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Dr. Wlassics miniszter Csáktornyán.
A Csáktornyái áll. polgári fiú- ős leány

iskola uj épületének felavatása kultu ralis és 
társadalmi tekintetben egyaránt nagyfontos- 
ságu eseményeknek szolgált alkalmid Más
részt kétségtelen, hogy az egész ünnepély 
lefolyása hatalmas válasz volt a muraközi 
nép békéjét zavaró zágrábi izgatóknak. Min
denki örömmel fog visszagondolni a magyar 
állameszme ezen szép és diadalmas napjára.

A felavatáshoz megérkezett dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Kényi Józsel titkárjával, kit 29-én reggel 
a következők fogadták és kisértek be a pálya
udvarról: dr. Jankovich László gróf főispán, 
Csertán Károly alispán, dr. Huzsicska Kál
mán kit*, tanfelügyelő, Ziegler Kálmán polg. 
isk. gondnoksági elnök, dr. Krasovccz Ignácz 
polg. isk. gondnokságának tagja, Margitai 
József áll. képezdei igazgató, Szalmay József 
szolgabiró. A miniszter kíséretével a városba 
vonult, mely pompázott a nemzeti lobogók
tól; kora hajnalban a tűzoltók zenekara ját
szott szép ébresztőket az ulczákon. A mi
niszter és kísérete dr. Krasovecz Ignácz fő
orvos vendégszerető házában elköltött villás- 
reggeli után a közönség sorfalai közt a tem
plomba vonult, hol Horváth Lajos zárda- 
főnök papisegédlettel mondott ünnepies mi
sét és Te Dcumol. A többi ünneplő közön
ség a felavatási ünnepnek Ziegler Kálmán 
gondnoksági elnök által az uj épületben tör
tént megnyitása után jött a templomba az 
összes növendékekkel. Mise után az egész 
közönség a polgári iskola udvarára vonult, 
hol a róm. kath lelkész az épületet felszen
telte, az ev. ref, ág. ev. és izr. lelkészek 
pedig megható áldóimákat mondottak.

A ünnepély tulajdonképeni sorrendje 
az intézet feldiszitett tornacsarnokában folyt 
le. melyet az ünneplő közönség zsúfolásig 
megtöltött. Az intézet tanulóinak énekkara 
a nemzeti hymnuszt énekelte el. Ziegler Kál
mán gondnoksági elnök melegen üdvözölte 
a miniszteri és a megjelent közönségei. I)r. 
Wlassics Gyula miniszter a közönség zajos 
helyeslése és szívből fakadó éljenzése közt 
az oktatásügy fejlődésével ésczéljaival össze
függő következő nagy fontosságú beszédet 
mondotta:

Mindenekelőtt legélénkebben érzett ürömöm
nek adok kifejezést, hogy Önökkel, e megye vezető 
féríiaival, a város és vidéke igen t. polgárságával 
együtt ülhetem meg e mai kulturális ünnepet. 
(Lelkes éljenzés.)

Ünnepe ez nemcsak a vidéknek, de annyiban 
országos jelentősége is van, mert egyetemes or
szágos érdek parancsolta, hogy itt e határszélen 
a magyar állam a maga nagy erkölcsi tekintélyé
vel vegye kezébe a közoktatás e jelentékeny in
tézményét, a polgári iskolát, i Kiélik helyeslés.)

Lehet, hogy az oktatás ez uj csarnoka rövid 
idő múlva egy megifjodolt és a mostaninál még

életképesebb intézmény, az újjá alkotandó polgári 
iskola felvirágzásának lesz színhelye. (Tetszés.)

A polgári iskola reformját a mit Önök 
közül bizonyára többen figyelemmel is kisérik — 
tőlem telhető gondossággal készítem elő. (Klénk 
helyeslés.)

Kgyetlen egy közoktatási intézményt sem 
szoktam hevenyészve életbeléptetni. (Zajos helyes
lés.) Közoktatási reformjainkon a szakkörök ügy- 
buzgó közreműködése mellett a nemzet egész ér
telmiségével, úgyszólván a legnagyobb nyilvános
sággal szeretek dolgozni. És ha érzem, tudom, 

y az általam helyesnek ismert reform a nem- 
intelligenlia közvéleményébe bocsátja le gyö

kereit, akkor te jes erélylyel és határozottsággal 
viszem ki a reform-alkotást a gyakorlati megvaló
sítás terére. (Élénk tetszés.)

De azt akarom, hogy a reform-alkotás min
den előnyét, minden hátrányát hazám szakkörei 
és ezek értelmisége kritikájuk kereszttüzében ol- 
vaszszák tisztára. (Helyeslés.)

így jártam el a középiskolai tan terv reform
jával; nyilvánosságra hoztam a népiskolai tanter
vet és a módszert általános vezérelvemül ismerem.

Hogy a mai ünnep keretében maradjak 
lépjen bár e falak között ? polgári-iskolai reform 
előbb vagy utóbb életbe — a rendszerek válto
zásának soha sem tulajdonítok oly fontosságot, 
mint annak, hogy hivatásuk magaslatán álló. a 
tudományt önmagáért szerető, az ifjúsághoz ben- 
sőleg rugaszkodó, a nagy nemzeti ideálokért lel
kesedni tudó, a kütelességleljesitésben példaadó 
tanítói kar teljesítse az iskola falai között köteles
ségét. (Élénk tetszés és helyeslés.) Nem mulaszt
hatok el (‘gyetlen kedvező ünnepies alkalmat sem 
és igy ezt sem. hogy ki ne emeljem, hogy az igazi 
tanító hivatását csak úgy tölti be, ha az ismere
tek közlése mellett az ifjúság lelkét, szivét, jelle
mét felvértezi azon erősségekkel, melyek megal
kotják a jellemszilárd, kötelességtudó, saját erejére 
támaszkodó férfiak sorát. (Zajos tetszés.) Férfiak 
sorát, kik az élet minden küzdőterén Isten után 
saját akaraterejük erélyében bírják jövendőjüknek 
zálogát és nem csak mások segítségébe vetik re
ményük horgonyát.

Az én hitem és meggyőződésem szerint a 
közoktatás minden fokozatában kötelessége a ta
nítónak ;i s z í v -  és jellemképzésre hatni. (Igaz ! 
Úgy van !) Különbözők erre az eszközök a köz
oktatás különböző fokain. De a tanítónak, legyen 
a közoktatás legalacsonyabb fokán a vagy a leg
magasabbikon, mindig szeme előtt kell hordoznia, 
hogy az ő felfogása a kötelességekről, hazáról, 
vallásról, emherszeretetről, minden szépről, min
igazról és minden jóról van a legnagyobb hatás
sal a házi nevelés után az ifjú jellem képzésére. 
(Igaz! Úgy van!)

Hála a hazai derék tanító kar nemes ügy
szeretetének. a magyar tanító, ki mindnyájunkkal 
együtt lörhetlen bizalommal hisz a haza jövendő 
nagyságában, lelke egész melegével érti is át, minő 
jelentősége van azon nagy kötelességnek, hogy az 
ifjúságot nemcsak tanítani* hanem nevelni is kell. 
(Ügy van!)

De értse ezt át a magyar családi élet, a 
magyar társadalom is és ne bízzon mindent az 
iskolára és ne keressen minden hibát az iskolá
ban. hanem az iskolával karöltve teljesítsük mind
nyájan szóval és lettel kötelességünket. (Zajos he
lyeslés.) Krre az egybeforrott, harmonikus mun
kái* kérem az Isten áldását, hogy nagy és hatal
mas legyen hazánk, nemzetünk. (Hosszantartó za
jos tetszés, éljenzés és taps.)

A zugó éljenek lecsillapultával dr. Hu- 
zsicsk.i Kálmán kit*, tanácsos tanfelügyelő 
állott az emelvényre s tartott nagy szónoki 
hévvel szép beszédet, melyet lapunk jösrő 
számában fogunk hozni.

A közönség nagy tetszéssel fogadta, a 
miniszter pedig kézszorilássál fejezte ki el
ismerését kir. tanfelügyelőnek szép beszé- 
déérl. Az ifjúság énekkara a Fohászt éne
kelte nagy szabatossággal. Pálya Mihály polg. 
isk. igazgató vázolta most a közönség nagy 
figyelme közt, az iskola felépítésének törté
netét s a vele kapcsolatos hatósági intézke
déseket. Lelkes éljenzés követte előadását. 
A Szózat elének lése után a közönség a mi
niszter iránt kifejezett rendkívül meleg ováicó 
mellett távozott az iskola helyiségeinek meg
tekintésére. Mindezek után a miniszter a tisz
telgő küldöttségeket fogadta.

Délben 1 órakor a Zrinyi-szálló nagy
termében közebéd tartatott, melyen résztvett 
a város és a vidék szine-java. Első felkö- 
szüntöt maga a miniszter mondotta Ő Fel
ségére. Ziegler Kálmán kir. közjegyző dr. 
Wlassics Gyula minisztert úgyis, mint a vá
lasztókerület képviselőjét lelkes és a Mura
köz hazafias érdekeire kiterjeszkedő nagy
hatású beszéddel. A miniszter nagy figyelem 
közt s a közönség meg-megujulö zajos tet
szése közt tartotta a következő politikai irányú 
beszédet, mely igen fontos kijelentéseivel 
óriási hatást keltett, szubjektív vonatkozásai
val pedig csak még szorosabbá lelte a mi
niszter és választókerülete közti igaz ragasz
kodás kapcsát. Miniszter nagyhatású beszé
déből közöljük a következőket:

Nem kiván, úgymond, a napi politika kérdé
seivel bővebben foglalkozni, mert sem beszámolóra, 
sem program m beszéd re nem hívták, hanem cui- 
turalis ünnepre, a mely előtt minden politikai 
párt le szokta tenni fegyverét. (Tetszés.)

A eultura politikája egyébiránt a legszebb 
politika, mely nem ephemer, hanem az állam és 
a magyar nemzet nagy maradandó érdekeinek 
szolgálatában áll. (Igaz!” Úgy van!) Mégis, ha kö
rültekint és látja, hogy azok között van, a kik 
már oly sokszor tisztelték meg politikai bizalmuk
kal (Lelkes éljenzés), lehetetlennek tartja, hogy 
néhány szót a politikáról is ne szóljon, már csak 
azért is, mert ha a magyar ember képviselőjével 
egy asztalnál ül, akkor a cultusminisztertől is el
várja, hogy ne csak szakkérdésekről szónokoljon, 
hanem hát »halljunk egy kis »nagy« politikát is« 
(Derültség.) Hű akar lenni a magyar tradiliókhoz 
és azért politika nélkül ennek a bankettnek sem 
szabad elmúlnia. (Tetszés. Halljuk!)

Hála Isten, olyan derült, olyan szép most a 
politikai égbolt, hogy szinte öröm reá feltekinteni. 
(Úgy van!) Utolsó találkozásunk óta a parlament 
pártközi helyzetében — mondja a miniszter — 
nagyfontosságu változás állt be, a mennyiben a 
szabadelvű párt ma tagjainak sorában tisztelheti 
az Apponyi Albert és Horánszky Nándor vezérlete 
alatt állott nemzeti párt tagjait is. (Lelkeséljenzés.) 
Nagy és kiváló pa’lamenti talentumok léptek ezzel 
a positiv alkotás terére és ha tekintetbe vesszük 
azokat a jelentékeny feladatokat, a melyek a ma
gyar állam nagy organisatorius kiépítésében reánk



várnak, az összeolvadás politikai és társadalmi 
értékét nem becsülhetjük elég nagyra. (Úgy van!) 
Hatalmas eredménye már eddig is van az együtt
működésnek. Érti a kiegyezési cainpagne sikerét, 
melyet Széli Kálmán ministerelnök (Hosszantartó 
zajos éljenzés) az ő igazán bámulatos, kitartó, 
mélyen járó államférfiul bülcseségével keresztül 
vitt. (Éljenzés.) Hosszasabban szólva Széli Kálmán 
fényes államférfiul tulajdonságairól, a pártközi 
helyzet sanálása és a kiegyezés létesülése körül 
szerzett hervadhatlan érdemeiről, annak fejtegeté
sével foglalkozott, hogy a mar pártközi helyzet 
minden politikusra súlyos kötelességeket is ró, 
mert itt az ideje a belreformok gyökeres munkába 
vételének. (Igaz! Úgy van!)

Saját ressortjáról szólva felemlíti a minisz
ter, hogy választói előtt közoktatási- és eultus- 
programinját annak idejében részletesen kifejtette, 
ehhez hű maradt s ezt következetesen lelke teljes 
odaadásával iparkodik is megvalósítani. (Tetszés.)

Az adóreformokat, majd pedig a közigazga
tás reformját érinti meg ezután Wlassics minister. 
A kormány — úgymond — csak oly közigazgatási 
szervezetet akar létesíteni, a mely a teljes önkor
mányzatot biztosítja. (Élénk helyeslés.) Állami ad- 
ministratió és önkormányzat egymást kiegészítő 
fogalmak, nem pedig egymást kizáró fogalmak, 
mint sokan hirdetik.

Megemlíti a minister, hogy a földmivelési és 
kereskedelmi politika terén is nagyszabású reform- 
politika előtt állunk, melyeket néhány példában 
meg is világit.

Végül lendületes szavakkal tiltakozik a mi
niszter azon feltevés ellen, mintha az uj alakulás
ban attól kellene tartani, hogy a magyar tradi- 
tionalis szabadelvű iránytól elhajlás történnék. 
Egy oly párt a mely Deák Ferencz hű tanítvá
nyának és politikája méltó letéteményesének, Széli 
Kálmánnak vezetése alatt áll, a mely pártban a 
szabadelvű politika kipróbált igazi herosai ülnek, 
kiknek egész politikai reputatiójuk a szabadéi vü- 
séghez van kötve — a traditionalis magyar sza
badelvű iránytól el nem térhet soha. (Zajos tet
szés és helyeslés.) Doctrinair liberalismus, mely 
elvont elméleteken épült fel. soha sem volt ma
gyar politikai párt összetartó eleme és doctrinair 
nemzetközi liberálisok nálunk nincsenek is. Ezek 
ép oly veszedelmesek a magyar politikában, mint 
a mily veszedelmes a reactió. (Úgy van!) Egyiktől 
sem kell tartani; a magyar társadalomban sem a 
reactionak, sem a nemzeti hagyományokkal ellen
kező radikal-liberalismusnak nincs talaja. Nekünk 
nem kell újra kitalálni a magyar libtralismusl; a 
nemzetalkotó és nemzetfentartó történelmi libera
lismus nemes iránya az, melynek pártunk hódol 
és ettől az iránytól sem jobbra sem balra nem 
térhet el. (Elénk helyeslés és éljenzés.)

A minister végül a Csáktornyái kerület vá
lasztópolgáraira emeli poharát. (Hosszantartó lel
kes éljenzés.)

Zakál Henrik ügyvéd dr. Jankovich 
László gróf főispánra, a főispán Zalamegye 
közönségére, Wollák Rezső ügyvéd Csertán 
Károly alispánra, az alispán a polgári iskola 
tantestületére, Pálya Mihály igazgató dr. Ru- 
zsicska Kálmán kir. tanfelügyelőre, a tan- 
felügyelő a polg. isk. gondnokságára és annak 
elnökére Ziegler Kálmánra, Csertán Károly 
alispán a lelkészek, bíróság és katonaság 
jelen volt képviselőjére, Seregély Dezső a 
hölgyekre, Szilvágyi Gyula az egyetértésre, 
Schwarcz Jakab a szabadéivüségre és annak 
bajnokaira mondtak felköszöntőt. Végül is
mét a minister szólalt fel s mondott meg
ható közvetlenséggel vett szívélyes búcsút a 
közönségtől s lelkes éljenzés és a Rákóczy- 
induló hangjai közt távozott kíséretével az 
indóházhoz, ahol ismét nagy közönség tün
tetett ragaszkodásával. A minister a d u. 
4 órai gyorsvonattal Budapestre távozott.

A tanév végén.
Kgy elmúlt tanév eredményeire tekint

hetnek vissza ismét a szülök. Ez az ered
mény többé-kevésbé kielégilö. Iskoláink ni- 
veauja folytonosan emelkedik s ehhez ké
pest javul az az értelmi fok is. melylyel

gyermekeink azokból kikerülnek. Ez pedig 
nagyon íunlos. A megélhetés gondjai mindig 
súlyosbodnak, s igy csak természetes, söl 
észszerű, ha az iskola már eleve az éleire 
neveli a gyermekeket.

A gyakorlati élet követelményei mind 
szélesebb medret vájnak maguknak oktatási 
rendszerünkben. Reform reformra követke
zik, melyeknek úgyszólván kivélel nélkül 
az az irányzatuk, hogy a gyakorlati czélt a 
megvalósuláshoz közelebb vigyék. Az elemi- 
és középiskolák, a kereskedelmi- és egyéb 
szakiskolák tantervének, beosztásának és ál
talános tanítási rendjének az eddigi alapok
tól eltérő megállapítása, illetőleg megváltoz
tatása csakis ebből az okból történik.

Az iskolák immáron inkább az életnek 
kezdik nevelni ma a gyermekeket, mint az 
elölt. Szemlátomást az a törekvés halja ál 
közoktatásügyünk lelkes bajnokait és vezérlő 
férfiait. hogy az iskola ne csupán elvont tu
dományok ismeretére tanítson, hanem hogy 
igazi előkészítője legyen a való életnek s a 
mi legfőbb, hogy tetemesen megkönnyítse a 
pályaválasztás nehéz feladatát.

A pályaválasztás ! Évről-évre megújuló 
súlyos leiadat és kötelesség, mely gyötrően 
nehezedik az aggódó és a gyermekük jö- 
vöjén töprenkedö szülők lelkére.

Az anvagelviség korát éljük. Mindenütt 
és mindenben a reális, kézzelfogható érték 
ma a döntő tényező. Ideális törekvéseknek 
a korszellem semmikép sem kedvez, s azt 
hisszük, nem csalódunk, ha kimondjuk, hogy 
a gyakorlati pályáé a jövő. A tudományos 
pályák értéke mintha aláhanyallott volna, 
amiben valószínűleg sok része van annak 
is. hogy oda nem való. tehetségtelen, vagy 
épen a könnyű életei hajszoló elemek lép
tek nagy számmal' e pályákra.

A inig tehát egyrészt azt látjuk, hogy 
a gyakorlati pályákon levők leKintélye ör
vendetesen gyarapodik, addig másrészt a 
tudományos pályákra való özönlés is kisebb 
méretűvé kezd válni. Ez egyelőre a válto
zás és bízvást mondhatjuk, a visszahatás 
eredménye. És ezt nemcsak a társadalom 
életében, hanem a hivatalos oktatási körök 
munkálkodásában is megfigyelhetjük. Az élet 
gyakorlati czéljait van hivatva szolgálni a 
slöjd. vagyis kézügyességi oktatás behozatala 
iskoláinkba, nemkülönben a testedzés, a tor- 
názás hatékonyabb felkarolása.

Hogy mekkora sulylyal eshet a jövő 
nemzedék fejlődési folyamatába a gyakorlati 
oktatás és a testedzés fokozatosan kereszlül- 
vitt kultiválása, arra bizonyság lehet a fő
városban már megvalósulás előtt álló gyö
nyörű tervezet, mely az uj nevelési irány
nak egyik hatalmas jelző oszlopa s meg- 
erösilöje annak az okos bevált szállóigének, 
hogy: csakis ép testben lakhat ép lélek. Hogy 
pedig a lélek is ép legyen, arról gondosko
dik Wlassics miniszter legutóbbi oktatási 
rendelete, melyet csakis örömmel üdvözölhet 
minden igaz érzésű hazafi.

KÜ LÖN F É L É  K.
—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVI 

évfolyam harmadik negyedébe lépi;!t: ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
kéi. kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.

Esküvő. Bónis István József nagy
bányai földbirtokos f. hó 10-én d. u. fi óra
kor tartja esküvőjét Csáktornyán a sz. fe- 
renezrendiek templomában Kollár Mariska 
Gabriellával. Pálya Mihály áll. polg. isk igaz
gató és neje nevelt leányával, illetőleg unoka- 
hugával. Tartós boldogságot !

—  Uj anyakönyvvezetők. A belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök 
megyénkben a mura-királyi anyakönyvi ke
rületbe anyakönyvessé Neusiedler Jenő h 
körjegyzőt, a puszta-magyaródiba anyaköny- 
ves-helyettessé Novacsek Imre fi. körjegyzőt, 
a tapolezaiba anyakönyves-helyettessé Csillag 
Ernő jegyzőt nevezte ki.

Az ovoda záróünnepélye. Községi 
óvodánkban a múlt hő 2ő-én tartatott meg 
a zárvizsga, melyen szép számú közönség 
jelent meg. A kicsinyek igen ügyesen sza
valtak, énekeltek, játszottak, a nagyobbak 
pedig csinos kézimunkáikat is kiállították. 
Zrínyi Délinké kedves szavalat kíséretében 
nyújtott át egy tliszes csokrot az egyesületi 
elnöknőnek, Bernyák Károlyné úrnőnek. A 
szép eredményért az óvónőt, Martincsevics 
Júlia kisasszonyt, elismerés illeti meg.

—  Esküvő. Thorday János Csáktornyái 
községi el. isk. tanító ma tartja esküvőjét 
Sosterics Pál perlaki kereskedő nővérével. 
Irma kisasszony nyal. Tarlós boldogságot!

—  Tiz év után. A Csáktornyái áll. la- 
nitóképzö-intézelben 1889-ben lanképesitő- 
vizsgálatot lett tanítók liz év előtt lett fo
gadásukhoz képest m. hó 27-én megjelentek 
Csáktornyán, hogy a múltak emlékein el
merengve. bátorítást merítsenek a jövő küz
delmeire. Megjelentek: Buday Sándor mura- 
csányi kántortanitó, Füzy Elek czegléd-ber- 
czeli áll. isk. igazgató-taniló feleségével, Hei- 
ner József szombathelyi közs. tanító, Kolo- 
nits Lajos zágrábi inagy. államvasuti laniló. 
Turza János dobronaki kántortanitó felesé
gével, Torma Lajos balaton-szenl-györgyi la
niló és Zsilavecz Lajos zágrábi magy. állam
vasuti tanító. Kél társuk nem jöhetett meg, 
egy pedig meghalt. Az ünnepély hálaadó 
isleniliszlelellel kezdődőit, melyre fogadás 
szerint a képezdének ugyanazon tanterméből 
indullak ki, amely 10 év előtt osztályuk volt. 
Mise után az intézetben gyűlést tartottak a 
volt iskolatársak, melyre akkori tanárukat 
Margitai J. igazgatói, valamint az intézetnek 
ugyanakkori, más osztályba járó, közel lakó 
növendékeit is meghívták, kik közül hárman 
jelentek meg. Kolonics elnök meleg szavakban 
üdvözölte Margitai J. igazgatót, volt tanáru
kat, mire Margitai J örömének adott kifeje
zést. hogy régi tanítványait ismét együtt lát
hatja s üdvözli az intézet falai között a 
megjelenteket. Zsilavecz a tanítói hivatásról 
és a kartársi szerétéiről tartott magas érte
kezést. Kolonils elnök felolvassa a meg nem 
jelent iskolatársak levelét és az üdvözlő le
veleket és sürgönyöket. Füzy volt igazgató
jukról. Samu Józsefről tartott megható emlék- 
beszédet. Végül elhatározták, hogy 1) elhuny! 
társuk Karika István, rakamazi (szabolcsin.) 
tanító lelkiüdvéért másnap misét szolgáltat
nak. 2) volt tanáraikat sürgönyileg és jegyző
könyvi kivonatban üdvözlik, 8) a legközelebb 
o év múlva találkoznak, amikor az intézet 
fennállásának 2o-ik évét fogja ünnepelni. 
A gyűlés ulán az iskolatársak megtekintették 
az intézet helyiségeit, az általuk ültetett és 
a 10 év óta megnőtt fákat, a jelentékenyen 
megváltozott parkot és kertet. Délben az is- 
kolalársak és a meghívottak sikerült tár
sasebédet rendeztek a »Zrínyi« szállodá
ban. melyen számos felköszöntő hang
zót! (>|.
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—  Esküvő. Ur. Kollin lgnúcz üobronaki I 
körorvos a mull héten tartotta esküvőjét 
Freyer Jakab dobronaki kereskedő kedves 
leányával Malvin kisasszonynyal.

—  Hivatalos Órabeosztás. A Csáktor
nyái in. kir. adóhivatalban julius és augusz
tus hónapokban a hivatalos órák d. e. 8—2-ig 
tartatnak meg.

Előmunkálati engedély meghosszab
bítása. A kereskedelemügyi minister K. Hajós 
Mihály ügyvéd, alsó-lendvai lakosnak a du
nántúli helyiérdekű vasutak Alsó-Lendva állo
mástól Leteuye, Beecsehely és Nagy-Kanizsa 
irányában a cs. és kir. szab. déli vaspálya 
Nagy-Kanizsa állomásáig, valamint folytatólag 
Somogy-Szent-Miklós, Surd és Zákány irá
nyában a m. kir. államvasutak Gyékényes 
állomásáig vezetendő gőzmozdonyu helyi
érdekű vasútvonalra, hivatali elődje részéről 
az 1898. évi julius hó 8-án kelt rendelettel 
kiadott előmunkálati engedély érvényét a le
járattól számítandó további egy év tartamára 
meghosszabbította.

—  Parasztregulák julius havára. Ha
julius 2-án esik, szokás szerint ezután 40 
napig esik. Sarlós Boldog Asszony napján 
sarlót vágnak a vetésbe, kezdődik az aratás. 
Ha e hó 5-én esik, elrontja a dió és a gesz
tenye termést. Mérges Margit (13-ika) ritkán 
viszi el vihar nélkül. Margit napi eső rontja 
a szénát, diót és mogyorót. Jakabnap előtti 
világos éjszaka (25-ike) és vidám hajnalpir 
a paraszt boldogsága. A milyen az időjárás 
Jakabnap délelőttjén, olyan lesz karácsony 
előtt, amilyen pedig délután, olyan lesz ka
rácsony után. l)erüs napvilág hideget, eső 
meleget hoz. Jakabnap körüli eső kárt okoz 
a tölgvgubacsban. Dörögvén, ha a nap az 
oroszlán jegyében van, bajt okoz a vetés
ben. Ha Anna napján (26-ika) a hangyák 
bolyokat alkotnak, esős telünk lesz Ignácz 
napi (31-ike) eső langyos telet hoz. Szép 
Kánikula termékeny esztendőt hoz. Szép idő 
lesz: 1. Ha nyugati szellőjárás van. 2. Ha 
a sármányok szorgalmasan énekelnek. 3. Ha 
reggel, este a kéményfüst egyenesen az ég
nek száll. 4. Ha az eső köddé válik, ha 
porzik Hossz időjárás lesz: 1. Ha napkele
ten széljárás van. 2. Ha a holdnak sárgás- 
szinü udvara van. 3. Ha a nap kora haj
nalban kiszökken, kiugrik. 4. Ha derűs idő 
után a magas hegyek ormát felhők takar
ják. 5. Ha a kakasok naplcnyugta után ku
korékolnak, avagy valamely magaslaton hal
latják hangúkat, ti. Ha a búza magja ké
vékben feküdvén pattog. 7. Ha a falak ned
vesednek. 8 Ha távolba hallatszik a harang
szó. 9. Ha a halak a vízből kiugrándoznak.

—  Egy praktikus találmány. Pár hónappal 
ezelőtt talált fel és realizált 2 megyénkben mi 
ember egy egyszerű gépet, az úgynevezett föld
mérő ta tv igát. melyre tulajdonosaik íStádel és 
Torkos) szabadalmat is nyertek. Kzzel az egy
kerekű talyigával bárki is a legpontosabban föl
mérheti birtokát, rétjét, szántóföldjét, szőlejét, kert
jét, telkét stb. anélkül, hogy a fáradságot és sok 
babrálást igénylő mérőlánczczal való mérésre szük
sége volna. A földmérő talyigának a kereke ö 
küllője állal lábakra van felosztva s egy fordulóra 
egy ölet, két fordulóin két ölet, tiz fordulóra tiz 
ölet mér le s igy tovább egész száz ölig, a mikor 
a fölmért területet mutató óraszerkezet maga
magától csönget. Kkkor a gazda feljegyzi magának 
az első százat s folytatja a mérést tovább az ál
tal, hogy a taly igát tolja maga előtt. Minél gyor
sabban halad a gazda taligájával előre, annál 
hamarább méri fel földjét. A földmérő talyigával 
való mérés oly egyszerű, hogy semmiféle különös 
ismeretetnem kíván. Kz a praktikus földmérő eszköz 
a Stadel-féle gazdasági gépgyárban Győrben kap- 
pató IH írtért. Kgy birtokosnál, községnél s na
gyobb gazdánál sem volna szabad hiányoznia. 
A gép szerkesztőségünkben is bármikor meg
tekinthető.

C S A R N O K .

Szerelem.
I A p r ó  e m b e r e k .

Irta: Szabolcs.

Ököl n yi kis diákgyerek voltam, mikor először 
pattant ki szivemben a szerelem bimbaja. Ott 
szövődött az iskola padjain. — Valami csintalan 
napsugár beszökkent a nyomasztó, nehéz levegőjű 
terembe, bizsergő melegséget árasztva két kis 
buksi g\erek szivébe és lett belőle egy szépséges 
tündérmese, csupa ártatlanságból, verőfényből 
összeszőve . . .

Kgy kékszemü, rózsás arezu baba volt az 
én tündérkém, amilyeneket azóta is csak a tem
plomban láttam, mosolygó, gömbölyű arczocskáju 
angyalok képében. Akkor még ő is az volt, való
ságos angyal. — Azóta bizony lehullottak a 
szárnyai . . .

Kgy arasznyi távolra ültünk egymástól. Ő 
szélről a leányok padjában, én meg a fiukéban. 
Mikor úgy nagy lopva kinyújtottuk a lábainkat a 
pádból aztán az én koczkás pepita nadrágom oda 
ért az ő kurta, csipkés szegélyű szoknyácskájához, 
olyan boldog gyönyörűséggel mosolygott, mint egy 
tizenhat éves bakfis, kinek szűzies ajkát az első 
szerelmes csók éri . . .  — A kertünk is szom
szédos volt. Onnan a sövény tetejéről szoktam el- 
nézegetni, hogyan bíbelődik a virágai között, hogyan 
gondozgatja Katiczáját. Kz volt az én vetélytár- 
sam, egy imperlinens teremtés, különben pedig 
testi minémüségóre nézve egy csoda nagy nor- 
cellánbábu.

Néha-néha beszélgettünk is.
- Ugye, milyen szép ez a Katicza ! — 

kérdezte.
— Az is nagyon szép ! — Azt akartam mon

dani: de maga még szebb! . . . Nem mertem. Ta
lán úgy is kitalálja.

— Milyen gyönyörű fekete szeme van; az 
enyém meg olyan csúnya kék.

Nekem a kék sokkal jobban tetszik — 
feleltem udvariasan

Igazán? Merné mondani: istenbizony?
Hogyne mertem volna ! Háromszor is 

mondtam.
Mégis csak szebb a fekete !

— Hogyan volna szebb, hiszen az én ma
mámnak is kék szeme van !

Az ám ! Aztán meg nini, a magáé is kék!
. . . Oh, te csúnya, fekeleszemü Katicza!...........
l'gv-e, a jó Istenkének is kék szeme van ? — 
keidé tovább.

Nem feleltem komolyan. — Se nem 
kék, se nem fekete !

-  Hát akkor milyen ?
Másforma —- mondtam rá diplomatikusan.

- Azt nem tudom, milyen lehet szólt 
elszomorodva.

Délután m egint csak ott voltam a kert szé
lén. Kicsit várnom kellett. Mikor jött, láttam, hogy 
valamit dugdos a köténye alatt.

Nézze, hoztam magának valamit!
Az édes atyjának egy kiérdemlik szivarszip

káját csente el; a végén borostyán volt vala
mikor. Hanem én nem adtam volna oda, ha magát 
az KilTel tornyot nekem Ígérik is.

Hál most mit adjak én ezért magának?
— Ne adjon semmit — ha nem akar !
De hát hogyne akartam volna! Csak legyen, 

mit ! . . . .
Nini, milyen szép az az izé ! szólt 

sokatmondó pillantással . . .  Az az izé pedig az 
én hozentragerom csatja volt. — Minden teke
tória nélkül lemetszettem, aztán oda adtam neki.

Hanem akkor nagyon megijedt.
Istenem, ezért magát megverik!

Szó nélkül lemetszettem a másikat is és oda- 
nyujlottam. Azt hiszem, maga velszi herczeg sem 
járhatott volna el gavalérosabb módon, az én 

I helyemben.
— Jaj, most még jobban megverik !

Sebaj! Többször is megvertek m ár!
— Többször ?
— Csaknem mindennap, — feleltem ön

érzetesen.
Lássa, engem még sohasem vertek meg.
Mert maga jó.
Hát maga nem jó? kérdé csodálkozva.

— De, én is jó vagyok! — siettem reha
bilitálni magamat.

— Mégis megverik?
— Mégis! — sóhajtottam farizeus képpel 

minden lelkiismerelfurdalás nélkül . . . Kzen aztán 
sokáig eltűnődtünk.

Kgyszerre csak azt kérdi: — Ne játszunk 
valamit ?

— De, játszunk.
—- A Katiczával, — mondja . . . Csakhogy 

ha magának adom, akkor énnálam nem lehet.
Az bizony szent igaz.
— Én gondoltam valamit — szóltam fur

fangosan. — Fogja az ölébe a Katiczát, maga 
meg beleül az én ölembe, akkor aztán énnálam 
is lesz, meg .magánál is.

Az a csodálatos női ösztön megsúgta neki, 
hogy talán ez még sem illik.

— Kn nem tudom, szabad-e igy ? kérdezte 
szepegve.

— Persze, hogy szabad — kardoskodtam 
erősen — hiszen a papája hányszor az ölébe 
veszi magát, pedig a Béla bácsi nem tesz rosszat!

— Igaz. az én papám nem tesz rosszat! . . .
— — Ahogy nőttünk, velünk nőtt az a 

gyerekszerelem is. Szőttük azokat a himes, ra
gyogó ábrándokat, amiket a verőfényes gyerekévek
áima von be csillogó zornánczával...........Aztán
egyszerre végeszakadt ennek a mesébe illő nagy 
boldogságnak. Pedig én azt hittem, hogy azzal 
a hozentrager csattal örökre egymáshoz vagyunk 
kapcsolva.

Tizenötéves kamasz voltam, hanem azért 
elpityeregtem, mikor ott kellett hagynom szépsé
ges menyasszonyomat.

Sohasem tudnék én többet olyan szomorú 
lenni. Az édes anyáink vigasztalni akartak ben
nünket: az lett a vége, hogy négyen sirlunk.

Szegény gyerekek, annyira szerették 
egymást! —

— Majd elfelejtik egypár év múlva! — 
mondta rá nagy bölcsen a Dénes, a kicsikének 
unokabátyja.

Há az édes apám idejében meg nem kapja 
a karomat, de irgalmatlan nagyot nyújtok rajt 
végig az oslornyéllel ezért a nagyon valószínű 
jóslatáért.

Kgy kicsike battiszt kendőcskét szárogattam 
az utón a szivem melegénél . . .  Az ő könyeitől 
volt az nedves, azoknak a csodálatos mélységű 
szemeknek a könyétől, a minőknél szebbet -  
isten bocsássa meg a bűnömet — de még a 
menyországban sem tudok elképzelni. —

. . .  Az a kis kendőcske még most is meg
van/ nálam, hanem a szerelem szétfoszlott, mint 
gyermekkorom többi ábrándjai . . . Kgy kicsi kis 
kendőcske, egv édes-bus emlék minden, ami meg
maradt . . .  És most. amikor hosszú évek múltán 
Írom ezt az együgyü históriát, valami úgy elho
mályosítja a szememet: egy nehéz könycsepp azért 
a napsugárban fürdő, verőfényes tavaszi álomért, 
aminek olyan hamar szomorú vége szakadt . . . . 
Mert csak az volt az igazi napsugár: a múlt . . . 
A jelen már csak olyan, mint a szivárvány köl
csönvett fénye: színes, ragyogó, de nem melegít. . .

Vasúti menetrend a Csáktornyái állomásnál, i Érvényes
május 1 -tői szeptember 80-ig.) a) Déli vasút, É rkezik  K a
nizsa felöl: d. ii. 401 s/.mv., d. u. 12 58 gyrsv., este 812 
vegyv.,éjjel 1 07 gyv., reg. 5 51. szv. — Indu l Prágerhof felé. 
d. u. 415 szmv., d. u. 1*01 gyrsv., éjjel CIO gyrs., reggel 
61)0 s/.mv. Érkezik Prágerhof fe lől: reggel 4 36 gyrsv., 
d. e. 1050 szmv., d. u, 359 gvrsv., este 9 55 szmv. — 
Indu l K anizsa  felé: reggel 4 39 gvrsv., reggel 552 vegyv., 
d. e. 11IX) szmv., d. u. 4 02 gyrsv., este 10.07 szmv. — 
b) Magy. állam vasút, É rkezik  Kis- C teliről: este 942, Z.- 
Egerszegről: reggel 8 40. Indul Kis-Czel/re: reggel 6 04, 
Z.-Egerszegre: d. u. 428. — É rkezik  Zágrábból: d. e. 
10-55 és este 9 30. Vám sadról: reggel 4*18, reggel 5-38, 
d. u. 12-50, d. u. 3-50. Indul Zágrábba : reggel 4‘44 és d. 
u. 4 25. V arazsdra . d. e. 1144, d. u. 120, este 1017. 
Novitnárofba: reggel 6T6.

Felelős szerkesztő:

M A R S I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVI. tečaj. Yu Čakovcu. 1899. 2-ga júliusa. Broj 27.

Sve pošiljke se tičuč zudržaja 
novinali. naj se poSiljnju na 
me Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec*.

Izdateljstvo:
Knjižara Kischel Filipova 
kam se predplate i obzn*ne 

pošiljaj u.

MEDJIMIIRIE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 frt 
Na pol Uda . . . .  ‘J fr! 
Na Četveri leta . . .  I frt

Pojedini Uroj: koš ta ju 10 ki

OUznane se poleg pogodbe 
i fal računaj u.

Službeni glatnik: »Čakovačke šparKasse«. »Medjimurske šparkasse S n a rkasse Okolice Čakovca«, i

Velika svečanost vu Čakovcu.
29-ga o. in. se je dopeljal vu Čakovec 

gosp. dr. Wlassics Gyula minister, da hude 
nazočeu pri posvečenju nove gradjanske 
škole (polgári iskola).

Njegovu Preuzvišenost su na kolodvoru 
pričekali: Dr. Jankovich László (»rol veliki 
župan. Csertán Károly podžupan. Dr Ru- 
zsicska Kálmán kraljevski inšpektor školah. 
Zieglei Kálmán kraljevski notariuš i pred
sednik školskoga odbora, Dr. Krasovecz Ig- 
nálz član školskoga odbora, Margitai József 
ravnatelj preparandije i urednik naših novin. 
Szalmay József varmegjinski sudec i t. d. 
Iz kolodvora su se vu varaš odpeljali, k oj 
je lépő bil zastavami uakinčeni. Njegova 
Preuzvišenost se je pri Dr. Krasovecz Ignacu 
nastanil.

Vu julro ob 9 vuri je bila svečana 
meša. na kojoj je vnogo ljudstva bilo na- 
zočno. Od ovud su išli vu novu školu. gde 
je gosp Horváth Lajos, gvardian čakoveč- 
koga kloštra vršil posvečenje, a svečeniki 
drugih verah pak su svoje molitve vršili 
Za tem je gosp. minister, dr. Wlassics Gyula 
držal dugi i lépi govor, kojeg su nazočni 
sa jednostavnirn éljenom pratili Za ovim 
je govoril Dr. Huzsicska Kálmán kr inšpek
tor školab a za njim Pálya Mihály ravna

jte I j gradjanske škole. On je raztumačil po
vest školc vu dugim govoru -- Deca su 
popevala.

Od večer je na čast Njegove Preuzvi
šenost i banket (obed) bil, gde je napil gosp. 
Wlassics Gy. dr. na kralja, Ziegler na mi
nistra. Minister na svoje zbirače, medtem je 
i vekši politični govor držal, Zakál Henrik 
na velikoga župana. Dr. Grof Jankovich na 
občinstvo Zalavármegjije. Wollák H. na pod-j 
župana, Cserián K. na svečenike, sudee i , 
oficire. Seregély Dezső na gospe. Szilvágyi 
Gy. na jedinslvo, Schvvarcz J na slobod- 
noumnost. na zadnje pak se je Dr Wlassics 
spričal lépimi réci od svojih zbiračov i od 
Stanovnikov čakovečkog zbirnog kotara.

Gospodih Minister dr. Wlassics Gyula 
se je odvečer s hrzovlakorn nazaj vu Buda
pest odpeljal

liczdomovicni.
šlo j(* domovina V
Domovina je jedno veliko stanje, koje 

svojim Stanovnikom sigurno uločisle daje 
vu zločestih danah i obrani njo od nepria- 
leljske ruke. On stan, gde su naši rodilelji 
vesele popévke pévali nad našum zibkum ; 
ono meslo. gde ležiju naše zemlje, senokoše, 
šume. gore, cinike; sve. kaj samo naše oko 
more ovdi prevideti: ova zemlja, koja nam 
kruha da, ove vode s nbami. ovc* ravnice

s plavim nebom, to je naša lepa domovina. 
Magjarska.

Gde su se uegda naši predji borili, 
zabavljali, zmerili meju herbije, koju vezda 
za svoju valujemo: gde prhniju njihove 
kosti; kam nas deneju, kad nas zakopaju, 
to je naša domovina. Ova zemlja, koja nam 
je draga, koju najbolje ljubimo, na koju. 
gde goder hodimo. navek nazad želimo, to 
je naša domovina. Pak jesu vnogi, koji na 
lehkoina ovdi ostaviju svoju domovinu, v 
tudju zemlju odputuju, gde nerazmiju na
šega lepoga magjarskoga jezika, gde druge 
navade imaju ljudi, gde je sve drugač, kak 
ovdi. Odputuju. misleč da njim tam bolje 
hude išlo. Yr svojem ufanju se vkaniju, ter 
uništeni dojdeju nazad vu ovu domovinu, 
koju su tak leliko osla vili. Ovi ljudi su
oni. koji nemaju svoju domivinu..............
Hezdomovični.

Pak. zakaj si zidjemo hižu V — Ne zalo. 
da se pod ujezili krov potegnemo v dobrih 

:i v zločestih danah, da nas ona obrani od 
zimske mrzloče. od vručine Ijeta. od vihrov ? 
Ne zato, da posle dela imamo kam idli 
dimo. od truda se počinuli, rasveselili se 
med familiom. da imamo doma V Jeli se ne 
veli: »svigder je dobro, ali najbolše je 
doma!

Zakaj si ogradimo blago s plotom V 
Jeli ne zalo. da lam v sigurnoslji budeino. 
da si blago obranimo proti taloni i razboj
nikom ?

Zakaj črnimo gata na melin puščeni 
potok? Jeli ne zato, da med vožešu medju

Z A B A V A

Kompanijski šnajder.
Vuksan Tomaš je svoje tri godine pri 

cesarskih« zbavil, pak ako u lo v réme nije 
niti do glrajta dotieral. tak su ga ipak sv i 
dečki štrigovske okolice za prvi auloritat u 
soldačkih slvarih držali. Anda nije niti čudo, 
da su dečki regruti, koji su svojemi kiticami 
na škrljakih po ulicah se bahalo sim tam 
šelali, Tomasa za razne tajne u soldačkorn 
životu izpitavali.

II to ime je i Bahat Gjurek došel k 
tomu občenitomu proroku u soldačkih od- 
nošajih, te ga je za tolnač i nauk popital

»Znaš Tomaš* — rekel je — »Tomu 
marširanju sam naj bolje u strahu. Da bi 
samo znal, kak bi mogel napraviti, da me 
nebi toliko šlradecirali. jer po vručini se 
mušlrati i sim tam skakati kakti jopec. pak 
još spuškom i telečakom, to nije šala.»

»Tomu je lahko pomoči.« — odgovori 
Tomaš —»Samo se prijavi, pri stražameštru 
za nekak vu meštriju«

»Je« — odgovori Gjurek — »Ali ja 
nezuam nikakovu meštriju Km lo sam znaš.

da se ja nikakove meštrijc nišam vučil. Ja 
sam bil duže vriemena u službi pri družtvu 
za čiščenje stanov u varašu, pak su me 
uviek pošiljali slekla čistit po štacunskih j  
izlogih. To meštriju dobro znam, jeli bij 
lo kaj pri soldalib vriedilo? kaj misliš To-1 
maš?«

Tomaš se nasmije. »Dragi brate, slini 
nebuš onde daleko došel. Ali zar ti nebi j 
mogel reči, da si pri kojem šnajderu delal?« !

»Dri šnajderu?« odgovori Gjurek 
»Ali dragi Tomek. em ja nikada za inog 
života nišam imel iglu u rukali. Ja mislim, 
da nebi znal niti konca napelati.»

»Ah bodi. veli mu Tomaš • »Km 
gumba buš več znal prišiti, a više ti nije 
potrebno znati. I najliepše živlenje bi. kakti 
kompanijski šnajder imal. Nebi moral s puš- 
kom ausrukovati niti maširati. liepo bi do
ma u kasarni sedel, pak bi se včinil, kak 
da kaj delaš, a kad bi kotnpanija otišla, bi 
se liepo na Ivoju postelj prehitil, pak bi liepo 
pušil svoju liilicu

Gjureku su se pričeli štečki ti i ta 11 
»To bi dodoše nekaj bilo za me. Pak kaj 
misliš, bi slobodne probal riskirali?«
Ovak n spoinenku se je Gjurek za vuhom

počobal i cigani med prsti obračal, a ko
mično se  je tvrdo odlučil. Je. on si je na 
svaki način n.»prvo vzel kompaniskoga šnaj- 
dera igrali. - pak makar lu kaj došlo i 
svršilo se kak hotelo, jer lo marširanje po 
vručini i zimi, po blatu i prahu, — a naj- 
mre pak to skakanje s puškotn po ledini, 
mu se je ipak odviše naporno čini lo.

Prije, nego su rekruti dobili monturu, 
išel je stražarneštar sa svojim službenim 
bugjilarišem gore dole pred u redu poslav- 

{Ijenimi dečki, le si je bilježil svakoga nje
govu in rodnost i meštriju. Medjutim se nije 

;Osobito nad odgovori veselil, koje je od 
I rekrutov dobil.

»Kaj. kaj ste vi mehaniker? 
Najradje bi znal kčemu su takovi ljudi po- 
irebni. — A vi ste litliograph? — Najviše 
jedtioga trebamo pri cieloj regimenti. — To 
sve nije za nas. A vi? Kaj ste vi? Kel- 
ner? No — na zdravijo željinr Km lu ima
mo cieli regiment Ijudih. koji nisu za nikaj 
u pot riebit i. Kaj, kaj ste vi? Vrllar? Liepi 
šip(»k. A vi ste fijaker? No vozite se dalje.

A vi toke delale? No pospremite se i 
zvašom inešlrijiim. Staklar ste? Slobodno. 
biidib'. A vi tam predzadnji? — Kaj malac?



stisnjena voda vekšnu jakost daje i više 
hasna tira ?

Jeli ste vidli nazaj dohadjajuče lasta- 
vice i čaplje V Jeli si nepoiščeju odjeseni tu 
ostavljenu svoju gnjezdicu, pak jeli se sretno 
ne veselite onda. kad su je našle?

V šumali jeli ne vlada medved i jeli 
nehodiju slobodno zvčri; pak jeli si zato 
ipak nezabereju jedno mesto, gde je njihov 
stan ?

Ptice, sumške, vodene, jeli se nepovr- 
neju iz svojega dalešnjoga pula na ono 
mesto, gde su se odgojile^ Jest, jer je samo 
v domovini moči najti svako veselje i svako 
sretnost.

Človek i stvar ima svoju domovinu; 
stvari se nazad povrneju vu nju, a ljudi 
pak nju ostaviju. Posadijmo cveta, koj na 
vrhu gore cvete, na ravnicu, i maloga cveta 
ravnice na vrh gore, bormeš pogine tam. 
Sve pogine v oni zemlji, koja nije za njega. 
Pogine i on človek, koj zaostavi svoju do
movinu.

Medja naše domovine čini onoga plota, 
od kojega znutra je sve naše, zvuna pak 
je tudje; od kojega znutra smo v sigurnoslji. 
zvuna nesreča zaseda na nas. Ako budemo 
skupa držali, budemo zavdali ono jakost, 
koja čude včini, koja je na velike stvari 
močna, ali sve to samo skup držajuč mo
remo postiči. Nam je ovu lepu domovinu 
dal Bog! ovdi nam je pokazal onu zemlju 
na kojoj moremo sretni biti. Naši predji su 
ju s krvjum priskrbeli, s krvjum su ju pos- 
vetili, s krvjum su ju včinili cvetuču i ple
menit u.

Iz praha naših otc.ov raste trava, cvetje 
i našu sretnost zavezuje k grudam ovim. 
Nevaljani su oni, koji ovoga sladkoga lanca 
raztrgnuti hočeju. Zločesti su oni. koji nam 
zlatoga mosta zidju prek medjo naše Ičpe 
domovine, da čez njega prek putujuč, v 
nesreču propadnemo. Vkanljivei su oni. koji 
nam za Ičpe pripovedaju tudje o'rsage, da 
tam iščemo sreču, gde nas samo luga i 
nevolja čeka! Pak zato ima tak vili ljudih, 
koji putujuč po orsagu, vkanljuju proste 
ljudi, iz ruk mu zemeju sigurnu zemlju, 
pospravijo mu njegvo imanje, odvodiju ga 
iz orsaga i vu tudji zemlji mu ho g ičk u  
palic  u dajo vu ruke.

Bezdomovični bezdomovične činiju ; — 
i to samo zato, da v ruke moreju dobiti 
njihovo blago, pak da skončaju z njihovoga 
srca svako boljše čučenje. Špotno govoriju 
od domovine. Njim je dobro svigder. gde 
moreju koga vkaniti. — Ali jeli je moči to 
verovati, da bi čista pšenica ravno tak mogla 
obroditi na vrhu pečine, kak vu črni zemlji 
ravnice, pak da bi bor zrastel, kak najlepše 
i najvišeše drevo, v mlaju tak, kak na vrhu 
pečine?!

Čitajmo z novinah, kaj čeka one ljude, 
koji su dosta bedasti bili posluhnuti takve 
vkanljivce, pak su ovdi ostavili svoju do
movinu. Bormeš grozovita je njihove ne
volja. njihovo trpljenje, zdvojnost med tu- 
djim narodom, gde je nje niti nerazmiju. 
gde tudji zrak porobi njihov zdravje, zločesti 
ljudi pošarcuvaju njihove zadnje fillére, težko, 
neurodno delo je poništi.

Čuvajmo se od onih, koji bezdomovič- 
nost hvaliju, jer njihovo srce je s zločestimi 
nakanami puno : iščeju po naših žepih, da 
nas pokradeju.

Čuvajte se od onih, koji se za bezdo
movične valuju, jer kukolja i smet hočeju 
posejati med vas. pak njim je cilj. da i vas 
bezdomovične činiju. Čuvajte se od vkan- 
Ijivcov i neverujte njim!

'1 untul us.

Iz povesti Mtigjarske.
Daljo.

V. Ladislav (1452 1457)

Zbog malodobnosti je Cillei-a dobil za 
tutora, gdo je veliki nepriatelj bil llunyadiu. 
Ciliéi je višeput probal. da pogubi llunya- 
dia, ali mu to Bog nije dopustil. — Ne 
dugo zatem je jako bil potreben Hunyadi.

Turki su več do Belgrada došli. Maho- 
med. turski sultan je rekel, da kak je jeden 
Bog vu nebu. tak mora jeden gospon biti 
na zemlji (misleči po<l tem samoga sebe). 
S ovimi rečmi je išel proti Kuropi, proti 
zapadnim orsagu m. koje su magjari obranili 
od turskih navalah.

III. Caliduš papa je križarski! vojsku 
j glasil proti lurkóm. Hunyadia su glavnim 
I vodjum postavili, zbog česa su se pak drugi 
I velikaši srdili i ne hoteli pod Ilunyadiovu

A za Boga miloga. pak kaj med lolike- 
mi dečki neima niti jedne poštene mešlrije?

Kaj ste vi Bahal Gjuro?«
»Šnajdar!« odgovori ov.
»No komaj jedan krat! To je 

rieč,« - Vidi slražmešter, »Stopile van 
iz reda Bahat — baš mi je drago, da se u 
vas nišam vkanil, jer odmah pri prvem 
pogledu ste mi se činili za nekaj sposoban!

No, baš mi je drago!« —
Kad je ta vizita prošla stal je kraj 

Gjureka jošče jeden zdravi i zaruleni pemak, 
koj se je za šoštara deklarisal, a sve ostalo 
je bil sam nepotreben material. Slražmešter 
je zdvajai.

»Samo dva meštra« slražmešter se
zdehne — »No gospon kapitan bu se po 
vražki veselil. Km to nije niti za šilu dosta!«

1 zbilja, gospon kapitan se nije baš 
od više veselil »Jeden šnajder i jeden šoš- 
tar« je zmrmlal — »To bu moju kom- 
paniju zdiglo« — I taki odredi kapetan 
(jjuru Bahata pre se dopelati te mu veli: 

»Vi ste za sada jedini šnajder u kom- 
paniji. Ja vas nili nemogu dati podpuno iz- 
muštrati. Vi morate oumali na vaš 
poseliti.

Ja se nadam da meštriju dobro razmete? 
(ide sle delali?

»Ja prosim ponižno gospoda kapi- 
na? — Ja ja - je sem pri više šnaj- 
derib delal i pri Neumann...........«

Tu (jjurek nije nikaj lagal, jer on je 
svojom mešlrijum došel svikam gde su bili 
izlogi. pak je i pri Neumannu na izlogu 
slekla čistil, da su bila svetla kak zrcalo.

Činilo se je. da je gospon kapitan za- 
dovoljan. jer Neumanna je poznal, kakti 
izvrstnoga meštra. a gospon stražemešter je 
bil lakaj zadovoljan — i on radi diela pri 
Neumanu.

Odmah drugi dan donose mu gospon 
kaprai svoj extra-Collet, pak mu izrazi svoju 
želju, da mu ga tak popravi, da bu u po- 
jasu onak stal. kak stoje u obče svi VValTen- 
rocki.

Tuliko je (»jura u toj stvari odmah 
razmel. da se la stvar najprijc mora sva 
razparati, a onda stoprav popravljati, pak je 
sloga to cielu odeču temeljito svo razparal 
tak. da se gospon kaprol nad njegovom 
okrolnostjum čudil. Ali niešta pomanje je 
išlo sa skupa šivanjem. — Več jednoga ko
mada s drugim slagati. priredjivalo ja znatne

zastavu iti. — Jedva je zebrát Hunyadi sa 
Kapistran Ivanom, koga je papa poslal, 60 
jezer vojakov, kad su več turki jurišali 
Belgrada. Grada je Hunyadiov, sin Ladislav, 
i njegov vujec Szilágyi, branil.,

Turki su več na bašte došli; jeden turk 
je več tursku zastavu zdigel gori, ali ga je 
Dugovič Titus prijel, i kad se je več dugo 
hrval žnjim, ga je sa sobom cuknul vu 
glibočinu, gde su obadva smrt našla. Sad 
je došel Hunyadi i svum šilom je na turke 
navalil; Kapistran je žareču i goreču smolu 
dal vlevati na turke, a kad pak su magjari 
vun vdrli iz grada, su turki bežali, kak da 
bi glave zgubili. TO jezer mrtvih 4 jezer ži
vih i 3 sto štukov je magjarom vu ruke 
opalo.

Ali zatem je ne dugo živel Hunyadi. 
Za 20 dni po ovi bitki ie vumral vu Zi- 
monyu, vu 56 Ijetni dobi svoga življenja. 
Za njega se je žalostil celi svet; sam sul
tan je suze točil za njega i rekel je, kak 
bi srečen bil, da bi samo jednoga takvoga 
vojnika imel. Papa ga je nazval »braniteljom 
vere«. — Ne dugo zatem je i Kapistran 
vumral.

Ipak su bili nekoji, kojim je po volji 
bila smrt Hunyadiova. Glave ovim su bili 
Ciliéi, Garai i tljlaki. koji su smrtni napria- 
telji bili llunyadiu i njegovim sinom. Ciliéi 
je zatem ne dugo pisal Brankoviču, srbrko- 
mu vojvodi, da mu hude za kratko vrčme 

dvé takve lopde poslal, s kakvimi se on 
jos nije igral. — Pod lopdami je mislil 
glave Hunyadiovih sinov, I^adislava i Ma- 
tyaša.

Ali. kak je Cilleiov poslanik nesel 
ovoga lista, ga je Ladislav prijel i ovak 
seznal urotu.

Ciliéi je ne dugo zatem sa kraljom vu 
Belgrad išel. Tam mu je Hunyadi Ladislav 
spočital njegove čine. na kaj se je ov jako 
razrdil i sabljom maimul na Hunyadia. — 
Ali o v je sa sabljom svojom i sa prstanom 
poprijel vudarca. Na veliku larmu su z 
druge hiže dobežali van Hunyadiovi vojaki 
i Cilleia razszekali. Kralj je odprostil Hu- 
nyadiu, jer, kak je on rekel, kaj se je pri
petilo to več drugač nemre biti.

Od ovud je kralj vu Temesvár išel 
pohadjat dovu Ilunyadiovu, Szilágyi Klisa-

poležkoče, a kad je več nadohadjal večer, 
to je cieloga dana posel samo tak daleko 
došel. da je jedan sprednji diel Colleta, straš
no velikimi Štihi na opak tu prišit stal. 
Gospon kaprol je to opazil i Gjureku po
kazal, ali o v se je izgóvoril, da je to samo 
prifercano, koj neostaje za vekovečinu i da 
bu to sve drugač izgledalo. kad bu posve 
gotovo. Gospon kaprol se je odgovorom za
dovoljil.

Drugi dan su došle tri kabanice, koje 
su se imale preobrnuti i četiri Waffenrocki, 
koji su se imali drugač opet popraviti, a 
stražemeštar je novomu i mladomu kompa- 
nijc šnajderu osobitu milost hotel tim izka
zati, da je veliko povierenje u njega stavil, 
pak je dapače novoga rek leča gospe straže- 
mešterovke donesel našemu urnietniku stum 
želj um, da ga polag miere gospodje straže- 
inežterovke tiela jedno malo razpusti. Da bu 
to našemu šnajderu dečinska igrača, jč 
stražemeštar za sigurno znal, pošto je pred 
kapitanom sam priznal, da je pri Neumannu 
delal, a Neumann je poznato ženski šnajder.

Našemu Gjureku je^medjutim postájalo 
sve bolje vruče, jer sad več je i sam po 
malom postajal znatiželjair, kak če se ta



belhu. Ovdi je vu crkvi prisegel da Hunya
dit) ve sine ne bude bantuval.

Ali nije obdržal prisegu, jer kak je vu 
Hudim došel. su ga Hunyadiovi nepriatelji 
Garai i Újlaki nagovorili da se osveti nad 
Hunyadiovimi sini zbog Cilleia Kralj nje je 
posluhnul i dal je prijeti Ladislava i Ma- 
tyaša. Ladislavu je prež svakoga suda dal 
glavu odseči, a Matjaša pák, jer se jo bojal 
Elisabethe i Szilágyi;*, je sobom odnesel vu 
Češko, gde je za jedno Ijeto vumral; ravno 
na on dan, kak je dal Ladislava skončati.

(Daljo »lodi.i Lopar itn.

KAJ JE NOVOGA?
—  Prosimo nase postuvane pred- 

platnike, naj nam vu tretjim  tertalju 
predplatne za ost a tke čim predi poslej n 
i predp/ate ponoviju.

Sto pet Ijetuh star človek.
Pismoznanci iščeju, od česa živiju ljudi 

dugo, — kako se človek mora hraniti i 
živeti, da bude dugo živel? . Ha nemora 
s finimi hranami živeli, to nam svedoči 
jeden Muladi István zvani pastir i njegov 
život. — Jeden doktor je poiskal toga gla- 
sovitoga staroga. — jer glasovih je on, 106 
Ijet star — da ga spila, kak se je vžival 
sveta? Kak se je hranil?

Ov starec je tam čepel pred svoj um 
hižum i gledal je leteče čaple. Zapita ga 
doktor: Čujete stari, z česa ste živeli vi ? 
— Pastir: Z česa? — Kak svaki pastir: s 
kruhom, slaninom, mesom. — Doktor: 
Pak jeli vino pijete? — Pastir: Ne pijem, 
jer nemam, ne zmorem za vino peneze, 
nego zganicu, jer je faleša. — Doktor: Pak 
jeli i pušite? — Pastir: Je, bagoša, jer 
pipinu cev mi več ne držiju vusta, jer ne
mam zube.

Božja kaštlga ne zgine.
Žalostnoga dogodjaja nam pišeju iz 

Szegedina. Ime nebudemo pisali. Premožen 
človek je bil, s kim se to dogodilo, koj je 
do 30—40 jezer forintov vrednosti imel, 
pak skojega je obilno mogel živeti ; komu

njegova regimentska ili bolje sakramenska 
šnajderija dokončala, medjulim mislil si je 
nek trpi kak najduže more, pak je glavno 
vrieme za svoju meštriju odabral ono, koje 
je bilo med paranjem i skupa šivanjem i u 
u to ime je Škarjam prepustil glavnu 
rieč. —

Za nieko vrieme je sedel na to rekuč med 
bregi samih razparanih komadah, ciela zme- 
šarija raznih komadah, uniformah, hlačah, 
prslukah, kabanicah gomilala se je okolo 
njega, da ga več skoro nije bilo iz tog ri
četa van videti.

Gospon kaprol je več pričel nemira n 
postajati, a gospon stražemeštar si je za 
dužnost držal tomu, makar i umietniku, ipak 
jedno malo reda preporučiti, jer akoprem 
gospon stražmešter nikad nije bil šnajder, 
ali da bi pri šnajderih takov nered moral 
biti, kakov je tu bil okolo Gjureka, toga ipak 
nije vieroval.

Drugo jutro dojde kapitan u kasarnu, i 
baš kad je stupil u dvorišče, puhne vietar 
i odnese mu kapu iz glave, pri lovlenju iste
skoči jedan sóidat nehotice na n ju ............
ali nikaj zato, eni je tu šnajder Gjurek. pak 
ju on več sa gladilom izgladi.

je samo to bila falinga da je jako ljubil 
svojega sina. Tak ga je ljubil, da još pred 
smrtjum je sve svoje imanje njemu dal 
prek, samo to si je zrekel, da ga do smrti 
bude sin zdržal. Tvrdo je obečuval sin, da 
bude to včinil i oteč se nato sretno odselil 
k obitelji svojega sina. Jako su tam šlimali 
otca: za kratko vreme su ga na prag deli, 
odonut na dvor, zalim pak v štalu deli, 
gde su ga privezali, kak psa. Tam se mo
čil stari v smradu, smetju, v snegu, mrza- 
vici. — Sve su to zapazili susedi i na nji* 
hovu prija vu je redarstvo oslobodilo sédoga 
človeka iz šlale, gde je više bitvine dobil od 
s v o ga zahvalnoga sina i od njegve ravno 
takve na levo ruku stoječe žene. kak kruha. 
Siromaka staroga su tudjim ljudim dali v 
obrambu, koga je žalost i muka, koju je 
čez duže vremena trpel tak spotila, da je 
za dva mesece zalim vumrl. Ali još prije 
je zaklel svoga sina. Zakletva se je grozo
vito spunila. Obitelj sina se raztepla. Koj 
ovdi, koj ondi živi, sam oteč, taj nezahvalni 
sin, je s lakvom smrtjum vumral, z koje je 
nemoguč neprevideti božju kašligu. Pred 
petimi dani je čisto zdravomu človeku na- 
jedenput zabegla reč, i od onda komaj je 
došel k lufin, podjednim se zahlikoval, pod- 
jenim ga zadušavala čez pet danah smrt. — 
Vezda je vumrl.

Posle (Iv a deset Ijet.
Jeden čudnovati dogodjaj se je pri

pet il a jednoj občini na Szardínia zvanirn oto
ku. poleg Taljanskoga. Jeden težak se je 
1879. Ijela oženil, pak za Ijeto dan se je 
naradilo prvo déle, ali težak je zgubil kruha, 
i kad bi videl, da svoju obitelj nemre zdr
žati, odpotuval je v ludji orsag, gde si jé 
malo blaga priskrbel. Vezda si je hotel Ženu 
dali k sebi dopelali, ali samo za dva me
seca je zeznal, da mu je vumrla. Težak se je 
od sada samo poletaval, — bez toga, da bi 
na déle mislil. Nazadnje je ipak v Taljansko 
došel, gde je prije v Genua varašu. zalim 
pak v rodnom mestu delal. Volju je do
bil se drugoč oženiti i jer je tam zapazd 
jednu lépő devojku. odmah ju je i dal 
zaprosili. Kad bi se za zdavanje spominali. 
sreten zaručnik je za roditelje devojkine 
pital. »Siroče sam odgovori devojka —

»Bahat neka kapu gladilom izgladi, ali 
odmah!« — Tak je glasila kapitanova za- 
povied, a siromak Gjurek je bil vručeši nego 
skoro njegovo gladilo. - Odvažno pritisne 
razbolenim gladilom kapu. nckakav dim se 
samo izpod gladila porine u zrak, Gjureka 
nicki sumnjivi smrad zažegeče u nosu, on 
hilro digne željezo iz kape prekasno!

U kapi je luknja obgoretimi okrajci.
U isti hip se i kapitan več tu postavi 

po svoju kapu. 1 njemu udari duha u nos
— on sluti nesreču. —- »Meni se čini . . . .«
— hoče kapitan reči, ali ga Gjurek več 
preteče:

»Prosim pokorno gospodina kapitana ...«
— a tu ga kapitan pretegne:

»Ste mi gladilom kapu prežgali! Pa vi 
hočete biti šnajder, no čekajte samo, vam 
bum ja posvietil« — I srdito otide sa prež- 
ganom kapom, a ciela peta kompanija. naimre 
pak oni, koji su mu kakovu odeču u dielo 
dali, dobežali su, da vide.

Stražemeštar je pograbil rekleca svoje 
milostive, kaprol vzeme zdihavajuč na opak 
prišite komade svoga Colleta, četiri žrtve 
oplakuju svoje raztrančirane kabanice, a tri 
nesrečni nemogu najti ostanjke svojih \Vaf-

mati mi je vumrla, oteč pak je v tudji or
sag odišel, od koga više nisem nikaj čula« 
Težak se presenitil. »Pak de ste stanuvali ?« 
zapita. Devojka pove hižni broj i ime vu- 
lice, na koja veselo zngrli težak devojku 
veleč: »O. pa si mi onda kči moja, koju 
d vadeset Ijet nisem videl.« Suze su ga po
bile i da kako više nije pomislil na zdavanje. 
Oteč je sretno zagrlil svoju kčer i obečal 
njoj je, da drugoga mladoženja n j oj pris
krbi. A lepa devojka se jako za srečno čuti 
na strani svoga otca, pak niti nemisli nato. 
da bi zamuž išla.
Seljak I nt In Is ter trgovlčnlh poslov.

Vezdašnjega mi nisi ra Irgovičnih poslov 
jako vnogi poiščejo, ne samo na audenciji. 
nego i doma tak, da zvončec njegvoga stana 
od jutra do večera pod jednim se glasi. — 
O ve dane se postavil k njemu jeden seljak 
s velikum poštenostjum. Preuzvišena gospa 
ga je prhnila, jer muž njezin nije bil doma. 
V takvoj dobi ona posluhne ljudi, da se 
zabadava netrudiju. »V kakvim poslu sle 
došli dober človek?« — Zapita. — »Velika 
stvar je — veli seljak — ali lehko je 
pomočti natim : imam jednu kravu. Nije 

itak nevaljana stvar, jer svako Ijeto je dvoje 
kotila, ali od jednoga vremena je nekakov 
nečistnjak vlezel vu nju, pak niti jednoga 
neče kotiti. Zato sam si mislil, da ju vkraj 
dam. i ponudim gospoiri ministra s njom. 
— Preuzvišena gospa mu počne nato raz
lagati, d a njezin muž ne plodi marhu, da 
on nokupi kravu, to k drugomu ministru 
spada. Seljak samo posluša, ali kad bi k 
reči dospel, veli, kak goder mu veli preuz
višena gospa, on dobro zna, da preuzvišeni 
gospon je glavni trgovecminisler, koj takve 
stvari ravna. Težko mu je mogla preuzviše- 
na gospa dopovedati, da k službi njezinoga 
muža to nespada, nego Darányi exellmtiaš 
gosponu.

Vkanljlvec.
Kulhy György, mesar iz Szabadka zva- 

noga varaša je v Kula zvanu občinu odišel 
na sejam, da više mariié spokupi. Na dan 
sejma je žena njegva dobila telegrammá 
s podpiskum svoga muža. gde prosi svoju 
ženu. da mu odmah naj pošle još za njim 
po telegramom 500 forintov. Žena je posluh-

I ' " ~
fenrockov. — Tu je nastala larma i javka
nje lak, da je Gjurek od premehkoga srdca 
hotel pobeči, ali jedno dvanajst krepkih ru- 
kah su ga zaustavile.

»Vi vkanjlivee« — zagrmi sad na njega 
stržemeštar - — »pak ste se podufali nam 
lagati, da ste pri Neumannu delali?«

»Molim pokorno gosponu stražmeštra,< 
— odvrali drhčučim glasom Gjurek — »ls- 
tina je, ali ja sam tam samo stekla na izlogu 
čistil.« !!!

Poslie toga je Gjurek na osam dni znik- 
| nul, Hog zna gde je bil? —

Kad je za osam dni opel na svietlo 
j došel, nije več bil šnajder, nego navadni 
| rekrut. A kad je poslie više miesecih k nie- 
kim svetkom slobodno domov išel, pital ga 
je Vuksan Tomek, kak je?

»No znaš« — odgovori Gjurek — »kom- 
panijski šnajder sam odmah postal, i dobro 
je to biti, ali pri lom ti nije moči dalje 
dojti«

lomek je razinel, pak se je samo smejal 
Km. Ko/lay.



nula i 500 forintov je odmah poslala po te
legramom v Kula občinu. Za dva dane je 
dimo došel muž i začudjen je poslušal 
ženu, kad ga je ona zapitala. da kaj je ku
pil za 500 torinti. koje je po telegramom 
poslala za njim. Odmah su znali, da njih 
je oekoji neveljani vkanljivec podrezal. — 
Odmah su prijavili to redarstvi, koje je 
strogo počelo iskati vkanljivca. Kulavski 
poštar — koj je peneze na tak lehkoma 
vun dal, prež toga, da bi svoju osobu sve- 
dočil on, koj je peneze gori zdigel, da nebi 
njemu kakva neprilika bila, je položil 500 
frtov. Redarstvo je več na tragu vkanljivcu, 
jer poleg pripovedanja poštara i jeden bez- 
podpisni list je več dosta naputa dal re
darstvi.
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FISCHEL FOLfiP (STRAUSZ SÁNDOR]
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
n. ni. névjegyek, levéllejek. megírnék. eljegyzési-. esketési- és gyá sz jelen léseket.
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, lépinitokat.

müveket stl>. stl).
%

bárm ely nyelven és kivitelben

*a legjutányosabb árak mellett
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