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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 
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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. liivatalos közlönye.

Elfajulás.

A halottak száma^jjfcszt#, »módon nö
vekszik. Nem azoké, kiK'a terfhészet örök 
és megmásithatlan törvényeit követve, pi
hennek el, mert éveik beteltek, idejük lejárt. 
A statisztika, mely ezeket nyilvántartja, nem 
mutat ki változást a halálozási arányokban, 
vagy ha igen, úgy ez a változás, hála a 
gondozottabb közegészségi viszonyoknak, hála 
a preventiv óvószereknek, csak javulásban 
nyilvánul. l)e növekszik azoknak a száma, 
kik testi és szellemi erejük teljes birtokában, 
ép tagokkal és viruló egészségben mégis 
száműzik magukat a polgári halál rideg bi- 
rodalmába. A hírlapok hasábjain nagyon is 
sokszor találkozunk avval a szenzáczióval. 
mely egyik vagy másik előkelőségnek tár
sadalmi köréből való száműzetéséből bur
jánzik fel. Mikor kisül a nagytekintélyű po
litikusról, hogy befolyásával kufárkodott. a 
kaszinóbeli gentelmanról, hogy kártyázás 
közben a szerencsét korrigálta, a közhiva
talnokról, hogy sikkasztott, az ügyvédről, 
hogy csalárd üzleteket kötött, vagy az or
vosról, hogy inegrabolta a halottal, hogy az 
élők örökségét ellophassa, slb. stb.

Pedig ezek csak a súlyosabb esetei 
annak az általános nagy betegségnek, mely 
a müveit osztályból ép úgy szedi áldozatait,

akár az influenza, vagy a tífusz. A könnyebb 
esetek, bár beszámításuk gyakran nem ke
vésbé súlyos, többnyire kikerülik a közvéle
mény fórumát, mert bősük élég szerencsés, 
hogy minden feltűnés mellőzésével eltűn
hessen. És a polgári halottak ezen fajtája a 
legveszedelmesebb, mert az ő számukra még 
lehet feltámadás.

Ezek a sűrű erkölcsi elhalálozások 
szomorú jelenségei a depravácziönak, mely 
talán nem is annyira az egyén bűne, mint 
a koré. Utóvégre is azok az emberek, kik 
csak azért követik el a rosszat, mert kedvük, 
gyönyörük telik benne : a ritka kivételekhez 
tartoznak. Azoknak, kik annyira ellentétbe 
helyezkedtek a társadalom felfogásával és 
ítélkezésével, hogy kénytelenek reá nézve 
megsemmisülni, kik vagy beszednek egy 
ólomlabdacsot, vagy átvitorláznak Amerikába, 
vagy pedig rezignáltan eltemetkeznek a bör
tön falai közé, azoknak legtöbbje nem ön- 
erélyéből, hanem gyöngeségből hagyta el a 
becsület nehéz útját és lépett a bűn ös
vényére.

Mert életviszonyaink, fájdalom ! olyanok, 
hogy könnyen ráterelik az embert. Társa
dalmi életünk délszaki kerthez hasonlít, 
melynek buja szépségű, de lázatlehelő nö
vényzete közt sűrűn nő a kisértés méreg
fája. Korunk túlságosan hódol az anyagnak

és szívesen megtagadja elismerését a leg
előkelőbb szellemi nagyságtól is, ha ez nem 
tudja előkelőségét külső megjelenésében is 
érvényre juttatni. Megköveteli a disztinkcziót 
a ruházatban, az öltözék kifogástalan ujdi- 
vatu szabásában, ha keveset is törődik avval, 
váljon ki van-e az előkelő szabóműhely 
számlája egyenlítve. Nagyon lábra kaptak 
költséges szokások, melyek alól a jobb kö
rökhöz tartozó ember, büntetlenül magát ki 
nem vonhatja. A szórakozások közt a já 
téknak jutott a legnagyobb szerepe, de nem 
annyira a testedző, mulattató sportjátékok
nak, mint a turffogadásoknak, a kártyának. 
A kaszinók és klubbok csupán a kártyázás 
kedvéért látszanak létezni és mindenesetre 
legföképen a kártya jövedelméből fedezik 
kiadásaikat. A kártyapénznek és biliárdpénz
nek kell behoznia egy kávéház bérleti össze
gét, ha a vállalkozó üzlettulajdonos prospe
rálni akar.

S hozzájárul azután még a drága házi 
élet. A kiadások nincsenek mindig arányban 
a bevételekkel. A gondatlanság, mondhatni 
könnyelműség a háztartás berendezésében 
nem egyszer teremtette meg szomorú követ
kezményeit.

A feleség finom Ízléssel ugyan rendezi 
be a nagy költséggel bérelt lakást, telerakja 
szépen faragott bútorokkal, finom kárpitokkal

T  Á R C z A.
Eltemetett nyomok.

Megyek már. Vissza sem jövök 
Solisem látjuk már egymást, úgy lehet. 
Léptem nyomán haraszt zörög,
S a szél vörösre futta az eget.

Az ut porában hosszú nyom vázét 
S elvész az ajtó küszöbén ;
Csak ez köt már hozzátok engemet,
Az ut porán a nyom enyém

Megállók még az ut felén.
És el-elnézem, hogy az őszi szél 
A kerti útnak peremén 
A hullott lombbal és porral tánczra kél.

Kiméivé, félve, játszva átsuhan 
Az utón látszó nyom felett,
Aztán befújja lágyan gondosan —

Hozzád az többé vissza nem vezet.

J. V irág  Béla.

M á m o r.Irta : B á tta sz ó k y  Lajos.

Nem tudom, van-e úgy azzal más is, de 
nekem néha olyan nehéz a fejem. Nem iszom 
semmit és mégis mintha a mámor színes kolloid

jai járnának vidám tánczot a szemem elő tt: reám 
borul egy rózsaszínű, ujjongó, elhízott hangulat, a 
melytől megtelik a szivem és a mely nyugtalan, 
izzó pezsgéssel keveri fel a véremet. Ilyenkor el
vész előttem a külső dolgoknak a zavaró hatása: 
lelkem mint a prizma a napsugarat bontja alkotó 
elemeire, a benyomásokat és a mi belőlük bántó, 
Íztelen és szürke, azt visszautasítja, nem fogadva 
magába mást, mint a derűset, színeset, világosat. 
Olyan ez éppen mint egy mámor.

Mert úgy kell annak lenni : mámor kell ahhoz, 
hogy valaki szépen lássa a világot. Pesszimista 
bölcselők, az élet nyomorúságairól szomorú dalt 
mondó poéták és maga az a kellemetlen valóság, 
a konkrét, brutális mindennapi élet, mind azt a 
tudatot gyökeresitették meg bennem is, hogy nem 
kívánatos dolog létezni ezen az unalmas világon, 
a mely tele van robottal, kötelességekkel, fájda
lommal és a melynek az öröm olyan ritka —  
óh de drága, de illatos, de kevesek által elér
hető virága.

És vannak komor, józan, hideg napjaim, a 
melyeken meghiggadt vérrel, eltompulva, egyked
vűen huzom a magam igáját, súlyosan érezve azt, 
hogy szomorú dolog üres zsebbel, tele óhajtások
kal, de reménységek nélkül ledobva lenni a léte
zésnek ebbe a szomorú, változhatlan véletlenébe.

De azután néha, hirteleuül minden logika és 
külső ok nélkül, mint egy szeszélyes szerető lep 
meg az a sajátságos, kellemes, csak a bor első 
könnyű mámorához hasonlítható állapot, a mely
ről beszéltem.

Olyan vagyok ilyenkor mint a puhány, a 
mely behúzódott kagylójába. Kgészen egyéni, egé
szen belső benyomások változtatják meg a lelkem

állapotát, a melyeknek semmi közük a külső vi
lághoz, a melyeknek nincs látható, tapintható, érez
hető okuk, hanem misztikusan függetlenül az agyam 
sejtei, a szivem rostjainak refleksz működéséből 
magyarázhatók meg.

Talán Guy de Meupassant, a ki olyan utól- 
érhetetlen volt az ember belső világa rejtelmes 
titkainak kihüvelyazésében, ha érzett ilyet, vilá
gosan, szinte megérezhetően meg is bírta volna 
azt mondani.

Én nem bírom ; csak az világos előttem, 
hogy olyan jó dolog az, mikor az ember szive igy 
megtelik harmóniával, lelke sejtésével minden szép
nek és kellemesnek, a miről csak világéletében 
álmodott. Akkor ődüngve, szinte botorkálva járok 
az utczán, a melyen meggyűlt a szürke őszi eső 
lucsokja. Csupa kellemes emlékezés gyűl fel agyam
ban, olyanok is. a melyek talán hazugok, a melyek 
talán nem is engem értek. Egy-egy édes melódia 
szakgatott hangjait hallom, vagy csak érzem ; az
után belebódulok egy ismerős illatba, a mely ta
lán, valamely édes, meleg, puha asszonyi nyakból 
maradt vissza az érzékeimben.

Hallom egy selyem ruha susogásának halk, 
ingerlő zörejét és átmenet, összefüggés nélkül 
eszembe ütlik egy téli este, a melyen egy puha, 
lágy szőnyegekkel boritott kis teremben valami 
igen-igen jo pezsgőt ittam, elterülve az egyik ala
csony, törökös pamlagon, az ajkam között egy 
finom, illatos, gyenge cigarettel. azok közöl a melye
ket olyan nagyon szeretek.

És ezek a hangok, az erős, édes illat, n pezs
gő, a suhogó selyem, —  mind, mind, a mit oly 
édesnek, oly kellemesnek ítélek, száz kötelékkel 
fonódnak bele a lelkembe, egy kaotikus, zavaros,



és drága szőnyegekkel, de azért a gazdának, 3.025 sz. az épületet s a menet odaérkezésekor im-
bár több cseléd is készen áll, hogy kényei- Zalavármegye kir. tanfelügyelőjétől. pozáns görögtüzel gyújtottak,
mét szolgálja, otthon még sincs, legalább Zalavármegye mindenféle fokozatú állami, 1 Hétfőn reggel 10 órakor a képviselő
nem igen ér reá, hogy azt élvezze, mikor államilag segélyezett községi s községi jelle- testület díszközgyűlést tartott, a hol úgy a
majd minden idejét lefoglalja a gond, hogy gQ népoktatási tanintézeteinek igazgatóihoz nagy nap emleke, valamint Ö Felsége a
honnan teremtse elő azt a tömérdek pénzt, s tanítóihoz király f. évi szeptember hó 25-én kelt és
melyet háztartása elnyel, mivel fizesse ki a ~ királvunk szentem- BánffyDezső miniszterelnökhözintézett örökké
jourok költségéit es a nagy szabószamlákat . ^  «  ^ . g  kJ ra|o| J ézell nevezetes kézirata, jegyzőkönyvileg meg lön

A deíiczit pedig a fényes hajlékban ál- Magyarország miniszterelnökéhez avégből, 10™ kltve- 1,n”e . azulán “ képviselők testule- 
landó tanyára lel. Mikor a hivatalnok fel- h a mu|t idők kiválóbb alakjai, kik a l,le* a hel'’bel| agost. lntv. evangélikus temp- 
veszi fizetését, nem tudja mit fizessen ki nemzefi élet különböző téréin magukat ki- |°™ ba vonultak, a hol Szilvágyi Gyula ev. 
előbb: lakpénzét még egyszer annyival meg tüntették, szobrokkal örökiltessenek meg. lelkész nagyhatású beszed kíséretében lelek- 
kell toldania, hogy kielégíthesse a háziurat, , , emelő isteni tiszteletet tartott, kisérve Miklcr
aztán a sok esedékes részlet a hitelre tett Az uralkodói bölcseségnek s a magyar j Gyözö evang tanító szép és hatásos éne-
bevásárlások után. és azok a váltó terminu- nemzet 'gaz ragaszkodását méltányló atyai kei által.
sok. Nem futja ki a kevés jövedelemből a Jo g n a k  messze időkre kiható, magasztos „ k a sz to s  és hazafias finnen
sok kiadás fel kell szakítani eev ui naev okmánya eZ, mely tárgyánál fogva felette n ezzel a ma0aszios es naz.iiias unntp-
sok kiadas, tel kell szakítani egy uj, nagy ifinsáeunk szivében a nem- sé8 befejeztetett, a mely pedig itt —  a koz-
lyukat, hogy be lehessen tömni a regi ki- alkalmas, nogy íijusagunk sziveDen a nem horvitt határon — kettős értékkel hir
' mi o VA„rp „II áll az áthidalhatatlan zetl eszmények lángjai kigyujtsa. apolja s . .. I, KKl' mi-sebbet, m g vegre ott all az athidalhatatlan „éldák követése a hova meg a^ saP néha-neha Horvátország

örvény előtt és hozzányúl — a máséhoz pennuk a nagy és szent peioak Követese „ szei|öcskéie
Még egy rövid kapkodás, egy kis lutri, egy lrantl készségét es lelkesedést mar jókorán oY J
kis szerencsepróbáló börzejáték, mig végre felkeltse. a.
összecsapnak a hullámok — és a hírlapok Felhívom tehát Czimet, hogy a veze-
ujdonsági vagy törvényszéki rovatában meg- tése alatt álló intézet, illetve osztály növen-
jelenik a rettegett nekrológ. dékei előtt ezen korszakot alkotó eseményt K  U L Ö N  F É L É K .

Az emberek pedig, rövid pletyka után, értelmi fejlettségüknek megfelelő módon 
áttérnek a napirendre ; a helyett, hogy a méltassa s már zsenge korukban arra intse ,
módját akarnák lelni : hogyan gyógyítsák ökel- h°gY az élet becsét a haza iránti kö- — Keretem. Lapunk I. hó 1 -evel a XIV
ezt a természetellenes társadalmi életet V telességek hű betöltése állapítja meg. évfolyam utolsó negyedebe lepett; ez alka-

Végül forduljanak hő fohásszal az egek tételéttel kérjük azon t. előfizetőin-
Urához, hogy a nemzet, melynek költőit, ket’. klk"ek el^^tesuk lejart azl meguj,-

A király kézirata. hőseit, bölcseit és vértanúit királyi kegyelet ^  [ * £ £ & t t é n f ' S '
koszoruzta meg. éljen örökké, dicsőn és bol- 'ekban vannak, azt mielőbb beküldeni szi-

Abból az alkalomból kifolyólag, hogy a dogul, halhatatlan fiai nemes erényeiben! veskedjenek nehogy a !ap szétküldésedén
nemzet igaz örömére 0 Felsége a király a Hazafiui üdvözlettel! fennakadás történjék. lisztelettel
tiz szobor elhelyezéséről szóló kéziratát a ' a kiadóhivatal.
magyar miniszterelnökhöz intézte, az ország a a" 8ersze8' 1 /• o er 1 . ^ király nevenapja. Igaz lelkesedés
minden rétege megragadja az alkalmat, hogy Dr. Ruzsicska Kálmán sel ünnepelte meg s az öröm magasan lo-
e fölött való háláját tolmácsolja. kir. tanácsos, tanfelügyelő. bogó lángjával, a mnlt héten a magyar nem-

Ebből óhajtotta részét kivenni megyénk zet szeretett királyának névünnepét. Mindig
lelkes kir. tanfelügyelője is, ki a vezetése . ünnepe volt e nap a magyar nemzetnek, I
alatt álló minden fokozatú népoktatási inté- A  király nGYOMcipjil Léfifnidoil. de ez alkalommal a szokottnál sokkal na- 
zeteinek igazgatóságaihoz s tantestületeihez , „ gyobb fényt és melegséget kölcsönzött neki
szeptember 25-ének megünneplése czéljából Hegiád \áros hazafias közönsége is az uralkodó ama ismert fejedelmi elhatáro-
a következő lendületes hazafias felhívást in- széP <r.s ína8asztos módon ünnepelte meg az zása, a melylyel nemzetünk nagyjai iránt
tézte, melyet egész terjedelmében a követ- 0 Felsége a király nevenapját. A kéz- való kegyeletét kifejezésre juttatni kívánván, 
kezőkben közlünk : deményezés a város képviselő-testülete ke- tiz szobrot ajándékozott a székes-fővárosnak.

___ beléből indult ki. a melynek f. hó 3-án ej A nagyszerű ajándék iránt való hálánk ki- I
czélból megtartott rendkívüli közgyűlésén fejezését az ország minden részében finom I

de nagyon kéjes, nagyon édes érzést okozva és Mikler Győző községi képviselő indítványa gyöngédséggel egvbekötötték a király neve-
“ r í  • H i' -w  W k « t ó « i  e ih M M .. S r t L ,  ü , „ „ , ; L v , i .  I

a szél arezomba veri a szállongó esőcseppeket és 3 a n este a Zrínyi-léi ki\ilagittas- nap a nagyszabású hálamanifesztácziók egt̂ z
hogy lábam bokáig merül az üsszegyülemlett s^k. ünnepi diszmenet rendeztessék, 4-én sorozatára nyitott alkalmat. Csáktornyán
mocsokba. díszközgyűlés tartassák, melynek végeztével nern lehet ugyan szó ilyszerü fényes meg-

Oh, a hajadon nem várhatja aggódóbb nyug- ;l képviselők a megtartandó istenitiszteleten nyilatkozásról, de azért az őszinte hála és
talansággal, sejtelmesebb vágygyal azt, a ki előtt testületileg részt vegyenek. szeretet itt is jutott kifejezésre. A város hi-

f r ? * - . * , i r o s i w  “ n i : ' , 1* 'hajnal harmata az elszáradt, esengő fűszálat. elöljáróság intezkedese folytan vasarnap este báma-templomban ünnepélyes halaado-istem- ■  
v ,, .. . , . , 7 órakor mintegy varázsszóra kigyultak a tiszteletet mondottak, melyet Mintsek Mel- I

gukra: ilyenkor szinte remegő izgatottsággal, lesve ^ri,iyi-ter hazainak ablakaiban a gyertyák chiadesz helyettes-plebanos cellebralt nini 
minden gondolatomat, analizálva minden érzésemet, lángjai s megszólamlott a helybeli önkéntes pies asszisztencziával. A közönség nagy szám
várom a bekövetkezésüket, rettegve, hogy hátha el- tűzoltó-zenekar harsonája, maga köré gyűjt- bán jelent meg: ott voltak az iskolák ifjú- I  
vesztem a képességemet, a fogékonyságomat, ennek vén az elöljáróság és képviselő-testület tag- sága a tantestületek kíséretében, részivel! a

^ w  « » » ' » « " . w é .
nak bizonyuló szimptómát, a melytől megérkezé- az onkentes tuzoltó-testuletnek zászló alatt teljes létszámban. Nemkülönben kepviseiu ■  
süket várom, De ha aztán ellenállhatatlanul bele- kivonult csapata élén állást foglaltak a fé- voltak ott az uradalom s a hivatalos ható- I  
vonnak kábító birodalmukba, édes illúzióim má- nyesen kivilágított s a király olajfestményü ságok is. melyek képviselői a számukra re- 
morában boldog, nagyon boldog vagyok. . . . képével feldíszített városháza előtt. Itt ennek zervált első padokban foglaltak helyet.

L dvözöllek, édes megbecsülhetetlen, isteni egyik ablakából Kovács Gyula községi jegyző _ Ui árvaszéki Ülnök A f hó 4-én I
tS 'f'ekemeiően L p  h a ja s a ié -  „ . e g f a j  ^  I

örömmel teljes világba. ’ áZtdet mtezett a megjelentekhez, méltatva lésen az egyik üresedésben volt árvaszeki I
Ha te nem volnál, elsenyvednénk az élet az ^nnePsé8 czélját s éltette az ország sze- ülnöki állást is választás utján betöltötték 

örök változatlanul reménytelen egyhangúságában, rettett uralkodóját, melynek végeztével meg- a nagyszámban jelenvolt bizottsági tagok I  
Te vagy nekem a fény, a gazdagság, a sze- indult a menet a tűzoltó-zenekar által ki- Bárdió Ferencz drt. választották meg ez I  

relem. te vagy nekem az, á mit a reám nehezedő sérve s körüljárta a Zrinyi-teret folytonos állásra egyhangúlag.
életmörömeynaz é íü X T d o g S T 11 elérnem “  az tüntetö ' ÉIJen a klralY‘ hangoztatásával. _  £ skUv0 Forinlos Lajos strid.fi ni. 

Üdvözöllek! -  — ^ lelkesedés legmagasabb fokát a r.-k. kir. postamester múlt héten vezette oltárhoz
iskola előtt érte el, a melynek vezetői Szabó Dénes tapolezai fölbdirtokos, takarék-
az apáczák — gyönyörű szépen kivilágították pénztári titkárnak leányát, Blanka kisasszonyt I



—  Vasúti hírek. A déli-vasul vezér- 
igazgatósága áltat Pillitz Gyula helybeli déli- 
vasuti állomásfőnük Barcsra, 1 tollán István 
főtiszt Lövőre (Sopron vm.) neveztetett ki, 
első forgalmi ellenőrnek, utóbbi állomásfő
nöknek. Az ekként megüresedett állomásfö- 
nöki állásra Geiszlauer József helyeztetett 
át Zala-szent-Ivánról hasonló minőségben 
Csáktornyára.

—  Halálozás. Ilolub Ferencz helybeli 
nyug. cs. és kir. százados szivszélhüdés kö
vetkeztében f. h. 1-én hirtelen elhunyt. A 
boldogultál, ki 70 évet élt. s özvegyet és három 
felnőtt gyermeket hagyott hátra, 3-án temet
ték el a közönség nagy részvétele s a hely
beli lovasság kivonulása mellett. Az engesz
telő miseáldozatot 4-én mutatták be az el
haltért. Nyugodjék békében.

—  Előléptetés. 0  Felsége a király Mi- 
eseíszky Komán helybeli dsidás-^zázadost 
őrnagygyá léptette elő.

—  Jom-Kipur. Az engesztelés nagy ün
nepét. a leszámolásnak félelmes napját, az 
u. n. hosszú napot, nagy áj tatossággal és 
vallásossággal ülték meg városunkban is a zsidó 
valláshoz tartozók szerdán. A Deák-utczai 
zsinagóga egész nap zsúfolásig megtelt, mert 
ezt a napol, mint a zsidóság legnagyobb 
ünnepét a kevésbé vallásosak is megtartják, 
s mert ez alkalommal egész Muraköz zsidó
sága gyülekezik itt össze, hogy a városbeli
ekkel egyetemben ima között, szigorú böj
tölés mellett, bevárják az esthajnal csillagá
nak kigyulását. Külsőleg a barátságtalan zord 
időjárás miatt csak a bezárt üzlethelyiségek 
árulták el a nagy napot, meg a fényesen 
kivilágított Istenháza, mignem az est bekö
vet kezésével nagy tömegekben hazasiettek 
az ájtatos hívek, hogy a terített asztalokon 
kárpótolják magukat a szigorú böjt után.

Eljegyzés. Lobi Imre szombathelyi 
kereskedő jegyet váltott Ilirschsohn Zsig
áimul perlaki kereskedő leányával. Hermina 
kisasszonynyal.

Hivatalos látogatás. Tóth László 
nagy-kanizsai törvényszéki elnök a napok
ban IVrlakon járt. a hol a kir. járásbírósá
got vizsgálata tárgyává tette.

Alapszabályok megerősítése. A m. 
kir belügyminiszter az alsó-lendvai ifjúsági 
önképzőkör alapszabályait a szokásos jóvá
hagyási záradékkal ellátta.

Postaügy. A pécsi m kir posta és 
távírda igazgatóság közhírré teszi, hogy a 
beliczai és dráva-vásárhelyi gyalogposta ezen
túl a reggeli órákban közlekedik márczius
31-ig bezárólag.

Szüret. Nyert engedély folyán a
szürelelés a Muraközben ez évben kivétele
sen már október 10-én veszi kezdetét.

Színészet. A szomszéd Letenyén
színészet működik. Bodrogh László színtár
sulata a múlt héten kezdte meg ott szerep
lését, a közönség közepes támogatása mellett.

—  Halálozás. Németh Ignácz. a nagy-
kanizsai közt. elemi iskolák igazgatója, éle
tének 54-ik, tanítói működésének 30ik évé
hen. 1897. október (i-án éjjel I I  órakor jobb 
létre szenderült. Temetése október 8-án d. 
u. 4 órakor volt Arany-János-utczai saját
házából. A gyász istenitisztelet a tanítótestü
let részéről okt. 9-én 8 1/* órakor tartották 
meg a plébánia templomban. Az örök vilá
gosság lényeskedjék neki !

—  Vád alá helyezett lelkészek. A ta
valy lezajlott képviselő-választási mozgalmak 
kihoztak sodrukból az idegenből hozzánk 
szakadt egynéhány muraközi lelkészt is.

Heveskedésükben azután oly térre léplek, a 
honnan izgatás és lázitás czimén csakis a 
vádlottak padjára juthattak. Az egyik Jurák 
Zvonimir,a vizi-szent-györgyiplébános,a másik 
ZsupaneczGyörgy bottornyai káplán. Mindkettő 
e hónap folyamán fog külön-külön számolni 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék tárgyaló 
termében tetteiért a bírák előtt, a hol elle
nük a végtárgyalást a hónap végére kitűz
ték. A tanuk száma sok kikel ez alkalom
mal Nagy-Ka rózsára beidéztek.

Uj vidéki lap. Letenye és vidéke 
érdekeinek gyámolitása czéljából az ottani 
érdekeltség hetilapot szándékozik megindíta
ni. A mozgalom élén Csempész Kálmán dr. 
odavaló ügyvéd áll. A lap megindítása biz
tosítva van. mert az esperesség is csatlako
zott a mozgalomhoz s mull heti kerületi 
gyűlésén elhatározta, hogy a megpendített 
eszmét anyagilag is támogatni fogja.

Főszolgabírói helyesités. Smodits 
Viktor alsó-lendvai főszolgabíró két heti sza
badságot nyervén, Zalavármegye alispánjá
nak rendelkezése folytán a járás vezetését 
főszolgabíró távollétében Szalmay József 
Csáktornyái szolgabiró vette át.

-  Az időjárás. Az ősz verőfénye, mely 
derültségével és melegségével augusztusi hő
séget varázsolt fölénk. nem sokáig gyönyör
ködtetett. Vasárnap óta a hőmérő annyira 
leszállóit, hogy -|~1 fokot is mutatott s a 
folytonos erős keleti sžel és egyre szakadó 
nehéz hűvös eső annyira leliiittöte a leve
gőt, hogy a ki még nem tette, sietett a téli 
ablakokat beakasztani s a téli ruhát elővenni 
és alig van kályha a városban, a melyben 
az éltető tűz ne serczegne. Csütörtökön reg
gel apró hópelyhek váltották föl a perme
tező esőt, de nyomot se tetőn se földön 
nem hagytak, mert azonnal elolvadtak. De 
a szomszéd horvátországi hegyeket már két 
napja a magasabb régiókban fehér takaró 
födi. —

Állami vetőmag a gazdáknak. Az
idei sanyarú termésre való tekintettel, elha
tározta a földmivelésügyi miniszter, hogy a 
mennyire lehetséges, az erre szoruló gazdá
kat jó  vetőmaggal segíti az állami birtokok 
terméséből. Az ősziek iránt való jelentkezés 
ideje már elmúlt, hanem tavaszi vetőmag 
iránt deezemher 31-ig lehet még jelentkezni 
a bábolnai, kisbéri, gödöllői, mezöhegyesi és 
fogarasi állami uradalmak igazgatóságainál. 
A vetőmag ára olyan lesz, mint az elszállí
tás napján az említett uradalmak környéké
nek piaczain. Őszi velömagot a nagy szo
rultságban levő kis gazdáknak kölcsön is 
adatott a miniszter, hogy annak az árát 
majd csak a jövő termésből kamat nélkül 
fizessék meg.

—  Ingyenes erdei facsemeték. A föld
mivelésügyi miniszter, fölhívást tett közzé, 
a melyben fölszólítja a birtokosokat, hogy a 
jövő 1898. évben beerdősitendő kopár terü
letekhez szükséges csemeték adományozása 
iránt folyamodjanak. A folyamodványok leg
később folyó évi deezemher hó 15-ig az 
illető kerületi királyi erdöfelügyelöségnél nyúj
tandó be. A kis és köeéphirtokosok a cse
metéket ingyen kapják s csupán a szállítás 
költségeit viselik.

»The Gresham eletbiztositotarsasag Lon
donban. K társulat 48. évi jelentése, mely az 1890. 
évi deezemher 31. befejezett üzletévről szól és a 
részvényesek 1897. évi április 27-én tartott ren
des közgyűlése elé terjesztett, rendelkezékünkre 

| Alkáli, következő főpontjait közöljük. Az 1890. év
ben 8054 kötvény 80,577.950 korona tőkeösszeg

ről lett kiállítva. A díjbevételek, levonva a vissz-
biztositásért fizetett összeget, korona 22,823.521.56 
fillérre rúgtak, mely összegben a korona 3,444.222.19  
fillért tevő első évi dijak bennfoglaltatnak. A ka
matszámla mérlege a lefolyt üzleti évben korona 
4,500.665.21 fillért tett ki és e társaság jövedel
mét a díjbevételekkel együtt korona 27,384.180.77  
fillérre emelte. A társaság az elmúlt évben korona
10.164.913.02 fillért utalványozott oly követelések 
alapján, melyek életbiztosítási kötvényekből ered
tek. Lejárt kiházasitási és vegyes biztosításokra 
korona 2,522.808.90 fillért, visszavásárlásokra 
1.349,912.19 fillért fizetett ki a társaság az elmúlt 
évben. A biztosítási és járadékalapok a lefolyt 
üzleti évben korona 10,249.031.57 fillérrel szapo
rodtak. Az aktívák főösszege 1896. december 
31-én korona 157,505.340.21 fillérre rúgtak. Tőke
befektetések : korona 490,778.80 fillér angol és Ír
országi állami papírokban, korona 389.524.90 fillér 
indiai és gyarmati kormányok értékeiben, korona 
29,169.911.15 fillér idegen államok értékpapírjai
ban. korona 7,810.090.21 fillér vasúti részvények, 
elsőbbségek és garantáltak, korona 60.417.058.13  
fillér vasúti és egyéb kötcsönkötvényekben, korona 
17.411,131.36 fillér a társaság ingatlanaiban (ezek 
között vannak a társaság budapesti és bécsi há
zai), korona 8,378.138.12 fillér jelzálogokban és 
korona 33,738.107.48 fillér különböző értékekben. 
— A társaság újabban a jelzálogkölcsön biztosí
tást is felvette működése körébe.

A gyermekbetegségek keletkezéseinek meg- 
gátolhatása abban rejlik hogy a gyermek oly 
edzett és erős ellenálló képességét kifejtő szerve
zettel bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nem 
engedi. Különféle ezt ezéizó gyógyszerkészítmények 
vannak forgalomban, de általánosan tudott dolog 
hogy csak egyetlen szer létezik, mely a hozzá fű
zött várakozásnak minden tekintetben megfelel; 
s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közön
séges csukamájolaj bevételétől undorodnak, s ezért 
nagyon hézagpótló a Z o 1 t á tízféle csukamájolaj 
melynek sem ize sem kellemetlen szaga nincs s 
gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik he. 
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. Na g y  k o r o n a  u t c z a  
23.  s z á m ,  hol üvegenként 1 fitért kapható.

Orvosi szaklapjaink a »Közegészségügyi Ka
lauz«, az »Orvosi Hetilap*, az »Ung. Medicinische 
Presse«, az »Orvosi Hetiszemle« stb. terjedelmes 
czikkekben méltatták az Ács-féle C a s c a r a -s a- 
g r a d a és V a s  m a n g a n p e p t o n a t-lab- 
dacsokat. Az első gyomorbetegeknek, az utóbbi 
vérszegényeknek páratlanul álló specifikus gyógy
szer lévén, mi is melegen ajánlhatjuk t. olvasóink
nak és a szenvedők figyelmébe. Lapunk mai és 
minden vasárnapi számában üsmertetve lesznek.

A Szalay-Baroti-fele Magyar Nemzet törté
nete- egyre halad (Wodiáner F. és fiai kiadásá
ban Budapesten.) A most szétküldött hetvenedik 
füzettel a nagy díszmunka már negyedik köteté
nek majdnem felét érte el. Benne tárgyaltatik 
folytatólagosan Mária Terézia uralkodása s külö
nösen a nagy Frigyessel viselt öröklési háborúk 
egész lánczolata. Az illusztrácziók az akkori sze
repvivőket mutatják he nagy számmal, a külön 
mümelléklet pedig a gyerntek József főherczeget 
ábrázolja magyar díszben lovon ülve s magyar 
kísérettől körülvéve.

V asú ti m enetrend.
Buda pest fe lö l: érk. 1 AT ind. 1.17 (gy. v.) ; 

ö.ől— (i.06 (p. v.); 12.57— I (gy. v.); 4.01—  4.15 (p. 
v. ) ; é. 9.55 (v. v.) Prágerhof felől: é. 4.36— 4.3*J 
(gy. v.); ind. 5.ő2 (y. v.); 10.50— 11.00 (p. v.); 3.59
4.02 (gy. v.); 9 .^ — 10.07 (p. v.); Z.-Egerszeg 
lelöl: é. 8.42. 9.4£; i. reg. 6.00. d. u. 4.28. Vurnzsd 
felöl: é. 4.18, i. 4.44, 5.38— 6.16, 10.55— 11.44 
12*50- 1*20, 3*50— 4*20, 9.30— 10.17 órakor.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGITAl  J ÓZ SE F ZRÍNYI  KAROLY.
Kiad« «* laplulajdonot:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve poSiljke se tičuč za d rža ja  
novinah, naj se poš ilja ju  na 
me Margitai Jožefa uredn ika  

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K n již a ra  F i s c h e l  F ilipova  
kam  se p redp late  i obznane  

pošilja ju .

MEDJIMURJE
Predplatna cena je :

N a  ce lo  le to  . . . .  4  fr t  
N a pol le la  . . . .  2  frt. 
N a če t v e rt le ta  . . .  1 fr t.

P o jed in i b ro ji košta je  1 0  kr.

nahorvat8kom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i  s v a k i  t i je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l ju .

O b zn an e  se poleg pogodbe  
l fa l raö u n a jú .

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

Politički pregled.
Nj. Veličanstvo upravilo je vu sobotu 

ministru-pezešu baru nuBánffyu sij ed eče pre- 
višnje ručno pismo;

»Dragi barimé Bánfíy!

Proniknutsam željom. da se za tosgodni 
trgovi Moga magjarskoga glavnog i préstol- 
nog grada provide spomenicima manje mjere. 
Ovi spomenici ne samo da če rešiti (kinčiti) 
grad, več če i ovekovječiti spomen na one 
odlične muževe prošlib vremena, koji su se 
vu raznim poručjima narodnog života od
likovali. S toga dozvoljavam na račun stroška 
Moga dvora, a podéljeno na više godi na, 
primjerene svote vu cilj, da se popignu 
kipovi: čanadskom biškupu sv. Gellértu, koji 
je vumrl kakti mučenik za krščansku 
vjeru; ostrogonskom nadbiškupu Petru Páz- 
mánvu, vjerskomu revniku; erdeljskim kne- 
zovom Štefanu Bocskay i Gabrijelu Bethlen; 
junačkim braniteljem domovine i krščanstva 
Ivanu Hunyadi, i Miklošu Zrinyiu; gene- 
ralisimusu magjarskom grofu Ivanu Pálffyu. 
koji je za obranu préstolja (tronuša) stekao 
velike zasluge; anonimnom notaru kralja 
Bele. koji je pisal hištoriu zauzeča zemlje: 
veleslavnom pravoznancu Magjarskog orsaga

Štefanu Verbőczyu i pučkom njezinom pjes- 
niku Sebastijanu Tinódyu. Povjeravam Vam 
provedbu ovoga moga rčšenja.

Vu Budimpešti, 25. septembra 1897.

Ferencz Jo ž ef  s. r,

Barim Bánfíy  s. r «

Ova peevišnju odluka Njegovog Veli
čanstva s nova če odjeknuti diljem cele 
Magjarske i previšnjeg tronuša obasuti izlje- 
vima narodnog oduševljenja i zahvalnosti. 
Milost kraljeva s nova obasjava Magjarsku 
ter joj i vu ovom obliku izriče previšnje 
z dovoljstvo i naklonost.

—  Vu sobotu je službeni list (novine) 
magjarske vlade preglasil imenovanje dvojice 
novih doživotnih članova magnaške (gos- 
podske) hiže. Takovimi su imenovani pos- 
jednici Klement Ernuszt i Ljudevit Som- 
bory.

—  Denes se vu Budimpešti sastaje 
zastupnička hiža da nastavi svoje delo.
Čeka ju težek posel. Prije svega ima da 
rčši proračun, a za tim če pristupiti k raz
pravi nagodenili pitanja. Treba ustanoviti 
kvotu i obnoviti carinski i trgovački savez 
ter uzkoniti bankovne promjene. Mora se 
več denes smatrati sjegurnim, da če se gle
de nagodbe predložiti produljenje sadašnjeg 
stanja na dvé godine, ali uza sve to ne 
izčezava s vida dužnost. da se glede usta-

novljenja kvote za vremena potraži modus 
po volj na rčšenja.

—  »Budapeštanska Corr.« javlja, da se 
je 30. septembra vu Budimpešti držalo za- 
jednička ministerska sesija. vu kojem se je 
definitivno ustanovilo zajednički proračun. 
Delegacije če se sastati po svoj prilici kon
cem oktobra.

Vu sesiji zastupničke luže od 27. 
septembra predloženi su zaključni računi za 
godinu 1890. Prema tomu bil je definitivni 
prihod proračunam na osnovu budgetnog 
zakona sa 473,064398 forinti na osnovu 
popunjujučili zakona 1,906,023 for. 42 kr., 
skupa 474,871.421 for. 42 kr. Razhod bil 
je proračunan na osnovu budgetnog zakona 
sa 473,043.173 for na osnovu popunjujučili 
zakona sa 17,978.165 for. 77 kr., skupa 
491,021.338 for. 77 kr., ter je proračun 
konačno izkazi val manjak od 16.149.917 
for. 35 kr.

Na prema ovom proračunu ukazuje se 
polučeni rezultat ovak: Prihod 517.045.412 
for. 5 kr. na osnovu proračuna. 1,407.632 
for. 40 kr. nu osnovu popunjujučili zakona, 
skupa 518,453.044 for. 45 kr. Razhod 
498,532.826 for 89 kr. na osnovu prora- 
csunskog zakona i 27,410.425 for. 30 kr. 
na osnovu popunjujučili zakona, skupa 
515.943 252 for 19 kr.

Faktični rezultat ukazuje anda viša k 
od 2,509.792 tor. 26 kr., ter je obzirom na 
proračuliani déliéit od 16,149.917 for. 35

prepoznali, a cigan Peti si nije željel sa koga i svakomu poznatoga kotla nebude 
gospodinom sudcom i njegovimi žilavimi mogel nikomu prodati, ako nebu hotel pan- 
panduri poznanstvo včlniti, najmre pak več durom u ruke dojti. anda ga mora natrag 
zato ne. jer se je to još onda dogodilo, kad donesti. jer kaj bu š-njim?« 
su za tale batine valjale, kaj po mojem ,Kak to moreš reči Peti. kaj bu znjim« 
sudu niti danas nebi škodilo. _  odgovori žganjar -  »razbije ga na ko-

Peti je anda odlučil nekaj učinili. made, pak ga onda komad po komadu 
kaj još nikada za svog života nije učinil; lahko proda i sam kotlar komade kulra od

Z A B A V A

Navčil ifa je.
U Magjarskoj negde zaboravil sam gde, 

ah bilo je na selu, gde puno sliv raste te 
ima puno žganjarov. koji žganicu peku. je 
jednoč jednomu takovomu žganjaru bil ve
liki kufer u kotel okradjen. Pošto takov ve
liki kotel dosta novac košta, to je žganjara 
ta tatbina prilično žalosti koštala I sigurno 
je u sebi željel, da bi nek radje se to nja- 
govomu susedu bilo dogodilo, nego da je 
njega stiglo

Naravški anda. da je žganjar to prija
vil oblaszti. a ova je sve miere poduzela, 
pandura i žandare allarmirala. dapače i isti 
financi su se na posel dah. samo da se tat 
pronajde zasluženoj kaštigi predvede.

Ovo dietovanje pak oblasti i organov 
sigurnosti je najbolje pačilo cigana Peti-a, 
koj je izbilja i toga kotla vkral. On sam 
toga kotla nije mogel trebuvati, jer navadno 
cigani, akoprem žganicu rado pij u. ah žga- 
njari nisu nikakovi; a pod ovakovimi okol- 
nostmi, gde sve kaj je živo kotla išče i to 
na daleko i široko, dapače i u drugoj var- 
medjiji, nije bilo va;no kotla nekomu na 
prodaju nudjati. jer kotla bi sigurno bili
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kr. povoljneši za 18,669.709 for. 61 kr 
Prema rezultatu prijašnjih godina rezultat 
je menje povoljen.

—  Prije par dana je vu Budimpešti 
držana biškupska konferencija pod preds- 
jedanjem kardinala-primasa Vaszarya. Na- 
zočno je bilo na konferenciji 14 biškupov, 
nadopat sv. Martina i general vikar pečuh- 
ske biškupije, dočim je osem biškupov iz
pričalo svoju odsutnost, medju njima i kar
dinal Schlauch i nadbiškup Samassa. Kon
ferencija je nakon rčšenja menje važnih 
pitanja saslušala izvještaj pripravnog odbora 
o zemaljskoj katoličkoj autonomiji, očem je 
izvješčival biškup Steiner, pak predložil, 
neka se izabere vužeši odbor, da na osnovu 
kongresnog elaborata od godine 1871. sas- 
tavi schemu, koja b služila za temelj auto- 
nomnom štatutu. Taj je predlog jednoglasno 
prilivačen, a vu odbor su izebrani kardinal 
Schlauch kao predsjednik ter biškupi Hornig, 
Steiner i Ivanhovič kakti članovi. Time je 
konferencija zaključena.

-  Zastupnička hiža držala je kratku 
sesiju, vu kojoj je barun Podmaniczky vu 
kratko obrazložil svoj predlog za odaslanje 
poklonstvene adrese Nj. Včličanstva kralju 
rad previšnjeg ručnog pisma od 26. sep
tembra ovoga Ijeta. Ujed no je predložil os
novu adrese, koja glasi:

Vaše apoštolsko kr. Veličanstvo!«
Naj milosti vi ji gospodam!
Zastupnička hiža magjarskog državnog 

sabora primita je s homagijalnom zahval- 
nošču na znanje uzvišenu odluku \rašega 
Veličanstva od 26. septembra ovoga Ijeta. 
kojom je Vaše Veličanstvo blagoizvoljelo 
odrediti, da se na trošak dvora na trgov im a 
glavnog i préstől nog grada postave spome
niki vu proslavu uspomenje na odlične 
nmževe minulih vjekova našeg narodnog 
života. Več sama kneževska darežljivost, 
koju nam je Vaše Veličanstvo tako dugo 
naklanjalo, napunjuje nas osječajima zali
va In osti.

Sto je pako vu srcima milijuna i inili- 
juna zapalilo plamen oduševljenja, je, da 
ono kraljevsko osjččanje i mišljenje, koje 
je nadchnulo previšnje ručno pismo, iden

tično s onim čuvstvovanjem i mišljenjem, 
što ga narod pokazuje za svoju prošlost.

Kralj i narod vu tom su čuvstvu za 
prošlost gotovo srašteni; odi su proniknuti 
uvjerenjem, da samo onaj narod i ona zemlja 
mogu računati na dugi obstanak, koji s pie- 
tetom gledaju na svoje djedove i vuvaža- 
vaju one velike navuke, što jim ih odkri- 
vaju borbe, slava i kušnje sudbine vu proš- 
losti, a koje je vu njihova hištoriju upisala 
ruka onga, koji za kraljeve i narode stvara 
zakone.

Sječajuči se od srca i vu naše zakone 
unešene kraljevske rčči, kojom je Vaše Veli
čanstvo izjavilo svoje ueuzdrmano povjere- 
nje na prema svom vjernom narodu i pro- 
niknuti svojih težnjah: rdemo mi pod vod
stvom Vašeg Veličanstva svim zadatkom i 
borban buzučnosti s pouzdanjem vu susret. 
A moleči Vaše Veličanstvo, da primi izraz 
naše homagijalne zahvalnosli sa starom mi- 
lošču, molimo se is istodobno Svevišnjemu, 
da onom kralju, koji vu tolikoj mjeri pos- 
jeduje moč oduševljenja, sjedinjenja sila i 
vodstva k višini ciljevom, kak i kraljevskoj 
familiji. čija je sudbina srasla sa sudbinom 
naroda, podčli vu vsako vréma svoju svi tu 
zaštitu.

Ostajemo s podaničkim počitanjem i 
poklonstvom Vašega c. i apoštolskoga kr. 
Veličanstva najpokorniji službenici 

vu držanom saboru 
sakupljeni zastupniki 

Magjarske.
lza oduševljena prihvata predsjednikova 

predloga, da hiža o toj osnovi adrese 4. o. 
m. stvori zaključak, sjednica je zaključena.

Vu čast kralju. Zastupstvo grada 
Budimpešte zaključilo je da dostojnim na
činom izjavi svoju duboku zabvalnost za 
upravo kraljevski dar, što ga je Njegovo 
Veličanstvo naménilo magjarskoj préstolnici, 
odlučivši premilostivo, da se na strošek 
kraljevih privatnih sredstava podigne vu 
Budimpešti deset pomeuika slavim muže- 
vima. koji su vu prošlosti Magjarske pri- 
skrbili osobilih' zaslugah za kralja i domo- 
vinu. Vu svetčanoj sjednici gradskoga za- 
stupstva odlučeno je. da se Nj. Veličanstvu

kralju posebnom poklonstvenom deputacijom 
izjavi najdublja zahvala, neuzkolebiva vjer- 
nost, odanost i ljubav municipija i céloga 
stanovoičtva Budimpešte. Oduševljenim kli
canjem »Éljen a király!« prihvačen je taj 
zaključak Povodom ovoga zaključka, i da 
se čuvstvu duboke zahvalnosli prema kralju 
dade i spoljašneg izražaja, razsvétilo je bu- 
dimpeštansko gradjanstvoobloke svojih hižali, 
a grad je dal bajno razsvétliti vse javne 
objekte.

Osobito Ijepa je bila razsvétljena léva 
obala Dunava prema kraljevskom dvoru, 
trg (pijač) Ferencz Jožefa prostorije kluba 
liberalne stranke, gde je sjala vu trobojnom 
električnom svjetlu orijaška magjarska ko- 

j runa.
I drugi varoši Magjarszke zaključili su 

i vu poklonstvenim adresama izjaviti Njeg. 
j  Veličanstvu duboku svoju zahvalnost za 
kraljevski dar. kojim je usrečilo magjarski 
narod.

KAJ JE  NOVOGA?
Prosimo naše poštuvane predplatnike 

naj nam vu z a d n j i  m fertalju prédplatne 
zaostatke čim predi pošleju i predplatne po- 
noviju!

Ovacije kralju.

Veledušna odluka Njegovog Veličanstva 
našeg premilostivog kralja Ferencz Jožefa I. 
da se na strošek previšnjih privatnih sred
stava podigne na raznjm trgovima grada 
Budimpešte 10 spomenika slavnih muževa, 
medju ovim i sigetskog junaka Nikole 
Z r í n y i  a, pobudila je vu svim krugovima 
magjarske metropole veliko oduševljenje i 
šustvo duboke zahvalnosli prema premilos- 
tivomu kralju i vludaru. Budimpeštauska 
sveučilišlna mladež dala je lomu čustvo 
oduška vu spontanoj bakljadi, što ju je 
priredila vu subotu na večer na dunavskoj 
obali. Na čelu povorke išel je pod sveuči- 
lištnom zastavom sveučilištni rektor, a bak- 
Ije nosili su sami sveučilištni gradjani, 
njih 1500 na broju. Prolazeči ulicama, po-

Vrabci ga oslobodili od smrti.
Ovo. kaj vam lioču ovde pripoviedati, 

se je doslovce dogodilo godine 1894-a u 
Beni.

U Becsu je živel, ili živi još, nieki šta- 
eiinarski pomočnik (dietič). koj je bil veliki 
prijatelj životinjah.

Znade se pako, da štacunarski pomoč
nici u Beču i drugod nisu tak bogati, da 
hi si mogli doma oroslane tigre i druge ta- 
kove živine držati pak se znjimi igrati, kak 
to krotilci znadu. A veliki varoši sa svojimi 
visokimi zidmami nisu takaj tomu prilični, 
da bi poljska i šumska živina komaj čekala. 
dok bi mogla u nje dojti i tam svoje za
bave imati. kakove imaju tam vaui na pros
toru, po sienokošah. šumali i po šikarju.

Zvan toga. je rečeni trguvački pomoč
nik stanuval u siromaškoj jednoj sobici, 
med visokimi zidinami. tam negde u dvo
rišču, odkud je samo visoke zide i talačec 
neba, kakti modrog ili sivog ručnika nad 
glavom videl. 1 u taj dvor su jedino miši i 
Sta kori znali zabluditi. koje ljudi baš nedvore 
rado. a još su znali zabluditi i nekoji vrabci 
> Vrabiče, koji se kak pravi svietski purgari 
hitro svigde pod m a če, gde je kakova drob
tina za najti ili stranjsko gnjezdo za na
seliti.

Anda se je naš trgovački pomočnik 
zavzel za vrabce, pribil je kraj svog obloka 
deščicu le je na nju svakog juUa. prije nego 
je na svoj posel išel. jednu šaku raznog 
zrnja nasipal. I vrabci su na skoro spoznali 
darežljivi! ruku. koja se je svaki dan kroz 
oblok pokazala i njihovim kljunom liranu 
donašala.

Uslied toga se je vrabčji puk pred ob-j 
lokom danomice povekšaval, i kad je u jutro 
ob sedmoj uri bat u turnu vudril, letelo je 
pri prvom udarcu sve iz susednih krovov 
na rub deske polag obloka i tam je čekalo 
na svakdašnji kruh.

Jednog jutra ali su bili vrabci točniji 
nego njhov hranitelj —  —  i tomu su se 
čudili i vrabci i domača služinčad, koja je 
u dvorišču svoj posel obavljala.

Kad je ura sedem odtukla i posle zad- 
njeg udarca se žven zvona sve tihije i ti- 
hije razhadjal, skakali su ovi mali sivi gosti 
po deščicu nestrpljivu sim i tam, nariva- 
vali se, obračali svoje glavice proti obloku,| 
poletavali svojimi krilci u vis i opet dole 
te su pričeli čvrgutati i u svojem vrabečjem 
jeziku špotati, kak da bi hoteli reči:

»Hej, kakov je to red u toj kuči, zakaj 
mi u pravo vrieme nedobimo naš zajt rek V! 
Mi hočemo, da nam naši želudčeci i naše

gvatice budu punkt ob sedmoj uri napunjene 
a mi neimamo vriemena ovde na vure dugo 
okolo čepeti i čekati! —  Anda nek se več, 
jeden krat taj oblok odpre i sim sa zrnjem 
i drobtinjem, drugač mi ovu pučku kuhinj u 
snjezinim neredom ostavimo, pak si drugu, 
rednešu, poiščemo!«

Ali prošlo je fertal ure, i pol ure, a 
ruka se još kroz oblok nije pokazala, koja 
bi hranu doneski na deščicu.

Sad pak je to vrabcom bilo več pre- 
bedasto, te se je mud njimi porodila ciela 
revolucija. Oni su pričeli strašno kričati a 
najdrzovitiji izmed njih su svojemi kljuniči 
pricseli po obloku pikati, kak da hoču steklo 
potreti. Tu i tam se zdigne pojedini vrabec 
u zrak, za da svojim znancem i rodjakom. 
kojih još tu nije bilo poštu odnese o ovom 
nečuvenom pripečenju, te da je pozove, da 
se cieloj revoluciji pridruže i na taj način 
toga čovieka, koj je svoju dužnost zabora- 
vil, jedno malo u strah natiraju.

U to vrieme je siromaški mladič ležal 
bez sviesti u svojoj postelji te se je smrt- 
jum boril.

On je dan prije u trgovini svoga gos
podama do kasno u noč posluval, jer je to 
navada trgovecz, da se početkom svake go
dine ustanovi, koliko je robe u štacunu.
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O k r a d j e n i l opov.

Sudec: »Kaj je vrédna bila vura, koju 
vam je obtuženi vkral?«

Tužitelj: »Ja bogme n znam ... ja sam 
za nju dobil jenkrat tri meseca rešta.«

Došel je vandravec k jednomu šalji- 
vomu gosponu prosil. Gospon ga zapital; 
»Pokašte meni, jeli ste Vi horvat ili pak 
magjar? Vandravec mu je na to odgovoril: 
»Gčspone! niti jedno, niti drugo. —  ja sam 
kovač.«

G  i á d  F e r e n c  z .

O dgovorn i u redn ik  

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Nyílt tér.*
K rovat alatt közlöttekért sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.

Foulárd-selymet 60 krtól '1 frt 35 krig méterenként 
japáni, chinai sat. a legújabb mintázattal és szi

liekben, u. m. fekete, fehér és színes Jlenneberg 
se lyoniét 4ő krtól 14 frt Hő kr. méterenként sima, 
csikós, koczkázott, mintázott damaszolt sat. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2000 szin és mintázattal 
sat.) a megrendelt árukat posta bér és vámmentesen, 
házhoz szállítva, valamint mintákat postafordultával 
küldenek Henneberg G. cs. és k. udvari szállító, selyem
gyárai Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros. 
levelező lapokra ő kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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