hrdjavimi muslači 
staroga Držaniča spita vati, jeli je  on več 
kada kaj o Kafferih (črni puk Afriki) cul.

»Od kave sem več puno pul čnl« -  
odgovori stari »ali o Kafferih ne.«

»Je, lak anda vidite dragi tetec« 
veli hrdjavee opet — »Em Kafferi jesu baš 
kavinski ljudi pak i stanuj u u kavinskoj 
zemlji i od tud imaju svoje ime, kak
n. pr Kinézi od kine jer se uviek trape i 
kine. Ali kak Kaferi kavu dobivaju, toga vi 
sigurno još niste culi V Oni najine povaju 
takove koze i to puno ib, i jer se ove koze



tojjiti o izboru trojice članova grčko-kato- 
ličke vjeroizpovjesti vu veliki kongresni od
bor ter če ova trojica raditi da se uzme do- 
voljan obzir na grčko-katoličku cirkvu.

—  Kak nam je  žicom javljeno, odpo
toval je  minister —■ predsjednik barun Bán- 
tTy nakon prekvečeranje sjednice ministers- 
kog včča odrnah vu Beč. Ovom putovanju 
baruna BánlTyapripisuje se osobita politička 
važnost. 1 ako je  poznato bilo, da bude ba
ru n Bánffy odputoval vu Beč, čim onamo 
stigne grof Goluehovski iz Možne, da s njim 
utanači dispozicije glede sjednicah delegacije, 
to se ipak iztiče, da put baruna BáníTyja 
stoji vu vuzkom savezu sa dogodjajima vu 
austrijanskom rajbsratu. koji se vu velike 
tiču interesa cjelokupne monarkije. Baron 
če Bánffy moči ovom sgodom najizdašnije 
podkrepiti izjave ministra baruna Jósike i 
Lukácsa ne samo vu ime kabineta i večine 
parlamenta magjarskoga, nego i s ozivom 
na jednodušno mnenje Magjarske.

Za boravka baruna BáníTyja vu Beču 
ustanovit če se i tekst prestolnog govora, 
kojim če osloviti Nj Veličanstvo delegacije, 
Očekuje se, da če Nj. Veličanstvo ovom 
sgodom dati najumirljivije izjave o izvanjs- 
kom položaju monarkije. Več 20. ovoga 
meseca sastajo se odbor za izvanjske pos- 
love, ter če minister grof Goluehovski držati 
ekspozé o vanjskoj politiki monarkije. Ne 
ima dvojbe, da če odbor ovom sgodom iz
javiti svoje povjerenje ministru izvanjskih 
poslov i prijeti njegove predloge.

D elegacijo, Kak smo oba voščeni, pri- 
milo je  Njegovo Veličanstvo ministra-preds- 
jednika baruna BáníTyja vu posebnoj au- 
denciji. Boslje toga vččal je  barun Bán- 
ti sa ministrom izvanjskih poslov, grofom 
Goluchovskim, o dispozicijama za razprave 
delegacijah. Koliko je  do vezda poznato, 
sastati če se odbor za izvanjske poslove, 
kak smo več javili, več 20. ovoga mjeseca. 
ter če saslušati eksposé grofa Goluchovskoga 
i primiti proračun ministarstva izvanjskih 
poslov. Izvjestiteljem biti če i ovoga Ijela s 
magjarske strane dr. Maks Falk. Magjarski 
delegacij o ni odbor za vojsko za počeli če 
svoja večanja vu pondéljek 22. novembra. 
Vu savezu s tim stoji magjarski državni 
proračun, o kojem je  minister Lukács iz-

samo od kavinskih grmov hrane, zato im 
onda iz jed nog cecka curi bielo mlieko kak 
snieg, a iz drugova črna kava kak vuglen 
ili tinte. Kafferi pak noše okolo vrata na 
špagovini privezani! svaki po jednu šalicu, 
pak ako su žedni, samo podoje kozu. zme- 
šaju bielo sa črnim poleg volje, a ktomu 
je  ta pitava još kipuče vruča, jer u kavins- 
koj zemlji sunce prekomierno vruče svieti, 
a tko onda još tu kozu i malo včekne, tak 
ona odmah ododzad spusti i cukora u tu 
kavu, za da nebude žuhka. No pak jeli to 
nije čudo?«

»Ft« —  odgovori stari Držanič i spuca 
sprsti; »To bi bilo fino, da i mi takove ka- 
vinske koze imamo, na babicah koje rado 
zapečkom kavu piju nam i onak nemanjka. 
samo da još imamo takove koze, onda bi 
se mogla pri svakoj hiži po tri i četiri krat 
na dan kava s puno cukora piti.«

U tom je  i on s splavimi mustači več 
svoju pripovest zmislil, pak je i on pričel 
pripoviedati staromu Držaniču, da Čakov- 
čanci hoču svoju farnu cirkvu skupa s túr
nom u Ameriku na izložbu poslati, jer je 
iz svoje znamenitosti i starine po delom 
svietu na glasu. Več je  sve u kište zapaku-

j včstil Njegovo Veličanstvo, ter če se magjars- 
komu saboru stopram onda predložiti, kad 
bude zajednički proračun vu delegacijama 
prijeti, da se tak more vpeljati vu njem 
prinos k zajedničkim troškovima. koji od
pada na zemlje magjarske krune.

Vu poliličkim krugovima smatra se 
audiencija. šlo ju je  imái barun Bánffy kod 
Njegovog Veličanstva, osobito važnim do- 
jajem. Nj. je  Veličanstvo vanredno milos- 
tivim naečinom primilo baruna BáníTyja ter 
izrazilo nadu, da če se izravnati pojavivše 
se nesuglasice jzmedju obedva kabineta.

K A J  J E  N 0Y0G A?
Kongres magjarskih katolikah.

Još nije ni bilo meritorne sesije kon
gresa magjarskih katolika, a več su se kot- 
rigi kongre. a razdvojili vu dva protinička 
tabora, koji se budu ostro borili za svoje 
posebne nazore o autonomiji. Jednoj stranki 
na čelu stoji grof Albert Apponyi i traži, 

j da se na temelju kraljevskoga odpisa ima 
izradili pozitivni elaborat za autonomiju. Na 
čelu druge stranke je  grof Ferdinand Zichy, 
koji želi, da se izhodi ponovna izjava kral
jeva i to putein molbe, što hi ju kongres 
imel podastrčti krimi. Prošlih dana držale 

‘su se vu Budimpešti konferenciie vsake 
fele skupina kongresa, a kardinal primas 

jVaszary pozval je  na dogovor najodlučnije 
članove kongresa. Konferencija je  zaključila, 
da se kongresnem odboru dade nalog, neka 
vu elaboratu ustanovi agende kongresa na 
temelju previšnjeg seskripta. I grof Apponyi 
sazval je  konferenciju, ter je  na istoj izbila 
na javu gore spomenuta opreka nazor, pak 
je  grof Ferdo Zichy, koji je  predložil, neka 
se Nj. Veličanstvu podnese preponizna ad- 
resa i vu n j oj izjave želje magjarskih ka
tolikah. olišel je  iz sesije, pokelulob je  pre- 

! videl, da je vu manjini.
Vu Sobotu konstituiral se je  kongres, 

izabravši svjelovnim svojim predsjednikom 
jednoglasno grofa Júlia Szapáryja Stranačke 
opreke (prečke), koje su nastale izmedju 
načelnog shvačanja članova kongresa, izbile 
su na javu več prigodom izbora bilježnika

iz kruga svečeničkog. Katolička pučka i 
Apponyijeva stranka iztakle su vsaka za se 
posebnoga kandidala;večina glasova (volu- 
mov) zapala je  kandidata katoličke pučke H 
stranke, što ova drži dobrim znamenjem za 
buduči svoj rad. No več na koncu sesije 
prigodom izbora kongresnog odbora pora- II 
žena je  podpuno, jer je  predrla listina kan- I  
didata umjerene Apponyijeve stranke. Grof 
Szapáry vu svojem nastupnom govoru rččito 
je  zagovaral autonomiju katolika vu Ma- 
gjarskoj i opravdanost njihovih težnja, ter je  
pozval članove kongresa na složen i ustra- 
jan  rad.

Grčko- katolički Bumunji proteštiraju 
proti kongresu. |

Odlikovanje.

Njegovo Veličanstvo blagoizvoljelo je  
dozvoliti, da Njezina kr. Vrisost kraljevna- \
vdovica nadvgjvodkinja Štefanija smije pri- ‘ 
miti i nositi podeljeni njoj ruski red svete 
Katarine vu briljantima.

Četiri promocije sub auspiciis regis.

Vu svetčanoj palači magjarske akade- m 
mije znanosti promovirana su včera četri J 
dijaki pudirnpeštanskog sveučilišta sub aus
piciis regis na čast doktorski! i to: grof Fe- ji 
renez Vigyázó i Ignac Csávossy za doktoré 
prava, a Béla Fenyvessy i Vilim Both, za 
doktoré sveukupnog Iččničtva. K svetčanosti 
sabralo se vnogo odlična občinstva i sveu- 
čilištnih gradjana. Njegovo Veličanstvo zas
topal je  kod ove svetčanosti državni tajnik 
Mihaljo Žilinski.

— Promocija sub auspiciis regis. Na 
kološvarskom sveučilištu pred par dnevi je  
Jožef Ferencz mlajši, sin grčko-katoličkog 
vladike, promoviran sub auspiciis regis na 
čast doktora prava. Vu ime Nj. Veličanstva 
interveniral je  državni tajnik Žilinski, koji 
je  mladoga doktora pozdravil zanosnim do
moljubnim govorom.

Vu budimpešti. 16. novembra.

Zajednički proračun izkazuje ove svote: 
Potreba: Ministerslvo ra ta (tabora) 5L 756.000

vano i leži na pijacu po dugovački, i zvo
nar je skupa spakovanj, jer on se nije 
hotel od svojih zvonov oddružiti, a tam 
prek morja i onak bez njega nebi nitko 
zvoni znal zvoniti, jer koga ovi zvoni ne- 
poznaju, njemu uiti glas od sebe nedaju, 
pak makar bi tri dni za vuže vlekel. Sad 
samo još na pasus iz Kgerszega čeka ju i 
onda odmah pričme putovanje. Iza toga pak 
su si Gakovčanci napravili ne istom miestu 
iz papira cirkvu sturnom, baš takovu, ka- 

(kova j<* i ova prveša bila, jer drugač mnogi, 
kad bi iz Štrigove iz zajma domov isii, jer 
tam dobro vino raste, nebi niti svojega 
Čakovca prepoznati mogli, pak bi zabludili 
i kam drugam, miesto domov otišli.«

»Ft« — veli opet stari Držanič —  »to 
si nebi bil mislil, da zvonar ima lak rad 
svoje zvone, da se je  znjimi skup dal u 
kište zapakuvati!«

1 sad je  naravski nastal grohotan smieh 
nad Držaničevom lahkoviernostjum, te je  
sad i naj m ladji izmed njih, čija britva je 
još uviek bila svetla i nerabljena, pričel 
svojim pripovedanjem, kak u Kinezkoj grade 
željeznicu gore vzrak, koja bude išla do mie- 
seca.

»Stvar je  posve jednostavna« —  veli 
-  »a ipak za čuditi se..«

»Tu vam je  nekakov miernik Györkös, 
ako ste o njem več kaj čuli, balone u sta- 
novitoj dalečini jednoga od drugoga postavil, 
a da budu čvrsto stali i da je  vietar neod- 
nese, je  svakogas jedilom mačkom na oblok 
pričvrstil, kak je  n. pr. preložki brod u dravu 
pričvrščeni i ovak su ovi baloni jedan od 
drugoga sve više i više bili nameščeni, te 
su po njih od njegoga do drugoga tračnice 
pometane, a jedan največi balon, strašen 
grolduš, on vleče vagone u miesec. Da pak 
budu onda mogli opet natrag na zemlju se 
v ralit i. je  u miesecu jedan veliki kamenolom 
(Kőbánya). Iz ovoga obterete kamenjem ne
koliko vagonah, dok taj trli balona sa svim, 
kaj je  na njem, pod njim i okolo njega 
liepo stiha dole potegne i onda samo ide 
po tračnicah dole proti zemlji tak liepo, jed- 
nako i mirno, da nemože liepše iti, a kad 
dojde na zemlju, onda samo kamenje zpraz- 
na, vlak postane lahak i balon ga opet 
vleče gore u miesec. No, pak jeli to nije 
čudo?«

»Ft« napravi opet stari Držanič i za
pita: »A kaj pak kinézi dielaju stolikem mie-



fór.; rninisterstvo financijah 199.307 fór.; 
penzije 1,946.900 for.; računarska kontrola 
137.458 for.; ukupna potreba 161,182.325 
forinti.

Pokriče forinti 2,799.277, ostaje čista 
potreba 156,385.648. Odbiv od toga višak 
dohodka na carini 53,598.000 forinti, ostaje 
čista potreba 104,786.858. od toga se na 
terh magjarskog državnog imanja imaju od
biti 2 postotka, ili 2,095.737 for., a od os- 
tatka odpada 71,883.784 na Austriju a 
C0,807.336 na magjarsku.

Izvanredna potreba za vojsku vu Bosnoj 
i Hercegovini iznaša 3,529.000, pokriče
40.000 for. Od ostatka odpada na Austriju 
2,393.454, na Magjarsku 1,095.564 for.

Jeden danski kralj o dvoboju.

Bilo je  godine 1611. kad je švedski 
kralj Karlo IX. sbog nekih razmiribi o medji 
dosta neprestojnim pismom izezval danskog 
kralja Kristiana IV. na kaj mu ovaj ovak 
odgovoril: »Mi kralji vu Danskoj dajemo 
na zvanje tebi kralju vu Švedskoj, da nam 
je  jeden trubentaš izručil tvoj grdi list. Po 
tom opažamo, da još nisu prešli pésji dani, 
koji sa svom svojom šilom još* djeluje vu 
tvojih moždjanih. Dvoboj (duel) kojega nam 
nudjaš. pričinja nam se jako smčšnim; bilo 
bi bolje po te, da se skriješ za vručom 
pečjum. nego li da se s nama biješ. Tebi 
je  potreben dober doktor, da ti postavi vu 
red moždjane. Sram te bilo bedak stari! 
Ovo je  naš odgovor. Dano vu našem gradu 
Kalmaru 14. augustuša 1611.« —  Ovak je  
jeden danski kralj mislil o dvoboju vu 17. 
véku. Drugač. ali nerazborito. misli vu 19. 
véku tak zvani »vitézi od boljeg čučenja 
časti.«

Kak se širi London?

Vu glavnom gradu Englezke sagradjeno 
je  posljednih 12 mjesecih 14.590 novih 
hižah. London broji vezda 767.679 hižah. 
Vu tom broju nisu uračunate cirkve, javni

uredi i spodobne sgrade, nego samo nas
tanjene hiže.

Kroz hipnosu dobila govor.

Vu Madridu pripetil se je  rčdki slučaj, 
godine 1895. onémila je  jedna gospodja, 
zaradi oštre živčane zimice, ter je akoprem 

j su doktori vse moguče poduzeli, ostala je 
néma. Ona je  došla ovili dnevov na kliniku, 
profesora Herreroa, koji je  včinil na njoj 
samo jednu probu sa hipnozom, ter napra
vil čudo — hipnolizovana gospodja je  pro- 
govorila i zadržala dalje dal govora.

Najdugša brada.

Najdugšu bradu na svetu ima jeden 
rudnički delavec (težak) vu Vandnenen vu 
Francezkoj. Hodjen je  1826. Ijeta. Vu 14 
Ijetu imel je  taj čovjek, kakti mladič gustu 
punu bradu, dugo 15 cm., a vezda je  duga 
3 metra i 32 cm. Na španciranju nosi taj 
čudakovič bradu pod rukom poput starih 
rimskih senatora. Vu zimi ovije ju okolo 
vrata pak ju  nosi kak gospe tak zvanu 
»boa.« Čovjek taj visok je  169 sen tim., 
anda brada mu je dva put dugša od njega.

Nekaj za kratek čas.
Za b ava  vese lim  i batrivenje 

ža lostn im . P rired il G lád Fe rencz  
ško ln ik. Izdanje t iska re  F ische l 
F ilipa (S tra u sz  Sándor), e ö n n  5 0  
k r .  V u  maloj ovoj knjižici sa b -  
rano  je vn ogo  šale i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj košta, —  
m ore v sa ko m u  o sob ito  p repo- 
ručiti.

Knjižara i štamparija 

S t r a u s z  Š a n d o r a
Čakovec.

Nekaj za kratek čas.
Z g o d a n o d g o v o r .

Muž; (srdito); »Ja sam moral strašno 
bedast biti, kad sam se ženil.«

Žena: »I ja  mislim —  ar bedaki imaju 
najvekšu sreču«

D i p l o m a c i j a  i k u h n j  a.

Prijateljica: »A kaj si ti vezda delala 
vu oštarijij«

Zaručnica: »Bila sam ti, draga prija
teljica, milili oštarijaša, reka daje p rije že- 
nitbe mojemu zaručniku najhujše hrane.«

P r e k i n u t g o v o r .

Na nekoj pučkoj skupščini stupil je 
mlad govornik na govornici! i zaviknul je: 
»Gospodno, ja  stojim na tlu slobode.«

»Nije isiina.« prekinili ga mirno šoštar. 
vi stojite na mojih cipelah, koje još niste 
platili!«

N a š e  s 1 u ž a v k e.

»Meni se čini, Dora, da sle vi kupili 
opravu, kak je god moja?«

»Istina je, milostivna gospodja, ali ja 
sam ju  odmah platila.«

V u š k ri p c u.

Frajlica: »Mislite li vi zbilja ozbilno, 
gospon lajtnand.«?

Lajtnand: »Ali frajlica, kad čovjek ima 
deset jezer duga, onda se nemre šaliti sa 
tako vom partij o m.«

I z g o v o r .

Plébános: »Gospa suseda, vi ste se 
denes opet za vréme mojega prodeštva raz- 
go valjali!«

Gospa: »Vi se vkanjujete, gospon ple- 
banoš, jer ja  sam navadna govoriti kad 
spavam.«

P o z n a ga.

Pisar; »Na moju dušu. Minka, vi ste 
najlepša kelnerica vu Čakovcu!«

Kelnerica: »O vi smerpeči šm ajriler. . .  
bržčas opet nemate peneze!«

sečnim kamenjem, koje im od svakoga vlaka 
iz mieseca dole ostane?

Iz njega grade nornice za miesečnjake« 
odgovori golobradec.

»Moguč, moguče« — odgovori Držanič 
i kimne glavom — »akoprem je  to vrlo 
čudnovato, ali ipák more biti: jer čudačinah 
ima navek i posvud, i baš sad dojdemo 
u liepi drvored, koj vodi k svetomu Križu, 
tam stoji jedna liepa kapela, i tam se je  
pri toj kapeli pred nekolikemi tjedni jedno 
veliko čudo dogodilo, jeli mi hočete viero- 
vati ili ne.«

Na to se ova tri gospona grohotom 
nasmiju i vele, da oni kakti prosvietleni 
ljudi na takova čuda nevieruju. izvan da bi 
je  sami svojimi oči videli. Zajedno zapitaju 
staroga, jeli se taj cudačin nebi opet mogel 
dogoditi, za da ga oni vide i kaj je  to za 
čudo bilo.

»Ah dakako, nego kaj« —  odgovori 
potmajno požmrkavajuč stari Držanič —  »ne
go kaj, da se more opet dogoditi! Ali vi se 
morate tam u kapeli u klecalo pokleknuti 
i jako vruče moliti, da vam presveto križno 
drevo bude u vašoj ne volji na pomoč. Je,

je, i vam more još pomoženo biti, ako ste 
križnoga dreva milošče vriedni i nesmete 
ufanje zgubiti; jer morate znati, da je  u 
toj kapeli prije nekoliko tjednih jedan pa- 
metan postal, koj je  bil skoro tak bedast 
kak ste i vi!«

Komu je  sad dosta bilo i tko nije više 
za čudačine pital, nego je  pri prvom križanju 
na jievo otišel, a Držaniča pustil jednako 
svojim putem samoga oditi, to su bili naši 
tri čakovečki »salonski« putniki.

Nikii kova umietnost.

Kad su se jed noč u st ano vitom društvu 
spominali o velikoj umietnosti glasovitoga 
inalara Munkácsi-a, rekel je  nelko, da on 
jedniin potezom svojim pimzlom more iz 
smejučeg lica jednog dieteta načinih pIa- 
čuče.

»Puf!« —  odgovori drugi —  »to ja  
načinim z metlinirn držalom.«

E m . K o lin  y.

N a e g z a m e n u.

Profesor: »llzmimo n. pr. jeden lopov 
napadne vas, i hoče vas orobiti, kaj bi to 
bilo ?«

S I o b o d e n.

Gospa: »o fijaker, je  ste li vi slobodni^«
Fijaker: »Jeseni, gospa, pred tremi tjedni. 

vumrla mi je  žena.«

O p r a v d a n o.

Kuharica: (koja je  pozvala svog Ijubov- 
nika vu pivaru); »Vidiš Janoš, moj gazda 
navék veli, da gradjanstvo (purgari) zdrža- 
vaju soldačtvo. Je, vuslužbi; ali gdo ih zdcr- 
žava izvan službe, nego mi kuharice!«

M o r a  s i  z n a t i  p o m o č i .

Doktor: »Ali kumica, kaj vi to delate? 
Ja  sam vam rekel, da mu daste vašemu 
mužu vsaku vuru dva prahe!«

Mužača: »Znaju, gospon doktor, moj 
stari nije mogel vzeti prahe tak, pak kad 
nisem imela hostije, morala sam prahe na
sipati na knedline!«

G  in  ti F e r e n c  z.



Hirdetések.
1019/vh, szám 1897.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 4232/p. 97. szánni végzése 
következtében Wollák Rezső Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt a Csáktornyái takarék- 
pénztár javára Bihár Antal és Goszánits 
György m.-királyi lakosok ellen 105 Irt s jár. 
erejéig 1897. évi július hó 22-én foganatosí
tott kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 
700 írtra becsült 2 kanczaló és 1 csikóból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbíróság 
6063/p. 1897. sz. végzése folytán 1 bő frt 
tőkekövetelés, ennek 1892. évi január hó 
25. napjától járó 8 %  kamatai és eddig 
összesen 80 frt 39 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén, 
vagyis M.-Királyon leendő eszközlésére 
1 8 0 7 . é r i n o v e m h . h ő  2 7 . n n p jt im ik  

d é l e l ő t t i  IO  őrő jjn  
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 901

Kelt Perlakon, 1897. évi nov. hó 13-án.
Š t e r n  F r ij/ y r s .
kir. bírósági végrehajtó.
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