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Magyar társadalom.Magyarországot társadalma tette azzá, a mi. Az tette állammá is. A magyar állam nyelvének és irodalmának renészansza a múlt század végén nem a kormánytól, hanoin 
ennek ellenére a fölébredt magyar társadalomból indult ki, melynek mozgalma azután elhalott a törvényhozás termébe. — Tudjuk azonban nagyon jól. hogy az alkotmányos törvényalkotás igazi korszakáig, a mikor valóban mind a két tényező, vagyis a törvényhozás és a korona egyetértő akarata biztosította a szentesített törvények végrehajtását, tehát 18<>7-ig összes törvényeink vagy örökre, vagy jó időig jámbor óhajtások maradtak. Hiszen törvényeink határoz- mányainak titkos kijátszása szülte a forradalmat és a szabadságharczot. A szabadság- harez után könnyen végelgyöngülésbe eshettünk volna, ha nem önt az országba uj, egészséges vért az ellenálló képességű társadalom. A politikai kormányzat szuronyos hatalma nem bírt a társadalom erejével.A magyar társadalomnak tehál nagy feladata, örök hivatása van. Nem szűnt az meg ma sem, sőt talán még nagyobb követelményekkel áll szemben, mint azelőtt. Sajátságos nemzetiségi viszonyainknál fogva a hivatalos Magyarország kénytelen szemlesütve hallgatni és tétlenkedni ott, a hol más országokban az állami erő vág uj csa- lornákat a nemzeti élet duzzadó folyamának.

Mindenesetre nagy baj az, gátja nemzeti fejlődésünknek, jogos hatalmunk megerősödésének: de a helyzetet nem változtathatja meg. Számolnunk kell az akadályokkal s igyekeznünk azok elhárításán. A inig ez meg nem történt, addig nem érezhetjük és nem vallhaljuk magunkat egyészséges és erős Magyarországnak. Törvény és alkotmány szerint meg lesz a magyar nemzet, de a valóságban gyönge és üledékes marad.A magyar társadalom munkájára vár a csorbaságok kitöltése és elegyengetése.Most, ezredéves fennállásunk nagy ünnepének lezajlása után nemcsak jogosult, de szükséges is a kérdési akarjuk-e megalkotni az egységes, erős Magyarországot? Akarja-e elvállalni továbbra is a magyar társadalom azt a dicső munkát, melyet száz évvel ezelőtt megkezdett, mely ütvén évvel elelőtt a diadal fel lobban ásának fényében bámulatba ejtette Európát, melynek redményét nem bírta semmiféle zsarnokság és intrika megsemmisíteni. hanem átszármazott reánk és élvezzük gazdagságát. De sajnosán érezzük tökéletlenségeit is. Ezért kell újra még újra felhívnunk a magyar társadalmat: jer és munkálj tovább, biztosítsd ivadékaidnak a szépen indult vetés gyümölcsét.Ámde megdöbbentő, aggasztó jelenségek tárulnak elénk! Midőn a lezajlott ezredéves ünnepek hatása alatt karöltve kellene a nemzeti oltár elé vonulnia mindenkinek, a ki Magyarországban hazáját szereli és imádja; a kinek szent kötelessége hazájának

javára dolgozni, erejét növelni; a kinek tudatában kell állnia, hogy ezen a földön, magyar földön csak egy nemzetnek, a magyarnak van isteni rendeltetése, politikai küldetése, történeti létjoga és természetes jövője: belső viszályt, fenekedést, osztály- és felekezeti harczot látunk járványnyá növekedni. A mindent egyesitő hazaszeretet nemes, közös érzése helyett nemcsak szórványosa^* de sűrűn látjuk megnyilatkozni az egyéni gyülölséget. Mintha megújulna a százados átok. midőn magasra tört nemzeti életünk fája, akkor töri le koronáját a vihar,, vagy akkor őrli meg összetartó rosljait a belső korhadás férge. Történetünk lépten-nyornon a gyászos képekkel rellent bennünket. Így lenne ma is?Hiába lett volna az uj erőre kapott Magyarország küzdelme, szenvedése, fáradtsága, százak és százak vértanusága és megdicsőülése? Oly sokan vagyunk már, hogy egymás ellen fordulhatunk s kész prédául dobhatjuk magunkat a ránk leső fondor ellenségeknek?A kik'm m r hatalmai, jogot, vagyont* akarnak osztani velünk, mert hiszen részesedtek benne s ha nem, részesedhetnek mindig becsülettel, — de ki akarnának fosztani, ki akarnának szorítani bennünket, kiűzni saját otlbonunkból, várunkból.Hihetetlen, hogy a magyar társadalom, mely fenntartója és fölemelője volt hazájának. ne térjen észre az utolsó napokban! Hogy ne kívánná önmaga erejével kiirtani
T  A  R C  Z  A.

M e r ő  d a c z  b ő i .
Beszélj : Rédei Lajostól.

Jöjj atyuskáin haza, már eléggé kipihented 
magadat.«

K szavakat egy ereol arczu, mintegy 11 éves, 
sugárterinetü kis leány intézte az X-i temetőben, 
egy gondosan ápolt sir közelében levő pádon ülő 
gáláiul »ősz férfiúhoz.

Az öreg, mintha nem is hozzá intézték volna 
a felhívást, előbbi merev állapotában megmaradt, 
még csak arczizmai sem árulták el, hogy tudo
mása volna a közelében levő élőlényről.

A kis leányka pedig elkomorodva szemlélte 
a merev arezot, melynek gödreiben fennakadtak 
a megviselt szemből fakadó könnycseppek.

Kgy ideig elmerülve az öreg bánatos arczá- 
ban, türelmesen várni látszott, de midőn az öreg 
nem mutatott hajlandóságot a távozásra, kedves
kedő szemrehányással ismédé:

»Igazán nem tudom elképzelni, hogy is lehel 
az enyészet kertjét szórakozási helyül válasz
tani ?«

E neheztelő szavakra az öreg kalandos lelke 
visszatért. Lassan felemelkedett ültéből és kereste 
szép unokája vezető karját.

A fiatal leányka az X-i gazdasági intézet 
'Igazgatójának rendkivül eszes leánykája, a szeme 
világét vesztett öreg ur pedig a leánynak atyai 
nagyatyja volt.

A még mindig délezeg öreg valaha jobb na

pokat látott, de a kegyetlen sors súlyos csapásai 
nagyon megviselték.

Az egész város ismerte az öreget és kedves 
vezetőjét, a kit társalgás közben nem is nevén, 
hanem a nép ajakán mcghonosult »az örök mo
soly« elnevezéssel említettek.

<) volt a szegény, szeme világát vesztett 
öregnek gondos vezetője séta közben és ápolója, 
felolvasója az otthonban.

Hébe-korhan az öreg a tollat is előszeretet
tel forgatta, mióta azonban szeme világát veszté, 
unokája volt iródiákja, a kinek tollba mondta szo- 
inoruhlmál-szomorubh tárezáit.

Utóbbi időben azonban már nem volt képes 
légy ily munkát befejezni, mert eszméi oly annyira 
szomorúak és fájdalmat elő:dézők voltak, hogy az 

| öreg elérzékenyülésében nem volt képes szavait 
kiejteni, a fogékony lelkületű kis iródiák érzelmeit 
pedig annyira felkorbácsolá, hogy az szivgőrcsö- 

I két kapott.
K miatt azután fia annyira kérlelte nagy 

'tiszteletben tartott édes atyját, hogy az lemondott 
ezen utolsó élvezetéről is.

És ezen kedvencz, mondhatni egyedüli fog
lalkozásától való szükségszerű lemondás csakhamar 
sírba vitte.

Most ott fekszik a másik sir mellett, egye
dül azon pad választja el őket egymástól, mely 
pihenő és szórakozási helyét képezte az öregnek.

Egy nagynéném lakott X-ben s mert a város 
igen egészséges és regényes fekvésű volt. a szün
idő legnagyobb részét ott töltöttem.

Kp az igazgató indítványára rendezett jóté
konysági ünnepségen ismerkedtem meg vele és

annyira megnyert az alig 40 éves. de rendkívül 
komoly és tudományosan képzett igazgató egyéni
sége, hogy idővel társaságát nem valék képes 
nélkülözni.

Már azért is előnyömre vált az ő társasága, 
mert mint pedagógus, ismereteimet gazdagítottam, 
megvallom azonban, hogy e rendkívüli ragaszko
dás megteremtésében egy nem kevésbé fontos 
mellékkörülmény is nagy szerepet játszott, ez 
pedig az igazgató ur ideális lelkületű, okos 
leánya volt.

A ki az igazgatót egymagában sétálni látta, 
mert habár nem kerülte a társas-együttlétel, jobb 
szeretett egymagában andalogni, — azt hihette, 
hogy embergyülölő: de a ki bele tudott tekinteni 
azokba a feketetüzii szemekbe, az ott — a lélek 
tükrében — rendkívüli szívj óságot és mély érzést 
fedezett fel, s a ki őt házában, övéi szeretett 
körében látta és tapasztalta azt a kedves modort, 
azt az előzékenységet és mesterkéletlen ragaszko
dást. mely e három személyből álló egy lelket 
egymáshoz fűzte, az megvalósulását tapasztalta az 
imakönyvekben igéit menyei boldogság megteste
sülésének.

l)e vendégével szemben sem volt kevésbé szives
és előzékeny, nem volt azon fajbeli. kik nyíltan lár
más üdvözléssel fogadják vendégeiket és nehány 
óra után már unják azok társaságát.

Udvarias volt a legszebb értelemben, a nél
kül. hogy a szalonok gigerliit majmolta, avagy 
túlzásba átcsapott volna; egyetlen marasz
taló szó jobban leszögezve tartotta az embert, 
mint a leglátmásabb tartóz tatás.

A két nő pedig — anya és leánya — min-



v »sebjeit, melyek, remélhetőleg, csak időleges természetű kelevények, még nem mérgezték meg az egész szervezetet, de alkalmasakra, hogy megmérgezzék, tönkre tegyék.
A külömböző érdekharez mellett egy 

más nagy betegsége is van a magyar társa
dalomnak, mely azonban közös baj más 
nemzetekkel; noha egyikben sem tehet annyi 
kárt, mint a mienkben, hol a társadalom
nak még nincs meg egységes nemzeti jellege. 
Ez a századvégi betegség, minden ideális 
törekvés fitymálása, elvetése, kizárólag az 
érdek hajhászása, anyagi eiöny végczéljával. 
bárminő utón, még bűnös utón is.

Az egyéni képességnek meg nem felelő, 
soha ki nem elégithető vágy tolakodó előre
nyomulása egyfelől, a vagyontalan, úgyneve
zett kis emberek nyomása másfelől. Ez a 
mai állapotok kórsága. Az első maga után 
vonja a számos öngyilkosságot, melyeknek 
felsorolásától csak úgy hemzsegnek a lapok 
mindennap; (s melyek meglazítják, sőt meg
semmisítik az embereknek egymás iránt való 
bizalmát, fölkeltik féltékenységét, irigységét, 
undorodását embertársaitól és végre a maga 
életétől.) a másik fenyegető rémet szült, a 
szöcziaíizmust, mely már gyökerében készül 
megtámadni a mai társadalmat, (még pedig 
nem a bűnöst, hanem azt is, mely tudna és 
tud egységes lenni, utópiát irt zászlajára,) a 
kommunizmust, melyet ugyan soha nem fog 
tudni megvalósítani, de vele elámitja a 
bajokba döntött, visszaélő, telhetetlen tökei 
által nyomott proletáriátust, melynek nem 
kell többé sem Isten, sem Haza, csak osz
tozkodás.

Óriási megpróbáltatás előtt áll a magyar 
társadalom.

Ki mutatja meg neki a herkulesi utat, 
ha magának nincs ereje, hogy azt kövesse?

Csak egy, egyetlen egy jelszót kellene fel
kapnia: erős magyar társadalom! Ennek meg
értése és hűséges végrehajtása nem engedné 
felülkerekedni a szétzüllésre vivő aprólékos, 
veszedelmes külön érdekeket. Ebben a 
törekvésben ki van kötve minden, a mi a 
magyar társadalmat megtisztíthatja, meg- 
dicsoítheti: erkölcsösség, hazafiság, ember
szeretet. minden.

Ha nem bírjuk felfogni a czélt; ha 
j nem tudjuk alárendelni rossz hajlandósá
gainkat a legszentebb közérdek, a haza bol- 

|dogsága követelésének: vájjon mit és miért 
j ünnepeltünk akkor a két ezred választó 
vonalán?

H a l a d ó  »
A fővárosi hírlapok nem nagy gonddal 

szerkesztett rovata, a »Vidék,« a melyben 
azonban mindazonáltal városainak haladá
sáról és föllendüléséről igen érdekes közle
mények olvashatók. Helyes! Mert valóban 
abnormis állapot az a különbség, mely a 
mi fővárosunk és a vidéki városok között 
általában létezik. A külföldön a provincziá- 
lis városok bírnak modern városi fejlődés
sel, művészeti kolóniákkal, virágzó kultúr
intézményekkel és nálunk Budapest után 
semmi sem következik. A magyar szellemi 
mivelödésnek minden intézménye konczen 
trálva van, nem jut nekünk semmi. Egy-egy 
szép palota kerül Pozsonyba, Szegedre, 
Aradra, de ez még nem város; városi mivol
tában sokat szépül Debreczen és Kolozsvár, 
de nincs olyan egyetemes és egészséges fej
lődése, hogy provincziáján, mintegy fokusi 
képezzen, melyhez iparkodik a fokozatos 
nagyvárosi létei minden tényezője.

Mindazonáltal nem vagyunk minden 
biztató tünet nélkül. Valamelyes áramlat 
érezhető, mintha a vidék föl volna rázva 
álmaiból. Nagyváradon. Aradon vízvezeték 
készül. Érsekújváron, Hódmezővásárhelyen, 
Csábán dohánygyár fölállítását tervezi az 
állam. Szatmári, Pécsett állandó színházat 
építenek. A villany világítás ügyében minden 
városban van immár akczió. a mindent 
konczentráló törekvéseket az állami kor
mányzás sem vallja programúiul és igy a 
provincziális városok fejlesztése napiren
den van.

Az uj közigazgatási reform sokat fog 
lendíteni e téren. A jó  közigazgatás sine 
qua nonja a jó terülelbeli elhelyezés lévén, 
a megyék okvetetlen ki fognak kerekilletni 
és igy azon városok néznek a fejlődés 
reményei felé, a melyeknek geográfiái fek
vése predesztinálja megyei és járási köz-

denben hasonlóak a családfőhöz, mintha csak 
egybe forrtuk volna és mindhármuknak egy vér
edényük lett légyen.

Miként az eddigi leírásból is következtethető, 
nem szerette a zajos jeleneteket és ilyenekben 
nem is vett részt, de ha arról volt szó, hogy 
nemes czélok elérésére törekvő mozgalmat kell 
pártolni, akkor első volt az elsők között: a rideg
nek tetsző arezot pirosra festette a lelkesült ség 
szent tüze és ifjú hévvel állt a mozgalmat veze
tők sorába.

Ily alkalmakkor nem volt rá eset, hogy nem 
az ő indítványa emeltetett volna érvényre. Érvei 
a meggyőződés hatalmának erejével bírtak és a 
legmegrügzüttebb ellenzékeskedőt is lemondásra 
készté.

És sajátságos, hogy mindezen diadalai nem 
tették őt elbizakodottá, sőt mondhatni, hogy puri
tán jellemre nem is vett tudomást a viszonyok 
ilyetén alakulásáról, mert azt — s ez nagyon 
valószínű — az ügy érdekében való természet
szerű folyamának tekintő.

ítélkezésében tekintély volt; egy helyi lapot 
is szerkesztett, melyből azonban úgy a politikát, 
mint pedig az utóbbi időben nagyon lábra kapott 
szabadszavu közleményeket kiküszöbölte és ezen 
elhatározásában sem kérés, sem Ígéret, de még 
csak a (elsőbbség pressziószámba menő kíván
sága sem volt képes megindítani.

Fő czélja a meglazult táisadalmi rend meg
szilárdítása, a hanyatló erkölcsök javítása és a 
finom társalgási modor meghonosítása volt.

Ha e téren legcsekélyebb eredményt elérni 
tudott, buldog volt és ez serkenktie őt. a lan
kadni nem tudó erőt — további működésre.

pontokul. Hihető, hogy a kormány e tekintetben túl fogja magát tenni a megindítandó depulácziózásokon és nem lesz meg az az anomelia, hogy csak egyet említsünk, rnig Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyének 12*605 km. területe van. Csanád megyének területe Ki 18 km. Ez azonban egy geográfiái csoportosítás, mely a városok fejlődésére hasznos lesz, de a magyar városok fejlődését ne ilyen kínálkozó alkalmakkal áhilsuk.Hát mivel?
Azzal, hogy óhajtsunk^ 'égy magyar 

középosztályt, mely s z ív ó s  akarattal önmaga 
erejére támaszkodik, melynek a kilátásban 
lévő alkalom kedvezően felhasználandó körül
mény, nem pedig a példabeszéd sült galambja, 
melyért, hogy a költővel szóljunk: buzgó 
imádság epedez városunk polgárainak ajakán.

Beksits Gusztáv, a magyar zsurnalisz
tika atyamesterének legnagyobb agitácziót 
lehelő czikkei a magyar városok jóvoltáért 
Írattak, mert bölcsen belátta ezt a szingaz- 
dagon iró publicista, hogy a magyar faj 
szupremácziája nem is képzelhető el más
ként. mintha magyar városainkat nagygyá 
teszszük, fejlesztjük. Olvassunk és okuljunk 
tehát a fővárosi sajtó lenézett »Vidék« ro
vatából.

K  Ü L Ö N F É L É K .
—  Hivatalos látogatás. T ó t h  László 

nagykanizsai kir. törvényszéki elnök a kir. 
járásbíróság megvizsgálása ezéljából múlt 
héten Perlakon időzött.

Az állami polgári iskolák számára 
ál lám költségen emelendő épület tárgyában 
41887. sz. a. leérkezett miniszteri rendelet 
értelmében e hó 12-én tartott az építészeti- 
bizottság gyűlést a városházán, melyen meg
hívott tanlérliakon kívül B á l i n t  Zoltán 
fővárosi műépítész is részt vett, kinek pálya
díjnyertes tervezetét a minisztérium tudva
levőleg az építés kivitelére alapul elfogadta. 
A tervezetnek részletekben történt behaló 
átvizsgálása s a detail-kérdések megbeszé
lése után műépítészt megbízta a bizottság, 
hogy a részletes tervezeteket minél előbb 
elkészítse, hogy a munkálat rövid idő alalt 
elkészülvén, fölülbirálás és elfogadás végett 
még idejekorán fölterjesztessék, hogy az 
építés a tavasz beköszöntésével megkezdhető 
s a jövő tanév elejére befejezhető is legyen. 
A műépítész január elsejére Ígérte meg a 
tervezetek elkészítését, mi, tekintve a munka 
nagy halmazát, elég rövid határidő. Az épí
tés fölölt való föl ügyelettel a bizotlság 
B á l i n t  Zoltánt bizta meg, kivel a szerző
dést az építés kivitele tárgyában már meg
kötötték, melyhez azonban a kormány hozzá
járulása is szükséges még. A bizottság az 
eredeti tervtől eltérőleg a központi gőzfűtést 
költséges és komplikált kezelésénél fogva 
törülte s helyette Meidinger-kályhákkal látja 
el az intézetet. A bútorzatot a budapesti 
F e i vve l-czég fogja szállítani, melynek szám
lája körülbelül 8— 9,000 frtra fog rúgni.

—  Gazdasági tudósító. A földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter S t r a u s z  Flórián 
dobronoki plébánost Zala-vártnegye alsó
iéiul vai járására nézve az állandó gazda
sági tudósilói liszttel bizta meg.

—  Házasság. F 1 i s z á r Miklós vizi- 
szent-györgyi kántortanitó e hó 4-én eskü
dött örök hűséget Szoboticzán t i e r z s i c s  
Éva kisasszonynak Podbresztről.

—  A helybeli iparos-tanoncziskolában uj tanfolyam nyittatott a múlt héten azon tanonezok részére, kik foglalkozásuk miatt a vasárnapi rajztanitás alól fölmentvék. Ilye-



nek a kereskedők, mészárosok, vendéglősök, 
fodrászok, sütők, bádogosok, kéményseprők 
tanonczai stb. Ezek a rendes esti 4 órás 
oktatáson felül még szerdán este is 6— 8 
óráig részesülnek a miniszteri szabályrende
let értelmében tanításban lehetőleg szak
jukba vágó gyakorlati ismeretekből. A tan
folyam vezetője P a s t i n s z k y  József polg. 
iskolai tanár.

—  Adomány. Csáktornya város elöljáró
sága a városban fölállítandó kórház alapjá
nak gyarapítására M u r a y  Hóhért beliczai 
nagybirtokostól a járási szolgabirói hivatal 
utján 75 frtot kapott ismét. Melyért, az alap 
részéről, adományozónak a város pénztárosa, 
Frász  Tamás, köszönetét nyilvánította.

—  Esküvő. B o r s o s  István zágrábi Fia
tal vasúti hivatalnok f. hó 4-én vezette oltár
hoz özv. G e r m á n  Jánosné leányát, A n n a  
kisasszonyt.

—  Halálozás. D ó m j á n  János helybeli 
kőmives, kit közönségesen Cserepes Jancsi
nak ismertek a városban, bárom héttel 
ezelőtt munka közben a létráról, a Zrínyi 
szállóban leesvén, jobb lábát törte. Az első 
kötéseket K r a s s o v e c z  Ignácz dr. alkal
mazta a sérültön, kit ápolás végett a varazsdi 
kórházba szállítottak. Segítség azonban nem 
volt számára, mert még az orvosi műtét, mely 
lábától megfosztotta, sem adhatta vissza az 
életnek. A gondos ápolás daczára f. hó 
11-én, kínos szenvedések közölt. 62 éves 
korában a kórházban kiszenvedett.

Községek zárlat alatt. Beliczán és 
Nyirvölgyben a ragadós száj- és körömfájás 
a szarvasmarha között járványszerüleg lép
vén fel, e községekben az előirt óvóintézke
dések foganatosítása ezé Íjából a zár alá 
helyezés elrendeltetelt. A rendelet november 
6-án kelt és az 1888. évi Vll, t.-cz. végre
hajtása tárgyában kiadott 40000. sz. minisz
teri rendeletnek 211. §-a alapján adatott ki.

—  Olcsó marhasó. Mint értesülünk, az 
olcsó marhasót fogják már a jövő év január
jától kezdve mezőgazdasági czélokra áruba 
bocsátani. Az engedmény a rendes sóár fele
része lesz. A feltételek, melyek mellett az 
olcsó marhasót kiszolgáltatják, csak ezután 
fognak meyállapittatni.

A lendvai vásár, mely a kép viselő- 
választás miatt október 28-áról november
9-én elhalasztatott. mondott napon nem tar
tatott meg. Az engedély megtagadása formai 
hibákra vezethető vissza.

A monumentális alkotások közül nem 
utolsó helyet foglalják el azok, melyeket a 
szellemi munka a magyar irodalom emelt 
az ezredév emlékére. Ilyennek mondhatjuk 
méltán —  mert az is —  a Szalay-Baróti 
»Magyar nemzet történetét« melylyel a 
bampel Bobért (YVodianer F. és fiai) buda
pesti kiadőezég kívánt hozzájárulni a mille- 
mum emlékének megöregbitéséhez, mert 
hiszen nyelve mellett történetében él egy 
nemzet! Jelzett emlékszerü nagy munkából 
most vettük a 49-ik füzetet, mely különö
sen köti le figyelmünket. Felgördül benne 
hazánk egyik legdicsőségesebb korszaka 
eseményeinek történeti függönye.

—  Costanza a czime annak a jeles 
olasz regénynek, mely a »Könyves Kálmán« 
írod. könyvkeresk. részvénytársaság legújabb 
vállalatában, a Magyar Regénytár-ban meg
jelent. A díszes kiállítású első füzet elejé
hez a kiadó programmot is csatolt, melyben 
ismerteti a vállalat czélját és irányát, közöl
vén egyúttal azoknak a köteteknek a czi- 
Meit is, melyeket addig a megindított regény
sorozat keretébe fölvett Maga ez a névsor, 
a melyben helyet foglalnak a hazai (Jókai

Mór, Tolnay Lajos, Váradi Antal stb.) kiváló 
íróink és a külföld (Tolsztoj Leó gróf, 
Carmen Sylva, Gabriele d'Annunzio stb.) 
jelesei, elég biztosíték arra, hogy a vállalat 
sikerülni fog; a remek kiállítás, díszes nyo
más, a szép kivitelű autotypia utján repro
dukált eredeti szövegrajzok pedig bizonyára 
nagyban hozzájárulnak ezeknek a csinos és 
szemre is kedves füzeteknek az elterjesztésé
hez, a melyek már azért is megérdemlik, 
hogy a müveit magyar közönség pártfogá
sába vegye, mert egy-egy ilyen 8 ives (48 
oldalas) füzet ára 15 kr. Maga a legelső 
regény, melylyel a vállalat megindult, rend
kívül érdekesnek Ígérkezik; szerzője Pieran- 

I toni-Mancini Grazia olasz írónő, egy római 
szenátornak a neje, s Mancini-Oliva Beatrix 
híres költőnő leánya. A legelső regénynek a 
gondos megválasztása mindenesetre megerő
síti azt az ítéletünket, hogy ezt a kiadványt 
sok tekintetben megkülömböztetett hely illeti 
meg a hozzá hasonló magyar nyelvű válla
latok között.

—  Fölhívás Magyarország összes tan
ügyi férfiaihoz és a tanügy iránt érdeklődő 
polgáraihoz! Az »Eötvös-alap« országos tanító
egyesület, melynek a II. egyetemes tanügyi 
kongresszus kötelességévé tette a »Tanítók 
Háza létesítését, azzal a kérelemmel fordul 
Magyarország összes tanítóságaihoz, (tanárai
hoz, tanítóihoz és tanítónőihez), valamint 
általában a jótékony vagyonosabb osztály
hoz. hogy készpénz-vásárlásai alkalmával 
attól az üzletembertől, a kitől vásárol, kérje, 
sőt követelje a »Visszatérítési Pénztár« szel- 

! vényeit és azokat küldje be a létesítendő 
Tanítók Háza« javára az egyesület pénz

tárosához. Roller Mátyás úrhoz (Budapest, 
VI. kér. Nagymezö-utcza 1. szám.) Ezek a 
szelvények tudvalevőleg azt az u. n. kassza- 
skontót képviselik, a mit készpénz-vásárlá
soknál, minden áremelés nélkül, minden 
üzletember a saját jól felfogott érdekében, 
szívesen megad. Ezt az intézményt óhajtja 
az »Eötvös-alap« országos bizottsága a 
»Tanítók Háza javára fölhasználni s azért 
kéri úgy a kartársakat, valamint kér általá
ban mindenkit, hogy ne kíméljék azt a kis 
fáradtságot, mely ezen szelvények gyűjtésé
vel és pénztárosunkhoz való beküldéssel 
jár. Nem készpénz-áldozatot kérünk mi. 
hanem csak egy kis fáradtságot, a minek 
majdnem száz meg száz árva hálája lesz 
bőséges jutalma! Az »Eötvös-alap« országos 
bizottsága az Általános Visszatérítési Pénztár 
Részvénytársaság alapszabályaiból meggyőző
dött arról, hogy a szelvény-betétekért árva
pénzek elhelyezésére alkalmas biztos, kama
tozó) értékek vásároltatnak s igy semmi 
körülmények közt sem lehetünk kitéve 
annak, hogy kartársaink és a nagy közön
ség ily módon megtakarított, e nélkül úgyis 

| elkallódó, fillérei elveszszenek, mert a Vissza
térítési Pénztár kötelezve van megerősített 
alapszabályai által arra, hogy a pupillárisan 
bizlos értékek kezelését állami ellenőrzés 
alá helyezze. Fölkérjük tehát újból is t. kar
társainkat, valamint a Tanítók Háza« iránt 
érdeklődő jótékony közönséget, hogy kész
pénz-bevásárlásaiknál a Visszatérítési Pénz
tár szelvényeit követeljék s e szelvényeket 
fönnebb említett pénztárosunkhoz beküldeni 
szíveskedjenek. Ha felszólításunk meghall
gatásra talál, évenkint több ezer forintot 
gyűjthetünk a »Tanítók Házára,« melynek 
létesítését a II. egyetemes tanügyi kongresz- 
szus összülése is fontosnak és kívánatosnak 
mondotta. Budapest, 1896. november elején. 
LAK1TS VENDEL, PÉTERFFY SÁNDOR, 

titkár. elnök.

-  K öh ögés  rekedtség és elnyálkáso-
dás ellen legjobb hatású szer a RÉTHY-féle 
Pemetefü-Czukorka, mely ezen bajokat gyor
san megszünteti. Kapható minden gyógy
szertárban. Egy doboz ára 30 kr. 5 doboz
zal 1 frt 50 krért bérmentve küld Réthy 
Béla, gyógyszerész Békés-Csabán. 635 1—&

C S A R N O K .

A  s z e m .
Öt ajtó vezet az >Ember«-épület »Sziv« 

kihallgatási termébe. A hang a mindig nyitott fülön 
hatol be; a világosság a szem fölvonó hidján át 
teszi nappali látogatását; a szag végig surran az 
orr boltíves folyosóján; az Ízlés átmegy a nyelv 
röpülő hidján és a tapintás az ujjak hegyeinek 
palissádjain lejt a kihallgatási terembe és onnét 
vissza. E kihallgatási teremből vagy jobban mondva 
az érzékek két kamarás rendi gyűléséből, a hiva
talos értesítő, szem, közli a határozatokat. A 
szem pillantása a belügyek egyedüli hivatalos 
lapja.

Igaz, hogy a nyelv is nyilvános közeg, ez 
azonban sima és hízelgő, udvarias és csalóka, 
szóval félhivatalos, mely csupán annyit közöl 
a benső ügyekből, mennyit a politika igényel. 
Egyedül a szem viseli a szív tisztaság pecsétőrének 
hivatalát. Csak az való és csalhatlan, mely e pecsét 
lenyomatát viseli.

A szem ablak, melyet minden reggel kinyit
nak. Van redője (szemhéj) és függönye (pilla); a 
mostoha sors elhomályosítja, csöppek peregnek 
rajta és ha a jó Isten bezárja az *ember«-házat, 
az ablak is lecsukódik és megtörik.

Azonban ablak nem egyéb üvegtáblánál, 
melyen átlátni lehet. Ezen mi se tükröződik vissza, 
csakis átnézni lehet rajta. Az ablakon át csakis 
kívülről hatol be a világosság, de a szemen át 
belülről sugárzik ki. Az ablak halott. Mindenki
nek ugyanazt mondja, ki benéz rajta. Ellenben a 
szem eleven; mindenki számára más színezete, 
más sugara, különböző világossága van. A szem 
karikája az érzelmek jegygyűrűje. A szemgolyó az 
érzés országczimer-almája és a szemfény (ivhártya) 
a szív vezércsillaga. E szerint a szem több ablak
nál, de több tükörnél is.

A tükör önző. mely csupán azt adja vissza, 
a mit neki adtak. Szívtelen, fagyos valami, érzé
ketlen delnő, ki mindenkinek én-jét veti vissza; 
ellenben a szem a szív országos tolmácsa; beszél 
minden nyelven és nyilvánítja a szív legtitkosabb 
akaratát.

Hogy azonban megértsük a szem nyelvét és 
olvashassunk a szem csillagából, okvetlen szüksé
ges a csillagászat ismerete. A vakra nézve a csilla
gos ég semmit mondó, üres lap, a természet nagy 
könyvében, ki azonban megérti a csillagos ég 
mély tudományát, az ismerni, szeretni és csu
dáim fogja a földi csillagok csudálatos hatalmát, 
nagyságát és varázsát. E csillagok vezetnek min
ket az élet Sahara sivatagán át. Keltjük és nyug
tok szerint számítjuk életünk reggelét és estéjét.

S zerk esz tő i üzen etek .
A.-Domboru. A beküldött verset tartalma és czélja miatt 

szerettük voina közölni, azért mindenféleképen próbálgattuk 
hibáit javítgatni, hiányait pótolgatni, azonban minden igye
kezetünk kárba veszett, mert alapjában el vannak rontva 
méretei, vagyis ki van szabva formájából. Így hát — sajná
latunkra — nem közölhetjük. Üdvözlet!

Or. Sz. Iván Cz. K. Vettük becses levelét s elszomo
rodtunk a stefánoveczi asszonyok esete miatt, a kiket lelké
szük pogányoknak titulált s nem akarta meggyóntatni, mert 
uraik Wlassicsra adták szavazataikat. A levelet nem közöl
jük erősebb — noha jogoB — kifakadásai miatt, mert nem 
akarjuk meghurczolni íz azt állást, melynek oly szép és 
magasztos hivatása van. Kunéi még súlyosabb esetek is 
napirenden vannak választó-kerületünkben úgy, hogy a 
vallásos muraközi nép teljesen el van keseredve bizonyos, 
hivatásukról megfelejtkezett lelkészek miatt — tisztelet a 
kivételeknek — kik szent vallásunkat nem átalják felhasz
nálni a boszu fegyveréül. Azt a tanácsot adhatjuk, amit már 
többen megtettek, hogy forduljanak az illetők az érsekhez 
panaszaikkal.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
HARGITAI  JÓZSEF. ZRÍ NYI  KÁROLY.

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu. 1896. 15-ga novembra. Broj 46.
X III. tečaj.

Sve pošiljkesetičnčzTulržafa 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljs tvo:
Knjižara Fischel Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk
Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito : vu svake nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 f,.t 
Na pol lela . . . .  2 fPt 
Na četveri leta . . . | fn

P o je d in i k r o j i k o š ta jč  10 k r

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računaju.

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

N i k x i  > ) 1'  > l  i i j  . * $  * ij 1  i j  1  » 1 > '  • u  bra po poklan je izložba formalno zaključena, faktično zatvorila su se vrata velikomu občinstvu uz veselu rnužiku soldačkih glasba (bandah) stoprarn ob 9. vuri na večer.Kak na dan otvorenja, tak je i on dan pri zaključku nebo bilo namrgodjeno, ter kak god onda, tak se je i denes nakon više dnevne neprestane kiše (deždja) vu toliko smilovalo, — da se je vu podne zadnji put mogel na preljepom suncem obasjanom korzu zastati bezbroja svčta pozvanoga i plačajučega, da prisustvuje zadnjemu aktu milenijskih svetčanosti, koji se je dakak vnogo čedneše odigral, nego li prvi. — Nije bilo onog zaslepljuj učega sjaja, kaj ga je pri otvorenju izložbe raz- iievala svetla koruna, nego su izmčrenjeni govori, vu kojem se tak rekuč zrcali bilanca rninulog polugodišta.K zaključku izložbe došli su svi članovi vlade mnogi zastupnici raznih znanstvenih i kulturnih družlvah i vsi članovi izložbe- nog ravnateljstva, vu ime kojega je ravnatelj Schmidt ministra Daniela oslovil ovim govorom:Magjarska slavila je jezeroljetni svoj obstanek.Na loj svetčanosti trebalo je k.ij bliže primeknuti oku vsakog sina ovoga naroda hištoriju duge mu prošlosti i sa vsili strana

kaj temeljiteše predočili mu denešnje stanje: da dobije siguren pravac nastojanju i radu vu budučnosti.Prema toj potrebi, na lom mjestu, vu loj izložbi videli smo vu uzčuvamh uzpo- rnenah hištoriju naše domovine. I smjelo moremo reči, da su se vu vsili krugovih puka našega našli zanosni ljudi, koji su ovamo znašali ploda svojega mora, davši lini načinom včrnu slika denešnje Magjarske.Govornik na to riše potežkoče, s koji mi se je valjalo boriti, da se vu toj dobi izložbah, namesti, složi nekaj novo privlačivo. I denes neirna glasa, koj bi rekel, da izložba nije uspjela. Izložba ta preobladala je no- povjerenje i predsude, zadušila je neprija- teljsku zavist (nenavidnost), osvojila je velik broj oduševljenih prijatelj ah vu stranjskili orsagi i — doma.Vrezda, kada je kuniul zadnji čas našoj izložbi, težko da ima koga, kojega neobuzima bolno čuvstvo. Ta bol nahadja donekle bat- renje vu tom, da izložbu tu iste ruke, koje su ju s ljubavlju, brigom, umjetnošču sa- gradile, raznašaju i razvaljuju; no dubok utisak, neprocenjivi uspjehi ostati če dugo vreme i sasvim neče nikada nestati.Govornik iztiče, kako uza ves morajln uspjeh, kaj se izložbom polučil, treba oš vnogo raditi (delati), hoče li Magjari dai poluče ono, kaj su postigli napredniji narodi. Moleč Njegovo preuzvišenosl, da preglasi

izložba zatvorenom, zahvaljuje se vu ime vsili izložiteljah vladi za izdašnu podporu.Minister Daniel odgovoril je poduljim govorom, iztičuči sjajni uspjeh izložbe. Inozemstvo (slranjski orsagi) i ves narod čudil se je napredku, kaj su ga pojedine grupe dokumentirale. Vrlo zanosnim rččima zmis- lil se je minister historičke grupe i toplom se si m pati j oni zahvalil učestvovanju lior- vatske i Slavonije ter Bosne i Hercegovine, vsim ostalim učestnikom i konačno zanosnim rččima spoinenul uz gromko klicanje občinstva divnu slogu izmedju kralja i naroda, završivši uzklikonr. >Živio kralj!«, koji se je uzklik jezerokrat odezval iz grla vsega skupa občinstva.Proglasivši izložbu zatvorenom, udalji se minister sa svojimi drugovi, dočim seje občinstvo zadnji put prešetalo izložbom.
* **Zadnji put zazvonila izložbena zvona. Jesenski veter hiče suho listje na cvetne nasade izložbe. Zavrgnjena motika započimlje svoju službu. Na mjesto sjaja i Ijepote videli buderno za koji dan pustoš i razrušanja.No da se vratimo na netom zatvorenu izložbu, pak da vidimo, jesu li se izpunile nade, kaj su ih mjerodavni krugovi vu nju stavljali i da li uspjeh njezin odgovara sveobčemu očekivanju.Jeena stoji nedvojbeno: Izložbe i vse su milenijem skopčane svetčanosti podpuno

Z A B A V A

Cirkvena i soldačka služba..Ako bi moji poštuvani čtevci mozbit mislili, da je Venecija, varaš u Itulii mirno .miesto sloga, što neleti toliko kočijah po ulicah sim tani, kak po Beču i po Budapesti te se niti toliki šlropot nedela; ako velim tko misli, da je ondo zalo sve liho i mirno órida mu ja odgovaram, da se vrlo vkanjuje. jer koliko si od štropota kol mogu uha počinuti, toliko je opet nekaj drugo tam, kaj živce uznemiruje, a to je vekivečno zVpnenje zvonovah po turnah.To vam je vekivečni strašni bim bani, pred kojim čoviek nikam nemože pobeči uiti•'se skrili, jer po onom labyrinthu mostov; i ulicah nahadja se skoro svakih slo korakali jedna crkvica ih i po gde koja Velika crkva, a svaka od ovili crkvah ima po tri ili i više zvonovah različite veličine, koji su ili u turnu ili posve nizko pod krgvom erfeve.
U jutro ranu, negda več ob tretjoj uri 

počim* zvouenje, koje ouda cieli dan traje, 
jer pred -poldan su po sv rh crkvah meše, 
a po poldan večernice i blagoslovi, k tomu

dojdu spovedi, kojom prilikum se bolestnici poliadjaju, zalim umirajuči i konačno unirvši. Sviin ovim se zvoni, — a na zadnje dojdu pokopi, koji se u llalii kak i u Španjolskoj kasno u večer, pri svetlosti bakljah obav- Ijaju, lak da zvouenje do kesno u noč traje i tekar okolo pol noči zamukue. 1 ovak biva u Veneciji svaki dan, jer varaš je veliki sa množinom stanovnikah, bolestnih i mrtvih ima svaki dan, a cirkvih i zvonov toüko, da niti domači onde ljudi im nežna ju broj a.Danas ncima sredstva, kojim bi si čoviek proti tomu viečnomu zvonenju mogel pomoči, i koj tornu nije naučen, nije mu baš naju god nije. ali za vrieme kad je Napoleon J-i stvari u svietu popravljati probal, bilo je to drugač te se je u ono vrieme jedan našel, koj si je pomoči znal, i ovu smiešnu dogodovštinu vam ovde hoču pri- poviedati.Vrenecijska republika bila je po Napoleonu I-o srušena, Ludvig Manini zadnji venetijanski Doge se je zahvalil te je jedan francezki general (zaboravil sam mu ime i pridavek) u ime preobladavca Napoleone zaposcdmil varaš sa svojimi trupami, le je kakti poglavar venecije prijel komandira nje nad delom zemljom, kak to več navadno

biva, kada u ralu koj varaš kapitulira Hiti se preda i neprijatelj svojimi soldati istog zaposedne.Generalov stan je bil tik polag jednog turna u kojem su bili pet do šest zvonov, te koji su po svojoj navadi cieli dan do kesne noči svoju zvoneču dužnost izvrša- vali tak, da im batige niti pol ure na dan nisu mirovale. General, koj je izvan svoje službe bil vrlo mili, blagi i pobožni gospodih. sad je puhnul, kak zupareni lagev. Strašno ručanje topov u ralu je lahko pod- našal, ali ovo bimlanje bamlanje zvonov mu je čez kosti i mozg išlo lak, da je več mislil, ako bu to zvonenje i na dalje svoje tieralo i nebude jedan krat prestalo, tak mu se bu, najmenje rečeno, morala pamet zmešati i on bu moral obnoreti.
Na sreču se je taj stiski zmislil, da je 

on tu vrhovni komandant i da on tu ima 
zapoviedati; medjutim kakti lini čoviek se 
je mislil, da tu baš nebude treba ozbiljne 
zapovedi, več da bu tu i samo jedan mig 
dosta, te če zvonovi zatihnuti.

On anda kakti fini civilizirani francuzki 
general, pričme to svoje dielo največom 
uljudnoščum te pošalje svog adjutanta 
venecijanskotn patriarki iliti biskupu tum 
poniznoin molbum da bi se samo u potre i



su odgovarale svojoj svrhi. Nijedan dishar
monični momenat nije smetao niz zanosnih 
svetčanosti s njihovim sjajnim pojavama, 
koje če ostati nezaboravljene vu analima 
nmgjarske hiStorije. Več otvorenje izložbe 
po kralja bil je akt velike znamenitosti, a 
gratulacije skorom vsili viadarah svčta vje- 
čito su govorile, da jedna od najstareših i 
najugledneših dinastijah nosi kraljevsku 
korunu svetoga Štefana i da narodima te 
korane vlada najljubljeneši vladar sadaš- 
njosti, mader i plemeniti kralj, kakovih 
hiétorija malo poznaje.

Milenijka godina obilovala je momen- 
timavelikogdramatskoga dojma. Nezaboravna 
povorka 8. juniuša, mnogobrojni kongresi 
medjunarodnog značaja, otvorenje Željeznih 
v ra ta  vu nazočnosti trijuh kraljeva, posveta 
milenijskih spomenikah na raznim točkama 
zemlje, otvorenje novog mosta preko Dunava 
vu Budimpešti, ter monumentalnih palačah, 
narnčnjenih politiki, pravdi, umjetnosti, zna
nosti i obrtu: vsi ti momenti ne samo da 
su dovabili vnožinu glasovitih stranjskih, 
koji su se čudom začudili, kaj su ovde 
našli kulturne prilike naevropskom niveau-u, 
več se je svim tim i sjajno dokazalo, kako 
se je vu ovoj zemlji vnogo, zbilja vnogo 
radilo. A vu koliko je rad i dobro gospo- 
darenje uslov života narodnog, to je izložba 
dokazala, da je taj rad (delo) valjano zapo- 
Cel i da obečaje Ijepu budučnost. Izložba 
je dokazala, da su vse stečevine civilizacije 
našle plodno tlo i da je vse, staro i mlado, 
iz petnih žilah nastojalo, da učestvuje vu 
kulturnim radu prosvjelljenih naroda.

K A J  J E  N O V O G A ?

Program za vjenčanje nadvojvodkinje Marije 
Doroteje.

Za svetčanu renuncijaciju i vjenčanje 
nadvojvodkinje Marije Doroteje s vojvodom 
Louis Filipom Hobertom Orleanskim izdan 
je sledeči službeni program: Vu srčdu 4. 
novembra ob 12 vuri o poldan bila je vu 
carskem dvoru vu Beču vu dvorani tajnog

savjeta svetčana renunciacija visoke zaruč- 
nice vu nazočnosti punoljetnih nadvojvodah, 
tajnik savjetnika i ministrov ter kardinala- 
nadbiškupa bečkoga. lstoga dana ob (i vuri 
na večer bil je vu Schönbrunnu gala-obed, 
ob 8 vuri kazalištua predstava vu schön- 
brunskom kazalištu, ob 10 vuri čaj.

Vu četrtek 5. novembra ob 11 vuri 
prije podne bilo je svetčano vjenčanje vu 
dvorskoj župnoj cirkvi vu Beču, a posije 
podne obiteljski obed na carskom dvoru.

K samom vjenčanju pošli su visoki 
svatovi o vak: vojvoda Chartes i nadvojvoda 
Jožef sa zaručnikom vojvodom Orleanskim, 
grofica Porižka i nadvojvodkinja Klotilda sa 
zaručnicom nadvojvodkinjom Marijom Doro- 
tejom; Njegovo Veličanstvo kralj s kraljicom 
portugalskom; vojvoda Connaught s vojvod- 
kinjom od Aoste; vojvoda od Aoste s nad- 
vodkinjom Marijom Jožefom, za tim nadvoj
vode i nadvojvodkinje ter stranjski gosti.

Iz cirkve su išli naj prije novovjenčanici, 
za tim kralj s kraljicom portugalskom, nad
vojvoda Jožef s groticom Parižkom, vojvoda 
Cliartres s nadvojvodkinjom Klotildom i onda 
ostali svatovi.

Vu carskom dvoru vu Beču stanu vali 
su: kraljica portugalska, vojvoda Connaught 
vojvoda i vojvodkinja od Aoste, nadvojvode 
Ferenc Salvator, Jožef, Jožef August i nad
vojvodkinje Klotilda, Elišabeta, Henrieta i 
Augusta. Vu Schönbrunnu su stanuvali: 
Isabella grofica Parižka, princesa lsabella i 
Louisa Orleanska, vojvoda Montpenier, voj
voda i vojvodkinja od Chartrese, vojvoda i 
vojvodkinja Alencoska.

Njih Veličanstva vu carskoj grobnici.
Novine »Wien. Abendpost« su javile 

2. novembra: Vu jutro ob V*7 vuri dope- 
Ijali su se Njih Veličanstva kr alj i kraljica 
pred kapucinska cirkvu, gde su ih dočekali 
otci kapucini i sprevodih vu carsku grob- 
nicu. Nj. Veličanstva pošla su ponajprije k 
sarkofagu blagopokojnog kraljeviča nadvoj
vode Rudolfa, gde su položila kitu cvčča i 
ostala neko vrčme vu molitvi. Za tim su 
se Veličanstva pomolila pri rakah nadvoj
vode Karla Ljudevita, Ferenca Karla, nad-
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vojvodkinje Sofije, čara Maksimilijana i 
drugih kotrigov carske hiže. Iza pol vure 
povrnula su se Veličanstva vu carski dvor.

Konec milenijske izložbe
Ob 12 vuri o poldan zaključil je mi

nister trgovine Daniel officielno milenijsku 
izložbu vu Budimpešti, koja je ostala do 9 
vur na večer otvorena. Drugi dan je počelo 
pospremanje izloženih predmeta.

Od 2. majuša do uključivo 31. oktobra 
pohodilo je izložbu 2,928.946 osoba s dnev
nim kartama. Najviše pohoditelja bilo je 7. 
juniuša. 62.277. —  najmenje 16. oktobra, 
3806.

Apanaža talijanskog kraljeviča.
Iz Firenze javljaju, da je kralj Umberto 

doznačil talijanskom priestolonasljedniku i 
njegovoj suprugi godišnju apanažu od 
700.000 franka.

Admiral barun Sternek mladoženja.
Iz Beča javljaju, da se je admiral 

barun Maks Sterneck zaručil sa svojom 
nečakom, vdovicom baruna Sternecka i da 
če se vjenčanje obaviti 6. novembra vu 
St. Georgeilu kod Celovca vu najužem obi- 
teljskom krugu. Admiral Sterneck je 68 
ljet star.

Penzionirani honvédi.
Do konca oktobra ovoga Ijeta dozvoljeno 

je magjarskim hovéndom iz godine 1848/49. 
10.489 penzija vu godišnjoj svoti od 609.356 
forinli. Dobili su penziju: 1 vdovica generala, 
12 pukovnika, 8 podpukovnika, 49 majora, 
185 kapetana, 288 nadporučnika, 356 po- 
ručnika, 553 stražmeštra, 1285 kaprala, 
7768 pješaka i konjanika. Pukovnici (ober- 
steri) dobivaju po 480 for., podpukovnici 
(oberstlajtnanti) 408 for., majori po 360 
for., kapetani 312 for., nadporučnici (ober- 
lajtnanti) 274 for., poručnici (lajtnanti) 
252 for.

Vu Budimpešti, 7. novembra.
Službene novine oglašavaju previšnje 

ručno pismo, kojim, se ministru trgovine 
Ernstu Danielu i njegovim zakonitim na-

službo božje zvonilo, a ne za svaku malen
kost. jer da se tu polag tolikog zvonenja 
niti neda spati.

»Tak je to« —  odgovori patriarka, koj 
je kakti pravi venecijanac francuze smrtno 
odurjaval —  »to nikaj neškodito spada 
k-službi cirkve; zvoni moraju zvoniti, je 
zato smo si je nabavili i zato je imamo(«

Na ov odgovor se je stoprv general 
prav razsrdil i odmah se zaklel, da se bude 
fantil. On se u to ime dade pod rukom opi- 
tati, kada njih eminencija svoje mirne vure 
sprovadjaju i kad imaju uslied toga naj 
radje da je mir i tihoča okolo njihove bli
žine, a kad je saznal, kaj mu je bilo potrebno 
znati, odredil je svoje soldačke miera i 
zapoviedi.

Drugi dan poslie obeda, baš kad se je 
patriarka jedno malo na divan pretegnili 
za kratko vrieme predriemati si, kak su to 
nieki poslie jela navadni, pričme pod njego
vimi obloki dole na vulici peklenska larma. 
Osupnjeni se iz svod divana stane te ide 
k-obloku, za da vidi kaj to ruženje zname
nje, le to  na »Piazza dei leoni« (oroslanski 
pijač), koj med cirkvom svetoga Marka i 
palačom patriarkinom leži, stalo je do dva- 
najst francezkih tamburov, koji su neobičnom 
vieštiuoin tukli u bubnje i razne marše

bubnjali. Njihova Eminencija je sad nakunila 
svoje driemanje odgoditi, dok budu bubnjari 
svojim bubnjanjem gotovi, jer duže se ne- 
budu valj da viežbali kak najduže jednu 
uru, a onda otidu u svoje kasarne, tak si 
je najme patriarka mislil; ali je on delal 
računa bez krčmara, jer ovi prokleti tam- 
buri, kad su zgotovili, pričeli su opet od 
početka tak, da do noči nije bilo bubnjanju 
kraja niti konca, dok je i sam patriarka 
videl, da sa današnj m driemanjem poslie 
obeda nebude nikaj.

Medjutim, se je to bubnjanje drugi i 
tretji i svaki dan u isto vrieme ponavljalo 
tak, da je patriarka več i dobil glavobol, 
radi koje si je moral na glavu krpe u mrzlu 
vodu namočene metati.

On anda pošalje svojega tajnika k-ge- 
neralu stum pokornom molbom, da bi nek 
izvolil to bubnjarsko viežbanje ili na drugo 
miesto prenesti dati, ili pak u koju drugu 
dobu dana odrediti, a ne baš poslie obeda.

»Bon« —  mislil sc je general —  »to 
je hasnelo« —  i onda glasno odgovori taj
niku: »Tak je to, to nikaj neškodi, to spada 
k-službi soldačkoj; u bubnje se mora bub- 
njati. jer zato je imamo!«

1 sad je počelo dogovaranje med sve
čenikom i soldatom, dok se nisu nagodili.

Službu cirkve se je službom soldačkom 
pomirila; pričelo se je manje zvoniti i pre
stalo je bubnjanje poslie obeda na velikom 
»Piazza dei leone«, te su se na ov način 
obodva protivnika u sadašnjem modusu 
vivendi et dormiendi bolje nahadjala, nego 
li u prijašnjoj zavadi.

Zovete se vi Polak?

Baš je željeznički vlak iz Čakovca bil 
pripraven u Lendavu oditi, kad na jedan 
krat dobeži jedan čoviek ves zasopljen na 
kolodvor te polag u redu stoječih kol, uviek 
bežeči viče: »Gospon Polak! Gospon Polak!« 
—  Nitko mu se nejavi.

Na jedan krat medjutim, porine kroz 
vagonski prozor jedan gospon glavu i gledi, 
tko toliko toga Polaka zove. Komaj da ga 
je ov vani zpazil —  ili bolje rekuč njegovu 
glavu —  šupi ga, dader je žvenelo, i na to 
otide mirno, kak da se nije nikaj pripetilo, 
iz kolodvora zbogom proti Nedelišču.

Več je drugi krat odzvonilo i svi vagoni 
su več zaprti, a šupljeni gospon u jednom 
štrpče i strašnim glasom kriči: »Kaj to 
znamenuje? Kondukter! Kondukter! Kaj to 
znači?«

Kondukter dobeži k-kričečemu gosponu



sljednikom u znak priznanja odličnih zaslugah u javnoin djelovanju, a naročito za udešenje milenijske izložbe podeljuje rnagjar- skobarunstvo uz oprost pristojba ter nasljedno članstvo magjarske magnatske hiže.
Vu Beču, 6. novembra.Vojvoda Orleans predal je prije odlazku članovom francezke aristokracije kolajna, kovanu vu spomenek svog vjenčanja. Kolajna nosi na jednoj strani spodobe novo- vjenčanih, a na drugoj imena i dan vjenčanja.Kraljica portugalska podelila je vojvod- kinji Mariji Doroteji portugalski red sv. Louise

Zanimiva vést.Iz Lancuta vu Galiciji došla je zanimiva vést: Dne 3. novembra pred poldan bilo je preljepo toplo i sunčano vreme, o poldan padal je deždj, ob 1 vuri započela je padati, tuča, koja je potrajala 10 minut, pak ju je popratila i grmljavina sa strélom, Pod večer vrčme se je opet premenilo, ter je nestala snežna mečava. Za kratko vrérne céla je okolica bila zagrnjena s velikim snegom.
Dobre žepne i  stene vare za fal céne moči dobiti pri Pollak Berna tu vu- 

raru vu Čakovcu (Pijač, Sparkassa). Pii njem se uzimljeju vure takaj za popravek za fal cénu.
Z 1 a t a r i.

| da i sreča junačka, iti hočemu vu Krudiju. To rekavši, ide Balkovič na daljni počinak.Okolo dve vure na jutro prestal je deždj i Balkovič povrati se dimo. Zaspati 
I više nije mogel, kajti je do zore vnogo dela imel za napraviti. Ali on je sve to s veli- kom radostju obavil, kajti mu se je zlato bliskalo, pred očima. Odmah očisti konja, priredi kola, iz pivnice donese pol vedre žganice, zeme tri kruha i tak sve pripravi na put, samo sede na kola pak hajde u Kradiju po zlato.S velikom neuztrpljivostjum je očeki- val dan, da more drugim reči svoju nakanu, ar ako drugi nepristupiju k-njemu, tak zbogom zlato i on če bez njega ostati.Nebo.je još navek zaoblačeno, a na iztoku se ipak pokažuvali sunčeni traki. Zora je osvanula a Balkovič je več pokučil na susjedni vrati. Svi su se čudili, zakaj čižmar Balkovics u ranoj zori obila tudja vrata, ali nije mogel nitko u trag dojti.Kovač Ivo bijaše več uranil. Iz njegove kovačnice letale su iskre. Svakako je bil važan posel, dok je Ivo tako uranil, kajti je drugda uvek zadnji otvoril svoju kovač- nicu. Nitko niše toniu bolje radoval, kak Balkovič, da nije moral selo buditi, ar je Kovačova žena bila najvekša blebetuša vu mestu N. . . . Zdravo brale Ivo! Kaj mi več delaš? Pak tak vu zorju! Kaj se tak živiš? Pital je Balkovič suseda blagom glasom, izvadi iz žepe llašicu žganicom i ponudi kovaču, koj tak po kovačkim potegne iz nje. Ali je to dobra žganica, čutim, kak me krepi! Pitaš me, kaj delam? Evo delam novu lopatu, za nekoji dan hočem na sejem iti

Šaljiva pripovest po istini:

(Dalje).Zatim reče Balkovič, da ovde mora biti najvekša šutnja, da nas babji jeziki ne reznesu po čitavom selu. Kada se povratimo dimo zlata, onda čemo svakomu otvoreno pripovedati, kaj je i kak ja.Dakle ti se odmah zutra pripravi, napravi lopatu, budaka i druge za kopanje stvari pripravi si dosta jela i zutra ako Bog
te ga opomene, da bude rniran i da nedela halabuku; ali o v podjed no viče: »Gospon kondukter, kaj to znamenuje? Čoviek ovde nije za svoj život siguran gospon kondukter!« — Pri tom si je on rukom držal otečeno lice.»Ali kaj hočeju?« — pita ga kondukter— »Hitro nek povedu, jer vlak če se ov hip gibati.«Naj si premisle gospon kondukter, na jedan krat dobeži sim k vagonom nieki stranjski čoviek, beži polag vagonah gore dole i kriči podjedno: »Gospon Polak! gospon Polak!« — Ja  naravski porinem glavu kroz prozor za da vidim, kaj ov hoče. a on me na to tak strašno čupi za uho, da su mi se svečke zvrteli.«»Je« — odgovori kondukter, mirno gledajuči šupljenoga — »Pak jeli se oni Polak zovu?«»Ah, kaj bi se zval, moje ime je Hiršl«— veli šupljeni.»No anda« — zaključi kondukter — »ako se oni nezovu Polak, onda ta ciela stvar na njih niti ništ nespada!«I zafučne — i vlak otide zbogom.

E m . h o l  Íny .

pak više stvarih imadeni, premislil sem si još nekoliko lopatah napraviti. Balkoviču skakalo je srce od veselja, kad je cul. da kovač novu lopatu dela. Misli vu sebi. ova bude dobra za zlato, ova hoče na jeden put deset funti zlata odvaliti. Zato nezakriva dugo svoje reči več, pove kovaču svoju nakanu i pozove ga vu svoje kola. — Ivo ga je ozbilno poslušal i za malo vremena reče: Cul sem od pametnih, da je gora puna zlata i kad si to senjal i za stvar vzel, pristajem k-tebi.Nitko nije bil veseleši? kak Balkovič, svaki za njim ide, samo kad on dve- tri reči zgovori. Svikak oče i on drugi pristati na njegvu reč. Pak tko nebi? Pune vreči zlata donesti dimo, to se svaki dan nedogadja. — Brate Ivo, reče Čižmar, samo se pripravi, kaj je treba, nikoniu nikaj negovori, pak bude sve dobro i pruži mu ruku, pak ide do drugih, da i nje privede k-sebi. Niti naj- menje se nije moral truditi. Samo je pokucal povrati, i več mu svaki susred beži. da mu reče, da je več sve u redu, kajti jim je več Hugo povedal čelu hištoriju. Kad je Balkovič sakupil šest majstrov, veselo je koračil dimo. Svaki je moral Balkovičovu nalogu prirediti, kola i konje i druge potrebne stvari, jer zutra zárán idejű svi sedem po zlato Krudiju. Žene su morale šutiti, pak ako jih je tko za muže pital, morale su reči, da su odišli na Magjarsko na sejem po mirna Bosna.Bujna zora je osvanula, pak i naši zlatari su uranili i požurili se na svoju žetvu po velikim putu, koja pela prav u Krudiju. Jedna kola ruži za drugimi, a svaki po jedan čovek. Svi su veseli vedra lica, svaki popeva po koju pesmicu. Svaki čas se ogle- davaju sad na jednu. sad na drugu stran, da njih nitko nije zagledal, a u glavi njim se vrti vesela misel, kako čeju donesti pune

vreče zlata i postati čeju najbogateši vu mestu N—Još četiri vure i eto ti Krudija. Za nekoju vuru smo u Krudiji, reče veselo majster Hugo i izvadil je bratak hamiš, gutne malo žganice ter nastavi. Dobro |>i bilo, da si malo založimo. — Bak dobro, ja pristajem, samo moramo sve brzo urediti' da nam se ne ulivati tragter, nas je u selu videl »fiškal« Filipac, a znaš kakov je on, odmah nosi sve na bubenj. Tako su se napokon približili k-selu Kr. i tam nahranili svoje konje i sebe, zatim se vratiju ravno u Krudiju. Žarko sunce bilo je upravo na pol neba, to znači, da je poldan. Blagi vetrič je puhal a suho jelišče padalo je na zemlju. But se je prašil za našimi zlatari. Za jutra barem praha nije bilo, jer je čelu noč daždilo, ali čim je žarko sunce zasijalo, a Bog oslo- bodi! Čovek bi rekel, da nije jesen, ar je svaki od naših zlata rali znojil, kak sredini leta, ali to njim nikaj neškodi, kajti su se več približavali k velikoj gori, koju pokriva gusta šuma a iz njene višine diže se, kak kakova kula visok breg. ravno tak, kak je Balkovič senjal. Okolo šume pasle su se ovce i koze a pastiri se natrkavahu jedan za drugim, kad su opazili naše zlatare izačude se. sedam kola, sedam ljudi, a svi tiraj u ravno u goru. Iz prvice su mislili, da su Hajduki, ali kad ih je Ivo kovač popital za pravi put na goru, saznali su, da su to pošteni ljudi. Gusta šuma postita sa jedne i druge Strane gorami, a kroz sredinu vodi kamenita cesta, kad dojdeju do nekojega izvora, a okolo ovoga je bila mala čistina prostrta zelenom travom. Balkovič sastavi svoje konje i reče: Ovdje stanemo, zaislu, ovo mesto je kano stvoreno za nas. Evo nam izvor, za konje paša i za kola mesta. Odpočinemo se malo u tom hladu a onda hajde za poslom. Ti čes Kopičil ovde oslati, i nam paziti na živeš, a mi čemo ostali iti u goru gledat, na o vaj vrh. gde se tamo vitla samotna jela. Ako si žedan imaš žganice i vina, pak se tu tako zabavi, dok ti nedamo na znak. da paziš kad budemo vreče sa zlatom spuščali.Na zapoved Čižmarovu bili su svi spremni. Na vrh brega se je do duše težko po peti, ali kad se ide po zlato, onda je to bila zlatarima malenkost. But, po kojem su išli, bilje slrrnen. Sad su se morali povlačiti po trnju, sad skočili od jedne hridine na drugu. Jedva-jedvice došli su na pokon gore. Zlatari komaj bijahu gore a Balkovič več je dobil zapoved. Dej brate Ivo pograbi sikiru i vudri vu ovo drvo.Hugo napravi, kak Čižmar reče, kad se je drevo zrušilo, čul se je prasak dole do Kopiča, koji je razkriliI ruke misleči, da več padaj u vreče sa zlatom, ali da nem rej u do njega, kajti se je za granje zadelo. Kad se je drčvo zrušilo, hapiju se svi kopati, da dojdeju čim prije do zlata. Tema je nastala, ali naši zlatari pobrinuli su se i za to, kajti su donesli sobom tri velike faklje, kője su sad vužgali, da jim je svetle. Hugo zažge faklje, a ove počele su planitisati i svetlost se na sve strani razširila.Boviče Čižmar kad je uhvatil veliko grudo žute zemlje, a okolo i vidio žuli prah: »Evo zlata! Evo zlata! Daj vreču, da metnem prvi komad! Al je težek, čudil se Čižmar i podigne ogromni komad okame- njene žute zemlje i spusti po lehko vu vreče. — (Konec sljedi).



dig Bernát Rókus lakásán: 4 szekérre való 
széna, 1 fonyott kukoriczagóré, 1 sertvésól, 
Zsgánecz Györgynél: trágya, tűzifa, 1 tehén! 
1 sertvésól és szobabútorokból álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 6323. 1896. sz. végzése folytán 121 
frt tőkekövetelés, ennek 1895. évi julius hó
9. napjától járó 8%  kamatai és eddig ösz- 
szesen 40 frt 46 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig Zala-Ujváron le
endő eszközlésére

ÍS96. évi novem ber hó 27. napián 
<1. e. 9 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintet ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is elfognak adatni. 636 1 —  1

Kelt Csáktornyán, 1896. nov. hó 12-én.

Glavina János,
kiküldött bir. végrehajtó.

Csak 47* forintért
szállítom világhírű

„ B O H E M I A "
vonóharmonikámat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal 
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hatlan bronsz-védsarkokkal. 

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

40 billentyűs 2 reg. és nagy*. 15 V ,X  33 cm. =  47, frt 
60 > 3 * * 17 X 34 * = 5 »/ , »
«0  > 4 > * 17 V .X 341/,* = 6 7 ,  *

Hozzávaló iskola magántanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási dij 60 krajezár. —  Árjegyzék 

díjmentesen.

S C H U S T E R  C. A. h a rm o n ik a k é s z itő ,
603 Graslitz, Csehország. 9—20

Szétküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadtatik. 
Összeköttetés viszontelárusitókkal kerestetik.

Hamisított fekete selyem. Égessünk el egv kis
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül: Mert még a valódi s jó l festett selyem 
az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakhamar 
kialszik, maga után csekély barna hamut hagyván; addig 
a hamisított selyem, (mely zsíros szinü-szaílonűs lesz
és könnyen törik) lassan tovább ég (minthogy rost 
szállai a festanyagtól telittetten tovább izzanak) és 
sötét barna hamut hagy maga után, mely valódi se
lyem módjára soha Össze nem pödörödik, csak meg
görbül. Ha a valódi selyem hamuját összenyomjuk, 
elporzik, a hamisítványé nem Henneberg G. (cs. és 
k. udvari szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz szál
lítva postabér és vámmentesen szívesen küld bárkinek 
is mintákat, akár egyes öltönyhöz való akár egész 
végeket valódi selyem szöveteiből. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek.

Hirdetések.
361. sz. 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a Csáktornyái kir. jbíróság 
1896. évi 5871. számú végzése következté
ben Zakál Henrik ügyvéd által képviselt 
Muraközi takarékpénztár javára Bernát Ró
kus és tsa zala-ujvári lakos ellen 121 frt 

járulékai erejéig 1896. évi szeptember 
hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 209 írtra becsült még pe

156. sz. 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1896. évi 2792. számú végzése kö

ve tk ez té b e n  Zakál Henrik ügyvéd Csáktor
nyái lakos javára Murkovics Ferencz boltor- 
nyai lakos ellen 50 frt s jár. erejéig 1896. 
évi május hó 4-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 341 írtra 
becsült 1 pajta, 1 vastengelyes szekér, 4 
szekérre való takarmány, l kukoricza góré, 
2 piros szőrű kancza lő, házi és egyéb gaz
dasági eszközökből álló ingóságok nyilvános 
árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 7076. 1896. sz. végzés folytán 50 frt 
tőkekövetelés, ennek 1896. évi február hó 
27. napjától járó 5° 0 kamatai és eddig ösz- 
szesen 17 frt 95 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig Bottornyán leendő 
eszközlésére

ÍH90. évi novem ber hó 20. napján  
ti. e. iO órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XL. 
t-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 637 1— 1

Kelt Csáktornyán, 1896. nov. hó 12. n.

G lav in a  János
kiküldött bir. végrehajtó.

Doktor sveukupnog liečničtva

i zubar

Manfred Glasgall, Varaždin,
lieči sve nutarnje, kao i bolesti zubih, te 
dogotavlja u vlaslilom atelieru umjetne 

zabé  i potipa a a zaba in.Ordinira svaki dan. -p*
Zobarski atelier se u kuči K o te rb o v o j, 
kraj crkve O. O. Franjevaca, na Franje- 

vačkom trgu.
631 1 _ 7

Bérbeadandó!
M u r a -K ir á ly o n  jó helyen 

lévő

VEGYESKERESKEDÉS
azonnal bérbeadandó.

B ő v ebb le l v i 1 á go s i tá ss a 1szolgál
Horváth Benedict634 1— 1 M.-Királyon.

Fmindenneme, házi nyilvános, mezőgaz
dasági és iparczélokra.

v j  n o x  s A Gr
& Bower-BarlT-féle szabadalmazott inoxydálási 
£  módszer szerint inoxidált szivattyúk rozsda 
~  ellen védve.

Árjegyzékek
§  ingyen és bérmentve.

legújabb javított rcndszerirTlwJes 
százados « s hídmérlegek fál>ól és vas

ból, kereskedelmi közlekedési, gyári, mezőgaz
dasági és ipari czélokra. Embermérlegjsk.mérle

gek házi használatra, barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú és mérleg

gyártása.

W. G A R V E N S, Wien.  «.



860/vh. szám 1896.

Á rverési hirdetm ény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi I X  t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1896. évi 7634/p. 96. számú végzése 
következtében Csesznék József perlaki ügy
véd által képviselt Vlahek Iván hodosáni 
lakos javára Horváth Ignácz és társai páli- 
noveczi lakosok ellen 87 Irt —  kr. s jár. 
erejéig 1896. évi szeptember hó 29-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lelog- 
lall és 450 Írtra becsült l 1/* pajta, t ' 2 
istálló, 2 kukoriezakas kukoriczával, széna 
1 szekér, és 1 sertvésólból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás

bíróság 8121/p. 1896. sz. végzése folytán 
81 írt —  kr. tőkekövetelés, ennek 1896. évi 
augusztus hő 8 napjától járó 6%  kamatai 
Vs%  váltódij és eddig összesen 35 fi i #5 
krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Pálinoveczen a helyszínén leendő esz
közlésére

I S 00. é v i  n o v e m b e r  h ó  20. n a p já 
n a k  d é lu tá n i 2  ó r ó  ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni.

Perlakon, 1896. évi november hó 6-án.

Stern  Frlpyes,
<>31 1 1 kir. bir. végrehajtó.

SZÁLLODA
BUDAPEST, Kerepesi-ut 58.

a villamos vasút és a lovasul, valamint a közp. pályaudvar és a népszínház 
közvetlen közelében, újonnan berendezett, a kor követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő szálloda felhúzó géppel, villámvi- 
lágitás- és gőzfűtéssel az összes helyiségekben. Szobaárak : 
1 írt 60 kitől feljebb, beleértve fűtést, világitást és kiszolgálást, a 
miért külön felszámítások nem eszközöltetnek. 626 3— 3
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