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A lap wellomi részén* vonatkozó

MURAKÖZ

minden közlemény
H a r g i t a i J ó z s e f szorkosztö
nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
pitid,«*l Külöp könyvkereskedése,
Ide küldendők az előfizetési dijak,
nviltterek és hirdetések.

magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Hazaszeretet és híthííséü*.
Kgy alkalmi beszédnek iinpressiója alatt
állunk, a midőn a fenti czim alatt ** helyt
cikkezünk. Szívhez szóló szent igék bonyomása adja kezünkbe a tollat. Iiogv a
Szrnt István napján a helybeli róni. kai ti.
templomban elhangzott installáló beszéd foly
tán támadt érzelmeinket megszóllaltassnk.
hogy örömmel adjunk hirl örömünkről azok
nak is. kik nem hallották, miként fogja föl
papi állását Mincsek Melbiádesz. a helybeli
plébániához H évre újonnan megválasztott
iötisztelendö Adminisztrátor!
Kgy alkalmi beszédről van csak szó.
melyhez hasonló nem egy hangzott már el.
kiváll az idén. nem egyszer, de akárhány
szor. De kiváltó fontosságot tulajdonítunk
épen ennek az egynek, mert a szentegyház
falai között lett intézve a ha liga lósághoz.
Onnan, a hol vajmi ritkán van alkalmunk
ily erős. hazafias szellemben mondott lélek
emelő szónok latokban gyönyörköd Inunk.
S foglalkozunk a beszéddel, mert a mi
gondolataink jutottak benne kifejezésre. Az
a tónus szólalt meg e szent helyen ezúttal,
mely szivünket, agyunkat elfoglalja. Magától,
invit nélkül nyúlt felénk a jobb. hogy mun
kánkban támogasson arról a helyről, a mely
felé oly szívesen, de hiába nyújtottuk ki
kéröleg. Iiivogalólag karjainkat oly sokszor,
hogy munkatársai szerezzünk magasztos hi
vatásunkhoz
itt a határszélen.
Igen. mert a papi állás

Nyilttér petitsorra 10 kr.

M egjelenik h e te n k in t e g y s ze r: v a s á rn a p .

A »Csáktornyái Takarékpénztár . Muraközi Takarékpénztár', a

nem kizárólag

T Á R C Z A.
A viír Múzsa uj hajléka.
A budapesti Vigsziiiházröl.

Mióta a göi-ök istenségek nem járnak lo b ié
a földein s a kilencz Múzsa kiköltözött az Olyml*us(„i bírt szeli ős lakásból s visszaröppent a ha
talmas Jupiterrel együtt az égbe, azóta itt lenn
lényegesen m egváltoztak a lakásviszonyok. Mesés
Olympus te. a te berkeid és ligeteid m m voltak
parczellákra osztva és helyrajzi meg betéti szá
mokkal. tulajdoni és lehel-lapokkal ellátott telektotayvhe lajstrom ozva! Isteneid szabadjára csatongoltak a vén Homérosz által megénekelt pindaroszi
leitekben s ha bájos nimfáid a tilosba tévedtek
olykor-olykor, nem alkalmaztak rájuk semmiféle
inezőrendőri törvényt. Klöször azért, mert akkor
mezőrendőri törvény nem is volt még, másodszor
lne8 ha lett volna is, a bájos nimfák tilosba té
vedése
más paragrafus alá tartozott.
IH* ne bolygassuk

Hirdetések elfogadtatnak:

a mvthologiai

klasszikus

pikantériáját!
A nagy Jupiter nem kalandozik töhlié a föld,"»n s mióta Kán-isten meghalt: azóta a Múzsák
8t> találnak töhlié ingyen-szállást itt lenn. legfeljebb
,S5‘k a fűzfapoéták verseiben.
Valójában úgy áll a d o lo g , hogy ma már a
Múzsák is csak lelekkönyvezett leiken találnak
Raguknak hajlékot s minthogy caliopétól kedzve
erpszihoréig mind a kilencz nagyon kényes ter

Budapesten : (íoldberger A. V. és
Kckstein B. hird. irod. B ecsben:
S, balek II Dukes M., Oppelik A.,
Daube tl. L. és társánál és Herndl.
hetilap.
Brünben: SU*rn M

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

csak a hit igéinek a hirdetésére való! Az egy
ház nem tisztán és egy *diil arra alakult,
hogy csak a vallás széni ihletétől áthatott
tanokat terjessze! Lelkész és templom az
összes emberi javak erősítésére, ápolására
van hivatva? Ks ha ez i> a czélja. a hogy
ezt ez alkalommal a templomban hallottuk
is. vájjon hagyhatná-e ügyeimén kívül leg
nagyobb javunkat, legféltettebb kincsünket:
édes Hazánkat, melyet oly gyönyörű kép
ben lesieti meg remek szavakkal lelkes szó
nokunk: a mely iránt való szerelőiről oly
szivetinditó szavakkal s hasonlatokban el
mélkedett.
Ilogy nem hagyhatja, erről meg volt a
magunk nézete már eddig is. S hogy meg
fokozódik is bennünk ez a tudat a jövőben
nagyobb mértékben, része van benne az
idei szenl-istváunapi szónoklatnak, mely a
szószékről nyilatkoztatta ki. hogy a hazasze
retet ápolása nemcsak, hogy nincs kizárva
a lelkész és egyház teendőinek sorából, de
egyenesen kötelessége az l r szolgájának,
hogy misszióját ez irányban is teljesítse.
Mi volna akkor, ha valamennyi lelkésze
a Muraköznek igv fogná fel hivatását! Mily
gyors tempóban valósulnának meg édes ál
maink ! Mily könnyű volna ezt a szelíd né
pei. melynek magyar érzelmeiben nem ké
telkedünk. mert még soha nem csalódtunk
benne- az édes anya kebelére öleltelni. ha
,i templomot is fölhasználnék arra. hogy al
kalomadtán a hazaszeretet szent igéit cse
pegtessük a nem rosszindulatú idegenajku
népnek fogékony szivébe!

Persze, hogy ehhez legalább is jóakarat
kellene! Csakhogy a lelkészi kar jórészében
épen ez az. mely hiányzik. Szerintük a temp
lom nem lehel politikai nézetek terjesztésé
nek tanyája. A lelkész nem feledkezhet^
meg magáról annyira, hogy a magyarosítás
bajnokának fölesküdjék. Mert respektálni
kell minden nemzetiségnek a maga nyelvét;
nem szabad egyetlen egy tagját sem a la
kosságnak nemzeti érzelmeiben háborgatni,
megtámadni: mert ez megsértése volna az
ember jogainak, lealacsonyitása a papi állás
és hivatás magasztosságának.
Igen. efféle nyilatkozatokat hallunk, mi
vel
a magyar haza fiságról és a ma
gyar nyelvnek a terjesztéséről van szó. Dog
matikai álláspontot foglal el a lelkészi kar
jó része, nem mondjuk többsége, mert alkal
masnak. talán ürügynek találja ennek pallásljábaburkolódzhatni - - érzelmeinél fogva!
Az igaz. föltesszük, hogy ennek a han
gulatnak . ennek a részben való nembánomságnak okát a körülményekb *u is k *11 keres
nünk. Xem tartoznék Muraköz a zágrábi
egyházmegye keretébe, sok lehetne más
képen: annyi mindenesetre, hogy ellenséges
érzelmű, a hazafias szellemnek ártani akaró
pap hivatalt itt nem viselne.
De azért a mostani viszonyok mellett
is sok másként lehetne! Csak állana oda a
templom az iskola mellé; csak sietne se
gítségén* a lelkész a tanítónak fárasztó mun
kájában . nem volna oly silány az eredmény
magyarosítás tekintetében a felekezeti isko
lákban. s nem is menne oly fehérholló

mészetű hölgyerske, nincs költségesebb valami,
mint egy-egy uj hajlékot teremteni a számukra.
Nem érik be egy illatos houdoirral.
palota
kell nekik, a mely százezrekbe kerül!
KI diói az elöljáró beszédből tán megsejti a
nyájas tárcza-olvasó, hogy a modern színházakról
akarok beszélni.
S a modern építés talán sehol sem meriti
ki úgy ráfi inéi iáját és fényűzését, mint épen a
színházakban. Manapság mar nemcsak a darabot
kritizálják meg, a melyet nézünk, hanem magát a
színházat is. a melyben nézzük, s a színházba já 
rás élvezetéhez szinte hozzá tartozik, hogy a szín
padi Múzsának olyan hajlékban adózhassunk tap
sainkkal. a mely *a kor színvonalán áll.*
S mikor az ifjú magyar főváros mesés fejlődéséiől beszélünk, bizonyos büszkeséggel mutatunk
színházainkra is, a melyek úgy a kényelem, mint
a fényűzés szempontjából is túltesznek sok euró
pai nagyváros színházain.
S a vig Múzsának a legújabb Lipót-köruti
hajléka teljes-tökéletesen megérdemli ezt a hókot.
Csak egy pillantást kell vetni ebbe a színházba,
hogy az ember meggyőződjék a felől, hogy a mo
dern színházépítés techni*ájn a legnagyobb töké
letességre emelkedett ennek a Múzsahajléknak a
felépítésénél. A kétezer-háromszáz négyszögméter
területen álló épület külsejéről nem is gyanítaná
az ember, hogy a nézőtér milyen impozáns nagy
ságú. színpada és összes helyiségei milyen tágasak.
A Yifisziuház színpada a legnagyobb a budapesti
színházaké közt s nézőtere csuk valamivel áll az
Operáé mögött.

Condoskodtak hátsó színpadról is. A föld
szinten vannak szertárak, hu torrak Iá rak. szofista
szobák és öltözők is. továbbá kapuspáholy és gép
műhely. Az elliptikus előcsarnokból alkalmas m ó
d on szolgál több szimetrikusan alkalmazott nyitás
a két-két karzat és páholy-lépt sőhöz.
A mezzanin n.agában foglalja az udvar pá
holyát, a melyhez külön lépcső vezet, van itt ezen
felül 1Ü kisebb-nagyobb páholy és néhány női
öltöző.
Az elsóemeleten a vesz ti bűi fölötti tér ru
határ gyanánt szolgál: a nézőteret itt is folyosó
veszi körül. Van itt 217 erkélyszék. 20 páholy
stb. stb.
A második emeleten \ páholy, .‘Mfl ülő és
120 állóhely stb. stb. Az itt levő szertár egymaga
negyven méter hosszú. A vesztibül fölötti ellip
tikus teret biifTé ezéljaira használják föl. A néző
térről kétoldalt 7 7 nyitás vezet ki az aszfalto
zott nyitott terrászokra, a melyek tűzvész esetén
jó szolgálatokat tehetnek.
A :to zenészre számított orkeszter süllyesz
tett helyen van. A nézőtér hátrafelé amfiteátrálisan emelkedik ugyan, igy az összes emeletsorok,
szintúgy a menyezetek is.
A hátsó színpad mögött dohogó szolgál oly
czélra. hogy lovak, kocsik is színpadra legyenek
szállíthatók.
Az nhfisorimn van a központi fütő és szel
lőző berendezés: egy óriási elektromos pulzátor
óránként tiOJMIO köbméter l'riss le \<‘göt

az

h lagsorhn n

elhelyezett keverő kamaráim.

A színház belsejében

mindenütt

aranyozott

számba a magyar szó a fogékony muraközi a Szent-István napján elmondott hitszónok- 88 pénzkor Szt.-lvánra érkező vonatot be
latban oly megható módon kifejezésre várja. továbbá este a *8 ó. 80 pénzkor
nép körében!
Nagy-Kanizsáról Szt.-lvánra érkezőkel pedig
Addig, a inig a templom ellenlábasa juott.
Példát vehetne a vidék klérusa a Csák Zala-Egerszegre beszállítsa.
marad az iskolának; inig a szószék nem emel
kedik oda, hogy piedestalu! szolgáljon a leg tornyái Adminisztrátor hazafias föllépésétől.
A belügyminiszter állal Zala-Egerszegre
szentebb érzés, kötelesség, a hazaszeretet S nem vallaná kárát, mert rokonszenvet engedélyezett helyettes anyakönyvi állásra
magasztosságának hirdetésére, terjesztésére : ébresztene elhatározásával maga iránt a jelentkezett liz pályázó közül a közigazga
hiába lesz az összeség minden törekvése; magyar intelligenczia körében is. s az álta tási bizottság kinevezésre H é d e y Alajos
hiába a tanító fáradhatatlan ambieziója; a luk hirdetett hazaszeretet csak fokozná a Lajos perlaki járásbirósági Írnokot, hodosáni
Magyar Haza eredményt e vidékeiméin fog hívőkben a hithíiséget is. mert nem látná anyakönyvvezető helyettest s okleveles jegy
várhatni, mert ill a nép körében úgyszólván a klérusban akadályát nemzeti ügyének, de zői hozza javaslatba.
gigászi munka megy végbe, ha a templom barátját födözné föl benne, kiben szövet
Anyakönyvvezető helyettesekké a stridói
ségest, vezetőt nyert a Haza iránt való kö
is az ügynek segítségére nem siet.
anyakönyvi kerületben Novak László stridói
telességeinek
bit
teljesítésében.
Minő véleménnyel volna a nép a tanító
Ebből az okból üdvözöljük a fiatal községi aljegyzőt, a mura-szerdahelyiben
magyarositási munkája felől, minő véle
Horváth Antal mura-szerdahelyi földbirtokost,
ménnyel a Haza fogalma iránt, ha a sze Adminisztrátort uj hivatalában. Köszöntjük
a szoboticzaiban Brunner Cyula jegyzői Ír
öl
érzelmeiért,
melyeket
oly
nemes
elhatá
meiben oly magasan álló szószék is ily ban
rozással székfoglalása alkalmával kifejezésre nokot hozza kinevezés végett a közigazgón szöllaina meg a templomban!
jgalási bizottság a belügyminiszternél ja
juttatott.
Megmérhetetlen következményei volná
vaslatba.
A
rokonszénv.
mely
első
nyilvános
nak ennek; tanúink reá a ruthének, az olá
szereplését
kiséri.
buzditólag
hathat
reá:
A nagyfalusi és királylaki állami isko
hok. a szerbek vallása által nemzetiségük
ből kivelköztetet! véreink, kik csakis a pap mert meggyőződhetett, hogy szavai szívhez lák részére tervezeti építkezést a miniszter
révén , vesztek el a magyar nemzetre nézve. szöllotlak; s tapasztalni fogja, hogy e szi most nem teljesíthetvén, a jövő év negye
Hisz az a fölény, melylyel a vallásos nép vek azért a szellemért, melynek e szét helyen dében az összes miiszaki iratok kapcsában
Sze
előli a papi állás rendelkezik; annak a hely és szomszédságában mint házfőnök oly bát teendő újabb jelentés! rendelt el.
nek és alkalomnak a magasztossága, mely a ran aj hit nyitott, hálásak lesznek irányában mélyesen intézkedett Miira-Szerdahelyeu a
millenáris állami iskola helyiségének átala
templomot az ember elölt nagyságában meg a jövőben is.
Mi meg kitartást kívánunk neki uj kítása és bebútorozása iráni.
Jelenté
mérhetetlen. szinte felfoghatatlan szent helylyé teszi, előre biztosit sikert bármely vál működési koréhoz. Legyen munkása a ha hogy a Csáktornyái polgári liu- és leányis
lalkozáshoz. Hogyne nyerne az egyház köz zafias szellemnek kivül-belül egyaránt, hogy kolák tantestületeihez még szükséges tanerők
reműködése segítségével a magyarosítás ügye! Csáktornya ne csak megmaradjon a ma ügyében a pályázat kiiratoll.
Hogy is várhatunk eredményt e téren, a gyarságnak emporumja, de magyarságban
A lelenyei járás föszolgabirájának je
mig egyház és iskola vállvetve együtt nem egyre erősödjék.
lenlése a letenyei. egyedulai. lót-szent-mártom,
S
ha
az
egyház
is
segítségünkre
lesz.
működik!
tót-szerdahelyi, becsehelyi. bánok-szt.-györgyi
a jövőben mun is kételkedhetünk!
és puszta-magyaródi gyermeknienedékházak
iskola és egyház kontaktusba kerülne
megnyitásáról tudomásul vétetett s Pola köz
ez által. A munka, mit a vidék iskolái vé
ségnek a kéri felmentés egyelőre egy évre
geznek. nagvobbrészben nem veszne kárba, A Iludnpestrc Hinduink iigyelmnbv!
Végleges megállapodás szerint a mura megadatott
mert a mit a pap segítségével az iskola
eredményesebben produkálna, a pap a temp köziek e hó 27-én reggel 7 órakor Csák tor
A miniszter a dráva-szent.-iváni r k
lomban a szószéken folytatná. Az iskolából tornyáról és Mura-Királyról induló külön iskola részére 100 Irt államsegélyt utal
kilépett nemzedék a magyarnyelv ismereteiben vonalon mennek Budapestre. a kiállítás meg ványozóit
ennek folytán nemcsak megerösittetnék. de tekintésére. Érkezés Hudapestre a Déli-vasat hazaszeretete is fokoztatnék. a magyar nyelv indóházához d. ti. 2 lírakor. A felrándulők az
és Haza iránt való tisztelet a felnőttek, az nap megtekintik Budavárai, azután a fővá
Ilivatiilos rovat.
eddig magyar iskolai nevelésben nem ré ros nevezetességeit, a második és harmadik
napot (28. 29.) a kiállításnak szentelik. Haza
szesült idősebbek körében fejlesztelnék.
Hirdetmény.
Csakhogy ehhez természetesen hazafias 29-én este 7 órakor indulnak a Déli vasút
() Császári és Apostoli Királyi Felsége
pályaudvarából.
Eddig
összesen
Tvíb-an
je
akarat kell. Oly hazafias elhatározás, a minő
lentkeztek a felulazásra, még pedig a Csák a f. évi őszi katonai nagy hadgyakorlatok
alkalmával vármegyénket legmagasabb meg
stukkóinunkávai találkozunk, különösen szép a tornyái járásból 80i-en, a perlaki járásból
jelenésével szerencséi lel ni fogja.
proscenium nyilasnak díszesen tagozott és aranyo 2 12-en.
Ez örvendetes alkalmid szolgálván arra.
zott széles kerete. A nézőtér mennyezetét ugyan
hogy Zalavármegye közönsége az ősi szo
csak érdekes slukkómü disziti. a mely egybeol
vadni latszik a menyezetfesteiuénnyel.
káshoz híven hódolatát küldöttsége állal ki
Közigazgatósúgi biz. ülése.
A menyezeten Goát József, Jókai Mór és
fejezze. küldöttség megválasztása ezéljából
Szigligeti Kde öröknevű Írónknak arezképei láthatók.
A megyei közigazgatási bizottság augusz f. évi augusztus hő 24-én délelőtti 10 óraAz épület külsején vígjáték irodalmunk másik két
jelesének, Csiky Hergely és Kisfaludy Károknak tus havi illését dr. gróf Jankovics László bor Zala-Egerszegen rendkívüli törvényhaló
óriási méretű mellszobrait helyezték el a főhom főispán Öméltóságának elnöklete alatt f. hó sági bizotlsági közgyűlés fog tartatni, melyre
lokzat jobb- és baloldali körmélyedésébe.
12-én tartotta.
a törvényhatósági bizottság tagjai tisztelet
A büfleket, czukrázda- és egyéb helyiségeket
Az alispáni havi jelentés helyeslőleg iéi meghivatnak.
gazdag, bronz-szinti selyemdraperiák és igen szép
tudomásul vétetett.
Zala-Egerszeg, 1890. augusztus 18.
bútorok ékesítik. A XIV. Lajos korabeli bútorzat
A közigazgatási bizottság a szolgabiróteljesen elüt a színházi bútorok ismert sablonjától.
/>#*. yvóf •tnnkovlvs L hsz/ó sA\,
A főcsillár a kividről látható lanterna bel ságok utján felhívja a körjegyzőket, hogy
ZalavArmegye főispánja.
sejébe teljesen fölvonható, úgy hogy a másodeme figyelmeztessék a községi elöljáróságokat arra,
leti nézőközönségnek nincs útjában. K csilláron miszerint a miniszteri rendelet intézkedésé
kivid a páholyok mellvédjein és a falakon nagy
hez képes jégverések alkalmával az adóleszámmal helyezlek el világitó testeket.
K
L Ö X É L É K.
A színház biztonsága tekintetében a legmdsz- irás eszközlése végeit nem elegendő a jég
szebb menő intézkedéseket telték meg. Az épü verésnek egyszerűen hivatalból való bejelen
- - A király születése napja Csáktornyán.
letben elhelyezett tüzőrséget nagy számmal alkal tése. hanem szükséges, hogy az illető köz 0 felsége születése napját a szokásos ke
mazott tűzjelző villamos esöngétyükkel értesítik ségekben a kárvallottak, vagy ezek közül gyeletlel és fénnyel e hó 18-án városunka netutám veszedelemről. A nézőteret a színpad
legalább keltő, tegyen jelentést a jegyzőség- ban is megünnepelték. 9 órakor a rom
tól szépen megfestett vasfüggöny választja el. A
kaih. templomban gyűlt össze a közönség,
terrászok, a jól szellőzött és nappal is világos nél s ezek bejelentése terjesztessék fel.
A magy. államvasutak igazgatóságát hogy a hivatalos képviselőkkel az élén a
körfolyosók hozzájárulnak a színház teljes biz
tonságához.
feliratilag megkeresi a közigazgatási bizott Minősek Melchiádesz adminisztrátor czellebIlyen fényes hajlékot kapott a vig Múzsa a ság az iránt, hogy Zala-Egerszeg és Szt.-Iván rálása mellett mondott üunepies isteniliszlipólköruti. negyedik magyarszinházban és semmi
között a már létező h. é. vonal összekötte teleten részt vegyen. A szent mise végén a
kétségein benne, hogy Kutcrpe kisasszony, ha
tésen kívül oly vonatot indítson, amely az Hymnusz imaszerü akkordjait állva hall
visszaállítanák régi lakását Helikon hegyén*, kö
utasokat a Szl.-lvánról Nagy-Kanizsára reg gatták végig a hívők s jól esik konstatál
szönettel vissuütasitaná és azt mondaná :
— M eni, megmaradok a budapesti Vig- gel f> ó. f)7 pénzkor induló vonalhoz ki nunk, hogy az eddigi szokástól elléröleg a
•zinliAzbun|
Mórkut, József. ; szállítsa s a Nagy-Kanizsáról reggel 7 ó. lelkészek is ott maradtak ez alatt az oltár
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előtt, u iíií íl jelenvoltakhan határozottan
jó hatást keltett.
Az izraelita imaházban
10 órakor kezdődött az istenitisztetet. Ili
Schwarz Jakah rabbi mondott alkalmi be
szédet. mely át volt hatva a fejedelem iránt
való loválitástól és hazaszeretettől egyaránt.
\ figyelemmel hallgatott beszéd után a jól
betanított kar a Ilymnuszt énekelte el, mire
végezetül a rabbi imát mondott a fejede
lemre és Hazára.

d. u. I
Mécsbe.

órakor

utaznak el Pragerhof felé polgári fiúiskola irodájában. Ezt megelőzőleg
aug. hó 31-én lesznek a pót- és javitóvizsTanitóválasztás. A légrádi községi gálatuk mindkét intézetben külön-külön.
iskolánál üresedésben voll egyik tanítói Vizsgálatra csak azok bocsáttatnak, kik aug.
állásra az ottani iskolaszék Májczen Ferencz 15-ig folyamodványukat a polg. iskola igaz
oki. tanítói választotta meg.
gatóságához ez iránt benyújtották. A fölvé
A katonai lakbér-osztályozás tekinte telre nézve az értesítőben közöltek szolgál
tében fontos leiratot kapott e hó 4-én Csák nak ulbaigazilásul. —
A tanévnek Veni
tornya városának elöljárósága a zágrábi had Sanktévai való ünnepies megnyitása szep
test-parancsnokságtól, melyben a hadügy tember 5-én iorténik meg.
Az igazgatóság.
— Szent Isván napját igaz hazafias áhí minisztériumnak 1890. julius 18-án 3121.
Szerencsétlenség. Szászkőn Kukovec*
tattal ülték meg e hó 20-án városunkban sz. a. kell körrendeletét a város közönsé Mária | í éves gyermek pajkosságból felve
is. A föl lobogózott hivatalos helyiségek derüli gével tudatja. Összefüggésben van e leirat a tette magát apja udvarán a lóra s lova
szint kölcsönöztek a város külsejének, eszébe lovassági kaszárnya fölépítése alkalmából a golni akart rajta. A ló ledobta a kis leányt
juttatva mindenkinek, hogy a nemzet ünne katonai lakbér-osztály megállapítása ezéljá- aki megütvén magát, belső elvérzés követ
pel. ünnepli első bölcs királyának drága ból kiküldött piihatoló-bizottság jelentésével, keztében egy óra múlva meghalt. Az orvos
emlékezetét. Az ünnepies istenitisztelet ez mely döntés végeit a honvédelmi miniszté rendőri eljárás Szalmái Jószef szolgabiró
alkalomból d. e. 1 I órakor végezték a róni. rium utján a hagügy-miniszteriumhoz ter- vezetése mellett e hó 16-án teljesittetett.
kalh. templomban. A Matyi Mark hittanár jesztetelt föl. K szerint Csáktornya városa a
Állategészségügy. A Csáktornyái já
által mondott szent misét megelőzőleg Min fenli naptól számítva véglegesen és utóla rásban ismét kiütött a sertésvész. Eddig 15
ősek Melchiádesz adminisztrátor emlékezett gosan 1900. végéig a katonai lakbérnek községben van meg a baj. A szomszédos
meg a magyar nemzet első széni királyáról. 0-ik osztályába soroztaiik. mi némileg eltér járásokban meg a szarvasmarba közt ütött
Gyönyörű szavakban dicsőítette magasztos a puhatoló-hizoltság föl terjesztésétől mert a ki a ragadós száj- és körömfájás.
tetleil és fejtegette mélységes hazafiságlól vegyes-bizottság a 4-ik osztályba való sorozA Csáktornyái gőzfürdő igazgatósága
álkatoll remek beszédben a magyar nemzet tatásl véleményezte. Miután ennek megfele iul értesítést vettünk, hogy a fürdüintézet a
ezredéves múltját, bebizonyítani törekedvén, lő ig az állami tisztviselők lakásbére is módo most folyó átalakítások miatt egy időre a t.
mint halljuk
a helybeli áll. közönség által nem vehető igénybe. A meg
hogy a nemzet leghatalmasabb volt akkor, sul.
mikor a kerestet védelmezte s hogy Magyar- alkalmazottak körében mozgalom indult nyitás annak idejében köztudomásra hoország is csak addig fog fönnállani. inig meg. hogy illetékes helyen e hadügy-minisz- zatik.
— Öngyilkosság. Novák György király
a kérészhez hő marad. S azért hazaszere teri körrendeletre ligyelmezlellessenek s hogv
tetre inti a hallgatóságot, hogy ennek alap ennek alapján a polgári tisztviselők lakás- laki földmivelő vallási őrjöngésben szenve
deti. amióta, Mária-Czellböl, ahol búcsún volt,
ján a hit hőségben is
megerősödhessék. bén* is kiigazittassék.
Installáczió. I)r. Schwarz Mór. lurócz- megjött. Folyton imádkozott s az olvasót
Költő ihletséggel festvén a hazát és fejteget
vén a hazaszeretetei, a Mindenhatónak. szent-márloni rabbi uj hivatalába való ün morzsolta. E hó 18-án éjjel a telke alatt
Széni Istvánnak s a Boldogságon Szűz nepélyes beiktatása f. hó 25-ikén kedden lölydogáló patakba ölte magát. Mikor meg
Mindazon barátaim és ismerő találták, a nyaka körül is olvasó volt csa
nek apaszsztrofálása után a Ilymnusz első történik.
strófájával fejezte be hitszónoklalát.
A seim. kiktől uj állomásomra való távozásom varva. A patak, melybe bele ölte magát,
Csáktornyái zárda élére állított adminisztrá előtt sajnálatomra el nem búcsúzhattam, alig volt egy méter mély. A nép azt rebes
tornak beköszöntője volt ez a szép predi- fogadják ez utón legszivélyesebb bucsukö- geti róla, hogy a lelkiismeret vitte a csen
káczió. S a hatással, mit elért, meglehet a szönlésemet. (Csáktornyán 1896. aug. 20. I)r. des őrületbe s az öngyikosságba, mert ö
lett volna a pár év előtt agyonlőtt mihálymég fiatal zárdafőnök elégedve, meri alig Schwarz Mór rabbi.
Halálozás. Ilorvát József uyug. áll. falvi érdész halálának az okozója.
hangzott el a helybeli templomban oly egy
. Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató",
házi beszéd mely olymérvü kellemes feltű isk. tanilő mull héten 7í éves korában,
nést kelltett volna a hallgatóságban, mini Szászkőn elhunyt. A megboldogult. ki az a fő- és székváros, valamint a kiállítás te
ez az alkalmi beszéd. Kgy csapással hódí 18 í8-ki szabadságharcban mint honvéd is har- rületéi írásban és képben hűen és érdeke
totta meg a magyar intelligencziát a maga czoll. a Muraközben legutóbb a Zrinyifal- sen mutatja be az olvasónak. A Millenniumi
részére, a mely bizonyára a jövőben is szi-, vai majd rácz-kanizsai áll. iskolákban mű Kalauz Kiállítási üt mutató* Budapest térké
vesen meg fogja hallgatni egyházi beszéd ködői! s saját kérésére történi nvugdijazía- pével vau ellátva s czélszerü és szakavatott
jeit a lelkes papnak, ki ily egészséges h»ha lásáig előrehaladt kora daczára is lelkes beosztásánál fogva, hivatva van arra, hogy a
zafias szellemmel tartotta bevonulásál a tagja voll a magyarosító tanítói gárdának. fővárosba érkezőket végigvezesse Budapest
Csáktornyái zárdába. Csak a hely szentsége Horváth József a honvédek nyugdij-alapjá- és az ezredéves kiállítás területén, felsorolja
tartotta vissza a hallgatóságot, hogy elra ból is élvezeti nyugdijai. .Nyugodjék békes és illusztrálja annak nevezetességeit és lát
ványosságait. megjelöli az irányokat, melye
gadtatásának tetszésnyilvánításokkal hango ségben ’
Millenáris iskola. Az ezredéves évfor- ken kérdezösködés nélkül eligazodhatok, szó
san kifejezést adjon, miben azonban nem
fukarkodott templomon kívül, a hol szívélye «Iu I<'» megörökitése alkalmából fölállítani val birtokosának kellemes és szórakoztató
sen gratullálta meg a szónokol igazán szép czélhavett állami elemi iskolák köze tudva tolmácsa leend. Ára 50 kr. kapható: Fischel
levőleg a mura-szerdahelyi közs. iskolát is Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedésében.
szónoklatáért.
fölvették. Az előmunkálatok a helyszínén
Schwarz Gyula varazsdi bútorkeres
Disponálás. Zrínyi Miklós uj misés
már annyira haladtak, hogy kir. tanfelü kedő és díszítő, mai hirdetését ajánljuk t.
káplánt a zágrábi érsek Šandrevacra dispogyelő szerződést is már kötött Szmodiss olvasóink b. figyelmébe.
nálta Kőrös-Belovár vármegyébe.
Viktor ház- és földbirtokossal, kinek kényel
Eljegyzés. Ilon ái Dénes, a cs. és kir. mes épületében fog az iskola elhelyezési
4N. gyalogezred őrmestere Pozsonyban, je találni. Lesz benne két tanterem, egy na
gyet váltott f. hó 15-én özv. Walter Jakabné gyobb igazgatói családos és egy kisebb se
leányával Karolin kisasszonynyal.
gédtanítói garzonlakás. Az iskola szeptem
A hadgyakorlatokról, melyek Csáklor- berben nyílik meg.
Postautalványok, illőivé ezekkel kül
nyán és vidékén tartatnak meg. a leghite
lesebb forrásból a következő értesülést sze dőit pénzek átvételére eddig I \ napi halárreztük: () Felsége, a király szeptember idő voll. az újabb miniszteri rendelet sze
^Ü-án d. n. I óra 15 perczkor érkezik Prá- rint csak 8 napi határidő van engedélyezve;
gerhol felől Csáktornyára. A külföldi álla- amennyiben a pénz 8 nap alatt át nem vé
luok katonai attaschéi szeptember 20-án telik. a feladónak az vissza lesz küldve.
Pécsből Kanizsa felől este 9 óra 50 percz- Figyelmeztetjük a közönséget ezen körül
kor érkeznek. Megérkezésükkor a várőterem- ményre.
A beiratások a helybeli áll polgári
hen lógnak vacsorálni s azután lakásukra
menni. Szeptember 2J, 22 és 23-án tartat- fiú- és leányiskolában az idei iskolai évre
n,ftk a hadgyakorlatok. O Felsége 23-án 2 szeptember I í-ik napjain történnek és
ura 30 perczkor d. u. indul a zala-ujvári pedig a polgári fiúiskolában mindenkor d. e.
Kastély|H>l és pont 3 órakor a Csáktornyái 8 órától 12 óráig, a leányiskolában d. u.
pályaudvarból. A katonai attaschék 24-én 2— 5 óráig, minden két iskola részére a t
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Yu Čakovcu, 1896. 2‘!-ya augustuža.

Sve pošiljk«' tičučse zadržiija

Knjižara F i s c h e l Filipova,

MEDJIMURJE

kam se predplate i ol»znane

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk

novinah, naj sc pošiljaju na
mc

Margitai Jožefa

urednika

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

pošiljaju.

Broj i>4.
Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .

4 fn.

Na pol lela................ 2 fi t.
Na čet vert leta . . .

I fpt.

Pojedini broji koštajč 10 kr.
Obznane se poleg pogodbe
l fal računajú.

Izlazi svaki tije de n je d e n k ra t i to : vu s v a k e nedelju.

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

Nekaj iz gospodarstva.
(Konce.)

Kad se nahadja glina pod mekotom,
tada kišnica težko vu dubljinu probija. Zato
nastaju. ako zemljišče nije nagnjeno, moč
vare. mali zviranjki, dapače i mlake. Kad
se pak premočena glinata zemlja osuši, jako
se stegne i otvrdne. Od tud biva. da glina
za podulje suše puca. Po toni postaja dosta
gluboke pukotine.
JJiline slaboga korenja rastu na glinatom tlu dosta sporo: jer im korenje težko
prodire vu sbitu zemlju. Nu rastline jakoga
korenja prodni ležeše vu nju, ter stoje na
lakovu tlu tim čvršče.
Vu glinatom tlu raztvara se gnoj jako
hitro (sporo): zato ga Iréba obilno na jeden
put zagnojiti, (ilinato zemljišče no treba tak
gusto (cesto) gnojiti, kak zemljišče rahlo i
sipko. Glinato tlo treba česlo a i duboko
orati. Nu za oranje treba uvjek pogoditi
pravo boru (vrčme), kad je naj mre zemlja
na toliko samo vlažna da more plug valjano
zabrazditi, a da se zemlja za plug ne lepi,
da se neodvaljiiju prevelike grude, ter da
se ne lice. Osobito je hasnovito vu jesen
orali glinato tlo. jer ono vu zimi premrzne
ter se vse grudje zdrobi (razmrvi).
Od pitomih naših rastlina uspevaju na
gliuatoj mekoti: pšenica, ječmen, djetelica,
grahorica i repica; menje: brž i krumpir.
Vočke (sadje) na glinatom tlu izrvžene su
vnogim betegom.

2.
Pčsek. Prispodobimo li pčsek sa vu
gli- Budupest nu posebnim vlaku. Vlak
nom. opaziti čemo, da su njegova svojstva hude došel vu Budapest ob 2 vuri po
posve različita od svojstva gline. Pesek se poldan. Brvi den hude se pogledal
vu vodi ne razmače, niti se vu njoj razBudapest varas, drugi i tretji den iz
tapa. Nalijemo li na pčsek vode, ona če
krozanj proči kak kroz rešeto. Pjeskovilo ložba. Odlaz iz Budapesta di/no hude
tlo vrlo liilro gubi, jer vodu propušta i jer tretji den, 29, vu sobota ob 7 vur na
večer. Popisalo nas je do vezda b4(>
se ona lehko izparuje.
Nz golom pesku nemore nikaj rasli: Medjimureov. i to iz čakovečkog ko
zato Ireba da hude vu pesku harem nekaj lera 204, iz preločkog kotara 242.
gline, da se tlo, kada je vlažno, skupa drži,
Svim put nikoni željimo srečen put,
makar se potle, kada se posuši, opel razdobre
i lepe. vugodne dneve vu Buda
paue.
Pokehdob da se pjeskovilo tlo od sunca pestit !
lehko ugrije, raste bilje na njem hrže. a i
gnjoj deluje svojom jakosljum hrže, jer zrak
do njega lakše dopira, ter se zalo hrže Program svetčanoga otvorenja ka
raztvara. Kadi toga kaj se vu pjeskovitom
nala kod željeznih vratali.
tlu gnoj vrlo hitro troši, mora se večkrat
gnojili nego li glinato tlo: nu zato se opel
Za svetčano otvorenje kanala kod
menje gnoja na jeden put navaža.
Željeznib Vratali ustanovljen je ovaj program:
Pjeskovita zemlja obdelava se lehko,
Dne 2(>. septembra, vu subotu: ob 8
nepotrelmje. da se cesto orje ar je sama vuri posle podne: Njegovo <*. i kr. apos
sobom dosta rahla. Prač se vu njoj lehko tolsko Veličanstvo sliže posebnim dvorskim
razplodjuje, ali se more i lehkeše sfondali, vlakom vu Oršovu. Na kolodvoru postavlje
nego li vu težkoj zemlji.
na je počastila satui ja sa zastavom i glasPjeskovilo tlo negodi pšenici, ali tim bom. Prije previšnjega prispječa Njegova
bolje ječmenu, zobi, hajdini prosu, kmmpim. Veličanstva sakupit če se ovili: c. i kr. zajednički. c. i kr. austrijski i kr. magjarski
miniszlri: doputacije obedvili hižali austrijVil pužnje onim, knji budil vu skoga
carevinskoga veča. koje če sastojati
Budapest iš/i!
Mcdjimurci kudu vsaka po prilici od 10 članova: deputacijc
27-ga (vu (lojduči ret vrtek) se vozili obedveli hižali magjarskoga sabora, koje če
vu jutro ob 7 viir iz Čakovca i Pretoka sastojati vsaka po prilici od 2ö članova: c.

niti jedna rieč nije o tom milijunu pisana
stala. To mi je pak ipak bilo malo preveč
vuglaslo i nehotice mi je ona starica došla
dodan miliőn zvišega.
na pamet, kak sem več u Muraközu pripoJa više krat porinem svoj nos u no- vedal, koja kad je cekin našla, je sva uzvine, u raznovrstne, ali iz njih vierujem bunjena i poštena zaviknula: »Da ga samo
samo ono, kaj mi se po dužem razmišla- nije nilko zgubil«.
Alozbit si je i minister kaj lakovog
vanju vidi. da bi mogla istina bili. Jedau
krat mi je jedan pisac novin. bilo je u jed- mislil, kad je loga milijuna zvišega našel,
noj iskrenoj vuri. povieril tu tajnu, da od jer kak pošten činovnik imal je dužnost
onoga, kaj se u novine piše. nije niti polo pravoga vlaslnika lih novac poiskati, a stoprv
vica istina. i da ako nebi tak strašno lagali, onda. ako ga nikak i pod nijedan način
nebi niti polovica arkuša mogli našlampati. nebi mogel najti, le se do slanovilog vricOvak sam i nedavno člet tu novimi, mena nitko nebi bil prijavil, koj bi imal
koju sam skoro pričel za racu iliti neislinu dokazati, da ima pravo na ove novce, onda
bi stoprv taj zvišega milijon imal državi
držali.
Je, da mi je pisec u novinah pripo- pripasti.
viedal. da se u Berlinu ili Parizu nahadja
Sigurno sad počima i moj vriedni člevec
elefánt, koj po vužu pleše, to bi još hajd znatiželjan postajati te ima želj u. da la ve
bil morti vieroval; ali tu je stalo črno na lika svota novac več jedan krat svoga gosbielo štampano, da je (inanc-minister. kad podara najde, dapače ja ga vidim, kak se
je odprl žcheznu kassu i pričel brojiti, jeli sve bolje i bolje srdi, čim dalje novine
se računi slažu, našel, da je u kassi jedan čleje a najine pak onda. kad doj de do
cieli miliőn izpod računa zvišega. koje mu miesta. gde sloji štampano, da si minister
medjutim nitko nije u kassu plalil niti tim nije dugo glavu tri. nego je taj cieli
lotrijaši ne. a u velikih onih knjigah, n koje milijon jednoslavno u državnu mošnja zese drugač navadno svaki krajcar napiše. sipal a na protulelje od toga dobe solda! i
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nove hlače, cipelő i kape, kak bu več znovei
daleko dosegnulo.
Dak ipak je minisler pravičen čoviek.
makar da je i laj milijon bez svakog daljnjeg pitanja u državnu mošnja zesipal.
Čoviek samo mora stvar iz svili stranalt
pregledali i u svaki kutek poluknuti. onda
mu hude pred očmi jasno, kak po bielom
danil.
Svaki zna. da banke slotinjače. petdeselače. deselače. pelače i kak smo do sad
imali forinlače. su iz papira, anda nisu prekomierno jake i žilave le se uslied toga
nedrže dugo ciele. Kak liilro hude Jakova
petača ili forintača, pak makar kak liepo
tarba na, zamazana, raztrgana i na obod vib
stranah skeljena. lo svaki zna. To zna i
država posve dobro, i ona neče nijednornu
svojemu podložniku škodil nanesti. Zato
ona da od vriemena do vriemena nove pa
pirnate novce delati, i svaki ima pravo svoje
zamazane i poderane banknote za nove
izmieniti i to je po cietoj državi oglašeno.
Sada ja pitam: »Jeli je država kriva,
ako je Iko prelien si za svoje stare banke
po nove oditi V«
Takovomu onda nije nikakova krivica,
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i kr. poklisari iz Bukarešta i Biograda: c*, i
kr. glavni konzuli iz Biograda, Turn-Severina
i Galca, ter otomanski ces. konzularni agent
vu Oršovi; čanadski rimokatolički biskup,
teinišvarski grčko-katolički biskup. karanšebeški grč.-izt. rumunjski biskup. lugoški grč.katolički biskupski namjestnik, vu pratnji
zastupnika svečenstva njihove biskupije;
^astnieki sbor i vojnički sbor, c. i kr. zajedničke vojske i kr. magjarskoga honvédstva;
zastupniki kr. magjarskog ministarstva trgo
vine, ter organi kr. magjarskoga vrliovnoga
nadzoričtva za željeznice i brodarstvo; deputacije varmegjije Krassó-Szörény i susednih
jurisdikcija; zastupnici vu Oršovi smještenih
kr, magjarskih državnih oblasti i ureda, kak
zastupnici tehničkoga voditeljstva i gradjevnoga poduzetničtva radnjah okolo uredjena
Željeznih Vrata; varmegjinski kotarski nadjsudec vu Oršovi i poglavarstvo velike občine
*Oršove s občinskim zastupstvoin; zastupnici
magjarskoga llumanskoga pomorsko
brodarskoga poduzeča, prvoga c, i kr. po vi.
dunavskoga parobrodarskoga druživa, magjarske zemaljske brodarske zadruge, južnonjemačkoga parobrodarskoga dioničarskoga
družtva. srbskoga parobrodarskoga i rumunjskoga rnonopolnoga parobrodarskoga podu
zeča.
Njegovo c. i kr. apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljet če premilostivo preglodati po
častim satniju. za tim sljedi najponizniji
pozdravni govor velikoga župana (toišpana)
varmegjije Krassó-Szörénv i previšnji odgovor
Njegova Veličanstva. Po lom ulazak na
kolih vu Oršovu, vu sgradu kraljevskoga
magjorskoga šumskoga ureda, gde če Njegovo
Veličanstvo blagoizvoljeti premilostivo priiniti: diplomatički sbor. c. i kr. zajedničke i
c. i kr. austrijske ministre; c. i kr. poklisare.
predsjednike i deputaeije parlamenta; biskupe sa župnici njihove biskupije: častnički
sbor i vojničke činovnike c. i kr. zajednike
vojske i kr magjarsta domobranslva: c. i kr.
konzule, deputaeije jurisdikcijah, ter eventu
alno ostale deputaeije: voditelje kralj. magj.
državnih ureda i mjestnili oblasti; zastupničtvo velike občine Oršove. zaslupnike
različitih brodar kih poduzetničtvah. Nakon
toga primanja blagoizvoljet če se Njegovo
Veličanstvo uputiti na brod
Ferencz Jožef

I.« magjarskoga iiumanzkoga i pomorskobrodarskoga poduzetničtva, koji je opredeljen
za previšnje boravljenje. (Daljina od kolod
vora do pristaništa hrodovah iznaša 2 kilo
metra).
Vu nedelju dne 27. septembra: Ob 7
vrni vu jutro tiha meša vu katoličkoj cirkvi
vu Oršovi.
Oh 8 vuri vu jutro: Polazak kočijama
na kolodvor. Ovde če hiti postavljena po
častila regimenta pod zastavom sa glasbom:
ter če se takaj ovdi skupiti vsi oni, koji su
bili nazočni prigodom previšnjega dolazka
Njegova Veličanstva 20. septembra.
Vu 8 vuri 20 minut vu jutro: Dolazak
Njegova Veličanstva srbskoga kralja. Njegov
došek na kolodvoru po Njegovu c. i kr.
apoštolskom Veličanstvu. Pregledanje postav
ljene počastne regimente.
Oh 8 vuri 85 minut vu jutro: Dolazak
Njegova Veličanstva ruinunjskoga kralja.
Njegov doček na kolodvoru po njegovu c.
i kr. apoštolskum Veličanstvu. Pregledanje
postavljene počaslne regimente.
Ob 8 vuri 50 minul vu jutro: Kočijama
k parobrodima. koji su usidreni izpod Oršove
(800 metara). Njegovo c. i kr. apoštolsko
Veličanstvo sa Njihovimi Veličanstvi rumunjskim i srbskim kraljem, nadalje sa eventualno
nazočnimi prejasnimi nadvojvodami; pračen
previšnjom i visokom pralnjoin, ukrcat če
se na parobrod magjarskoga tiumanskoga i
pomorsko-parobrodarskoga družtva » Ferencz
József« Na isti če parobrod uči: zastupnici
inostranih vlaslih i pozvani inozemni pok
lisari. zajednički minister vanjskih poslov,
austrijski ces. kralj, ter magj. kralj, ministri*
predsjednici. kr. magjarski minister trgovine
i ostali nazočni ministri: predsjedniki austrijskih i magjarskih obedvih zakonodavnih
lužah; čanadski, temižvarski i karanšebeški
biskupi; nazočni c. i kr. generali; na dalje
po jeden strukovni organ tehničkoga vodi
teljstva za radnje oko uredjenja Željeznih
Yrrafali i gradjevnog poduzeča; zvun loga
ona gospoda, koju Njegovo ces. i kralj,
apoštolsko Veličanstvo hude premilostivo
naposé udostojalo pozvati. Ostale kod s v e lčanosti sudjelujuče osobe i gosti, ukrcat če
se na ostale brodove.
spasi. banke pak se potope
skupocienu kasu za hranil.

i ribe dobe

ako kvara trpi. I taj ga nemine. jer nul.
jednog dana je samo na jedan krat kassa
zatvorena i stari novci su za nevaljane
proglašeni, a tko do onda nije svoje stare
zn nove zamienil. on si more za njimi fučkali te mu je onda slobodno svoji papirna
tim gospodstvom vrata od ladice ili od kuhnje ili stalna vrata nakinčili i gon* ja sprikelili tak liepo kak sam hoče. Novi pako
novci, koji nisu zamienjeni za stare, oslanu
po pravici imetak državni u držav noj kassi.
To valjda moj svaki čtcvec razme. samo
si misli, eni valjda nebude nitko lak bedast.
Pak si bu stare novce zadržal, u novčanih
stvarih prestaje svaka šala.
t- lom ima čtevec pravo, ali svaka
nirka ima dva kraja i zalo je potrebno
dalje misliti.

Koliko stoprv novac u ralu propadne,
to se niti neda zračil nat i.

Svaki si nek samo premisli, kak hitro
so Inkovi papirnati novci podraplju. a svaki
ncima željeznu kassu od VVertheima iz Beča.
Koliko krat požar unišli ciela miesta. kojom
prigodom znadu i banke zgoreli! Koliko krat
nastane n stanovitih predeljih. imenih) gde
8U b,,ogi blizu, povodnja. ako se n. pr. snieg
"u^lo raztaplja ili u betu oblak razdrapi a
Coyiok onda more vesel biti, ako si goli život

Komično ima još Ijudih. koji u svojoj
bedastoj nadutosti ili noroj prevzetnosti si
banknotom cigani rapuše. Dakako. da su
ovakovi batin vriedni i to onih vračih dvadeset i pet, kak su se u staro vrieme dielile, ne manje pak je istoga dara vriedna
ona pametnijega nije znala, nego je pred
svojemi prijateljicami, za da se pred njimi
pooholi. sforintačami papirnatimi kavu žgala.

1’ našem doduše uaprednom vriemenu,
najdu se ipak još bedaszti skupci. koji svoje
novci* lak skriju. da ih nitko nemre najti.
Onda umni bez spovedi, bez krizme i bez
testamenta, a miši si iz banjkih dielaju svoje
postelje, iz stotinkih i petdesetač, a na zad
nje je pojeju. Toj bedastoj životinji niti na
pamet nedojde. koliko loja, koliko speha bi
si za ove svo novce kupili mogli.
Mnogi pomilovanja vriedun čoviek se
kad kad u kakovom zabilnom miestu skonča.
lielo nenadjeno lam na miestu sprhne a
novci, koje je mozbit pri sebi imal. žnjim.

Ob 1 4 10 vuri pred poldan: Odlazak
broda Nj. ces. i kralj, apoštolskog Veličanstva.
Službeni parobrod tehničkoga voditeljstva
plovil če napred kakti provodič do ušča
novoga plovilhenoga kanala kod Željeznih
Vratah. Za ovim slčdit če kak prvi brod sa
Njihovim Veličanstvima na palubi, za kojim
če se redati vu razdobju od 10 minut parobrodi s ostalim učestnicima i gostima na
svetčanosti. (Vrčme vožnje do kanala je 15
minut).
Pred uščem kanala zaostat če ona prva
ladja, ter če brod, na kojem se Njihova
Veličanstva budil nalazila, nakon što je raztrgnul guirlandu od cvétja i vuže razapeto
preko kanala — kakti prvi brod uči vu
kanal. Počam od ovog trenutka pak do
dovršenja plovitbe niz vodu pucati če bate
rija na počasi. Za to vrčme če čanadski
biskup s asistencijom ostalih biskupah i uz
kratku molitvu blagosloviti kanal. Na to če
Njegovo ces. i kralj, apoštolsko Veličanstvo
udostojati kanal otvorenim proglasiti, ter če
uspjehu djela vu kratko nazdraviti. Kr. ma
gjarski minister trgovine predati če prije
toga Njegovu ces. i kralj, apošt. Veličanstvu
i Njihovim Veličanstvom kralju rumunjskom
i kralju srbskom posebno u tu svrhu izradjene i šampanjcem napunjene zlatile pokale.
(Vožnja vu kanalu niz vodu, trajati če 4
minute). Kod preplove kanala, okrenut če se
ladje ter če istim redom, kak su u lazile vu
kamal, uz vodu ploviti, a medjutim če se
Njihovim Veličanstvom na eventualno želju
tumačiti regulatorne radnje. (Okret ladnje i
vožnja vu kanalu uz vodu trajati če po
priliki 2 0 + 8 0 — 50 minutah), Ladje če plo
vili preko kanala do gornjeg kraja kazanskog« tjesnaca. gde če se opet okrenuti.
(Trajanje ove vožnje 2 + 1 = 8 vure).
Ob 1 1 vuri prije podne: Za vrčme
vožnje dčjeuner na brodu Njegovog ces. i
kralj, apoštolskog Veličanstva.
Ob 2 vuri po poldan: Brod če pristati
vu Oršovi na izlazišlu. Odanle vožnja na
kolih do kolodvora vu Oršovi.
Ob 1 28 vuri posije podne: Njegovo
cesarsko i kraljevsko apoštolsko Veličanstvo
če sa Njihovimi Veličanstvi rumunjskim
kraljem i srbskim kraljem, sa eventualnom
nazočnom prejasnom gospodom nadvojvoKad anda dojde vrieme za zmienjanje
starih novac za nove, onda ovi svi ovde
rečeni tale, zniknuli su. zginuli su, neima
ih, to se uslied toga nemogu niti izmieniti,
a kad onda vrieme za zmienjanje projde,
ima država nove bank note još u rukah i
jer nije nitko po nje došel. tak postaim
prave njezine po božanskom i coviečanskom
zakonu.
Samo bi bilo za željeti, da ovakovi
novci, koj<* država ima samo nesreči svojih
gradjanah zahvaliti, bi se jedino na poboljša
va nje raznih nesrečah i na podupiranje
pravih siromakov upotrebljivali. To bi do
nosilo blagoslov, te bi moralo uzajamnu
ljuba v med državom i njezinimi podaniki u
plamenu gojiti.

Sam so obsudjuje.
Kniekom sudeu u Magjarskoj — isti
je pred tremi lieti umrl — dojde jednog
dana čoviek. koj je pri istem sudu imal
pravilu. Med ostalim pripoviedanjem i prituživanjem ponudi najedati krat sudeu petdesetaču. Naravski, ta petdesetača bi imala
biti podmitjenje.

f* '
dami. ter sa najvišorn i visoko m pratnjom
odputoveti posebnim dvorskim vlakom vu
llerkulesova kupelj. Ostale pozvane osobe
stiči če posebnimi vlako vi.
Ob H vuri po poldan: Previšnji doho
dek na željeznčku postajo »Herkules fürdő«.
Ovde če postavljena biti jedna počastim
satnija (kompanija) sa zastavom i glasbo m.
L)oček po vojničkih i civilnih mjestnih ob
lastih vu Herkulesfürdő. Vožnja na kolih vu
Herkulesfürdő (vrčme 20 minutah).
Ob ' 2 4 vuri po poldan: Previšnji
dohodek vu Herkulesfürdő. Njihova Veli
čanstva odlaze vu pripravljene za njih sta
nove.
Ob ti vuri na večer: bude previ Anji
dvorski obed vu velikoj dvorani Iječilista,
ob 8 vuri na večer odpelali se budu Nji
hova Veličanstva vu kočijah na željezničku
postaju Herkulesfürdő, a ob *
1 *9 vuri na
večer odpotovali budu Njihova Valičanstva
posebnimi vlako vi, koji če slediti jedcu za
drugim.

4*00. Prek Čakovca su se vozili; vlak njim
je bil Ičpo okinčen sa zastavami, vodil jih
je varaški načelnik, dr. Kiss Oszkár orsz.
ablegat i druga gospoda. Iz van toga iz varmegjije varaždinske vozilo se je do 800
peršon. Do vezda je iz horvatskoga več k<ak
10 jezer poljodelcov pogledalo budapeštansku
izložbo.

ih je opalo na vulici. Spitali su vsi napunjeni Skopa je dovezda od sunčanice vumrlo
220 osoba.
VTu Čikagu je vumrlo včera
2ő. predevčerom ől osoba od sunčenice.
Na sloline i stotine verknjenih konjah leži
po vulici. pak je stoga i nastala pogibelj po
javno zdravstvo.

Put ruskog čara i carice.

Novine »Wesminster Gazette« pripovčdaju sledečo šalu: Pred sudom razpravljalo
se o tučnji, kod koje se je čul i šus. Su
dec je pilal Irca svedoka: jeste li vi videli
šusa V - »Ne. ja sam ga samo čul«, odgo
voril je Irac.
To nije dovoljan dokaz,
rekel je sudec, sednite si.-- Svedok se na
to obrnul da ostavi klupu, a pri torn se
posprdno nasmejal, kad je več sudczu bil
okrenul ledja. Sudec je bil srdit zaradi ove
drzkosti, pak je pozval svedoka natrag i
zapital ga. kak se podu late smejati vu sudnici.
»Jeli vaša milost videla, da sam se
smejal ? zap tal je krivec. - Ne, no ja sam
vas čul, odgovoril je srdito sudec.
»O,
to nije dovoljan dokaz«, povrnul je lrac
mirno i megnul je s očima. Sad se je stala
smejati cčla sodnica.
samo sudec je
srdito gledal.

Novine »Pol. Forr.« tloznale su s pouzdane strane, da su za put ruskoga čara i
carice odprte sljedeče dispozicije: Car i
carica odputovati če 24. augusta iz Krasnojeg sela. te se zadržati vu inozemstvu do
t. Novembra, smrtnog dana Aleksandra III.
Prvi pohod carev bude vu Beču, za tim u
Njemačkoj (Vratislavu), Danskoj. Knglezkoj,
Francezkoj i Hesenskoj. Vrlo je vjerojatno,
da če čara. izuzev Koda nj i Darmstadt, pratili minister vanjskih poslov knez Lobanov.
O dolazku čara vu Italijo neirna ni spomena.

S talijanskog dvora.

KAJ JE N0Y0GA?
Vojvoda Filip Orleanski.
Vojvoda Filip Orleanski išel bude. kako
parižki »Figaro javlja, sredinom augusta
iz Alcsutha vu Tirolsko na vadasiju na
divokoze. Vrojvoda je vu Tirolskoj kupil
lovište. Fočetkom septembra vojvoda če
pozdraviti svojo zaručnicu. nad voj vodki nju
Mariju Doroleju s njezinim roditeljima vu
dvoru VVoodmartonu vu Knglezkoj. Nadvojvodkinja če 8. septembra prisustvovati zadušnicam za pokoj nog grofa Parižkog vu
kapeli Weybridgeu. Iza vjenčanja, koje če
se obaviti najkesneše početkom novembra
vu Schönbrunnu, mladenci če poči vu VVoodnorton i Villamanrique. potlji na Fiumu.

Varaždin vu Budapešti.
Naši susedi varaždinčani su se prošli
tijeden vozili vu Budapest. Bilo ih je do
Sudac. na miesto da bi bil milo odbil,
zadovoljil se je samo slini, da je lomu čovieku rekel: »Ja vaš prikaz vzemem. ali pod
tum pogodbum, da vas onda obsudim.«
»Kak to V« zapila čoviek.
»Jer se vi sami ohsudjujete
odgo
vori sudac — bodoč čim ste me tim uvriedili. da ste me hoteli podmititi. več ste im
sami priznali, da vaša stvar nije čisla, kak
da ste hoteli rečianoja stvar nije pravična
i ja se neufam pravednu osudu dočekali,
nego lioču sodca podminiti, za da bo na
moju stran držal.«
Čoviek je sada ves poku njen tu stal.
kak školski dečec ako pred učiteljem stoji
a nežna svojo lekcijo.
Na to mu sudac pokaže vrata i reče:
»Sve. kaj sad mogu učiniti je to. da hoču
za bora vi ti ono, kaj ste sad ovde pokušali
učiniti, te da ču u vašoj stvari kakli
sudac ónak suditi. kak da nikada niste pri
meni bili.
Ovo je bil i sudac i čoviek, jer on bi
ga bil mogel radi pokušanog podmičenja
sudbenomu stolu prijavit i. koj bi toga be
daka bil osietljivo kašligoval, ali sudac je
bil zajedno i sudac i dobričina, pak mu je
radje sam lekcijo odčital, nego da bi mu
bil, bedaku, naškodil. Pokoj mu duši.

Talijanska kraljevska biža savojskocavignanska broji od I. augusta jednoga
kot riga više. Toga je dana najine vu dvoru
Ágiié kod Turina rodila princesa Isabela.
tovarušica vojvode Tomasa od Genove kčerku,
koja je na krstu dobila ime Margarita. Vu
céloj Italiji izazvala je ova včst veliku ra
dost, jer kraljevska biža ovaj čas neirna
niti jedne princese, ter je od Tő godina
prvi pul, da se je opel rodila talijanska
princesa. Posljedjua je biia denesnja kraljica
Margerita. Na včst o porodu polu*lila je
kraljica iz Cressonévá vu Turin, da kumuje
maloj princesi.
Današnja talijanska kraljevska biža
sačinjava vu vsemu h mužkih i 7 ženskih
kotrigov (broječsiino i obed ve kraljeve sestre.
Klotildu, vdovico princa Napoleona, ter Marjju Piju. vdovico portugalskog kralja Luisa).
I za lo je još princesa Flisa, vdovica princa
berdinanda. a mati kraljičina, rodjena Sak
sonska. a princesa Isabela, rodjena Bavarka.

Jubilej kraljice Viktorije.
Knglezka kraljica poručila j(‘ po svom
tajniku odboru, koji je pripravljal proslavo
njezinog vladarskog jubileja, da je njezina
želja, neka se proslava odgodi do faktično
nasršene bO godine njezinog vladanja. To
bude vu juniušu Ijela 1897. Kraljica Vik
torija vlada več sada dűlje, nego h je ikada
vladal koji od cnglezkih vladanih.

Novi turen na parižkoj izložbi Ijeta 1900.
Inžinir Devic podnesel je komisiji za
parižku svjetsku izložbo osnovu za gradnjo
šesterokutnok ocelnog turna od 1lő metrov
višine, koji bi svojom originalnošču nadkrilil KitTelov turen. Turen imal bi 24 kornlignacije. vu koje bi mogli dojti pohodniki;
bil bi Ijepo ornamentički izkinčen i razsvčtlen s 20.000 električnih sveliljka i povidjen
raznim čudovištima. No vse lo nebi ga
činilo zanimivim. Devic mu daje taj atribut
drugim načinom. On ga postavlja na os,
koju hidraulički aparat lak okreče, da se
cčli turen za jednu vuru okolo svoje osi
okrene. Na taj bi način pohodniki turna
mogli za jednu vuru pregledati célú izložbo
i ves Pariz s okolicom, a da se nebi trebali
niti meknuti sa svog rnjesta.

Vručina vu Ameriki.
Em . ho U h y.

Iz Nju-Jorka javljajo: Sbog velike vro
čine vumrlo je včera 48 osobali, a do 100

Irska šala.

Kratke novosti.

Saksonski prinz Maks, koji je I
augusta služil vu Draždjanih mlado mešu,
odišel bude kakti kapelan vu London, da
ondi obavlja za njeinačke katolike službo
božjo.
Bečko sveučilište imalo je minulog
polječa 4209 redovitih i 1Ő87 izvanrednih
slušateljah. Po fakultetih bilo je: Ib9 sluša
telja vu teoložkom. 2b ő i vu pravo i državoslovnom, 2178 vu inedicinškom i 74Ő vu
filozofskom.
80.000
kilograma ribah. Iz Gomb
javljajo: Pri Željeznih vratab vu Dunavu
vlovljeno je 11 augusta 80.000 kilograma
vsake fele ribah ter poslane vu Boč na
prodajo.
Iz Napolja su telegralirali, da je tamošnji obče ljubljeni kardinal-nadbiskup Sári
iéi ice pogibeljno zbetežal. Sanfelice zadnje
se je vrčme ozbiljno iztical kakti kandidat
za papinsku stolico,
no čini se. da če
njega preživjeti Leon XIII.. kak god je
njegvog predšastnika. lakaj kandidata za
papinstvo. kardinala Sforsu, preživel Pio IX.
Vu Bimu. 12 augusta. Povjerenstvo
generalah proglasilo j(‘ Baratieria nesposob
nim za vodstvo i zapovjedničtvo vojnog
sbora. Sbog toga bude penzioniran.
- Vu Londonu. 12. augusta. Kraljevnavdovica Štefanija odpulovala je denes vu
Irsku i Škotsku.
Bobre žepne i stene vure za fal
cčno moči dobiti pri Pollak Pernata va
ram vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pir
njem se azi/nljeja vare takaj za popravke
za fal ceno.

