
A  magyar ének templomunkban.
A külsőségekre a világ mindig sokat 

adott. Maga az egyház is, mely pedig híveit 
illetőleg a legegyszerűbb, tehát a legdemok
ratikusabb alapra fektetett intézmény, a hol 
szegény és gazdag, ifjú és öreg, nemes és 
nem nemes között különbség nincs, vala
mennyi fölött olt áll az örök Isten, a leg
demokratikusabb fejedelem: még az egyház 
sem vonta ki magát ez alól, sőt talán ez 
még leginkább fejlesztette a pompát, hogy 
az ur hajlékát minél díszesebbé, minél fénye
sebbé tegye, hogy megfeleljen annak a czél- 
nak, melyért emeltetett, hogy Isten dicsőíté
sére igazán méltó legyen.

Innen van, hogy a falu lediszesebb 
épülete, ha van, a templom. Innen van, hogy 
a nagy városok is horribilis összegeket for
dítanak szent-egyházak emelésére s föntartá- 
sára. úgy, hogy tényleg annyira vagyunk 
már e tekintetben, hogy a nagy városok 
valamirevalóságát, méltóságát első sorban 

jóformán katedráb^aik, mint kiváló műemlé
kek után ítéljük meg.

S ez nemcsak középkori maradvány, 
a mikor tényleg a legpompásabb székes- 
egyházak épüllek, de ez a törekvés érvénye
sül a jelenkorban is. a mikor a szebbnél- 
szebb templomokat látjuk felépülni itt is. 
ott is, a legnagyobb áldozatok árán, a leg- 
lukszuriózusabb fényűzéssel.

S ez onnan van, mert 
nemcsak lelkész és nem 
összes hívők egész tábora attól

győződéstől, hogy a külső fény nagyban 
alkalmas az áhítatnak fokozására, nem is 
hiúságból, mint inkább abból a nemes szán
dékból. hogy a Legmagasabb iránt való vég
telen tiszteletérzetünknek ily módon is kifeje
zést adjunk.

Erre vonatkoznak azután azok a külön
féle törekvések, melyek e tekintetben a 
különböző időkben fokozatosan fölmerültek.

Mennyi küzdelembe kerül, mig a templom 
disze. a torony, oda kerül a templom 
fölé, hogy magasba törő alkotmányával a 
fölfelé törő igazságot jelképezze!

Mennyi vér folyik el, mig a külömbözö 
felekezetek a harangot megszólaltathatják 
templomaik tornyából!

S mondhatni-e, hogy valami simán járt 
volna az orgonának a templomban való 
fölállítása, hogy a hívők ájtatos énekét ki
sérje?

Hosszú harezok jelzik a vallásfelekeze
tek ebbeli törekvéseit. Heves zsinati és ország
gyűlési vitatkozásokra és tárgyalásokra volt 
szükség, hogy a. hoz^t^paragrafusok a táp
lált óhajokat megvalósítsák.

S vajjön ömlik-e ennyi vér, folyik-e 
ily kitarló küzdelem a történelem tanúsága 
szei int, ha csak a merő hiúság az alapja 
ennek a törekvésnek?

ták ki azután magukat azok a különféle 
fényes szertartások, melyek a rom. katholikus 
egyháznak annyi specziális sajátosságai s a 
melyekben a vallás kultuszának külső nyil
ván ulásai kulminálódnak.

Az áhítatnak ilyetén emelésére szolgál 
a templomokban az ének is, mely a vallá
sos rítusnak a hívők sokasága részétó UvaltV  ̂
tehát u. n. világi kiegészítése. * A

A mikor a földi gondolatokból kivetkő
zött halandó az egyház küszöbét átlépi, 
imába merülve az Urnák szenteli perczeit, 
van-e fölemelőbb valami annál, a mikor a 
százak érzelmei egy közös énekben össze
olvadva. hatalmas khórusban, uniszónó, min
den merstelkéltség nélkül, de annál meg- 
ragadóbban nyilatkoznak meg s törtetnek 
fölfelé az Ur zsámolya elé!

Vallásosság és áhitat adnak a karének
nek színezetet s erőt. A mikor a tömeg 
együttesen énekel, annak hatása alatt áll az 
egész sokaság. Nemcsak azok éreznek egyet 
a fölszálló zsolozsmákkal, kik ajkukra veszik 
a szent igéket, de azokat is ragadja magá
val az áramlat, kik éneklés közben csak mint 
hallgatók vannak jelen a templomban.

Tessék csak a 9 órai nagymisénken 
vagy a délutáni litánián megfigyelni azt az 
egyszerű falusi népet, a hogy a maga egy
szerű nyelvén vallásos érzelmeit tolmácsolja! 
A dallam nem valami klasszikus, mert von
tatott; a nyelvezete primitív, mert nem áll 
irodalmi színvonalon s mégis lebilincsel, még 
akkor is, ha nem érijük is, mert horvát. 
Lebilincsel, mert varázsereje khórusában

Bizonyára nem!
De folyt, meri pietás és kötelességérzet 

olvadt együvé és érlelődött meg azzá a 
át van hatva megdönthetetlen tudattá, hogy a szent haj

lelkész, de át az lékot méltóságában a legmagasabb fokra 
a meg- kell emelni, a melynek megvalósítására forr-
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Mikulás napján.
Ma van a családok kis csacsogó angyalkái

nak a félelem és öröm vegyes érzelmével várt 
Mikulása.

Nevelésünk, mily nagy, mily kegyetlen téve
dése. hogy a szent életű férfiú, Mikulás püspök, a 
naĝ  gyermekbarát, korának legnagyobb filantrópja, 
mint gyermekrémitő Krampusz szerepel, A tiszte
letreméltó ősz püspök mint valami szőrös testű 
szatyr, keeskelábu és szarvú manó szerepel a gyer
mekek képzeletében.

Százados néphit kompromittálja e keresztény 
szentet és mégis, különösen a keleti keresztények
nél Miklósnál nincs elsőbb szent, a ki inég félisten 
is lehetett volna, ha azzal meg nem elégszik, hogy 
első szent lehessen.

Miklós lykai Fatarából való püspök volt. a 
m hitéért börtönt szenvedett, II. Nagy Constantin 
bocsájtotta szabadon, hogy a nicáai első egyete- 
mes zsinaton részt vehessen. Miklós püspök tulaj
donképpen egy osodatélele révén került rossz 
hírbe és vált a gyermekek rémévé. Az eset érdé- 
nms elmondásra.

A messze Ázsiából két fiúcska indult útra 
furába, a hol akkor Miklós, a kegyes püspök 
ukott, a kik a szentéletü férfiú áldását akarták

megnyerni. De későn érkeztek a városba, egy 
korcsmában vettek szállást. A kapzsi korcsmáros 
azonban megneszelvén. hogy a két fiúnál pénz 
van, megölte őket és hulláikat a kádba nyomta, 
melyben disznóhus páczolódott.

Miklósnak azonban álmában az isten tudo
mására hozta a gaztettet, elment a vendéglőshöz, 
követelte a két gyermeket, mire a korcsmáros 
térdenállva kért bocsánatot. A bűnbánó emberen 
megesett a püspök szive, feloldozta őt szörnyű 
vétkéért, a két gyereket pedig föltámasztotta és 
megáldotta.

Ezen csodatételét képes ábrázatokban örökí
tik meg. A püspöki ornatusban álló főpap mellé 
egy kádat szoktak festeni, melyből kél gyermekfej 
kandikál ki az eset emlékére. Ezt a képet sokan 
nem értették és úgy magyarázták, hogy a püspök 
a rossz gyermekeket oda rejti, ebből a képből 
kerül ki torzítva a puttony, a zsák, a hová a 
»Mikulás« a rossz gyermekeket elrejti. Századokon 
keresztül torzították Miklós püspök jóságos alakját, 
s lett belőle manapság a gyermekek réme.

Pedig Miklós püspök jótéteményei százszámra 
maradtak a legendák nyelvén. Miklós a szegény, 
de erényes menyasszonyok védő szentje. Legendák 
beszélik, hogy lovon vágtatva ablakon dobálta be 
a hozományt a szegény, de erényes menyasszo
nyoknak.

Miklós a földközi lenger vallásos hajóslegényei
nek a védő szentje. Mert ugyancsak Miklós püs
pök volt az, a ki egy, a tenger bősz hullámai által

már majd-inajd elnyelt hajón oly buzgón imádko
zott Istenhez, hogy a hajó a biztos veszedepnet 
elkerülte.

És mégis miért vannak oly közel a Miklós 
püspök és Krampusz alakjai? A jóságos mindig 
jutalmazó, az engesztelhetetlen gyűlölettel és bün
tető szörnyeteggel? Házi nevelésünk egyik tévedésé
nek bizonyítéka, hogy a gyermekek e kedves ünne
pét rémületté akarják átváltoztatni; a jót akarják 
szolgáltatni, nem a jónak szeretete által, hanem a 
félelem felköltésével. Honnan mástól kerülhetett 
volna ez a képtelen paedagogia, mint a pedagógiá
nak szülőhazájából, a németektől. A Krampusz 
alpesi fogalom és éppen olyan csemegével ked
veskedő, virgácscsal fenyegető mumus, mint nálunk 
a Mikulás. így lesz Mikulás, a legtöbb gyerekekre 
félelmetes, utóbb már a sokszorosan és súlyosan 
kompromittált püspök helyét egy elég kormos 
seprű tölti be. Ma már a Mikulás csak a 
naivabb kedélyű gyermekeknél él. És mivel Miku
lás inkább rettegés a gyermeki kedélyre, megszűn
tét nőm igen kell sajnálnunk. De miért nem 
maradhat meg belőle a kedves naivság? A kis 
gyermek czipőcskéjének édességgel való teletömés ? 
Hadd álmodják meg a kis angyalok az éjszaka 
csöndjében az ég követét a csemegével, mily bájos 
az a kis naiv gyermek, a ki estenden szénát, 
zabot tesz aczipőcskéjébe, hogy ha a Mikulás korán 
jön, legyen a lovának mit harapnia . . .





—  Uj plébános. A T is lé r  József el
halálozásával az ősz elején üresedésbe jött 
szelenczei plébáuosi állást múlt héten töl
tötték be. Tj plébánosa Szelenczének K r á-
I i c s Hál int eddigi miksavári adminisztrátor i 
leli. kit a plébánia patrónusa. F e s t e t i c s !  
Jenő gróf, a napokban nevezett ki.

Megtámadott mandátumok. A múlt 
hónapban megtartott általános országgyűlési í 
képviselő-választások alkalmával megválasz
tott egyes képviselők ellen beadott peticziók 
sorában vármegyénkből ott találjuk az alsó- 
lendvai és a baksai választó-kerületét is.
Az alsó-lendvai kerület megválasztott nép
párti képviselője, Marsovszky Endre dr. 
ellen a megbukott Mandel Fái dr. kormány
párt i választói, Magéty Géza és társai, Nagy 
Dezső dr. budapesti ügyvéd utján nyújtották 
be a peticziót. A választás megsemmisítését 
hitfelekezeti izgatás és a katholikus papok 
korteskedése miatt kérik. A baksai kerü
let nemzeti-párti Berger Ignácz dr. megbízó) 
levele ellen beadott kérvény etetés, itatás, 
erőszak, vesztegetés és nagymérvű izgatás 
miatt kéri a választás megsemmisítését. A 
Balogh Emil és társai által aláirt kérvényt a 
képv.selőházlioz Berger voltellenjeloltje. Hajós 
Mihály alsó-lendvai ügyvéd maga személye
sen nyújtotta be.

Önálló választó-kerületté akar lenni 
Nagy-Kanizsa rend. tan. város. Az ez ügy
ben tett indítványt a múlt héten tartott kép
viselő-testületi gyűlésen egyhangúlag elfogad
ták és Vécsey Zsigmond polgárm(‘sl( r elnök
lete akiit bizottságot küldtek ki, melye tárgyban 
emlékiratot szerkeszszen. A bizottság tagjai: 
Kovács Károly, Tóth László). Schwarz Adolfdr., 
Gézi .y Sándor, Simon Gábor, Tuboly Gyula 
dr., Ilauser János dr.. Rapoch Gyula. Remete 
Géza. Mikoss Géza és Rothschild Jakab dr. 
váruM képviselők. Az emlékirat 3 hónapon 
belől már tárgyaltaim fog.

—  A gazdasagj ismétlő-iskolák szerve
zési módját és tanítási tervezetét a vallás
éi közoktatásügyi minisztérium már meg
állapította s az erre vonatkozó utasításokat 
is egy beállította. Erre az ügyre' vonatkozó
lag a minisztérium most körrendeletét inté
zett »z ország összes közigazgatási bizottsá
gaihoz és tanfelügyelöségeibez. melynek ezélja 
az iskolák szervezésének előkészítése.

—  Színészet Csáktornyán. Mint halljuk. 
Monor i  Sándor színtársulata e hó folya
mán szereplésre Csáktornyára érkezik. A 
jóhirü társulat, melyet Csáktornyán is elő
nyöse-] ismernek, ez idő szerint Alsó-Lend- 
ván működik.

—  Nemesszivii pártfogó. Az adóhátralék 
ügybuzgó behajlásának ez a legveszedelme
sebb hónapja, melyben nem kímélte tik meg 
a legnagyobb nyomorral és nélkülözésekkel 
küzdő szegény ember sem Fizess! ha nem 
íizelsz. elviszsztik. a mid van. Így elvitték 
egy kotori szegény munkaképtelen aggastyán
nak is a tehenét a kincstár javára, egy 
szegény 70 éves öregnek, kinek felesége, 
lányai, veje úgyszólván vakok a Iracbomá- 
tól. De találkozott egy nemesszivii ember
barát, F ó l i á k  Henrik kotori kereskedőben, 
kit szánalom fogott el ezen szegény család 
sorsának hallatára: jó példával menve előre, 
házról-házra járt. s a könyörületes adakozók
tól csakhamar 9 Irtot gyűjtött össze, miből 
ö írt 92 krral kiíizette a szegény ember 
klóját, a feles összegét pedig a megmentett 
tehénnel együtt kezeihez juttatta. Ezen nemes 
cselekedetnek jutalma a szegény család 
hálás örömkönnye s a nemesen érző szivek 
dicső elismerése.

-  Uj v e n d é g lő s .  A Deák-utczai u. n. kis-
IVcsornik-léle kocsmát nyilvános bírói árverésül 

mini jó forrásból értesülünk - az üzlet tulaj
donosától. őz v. 1* e c s o r n i k Károlyné úrnőtől,
A n t u n o v i c s Józsid pusztafai kncsmáros vette 
meg a napokban 13500 írton. Az uj kocsin árosnak 
mészárszéke is tesz.

Az árvaszék állapota. Az árvaszéki
elnök negyedéves jelentése szerint a fogal
mazói karnál Zala-vármegyében jun. végén 
hátralék volt 8.537, jul. szeptemberben beér
kezett 9183 s igv elintézés alá került 17.720 
ügydarab; ebből jul. szeptemberben elintéz
tek 8.027 drbot s igy október végén hátra
lékban maradt 9.093 ügydarab. Az irodánál 
június végén hátralékban voll 874 jul. szep
temberben beérkezett 8.013 s igy elintézés 
alá került. 8.887 ügydarab; ebből jul. szep
temberben leírtak és expediáltak 7.964 drbot 
s igy október hó végén hátralékban maradt 
923 ügydarab.

Uj czukorkiviteli tarifák. Mint érte
sülünk a déli vasúttársaság uj tarifát lépte
tett életbe az osztrák, valamint a dunántúli 
magvar ezukorgyárak készítményeinek kivi
teli forgalmára nézve. Az uj tarifák, melyek 
az eddigi fuvardíjakat részben 25%-kal 
l' jebb szállítják, a fiumei és a trieszti irányra 
nezve egyaránt érvényesek.

A vármegye adóügye. A ku*. pénz
ügyigazgató jelentése szerint szeptember és 
október hónapban a vármegye területén 
befolyt adó 393.809 frt 26*/« kr. A folyó év 
január 1-től október végéig bezárólag össze
sen befolyt 1,71)0.865 frt 65' kr., melyet 
a múlt év hason szakában befolyt 1.930.805 
frt 08V2 krral egybehasonlitván. a folyó 
évben 11)9.959 frt 13 krral folyt be keve
sebb. -  Az adóhátralék \*o!t október végén: 
1.859.526 frt 14’ 2 kr. egyenes adóban, 
144.333 frt 711 2 kr. hadmentességi díjban, 
1,999.736 frt 131 2 kr. szölödézsmaváltság- 
oan. 293 026 frt 451 kr. bélyeg- és jog- 
illetékben. 7.872 frt 1)9 kr. illetékegyenérték- 

' ben, 80.095 frt 311., kr. fogyasztási- és 
haladókban. 10.510 írt 03 kr. itahriérési ille
tékben s igy összesen 1,400.710 frt 94’ 2 kr. 
Leírásba hozatott január óta a) egyenes 
adóban 37.200 frt 28' 2 kr.. b) hadmentes
ségi díjban 217 frt 50 kr. Fizetési halasztás 
október hóban 5 esetben adatott 433 frt 
89 kr. tartozásban.

Nagy-Kanizsa költségvetése. Nagy- 
Kanizsa város képviselö-testülete m. hó 21-én 
gyűlést tartott, a mely alkalommal jövő évi 
költségvetését is tárgyalta. A szükségletet j 
215559 frt 40 krh.n állapitotlák meg, 
melyre a Jödözet 124405 frt 40 kr. s igy a 
hiány 91154 fiira rúg. melynek födözésére 
a községi pótadó az 1897-ik évre 07° /0-ban 
állapit latoit meg. Nemkülönben a nagy-kani
zsai áll. s. polgári fiú- és leányiskolák álla
mosítása ügyében is tárgyallak ez alkalom
mal, a melyből kifolyólag memorandumot 
fognak terjeszteni a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez.

Elektrotechnikai tanfolyam. A m.
kir. technológiai iparmuzomban január 2-án 
elektrotechnikai tanfolyam nyílik meg, mely
nek czelja gépkezelőknek, mechanikusoknak, 
szerelőknek és más szakiparosoknak az 
elektrotechnikában olyan fokú kiképzése, hogy 
azok a tanfolyamon szerezhető elméleti és 
gyakorlati ismereteik alapján elektromos 
gépeket és készülékeket okszerűen kezelni 
és elektromos vezetékeket helyesen szerelni 
tudjanak. Ezen tanfolyamon a dinamógépek 
szerkezete és kezelése, az elektromos vilá- 
gitás és munkaál vitel, a telefonok és elektro
mos csengelyük. valamint az elektromos 
vezetékek szerelése tunittatik. A tanfolyam j

január hó 2-ától márczius hó végéig tart. 
Az előadások hétköznapokon este 7 órától 
9 óráig, a gyakorlatok pedig vasárnapokon 
és ünnepnapokon délelőtt 9 órától 12 óráig 
tartatnak.

Népesedési statisztika. Születtek:
Horváth Károly. Vugrincsics Mária, Kántor 
Erzsébet, Grábár Czeczilia, Kolmaniča János, 
Korpics Katalin, Krislofics Ferencz, Varnplin 
Imre, Brik (halva szül.), Megla János. Skvorcz 
Imre, Kosz Simon, Hirschel, Gombár Imre, 
Zsnidarics Imre, Meszarics Imre, Bisztrovics 
Imre, Ilirschmann Gyula, Farkas András, 
Babits Imre, Toplek János, Verbanecz Éva. 
—  M e g h a 11 a k : Koska Éva (18 n.), Sza
kács János (55 é.). Brik (halva született), 
Tkalcsecz Magdolna (fi é.), Leszkovári Mihály 
(60 é ),  Csalopek József (5 é.), Horváth 
Lukács (18 n.), Kosz Simon (8 n.), Novák 
Dorottya (fifi é.), Korpics Mihály (15 h.), 
Zsnidarics Imre (7 n.), —  H á z a s s á g o t  
k ö t ö t t e k :  Czónár István és Kovacsics Éva, 
Janis István és Moharics Mária, Hrebák 
Nándor és Majszán Júlia, Borsos István és 
German Anna.

A „Fővárosi Lapok4, uj tulajdonosa. A leg
régibb magyar lapnál a 33 éves » Fővárosi Lapok«- 
nál örvendetes változás állott be: a lap tulajdon
jogát egy részvénytársaságtól maga az eddigi felelős 
szerkesztő Porzsolt Kálmán vette át s a lapot 
maga a szerkesztőség adja ki. melynek kebelében 
az ország legtekintélyesebb írói vannak. A »Fővá
rosi Lapok« már három irodalmi generácziót 
nevelt löl s igy már régebben irodalomtörténeti 
fontosságra emelkedett; két éve pedig a politikai 
világitan is számol tesz, a mennyiben uj utat tör, 
eg\ uj politikai iránynak, a soviniszta magyar 
kultcrpoliiikának szerzett diadalt. A lap kultúr
politikai hivatásának megfelelően tényleges kultu
rális munkát is végez: a »Fővárosi Lapok« szer- 
keszlösége az ország különböző vidékein jótékony 
kulturális czélokra teljesen díjtalanul felolvasásokat 
és h. ngversenyeket rendez; a budapesti Nemzeti 
Színház számára ezer koronás pályadijat tűzött 
ki társadalmi színműre s a pályázat eldöntése 
után az előfizetők a jutalmazott drámát díjtalanul 
fogj í ; megkapni. Hasonlókén díjtalanul kapják az 
előfizetők a Fővárosi lapok Alinunachját. mely 
díszesen illusztrált vaskos kötet lesz szépirodalmi 
dolge /átokkal. Egyetlen lap a Fővárosi Lapok, mely 
hetenként időszerű illusztrácziókat is közöl s 
ezenfelül az előfizetők kedvezményes áron kapják 
a legrégibb magyar divatlapot, a »Magyar Bazár«-t. 
Fel kint még említenünk, hogy a »Fővárosi Lapok« 
az ey;\ellen újság, mely most újonnan berendezett 
nyomdájából franczi.i rendszerű betűkkel, tisztán 
nyomva, finom fehér papiroson jelenik meg, s a 
melynek nem csak politikája becsületes és a tónusa 
tisztességes, hanem a külső megjelenése is az elő
kelő szalonokba való.

—  Gyümölcs- és bor-foltok a terítékben. Ha
a veresbor-foitot, inig nedves, vajjal vagy faggyú
val bekenjük, a mosáskor könnyen kimegy. De ha 
azt a vendégek miatt nem tehetjük, akkor tiszta 
gabonapálinkával s azután pedig vízzel és szappan
nal mossuk ki. végre tiszta vízzel öblítsük le, vagy 
következőleg bánjunk el vele. Egy findzsában porrá 
tört barna követ egy evőkanál sósavval vegyitünk 
össze s ezt egy forró vízzel töltött tányérra lesz- 
szük. A színes foltot vízzel megned vesi tjük s 
miheht a íindzsából éles gőz száll fel, fölibe tart
juk. Néhány perez múlva a foltok egészen eltűnnek.

—  Felh ívott gesztenye. 15 deka vajat jól 
mega bálunk, aztán 10 darab hámozott és törölt 
m ndolát, 25 deka sült és törött gesztenyét, 1*2 
deka törölt ezukrot, fél czitromnak finomra vag
dal! héját, kevés törött fahéjat és lassankint fi 
tojás sárgáját vegyitünk bele. Jól megkeverve az 
egészet, végül 3 tojás fehérének habját teszszük 
hozzá, az egészet vajjal kikent és zsemlyemorzsá- 
val behintett formába teszszük. megsütjük, kiborít
juk és ezukorral behintve tálaljuk.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H A R G ITA I JÓZSEF. ZRÍNYI  KAROLY.
Kiadó és laptulajdonos : 9

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



X III. tečaj. Vu Čakovcu, 1896. fi-ga decembra. Bi-oj 49.
Sve pošiljke se tičnč zadržala 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa uiednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaj u.

M E D J i M U R J Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 
Na pol lela . . . .  2 
Na felvert leta . . . | f,.t

Pojedini broji koštajč 10 kr

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni I povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l j u .

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računaju.

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

Svetčano otvorenje zajedničkoga 
državnoga sabora.

Novembra 2(1 o poldan otvoren je bil 
svetčanim načinom vu kr. budimskom dvoru 
državni sabor za periodu od 189f>— 1901. 
Tim povodom sakupili su se vnogobrojni 
članovi zastupničke i velikaške hiže vu gali. 
Vrčme je bilo osobito povoljno, a vse javne 
sgrade vu tvrdjavi bile su okinčene zasta
vami. Od Jurjeva trga do kraljevskog dvora 
stajalo je pješačtvo vu špaliru.

Čianovi državnoga sabora sakupili su 
se vu velikoj dvorani kraljevskog dvora, 
gde je magjarska krunska straža vu paradi 
stajalo na stubišlu. koje vodi k préslolnoj 
dvorani. Točno ob 11 vuri javljeno je sa- 
kupljenim članovom sabor, da je Njegovo 
Veličanstvo pošlo vu Sigismundovu kapelu, 
gde je za tim kardinal-primas Vaszary saz- 
val duha svctoga.

Po meši vratilo se je Nj. Veličanstvo 
vu dvor, gde su čekali dvorski dostojanst
venici, ministri i stjegonoše. Članovi sabora 
skupili su se inedjutim vu prčstolnoj dvo
rani. Kad je vse bilo spremno, dojavljeno 
je to Nj. Veličanstvu, koje je sa sjajnom 
pratnjom ušlo vu dvoranu, gde je bilo poz
dravljeno burnimi i oduševljenimi uzklici. 
Dok je vani dvorska straža stupila na po- 
čast. a glasba zaigrala pučku himnu, sjeio 
je Njegovo Veličanstvo na trónus, pokrilo 
se kalpakom i pročitalo sljedeči préstolni 
govor, koji mu je predal minister-prezeš:

»Štovana gospodo! magnati i zastop
niki! Ljubljevi vérni!

Pozi vaj ud Vas na početku ovog novog 
državnog sabora, da sudjelujete pr i " rčša- 
vanju važnih zadataka, pozdravljamo Vas s 
povjererijem.

Zvun državnog proračuna za buduču 
godinu. iinade se prije svega »tvoriti odred
ba glede carinskog i trgovačkog saveza, koji 
postoji izmedju obih dčlova monarkije. Glede 
razmjernog prinosa za podmirivanje stroš
kov za zajedničke poslovc kak i glede ban- 
kovnog pitanja imade se čim pnje stvoriti 
nova ustanova, Povrh toga imadu se sa- 
vezno s carinskim i trgovačkim kontraktom 
urediti i vnogobrojua ostala gospodarska 
pitanja, naročilo s obzirom na potrošarinski 
purez, koji bi se imal vu obed ve polovice 
monarhije po istih načelih rukovati.

Mi se pouzdano nadamo, da če se svi 
ovi poslovi pravodobno i na občo umirenje 
obaviti, uz obzir na postoječc odnošaje i 

imaterijalnu snagu (jakost) obedvih délovah 
monarhije, kak i uz obzir na one političke 
interese, koji se tiču velevlastnog položaja 
ukupne monarhije, i koji iščeju, da se sva 
ova pitanja hitro rése. Mi nesumnjamo, da 
čete i vi patriotičkom revnošču vu ovom 
pravcu djelovati.

Vu sveži sa novim uredjenjem posto- 
ječeg izmedju obedvih dčlova monarhije 
gospodarstvenog odnošaja, trebati če tuli- 
kajše obnovili financijalnu nagodbu izmedju 
Magjarske i njenih posestrima zemalja.

Daluja če velevažna zadača biti za vas

reiorma uprave, koju interesi zemlje sadi 
bezuvjetno iziskuju. Naša če vlada dotičue 
svoje osnove predložili. Predložit če se zu- 
koiibke osnove o samoupravi varmcgjijah, 
o upravnim organima vu varmegj! ah, o 
upravnim odbo*ima. o gradovima, c obči
nama i o odgovornisti javnih činovnikah.

Ali i na ostalim područjima državnog 
života valja još puno muditi. Valja se po- 
brinuti za uvedcnje zakona o kaznenom 
postopku i za podpunu reforinu gradjanskog 
parbenog postupnika. Morat če se od početi 
st varanje občeg gradjanskog zakonika, za 
koji su več učinjene priprave.

Vu interesu uredjenja katoličke cirkve- 
ne autonomije vu Magjarskoj. Naša če S3 
vlada za to pobrinuti, da vu svojo vrčme 
vu smislu Naših odredbah podnese predlog.

Posebno če se vu tom predlogu posta
rati za pobolšanje dušobrižničkog materijal- 
nog stanja. Kod katolikah obedvih obreda 
moči če se lo obaviti uz sudjelovanje epis- 
kopata na osnovu uredjenja kongrue. dočim 
če Vam glede poboljša n ja beriva dušobriž- 
nika oslalih recipovanih konfesijab Vaša 
vlapa poduši réti posebnu zakonska o^novu, 
—  čuvajuči pri tom prava autunomnih 
cirkvah.

Vu interesu unapredjenja poslov javne 
nastave. poboljša nja rezullata obuke i glede 
od goja profesorah i učiteijah. spremaju se 
viševrstne blagotvorne odredbe.

Za unapredjenje kopnene trgovine i 
industrije, koje se toliko tiču gospod tokog 
razviika zemalja Naše magjarske svcm ko-

Z A B A V A  
Mac Mahon pri nadvojvodi Karolu.
Jed nog lietnog dana je odšel u oštariji 

»k nadvojvodi Karolu« u Beču jedan fran- 
cezki kr pitan —  to je moglo biti okolo 
godi ne 1836-e. —  On si odmab sleče svoju 
putnu opravu te se u svoju gela uniformo 
obleče, hiti se u jedan fiaker i dade sc po 
Beču voziti, za da si varaša malo pregleda. 
Okolo trideset godinah staroga. liepo zraš- 
čenoga i drugač liepoga stranjskoga officira 
je sve gledalo, osobito, jer je više krat iz 
kol stupil te si znamenitosti varaša, monu- 
mente i ostala iz bliža pregledaval. Komično 
je dobil želju sam okolo hoditi i zato jo na 
»Grabenu* svojega fiakera odpustil tim. da 
če se več u svoju oštarij u sam zpitati.

Naš mladi officir je na »Grabenu« i 
»Kohlmarktu« brzo postal domači, kom oj &e 
je liepili bečankih nagledal, koje su za onda 
'tam, okolo poldneva na šetnju dohadjaie, a 
i ove ga nisu srditimi pogledi gledale. I 
ovak mu vrieme brzo projde, doz da je i 
»pazil, i na jedan krat počuti u svojem že-

ludcu prazninu te odluči u svoju oštariju 
se povrnuti i obedovati.

»Prosim kud je najbliže k nadvojvodi 
Karolu? zap.ta po francezki jednoga mimo 
idučega gospona. Ov je slučajno razmel 
francezki te mu odmab pokaže ulicu, po 
kojoj je imal najprije iti. Ovde je našel 
drugega, kojega je pital, i ov je razmel fran
cezki te ga je dapače i pozval, da če ga do 
tam odpeljati. Komično stane pred jednum 
liepum palačum te mu ju pokaže veleči: 
»ovde je !«

Oflicir mu se zahvali i stupi u kuču, 
od ovud ide po štengah gore, dojde do 

istaklenih vrat i najedau krat aloji u pred- 
soblju, gde najde nekoliko jednoslavno oble- 

j Cenili služnikov. Jedan od njih mu odmab 
vrata od šale odpre i on stupi u n ju, u 
kojoj je slal stol prosti t za kakovih dvadeset 
osobah. Kapitan sc odmab napravi komod, 
sedne se na jedan stoluc pri stolu, te pričme 
odmah med narezanem kruhom u košarici 
svoj komad zbirali, zalim odlok ne najbliže 

, stoječu llašu vinom i kak se ono veli, za 
apetit si razdražiti natoči si pol čaše i zruši 
u želudac. Sad čeka na goste, jer to je očito. 
da se ovde jede table d’hotc.

LT tom hipu pričme u šali živa tinije 
postajati. Odpru se dvostruka vrata i nutar 
stupi poveče druživo: Prvi je išel po pur
garski oblečeni, več prek šestdeset godinaii 
stari gospon, kojega pogled je otiaval ozbilj- 
nost i veselje zajedno, a oko mil se je svi- 
etilo kak pri koje m odvažnem mladiču. Pod 
rukom je vodil dievojčicu od kakovih trinajst 
godinah slaru, liepoge struku i crn.li učiti, 
—  L Jo jc na prvi pogled moči videti, da 
je to kčerka staroga gospoetina. Ime joj je 
bilo Karolina.



rane, podastréti če Vam se predloži, koji če 
prema stečenim izkustvom po mogučnosti 
odstraniti zapreke kopnenoj trgovini, pripo
moči procvatu industrije i napokon osobito 
unaprediti sposobnost za utakmicu kod ma- 
log obrta.

Za sistematičniji razvitek trgovačkog 
proneta od osobito če povoljna upliva biti 
investicije, kaj se vu vekšoj mjeri spremaju 
kod državnih željeznicah.

Spremanom modifikacijom zakonah, koji 
se tiču vicinalnih željeznicah, osjegurati če 
se dal nji razvitek željezničke mreže i raz- 
mjerni doprinos lokalnih interesanta,

Poboljšanje poljodjelstvenog stanja i 
povišenje odporne snage zemljištnih posjed- 
nika, osobito malih posjednika. navék je na 
brigi Naše vlade.

Da se postigne taj cilj, spremaju se 
odredbe vu udruživanju gospodarskih sila, 
o razvitku vjeresije, o podizanju marvo- 
gojstva, o državnom veterinarstvu, o osegu- 
ranju prometa sa stokom i osjeguranju stoke 
same.

Za trajno osjeguranje uspjeha regula- 
tornih fiumanskih radnja potrebno je, da se 
uvečanom jakostjum pobrinemo za ošum- 
Ijenje Krasa, dočim če se več odvodjena 
zemljišča učiniti unosnijima kanalazacijom i 
shodnim natapanjem.

Vi čete na dalje biti pozvani, da se 
bavite radikalnim uredjenjem naselbina, ter 
pravnim uredjenjem odnošaja poljodelstve- 
nih namještenika i radnika.

Vu području novčarstva biti če jeden 
o#  najvažnijih zadataka, da se dovrši ve
liko délo valutne reforme uvedenjem pla- 
čanja vu gotovom.

Imade se tulikajše résiti potrebam vre
mena odgovarajuča i na zahtevih pravedni- 
jega oporezovanja osnovana reforma izrav- 
nih poreza, koja se ima pro vesti prež po vi
senja terha občih dačah.

Nadamo se za stalno, da če ove i os
tale za razvitek državne vjeresije nuždne 
odredbe trajno ojačati i vezda posve po volj no 
financijalno stanje zemlje.

Naša če vlada nastojati, čim se dovrše 
na to odnosni pregovori, da Vam predloži 
zakonsku osnovu vu vojnom kazneno-par- 
benom postupniku, vu kom če - vu koliko

je to moguče prež kvara vojne službe i 
zapta —  doči do izražnja priznana načela 
modernog pravoslovlja.

Za čuvanje vojničkih tajna predložiti 
če se zakonska osnova, po kojoj če se kaš- 
tigovati izdajstva takovili tajna kak i uho- 
darstvo.

Štovana gospodo! Magnati i zastup-
niki !

Vi ste pozvani, da rčšite vrlo važne 
zadatke. Očekujemo s pouzdanjem, da če 
Vaš patriotizain i Vaša mudrost revno nas
tojati o tom, kako bi stvorih za duševni i 
materijalni procvat domovine što koristnije 
ustanove.

Frizi vaj uči za Vaš zakonodavni rad bla
goslov i pomoč božju, proglašujemo državni 
sabor otvorenim.«

—  Préstolni govor saslušan je najve- 
čom tišinom. Samo kod spomena katoličke 
cirkvene autonomije i vojnog kazneno-par- 
benog postupnika začulo se je umjereno 
odobravanje. Stopram na koncu govora pri- 
redjene su Njegovu Veličanstvu burne ova
cije. Kralj neočekivajuči ovako bučnih izja
va, ostal je stoječi nekoliko časova pred 
tronušem, za tim je pozdravil na lévő i 
desno ter ostavil dvoranu.

Malo za tim razišli su se i članovi 
sabora.

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

Nadvojvode Jožef.
Nadvojvoda Jožef kani, kak »Ország. 

Ért.« javlja, kupiti od familije baruna To- 
desca veliko imanje kod Vesprima. koje se 
prostire izmedju blatnog jezera i bakonjške 
šume. Ravnatelj nadvojvodskih imanjah Li- 
bits zapodel je več pregovore glede nabave 
imanja, kője se céni na 3 ’ 2 milijuna for.

Papinski proračun
Veronežke novine »Arena« javljaju, da 

je povjerenstvo kardinalah podastrlo Leonu 
XIII. vatikanski proračun za Ijeto 1897. 
Potrebe su izkazane s 7,500.000 lirah, a 
toliko iznosi i pokriče. Deficit neima.

Kralj i kardinal.
Veliku i opravdanu senzaciju pobudil 

je vu Italiji pohod milanskog kardinala An- 
drije Ferraria kod kralja Umberta vu Monzi, 
jer je kardinal poznat kakti najnepomirlji- 
viji intransigent. »Lega Lombarda« pripovéda 
o pohodu ovo: »Čim je kardinal bil najav
ljen, pošel mu je kralj u susret, pružil mu 
prijazno ruku ter ga sobom vzel vu svoj 
kabinet, gde mu je doznačil mjesto na di
vanu, dočim je sam sel njemu nasuprot na 
stolicu.

Iza duljeg razgovora, koji se je povel
0 potrebi reforme školskog zakona vu cir- 
kvenom smislu, kralj je povel kardinala vu 
kraljičine sobe. Tu ga ie predstavil kraljici, 
a malo za tim došla je kraljica portugalska 
Marija Pia s princesom Klotildom i vojvoda 
od Aoste. Dok se je kraljica Margerita raz- 
govarala s kardinalom, zabavljal se je kralj 
s Ferrarijevim tajnikom, a za tim je spre- 
vodil kardinala do velikih štengah, gde je 
pričekal, dok je kardinal sel vu kočiju.«

S večirni ili samo sličnimi počastmi 
nije od vnogo godina primljen ni jeden kar
dinal na talijanskom dvoru. Misli se s toga, 
da je kardinal došel ne zaradi školskog za
kona, več da ga je papa poslal vu povjer- 
Ijivom pitanju glede misije biskupa Makarija
1 odpusta talijanskih vojnika iz Abisinskog 
sužanjstva. Pokehdob je Monza vu susedstvu 
Milana, poslužil se je papa najbližim kardi
nalom, a kralj ga je prijel i zaboravil na 
njegovu prošlost Kardinal Ferrari, koj je 
stopram 46 Ijet star, jedan je od najmlajših 
članova svetog sbora.

Drugo sveučilište vu Japanu.
Vu Kvotu, starom glavnom gradi Japana 

otvorit če se 1. aprila 1897. drugo sveuči
lište imati postepeno ova tri fakultate ko-ka 
(za tehniku), ho-ka (za pravo), i i-ka (za 
medicinu), a potlji če se postepen otvoriti 
daljnja tri fakulteta n i-ka (za prirodne zna
nosti), no-ka (za poljodelstvo i šumarstvo) 
i bun-ka (za literaturu).

Novi biškupi vu Magjarskoj.
Kak novine javljaju, Nj. Veličanstvo 

imenovalo kanonika Dimitriju Radu-a grko- 
katoličkim biškupom vu Lugošu, a odjelnog

stupilo, to je dobro odhranjeni i pun takta 
francez ipak u sebi čutil dužnost iz svog 
stolca se stati te je francezkom uljudnost- 
jum pozdraviti, koj pozdrav su mu i svi 
nljudno odvratili.

Potlamkam bi ciela familija jedno vri- 
eme mučeč okolo stola, sklopljenimi rukami 
moleč stala, a stari gospodin jednomu služ- 
niku u uho nekaj prišeptnul, seli su se svi, 
svaki na svoje miesto k stolu.

Izvrstna juha, koja je taki zatim sliedila. 
morala je francezkomu kapitanu baš u tek 
iti, jer je poslie prvog tanjira. istoga odmah 
predal za sobom stoječemu služniku, da mu 
jednu do nese; a tak je išlo i sa ostalimi 
drugimi jestvinami. Jestvine su bile jedna 
linija od druge a kapitanu je apetit sve to 
više rasel, najmre pak si je gusto natakal 
iz H a še, koju je služnik pred njega postavil, 
— u kojoj je bilo fino vino »Berdeaux la 
Rose.«

Mladji pri stolu, dakako nisu vino pili, 
nego čistu zdenčnu vodu, a stariji su pili 
nav idno stolno vino miešano vodom. Pri 
stolu je bilo živahno te se je puno razgo- 
varalo, i akoprem med starim gospodinom 
i ostalimi nije vladalo ono prisilno straho-

počitanje. koje med velikom gospodom vlada 
to su ipak svi, čim bi stvari gospodin svo
jim debelim glasom pričel kaj pripoviedati, 
kakti iz dužnosti zatihnuli i ga poslušali.

Dapače i kapitan, koj niti rieči niemački 
nije razmel. je u svojoj francezkoj finoči 
poslušal, kak da sve razme. On je bil 
osviedočen. da spomenek, kojega ova izobra
žena familija vodi. mora biti duhovit, pak 
je zato svojemu susedu naproti sažaljenjem 
se izrazil, da mu je žal, što ni jedne rieči 
od Spomenka nerazme. Stari gospodin je 
medjutim svojimi tankimi uhi kapitanovo 
jadikovanje začul i odmah je u lahko fran
cezkom jeziku svoju primetbu izrekel, na 
koje dano znamenje su se odmah svi u 
književno francezkom jeziku razgovarati po
čeli i do konca se o vak razgo varali.

Ova družtvena finoča je Francuza očito 
razveselila, te se je sad i on u spomenek 
mešal i rekel: »Ja sam se danas o finom 
družtvenom taktu Eečanah osviedočil. Vač 
u Parizu sam o tom Cul, ali ipak nišam 
mislil, da bum odmah prvog dana mog bo
ra v ka u Beču, u jed noj bečkoj ošl ariji, toli- 
kom ljubeznivosljum jedne auštrijanske fa
milije iznenadjen.«

Komaj da je rieč »oštarija« bila zgo- 
vorena. cielo družtvo je jedan drugoga po- 
glednul, ali lak skrovno, da to kapitan niti 
nije opazil. I sad je stari gospodin se pričel 
jedino s kapitanom zabavljati.

Pri tom je francez pokazal fino izobra- 
ženog duha, a stari gospodin veliku znanost 
u soldačkih stvarih i duboko znanje fran- 
cuzke nutarnje politike. Govorilo se je o 
ratu i francez je pripoviedal, da su nekoji 
iz njegove familije več prije trideset godinah 
u Beču bili, —  ali i stari gospodin je pri- 
povedal, da je i on jedan krat sa »mnogo 
družine« u Parizu bil. Francuz jc hvalil 
hrabrost svojih zemljakah, ali je i falil gjeg- 
jernast i trpljivost austrijanske vojske a naj
više junačtvo njihovoga vodje, nadvojvode 
Karola auštrijanskoga. —  »No je « —  zakl
juči svoje hvalenje šaleč se —  »Onda nadvoj
voda Karol nije francezkim soldatom tak 
srdačnu dvorbu priskrbel, kak ju danas 
moremo imati u oštariji njegovog imena »k 
nadvojvodi Karolu«.

U to se mlejši od familije stanu od 
stola, pozdrave još sedeče uljudno, kušnu 
staromu gospodinu ruku i otidu u drugu 
sobu.



Jfc

savjetnika vu ministarstvu bogoštovja i nas- 
tave, dr. Ivana Ivankoviča rimo-kaloličkim 
biškupomf vu Rožnavi.

Vu Rimu, 26. novembra.
Srbski kralj Aleksander, ratni minister 

general Franasovič i pratnja vu vebkoj gali 
pošli su danas vu privatnim kočijama vu 
Vatikan. Pred Vatikanom izkazala je kom- 
panija talijanskih karabiniera sa zastavom i 
glasbom kralju vojničku počast.

Kralju je od Kvirinala pak do Vatikana 
vojska pravila špalir i izkazivala počasti. 
Glasba je igrala srbsku himnu.

Kralj je stigel s pratnjom ob 3 vuri 
80 časaka pred Vatikan, vu koji je kralj 
došel na vrata kovnice, kojiini se ulazi vu 
D i maso v dvor. Pred velikim stubištem do- 
čekal je kralja papinski ceremoniar s raz
nimi crkvenimi i svjetovnimi dostojanstve
nici ter ga s pratnjom odputil vu predsoblje 
papinskih odaja. Tu su čekali vrhovni pa
pinski komornik i major-domus le dosto
janstveniki i oficiri papinske tjelesne garde.

Ob 8 vuri 40 časakah stupil je kralj 
vu dvoranu za audiencije, gde je ostal sam 
kod pape tri fertalje vure. Zatiin je kralj 
predstavil papi svoju pratnju.

lza audiencije pohodil je kralj s prat
njom papinskog državnog tajnika kardinala 
Rampollu ter je ob 4 vuri 45 časaka osta- 
vil Vatikan.

Kralj je uzel vu »Hotelu Quirinolu« 
čaj ter se za tim povrnili vu kraljevskih 
kočijah vu Quirinal.

Državni tajnik kardinal Rampolla još 
je na večer vu ime pape povrnul kralju 
Aleksandru pohod.

—  Jedna vést tvrdi, da je kralj za o- 
lil papu, neka vu Biogradu podigno kcú )- 
ličku biskupiju i sklopi sa Srbijoin Kon
kordat.

Kratke novosti.
— Jeden magjauski lisi javlja, na je 

pečuhskiin biskupom imenovan poznat ma- 
gjarski historičar Vilim Fraknói.

Deficit berlinske izložbe. Ovogodi ija 
obrtnička izložba vu Berlinu imala je* « 
cit od 1.850,000 maraka počeni če ga.an- 
cijska zaklada platiti 30° 0 od upisunih 
svotah.

—  Srbski kralj podelil je kardinalu 
Ram pol li red bčloga orla.

—  A u s t r i j s k i  državni dug iznosi 
4.191,317.579 lorinli-

Rroračun grada Sarajeva za Ijeto 
1897. izkazuje potrebu sa 308.819 for., a 
pokriče sa 805.855 ior., anda višak sa 1536. 
forinti.

Električna žcljeznica vu Sarajevu 
vozila je od 1. januara do konca seplembra 
ovoga Jjeta 653.164 osobe i 2,269.700 kilo
gramov robe. Za to je željeznica primi la 
47.387 forinti t. j. za 5.156 for. više, nego 
li lani vu islom vremenu.

—  Vu Lugošu ustrelila se je 28. no
vembra na vulici 20. ljet stara Matilda Mar
kovič zaradi nesrečne ljubavi.

—  Vu Rimu, 29. novembra. Papa je 
vu tajnom konsistoriju držal alokuciju i 
imenoval rneštra apostolske palače Pierottia, 
ter napuljskog profesora i kanonika Prisca 
kardinali. Napokon če papa proglasiti više 
biškupah.

Kralji na voglenju.
Naš muder kralj. Albert saski kralj i 

Lipot bajorski knez su jedenkrat na šta- 
jerskoj vadasili. Trudni su bili. kad je vada- 
sija minula, eli zato ipnk su na pre poslali 
kočije i oni pušice su se odmašili proti 
bližnjemu kolodvoru.

S vi tri su kožnate hlače i opanjke imeli, 
v ruki pak balinu. Poleg te oprave su još 
dost prašnali bili i baš su ne imeli spodobu 
k kraljuin. Štajerski muzi, uiti ogledat i su 
se neštcli na kralje. Negda-negda se jeden 
obrnul i opomenul druge, da z ovili trejuh 
jeden je ranlakšni, kak naš kralj! —  Drugi 
su se mus mejali.

—  Kralj se nepotcple tak po putu —  
veli jen z mednjih.

Naš dober i muder kralj, kad je lo 
čul. naglas se je smejal. Albert mu veli da 
itak je ne čislo nepoznat pred pukom.

—  Samo to je bes —  veli Lipot —  
da ga zato itak nederžiju za kralja i sme- 
juč giedi opravu kraljevska.

Kralj se ogledne na Lipota i veli mn:
Niti za le nej nišče mislil, da si

nii zet.
Smcjuč idu dalje, kad spaziju jedna 

kola. ko. a su vuglenje pelala. Albert taki 
veli. da bi volju imel sc malo pclati.

»Moj dragi gospodine« —  veli sada 
kapitan —  »kak su oni srečni, ovakovu fmu 
i zdravu diecu imati, med kojemi sad pod 
slara dni mogu ugodno živeti. Ali i dieca 
kak su sretna. koja tak dobroga olca imaju! 
(Žalostno) Moj je još pred nekolikemi godi- 
nami umrl.«

Pri tih riečih ga je tak obdolelo, da 
nije mogel dalje govoriti; jedna suza mu 
poteče niz lica. a on kak da ga je sram, 
da je kakti sóidat tak mehek postal, hitro 
se stane i otide k obtoku, za da se opel 
sabere i umiri. Kad se je za nekoliko minu
tah opet k stolu okrenul, več nikoga pri 
stolu nije videl, svi su pol ho otišli, u čem 
je francez opet videl finoga takta nježne 
čutljivosti, ko joga je več od početka u toj 
familiji opazival.

Dubuko uzrujan ostavi sad i on salu 
te otide van na hiški zrak, tu si sedne u 
baker, kojitn sc je  vozil i pregledaval oko- 
licu Roča. dok se kesno na večer nije pov
rnul u svoju gost onu »k nadvojvodi Ka
rolu.« v ,

Drugyjifcn dojde k njemu u oštariju

prvi adjutant nadvojvode Karola le mu pol- 
lankain bi se pozdravili reče: »Njihova ce
sarska visost. gospodni nadvojvoda Karol, 
kojemu su včera čast izkazali i pri njem 
obedovali, želi. da bi lak dugo, dok se budu 
u Beču zadržavali, svaki dan njegov gost 
bili —  ako njim je to družtvo i navadna 
auštrijanska košta po volji.«

Kapitan Mac Mahun, kojega je včera 
samo nesporazumljenje njegovim vodičem 
k nadvojvodi zapeljalo, sad se je osupnili, 
da je komaj do rieči došel, ali na skoro je 
bila riešena zagonetka, kak je on pitanje 
kapitanovo zarazmel, kad ga je  pital za 
nadvojvodu Karola (gostionu).

Još isti dan se je kapitan aušlrijans- 
komu junaku predstavil i tu videl, da pod 
svietlom uniformom isto fino srdce tuče, 
kak včera pod sivim purgarskim kaputom, 
te jc bil još više krat onde gost. A kad je 
potlam, več Maršala Mac Mahona u Parizu 
tko zapital. gde bu opet u Beču odšel, —  
uviek je znal odgovorili: »Pri nadvojvodi 
Karolu.«

C IM , h o / / n y »

Dobro je —  veliju drugi. Lipot odrnah po
rine dva prsta vu vusta i počme fučkati. 
Muž čuje fučkati, obrne se nazaj i s tern 
samo ide dalje, lvraljski zet opet zafučne i 
kriči za mužom: »Ile ! čuješ! stoj malo.

Muž postoji i giedi putnike, kak pes 
mačku.

Lipot taki zapita muža, jeli bi se mogli 
malo pelati za nešteri seksar.

—  Nemaram, splazite gori —  odgovori 
Štajerec.

—  Oj! kakšne su mi hlače —  zakriči 
Albert, kad je gori splazil.

—  Moje koleno je čislo črno, veli lapot.
To je fina kočija za kralje —  veli

smejuč naš kralj.
Kočiš samo posluša bez rčči, zeme si 

pipu i počme fučkati.
—  Je dalko još kolodvor? —  pita 

; Lipot muža.
Gi tak veliku silil imaš —  veli Štaje

rec —  skoči dol zkoi, barem zašparaš 
seksara.

Kralji su se na glas smejali Lipotu.
- Samo me naj pojesti —  veli Lipot, 

ti bi bržčas napre rad plaču. Kaj misliš, šlo 
smo mi?

Vi tri? se norca napravi kočiš, nekšni 
hudi vadasi, koji vu Beču na trataru ljudi 
zastav,ate, tu pak nam krave plašite, da se 
nemoreju pasti.

—  To prav imaš —  veli Lipot —  da 
smo ne nejbolši vadasi, nego to .lije istina, 
da hi mi ljudi nasunjavali. Samo me malo 
bolje pogledni. pak mi poveč, gdo sem ja?

Hm, —  brue se nazaj kučiš <— 
po opravi si nebi čuda mislil človek od tebe.

Albert kralj je skomin doli opai od 
smeha.

—  Vidiš, da jagarsku opravu imam, 
ona pak je ne ravno Ičpa —  veli Lipot.

—  Ti si jagar? —  pita kučiš —  poveč, 
gdo bi tebe za j agara držal?

Ja sem sam svoj vadas, pak još 
nekaj: bajorski knez.

Stájer se počel smejati.
Ti si knez? To moreš norcom po- 

včdati a ne; meni. Takšni su v a raški ljudi, 
mislijo, da r iuž sve mora veruvati. Gji šarga 
nej poslušati te laži.

Kralji su se strašno vu tek smejali 
Lipotu, da g:i jc muž tak splatil. Lipo pak 
si je mislil to bo vre dosla zame, naj nekaj 
i drugi dobiju, zato se s ovimi rečmi obr
nul k mužu:

Ka pak si za ovoga gospona misliš 
prijatelj ? i kaže s prstom na saskoga kralja.

—  Od ovoga još menje —  nikaj — 
odgovori ki.čiš.

—  Ujjé, ujje! smejeju se veselo kralji.
—  Eli dragi moj prijatelj, veli naš mu

der kralj, naj nikoga po opravi suditi, im 
su ov gospou veličanski kralj saski.

—  To je vre preveč! zakriči muž. Od 
kč dooi se polčpleju kralji o lakšnoj opravi 
po pulu. Z mene najle norca imati.

Kralji samo da su ne dol zcureli od 
sméha. To se jim je preveč dopadalo.

Nazadnje je naš kralj pital muža šlo 
je pak on?

I li si nekaj! —  kriči srdito muž, 
još nazadnje zgunem, mislim se te vre vi
del negdi.

—  To more biti, ja višeput hodim ovdi.
—  Morebiti si mortig i li jagar? — 

pita muž.
—  I ja sem jagar, odgovori kralj, ovdi 

je sva vadasija moja.
Ne laži, ne laži tak jako, veli muž na 

pol smejuč.





C sak  4 V« fo r in té r t
szállilom világhirü„ B  O H E M I A “

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

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

Az összes gyógytudományok tudora

Dr. G l a s g a l l  M a n f r é d

fogorvos
saját műtermében egyes fo g u k a t  és 

fo g s o ro k a t  készít, jótállást vállalva 

azok tartósságára nézve.

R endel n a p o n ta
V a ra zs d o n  a F e re n c z -re n d ie k  te ré n  

a f .- r .  te m p lo m  m e lle tt .
631 3— 8

Muraközi takarékpénztár részvény-társaság
C s á k to rn y á n .

A m u ra k ö z t ta  ka ré k p é n z tá  r  ré s z  v é n y -tá rs a s á g  e lő le g  
ü z le tén ek  h a tod ik  e s o p o r t já t  következő feltételek mellett alakítja meg.

1. Egy-egy részlet után hetenkint 50 kr. fizetendő, az első befizetés 1H97. 
é v i Ja n u á r hó 13 -án  veszi kezdetét.

2. A befizetések csakis 20H h é tre  terjednek.

3. A takarékpénztár egy egy 104 írttal befizetett r é s z le t  után közvet

lenül a 208 hét lefolytával 114 f r t  őO k r t  fizet vissza.

4  Az ekképen 10 frt 50 krt kitevő kamat 5%  kamatozásnak felel meg.

5. Minden részlet után az egész összeg i f i  f r t  öO k r. e lő le g  adatik.

6. A szokásos alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körül

ményre, hogy gyűjtő- és előleg üzletünkbeni résztvevők egym ás irá n y á b a n  
egye tem leges  k ö te le z e tts é g b e n  nem  á lla n a k , továbbá, hogy gyűjtő- 

üzletünk legalább is 12 héttel előbb lebonyolittatik. ezen üzlet úgy a részt-mint 

kölcsönvevőnek igen ajánlható.

A többire nézve gyűjtő- és előleg üzletünk 1887. évi február 17-én kelt 
szabályai mérvadók.

Ki ezen csoportban részt venni hajlandó, kérjük azt velünk levélben 
tudatni esetleg nálunk személyesen jelentkezni.

Az „Agrária“
bankforgalmi intézet

(a hollandi hitelbank vezérképviselüsége)
Budapest, Kerepesi-ut 73.

Fennálló jelzálogi kölcsönök bélyeg- és illetékmentes 
konvertálását és pedig földbirtokra 3- és fél-4°|o-os, egész 
60 évi törlesztéses kölcsönökre elvállal és ezek, valamint 
uj kölcsönök elnyerése iránt levélbeli tudakozódásokra és 

minden megkívánt felvilágosítással szolgál.

2000  frton  alóli ügyletek ez idő s ze rin t el nem  

609 fo g ad ta tn a k . 10—•

Nyomatott Fischel I-ülöp (Strausz Sándor; gyorssajtóján Csáktornyán.
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