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mayyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Egész é v r e ..................................4 frt.
Fél év re ................................... 2  frt.
Negyed é v r e ............................ 1 frt.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«. »Muraközi Takarékpéuzlár . a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A nóvimigyarositús.
A mull század végén, abban a kor

szakban. a mikor Magyarországnak az osz
trák-birodalomba való beleolvaszlása czél- 
jából, nemcsak bizonyos oszlopoknak idegen 
színekkel való befeslelésével érték be. de 
tervszerüleg törekedtek arra. hogy a nem
zetet érzelmeiben is németté tegyék: egyéb 
eszközeik mellett nagy fontosságot tulajdo
nítottak annak is, hogy az egyes polgárok 
neve megnéinetesittessék.

Tudjuk a történelemből, hogy kivált
II. József alatt mily erőszakol alkalmaztak 
e téren, különösen a zsidósággal szemben, 
mely vezetéknév nélkül addig lévén, oda- 
utasittatolt. hogy vezetéknevei válaszszon. 
mely azonban más, mint német, nem leheteti. 
Tetszésére voll ugyan bízva, hogy ilyen vagy 
olyan, hangzatosaid) vagy kevésbé tetszetős 
nevel választhasson, melynek megvalósulása 
a bakszisok egész skálájától is fügölt: de 
egy föltétel ki volt kötve, hogy a névnek 
okvetetlenül németbangzásunak kellett lennie. 
Innen van, hogy az ország zsidósága, majd
nem kivétel nélkül, némelbangzásu vezeték
névvel rendelkezik s rendelkezett kivált az 
utóbbi időkig, mert a felsőbb helyről jöll 
meghagyás elöl kitérni nem lehetvén, a ne
vek németesítését parancsszóra, tömegesen 
hajtották rajtuk végre.

S igy vagyunk mi nemcsak zsidóhitü 
polgárlássainkkal szemben, de egyéb téren is.

Magyarország, mely érintkezési helye a 
nyugatnak és kelednek, a délnek és észak
nak. határvonala azoknak a nemzeti
ségeknek, melyek ebben a kaleidoszkópban 
egymással találkoznak. A folytonos érintke
zésből kifolyólag természetesnek találjuk, 
hogy egymás nyelvét kölcsönösen elsajátít
ván. nyelvüket a nemzetiségek ily körülmé
nyek közölt megőrizhették s igy nemcsak 
szokásaikat tarthatták fönn. de megmaradt 
viseletűk, megmaradt vezetéknevük is.

Magyarország az idegen nemzetiségeket 
sohasem hántolta. Olyan törekvés sohasem 
kapóit ill lábra, mely a magyarság hege
móniájának a biztosítására, illetőleg erősíté
sre. a nemzetiségek gyöngitésére vagy pláne 
beolvasztására erőszakos, bár törvényes in
tézkedéseket foganatosítani akart volna.

Söl ismerjük Szent István uralkodása 
idejéből az első királynak Imre fiához in
tézeti intelmei közöl azl is, melyben annak 
hangsúlyozása mellett, hogy csak a több
nyelvű és többneinzetiségii állam lehel erős, 
lelkére kötötte fiának a nemzetiségeknek az 
állam határain belől való nemcsak lön tar
lósát, de sőt szaporítását is.

Majd utóbb a honalapító magyar fajnak 
amúgy is gyér száma miatt, majd ennek a 
századokig tartott különböző harezokban lór
iéul fogyasztása által szükségessé vált pót

lására a külföldről becsalogatott s ill lelele- 
pilett idfígenajkuakkal szemben való ked
veskedésben és beczézgelésben annyira men
tek némely királyaink, hogy azok városaik 
körül emelt bástyáikon belől nemcsak a leg
messzebb menő kiváltságokat élvezték, de 
lenéző fölfuvalkodoltságukban annyira men
tek. hogy slátutumjaiknak egyik ponija a 
magyar polgároknak a varos falain belől való 
letelepedését teljesen kizárta.

Hogy ily körülmények közöli a magyar 
nemzetnek az idegen elemekkel szemben 
tanúsított eme lovagiassága következtében 
poligloti ország maradtunk, igen természetes! 
sőt természetszerűleg folyik belőle az is. hogy 
le kell mondanunk arról oz álom ml is. hogy 
Magyarország még valamikor egynyelvű 
állammá legyen, miután ezt a korszakot ép 
a féltékenység jellemzi legjobban, melylyel 
a nemzetiségek énjüket, első sorban nyel
vüket. minden külső behatás ellenében szí
vósan megvedelmezik.

A mit azonban erőszakos utón hazánk
ban soha senki meg "n’ém kísérteti ma
gyarázzuk ezt akár léhaságnak, akár gava
leriánák elérték a századok, kivált az 
utóbbi tizedek: az idegen nemzetiségek tö
megéből sokan beleolvadlak a magyarság 
testébe, s annak vérkeringésében teljesen 
átalakultak.

A mit a hatalom el nem éri. eléri a 
magyar fajnak iiilelligcucziája: eléri az a 
magasabbfoku műveltség, melylyel a ma
gyar faj a kvalilásánál fogva nálánál sokkal 
alacsonyabb lókon álló nemzetiségekre rá
nehezedik. A szellemi felsöbbség legyőzi a 
nyers ellenállási: annak polipkarjai romboló 
munkát végeznek kivált abban a körben, 
mely rátermettségénél s hajlamainál fogva 
a kultura befogadására löbb hajlandóságot! 
mulat.

liyformán. habár az egyes, nagyobb 
ellenállási kifejtő nemzetiségek szaporaságá- 
val szemben, a kisebb körökben végzett be
olvasztási munka nem is áll arányban; de 
azért a magyar fajnak térfoglalása az ide
gen nemzetiségek rovásai a mégis szembe
tűnő s nyugodtan nézhetünk a jövőnek (‘le
jébe. mert tervszerű munkálkodással el ló
gunk érni legalább annyit, hogy a magyar 
elem óriási túlsúlyával határozott nemzeti 
jelleget fog adui ennek az államnak, a hol 
minket sokan még most is uzurpátoroknak 
tekintenek csak.

Hogy a magyar faj szívóssága mily 
asszimilláló munkál végzett a nemzetiségek 
elemeivel szemben, leginkább lanuskodnak 
erről idegennevü, de megmagyarosodott ha
zánkfiainak százezrei, kik szokásaikat, nyel
vüket a magyarral fölcserélték; kik már rég 
elfelejtették, hogy elődjeik valamikor más 
nyelven beszéllek; s csak annyit tudnak, 
hogy szívvel lélekkel magyarok, hogy ma

gyarul éreznek s magyarul gondolkoznak — 
de idegenhangzásu vezetéknevükről azért 
még mai napig sem mondottak ie.

S igy nem egy. de százezer esetben 
találkozunk egy-egy polgártárssal, ki a ma
gyaron kívül más nyelvhez nem is konyit 
s mégis német, horvát, lengyel vagy más, 
nem ludoin mily vezetéknéven szólittatja 
magát.

Hazai a termék, de idegen a vignetta; 
idegen tollazal födi a sasi; mintha jelmezt 
viselne termeién, a mikor az idegen név 
nyűgéi magán eltűri !

A furcsánál is furcsább eme körülmény 
már nem egy Ízben gondolkodóba ejtette a 

I nemzet hazafias gondolkozása fiait. Hivatalos 
faktorok törvényről gondoskodtak, melylyel a 
névmagyarosítást lehetővé tegyék; lelkes hon
inak mozgalmakat indítottak meg, melylyel 
az idegen névvel biró megmagyarosodott 
elemek körében a hajlandóságot a névma
gyarosítás iránt időről-időre föl-fölkeltelték.

Különösen 1848-ban volt tömeges a 
magyarosítás, a midőn egy Kerényi. egy 
Zsedényi. egy Irányi, egy Felöli stb. váltak 
meg régi nevüktől, csak azért, hogy nevük 
után is magyaroknak tartsák őket.

A koronázás után hasonlóképen mutat 
nagyobb dimenziókat az ebbeli törekvés, de 
soha oly arányokat nem öltött, mint az idén, 
a mikor a nemzeti újjászületésnek az f>0-ik 
é vforduIójál niegülj ük.

Hasábszámra hozzák a lapok napról- 
napra a nevükben belügyminiszteri enge
délyivel megmagyarositottaknak névsorát. S 
örvendetes különösen a dologban az, hogy 
kiterjed ez a mozgalom faj-és valláskülömb- 
ség nélkül a társadalomnak minden rétegére. 
Még az oláh és szásznevüek sem vonják ki 
magukat alóla; ezer és ezer számra növe
kedik azoknak a sokasága, kik a jelmezt ma
gukról levelik s kik már külsejük után is 
azoknak akarnak látszani, a mi szivükben 
az idegen név alatt annak daczára is rejtőzik.

S ez ;iz elhatározásuk magasztalást ér
dem el. Levetik az idegen köntöst s magyart 
vesznek magukra; Összhangzásba hozzák a 
külsőt a belsővel; megválnak régi nevüktől, 
mely talán dicsőséget is. de közbccsülést s 
elismerést mindenesetre szerzett nekik. S 
mind ez áldozatok miért ? Csak azért, hogy 
vele a magyar tájt erősítsék; hogy azt kül
sőleg a külföld elölt számbelileg is impo
zánssá tegyék; hogy megkoronázzák elhatá
rozásukkal azl a nagy nemzeti átalakító 
proczesszusl, mely a magyarosodás tényében 
kulminál s mely a névmagyarosítás moz
galmában külső kifejezést nyer.

Kz a hazafias áldozat, melyet a haza
szeretet oltárán a nemzeti Géniusznak hoz
nak, meg fogja hozni a maga gyümölcseit 
a jövőben. A lavina kezdete a hópehely, 
mely utóbb azután ellenállhatatlan erővel



sodor magával mindent; úgy ez a mozgalom, 
mely ez idő szerint csak ezreket visz oda 
közös Anyánk ölébe, tízezreket fog magával 
ragadni a jövőben visszatartóztathatlanul s 
nem lesz magyar fia ennek a Hazának, 
kinek egyúttal magyar neve is ne lenne.

Nemcsak a minorum genczium, mely 
a legkönnyebben lelkesedik, fogja táborát 
képezni a megmagyarositott nevüeknek. de 
a felsőbb körök sem fogják kikerülhetni az 
áram sodrát s hozzá fognak járulni ők is 
ahhoz, hogy ennek az államnak a magyar
sága sulylyal bírjon s imponáljon ne csak 
szivével s érzelmeivel a haza határain belől, 
de imponáljon számbeli erejével a külföld 
előtt is, melynek csak akkor lesz fogalma 
a magyarság intel lektuál is erejéről, ha 
úgy a magasabb körökben, mint az alsóbb 
rétegekben csakis magyar nevüekkel fog 
szemben állani.

Adja Isten, hogy ennek a rokonszenves 
mozgalomnak a hullámai vidékünket se ke
rüljék ki. Muraköz jóérzésü polgársága, mely 
hazaszeretetben versenyez az Alföld magyar
ságával s mely szivét a magyarosodás foly
tán már úgyis magyarrá tette, nem fog késni 
a névmagyarosítással sem. Csatlakozni fog
nak az akczióhoz innen is !

Szaporítsuk mi is azoknak a táborát, 
kik föl segítenek építeni azt a piedeszlált. 
melyen el fogjuk helyezni az ezeréves Ma- 
gyaországot abban a tudatban, hogy ragyogni 
fog ott a maga dicsőségére, polgárságának 
a javára s a külföld bámulatára !

Z .  K.

A taniigy állapota Zalavármegyében.
(Az alispáni jelentésből.)

Zalavármegyében a legutolsó összeírás j 
szerint 78.810 tanköteles volt.

Vallásra nézve: rom. kath. 72.128. 
görög kath. 12, görög keleti 8. evang. ref. 
2.118, ágost. evang. 1.198, unitárius 8, iz
raelita 2.758.

Nyelv szerinti viszonya: magyar 58.501, 
német 757, horvát 11.520, vend 5.028.

Van a tankötelesek közt: 0— 12 éves 
íiu 27.717, 0— 12 éves leány 28.988. 18 — 15 
éves íiu 10.156, 18— 15 éves leány 11.619.

A vármegye népoktatási tanintézeteit 
01.581 tanköteles látogatta.

Az intézetek szerint: elemi iskolába 
járt 21.760 íiu 22.979 leány: az általános 
ismétlő iskolába 7.520 íiu 7 080 leány; ipa
ros tanoncziskolába 871 íiu; keresk. tanoncz- 
iskolába 70 íiu; felső népiskolába 1 fiú 22 
leány: polgári iskolába 558 íiu 180 leány; 
felső keresk. iskolába 87 íiu: középiskolába 
099 íiu. Összesen 01.581.

Tanköteles koron felüli járt: Iparos 
tanoncziskolába 889 fiú; az alsófoku keres
kedelmi iskolába 08 íiu; a polgári iskolába 
111 íiu 19 leány; felső kereskedelmi isko
lába 181 fiú. Összesen 1278. Ezekkel együtt 
az iskolázók száma 01.857.

Mivel azonban ezek a tankötelesek ko
rán kívül esnek, a tényleg iskolázó tanköte
lesek száma 65.581.

A vármegyében van jelenleg tizenegy 
polgári iskola. Ezek közül a zala-egerszegi 
fiúiskolának a jelen tanévben már csak egy 
osztálya van.

A vármegye hét iparos tanoncziskoláját 
1213, a három alsófoku kereskedelmi isko
lát pedig 133 tanoncz látogatja.

Az iparos tanoncziskolák évi fen tartása 
7778 forintot igényelt.

Az iparossegédek részére Zala-Egersze- 
gen szakrajztanfolyam van szervezve.

Ugyancsak Zala-Egerszegen nyittatott 
1897/8. tanévre kereskedelmi iskola női 
tanfolyam is.

A balaton-füredi Erzsébet szeretetház 
kórháza és melléképülete fölépült.

Tető alá kerül a Csáktornyái állami 
polgári fiú- és leányiskolák uj épülete is, 
mely az őszszel már teljesen átadható lesz 
rendeltetésének.

Miniszter nr megoldását várja a keszt
helyi állami polgári leányiskola uj helyisé
gének felépítése.

Átadatott rendeltetésének a nagy-kani
zsai polgári leányiskola uj épülete.

Teljesen végrehajtatott a zala-szent- 
gróthi összes iskolák államosítása olyképen,

| hogy az uj állami iskola 1899. év elején 
kezdi meg működését.

Miniszter ur elfogadta Alsó-Dombom, 
Szoboticza, Dráva-Vásárhely községek aján
latát községi iskolájuk államosítása ügyében.

Tapolczán az állami polgári fiúiskola 
1 további fejlesztésével, az intézet megfelelő 
uj helyiségbe kerül.

Orehoviczán Vulláriával. nemkülönben 
Podbreszt községben egv-egy állami iskola 
őszkor nyílik meg.

Nagyfalu. Szászkő. Öhid, Édeskut. Nyir- 
völgy. Szent-Ilona, Dráva-Szt.-Mihály. Kristóf- 
falva. Jánosfalu állami iskolái részben újabb 
tárgyalásokat tesznek szükségessé, részben 
a vármegyei törvényhatóság jóváhagyását 
igénylik.

Megindittatott a nagy-kanizsai községi 
polgári íiu- és leányiskolák nemkülönben a 
községi elemi iskolák államosítása. Mind
kettőre nézve Miniszter ur a feltételeket már 
kitűzte s a városi hatósággal megejtett tár
gyalás után. a további szervezés éredkében 
fognak megfelelő intézkedések tétetni.

Miniszter ur eldöntését várja a zala- 
lövői községi és izr. iskolák államosításá
nak ügye.

A közel múltban uj iskolaházat, lanitó- 
lakást vagy második tantermet épített illetve 
jelentékenyebb átalakításokat eszközölt Kis- 
Kada rk. (2500 ír.), Bak községi (2500 ír.), 
Dobronak rk. (1800 ír.), Egyházasbükk rk. 
(2600 fr.), Háshágy rk. (3000 fr.), Gyülevész 
rk. (2600 fr.), Hiszel rk. (560 fr.), B.-Füred 
izr. (200 fr.), Kapolcs ág. ev. (980 fr.), Ma- 
gyar-Szerdahely közs. (1270 fr.), Miilej rk. 
(2950 fr.), Mura-Keresztur rk. (200 fr.), Ba
kod közs. (2250 fr.), Pölöskefő közs. (700 fr.), 
Ságod rk. (1823 ír.), Senye rk. (1700 fr.), 
Zala-Szt.-Gróth izr. (1200 fr.), Tót-Szt.-Márton 
rk. (1005 fr.), Talián-Dörögd rk. (300 fr.). 
A közvetlen múltban épült uj iskolaházak 
az 1897/8. tanévi statisztikai adatok nyomán 
az 1899. évi jelentésben lesznek méltathatok.

Zalavármegye tanítóinak száma 686.
Ezek közül 654 képesített. 32 nem ké

pesített, 589 férfi, 97 nő. A nem képesítet
tek közt vannak a képezdét végzett, de 
még oklevelet nem nyert jelöltek is.

A legutolsó statisztikai adatok szerint 
Zalavármegyében 17 kisdedovoda, hat állandó 
és 37 nyári gyermekrnenedékház 4585 kis
dedet gondozott. Vagyis 847-tel többet, mint 
az elmúlt tanévben. A kisdedovodák ingat
lanainak és alapítványainak értéke 150.684 
frt. Évi fentartásuk 14.215 írtba került. A 
gyermekmenedékházak évi rentartása 3.886 
Irtot veit igénybe.

Ezen kivül Perlakon 1898. év elején 
állami kisdedovoda szerveztetett.

A közigazgatási bizottság a nemzetiségi 
vidékek népesebb községeiben felállítandó 
állami gyermekmenedékházak ügyében ápril- 
havi üléséből tesz jelentést miniszter urnák.

A gazdasági ismétlő iskolák ügyében 
a 60.764 számú miniszteri rendelettel ki
adott »Szervezet és Tanterv« megküldésével 
az összes községek meghallgattatván, az 
egyes vidékek viszonyait feltüntető, erre vo
natkozó munkálat Miniszter úrhoz felter
jesztetett.

A részletes feldolgozás csoportonként 
méltatja a gazdasági ismétlő iskola felállítá
sára önkényt ajánlkozol! községeket, az ily 
iskolákra törvényileg kötelezelt. továbbá a 
helyi viszonyoknál fogva gazdaságilag fontos 
községeket s az államsegélyre utalt eseteket.

A gazdasági, gyümölcsészeti s szőlőszeti 
tanfolyamokon már e megyéből részt vett 
tanítók igénybevételével fognak a kivitel 
részletei megállapittatni s a már működő 
ilynemű ismétlő iskolák fejlesztetni, Minisz
ter urnák 1897. évi 74400. számú újabb 
rendelete értelmében.

A  muraközi tanítók közgyűlése.
A muraközi járáskörnek tanítósága, mely 

a Csáktornyái és perlaki járás összes s az alsó- 
lendvai járás állami tanítóit foglalja magá
ban. múlt csütörtökön tartotta meg ez évi 
tavaszi közgyűlését Alsó-Domboruban.

A közgyűlés, melyen az alsó-lendvaiak 
kivételével a járáskor tanítósága majdnem 
teljessn képviselve volt. 9 órakor vette kez
detét. melyet azonban megnyitása előtt a 
szokásos Veni-Sankte előzött meg. a melyen 
Zimmermann Ferenczodavaló plébános kérte 
a megtartott szent misén Isten áldását a 
pedagógusok gyülekezeti működésére és ha
tározataira.

A gyűlést, mely mindvégig magas szín
vonalon mozgott. Mencsey Károly alelnök 
vezette s lelkes szavakkal nyitotta meg. A 
kegyelet és részvét szavaival emlékezett meg 
a volt elnöknek Jeney Gusztávnak lemon
dásáról. ki 20 évi elnökösködése után meg
rongált egészsége miatt kénytelen volt a kör 
ügyeinek vezetésétől visszalépni. Kéri a kör 
támogatását a maga személyére nézve a 
legközelebbi tisztujilásig s üdvözli Buzsicska 
Kálmán dr. kir. tanfelügyelőt, ki mint vendég 
a közgyűlésen szintén megjelent.

Buzsicska Kálmán dr. üdvözli a tanítókat 
s lendületes szavakkal utal arra. hogy ne 
a törvény, ne a rendelet, se a birság kény
szere ne hozza össze a tanítóságot ily értekez
leteken, hanem a közös eszmék kapcsolata, 
melyeknek megbeszélésére és kicserélésére 
sehol sincs oly alkalom, mint az ily közös 
gyűléseken. Annak kijelentése után. hogy a 
Muraköz tanügyét s a tanítóság érdekeit 
mindenkor mennyire hordja szivén, meg
köszöni az elnök üdvözletét s a tanítóság 
ragaszkodásának a megnyilatkozását.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Polesin- 
szkyné Zrínyi Ilonát és Fischer Endrét 
küldik ki.

Az elnöki jelentési felolvasta Polesin- 
szky Emil jegyző, melylyel kapcsolatban el
nök bejelentette, hogy a majd 500 írtra 
rugó tagságdij hátralékokat január l-je után 
közigazgatási hatóság utján fogja az elnök
ség a fizetni vonakodóklól behajtatni. Majd 
alelnök indítványára a gyűlés Jeney lemon
dását elfogadta, érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktatta s őt örökös tiszteletbeli elnöknek vá
lasztotta meg.

A számvizsgáló-bizottság jelentését Fi
scher Endre polg. isk. tanár, az Eölvös-ala- 
pét Thorday János pénztáros olvasta fel, 
melyeket mind tudomásul vették.



Az alsó-lendvai járásköri tanítókra vo
natkozólag meg a közgyűlés határozata alap
ján a járáskor elnöksége átiratot intéz a 
központhoz, a melyben kérik, hogy a muráu- 
tuli kartársak vagy önmaguk alakítsanak 
kört, vagy más köihöz csatlakozzanak, mely- 
lyel könnyebben érintkezhetnek, mert a Mu
raköz félreesvén, a gyűléseket úgy sem igen 
látogathatják, a mi ki is tetszik abból, hogy 
még eddig egy gyűlésen sem vettek részt.

A 48-as események és következményei
nek emlékezetéről az 50-ik évforduló alkal-1 
mából Zrínyi Károly képezdei tanár szóno
kolt. kinek nagy hatást kellett hazafias be
szédjét a jegyzőkönyvben szószerint meg
örökíteni s kinyomtatni határozta el a köz
gyűlés, hogy a kör minden egyes tagjának 
külön-külön megküldessék.

A tárgysorozat kimagasló pedagógiai 
tétele volt »A néptanítók egységes képesí
tésének előnyei a nemzeti népoktatás és a 
tanítók társadalmi állása szempontjából.« 
Szabad előadásban fejtegette Braunéi* Lajos 
hodosáni áll. ig.-tanitó, ki szakértelemmel, 
lelkesedéssel s hévvel adta elő azokat az 
érveket s eszközöket, melyek alapján és se
gítségével e napirenden levő kérdés meg
fejthető legyen. A tétel veleje: a teljes pol
gári vagy középiskola fi osztályának elvég
zése után mint elötanulmánynyal lépjen a 
növendék a képezdébe, mely 2 évfolyamú, 
ennek elvégeztével 2 évi gyakorlat, azután 
képesítő, mely az érettségivel legalább is 
egyenrangú legyen és az egyetemre való 
belépésre jogosítson.

A tétel széleskörű vitát idézett föl. Hozzá
szólhattak Haksy Győző gyak. isk. tanító, 
Boldizsár Béla, Kalmár Gyula áll. tanítók, 
Dékány Mihály kép. tanár, kiknek minegyike 
módositványt terjesztett elő, melyeknek el
vetésével azonban Margitai József kép. igaz
gató abbeli módosításával fogadták el az elő
adó javaslatát, hogy a képezdébe való föl
vétel mint eddig l  évi előtanulmány után 
történjék, a képezdei tanfolyam továbbra is 
í  éves maradjon, mely után a képzőben 
érettségi vizsgálatot tegyen a jelölt, a képe
sítő vizsgálatot meg csak 2 évi gyakorlat 
után tehesse le, országos bizottság elölt.

Az előadást különben nagy tetszéssel 
fogadták, érte jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaztak. magát a határozatot meg a központ
nak küldik át, azzal a kéréssel, hogy ezzel 
a kérdéssel a legközelebbi megyei tanítói 
gyűlésen foglalkozzék.

Az elöhaladott idő miatt a gyakorlati 
tanítás elmaradván, a jövő tavaszi közgyűlés 
helyéül Csáktornyát tűzik ki.

Az indítványok során Zrínyi Károly 
előterjesztésére a közgvülés a választmányt 
fölkéri, hogy a tanítók között a névmagya
rosítás érdekében akeziót indítson meg. hogy 
a muraközi tanítók példaadás czéljából minél 
tömegesebben magyarosittassák meg vezeték
nevüket.

Braunéi* Lajos indítványára a járáskör 
megkeresi a központot, hasson oda, hogy 
Zalavármegye törvényhatósága a tanítónak 
működésében való védelmére megyei sza
bályrendeletet alkosson.

Végül, ugyancsak Braunéi* indítványára 
kimondja a közgyűlés, hogy a jövő gyűlé
sekre a gyakorlati tanítókat mindenkor a 
gyűlés elejére tűzi ki; mire elnök javasla
tára a következő járásköri közgyűlés tárgy- 
sorozatába veszik »A hatosztályu népiskola 
általános kötelezettsége« ez. tételt is, melyre 
a választmány esetleg pályadijat is kitűzhet.

Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés az 
elnök éltetésével véget ért.

Gyűlés után a nagy vendéglőben közös 
ebéd volt. melyen számos loszt hangzott el 
s mely illán a tanítóság fiatalsága tánezra 
is kerekedett.

K Ü L Ö N  F É  L É K.

—  Eljegyzés. Novák László slridói al
jegyző jegyet váltott Kovács Búza kisasz- 
szonynyal Alsó-Bagódról.

Névmagyarosítás. Feisz Imre Csák
tornyái illetőségű, szobránczi lakos vezeték
nevét belügyminiszteri engedélylyel Földes-re 
változtatta.

Protestáns istenitisztelet Csáktornyán a 
polgári fiúiskola termében f. hó 5-én d. e. 10 óra
kor úrvacsora osztással egybekötött isteniliszlelelel 
tart Seregély Dezső nagy-kanizsai reform, lelkész.

Eljegyzés. l’ulay Jákó budapesti 
könyvelő, eljegyezte Mandelbaum Zsigmond 
pécsi kereskedő leányát, Ida kisasszonyt.

Előléptetés. Az igazságügyi m. kir. mi
niszter Horváth Zoltán helybeli kir. járásbirósági 
Írnokot a It-ik díjosztály 2-ik fokozatába lép
tette elő.

A kárbaveszett rendelet. A napok
ban örömmel jelentettük, hogy a város elöl
járósága erélyes lépésre határozta el magát 
a hicziklisták túlkapásaival szemben. Saj
nosait tapasztaljuk azonban, hogy bizony 
annak nincsen foganatja. Mert habár szigorú 
volt a rendelet s a belügyminiszteri rendelet 
is ö -100 írtig lerjedő pénzbírsággal fenye
geti meg azokat, kik a gyalogjárókat igénybe 
veszik, Csáktornyán azért még most is vígan 
végig gördülnek a kerékpárok úgy a város 
gyalogjáróin, mint az Uj-uton. Ezt sajnosán 
konstatáljuk, mert igazán rösteljük, hogy a 
rendeletnek csak ekkora a foganatja, meri 
kompromitáló ez a város hatóságára nézve, 
hogy intézkedéseit sehogy sem respektálják. 
Ily körülmények között sokkal jobb lett 
volna, ha intézkedésre egyáltalában el se 
határozzák magukat: vagy ha már kibocsá- 

! tolták a rendeletet, legyen is akkora tekin- 
lélyök és erélyűk is. hogy annak érvényt is 
szerezzenek. A szigorú végrehajtás érdekében 
szükségesnek lálnók. hogy neesak reggel, 
meg délután I I órán ál. de egy darabig 
egész napon át álljon őri 1 — I városi rendőr, 
különösen az Lj-uton. mert úgy látszik kar
hatalom alkalmazása nélkül írott maiasz! 
marad Csáktornyán bármely rendelet is.

Értesítés. A helybeli áll. polgári fiú- és 
leányiskola f. hó K-án felséges királyunk koroná
zásának évforduló napján s az ezeréves Magyar- 
ország fönnállásának emlékére nyilvános iskolai 
ünnepélyt rendez. A megnyitó beszédei Hálva Mi
hály ig., az ünnepi beszédet Szakonyi Géza tanár 
mondja. A tanulók részéről szaval Kozlik Jenő, 
Pólyák Pál, Margitai Eugénia, Szeivertb Stefánia, 
Wollák Erzsébet. Közben énekel az ifjúság. Az 
ünnepély az elemi iskolai ünnepség után 10 óra
kor veszi kezdetéi.

Halálozás. Kösz Kerencz városi őrmester 
neje, szül. Szalay Julianna, pénteken, életének 70-ik 
évében elhunyt. Ma délután temetik. Nyugodjék 
békében !

Az alsó domborui tanítói gyűlésen szép 
jelét adta Hirschler Miksa ottani birtokos ur ven
dégszeretetének, amennyiben az összes megjelent 
tanítók az ő vendégei voltak.

Iskolai ünnepély. A koronázás s a haza ezer
éves fönnállásának emlékezetére elrendelt iskolai 
ünnepélyt f. hó 9-én tartják meg Práva-Vásár- 
helyen. Az ünnepség kél részből áll; első fele d. 
u. fél 3 órakor folyik le gazdag tárgysorozat 
mellett az iskola helyiségében; másik fele meg 
majálisból áll, melyet az iskolai ünnepély után 
a szedreskertben rendeznek.

A letenyei választókerület polgárai in. hó 
30-án Letenyén pártkülönbség nélkül népes gyű- 1 
lést tartottak, melyen képviselőjüknek Lepsényi 
Miklósnak Kossuth Lajos emléke ellen intézett 
merénylethez való nyílt csatlakozása s ezzel a 
nemzeti kegyeletnek megsértése mialt megbotrán
kozásuknak adtak egyhangúlag kifejezést. A kerü

let kérvényt intéz a képviselőházhoz, hogy Lep
sényit onnan kizárják. E határozatról valamennyi 
megyei lapot s igy lapunkat is értesítette a bizottság.

Uj kávéház tulajdonos A Központi ká
véház vezetését a mai napon K r a u s z P á l  
vette át.

A perlaki m. kir. állami elemi fiú- és 
leányiskola gondnoksága és tantestülete junius 
8-ának a koronázás és hazánk ezer éves fenn
állásának emlékére f. é. junius hó 12-én ünne
pélyt rendez. Az ünnepélyt megelőzőleg 8 órakor 
ünnepi szent mise lesz. Énekel a gyermekkar. 
Szent mise után kedvező időben az iskola udva
rán, kedvezőtlen idő esetén a társaskör helyisé
gében fogadtatása dr. Jankovich László fő
ispán. di*. Kuzsicska Kálmán kir. tanácsos tan- 
felügyelő urak és a tanügy iránt érdeklődő megyei 
előkelőségeknek a gondnokság s tantestület által. 
A megnyitó beszédet dr. Huzsicska Kálmán kir. 
tanácsos tanfelügyelő tartja. A zárbeszédet Sípos 
Károly gondnok mondja. A tanulók 12 költeményt 
szavalnak s 4 Ízben éneklelnek. Az ünnepély fo
lyamán diszvizsga és osztálylátogatás is lesz. Dél
után 1 órakor társasebéd lesz. Délután 3 órakor 
kirándulás Oltókra a tanulók részére rendezeti 
nyári mulatság megtekintésére.

Színi jelentés. Jeszenszky Dezső színigaz
gató. kinek színtársulata a legjobb vidéki társula
tok sorába tartozik, Ifi előadásra Csáktornyára 
jön Keszthelyről s már 9-én megkezdi itteni sze
replését. A társulat, mely 20 tagból áll, s a vi
déki színészet legjobb nevű erőit gyűjti össze, 
színre fog hozni drámákat, vígjátékokat, népszín
művet s operetteket. Az előadandó darabok közöl 
kiemeljük: az »Aranylakodalom«, *A Kikapé>s pa- 
likárius«, »A folt. mely tisztit«, a »Beesületbiró«, 
»A baba«, a »Gésák«, *A gyimesi vadvirág* stb. 
czimü darabokat, melyek mindtnegannyian a szin- 
irodalom legújabb s legkiválóbb termékei. Aján
ljuk a jónevü színtársulatot a közönség szives 
pártfogásába, legalább is oly arányban, a minő
ben a vármegye többi városaiban részesült.

Egy elájult kifosztása. Bertyák Mi
hály alsó-domborui lakos epileptikus beteg
ségben szenved. Ez a roham lepte meg a 
napokban a községházánál is, melynek kö
vetkeztében öntudatlan állapotban össze is 
eselt Ezt az alkalmat fölhasználta, elég lel
ketlenül. Szmolecz Balázs ugyanottani lakos, 
ki az eszméletlenül elterülő betegnek zse
beit kifosztotta, s az azokban lévő lő frtol, 
valamint kalapját is ellopta. A tettest a 
csendőrség csakhamar kézrekeritette s a per
laki kir járásbíróságnak álszolgáltatta.

Megmérgezett hús. Pongrácz illés 
vasúti munkás »pünkösdi ünnepekre sertéshúst 
küldött családjának Barcsról, mit a család jó 
élvágygyal el is fogyasztott. Ebéd után azon
ban rosszul kezdték magukat érezni, oly
annyira, hogy a család egyik 9 éves fia meg is 
halt, az anyas fi éves fia meg nagy kínok között 
a halállal vívódik, úgy hogy kevés remény 
van fölgyógyulásukhoz. A szerencsétlenséget 
mérgezett hús okozta, mi miatt a perlaki 
kir. járásbíróság az ügyben a vizsgálatot már 
meg is indította.

Uj bélyegek. A magyar korona országai 
területén 1891. évi ápril hó elseje óta forgalom
ban levő magyar bélyegjegyek helyett 189H. évi 
julius hó l-lől kezdve koronaértékre szóló uj 
bélyegjegyek fognak forgalomba bocsáttatni. Az 
uj kiadású bélyegjegyek I. 2, 4, fi. 8, 10. 1 í, 20, 
24, 30, ío, 50 és 72 fillér, továbbá 1 korona, t 
korona 20 fillér, I korona 50 fillér, t korona 80 
fillér, 2, 1, 5, fi, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 30 és 40 
korona értékben, összesen 29-féle érték fokozatban 
vékony fehér vizjegyes papíron és enyvezett hát- 
részszel vannak kiállítva* A jelenleg forgalomban 
levő bélyegjegyek az 1898. évi julius hó elseje 
után is 1898. évi augusztus hó 31-éig árusíthatók 
s teljes érvénynyel használhatók, 1898. évi augusz
tus hó 31-ének lejártával azonban forgalmon s ér
vényen kivid helyeztetnek, mihez képest 1898. évi 
szeptember hó elsejétől kezdve kizárólag csak uj 
bélyegjegyeket szabad elárusítani és használni.

Szerkesztői üzenetek.
H. J. Perlak Közöljük.
H K Keszthely Jövő számunkban hoz

hatjuk csak.
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Sve pošiljke se tičuč zadržajn 
uovinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižni« F is c h e l Filipova 
kam se predplate i ol»znane 

pošiljaju.



X
budu ta gospodi n veliki župan dr. i grof 
Jankovich  László, gospodin školski inšpektor 
, druga gospoda iz varmegjije i okolice. 
P opoldan bude vu Ottoku majalis za škol- 
sku decu.

U čiteljsk o  sprti vlšče.
Vu D. Dobravi su medjirnurski navu- 

iilclji 2-ga o. in. obdržali svoje veliko spra
vile. Došloje ta blizo 100 navučiteljov. koje 
je gospodiu Hirschler Miksa pogostil. Dri spra
vilu bil je nazočen i gospodin dr. Ruzsics- 
ka Kálmán školski kraljevski inšpektor, gosp. 
Peczek György plebanuš i nadzornik dolnjo- 
niegjiniurskih školah. Pred spaviščom je 
gosp. Zimmerman plebanuš Veni Sande i 
medu obslužaval za navučitelje.

P opifitino sv in jsk o  m e so ,
Pongrácz Illés iz Svete Marije, koj vezda 

vu Barcsu déla, je 22-ga majuša svinjsko 
meso poslal dimo svojoj fnmiliji. Žena je na 
dim dela meso. pak skuhala. Kada su meso 
potrošili, hudo jim je postalo lak. da j** 
jcdno dete 9 let staro još on den vumrlo. 
mati i 0 let staro dete pak na pol mrtvi 
ležiju. Izlraga se vodi vu lem poslu, gdoje 
pogiltal meso?

S m rt vu šum i.
Vu Nagy-Csonka zvanoj šumi se je 

2-ga o. m. nesreča pripretila. Aleksa Čila 
zvana puca je išla prek šume, kada je ve
liki viher jedno staro drévo podrlo i sirotu 
pucu zaklalo.

Veliki viher vu iieeu .
Strahovito veliki viher bil je 2-ga o. m. 

vu Beéu, koj je vnogo nesrečah zrokuval. 
Dve vure dugo (rajuri viher zaklal je jednu 
devojku. vu koju je strela vudrila. Jedna ženska, 
vu koju je strela vudrila, ji* gluha postala. 
Vu jednoj vulici je strela \ hiže vužgala. 
Vu Vri*il zvanoj vulici je voda lak velika 
postala, da si* je vu njoj jedna mala puca 
vlopila.

Zsuiji pnt vnhtnrn.

Kibár Jožef valitar vu Misiji* zvanoj 
občini je  1-ga o. m. vu noči, kada je  na

opaziI nije. je za njim jedcu policista hodil, 
te se je isti pred kučom postavil, u koju se 
je Jakob otišel na nezasillivost svoga želodca 
pritoževal, i lam se je svojim orožjem o 
tako svečanoj pozituri postavil, kak da mora 
to kojemo svemu o zlato generalu stražo 
držati. A kad je nikaj zla nesluteči Jakob 
iz kure van izišel, dočekala ga je straža 
liepo oljodno te mo je prihavila ne samo 
fal k vari i r nego i drugi dan strogi spomenek 
s gospodinom sodeom.

Sudac je vrlo ozbiljno sedel za punim 
papirah stolom, solovkom o roki je igrajoč 
se po stolu hubnjal te je bil strašno znali- 
željan. On slini nije bil zadovoljan. da mo 
j<‘ poštenjak Jakob istinilo pri po viedal, kada 
i gde je rodjeni, pri kem se je mlinariju 
zvučil, nego je još i to bolel znati, jeli mo 
roditelji još živo, koliko ima brače i jeli pozna 
birova svog rodnog miesta i njegove sine.

»Ah dakako« — veli Jakob da 
poznam našega gospona birova i njegova 
obodva sina. Mlajši, Gjurek, koj je sad nie- 
gde doktor i lieči ljudi*, je s menőm u školi 
uviek u istoj klopi sedel, a sta rij i Rudolf, 
on je baš onda bil školom gotov, kad sem 
se ja pričel a b c vučiti. a zalim seje više 
godinah po varaškib školah lak strašno 
vučil, da mo je skoro glava pokla, jedno 
pukotinu prek čela i llašter na njoj sem ja 
sam na njem videl, a onda. .

vlaka čekal, je opal na štreko i nije mogel 
se friško stati, pak ga je vlak na male fa
laté rezdrobil.

\ e s r e i :n.

Vu Budapesti, vu Hungarija zvanoj 
vulici jednu. na tri koudignaeije visoko pa- 
laču zid jej u. Kada je došlo vreme obeda, 
težaki i zidali su po štengaj išli doli, ali 
tri težaki so se po jednoj vnži doli spuščali. 
Krhka vuža se je vtrgla, a težaki doli opali. 
Jeden si je levo roko i desno roko. drogi 
desno roko, tretji pak obedve noge vtrgel.

S  v n jen  r sk i h n i š e  i.
Vil Svajcarskoj je letos jako vnogo 

hruščov bilo, koji so strahovito vnogo kvara 
zrokovali. V o jednoj maloj občini nabrali su 
TO melercenlov, vu Turgao zvanoj občini 
nabrali so 9890 litrov hrošči. Vu onim H890 
litru bilo je do .‘i i pol miliooov bruščib. 
Vo vnogib mestih uiti jeden list niso hrošči 
na drevi h ustavili

S tr e  in.
Iz Fiume pišejo, da je ttO-ga majuša 

vo Kagliani zvanoj občini veliki viher bil 
Strela vudrila je vo farof. pak plebanuša, 
ojegvo mater i sestro zaklala.

Vntfllnpe.
Vo Indije se ljudi na to vadlajo. je h 

bode deždj, ali nehude? Jeden čiuovnik iz 
Kalkutle se je zavadlja! vo 80 jezer forintov 
da bode za 0 vor deždj išel i dobil je vad- 
lingu. Ov je držal vo svili dalešnjih varašib 
ljudi, koji so mo 0 vor predi po telegrafu 
na znanje dali iz onih mestih, odkod deždj 
dobadja. j« li ide deždj, ali neide V Dobil je 
iz Burdhama jedenpul telegram, kada je vo 
Kalkutti lépi. čisti den bil. da tam jako ide 
deždj. Ilajda, ponudil je vadlingu vo 80 
jezer forintov, da bode za šest vor vo Kal- 
kotti deždj išel. Vadlingu su prijeli. Za dve 
vure po vadliugi početo se je oblačiti, a za 
n vor je vre lak išel deždj. kak da bi ga iz 
škafa vlevali. I tak je čiuovnik 80 jezer fo
rintov dobil.

II to voilri sudac olovkom čvrsto po 
stolu le si* namrgodi. a zalim veli rezno: 
»Dosti to. to nespada na stvar ! Ali« -veli 
sad volko recite mi. jeli si* vi poslie
nikada niste š njim s Rudolfom sastali ?«

»To li je čodnovili sudac to« misli 
si Jakob - najprije me spitava za sve 
teče i strine još od Adame i Eve, a kad 
mu čoviek najliepše pričme pripoviedati. 
onda nespada na stvar.«

»Dakako, da sem bil i poslie zn j im 
skopa — odgovori sada. — »Neka gledajo 
sim to posegne o najdoblji žep le iz- 
vadi njega nekaj o papir zamolanoga. kop* 
sad odmata i na jedan krat pred sodca na 
stol postavi svietlo zlatim kolajno za hra
brost. koju kralj samo onem podieluje, koji 
se o ralo za domovino osohilo otllikoju. 
»Ovo to sam pri je šest godinah o Rosni 
dobil, a da sam to dobil imam samo Rudolfu 
zahvaliti, koj je za ono vriemo bil rezerve 
officir i moj lieutenant.«

I opel vudri sudac čvrsto olovkom po 
stolu, kak da mo je roka zadrhlala. Zalim, 
tobože da se čudi i da Jakoba na probo 
metni veli. Ali to mi se pak ipak čodno- 
valo vidi. da vi imate pri sebi lob vriedni 
komad zlata pak još bodite od koče do koče 
prosjačit !«

Ali sad je liepo nudošel. jer Jakob je 
na le rieči do lasih pomenil kak paprika,

Moj prvi principal.
Napisni: M IK SZÁ TH  KÁLMÁN.
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Do poldan je za tim pripadalo taroku 
i nam. Onda sam se zabavljal vo vrtu sa 
djevojkama, koje su znale brbljati i v jezero 
stvari. Ali kak je razmela Elsa čeretati. a 
kak je bila razumna ! Vsaka njoj je rčč 
imala nekakov cilj. visok smisel i duhoku 
značenje. Ja sam harem nabadjal vu vsakoj 
ili giftno zrnce ili kapljico meda. Ali je i 
vsako najnavadnešo rčč znal zvok njezina 
glasa slovrstno farbati. I ako je isto govorila, 
vsaki je pot drugač zvonilo.

Drvoga sam dana bil sam sa sobom za
dovoljen Kisa me je večkrat oslovila i odli
kovala. a ja sam njoj navčk dobro odgovoril. 
Čudil sam se sam sebi i pital se tretjega 
dana. odkod meni ova izvanredna spretnost 
i duševna jakost? Rog zna, ali tak je bilo.

Tak smo jenkrat sedeli skupa, a vršek 
je njezine cipele lokal izpod modre parkalne 
oprave. Jolanka se spustila na travo i skla- 
pala stabljike mlččnjaka vo lauc. Najednom 
se obrne k nam i rekla je vragoljasto : »Nej- 
dem prvlje dimo. dok nebode lanc tak dugi, 
da vas obedva morem žnjim obvinuti «

Kisa njoj se smijučke zagrozila i rekla: 
Kj ti mala brbljavka.«

Jolanka liitila je na to na pol svršeni 
lanec serdito na sestru i pobegnola po to m 
odvažnom činu glavom prež obzira.

Mi smo ostali sami, zevsema sami. 
Stopram nas je listje drevja gledalo zevsema 
nepomično, ar niti najmenjši vetrič nije pu
hal. ter se i iste čaške liljana i vjenčiči 
tulipana niso zibali. Vsa je pripoda mirovala 
i prisluškivala. kaj bo vezda Kisa rekla.

Neznani niti sam kak. stopram me na 
jenkrat obnzme vugodna groza. Dogledal 
sam djevojčino rožično lice i zaklopim oči. 
Težkoča mi je obužela srce. Kad sam se 
obrnol, bili so šume, polja i bregovi kakti 
vo nekom sumračju. a ipak je sunce bilo 
visoko na nebo. Rilo mi jo, kak da je svčt 
poleg Kisu Ijepši i s j a j 11 i j i. Moral sam nekaj 
reči. kaj god bi rekel.

a sodcu je zrezno odgovoril: »Drosim gos- 
podioa sudea, to nemre njihova istimi bili. 
da bi ja nek znak odlikovanja, kojeg sam 
od svog kralja dobil, prodal! Rog mi je 
sviedok, da ču prije od glada umrieti, nego 
samo pomisliti na to, da to odlikovanje 
prodani. Ali i toga bi me bilo sram. da bi 
razdrapani okolo hodeči, kak to mnogi čine, 
si onda to odlikovanja znamenje na prša 
obesil, pak lukavo tim občinstvo na milosr- 
dnost mikal, te onda u laj račun dobljene 
krajcáré po krčmah u žganico obračal. Zato 
je i o žepu skrito nosim, a moja prša če 
onda pet kinčili, kad če mi bolje iti te ču 
si svetešnjo opravo moči obleči.«

Sudac je sada dosta znal; jer sedigne 
i reče: »Jakob Cvetko, vaše misli su pleme
nite. ali vaš čin je kažnjiv. Vi ste zatečen 
pri prosjačenju i zato vas obsudjujem na 
dvadeset i čelni sata o zatvor, te vas opo
minjam da se u bodoče prosjačenja kanite«.

Jakob nije nikaj to odgovoril. On je 
svojemu mučitelju o trboliu. koj je sad 
pričel kruliti, dal jeden »puf« te je otišel 
za sudbenim podvornikom, koj mo je jednu 
na obloku zgatricami sobico odprl, u kojoj jv 
poleg pravice i zakona svojo kaznu pretrpel.

Kad pak so dvadeset i četiri ure prošle 
le se je Jakob priredil opel u vitar zimu 
i snieg marširati te opel gladovati lak dugo, 
dok nedojde u koj melinski predel, nul tu



»Poznajeteli i drugeprisežnike, frajlica?« » Kaj hočete od mene ?« zapitala hladno. S Kisom sem se još večkrat zéstal, ali
To je bilo prvo nespretno pitanje i »Ja . . .  nikaj. Kaj sam vas morti raz- kad je principal opazil, kak sam ves groz-

poslije više ni jedno ni je bilo spretno. Ijutil ?« ničav s ljubavi sprani Kise, nije me hotel
Elsa izboči vustnice, pak je rekla: »S Ona je šutila i tak sam stal poparjen više űzeti sa sobom vu na imanje i zevsema

ostalim prisežnicima nišam još nigdar go- i piaélj iv poleg nje. Odlučil sam medtimtoga, me raztavil od svoje familije. 
vorila« da se po mali povlečem nazad. kak se ne Včinil sam još jeden jedini i zadnji

S ostalim prisežnicima ! Oh kak mi je bi činilo, da me je ona na red pobrala, pokušaj. Kod praktičneših je prisežnikah 
neizmjerno godila ta rčč. Kak se vezda vse nego da sam malo po malo izgubil vsaki navaden bil podpisavati odluke, a da ih i 
izravnalo. Mene. prezvenoga i zabačivanoga interes. ne bi čtel; bil bi podpisal i svoju smrtnu
čoveka stavila je principalova kči vu isti Na nesreče uprav izide iz kolibice pi- osudu. To me je zapeljalo na bedastu misel,
red s ostalima ! sana mačka poljskoga čuvara. da napišem vu obliku odluke, da je frajlica

Drugoga dana po poldan išli smo na »Smčšne li mačke«, rekla je Elsa rav- Elsa obvezana, ljubiti me do smrti. Mislil
šetnju, da iščemo gljive. Dok sam ja obavljal uodušno. sam, on toga i tak nebude opazil, a kad sam
službene posle, čekale su me devojke vu »Moja majka ima prav takovu .« dobil nazad podpisane akte, poslal hudem
jednoj ruki sa košarom. a vu drugoj sa »Tak«, reče i včini se kak da zčva. tu odluku vu službenom omotu Elsi. Morli
suncobranom. Osobita me baš sreča nije »Oh. verujte mi. frajlica«, rekel sam hude izpunila varmegjinski nalog. Volje je  i
sprevadjala. Jolanka našla je prvu gljivu i derhčučim glasom »da se budem dok živim, odlučnosti bilo za to vu nje (Else) dosti, 
pogizda se njom pred nami. Bila je Ijepa. zmišljavati ove mačke.« Kad je  stari več podpisal, pogledal je
čerlena gljiva, ne več mlada, ar joj se i Na lo se počela srdačno mejati, da iznenada vu pismo —  morti ga je puki 
koža lupila, no mi smo joj ipak zavidjeli joj je i prazna košara opala sa krila. nagon na to natiral —  pak kad ga je pre-
(nenavdni bili). »Mačke budete se zmišljavali? ha, ha, čital, pogledal me svojim velikim, blagim

Elsa se vezda dvojvistno naprezala i j ha. Im idite. hi. hi, hi. Vi ste doista ob- očima, 
izkala, pak i mene zešpotala : »Vaše misli noreli. »Kakova je to bedasloča?«
kak da su negdi druge . . . im gledajte vu Smejala se kakti slap vu začaranoj Niti réti nisem zmogel za svoju obranu,
zemlju, ako želite kajgod najti.« šumi. Podpuno sam se izigral. Crez ono a on prime opet pero i pošikue smčšnu

»Ja volim vas gledati«, rekel sam tihim vrčme, kaj smo još tam ostali, nišam mo- odluku na stran,
glasom, požalujuč odmah svoju oštroču. gel toga popraviti i tak sam vu njezinim »To ostaje ovdi«, rekel je. »glede toga 

Ona je  počerlenila i hitro se zakloni očima ostal bedak. budemo apelirali na kraljevsku tabulu.«
suncobranom, da ja toga ne bi spazil. Ali Pokunjen sam se i zmučen povrnul Jenkrat sam na plesu nemiren bil od
kad smo potli seli pred nekom kolibicom, sljedečeg dana sa principalom vu várme- vina i plesanja pristupil sam k njemu i za
da se nahranimo i da se odpočinemo. po- gjinsko selo. Duša mi se napunila gorči- pital : »Zmišljavate li se jo š č e ? Kaj je  s
krila je glavu bélom koprenom. da n j oj nom i nemirom. Kjepa se Elsa smejala još onom odlukom, gospodine sudec?« 
nevidim lica. Stim me je dražila. Nježna ina razstanku. kad je  kimnula svojorn pre- j »Strpi se, sinko, još nije poslana od
se tkanina na vustnicami ovlažila inepres- Ijepom glavicom, ali táj sméh nije bil zlo- kraljevske tabule.«
tance gibala. Poleg toga se smčjala zlikovica, ben i zbantuvan, nego kaj da hoče reči: Do dneva se denešnjega nije još  povr-
kaj nju više nesem mogel videti. »Jadni moj, zakaj odhadjaš?« nula, a ja verujem, da jo  i zbilja pri kral-

Ovak je bila još čarobneša. Njezin mi Mojoj se smetenoj glavi ima zahvaliti jevski fabuli, 
divni stas, male nožiče, koje su nalukavale da se butem izgubila velika plehnata ška- povodih
izpod sjajno bele dolnje oprave, zmutile tulja, vu kojoj su bili spisi i koja je bila (U n d  F e r e n c z .
čuvstva i nehotice vlovil sam koprenu, pak na mojoj brigi. Još i denes nemrem sej
sam ju potegnul s lica. Na to ona zbantu-1 zmisliti, kak je mogla opasti s kolah. V o k u i 7 ‘i k  rut p V
vana hitro je skočila i vudrila me po ruki. Zdvajal sam. Bože moj. bože moj, kaj 1 1J 4i v ‘

»Nigdar više nebudem pral ovu ruku«, bude vezda? Ni za céli svét se nebi pod- —  Jaki dečko ide pod meru. Dok- 
mrljal sam uzbudjen. ufal toga reči principalu i bojal sam se, tor ga veselo gledi i samo po navadi pita :
_________ BLJ.J-..J .— -■ ___ — —  ....... kak da mi bude odmah glavu odrubi, kad Vam fali kaj?
sloji na jedan krat pred njim on isti sudac.; hi zeznul. —  Dečak: Prosim, je.
koj je včera tak ozbiljno gledal i tak pra- Nadjal sam se. da ju bude gdo našel i Kaj?
vedno sudil. te mu veli: donesel, ar ako ju odpre, mora videti, da su —  Neimam peneze.

»Jakob, ako ti misliš, da sad moreš od »utri varmegjinski akti. a gdo bi se podu- 
ovud oditi kam hočeš, onda si na krivom tal ove zadržati? Medtimtoga je  prehadjal Fal palčka. Gospon doktor velikoga
putu ! Včera te je sudac zatvoril, danas pak dan za dánom, a plehnata se škatulja né katara imam Kaj bi si kupil?
te hoče Rudolf zatvoriti, tvoj komerad u povrnula. —  Več žepnih rubcov.
ralu i u miru. a rešt je za danas moja soba. Sedmoga je dana apelirala nekoja stran- —
jer si ti fini dečko, koj je svojemu kralju i ka iz Szilka proti naše presude. Apelacija Prvi biroš! Juj! ju j! ju j! potrl sem
u največoj novolji vieran«. došla je vu ruke principalu. Ovaj dojde si nogu.

Sad prepozna Jakob u sudcu starijega1 »amrgodjen vu ured i zapita me: »Gde su Drugi biroš: Osel, kaj zijaš tak! Mo-
sina birovoga svog rodnog miesta, a ov ga akti «z Szilka?« Počel sam drhtati. Cčlo mi reš rad biti, da si je  nč vol vtrgel nogu!
odpelja u svoju sobu, gde mu izkaže toliko se ttio nagubalo, srce mi je oburnrlo, pre-
Ijubavi i odanosti. da se Jakob skoro nije strašen i na smrt blčdi počel sam mučeč: —  K aprol: Kaj je tvoj japa Ferko?
mogel znajti. Samo jeden se je znal znajti. »Neznani . . izgubili su se . . . mislim ba- Baka: Konjski trgovec,
a to je bil gladni želudac Jakobov. I tak »em. Prosim za oproščenje« —  Kaprol: Na, onda seda j reklamirali,
je anda Jakob sve poštenje izkazal juhi i »No, no, neplaši se, sinko,« rekel je da još pred sejmom dimo dojdeš.
mesu, i suze su mu padale na pečenko, dobrodušno, na mesto da bi se jako nasrdil.
koju je za to ipak pojel, i digne čašu ruj- »Nisi li zgubil iz kolah? Zmisli se samo.« Séjana sol. Občinsko poglavarstvo vu
nim Vincem pak trkne svojim otmienim »Ne, ja  ju nisem zgubil.« jednom selu je  odredilo, da deset mekol so-
kameradom, koj je izbilja na čelu imal zna- »^h, to je zlo«, mrmljal je. »sigurno |j posčjeju. Sol je nč zrasel, nego kuprive.
menje još i danas od prevelikoga učenja je izpala na grebenastom putu kod Derega. koje su za sol držali.
—  — i koj mu je danas radje na sva pi- No, na posel, dčca: ja vam budem spise Jednu nčdelju su anda išli občinski
tanja odgovaral. nego li včera u tmurnoj diktiral, onak, kak sam je još zapametil od poglavari vun na polje sol koštat. Samo jed-
sudnici. pr vije.« na falinga je  bila. Ako što nutri ide vu sčt-

I sudec je sad još se i za to poskrbel, Zlovoljno je još  stresel glavom i za vu, vnogo zjaše i pogazi te dobre soli. Na
da Jakobu nebude potrebno opet se s poli- hm počel pisarom diktirati na pamet od zadnje su ovak napravili: Birov se je sel
cijom sastajati, jer bogati mlinar onoga va- početka do kraja vsa dvadeset i dva pro- na lojtru, šest ljudi ga je odneslo nutri vu
raša. je baš takovoga dobroga i poštenoga lokola. sol i tak je onda občine glava prež svako-
detiča, kakov je bil Jakob, trebal. a pošto »No«, rekel sam začudjen »vezda ve- ga k vara mogla koštati sol. 
je Jakobu volja za putovanjem posve bila rujem i vu črnelu kod Derega.« Ovo nas je Lili.
prešla, tak se ja nikaj nebi čudil, ako je majstorsko delo zbližilo. Ja sam bil živi
još i danas u onom melinu u poslu, u koj spomenik dike dvadeset i c]vili protokola. Odgovorni urednik
ga je njegov dobri kamerad napulil. Od pustoga me samoljublja zavolil i M A R G I T  A l  J Ó Z S E F .

Unt, Ho/lny, tak sam poslal malo po njegovim ljuhincem.

f •



3 frt 3 0  kiig méterenként - japáni, cliinai stb. legújabb 
mintázatok és sziliekben, valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg selyem 4ő krtól 14 frt OTí krig méterenként 
a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban. Privát fogyasz

tóknak posta bér és vámmentesen valamint házhoz szállítva 
Mintákat pedig postafordultával küldenek -

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállítói

Z ü r ic h b e n .
Magyar levelezés. Svájezba kétszeres levélbélyeg ragasztandó
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Tüdőbetegségek
(chronikus katarrhusok és tüdösorvadási

g y  ó  g y  i t h a t ó k
'v kitűnő hatású és teljesen ártalmatlan

„ N a n d u i é n " <«•■.
Glandulen a legjobb szer bármiben tüdőbeteg

ségeknél. Ihímulatns sikerek régebb és előrehala
dottabb tüdőbetegségeknél; bizonyittatnak gyógyult 
betegek és binieves orvosok által.

Glandulen a legbiztosabb ismert s/er, minek se
gítségével a természet a testben gyógyítja a tüdő
betegségeket. A szervezet Glandulen hiányával 
megbetegszik. Glandulen ezélszerü használata fo
kozza a természetes gyógyulást.

Glandulen nem mesterséges utón előállított vegyi 
szer. melyeknek többnyire nem kívánt kellemetlen 
mellékhatásai vannak, teljesen ártalmatlan huzamo
sabb használatnál is

Glandulen elöállittatik lh\ Hofmanu utóda által 
Mee rane (i, S) vegyi gyárában egészséges állatoknak 
tüdőmirigveibol. Tablettákban, kellemes és alkalmas 
alak bevevésre. Minden egyes tabletta tartalmaz 0-2ő 
(ilandulen-nek megfelelő ÖOő besűrített mirigyanvá
gót és <)-2() izjavilo tejczukrot.

Glandulen törvényileg védve és szabadalmazva 
van. utánzatoktól óvakodjék. Változatlan alakban 
minden gvógyanyagot tartalmazó Glandulen kapható 

minden gvógyszertárban: 1 üveg 2 Irt Tő kr. 100 db.) 
és 1 frt őO kr. iőO db.) — Ott hol nem kapható, for
duljon a főraktárhoz:

D iana g y ó g y s ze rtá r,
Budapest, Károly-körut 5. szám ,
honnan kívánatra terjedelmes ismertetés és haszná
lati utasítás orvosoknak, valamint hidegnek bérmentve 

küldetnek.
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1745/tlk. 189K.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy 
a Zakál Henrik ügyvéd által képviselt Mu
raközi takarékpénztár végrehajtatnak Mli- 
nárics IVtlné dr.-szl.-iváni lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 57 frt tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyéhen a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. jbíró
ság területén lévü ivánoveczi 260 Ikv. 242/8. 
hrsz. a. ingatlan l í í  frt; 228/1. hrsz. a 96 
frt; 228 2 hrsz. a. 96 frt; 228. 3. hrsz. a 
96 frt; 228/5. hrsz. a. 96 frt; 228 /6 hrsz. 
a. 96 frt és 228 7. hrsz. a. 96 frt kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelelt ingatlan az

1898. évi június hó 27. napján délelőtt tO órakor
az ivánoveczi községbiró házánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladalni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 8838. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 55b

A kir. jbiróság mini llkvi hatóság.
Csáktornya. 1898. évi ápril. hó 19-én.

188/1898 vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré leszi hogy acsáklornyai kir. járásbíróság 
1898. évi 3180 számú végzése következtében 
Zakál Henrik Csáktornyái lakos ügyvéd ál
lal képviselt Medved Alajos dráva-vásárhelyi 
lakos javára VValdinann Izidor előbb Csák
tornyái jelenleg ismeretlen tartózkodásul ellen 
105 frt s jár. erejéig 1898. évi április hó 

r28-áu foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján fölülfoglalt és 795 frtra becsült bolti 
fölszerelvények és rövidáru czikkekböl álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 3219 1898 sz. végzése folytán 105 
frt tőkekövetelés, ennek kamatai és eddig 
összesen 25 frt 70 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig Csáktornyán leendő 
eszközlésére

!  HUH, évi jut/irts hó ti, napjnnnk  
tivív löt ti U órrijft

batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. $-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán. 1898. május hó 26-án 

ti itt vitt tt */ú n o s
óőő 1 1  kir. hir. végrehajtó.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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