


nek szembeszökő konzekvencziája az erkölcsi 
élet lazulása, a közerkölcsiség sülyedése.

Hiába kísérlettek meg ez ellen az álla
mok minden lehetőt.

Az eredmény egyenlő a semmivel.
Most végre meg van a remény, hogy 

megtaláljuk a kivezető utat, mert az egyet
len módja a segítségnek, hogy helyet enged
jünk a nőnek a létért való küzdelemben, 
megnyissuk előtte az eddig elzárt sorom
pókat s képességeiket, a melyek értékesíté
sére erővel bírnak, felhasználjuk a köztevé
kenységnek azon a területein, a melyeken 
női méltóságuk és hivatásuk rovására nem 
válik. —

A postán, vasúti hivatalokban, keres
kedelmi pályán igen sikerült kísérletek foly
nak. A tanítás terén már be is vált a női 
munkaképesség, különösen a nőnevelés és 
a gyermeknevelés terén

Két év óta már sikeresen működnek 
a női gimnáziumok, sőt egyesek, különösen 
hivatott nők. már az egyetemre is bejutottak 
s nemsokára az o r v o s i p á l y á n  fogunk 
találkozni czéltudatos. jól képzett, s különö
sen nők ápolására és gyógyítására igen al
kalmas nődoktorokkal

És itt nem fogunk megállani.
Lassankint ki fog tűnni, hogg a helyes 

nőnevelés már az alsó fokon olyan irányba 
terelendő, hogy kenyérkereső pályákra való 
továbbképzést tegyen lehetővé s a nőnek 
nyujson alkalmat arra, hogy ne legyen kény
telen a szülői háznál bevárni a jó  szeren
csét egy becsületes házastárs képében.

De a küzdő íiatalság is nagyobb biza
lommal fog közeledni olyan nő felé, aki 
hozományul nem csak szépséget és szerel
met, de diplomát, vagy kenyéradó hivatalt 
visz a térje házához s megosztja annak küz
delmeit, fáradozásait.

A nőkérdés ilyen irányú megoldása 
áldás lesz a társadalomra

Majd kiszakadt a lelke, akkorát füttyentett 
a hajnali vonat, mikor Héthársra ért. . . .  A ka
kasok is erőteljesebb kórusba fújták reggeli kan- 1 
tátéjukat. . . A vendéglős háromszor is felbátor
kodott az ajtóig, meg is görbítette nagy pecsét- 
gyürüs mutató ujját . . Aztán egyet fültyentve. 
sarkon fordult s lecsoszogott a lépcsőn.

— Had pihenjék ki magukat! —  dünnyögte 
megelégedetten.

Hizony magasan állott a nap, mikor meg
adták az engedélyt neki, hogy bekukkantson abba 
a kis szobába s felhúzták a zöld redőnyt.

A boldog ifjú pár egymáshoz simulva állott 
az ablaknál és végtelen nagy szerelmük egy forró 
imában szakadt ki szivükből

— Bizony le tetszett késni! —  mosolygott 
házigazdájuk.

— Csak a vonatról ! egészíti ki Géza. Majd 
megyünk délután.

Megyünk ám. Csakhogy előbb kimentünk a 
kis erdőbe, ott leheveredtünk a puha pázsitra, 
felnéztünk a kék égre, ahol hófehér báránykák 
játszadozva űzték egymást, hallgattuk a rigófüttyöt, 
harkálzkopogást s futottunk a fürge kis zöld gyik 
után stb. stb.

Az a kis szoba újra lakóul látta a szerető-j 
két és dehogy engedte volna ki a reggeli vonathoz.

Heggeli után szives házigazdájukkal kirán
dullak a szőlőhegyre. Az ebédet is ott költöttók 
el zöld folyondáros verandán, a hova elért a 
völgyben fekvő kai. községlemploinának déli ha
rangszava. A menyecske sajátkezűig főzte a jó 
bográcsos gulyást. Üreg este volt már. mire 
haza értek.

Városi közgyűlés.
Csáktornya város képviselő-testülete f. 

hó 25-én tartotta meg első közgyűlését.
Ez alkalommal Petrics Ignácz, az uj 

városbiró, elnökölt első Ízben s üdvözölte a 
képviselő testületet munkája megkezdésékor. 

' A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelezitése 
után hozzájárult a város az iskolaszék ha
tározatához a helyettestauitói állásnak be

töltését illetőleg s fölhatalmazta az iskola
szék elnökségéta pályázatnak kiíratására. — 
A szépitő-egyesületnek indítványát azonban 
az építendő polg. iskola szomszédságában 
levő Novák-féle teleknek megvásárlása tár
gyában a tulajdonosoknak tulmagas köve
telése miatt nem fogadja el s csak az eset
ben veszi meg. ha a szükséges darab helyet 
1000 írtért megkaphatja. A laktanya-bizott
ság a városbiró előterjesztésére utasittatik, 
tegyen jelentést legrövidebb idő alatt a ka
szárnya ügyéről s egyáltalában azon okok
ról, miért nem fizeti a katonaság a község
nek a kikötött lakásbért a laktanya haszná
latáért. — Csáktornya város költségvetése 
az lH98-ik évről beterjesztetvén, a kéviselő
testület részéről elfogadtatik. Novák Fe- 
reneznek helyettes városbiróvá történt meg
választatása folytán temető-gondnoknak 
Bernyák Károly választatott meg. ki az el- 
válalt hivatal teendőit díjtalanul látja el. 
Benedikt Ede indítványára utasittatik az 
elöljáróság. Írassa össze a város tulajdonát 
képező házak kéményeit s a kémények sep
réséért járó dijat e szerint űzesse a törvény- 
hatóságilag kiszabott árban s ne kialkudott 
átlag szerint. —  Pethő Jenő ujonan meg
választott esküdt tisztségéről lemondván, a 
közgyűlés intézkedetl, hogy a pótválasztás 
október 10-én eszközöltessék s jelöltekül 
Horváth Pál. Kristofics Károly és Toplek 
István személyeiben állapodik meg, mit jó
váhagyás végett a szolgabirói hivatalnak be 
is jelent. —  Az iskolaszék építészeti- és 
egészségügyi bizottságok mandátuma lejár
ván, a választást a képviselőtestület követ
kezőleg megejt : Az iskolaszékbe beválaszt út
nak : Bernyák Károly, Cvetkovics Antal. 
Frász Tamás. Krásovecz Ignácz dr, Xuzsy

Mátyás, Petrics Ignácz, Prusatz Alajos, Schwarz 
Albert dr., Szeiverth Antal, Wollák Rezső, 
Zakál Henrik, Ziegler Kálmán, végül Men- 
csey Károly, mint a közs. iskolai tantestület 
képviselője. —  Az építészeti bizottság tagjai 
Bencsák Ferenez, Benedikt Ede, Hirschmann 
Leó, Morandini Bálint, Prusátz Alajos, Kosen- 
berg Lajos, Szakonyi Zsigmond és Ziegler 
Kálmán. — Az egészségügyi bizottság tagjai 
Bencsák Ferenez, Jeney Gusztáv, Krásovecz 
Ignácz dr. Minisek Melchiádesz, Pálya Mihály, 
Szakonyi Zsigmond, Sehwartz Albert dr. 
Schwarz Jakab és Vrancsics Jenő.

K  Ü L  Ö N F É L É  í v .

A király a nemzetnek. 0  Felsége a 
király szeptemeer 25-iki keleltel a kövel- 
kező legfelsőbb s minden magyart örök há
lára kötelező kéziratot intézte a magyar 
miniszterelnökhöz : Kedves Báró Bánlfy ! 
Őhajtván, hogy a magyar székesfővárosom
nak erre alkalmas terei oly kisebb méretű 
szobormű vekkel látassanak el, melyek mi
dőn a várost díszítik, egyszersmind a múlt 
idők azon kiválóbb alakjainak emlékét örö
kítik meg. kik a netnzeli élet különböző 
téréin kitűntek, udvartartásom költségeinek 
terhére több évre terjedő beosztással meg
felelő összegeket engedélyezek arra a czélra. 
hogy a keresztény vallásért vértanuságol 
szenvedett Szent-Gellért Csanádi püspökül, 
a hitbuzgó Pázmány Péter esztergomi érse
ket, Bocskay István és Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelmeket. Hunyady János és Zrmvi Mikló*, 
a haza és kereszténység hős bajnokait, gróf 
Páltíy János, Magyarországnak a trón vé
delmében nagy érdemeket szerzett fühadi- 
parancsnokát, a honfoglalás történeiét iró 
Béla király Névtelen jegyzőjél. Verboc/v 
István Magyarország nagyhírű jogtudósál 
annak népszerű lantosát Tinódy Sebestyén! 
ábrázoló) szobrok készíttessenek s megbízom 
Önt e elhatározásomnak végrehajtásával

Kitüntetés. I)r. Wlassics Gyula vallás
áé közoktatásügyi miniszter ur O Excellen- 
cziájának Ö Felsége valóságos belsőtitkos

Én már kiöregedtem az e fajta dolgokból, 
de talán azok. akik valaha nagyon szerettek, s 
talán még most is tudnak szeretni, tanúbizony
ságot tehetnek annak valószínűsége mellett, a mit 
mondandó leszek.

Az ifjú házasok három álló hétig nem tudtak 
megválni ettől a helytől, s ez idő alatt hirt nein 
hallott felőlük senki, de senki.

Képzelhető, mennyire kétségbe voltak esve 
az öregek, hogy kedveseikről épen semmi értesí
tést se kaptak.

Az első hét csak eltelt valahogy. A vége 
felé ugyan kissé fájt már az a jó szülei s z ív . de 
szótlan maradt. Aztán kezdődtek a kölcsönös 
szemrehányások

— Te vagy az oka ! — szólt Piroska apja. 
Te küldted el őket.

— Hisz kötéllel nem foghatjuk itthon. Aztán 
ki hitte volna, - -  szólt a másik apa, hogy 
úgy elfelejtsenek !

Az anyák sokkal tragikusaidban fogták fel a 
dolgot. —

Persze a férj uraknak csak a nagy város 
kell. Ott a sok czifra úri dáma!  Szegény, szegény 
Piroska !

—  Az ám ! A te Piroskád is felcsipett bizo
nyára valami ficsurt magának és az én Gézáin . .

—  Jaj, talán öngyilkosok lettek !
Hideg borzongás futotta át valamenyiüket. 

Azután mentek a sürgönyök Pécsbe, Hudapeslre, 
a rendőrséghez. Mozgósítva lett az egész hadsereg, 
hogy a fiatalok nyomára akadjanak.

Hasztalan. A kétségbeesés elérte a czimhnrus- 
szóját. mikor egy szép napon betoppant az ifjú pár.

A menyországnak igazi üdvössége úgy oda 
. volt Írva az arezukra, hogy az öregek még a 
j szemrehányásokat is elfeledték. Csak kérdéseikkel 
halmozták el őket.

Hát hol voltatok ?
— Hol ? Hát Héesben, Pesten !

De hogy ott nem talállak !
—  Nem, mert . . . mert a király vendégei 

voltunk. —
Igen, a király vendégei! lódította Piroska 

ott laktunk.
— Egy úszó palotában !
— Egy tündérpalotában.
Az öregek csak néztek.
— És úsztunk '
—  Igen úsztunk.

Pgyan ne hazudozZalok annyit, hisz nem 
is tudtok úszni! tört ki végre az apa.

—  Nem-e? — büszkélkedett Géza. Igaz-e 
j Piroska? ügy-e úsztunk a boldogságba?

Piroska lesütő szemeit és arczának bíbor 
|.irosságán két gyéiuántos könyesepp pergelt végig 
\ ki akarta, megérthette belőle, hogy ezek csak 

ugyan a boldogság könnyei voltak. .
Hát kérem alásan ez az igazi nászutazás. 

Olcsó is, jó is, és meg is teszi ugyanazt a szol
gálatot, mint a nagy nászutak.

Ezt aztán én bizonyilhatom. mert Piros- 
káék első gyermekének én vagyok a — kereszt
apja. —



tanácsosának, kerületünk orsz. képviselőjé
nek I. Károly román király Ö Felsége a 
román koronarend első osztályát adomá
nyozta.

Esküvő. Péterfalvi Molnár Dezső 
rn. kir. honvédszázados. Molnár Elek nyug 
uradalmi ügyész íia, rn hő 28-án vezette 
oltárhoz Budapesten özv Walhcim Jánosi)é 
kedves leányát. M i c z i kisasszonyt. Tartós 
boldogságot a fiatal párnak.

—  Egyházi kinevezés. Ehrenreich Nán
dor dráskoveczi káplánt Dekánoveczre ad- 
rninistrátornak nevezték ki

—  Áthelyezés. Fehér György nagy- 
kanizsai kir. törvényszéki fogházőrt hasonló 
minőségben a Csáktornyái kir járásbíróság
hoz helyezték át.

—  Kinevezés. A pécsi m. kir. posta- 
igazgatóság Verebélyi Andort a Csáktornyái 
ni. kir. posta- és távirdahivatalhoz gyakor
nokká nevezte ki.

—  Pályázat. A perlaki járásbíróságnál 
a magyar-német nyelvi állandó tolmács! 
állásra pályázat tan hirdetve. A pályázat 
határideje október (i-ka.

—  Ellenőrzési szemle. A m. kir hon
védséghez lartozó legénységnek ellenőrzési 
szemléje f. hó 15-én veszi kezdetét s 18-ig lart 
bezárólag. A Csáktornyán tartózkodók első 
nap reggeli 8 órakor kerülnek sorra s a 
Zrinyi-szálló nagytermében tartoznak jelent
kezni. —

— Áthelyezés. Horváth József helybeli 
járásbirósági fogházőr hasonló minőségben 
a nagykanizsai kir. törvényszékhez helyez
tetett át.

Uj adóhivatal. Az ujonan szervezett 
Perlaki kir adóhivatal személyi ügyeit a 
következőleg intézte el a m. kir. pénzügy
miniszter. Adótárnoknak Márkus Péter ara 
nyos-maróthi ellenőr, ellenőrnek Horváth 
Géza szentgotthárdi adótiszt neveztetett ki. 
adótisztnek Pethő Ferencz helyeztetett át 
hasonló minőségben Edényéről.

—  Hivatalos vizsgálat. Kolbenschlag 
Béla járási főszolgabíró m hó 27-én a C s á k 
tornyái városi jegyzői irodát. 29-én a hely
beli kiilfárai közjegyzői irodát megvizsgálta.

—  Kinevezés. Kovácsics Ferencz Csák
tornyái lakost a helybeli kir. járásbíróság
hoz telekkönyvi átalakítónak nevezték ki.

Halállal végződött mulatság. Boro- 
vics György 9(> éves muracsányi földműves 
múlt héten tombolva mulatott a mura-ki
rályi csárdában. Miután pajtásai társaságá
ban jól kimutatta magát s mindent össze- 
töri. összezúzott, hazafelé indult. Alighogy 
azonban falujába megérkezett volna, összo- 
esell s szörnyet halt. Társai vitték haza 
holt czitnhorájukal. ki egész életében lulyton 
mulatott, a másvilágra is jókedvvel tette meg 
utolsó útját.

— Csányi László szülőházának emlék
táblával való megörökítése határnapjául a 
folyó évi május hó 9-án tartott törvényha
tósági közgyűlés folyó évi október hó 10-ét 
tűzvén ki, ezen alkalomra az ünnepély rend
jel a kiküldőit bizottság a következőleg álla
pította meg. — Október 10-én délelőtt 8 
óra 0 perczkor indulás Zala-Egerszegröl 
Zala-Csányba külön vonaton, melynek költ
ségéi a megye viseli. - Zala-Csányban dél
előtt 1() órakor istenitisztelet a plébánia 
templomban, melynek végezlével az ünneplő 
közönség Csányi László szülőházához vonul, 
hol az emlekbeszéd megtartatik. Az
einlékbeszéd befejezése után elutazás külön-

; vonaton Zala-Szent-Crótra, a »Korona« ven
déglőben megtartandó társasebédre. — Dél
után 5 órakor indul Zala-Szent-Grótról Zala- 
Egerszegre a különvonat, melynek reggel és 
délután csatlakozása lesz Kis-Czell, Sümeg 
és Tapolcza irányában. —  Zala-Csányban, 
valamint Zala-Szent-Grolon kocsikról gondos
kodva lesz.

Halálozás. ld. Vizmathy Ferencz 
nyugalmazott főtanitó f. évi szeptember 90-án 
délelőtt I I  órakor életének 75-ik évében 
hosszas szenvedés és a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után elhunyt. A boldogult
unk bűit tetemei folyó hó 2-án délután 9 
órakor a lelenyei róm. kath. sirkertben té
tettek a közönség és tanítványai nagy rész
véte mellett örök nyugalomra.

Öngyilkosság. 1 tréseimig József, a 
Csáktornyán állomásozó dzsidás ezred tő
hadnagya m. hó 29-én d u. bórakor a ka
szárnyában levő lakásán ismeretlen okból 
fejbe lőtte magát s fél 7 órakor meghalt. 
Temetése e hó 1-én d. u. 4 5 óra közt
nagy katonai diszszel ment végbe. A ka
szárnyától a vasúti pályaudvarig haladt a 
megható menet élén a varasdi városi zene
kar. mely gyászindulókat játszott. A holt
testet beszentelés után Villachba szálitották. 
ahol a családi sírboltban teszik örök nyu
galomra. A temetésen megjelent a Varasdon 
és Csáktornyán székelő katonaság tisztikara 
élén a brigadérossal Moravecz vezérőrnagy-1 
gyal s a város közönsége nagy számmal. 
A szerencséi len ül elhunyt főhadnagy 92 éves 
volt. Elhunyta a város társadalmának min
den rétegében részvétet és sajnálkozást kel
teti, mert nyájas modora miatt a polgárság 
tiszteletét és szeretetét általánosan bírta. 
Nyugodjék békével!

Az uj iskolaszék alakulása Az uj
iskolaszék m. hó 90 án tartotta meg ala
kuló közgyűléséi ;i városháza termében. 
Miután i városbirn kezeibe a hivatalos es
küi a teljes számban megjeleni tagok le
telték volna, elnöknek Zakál Henriket, ál- 
elnöknek Krasovecz Ignác/ drl.. első jegy
zőnek Mencsey Károlyi. II. jegyzőnek Wollák 
Kezsőt, pénztárosnak Frász Tamást válasz- j 

tolták meg.
—  Coronelli Pietro Csáktornyái táncz-j 

folyamának befejezéséül t évi október hói
9- én egy tánczpróbával egybekötött koszo-' 
rucskál rendez, melyre a meghívók már a ; 
közelebbi napokban széjjelküldetnek.

—  A.-Domboruban a községi iskolánál i 
tanítói állás üresedett meg, melyre tanító-j 
nők is pályázhatnak. A horvát nyelv tudása 
nem szükséges. Fizetés 400 írt. és 50 frt. 
lakbér. Magántanitás utján évi 200 frt mellék- 
jövedelemre van kilátás. A kérvények oki.
9 ig Czimmermann plébános úrhoz, iskola
széki elnökhöz küldendők. A választás oki.
10- én Kovács Rezső főszolgabíró ur elnök- j 
lete alatt történik.

—  Helyreigazítás a lapunk mull heh 
számában közzétett b o s s z u l n i u s i  t aní tói  
á l l á s r a  való pályázatra vonatkozólag. A 
választás nem október 4-én, hanem okt. 
ö-án tartatik meg.

A gyermekbetegsegek keletkezéseinek meg- 
| gátolhatása abban rejlik hogy a gyermek oly 
edzett és erős ellenálló képességéi kifejtő szerve
zettel bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nem 
engedi. Különféle ezt ezélzó gyógyszerkészítmények 
vannak forgalomban, de általánosan tudott dolog 
hogy csak egyetlen szer létezik mely ;i hozzá fű
zött várakozásnak minden tekintetben megfelel

s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közön
séges csukamájolaj bevételétől undorodnak, s ezért 
nagyon hézagpótló u /  o 1 t á n-féle csukamájolaj 
melynek sem ize sem kellemetlen szaga nincs s 
gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik be. 
F ő r  a k t á r  a Z o l t á n  B é l a  g y ó g y s z e r t á r á 
ban,  B u d a p e s t ,  V. Nagy k o r o n a  u t c z a  
23.  s z á m,  hol üvegenként 1 frtért kapható.

A legjobb orvosság. Hasznos szolgálatot vé
lünk tenni t. olvasóinknak, midőn e helyen is föl
hívjuk b figyelmüket a lapunk mai és folytatóla
gosan minden vasárnapi számában hirdetendő 
Acs-féle kitűnő gyógyszerekre, melyek ezrekre 
menő betegeknek adták vissza egészségüket s 
melyek valamennyi orvosi szaklapban szaktekinté
lyek tollából eredt terjedelmes őzikékben lettek 
ismeretve s mint l e g j o b b a k  a j á n l v a .  Fele
baráti kötelességet teljesít, a ki e kitűnő készít
ményeket szenvedő embertársainak figyelmébe 
ajánlja.

Az osztály sorsjáték. A kis lutri* szeptem
ber 29-ével megszűnt, hogy helyet adjon az osz
tálysorsjáték kipróbált intézményének. Ezen mo
dern intézmény egyszerűen azon rendszeren nyug
szik. hogy a betétek teljesösszege a kezelési 
költségek levonása után nyeremények alakjában 
a közönség között ismét kiosztassék, A mi osztály
sorsjátékunk nyereményesélyei — a mint a hiva
talos játéktervből kitűnik kedvezőbbek mint 
bármely külföldi sorsjátéké. Azon körülmény, hogy 
minden 2 -ik sorsjegy nyer és hogy kis betétekkel 
sok és nagy nyereményt lehet elérni, a sorsjáté
kot népszerűvé fogja tenni. A kibocsájtolt sors
jegyek. tekintve azok kis számát ( 1 0 0 . 0 0 0  darab) 
se közönség nagy vételkedvét, alig lesznek elegen
dők a szükséglet fedezésére. Egyebekben felhívjuk 
a inagy. kir. szab. osztálysorsjáték ma számunk
ban közzétett játéktervére.

A kislotto vege. Lapunk tisztelt olvasóközön
ségének 1». figyelmét felhívjuk Török A. és Társa 
budapesti ezég hirdetésére, akik a m. k. szab. 
osztálysorsjegyek elárusitásáva! meglellek bízva. 
Ezen sorsjáték a m. kir. kormány felügyelete alatt 
ál és mindenkinek ajánljuk, hogy bizalommal for
duljon Török A.és Társa főciárusilókhoz Budapesten.

— Budapest Páris. Ez a czime egy
igen érdekes társas kirándulási vállalatnak, 
amely az 1900 évi párisi világkiállításra 
való tekintettel alakult. Az előttünk fekvő 
prospektust aláírták: l)r. Molnár Viktor és 
Bárdossy Jenő miniszteri osztálytanácsosok, 
dr. Várady Antal és Sturm Aliiért írók, K. 
Jónás Ödön és lírányi Imre országgyűlési 
képviselők, dr. Gerenday György és dr Rar- 
Ihos Andor miniszteri titkárok, dr. Kovács 
Gyula kir. tanácsos, dr. Schubert Emil t. 
bíró, Igmándy Mihály biztosítóintézeti főhiva
talnok és a vállalat tervezője Somogyi Nándor 
mint igazgató. A prospektusból kiemelendő a 
kővetkező: A részvételi jegy ára 250 forint, 
a kirándulás tartama 14 nap. a párisi tartóz
kodásra magára 8 nap esik. A vállalat, mely 
jövedelmének jelentékeny részét a vallás- és 
kereskedelemügyi miniszternek kulturális ezé- 
lokra rendelkezésére hocsájtja, a résztvevőket 
teljes szabad utazásban, kényelmes lakásban, 
úri élelmezésben és mindenféle szórakozás
ban részesíti és minden szükségleteikről 
annyira gondoskodik, hogy a részvételi jegy 
mellett egyéb kiadásuk alig lehet. A prospek
tusnak legérdekesebb része az. hogy a rész
vételi jegyekre már e hóban megkezdhető a 
részletfizetés, még pedig havi 8 forint rész
letekben a Budapest Belvárosi Takarékpénz
tárnál. Csáktornyán előjegyzéseket elfo
gad és részletes felvilágosításokkal 
szolgál Fisé he! Fii/öp (Stran sz Sándor) 
kőn \ v k e reskedé se .

Felelős szerkesztő:  ̂ Segéd-szerkesztő:

MARGITAI  J ÓZ SE F  ZRÍNYI  KAROLY.

Kiadó es laptulajdonos :

FISCHEL FÜLOP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržuj a 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F i s c h e l  Filipova 
kam se pred plule i ol »znane 

pošiljaju.

MEDJIMUR1E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 

Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na čet vert leta . . . 1 frt.

Pojedini I»roji koštaje 1 0  kr.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k e  n ed e lju .
Obznane se poleg pogodbe 

I fal računajú.

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

Njemački car vu Budimpešti.
Vru čarobno razsvetljenim dvoranama 

kraljevskoga dvora vu Budimu sakupilo se 
je 21 . septembra na soiréu najpreštimaneše 
i najsjajneše družtvo Magjarske. Više od dvč 
vure trajal je  privoz pozvanih gostih: velikaša 
i dostojanstvenika, najodličnijih ličnosti ma- 
gjarskoga državnoga. političkoga i družtve- 
noga života.

Vnogobrojna zastupana bila je  magjarska 
aristokracija, a vu znatnom broju došli su 
cirkveni. vojnički i gradjanski dostojanstve
nici, državnici, političark vučenjaki. veletržci 
i najodličniji gradjani magjarske prestolnice.

Ob 8 V4 vuri stupil je  vu dvoranu pre- 
višnji dvor sa visokim svojom gostom: car 
Vilim i nadvojvodkinja Marija Jozefa, kralj 
Ferenc Jožef i nadvojvodkinja Klotilda. nad
vojvoda Ferenc Ferdinand i nadvojvodkinja 
Augusta: za njimi nadvojvode Oto. Jožef i 
Jožef August sa pralnjom. Obedva vladara, 
kak i nadvojvode, zvun Jožefa Augusta, 
bili su opravljeni vu uniformu generalah 
konjaničtva. Kad je  dvor stupil vu dvoranu, 
zaigrala je  Berkešova ciganska glazba llu- 
nyadijevu poputnicu.

Odmah za tim započel je  cercle, ter su 
Njegovu Veličanstvu čaru Vilimu predstav
ljene vnoge visoke ličnosti, medju ovima 
preuzvišena gospodja banica Margita grofica 
Khuen-Hederváry, knegime Odescalchy i Lsz- 
terházy, grofica Festetich i barunica Kémény,

grofice Szapáry, Wenckheim, Battyány, Hadig. 
Berchtold. Andrássy, Károlyi, Cziráky. Al- 
mássy, Teleki, markgrofica Pallavicini baru- 
nica Daniel, gospodje Vlašič, Burian i t. d. 
Car Vilim oslovil je  svaku od pred
stavljenih gospodjah sa nekoliko rčči i raz- 
govarjal je  za tim sa vnogobrojnim pred- 
stavnicima magjarskoga javnoga života. Sé- 
doniu književniku Jókaju rekel je, da užival 
njegovim djelima; uredniku dru. M. Falku 
spomenu, kako ga je  duboko dirnuo sjajni 
doček. što mu ga je  priredila magjarska 
prestolnica i t. d. Naš kralj razgovarjal je  
sa predajednikom zastupničke luže Szilágyi- 
jem, sa Tiszom, Széllom i Langom. Isto tako 
su članovi previšnjega dvora ljubežljivo 
občili sa nazočnim gospodjama i gospodom 
okolo svakoga nadvojvode sakupil se je  
krug odličnih pozvanikah. ter se razvila ži
vahna konverzacija.

L)ok je  vu pojednim dvoranama trajal 
cercle. bili su vu drugim ponamješčeni obilno 
spremljeni butTeti, a dvorjaniki poslu živali 
su kraljeve, goste ráznom ok repo m.

Ob 11 vuri odišel je  dvor vu svoje 
odaje, ali je  minula več i polnoč kad su se 
zadnji gosti odpeljali iz kraljevskoga dvora.

Prema razporedu za svetčanosti prigo- 
dom boravka čara Vilima vu Budimpešti, 
imal je  njemački car jučer pohoditi ponaj- 
prije tržne triemove. Vu zadnji čas prome-

njene su dispozicije, ter je  car Vilim ponaj- 
prije pohodil park-kluh-stjecište najodličnijih 
oredstavnikah magjarskoga družtvenoga ži
vota. Klub broj i 870 članova što iz aristo
kratskih što iz gradjanskih slojeva. Klub 
ima vlastitu svoju palaču sa sjajno uredje- 
nitn dvoranama. Čara Vilima osobito je 
zanimalo uredjenje ovoga preštimanoga kluba, 
ter je  rekel toni sgodovn: Magjari su složni 
vu svakoj sgodi.« Veoma pohvalno izrazil 
se je  njemački car i o magjarskoj industriji, 
koja je  kadra bila tako sjajno urediti pros- 
torije kluba, a kod odlazka poljubil je  ruku 
baru niči Daniel i grofici Szapáry, predsjed- 
nicama kluba.

Iz kluba odpelal se je  njemački car vu 
Andrássyjevu ulicu pohode dvorskomu mar
šalu grofu Ljudevitu Apponyiju, gde je  ostal 
20  časaka, ter je  onda pohodil središnji 
tržni triem. umjetno-obrtni muzej, narodni 
muzej i vu njem dvoranu velikaška hiže 
magjarskoga sabora, te narodnu bibloteku, 
koja broj i preko 500.000 svezaka Vsigdi 
su dočekali čara Vilma predstavnici dotičinb 
zavoda i tolmačili mu znamenitosti. Car Vi
lim zanimal se za sve i ponovno pohvalil 
nastojanje Magjarske oko napredka na ma- 
terijalnom i kulturnom polju. Vu svim za- 
vodima upisal je  car Vilim svoje ime vu 
posebnu knjigu spomenico.

Jučer posije podne pratilo Njeg. Veli- 
čanstvo svojega visokoga gosta na razgle- 
davanje znamenitosti glavnoga grada. Baz-

Z A B A V A

Kak se more istina saznati.
U tom je  velika razlika, gde i od koga 

se tko rodi; jer drugo je  u grofovskoj pa
lači od grofice se roditi ih u siromaškoj kolibi 
od kakove želarke, drugo je  na tronušu a 
drugo na šoštarskom tronogu sedeti, istina 
u svakoj ovoj ohitelyi ima posve drugo 
vriednost, jer ona je  kak i selska divojka. 
ona se najine nešminka iliti nečini se liepšu 
nego izbilja je. pak zato ju u visokih družt- 
vih netrpe. — O vak stoji s istinom!

Zato on, koj nikaj nije i nikaj neima, 
lahko o sebi istinu sazna, jer ako nije ktomu 
praha znašel, tak more od učitelja u školi 
i od majstora u delaonici, od činovnika u 
uredu i od svili vrabcov na krovu puno 
krat čuti, da je  iz nutra i izvana, poprek i 
povduž veliki osel; ako pak je lakov, da pri 
svakom koraku žvenči cekini po žepu ili 
ako ima gde velikoga grada sa starinskim 
od meh na več zaraščenim grbom (VVappen) 
vrhu vsat, onda ciela stvar posve drugač 
izgleda. pak ako takovoga onda hoče istina 
za nos prijeti i pred zrcalo pelati. udaraju

ju puzavci i prilizavei i njegovi plačeniei 
tak dugo po ščepcih, dok žuhko plačuča u 
siromašku kolibu odbieži i tam se skrija.

Ako anda hoče netko, koj od poroda 
visoka na konju sedi, istinu saznati. tak 
mora dole žiti i vulia liepo napeti, kak je  
cesar Jožef činil i pri tom se puno naučil.

Ako onda o sebi puno dobra čuje. tak 
se more veseliti i u tom duhu dalje delati, 
ako pak je  ono kaj od ljudih čuje malo 
bolje slano i papricirano, tak se onda nek 
za vuho prime i na pravi put vodi dok je  
još vriemena.

Jednomu mladoinu baronu tam negde 
daleko je  baš tak išlo On če je  niekog lie- 
pog dana na jednostavnih kolih putem vozil 
i slučajno je  bil oblečen u proštu opravil, 
kak se to meštn navadno oblače a ktomu 
je bil i sam svoj kučiš tak. da ga na sto 
korakali nebi nitko prepoznati mogel, kako- 
vih je  roditčljah sin

Barem jedna siromaška starovičua selja- 
kinja, koja je  lakaj potem isla i na plečih 
pun koš čvrgulajučih picekov u varoš na 
prodaju nosila, nije niti iz daleka mislipi, 
da tu u kolih sedi mladi gospodin čiji grad 
iz bližnjega hre/uljka. preko lamne šumice 
na cestu dole luče i de je  isti na prostor

izašel za da :>e prostim pukom jedno malo 
našali i poigra.

Anda mladi baron pozove ženu k sebi 
na kola. a ona je  to hitro posluhnula, mel- 
nula je  koš odzad u kola a sebe pak svoji
mi sedmemi kiklami je  polag mladoga ba
rona tak široko posadila, kak da bi mu 
kanila punicom postati.

I uslied toga joj je  jezik bil pošteno 
namazani te je  u tom vriemenu, dok su se 
vozili, mladiču, koj se je vcinil. da je  stranj- 
ski puno novinah pripoviedala, koje je  on 
več od davna sam znal ali zato ipak i/ 
pilaval; čiji je  on grad tam preko šumice 
na brežuljku i kakov je  čoviek stari gos- 
podin baron, pak onda kaj se o barunici 
govori i mnogo koje česa.

Žena je bila puna hvale te je  velikim 
oduševljenjem pripoviedala. da je stari gos
podin baron jošče jedan od onih starih 
pošlenjakah. prijateljem sa svakim. a s ljudmi 
dohár kak da su mu dieca kak pak je 
gospa barunica vrla gospa, to da nije za 
poviedali. jer ona osobno pohadja u selu 
betežnike te jo vlastoručno novcem daruje, 
ako je u kuči siromaštvo, jednom riečju. 
ona je  za okolicu ovu pravi angel, koj samo 
dobro čini.
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gledaše novi páriáménál i kurijalnu palaču. Kaj me se pako za mog buravka vu Predstava otvorena je sa euverturom 
k*r se povrnul ob .P/ 4 vuri opel vu kraljev- Magjarskoj i naročilo kod mog d oče k a vu k operi »Hunyady László*, za tim se je
ski dvor. Budimpešti najviše dojimlje, to je odušev-: popéval treči čin iz opere »Kralj Štefan«,

ijena privrženost Magjara osobi Vašega Vre- prvi čin iz opere »Bánkban«, ter plesal frag- 
O svečanost ima. koje su vu slavu čara ličanslva* ne samo °vde, nego vu Europi, meni iz baleta »Csárdás«. Car Vilim pratio 

Vilima nastavljene jučer posije podim sti«le a |jrije svegH kod rnog naroda P,amti Lsto Je predslavu s očitim interesom i izrazil 
su nam sljedeče brzojavne vjosti* ' oduševljenje za Vaše Veličanstvo, a ja mu svoje zadovoljstvo i priznanje.

,. se pridružujem, dočim poput sina uzdižem Na svršetku predstave kad su Nji-
Vu Budimpešti, L 1 . septembra. Na da- oči k Vašem Veličanstvu kao svom otčins- hova Včličanstva izlazila iz dvorske lože, 

nasnjem galadineru vu budimskom kraljev- kom prijatelju. Hvala budi mudrosti Vašega občinstvo je ponovno s oduševljenjem poz- 
skom dvoru izreklo je Njegovo Veličanstvo Veličanstva, postoji naš savez, sklopljen na dravljalo kralja i njegova gosta, 
kialj trene ože ovu zdia\itu. basen naših naroda, čvrsto i nerazrčšivo,j Posije predstave provezoše se Njihova

»Iskreno obradovan pohodom, što Mi ter je Evropi več dugo očuval mir, pa če j Veličanstva ulicama, kojimi je prolazila dvors-
ga je Vaše Veličanstvo učiniti izvoljelo, to i vu buduče včiniti. Oduševljene odanost ka kočija, pratilo je vladare gromko odu- 
služi mi osobitim zadovoljstvom, što moguj^ Vaše Veličanstvo ■ - o toni sam uvrejen 1 ševdjenoklicanje občinstva. Njih. Veličanstva 
ovaj put pozdraviti Vaše Veličanstvo vu plamti i denes vu srdcima Arpadovih odvezoše se izravno na kolodvor, gde su ih 
Mojem magjarskom glavuom i préstolnom | sinovali kak i nekoč, kad su velikoj prababi j etočekali: poklisar Szögyényi- Marich László, 
gradu. Pozdravljam vu Vašem Veličanstvu Vašega Veličanstva doviknuli: j glavni consul princ Katibor sa suprugom,
vjernoga prijatelja i saveznika, uztrajnoga »T n • p A n n gradski  nadkapetan Hudnav, pzedsjednik
suradnika na velikom dirlu mira, kojemu 1 n i državne željeznice Ludvigh; ter gospotla od
neka budu posvečene naše najbolje sile. Dajuči izraza tim osječajem saberimoj pratuje čara Vilima: državni tajnik Bülov. 
Osvjedočen u suglasju nazora, koji nas vo- sve. što možemo osječati, misliti i moliti za j poklisar grof Eulenburg. šef kabineta Hahnke, 
diju vu rešanju ove uzvišene zadače izpijam Vaše Veličanstva, u uzklik, koji svaki Magjai* j tajni savjetnik Lucanus i vnogi drugi dos- 
Svoju čašu na zdravlje Vašega Veličanstva do zadnjeg duha kliče: I tojanstveniki.
uzlikom: Živilo Njegovo Veličanstvo kralj . Ob 10 vuri dospeli su Njihova Veli-
Viliin!« | » É l j e n  a í i á  y.« čanstva na kolodvor. Vu živahnom razgo-

Car Vilim odgovoril je sljedečom zdra- Novine pišeju entuziastično o zdravicah voru šetali su se nekoliko časaka, za tim 
vicom: vladani ter su ponositi, da je car Vilim se izrukovali i kušnuli, ter srdačnim rččima

»S osječaji duboke zahvalnosti primam govoril o Magjarima tako. kako se još ni- oprostiše! Car Vilim došel je po toni vu 
srdačnu dobrodošlicu Vašeg Veličanstva. Na kada n i j e govorilo. Ovo priznanje najdrago- salonska kola dvorskoga posebnoga vlaka 
poziv Vašeg Veličanstva mogel sam poho-1 cjéniji je dar, koji ih je ikada zapal. ter izmeni s obloka još nekoliko sradčnih
dili ovaj divni grad, koji me je svojim ve- Vu Budimpešti, 21. septembra. Švetča- 0 načini vladarom. Dok je god vlak
ličanstvenim dočekom upravo zanesel. Sa na predstava vu opernem kazalištu bila je Plazil kolodvora pozdravjal je car Vilim 
simpatičnim interesom pratimo mi kod hiže izvanredno sjajna. Foijer, stubište i sve našega tara i kralja, Odlazek vlaka popra- 
historiju vilezkog magjarskog naroda čije prostorije bile su okinčene cvetjem i žele- i J e občinstvo burim klicanjem. Njegovo 
je domoljublje prešlo veču poslovicu i koji uilom. Njegovo Veličanstvo i car Vilim bur- Veličanstvo povrnulo se je za tim vu bu- 
se nije ustručaval, da vu svojoj borbama nim su klicanjem pozdravljam na putu iz dbnsku kraljevsku palaču. 
izpunjenoj prošlosti alduje dobro i krv za Budima vu kazalište. pred kojim se je sa-
obranu krsta. Imena kao šlo su Zrínyi i kupila silesija svéla. Vu foiyeru dočekali 1 - » 1 1 1 1  \ O Y O f 1 V
Sziget još i danas oduševljevaju srca svakog' su Njihova Veličanstva minister Perczel, IVAo 1 j iM M U U A .
njemačkog mladiča. Sa simpatičnim udivlje- minislerski savjetnik Huszár, direclor Kaldv n .. . , , ..
....m popratili smo .ni proslav., tisučgodiš- j (echn.Ok, ravnatelj Szilágyi. Kad : u Njihova ' ros"" ° ' f  ! P08'"1'"™
njive, šlo j»  je vjerni n.agjarski narod, s,- VoliCansIva „lupila vu dvorsko ložu zaori ™  *s,d" » " n ',,wl>:lal,!e
kupljen oko svoga ljuhljenog kralja, izne- hižom oduševljeno klicanje občinstva. Car ... , 1 1 J i i
nadljivim sjajem obavil. Ponositi gradjevni Vilim imal je uniformu austro-magjarskog l)onoN,l,J
spomenici*svenoče o njegovu unijetničku generala konjaničtva. car i kralj Ferenc — Budimpešt.mske novine s oduševlje- 
nastojanju, dočim je uredjenje željeznih Jožef uniformu pruskoga maršala Vu ložama njem komenliraju veoma Ijepe po magjarski 
vrata otvorilo trgovini i prometu nove pu- sjedile su najpreštimnnešc ličnosti Magjarske. narod reči čara Vilima. kojimi je uzvrutil 
love a Magjarsku uvrstilo kao ravnopravnu gospoda od pratuje njemačkoga čara. ter nazdravieu Nj, Veličanstva našeg premilos- 
medju ostale velike kulturne narode. diplomatski sbor, ministri,dostojanstveniki itd. tivog kralja Ferenc Jožefa.

Sada zapita mladi baron, jeli la gos- Anda je sad mladoinu baronu bilo šale S t  ftl-ŠI Ul j)ril)OYOSt.
podska familija ima i diecu i jeli i ove dosta le si je Ivrdo preduzel neizdati se
žena pozna. Na lo odgovori žena: tko je nego liepo mirno i liho hiti pak si Veh se: to je strašna pripoviest, koža

»Je imaju jednogu dečka, ali ov ju pravi prelistavati, jer glas púk... I. j. kaj puk o mi se ježi i lasi mi u višak sloje, a lo 
nevaljanec i cicit zmetenko, a oni toga ipak » j««  «ovorl 10 J° sad Cul>. » lz 4ko1- akoP- n,lko ««»1»«®- J* to zlo rečeno, jer koža 
nisu zaslužili, ova poštena i dobra gos|.oda! rem je uviek nos.l druge . tretje rede, mu se Cov.eku nemre jež.U jer bi mu druga« 

Ja ga ravni« nepoznani, ali se u obče i e 'Pak Još l’°  «lavl Venela ona la'",ska moral. budi. prifet. rasli; nego las. m. se 
poveda da je po svil. školab s drugemi i »^ ‘ka. koju je još nekak težko... muko...!ježe. I. j u višak stoje svaki za sebe. kak
tretjimi redi se boril i prepadal, jer je mis- f™ ' '»« "orvalsk. prevrni. . koja u lal.ns- njegov, lmdli. a koža .... se guš«., lo jest
lil.'da jedrn, plemenitaški bogali napul.- kü"' kas.; V ox popul, vox De.« Uit. po postaje onakova kakovu vidimo ..a zakla-
iijei.ee nelreba nikaj učili. Sad pak. kak horvalsk.: glas puka. glas Doga. »uj gusk., le kakovu čov.ek . onda more
čufem, se okolo steple i nikaj nedela izvan Kad su anda avak u ugodnom spo- dohiti, ako mu je zima. 
da u lov hodi i selske dievojke okanjuje, menku se do križanja popelali, ostavit je Pri svem pak lomu guščenju i ježenju 
pak čeka (tok roditelji oči zapru. I onak baron u varaš vodeču cestu na desno ležali je još najliepše to, da ta strašna pripoviest, 
nebudu dugo trpelo, dok im skrb srdce raz- a on je vojke potegnul na lievu stran proti koja tolike u strah natirava. niti je kada 
pori, a onda to veliko boga Ut vo več na šumici tak. d a je  žena morala iz kol dole; bila niti i kada bude, ali ljudi su več lakovi 
obloke odleti van u sviel i ja se mozbit žiti. koša s piščanci si opet na ledja naprtiti da oiide imaju svoga nosa gde ga nebi 
ioA doživčm da bu taj nevaljanac pred moja i svoj put u varaš pieške nastaviti. trebnli imati. ono pripoviedaju kaj sc dogo-
vratu falat kruha tlošol prosil. Urš da je , sad 8U si obo(Jva premislavali, žena, dl!° 1 0,,0«a “  ^  ...li je bilo
ver posvud. i židovom i krščenikoin dužen. za^Mj j e |nj mladič na jedan krat mučeči i 111 1 V* V . . .
jer se visoko karta , na kartal, puno zgubi; ^„ogrudan postal, a mladi baron opel. jer . / m,a. J** '" *«•? « PreloK»
veli se, da nekoje noči zna . po više hiljadah je K((l u. u' imravskoj far„i, nešminkanu vkrf"" ',rl lan' bl,zu knža' ~  e,n
forinli zgubili. Je. je, ta dobra gospoda imaju ^  ^ui svak' za kr, m" z,lil
slini svojim nevalianim falotom pravi križ. . v■ , , Tam okolo stola su sedeli i svaki svoju
pak ako to nebu zločest konec imelo, lak . Mozbit mu je dobro črnilo i ako mu Bašiču vinca pili. jer Miška uviek pravim, 
se nek nezovem Kata Kupunarka! To mi Je .unl f)' n,komu ne^ude ve*ĉ e vestdJe dobrim i zdravim vincern dvori, sami oko- 
nek vieruju mladi gospon preceptor ili tko roditeljem. leánjj snse(jj i0 j e Tkalčec čižmar, Hlas-
su;* ! jtec klobučar, llikki šoštar, Kodi čižmar,



Nase vjesti o boravku čara Vilima vu Dr. Wlassics Gyula ■ »>»«) prema Omahi (Nebraska) koji je put
RudimpeSt, imamo Popuniti joS^sljededim Mj(lislru pravomu nutraS„jemu tajnemu Taj' p re v a lje n 'je *  ovil, dana »
po an 0 8 ‘ma BOtskom slonu iz- tolnaeniku Njegovoga Veličanstva, našeg zbir- 24  Vure! Vu posljednje 4 vure tog pula
vebčanstvenoj *radi ™  l  ^  , * kotara ablegatu je I. Károly ru.nunjski juril je vtak najvekšom svojom brzinom,

{ K s r t e i a i r K i r  « - » « * •  ' - s  ............................  ‘ "™“  - » j  a . . . . . .  .w V »  „•
stubiSte, kupola, loggia sa preljépim vidikom Podehl- Jed™  VU1U lrzm,om, . od Ždf0 klomelra
na Dunav, Budim i budimsku goru, slikarija, ”Est’ e8t- e8i vu vur putovalo 1». se okolo célé ze.n-
sklad uporabljenih farbah, vse se je to čara Tak se zove izvrstno muškatno vino Ue samo dana.
Vilima tako dojmilo, da je vu stubištu ski- vu Monté Fiascone sa visinak jezera di ježke posljednice doktorske nemarnosti, 
nul kapu s glave i oduševljeno rekel: »Fred Bolzena. Svoje ime zahvaljuje sljedečoj za-
toli uspjelim djelom mo.ia se za istinu ski- nimivoj anekdoti: Na svom putovanju na- Fred kaznenim sudom vu Mannheimu 
nuli kapa!« Isto tak dopala se je čaru ložil je biškup Ivan pl. Fugger svojemu slugi, dovršena je nezdavnja kaznena razprava 
Vilimu nova palača za pravosudje i njezino da pojde napred i da pri vsakoj krčmi, vu proti praktičnom doktoru dr. Hacku zaradi 
nutrešnje uredjenje. kojoj najde dobro vino, postavi (najpiše) propuštene nuždne pažnje kod pisanja re-

0 svetčanom obedu imamo popuniti na zidu napis »est.« Dojduči vu Monté bias- cepta. Isti je doktor bil došel iz Leitmena 
naše vjesti još time, da su istoniu nazočni cone, našel je sluga najbolše vino od vsili vu St. llgen, da tamo vrači. Medju betežni- 
bili zvun obedvih vladarah i članovi pre- vinah, koja je pil na vsem pulu, ter stavil kali bilo je i 3 ljetno dčte zidara Krafta. 
višnje vladalačke hiže, nadvojvodkinje Ma- izvana napis trostruki: *est, est, est!« l)ojduči Doktor je dčte, koje je imalo betežne oči, 
rija Jozefa, Klotilda i Augusta, ter nadvoj- biškup do krčme, našel je vu njoj pijanoga samo površno pregledal, ar se je ono terzalo 
vode Ferenc Ferdinand, Oto, Jožef i Jožef slugu, ter je i sam počel piti i pil je tak i branilo, Dr. Hack pripiše prašak za oči. 
August, za tim najvišeši dvorski dostojanst- vnogo toga vina, da je vumrl. Gda su za- On je zvun sublimatske raztopine hotel 
veniki, ministri, diplomatski shor. članovi kopali biškupa, napisal mu je sluga na j zpripisati i calomel, nu kod pisanja se je 
magjarske aristokracije, vojnički i gradjanski grob napis: »est, est. est! propter nimium bunil, ter mjesto calomel napisal još jeden 
dostojanstveniki i predstavniki javnoga ži- est hic Joannes de Fugger dominus meusjput sublimat, tako da jena receptu mjesto: 
vota Magiarske. Posljednje rčči zdravice čara mortuus est.« Taj se napis još denes na- »calomel subtilissime pulverat« napisal: 
Vilima »Éljen a király« učinile su dubok hadja vu cirkvi San Flavinio. »sublimat subtilissime pulverat.« Apotekar
utisak na sjajno družtvo, koje ih je popra- Reau|e za žjYOt vu Leitmenu pazljivo je včiril ženu. da je
tilo oduševljenim klicanjem »Éljen! 1 Hoch!« %r . . * . . . . . .  .. , to najjakši gift, kaj ga imade, ter da neka

Vll ' li&tn n,.o|ji io r>1, Vu Jedn0J staroJ knJ'šl od g°dme vrlo oprezno spravi to. Zena je rekla apo-
v \ viHliJvim 7oninianiem razvitek svet i oahadjaju se ove regule, vu kojili sloji ko- tekaru. da hude doktor sam včinil uporabil
Vihm vidljivim zanimanjem razvitek bvet-i|jko treba vremena za pojedino zadovoljstvo vračtva na to se ie anotekar vmiril 
čane predstave, a osobito mu se je dopa- . , . , , 7adovolien za c r  a * . J apoieaar vmir i., . en mqmareirrm (0Uka- Ak0 noces c,a Duc,es zadovoljen za SIjedeci dan dojde žena s detetom opel

.“ . i . ^  /  . Jeden dan’ onda se da' P°dbrili 1 P°česati: k doktoru. Nije opazil on na Akaiul iciuoni mužikom (glasbomt i plesovuna. ako hočeš da budeš zadovoljen zajeden nari8ane mertvečke glave i napisa »gifl«
Razsvjeta grada koja je dostojno zaklju- tj edoll a p baj d na gostuvanje; hočeš li zesipal on detetu pražak vu oči. Déle je

čila svetcanosti vu slavu njemackoga čara. da budeš zadoVoljen na pol Ijeta, daj si vriskalo strahovitno (užasiio). Od boli se
pretvorila je Budimpestu vu bujno morje; napraviti Ijepu hižu; ako hočeš da budeš |lita |0 domaj pri hiži po postelji i znolli 
raznogojnog svjetla. Osobito hepo bile su zadovo|jen za celo Ijeto. vzemi Ijepo mladu d rap a|0 po zidu kraj posteljice svoje, Dok- 
razsvétljene obale Dunává 11 mostovi, a s ženu; za dva (jeta da bude$ zadovoljen. tor | jat.k bd Je p0Zvan naskoro. Pogledajuč
citadele su se neprestano dižah vu ziak berbaj ji„eika od bogatoga strica; a hočeš na ^katuljiru pomisli vu prvi mah na
sjajm vatrometi vu vsake lela farbah i b da budeš zadovoljen dok si živ, a h budi Zabunu apotekarovu, nu kod ločne izlrage 
impozantim dimenzijama. Na pijaczu Ferenca _  umj eren, „lertučljiv prvidel je, da je on sam počinil falingu
Jožefa i na svih drugih pijacov, na javim . . . .  F A4 , , .. . , ,,
sgradama i privatnim palačama bili su ude- 15 2 4  kllometra »  2 4  vure' ' < leL Je l'd«> odpeljana vu Heidelberg na
šeni pojedini razsvjetni objekti sa razno- Tak brzo (hitro) išli budu vezda naj- kl!'"ku ,za *d? ^  Ikonstatovah, da e 
bojnim električnim svjetlom. Vu svim uti- hitreši cugi (vlakovi) vu Ameriki Družtvo . 01 ^ 0:„IK‘ Jabuu<'t: 1 a ,!e l<Ll
cama vrvel je svét . divil se razsvjeti, ka- pacifičkih željeznicah vu Uniji dalo je néz- P °dPuno os1léPdo- fužen 1° bd zarad‘
kove nije glavi grad Magjarske več zdavnja davuja načiniti lokomolivu za najhržu mo- . ? ? ' ne ede počrnjene iz nepazjnos i
videl. guču vožnju na željezniei. I.okomot.va ima ^kto r Hack moral j e  roditelj,.na deteta

Kad se je nakon odlazka čara Vilima broj 39 a vlakovodja pri prvoj spróbani °®,Kura 1 »volu od /aiOO muraka, o« 'oji
vračalo Njeg. Veličanstvo vu svoj dvor, vožnji zove se Thomas Grogan Kakli poseb- ve( P° ° f ' :>* * * maraka, a os a 11
pozdravljalo ga je občintvo vu vsim vuli- ni vlak sa više vagona i vnogobrojnimi 2o0°  ',,arakah’ duže" 'e da" okl° l,[a
cama burnim klicanjem: »Éljen a király!« pulniki juril je vlak 39 iz Evanlona (Wya-.^T11! 1 !®*’a ob®udJe'' Je od suda lia It0 ’11 
_________________________ __________' ______J _______________________ __ od oOOO maraka. Apotekam nije dokazana

ni najmenjša krivnja.
Negjerat krojač. Malek šoštar. Detel krojač, gjernijega drže, koj se bu ufal po noči pri
Štefek pintar i mnogi drugi, koje sve u mrtvem ostati sam. Snég vu Alpama.
tmini, jer Marica još nije lampu vužgala. Frijalelj šoštar se na ovo laskanje nije \z Innsbrucka javlaju, da je kod Tra-
nisam mogel prepoznati. samo malo gizdal. nego je za dva pednja f0ia zapal snčg 30 cm. visok. Na cesti

Tu se je razgovaralo o svačem. a naj- zrasel i odmah obečal da bu taki tam. Jerbo izmedju Francezhöhe i Stilfserjocha morali 
više o junačtvih. Gospon šoštar je lordih pak je tam polag mrtvoga šnajdera, kojega su zaradi snega opustaviti promet. Vu Svi- 
da njega niti sam črni iz pekla nebi mogel je izbi Ij n na skolkah našel, jedne él i tlelo rarskoj obustavljen je s islog razloga poš- 
prestrašiti, — »a ne tak kak tebe jarac« — zgolaval. On ga je za mrtvoga držal, jer tarski promet izmedju Furka i Oberalpe. 
je rekel pogtednuvši na gospona šnajdera za njihov dogovor nije znal, i vrlo mu je 
— »koj se odmah svega prestrašiš i istoga bilo žal za njega, da je tobož umrl.
vietra, pak zato i nosiš peglajzlna sobom, okolo pol noči si šoštar klince zabija- . “  Zldovi b.udf\.vu 0N’U, srí‘(i" ob*Ul]
da te nebi jednoč, kad spuhne, u Dravu juči polag navade malo zafučka. a lobožnji žaval' SV0J najveksi svétek, tak žv.iii 
odnesel«. mrtvi šnajdar se sedne i muklim glasom ' Url (tn

»Ti buš meni to platil!« misli si gos- veli: »Ako je čoviek pri mrtvem, tak nek V  L- ’ r , , v
pon šnajder pak se s-ostalemi prijatelji do- nefučka.« Snajder je mislil, sad bu šoštar iNokílJ Zil K ITI 10 K CílS.
spomene. Dakako. da ono kaj su med so- od straha pobegnili Ali se je vkanil, jer « . ..
bom zaključili, nije izišlo na javnost, ono šoštar je bil izbilja gjegjcren, p;«k je stupil «i >oi a \ i  s« .
je ostala lajna. do mrtveca te ga je pričel kladivcem po Jeden gospon je putuval vu nekoj varaš.

Jedne večeri dobeži gospon H lasteč glavi luči riečmi: »ako je čoviek mrtev, tak Truden je bil od velikoga pula, zato j«‘
k šoštaru pak mu ves zasopljen pove no- nek negovori«, tak da je šnajder moral iz zapita! jeduoga bližnjega pástira, jeli on
vinu, da je pred jednum vurum prijatelj hiže pobeči. nebi znal nekakovoga prčdnoga pula, poko-
šnajder naglo umrl i več leži oblečeni na | 0Vak se je zvršila ta strašna pripo- jim bi on predi mogel vu taj isti varaš
skolkah, a on sam da je došel prosit, da bi viest. poslie koje je šnajder imal još neko- dojti.
šoštar hotel mrtvoga verostovat iti, pošto |jk0 j,,; glavobol. Pastir je rekel da zna, samo odmah
ga u ovom kraju Preloga svi za najgje- Mim. Kollay . zapita gospona: Jeli znaju nemački V



O j

Gospon je  rekel, da zna.
Pastir mu odgovori: Onda budeju mog

li onut iti.
Gospon je  ostavil pastira i odi šel je  

po rečenim putu.
Nego je  nč mogel dugo putuvati, ar je  

tam jeden hudi berek bil
Razsrdi se gospon i ide nazaj k pas-! 

tiru pak ga počne šinfati (špolati), zakaj g a ! 
je vkanil?

Pastir pak mu nato o vak veli: Moj 
gospon! Im sem ja  čul, da je  s nemačkim 
jezikom po cčlim svetu moči hoditi, a oni 
su pak niti kroz ovaj berek nč mogli prčk 
odijti.

Složil: K o ő s x  A n  t n l .

Nyilttér.*
K rovat alalt közlőtökért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nőm vállal folelősségot a S z e r k .

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 trt Hő kiig mo
toronként — valamint fokoto, fehér, szinos H n w e -  
h e r g - s e l y e m  Hő krtól 14 Irt Hő krig méterenként 
sima, csikós, kocxkázott. mintázott. Hamaszt sat. (mint 
egy *240 különböző minőség. 2000 szili és mintázatban 
sat.) a megrendelt áru poslabér és vám mentoson a ház
hoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Henne- 
berg G. (cs. és kir. udvari szállító i selyemgyára Zürich
ben. — Svájczba czimzett levelekre 10 kros, levelező 
lapokra ő kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel.mi 
jrt megrendelések pontosan elintéztetnek 4

Hirdetmény.
Práva-E^vlmz községelöl

járósága a .Muraköz" 3ti-ik 
számában megjelent földek
re az árverés megfellebbe- 
zés folytán

október hó 10-én
délután 2 órára újból kitűzi. 

Dráva-Egyliáz, 1897. okt. 1. 

Horváth Mihály
1 873 1 — 1 1» i ró .

3717/tikvi sz. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A perlaki kir. jbíróság mint llkvi haló

ság által közhírré tétetik, miszerint a 
Csáktornyái takarékpénztár r.-L-nak Hor
váth Ignácz végrehajlásl szenvedő ejteni 
végrehajtási ügyében 700 írt toke. ennek 
1896. évi október '»-tol járó 0 %  kamatai, 
5 frt 65 kr. óvási. 1 , %  váltódij 25 Irt. 
07 kr perbeli, 17 frt 15 kr. végrehajtás 
kérelmi, s ezúttal 13 frt 35 krban meghatá
rozott árverés kérelmi költségek, a muraközi 
tkpt. r.-t. végrehajtalóuak ugyanazon végre
hajtást szenvedő elleni 75 Irt. tőke s jár 
iránti, és Spiegel Albert végrehajtatónak 
ugyanazon végrehajtást szenvedő elleni LoOfél
tüké s jár iránti követelése behajlása végett 
a n.-kanizsai kir törvényszék (perlaki kir., 
jbiróság) területén lévő, a pálinoveczi 167 
sz. tjkvben foglalt I. 62, 61, 10 í. 189. 
185 hrsz. ingatlanok együttesen n20 írt. 
kikiáltási árban Pálinoveczi községházánál 
Spiegel Albert utóajánlata folytán

I S I I 7. é v i  o k tó b e r  h ó  7. n a p ló n  
d é le lő t t  H ó m k o r

YVollák Rezső felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen el fognak adani.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

IO°/0-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben, még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 75 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó ()% kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Pe r l  a k, 1897. évi julius hó 23-án 
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I. magyar királyi szabadalmazott.

Osztály so rsjá té k



| K ö h ö g é s
rekedtség és elnyálkásodás ellen a legjobb hatású szer a RETHY-féle

p e m  e t e t  n - e z  n k o r k a
! moly ozon bajokat gvorsan megszünteti. kapható minden gy.igyszortárban. Kgv ^

doboz ára'30 kr. 5 dobozzal I frt 50 krert bérmentve küld cL

r é t h y b é l a
gyógyszerész Békés-Csabán j

j x  Csak akkor valódi, ha minden doboz ionokon aláírásom látható. /

SZ IVATTYÚK M ÉRLEG EK.
minden neme, házi, nyilvános, mező- |  W  I  ll‘^ ol,,‘ .javított rendszerű tizedes
gazdasági és iparezélőkra. százados és hídmérlegek tűből és vas-

W í  / ’ r béil, kereskedelmi közlekedési, gyári, mező-
« « /  MB U  1\ A  ü  %m I gazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek,

Hower-llai IT-féle szabadalmazott inoxydálási merlegek házi használatra, barommerlegek.
inódszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda Commandit-társaság szivattyú és mérleg- 

% ellen védve. gyártása.

2  Árjegyzékek ti#  P A D U C I Ü Q  \A/íz>n I . W allfisehgasse l í .  sz
g  ingyen és bérmentve. W ■ U n r \  V L l i O ^  w w icn #  Sohwarzenbergslrasse (». sz.

H I R D E T M É N Y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  Királyi Pénzügym in isztér ium , ellenőrző közegei 

utján, az Első magy. kir. szabad tisztái y sors játék I osztályára szóló sorsjegyeket fölülvizsgáltatta, azok a léíelárusi tó
nak elárusitás végeit kiadattak.

M a g y a r  Királyi Pénzügym in isztér ium  által jóváhagyott sorsolási terv itt következik

A m a g y .  ki r.  s z a b .  O s z t á l y s o r s j á t é k  s o r s o l á s i  t e r v e .

100,000 s o r s j e g y ,  50,000 n y e r e m é n y .
Első osztály Második osztály Harm adik osztály Negyedik osztály Ötödik osztály Hatodik osztály

Betét 12 korona Betet 20 korona Betet 32 korona Betet 40 korona Betet 32 korona Betet 24 korona
Húzás : Húzás : Húzás Húzás : Húzás : Húzás :

1807. november 11. és 12 1807. december 1U. és 11. 180S. január 1 »•> ó. 1808. január 2(1. és 27 1808. február ló. és 17. 1808. márcz. O-lől ápril 0-ig

Nyeremény Korona Nyeremény Korona Nyareménv Korona Nyeremény Korona Nyeremény Korona Legnagyobb nyeremény szerencsés
1 á 60000 1 70000 1 á 80000 1 90000 I 10 00 00 esetben
1 á 20000 1 a 25000 I 30000 1 30000 I 30000 . ~  ~  pw /-w
1 á 10000 1 , 10000 1 ■, 20000 1 20000  I 20000  I .  U  VJ U  , v J  W
1 á 5000 1 5000 1 * 15000 I 15000 1 » 15000 Korona
a á 2UOU 6ÜÜÜ H á 300(1 í M MM > 3 á lUXXI 3»XXK) 3 á KXXX) 30000 3 á 1(1000 30(KK)
ó á 1(XX) 5000 ö á 2000 1U000 5 á 5000 250U0 5 á .*000 23000 3 á 3000 2300)
8 á 500 4000 8 á 1000 8000 8 á 2000 10000 8 á 2000 10UHI 8 a 2000 10000 Nyerem. . . , , . . W.AA

30 á 300 ÍM100 20 á 500 10000 10 á 1000 HXXK) 10 á 1»XX) 1000») 10 á 10OO HMM) Kor, l á 6UU1RH) ÖtHHHM)
» 100 30X) OO á 300 18000 70 á 500 35000 70 á 300 330X) 70 á 300 3Ő»KX) i  nyór 1 . {-00000 400000

*■*>> ;t 40 IlOUKI 300» > á 80 312000 4‘.KM) á 130 037» XK) 31)00 a 170 Hw> 31HMI á 2U> 78»KUM J  ' j 200000 200000
3(XX) nyer. Kor. 241XJOO 4»KX) nyer. Kor 477000 300») nyer Kor 80S»KX) H»00 nyer Kor. 034WX) 4000 nyer. Kor ÍOOUIOO *  ̂ “ ToOdOO 100000

I * 60000 60000
Bevétel M É R L E G  Kiadás l \  l á 40000 40000

, f i  2 A 80000 60000
100000 sorsj., I. oszt. á Kor. 10 2 ^  1000000 8000 nyerem,, I. oszt..................  240000 t.Z \\ x 20000 60000

97000 > II > » v is  3  1746000 4000 II . 477000 f f  20  a 10000 200000
98000 * III » 80 ^  2790000 5000 III 898000 l  50 á >000 250000
88000 > IV. » » » 38 |  -  3344000 4000 » IV 934000 I  * ° °  » - 00,) 800000
84000 . V. . , , 30 |  f  2520000 4000 . V. . .064000 “ ™  ‘  ' j ™
80000 * VI. 2 2  176(>(„,(> 30000 VI 9550000 jjJJJh! I  20 0 5560000

Kor. 18160000 nOOOO nyer. Kor. 18 16 0 0 0 0  80.000 nyer. és dij 9 550,000

Az I. osztály huzasa 1897. november ho II. és 12-én lesz. A húzások a magyar királyi ellenőrző hatóiag és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosán történnek, a Vigadó termeiben. 
Sorsjegyek a magy. kir. szab. Osztálysorsjaték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1897. október 1 A magy. kir. szabad. Osztálysorsjáték
I G A Z G A T Ó S A G A .

m______ 1 1 L ó n y n i  U n  z n i

Nyomatott Fischel Kiilöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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