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M á r c z iu s 15.
Szabadságunk hajnalcsillaga, nemzetünk
jöj®j|j[i€>'* magyar lörténelemnek lelényeschh lapja: M árczius /.>, légy iidvözz!
Széni kegyelettel őrzi emlékedet a magyar s
a hála érzelmeivel ellelve emlékezik meg
azokról, kik e napon megtették az első lépést
a szent szabadság, egyenlőség és testvériség
kivívásához. A szabadság oltáránál borulunk
le ma színed előtt Egek hatalmas Éra, Ma
gyarok Istene; és milliók ajkairól száll feléd
az ima: Engedd, hogy ez a nemzet, mely
annyi szenvedést, annyi csapást kiállott, mely
századokon át örökös küzdelmek és bajok
között, egy erős tölgyhöz hasonltain, melyet
százados viharok sem döntenek meg. helyt
állott, végre nyugodtan élvezhesse a szabad
ság. egyenlőség és testvériség ama áldásait,
melyeket a höslelkii márcziusi ifjak 18 év
elölt e napon számára kivívtak. Engedd meg,
hogy a magyar nép a küzdelemteljes, vész
terhes idők után, részesülve a szabadság ál
dásaiban. megerősödve az egyenlőség elve
állal, testvéri szeretettel eltelve egymás iránt,
élvezze a béke és nyugalom napjait!
Szent Hazaszeretet! Te voltál vezére ama
márcziusi ifjaknak, kik e napon sziveikben
a lelkesedés hevével, lelkűkben az igazság
megdönthetetlen (‘írjével, kivívták számunkra
mindazt, a mit a nemzet (»hajtott, s a minek

T Á R C Z A.
A Palkó vértanusága.
Irta: Szombatfai Bálint.
A nyolozvanas években egy kis budai vendéglő
tulajdonosának gyermekei! tanítottam. A Krisztina
városban a Karácsonyi-palota közelében levő kis
vendéglőcske ős idő óta nevezetes helyisége volt
alöváiosnak; szobáiban Vörösmarty idejében sokszor
mulatott a pesti irók társasága. Ma a színkör vig
közönsége, szép színésznői és komoly honatyák szó
rakoznak benne meleg nyári napok hűvös esléjén.
hz a kívülről igénytelen vendéglői skc n yári va
sárnapokon elevenebb Pest legelőkelőbb m u lató he
lyiségénél. mert állom áshelyt* a Sváb-hegy tói, a
^úgligetből a llesz bácsitól haza tö rekvő burgerek csapatának. Lődörgő férfinépség, kipirult arczú,
zajos, nevetgélő asszonyok térnek be hozza, hogy
jókedvüket még jobban fokozzák, s azután szol
oszoljanak a budai utczák műhelyeibe, polgár
lakásaikba.
A vig társaságot sűrű dohányfüst, jó étel, jó
ital es rossz zene várják. Kgy-két ozitoras pengeti
igénytelen szerszámát, melyhez a muzsikus-fainilia
hirtelenszőke leánya dobol, pnharat csendít, sípol,
fütyül, dalol, mig a családfő a harmonika bőgőjét
morogtatja aluszékony taktusban, he igy is barjuoniat ver az ihletett burger-kebel húrjain s fel
hangzik karban, szilaj jókedvvel a német korcsmái
poezis együgyü teremtménye és a rekedt gégék
szomjuhozzák a jó budai borokat.
be vannak a Gansl-wirthnek előkelőbb voni 'g('i is: peusionált német lisztek. Ilentzi generális
huj társai, egy-két cseh fiiszerkereskedö. kiknek a
•mchlangkehrer-kapelle mellett, vagy az Attila

(Csáktornya Viiléki Takarékpénztár * siti. hivatalos közlönye.

(‘lérésétől függött szabadsága, bili?, mindene!
A te lángod hevítse a mi lelkünket is a mai
napon. Te légy vezérünk ezután is, inért jaj
az olyan nemzetnek, mely megszűnt hazáját
szerelni; jaj az olyan népnek.-mely nem be
csüli azt a hazái, melyen minden talpalatnyi
tért szentté teli az elhullajlott drága bonfivér!
Ti fényes nagy szellemek. I<S{ 8 márcz.
lö-ének felejthetetlen emlékű dicső Hősei; a
Ti példátok lelkesítsen minket s ha komor
vészfel legek tornyosulnak e drága bon egén.
a Ti lelkeseditek hevilsen, a Ti vitézséglek
vezessen bennünket igaz ügyünk győzelmére!
A Ti bős példátok áraszsza fényét a magyar
nemzetre örök időkig s kell. hogy inig ma
gyar él e földön, inig lesz valaki e bonban,
kit a szent hazaszeretet lángja éltet, dicső
eintéktek éljen. Te nagy Költő, kinek dalai
lelkesítették v. magyart, midőn síkra kellett
szállania, hogy hazáját, szabadságát megvé
delmezze; Te, ki tehetséget, vért. életet, min
dent hazádnak szenteltél: légy áldva a mai
napon! A hálás utód, ki az általad bőn sze
retett eszméknek diadalát ünnepli ina meg,
széni állítattál fordul jeltelen sírod léié. kérve
a Mindenhatói, hogy mit életedben Inában
kerestél: a nyugalmat, találd meg azt a sír
ban, szeretett hazádnak hantjai alatt. .Nyu
godjál békében te nagy Szellem! Hisz. a mi
illán törekedtél, mit szived minden dobba
násával. lénkölt lelked egész hevével óhaj

lói iái. az beteljesült: szabad honban független
nemzet áldja ma emlékedet. S ti miudanynyian, kik 18 év előtt márczius lő-én, mint
szabadságunknak és nemzetünknek bős vé
delmezői részt vettetek e nagy nap dicső
tetteiben, legyetek áldva mindnyájan. A jiem zet történelme, melynek legfényesebb lakjára
van bejegyezve nevetek, mindig úgy fog em
legetni titeket, mint legszentebb s legmagasztosabb nemzeti ügyünk legelső bajnokait s
nevetek örökké fog élni e nemzet hálájában.
Tavasz van! Márczius'.Tö-ke! A hó elolvadl, a mező kizöldiill; a virág kifakadt s
erdők berkeiben, a magás. ég kékjében meg
csendül a madarak éneke, hirdetve á sza
badság hatalmát, a feltámadás dicsőségei.
Virág lakad ás, madárdal hiába van! A tavasz
megjö. de li ott nyugodtok élettelenül sírjai
tok sötét üregeiben Szabadság bajnokai, bős
márcziusi ifjak! De cmléktek él és élni fog
örökké! A hálás nemzet imája, a virágok
suttogása s a vig madarak éneke összeolvad
s száll a magas Egek felé a hö óhajtás: Áldva
légy szent Világszabadság! s áldva Legyenek
azok. kik érted éltek s érted hallak!
br.

uLezuhan van üzletük, egy-két palotai lakáj. Nyu
godt, lezes-aívzu atyalink. kik az óra pontosságá
val jelennek meg egymásután, hogy halbseidl mel
lett Goethe és Schiller nyelvén beszélgetve telefiistöljék szobájukat s Márton napján borízű germán
apotheozist zengjenek a capitoliumi bősök a szép
pirosra sült epigonjainnk.
No már az áll, hogy olyan irulósra-pirulósra,
olyan kívánatos Ízűre nem tudja senkisem meg
sütni a Márton-napi hidakat, mint a vendéglős
vastag, formátlan anyósa. A szomszédos vendéglő
tulajdonosa megelégszik a csirke-korcsmáros titu
lussal. ezzel is kifejezvén, hogy a Gansl-wirth-tel
versenyezni nem akar, me t nem tud. Oh azok az
ideálisán formás pátákli-k, az a vérihez hasonló
puha melle-husa, az a remek püspök-falat, mely
meghúzódik a gyenge salátalevél-kerilés közi, s
melynek réz vörös alapszínére a barnás zsir vont
ingerlő patinát! Éhes deák gyomorral a kis vendéglő
vendégeinek lelkesedésében erre a látványra tud
tam csak részt venni Fiileki bácsival. Tudom, nem
haragszik meg, hogy a többi vendég után említem,
sőt megveregetné a váltamat, ha el nem kívánko
zott volna Kossuth ’ .tán az örök szabadság honába.
Szegény jó Fiileki bácsi! Kgv bolond gazdag
fakereskedő fáját áruigatta egy kis deszka-kalyibá
ból abban az időben, s ha nem volt senki, ki cser.
bükk, tölgy, fényű után kérdezősködött, vagy pö
fékelt öblös pipájából, melyre Kossuth daliás alak
ját metszette a pipacsináló és lapozgatott bibliá
jában. a magyarok történelmében. Nyílt, egyeneslelkű arany magyar agglegény volt. Azt kérdhetné
;i szives oívasó: mii keresett hát ez a derék em
ber abban a német korcsmában! M it? — Azt
hitte, hogy misziot teliesit. ha odaül a vendéglős
asztalához délben, este s a gyermekekben ébren
t irija és szítja azl a kis magyar tüzel, melyet az
iskola gyújtott lelkűkben s ha lehet meszelidili a

vörös kon sinárosl, ki csak azért tűrte meg a ma
gyar czimerl, mert magyar erszényt nyitogatott.
Nem haragudott az istenadtára, hogy nem a hár
mas bérez és négy folyó paradicsomában született,
hanem valahol Prizham mellett, honnan átvergő
dő! I a Vágig. melyen aztán tutajon leusztatotl ;.z
Ígéret földére csaposlegénynek.
Ilyen munkában fáradt Fiileki bácsi, midőn
különböző secundák engem is missionariussá avat
tak és én vele együtt hajlítottam a fiúcskákat
egy liut és három leánykát — a inig lehetett.
Terjedelmes asztalunknál németül beszélt min
denki: az öreg Grossmutter, kinek álla alá em ele
tekben sorakozott a magyar jóllét bája, a vürüsképii k orcsm áim a sovány kintornahungu Kádip.iss, a gyerekek mosdatója, summa-suminamin
mindnki. Annál az asztalnál azonban ült valaki,
ki már az első napokon örömmel tigyelmeztcLett
reá, hogy a négy gyermek a legezifrább volöpüköt
beszéli szeretteivel, sőt hogy a kis Gizus és Idus
egyáltalán csak gestussal bírja magát szülőivel
megértetni, nem tudván egyetlen német szót sem.
Az a valaki Fiileki bácsi volt.
A szülők, nagy
mama kétségbeesetten látták ezt a barbár dolgot
s az utóbbi nem is győzte lelkemre kötni, hogy
első dolgom legyen a német gyakorlása, mert nin
csen művelt ember német nyelv nélkül.
Ilyen volt a levegő a kis budai vendéglőben
188*-ban. A nevezett év folyása előgörditette az éb
redés ragyogó hónapját, márcziusi. A főváros fia
talsága lázban égett, kokárdás tanulók zümmögtek
Pest utczáin. Hz a szép nap volt a Palkó vértanuságának napja.
De lassan: egyetmást elöljáróba még el kell
mondanom.

Főispánunk lemondása.
Svastils Henö Zatavármegye főispánja
beadta lemondását, amit O Felsége elfogadott.

(Vége következik.)

a közgyűlés határozata a minisztériummal
föli rali lag közöltessék, a főispánnak pedig
azonnal tudomására hozassák. Koller indít
ványa lelkes éljenzéssel egyhangúlag elfogad
tatván, elnöklő alispán a küldöttség kijelö
léséhez fog, mire a közgyűlés lelkesülten
„mindnyájan hozz;! m együnk!'' kiállás
sal. a főispán lakására vonul. — 111 Cserián
Károly megindító beszédben hozza főispán
tudtára a közgyűlés határozatát, mire főis
pán mélyen meghatva a következő szép,
könnyeket fakasztó beszédben mondotta el
a vármegye közönségéhez intézett »hattyúi
dat «-át

Igen tisztelt Uraim!
Mély meghatottsággal mondok hálás küsző nő
iét, általam ki sem fejezhető nagybecsű kegyessé
gükért.
Engem úgyszólván még mint gyerm eket soro
zott a viszonyok h italma 1848-ban a hazaszeretet
lelkesedésének felbonthatatlan kötelékével a ŠfiLžn
i szent ügyének szolgálatába. Az azóta letelt időből
29 évet voltam szerencsés szeretett szülő megyém
hivatalos közszolgálati ügyvitelének szentelhetni és
ez előtt tiz évvel, a midőn — biz Isten, nem saját
ambitiómbúl — hanem ismét a viszonyok folytán
e vármegye főispáni állására emeltettem , e tiszte
met instailátiőmon teli azon kijelentéssel kezdet
tem meg, hogy mint a hajós, a ki életének leg
drágább kincsével száll hullám útjára, a jó Isten
kegyes segélyéért emeli szívét az Éghez, hogy a
reá bízott drága kincset megőrizhesse.
És most Uraim ! a nehéz és oly sok küzdés
sel teljes ul után. m elyet megtennünk kellett, le
borulva mondok ezerszeres hálát a jó Istennek
azért, hogy mindazt, a mit tennem lehetett, a mi
tőlem telhetett, m egyémért m egtettem és hogy a
drága kincs — megyémnek hazafias összetartó közszelleme — híven m egőrizve van, csak a viharok
által meglépett és különben is gyenge erejében ki
merült kormányos lép ki a hajóból, de van viga
sza, m ert a hajó sértetlen és elviszi a drága kin
cset — a vármegyének hazafias összetartó közszelleméi — a megye boldog felvirulásának óliajtott kikötőjébe. Engedje ezt a jó Isten! és áraszsza
bőséges áldását Xalamegyére, annak minden lako
sára, úgy Önökre Uraim és legyenek kegyesek bol
dogító szives jóindulatukban megtartani engem, a
ki egyéni legszerényebb körömben is csupán me
gyém és Önök iránt érzett kifogyhatlan bálámból
meríthetem éltem hátralévő részének megnyugv.i-t
adó malasztját.

Főispán gyönyörű beszéde a szivekig
'halott s a hajóról és kormányosáról mondott
hasonlata rendkívüli benyomást gyakorol! a
jelenlévőkre. — Mindenki sirt. sokan hallha
tóan zokogtak, tőispán is zokogástól elfo jto d
hangon fejezte he beszédét.
Egész nap egyesek, testületek, küldöltségek özönlöttek a főispáni lakásba, hogy
még egyszer kezet szoríthassanak azzal, akit
az egész megye oly igazán tisztelt és s z e r e 
tett. A megye kath. papságát Balaton apálplébános, a perlaki társaskört annak elnöke
Kovács Rezső főszolgabíró, Muraköz alsó
vidékének jegyzői karát Verbáncsits körjegyző
vezette a főispánhoz.
A perlaki társaskörtől a következő ér
tesítést vettük:
Svnstics Benő Xalavárm egye volt főispánja,
ki tudvalevőleg Usesznák József perlaki ügyvéd
áltál különféle vádakkal illettetelt, a perlaki társas
kör disztagja. — A feljelentésnek a lapokban lett
közzététele után először összeült választmány el
határozta, hogy a társaskör disztagja iránt érzett
és a feljelentésben hangoztatott vádak folytán nem
kevesbedett tiszteletének és szereid én ek kinvilvá"itása czéljából rendkívüli közgyűlést hi össze, a
mely márczius 7-én nagy érdeklődés melleti meg
is tartatott, A közgyűlésen ;iz indítvány ellen csu
pán dr. Tam ás János ügyvéd szólalt fel, ki a fel
jelentest tevő Csesznák József ügyvéddel közös
irodát vezet. A közgyűlés az indítványt most ne
vezett kivételével nagy lelkesedéssel egyhangulag
elfogadta s egyszersmind az Írásba foglalt bizalom
nyilvánításának Zaln-Kgerszegen leendő átadása
vegeit egy küldöttségei nevezel! ki. melyben IVrlak
legeldkelőkelőbb egyénei vesznek részt.
Az üdvözlő felirat igy hangzik:

Méltóságos Ur!

ki virágoznak. A fiatalság tüze soha sem lap
pang; kitör az hüvelyéből: alkotni akar a
maga módja szerint; áldozni akar a haza
oltárán; látható jelét akarja adni Ulkesedésének. hazája iránt való ragaszkodásának.
Kiről tesz tanúságot a helybeli polg. iskola
tanulóifjúsága is. mely a múlt bélen tartott
iönképzőköri gyűlésén Koosz Károly VI. oszt.
'tanuló indítványára kimondotta, hogy a mil
lennium emlékére nemzeti zászlót szerez s
ennek vásárlására gyiijlést rendez a maga
körében. Ezen lobogd alatt akarja állépni a
2-ik ezredév küszöbét s ez alatt óhajt részt
Zalamegye tanitd-testülolülete is szép venni azokon a hazafias ünnepségeken, me
jelét adta a volt főispán iránti ragaszkodá lyek az évforduló alkalmából úgy az inté
sának. Ugyanis folyó hó 5-én Felméri Albert zetben. mint egyebütt a városban rendeztetni
elnöklete alatt tartott központi válaszlmánvi fognak. A mennyiben ez összeget a maguk
ülésén a következő meleghangú határozatban szerény erejéből össze nem húzhatnák, föl
adott a távozó főispán iránt érzett tiszteleté fogja kérni a város polgárai!, hogy hazafias
czéljuk elérésében nekik segítségükre legye
nek és szeretetének kifejezést:
Ebhez a hazafias elhatározáshoz kom
»A központi választmány egyhangú lelkesedés nek.sel fogadja az elnök indítványát; Svasties llemí mentár nem kell. Mindenesetre nemes az involt megyei főispán urnák a megye nevelésügyének tenczió s nem lehet kétség az iráni, hogy
fejlesztése, u tanítói állás erkölcsi és anyagi te
szándékukat meg ne valósítsák. A polgári
kintélyének emelése s egyesületünk működést* iránt
iskola leendő tanuló-ifjusága előtt úgy ma
kifejtett lelkes és buzgó támogatásáért őszinte hálás
köszönetét mond; kéri a jövőben is hathatós tá guknak. mint a nagyjelentőségű epokának e
mogatását; őt továbbra is büszkén vallja t is z t e le t  lengedező trikolórnál szebb emléket nőm ál
beli tagjának s úgy is. mint érdemekben megőszült líthatnának. S ezért kívánatos, hogy köve
jó hazafira, úgy is mint családapára az Kg áldását tendő törekvéseiket fén yes siker koronázza.
kéri. V égül elhatározza, hogy e gyűlés jegyzőkönyve
Kegyelet. Alsó-I Niszlákovecz község
O Méltóságának a 2-ik eredeti példányban az el
lakossága a napokban tarlóit képviselő-testü
nök által megküldessék.«
leti gyűlésén Kisfaludy Gyula körjegyző in
dítványára
egyhangúlag hozott határozata
K Ü L Ö X F É L É K.
értelmében néhai Szabó Imrémé szül. Sellyéi
A város tanácsterméből Csáktornya Emília úrnőnek ravatalára díszes koszolni
városa f. hó 13-án látogatott gyűlési tartott. helyeztetett. A kegyelet adóját rótta le ezzel
A tárgysorozatból kiemeljük első sorban a a hálás község felejthetetlen jótevőjének, az
polgári iskola épületének ügyét, melyre nézve, erényekben gazdag nemeslelkii honleánynak.
a korábbi m e g á l l a p o d á s o k értelmében Ugyanakkor a szó igaz értelmében vett ne
a telket a városnak a kincstár részére ingyen mes hölgy elhunyta fölöli érzett őszinte fáj
kell átengednie, melyen azután az államosí dalmai jegyzőkönyvileg is megörökítene.
Gyászhir. Gvelkovics István helybeli
tandó polg. iskolák részére az állam (‘mel
leim* megfelelő iskolaépületet. Hoszszas ta- kékfestő felesége szül. Schuslik Anna hunyt
nácskozás után. melyben különösen Krasovecz (‘I f. hó 8-án d. u. 5 ' .> órakor 30 éves ko
dr.. Wollák. Zakál. Molnár és Morandini vei rában. bárom évi házassága s hosszas szen
tek részt, telekül az Ujvári-ulczában lévő vedés illán. 10-én. d. u. í órakor temették el.
Weisz-féle telket jelölik ki. melyet e czélra Nyugodjék békében!
Márczius 15-ikenek év lord nlóját ma
;i város 2000 frlérl vásárol meg az örökö
söktől. A telekről az alaprajzol Morandini d. e. b ('nakor a Csáktornyái áll. lan. képezik*
veszi föl. mely azután a legrövidebb idő alatt növendékeinek önképzü-köre diszgyülésén a
a kormányhoz 1o 11e i*jesz telik. — Friedl Já következő programmal üli meg: I ) Szózat,
nos vendéglős bemutatja tervéi, ni **ly szeriül énekli a képezdei ifjúság: 2) Megnyitó, el
vagy 17000 frl erejéig álalakiiásokal szán mondja Felméri Altiért önképzőköri elnök:
dékozik még a nyár folyamán a Hattyú« 3) »Márczius 15. Hudnyánszkylól szavalja
szálló épületén eszközölni. A képv.-testület a Guiürnan János képezdei nöw; T) Márczius
vendéglős kérésére beleegyezik abba. hogy 15-ikének méltatása, elmondja Uádly Lajos
Friedl az építés kérészi ül vitelére 15000 frtos kép. növ.; 5) »Márczius lö-ikéu« Ábrányitól,
kölcsönt fölvehessen, melyre a város az épít szavalja Körös Imre kép. növ.; <>) llyinnus.
kezés befejezésével a kért elsőbbségi enged énekli a képezdei ifjúság.
A perlaki társaskör mai napon tarlóit rend

kívüli közgyűlés.' azon lisztclel. szereld és ragasz
kodás által indittatva, a melylyel .Méltóság,,,| h,i„t
mindenkor viseltetett és viseltetik, erkölcsi köte
lességének ismeri, hogy n társaskört kínosan érintő
és Méltóságod ellen intézett méltatlan támadással
szemben állást foglaljon annál inkább is, mert a
méltatlan tá m a d á sa társaskör egy volt tagjától
eredt.
A rendkívüli közgyűlés e méltatlan támadást
feltétlenül elítéli, büszkén nevezi Méltóságodat tisz
teletbeli tagjának s lelkesedéssel ragadja meg ez
alkalmat is. hogy Méltóságod iránt érzett tántoritliatian bizalmának és törhetlen ragaszkodásának
kifejezést adjon.

ményt a kölcsön erejéig neki megadja oly
föltétellel, hogy ebből a hátralékos vételár
részes lehajlására 5000 Irtot a város pénz
tárába bei Ízessel í.
— Halálozás. Néhai Horváth György,
Fesletits György gróf volt inspektorának öz
vegye, szül. Gombár Anna úrnő, uugyszámii
hozzátartozóitól siratva, hosszas szenvedés
után fejezte be földi pályáját 08 éves korá
ban, mull vasárnap. Kedden délután adták
át nagy részvét mellett kihűlt tetemét az
anyaföldnek. Nyugodjék békében!
Hazafias tanuló-ifjuság. Hazánk ezer
éves fönállásának ünnepélye sokfélekep toglalkoztatja az ország lakosságát. — Kiveszi
részét belőle a maga tehetsége szerint ter
mészetesen a nemzet virága, a (iulalsag is.
A tanuló-ifjuság ereiben lüktet a bazaszeretet vére; az eszmék, melyeket a kiilönlele
hazafias irányú oktatások: a költészet, iro
dalom, történet zsenge szivökben elültetett.

Felvétel a katonaintézetekbe. A hiva
talos lap közli a honvédelmi miniszter által
kibocsátóit pályázati hirdetményt a hadsereg
katonai nevelő- és képzöinlézeleibe. valamint
a katonatiszti leányok nevelőintézeteibe való
felvétel tárgyában. A betöltendő helyekre a
magyar korona országaiban honossággal biró
olv ifjak pályázhatnak, a kik jó iskolai osz
tályzatot felmutatni képesek és kiknek atyái
magukat ez országok érdekében bármely
irányban kitüntették és szerényebb anyagi
viszonyok közi élnek. — Mintegy 320 egész
és fél(1ijmentes (a közös hadügyi tárczából
javadalmazott) kincstári, illetőleg alapítványi
és fizetéses hely fog belőhetni. Ezen helyek
közül esik: 30 hely a katonatiszti árva fiuk
nevelő-intézetére; 170 hely a katonai alreáliskolák 1-ső. 20 hely ugyanazon iskolák lll-ik
évfolyamára; 100 hely a bécsújhelyi Teréziá
iéi«.* katonai akadémia és a bécsi katonai
műszaki akadémia 1-sö évfolyamára,

— Sárközy Sándor jóhirü helybeli zene
kara ma vasárnap, márczius 15-én a Szeiverth
féle kávéháziján hangversenyt tart, melyre a
n. é. közönség figyelmét felhívjuk.
— Öngyilkosság Héry László, ismert
csavargó, a KristólTalva és Csáktornya közti
pályatesten öngyilkosságot követett el s holttestét mull csütörtökön reggel találták meg
kettészelt, állapotban, mely műtétet az ukki
vonal valószínűleg szerdán este hajtotta rajta
végre, közel a krislólTalvi állomáshoz. Minden
jel arra mutat, Imgy öngyilkossági szándék
ból szeletle el fejéi Héry törzsétől, llgy lát
szik a legmagasabb fokú nyomor bírta rá
ezl a teljesen elziillütt embert az öngyilkos
ság végrehajtására, ki évekkel ezelőtt mint
jegyzösegéd boldogította, jobban mondva ter
rorizálta a Muraköz körjegyzőit, majd utóbbi
időben kifogyván mindennemű tisztességes
megélhetési módból, belevette magát a Mura
köz erdőibe, hol mint valóságos szegényle
gény fosztogatta a vidék lakosságát, különö
sen a női nemet rémitgetvén erőszakos föl
lépésével. Öngyilkosságával a Muraköz közbizlonsága egy notórius gonosztevőtől sza
badult meg.
Törvényhatósági vásárrendtartások.
A vidéki iparhatóságoknak állandóan sok
dolgot adlak azok a súrlódások, melyek a
vásárokat látogat«) iparosok és kereskedők
közöli a sátoréi helyezési sorrend miatt fel
merüllek. s a melyeket a hatóságoknak leg
jobb igyekezet melleit sem sikerült minden
alkalommal igazságosan eldönteni, mivelhogy
a legtöbb községben Írásba foglalt vásárrend
tartásról szó sincsen. A hol van is, az csak
községi határozaton alapul, ez pedig
te
kintve. hogy a kis- és nagyközségek vásár
rendészeti jogokai nem gyakorolnak — nem
bir szabályrendeleti kötelező erővel. E viszásság megszüntetése érdekében — mint érte
sülünk
a belügyminiszter a vármegyék
alispánjához rendeletet intézeti, melyben fel
hívja őket, hogy a vásárt tartó községek
vásár-rondlarlási törvényhatósági szabályren
delettel állapíttassanak meg.
Gyilkosság. Tóth Marko novakoveczi
lakos c hó I l-én sógorát, Hlazson Mátyást
fejszével több helyen megsebesítette s oly
súlyos vágást méri áldozata fejére, hogy az
pár óra múlva meghalt. Tóth Markót gyenge
elméjűnek (bambának) ismerték, amit majd
a perlaki bíróságnál fognak megállapítani, a
hová a gyilkost bekísérték.

Nyilt-tér.*
Alulírottak mint a dráva-szL-iváni közs.
iskolaszék megválasztott, ez idöszerinti tagjai,
ezennel óvást emelünk a »Muraköz« czimü
hetilap 10-ik számában a fenti község tanilói állásra hirdetett pályázati hirdetmény
ellen azon okból, meri ezen állás betöltése
iránli pályázat közhírré tételét illetőleg DrávaSzent-lván községi iskolaszék előzetes ülést
nem tartóit, azl el nem határozta, a pályázat
hirdetésére az iskolaszéki elnököt meg nem
bizla s arra neki felhatalmazást nem adott
Ennélfogva a közhírré tett pályázati hirdetést
ezennel érvénytelennek és semmisnek kijelentjük.
ÍM>7
Dráva-Szent-Iván, 189d. márcz. hó 13.
Derk Balázs,
Tkalč8cz Re.no3,

Topolnják Miksa.
Posarec György.

* K rovat alatt köz lottókért sem
tekintetben nem vállal felelősséget a
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Kiadó és lap tu lajd o n o s :
FISCHEL FÜLÚP (STRAUSZ SÁNDOR).

Hroj 11.

Vu Čakovcu, 180(1. 1-'»-ga márciusa.

XTTT. tečaj.

Predplatna cena je:

Sve pošiljko tičučse zadržaja
novinah, naj so pošiljaju na

Na colo loto . . . .

4 fri.

imo Margitai Jožefa urodnika

Na pol lela . . . .

ti fp|.

vu Čakovec.

Na čolvert leta . . .

I Irt.

P o jed in i J»roj i košlajo in kr.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l Filipova,
kam so predplate i obznane
pošiljaju.

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

Obznan.* sc |.oloB
I ial racunaju.

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu sv a k e nedelju.

Službeni glasnik: Cakovefike Šparkasse . Medjimurske Šparkasse«, »šparkasse Okolice Čakovca«, i. t d.
Traži se instruktor!
Ovakovu anoncu čltal je gospodin H.
i namrštil je obrve. Traži se (išče se) instruklor, koji hi mogel podučavati jednoga dječika,
koga dakak nije mogel ničema navčiti oteč,
niti mati, niti céli učiteljski sbor neke škole.
Gospodin B. poznaval je tu familiju, koja
je izkala instruktora za svoga sineka. dapače
an je bil s tom familijom sprijateljen. Nije
to bila bogata farni lij a, ali je vsikak želel
oteč, a i mati. da im sinek hude naobražen
čovjek. Gospodin B. se je malo prešetal po
svojoj sobi, pogledal je črez obtok, premislil
si je nekaj, vzel je svoju palicu i škrlak
pak je otišel do svojih prijateljah, recimo
familiji C., koja je izkala instruktora.
— Dobar dan. Čital sam, da trebate
instruktora, pak sam došel vu tom poslu
k vam.
Gospon i gospa C. bili su izuenadjeni.
presrečni, ar je gospodin B. bil poznat kaki i
v uče n i pošten čovjek. na koga su se mogli
zevsema oslonili.
- Na vašu preporuku vzeli ga budemo
bezuvjetno! rekel je ves srečen oteč, á mati
brže potvrdila je to Samo povečte nam
njegovo ime i — očmi!
Gospodin B. je rekel: Instruktor delal
bude zabadava, a njegovo ime
- to sam
ja. ja glavom!
— Vi! Vi. v uče njak, iztraživač. vi, bo
gataš. vaše dragocéno vröme ... Vri ... ah.
gotovo da nemogu primiti, nisem vrčden
to li koga a Ulova___

Z A B A V A.

Nu gospodin B. oslal je pri svojem. Vu
subotu ok četrti vuri došel bum prvi put!
rekel je i odišel, ostavlajuč srečne tovaruše,
da se pri m ir e.
Vu subotu ob četrti vuri — tovaruši
C gotovo nisu vj ero vali
elo došel je
gospodin B. Mali sinek nemirno je čekal,
sreč *n i nesrečen, i vrlo nespretno pozdra
vil j ‘ gospona B.. koji je stupil ozbiljan i
hladan vu sobu. Z i navadnimi p izdravi i
zalivalnicab lamilije C. podignul s: je gosp odi n B. i rekel je: K. ujdemo!
— Evo ga! — r *kel je olec i pokazal
ji* sineka. koji je bil pripraven, da ide vu
drugu sobu na svoj težki posel.

Komaj kaj su bili nekoliko koračajov
od hiže zastavil se na jenkrat gosp. B.. pak
zagledal se je pred sobom vu z unlju, lei
je rekel: Vi iščete instruktora! K.\o, jedcu
plazi na zemlji. Sinko, piskoči sim, ovaj te
bu nekaj navčil!
Vsi su gledali vu čudu, gospon C da
pače je pomislil da je vučeni B. obnorel.

Je, je. vi. rekel je mirno gospod.n
B. Vas želim ja podvučiti, kak budete vi
opel svoga sina vučili!
Ja? Jeli ja morem to? Gda se bum
ja to vse zvučil? Pak o uda. kadi hudem
ja njega podvučil........ \ vsikdašnji kruh?...

sineka gospona C., koji je
prímjeibe.

No gospodin B. je nastavil: Evo, gledi
sinko, ovo je mravlja. Ona navadno vredi
kaki i moralni p.*od *k itor o d du. Nu malo
ljudih znade, k ik je ona oprezna.'Ja hudem
samo prstom potegnili po z milji, izpred
nje, a ona hud * odma'i stala, ar bu nadošla
nekaj neobično na pulil, a osjetil če niorli
— Ovoga? zapital je gospodin 1». Ovoga i miriš (duhu) mojega prsta, pak hude stala
ja netrebam. Vi. vi trebate instruktora! rekel i vse obišla i pregledala, da vujde pogibelji
je gospodin B. pokazajuč prstom na prija koju si na prvo predstavlja.
telja C.
I gospodin B. včinil je. kaj je rekel, a
Kako ja, rekel je C. osupnut i boječ mravlja je stala pri potezu. počme licalinia
se najgoršega ncrazporazumljenja.
pipati. a vse to je vrlo zanimalo mladega

- M ij navuk je vrlo krat *k. Za dve
tri vure na vse vas hudem navčil, kaj
vam želim pokazali. A vezda — vsi zmenoin
na šolanje! 1 oteč. i mati. i sin! Na instrukciju!
Jeli se je sin ‘jat ili srdil. moral je C.
s familijom iti na španeir s gošpodinom B.

tamnici zbetežal i prosil, da mu se pošalje
jedan spovednik. Vlada je na le odredila
niekog franrezkog svečenika Abbé-a Pinguilli.
Krščenika odvažuost katoličkoir koj je opet pred francezkom bunom u Busiju pobegel i koj je Jusiied svojih kriepostih
svečenika.
bil od svili visoko štovan dapače od istoga za
Sliedeča istinita dogodovšlina, koju sam onda u Ruskoj vladajučega čara Pavla I-a.
iz »Pilgera« na hrvatski prevel i koja na- koj ga je i osobno dobro poznal.
šeg katoličkog svečenika u podpunoin svietu
Do Abbé-ovog pako poznanstva sa ča
prikazuje, mislim da če mojim čtevcem dobro
rom Pavlom I-im je došlo na sliedeči način:
dojli. pak ju zalo ovde priobčujem.
Kad je buna u Polskoj po Kusih bila Dok je najme car još veliki vojvoda bil
zadušena, zeznalo se je najedali krat, da putoval je sa svojom gospum po Eraucuzkoj.
se po tiho opet nekaj kuje i da bi bunu znovič Slučajno se je dogodilo, da je baš onda.
mogla buknuti. Nekoji izmed sumnjivib bili kad je mladi vojvoda a poflanji car Pavel
su polovljeni i u tamnice hičeni, gde se je kroz selo putoval, u kojem je Abbé Pinguilli
bil plebanuš, pričelo tak grdo vrieme posta
onda iztraga vodila na vlas oštro.
Jedan vlovljeni poljski grof kiiije u is- jali. deždj cureti, grmljavina, bliski, tresti za
tragi nikaj hotel priznati niti i koga imeno treskom, da su se konji podjednom plašili,
vati. koj bi u to bil upleten. Za ono vrieme pred rudom spinjali te j * nastala velika
su još obstojali raznovrstni Strojevi za mu pogibelj za dalnje putovanje.
čili okrivljeuike. dokle svoj tobožnji čin
priznaju. Na takovo villo bil je rečeni poljski
grof pripet, ali on je ostal čvrst pri svojem
mučanju te nije nikoga odal. jeli za to jer
nije niti nikaj znal. ili pak iz ljubavi prama
svojoj domovini, to se nije nikad saz.ialo.
Kroz to postavljanje na muke je grof u

o

vsem

stavljal

— Eto vidite, rekel je gospodin II. na
stihom roditeljem, mali misli, da ga za is
timi mravlja vuči! No nije mravlja instruktor,
nego je instruktor učenikovo zanimanje. On
ne samo da se vuči nekaj od mravlje, nego
s? vuči i promatrati, progledavati. On niorli
do denes n fje znal čemu su mravlji tičala,
a denes je to videl. Zutra bude on proinatrnl i
muhe, a kad bu velik, osjetit č * potreba
sitnozora i dalekozora. risanja i fotografiranju,
knjigah i potovanja marljivosti i šparanja.
On je anda ovom prilikom velikog voj
vodu Pavla sa njegovom gospum tak liepo
prijel, da kad je potlatn pn*d domačimi revolucijom i sam moral u Rusku pobeči su
ga Pavel i Marija, koji su do log vriemena
car i carica postali isto tak liepo prijeli i
dapače kakli svojini prijateljem postu pali.
Ov svečenik pod imenom Pater Alexan
der je stanoval u kliči katoličke cirkve u
Petrogradu. kojom kučom su za onda Patri
Jezuiti upravljali.

Niekog anda dana ga carski general
Kutaissoff na zapovied čara, odprali u tamnicu
k betežnomu grofu, i jer ga je general iinal
opet u svojoj kočiji nat rag vozili, počekal
ga je u jednoj sobici stražarskoj, dok je
ov sa grofom sv. izpoved obavil. Zalim ga
je natrag vozil, ali ne u njegov stan. nego
u carsku palaču. gde bude odmah pred čara
predveden na kaj se general natrag potegne
Plebanuš Pinguilli je u loj n'priliki u i čara sa abbé-om same ostavi.
pomoč priskočil; d d je k m j* razprezati iu
Car staroga svečenika vrlo prijazno
svoju štabi metnuti a visoke goste je od nagovori i posli«' kratkog uljudnog Spomenka
peljal u svoj stan i lam j * po mogučuosti zalitieva od njega, da mu sve ono sad neka
podvoril lo su onda zaj ‘dno ostali, dok nije odkrije, kaj mu je ulamničviii grof se izp°"
nakon ilvili ili trili urah hura prestala i viedil i koja se lih politike tiču.
visoki p.ifniki dalje odpulovati mogli.
P prvi mali s ' svečenik nohotice osupne

— ív, kad hi mi znali o vsakoj stvari,
koliko Vi, rekel je gospon C. Ja nišam ni
sam znal, da mravlja neče iii preko poteza!
Xemoremo mi tak prebuditi zanimanje, ar
sami vrlo malo znamo.
A kaj pak ja vse znam? Eto Vam
mravlje, zar ja znam, kak je to. da j'* ona
živa V Ni ja neznani vs • n »zna nigdo
samo jedini Bog. No da zanimanje prebu
dimo, valja da sam > gledamo.
Eno,
deset koračajov dalje dela krojač (šnajdar)
poleg obloka, pojdimo tam. II »g zna. kaj
se hude mali navčil!
Došli su do krojača, gospodin B. ga
pozdravil, pak zapital, da kaj dela. Krojač
odgovori, da kroji. A gospon B. rekel je
(kraku:
— I‘ogledni sinko, kak se kroji!
Dječak j(‘ rek 'I. da ji* to več videl,
ali ip ik je iš *1 i prijel krojačevo krajdu,
s kojorn je delal potez*, ar j * opala na pod.
Kad ju j(» družil krojaču, ogledal je svoj«*
prste i-rekel je:
Kak da je mastna!
Ni j e, veli krojač, pokvaril hi ja
siikno, zamazal hi ga, da j * mastna, ali
ovo je lakva krajda.
I dječak gledal je krajdu iz nova. poslriignul ju je s novlom. potegnili p »tez.
izbrisal, dapač * d *1 ju j«* i pod nos i vu v ušla.
Kto. govoril je B., prosti komad
krajde (mastnika) poslal je instruktorl Bože
moj! Išče se instruktor! A elo vam pri ruki
vsaki čas nehrojena vnožiua instruklorov.
vsaki kamenč(*k. vsaka živiniea more hiti
instruktor, ako prehudi vu nas zanimanje.
A vi mu pokažite vsačesa, umrli ga hude
nekaj zanimalo, (davno je da počine proniatrali. Ar gdo preniatra. taj se pita, a gdo
se pita, taj misli, kak hi odgovoril.
Na taj način šelali su s * oni još neko
vrčme, a prijatelj B. ovak je lolnačil.
Negda su si* ljudi vse v učili iz
knjigah, iz Aristotela. Malo po malo previdli
su. da hi bolje bilo. da vu knjigah poleg
rččili hudu i slik * (kipi-orhis piclus). Onda
su rekli: Još bolši od kipov su modeli. naklju km * živine. Još su d dali: Nije dosla
da učenik stvar sam » v.di. on Ir *!>:i d i ju.
ako je moguče i prim \ da ju pi(‘delme.
kad začuje ovu zapovied. ali hitro s.* sahere
i odgovori:
Nek mi V'aše Veličanstvo izvoli
odprostiti. ali ja od log čovieka sada. pošto
sam ga izpoviedal. još m rije z.run. nego
sam onda znal. dok ga još niti nišam
poznal.«
Vi se anda iisudjule moju zapoved
neposliilnmti«
zavikne zažareli od srdi
tosti car
- »Nepilam vas iz zn a liž‘Ijnosli.
več da hi kroz io m »zbil m »g *1 prelevanje
krvi. kakovo svaka huna s )hom donaša.
preprečiti i veliko nesreču o.lvr.uiii. Anda
govorih; kaj znale iti vas hi i vilin naučilo
ono pripoveidati o čem sad mučile!
Veličanstvo, moj život je u vaših ruod svečenik razsrdjonomu česani
ali cilj moje duš* je vekivečnost le
sloga moram polag sve moje ponižnosti i
odanosti ipak se Bogu pokoravati. Moja i
svakoga katoličkoga svečenika ustasu pečatom
Šikramenta pokore zapečačena i ostanu za
lila za uviek. Muke, pak i ista smrt me u
j°in more haš tak slabo prestrašili, kak je
i moje cirkve svetoga mučenika Ivana Nepoiiiucenskog prestrašila. I ovom hipu mi
j*‘ cieli svelac pred očima te se hoču Irsili
ga nasliedujem «
k;ih

pokošla. da od životinje čuje glas. od kovi
nah i drugih stvarih zvuk. Još kesneše rekli
su: Najbolše su stvari vu naravi, bolje od
slikah, i modelali. ar im vidimo položaj vu
prirodi. Onda vu jedilom smerju popunili
su i to veleč: Nije dosta da dečak drčvo
vidi. prim * v udri. da čuje zvuk, da ga na
pokon i podehne i kuša. harem da vidi da
nejma okusa ni duhe. nego on mora da ga
i reže i obradjiije. I lak je postalo nično
dčlo vu školah. koje za pravo nije ii(*go
usavršena strana pramalrajiičo (zorne) oblike.

lak i Pestalozzi išče »né umjetnust, né
knjigu, nego život . I tak sam ja svoje
inslriikciji* dovršit!
rekel je gospodin B.
s posmjehom. Moj navuk je kratek: Probu«lit(* vu sinu mteres za svét, za život, i in
struktora ne treba.
Kamilija C. poslušala ga je. Gospon C.
poslal i bogat i velik gospodin, ali su ko
vači. kolini i drugi mešlri ostali njegovi dobri
znanci, koje je on vsaki čas pohadjal sa
svojom djecom. Znal je on, da mu oni
dobro i bezplalno pomažeju inštruirati djecu.
Vu Krancezkoj ohradjuju djeca stvari I on je bil zadovoljen sa svojom djecom,
ne samo od drčva. nego i od Ijepenjke. ar su v nogo znala, a nikoga neprezirala.
drola. ploha, gipsa i kamena! Potrebno je
P r ir e d i:
Illá t! F e r c n c z *
vu učeniku prebudili inh*res za svčl. a to
hi rado današnja škola.

Škota! prekine ga gosp. ( 1. No, naš
šnajdar hi s* Ijepo zahvalil, da mu učitelj
dopelja slo djece vu njegovu solni, da vid«*
kak kroji!
To i j ■». kaj Vi vse iščol;* od inslruklorah
i
učiteljah Nesnie navučitelj
svojimi ohiikom smeta li obrtnika (mešlra).
ali zalo Vi roditelji, treba da vsaki svoje déle
pop,*lja po svetu. Vsaki od Vas ima znanca
krojača, kovača, tišlara. špoljara i drugih
ljudih. povedi ga sgodom lamo. verujte mi.
oh(*dv(* s«* hudeh* kajgod navčili. Kvo li
liasne od šel nje!
Sad mislim, da raziiK'in. n*kel j«* g.
(..
\ i velite, da vsaki oteč povode kojotu
god sgodom. vu poslu iti izvan posla, svoje
dčt<* vu radioniee. faluik *. inclim*. slanine,
vrh*. polja. seuokoše i šume. vn obče med
Iju«t■* i njihov posel, pak da ga tak na nekakov način vos taj svčl uzgoji. Jeli lak V
Je. dodajte još k lomu i škotu. ar
je i ona vu svetu, i cirkvu. a i ostale
druži vene uredite, pak sle rekli, kak je več
zdavnja govoril Kranče/ Bahelais. a vnogi
drugi poslije njega imadefe da detetu pri
peljal«* kaj v iš«* malerijala. a škola nek ga
uredjuje. Povsud ga vodih*, hude li renlac.
velika mu basen od I« ga a lak i onomu.
koj s(* havi klasieima. J« r kaj nam prikazuju
klasiei. nego živi svčl. uznos« č nas za Ijepolom vu njemu? I klasičnoj obliki dober
je li 111«la 111«*111 razgled po siivremenom svetu.
Najboljša knjiga j«* svet. a najholši naviičitelj
lakta (činjenice) veli Bousseau. a
Ni«*ko vrieme ga cesar mučeč gledi u
oči i opel se po sohi gore dole proseče.
Drličuči starcu* svečenik j«* več za stalno
držal, da mn je sudhina odkrojeua, kad
Pavel na jedan kral pred njim postane,
grofa KutaissulTa nular pozove svečenika
za ruku prime te ju slisne i grofu reče:
Ovoga svečenika odpotujte nalra u njegov
stan. do sad sam ga kakti dohreg čovjeka
čienil. ali od sad ga šliijem kakti krepost noga
I još više nego to.
Tim se svečenik sa generalom udalje,
vaui se obasednu u kočiju i«* I«* niti jedne
rioči progovorivši, odvezu. Domov došavši
s«* general na štengah izpriča h* olide.
C ii vsi vo svečenika, kad j«* u svojoj sobici
cieli dogodjaj saomtno promišljaval, more si
svaki misliti.
Poslie smrti čara Pavla bil je Pinguilli
više krat k udovi carici pozvan, koja rnu
je jedan krat vlastoručno predala dragocienu
stvar, kakli za spominek na njezinog pokojnog irmža, a on sam, kak to svomu
prijatelju prlpoveda, bil j»* jedilom prilikom
i k dvorskom obedu pozvan h* pri slolu
nameščeni, med biškupi, I. j. na mioslo gd«*
princi i biskupi séd \ a Io je pri dvorskem
stolu poslie carskog mi'»s!a prvo niiesto.

KAJ JE

NOVOGA?

Varmegjinsko veliko spravišče.
Vu Zala-Kgerszegu se je tO-ga o. m.
veliko spravišče obdržalo. Na spravišču čilalo s«* je, da gospodin Svastits Beno naš
veliki župan sí* je zahvalil nad službi i vu
peuzijn odišel. Na Io j«* célo spravišče
vu hižu našega hivš«*ga velikoga župana
odišlo. g«h* su mu od strani varmegjije
za njegovu odanosl i dobrot u, koju je vu
službi svojoj za varmegjiju činil i pokazal,
s«* zahvalili. Veliki župan je jako lépő go
voril. lak. da su s* skoro svi nazočni
plakati. Od loga više vil dojdučim hroju
naših novin. (Ido hude naš \(*liki župan,
to se još vezda nežna.

Vu Mentoni, 6. marciuša.
Kralj Ki*rencz Jožef stigel je ob l vuri
20 časov vu ovdešnju niairiju. da pohodi
predsjednik Kaurea. koji je vladara pri ulazu
vu salon dočekal. Pošto se je vladar sa
predsjednikom pozdravil, stupil je vu dvoraim. gdo je predsjednik republike monarhu
predstavil ministre. Ovi su se na skoro
udaljil*. ter je kralj ostal sam sa predsjed
nikom. Njihov razgovor trajal je 20 minut.
Na to je kral* predstavil predsjedniku svoga
prvog gi*n(*ralnog adjutanta grofa Paara i
vrhovnog nu*štra dvorske kuhinje grofa \Vo kensteina te s«* je po toni, sprevadjan predsj(*dnikoni do štengah. uputil kočiji. Veliko
množtvo svéta. sahrano pred majrijom, to-

Jedan pravi katolički liečnik.
Katoličkim pozdravom: »Hvaljen hudi
Jezus Kristuš i Marija« jo po svem svictu
poznati učenjak professor cliirurgijc na liionakovskoni sveučilištu, Nusshaiun, iz ovog
svieta otiš ‘l. On je umeri godine 1894-c ja
sani ga do!>ro poznal i dapače kroz dva
mies »ca sam njegova predavanja slušal, pak
radi toga jer je pimo liepili črtah njegovog
skroz krščanskog života poznato, hoču se
(,vde slini prevrlim katoličkim liečnikom
jedno malo pozabuviti.
Professor Niisslmuni nije nikada svoje
kaloličkog uvierenje lujii te je bil kroz svoje
eielo življenje vieran katolički cirkve. Nusshaum j * najsjajnije dokazal, da čoviek more
hiti luč i svePost znanostih, .a da si zato
lahko sačuva dielinsko-pohožnu dušu. —
(Slušajte vi nadri mudrijaši. koji mislite da
zato. jer znate u tri jezika osel reči, za
vas i vašu izobraženost nije viera, — to
je samo za seljake! — Slušajte ov moj
opis!!!)
Prije svake težke operacije na kliu R?
kakovili je on hez!ir ijno mnogo sretno izvel
navaden je hiljov veliki Chirnrg svetoj meši
prisustvovali. najviše krat u llerzogiiofspi-

P
f zdravljalo jo monarha vrlo živo pri dolezku
i ‘odlazku. Culi su se vnogobrojni uzklici:
»Živio mir!« Kirasiri i alpinski jegeri izka
zali su monarhu vojničku počasi. Njegovo
je Veličanstvo gratuliralo generalu Gebhardtu
na dobrom držanju šeregah.
—
6. marciuša. Ovacije za kralja
Ferencz Jožefa vu ničem se nerazlikuje od
onih. kaj ih je pučanstvo priredilo svom
državnom poglavaru. Vikalo se je neprestance
»Vive T empereur et le roi Fracois Josephe!«
i »Vive la France!« Susret oba vil se je
sjajno' Na dolazku vladarevu burno se je
klicalo: »V ive 1’Austriche Hongrie!« Njegovo
Veličanstvo zah valj ivalo se je radostno. Entuziazam polučil je vršak, kad su kočije
skrenule na Marijin trg.
Kad se je Njeg. Veličanstvo udaljdo,
rekel je francezki predsjednik Faure svojoj
okolini Kralj je očaran svojim boravkom vu
Francezkoj i dočekom. koji mu prirediše.
Kralj je pokazal najživlji interes za t rancezku
To je pravi vladar mira.
Kad se je vladar s nova pokazal ob
činstvu, o pet su mu priredili burne ovacije.
Opetovano se je klicalo: »Živio m ir!« Kralj
je držal škrlaka vu ruki zahvaljuči se na
vse strane. Za povratka gruvali su mužari
s gorah.
Francezki predsjednik Faure bil je za
pohoda pri kralju i kraljici opravljen salonskim
kaputom s rosetom počastne legije i pokrit
cilindrom. Ostala gospoda bila su vu velikoj uniformi. Komaj kaj su grot Paar i
Wolkenstein vu vestibulu pozdravili Fanra,
več se otvoriše vrata kraljskih odajah i Ve
ličanstva se poj aviše na pragu. Predsjednik
Faure pohrlil je k kraljici kušnul ju vu ruku.
Njeg. Veličanstvo i predsjednik pružili su
si ruke. Predsjednik je ostal fertalj vure
pri kralju.
Na odlazku kraljica je pratiki pred
sednika do vratah. Kralj izišel je črez
vestibul vu preddvorje, pružio još jednom
Fauru ruku i čekal iu, dok j * predsjednik
sel vu kočije. Na lo ga je srdačno rukom
pozdravil, a Faure je skinul cilinder. Predsjednik se je odpeljal vu Monako, da povrne
pohod ruskom prestolonasljedniku.

Željezna vrata na Dunavu probita.
Iz Oršove telegrafirali su l. marciuša:
Včera je na Dunavu probijen i posljednji
dél grebena, koji su stvarali zloglasna i plovitbi toliko pogibeljna i kvari delajoča željezna
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Amerikansko vinsko lozje.
veniga i s koicaji je moči do
biti vu preparandiji vu Ča
kovcu.

Ravnateljstvo.

NyomaiulI Ki acliel Kiilöp (Strausz Sándor) gyorssaj lóján Csáktornyán.

