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A  házasságról.
Rövid értekezésem bevezetésül szent 

Ágoston szavait idézem: »Ha Isten a nőt 
férje úrnőjéül szánta volna, úgy agyából ve
szi ki, mivel azonban társául és hasonmá
sul szánta tehát bordájából vette ki.

Ámbár már e szent férfiú magyarázata 
is a nőt helyesen a férfiú társául jelzi, azért 
a férfi és nő erejüknél és testi szerveze
tüknél fogva nem hasonlítanak egymáshoz 
és e körülmény különféle hatáskört jelöl ki 
számukra. A férfiú erősebb, izmosabb és 
kevésbbé izgékony kedélyű; a nő gyöngébb, 
érzékenyebb. A férfiú ereje az agyban rejlik, 
a nőnél a szívben, és habár a lő uralkodik 
is. mégis csak a szív  hódil.

Alkossunk képet a férfi méltóságról és 
látni fogjuk, hogy a fővonásai bölcsesség és 
vitézség. Ellenben a valódi nőiesség képe 
jóságot, szelídséget, önmegtagadást igényel. 
E tulajdonok, —  ha a házzasság egyesíti, 
szép egészet képeznek. Evvel azonban ko- 
rántse azt akarom mondani, hogy egyik 
fél ucin bírhat a másik erényeiből, sőt el
lenkezőleg! Szívtelen férfiú ép oly kevéssé 
volna alkalmas arra. hogy boldog házasság 
Oszlopát képezze, minthogy ostoba, bárgyú 
nő nem tehetne boldoggá férfiút.

A szív és ész mindkettőnél ápolást és mű
velési igényel és habár !\>pe azt mondja is.

T  Á  R  C  Z  A .

Hogy tett szert feleségre.
Klbemélés: Héilri

Már 10 év óta nem láttam egyik kedves 
ifjú kori barátomat. — Mikor megláttam, már 
nős volt.

A régi nőgyiiJöIől oly boldog állapotban ta- 
lállam. a reza esaknem tündöklőit a tarlósnak 
ígérkező boldogságtól úgy annyira, hogy sokszor 
szemein akaratlanul is fénysugaraktól bevilágított 
arczára tapadt s szivemben irigységhez hasonló 
érzés kezdett ébiedezni.

be nem is csoda, hisz barátom házi tűz
helyet, bűvölet megmagyarázhatta!! lehelele vette 
körül, mely rendkívül jótékonyan hatolt reáiu.

Miként mondám, valami megmagyarázhatta!! 
titokzatos varázslat volt az, a mi engem ittassá 
tutt: váljon a példás rend és tisztaság, mely a 
helyiségek mindenzugát ellepte, vagy az ésszerű, 
finom Ízlés, na h lyei a lakosztály szobái rendez
nék, és a szemet nem sértő kaczér pompa tette-e 
tündöklővé a művészi érzékkel díszített otthon! : 
•nagy éppen a leírhatatlan kellemességgel, zajta
lanul ténykedő háziasszony szorgoskodása idézte-e 
Hő e bűbájos állapotot, nem tudom, csak azt 
éreztem, hogv minden oldalról a boldogító béke 
tehelete vett‘körül.

Ebéd végeztével mily öremteljes mcgelége- 
r „ 1 .f"8«dla elismeiésemel. melyet önkezével 
bwilt Ízletes ételei felett kinyilvánítottam. a mit 
tettel is iparkodtam igazolni a mennyiben nagy 
pusztítást vittem véghez a feltálalt eledelekben s 
midőn a fekete kávé elfogyasztása ezéljából bará
tom dohanzó szobájába vonultunk, felesége sze
retetreméltó módon a körevet elé tolta az illatos

hogy a legtöbb nőnek semmi jelleme sincs 
és bájainak felél változatosságában leli, még 
is azt merem állítani, hogy az ily nők 
csakis csekély kezességet nyújtanak arra. 
hogy Ilii társnők, gondos anyák és gondos 
háziasszonyok lesznek. 1

A nőnek megbízható, bár engedékeny 
jellemet kell magával hoznia, ha férje lár- 
sául és barátnőjéül akar mutatkozni, a mi
ért kénytelen arra, hogy szellemi tehetségek 
körülményeihez és állásához képest művelje, 
hogy felfoghassa férje törekvéseit. Azonban 
a szellemi tehetségek a kiképzése alatt, nem 
felületes tudási értek, mely csalétkül szol
gáljon a férj számára, hanem első sorban 
értelmet a jó háziasszony, hitves és anya 
komoly kötelességei iránt, mely kötelessé
geket fájdalom! mindinkább elhanyagolják, 
és melyek alig tartoznak már a leányneve
lés sorrendjébe; továbbá élénk érdeklődést 
az irodalom és haladás terén megjelent ter
mékek iráni, nehogy ezt az olasz közmon
dást lehessen rá alkalmazni: »Némely no 
oly jó, hogy semmire se valói«

Ha tiz! akarjuk, hegy a társulásban az 
erkölesiség magas poléza éressék el. úgy a 
liszla nőiesség melleit tiszta férfiasságnak 
is kell állania. Ugyanaz az erkölcsi törvény 
alkalmazható mindkét nemre. Megrendíte
nünk az aráhy oszlopait, ha azt a véleményt 
akarunk érvényesitcui. hogy mivel a nemek

mokkav;iI felteritett dohányzó asztal! és eltávo
zott, hogy mi zavartalanul és vígan varázsolhas
suk vissza iljukoii emlékeinkéi.

< Toöáli.tlelji s pillantással kísérték szemeim 
az ilju asszonyt s midőn barátom art zára tévedt 
tekintettem. leolvashatta a néma kérdést: »Miként 
vezette a sors karjaidba e szeleteire méltó leány! V

S mintha barátom a néma kérdést megértette 
volna, igy kezdő elbeszélését:

»Igen, nem is hiheled, mily rendkívüli sa
játságos körülmény képezi alapját az én családi 
boldogságomnak.

Egyedül annak köszönhetem kimondhatatlan 
I ohlogságomat. hogy egv Ízben kelleténél több 
pezsgőt ittam.«

Mii ? kiáltók én, le. ki a józanság megteste
sülése voltál, pezsgőtől megiltasodtál volna? Az 
lehetetlen !

Hál* mennyire is hihetetlennek látszik, még 
is megtörtént.

Xo de lássad, majd elmondom és el fogod hinni.
»Midőn a jogiadon vizsgát szerencsésen le

tétiem, s közeledni láttam az időt, hogy édes jó 
anyámnak, ki értein annyit áldozott, viszonozhas
sam szivbeli jóságát: édes anyáin levelét leltem 
asztalomon. K levélben arról értesít, hogy egy tá
voli nagybátyám —- ki K. valósban kiterjedt 
praxissal biró ügyvéd — igen szerelné, ha vele 
érintkezésbe lépnék és a már terhessé vált iro
dáját átvenném.«

Minthogy azonban én, az időtájt testtel lé
lekkel a bírói pályára törekedtem, elhatároztam, 
hogy rokonom ajánlatát, kit különben sem ismer
tem. de nem is láttam soha figyelmen kívül hagyom.

Ép ilyen terveket kovácsoltam magamnak a 
jövőre nézve, midőn három jogász barátom meg
lehetős zajjal betoppan lakásomra, magukkal hoz
ván néhány palaczk franczia pezsgőt.

különbsége létezik, a férfi szabadon teheti 
azt, mi erkölcs és szokás ellen való, és ami 
a nőnek, ha azl elköveti, semmivé teszi 
birilevét. A házasság képezi a nő tulaj don- 
képeni emancipálióját; házat alkot neki, 
mely olyan mint királyság, melyben szere
lemmel. barátsággal és szelídséggel uralkodjék.

Boldog házasságok képezik az állam 
és társadalmi élet alapköveit. Hű apák, jó 
anyák gyermekeiklegjobb mintaképei. A férj 
okos tanácsadót leljen nejében: támaszát kell 
képeznie, [melyre a megpróbáltatás súlyos 
perczeiben (ámaszkodhassék: a bőn érző 
nőnek pedig mindig van vigasztaló szava, 
ha beállnak a gondok és erejét különösen 
a szenvedések közt mutatja.

Az egerszegi elemi iskolák államosítása.
A vallás- és közoktatásügyi minisztei 

Z.-Egerszegnek a községi iskolák államosí
tása tárgyában f. évi április hó 20-án tartott 
képviselőtestületi ülésén hozott határozatá
ban foglaltakat el fogadhatók nak találván, a 
vármegye kir. tűnjél ügyelőjét utasította, hogy 
a megküldött minta szerint a szerződést a 
várossal kösse meg és terjeszsze jóváha
gyás végeit a törvényhatósági közgyűlés elé, 
hogy ennek megtörténtével a szervezés tény
leg kimondható legyen.

A megküldött minta szerint az államo-

»Ma, kedves Cm egünk, mondák ők, véget ve
tünk a le unalmas józanságodnak, óhajunk —  
te vén szobatudós hogy doktorságodal zárt 
körben megünnepeljük.«

Nem maradt egyéb hátra, mint a már meg
levő pezsgős palaczkokhoz a magam részéről is 
néha inat hozatni, hogy vígkedvű barátaimmal n 
valóságban, egy kis doktoros áldomást igyunk.

Vígan poiiaraztunk bele a sötét éjszakába ; 
közbe visszaidéztük a múlt kellemes pereseit és 
megliánytuk — vetettük a jövő súlyos terheit.

Mulatságunk felelte kedélyes volt addig, inig 
lt. barátom — talán emlékszel rá, leginkább arról 
nevezetes, hogy az ivásban ritkítja párját, el nem 
kezdette az öblös poharakat forszírozni: ezt nem 
bírta ki természetem s midőn láttam, hogy több 
a kellőnél, a vita hevében elosonlam barátaim 
köréből, hálószobámba lopództam és házi posztó 
czipőbe s kabátba bújva, borközi állapotban 
ágyamra feküdtem.

Az ital mértéktelen élvezete, — a mihez, 
nem valók szokva — rendkívül bágyadttá tett. 
Pilláim ólom sulykai nehezedtek szemeimre s 
nem sokára Morpheus karjaiban pihentem. Saját
ságos álmaim voltak, érzéki csalódásom közben 
angyali karok által emelve és vive éreztem ma
gamat, lelkem keresztül barangolta a képzelet vi
lágát s midőn az annyira kellemes, csodaszerü 
lény emberi alakot öltött magára, úgy éreztem 
magamat, mintha a világ forogna velem. S mi
dőn ily lelki állapotban tovább szenderegtem, úgy 
tetszett, mintha szobám ajtaja felnyílnék és egy 
női lény közelednék hozzám. Nagyon természetes, 
hogy nem lehetett más mint az én jó háziasszo
nyom, ugyanazért halkan és barátságosan meg- 
szólitáin: »Kedves háziasszonyom, kérem várjon 
még egy kissé a kávéval, ma későid) fogok fel
kelni, mert nem jól érzem magamat.« (Foly. küv.



sitás végleges feltételei a következő pontosa
tokban foglalhatók egybe:

1) A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Zaía-Egerszeg város összes elemi nép- 
oktatásügyét 1897. évi január 1-től kezdve 
állami k /elésbe átveszi, illetve a zala-eger- 
szegi fi— 12 és 18— 15 éves tankötelesek 
törvényszerű oktatásra az 18fi8. évi 88. t. 
ez. 80. §-a alapján a jelzett időtől magyar 
tannyelvű állami elemi iskolát állít s azt a 
szükséghez képest fejleszteni fogja.

2) Zala-Egerszeg város hozott határo
zata értetmében gondoskodik eddigi 12 tan
termes iskolai épülete és az eddigi polgári 
fiúiskolái helyiség számbavételével esetleg a 
jövőben .még szükségessé váló uj iskolai 
épületek felállításával az oktatási czélokra 
mindenkor szükséges helyiségekről s elvál
lalja azok állandó jó karban tartását s éven
ként a nagy szünidőben belső takarítását és 
meszelését.

8) Átadja a város leltár mellett az ál
lami elemi iskola számára a községi iskola 
használatában volt mindennemű eddigi bú
torzatát, felszerelését és taneszközeit; gon
doskodik jövőben is az iskolai helyiségek 
kellő butorzása és a bútorzat jó karban 
tartása felöl.

4) A város a közoktatásügyi tárcza 
javára a kir. adóhivatalba szolgáltat évne- 
gyedes előleges részletekben fizetendő évi 
5000 írt járulékot, liielylyel szemben azon
ban az 5° 0-os adófizetés alól a város mind 
addig felmentetik, inig állami egyenes adója 
oly összegre nem emelkedik, bogy az utána 
eső 5°( 0-os adó az évi 5.000 Irtot felül nem 
haladja.

5) Az állami elemi iskolába járó min
dennapi tankötelesek az állami elemi isko
lában megái lapított tandíjat és felvételi di
jat. valamint a 15-krajczáros tanítói nvug- 
dijilletéket fizetni tartoznak, azonban a sze
génységüket kimutató növendékek az 1808. 
évi 88. t. czikk 51. $-a alapján a fél, vagy 
az egész tandíj alól felmentetnek.

fi) Végre az egyes tanerők után fize
tendő 12 fi tos nyugdijjárulék viselése az is
kola államosítása után is mindenkor a város 
terhe marad.

7) A városnak a fentebbi pontokban 
részletezett hozzájárulásával szemben köte
lezi magát a közoktatási kormány, hogy az 
állami elemi iskolának összes személyi és 
dologi kiadásairól gondoskodik: a községi 
iskolánál jelenleg rendes választás alapján 
alkalmazott összes okleveles tanerőket eddigi 
fizetésük, már élvezett korpótlékuk és a 
szabályszerű lakbér élvezele mellett az ál
lami elemi iskolához átveszi oly megjegy
zéssel azonban, hogy az ezentúl esedékes 
Korpótlékokra nézve az 1898. évi 2fi. t. ez. 
2. §-a lesz mérvadó.

8) A beiratkozott tankötelesek számá
nak emelkedésével a közoktatási kormány 
az állami elemi iskolához annyi rendes tan
erőt alkalmaz amennyi, ezek oktatására, 
figyelemmel az I8fi8. évi 88. I. ez. 27. §-ában 
foglalt rendelkezésre, szükséges leend. Az 
újonnan alkalmazandó tanerők javadalmát 
mindenkor a közoktatási kormány állapítja 
meg, de ez nem lehet kevesebb a város 
által most nyújtott javadalomnál. Az állami 
elemi Iskolánál a tanulók számához képest 
méltányosan megállapítandó hitoktatási dija
kat szintén a közoktatási kormány viseli.

9) Ezen szerződés hatálya alá az ipa
ros tant icz és az alsófoku kereskedelmi 
iskola nem tartozik.

K Ú L Ö N F É L É  K.
—  Főispánunk a királynál. Dr. Jankovich 

László gróf. vármegyénk főispánja a f. lm 
11-én adott általános kihallgatáson mondott 
köszönetét 0  felségének azon királyi kegy
ért. melylyel Zalavármegye élére főispánnak 
kinevezte.

—  Uj anyakönyvvezető. A m. kir. bel
ügyminiszter Zalavármegyében, a draskove-

jezi anyakönyvi kerületbe anyakönyv-vezetővé 
Mráz Nándor, ottani körjegyzőt nevezte ki és 
őt a házassági anyakönyv-vezetésével és a 
házasságkötésnél való közreműködéssel is 
megbizta.

—  A stridói plébános. Baranasics György, 
a stridói plébánia patronusa által újabban 
kinevezett kratecskói plébános, a zágrábi 

! érsek állal eddigi állásától föl nem men
tetvén, az ekként újból üresedésben levő 
plébániára értesülésünk szerint Festetits 
Jenő gróf ur ő méltósága Ivkó János pete- 
ráneczi plébánost prezentálta, kinek a meg
erősítése a zágrábi érseki szent-széktől a 
a napokban megérkezik. Az uj plébános 
Bisztriczéről való s igy Zalavármegye 
szülöttje.

—  A ..Dunántúli Közművelődési Egyesü
let" igazgató-választmánya Széli Kálmán 
elnöklete alatt f. hó fi-án Budapesten tar
tott gyűlésén az elnök indítványára elhatá
rozták. hogy a Dunántúl négy községében uj 
ovodát álitanak. a perlakit meg megnagyob
bítani kellvén. oda egy második óvónőt al
kalmaznak. Ugyanakkkor a jövő évi költ
ségvetés megállapítása után a magyarnyelv 
tanításában sikereket elért tanítók jutalma
zására 500, a nép- és vándorkönyvtár föl
állítására 1000 Irtot szavaztak meg.

—  A déli-vasut mérlege. A déli-vasut 
igazgató-tanácsa részéről kiadott 1895. évi 
mérleg szerinI a társaságra nézve ez év 
jóval kedvezőtlenebb volt az előző évinél. 
Az összes vonalak nyers bevétele 578.872 
frt csökkenést mutat fel az előbbi évhez 
képest, inig a tiszta jövödelem 229.444 frttal 
apadt. Érdekes az is. hogy a mérlegen teher 
gyanánt 3.289.Ö88 frt váltó-árfolyam vesz
teség szerepel.

—  Kifogott hulla. F. hó Ifi-án Mura- 
Füreden egy ismeretlen női holttestet talál
tak a Mura melleti iszapban. A hullát al
kalmasint a múlt heti ár vethette itt ki. 
Kilétét nem tudják. A hulla már feloszlás
nak indult. Ruházata mindazonáltal bizo
nyítja. hogy jobb osztályból való. LJjjain 
több arany gyűrűt találtak. Egyelőre a stridói 
halottas kamarába szállították, bevárva a 
hivatalos vizsgálat megejtését.

Vizsgálatok. A helybeli közs. elemi 
iskolában az évzáró vizsgálatok holnap és 
holnapután tartatnak meg. És pedig hétfőn 
8— 9-ig az 1.. 9— 10-ig a II.. 10— 12-ig a 
11!.. d. u. 2 4-ig a IYr. fiúosztályban: ked
den ugyanezzel a beosztással a leányoknál. 
A záróünnepély itt is 27-én. jövő szom
baton lesz.

—  A Csáktornyái iskolaszék és a német 
nyelv. Ab ovo a Csáktornyái községi elemi 
iskolánál az első osztályban három nyelven 
tanították az irva-olvasást: magyar, né
met és horvát nyelven. Ezen pedagógiai 
nehézségeken, mondhatni absurdumon segí
tett az iskolaszék, a mikor még 1881-ben 
a testület indokolt fölterjesztésére elhatá
rozta, hogy a német nyelvű irva-olvasást 
csak a 2-ik osztályban kezdeti meg az elemi 
iskolában. Azóta alig mullolt el 1 ‘ „  tized 
s most újabb lépést tett az iskolaszék Csák

tornya iskolájának, illetőleg a város nemze
dékének nagyobbmérvü magyarosítása felé, 
a mennyiben a német nyelvet a 2-dik és
8-ik osztályokból is kiküszöbölte s kimon
dotta, hogy a német Írásra és olvasásra 
csak a IV. osztályokban taníttatja a város 
fiait és leányait. Nem tekintve azt. hogy 
ezzel a döntéssel az apró tanulók túlságos 
megterheltetése megszűnik, nem eléggé di
csérhető hazafias határozatot is hozott az 
iskolaszék, mert a régi ezopfon változtatott 
és hatalmas rést ütött azon az elavult, in
dokolatlan fölfogáson, mintha a német nyel
vet egyenlő mértékben kellene taníttatni 

[iskoláinkban a magyarral. Elérjük vele, hogy 
nem forgácsol tátik szét többé a tanítási idő 
s az igy nyert órákat a magyar nyelvnek 
intonsivebb tanítására és gyakorlására lóg
ják fordíthatni.

A helybeli alsófoku iparos-tanoncz is
kolában múlt vasárnap tartották meg a 
záró-vizsgálatokat iparkiállitással kapcsolato
san. Ez iskolában, mely egy előkészítő- és 
bárom rendes osztályból áll. 47, fii. 28. 10. 
141 tanuló iratkozott be az év elején és 
pedig kalapos 2. csizmadia 22, fazekas 9, 
szabó 14, kőműves 5, nyerges l. kovács 8. 
kötélgyártó 5. mázoló 4, sülő 18, fodrász 8, 
czipész 10, kékfestő 4. bádogos 8 asz
talos 4, kárpitos 1. lakatos 8, mészáros 
3, kerékgyártó l. kereskedő 22. Ezek közül 
fölszabadult év közben 9; elköltözött 1 0 ; 

nem osztályozlatott 13; az osztályt ismétli 
30; felső osztályba léphet 79. —  Az isko
lában Pálya Mihály igazgatása alatt 4 tanerő 
tanított. Ez évben a hittant is tanították.

—  Megbotránkoztató eset történt m. hó
20-án Varazsdon, melynek folytatása e hó
17-én volt a varazsdi kir, törvényszéknél, 
befejezése pedig majd a fogházban lesz. — 
Május 20-án a szoboticzai tanulók részére 
Benkoveczen majálist rendeztek. Stamper- 
ger Antal varazsdi joggyakornok ugyanabban 
az időben ott mulatván, a tanulő-iljuságtól 
elcsent egy zászlót, melyet felöltőjébe csa
varva. Varazsdra vitt. Még ugyanaznap este 
Hajas vendéglőjébe ment a zászlóval, ahol 
dicsekedett azzal, bogy magyar zászlóra tett 
szert. Mivel senki sem hallgatott reá, innen 
csakhamar egy kávéházba ment, ahol elő
vette a magyar zászlót, nagy hangon ma
gára hívta a kávéházi közönség figyelmét 
s orrát a zászlóba fújta, azt összetépte s 
földhöz vágva azon toporzékolt. Erre két. 
a vasútról hazaérkező ferenezrendi-szerzetes- 
töl gyulát kért, hogy a zászlót elégesse. Az 
egyik szerzetes (Varga) megbotránkozva s 
azzal utasította vissza a kérést, hogy nem 
ad gyufát, mert ő magyar. -Stamperger jóg- 
gyakornok megbotránkoztató magaviseleté
nek egy honvéd főhadnagy vetett véget, aki 
kijelentette, hogyha megmeri gyújtani a 
zászlót, levágja a karját. Ezekután a kávé
ház tulajdonosa a vitéz gyakornokot kiuta
sította helyiségeiből. Stamperger egy másik 
kávéházba ment, ott is a zászlóval akart 
botrányt idézni elő, de nem talált el\ tár
sakra. —  A végtárgyalás ebben az ügyben 
e hó 17-én a varazsdi törvényszéknél volt. 
Számos tanú idéztetett be. A törvényszék 
tekintettel arra, hogy részeg fővel követte 
el a botrányt, hat heti, minden pénteken 

böjttel szigorított börtönre Ítélte el Stainper-



j»ort. Varazsdon Általános megbotránkozást 
szüli Stamperger csalekedele.

A tanképesitö-vizsgálatok c lm 10-én
fejeztettek be a Csáktornyái áll. tanítóképző
in tézet ben tlr. Uuzsieska Kálmán kii*. lan
lel ugyelő elnöklete alatt. A 22 jelölt közül 
| vissza lepel t. I két tantárgyból s 2 egv 
tantárgyból félévre visszavettetett. Képesitte- 
lett 18 még pedig: jeles eredménnyel 7. 
jó eredménnyel 10 és elégséges eredmény- 
i,yt.| l jelölt. A jelöltekhez kir. taniélögyeíü 
a vizsgálat eredményének kihirdetésekor1 
beszédet intézett, melyben őket a tanítói 
hivatás nagy fontosságára emlékezteit 1 s 
Isten áldását kívánta életükre és műkö
désűkre.

. Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató
a fő- és székváros, valamint a kiállítás te
rületéi írásban és képben bőén és érdeke
sen mulatja be az olvasónak. A Millenniumi 
Kalauz Kiállítási Útmutató Budapest térké
pével van ellátva s czélszerü és szakavatott 
beosztásánál fogva, hivatva van arra. hogy a 
fővárosba érkezőket végigvezesse Budapest 
és az ezredéves kiállítás területén, felsorolja 
és illusztrálja annak nevezetességeit és lát
ványosságait. megjelöli az irányokat, nedve
ken kérdezősködés nélkül eligazodhalik. szó
val birtokosának kellemes és szórakoztató 
tolmácsa leend. Ára 50 kr. kapható: Fischel 
Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedésében.

— Fischel Fülöp ( Strausz Sándor) nyomda
üzlete részére egy tanuló felvétetik. 3 — f 
közép vagy polgári iskolát végzett ifjak 
előnyben részesülnek.

C S A K  X 0  K .

A  kiállítási faluról.
Irta: Dr. Kovács Gyula.

(Folytatás.)

Mindszenti portának jutott a í-ik szám. 
Takaros udvar. KI van látva mindennel, még 
a galambdúcznak, tejesköesöglarlónak. góré- 
nők. ólaknak is jutott hely az udvaron. 
Csongrádmegye építtette. A ház maga az 
utczára vet, homlokzata díszes faépítmény, 
tetőzete előrebukó. a homlokzat falán viz- 
vezetö deszka fut végig. Mindkét szobája be 
van népesítve. Ünnepi hangulat mind a 
kellőben. A hátsó házban a fiatalok vannak 
együtt. A menyecske kártyát \et. kisebb 
buga mindkét karjával az asztalra könyö
kölve lesi a kártya jóslatot, mellette áll a 
jövendőbelije, mosolyog, úgy látszik, nem 
sok ügyeimet vet a sógorasszony meséire. 
Az első házban az öregek vannak. Az ösz- 
bajuszu gazda újságot olvas, az asszony 
bibliát forgat.

Az 5-ik szám alatt a kalotaszegi ház 
fekszik. A ház előtt virágos kertecske. A 
rózsafa, a pünkösdi rózsa, az orgonavirág 
nem hiányzik belőle. Faház ez. kontyos 
födéllel. Végigfutó tornácznak utczára néző 
elejét csinos farács takarja el. Az u t c z a a j l o  

festett bálványfái. a dúczfedél, a leveles kapu 
oly vonzók, oly kedvesek! Bent a házban 
most ért végett az eljegyzés. Vőlegény és 
menyasszony már megcserélték a nászaján
dékot. a kérő is elégül len mosolyog, nem 
hiába járt. A fátyolos menyecskében n leendő 
nászasszonyra ismerünk, süteményt hozott 
a fiataloknak.

A szomszédos ház Somogymegye ékes 
csökölyi háza, mellette n toroczköi, a festői 
loroczkói népviselet bemutatására Ez a 
toroczkói nép eredetileg Stájerból került. 
Ma egy szálig mind magyar. A faj szépsé
gét egt»sz Erdélyben széllében-hosszában is
merik. Az első házban nem laknak, az a

vendégeknek való. Ebben áll a magas ágy. 
melyben három sorban 2 darabjával hat 
párna van berakva. A párnahéjak liliommal 
vannak kivárn á, kék. fekete és pirosban. Az 
ágy mellett a festett láda áll. e mellett pad- 
láda a fölött a falra való deszka, az abla
kos sarokban végül az asztal. Ezt üli körül 
e pillanatban a háznép. A pártás leány 
tükör előtt ül —  a templomba készül s 
csinosítja magát. Az asszony a cziframellé- 
nyes fiának mutogat az ábécében.

A N-ik szám alatt a nógrádmegyei Fo
lyik István építkezett. Ki is irta a ház hom
lokzatára, hogy Isten segítségével« végezte 
be a munkát. E2 a ház az internationale 
színében gazdag. Piros az asszony szoknyája, 
a leány hajpántlikája, a fejkendő, a vállra- 
való. de még a csizma is. Bemutatom az 
itt egybegyiill társaságot. Az a kis hamiskás 
szemű szőke ott a halszélén a jövő aratás 
után kerül főkötő alá: alig lő  éves a szen
tem. s már is kérője van. A daliás legény 
ott melleibe a bátyja, a család szemefénye. 
Az a rókaprémes, kékposztós bundájú a 
szomszédból került komámasszonv most 
tereferélnek együtt. elmennek-e a szom
szédfalusi búcsúra?

A szives olvasók jól jegyezzék meg 
maguknak a ü-ik számot. Emelet és ajtó 
nem szükséges, — el nem lehet téveszteni. 
Ez a ház a legtősgyökeresebb magyar épít
kezést. a sátoros tetőt mulatja. A legsötétebb 
Göcsejből való. Mikor .Jankó kollegámmal 
elmondtuk a megyei alispánnak, hogy Ze- 
beczkéröl akarunk typusl vinni a kiállítási 
faluba. — nem hitt szavainknak!

Választásunk jó volt, —  mutatja az a 
tetszés melyben ez a rózsafüzéres festésű, 
elől tornáczos ház részesül. Az egész udvar 
körül van építve. A gazda éber szeme belát 
mindent: ólát. pitvart, lakó szobát — min
dent, — mindent!

Szívesen mutatnám be itt is a kis- 
komáromi menyecskéi, kinek selyem ruhája, 
kaczkiásan hátrakötött koutya —  előre tu
dom sok tetszést fog aratni, ha nem 
kellene a szomszéd házba sietnünk, a hol 
most ritka látvány tárul szemünk elé: kon- 
venezió-fizelés folyik. Beállított a pitykegom- 
bos nadrágu kondás a széleskari májú kalap
jára büszke gulyás. A kondás számadása
—  úgy látszik — már rendben is van; a 
gazda leolvasta az ezüst forintosokat az asz
talra: a számadó kalaplevéve áll előtte —  
a hűséges Bodri kutya mellette. A gulyás 
az ajtóban állapodott meg, olt várja be. mig 
a másikkal elvégezte a sort a nemzetes ur.

Annyi természetesség, annyi naivság 
alig van csak egy ház bábalakjainak jele- 
uetezésében. mint a szomszédos borsodiban. 
A gyékényből vert tetejű ház rácsos kapuján 
belépve, takaros udvart, a pitvarban sürgö
lődő kövesdi menyecskét találunk.

Nagy eset van a háznál!
Az »ember«, mikor még együtt ették 

a huszároknál a Sziráki Józsival a proton
tól. meghívta vendégségre a jó l'egyverbaj- 
társát. Most jött el —  a bugával együtt. 
Ki is öltöztek a leikeim! A sziráki leány 
ám csak selyemben meg bársonyban jár. a 
legény szűrét meg hat hétig varrta a mis- 
kolczi szabó. —  majd hogy a szemét rajta 
nem hagyta! Vígan koczintanak egymással
—  mint régi jó pajtásokhoz illik —  a le
gények, e ház Zsuzsója meg vígan önti a 
kancsóból a kerti bort.

Kérem ne szomorodjanak el tüstént, 
ha Veszprém megye oszloptornáczos házába 
lépnek! A szent-gáli nép nem mind ily öreg 
ám, mint a mi itteni alakjaink. De hát a

népviseletért, meg a múltak emlékéért sokat 
meg kellett tenni. Ez a bakonyközepi nép 
hajdan udvari vadász- és kanász-szolgála- 
tokat végzett: ma csak az öregje tud róla.
A nénike is a kemencze mellett, a mint 
olt a czirmost czirogalja. bizonynyal csak 
a múltra gondol, és az ősz Szemző bácsi, 
a mint az ablak mellett ülve pipája füstjét 
eregeti, ezeket a mull emlékeit fejtegeti az 
Andris kanász előtt a ki a hétrevaló szakmá
jáért jött be vasárnap reggelén.

Már előre tudom, hogy nagy kíván
csisággal várják a megnevezését A 13-ik 
számú háznak, mert ezt a házat mindenki, 
a ki még látta, dicsérte, magasztalta. Az a 
rokonszenv-e az oka. mely Ivei a csángók 
iránt viseltetünk, avagy azok a zöld alapon 
tarka virággal festett ablakdeszkák, avagy 
az a csin. tisztaság, mely a házat környezi?

nem tudom, de az bizonyos, hogy mikor 
én e nép között jártam, a nép józan taka
rékossága. az asszony nép keresetlen tiszta
fehér öltözéke, vallásossága, barátságos mo
dora engem is egyszerre megnyert. A ház 
egész belső berendezése, az egyöntetű styl- 
ben készült bútorok, a kerti virágokból ko
szorút fonó leányok méltó képét nyújtják a 
takaros keretnek!

A falu végére értünk! Elhalgatok —  
mert a mit itt látnak, az már magától be
szed. Tizenhét czigány van itt egybegyülve, 
sátor alatt tanyázva és a putri körül. Egyik 
szeget kovácsol, a másik katlant foltoz, a 
harmadik gazdátlan tyúkot főz. pipál a ne
gyedik stb. József föherczeg telepítette őket 
ide. A falu nem is lehetne el nélkülük. —  
valamint ők sem a falu nélkül!

★  **

Az ország németajkú lakossága nép
életének bemutatására Szebenmegye száz. 
Metzenzéf város német. Torontálmegye sváb. 
Xyitra vármegye felvidéki német házakat 
épillettek. Ez a négy ház nyitja meg a nem
zetiségi sori!

A szászház oszlop tornáczos pitvarára a 
Laube -ra lépcső vezet. A szászok festői 

viseletében 5 alak van a házban, melynek 
bútorzata egyöntetűen eredeti szász festés
sel készült A falakon ónkanták és tányárok, 
tarka virágú tálak. az asztal le van ta
karva. mint mikor valami készül; csillog, 
fénylik minden! A menyasszonyi diszbeöl
tözött leány nyugodtan teszi kezébe válasz
tokjának a magáét, az öregek áldása rajtuk.

i Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGITAl JÓZSEF. ZRÍNYI KAROLY.
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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S v e  p o š i l jk e  t i č u č s e  z a d r ž a ja  

n o v in a h . n a j s e  p o š i l ja ju  na 

im e  Margitai Jožefa u re d n ik a  

vu  Č a k o v e c .

Izdateljstvo:
K n j iž a r a  F i s c h e l  F i l i p o v a  

k a m  s e  p r e d p la t e  i o b z n  in e  na 
p o š i l ja ju .

M E D J I M U B J E
horvatskom i magjarskom jeziku izlazečj družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden  jed e n k ra t i to : vu svake nedelju.

Predplatna cena je:
N a  c e lo  l e t o  . . . .  4  (Vt 

N a  po l  l el  a . . . .  2  frt. 

N a  č e t v e r i  le t a  . . . 1 |j j

P o j e d in i  b r o j i  k o š ta je  10  kr.

Obznane se poleg pogodbe 
I fal računajij.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Med ji murske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d. * i

Mi lőni iške svetčanosti. poldova ringa pred novu palač u državnega grol Aladár Karátsonyi, grof (ljuro Maihilli,
' " * sabora. markgrof Aleksander Fallavicini, i barun

Osi noga juniuša vn Budimpešti bil je Na čelu povorke jahalo je šest glasnika J ul io Kévay ter zastupnici: grof Albin Csáky, 
glavni milenijske proslave. Divno mu je s trubama; za njima sjajni banderij iz svili Géjza Josipovich. Julio Jusih, Ivan Klobu- 
vréme posl užilo. Vu jutro sakupili su se na magjarskib varmegjijali sa zastavam pred- sitzky, barun Fedor Nikoliscb, grof Karlo 
generalskog livadi vu Budimu vsi sudioniei vodjen ministrom Perczelom; za tim sjajna Fongratz. Štefan Szluha i Kugen Zichy; na 
poklonstvene svetčane povorke, od kuda su grupa od 45 članova magnatske hiže na dalje stupaše eskadrona husarah, a za 
ob 9 vuri krenuli ustanovljenim redom konjih; zastupnici klera vu gala-kočijah; njom su se vozili vu sjajnili kočijah knoz- 
pred kraljevski dvor. gde su vse zemaljske gala-kočije gtavnoga grada; eskadrona lin- [»rimaš Vaszary. dvorska, pratnja. minister-
i municipalne zastave —  vsili skupa 100 sarah: jedenajst magnata sa zastavama ze- predsjednik barun BánfTy i minister a latere 
na broju —  pred Njih. Veličanstvi sagnute. maija ovim redom: Erdelj: grof Andraš barun Jósika; sledile su sjajne kočije bana 
Njegova Veličanstva kralj i kraljica ter ovde Bethlen; Bugarska: grof Jožef Teleki; Kuma- Kliuen-llédervárya, kr. tavernika grofa Franje 
baraveči članovi vladarske hiže nadvojvode: nija: grof Ženo Csáky: Lodomerija: grof Zicbya, kr. dvorsko,4 ineštra grofa Géjze 
Fridrik, Jožef, Jožef AugusL Ferdinand vele- hnbro Széchenyi mlajši: Galicija: grof Miliajlo Szapárya. kr. vrh. komornika grofa Aladara 
vojvoda toskanski, Leopold Salvator, Ljudevit Esterházy: Srbija: grof Stefan Keglevich; Andrássya, kraljevskog vrliovnog p ebarnika 
Salva tor. Franjo Salvator. Ferdinando Sat- Bosna: grof Gejza Andrássy: Slavonija: knez grofa Tassi la Festeticsa i kr. vrb. stolnika 
vator, Eugen i princ Fiiip Koburg, ter nadvoj- Nikola Fállly; llorvatska: grof Tlieodor Fe- grofa Imbre Szécsenyia mlajšega, 
kinje: Štefanija, Izabella. Augusta, Aliča, jaesevicli: Dalmacija: grof Franjo Nádasdy; Napokon su sljedili vu sjajnili kočijah 
Marija Anna. Elisabeta, Klolilda i Marija Magjarška: Bela Vay. grol Tibor Károlyi, podpredsjednik magnatske
Doroteja sakupili su se vu salonu kraljičinu, Iza stjegonoša st upa hi je magjarška hiže: grof Ljudevit Apponv. vrhovni dvorski 
od kuda su stopili na balkon, kad je ban- kninska straža, a za njom vožene su šestero- maršal, grof Ladislav Fejácsevicb, grof Fra- 
derij stupil pred dvor. Kad su se zastave pregoni dvorske gala-kočije s krunitbenim njo Erdódy, grof Antim Cziráky, grof Julio 
sagnule na poklon nastalo je burno klica- insignijama, kočije bile su sprevadjane no- Szapáry. Desider Szilágyi i više magnatah i 
nje kralju i kraljici, —  a Veličanstva se čelnici grada, krunskom stražom i častnici, zastupnika.
milostivo klaujajuči zahvaljivahu. Za krunskim insignijama vozili su se vu Fred sgradom parlamenta bili su za

Fokebdob je Njegovo Veličanstvo raz- šesleroprežnili gala-kočijab obedva kraljeva proboda na posehnoj tribuni sakupljeni čla- 
gledalo banderij ter mu Izjavilo svoje zado- povjerenika knez Pavel Eszterházy. i Kolo- novi diplomalskog sbora. koji su sligli po- 
voljstvo krenula je povorka iz kraljevskog man Tisza ter obedva krimska čuvani Jožef sebnim vlakom iz B ra. za tim austrijski 
dvora mi cirkvu svetog Matije po korunu Szlávv i barun Béla Badvanszky. Vu slede- ministri, članovi auslrijske deleg trije i par- 
svetoga Stefana i kruuitbene insignije, a tada čim kočijama sledili su opredeljeni za nošenje lainenta ter članovi inozemne štampe. 
je pošla preko Margaretskog mosla i Leo- krunitbenih insignija članovi magnalske hiže; N i jez *re i jezera občinstvu slajalo je

Z A B A V A .

0 nad-imenih.
V Magjarskoj Horvatskoj, Niemačkoj. 

Buskoj, Turskoj i valjda posvud, kud ljudi 
po dvieh nogah hode, imaju tu bedastu 
navadu nadimena si davati i time se raz- 
draživati, kak da i bez tog ižmišljavanja 
nebi dosta bolih na svietu bilo. Ovak se 
poštovani Avaič, jer je jednoč, još za svoje 
mladosti uekakovu zmešariju imal na solari, 
odmali je pričel »šolar« zvali, ili bolje drugi 
du onu to nadime metnuli i kakli takov je 
i a grob otišel. Tak se zove Kiš.-malek. 
Kezel-kozlek. Fintaric-salaininko i t. d. Drugi 
opet dobe imena: puklavec, čoravec, kelila- 
vec. šepavec, belko, hrdjavec: sama nadimena, 
koja ljudem njihove falinge spočitavaju. na 
k oj ih su oni baš toliko krivi, koliko rimski 
cesar Auguslus na milenijumskoj izložbi u 
Budapesti. —  I baš radi toga sam ovu na
vadu odmali iz početka bedastom navadom 
nazval.

Ali niti nije težko takovo nadime čovieku 
izmisliti. K tomu nije potrebno baš puno 
sečke n glavi imati; jer takove izvanjske 
tielesne taiinge lahko svaki vidi, koj ima 
oči u glavi.

Medjutim ide to više kral žalibože tak 
daleko. da se polag tog nadimena i pravo 
ime dotičnoga zaboravi i da dečki i dievoj-

čice na ulici samo nadime istoga pozuaju, 
dočim njegovo pravo ime nikada još niti 
izgovoriti nisu čuli. U takovom slučaju mogu 
onda stranjski ljudi dojti u nepriliku, nko- 
prem su posve nedužni i ništ nemru za to.

Takovu jedmi pripoviest hoču vam ovde 
pripoviedati.

Dojde vam tu u sredini lieta jedan 
skroz i skroz učeni professor iz Bndapešte 
u Keszthely. Tam dohadja ju mnogi slranjskj 
po lietu. jer ondešnji krčmari čovieka nesleču 
čisto, nego samo m  pol, ondešnje pučanslvo 
je prijatelj no a okolica osobito liepa i vugodna. 
Coviek more po najliepših bregovih bodali 
i videti, da je naša zemlja ravnic kvrgasta 
i puklava. ali da ju je gospodin Bog ipak 
tak liepo skup složil. da nemore bili liepše; 
a čoviek se onde more i u Babilonu kupati 
i u vodi na pesku sedeč vodom prekali 
kak žaln. bez da bi zato ikornu moral 
odgovoran biti. a prosto mu je i ribare gle
dati kak iz te mlake vleču svojemi mrežami 
fogaše, krape i druge raznovrstne ribe, koje 
koje onde na miestu more i od ribarov 
kupiti, ako ima novac i ako se zna šnjimi 
m igjarski dospomenuli.

I čoviek more bili k vegasti i puk la vi 
kak god i naša zemlja, i sliep i šepavi, a 
ipak zalo more imuli naj liepše srdce i čud. 
A ako hude zvrieincnom svoje glave, samo- 
ladan i zloban. tak to budeš ti na sudnjem

danu imal odgovarati radi tvojega draženja 
i bockanja i vekivečnog zmišljavanja.

Frofessor anda. koj cielo beto za knji
gami sedi i po njih ziskava. kak su naši 
stari meso pekli i jeli. dok još nisu Jerov- 
čani knjini svojemi lončeki i ranglicami 
hodili —  i kak su kuhali pivo i pili. dok 
im još Totički nisu svoja stekla na prodaj 
nosili, takov professor. naravski da hoče 
jedan krat i čistoga. friškoga zraka u svoja 
pincsi u vlači li tam pri jezerišču i po bregili 
okolo Keszthely*. I Vislo pak je po bregovih 
hod malo ležki. t. j. težeši od hoda po 
peštanskem laracu ili po sienčanoj p r o m e 

nadi. sloga si hoče malo jaču i debiju ba
linu kupili, a utoni mu hude svaki pravdal.

On na ulici spazi dečeca u Adamovoj 
olmči i u ponošenorn ali čislom odielu pak 
mak.tr je i pokrpano. Dečec u jedne tačke 
pobira, kaj od krav odpada i od konjev; 
jer on je siromačec ali pametan, pak zna. 
kaj je po ceslali i vulicali smetje to je na 
polju i senokošab zlato. Toga anda dečeca 
professor nagovori i hoče od njega sazuati. 
gde bi si mogel jednu dosta debelu i jaku 
balinu kupiti.

Dečec vzorno svog slani nalog škrljaka 
iz glavo, i veli prijaleljno, kak so lo več 
Keszllielyska dieca od svojih skroz litiilt 
učiteljah reče; »Nek samo idu tu u ov štacun 
k-jarcu, on lakove trži i na stoline«.



m vulicah. kojim je prolazita povorka, a 
vnogobrojne tribine i vsi obloki bili su 
piuii občinstva.

Kad je  svetčana povorka stigla pred 
palača državnog sabora, opredeljeni magnati 
i zastopniki dignuli su krunitbene insignije 
iz kočijah, ter ib odnesli vu sjedničku dvo
rana. gde sa ob 11 vuri obed ve liiže držali 
zajedničku sjedniču.

Pokehdob su se članovi sakupili. uve
deni su nadvojvode i odpračeui su na 
odredjena mjesta, dočirn su nadvojvodkinje 
išle vu ložu.

Predsjedali su vu ime magnatske liiže 
grof Tibor Károlyi, vu ime zastupničke biže 
Desider Szilágyi, a jedini predmet dnev.ioga 
reda bil je nakon pozdravnih govora pred- 
sjedničkih: Citanje zakonskega članka, kojim 
se uzakonjuje uspomena na proslava jezero- 
Ijetnice Magjarske.

** *
Več sama divna palača novog parla

menta na dunavskoj obali, koja je današnjem 
svetčanošču otvorena, kadra je. da vsakega 
osobito zanima. Na velika vrata ulazi se 
k velikem stubištu. koje podupiru i noše 
st lipovi od švedskog granita i čerlenog i 
žuteg mramora. Na stropu naslikan je grb 
Magjarske i dvč alegeričke treske od pro- 
fessera Lotza: neeborivost zakona i apote- 
oza ustava.

I•rije nege li se udje vu vidiku dvorana 
za svetčanosti. vidi se na le voj strani na 
niramornoj strelici mramerna pleča, vu kojoj 
je dletom urezan milenijski zakon.

Dvorana za svetčanosti okrugla je. ima 
20 metara vu promjeru. Okružuje ju stu- 
povlje od raznobejnog mramora. a medju 
stupovi sloji na podnožjih pod baldahini 
id magjarskib knezovab. li veni od cinka 
polvchromnim načinom, a nad njima nji- 
Jio vi grbov i.

Dvorana je bogato pozlačena, obloki 
ukrašeni dragocjenim slikarijama. Mramorni 
pod pokrit je sagovi. Naproliv ulazu po
stavljen je stalak za koranu ter sjedala za 
predsjeduike i bilježnike. Na desno i Ijevo

Pro lessor stupi u štacun u kujem je 
bas sam gospodar bil i uljiidno reče: Ibo
sim gjspon Jarac, ja bi si rad jedmi malo 
debiju balinu kupili«.

Vi bi na to morali srditost štacunarevu 
videti! O.i se najine nije jai\%c vzal. nego 
Steni, kak se to mnogi poštovani trgorae 
zeve; ali jer je svojom špičastom bradicom. 
posve proti svojoj volji, rečeno) životinji bil 
spodoben, dali su mu to nadime, a dečec 
nje nikaj bil kriv. da je Steni mislil, pro- 
tessor ga hoče luckati. le je kaki i kuhani 

u cielom licu črleni iza pulta skočil, 
neizmerno pričel psovati, i professora. koj 
s,‘ tomu uiti nadjal nije, bez svakog okle- 
Va,l.ja iz štacuna van hitil i to prek drč rovih  
tačkah lak. da su z ipraščale i se potrle. 
Prolessor si je ravnic pri toni na mehko 
l(‘Kel, ali mu baš nije bilo prevugodno.

Ovak se more čovieku dogoditi timi 
nadinieni. Kad bi se ljudi toga odučili. 
mnogo neugodnost bi tim i sebi drugomu 
prišparali.

•sad se mnogi dobročudni čtevec boji 
7,A Ječeča i misli, laj sad dobi doma puna 
1'leca. kad s potrtimi tačkami do j de. ( '.leveč 
'•‘‘k se umiri, jer professor ji* lakaj dobro- 
(,|,dan. Kad je zeznal kak se dela stvar 
1,na' ^Jd je dečecu tri forinta i timi si je

estrade podignute su tribine za nadvojvod
kinje i diplomah'. Na galeriji, gde imade 
samo za 9(> osoba mjesta, smjestili su se 
članovi austrijskoga parlamenta i delegacije 
ter stranjski novinari.

Dokehdoh je korana svetog Štefana s 
ostalim insignijama unešena vu dvoranu ter 
postavljena na mjesto. poredali su se oko 
nje čuvari, na šlo su ušli uz klicanje nad
vojvode.

I z največu napetost slušateljstva ustal 
je za tim podpredsjednik magnatske liiže 
grof Tibor Károlyi, ter je shodnim govorom 
odprl sjedniču.

Iza loga govora, prečtel je bilježnik 
Anlun Molnar sankcionireni milenijski zakon, 
koji je pvzdravljen zanosnim klicanjem.

Time je sjednica zaključena. Članovi 
dvora izpraceni su klicanjem iz dvorane, 
ter su se zaputili natrag vu kralj. dvor. 
Članovi parlamenta zadržali su se pol vure 
zaradi odmora vu pobočnih sobah, a za 
tim j * cela svetčana povorka opet krenu la 
vu Hudim na poklon pred Njegovo Veli
čanstvo.

Krimske insignije opet su odnesene 
vu dvorske gala-kočije, ter je povorka kre- 
uula Vackim bulevardom trgom Kranj e Josipa, 
mostom-lančanikoin vu Hudim, gde su korana 
i ostale insignije pospravljene vu kraljevskoj 
palači vu dvorani za audijeucije. Kod insig- 
nijab ostala je počastim straža.

K A J  J E  N 0 Y 0 G A ?

Nadvojvoda Ljudevit Salvator,
Ovili dauah sligel je vu Beč rčdki 

gost: nadvojvoda Ljudevit Salvator, rodjeni 
stric nadvojvode Leopolda Salvatora i sta- 
reši bral Ijeta 1890. izčeznuloga Ivana Ortha, 
nadvojvode Ivana Salvatora. Nadvojvoda 
Ljudevit Salvator živi redov ilo na oloku 
Malőréi (Baleari) ter st* bavi etnografskim i 
zooložkim študijama. Kakti pisec izvrstnih 
knjigah on je ua dobrom glasu, pak se i 
vozilu misli, da je nadvojvoda došel vu Beč

plačuci dečec kupil tačke nove u cieloj oko
lici najliepše.

A professorom opravil mora oštarjašica, 
pri kojoj je odšel, u ilielo vzeti.

1’urček dobi vadlingu.
Dok je lendavski Parček, još podpuno 

zdrav bil. I. j. okrugli kak krugla. znal jt* biti i 
prevzelan. pripoviedal je kajkakve šale isli- 
nite i neistinite, znal je dražiti cielo stolno 
druži v« > spočitavajuč im razne neistinite, ali 
u šili pristojne stvari i u obče on je bil 
čoviek skojim je bilo moči ugodno živeli.

Negda još, dok Purček nije bil tak 
bogat, tla bi iz svojega mogel živeti, tieral 
j<* liškališiju, a stanoval u Leltenyi. Oti onud 
jt* znal dojli k-sudu u Goričane, u Prelog, 
u llodošane i I. tl. le jo poslie službenog 
posla bil vrlo ugodan prijatelj pri stolu 
sedečega druživa, i ja sam ga više krat znal 
poslušati i sit mu se nasmejali.

Za ono vrieme. kad je Purček iz Lebenye 
hodil u Goričane, Prelog, Hodosane i t. d. 
bil je szolga biro g. K. a njegov esküdt g. 
G., prveši dosta debel, ali Purčeku nit iz 
daleka par. a drugi kak hrt suh. Ov suhi 
bil je još kakli dijak pri lovljenju lopte 
jedan otl najlletnijih. a kad pak je jednoč 
vittel po Kanizsi tekliča (Šnellaufera) bežati, 
koj je za pol ure cielu Kanizsu obletel, bil

da udesi izdanje koga djela. Nadvojvoda 
koji je rodjen L anglista 1817., vlastnik je 
Ő8. pješačke regimente i oberster ter nije 
oženjen. Odšel je vu carskom dvoru bečkom.

Nadvojvoda Otto.
Nadvojvoda Otto, koji se sada nalazi 

kakli oberster vu Šopronu, bil če doskora 
imenovan generalmajorom i zapovjednikom 
brigade vu Beču. Nadvojvoda če se sa svo
jom familijom nastaniti vu palača vu Augar- 
tenu. Obed ve naj mlajše kčeri pokojnog 
nadvojvode Karla Ljudevita, Marija Anun- 
cijata i Elisabeta. proglašene su punoljetnim. 
Prvoj je 20, drugoj 18 godina.

Naša vojska.
Prema predlogom, podnešenim delega

cijam, imati če austro-rnag|arska vojska Ijeta 
1897.: 12 generala topničiva i konjaničtva; 
72 podmaršala, 110 generalmajora, 849 
obersterov, 891 podobersterov, 979 majora, 
2810 kapetana I. razreda. 128» kapetana 
II. razreda. »805 nadporučnika i 4905 po- 
ručnika. — skupa 15.958 olicirov.

K tomu valja još pribrojiti: 2027 sve- 
čenikah, auditora. doktorah i računovodjah; 
2057 vojnih činovnikab. 580 profoza i raznih 
vojnih poslužnikah. — anda skupa: 20.572 
gagista.

Nadalje imati če vojska: oficirskih za- 
mjenikah 2242. podolicirov 87.707, vodnika 
i vojnika 228.004, oficirskih poslužnikah 
17.879. invalida vu lokalnoj obskrbi 700. 
Cjelokupna obranbena jakost broji anda 
802.109 osobah.

Koti ratne mornarice imade: 080 oficirah 
(2 admirala, 2 podadmirala i 5 contre-admi- 
rala), 8 svečenikah, 9 auditora, 02 doktora, 
288 techuički činovnikab, 858 ina činovni
kab, 108 poslužnikah, 1807 telniičkog pomoč- 
nog osoblja, 7500 mornarali, skupa 
10.825 osoba. Po lom broji prezenfno stanje 
cčle obranbene jakusti vu miru 812.494 
osobe.

Erarskih konjah imade vsega skupa 
58.922.

mu je jedini ideal bitrina u hiežanju tak 
tla jt* negda i več kakti esküdt znal pod 
večer, kad ga nije nitko videl okolo svoje 
kliče —  čini mi se u Subotici biežati i 
noge si u premetanju viežbati, za da svoj 
ideal največu hilriuu u hiežanju postigne, 
kčemu mu je mršavost tiela kak hrt, mnogo 
podpomagala.

Jedan kral je gosp. esküdt G. sedel u 
u Prelogu u velikoj oštariji, gde su pri 
istem stolu sedeli i sudac K. i Purček L., 
koj poslednji je opazil, da g. G. podjedno 
gledi pod stol i očmi primieravu svakoga 
njegve noge i u sebi prosadjuje jeli bi mogle 
njegovim par biti, harem kaj se hitrine tiče.

Veli na jedan krat Purček: »Čuju g. 
G. ako boču ja bum se znjimi vadlal, 'da 
ako budetno mi dva skupa bežali, oni mene 
nebutlu moguči preteči, ali dva koraka mi 
moraj u naprvo dati, a biežali budemo onde. 
gde bum ja odredil.«

Sad bi vi bili morali čuti onoga smieha 
okolo stola, sreča da se je koža na trbuhu 
svakoga pružila, drugač bi svi bili popucali, 
da bi im bilo moči jetra u utrobi videti.

Znano je. da je jednoč lisica sa rakom 
i jež sa zajcom za okladu biežal, ali to nije 
bilo nikaj proti hrtu G. i elefantu Purčeku
L., koj svoje noge več nekoliko godinah 
niti videti nije bil moguči.

Zato su ostali okolo sedeči, Purčekovim
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M A R G I T  A l  J Ó Z S E F .
C fia vili su rád nik

G L Á D  F E R E N C  Z. '

Nyitttér.* !
K rovat alatt kazlaitokért som alaki, som tártaim I 

tok in tót bon nőm vállal felelősséget a Szóik  {

Foulárd-selymet 60 krtóld Irt 35 kiig métoronként 
japáni. cliinai stb. a legújabb mintázattal és s / i -  

nokiion. u. m. fekete, feliéi* és színes llonnohortf 
sólymot 3f> krtól 14 Irt Öő kr. métoronként sima. 
csikós, koczkázotl, mintázott damasztot stb. {mintegy 
240 különböző minőségben, 2000 szili és mintázatial 
s. a. t.) megrendelt áru postakor és vúnnnontoson u 
házhoz szállítva, mintákat postafordultával küld : 
Henneberg G. <s. és k. udvari szállító selyemgyára 
Zürichben. Svájczba ezimzett levelekre 10 kros, leve
lező lapokra ő kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintéztötnek. 2
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Pályázati hirdetmény.
Csáktornya városánál üresedésben levő egy

rendüli állásra
pályázat hirdet lelik.

A rendőr javadalmazása : havi utólagos részletekben fizetendő évi 
2 0 0  trt f iz e té s  OO in k b ő r  ő s  ru h a  ő itn in n y .

Felhivalnak mindazok kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy sza
bályszerűen orvosi bizonyitványnyal is felszerelt kérvényüket a 
városi elöljáróságnál ju n iu s  h ő  2 0 -if/ n y n jt s ő k  be .

Csáktornyán 1890. évi junius hó 19.

r>4o í—i Az elöljáróság.

Az Alsó-Lendva lentii uradalom föbérnöksége Jegeli vosi erdő- 
irtásában szép minőségű gyertyánfa elad«') alanljelzett árakban és bár
mikor elszá Ilit haló.

I. oszt. hasáb erdei ölenkint ( I l 5  cnlm.) 8 frt 40 kr.
II. 7 „ 35 „
dorongva 6 „ 85 „

Nyomatott Fisehel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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