
A  tavasz küszöbén.

Csak pár nap választ el bennünket azon 
időtől, mikor a föld míves gazdák újra iimn- 
kához szedik gazdasági eszközeikéi, hogy 
újult erővel és reménynyel munkálják meg 
az áldott anyaföldet.

Mert hát mi rendeltetésünk, de Ián túl
ságos berendezkedésünk folytán földmivelö 
állam vagyunk és a népjóllét, vagy ország Ín
ség attól függ, beüt-e a termés, avagy sem? 
Ha beüt, akkor a kereskedő és iparos is 
jobban boldogul, inig ha rosszul sikerül, 
megsínyli azt az ország minden polgára.

Szándékosan mondjuk, hogy csak köny- 
nyebben boldogulunk a jó termésnél, meri 
legyen a termés bármily kitűnő, azért a mos
tani árviszonyok mellett a földmivesnek fá
radságai és veszélyeztetése nem áll arány
ban a jövedelemmel.

A mezőgazdaság ma már nem baji olyan 
nagy jövedelmeket és bizonynyal a föld fel
csigázott árában a közelebbi években el kell 
érnie az egészséges ár-fluktuációt.

A mezőgazdálkodás mellett egyéb gazda- 
ságviteleinket formális katasztrófák érlék az 
utóbbi időben. Szőlőinket tönkre tette a lil- 
loxera. mely nem csak jövedelmei nem baji. 
de rekonstrukciója nagy összegeket nyel el.

Azt mondják, hogy segíts magadon, az 
isten is megsegít.

T Á R C Z A.Egy hírlapíró em lékirataiból.
Irta: Gárdonyi Gáza.

Pardon uram!
Tessék!
Ón Jelenváry V 
Az vagyok.
A Kisdisznó ezimii élezlap szerkesztője.*' 
Meg akarja rendelni ?
Nem!
Akkor nem vagyok az.
I ram! szólt.’ miután kiörülte magát 

én a »Kákoncsapi Közlöny« szerkesztője vagyok.
—  Isten tartsa. Ismerem önt hírből.

Annak nagyon örülök.
—  Önt keresem már három nap óta folyton. 

Ks nem talált, tudom különben mivel
szolgálhatok.

Jöjjön he hozzám munkatársnak, segéd-
szerkesztőnek.

Vannak leányai?
Legény ember vagyok.
Mit tizet ?
Kétszáz forintul havonkint.
Hoesásson meg, de szeretném, ha írásbeli 

szerződést kötnénk.
I jságirók közt nincs ugyan az ilyesmi szo

kásban. de megcsináltuk.
A »Kisdisznó« ezimii lapomat oda ajándékoz

om a nyomdászomnak, magam pedig eg\ óra 
múlva a robogó vonaton ültem.

Az én bozontos, medveszörÜ szerkesztő” ! nem

\om csak a füldtnivelés és sző löszét 
nem hoz hasznúi., hanem az állattenyésztés 
is elvesztette jelentőségei. Marhakereskedésün
ket nemcsak a nagy husbehozatal, hanem az 
állatok közöli föllépő betegségek bénítják, az
után az egyoldalii gazdaságs áéi, mely a kalá
szos buza termelésében kimerül s sem lege
lőkre sem takarmány-termelésre nem vet 
ügyel. A rendszabályok, a piaczok elzárolása, 
az eladásnak sokszor lehetetlensége, kedvéi 
szegik a gazdának, hogy az állattenyésztés ez 
ágával foglalatoskodjék.

Némi haszonnal jár még a tehenészei, 
a tejtermelés; de ez is csak azoknál, kik a 
városhoz közel laknak és az általuk produ
kál I lejei eladás végett a piaczra vagy a há
zakhoz szállíthatják.

De azok. kik a várostól távol laknak, 
a tehenészeiből nem merilheluek hasznot, 
mert faluhelyen a lej igen nehezen értéke
síthető, kis ár melleit is.

Kétségtelen, hogy gazdasági hajaink meg- 
orvoslása tőlünk nem függő tényezők 'jóaka
ratával érhető el. Ám az is bizonyos, hogy 
inig gazdáink a máról holnapra megélés el
vével gazdálkodnak, a mini azl a patriar
chális időkben eltanullak: addig gazdasági 
bajaink megorvosolva nem lesznek soha. 
Meri gazdasági hajainkat maguk a gazdák 
orvosolhatják meg legjobban és legelső sor
ban az okszerű gazdálkodás állal.

volt valami mulatságos üli társ. Csupán akkor moz
dult meg a szája, mikor egy óriási 0 -l»etü alak
jában ásitoll vele. Ilyenkor azl billeni, hogy az 
álkapesa kdiezamodik. Herék nagy álkapcsa volt, 
Sámson ilyennel verhette széjjel a lilíszleusokat.

Tud-e durákozni ? kérdezte egyszer a 
szerkesztőm.

—  Azt hiszem még nem felejtettem el.
Nagyon szép játék.
Megjárja.
Nagyon szellemes játék.
Nem vei lem észre.

Ilelelaszilolla kezét a belső zsebébe és kihúzolI 
egv pusli kártyái.

—  Játszik ?
Nem bánom.
Hát mibe szokta ön játszani ?
Híz én csak orrba.
Az kellemetlen, sőt veszedelmes is.
Hogyan ?
Kérem, nekem egyszer Öl kártyái verlek 

az orromhoz; az orrom úgy megdagadt, mint egy 
krumpli.

Hál a Iliiül akarja.
.látszszunk pénzbe.
Mennyibe ?
Kgy forintba.
Annyit nem reszkírozok.
Talán nincsen ? . . .
Kitalálta.
Hát miért nem szól ? Adok én előleget.

Isméi lielelaszitolta .az öklét a belső zsebébe 
és kihúzta a tárnáját. Ötven forintot számlált a 
tenyerembe. Ks elkezdtünk durákozni.

Az első partit elvesztettem.

Az ezeréves Magyarország.

A magyar királyi államvasutakon, nem- 
kiilömhcn a hazai vasutak minden nagyobb 
állomásán a Vlll-ik vonalszakasztól fölfelé 
szelvény- és nienetlérli jegyeket fognak ki
adni. K jegyekhez mérséklés gyanánt kiállí
tási beléptijegyeket adnak díjmentesen és 
pedig
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A jegyek érvényességi tartama IT nap 
lesz, s csak személyvonatokra érvényesek.

Testületek, tan intézetek a 11. osztályban
III. osztályú, a III. osztályban ll-od osztályú 
féljegygyel utazhatnak.

Iparosok, ipari segédmunkások a kiál
lítás igazgatósága által kiszolgáltatandó jegy- 
füzetekkel Ö(> emberből alakult csoportokban 
mintegy 2ö 80" 0 kedvezményben részesül
nek az összes magyar vasutakon.

Füldmivesek és munkások ugyancsak a 
kiállítási igazgatóság állal kibocsátandó jegy- 
füzelekkol f>(10 ,,-kal mérsékeli lll-ad osztályú 
jegyekkel lehelik meg az utal Hudapestre 
és vissza.

*
* *

A kiállítási igazgatóság kötelező Ígéretét 
I»irja a budapesti szállodások nagy részének, 
hogy szobáik árál a kiállítás tartama alall 
legfeljebb 88%-kal lógják fölemelni. A kiáI-

Hupla vagy semmi!
(íyorsan kevert és oszlott.
Kivesztettem a másodikat is.

Dupla vagy semmi!
Tehát négy forint áll.
Annyi.

Kivesztettem biz én a négy forintot is, aztán 
s-al, IC.-ol, :i2-őt. Mire Kákoncsapra ériünk, nem
csak az ötven forintot nyerte vissza, liánom még 
én tartoztam neki I í forinttal.

Kákonesapon. a mint leszálltunk a vonalról, 
mentünk egyenesen a szerkesztőségbe. Olt leteltük 
a kuíTereinkot s azután azon mód, a mint voltunk, 
az üli ruhában neki ültünk: folytattuk. Az öregnek, 
úgy hitszolt, nagy kedve van játszani: kimelegedett. 
A szemei fényletlek a lámpánál, mint a hiuzé.

Hajnali három órakor már 50U frt volt a 
veszteségein, hat órakor lő.ooo, reggel HKl ezer, 
délután pedig éppen tö millió forintjával tartoztam. 
Kijelentettem, hogy ezt aligha fizetem meg.

Fenyegetett, hogy benőről és borsukat 
.látszszunk tovább mondám.

Klhatároztam, hogy addig játszom vele, inig ő 
nem tartozik nekem tizenhat millió forinttal. Ak
kor majd én állok elő.

Mondhatom, hogy rettenetes nagy szerencsé
vel játszott. Kstofelé már milliárdokkal tartoztam 
neki: sokkal több pénzzel, mint a mennyi az egész 
világon megfordul.

Kétségbe voltam esve Folyton attól féltem, 
hogy abbahagyja a játékot. Azonban ő ülve ma
radt és a játékkedv úgy növekedett, mint az én
veszteségem.

Mikor már a trillióknál és fpiadlrillióknál jártunk, 
akkor jutott eszembe, hogy talán ismeri a kártyákat.
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litási igazgatóság e szállodák czimét közzé 
fogja tenni. A budapesti szállodák száma a 
kiállítás tartama alatt 80 lesz. az ezekben 
rendelkezésre álló szobák száma körülbelül 
2450.

Budapest fő- és székváros hatósága a 
kiállítást látogató idegenek kényelmére Kózsa- 
tér 7. sz. a. hatósági lakásirodát rende
zett be, mely a m. kir. államvasulak keleti 
és nyugati pályaudvarain fiókirodákat fog 
nyitni. E lakásiroda nyilvántartja a fő- és 
székvárosban, illetve annak környékén ren
delkezésre álló lakásokat és megrendeléseket 
levél utján is elfogad.

Ugyancsak a fő- és székváros hatósá
gának gondoskodásából iskola-épületekben 
tömeglakásokat rendeznek be. Egy terem
ben 10— 20 ember lakhatik. Mindenkinek 
egy teljesen fölszerelt, függönynyel ellátott 
vaságy, szék, polcz, ruhafogas, mosdó- és 
ivókészlet áll rendelkezésére. Egy ágynak 
egy napra való használatáért 82 kr., ruha-, 
lábbeli-tisztításért 5 kr., podgyász őrizetéért 
5 kr. jár.

Egyes iskolatermekben 2— 3 személy 
számára elkülönített és elzárható fülkéket 
is rendeznek be, a mely fülkékben a tömeg
lakásoknál felsoroltakon kívül asztal, tükör 
és gyertyatartó is lesz.

E fülkékért személyenként és naponkint 
50 kr. fizetendő.

Végül gondoskodás történik más, deszka
falakkal elkülönített szobák berendezésé
ről is. A kellő kényelemmel berendezett szo
bákért 70 kr., a tisztogatásért 10 kr.. a gyer
tyáért 10 kr. lesz fizetendő.

** *
A már magában véve is érdekes kiál

lítási falut főképpen azok az ünnepségek 
fogják vonzóvá és falusi népünkre jelemzővé 
tenni, amiket ott hónapról-hónapra. az igaz
gatóság költségére fognak rendezni. Ez ün
nepségek programmját már meg is állapítot
ták s egyszersmind a szükséges előkészüle
teket is megtették, hogy a változatos és min
den leírásnál tanulságosabb program in teljes 
legyen. így mindjárt májusban, a megnyitás 
hónapjában látható lesz a kiállítási faluban

Uram! szóltam hozzá, —  hozassunk uj 
kártyákat, mert én már valamennyit ismerem.

—  Én is, —  felelte egykedvűen.
K szerint ön hamisun játszott.

—  Nem én!
— Ön megcsalt engem.
—  De kérem!
— Mii ? még szólni mer, mikor maga bevallja. 

Én följelentem önt. Kifogatom, beesukatom. föl- 
akasztalom. Ön gazember.

—  Az öreg ur elképedt, aztán hirtelen kö
nyörgésre fogta a dolgot.

—  Kérem ne haragudjék, ön nem tartozik 
nekem semmivel.

— És letörölte a rengeteg összeget ;iz asztalról
—  Az már más.
—  Bocsásson meg, —  szólt, —  ez az egyetlen 

örömem.
—  A hamis játék.
— A durák.

Hossz mulatság. Nekem ötven forintomba
került.

Kivette az ötven forintomat, az asztalra tette.
—  Tessék, ezt visszaadom.
—  Na ezt jól teszi, de lálja, nem szép öntől, 

hogy pénzre játszik.
—  Kénytelen vagyok vele.
—  Miért?

Először, mert a munkatársaim 200 frtnyi 
fizetéséből 120 frtot ok vetetlenül vissza kell nyer
nem, különben tönkre megyek. Másodszor, mert 
lm potyára játszom, 24 óránál tovább senki sem 
akar velem durákozni.

Megkeverte a kártyát és elém tette:
—  Tessék emelni.

az örménységi lakodalom, a sváb búcsú és 
a szerb lakodalom, az illető vidék népének 
részvételével. Júniusban a tregovai és bossáni 
román ladodalmat és az egri búcsút mutat
ják be, az előbbiben 25— 30. az utóbbiban 
50— H0 résztvevővel. Júliusban az ünnepsé
gek legérdekesebb pontját, a kalotaszegi la- 

j kodalmat, rendezik, mely a mulatók festői 
ruhájával és változatos jeleneteivel nemcsak 
a külföldi vendégeknek, de nekünk is érdekes 

J látványt fog nyújtani. Ugyanebben a hónap- 
, bán lesz a szász lakodalom, inig augusztus
ban a krassó-szörénymegyei román és a 

I brassómegyei csángó lakodalmat fogják be
mutatni. A falusi lakodalmak sorát szeptem
berben zárja be a kiállít, igazgatósága, a mikor 
a borsódmegyei matyó és beregmegyei ru- 
thén lakodalom fog lezajlani. A kiállítás be
rekesztése előtt októberben a zemplénmegyei 
hegyaljai szüreti ünnepség kedves képében 
gyönyörködhetik még a közönség s legjobb i 
alkalma lesz megismerkedni a szüreti szoká
sokkal, a hegyaljai specziális szüretelő esz
közökkel, érdekesebb szőlőtőkékkel és szőlő
fajtákkal. Mindezeket az ünnepségeket a ma
guk eredeti mivoltukban, összes jellemző 
sajátságukkal, az illető vidékről való polgá
rokkal és polgárnőkkel fogja rendezni az 
igazgatóság, szórakozást és hasznos néprajzi 
ismeretet nyújtva a kiállítás közönségének, 
mely a kiállítás falujában találja meg a leg
alkalmasabb helyet, hogy a kiállítás egyéb 
pazar látnivalóinak szemlélésében kimerült 
kedélyét itt, az egyszerű nép mutatásai kö
zepeit felfrissítse.

** *
A kiállítás igazgatósága százezrekre me

nő prospektust küldött a külföldre, minde
nüvé az illető ország nyelvén. —  Ezeket a 
prospektusokat részben magánosok, részben 
az magyar-osztrák konzulátusok terjesztik. A 
millenniumi kiállítás plakátjai olvashatók a 
világ összes nagyobb városaiban, azok min
den nyilvános helyén, vasúti- és hajóállo
máson. —  A mellett a kiállítási igazgatóság 
sajtó-osztálya állandó összeköttetést tart fenn 
a külföld politikai és szépirodalmi lapjaival. 
Amazokat a hivatalos közlésekkel, Magyar- 
országra vonatkozó történeti és statisztikai 
anyaggal, emezeket a kiállításról való illuszt- 
rácziókkal látja el. Gondoskodott a kiállítás 
igazgatósága arról is, hogy a külföldiek ér
deklődését alkalmi felolvasások utján tartsa 
ébren. Ilyen felolvasásokat tartottak Ameri
kában Perczel Lajos, Szögyényi Emil. Kaiser 
Ede; Dániában Schumacher, a kiváló iró és 
most készül felolvasásokat tartani Angol
országban Felbermann Lajos, ki már eddig 
is nagy szolgálatokat tett Londonban a mil
lennium ügyének. Becsben is már két fel
olvasás volt a kiállításról. Az egyiket pár hét 
előtt tartotta Hermann Ottó az ethnograíiai 
társulatban, a múlt héten pedig Vámbéry 
Ármin olvasott fel a bécsi földrajzi társulat
ban: a magyarok eredetéről. Hogy e minden 
irányban kiterjedő reklámnak megfelelő visz- 
hangja van, arról élénken tanúskodik az a 
sok ezer levél, melyekben külföldiek aprólé
kos felvilágosításokat kérnek és tömeges lá
togatásukat előre bejelentik.

** *
Az országos sportbizottság legutóbb tar

tott ülésén határoztak a millenniumi verseny
tér építése ügyében. Olyan versenytér lesz 
ez, aminő Magyarországon még nem volt 
soha s a mely méltó tere lesz a sok száz 
nemzetközi és nemzeti mérkőzésnek, torná
nak. sportünnepségnek. A versenytér a Stc- 
fánia-ut mellett épül, a lóversenytér tőszom

szédságában. Egy óriási, nmpliiílualrumáz rá 
épület lesz, körül nyolez hatalmas tribünnel, 
ahol —  az állóhelyekkel együtt —  tízezer 
ember nézheti a versenyeket. Maga a ver
senypálya elliptikus formájú, a legnagyobb 
hossza 227 méter, a legnagyobb szélessége 
87 méter. A pálya belső körvonalának a ke
rülete 500 méter. —  A tribünökön, hogy a 
közönség könnyen juthasson a helyéhez, s 
esetleg gyorsan és veszedelem nélkül távoz
hasson, négy-négy lépcsőfeljáró lesz, s min- 
deniken három elég széles és kényelmes 
folyosó. A tribünök alatt lesznek a résztvevő 
versenyzők, tornászok, vívók stb. helyiségei 

; a legnagyobb kényelemmel berendezve. Műi
den  versenyzőnek külön-külön öltöző-kabinja 
lesz, azonkívül vannak társalgó-szobák, [le
verők, dörzsölő-szobák, fürdők stb.

A  város tanácsterméből.
Csáktornya város képviselőtestülete felír, 

hó 29-én Vrancsits Károly városbiró elnök
lete alatt közgyűlést tartott

A gyűlés folyamán előterjesztetett Friedl 
vendéglősnek kérése, melyben kéri a várost, 
állítson ki részére biztosító nyilatkozatot arra 
nézve, hogy a várossal kötött szerződése a 
vármegyénél jóvá lesz hagyva, mert addig, 
inig garancziái erre nézve nincsenek, semmi
féle újabb befektetéseket az általa vásárolt 
nagyvendéglő épületénél nem koezkáztathat 
meg, pedig a tavaszszal hozzá akar fogni a 
szálló átalakításához s a szükséges építke
zések kiviteléhez.

A képviselő-testület nyilatkozatot nem 
állít ki; de tekintve, hogy a nagyvendéglő 
eladására nézve törvényhatósági jóváhagyást 
egyszer már kieszközölt, pedig akkor csak 
20ezer frtról volt szó, most meg 24ezer írtért 
adatott el az épület, nincs tehát kétség az 
iránt, hogy az engedélyt az eladásra nézve 
jelen esetben ki ne eszközölje, sürgősen löl 
lógja terjeszteni a szerződést az alispánság- 
hoz, hogy a jóváhagyás minél előbb a vár
megye részéről megadassák.

Kapcsolatosan ezzel fölhívja YVollák De
zső az elöljáróság figyelmét arra az anomá
liára. —  hogy ingatlanjait a város áruba 
bocsátja, azokat parczellánként városi pol
gároknak eladja, de nem gondoskodik arról, 
hogy a városi terhek ezekre nézve tömhes
senek. - A képviselő-testület utasítja az elöl
járóságot, hogy az eladott ingatlanok teher- 
mentesittessenek.

Mayer Salamon helypénz-bérlő tekintet
tel a már június óta fönnálló sertésvész- 
zárlat folytán szenvedett jelentékeny károso
dására, bérleengedést kér.

A tanács 500 frtot ajánl törölni a bér
összegből. mely azonban a képviselőtestület 
egy részénél ellenzésre talált. Többek hozzá
szólása után szavazásra bocsáttatván a kérdés, 
Krasovecz Ignácz dr. indítványával szemben, 
ki csak 300 frtot hoz javaslatba, 21 szava
zattal 8 ellenében a tanács előterjesztését 
fogadták el s e szerint kártalanítás czimén 
Mayer bérlőnek, az 1895/ö-ik évre, 500 frtot 
törölnek évi bérösszegéből.

K  Ü L  ü X P É  L É  K.

Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelü
gyelő m. hó 29-én Perlakra utazott. Itt ülést 
tartott az áll. népiskola gondnokságával, ez
után annak tantestületével, végül pedig M 
óvodai felügyelő-bizottsággal. A járási főszolga
bíróval megtárgyalta járása iskoláinak ügyét; 
általában pedig befejezte az 1897. évi nép-



oktatásügyi szükségletek kimutatásához szük
séges, úgy a Csáktornyái, mint a perlaki já
rásokra vonatkozó adatok gyűjtését. __ Kir.
tanfelügyelő 2-án távozott ZaIá-Égerszögre

Államsegély. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir- miniszter a helybeli Kisdedóvó 
Egyesületnek óvodája iontartási költségeinek 
részben való födözésére, az 1895 6-ik tanévre. 
150 frt államsegélyt utalványozott.

—  Márczius 15-ke. A magyar szabadság 
ünnepét a helybeli polgári fiu-iskola f. hó 
14-én, szombaton d. u. 3 órakor tartja meg 
helyiségeiben. Az ünnepély tárgysorozata a 
következő: 1) Hymnusz, énekli az iljuság; 
2) Megnyitó beszéd, mondja Pálya Mihály, 
igazgató; 3) »Talpra magyar!« Petőfitől, sza
valja Blau Benő IV. oszt. tanuló; 4) »Nem
zeti dal« énekli az iljuság; 5) Ünnepi beszéd, 
mondja Zrínyi Károly, tanár; 6) »Egy gon
dolat bánt engem et....« Petőfitől, szavalja 
Vukászovics Béla VI. oszt. tanuló; 7) »Fehér 
galamb«, énekli az ifjúság; 8 ) »A  magyar 
ifjúsághoz«, Rudnyánszkytól, szavalja llad- 
rovics József VI. oszt. tanuló; 9) »Honfiak 
vigyázzatok!« énekli a tanulóifjúság.

—  Kritikus nap. Falb Hudolf dr. leg
újabb időjóslata szerint jövő szombaton, 
márcz. 14-én, kritikus napra van kilátásunk.

—  Az első leánygimnázista megyénkben. 
A keszthelyi főgymnáziumnak az 1890 97-ik 
tanévben lesz az első leánytanulója. Nagel 
Paula a keszthelyi felső leányiskola e ls ő  oszt. 
tanulója. Nagel Ignácz keszthelyi kereskedő 
leánykája —  mint értesülünk —  azon ké
relemmel fordult a főgyimn. igazgatóságához, 
hogy engedtessék meg neki, miszerint az első 
és 2-ik osztályról magánvizsgát tehessen, a 
jövő tanévre pedig magántanulóként rend
szeresen beiratkozhassék. —  A főgimazinum 
igazgatósága a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által kiadott erre vonatkozó rendelet 
alapján Nagel Paulának az engedélyt megadta.

Dr. RÖder M gyakorló orvos, fog- 
speczialista Budapestről városunkba érkezett 
és fogorvosi működését megkezdte. Dr. Boder 
múlt évben is huzamosabb ideig működött 
városunkban és kitűnő szakértelme és nagy 
ügyessége által a fogbántalmakhan szenve
dők általános elismerését kiérdemelte.

—  Jégzajlás. A jégzajlás, mint Kotor
nál írják, a Mura vizén e hó 3-án megin
dult. Habár a közlekedés ily körülmények 
között ez idő szerint természetesen lehetet
len, az elöljáróság mégis mindent elkövet, 
hogy a Francziska-napi vásárra az átkelés 
a rév kompján lehetséges legyen.

—  Déli vonat. Mint értesülünk, a déli 
vasút azon felül, hogy f. é. május hó 1-töl 
fogva a Budapest— prágerhofi vonalon az ed
digi éjjeli gyorsvonaton kivid még egy másik, 
nappal közlekedő gyorsvonatot fog életbe 
léptetni; a kanizsa— bécsújhelyi vonalon is. 
hol eddig gyorsvonatok nem közlekedtek, 
ilyent május hó 1-töl fogva forgalomba fog 
helyezni. —  Ezen gyorsvonat által, mely meg
felelően tovább közlekedik Barcs és Pécsig, 
a menet ideje Zágrábtól Zákány— Kanizsa 
— Pécsig 9 órára száll alá. —  A déli vasút 
.továbbá, mint szintén hallottuk, magyar vo
nalai részére ÖU uj folyosós személykocsit 
és több gyorsvonati mozdonyt rendelt meg. 

Mely mindannyi május hó 1-ig szállíttatni tog.
Magyar Osztály-Sorsjáték A Magyar 

Osztály-Sorsjáték mely nyereményeinek 
sokasága és magasságával, nemkülönben a la 
nyira kedvező esélyeivel nemcsak hazánkban, 
üe a külföldön is oly népszerűségei \i\otl 
k* magának —  második osztályának huzásál 
Márczius 11 14-ig, tehát néhány nap múlva ,
°jlik meg a kormány felügyelete alatt és dr. |

Weinmann kir. közjegyző jelenlétében. Azon’ 
körülmény, hogy ezen sorsjáték utóbbi hú
zásánál kisorsolt nagyobb főnyeremények 
vidékiek által vásárolt sorsjegyekre estek, —  
annak közkedveltségét még inkább növelte. 
A már legközelebbi szerdán kezdődő húzás
nál 10,000 nyeremény 1.648.000 korona 
összértékben fog kisorsoltatok

— Tanügy. Csáktornya tőszomszédságában 
három évnél tovább nem volt a dráva-szt.-iváni 
tel. iskolánál a tani tói állás betöltve! Persze a 3oo 
irt fizetés kit is vonzott volna, pláne mikor még 
ezt az alamizsnát is csak szolgaiméi intervenció
val hajthatják be a községen! Nem akadt tehát 
oki. tanító; közönséges favágó látta ott el ez alatt 
;iz állást, a népoktatás nem csekély szégyenére. 
Végre akként oldották meg a kényes kérdést, hogy | 
luo frt állam segéllyel toldották meg a 3m  frtos 
fizetést. Az állam és egyház vállvetett törekvésé
nek. remélljük, meglesz a kívánt sikere s Szent-; 
Ivánra is kerül tanító, ki az évek mulasztásait ott 
férfiasán kii eperálja.

— Gyászhir. Mechner József vendéglős 43 
éves korában hunyt el rövid szenvedés után f. hó 
'»-én Mura-Királyban. Ötödikén temették el Per
lakon. Nyugodjék békében!

—  Az időjárás. A hó. mely a múlt héten oly 
nagy tömegben lehullott, eltűnt a látóhatárról nyom
talanul. A hét folyamán megenyhült időjárás, a 
déli irányt vett légáramlat vízzé változtatta át a 
hómezöket; viz alá kerültek a rétek; majd meg- 
dagadtak a vidék patakjai is. melyek medrükben 
meg nem férvén, kiléptek ágyukból s elárasztották 
szennyes tartalmukkal a pariok környékét. A Ter- 
nava is grasszált a városban múlt kedden. Estig 
folyton nőtt ágyában, úgy hogy preventiv intézke
désekről is kelleti gondoskodni; »le este apadni 
kezdett s visszatért megint rendes medrébe. 
Egyéb kárt nem tett, mint hogy a nap folyamán 
az alacsonyabb fekvésű utczákat elárasztotta, a 
javításra különben is váró rozoga hidakat itt-ott 
megviselte. A hó eltűnt, a viz is majd le fog folyni 
teljesen, s a beköszöntött tavasz kedves képét az 
öreg Föld is magára fogja ölteni csakhamar.

Csáktornya postaforgalma. A statisztika- 
kimutatás szerint a csákánnyal posta- és távírdái 
hivatalnál az 1895. év folyamán következő volt a 
forgalom. Kézbesítés végett érkezett 94900 drb. 
egyszerű levél, 00225 db. Icvciezö-lap, 33580 db. 
nyomtatvány és áruminta, 29190 hivatalos- 8700 
db. ajánlott levél, 131 ío  db. csomag, 3569 db. 
pénzes levél 2.710.073 frt. 12282 drb. utalvánv 
017.096 írt. 151 postai megbízás 22.772 frt, 282 
posta-takarékpénztári belét és che»|ue 19. >57 frt 
értékben. Távirat érkezett 10987 drb., Iran- 
si tó távirat volt 8730 drb. föladatott ajánlott 
levél 9125 drb., csomag 7300 drb.. pénzes levél 
2610drb.2.191.351 frt, utalvány 16987 drb., 545.030 
frt, posta t. k. pénztár és cheipie 3021 drb. 508.501 
frt értékben; távirat továbbittatott 10346 drb. —  
Az összforgalom volt tehát 310991 drb. (a föladott 
közönséges és hivatalos levelek es lev. lapok száma 
nem tudható) 0.014.519 frt értékben. A nagy- 
forgalmú postahivatal személyzeti létszáma 0 tiszt
viselőből és 10 altiszt és szolgából állott. A hiva
tal főnöke Tóth Lajos.

Az Ezeréves Magyarország és a millenniumi 
kiállítás cziinii Lnurencic (ívnia kiadásában meg- I 
jelenő diszinü 5-ik. kiválóan szép füzetét vettük. 
Magyarország természeti szépségeit még hazánkban 
is oly kevesen ismerik, hogy őszinte örömmel kell, 
hogy fogadjuk azokat az irodalmi műveket, ame
lyek különös súlyt fektetnek arra, hogy ezeket a 
gyönyörű vidékeket bemutassák. Az idegen, ki 
Magyarország határait annak bármily pontján át
lépi. bámulva áll meg, hogy elmerüljön a táj pom
pájának szemlélésében s bizonyára elgondolja, mily 
gazdag lehet ez az ország természeti kincsekben, 
hu már a bejárat ilyen fönséges. Csak jöjjön el 
hozzánk a franezia, angol, olasz, német és vala
mennyi. a ki saját nemzetének nagyságára büszke 
és bámulja meg ezredéves fennállásunk megünnep
lésére létesült kiállításunk csodáit, hatalmas nem-! 
zetünk nagy életrevalóságát, az emberi fejlődésnek 
ezen impozáns megnyilatkozását. K millennáris i 
füzetek kaphatók minden budapesti és vidéki könyv
kereskedésben; megrendelhető a kiadóhivatalban 
Budapesten, Teréz-körut 38, félemelet (Kunosy | 
Vilmos és tiii miiintézetében). Az Ezeréves Ma-, 
gyarország és a millenniumi kiállítás egyes füze-| 
teinek ára ío  kr., tehát az egész 12 füzetből állói 
disznói csak 1 frt 80 krba kerül.

Népesedési statisztika. Születtek a mull 
héten: Breznicsár Matild, Novák Uozália, Cseh (hal-[

va született), Vük József, Snpár Francziska, Gyur
máim Franeziska. Bisztróvics György. Meghaltuk: 
Dobsa István 2 hónapos, Kennek Verona 1 hóna
pos. Cseh. Jmnbrovics Ferencz 7 hónapos, Hudolf 
Margit 11 éves. Bratkovies Lajos 9 hónapos, Sza
bói Mária, özv. Vük Imréné 58 éves.

C s A R N 0 K.Farsangi em lékeim ből.
I r t a :  l)on Juan.

Nem tehetek róla, akármilyen rövid legyen 
a farsang, nekem mindég akad egy kis kalandom. 
A negyvenkét napos, legutolsó farsangról is ime 
negyvenkét sorban megirt kalandom:

/ .  d oltnozhá/1  k a la n d .
A belvárosi lámpatisztitók jelmezbálján esett 

meg velem ez a kis mallheurc. Közvetlenül a csapra 
ütött sörös hordó mellett láttam meg Őt. Maga a 
megcszménvitelt egészség az ő kilenezven kilójá
val, dupla rokkájával, vadgalamb-szin szemeivel, 
fitos orrocskájával.

Észrevehetőig belehabarodtam.
Felkérem egy. két, három túrra; feltűnt, hogy 

mindég ódalgott, hogy nem ér rá, meg talán nem 
is szabad, meg hogy az urfi nagyon hunezut.

Meghiszem azt.
Egyszer a kokárdás fő-lámpagyujlógató bál- 

rendező mellém áll s energikusan szedi ránezba a 
homlokát:

—  Minek nézi maga a mi mulatságunkat?
—  Furcsa kérdés. Elit-bálnak.
—  Nem is nézheti másnak s e közben a 

markában ropogtatta a kezemet. Hát akkor meg
tiltom. hogy a csapos-leányt tánczoltassa.

Le voltam forrázva. Lekelletett magamat küz
denem. Tőle kértem egy pohár sört.

Egy vélem, tetszettem neki.

/ / .  A .1 In  le s i  k is a s s z o n y  lo p a .
Mivel Má lesi mik hívták, gondolhatják, hogy 

angyal volt. Az is az elejéből.
Fodormenta színű toalettben volt és mousse- 

liii illattól volt terhes a frufruja. A millenniumi 
esztendőt úgy ünnepelte a bálokon, hogy a broschá- 
ban egy Árpádházi királyt tett be. Nagyon loyalis 
volt a lelkem.

Egy rezgő polkában, a mint végigrezgett ve
lem a termen, belerezgett filoméliai hangján a 
tubusomba.

—  Szereti ön a regényességet?
—  Véghetetlcnül, feleltem én megittasodva.
—  No ez dicső! Akkor tudja mit, post-resz- 

tantezzünk egy kicsit.
Megállottám a rezgésben. A megilletődéstől.
Abban egyeztünk meg, hogy »Vadrózsa« ál

néven fogok hozzá levelet Írni. Miután ott fentebb 
kijelentettem, hogy csak negyvenkét sorig akarom 
igénybe venni az önök becses türelmét, rövidre 
fogom a dolgot.

Milcsikémnek, a Vadrószámnak, az a maliié
in je  volt, hogy egy másik kisasszony, a ki nem 
szerelemben, liánéin —  fogfájásban utazott, szin
tén »Vadrózsa« név alatt várt levelet. Es oh fá- 
tum, a levelet megcserélték a postán.

Málesi ezt olvasta: »Jöjjön azonnal, ha fájdal
maitól szabadulni akar.« Málesi az én ártatlan 
gerliczém elment a jelzett helyre és a fogorvos se 
szó, se beszéd, kihúzta neki a bal részen lévő záp- 
fogát. Mint egy furia ugrott fel Málesi.

—  Hogy merte ezt ön tenni.
—  A levele alapján, a melyben előre jelzi, 

hogy ne hallgassak önre, hanem akárhogy ellen
kezik is, húzzam ki a már néhai fogát. En meg
tettem. kérek két forin tot. . . .

S Málesi egy foggal és két forinttal szegé
nyebben, de szerelemben gazdagon jött le a fog
orvostól. A »Vadrózsa« név alatt hozzá irt leve
leimet azonban többé nem merte a postán kivenni.

A I I - I k  n m p y n r O s z tá ly -S o rs já té k  
s o rs jo p y e l kn /dm to k  F I  s e h o l F i i/tip 
( S  t ra n s z  S án d orJ  kön yv - v s  p a p ír -  
k o ro s  kodé  só hon, (\sá k to rn y á n .

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

(H A R G IT A I J Ó Z S E F . Z R ÍN Y I  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖF’ (STRAUSZ SÁNDOR).



X III. tedaj. Vu Čakovcu. 1896. 8-ea márciusa. Broj 10.

Sve pošiljko tiéué se zadržaja 
novinah, naj so pofiiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdate I j stvo :
Knjižara F ischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je :

Na celo leto . \ fi t.
Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na četveri leta . . .  1 (Vt.

Pojedini broji koStajé 10 ki

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat  i to: vu  svake nedelju.

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal raöunajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Terpljenje vu uzgoju ili mati 
čuvarica.

»Ah, srce, gori. gori i pregori« —  kliče 
pjesnik. —  »Entbehren solist du. solist ent- 
behren. Das ist dér ewige Gesang!« Dan na 
dan čujemo ovu réő, ovaj uzdah, pak sad 
evo ga i opet. Frégor i vu uzgoju! Kaj da 
i tu pregaramo?

Tak se budete, milostivna gespa, zapitali. 
pak budele odgovorili; Nepregaram (neter- 
pini) li dostaV Neplačani li loliko za dojku, 
čuvaricu, guvernantu, školu, instruktoré? 
Nekupujem li najbolja učila, knjige, opravu, 
hranu? Kaj još hočete da pregorim? Eto 
od četrtoga ljeta ide mi prvo déte vu školu, 
vu zabavište, poznam se za svima njegovim 
učiteljicama i učiteljima, št ujem ih i 
pomažem, pak kaj hočete jošče od meue?

Dopustite milostiva. da Vam pripovčdam 
o nekoj gospodji iz »Levana«.—  Siromašna 
moja dččica. rekla je gospodja. Kak mi je 
bolje moguče bilo. poiskala sam im dobni 
čuvaricu, vsu majčinu ljubav sabral sam 
izabiruč takvu Ženu izmedju vnogih vnogih. 
Ona mi se je morala zakleti, da mojih ne- 
dužnih maličah neče nikada ostaviti, ah. 
Bog joj neka sudi, ako je makar i samo 
časak ostavila ovu moju neizkusnu djecu 
vu sredini pogibelji ovoga svéta?

Tak je jadikovala ta dobra majka. 
Ona je zazivala božji sud na služavku,

tudjinku, plačenicu, ako joj je déte ostavila 
makar samo časak, —  a ona (mati) ostav- 
Ijala ga je na vure i dane tudjinski! Kaj nebi 
tak i čuvarica smela za plaču ostaviti djecu 
opet drugomn, tim više, kaj djeca niti nisu 
njezina? Kad mati smije svoju — zakaj 
nebi druga smela tudju?

Doista, ja se vse bojim, da je tak i bilo. 
Još najbolje je bilo, ako je služavka (ili 
ako hočete Ijepše »čuvarica«, ili »guvernanta« 
i t. d.) prepustila samu sebi, tojest Bogu i 
maj ki prirodi. No toga se je ona valjda pre
strašila, pak je djecu ostavila vukom i med
vedom, vilama i copernicama, i vukodlakom. 
Plačenica je rekla: Nejdi tam do gnuja, 
tam je vuk. a za drévom je medved, vu 
vodi su vile, na najži copernice, vu pivnici 
je duh, a vu Stali vukodlak! Sa Ijepimi 
stvorenji plašila je ona siromašku djecu, 
stražila i čuvala, a dotičas je sa svojim 
dragim (morti sa sabljicom) —  smuk vu 
krčmu, ili se je morti zamisl.la vu kakvu 
»pikantnu« knjigu tak. da je nije više ni bilo 
na ovom svétu, a djeca ostala su kak siro- 
tice, s jedne im Strane vuk s druge vukodlak.

Vidim, milostiva gospodjo, Vama srce 
trne, Vi se bojite, da se hude koje siromaško 
déte prestrašilo vu uoči, skočilo bu iz sna, 
pak hude zavrisnulo. da ga hude vuk iii vuko
dlak, spopasti če ga grčevi, »fras«, doktor 
hude dobežal, ali neče moči nikaj pomoči 
i - djele hude vumrlo.

Foliji bu došel stareši bratec i rekel

bu mlajšemu: Neboj se nikaj bona (čuvarica) 
sa no laže, neima niti vilah, niti copernicah 
niti vukodlakah — tak je i mene vkanju- 
vala! Vri se budete, milostiva, tomu poveselili 
i rekli budete o meni: Gle, moj prijatelj se 
je vkanjuval, služavkine bedastoče nisu 
škodile nikaj. Onda hude mali došel vu 
školu, čul hude kaj navučitelj govori o 
Bogu, da vse vidi, vse zna —- onda bu 
mali rekel: I taj laže kak i bona, vkanjuje 
me! Fak hude potajno delal, kaj bu mislil, 
da nigdo uevidi!

Fak kaj, rekli budete Vi, kaj bi ja sama 
biti morala svojoj djeci čuvarica ?

—  A zakaj né? Nije li to prva Vaša 
dužnost? Ovu dužnost naložil Vam je sam 
Bog, kad je rekel ženi: »Trudila se budeš 
i mučila s djecom svojom!« A vizite nalo
žilo je ljudsko družtvo. Koga budete Vi 
više poslušali.

Je, je, srce gori, gori i pregori. Majko, 
dok se ti zabavljaš pri kavici, pred zercaloni. 
na šetnji, dotičas ti se déle otudjuje. A komu 
si tudja, taj te i neljubi. Onda sljedi pod 
stare dane i neposlušnost, a kad bi trebalo, 
da ti djeca pomažu, onda dohadja tužba o 
nezahvalnosti! A načem da ti zahvali? Na 
lom li, kaj si ju zaradi šalice kave izruči- 
vala služavkam?

Doista majko, ti si vrédna više nego 
ikoja čuvarica ili učiteljica, želiš li, da si 
djecu valjano uzgojiš. Nu želiš li se samo 
zabavljati, onda dakak djeca su ti na putu,

Z A B A V A .

Gospon s cilindrom.
Pod imenom »cilinder« razmevam onoga 

škrljaka, koj ima tulca, dugoga, ilili cilindra. 
Potlamkam bi ime »cilinder« bil razložil 
počimljem pri povest:

»Tko je on gospon s cilindrom?«
»Nepoznani ga«.
Ovo pitanje i odgovor su si izmienili 

dva na palubi parobroda, koji su se tu i 
slučajno sastali, učinivši malu šetnju na 
jezerišču »Balatonu«, te od kojih je jedan 
bil szolgabiró a drugi járásbiró.

»Karol, tko je ov gospon s cilindrom?« 
zapita gospa szolgabirovova svoga mužav

»Ja neznam, ali idem se opitati, taj 
gospon mi je tak poznat, posve je sličau 
jednomu, koj je sa menőm soldat bil. Ja! 
bum dalje kapitana popital, on se je malo 
prije šnjim spominal« —  odgovori szolgabiró.

Kapitan je baš stal blizu kormanjuša, 
kad szolgabiró do njega dojde: »Gospon 
kapitan, mozbit bi mi oni znali povedati, 
tko je on gospon cilindrom?«

Kapitan se sve okolo razgleda: »Jeli 
misle onoga tam sa kratkim svietlim kapu-,

lom i visokim črnim cilindrom?« — zapita 
kapitan.

»Je, toga« —  odgovori szolgabiró — 
»malo prije sam njih videl šnjim se spo- 
minati.«

»To je istina«, —  odgovori opet kapitan 
—  »ali ja ga osobno nepoznani. Nek oproste, 
ja moram na svoj most (na svakoj ladji je 
most) —  »Boglár dojde sad« —  zavikne.

Tim se nakloni i otide. Dvie polag sto
ječe gospe su szolgabirovo pitanje cule te 
su se znatiželjno obrnule i svoje oči uprle 
u gospona s cilindrom, sedečega na stolici 
i zmišljeno gledajučega u jezerišče.

Bog zna, tko lo more biti?« —  veli 
jedmi.

»Jeli te jako zanima?« —  odgovori 
druga smejuč. 1 sad su se obodve smejale i 
skupa šeptale. Njihova mati na to stupi 
knjim te je zapita zrok njihovog smeha. 
Gospodične pokažu na gospona s cilindrom 
ali tak odprto, da su se mnogi i gospe, 
kakti na komando, na gospona s cilindrom 
oglednu li.

»Tko je ov. Iko je ov?« —  pita delil 
čopor gospode, gospeh i gospodičnah, na 
desno i levo palube sedečih i svih oči su 
nemilosrdno u gospona s cilindrom uprte.

Ov je u to vrieme se u brege od vesz-

primske strane tak zamislil, da niti nije 
opazil kakova pazljivost je svih na ladje 
putnikab na se potegnili. Konačno mu se 
je ipak čudno vato činilo. Kam god se je 
oglednul, sve u njega gledi. On je mislil 
spočetka, da je na njem nekaj takovoga, 
kaj svih oči na se privlači, mozbit kakove 
črne mrlje u obrazu od dima iz dimnjaka 
ili kakova ljuknja na kaputu ili hlačali. — 
u kratko, on hitro ocibeži iz palube po 
štengah u kaj u tu i tam jednoga ladvara 
zapita: »Čuju, nek me pogledaju. jeli kaj na 
meni vide?

Nagovoreni je samo videl jednoga preko 
srednje veličine gospona s kratkem svetlem 
kaputom i visokem črnem cilindrom. Zato 
odgovori: »Nevidim nikaj!«

To stranjskomu nije bilo dosta. On se 
dbrne na drugoga ladvara: »Čuju, nek budu 
tak dobro nek mi poveju, jeli kaj vide 
na meni?«

Mnogi okolo stoječi su ta pitanja i 
odgovore čuli te su se pričeli glasno smejati.

»Kaj hoče ov gospon?« —  zapita 
jedan putnik ladvara.

»Ja nezuam« —  odgovori ov —  »j{l 
mislim, da mora nekakov šaljivdjija bili jer 
svakoga, skim se samo ovde na gozošu sa- 
slane, pita, jeli na njem kaj vidi.«



ili ju pošiljaš Vil žabavište ostavljaš guver
nantama i t. d.

Zato, majko, kad si več odlučila, da 
djecu valjano uzgojiš, onda se zmisli, da je 
tebi vnogo i vnogo pregorjeti. Na zabave, 
kakove si do onda vuživala. zaboravi! Pri
pravi ruke na posel. Nigdo na svčtu neče 
tvorne djetetu tak nastrti posteljicu, kak ti. 
majko. Služkinja če ostavljati fruge vu bla
zini pak makar joj vse svoje daš. Nigdo 
mu neče spremiti tak rubačice, kak mati, 
nigdo počesati i očistiti, kak map. Nigdo ti 
neče tak podvučiti dčte o uljudnosti i oprez- 
nosti, kak majko ti, nigdo mu razviti značaj 
(karakter), kak mati.

Ali zato se tebi odpiraju novi zviranjki 
radosti. Prva ti je radost, kad dčte primeš 
i držiš ga; druga, kad te ono prepozna; 
daljnja, kad počme sedčti, kao začne puzati 
kad se potigne i stoji, kad prohodi, kad 
reče prvu rčč, kad kaj česa govori i vsikak 
izgovarja, kad izmišlja svoje posebne rčči, 
zapjeva pjesmicu počinje vse vugodneše s 
ljudmi občiti, čuva si opravicu, igračku po
spravlja, ide vu školu i bude barem ponekaj 
dobro. A pomisli, majko, koliko bi to radost 
bila, kad bi ti one peneze, koje bi potrošila 
na zabave, spravila je vu poštansku špar- 
kasu za maloga Ivicu ili Mariču! Bude li 
to na godinu deset forintih samo, bude na 
deset godinah sto forintah, na 18=180, bude 
li Ivica onda kakov mester, more si kupiti 
meštriju, a Marici, ako zamož ide, mogla 
budeš kupiti njoj lonce, stolee i drugo naj
potrebnejše. A najvekša plača bude ti i lo, 
budeš li se za djecu osobno i neprestance 
brinula, da če ti ona postati dobri prijatelji, 
koji te budu vu starosti pohadjali, i vu 
svoju hižu fe vzeti.

Hoče li tvoje terpljenje biti za pravo 
terpljenje? Ne, to če biti stopram neka leta 
šparanja. Kak god šparaš. pregaraš. uzkraču- 
ješ si zabave, nu zato bereš interesa i imaš 
kapitala, tak če ti pregor vu uzgoju dati 
najvekše interes* i vu najvekšnj sili najsi- 
gurnešu glavnicu. Ali io vse samo onda, 
budeš li osobao radila. Budu li sluge i 
služavke radite (delale), dobiti če sluge i 
služavke i plaču. Kak god se nemore nigdo

mjesto tebe najesti, napiti, i neče moči 
telje vumreti, tak nemore nigdo biti mjesto 
tebe tvojemu edtetu niti mati i uzgajateljka.

O da bi se a koga našlo loliko rččitosti, 
kak ged je Rousseau negda preporučil majki 
kojenje, tak žarko mogel majki prepornčiti 
pjestovanje, taj bi oslobodil vnogog čovjeka 
od fizičke i moralne propasti! Vnogo je 
istine vu rečima Fr. Kicldera (J.*ana Paula, 
Sevana), da su vn uzgoju prve tri godi ne 
zuameniteše od tri akademijske; ej da bi 
to majke hotele vjerovoti!

P rired il:
G ht t/ Ferencz,

K A J  J E  N 0 Y 0 G A ?
Jubilejum terezijanske akademije vu Beču

Februara 25. slavila je terezijanska 
akademija vu Beču 150. godišnjicu svog 
obstanka. 24. je vu proslavil toga svetčanoga 
dana bila vu akademiji služba božja, a iza 
nje držani su svetčani govori njemački i 
magjarski, a iza govora sledile su deklama
cije slovenska, poljska, msinska, njemačka, 
horvatska i rumunjska.

Put Nj. Veličanstva na rt sv. Martina.
Njegovo Veličanstvo kralj Ferencz Jo

žefo dputoval je vu ned(*lju vu jutro iz 
Beča na rt sv. Martina, da ondi pohodi 
kraljicu i sprovede 14 dana. Pošto j»* Njeg. 
Veličanstvo putovalo najstrožem inkognitu. 
pod imenom grofa llolienembsa, nije ni na 
banhofu bilo nikakvoga službenoga dočeka. 
Nj. Veličanstvo došlo je vu pratnji grofa 
Paara ob 3 4(i vuri na južni banhof ter 
pošlo na peron. Tu su čekali vrhovni dvorski 
mešter kuhinje Wolkenslein. dvorski savjelnik 
vitez Klaudy, dvorski tajnik barim Weber 
iz kabinetske kancelarije i tajnik Wiinmer iz 
vojne kacnelarije. Njegovo Veličanštvo bilo 
je ogrnuto do koljena dopiručom temnom 
bundom od dabra i odjeveno civilnim lam- 
nim odčlom. Na glavi je imel okrugli črni 
tvrdi škerlak. 1 vsa gospoda od kraljevo 
pralnje bili su vu civilii. Nj. Veličanstva) 
sjelo je s grofom Paarom vu dvorska sa
lonska kola i točno ob šesti vuri krenul 
je vlak s kolodvora. Ob í  vuri posije pod ne

vlak je stigel vu Lienc, vnoči vu Veronu, 
včera vu jutro ob (i vuri 2 minut 20 vu San 
Pier d’Benn, a ob 10 vuri 80 minut pred 
poldan vu Mentone. Na kolodvoru dočekala 
je Njezino Veličanstvo kraljica i odpelala 
se žnjim na rt sv. Martina. Vrčme je 
bilo preljepo.

Nadvojvoda Jožef August.
Novi ne »Pester Lloyd« javljaju, da je 

zdravlje nadvojvode Jožefa Augusta nepo- 
| voljno. Nadvojvoda je minule jeseni, malo 
iza smrti svog neprežaljenog brata, nadvoj
vode Ladislava, opal s konja, pak mu tom 
sgodom komadiček rebra dospel vu pluča, 
usljed česa j(* nastala vezdašnja njegova 
bolest. Nadvojvoda boravi več više tjednah 
vu Egiptu.

Iz Fiume pako su 2H. februara telegra- 
firali ovo: Nadvojvoda Jožef August zevsema 

j se čuti več dobro.
Nadvojvoda Karlo Ljudevit sa su- 

prugom i familijom stigel je 22. februara 
iz Assuana vu Kairo. I visoki betežnik 
nadvojvoda Franjo Ferdinand, koji se je iz
vrstno oporavil vu Egiptu, povrnul se je s 
roditelji i bračorn vu Kairo. Batna ladja 
»Domni«, koja je usidrena pred Aleksandri- 
jom. krstariti če se nadvojvodom po sredo- 
zemnoin morju. \risoki putniki sprovesti če 
najprije nadvojvodu Franju Ferdinanda vu 
Aleksandrijo, a za tim če se zaputiti vu 
Jafi i. Jeruzalem, Smirnu. Atenu, Krf. Dalma
cijo, od kud budu došli koncem aprila vu Beč.

Podzemna vožnja.
Iz Budimpešte javljaju: Prije nekoliko 

dana sakupilo se je okolo 11 vure na večer 
malo družtvo na onom mestu Andrássyeve 
vulice, od kog se nižu Ijetnici do gradske 
šumice. Yru druži vu su bili bivši ministri, 
VVekerle i Hieronymi ter ravnatelji i inžiniri 
podzemne električne željeznice, koja Ide od 
zverinjaka vu gradskoj šumici do redute, a 
doga je 3*1» kilometrov. Za gradnjo ove 
željeznice ustrojeno je družtvo s glavnicom 
od 8 t> milijunu forinti. Vožnja, koju su 
poduzeli spomenuti osnivači ove željeznice, 
trajala je na čitavoj prugi 7 minut i 24 
sekunde prež prestanka. Kola su uredjena

Jedna hrpa dijakov, koji su se lakaj 
na parobrodu vozili i na palubi na hrpt 
stali su taj razgovor čuli i ne im je maloga 
smieha prouzrokuvalo, kad na jedan krat 
gospon s cilindrom knjim pristopi le je 
uljudno zapita: »Moja gospona prosim, nije 
li kaj smiešnoga na meni videli?

Ovo pitanje je rozgotoni smieh prouz
rokuvalo. Sve se je ogledavalo za rečenim 
gosponom, jcdni posmehce a drugi milujuč 
ga, jer da mu svi kolači u glavi nisu u 
redu. to je več svakomu bilo jasno. 
Nesretnjak opet pobegne u kaj u lu, gledi se 
u zrcalo, previzituje si odieču, —  nikaj. 
sve je u redu.

Zle volje potegne zastore na obloku 
kabine skupa te si preduzme ovde tak 
dugo ostati dok dojde do postaje » Révfülöp< 
gde je imal iz parobroda iziti.

H Bogiáru je zajedno sa ostalimi put
ik i i belgijanski kralj takaj ima u Magjarskoj 
nekoga imanja, na parobrod došel, za da 
se u Badacsony vinograde gledat prepelja. 
9n Je imal navadim lietnu odeču i na glavi 
sivi cilinder. Nitko na ladji, ga nije poznal 
izvan ladvari, koji su mu za volju njegov 
incognito dobro čuvali le šnjim tobože, jed- 
nako postopali kak i svakim drugim. Kak je 
i drugda bil navaden (jer je više krat se

ovud prepela!) zapulil se je  taj visoki pulnik 
sa svojim pratilcem na prednji diel ladje, 
gde se je na jedan drveni stolee sel.

Medjutim ji* jedan pulnik začul, kak 
jedan ladvar proti drugom veli: »I belgijanski 
kralj se znami vozi.«

»Koj je kralj V« zapita ga hitro pulnik
»On tam s cilindrom - odgovori po 

štengah u mašineriju dole stupajuči ladvar.
Pulnik to odmah poveda svojoj ženi 

i ona naravski takaj odmah zapita: »A koj 
je kralj?«

»Brš da je on s cilindrom« —  odgo
vori joj muž.

»K a j?« —  zapila jedan poleg stoječi 
dijak - »On gospon s cilindrom je belgi
janski kralj?«

»Brš da je « —  odgovori zapitani 
»meni barem tak ladvar rekel«.

Sad kakti ogenj po cieloj ladji prešlo: 
»On gospon s cilindrom je ^belgijanski kralj.

nekaj je zle volje, pak je dole u kabinu 
otišel.« —  Ov glas se je pričel i po gornjoj 
palubi razprostra nji vati. Od one kabine kam 
je taj gospon prije bil otišel, sve se je 
strahopočitanjem na stran potegnulo. U 
Révfülöpu je medjutim isti imal iz paro
broda na suho izstopiti i kad je van išel, 
sve ga je znatiželjno gledalo, —  još bolje

nego iz početka —  te se je u dva reda 
postavila i strahopočitanjem ga po sredini 
sl upati pustilo, pri čem su pospoda odkrili 

! svoje glave i pristojne naklone pravili. On 
je doduše im liepo ozdravljal, ali je bil ves 
j osupnjen i nije znal jeli je on sam obnorel 
ili su ovi putniki na ladji obnoreli. Kad je 
iz parobroda na zemlju izišel, sve je za 
njim gledalo —  i po taj no se podsmehava- 
j uči izbilja pravi belgijanski kralj takaj. 
Ali sad se na jedan krat situacija promieni. 
Došlar Bévfülöpski se baš sa iz parobroda 
izstupivšem putnikom sastane te mu jasno 
dovikne: »Dobar dan gospon Wachter! Njihova 

|gospa njih još od jutra očekiva!«
»Tko je o v gospon, kojemu su ov hip 

»dobar dan« željeli?« —  nagrne sve okolo 
poštara te ga izpitava čim je na ladju stupil.

»Jeli on tam s cilindrom?« —  pitajuč 
im odgovori poštar. »On je miernik iz Bu
dapesté a zove se Ferdinand Wachter; nje
gova gospa je morala radi belega zrak 
promieniti i to varaški sa vodenim pak je 
došla sim na Balaton, gde več i tri tjedna 
stanuje.«

Svi se zabezaknu —  nastane obči smieh.
»Ah to je dobro« —  veli jedan dijak 

—  »najprije smo ga držali za norca a poslie 
za belgijanskog kralja.«
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A legkitűnőbb eredményt. —  A  köszönőle
velek mindenki által megtekinthetők. 

E gy üveg hajbalzsam i, 2, 3, frt uta
sítással együtt.

FRÖTSGHER P.
a hajkura feltalálója
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mini telek

könyvi hatóság állal közhírré tétetik, miszerint 
a m. kir. államkincstár végrehajtattalak. Be- 
denik Mária férj. Kalamari Márkné elleni löd 
frt töke. ennek 1892. évi január 28-tól járó 
ö°/o kamatai, 9 frt 54 kr. végrehajtás kérési 
7 frt (»5 kr, ezúttal megállapított költségek 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék, illetve a perlaki kir. járásbíróság terii- 
le!én levő a paloveczi 303 sz. tjkvben I 155 3 
219 2. 343/3, 345 2, 3b I 2, 3b 1 b. 3b5 2. 
39b c, 50b 2, 511 2. 541 3. 645 3. 663 2. 
677 2 hrsz. a. ingatlanoknak végrehajtást 
szenvedett Bedenik Mária fj. Kalamári Márk
né nevén álló 1 2 része 548 frt becsértékben, 
valamint a palaveczi 375 sz. tjkvben f  41 4/2 
lirsz. a. Kanizsai (iábor és neje Mikalai Kva 
nevén álló ingatlan az 1881. évi 1,X. I. ez. 
lo.». §-a a) pontja alapján 40 frt becsérték
ben egészben, az u. a. tjkvben 414 7 hrsz. 
a. u. a. nevén álló ingatlan ugyanazon $ 
alapján 55 frt becsérlékben egészben Palo- 
vecz község házánál

1H96. évi április hó 1-én délelőtt 
iO  ó m k o r

megtarlandé) nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs

ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.—  
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben, 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 30 nap alatt, a máso
dikat ugyan a Ibii 60 nap alatt, a harmadikat 
ugyanattól 90 nap alalt. minden egyes rész
let után az árverés napjától számítandó 6° 0 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Kzen hirdetmény kibocsájlásáv 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság Ikvi osztályánál és Puló
v e r  község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 965 I 1

A kir. járásbíróság tkvi hivatala.
Perlakon, 1896. január hó 11-én.

Legjobb szer mosdo-asztalok. ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestesere.
I kis doboz ara 1o kr. I nagy doboz ára 75 kr.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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