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Európa legközelebbi jövője a békét rejli-e 
magában vagy a háborút? Ez a kérdés fog
lalkoztatja most erősen a közvéleményt, a 
nélkül, hogy biztosan lehetne rá felelni. Első 
pillanatra ugyan könnyűnek látszik a válasz: 
lia Törökország, mely ziláltsága és szegény
sége daczára anyagi téren még mindig előny
ben van a csőd elöli állé) és kisterjedelmű 
Görögország lelett, lm az ozmán legyőzi a 
hellént, minden még úgy maradhat, a mini 
volt és a gyakran elnapolt keleti kérdés még 
most sem lesz letárgyalva. De ha bekövet
kezik az. a mi valószínűtlen: ha a hadi 
szerencse a görögöknek kedvez: akkor lángba 
lorul a Balkán és oltása alkalmai fog adni 
világra szóló veszekedésre, a milyent a szá
zad eleje óta Európa még nem látott.

Ámde ezen feltevés, bármennyire is 
alkalmazkodik a kiszámítható valószínűség
hez, még sem jár egészen közel a bizonyos
sághoz. Mert változás állt be a számítások 
alapjában és a faktorok, melyeket tekintetbe 
kell venni, jórészben ismeretlen mennyiségei 
képviselnek.

Hajdan könnyű volt a helyzet áttekin
tése Daczára a sokat hangoztatott •'európai 
egyensúly -nak. mégis egyik-másik nagy
hatalomé volt a vezérszerep és válságos 
időkben ö adta meg az alaphangot, a melyre 
az európai konczerlet stimmelték. S ha 
nem is lehetett biztosan tudni, hogy egyik

vagy másik közreműködő micsoda fogásokkal 
fog majd egy kicsit hamiskodni: a vezérlő 
világhalalom szándékai és czéljai eléggé 
ismeretesek voltak, hogy határozott követ
keztetéseket engedjenek vonni a közel jövőt 
illetőleg.

Az utóbbi időben azonban megszűnt a 
valódi vezérszerep, a lónusl nem adja többé 
egyedül az egyik vagy másik nagyhatalom. 
E helyeit Európa államai úgyszólván kél 
láborra oszlottak Az egyik táborban egye
süllek a béke harezosai. a közép-európai 
nagyhatalmak: Auszlria-Magyarország. Német
ország. Olaszország, mindegyik a maga köve
tőivel és klienseivel a kisállamok sorából. 
A másik táborban található volt Oroszország 
és Krancziaország Ez a szövetség eléggé 
aggressziv jellegű volt. hogy a békebarálokal 
aggodalommal töltse el.

De. hogy az érdekek ily c>oportosilása 
ma némileg megváltozott, kimutatta a hatal
maknak a keleti bonyodalom egyes fázisai
ban tanúsított magatartása. Mintha Nagy 
Péter czár végrendeletéi bíróikig megsemmi
sítették volna. Oroszország a keleti bonyodal
makban inkább az ozmánok exisztencziájá- 
ért látszik síkra szállani. És bár Angolország 
ismételten nemcsak Klamhiill. hanem az 
egész török birodalmat úgyszólván tányéron 
kmátla a muszkának: ez nemcsak, hogy 
hozzá nem nyúl. hanem még útját állja 
annak, hogy a vele hitrokonságban élő 
szlávok és görögök a muzulmán rovására

terjeszkedjenek. Pedig Auszlria-Magyarország- 
gal igen könnyen meg tudna alkudni olyan 
osztozkodásban, a milyenre a lengyel biro
dalom felosztása épületes preczedenst szut-“ 
gállal. Németország mérvadó államféríiai 
pedig elég gyakran hangoztatták volt. hogy 
nekik a Balkán és az aranszarv Hekuha:* 
most is alig támasztanának nehézségeket az 
osztozkodásnál, mely a beteg ember hagya
téka fölött döntene.

Ha tehát Oroszország, minden vallási 
és történelmi hagyománya ellenére, ma mégis 
csupa béke és mértékletesség: vájjon mi 
oka lehet rá? Talán tekintettel van a nyu
gati hatalmakra. Krancziaországia. mely barát
ságos érzelmeit Oroszország iránt tőzsdei 
árfolyamokban nyilvánította és megtakarított 
filléreit orosz papírokba helyezte: vagy 
Angliára, mely szomszédja Indiában és 
melylyel majd meg kell vívnia az ázsiai 
uralom végett? Annyi lény, hogy Anglia lei
fogása a keleti kérdést illetőleg bizonyos 
homályba burkolódzik és igazuk lehel azok
nak. kik az élelmes brillel bizonyos adag 
önzéssel gyanúsítják. Olaszország, igaz, hogy 
hivatalosan, a hatalmakkal tart és hogy 
Kréta blokádjában az olasz admirális expo
nált állásban van. de azért nemcsak az 
olasz közvélemény, hanem a korona és a 
kormány is szive* mélyében a görögök győ
zőiméi <>hajtja. Ép úgy fordul Krancziaország 
szimpátiája is a hellének felé. bár a fran- 
czia hajók részt vesznek abban a szerencse-

T  Á R C Z A.
A játszótárs;! L

Irta : Nagy Ferenci.

Ili.

Az évek múllak gyorsan egymásután, mióla 
I miit* olt hagyta az édes otthont, (borsán változ
tak ;tz évszakok Alig. hogy megjött a tavasz, alig, 
hmj\ dalba, kezdett a fülemüle, már ismét eltűnt 
olyan gyorsan, olyan sebesen . . .

A mi kis barátaink is nőttek s Ígéretük sze
rint írogattak egymásnak egyszerű, gyermekes dol
gokat. A lányka irt arról, hogy mi változás tör
tént a majorban, meg aztán mit rsinál ö egész 
nap egyedül. Milyen jó volna, ha együtt játszhat
nának !

Endre meg az iskola köréből irt. A tanárok - 
•"I tanulástól, az iskolalársakről, meg a jó Isten 
halná miről?

Ik* a mint az idő haladt, a mint nagyobbak 
k‘ttek, kezdett szűnni az ő levelezésük. A fin nem 
ÜT mert azt gondolta, hogy most már nem a régi 
ki* lány az ő Irénje s szülei nem veszik jó néven 
n levelezést. A leány megértette, hogy miért nem 
lr s nem haragudott, mert ő is úgy vélekedett.

Nem tudtak, nem hallottak aztán egymásról 
sonimit, de azért nem felejtették el egymást.

Endre mindig arra gondolt, milyen szép, 
niilyen viruló leány lehet az ő Irénje, az ő kis

játszótársa. A leány pedig délezeg csinos ifjúvá 
fejlődve képzelte Endrét.

S valóban úgy is volt. Irén olyan szép lelt, 
hogy elbűvölte az embert. Szép areza. szabályos 
orra volt s olyan szemei, melyekbe iia beletekin
tett az ember, megbabonázta, ineghüvölle a szi
vei. S e mellett okos, vidám kis teremtés volt, 
mint egy csicsergő madárka. Csupa élet, csupa 
vidámság. A hol ő megjelent, ott eloszlott a bánat, 
ott vidámság derengett.

Endre is, ki mint algymnázista olyan kedves, 
olyan helyes gyerek volt, csinos ifjúvá nőtte ki 
magát. Szellemileg is megállta helyét. Az osztály
ban mindig ő volt az első tanuló deák korában s 
most mint jogász, szintén a legiparkodóbb iljak 
egyike. Tanárai szerették, becsülték s fényes jövőt 
jósoltak a széplehctségii ifjúnak.

dk azonban nem tudtak egymásról semmit, 
nk csak ábrándoztak egymásról.

Egy szerettek volna tudni valamit egvik a 
másikáról!

Legalább csak Írhatnának egymásnak, ha nem 
láthatják. Nem. — az nem le h e t ! . . .

Most már nem mint játszótársak, nem mint 
jó barátok szerették egymást, tudták, érezték mind
ketten. Ez már magasabb foka a szeretetnek, mely 
egyszer édes érzéssel tölti el a szivet, majd meg 
bánatot hoz ártatlan sziveikre, tudva azt, hogy 
milyen távol vannak egymástól, milyen messze, 
talán el is felejtették egymást . . .

IV.

Szép. csendes őszi délután van. A fákról 
halk neszszel peregnek alá a megsárgult levelek.

A virágok még virítanak s a levegőben ezer meg 
ezer pókfonál úszik. Nincs szebb évszak egv szép. 
tiszta hosszú ősznél. A fákon itl-oll megjelenik a 
másodvirág, mely az ábrándos szívnek sokkal be< s e -  
sebb, mint az első ,a tavaszi. A kisi I olya ismét hoz 
egy-két virágot, azt gondolva, hng\ már elérkezett 
a kedves kikelet. S hozzá mindaddig, mig az első 
dér fel nem ébreszti esalódásából.

Nem hiszem, hogy volna ember, kinek szi
vére különös, valami megnevezhetetlen bem om fst 
ne tenne az ősz. Minden derengő, aranyos, akár
csak tavaszszal. Csupán a távolban úszó kékes 
köd, a sárga falevelek, a poklánál juttatják eszünkbe, 
hogy ez az ősz.

Amott a nyárfa-sor közt egy szép, karcsú, 
magas hölgy sétál olyan nyugtalanul, mint mikor 
valakit vár az ember, mint mikor valakinek elébe 
megyünk s az késik.

Meg-megáll s gondolkozik. Majd lehajlik a 
földre egy-egy virág után, de isméi csak a távolba 
tekint, pedig az egész ulon nem látszik egyetlen 
ember alak sem.

Ez az ábrándos Dalai angyal az ispán ur 
kedves Irénje.

Nem vár ő senkit, de tudja az Isten, szivébe 
azt súgja valami, hogy még ma ezen ulon érkezik 
valaki. Eélig örömmel, félig aggodalommal néz 
végig a fasoron s olyan furcsa gondolatok járnak 
az eszében. Ha ő vele újra találkoznék itt, hol 
olyan sokszor, olyan boldogan bolyongtak, mint 
gyermekek, hol egykor olyan ábrándozva hallgat
ták a hulló nyárfalevelek halk zenéjét, mely oly 
hűvös, bájos regékei mesélt a boldogságról. Az 
öregeknek a múlandóságról regél, a üalaloknak a
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Ipii körülzárásbnn, melynek feladata az euró- —  Kinevezés. A kereskedelemügyi m. Hirsclil Miksa (A.-l Joniborii), Csesznék József 
nai konczerl egyetértéséi dokumentálni. kir. miniszter B a h ic s  Sándor Csáktornyái (Perlaki, Landau llorácz (Bolicza), Lyka Sál, 

lloav készülőben van az európai hely- posta- és távirdagyakornokot a helybeli pos- dór (Tót-Szerdahelyi. Peezek György (T.-Sz1.- 
zei alános transzl'onnáeziőja, arra enged tahivatalhoz posta-és távirdatiszlté nevezte ki. György), Ihrsehinann A. (Csáktornya), Kra-
kövelkezlelni a három császár találkozása. -  Hivatalos vizsgálat. K o lh e n sch la g  soyecz Ignacz dr I «aktornya) Aenni......
Vilmos császár valamint a mi királyunk Béla a Csáktornyái járás főszolgabiraja e hó Mór(Csaktornya),Zieglerkalman(Csaklornyai. 
látogatásai bizonyára többet czéloznak holmi 21-én Stridón. 22-én Mura-Szerdahelyen,; Szabó Imre (A.-Pusztakoveczl Isoó h’erenez 

I k.íi vuev Ibéitre mire és katonai 27-én Felső-Mihályfalván látogatta meg az(A.-Lendva), Hajós Mihály (A.-Lendva). Amon 
díszszemle megtartásánál. És ha Ausztria- ottani körjegyzői hivatalokat, melyeket tüze-.Jakab (HoUcza). lyámls György (.V-lemlva, 
Magyarország Németország, valamint az orosz tes vizsgálat alá vett. Neumann Miksa (Csáktornya I ó lak Lázár
birodalom uralkodói a fenlorgó kérdésekben —  Az első áldozás, l-ehérvasarnap ez (A.-Lendva), Varga János (lerlak), Vrana 
megnevezésre jutnak' egyetértésük elegendő évben is örömünnepe volt a helybeli kozs. frigyes (Banyavar), Gado Mátyás (Legrád). 
‘, .ra L a v  akaratuk tiszteletben tartására iskola azon növendékeinek, kik ez alkalom- Malaszovits István (Slridó). Ihschmann Xán 

Lnmnát még akkor is. ha ez mai első Ízben járultak az Fr asztalához, dór (Zsilkócz). lmrey terencz (Szoboliczai. 
akarat "nem találkoznék is minden tekin- A leány-gyermekek fehérben öltözve, a link Kiss Pál (A.-Lendva) Mayer Salamon (Cs.i, 

az aaara karszalaggal jelentek meg az oltár szentélyé- Banelly Sándor (Perlak). Laubhaimer Oszkár
leiben ) s - .. . , , , ben. KözAetlen áldozás előtt M a ty i  Márk (A.-Lendva), Molnár Klek (Cs.). Xuzsy Mátyás

Be vájjon miben y . i  . -ú ' hitoktató lelkesítő s buzdító alkalmi beszé- (Cs.). Fischer Dávid (Szl.-Mária), Branilovils
akaraty A mi knal\ • ‘ , (|et nnézeti hozzájuk, melyben az egyház Miklós (Kedveshegy), Laczkovics Jórsef (Le-
fentartasat kívánja. A » ‘ iránti hűségre és a hazaszeretetre intette tényé), Fuss Nándor (A.-Lendva). Neubauer
fiatal ugyan az egyik gyak.an adta ma azulán az ünnepélyes szent áldó- András (A.Lendva).
bizonyítékát tettvagyo mélyének de azért ^ Ha|á |ozás. „ e u l s c h  Gyula volt ló- 
joggal remélhető, hogy r i* ™ ,% Házasság. C o m p ó  Andor helybeli kereskedő, helybeli lakosról jelenteltük két
kímélni nepeiket a laioi > ‘ röm. kalh. kántor m. hó 2(>-áu oltárhoz héttel ezelőtt, hogy öngyilkosságot követeti
lehet, hogy kovejeik utján a kis 1 alkan^ K o B e u b e rg  Alajos varasdi kar- el. A nyakán ejtett vágás nagy vérvesztesé-
allamok magatarla a 1,-élves taná- mesternek kedves nővérét A n n a kisasszonyt get okozott ugyan, de rögtöni halált nem
ese teivel szemben b o .S\  - , lnvha|1 Varasdon. Tanukul szerepeltek: Tóth Lajos vont maga után. Az orvosi segítség mindent
csókkal krgjak , l e t t ne k C n d en  hdybeli postalőnök és Poszavecz József elkövetett, hogy az életnek visszaadja: 
hogy azok egyelőre m j  varasdi törvényszéki bíró. —  Az esketést. de már maga beteges állapota, mely a kést
teruletnagyobbitasi ier M in e s e k  Melchiadesz helybeli zárdafőnök kezébe adta. szervezőiének gyöngesége, melyei

És ily módon a keleti bonyodalom végczle Az esketé!i végével a varasdi Villa a vérveszlesség csak fokozott, ellenállói! min- 
lelárgyalása még egyszer el lesz napolva. ^ egyjej énekelt. den törekvésnek s igy megmenthető nem
De azért sötét felhőként tog fenyegetni, míg —  Jóváhagyás. A kereskedelmi m. kir. volt. Tizenhat napi kínlódás után mull szer- 
a zivatar végre is kitör. Hanem akkoi - i .  mjujszler az alsó-lendvai ipartestület alap- dán halt meg 48 éves korában. F. hó 29-én 
— —  szabályait a jóváhagyási záradékkal ellátta. temették nagy részvét mellett. Özvegvel és

V  V  I A \  F  F  I F  K  Esküvő. Dr. F i s c h e r  József per- 8 gyermeket hagyott hátra, kiknek már nem
H l  h  v  r  í i  J • i^ í kir. aljárásbiró f. hó 4-én vezeti oltár- akart terhére lenni. Nyugodjék békével.

—  Gróf Festetics Jenő ur m. hó 30-án hoz a nagykanizsai izr. imaházban az oltani Hurczolkodó csendörség ezim alatt
•i déli vonattal külföldi téli tartózkodásából ipar- és kereskedelmi bank pénztárosának irtuk múltkor, mikép erősen tervbe van 
Csáktornyára érkezett, t) Méltósága meg- leányát. W a l le n s t e in  Kamilla kisasszony!, véve. hogy a helybeli csendörszakasz Csák- 
érkezésekor a Zrínyi-várba időzött rövid — Búcsúszó. A magyar államvasutak tornyáról elhurczolkodik és a kernletuek
ideig s azután kihajlatott nyári tartózkodási zimonyi iskolájához neveztetvén ki. midőn valamelyik másik helyiségében keres alkal- 
helvére zala-ujvári kastélyába. szép Muraközünket -  hol jó  és balsorsban inas szállást, a honban a csend- és törvény

' ' Előléptetés. 0  felsége a király a májusi U  évet töltöttem -  végkép elhagyom. fájd lölöll őrködjék. Nem akartuk lmun h,.gy a
előléptetlek rendjén péterfalvi M o l n á r  érzéssel mondok szívélyes búcsút minden terv lenynye váljék, mert az Csáki,,,, vara
Dezső II oszt századosi I osztályú száza- jóismerüsömnek' Hozza kapcsolom azon sze- néz ve mégis csak megszegve.....>i„k far-
i • ‘ u; invűiiiiú s ; 7 v Fereiicz rénv kérésemet: tartanának meg továbbra is lőttük, hogy a csendőrseg szakaszának ne

dóssá nevezte k . *zives emlékükben! -  Alsrt-Donihoru. 1897. Csáktornya legyen a székhelye. És a mitől
hadnagyot a cs.es. kir. gyalogezredben fóliád ^  ^  ^ ^  L̂ajos. ,a(litó. féltünk, mégis heleljesedell: Csáktornyái a
nagxgv1 l P 0 c °  —  Halálozás. K o I l a r i c s  Flórián hely- csendőrség ilt hagyja és Dráva-Vásárlielyn*

, beli jázásbirósági nyug. hivatalszolga, életé- költözik, a hol a I ’relozsnyák Mihály-léle 
boldogságról. Milyen furcsa! Az öreg azt érti meg nek évében hosszú idt*ig tartó s/on- házba hurczolkodik he. A napokban írlak
belőle, hogy neki is ilt van az élet össze. Hog\ ye(j^s u^ n aprj| ])() 24-én jobblétre szende- alá a szerződést, minek folytán belejt zell 
E f u i ™  Hl... Hűlt tetemei, ^ „  helyezték örök lénynyel állunk szemben. És ennek a. Imgy
történetét hallják a hulló levelek halk zajából nyugalomra. A helybeli kir. jarasbirosag híva- úgy mondjuk, lealazo dolognak azerl kHlell 
szárnyra kelni. Pedig az a levél egyet mesél min- talnokai szé|) jeléi adták kegyeletüknek az bekövetkeznie, mert nem Indiák megfelelő 
denkinek! boldog ifjúkor! hol minden, minden elhalt iránt, hogy testületileg jelentek meg lakást találni egy hal tagból álló eseudnr- 
olvan rózsaszinü, minden élet. íninden boldogság... ,emelésé|1 az elhunytnak, ki még alig. l \ 2 szakasznak -  Csáktornya városában’ Ks
íh '^ é lte k *é lv e z te k lZ * ,,IU as,° • 1 11 r hónapja lépett ki a járásbíróság kötelékéből fognak bizony innen ellmrczokodni meü

ef)e ime^ott a távolban egy közeledő kocsi s mert a jól megérdemelt, de csak rövid mások is. oly gyönyörűségesen állunk l >ki
kavarta fel az ut porát. ideig élvezett nyugalomba. Nyugodjék hé- sok dolgában!

A leány megremeg. Arozát pir futja el . . . kével. — Az uj menetrend következtében (
Szive hangosan dobog . . Y — Katonai szemle. A helybe uhlánus- tornyán a változások ti kővetkezők: A IVa-
hiszen ő^íiíár öÚia’iÍó AnoA°»ok dolga ezredet katonai szemlének vetették alá mull gerhofból Budapestre ...e.iö nappal, \hU»-
van, mert mint az édes apja mondta a minap, szerdán, a mikor is moranovvi M o r a w e tz  vonat nem tél 12 órakor délben erheziK
neki már ügyvédi irodája van K ...................... en Károly vezérőrnagy K iw is c h  Ottokár ezre- Csáktornyára, hanem délelőtt 10 óra ab
s olyan jól megy, hogy nincs egy félnap szabad (jes s több alantas tiszl kíséretében Csák- perezkor s indul I I órakor Kanizsa Ide.
ideje sem. tornyára érkezett, hogy a legénység helyes a hol 2 órát vár. —  Varazsd felől a zág*
Széles M l J ' kiképzéséről és egyél, viszonyairól meg- rabi postavonat is korábban t i. déNOII

Márkiizei volt a koesi. Xe,n meri oda nézni, győződjék. A szemle egész délután ártod s 10 óra un pénzkor érkezik. Heggel M
pedig talán már némileg kivehetné, hogy ismerős-e, az effélékhez nem igen szokott Csáktornyái rabba indul 4 óra n  pén zkor. \ arazsuii '
vagy nem. polgárságnak igen érdekes látványosságul érkezik 4 óra lő  perezkor és o óra 3.

A kocsi megállt. Irén odatekint, hatja, a mint szolgált. A katonai előkelősége 29-én már perezkor reggel,
egy csinos fiatal emWr száll ki a kocsiból s a jgmél ejutazlai{ _  Egyházi énekek czim alatt hasznos

f ^ d a í S ^ * J 5 ? * a s t  - »"«!»«*»»' - . n i "  “f t . 1* " - r r . V ' i Szett, nem volt benne egyéb, mint egy láda. A fia- vármegye törvényhat. bizottsági tagjainak Sándor helybeli könyvkereskedő kiauasau.
lal ember pedig gyalog jött vele szembe. 1897-iki névjegyzékében Muraközből es kör- (>o ének s 2 ima a foglalatja a kedve* i

(Folyt, köv.) nyékéről a következők foglaltatnak: Gróf könyvnek, mely M a t y i  Márk helybeli la*
Fesztelits Jenő (278(5119). Péller Pál apát tanári, szent-ferenezrendi áldozó»paj)ol vallj-' 
(Mura-Keresztur), Tamás Ádám (Letenye), szerzőjéül. Inlencziója a tanulő-iljuság kezébe

*



adni nyomtatásban azokat az énekeket, helyezni. Kz lesz első ilyneuiü intézet, a mely viszi minden lialamló zsenge, esekéh értékű, de 
melyeket magyarul a templomban elénekel Magyarországon ernyőgyártással foglalkozik, s a önzetlen lélek sugalatára adott áldozatát azon 
uek. A vallás szolgálatában hazalias lölada- '"agyar kormány állami kodvozmányekkH is támo- fantta ónnak falai ki,zó. a nielyekrt a kegyelet 
1 .. .. ,, . , ,, , gatja a ezeg kedvezményező vállalkozását. .Agyar- buzgó apoloi, lankadatlan nmukassagu zászlóvivői
tol teljesítő t ebei a (leiek magyar pap, ;l moderi) technika minden igémének meg- emeltek s a melynek neve kulit egyház,
a Iliikor az iskolák es a társadalom segítse- felelően fog hernházlatni s ig\ remélhető, hogy Vájjon a javakkal dúsan megáldott földi féreg,
gére sielell, hogy ilyl'ormán támogassa a Magyarország ez iparágban is rövid időn függelle- kit a szerencse istenasszonya hordoz karjain, a 
mise megmagvarositására irányított legujab- nili »‘»gát « külföldi versenytől. Hazánk közgazda- kire szakadatlanul mosolyog a dévaj Fortuna, fór- 
km événveüüíö törekvésében. Dicsérni tehát * * *  viszonyaira uteve mindeneset,* Orvemletesjdithalja-e dicsőbb, felemelőbb egálra, gyakran álkos 

, . r .. . . . jelenség, hogy külföldi gyaiosok indíttatva érzik könnyelműséggel elpazarolt kincseit, mint a Min-
baualltas \olna íeszunklol. inért a kis ,,iagUkat nálunk uj gyárak és iparágak meghono- denható csendes zajtalan hajlékának felépítésére, a 
muvecske maga dicséri magát: mi csak sitására s ezúton hozzá járulnak hazánk'ipari fej- hol az ihlelségszülle igék hangjai löllik meg a 
hálásak vagyunk érte neki, hogy az egyházi lődésének előmozuitásához. Az uj gyártelep, mely hívők lelkét s aranyozzák he az áhitalos&ág zoinán- 
hatóság által jóváhagyott szerzők nyomán Boer és Hrah első magyar nap- és esernyőgyára czával? 8 a nyomortól elcsigázott. szerencséden
fáradtságot vett magának a g y ü j t e m é n y ö s s z e - visel- Hul,al,es'- v - Sas-U" za - :t- sz- »'»“  «"va«i viszonyok közölt tengődő pór vihet-e vég- 
..... , r . .... .. . i . . - létezik. hez lovahsahh, észszerűbb s elismerésre méltóbb

állítására. A luzetke ara csak lo  kr. ts  mar A * hölgyközönségnek. Kik olcsó és cselekedetet, mint ha veriiékiől gyöngyöző honi-
csak ezert is biszszuk. hogy második ima- iz|éseg se|yen, gyapjú és nyári mosó-kelmét lókkal szerzett filléreit e szent eszme megváló,sitá- 
könyve lesz csakhamar a tanuln-lliuságnak. . . , , , k . j  .k u - M.,|vlis sara. megtestesítésére áldozza fel. lüzonyára fel.
a melynek számára összeálli..... olt. vasalóim. Kei jt K u " ' e i  W.uyas Ks „ngvon sok kall, olikus hilsorsos

fívástzhir A n d i  \liios állami ni- l^ ll('aPes*- Andrassy-ut d.) legnagyobb divat- van a kj j|y.»n inteneziót se vesz tekintetbe; 
i J  -ó  i. , i ‘ i i i i -  áruházának legújabb tavaszi és nyári minta- a kj ;,z ói profán szavaival esak gynlázóilng, meg- 

biztos eletetlek t _-ik eveben hunyt el lm gyűjteményéi, melyet ingyen és bérinentve vetéssel nyilatkozik az ilyen tárgyról; a kinek sivár. 
27-én bölényén. Huszonnyolezadikan temet- kü|t|enek n)e„ F o n t o s !  Megírandó, hogy apessimimnus átkos magvnitól inegiiiételyezetl szi- 
lék. Özvegye és három gyermeke siratja . .kö|.ü)be|ü| lni|y áru , zö. vét teljesen hidegen, . idegiil érinti ez a szó-- Isten!

Bűnvádi perrendtartás Irta; l)r. v.,ul. kr. , . .„ ^ k Mintha csak kihalt volna az emberi kebelből
p .. | I. p .. Apihur /ala-e«erszeui kir ü‘>vé*/ ' e '  selytm-rmnta küldessek. minden jói indulni; mintha megromlott volna min-
\ , . n ,  g, í 8 k" ; V í f  Rajeczfiirdö. Jeleztük már. hogy a kies den húr. a mely rezgésbe jönne a külső in,pressiók
A/ ege^z munka 4-d *;) ív, aia . U fekvésű felsőmagyarországi Rajeczfiirdö úttörő azon hatására! Mintha a nemes érzelmek templomában
od ki*. A szaklapok elismerőleg nyilatkoznak tóién, hogy megakadályozza a hazai fürdőző csak a kaján gyűlölet, a gálád irigység* mint a 
e kiváló jogi könyvről. közönség kiözönlését a külföldre, mert hisz az vallástalanságnak szomoiu, gyászos hírnöke ütöttek

__ Kert-megnyitás A Kossuth-Lajos-féle európai államok között éppen hazánk az. mely volna tanvát, hogy megsemmisítsenek, tönk rétég ve-
kocsmának és keidnek' zenével való meg- ésN nm idfikl.pn a leggazdu- „ek minden szépet, magasztost és áldásost! . . .

. 0 , - .. ” gahh.de valamennyiben vag\ keson kezdődik a A korszellem e félelmes daeinonjai kerítették
nyilasa ma u. U. *- órakor történik meg sajson v.,„v pedig fürdő nem bírja a természeti hatalmukba a légrádiak nagv részének szivét. A 
ünnepélyességgel a Zrinyi-külvárosban. A gyógyeszközök nagyobb mennyiségét s illetve egy- könyörülatesség végső szikrája is. úgy látszik el- 
liszla jövedelem a szépitö-egyesületé. Belépti- oidalulag van felszerelve. Nem úgy Rajeczfiirdö. hamvadt lelkűkben, hogy a részvétlenség nyomasztó 
díj 20 kr. A mulatság teke versenyt! vei van melynek természetes kitűnő gyógyhatású forrásain homálya boruljon reá.
összekötve. Kedvezőtlen idő esetében inához vasas »■*«*{*" kívül, .mmluz..,, intézménye, Az irgnhnalkinság, a nyegle nemhVődömség 

. . . .. , . . . megvannak, melyek amazok halasat emelik s biz- jcgpanczelja verte bilincsbe lelkokel s nem hatol-
(*ĝ  Uelre nyíljak meg a Rémségei. tositják a rendszeres gyógymódnak legtöbbjének hat be egyetlen verőfényes hihorsiigár, a mely

Halálos esés. H a d o v á n  (hölgy hathatós alkalmazását. A gyógytényezők ezen ossz- langyosságával, jótékony hevével felolvasztaná, s 
botlornyai illetőségű zsuppoló Fazon  György pontosilottsága adja meg hazánk, sőt talán a kid- megmentené a súlyos békéktől, 
őrségi lakos kovácsmesternél Zsnppolásal földi legtöbb fürdője felett ezen gyógyhelynek azon A józan, érett megfontolással bíró egyén nem
VoV'WoglalVa f. hó 23-án. Vigyáz,.Hatósága *»•»*. '«f.V » '''V'! Uul eléggé bámulni azon n vallási indift.wnttnnu-
. . .  7.. , 1 1 , .  .. ... vagv ha rali körükben többen kénytelenek g\o- SOn. a nielv — kevés kivétellel — olyan rohamo-
következtében azonban a meglehetős magas ujág, km.sve _  egy idől>en furdr,rp menni, de san vert mély gyökeret sokak keblódien. 
pajtáról lecsúszván, szörnyet hall. A véletlen ., no|;jk egyenkint megfelelő gyógy eszközöket lég- Ha a gyarló keresztény azon fáradozik, hogy 
szerencsétlenség folytán szükségessé váll többször egymástól igen távol eső helyeken talál- egy kath. anyaszen légy ház számára gyűjteni kíván, 
helysziIli tárgyalást S z a lm a y  József hely- hatják. Rajeczfürdőben a legkülönbözöid» Imjokban az valóságos sisiphusi munkát végez, sőt többet: 
beli szolgabiró Udjesitelte. ’ ' "»‘KUdálják a keresett pnytmlést és gyógyulást az a perpetuum mobile felfcdwéséte tesz sikerte-

7 I - o . ’ táwirria fnr e?V helyen es egyszerre, a nélkül, hogy hosszabb len kísérletet. Legyen az dleto bármennyire ineg-
L  onc ' e®Ye P0Sia" eS iav,rud Tür' időre elválniok kellene, ép akkor, a mikor lelki illetve azon eszme fenségétől, a melynek meg- 

galtna az 1896. évben. A pécsi posta- es nyugalmuk egyensúlyának fentartása s szórakozá- teremtését, m égé rzé ki lését feladatul kiliizte: legyen 
lávirilaigazgatóság megküldte a közigazgatási síik szempontjából eg\másra talán a legnagyobb bár nesztori idegességii. demoszlhoneszi ékesszó- 
bizotlságnak a Vármegye területén levő posta- szükségük lehet. Kzl pedig, hogy egész családok lásu, inlcncziójának ajánlásában és kifejtésében, 
és lávirdil-hivatíilóknak IK9(>. évi posta- és Vi|ky társaságok annál könnyebben együtt lehesse- mind hasztalan! hajótörést szemed szorgalma.
.. . . . . , .. . . . . . . . .  nek. az igazgatóság nemcsak a nagyon jutányos kitartó, ernvedellen munkássága.
tavirda. valamint távbeszélő es posta-laka,ek- |i(.(| ((eIlz;1.,remlszem.| , is fn. ííi fr, és :«»frl egy Vájjon lesz-e kor. pirkad-e rénvesehl. hajnal
pénztári lorgalináról egyheallilolt s a bízott- s*el,iély> akarja lehelövé tenni, de az által is. e népre, a midőn a szent eszmékért lelkesülni 
ság április havi gyűlésén tudomásul vett hogy ettől eltérőleg külön alkura kész akkor, mi- fog: a midőn a fenséges őzéi a tellek síkjára fogja 
kimutatást. A beterjeszteti kimutatás szerint kor egész családokról vagy nagyobb társaságokról szólítani őket, a midőn meg fogják érteni a mély 
az IHftti. évben é r k e z e t i :  közönséges levél 'an szó.- - A kitűnően berendezett hideguz-gyógy- érzésű, nemzeti csalogány esatlogó szózatát:

I Mliž.iOli. levelező-lap ÍM0.70K, nyomlalvány c" ‘'.'.fádt-rn’hiiiô Víz-|t\ÓM”i 5.'nintlen1 lényezVyó- **'>'" bal meg az, ki milliókra költi
é> áru-minta fvi*9.0lh. dijmentes levél ti7(M)96, V(,j vail ellátva: vasas, limsós lápfürdői pedig e Hús élte kincsét, ámbár napja inul:
ajánlóit levél 207.610. levélpostai utánvét tekintetben páratlanok hazánkban, a mennyiben a Hanem leráza, a mi benne fö tli,
5.092. Csomag 226.434, pénzes-levél 24.180, Franzensbadi láppal egyenlő hatású és összetételű Kgy éltető eszmévé finomul,
utánvételek 63.518. utalványok száma 207.377, L* !*0 »Idei itt is gőzzel jozik is k.o.ujá' is ig\ Melv fennmarad s nőttön nő tiszta férne,

, , minden részecskéjében teldolgozva jo használatba,
az utalványok összege 0.o8 i.914 frl. tavira- Kil|..)|lbM Vasas-limsós tükör-és kádfürdői, meleg A '»''»f W«l*n, térden távozik.
tok száma 81.778. küzvelitell. táviratok szállta hiiiê  vasas-timsós és szénsavas vasas ivóforrá-; Melyhez tekint fel az utód ereje:
140.986. távbeszélőn 2 .206 ; le lad  a t o l l :  sai, magaslatai, éjszak felül védeti fekvése, az Óhajt, remél, hisz és imádkozik . . . .
ajánlott levél 214.920, levélpostai utánvétellel '»értél kúrára berendezett erdei sétái és minden- ....................................................................
2.2li2. csomag 180.988. pénzes-levél HH.901. (“'l'.''" bygiemkiis niodenî  Oh dicsó haladás, jöjjön cl a le sorsod s
utalványok száma 828.204. utalványok összege gyógyulást ‘‘és ndnlfei 'keresők'' teljes ^!ajf,i[so" az fín>e
8807.004 Irt. megbízások darabszámú 4888 . kielégítéséül Olgáinak. Kkképen nem csoda, hogy ktalfalyollal bevont lelkek myslikus zugaiba! 
táviratok száma 74.212. távbeszélőn 1.173, az évad ezidei korai (április 1-én) megnyitása már Légrád. H , A .
Váltott beszélgetések 45.370. Jövedelmi több idegent odacsalt Ausztriából és Kszak-Néinet- ———
bevétel volt 293.010 Irt, e közi lávildai országbóL sőt a bejelentések SZERKESZTŐI ÜZENET.
bevétel 23.572 Irt. távbeszélő bevétel 3.109 láa't hizloil számítani' ' .................  U. L. Z.-Cc«ran|. Sajnálom, hogy ólmjának
frl. A posta-Uikarékpénzlárnál befizettetett ‘ s'" ' nogn. ti* valahogy m w m r M «

5857.898 ,_ k i to ttete t t_ U  0 ^ 4 3 ^   ̂ ^  A  k ö z ö n i g  k ő i é b ő l  i S L m  ^

v  ? T T r m 1 'r  , ,szeriül scrléaívé^y m i,ti serlések bevitele Vim"e fenkoltebb. fenségesebb eszme ideali- HARGITAI JÓ ZSEF ZRÍNYI KAROLY, t! rmi setlts\esz miatt a sertesea m vuut ^  .glenibb lllin, áldozatot, az áhitat töm-
Boszniába és Herezegovinába Alagyarorszag .-n illnlAtA| im.gdiesőült áldozatot hozni, a kegyelet Kiadó é> taptulajdono«:
pgesz területéről tilos. szent oltárára? A midőn egy szívvel, egy lélekkel, PISCHEL FÜLÖP ÍSTRAUSZ SÁNDOR 1

. -  Egy uj iparag. Az ismert bécsi esernyő- átszellemülve a nemes őzéi magasztosságából s '
gyáros Reer, Hrab és Társa ezég Budapesten május áthatva a követendő példa eszményiségétől, kor-. ------------- -
1-vel egy nap- és esernyőgyárat fog üzembe nem-, felekezet- és rangkülönbségnek mellőzésével i
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XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 18**”. 2-ga majuša. n roj Is.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja Predplatna cena je :

se pošiljnju H  S  l i l  f l  I  I  I  H ®  Na celo . . . .
me Hargitai Jožefa urednika m i l  I  I l i i  R a l i  I  I  ^ 1  I  I

| lff | P  | |  I  I  | U |  | |  K  |  P
Izdateljstvo: H I  H H  W  ■  ■  ■  ■  “  m m  W  H I  Pojedini hroji koštaje lo kr.

I to a le  "»•'O'-vatskoni i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk obl!n.mi. so |1()|(,(,

pošiljaju. Izlazi svaki ti jeden je d e n k ra t  i t o :  vu svak e  nedelju. 1 ^  Dunaju.

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

r> i*y ., » z« toni grofom Paarom i krilnim adjutantom propisu sabljom. Iza toga povrnule su se
iv d / lltltC  YJ6S11. Pollakom vu otvorenim kočijama na vjež- čete vu kasarne.

N iem ačk i c a r  Vilim vu B eču  baliste. Občinstvo (ljudstvo) po bečkirn vuli- Po nalogu čara Vilima II. bil je  včera
1 * čarna i na Šmelci oduševljeno je  pozdrav- položen vu carskoj grobnici cirkve olcov

Od 22. aprila došle su brzojavne vjesli Ijalo Nj. Veličanstvo. Kad je  stiglo Nj. Veli- Kapucinah preljepi včnec na grob pokojnoga 
o boravku čara Vilima vu Beču popunjuje- čanstvo na Šmelcu. zaigrala je  mužika pučku kraljeviča Rudolfa sa nadpisorn na bélom 
mo ovim: Zvun nadvojvodah pohodil je  po himnu. pantleku: »Car Vilim II vjernome pri
svojeni delazku car Vilim i ministra izvanj- Poklani kak je  car, opravljen vu mar- jatelju.«
skih poslov grofa Goluchovskoga, kod koga šalsku uuiformu, prijel »zapovjed« sel je  na Vu Beču. 22 aprila Car Vilim po mo
je  car ostal cčlu vuru. 22. aprila vu jutro konja ter se postavil naproli célé vojske, lil se je  denes po poldan nad rakami kral- 
ob 9 vuri bila je  na Šmelci velika vojnička Nekoliko minul kesneše opet su se culi uz- jeviča Rudolfa, nadvojvode Karla Ljudevita 
smotra bečke posade pred njemačkim carem. klici izdaleka. Njegovo Veličanstvo car nje- i nadvojvode Albrechta.
Buduči je  dan prije neprestano padal deždj. mački Vilim ostavil je  dvor lő  sekundih Obli vuri na večer bil je gala-obed vu 
lo se još do večera nije znalo, hoče li biti potli čara Ferencz Jožefa. Cpravo je  bilo carskom dvoru.
sutradan moguče držati vojničku paradu. 1 41 (>, kad se je  dopeljal njemački car na O poldan bil je  njemački car na zaj- 
Medjutiin je  vu jutro osvanulo preljepo pro- vježbalište. Dvanajst glasbah (bandah) zaigra- (reku kod 7. husarske pukovnije (regimenlc)
tuljetno vrčme. Več od 4 vure vu jutro lo je  himnu: Pri Iretjem jela stal se je  pukovnik (obers-
žurilo se je  vnogobrojno občinstvo na Šmelcu. .. y .. , r ter) Slöip- ter se zahvalil na carevu pohodu:
Ob šesti vuri več je  bila onde cél a bečka u  ( 11 1,11 >l(  ̂ ,<mz »Velika čast, koju je  Vaše Veličanstvo ovi-
posoda. Kad je  car Vilim zišel iz kočije i sel me milostivo izkazalo pukovniji, napunjuje

Vu vsem bilo je vu četiri odjela pore- si je  na konja, ter je  pošel proti kralj Fe- sve najsmjernijom zahvalnošču, a ja kličem:
dano 4H bataljuna pješačtva. 2 3 2 3 eskad- rencz Jožefu, koji je  k njemu dojabal sa Nokaživi uzvišeni vlaslnik 7. buszarske pu-
rone konjaničtva i 9(i kanona (topova.) izvlečenoni sabljom pozdravil je  kralj Ferencz kovnije, prejasni saveznik našeg ljubljeno«'
Prvom odelu komandiral je  nadvojvoda Jožef sabljom tri put čara Vilima, ler mu vladara. car Vilim!«
Eugen, a nadvojvoda Odo bil je  kakti bri- podnesel propisani raporl. Car Vilim zaliva- Iza ove s oduševljenjem pritnljeue zdra- 
gadir dodeljen kod 10 konjaničke brigade, lil se je  po sokbički. ter su zalim skupa vice odgovoril je  car Vilim: »Dragi gospo- 
Osobito je  sjajnu sliku prikazival, tak zvani odjahali prema frontama, ;i njih >ii sljedili dine pukovniče! Vi i vaš oficirski (časlmčki) 
reservirani prestor. Ovde su bile elegantne nadvojvode i nekoliko stotinah koujanika sbor morete se radostno ponositi rččima 
kočije aristokracije i drugih odličnih pozva- olicirali kakti pratnja, —- a na koncu ove priznanja, što mi jih je  denes rekel prigo- 
nika — elita bečkoga druživa, članovi vla- dvorske kočije sa nadvojvodkinjama Dlan- dom vojne smotre kralj Franjo Jožef o mo
de. diplomacije, načelnik grada Beča doktor kom i Marijom Valerijom. jo j pukovniji vu obče i o držanju i duhu
Lueger i drugi odlučnivi Vu vsemu je  na Kad su obišli fronte, sledil je  delile časlničkoga sbora naposé. Pukovnija spro-
Šmelci bilo preko 40.000 gledavcev. Dvor pred njemačkim carem. Šerege (čele) vodil vela je  Ijep niz godinab vu neposrednoj 
se je  dopeljal ob 7*1) vuri, a malo kesneše je  kralj Franjo Jožef I., ter je  prolazeci pred bližini svog uzvišenog ra Inog gospodar;«, a 
kralj ferencz Jožel sa generalnim adjutan- carem Vilimom ovoga pozdravil tri put po ja  Vas mogu najiskrenije uvjeriti. da sam

Z A B A V A  ! sv. Cassian podnesel. Taj muž se je  bavil od krščanostva, niakar da ga je  veliki pog-
odbranjivanjem i podučavanjem mladeži u lavar. velikimi obečanji u ime eesara pozi- 
italianskom varošincu Imoli. i to u ono vri- val da se odrekne krščanske, a pri grli po- 

Učitclj mučenik. erne* kad je  veliki progonitelj krščanstva, ganinsku vieru, on je  proti sveniu nagova-
Diocletian. na rimskom cesarskem tronušu ranju i proti svim obečanjim ostal pečina 

Stari Rimljani su imali prirečje: >Ouem sedel. u moru. na kojoj se morski valovi razbijajo.
Dii odere. magislrum fecere«. (Koga su bo- Cassian diecu nije samo u členju i Komično, kad nikaj nije hasnclo. hude ob-
govi zamrzili, načinili su ga učiteljem.) Jar pisanju podučaval. nego se je  i Irsil. da je  sudjen na smrt!
su Rimljani svoju diecu dali po robovih l)0 mogučnosli i u krščanskoj vieri poduči |>0šlo pako je  velikomu poglavaru bilo 
odhranjivali, rob pako je  bil bez svakog • da ib tim k bepšemu ponašanju dopelja na volju puščeno, na koj način hoče smrt- 
prava u državi, te je  stal jednako sa ne- koje kakti divji poganini nisu imali. nu odsudu na obsudjenom ovršiti dati.
mom živinom. gospodar ga je  zamienil ili Stroga disciplina, kojotu j(i Cassian došla mu je  peklenska misel u glavu. da
prodal po volji svojoj. dapače i slobodno svoje dijake na vuzdi držal, nije se malim ga neka njegovi mladi lužilelji. njegovi di- 
ubil. razpuščencom dopala. a njihovi roditelji još jaki, neodrasla dieea ubiju. »Navalile na

Iz ovoga se more sudili, kak je  sobu su je  proli učitelju dražili tak. da su glavni njega le ga vašimi olovkami i pisačemi ka* 
bilo liepo i kak ve je  ugodnosti užival dok izmed razpuščenov išli pred sud te su svoga meni ubijte!«
je  drncu na^uča!, jer ako se samovoljni učitelja onde obložili. Oni dakako druge Ovak su bila dieea pozvana, da ovrše 
detko nije bole mili. lak je  to bd onda lužbe proli njemu nisu mogli podiči izvan smrtnu odsudu na svojem k-slupu prive- 
ueiteU kriv i nitko drugi a ta| mali samo- one, da je  krščemk. ali za onda je  to bilo ZUnom učitelju. Razvuzdanei sn lo pokva- 
voljnjak je  mogel učitelju prkosili. koliko dosta za nekoga na smrl obsuditi. renim srdcetn rado učinili te u svojoj su-
i®,.sdl,1,0v 10 e ’ se Ulje zalo smel pritu- Velikomu poglavaru je  puno do loga rovosli na svezanoga učitelja navalili, koj
bil kir*S' °  U 8 ”U ° V m i  Tie<' Jer Je stalo, da more Cassiana. koj je  več bil si* braniti nije bil inoguči: niti njegova poš-

80SP° ar«1 • pristar čoviek. od krščanstva odvrnuli, jer tovana vašlina, niti ljubezne o pomene, nisu
Robstvo je  ravnic prestalo, ali sudbina su njega kakli več starešega, krščani visoko surove dečake mogle od gadnog čina odvr- 

učiteljab i odhraniteljah po mnogih miestih štovali, te bi njegov odpad od krščanstva nuli. Oni su svoje pisače kamene i ostale 
jos nesloji baš med ružicami, akoprem baš veliki zamahaj imal za poganine. špičaste instrumente i orudje, koje su za
na mučeničtvo nije spalo, koje je  učitelj j Cassiana medjutim nisu mogli odvruutFono vrieine u školi za pisanje rabili, u tielo’



za uvjek zahvalan Nj. Veličanstvu, šlo mi 
je prodelil ovu pukovniju, i da sam se oso- 
bito rado val. kaj sam ju mogel i ove godine 
vu najljepšem stanju predvesti njeziuom 
vrhovnim ralnom gospodam. Pukovnija če 
sada za kratko vreme osla vi ti prestolnici) 
ter ima razloga, da za svoje ovdešnje služ
bovanje slečeno priznanje svoga ratnog 
gospodara za uvjek sačuva vu svojoj us- 
pomeni. Radujuči se još jednom, šlo mi je 
milošču vašeg ratnog gospodara bilo mogu- 
če, da sam boravil kod svoje pukovnije, 
dižem času i kličem radostno: Živio moj 
uzvišeni saveznik, Vaš vrhovni ratni gospo
dar, car Franjo Jožef, bodi! hodi! hodi! 
hodi! hura! hura! hura!«

Vsi nazočni počeli su burno klicati. 
Car Vilim razgovaral je za tim najsrdačnije 
s častnici i pošel polije sa nadvojvodom 
Oltonom ter pratnjom vu dvorišče kasarne, 

gde je s tribine gledal konjaničke pro
dukcije.

Vu Beču, 22. aprila. Car Vilim odputo- 
val je na večer ob posebnim dvors
kim vlakom sa sjevero zapadnog kolod
vora vu Draždjane. \a kolodvoru dočekali 
>u ga članovi njemačkog poklisarstva. 
Obedva vladala stigla su zajedno na ko
lodvor. gde su se vu dvorskoj čekaIniči 
oprostili i skušuvali.



jetniki, a zalim članovi reda zlatnoga runa 
po rangu: grof Agenor Goluchovski, grol 
Tasilo Festetics, grof Tinin Franc, knez Pa
vel Esterházy, grof Ženo Welsersheimb, knez 
Karlo Oettingen, princ Rudolf Lobkovitz, 
princ Rudolf Lichtenstein. grof Franjo Fal- 
kenheim. grof Karol Khuen-Héderváry, grof 
Leofiold Sternberg, knez Adolf Jožef Schvar- 
zenberg, grof Ernst llovos. princ Ljudevit 
Windischgraetz, knez Karlo Khevenhiiller, 
grof Jaromir Czerniu i knez Moritz Lobko- 
vicz. Zatim su sledili nadvojvode: Otto. Lju
devit Viktor, Jožef Ferdinand. Peter Ferdi
nand, Leooold Salvator, Franjo Salvator, 
Friedrich. Eugen i Rainer. Nj. Veličanstvo 
pratila su obedva najstarija nazočna viteza 
reda, knez Kinsky i grof Traun ter glavni 
adjutant grof Pa ar. Vu mramornoj dvorani 
stajal je generalitet i oficirski sbor vu gali 
ter je tu ostal s ve do konca meše. Nj. Ve
ličanstvo s dvorom bilo je nazočno svetoj 
mesi vu unutarnjam oratoriju, a toisonisli 
vu vanjskom oratoriju.

Put Nj. Veličanstva vu Petrograd.

Javljajo iz Petrograda: Več ovili dana 
hiti če odpravljen na granicu carski dvorski 
vlak, kojim ce se voziti vu Petrograd Nje
govo Veličanstvo Ferencz Jožef. S ovim če 
vlakom odputovati na granicu one ruske 
odlične ličnosti koje če hiti dodeljene kralju 
Ferencu Jožefu za vreme Njegova boravka 
vu ruskoj prestolnici. — Medju njima je i 
vrhovni komandant gardske vojske voj noga 
okružja petrogradskoga, veliki knez Vladi
mir. Ulaz kraljev vu zimski dvor hiti če 
najavljen 31 hitcem iz topova na Petro- 
pavlovskoj tvrdjavi. Na ohedve strane vu- 
lica. kojima če povorka prejIi, hude nastav
ljena dva reda četah, dočim če na kolod
voru hiti jeden odel Keksholmske gardske 
pukovnije sa glasbom kakli počastim satnija. 
Na dan njegova dolazka vu rusku prestol- 
nicu, kralj Ferencz Jožef hude prijel vu 
»zimnjen dvorcu« ministre i upravitelje 
ininistarstva. vrhovne dvorske dostojanstve
nike. kak i odaslanstva keksholmske gardske 
regimente i 35. dragonske regimente, koji
ma je Nj. Veličanstvo vlastnik.

Isti dan hude pohodil katedralo Petro- 
Pavlovsku i grobniku ruske vladajoče liiže. 
Drugi dan hude na Marsovo polju velika 

-
nadkriluje u izsmehivauju i blaznenju na 
svete stvari.

— »I ja vam velim zakriči na
zadnje — > popove nek v . . . vzeme! — 
Da je na moje. s ve bi je dal spovesiti!

I opel ostavimo i ove miesto. te hodi 
sada dragi moj čtevec zmenom u liget kraj 
Pešte. Tu stoje nekoliko Ijudili okolo jednog 
drvela, svi su liho, nitko negovori nista več 
su zahavljeni tim. šlo jeduomu nesretnomu, 
koj se je na isto drvo obesil, le kojemu su 
vuže prerezali, ali prekasno, sada zanjku iz 
vrata odvezuju.

»Kakov život, lakva smrt« — veli je- 
dan izmed njih. dok su mrtvoga na kola 
nametali i šoj im u inrtvačnicu otišli, gde ga 
hudu doktori parali.

Neču daleko razlagati, nego hudem 
kratek. Nesretnjak. koj se je u ligetu obe
sil. onaj mladič, koj p* u krčmi najbolje 
blazni! i on najpobožniji dečec pri sv. pri
š l i ?  to varil je sve jedna te ista osoba.
I ta promernba se je zgadjala u vriemenu 
od šest godinah.

vojnička smotra, kod koje če sudjelovati 
f)0s 4 bataljona pješcov. 37 eskadrone kon- 
janičtva, lf> kompanija (<>00 momaka svaka) 
kozaka i 102 topa., Ovi Seregi hudu pred 
vladarima izpeljali tak zvani paradni marš 
i napadaj konjaničtva. Na večer bude vu 
carskom Marijanskom kazališlu (teatru) 
(carska opera) svetčana predstava, kod koje 
se bude prikazivalo veličajni balet pokojnoga 
Čajkovskega »Čarodejka.«

Treči dan posvetit če car Franjo Jožef 
razgledavanju znamenitosti petrogradskih. 
Kod austro-magjarskog poslanika kneza 
Liechtensteina če dejeunirati, na to če vu 
poklisarstvu primiti austro-magjarsku kolo
nijo. Isti dan odpotoval če kralj iz Petro
grada vu Reč.

Tursko-grčki tabor.

Vu Beču, 24*. aprila. Grčki poslanik 
dobil je od vlade depešu. po kojoj su vsi 
napadaji Turkov odbijeni. Grčke su Seregi 
koncentrirani kod Dereli-a. Vu Epiru pro- 
diru Grki pobjedonosno napred.

Vu Sofiji. 24. aprila. 8 turske strane 
upozorena je Bugarska kakli vazalna država, 

(da hi imala odazvati svoga diplomatskoga 
agenta iz Atene; ali Bugarska hude oslala 
neutralna. * Vu Carigradu su duhovi po- 
tišteni.

Vu Ivaneji. 23. aprila. Bukovnik Vassos 
priobčil je admiralima. da če s obzira na 
preglasen j e tabora navaliti na turske utvrde 
ter ih moli. neka hi se odazvale evropske 
čele.

Vu Ateni. 2 L aprila Fspjehi grčkoga 
oružja vu Epiru izazivlju ovde veliko uz- 
hudjenje.

\'u Krfu, 23. aprila. Grčki krslaš hrod 
»Miaulis« i tri torpednjače odplovile su na
vodilo vu taj cilj. da hombarduju vsa mjesla 
albanske obale do Valone.

Vu pažnju putnikom!

od 1-ga inajuša počemši on željež- 
nički vlak. koj je dovezda po pol 12 vu n 
poldan išel iz Čakovca vu Kanižu i Buda
pest. hude iz Dragerhofa pred II-lom vu- 
rom došel vu Čakovec i oh II v u r išel vu 
Kanižu. gde hude 2 vure dugo stal. Iz

Dakle šest godinah je bilo dosta. 
da iz angelskog dieteta postane pravi 
vrag.

Kak je to moguče V
Evo ovak: Roditelji toga dečeca su 

bili tak neoprezni, da su ga. kad je četiri- 
najstu godinu navršil. dali u mešlriju k 
majstoru. koj je bil drugač vrli delavec, 
ali za boga i njegove zapovedi se je malo 
hrinil.

Deliči isioga majstoru su bili huš ta- 
kovi i u lom druži vu je dečec vieru zgu- 
hival, a kad je postal dietičom le olišel u 
sviel, dospel je u isto takova druživa, 
dok onda zguhivši pravi podlog za život, 
najine vieru, si je u dvadesetoj godini. jer 
mu nije sve po njegovoj volji išlo i jer 
je razkalašen život vodil, život vužincem 
dokončal.

E m , h o ! h t y .

Zagreba (Varaždina) on vlak. koj je dovezda 
oh pol 12 vur došel. hude od 1-ga inajuša 
oh lo vur i őő minut došel vu Čakovec.

Dobre ž e p n e  i  s t e n e  v t ir e  za tla 
cčne moči dohiti pri P u l i n k  B e r n u  tu  v a 
ru  rti vu Čakovcu (Pijač, šparkassa). Pil 
njem se u z i m l j e j u  v a r e  t u k n j  za popravek 
az fal eénu.

I) o m a č e p o p e v k e.

Pesem  od jelena.

Jelen pase po zelenoj travi.
Vu Dubravi, kud zviranjek plavi.

Kroz noč pase. kroz dan žalosti se. 
Kad vu šumi samoga vidi se.

O jelenje, o li šumsko žvčrje!
Gde je tvoje jučerno veselje V

Poslal sam si košulu na vodu. 
Koja drugač hrza je vu hodu.

Ali vezda dugo nedohaja.
Ci prem sunce zdavnja več zahaja.

Ako mi je za goricu zašla.
Rog če dali: puta hude našla.

Ako lovec s bilju ju zarasil.
Či se fantini, sikul hudem pazil.

Ci pak draga s drugim prevoljila. 
Bolje, da naj nigdar moja bila.

Ako drugi na svu stran ju dobil.
Oh moj Božič da se nebi rodil.

Kada jelen tak milo zdihava.
Vre košuta zplanine dohaja.

Jeden prot' drugomu vesel idil.
Da se ipak nazad skupa zidu

Črna mati . . . .

Crna mati li zemljica 
Je vu tebi velka krnica V 
Oj zelena li travica.
Ka pod menőm si povehla. 
Ka pod menőm si povehla.
A korena nesi mela

Ja se Sečem v ravno polje. 
Gde mi raste sve življenje. 
Tam se sedem na t ra vicu. 
Pak si vlrgnem fiolicu.
Fiolicu si predehnem,
Pak si jako milo zdehmem.

Hodim, hodim, nahodim se. 
Dimo dojdem. raztužim se.
Za stol sedem, premišljavam, 
Komu tebe draga stavljam ? 
Jeli komu. al’ nikomuV 
Jel pak svetu širokomu V 
Rajši Bogu jedinomu.
Nego svetu širokomu.

Rajši Rogu jedinomu,
Nego svetu širokomu.





Általános-Bodega
Bécs Berlin

Közvetlen behozatal! Első beszerzési forrás!
tiszta *‘S valódiságáért kezeskedve ajánlja

kiváló finom. regi. lerakodott spanyol es portugál

V I N O L E U M,
szépen festő és rendkívül gyorsan ható szer faligomba képződés és a la rothadása 
ellen. Kgyedül kapható

Oesterreicher Samu, építkezési vállalkozónál 
727 Z ala-E gerszegen . 1 1

cs. és k. szab. gazé. gépgyár, vas és érezontode
Budapest, VI.. V áczi-körut 59 . sz

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű 
szabadalmazott gozcséplokészleteit. melyek a magvar 
gazdasági viszonyoknak legczélszcrübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részé'*re

LANZ HENRIK mannheimi czegtöl.
mely é*lismert legnagyobb és legjelentékenyebb gyár 
gözmozdonyok és cséplőgépekben: ulóbbiak háromszori 
légtisztitásra bé*ren<lezvé*.

Kzen készlelek mirulé*li «■« I* I i*» i versen \<sép|ésilé| 
a/ összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. Kzek t«*liá i a vi
lág legjobb cséplokészletei.

K épes árjegyzékkel
bérmentve, felvilágosítással készséggel szolgálunk.

Kéretik a t. olvasó e hirdetményt kivágni, 
ellenni és (ismerőseinek alkalmilag ajánlani!

Kot zó Pál
gépészm érnök

Budapest. Cllői-ut Is. sz. alatt.

—zz szöges cséplőkészületeket —
továbbá '». 5. (1, S. 10 és 12 lóerejli

s í nes  gőzcs épl őkés zl et eket ,
hosszú szaimarazókkal. alsó szeh'lővel és rendkivül 
nagy felületű rostákkal, árpaliéjazóval és választó- 

hengerrel.

Fa- és szénfiitésü és eredeti szalmafütö

gőzm ozgonyokat
1*1 továbbá R. Garret & Sons felülmúlhatatlan 
40" 0 tüzelőanyag megtakarító.

COMPOUfc’D GŐZMOZGONYOKAT
legjobbnak elismeri hramlttórdiönmükikió am eri
kai kévekötő arató gé/ieket. Krede ti amerikai 
szénagN iíjlóii 1 vagy 2 ló befogására alkalmazható 
kombinak rúddal. Sorvetö és szórva vető gé/ieket 
és mindennemű egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos árak! Kedvező feltételek!
":il Vidéki ügynökök kerestetnek. 2—6

Az Alsó-Muraközi Takarékpénztárral egyesült
••

Önsegélyző-Szövetkezet
1897. évi m ájus hó 16-án d. u. 2 órakor

rendkívüli közgyűlést
kirí. melyre <i szövetkezel I. tagjai ezennel tisztelettel megbivalnak

A közgyűlés egyedüli tárgyát képezi:

Dr. Bülmi Sidncy elnök és Sípos Károly igazgatósági 
tag lemondása, nemkülönben Spitzer József kilépést* 
folytan megüresedett elnöki és két igazgatósági tagsági 

tisztség választás utján való betöltése.

Kelt P e r la k o n , az A Isó-Mura kvizi Takarékpénztárral Kgyesidl 
Önsegélyző-Szövetkezet igazgatóságának 18117 évi április hó 25-én tar

Nyomatott Fischel Fülöp (Ötrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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