
A király Csáktornyán.
Kilenc/ évi időközben másod Ízben volt 

szerencséje Csáktornyának, hogy felséges urát 
és királyát falain belől üdvözölhette. Meg is 
tett mindent, hogy a magyar király felséges 
személyéi hozzá méltó keretben fogadhassa, 
ünnepi (liszt öltött. Vármegye, hatóság és 
polgárság vállvetve buzgólkodtak rajta, hogy 
Csáktornya mindennapi ruhájából kivetkőz
hetve. ünnepi köntösében köszöntse felséges 
vendégét.

S ki is teli magáért a város közönsége. 
Egész Csáktornya lobogódiszt öltött. Nem 
volt ház. melyről a harmonikus nemzeti 
sziliek ne köszöntötték volna vígan az érke
zőket. .Némely házak tulajdonosai meg 
ugyancsak kiteltek magukért, hogy a föl
táruló képei virággirlándjnikkal. koszorúikkal, 
sőt mini a városházán láttuk, virágokból 
összeállított fölirásokkal. apró kis zászlóktól 
körülvett országos ezimerekkel stb. minél 
változatosabbá, minél szebbé tegyék.

Valóságos zászlóerdö lengett a házak 
tetőiről s szóll arról élénken, hogy Csák
tornya és vidéke nagy napra virradt, felsé
ges királya lépett területére; az ö dicsősé
géi hirdeti ;iz ünnepi színezet: az ő tisztele
tére az emelkedett hangulat.

Az ünnepi mámornak vége! Ó Felsége 
körünkből távozott. A város közélete isméi 
tovább zakatol a maga megszokott egy
hangúságában. Munkához fog ismét minden 
kéz. Csk a szivekben marad emlékezete a 
fényes napoknak, annak a tudatnak, hogy 
négy napon keresztül központja volt Csák
tornya a magyar birodalomnak, hogy négy
szer huszonnégy órán át nem csak az 
ország, de az egész világ figyelme városunk 
felé volt terelve, meri az ország fejedelme 
tanyái ütött közöltünk, mert l. F é r e n e z  
József király ö felsége volt vendégünk!

Kisérje az Kg áldása földi utjain! 
Nyujtsíi mog a Mindenhaló egészségiül kiséri 
delét :iz emberi éleikor legszélsőbb határáig. 
ll0KV a magyar állam, a magyar nemzet 
javára uralkodni erényét, nemes szivét, feje- 
ddmi tapasztalatait még igen sokáig érvé
nyesíthesse!

Klen éltesse. Isten vezérelje a magyarok 
(,(,sö királyát. I. F e r e n c z  J ó z s e f  0 fel
ségét!

Az előkészületek.

Alig hogy hivatalosan meg leli álla- 
jntva a király érkezésének időpontja, Csák
ányán a fogadtatást illetőleg az előkészüle
thez azonnal hozzáláttak. Az utakat jókarba 
^zlák. a hidakat íölujitották: a városban a 
házakat friss mezzel látták el, a gyalogjáró- 
kal kijavították, szóval serényen megindult 
? Iílu,t a  minden irányban, hogy kellő idő- 
en mindennel elkészüljenek. ,

A város képviselő-testületé is rendkívüli 
közgyűlést tartott ebből kifolyólag Kolben- 
sehlag Béla főszolgabíró elnöklete alatt.

A képviselőtestület tagjai majdnem teb 
jes számmal jelentek meg, hogy már ezzel is 
jelét adják érdeklődésüknek az ügy iránt s 
lojalitásuknak a fejedelem személye iráni.* 
kit a város területén a város régi híré
nek és méltóságának megfelelőleg fogadni 
készülnek.

S a képviselőtestület Ziegler Kálmán 
hozzászólása után egyhangúlag a legnagyobb 
lelkesedéssel járult a tett előterjesztésekhez, 
mert Csáktornya loyalitása kifogástalan volt 
minden időben, a város közönségét e tekin
tetben buzdítani soha sem kellett.

Kimondották tehát, hogy a királyt ünne
pélyesen fogadják s Csáktornya polgárságának 
körében is oda hatnak, hogy a fogadtatás
ban minél ünnepiesebbeu az egész város 
közönsége különbség nélkül; részt vegyen. 
E végből az elöljáróság külön felhívást is 
intézett a város polgárságához, első sorban a 
háztulajdonosokhoz, hogy házaikat csinosit- 
tassák ki, ablakaikat szőnyegekkel, virágfüzé
rekkel diszitsék föl s zászlókkal minden esetre 
lássák el.

A város polgárságából, nevezetesen a 
helybeli ónk. tűzoltóság, az ipartestület s 
kereskedelmi ifjak testületének tagjaiból őrsé
gei szerveztek, kikhez a perlaki, letenyei. 
alsó-lendvai. nvirvölgyi. bottornyai, dráva- 
szent-iváni stb. tűzoltók is csatlakoztak, hogy 
együttesen támogassák a csendőrséget a rend
ien tartás sokoldalú kényes munkájában.

A vasúti állomás is ünneplőbe öltöz
ködött. A nagy kijáróból királyi fogadóterem 
lett. A kárpitosok és diszilők ügyes kezeik
kel tündérlakká varázsolták át a különben 
is ízléses helyiséget, mely már a perron 
felől is barátságos benyomást keltett nagyon 
is szép díszítéseivel a szemlélőben. A kar
csú árboczokra húzóit nemzeti zászlók, a 
félkörben elhelyezett lampionok s virág- 
koszon ik és országos rzimerek nagyon 
emelték a dekorácziók változatosságát.

A gőzmalom elöli a vármegye gyönyörű 
diadalkaput emeltetett, egyik oldalán: »Zala- 
vármegye hódolata apostoli királyának! 
másik oldalán: Áldás kisérje szereteti 
királyunkat! felírással. Már messziről láttatta 
fejedelmi arányait a gallyakkal sűrűén borí
tott porta triumfális, vígan lengetve nemzeti 
és a vármegye színeit feltüntető zászlóit, a 
tetejében elhelyezett aranykoronát jó messzire 
ragyogtatva.

Vasárnapra a házak kivétel nélkül fel 
voltak díszítve. Különösen ki kell emelnünk 
a Benedikt, Csakathurner, Hirschmann. Szei- 
vert, özv. Szy Sándorné-féle házakat s min
denek fölött a városházát »Éljen I. Ferencz 
József királyunk,« virágokból összeállított 
felírással, az elemi iskolát, a tanitóképző-

intézetei, meg lapunk kiadóhivatalát, hol az Ö 
Felsége alakját föltüntető képek és szobrok 
voltak megfelelő díszítésekkel a kirakatok
ban kiállítva, végül a központi kávéházat, 
melynek bejárója fölött. Ízlésesen díszítve a 
király olaj nyomatú nagy arczképe volt el
helyezve.

Hasonló ünnepies külsőt öltött Zala- 
Cjvár is. melynek Festetits-féle kastélyába 
volt 0 Felsége szállandó.

A király megérkezése.

Vasárnap délután t óra tő perezre volt 
kitűzve az idő. a midőn Ú Felsége külön 
vonaton a Csáktornyái állomás pályaudvarába 
berobog.

Már kora reggel nagy élénkség volt 
tapasztalható a városban s a délelőtt folya
mán alig lehetett már mozogni a város 
utczáiban a jövő-menő sűrű embertömegtől.

Az egész város talpon volt. A vidék 
lakossága is részint gyalog, résziid kocsin 
nagy sokaságban özönlött be Csáktornyára, 
úgy. hogy délfelé már gondoskodni kellett 
arról, hogy a közlekedés föntarthaló legyen.

A rendfentartó őrség 12 óra után kez
dett sorakozni s húzta meg a kötelet az nt- 
czák mindkét oldalán a diadalkaputól kiin* 
dúlva, ki a kaszárnyáig az egész városon 
végig.

Ez alatt sűrű egymásutánban hajtatlak 
ki a kocsik az állomásra, a hol szintén 
nagyszámú közönség gyűli össze.

Itt gyülekezett a vármegyének küldött
sége, nagyobbrészt fényes diszmagyarban. 
továbbá Csáktornya városának képviselő
testülete élén V rancsits Károly városbiró- 
val s nagyszámú közönség, mely külön e 
czélra kiállítótt jegyekkel szintén bebocsátla- 

I lőtt a király fogadtatásához.
Fél egy után érkezett megdr. gr. J a n k o- 

v ic h  László főispán diszmagyarban. majd 
Eestetits Tasziló és Zichy Ágost gróf. volt 
fiumei főkormányzó, Cserián Károly megyei 
alispán. Kolbenschlag Béla főszolgabíró, Tóth 
László nagy-kanizsai törvényszéki elnök, dr. 
Iluzsicska Kálmán kiv. tanfelügyelő slb. slh. 
hozzájuk csatlakozván még a papság, föld- 
birtokosok és a megye hatóságainak kép
viselői is.

Pontban l óra s 15 perczkor robogott 
he az udvari vonat a pályatiázba. A mint 
megjelent a király, a ki magyar tábornoki 
egyenruhát viselt, viharos éljenzés hang
zott fel.

A király Ottó kit*, herczeggel és kísérői
vel kiszállván az udvari vonatból, első sor
ban a főispán elé állott, a ki a következő 
beszédet intézte Ö Felségéhez;

»Császári és királyi apostoli Felség! Lcg- 
kegyelinesebb Urunk! Zala vármegye közönségéé? 
törvényhatósága örömmel ragadta meg azt a; 
alkalmat, hogy mikor Felséged vármegyénket e; 
évben, midőn Magyarország állami íenállásánal.
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ezredé vi ünnepét üli, ffihaduri jogait gyakorlaiuló | 
legmagasabb megjelenésével kitüntetni méltóztatik. 
legmélyebb és hagyományos hódolatát Felséged 
elolt kifejezhesse: órömüimeppé emelvén e napot, 
mely vármegyénk lakói és Felséged hűséges alatt
valói előtt feledhetetlen fog maradni. Kngedje a 
mindenható, hogy Felséged szeretett hazánk népé
nek legforróbb óhaja és imája szerint a legmaga
sabb korig boldogan éljen! Kljén! Kijen b

A király erre a következőket válaszolta: 
Örömmel jöttem ismét Zala vármegyébe) 

s fokozni lógja örömömet, ha a hangyakor-j 
latok alkalmából összpontosított csapatok j 
mten vármegye derék lakosságánál —  a,' 
mint nem kétlem ezúttal is szives | 
fogadtatásra találnak.

Ezután következett a hatóságok megje
lent képviselőinek bemutatása.

A kegyes szavak után. melyekkel 0 Fel
sége a főispán beszédjére válaszolt és a j 
melyeket viharos éljenzéssel fogadtak, a 
király először a főispánt, azután az alispánt 
és Kolbensehlag járási főszolgabírót tüntette 
ki kegyes megszólításával, utóbbitól a járás 
nagyságáról, községeinek számáról s a járás 
nyelvi viszonyairól tudakozódván. Majd észre- 
vevén gróf Festetits Taszilót. hozzá sietett s 
néhány barátságos szó után gróf Zichy 
Ágosttal szorított kegyes szavak váltása után 
jobbot. A cercle folyamán beszélt még Ó Fel
sége Simor János nyugalmazott törvényszéki | 
bíróval. Fabianics Károly földbirtokossal, 
dr. Hajós Halmán alsó-lendvai ügyvéddel, 
dr. Buzsicska Kálmán kir. tanfelügyelővel. 
Vrancsics Károly városid lóval, majd a csend- 
őrség két főtisztjének is a jelentését fogad
ván. barátságos köszöntés mellett a közön- i 
ség folytonos éljenzése kíséretében a fogadó
termen áthaladva helyezkedett el kocsijában.

Az egész fogadtatás alatt Ö Felsége j 
rendkívül barátságos hangulatban volt, lát
szott rajla, hogy a fogadtatással az egész 
vonalon, úgy Csáktornyán is meg volt elé
gedve.

A bevonulás.

A hosszú kocsisort Kolbensehlag Béla 
főszolgabíró nyitotta meg diszmagyarban. az 
első kocsiban foglalván helyet. A második 
kocsiban az elsőtől 200 méternyi távolságban 
a fő- és alispán hajtatott. A harmadik kocsi
ban S0 méternyire az előtte haladótól 
Ö Felsége ült, balján Ottó kir. herczeggel. 
Utána még öt kocsiban a többi hivatalos 
egyéniség következett, kizárólag a katonaság 
és udvari személyzet köréből.

Az egész útvonalon, merre Ö Felsége 
elvonult, viharos, szűnni nem akaró öröm
kiáltások hallatszottak.

A röhögi) fogatok a városban gyorsasá
gukból engedtek, annyira, hogy a Gabona- 
tér mellett már (‘lég lassú tempóban halad
tak, a hol zászlók alatt a város tanuló
ifjúsága volt felállítva. A közs. elemi íiu- és 
leányiskola, úgy az áll. polgári íiu- és leány
iskola tanulói —  mintegy 700-an —  a tan
testületek fölügyeíete alatt hosszú sorban 
üdvözölték itt Magyarország királyát, ki rend
kívül nyájasan fogadta éljenkiáltásaikat s 
barálságds hajlongások s integetések között 
üdvözölt majd minden egyes tanulót külön-
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2 óra (dőli érkezett meg Ó Felsége és kísé
rete. A Festetits Jenő gróf kastélya (‘lóit 
való parkban sorban állott a tábornoki kar 
és a hadgyakorlatok fövezetősége. a bal szár
nyon József kir. herczeggel, mellette Fejerváy 
Géza báró magyar honvédelmi miniszter és 
Tabán százados segédtiszttel. O Felsége 
elléptetett a sor előtt, üdvözölte József kir. 
herezeget és a többi tábornokokat, legtöbbjé
vel kezet fogva és végül a kastélyba ment. 
hol ennek tulajdonosa. Festetits Jenő grót 
hódolatteljesen üdvözölte.

() Felsége erre megtekintette lakosz
tályát. majd ismét lejött a parkba, a hol 
Beck báró táborszernagy vezetése mellett a 
hadgyakorlatok fővezetőségének tagjait meg
szólításokkal tisztelte meg.

Az ezután következett udvari ebéden 
mindkét Festetits gróf, Jankovics főispán. 
Csertán alispán. Kolbensehlag főszolgabíró. 
Opris postaigazgató és Tóth törv. elnök is; 
részt vettek.

Az ebéd folyamán a hadgyakorlatokra 
vonatkozó rendelkezéseket olvasták föl és 
hirdették ki. valamint a döntnökök beosztá
sát is. Az ebéd két óránál tovább tartott, 
mely alatt Ő Felsége mindvégig a legjobb 
hangulatban volt.

A Un dgynkorín tok.

Az itteni hadtest-gyakorlatoknál, melyek
kel az idei hadgyakorlatok a monarchiában 
be is fejeztettek a A. (gráczi) és 13. (zágrábi) 
hadtestek állottak egymással szemben. Az 
előbbinek parancsnoka Heinlánder báró. 
táborszernagy, az utóbbié Berchtolsheim báró 
lovassági tábornok.

A hadgyakorlatok vidékünkön 3 napot 
vettek igénybe, s 2l-én kezdődtek. Az 
eső daczára nagyszámú közönség jelent 
meg a gyakorló-téren. Az első nagy össze
ütközés Mura-Szerdahelytől délre történt 
meg. Az összeütközést a 13. hadtestnek 
támadása vezette be és fél 11 órakor ennek 
déli irányban történt visszavonulásával vég
ződött. O Felsége mindenütt jelen volt és 
élénk figyelemmel kisérte az egyes had
osztályok hadi mozdulatait.

22-én mindkét hadtestből 3 —8 had
osztály állott harezban. Az érdek feszitő 
mozzanatokban rendkívül gazdag harcz öl 
óránál tovább tartott s Jánosfalu és Mura- 
Szt.-Kereszt között folyt le. Fél 10 óra felé 
Ő Felsége Szt.-Kereszttöl délre lovagolt, majd 
nemsokára visszatérvén. 1 1 óra felé mind
két hadtestnek déli irányára ment át. a hol 
a fi. és 3fi. hadosztály állt harczolva egy
mással szemben. Az ütközetet d. u. 1 órakor 
fújták le. a mikor Ú Felsége visszatért Zala- 
Uj várra.

A gyakorlatokat 23-án fejezték be. A 
király Mura-Szerdahelytől délre megállapo
dott. majd a 28. hadosztály megszemlélése után 
állást foglalt a Rétháttól északra levő ma
gaslatokon. Midőn egynegyed 12 órakor az 
ellenállásra kiküldött 28. hadosztály a 13. 
hadtest ellen akezióba lépett, a király kiadta 
a lehívási jelszót, mire a harcz véget ért.

külön. A Réthát körül ezután gyülekezett vezér-
A zala-ujvári kastélyhoz vezető utón. kar körében Ő Felsége is megjelent. Üdvö- 

az újonnan épült lovassági laktanya mellett, zölvén a két parancsnokot, nagy megclége- 
a király programmon kívül —  meg- désének adott kifejezést a két hadtest kitűnő 
állíttatta a kocsit. 0 Felsége Hirschel Ede állapota fölött és elismerőleg emelte ki a 
építési vállalkozónak a főispán által történt csapatok jó kinézését és magatartását. Meg- 
bemutatása után megnézte a befejezett épit- dicsérte továbbá az ütközetek szép kivitelét, 
kezést és teljes megelégedését fejezte ki a terepnek jó kihasználását, a hadosztályok 
távozása alkalmával a látottak fölött. korrekt vezetését, valamint a tüzérség ügyes

mozdulatait. A Zala-Ujvárt ezután megtar
tót! ebéd ulán magához hivatta a király a 
dönlnököket s tudósítókat és köszönetét 
mondván nekik megerőltető és hasznos 
munkájukért, nyomban a Csáktornyái vas
úti állomásra hajlatolt.

Az elutazás.

(j Felsége d. u. kevéssel 3 óra előtt 
érkezett a vasúti állomáshoz, miután útköz
ben a még mindig fellobogózott városon 
végig ismételve a leglelkesebb fogadtatásban 
részesült volna. A közönség s zászlók alatt 
az iskolák ifjúsága most is sűrűn szállotta 
meg az útba eső utczákat s élénk éljenzé
sek mellett vett búcsút a távozó jóságos 
fejedelemtől, ki a legbarátságosabb tetszés
nyilvánításokkal viszonozta a szeretetnek és 
ragaszkodásnak spontán megnyilatkozásait 
A vasúti állomás bejáratánál br. Fejérváry 
miniszter, a főispán, alispán és főszolgabíró 
várták. A főispán üdvözlésére Ó Felsége a 
fogadtatás és a tapasztalt rend felett leg
magasabb elismerésének kegyeskedett kifeje
zést adni. Ö Felsége innen a perronra ment, 
a hol a nagyszámú közönség szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadta. Ő Felsége közvet
len a közönség előtt kegyteljesen azt mondta: 

Köszönöm a szives fogadtatást!« Mire a 
közelben álló udvari vonat felé ment. az öt 
környező előkelőségektől búcsút vett s a 
közönség leglelkesebb éljenzése közöli a 
disz-vonatra szállott, mely pár perez múlva 
megindult, magával vivén Ilii népének leg
jobb atyját, koronás királyát. A vonat m eg
indulásakor a közönség ismét lelkes éljen
zésbe tört ki: a hölgyek kendőiket lobog
tatták. a férfiak kalapjaikat lengették Ó 
Felsége coupéjának ablakából kegyes ii io - 
solylyal és hajlongással viszonozta a lelkes 
ovácziól.

Horvátországból is sokan jöttek át s a 
perionról kihívó tüntetéssel »zsiviózlak, a 
mi az éljenzőknek nem igen tetszett. Az 
egyik éljenző« Ö Felségének a vonat felé 
való haladásakor ennek hatása alatt túl
buzgóságában a zsiviózás feletti nemtetszé
sének olyan módon adott kifejezést, a mi 
úgy az »éljenző,« mint a zsiviózó közön
ségben kinos benyomást keltett.

Ottó föherezeg az udvari vonallal. József 
föherczeg pedig a 4 órai gyorsvonattal utaz
tak el. br. Fejérváry miniszter s más elő
kelő katonai s polgári egyének Budapest 
felé. S ezzel a Csáktornyái nagy napok 
befejeztettek. Ismét mindenki rendes foglal
kozáshoz látott, szivébe rejtvén a szép és 
nagy napok emlékét.A  zala-egerszegi katasztrófához.

Zalavármegye alispánjától az alábbi soro
kat vettük:

Tekintetes Szerkesztő Ur!
A Zalavármegyé! érdeklő hírlapi hajsza 

olvasásánál eszembe jut egy periratban fog
lalt válasz, mely igy kezdődött: A szenve
dély el vakítja az észt, annak szüleményei •

Áttérve a dolog lényegére, kijelentem, 
hogy azokból a pénzekből, melyeket Csesznék 
József perlaki ügyvéd az akkori alispán állal 
el nem számoltunk állít, egy krajezár sem 
hibázik; s azon összegek a hivatalos keze
lésnek megfelelöleg a letétből a pénztárba 
szabályszerűen beutalványozlaltak; mit iga
zol a nagyin, magy. kir. belügyminiszter ur 
által felvett lelet, mely a vármegye közön
ségének a nagyin, ni. kir. belügyminiszter ur 
által megküldetctt



Do aki a pénztári kezelést ismori. annak 
tudnia kell. hogy az állam állal kilizolell 
összegek, vagy alispáni rendelettel a liszl- 
viselö lizeléséhöl visszatartott pénzek az 
•ilispán kezébe nem jöhetnek, lehál saját 
czéljaira fel sem használhatja.

A feljelentést és azt kővető minden 
lépést személyes hoszunak és hálátlanságnak 
kHI tekintenem; mit igazol a \ alatt csatolI 
s a nagym. belügyminiszter urnák saját- 
kozüleg aláirt 1888. évi november 10-án 
kell másodfokú fegyelmi határozata, melyből 
kitűnik, hogy ha méltós. Svastits Benő urnák, 
az akkori alispánnak van hibája, egyedül az. 
jjpgy nem törekedett odahatni, miszerint a 
várm egye fegyelmi választmánya önmagáról 
„íegtélejlkező tisztviselő ellen, a megérdemelt 
szigort alkalmazza.

Zala-Egerszegen, 1896. évi szeptember 
hó 18-án.

Csert/m Ká roly .

Zala  várm egye alispánja.



X II I .  točaj. Vu Čakovcu, 1 Sitii. 27-ga septembra. Kroj itn.
Svc pošiljk** ličučse zndržnja 
novinali, naj se poSiljaju na 
im* Margitai Jožefa umlnika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F iscliel Filipova, 
kam se predplate i ohznanc 

pošiljaj u.

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

Izlazi svak i t ijed en  jed en k ra t i t o :  vu sva k e  nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 |j t 

N a pol lein . . . .  ti l it .  

N a čet vert leta . . . t fi t.

Pojedini broji koAtajé 10 ki

O bznane se poleg pogodbe 
1 fal raéunajú .

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medji m inske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t- d.Kralj vu Čakovcu.
Njegovo Veličanstvo je vu nedelju od- 

večer po l vuri vu Čakovec došel. Kolodvor 
bil je jako Ičpo okinčen, takaj i vu varašu 
s ve hiže i v ulice, k ud se je kralj peljal. Od 
kolodvora doZala-Ujvara bilo je puno ljudstva: 
na red $e medjimurski ogujogasci pazili.

Pri ^kolodvoru je kralja gosp. dr. grof 
Jankovics László naš veliki župan pozdravil: 
na njegove rčči odgovoril je kralj, da je s 
radostjuin došel vu Zalavarmegjiju i da je 
osveaočen, da su Njegovi vojniki ovdi dobro 
prijeti. Zatem se je spominal s Csertán 
podžupanom, (Kolbenschlag varni, velikim 
sudeom. Festetics Taszító grofom (iz Keszt- 
helya), Zichy Ágost grofom (iz Eblatinecz), 
dr. Huzsicska škotskim inšpektorom, Vran- 
esits varaškim bi rovom i t. d. Onda se je 
s Otto nadhercegom vu svoju kočij u sel i 
med »éljen« vikom pučanstva se je peljal 
vu kaštelj Zala-lTjvár. gde su ga generali i 
druga visoka sol dač ka gospoda čekala i 
pozdravila. Vu kaštelj u bil je obed, na kojem 
nazočno ib je bilo svaki dan više kak 100, 
vu najvekšim broju vojuičkih gospodah.

Soldačke vežbe pogledal je Njegovo 
Veličanstvo vu pondeljek, tork i srédu. Naj- 
vekše bitke bile su pri Héthatu. Mura-Szer- 
dahelyu, Mura-Siklošu. Nyirvölgyu, Janoštalu.

Hitke su se 23-ga dokončale okolo 11. vuri 
pri Héthálu, gde je oficire i soldate Njegovo 
Veličanstvo poli valj il.

Kralj se je 23-ga malo pred 3. vuri 
po poldan dopeljal k kolodvoru Ovdi ga je 
velikižupan pozdravil, komu je Njegovo Ve- 
ličanstvo milostivno dostojal izraziti, da je 
tak s prijetjom. kak s redom zadovoljen. 
Zatem je k občinstvu išel, koje ga je s bur
nim »éljenom« pozdravilo i dostojal je reči: 
»Hvala, da ste me tak srdačno prijeli«. 
Njegovo Veličanstvo je znova po soldački 
salutiral poljeg njega stoječemu bonvedskomu 
ministru Fehérváryu, velikomu županu, pod
županu, varm. velikomu sudeu i blizu njega 
stoječemu občinstvu i puku, a onda sel se 
je vu svoj lépi vlak. Nazočni su znova i 
znova s »éljenom« pozdravili kralja, koj je 
pri obloku stal.

Njegovo Veličanstvo kralj je odišel i 
svaki se je znova k svojimi posli povralil. 
ali vu srcu svili nas Medjimurcov za navčke 
oslaneju spomeni lépih i velikih dnevih, 
koje smo preživeli, kada je Njegovo Veličan
stvo pri nas bil.Nečista voda. gotova smrt.

Voda samo onda je zdrava, dok je 
zevsema čista, bistra i friška, ter dok nema

vu njoj organičkih t. j. budi živinskih ili 
bilinskili primjesa, a to je vu prvom redu 
voda izvorna, ko ja je tak bistra, da vu is
timi nema nikakove farbe. Vsaka druga voda 
ima vu sebi rastopljenih organičkih t vari, 
koje su više menje škodljive čovečjemu télu. 
S toga treba vsaku vodu. koj a nije zevsema 
bistra i čista, prije nego što ju pijemo lilt- 
rirati, t. j. precediti črez višestruko platno 
ili još bolje črez pusteni klobuk. Isto tako 
neškodljiva postaje voda i onda. ako ju 
prije skuhamo. Vsaka potočna i riječna voda. 
zatim vse vode stajačice jesu više ili menje 
škodljive čovječjemu zdravju, jerbo si* bas 
takovom vodom ponajviše rasproslranju i 
vsake fele kužni lH*t(*g;. S loga su ljudi, 
stanuj iči vu brdinama (vu gorah), koj i j mi 
i trose izvortiu vodu, vuogo zdraveši i kep- 
češi. nego oni, koji ži.\iju vu nižinah poleg 
rijeke i zdravju škodljivom vodom. Dokazano 
je, da nečista voda pospješuje vnoge pri- 
ljepčive betege, jer dovodi vu vutrobu čov- 
ječjega téla vsake fele škodljive glivice i 
i životinjice. koje tčlo jako slabiju. dapače 
i vsmrtiju. Kada se je ono pred tremi Ijetmi 
pojavila vu Hamburgu kolera, dokazano je. 
da je velika vnožina Ij udih zbetežala od 
toga. kaj su pili uepročiščenu vodu iz rijeke 
Labe, koja je bila otrovana (ogiftana) izme- 
tinama betežnikab. koji su na koleri bele- 
guvali. Kak god se more kolera vodom ras- 
proslaniti. tako se isto rasprostraujuju i drugi 
betegi, koji nastaju od raznih nameluika 
(životinjica), a dolaze vu naše telo skuro 
navék sa vodom, koju pijemo. Da vidimo,

Z A B A V AKaj jos nije. more biti.
Prije koj ib sedamdeset gotlinab je u 

varašu Z ... bodil u školu uieki siromaški 
décec. Otac i mali su mu pomrli a i drugač 
nije imal nikoga niti od rodjakah, uiti od 
domorodcev, na koga bj se u svojoj ne volji 
mogel bil obrnuli, ako ga je kakova neprilika 
dostigla. Poslie smrti roditeljah falelo mu je 
upravo sve. kaj je u školu hoditi potrebno. 
Makar je i kak čuval i šparal, svakoga 
k raj čara deset krat u ruki obrnili prije nego 
ga je izdal, makar je samo najpotrebnije 
stvari kupoval i nikada si nikaj. kak sc ono 
veli, privuščit, to je on zalo ipak uviek bil 
do grla u ne vol ji te je trpel na pomanj
kanju svega, kak je to več pri siromakih 
uviek navadno, pak makar oni i na najne- 
znatniju stvar pazili i čuvali.

Jednog dana je Karlek (tak je bilo iine 
dijačceovo) vzel u ruke svoju kasu za da 
vidi kak akcije sloje, i kada bi bil tih ne
koliko grošev tri krut prebrojil. kak da bi 
bite »totiukc s računom se zadovoljil, jer

se je slagal, odmaši se u drugu vulicu k 
jednomu krojaču, koj je za male novce staru 
i poderanu opravu popravljal i krpal. Nje
gova i bez toga po staroj modi skrojena 
oprava počela fe širom ili te je njegov ka- 
putič imal takovu znamenitu luknju n alaktu, 
da nije bilo moguče sutradan u njem na 
gorestajanje ili. jer se ipak nebi pristojalo 
na takovu veliku svečanost spodrapanim 
kaputom u cirkvu dojti.

Ves ponižen pokliči na krojačeva vrata 
i još pouiznije slupi odkrite glave u sobu 
majstora krojačeva te ves skrušen poduesc 
svoju pokornu molim, da bi mu najine 
majstor hotel njegov kapuiič do sutra po
poldan u red postaviti, jer drugač da u 
ovakovoj razdrapini nebude mogel na veliku 
svečanost goreslajanja dojli.

Znanstveno pregleda majstor ranjenog 
kaputa zinaše znamenito glavom i reče, da 
je to vrlo težka stvar, ovakovu prliku stvar 
krpati, jer švelo neče držali.

»A do sutra pak čisto nije moguče« 
—  zakrešči krojačeva namrgrodjena žena 
—* *jcr danas se zgolavljaju oprave za gos
podu. a sutra po poldan pak več poči mije 
svelek. i tak nebude nikaj sloga: —

nosi si toga zdrapauoga canjka nekam 
drug im !«

Ali dijačec je pričet tak liepo i milo 
prositi, da je majstora i majstoricu svojim 
govorom predobil. »No budemo več v id Im 
—  reklo mu se je komično —  dojdi zulra 
ob petoj uri u jutro«.

Vesel odskače samo u rubači prek 
dveh ulic u svoju dijačku komoricu. a drugi 
dan u jutro več pokuči na krojačeva črvo- 
jedna vrata spitanjem, jeli je kaput zakrpan.

»Jesam ti ga zakrpal, na koliko je I»ito 
moguče« —  veli krojač.

Dijačec vzeme kaput i zapita: »Kaj sam 
dužan?«

»Dužan?« —  odgovori siniešeci so 
majstor — »dužan? —  Km i ónak iieimaá 
penez. Ja sam več više takovim dijačecom 
gde kaj zabadava popravil. Ti mi budeš to 
onda platil, kad buš biškup«.

Na to dijačec sa uljudnim »Dog vam 
plati hiljadostruko« spusti svoju mošnjicu 
s penezi natrag u žep te otide ves blažen 
da je tak fal zišel.

Ceterdeset godinab kasnije je putoval no
voimenovani biskup St. G ... .ski po svojoj 
biskupiji, pri tom je došel i u varaš, u kojem



kiij vse more čovjek izpili sa nečislom 
vodom.

Od vsili nametnika čovječje vutrobe 
najpoznateši i najrazprostaneši nametuik ili 
pripuz je navadna čovječja glista (Spuhvurm. 
Asearis lumbrieoidcs). koja stanuje vu ten- 
kom erijevu čovječje v ut robe, gde njedno i 
svoja jajca nese (leže). Jajca le glisle oba- 
vile su ljuskoin (pokrivalom) tak čvrslom 
da po više mjeseci more buduči imetak i 
na suhom preživeti, t. j. jajce se nepokvari 
jer se mladi izlegu. čim opel s vodom vu 
vutrobu čovččju dojdu. Cim se iz jajeta 
mladi izlegu, jako se hitro razvijaju i na- 
rasteju lő  do 20 centimetrov duge gliste. 
A kopreni glista vu vutrobi čovččjoj nije bas 
pogibeljna. no ipak izpelja zle posljedice. 
Osobito poremečuje probavu brane, ler po 
lom nastaju vu vutrobi vsake fele boli. Ako 
glisle navade prema žučnomu prohodu tad 
more nastopiti beleg žutica ili vužganje jetra, 
nasiiprot ako predereju črez črevo vu utlino 
trbušno, more nastupili beteg posunšiee (Veits- 
tauc), padavica (Epilepsie) i drugi spodobni 
betegi.

Navadne čovečje gliste razprostranjene 
su ponajviše vu zemljama, gde vlada velika 
vručiua, nu nahadjaju se i po cčloj Ev- 
ropi. a osobilo medju seljačkim pukom i 
djecom. \ru počel k u ovoga stoletja opažalo 
se jo tulikajše v nogo glistah i kod stanov- 
ničlva vu vekšili varošib. nu od kada su 
vpeljani vodovodi, vu kojima se voda dobro 
lillrira (precedjuje), od onda ih je nestalo. 
Osobito psi v nogo trpiju od glistah, pak 
v nogi od njih i pogineju. Kad pes travu 
jede. znamenje je, da ima gliste.

Drugi nametuik. našo vutrobe je tenko, 
glavec (Peilschenwurm. Tichocephalus dispar). 
knji naraste samo nekoliko centimetrom dug- 
a živi vu debetom crčvu, čovečje vutrobe, 
I 01: leže (koti) svoja vnogobrojna jaja vu 
dévu. a buduči zametak razvije se samo 
vu vodi. Dospije li opel vu čovečje črevo, 
hitro zraste do odmjerene veličine, nn ne 
prouzrokuje osobite boli, dapače se višekrat 
ni nečuti.

Vnogo je pogibeljneša glista dvanajsto- 
prstenjak (Zvvölflinger-Darmwurm, Auchilos- 
tumiim duodenale), koji naraste komaj na 
1Ő milim, ili po priliki na jeden col dužine.

je naš krojački majstor. sada več sedam deset 
godinah star, svoju meštriju tieral. Biskup 
zapove kučišu pred krojačevim stanom stati, 
izide iz kočije i otide po trih štengah gore 
u krojačevu sobu. Krojač starac se začudi, 
kad vidi, da ga biskup pohodil. Od samoga 
začudjenja nije niti rieči mogel progovoriti, 
ali ga biskup preteče i veli: »Dragi majstor. 
ja sam došel moj dug platitil

Majstor ga još bolje začudjenja gledi. 
»J«*, je« —  veli biskup —  »to je živa istimi 
Brije četerdeset godinah ste mi vi kaput 
pokrpali, a na moje pitanje kaj sam dužan. 
sle mi odgovorili, da ču onda plahti, kad 
postanem biskup. Iz vaše šale je božjoin 
milostjum istimi poslala, jer ja sam on di- 
jačec, te sam evo sada došel svoj dug plahti.«

Stari majstor se toga više nije sieeal.
Biskup je svoj dug s-iutereši plahi. >tari 

majstor je užival do svoje smrti (18(52) u 
gradu u St. G .. . .  liepu sobu kakh kvartir 
i cielu košlu i dvorbu te je znal više krat 
reči. da mu ni jedan kaput nije bil lak 
dobro plačen, kak on, siromaškoga dijačeca 
i da je to veki večna istimi: »Kaj jos nije. 

more Km . Kollny.

Taj nametuik prenadjen je vu vutrobi čo- 
vččjoj islom Ijeta 1838. vu Milanu, vu la- 
lijanskoj zemlji. S početka mislilo se je. da 
je la glista neškodljiva životinjica, dok nije 
doktor Griesinger okolo Ijeta 18Ő1. dokazal, 
da laj nemetnik zrokuje vu čoveku slabo
krvnost. od kője vnogi i vumre. Ovaj mi
met nik razprostranjen je po célom svetu. 
Kada su goru sv. Golt barda, koji leži izmedju 
švajcarske i Gornje Italije, prerovali, t. j. 
načinih izpod nje prorov, po kojem se more 
iz švajcarske vu Ualiju prej ti, pojav ila se 
nenadano medju težaki bolest (beleg). od 
goje su betežniki za kratko vreme napunili 
vse spitale Švajcarske i Gornje Italije, od 
toga belega pomrlo je na stotine Ijudih, a 
oni, koji se belega prebelili, terpeli su boli 
još dugo vremena, prije nego su zevsema 
ozdravili. —  Tajna te strašne bolesti ostala 
je skrita dugo vremena, jerbo nisu ni sam 
i doktori znali, odkud ona dohadja. Ovu 
tajil u odkril je istom godine 1879. neki 
doktor po imenu Gráciádéi prigodom (para
nja) teta jednoga umrlega radnika (delavca, 
težaka), ter dokazal, da táj beteg dohadja 
od črva, odnosno gliste dvanajsto-prstenjaka. 
Da se taj dokaz podpunoma potvrdi, uputi 
se vu to ime profeso Perroncito iz Turina vu 
Talijanskoj vu vsake fele spitale, da tu bolest 
točno i znanstveno preštudira. Nakon svestra- 
uoga iztraživanja i proučavanja dojde do 
tvrdoga osvedočenja, a i vudogi drugi delavci 
vu rudokopima, t. j. pod zemljom. gde se 
kopa željezo, kufer, kamenitivugljen i t. d. 
od iste bolesti beu, kak i tegujoni, koji su 
pod gorom kopali prorov i da beteg poteče 
vu istimi od dvanajstoprstenjaka, lvesneše 
dokazalo se takaj. da i vu Francezkoj bo- 
luje#i vumira vnogo radnika vu rudokopima 
i ciglanama od istoga belega. Dvanajstoprs- 
tenjak je anda jeden od najpogibeljneših 
neprijatelja našega tela. On imade vu ustima 
četiri drobna, ali jaka zubiča, kojima se uč
vrsti na crijevnu sluznicu. Gustokrat pregri
zejo tu crijevnu sluznicu, a od toga nastaje
0 ida krvarenje.

Kad bi vu erijevu (vu Curki) bil samo 
jeden takov nametuik, onda bi bila bol 
neznatna, nu ima ih na stotine, dapače na 
jezero: a buduči da oni sišu krv, mora be- 
težnik zevsema oslabiti, a večkrat, ako nema 
doktorske pomoči, i vumreti. Dokazano je i 
to. da taj nemili gost dolazi vu vutrobu 
čovččju jedino nečistom i nezdravoni vodom, 
a to se lehko dogadja ondi. gde je vnogo 
Ijudih. a malo izvor-vode, pak su Ifudi pri
siljeni piti vsakojačku kaljužinu.

1 Konec sljedi).

K A J  JE  N O V O G A ?
—  Prosimo naše poštuvane predplat- 

nike. naj nam vu novim pol Ijetu predplatne 
zaostatke čim predi pošljeju i predplate 
ponoviju!

K otvorenju žeijeznih vrata.
Sporazumno s vrhovnim dvorskim mešt- 

rom ustanovljena je sada listina onih ličnosti
1 novinah. kojc če biti službeno pozvane k 
otvorenju žeijeznih vrata na Dunavu, ter je 
magjarski minister trgovine več razaslao 
pozive. S Nj. Veličanstvom doči č e : obedva 
glavna adjutanta grof Faar i Bolfras, vrhovni 
ceremonial’ grof Hunyady i vrhovni mešter 
kuhinje grol Wolkenstein ter čila v niz oti- 
cirali i ličnosti; s rumunjskim kraljem doči

če osem, sa srbskim sedem osoba. Na dalje 
su pozvani nadvojvoda Jožef s tri osobe. 
poklisari njemački, englezki, talijanski i ruski, 
poslaniki rumunjski i srbski, rumunjski mi
nister predsjednik Sturdza i srbski ministri 
Popovič i Badoslavljevič s pratnjama; mi
nister vanjskih posala grof Goluchovski s 
pratnjom: ratni minister Krieghamer, admiral 
Sterneck, Kállay, grof Badeni, ministri Wel- 
serheimb. Gautsch, Bilinski. Glanz. Gleispach 
i Guttenberg, céla magjarska vlada austro- 
magjarski poslanik vu Bukurestu barun 
Aehrenthal, i onaj vu Biogradu, vitez Schicssl, 
sborni komandant vu Temišvaru fzm. barun 
Waldstiiten sa svimi generali svog područja, 
zaslupniki raznih dunavskih parobrodarskih 
družtvah, zastupniki austro-magjarske i ino- 
zemne štampe. članovi parlamenta, kler i 
municipija.

Pomor vu austrijskih gradovih.
Statističko centralno povjerenstvo ogla

šava vu posljedujem svezku svog mjesečnika 
podatke o pomoru vu vekših gradovih (va- 
raših) austrijskih za godinu 189Ő. Podatki 
su sabrani na temelju nedeljnih izvještaja 
od ob gradova i občinah, koje imaju više 
od 10*000 stanovnikah. Pučanstvo tih gra
dova h i občinah iznosilo je Ijeta 1895. —  
—  3,03(5.194 duše. Od tih je poprečno na 
godinu vumrlo 2ő*8 od 1000, pribrojiv ovamo 
i Strance, a 2ő*ő uzevši vu obzir samo do
mače pučanstvo. Na ovu razliku treba oso
bito pripaziti, jer pomor raste sa Strance, 
osobito vu onih mjestih. gde se više nasla- 
njuju pensionisti i betežniki. Stoga je pri
spodoba glede zdravstva i pomora moguča 
ter dozvoljena samo obzirom na domače 
pučanstvo.

Gledom na to bilo je od spomenut.h 
őt) gradova 4ő njih izpod poprečnog pomora 
sa 2ő*5 od jezere. Slédjli su ovako: Kralj. 
Vinohradi (jugoizhodni del Praga) 12*2, Karlin 
(sjevero-izhodni del Praga 18*2, Stevr 15*1, 
Olomuc lő  9, Innsbruck 1(5. Smichov (jugo- 
zapadni dél Praga) 17*4. Žižkov (izhodni 
dél Praga) 18 1. Bielitz 18 8, Stanislav 19 1, 
Toplice (Ceske) 19*2. Przemvsl 19*8. Lavo v 
19*9, Brno 20 2, Kladno 20 2 Bečko Novo- 
mjeslo 20*7, listi 20*9, Maribor 21. Zadar 
211. Znoj mo 2 11. Prag 21*3, Plzenj 2 l ő, 
Celovec 21*9, Gablonc 21*9, Tješin 22 4, 
Beč 22 ő. Moravska Ostrava 22 (5, Solnograd 
22*7, Trident 22 8, Asch 22*8. Krakov 22*8, 
Pulj 22*9, VVarnsdorf 22*9, Opava 23*1, Pod
gorce 23*3. Kolomea 23*4, Liberac 23*4, 
Tarnopol 23 ő, Line 23*7, Budjejovice 23*8, 
Ljubljana 23*9, Gradec 24*1, Cheb 246. 
Jaroslav 24*7. Mosti (Brüx) 24.7, Gorica 249.

Preko poprččnih 2ő*ő pomora od jezero 
izkazuje sljedečih 11 gradova: Jihlava 2ő*5, 
Tarnov 2(5*6, Jagerndorf 2(5*9, Brody 27*8, 
Cérnovice 29, Trst 29*1, Stryj 29 3, Droho- 
bicz 30 1, Sambor 30 2. Prossnitz 31 *5 i 
Sternberg 31 7, anda izuzev Trst, kakti pri
morski grad. koji je više izložen raznim, 
betegom, samo galički i moravski gradovi.

Samoubojstvo mlade gospodje.
Iz Budimpešte javljaju: Okrutna je sud- 

bina snašla vrhovnoga direktora magjarske 
agrarne banke Lukača Engedy. Tečajem jedne 
godine izgubil je svoju odraslu djecu. Njegov 
2ő godišnji sin vumrl je prošle zime od 
upale potrbušnice, a prekjučer. se je ustrelila 
i njegova 2 2  godišnja kči Olga udata S z ív ó s . 

Mlada gospodja njegovala je svog težko bc- 
težuog tovaruša, ali nije mogla gledati nje
govih velikih mukah, pak se je ustrelila.



Usmrtila ju kača.
Vu K irály népu vu šaroškoj varmegjiji 

vumrla jc* ovili dana Oti lija Popovič, kri 
tamošnjeg ekonoma Ivana Popoviča od uboda 
kače. Mlada djevojka šetala se sa svojim 
zaručnikom vu vrtu, gde je hotela vtrgnuli 
ružu. No jedva kaj je prožila ruku za ru- 
žom, omotala se joj giltna kača okolo ruke 
ter ju ugrizla. Djevojka se je vu meglovici 
srušila na zemlju. no dok je njezin zaručnik 
došel s doktorom, ona je več vmrla. Za 1 \ 
dana imala je biti svatba.

Bazar vu ženinom želudcu.
Vu Odesi su doktori izvršili čudnovatu 

operaciju na jednoj ženi. kojoj kad bi pri- 
došla srditost, prožderala je vse kaj bi joj 
se pri ruki desilo. Vu trbuhu su joj našli 
34 različitih stvarib, izmedju kojili najglav- 
nije su: jedne vilice, komad željeza, dvč 
žličice, jednu iglu. jednu krpu navezenu. 
dva čavla, vsaki 5 cm. dug, komada glaže, 
8 različitih gombov, jeden ključ, i t. d. Ope
racija je uspjela, ter se betežnica nahadja 
vu dvorani Spitala, gde je postavljena na 
oglede vnogim doktorom, koji ju dohadjaju 
gledat.

Imena vladara na putovanju.
Poznalo je, da se vladari, kad privatno 

putuju, poslužavaju posebnimi imeni, da se 
budi zaštite od raznih svetčanih dočekov. 
budi da se vugneju radozualosti ljudstva, 
lpak je velika večina incognito-imena vladar
skih poznata. Kralj Ferencz Jožef ter kraljica 
Jalžabeta rabe na svojih incognito putova- 
njih ime grof grofica Hohenembs, kraljica 
kadkad i Miss Nicholson. Englezka kraljica 
krsti se grofica Belmoral, kralj i kraljica 
belgijska grof i grofica Flandrijska —  ili 
grof i grofica Kavenstein. Kralj Umberto 
putuje pod imenom grof od Monze, kraljica 
Margherita pod imenom grofice Gresoney. 
Njemački car Vilim nesluži se incognito 
imenom, on neljubi incognita. Njegova dva 
najstarija sina več su putovala pod imenom 
grofova Havensberga. Princ Viktor Napoleon 
služi se imenom grofa Monjorta, princ Wales 
navaden se zvati Mr. Moulton, njegova kči 
Maud Miss Mills, princesa Beatrica »lady 
Carisbrock«.

Svetcani broj.
Proélu nedelji), kada je Njegovo Veli- 

čanstvo vu Čakovec došel, su naše novine 
vu svetčanim izdatku izlazile. Svetčani broj 
jé do ruk Njegovoga Veličanstva došel, ko- 
jega je kralj najmilostivnese hvaljom prijeti 
dostojal. To se jQ od strani kabinetske kan- 
cellarije uredničlvu naših novin putem na
šega gospodina premuškomuša pismeno na 
znanje dalo.

Ljubil v lastovice.
Kak nebi ljubil svaki svoje rodjeno 

mesto, ii kojem je pregledal svetlo sunce i 
sve Ijepote ovoga sveta.

Jeli da ste se dragi domorodci več 
više pula osvedočili. kad sle koje živinče 
prodali, pak ako mu je iknko moguče bilo 
;iko ne više jedanput vas pohodilo, jer je 
njemu težko bilo ostaviti svoj prvi zavičaj. 
liakle ja ču vam na kratko opisati ljuba v 

ijedne lastavice proti meni.
Bila je to lanjske godine, da se je kod 

mene nastanila jedna lastavica. a ja sem 
več dugo čul, da je jeden krojač vlovil pod 
njegovim krovom udomljeno lastavicu i vu 
jesen n j oj je svezal okolo vrata crveni pantlek, 
da se osvedoči. oče li ona u protuljetje opel 
do j ti u svoj stari dom.

Njegova nada je bila istinila. jer se je 
lastavica opet povratila u svoju staro gnjezdo.

Tak sem vam i ja napravil dragi do
morodci. Moja nastanjena lastavica. je bila 
veoma pitovna proti meni, i to tak, da kad 
god je bil oblok odprt, lastavica doletela je 
vu moju hižu, a ja sam n j oj vnogokrat 
daval jela.

Jednom mi je opalo na pamet, da očem 
probu učiniti, jeli se hoče ista lastavica ikada 
k meni povratiti. f;i nju pri meni i n j oj 
okolo vrata lepi beli svilni pantlek zavežem, 
na kojega sem napisal moje ime. To se je 
dogodilo leta 189Ő. augusta Žl-ga. Lastavica 
jejoš navek dohajala k meni, dok je mogla.

Napokon dojde vreme, kad se je nam 
bilo reziti. Došla je pred odlazkom vu moju 
hižu i ostala je nutri cele dve i pol vure. 
Sprhetavala je navek okolo mene i cvrkutala, 
kak da se plače.

Kad sem spazil. da je jesen, i da se 
lastavica razstavlja od mene, rezplakal sem 
se, lak mi je bilo žal za ovu ptičicu. Bože 
oče li se ova nazad k meni povratiti, jer 
kuliko njih pogine na putu prek morja, 
koliko njih sa tam utamani i t. d.

Nazadnje je odišla i od toga dana nje 
više nisem videl.

Željno sem Čekal protuletje, da se osve- 
dočim, hoče li povratiti.

Velike radosti u jednu sredu leta 1896. 
aprila 8-ga. Okolo jedne vure po poldan, 
kad sem ravno obedoval vrata i obloki su 
bili dakako zatvoreni, jor je još prilično 
hladno bilo vani. Ja čujem uekoliko putah, 
kako se nešlo zaletava vu oblok i vrata. 
Baš kak da bi mi dragi Bog dal na pamet, 
da otvorim vrata. Ja otvorim vrata a vu 
hižu doleti jedna lastavica i ja se osjetim 
one lastavice, koju sam lani zabilježil.

Ja nju primem, i vidim on svili pantlek 
s mojim podpisom,

Odmah si taj dogodjaj u svoj notes 
zabilježim kojega sem sada našel, le vam 
dragi domorodci to malo opisujem, jor znam 
za sigurno, da vam pravo dojdem. Ova las- 
tavica dolazila je opet i ove godine k meni 
i stanuje u lom istom gnjezdu sa svojimi 
mladi. Kiij je komu milije.

Dobre žepne i stene vure za fal 
cčue moči dobiti pri Pollak JIenmtu vti
ram vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
ujem se uzimfjcju vure takoj za popravek 
za fal cčnu.

Bilo je več jako davno, kad su dva 
kralji boj držali med sobom, i koj je zado- 
bil, selil se je svojom vojskotn odmah u 
grad. Dal je zapoved, da se sve ženske šele 
iz grada i da svaka sme vzeti iz svoje liiže. koliko 
na sebi more nosili, pak makar šlo joj je 
najmilije. a to samo jedanput. a ne da se 
vrati po drugi put. —  Sam kralj ide na

gradska vrata, da vidi. Iko šla nosi i da se 
nebi opet vratil. Na jedenput ide čitav čo- 
port ženah, ali imaš i šlo gledali, šlo nosi

Bogme nosi svaka svojega muža, Udo
viče svoju decu. a veča deca svoju mlajšu 
braču.

Kad to kralj vidi razžali se mu veli
kansko srce. lo videči, da su ženam miliji 
njihovi muži. nego sve drugo blago.

Oprosti njim i sve njim. da zvati na
zad. nek se opet nastanju u svoje liiže, te 
nek imaju i nadalje takvo ljubav med sobom.

Služil:
J ó z s e f P er  ff or.

Nekaj /a kratek čas.
Doktor: No Janoš, jeli vam je povčdala 

vaša žena. kaj sem odredil? Tak onda 
vu redu živite, —  12 knedlinov znate, to 
je preveč.

Muž: Istimi je gospon doktor, denes 
sam samo osem knedlinov pojel, ali sam je 
zato malo debleše dal napraviti.

*

Peter: Kumek. kumek, hodte malo k 
meni samo na jednu rčč.

Pavel: Samo friško. ar se moram žuriti.
Peter: Kaj sle vi dali vetomane svojoj 

betežnoj kravi.
Pavel: Jeden funt terpetina. (I taki je 

Pavel dalje išel. Tretji den se je opet s 
Petrom zestal.)

Peter: lludoga tolnača ste mi dali dragi 
k um. —

Pavel: Kak —  kak?
Peter: Im je moja krava od funt ter

pentina vcrkla!
Pavel: No. im je i moja vcrkla, samo 

sam vam onda vu mojoj naglosti né vteg- 
nul povedati.

*

Sudec: Vi ste zatuženi. da sle jednoga 
bikana vkrali.

Tal: Priznajem gospodin sudec. ali gla
du vanje me je na to dotiralo.

Sudec: Zalo. ako je gdo gladen. nemora 
céloga bikana vkrasti.

Tat: Je znaju prosim ponisuo. nišam 
njim imal pri sebi noža kaj bi si jeden fa
lat od njega odrezal.

Sudec: A. tak vre tak.

*

Učitelj: No. Jožek! poveč ti meni, kaj 
je treba činiti, ako hočemo vu nebo dojti?

Dijak: V m réti!

Pet/ko lož.

Navučitelj: »Poveš mi Karlek. kaj do
bivamo od guske?«

Dijak: »Srce, jetra, meso —  — .«
Navučitelj: »Kaj još?«
Dijak: (Suti —  tiho je bil —  — )
Navučitelj: »Nu. kaj imamo vu postelji?«
Dijak: »Stenice.«

Sam strašilo.
Gospodar (siromaku —  bogcu): »Kaj 

neznate, da odovud nije slobodno hoditi?«
Siromak: »Nisem znal. Ali ako je pre

povedano. zakaj nepostavite kakvo strašilo?«
Gospodar: Kakovo strašilo! Kaj nije 

dosla. da sam ja ovdi!«



Vu brij n ('niči.

(iospon (nestrpljivo): Do bésa: »Vi 
brijete lak pomali. tla brada naraste na 
jednoj strani, dok vi brijete.

J j  ep iz "lori.

SkupijaA: »Ah, gospon plebanoš, ja vi
dim da moram vumréti. Kad bi mogel samo 
moje peneze sobom odnesti.

PlebanoA: Naj te željeti toga. ar kam 
vi dojdete mogle bi skude —  raztaliti!«

Zim i  sum.

Doktor: » Beteg dobadja anda navék sa 
zimieom i Veljkom zedjomV«

Betežnik: »Je. prosim njih. gospon dok
tor. naj budil tak dobri i naj pretiraju mi 
samo zimicu, a sa žedjom hudem ja sam 
leliko gotov«.

Pritrdili  :

(wiiui Fcrencz i tlrtijji.

, Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató**,
a fö- és székváros, valamint a kiállítás te
rületét Írásban és képben biten és érdeke
sen mutatja 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, melye
ken kérdezösködés nélkül eligazodhatik, szó
val birtokosának kellemes és szórakoztató 
tolmácsa leend. Ára 50 kr. kapható: Fischel 
Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedé

sében.
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i czégnél Csáktornyán. | 1

I Pollik &  Bernit
s órás és ékszerész Csáktornyán.
|  Fiitér, az uj takarékpénztári épületben. £
I  —  I

*  Ajánlja dúsan felszerelt
*5 II
^  • C  ií  svájczi zsebóra-, arany-, ezüst- és chinai ezüst-áru ^
■ ? raktárát. S,
Z ;N 36»
*  Ajándéktárgyak nagy választékban 2
5 *1 olcsó árakért.-w
■5
^  Mimién e szakmába vágó javításokat jóit állás m ellett a

legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan eszközlöm.

0=  19^ Olcsó áruk mellett. «pi = n
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I  Fisc h el Fűlöp (Štrausz Sándorjl
MM könyvnyomdája #
I  C s á k t o r n y á n ,  #
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ra  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszereve.
MÉH E lvá lla l m iinlen néven  n ev ezen d ő  U 0

i  könyvnyomdái munkákat, |
m L I u. m. névjegyek, levélfejek, m eghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászje lenté- 
DgJ seket, — szám lák, körlevelek, h ivatalos és m agán nyom tatványokat, röp- ^  
b g j  ira tokat, m űveket stb. stb. W

m  bárm ely nyelven és kivitelben -m  S
a  l e g ju t á n y o s a b b  á r a k  m e l l e t t .

Nyomatott Fiséból Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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