
4 i )  d
XIV. évfolyam. Csáktornya, 181*7. április 18-án 16. szám.

A lap szollomi részére vonatkozó | |  Előfizetési árak:
niinileu kíizlcmcny »  b  k  ^  Kgosz é v r e ............................. 4 frt.

R  n  I I  f i  A  I J f  ^ b  ^ y , T  : : : : : ? “
I l i i  ■  ■  Mn l a  ■  B  K  Kgyes szám ára 10 kr.

Kiadóhivatal :  I V I  I I  I I  I  I  m

k,̂ „1 t m u . r . k H B k . i v i  w  i i  n  l m  w  b
Jtlr» küldendők az előfizetési dijak. Schalek H.. Dtikes M., Oppelik A.,

nyílt terek és hirdetések. m agyar és horvát nyelven megjelenő társadalm i, ism eretterjesztő  és szép iroda lm i hetilap. Daube ^ ü nbAitastern M Hernd1, 

Hirdetések jutányosán szám íttatnak. M e g j e l e n i k  h e te n k in t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .  Nyiittér petitsorra 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközt Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

v. Husvótra! Valóban nem tudjuk, hova fog ez A poroszlók Jiiába takarják el arezukat,
vezetni! a világosság»JpMr % sirból, a kö megmoz-

Harangok zengő hangján, melyet visz- A gyanúsítás ádáz gyűlölettel vezetve dúl a sírbolt fölött s kikel belőle az Igazság, 
hangoz hegy, völgy, folyó, tenger. szól üvölt mindenfelől, itt egy megrágalmazott a Megváltás a Megdicsőülés fényességes 
hozzánk az ige biztatón, bátoritón! államtisztviselő, amott egy gyalázott kor- alakja . . .

Feltámadunk! Nincs elmúlás a halál- mányféríi, megvesztegethető biró. Igen. feltámadunk!
bán, a tespedés nem örök állapot, csak Hiszen, ha ez igy megy. ma-holnap Bármilyen erős is a romlott Hőma
átmenet. A mi elmúlt, a mit megsiratunk, nem lesz önérzetes ember, a ki közhivatalt hadserege, az erőszak nem ölheti meg az 
a mi elveszett előlünk a múlt sivatagjában, vállal s becsületes közérdekű munkát teljesít, eszmei, az igazságot; csak az embert, 
azt meg fogjuk találni újra. meg újra azon \  becsületes emberre sértés már annak bármennyien legyenek is a rágal-
az oázison, mely mini a jövendő integet a föltételezése is. hogy önérdekből, vagy maZ()*C ennek a magyar nemzetnek erköl- 
felénk. emberi vándoruljaink messze Iávo- mások érdekében az országos közügyek sérel-' rs ‘ lisztessége sokkal nagyobb, semhogy 
Iából! . . lilére tudna közreműködni diadalmasan ne támadna fel a mélység-

. . . .  A hús vél ünnepének ez a biz- Hál nem halljuk-e minduntalan. hogy'bö1;  a hova az iri« * P ^ t^ n v e d é ly  lökni
lató. melegilö motívuma valóságos áldás az orv0s összejátszik a patikussal, az ügy- • sZeret" e .. . . . . . . .  .
azokban a közéleti viharokban, melyek elzug- Véd a bíróval, a végrehajtó a becsüssel, ez . .  , ?*' “e 'n ,* '8ZU" |k az_ ördögökben. de 
nak fölöttünk a hétköznapok hosszú során. ,„eg ;,z árverési hiénákkal . . . llát nem usszuk “ fellVességel es feHumadasl.

Hiába temetkezünk ridegen a polgári rágalmaznak-e utón útfélen köztisztviselőkéi * “ *
kötelességtudás, hazafias munka és az ember- a pörvesztes felek iráni való részrehajlással, ^  . . . . . .
szeretet gyakorlásának fölemelő érzésébe,— megvesztegethetőséggel és nem volt-e ez min- rd lC K lo  nU K ulttllllK  \ 0U elm G . 
nem zárhatjuk el füleinket az elöl a sike- dig igy, a mióta érdek van s az emberek \ szomszéd Stajerországot szemel gyö- 
tilő tombolás elől, melyet a közélet piaczán fölött embertársaik ülnek törvényi a hatóság, nyörködhetö zöld ligeteiről, erdőiről, gyepes 
néhányan mesterségszeriileg elkövetnek. vagy a királyi hatalom nevében? hegyoldalairól a zöld Stájerországnak szokás

»Botrány!« »Korrupczió!« Gálád gyanú- Megjáralják a Goigotliál a közélet lisz- nevezni. Nem látni olt kora luvaszszai a 
silás és arczátlan rágalom tombol a magyar les alakjaival s azok lelkűk tisztasága tuda- fákon megszámlálhatatlan mennyiségű, össze- 
társadalom fölött. Elrémülünk, a mikor meg- Iában büszkén hordják a keresztet, melynek gubanczolt levelű hernyófészkel s nyáron 
halljuk, hogy a gyanúsítás közelili meg azo- viselése őket le nem görnyeszti, meg nem csupaszon égnek meredező, lein roll levelű 
kid a legtiszteltebb politikai és társadalmi töri. meg nem semmisíti. gyümölcsfa-ágat. hanem a magyar népdal
alakokat. a kiket meg szoktunk úgy becsül ni. S a legszebb tavaszi ünnep, a liusvél ként tavaszszal:
mint a polgári és hazaliui becsület oltár- aranyos sugárba fogja alakjaikat. A szén ve- Madár az ágon
képeit s letörli róluk szennyes szivacsával dések nagy bele akármilyen hosszú is, — Virág a fákon,
azt a hímet, melyet a honpolgárok tisztelete elmúlik, s nyomában já r  az üdvözülés, a őszszel pedig mosolyog a sok istenadta gyü- 
é> becsülése adóit nekik. toltámadás. mölcs a sűrű lombok közül és valóban a

T
X p  *7 A A mozdonyvezető észrevette, hogy valaki áll Köttették a kadaverőmet a vonatra és a gyil-

^  H  C  Z- M .  |a síneken: megrántotta a vészsipol és ellengőzt kos vas-szörnyeteg süvöltve ragadta tovább ál
adott. dozatát.

A y A m rv ilk fw n l he a faluin fülei zárva voltak, a fátum Én már onnan felülről nézlem, mit csinálnak
,llvusu,v* szive nem könyörült, nem állott meg rohan- a holt testemmel. Hogy indul meg a vizsgáin',

Irta: Sass Ede -  Iában, hanem rettenetesen megmutatta hatalmát kiderítendő, öngyilkosság, vagy baleset forog-e szó-
annak a pogánynak. a ki kérdezve kihívta meg- ])an? Mint bonezolják és állapítják meg az 

Az éjszaka behunyta csillagszemeit. semmisítő erejét, mely ezer halált bir osztani egy orvosok, hogy ha szerencsétlenség történt is
Mintha mar halva volnék: nem láttam nem perezhen. az nem olyan megrendítő, mert az áldozat halá-

hallottam semmit az ej fekete koporsójába zarva. A vonatot nem sikerült rögtön megtorpan- j0s betegségben szenvedett, előhh-utóhh elpusz-
(fondolataim visszaszállottak a múltba. Akár tani. Kgyszerre olyan élelmetsző fájdalmat érez- tűit volna.

< sak a varjuk, keselyük, a puszták hulláira, hogy lem, mintha minden világi bűnömet ezzel kellene Igazuk volt; halálos betegségben szenvedtem■
azokat szétmarczangolják. meghünhödnöm. levezeklenem. em ber voltam.

he most már nem is fájt a mareznngolásuk: A mozdony ütközője: a halál buzogányos .. . ‘ . , ,. ., .
mintha kiköltözött volna belőlem minden élet. ökle szétzúzta a koponyámat. Knnek a min- r.ime a n eiegseg i>e akkor esik az ember.

Ilyan volt a múltam, a jelenem. .lenkinél erősebb boxernak nem bírtam riposz- "."kor » v.lagra Jön. £.sazután l-etegeskedik. míg
Úa vasúti sínekre állta, melyeken nem- tol adni. eljön a hosszú betegség vége: a l.alal.

sokára a gyorsvonatnak kelletett elrobogni, vár- he a halál, miután látta, hogy most már *
hon a jövendőt. A sinek reszkettek már ;i egészen a karjai között vagyok, kegyesebben bánt ^ ^ |>t |eU(q öngyilkossá kérdezték tőlem a
közelgő vonat robogó terhétől, vagy talán attól a velem. másvilágon?
szörnyű katasztrófától, inelv itt nemsokára végbe Szép. puha fűre fektetett, oda dobott ki “  , . .. - ..
fog menni. a mozdonv halálos h.szilásn. A gvep szálai csőn- . UU11“,“l'a"  ajak ajkairól csengett felem a

A sors keze volt annak a vonatnak a moz- .lesen zizegték körülöttem a biztató Halt. hogy f f * 7 ! ,  K v i Z , l ó r ,^ e m e t ‘^  Z z
donvvezetője, melynek engem kellett összetiporni, immáron csak nyugalom várakozik reám.

s  t i r i .
zúgó éjszakába. Én összefont karokkal álltam a rám hahogy segíthetnének rajta. I tő tetszett, mintha a fold minduntalan
tüzazeinekkel rohanó halál előtt. Leghaniarább rám talált egy tolvaj, a ki sie* körülöttem keringene.

Megdermesztett az életunalom. tett a pénztárczáintól megfosztani. Azután az A túlvilágon voltam, de nem a csillagokat
E pillanatban egy rémítő sivitást hallottam, orvos, a ki sajnálkozva konstatálhatta a beállott láttam, hanem a Földet, 

üielv azt látszott kétségbeesett erővel odakiáltani halált. Legutoljára vetődött oda egy rendőr-tiszt- És nem emlékeztem rá. hogy lulajdonképen 
u falumnak: megállj! , viselő. ; miért hagytam el.



szomszéd Stájerországban még a kedvezőt
len időjárás esetén sincs abszolúte gyümölcs
léién esztendő. S miben rejlik ott a gyü
mölcstermés kedvező alakulásának tő oka? 
A főérdem, hogy tavaszszal virágaikkal, 
nyáron lombjaikat gyönyörködtetik és őszszel 
gyümölcseikkel hálálják meg a gazdákat a 
Iák, az elszaporodott éneklőmadarakat illeti.

A kit a dolog érdekelt, könnyen meg
figyelhette, hogy még a városok befásitotl 
területein is az ágak közölt csak úgy sürög- 
forog a sok dalosmadár, betöltve kedves 
énekükkel az egész ligetet.

S mily bizalmas e megsokasodott madár
sereg az emberrel szemben, mintha nem is 
tudna nekik az ember ártani!

Itt ugyan semmi bajuk, mert a vas
szigorral végrehajtott madárvédö-lörvény elve
szi a fészek fosztogató,* gummipuskázö és 
flóberező naplopók kedvét a madárpusztitás- 
tól. De a műveltebb társadalom is védi e 
kedves éneklőket gyengédebb érzésénél fogva 
és a saját jól felogott haszna érdeké
ben is.

Az ember tehát védi és gyámolitja a 
madarakat, ők pedig kamatos-kamattal fizet
nek. midőn megtelnek a madárfészkek örökké 
éhesgyomru fiókokkal, melyek a hernyók 
emésztésében oly fáradthatatlanok.

Nálunk pedig csak akkor van gyümölcs- 
termő év. hogy ha úgy alakul az évszak, 
hogy a hernyókat a természetes rossz idő
járás öli el. mert az ember a legnagyobb 
lelkiismeretesség mellett sem képes azok 
fészkeit mind elpusztítani, mivel mindegyi
ket vagy nem veszi észre, vagy nem férhet 
hozzá. Nálunk pedig a megritkult hernyó- 
pusztító éneklő madarak, melyek a gazda 
segélyére siethetnének, félve kerülik az embert. 
Megfagytak erősen, a meglevők pedig, a 
mennyire lehet, visszavonulnak a legnagyobb 
ragadozó, az ember elől. a kisebb ragadozók 
közé. az erdőbe, a megközelíthetetlen helyekre, 
a hol a szegény ártatlan teremtések bizal
mával oly rutul nem élnek vissza.

Annyira el vannak vadítva ezek a kis 
madárkák, hogy még a bátrabb veréb sem 
igen mer már közeledni az ember lakásá
hoz s ha a tapasztalatlan mégis közeledik, 
keserves tapasztalatra tanítja öt a gummi- 
puska és a flóber.

A körülöttem forgó világ egész csillogó, csá
bító kaleidoszkópját tárta elém.

A Föld szebbnek tűnt föl előttem, mint annak 
előtte.

Virágain több volt a pillangó, napfényében 
több a repeső madár.

Több szerelmes pár sétált a mezőkön, az 
erdőben, — több boldogság hálafohásza szállt 
az égbe.

A bubájuk ligete, liüse édes idyllekről sut
togott.

Nefelejts virágok kel\béből tündérek szállot
tak ki és fürödtek. úszkáltak örömkönnyeket síró 
öreg. mohos sziklabérez kristálypatakjában.

Több szin, több elevenség, több költészet 
volt az életben, mely gazdagon, csábitón virult és 
illatozott és dalolt és sóhajtozott onnan feléin.

Hogy tudtam én azt elhagyni?
C.sak úgy homályosan emlékeztem rá. hogy 

a földön találkoztam én egy leánynyal. a kinek 
azt mondtam: te vagy a menyországom.

Mikor az a menyországom elhagyott: azután 
kerestem fel ezt a másik menyországot.

Ebben is csalódtam.
Társaságomat, csupa merő magam fajtájú 

öngyilkosok képezték. Azok mind betegei voltak a 
Földnek.

Mind látott odalenn valakit, a kit nem vett 
észre akkor, midőn vaksággal borította el szemeit 
eg\ lelte ne« kéz.

Ez a két gyilkoló eszköz aztán a fecs
kétől kezdve minden kis megközelíthető 
madarat irgalom nélkül rakásra pusziit 
passzióból és a fészekpusztilő suhanczok. 
gummipuskázö gyerekek és flóberező ifjú
inak passziójának a szőlő-, gyümölcsös- és 
kerttulajdonosok adják meg az árát. mert a 
hasznos madarak pusztulása arányában sza
porodnak a hernyók s egyéb pusztító férgek, 
melyek pusztításával szemben majdnem lehe
tetlenül áll az ember.

Városunkban is ;i gummipuska és a 
flóber járványszerüleg terjed s nemcsak a 
madarak, de már az ember épsége is fenye
getve van.

Itl az ideje, hogy a madárvédelem czél- 
jából kezel fogjon az egész társadalom a 
hatósággal, mert az iskola egyedül nem képes 
az éneklőket megvédeni.

Ne nézzük behunyt szemmel hasznos 
madarainknak kedvtelésből való pusztítását! 
Mintha nálunk a levegő e kedves lakói csak 
arra lennének teremtve, hogy minden dolog- 
kerülő suhancz. leczkekerülő tanuló s nap
lopó ifjú ur ezeken próbálja ki ügyességét, 
hogyan lehet megölni egy kis ártatlan mada
rai — passzióból.

Ha már a müveit külföld példájára 
etefp- és költőhelyekről nem gondoskodunk 
is. ha egyletekkel túlterhelt városunk madár
védő egyletet nem alakíthat is, legalább az 
intelligens emberhez való jó ízlés és emberies 
érzelem nevében most. a fészekrakás küszö
bén. vegye minden jobb érzésű ember párt
fogásába a sokat zaklatott ártatlanokat, 
melyek kedvességükkel gyönyörködtetik a 
romlatlan szivet s szakadatlan hernyó-pusz- 
titó munkájukkal kiszámíthatatlan hasznot 
hajlanak — a madárvédelem elhanyagolása 
folytán rosszul számító embernek.

J / c «  e s c y  h i t r o l y .

—  Kérelem. Lapunk 1. hó 1-ével a XIV. 
évfolyam 2-dik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon I. elölizelöiu- 
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azl megújí
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azl mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fenakadás történjék. Tisztelettel

n k in d ó h iv n tiiL

Az egyik gyászruhás anyát.
Másik egy siló gyermeket.
Harmadik egy egész kétségbeesett, nyo

morban hátrahagyott családot, mely mind egyet
len sir körül zokog és körmeivel vájja annak 
göröngyeit.

Hogy ők ezeket nem látták, mikor még a 
Földön voltak. Hogy ők azt hitték: el van tépve 
minden kötelék, mely őket a világhoz fűzi, midőn 
a huj loga ló kísértésre hallgatlak. Olyan kicsinyes
nek, oly nevetségesnek tűnt föl mindenki előtt az 
az indok, mely őket az élet elvesztésére ösztönözte! 
Szinte kikaezagták magukat, hogy ilyen semmisé
gekért eldobták maguktól, mindenüket. Az egyik 
azért, mert koldusbotra jutott s azután becsületes 
munka után kellett volna élnie. A másik, mert 
hibát követelt el —  s nem iparkodott nevét újra 
tisztára mosni, de szennyes nevet veseteit a fej
fájára, szennyes nevet, melyet utódai megcsókolni 
restellenek: Hát nem bűnös, hát nem inegbocsájt- 
hatlan őrültség volt az? És kaczagják önmagukat: 
de ebben a kaczagásban az önmagái maró gúny 
kígyója sziszegett.

Es folyton zaklatta, üldözte őket egy hang. 
egy kérdés, egy vád :

— Miért hagytátok el a Földet? Meglátjátok 
ugyebár, hogy balga tagok voltatok.

Aki az életben csalódik: az c s a k  a z  é l e t -  
b e n n y e r h e t  v i g a s z t  a I á s t. Ilát miért lelte
tek öngyilkosokká? . . .

Iv 0 L Ö N F É L É  K.
A  h u  s v é t  n i  i ig y  t. m u n k a t á r s a i n k - 

i m k , m i n t  o lv a s ó i n  k u n k  h o t d o g  /7/ / né 
p e k é t  k í v á n u n k !

Hymen. M olnár Dezső, a honvédelmi 
minisztériumhoz szolgálat télidre beosztott 
törzskari százados, e hó 7-én jegyezte < | 
Bpesteu W alh eim , volt belügyminisztériumi 
tanácsos özvegyének kedves leányát, M ici 
kisasszonyt. — Sok boldogságot kívánunk a 
kötendő frigyhez!

- -  Kinevezés. V ra n a  József treueséni 
posta- és távirdatisztet hasonló minőségben 
a helybeli kir. postahivatalhoz helyezték ál.

—  A csendőr-laktanya áthelyezése. Az
őrsparancsnokság — mint értesülünk — 
Csáktornyáról Dráva-Vásárhelyre van át
helyezve. a hová már ez év október 1-ével 
át is költözködik Ezzel a körül meny nyel 
van összefüggésben S á n d o r  László ni. kir. 
csendőr-főhadnagynak látogatása, ki mull 
vasárnap Csáktornyán jártában a kaszárnyái 
megvizsgálta s Dráva-Vásárhelyen is meg
fordult, a hol a csendörség számára berende
zendő helyiséget tüzetesen megtekintette \ 
kaszárnyának áfhelyeztetése az ismerőien 
lakásmizeriáknak a folyománya, a melyeknek 
levét Csáktornya polgársága még elégszer 
meg fogja inni.

—  Öngyilkossági kísérletet követeti el 
Deu t sc h Gyula helybeli lókereskedő. Nagy
fokú idegbaja s tehetetlensége érlelte meg 
benne az öngyilkosság gondolatát elhalálo
zássá. melyet hétfőn végre is akart hajtani 
késsel, melylyel az izraelita temetőhöz közel 
nyakát el készüli vágni. A fájdalom és élet- 
ösztön azonban nem engedték, hogy életét 
végkép kioltsa, sőt segítséget keresett a 
közelben folydogáló patakban, melynek hideg 
vizével sebét mosogatni kezdte. Ily. félig 
önkívületi állapotban, találták meg hozzá
tartozói. kik már reggel óla keresték s végre 
is ily állapotban látták viszont. Hordágyon 
szállították haza. a hol most gonddal ápol
ják. Felgyógyulása valószínű.

Kinevezés. A nagy-kanizsai kir. tör
vényszék elnöke Z a d r a v e ez Gábor mura
szombati kir. járásbirósági logház-őrt a csák- 
tornyai kir. járásbírósághoz 111. osztályú hiva
talszolgává nevezte ki.

Halálozás. S ü v e g j á r t ó Móricz, sze- 
petneki plébános élete 32-ik, áldozársíga 
fi-ik évében, f. hó 10-éu hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése nagy részvét melleit 
12-én ment végbe. Az örök világosság fényes- 
kedjék neki!

Színészet Csáktornyán. D o m b a y
Mihály szinigazgaló művészi kőrútjában né
hány előadást szándékozik Csáktornyán ren
dezni. Czélja a szinmüirodalom kiváló ter
mékeinek összevágó, művészi színvonalon 
való bemutatása. Számos hazai lapnak elöl

jünk levő tudósításából látjuk, hogy Dombay 
feladatát jól megoldotta.

Hangverseny. S á r k ö z  y helybeli zene- 
társulata kedvező idő esetében ma délu tán M m ki 
vendéglőjében, este a nagy vendéglőben hangverse
nyez, melyre a t. közönség figyelmét fölhívjuk.

Szerencsétlenség. Özv. K e r m á n
Ferenezné, I. hegykerüleli (stri dó-fára i) lakos 
3 éves fia a pásztorok által rakoll lüz 
mellett játszván, ruhája tüzet fogóit. Az égő 
gyermek pajtásat ijedtükben elszaladlak. « 
magára hagyott gyermek pedig annyira össze
égett. hogy a kapóit sebekbe belehall.

A Dunántúli Közművelődési Egylet i 
hó fi-áti Budapesten S zéli Kálmán elnök 
elnöklete alatt igazgató válazlmányi gyűlést





XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 1897. Is-ga apriliža. I»roj lii.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaj ti na 
im* Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjigarn Ki sc  h el Filipova 
kain se predplate i obzimne 

pošiljaj u.

M EDIIM URJE
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito :  vu s vake  nedelju.

Predplatna cena je:
Na cek» leto . . . .  \ f,.| 

Na pol Irki . . . .  2 IVi 
Na četveri leta . . . | f,.|

Pojedini kroji ko.štaj*'* |n

01 »znane se poleg pogodbe 
I fal ra ču najú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovci

Turki i Turstvo. san koran (pismo pro rok a Muhameda), pak 
je anda i to opel zrok lužnih vjerozakons- 

Turčin je po naravi i čudi vrlo nabo- kih odnošaja. 
žen. ter se drži propisa vjerozakonskih vrlo Ali sad ovo najgoršega zla. lurki su 
savjestno, a od tih propisa je jeden, zaradi j jedini, koji moraju sultanu (cesaru) soldate 
kojega p rije vsega narod opada, naj mre davati, i to moraju / ili S godina služili: 
strogo lučenje ženah. Buduč da zakon za- drugi narodi nedaju vojničtva a i Lurki mo- 
branjuje, da Turčin vu lice pogleda ženi rej u se sa 400 talila odkupiti; nu 100 ta- 
drugoga Turčina. lo ona ide pod koprenom i lirah ima malo koji. Brije kad idejű vu voj- 
govori i vidi od mužkih osobali samo naj- ničtvo. vekšim delom su več pooženjeni. ar 
bliže rodjako svoje, za drugi svét tak reku c se regrutiraju (novače) sa 21 do 22 godi- 
ni neobstoji. S toga dolazi, da jedna polo- num, a žene se uda vaju sa 18 Ijel. Lista 
vica hiže. harem, zevsema pripada ženi nedobivaju žene nigdar: muz nežna pisati, 
ženskoj služinčadi i djeci. da je nebuni ni- žena nežna citati; Ijéta i Ijéla ona nečuje, 
kakov mužki pohod, vu malih lužah uslupa gde joj muž boravi. Jeli hu labor, koji da- 
se vekša polovica dakak la mi liji, a muž kak nije redkost, to se povrne samo mali 
imade večkrat komaj siromašim komoricu dél. ako vnogo iívé frečine Vojnika i mio- 
Sastoji li pako hiža od jednog jedinog preš- remo pomisliti stališ mlade žene. koja svogn 
tora, to postaje céla hiža haremom. To je muža lak dugo nevidi. 
skoro vsigdi izvali v aro šah Kaj od toga? Slika nije ni malo cudo-

Vu malenib. pouajviše Turkima napu- redna. Djece nesniiju imali Vsamoguča hižna 
čenib gradovih (varaših) morete iti po vsih sredstva za taj cilj stoje na okrajku ognjišča 
ulicah, gde Ijevo i desno nevidite nikaj. buduč se vu Orientu ne smatra lo zločinom, 
zvun visoke zidine, črez mala vratca lučete a nije običajno samo kod ostavljenih voj- 
vu dvorišče, po dnu kojega sloji lužica: vu- ničkih ženah i nižili slojev,i. nego vu vsili 
lice su mrtve ne ima nikakvoga prometa, turskih bižab. dapače i vu najboljib Med 
nikakove trgovine. Žene nemogu pomagati mojimi vnogimi turskimi znanci ne pozna- 
mužom vu njihovih poslih vuni na polju: jem ni jedne familije (porodice). koja bi 
a lo je nesreča po narod. ! imala više nego Iroje djece. vekši dél ima

Dakak da žene zaostaju i vu p ros v jeti. samo po jedno déle. a na j vekši dél nikakvo 
izobraženosti; one se nevučiju nikaj. pak dčeu. Roditelji vadiju na prosto: Kaj če mi 
nisu s loga nili djecu odgajati. Turske škole sini. le uzirnaju vu vojku. a kčerim morali 
ako su je gde. nikaj nevaljaju Malo Turkov bi dati beriliju.
dobra do li čas. da more turski citati, i pi- Pogubna ta opačina prvim je zrekom 
sati. čemu su nesrečna, za turski jezik lak izumiranju Turkov. Vojničlvo i siromaštvo 
slabo sposobna pismena kriva (slove), ali stopra m su drugotni zroki. Tužno je gledati 
ona su več jednom sveta, jer je žnjimi pi- pusta sel h, puste varoše. Pred 15. godinah

doputoval sam vu Muhalič. nedaleko od 
Rrusse. lšel sam k predstojniku zaradi no- 
kakvoga izvešča i dal sam si pokazati oko- 
licu: tu sam videl zrušenu džamiju (tursku 
cirkvu), 10 minut daleko od varosa. Začud- 
jen za pita m koi me je sprevadjal, kaj je to; 
odgovoril mi je. da je pri je bilo tursko pri- 
gradje. da je pogorelo, i da se nije na novo 
ozidalo.

Zakaj né? Ar su prvešnji Stanovniki 
odovud olišli. Po požaru bilo jc valjda vu 
varašu toliko praznili bižab. da su se* vsi 
pogorelci mogli nastanili. Oslrv Mililene ima
120.000 Stanovnike, od kojih su I 11.0(10 
(Irki. a samo 0000 Turkov. Varaš Ajvalik. 
naprema Mitileni. bil je vu cl vadeset ih rcvo- 
lucijalnib godinah od Turkov zevsema ra- 
zoren, porušen i sa zemljom zravnan. 
Stanovniki susednoga varaša Ajasmala izpe
la I i su rušenje, ter su si prisvojili vse vinske 
i maslinske gorice (irka. Denes stanuje opel
85.000 Grkov vu Avajliku. Turčin ni jedcu, 
a varaš Ajasmat denes je selo sa 20 podr
tih kolibah, imade pako tursko grobje pol 
v ure dugo. Vse obdelane zemlje na vurc vu 
naokolo pripada opel Ajveločanom. Ilikcli. 
luka Pergama. koji je pri je 15 godina bil 
selo sa 10 kolibah, napučen je denes od 
1000 Grka.

Isti Pergamon imai je pr v I je .‘10 godina
17.000 slanovmka. od kojih je bilo 15.000 
Turčinov i 2000 Grkov, Jermena i Žalovali: 
denes stanuje tu 8000 Turčinov i sooo 
Grkov. Vu trideset godina seje lo dogodilo! 
Otok Chios, koji je. kak znamo, za givkog 
ušlanka tak strašno pobarali bil, gde su 
Turki vse Grke ili poklali ili vu robslvo

Z A B A V A  u gla vi, ali puno od važnosti i puna prša
I čoviekoljubja.

II klošterskih šumah se je baš obdrža- 
Bravo Miško! val *ov* oa koj su se sakupili više gospode

iz varaša i prijatelji lova. Lov se je baš naj- 
Ako čoviek po knjigah o plemenitili liepše pričel razvijati, kad na jedan krat 

cinili čleje. koji u nami začudjenje bude i pričme u selu Honenbacb zvon u stran uda-



prodali, imádé denes 00.000 žitelja (stanov-' 
nikali) od kojih je samo 5000 Turkov, os
tali su Grki sa neslo malo Jermena i Žido- 
vah: Poznajem turskih predgradja vn Smirni 
«»d(» vnožina velikih hižah sa 20 osohah. 
sa stajami i dvori prazna stoji, ter koje su 
Turki prisiljeni na arendu tla vati na mesec 
dni (i falira. Ako vu Smirni v a v ulici, koja 
medjaši s krščanskim predelom varasa, vekši 
dčl hižah prazen stoji, onda proda najprvlje 
jeden gruntaš svoju hižu Grku ili k oj e m 
drugom krščeniku, a ostali hitro za tim; 
krščanske familije napreduju i za pol godi- 
ue povekšal se je krščanski predel za jedmi 
vulicu. Tak nagla napredovanja Grka nišam 
nigde doživel; niti vu istom Stamhulu.

Mogel hi još nahrojiti vnogo statislič- 
koga gradiva, vu koliko ga imam vu pameti, 
no iz navedenoga vidi se več dovoljno, da 
se skoro prorokovati more, koliko da če još 
pot rajat i. da če Turki vu prednjoj maloj 
Aziji i na otokih na prosto izumreti, kaj če 
jenkrat morehit od vekše važnosti biti, akop- 
rem Turki vnogo bolje vuživaju (uspjevajii) 
onde, gde nisu pomčšani.

Od zadnjega tabora osohito je spopala 
mukla sdvojnost tursko pučanstvo. uzneše- 
nost zamenila se najdubljom apatijom. nije- 
deu razhorit Turčin ne vjeruje više vu ob
stanek gospodstva: globljenje poglavarstva i 
hezpravnost postigla je svoj vrhunec a si- 
romaški Turki najviše od loga stradajo, hu- 
duč su ostali ponajviše lokavi za pravodohnu 
ohranu. dočim je Turčin preponosit. To me 
dovodi na drugo pogubno svojstvo vu lurs- 
kom narodnom značaju (karakterű) To je 
neki vitežki ponos (gizda.)

Turski veleposjednici (veliki gruntaši), 
staro feudalno plemstvo ih. kak sc još de
nes zoveju, déré-beyi, imadu vnožinu ljudih 
o sebi zavisnih. koji im vu velike pomažu 
gotove peneze razsipavati, kojim i ouak nez- 
naju gospodarili. Pri vsakoj priliki, p.ii obre- 
zivanju, svatbi i onih svetčanih sgodah. 
smatra se déré-hey. koji vnogo drži do sjaja 
hiže i koji ga je večkrat vu mladostih go- 
dma poznaval, na reprezenlaciju obvezanim. 
Onda se črez 3 do i dana obavljaju javne 
svečanosti, tu je onda razkošnih gost ha h. 
hrvanja, utrkivanja. mužike itd. Potrebi!i 
penez posudi se od Grka kojega ih Jermen*
«;i sa 21 do 8(> interesa. l)o odplate nedojde 
nigdur, i tak se malo po malo prodaje

imanje. naravski krščaninu. jer odkud hi 
imel Turčin, ako ni je visoki državni dosto
janstvenik. penez. da ga kupi. Koliko još 
prije 50 godinah bogatih i slavnik familijah 
poznam ja denes vu hevolji, dok strast za 
žgauicom nevčini vsemu kraj.

Ako je koji narod makar koliko grčšil 
vu prevzetnosti i fanatizmu, ipak ne ima 
nikaj tužnijega nego gledati, gdč. uzprkos 
vnogim dobrim svojstvom i sposobnostim 
vu sigurnu svoju propasl brli.

Isti pisec -  vu skladu s drugimi 
konstatuje, da se med Turki i Grki na oba
lah mramorskoga morja bije vsakim dánom 
rastuči boj za obstanek, vu kojem Turki 
vsigdi povlače krajši kraj. Delavni, i prefri
gani Grki, koji i vu najmenjših selih imaju 
pučkih školah. i skorom fanatičnim domol- 
juhljem svoj jezik ljube, plodi ju se hitro, ler 
se vu velikom broju izseljuju vu Malu Aziju. 
iz koje Turke potiskivaju. pretiravaju.

Poli tički pregled.

Iz magjarske magnatske hiže.

Pred par* dnevi je magjarska magnalska 
liiža razpravljala o proračunu za godinu 
1897. Prije toga stavil jc barim Vécsey J<>- • 
zsef od konzervativne stranke na ministra 
predsjednik sklon, da magnatskoj luži dade 
razjašnjenja o sadašnjoj vanjskoj političkoj 
situaciji, pa k ako je sklon, kaj znači voj- 
ničku zaposjednuče jednog dela Ilirske dr
žave i blokada nekojih luka grčke kralje
vine. kojim se nije prije loga uazvestil la
bor? Interpelacija če se doslaviti ministru 
prezešu.

Za tim je nadbiskup dr. Samassa držal 
dugi soeijalno-politički govor, u kom je in
direktno t razil proširenje izbornog prava 
(juša), koje danas uživa komaj f»°/0 pučan- 
stva. Proračun je piijel. Hamu Pronay od
bil je budget, dočim ga je grof Ferdinand 
Zichy prijel. Pošto jc miniskr tinancijah 
Lukács oprovrgel prigovore proli proračunu, 
primljen je on vu glavnoj. a posije i u sp -̂ 
cijalnoj debati.

Biskupska konferencija.

Vu Budimpešti držami je prekjučer 
biskupska konferencija. kojoj je predsjedal

primas kardinal Vaszirv. a nazočni su 
biskupi, uadbiskupi Gsászka i Mihályi, bis- 
kupi Bende, Bubics. Meszlényi. Hornig. Des- 
sevffy, Steiner, Smrečanvi. Bimely, lvánko- 
vies, Szabo i Firczak, koadjutor grof Maj- 
lath, opat Fehér i kapitulálni vikar pečujske 
dieceze opal Troli. Izpričali su svoju odsud- 
nost kardinal Schlauch. nadpiskup Samassa, 
hiskupi Zalka, Pavel. Schuster. Lönhárt. Hi- 
dassy, Vályi i Badu. Konferencija havila se 
je najvižnijimi pitanji o kongrui i autono- 
miji katoličke cirkve, odnosno o sazivu 
kongresa.

Pokehdob su se tri člana zemaljskoga 
kongmaluog povjerenstva (komisije) zahva
lila. a dva su vumrla, episkopat je pozvan 
da izabere pet novih članova. Za članove 
sil izolirani nadbiskup Mihályi i biskupi Hor
nig. Steiner. Smreesanvi i Ivánkovics. Pošto 
je medjutim Smrecsányi zamolil. da ga kon- 
lerencija reši ove misije, jer mu dieeezanski 
poslovi nedopuštaju, da vnogo boravi vu 
glavnom gradu, izebran je vu mjesto njega 
biskup Bende.

Xakon Toga predložil je primas Vaszary 
konferenciji obširen odpis ministra za bogoš- 
lovije. dra Vlassicsa, kojim javlja, da je 
spreman predložiti Nj. Veličanstvu saziv ze- 
maljskog kongresa, koji bi revidiral organi- 
zatorni statut katoličke aulonomije od go- 
dine 18b9. i 1871. Konferencija je odpis 
prhnila na znanje, a primas je izjavil, dače  
termin za sastanak kongresa kak i v réme 
izbora ustanoviti, kad hude izdano previšnje 
rčšenje o saziui.

Konferencija je rešila i nekoliko menje 
važnih internih cirkvenih pitanja, ter je zak
ljučena vu 7 ,2  vure posije podne.

Kretsko pitanje.

Glede blokada egiuskog zaljeva hrzojav 
je od dva dana zevsema zašnlil. Progovori 
se naslavljaju medjii vlastima. sad o loj 
blokadi, sad o eventualnem sporu na lesals- 
koj inedji, sad o kretskom plebiscitu, pak 
onda o kretskoj autonomiji. i o vrhovnom 
guverneru. Očito je. da se rčšenje zavlači, 

- a rnorti se time kani umekšati grčki 
odpor.

S Krete medjutim javljaju, da na raz
nim mjeslima traje borba -  i da su ustaši 
osvojili nekoliko kanonah. Osobilo je živa 
borba vu kotari11 kisamskom i beraklejskom.

Za da se pak od vročine obrani a dim 
da ga nezaduši, namočil je svoj žepni mbar 
u bhžnjoj kopanji pri zdencu. p;*.k si ga je 
onda onak mokroga pred nos i vusta sve- 
zal. Tim stupi med vrata, kojih gornje pros
ince je dim več začinil a plamen svojemi 
špičastemi jeziki več pričel lizali i za čas 
ga je u klici nesreče neslalo.

Iza loga vri mena pako su se i gos
poda. koja su lov pretrgla i na miesto nes
reči* dobežala, okolo gorečeg slanja ogledala 
i jedan pogled u posve cruo-tmičnu solni 
kroz zalvoreni oblokih je podučil, da ogenj 
i* pomanjkanja propuha još nije sve dielove 
kuče zahvalil, u u mitra nagomilani dim 
branenju i oslobadjanju mnogo više prieči 
nego isti plamen.

Sad napravi jedan izmed gospode*, na 
svaku elementarsku nezgodu dan i noč pri
učeni jagar. kratku pravdu. On slisne šaku 
,f* lupi šnjom sad u jedan. sad u drugi, a 
napokon i u on za hižom oblok. Jader je 
sve zvonilo a steklovina eurcla kak doždj

Kaj su gospoda pmlmnievnla i kaj su 
predstavljala, to je sad izbilja i nastupilo,

jer je sad dim kroz uačinjene otvore potr
tih oblokov kakti iz dimnjaka se van rival, 
mitri je postajalo sve svetlijo i svet lije — 
i mit — več sii je plemeniti oslohodilelj 
med vrati pokazal sa na svakoj ruki jed- 
nim dietetom. le ih žive i zdrave metne u 
naročaj presretne i sada od radosti plačuče 
se matere.

Dieca su u sohi spala, u koju još nije 
(oliko dima bilo došlo. da hi se mogla za
dušili. jer su vrata i obtoki bili zaprli i tak je 
iz nahižja ne mogel dim u lolikoj kolikoči 
u solni navalili Gde kaj malo se je iz od
prle velike sobe u onu mahi, gde su dieca 
bila. moglo kaditi, ali dieca su pri svenui 
mirno spala te su haš lak malo znala o 
pogibelji koja im pridi, kak je Miška znal, 
da je sad tim nek.ij hvale vriednoga ili ple- 
menitoga včinil.

Jer kad su ga zalim vaui svi obkolili 
le ga velikimi pohvalami pričeli obsipavati, 
a varuška gospoda, koja su iz lova tam do
bežala su mu rekla, da oni budu ov njegov 
plemeniti čin i na višjem mieslu objavili, 
za da onda i vidljivo znamenje za na prša

obesili dobi, le kad je jedan izmed njih. koj 
je imal, u žep posegnul. rekel je Miška na 
kralkom; »No. no. nedelajte lolike komedje 
iz tak male stvari! Em pak nemrem diecu 
pustili da u ognju zgore!

Štirn je taj skroman i plemeniti čoviek, 
koj je imal srdce na pravom mieslu, kora
iad k svojemu stanu, te je kad i kad začud- 
jeno glavom kimal: jer on to nije mogel 
nikak prerazmeti. da se iz jedne stvari, koja 
se sama po sebi razumieva, — toliko čudo 
pravi.

Te se je dogodilo 17-a oklobra godine 
1887. pak je anda cieli dogodjaj ne od ja
ko zdavuja i. kak sem na početku rekel, 
lakaj ne iz preveč daleka — ali čovieku se 
ipak srdce iliže. kad ga čteje, pak zato ve
lim još jedan krat:

»Bravo Miško!«

Prepovedani lov.
Obečal sem mojim čtevcom više pri-

povestili iz života Fnederika vehkoga, loga



Vu Kandiji buknál je ogenj blizu stolne 
cirkve i za hvalil više hižah. Evropski Voj
niči morali su porušiti obližnje zgrade, da 
zaprečiju širenje ognja. Ozbiljna je vjest, da 
je jeden uiuhamedanski neredovni vojnik 
stréljal na englezkog admirala Harrisa, kad 
se je šetal na polju kod Sude. Kugla je 
vudrila o zemljo pred admiralom.

Londonske novine »Staudart« javljaju 
iz Carigrada: Ministarsko včče (sesija) zak
ljučilo je prekjučer vu načelu, da pristaje 
na izpražnjenje Krele, no samo pod uvjet, 
ako vlasti zajamče. da če prije toga grčki 
šeregi osla viti Kreto i onde one uzposta- 
viti mir.

Državni tajnik za Indijo, lord Hamilton, 
držal je prekjučer vu Londonu govor, vu 
kojem je razložil, da je neukloniv tabor, 
ako se razpadne evropski koncert. Tabor je 
siguren ne samo medju Hrčkom i Turskom 
nego i medju evropskim vlastima. Vsi držav- 
nici morali bi nastojati o tom, da uzdrže 
evropski mir, a Grčkoj nebi se smelo doz- 
volili, da posiže za zemljom. koja nije nje- 
zina. Grčka je vlad prevarila ufanja grčkoga 
naroda i nije nikaj uradila. da podigne iz
vore pučkog blagostanja; jedino je dokazala 
veliku spretnost za političke spletke.

Posljednja vjest iz Kaneje glasi, da su 
se admirali i konzuli včera vu jutro sas- 
tali vu Sudi. da sastave nov proglas Kre- 
čanom. Ustaši obsedaju sa četiri kanonab 
kulu Kisamo, koju je turski komandant os- 
tavil i dospel na austro-magjarskoj ladji vu 
Kaneju. Oslobodjene turske familije budu 
odpremljene vu Smyrnu. — Kod požara 
vu Kandiji sfondana je biškupska residen- 
cija.

KAJ JE  NO V 00 A V

S r e č n e  v u z m e n e  s v e t k e , z d r a v j e  
v e s e l j e , m i r  i  B o ž j i  b la g o s lo v  ž e l im o  
s v  im  n a š i m  p o š t u v a n i m  c i t  a  t e l  j e m  i  
p r e d p / a t n i k o m !

— Prosimo naše poštuvane predplatnike, 
naj nam vu novim fertalju Ijeta predplatne 
zaostatek čim predi pošljeju i predplate 
ponoviju!

osobitoga pruskoga kralja po kad kad napi
sati. pak sloga evo opel jednu:

Jedan major je nekoliko ofticirah poz
val ksebi na večerju riečmi: »Za osam dni 
je moj narodjeni dan i onda vas pozivam 
na večer na jelensku pečenku«. — Ali baš 
u to vrierne je bil u kraljevskih šumah lov 
prepovedani pod globom od sto cekinov. — 
Medjutim si je major mislil, em kraljevski 
jagar več na jedno oko zažmiri te ga je za 
prosil da se do jednog jelena na koj goder 
način protura, ali to je bilo laglje reči nego 
izpeljati, jer nijedan jagar se nije utal s ma
jorom u prepovedanu trgovinu zapustiti, 
jer ako bi se zeznalo, kaštiga bi velika sli- 
edila.

Major je medjutim officirom rieč svoju 
dal i hotel ju je održati. — pak je sloga 
jedan dan prije večerje u kraljevskoj 
šumi sam svojom rukom jednoga jelena 
strelih

To se je zeznalo, — prijava hude 
učinjena i major je bil obsudjen na slo 
rokinah globe, koje je i u kraljevu kassu 
platil.

Visoka odlikovanja.
»Hud. Correspodencija« javlja: »Na spo- 

menek sinipatičnoga dočeka, kojim je Nje- 
zino Veličanstvo kraljica portugalska bila 
odlikovana povodom njenoga prošlogodiš- 
njega boravka vu Budimpešti kako od služ
benih krugova, tako od pučanstva, podčlil 
je portugalski kralj magjarskomu ministru 
prezešu baronu Bánffyu veliki krši reda 

! »V i I I a v i c i o s a«, a direktoru narodnoga 
muzeja Szalayu komturski krši istoga reda.

Njemački car Vilim II. vu Beču.
Vu sredu 21. aprila dojde car Vilim iz 

Berlina vu Beč. Vu počastnoj službi čara 
Vitima bude: zapovjednik L sbora general 
konjaničtva Rudolf princ Lobkovic, zapov
jednik 34. pješačke regimente čara Villima 
1L oberster Emil pl. Neuhold, i vojni atta- 
ché kod našega poklisarstva vu Berlinu, 
major Alois knez Schönburg-Hartenstein. —  
Vu čelvrtek, 22. aprila na večer, ostavlja 
car Viliin opel Beč i putuje preko Dresdena 
vu Baden. gde če se zadržati nekoliko dana.

Nansen vu Berlinu.
Glasovih Nansen od pu to val je včera iz 

Berlina vu Kopenhagen Njemački car opros
til se je s njim jako srčeno. Kod oprostile 
audijencije rekel mu je. da se veoma zani
ma za njegovo poduzeče. i da mu je drago, 
kaj ga je lično spoznal. — Posije zajlreka 
pozval je car svoje sinove vu palaču i 
rekel im je: »Družite ruku ovomu gospo- 
dinu! Pogledajte ga dobro, da morete, kad 
budete stareši. kazati: videli smo Nansena« 
Prinčevi izrukovali su se sa Nansenom. a 
car je dodel. da mu je žal. kaj nisu na- 
zočni i stareši njegovi sinovi, koji bi znali 
bolje shvatiti (preguulati) važnost ekspedicije 
na sjeverni pol.

Sa previšnjega dvora.
Njegova cesarska i kraljevska Visost 

nadvojvoda Jožef August i njegova supruga 
nadvojvodkinja Augusta došli su vu Hudim- 
peštu i odsjeli vu palači nadvojvode Jožefa 
vu budimskoj festungi. Ovdi budu visoki 
gosti sprevodih vuzmene svetke. a za tim 
oditi na jedno nad vojvodsko imanje gde če 
dočekati radostni tamilijarski dogodjaj. koji 
se očekuje koncem majuša.

Ali sad se je bojal radi toga nemilosti 
kraljeve, najmre pak jer je baš bil za avan- 
cirati red na njem, i on je sad bil siguran. 
da ga bude na oberstlieutenanlsko miesto 
drugi pretekel, pošto se je on kralju tim 
lovom zamieril. Medjutim se je vkanil, jer 
kad je neimenovanjc bilo proglašeno, nitko 
drugi, — nego on sam u osobi je bil za 
oberstlieutenanta naimenovan.

Sad se je išel za naimenovanje kralju 
zahvaliti, te je tom prilikom zajedno i za 
svoj lov prosil za odproščenje.

»Jeli je sto cekinov globe platil?« 
zapita ga kralj, koj je svakoga sa »on« ti- 
tuliral.

»Jesam, Vaše Veličanstvo!« odgovori 
OberstlieutenanL

»Zna on kaj« — zaključi kralj — 
»Neka on samo slobodno sve jelene u mo- 
joj šumi postrelja, samo neka za svakoga 
plati sto cekinah.«

Kut* hoUny.

Papa Leon XIII.
Kako javljaju iz Birna, sasvim su n(.. 

temeljite vjesti o tobožnjem slabom zdrav- 
Iju svetoga otca tak je povoljno, da je mo
gel vu nedelju pune dve vure služili svelu 
mešu vu svojoj privatnoj kapelici i posije 
toga podeliti papinski svoj blagoslov vnogiin 
odličnim (preštimanim) ličnostima. koje su 
imale pristop k svetoj meši. Nakon službe 
božje razgovaral je sveti oteč sa obujenim 
gostima, izmedju kojih je osobilo odlikoval 
c. i kr. podmaršala Kobera i suprugu mu.

Vladarski jubilej.
Englezke novine več sada donose pune 

novine o 60 godišnjem vladarskom jubileju 
kraljice Viktorije. Óva rédka žena. kuja jo 
svojim uzornim životom kakti ustavna vla
darica, kao supruga i mati osvojila vsa 
srdea britanskoga naroda, doživela je j n’-ti
ku sreču, da je denes sa 78 godi na ha
rem po dobi vladanja najstareša krml
jena glava na svelu. Dne 20. juniuša navr- 
šiti če se 60 godina, kaj je ona na englez- 
kom prestolju (tronušu) nasljedila svog strica 
Vilima IV. Pokehdob je taj dan nedelja, 
proslavit če se kraljičin jubilejum 21. i 22. 
juniuša. Vu lork 22. juniuša krenuli če ve
lika svetčana povorka s kraljicom iz Bu- 
chingliamske palače pred cirkvu sv. Pavla, 
da ondi bu nazočna službi kožjoj. koja če 
se služiti pod vedrim nebom pred katedra
lom. Za tim če povorka krenuli vu Man- 
sionhouse, gde budu londonski gradjani 
predali adresu Po kraljičinoj želje šeregi 
(povorka) ljudih bude se povračala preko 
londonskog mosla siromašnijim dčlom juž- 
nog Londona. Vfse kolonije biti če zastupane 
vu loj povorci, koja bude jednu milju duga. 
Od jubileuma nadaju se i osobilu trgovec-- 
kom prometu i velikim djelom dohro- 
tvorstvo.

Amerikanski milijunari več denes au
diju silne peneze za vsake fele gledišča.
Naj radost nije bi bilo, kad bi se jubilej mo
gel proslaviti i prež najmenje pogibelji po 
svjetski mir.

Nekaj za kratek čas.
Zabava  veselim  i batrivenje 

žalostnim. Priredil G lád Ferencz 
školnik. Izdanje tiskare Fischel 
Filipa (Strausz  Sándor), véna HO 
kr. Vu maloj ovoj knjižici sab- 
rano je vnogo  šale i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj košta, 
m ore vsakom u osobito prepo- 
ručiti.

Knjižara i šlaniparija

S t r a u s z  Š a n d o r a
Čakovec.

Dobre ž e p n e  i  s t e n e  v u r e  za lal 
cčne moči dobiti pri P o l l a k  B e r n a t n  v a 
r a m  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se u z i m l j e j u  v u r e  t u k a j  za popravek 
az fal cénu.

Odgovorni urednik 
M A R C I T A I  J Ó Z S E F .

Glavni suradnik 
G L A D  F E R E N C Z .



Nyílttól-.*

K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.

Selyem-damasztok 65 krto! \\ fii 05 ki íjí
méUMvnkén! valamint fekete, fehér színes 
tlennvberg-selyem  lő  kilói 11 fit 6ő kiig 
inélmMtkénf sima, csikós, koczkázott. mintá- 
zott, tlamnszt sál. (mintegy lío  különböző 
minőség. 2óim i szili és mintázatban sat.) a meg
rendelt árukat postabér és vámmentesen, ház
hoz szállítva, valamint mintákat postafordul
tával küldik JJenneberg G. (es. és kir. udvari 
szállító) selyew gyú rn i Zürichben. Svájezbn 
rzimzett levelekre 10 kros, levelező-lapokra 
ő kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elinléztetnek. ő

279 vh. sz. 1890.

Árverési ti i rdetinény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 14ő7/p. 97. számú végzése 
következtében dr. Csempész Kálmán letenyei 
ügyvéd által képviselt a Letenyei Takarék- 
pénztár javára Horváth István és társai

pálinoveezi lakosok ellen 135 Irt s jár. 
erejéig 1897. évi márczius hó 4-én foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
370 írtra becsült 1 kanczaló, 1 pajta. 1 sze
kér. I sertvésól. trágya, széna, szalma, 3 ku- 
koriczakas, szobabútor és egyébb apró tár
gyakból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbiróság 
1702/p. 1897. sz. végzése folytán 135 Irt 
tőkekövetelés, ennek 1897. évi január hó 
2. napjától járó 0 ° o kamatai és eddig össze
sen 49 Irt 10 krlmn biróilag már megálla

pítod költségek erejéig Pálinoveczen leendő 
eszközlésére
ÍS U 7 . é v i  á p r i l i s  h ő  2 t .  n a p já n a k  

d é lu tá n i  2  ő r á  Ja
batáridőül kitiizetik ŝ ahhoz a venni szándé
kozóik oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
melleit, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni.

Kelt Perlakon, 1897. évi április hó 7-én.
S t e r n  F r i g y e s r,

kir. bir. végrehajtó.

Bik za pleme
proda se vu Čakovcu pri niže pod- 
pisanornu. Bik je 2 leti star. crleno- 
pisani. dobre fájté i lépe forme.

Bik ima licenciju.
740 l B r v  s e  v A lb e r t .

Hoff Já n o s  m a lá ta k é sz itm é n y e i
724

Hoff János-féle
m a lá t a - e g é s z s é g i - i t a l .

Mell-, tüdő- és gyomorbajoknál, — 
emésztési zavarok, általános elerőtlene
dés, úgy lábbadozóknak legjobb, kelle
mes izii erősitő ital.

Már l a  vagy még több év óta ve
szem az ön m a Iá la -egészségi -s<iró t s a 
többi maláta készítményt. Kzek az egye
düli szerek, melyek feleségemnek az 
egészségét újra megszerezték. Kérek eg\ 
uj küldeményt.

Bögne r C. Pécs llofmühlgasse.

gyöngék és betegeknek.
Hoff János-féle

s ű r í t e t t  m a lá t a -k iv o n a t .
Gégekalarus, légcsökalarus, ugv idült 

költözésnél: gyermekek légzőszerveinek 
megbetegedésénél különösen ajánlható; 
bevétele is igen kellemes.

Az ön maláta készítményei igazán 
jó és erősítő szerek. Kérek ennélfogva 
nekem ismét ó nagy üveg sűrített ma
láta-kivonatot, 1 font maláta-csokoládét 
és - , zacskó mell-malála-bonbont kül
deni.

F isch e r  G. őrnagy a .‘17. e/.r. X.-Várad.

Hoff János-féle
maláta-egészségi-csokoládé.

Gyöngeség, vérszegénység, idegesség, 
álmatlanság, étvágytalanságnál igen hasz
nos. Felelte kellemes izü és tápláló; 
gyönge gyermekek s szoptató anyák ál
tal különösen jó eredményűvel használ
tatnak.

Az ön maláta-csokoládéja a legkitű
nőbb. melyet ösmerek. Eli ezen kellemes 
italt krónikus gvomor-, illetve emésztési 
zavarnál, sárgaság és általános gyönge- 
ségi állapotoknál jó eredményűvel hasz
náltam.

Dr. N ico la i, orvos Triebelben.

3— 8

Hoff János-féle
maláta - kivonati - mell-bonbon.

Köhögés, rekedtség, elnyálkásodás- 
nál felülniuIhatatlan A valódi maláta- 
kivonati-mellbonbonok emésztési zavar nél
kül bármily mennyiségben használhatok.

Az ön maláta-kivonali-mell-bonbon- 
jai az én makacs köhögésem gyógyulá
sánál csodálatos hatással voltak.

N e id litz -N e uk irch , Waldenburg.

Az ön bonbonjai nőm köhögésénél 
és asztmatikus bajánál kitűnő hatással 
volt.

B u sch , lelkész. Weischűtz.

Kapható: gyógyszertárakban, jobb gyógyfüszer. csemege- és l'üszerkereskedésekben, úgy Buda
pesten T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerész urnái. Király-utcza 12.. vagy közvetlenül

Hoff János cs. és kir. udvari szállítónál Bécs, I. ker., Graben, Bráunerstrasse  8.
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.

2 59 /vb. szám 1897.

A rverési hirdetmény.

Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 1012 p. 97. számú végzése 
következtében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd által képviselt a muraközi takarékpénz
tár javára, Anderlin Simon és társai domási- 
neczi lakosok ellen 132 frt 70 kr. s jár. 
erejéig 1897. évi márczius Itt) 2-án fogana- 
tosilolt kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 875 frtra becsült 4 kanczaló. t pajta, 
l sertvésól és 1 kukoriczakasből álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- 
bíróság 1740 p. 1897. sz. végzése folytán

132 Irt 70 kr. tőkekövetelés, ennek 1894. évi 
augusztus hó 13. napjától járó 5%  kamatai 
és eddig összesen 30 frt 00 krban biróilag 
már megállapított költségek erejéig beszámí
tásával a már íizetetl 39 frt 37 krnak 
a helyszínén, vagyis Domasineczen leendő 
eszközlésére

I S O 7. é r i  á p r i l i s  h ő  24 . n a p já n a k  
d é lu tá n i  2 uri ő rá  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. 1897. évi április hó 10-én.
S t e r n  F r i g y e s ,

789 1 1 kir bir. végrehajtó.



Kot zó  Pál
gépészm érnök

litulapest, Cllői-ut Is. sz. alatt.

Nyomatod Kisdid FttWp (Sthcot Sándor) gyorwaj tóján Csáktornyán
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