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Xl\. évfolyam. Csáktornya, 1897. november 14-én 46. szám.
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A lap .rMirészére vonalközt Eléflz.té.i árak:
mimlen közlemény ___ ■ ■  Kaé«7 évrp 1 fr»

m  m  p  a  I /  n  7  ;s
Kiadóhivatal: I V  I  I I  I V  SlM 1%  I I  K  Hirdetések elfogadtatnak:

Kischel Kiilöp könyvkereskedése, I  V  I  I  I  M F ] I  I  Budapesten: Goldberger A. V. és
, . . . . .  . . .  ,..r ™  ™  ™  ™  ™  Kckstein B. hird. írod. Becsben:

Ide küldendők az előfizetési dijak. Schalek H., Dukes M., Oppelik A.,

nyiitterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. I)aub‘' G.̂ lL̂ s társánái és Herndl. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyiittér petitsorra 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár*, i »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

Iro d a lm i v isz o n y a in k  i r o d a l o m n a k  (napi sajtó, szépirodalom, kellemes élvezet, az ir g a lom élvezetének
szakkönyvek), fele pedig a műv é s z et nek  mákonya. Tanulnak^elSjS^ellemet, erköl- 

Valljuk meg őszintén, hogy ez a kérdés )szinház, szalon, műlapok) jut. Csőket; az olvasmány rászorítja őket a kon-
a magyar társaság egyik legsebezhetőbb része. A frail(.zia családapa lehál épen olyan I lemplácziókra, a mérlegelésre, a helyes ítél- 

" W " *  azo" ,08Y ezt a háziszükségletnek tekinti az olvasási, a mü- kezésre> megismerkednek eddig ismeretlen
larsasagot gyerekes |elsz,,kk''l ontsuk meg vészi gyönyörűséget, mint a kenyerei, a jól- világokkal, ismerellen alakokkal.

kis Szab in ' Itonuinhi 'liiiT  ̂urrrim.veh11̂ - 'akasl' a lesl k'elegitését. Ez a vonás nem- Mások ellenben fáradtan, morózusan
iiek bennünket In a iiiiovir'síitóliin nii- csak !l lla"<zia bivatalnokban van meg, j térnek haza, gépiesen meg vacsoráznak, azután

i  S  'W *! 7  ' “ f i V T I,anc,n a munkásban, a föld,»Ívesben is. s I szellemesen csevegnek, is  végül vagy unat-
me'it iel'/ó- »iVrloliátol- á iii i<>var ir .T níi llk a Iranczia knlturának világot koznak, vagy elmennek mulatni. Otthon nem
nieil jels/o. »1 ailoljatok a tnagy.n irodalmai!« h()dUó nagy ereje, a szellemi erőnek az a találják meg! keresik a távolban, elmennek

|MI .‘ C T  " alll(’ *ZOm hatalma, mely imponál mindenkinek. i vendégségbe, amiért viszont vendégeket kell
szed a iiik i> n \ aiin<«k ezen. mi pedig a Hát nálunk vájjon, hogy áll a dolog? látniok, — de legtöbbször egyedül mennek
m tűid mii mm .rt p .r  v.i^niiii ik \i\. Ezer értelmi foglalkozású ember közül e* a — kaszinóba »újságot olvasni,« mert

A nagygya, halalmassa. r̂osse és ma- nálunk legföljebb busz ember van a gondol- otthon nincs. A kaszinóban egy parázs ferbli, 
gyárrá leit magyar társadalom a saját lelki- kodásnak azon a magaslatán, hogy előre vagy egy vig kompánia verődik össze és 
ismeretében vessen szamot azzal, hogy meg- töltegye magában, hogy az irodalmat, a mű- hamar elúszik 10 kötél nagyon jó könyv- 
felell-e kötelességének ebben az irányban is. vészetel is szükségletei közé számítsa. uek az ára. Másnap azért az illető dühös,
hogy lelki szellemi szükségleteinek beszel- . .... . .. . . . de még sem jön rá a megoldásra, hogyha
zesere lordiloll-e elegendő löket háza költség- -**1, t,< l>/J • J  ̂ ri( . ,n‘ v az llJs^  * volna otthon szórakoztató olvasmánya, akkor
vetésében. AlaJd ha „.arad egy-kel forint fölösleg akkor;, ke||e„e kÍCTatang0|nia a házból.

.. .. . . . . . .  ,| . , megveszszuk az oO kros könyveket. De ma-
.gy uincz.a o \oii«j MnoNasamncm ra(j_0 y ]\Tem marad! Az a középosztály ren- Ez csak sablonos példázat, az igaz.

Kg. ingy < gy vis í i Naano'  iám ziaoiszag (jeson fölemészti cgt ** keresetét, s jó, ha Nem is húzható rá egészben a magyar tár-
h;m imkepen ősz ja he 2400 Frankiiy. ev. nem (J()| jk (leli, zilrei Inerl nehéz a meg-1 sadalomra. 
íizeleset. hogy belőle exiszlalm tudjon. Nem .. ..
mondhatnám.' hogy azl a százalékos olosz- De a tanulsága igen. Ez a magyar tár-
lasl mindenben követni lehessen, de egy na- Kicsinyes dolgokban túlszárnyalni a saságnak szól egészen, mert biz’ Isten sok
gyón tanulságos részt akarok belőle kiemelni nálunk kisebbeket, nagy dolgokban majmolni bajunknak oka rejlik a kisvárosi élet ferde-

A lakás! háztartás, ruházat, táplálkozás « Kileblmilrtk levédéseit, rossz szokásait. -  ségeibea Nincs intenzív erő a családi élet-
után oll van ogy rovat, a mely s z e l l e mi  ,:z "unál.mk erkölcsösé vált. ben, a tűzhely nem elég meleg; a kávéház.
t á p l á l é k r ó l  szól. Erre a franczia 10 S  mi az eredmény V ! . a kaszinó, az üres és unatkozó társaság
százalékot vett föl. ...... . 2400 frankos tize- Van, aki csendes megelégedett életei él sokkal keresetebbek. mint a nyájas házi otthon.
lésnél 240 frank. Érdekes az is. hogy ezt a otthon, szelíd családi körben; estéi derültek. Tegyétek puhábbá, melegebbé a fész- 
10 százalékot úgy osztja fel, hogy fele az mert megaranyozza egy nem is álmodott keiteket, jó magyar asszonyok. — majd szi-

_  /  ^  —  A - 1 - 1 - 1*1 i rint kötél általi halálra Ítélteiéit. A hadi bíróság
T  A R  C  Z  A .  ( s a n VI I j íISZH) O llllC K G ZO tö. előtt semmit sem tagadott, sőt arra hivatkozott,

Bi.iv/a László beszéde i«í>7. oki. U)-én. hogy 0 hazája iráni való kötelességét teljesítette.
m * 1; Ac,4A,i Törhetetlen ül következetes és hű maradt
l e l i  e s t e n .  Lnnék megtörténte után bar ő mindenkit, —  „ive:h(l niindvétntz

különösen az ifjúbbakat, kik életükkel a hazának . . /Q . . . .
Szobám sőtél, kis világot még szolgálluUtak. -  biztalott a menekiilésre. . Dklóber 10-én, lehat ma 48 éve -  báró

A kálvha tüze ad, maga nem meneküli ! Horváth Mihálv jeles törté- J “ (k Jánossal együtt a Neguebaude meitett.
ó h ' . .........vire bájos, kedves j „e.irónk igv hja ez. l e : - . . . . maradt a se- Puszlatéren vértanú -  halait.

F.z esti hangulat. regnél a szent emlékű Csányi László!« Ó nem Ama szép levélben, melyet Pesten 1840. ok-
áliatá magát a jövendő iránt. O Aradon egy nehéz tóber lió 9-én, tehát halálos ítéletének kihirdetése 

flondolataiin ilyenkor könnyel szemében e szavakkal búcsúzott el Vu- f* életének utolsó napján Sehmidegg Kálmán gróf-
Ő hozzá szállanak. kovios és Horváth iQabb minisztertársaitól, miután hoz irt, legteljesebb bizonyítéka Csányi László

S álig tudok véget vetni ezek nála a fóhatalomnak Görgey re ruliázóokini- na(ü. tiszta és igaz jellemének.
Az ábrándozásnak. nyát aláírták: »Barátaim, most már siessetek me- A heves indulatu ember nyugodt megadással

nekiilni. talán már egy óra múlva nem fogjátok fogadja a halálos Ítéletet, kegyesebbnek mondja 
.. . _ . . .  . azt tehetni.« »Hát te merre fordulsz?« Kéi-dezék mint a hosszú börtöni szenvedést. Erőt ad neki
M-emeiengve *aja emezek. *Én mondá — már öreg s beteges ehez nemcsak a jól teljesitett és elvégzett köte-

Annut t rze ’, mo• , I vagyok, pár hónappal előbb vagy utóbb mindegy, lesség betöltésének érzése, hanem főleg Istenéhez
hg\mas i( * ‘ de hazám földén akarok meghalni. Ti fiatalok vagy- való rendíthetetlen hite, mit igy fejez ki: *Én

Lehetnénk 10 1 ° r °  • tok még szolgálhattok hazátoknak és ezért köteles- nyugodt lélekkel lépek mindnyájunk bírája az örök
, , ségtek is menekülni.« Isten elejébe, mert érzem és tudom, hogy sorsom

AztSl VgK lén..ekem11 S Azután csatlakozott Görgey táborához, végig ‘" l “ sil<" '  *j“ ^  !el,et' h° '  hUem SZerÍ" 1
H ogfkilzdek éjjel és nappal szenvedte a világosi fegyverletétel keserveit és Sár- kedvesemnnel talalkozandok..

<> érte szüntelen kadon a táhorhan levő többi polgári egyénnel S midőn e levélben elszámol barátjának az
együtt az oroszok fogták el. Innen Nagy-Váradra ő kezén volt értékeiről, igy bizonyítja igaz voltát:

.. , . . .  vitték s átadták az osztrákoknak kiknél a császári »Soha hazudni nem szoktam, a halállal szemközt,
rélre hal az <t a<in< > . főbiztos vette át, elvett tőle minden nála levőér- hol még az igazságnak ellensége is reszketne a

Lámpát kell g\uj an , t^ket s Pestre a nekünk magyaroknak oly gyászos hazugságtól, hazudni nem fogok, e részről rémé ny
ilâ  ̂hirni "k'i'roinC U ' *Neugel»iiude«-be (Újépületbe) szállíttatta. lem ismernek mindenek, még ellenségeim is.«

Macrv/ F p r e n c z .  Hl volt fogságban haláláig, Az Ítélő bíróság! Ő. ki nőtlen maradt és egész életén át csak
* 1849. október 9-én hirdette ki ítéletét, mely sze- j a hazáért fáradott és küzdött, tanácsolja barát-



vesebben időzik benne a fiatal sas. Ennek! több vizet párologtat el. mint a jól trágya- T e k in te te s Szo ikosztŐ sétr!
e g y ik  legjobb eszköze az irodalom. Ennek j zott talajon, mert gazdag taJ^|F^n * A Csáktornyái közs. „épiskola tnniló-
az aranyos sugara világosságot ad és me- kereknek kevesebb 1  iá'sák e ' testületének »Jem-y-segélyegylete. szerdán
leget terjeszt, a fészek vidámabb lesz altala. hogy a növényt elegendő nedvességei lássák i. ^  ^  ^  # ;,| ,psza|ia|yok
az élet bensőbb benne, s lakói megelégedel-• A f/lk „ szőIő, de minden kultúrnövény (J § értelmében az 1897. évi rendes köz- 
tebbek. r  M a nY^r derekán fejlődésében löbbnyire vissza- gyűlését, melyen a számvizsgáló a követ

marad, mert hiányzik a talajból az elegendő kezökj>en ismerteti az egyesület 1890/97. 
nedvesség: ha azonban jól trágyázunk, a évj augusztus 81-én lezárt vagyoni állapotát. 

Miért szükséges a trágyázás. fentebb említett oknál fogva, a növények i.) ;\ z évi bevélel 1058 Irt 95 kr.. a 
__ . . . . . .  . mr o . . .  „fivpnvp- kevesebb vizet fognak elpárologtatni, mert a kja(]ás 128(i frl 84 kr., a maradvány -172
Ha azt latjuk, gy - L  kevesebben is elegendő táplálékot találnak, ír, (;j krra mgotl.

ink helyet pasztortaska, sz. & * |s így a télen gyűjtött nedvességet is jobban Múlt év végén kitett az egyesület va-
hur s más hasonló gyomok fo8la,J ^  ’ilá" megőrizvén, a szárazságot jobban fogják ;l 788 ,v, 98 kr, f évi szaporulat 104
vábbá hogy a kultúrnövények igen la- M̂ g& ^  ^  Wny|eg ^  M ?8 kr

hogy vagy rossz vetőmagot használtunk, vagy Tekintettel már most arra a tapaszba- A vagyon szaporulatból 52 frl «5 kr.
a talaj megmivelése volt hiányos, vagy pe- lati tényre, hogy 10 év alatt csak kettő van ** |0!|Zp'/ ,|>,l̂ Z| - 0 0' k r ' Dedi"'1-! \1'ok  ,1 ! 
dig a talajból hiányzanak a szükséges nö- olyan, a mely igazán jó termést szolgáltat, ** ' ' '  “ ” ‘ " . ‘
vényi táplálóanyagok. Legtöbbnyire mind a ellenben 8 termés közepes és rossz, minden Jf®" j°£ (‘sltlellk és | ( szeme yenkent 5 
három ok jelen van, mert a jó gazdának gazdának úgy kell berendezkednie, hogy kö- "t .»( Kr.,
ha rétjeit és takarmányföldjeit jól trágyázza zepes avagy rossz termések alatt se menjen Az egyesület ezm* vagyona att. d98 Irt
és műveli, elég trágyája lesz. hogy szántó- tönkre, de semmi esetre sem szabad a jo **P' ' ,lü • 'J* ’ ' . 1 . I K o s f ’
földjeit is rendesen trágyázhassa: ha ezen- évekre számítania, mert ezek bár busás jö- ható torzsala,,bo és 281 frt /8 kr. személy-
kívül tiszta, jól csírázó vetőmagot használ. | védelmet adnak, de még sem annyit, hogy: re szol« tőkésített .iiaptKii. 
s földjeit gondosan megműveli: kikerüli föld-1 j, rossz évek deficziljél fedezhessék. Ezt pe-1 A közgyűlés ezen jelentest tudomásul 
jeinek elgyomosodását. a talaj termőképes dig ellehet érni a gyakori szántással s a ; veszi, iborday János peuztariioknak onzet-
állapotban marad. gyakori trágyázással. Minél gyakrabban szánt-; len laradozasaert köszönetét mond s nek.

Ha ellenben löldjeit és rétjeit nem mii- juk, minél gyakrabban és jobban trágyázzuk ll tolmentumy meg.u ja.
veti meg kellően és nem trágyázza, úgy ter-1 talajunkat, annál egyenletesebb és biztosabb ?.) A .Vasaszlailarsasagnak. magyar 
m ise mindig silányabb lesz, V vagyoni álla- terméseket fogunk anól aratni, mikén, az 't
pola is gyorsan fog hanyatlani. Ha földjein-j különösen a folyó é\ számos htl^en igazolta. | ' , WUl. (l-  .
két nem trágyázzuk kellően, ha szorgos mü- j Azoknak a tápláló anyagoknak mélyekéi a * 11 l t .. , ! kH^Mt^Ezen \öke
veléssel nem hozzuk oly állapotba, hogy a növények nagy mennyiségben igényelnek, s ,nt * j M ' .V-- .  \  lr» 
levegő és viz könnyen a talaj mélyébe jut- ezek között is első helyen a loszlorsavnak * ; r ‘ \v, ,
hasson s ennek következtében a gyökerek bőségesen kell jelen lenni a talajban, hogy 'oll^u .. 1 . v J  \
jól terjeszkedhessenek s végre ha a gyomok a termés is bő lehessen. Jelen vannak ezek J'n ■' ük “ z i uoV -  ' !! ; y-n-»finn m'»uvén
elhatalmasodnak s kultur növényeink kárára a tápláló anyagok az istálló trágyában s ':una ano tl/ . * * '• 1 *'' ‘ Í L *
a talajban levő növényi tápanyagokat el-!csupán a foszfor hiányt kell pótolni szuper- díszes in^yar nnakouyvet kaptak: n ;hret 
vonják -  ne várjunk jó aratást. j foszfát alakjában, a mii ha megteszünk Man II Moícsai, leiez e* lJervaiu* kla.a

Figyelembe veendő, hogy a kellően nem a csekély kiadási többlet, mert ma mar a • ,mn °  ’*
trágyázott földeken a száraz időjárás sokkalta szuperfoszfát igen olcso bőségesén kar- Csáktornyán, I8J/ novemhei KM n. 
károsabban hat, mint a jól trágyázottakon.! pótoltatik a bizonyosan nagyobb termes allal. Kiváló liszlelettel
Minél szegényebb a talaj, a talajban levő ^ talajnak jobb művelését, intenzivebb Mencsey Karoly
viz annál kevesebb föloldott növényi táp- gyakoribb és okszerűbb trágyázást, nem lehet közs. limité,
anyagot tartalmaz s ez a gyökér életműkö- ”lt,g me|egen a magyar gazdaközönség fi- 
désére természetesen káros befolyással van: gyeimébe ajánlani, mert éppen ezek azok
minél szegényebb a tajaj vízben, annál ke- dolgok, a melyekre a gazdaközönség elég K  G L  Ü X  V É  L  l í  K
vesebb tápanyagot oldhat fel a kevés viz. [jgye|met még ma nem fordil, s a melyek
Tápanyagokban szegény, avagy tulszáraz la- miaU 0|y silány a termése.
lajokon tehát a növényzet mindég silány. ‘ Hivatalos látogatás. I legedüs Sándor
Ilyen helyt a növények lombozata sokkal nagy-kanizsai m. kir. csem lör-h adu agy a múlt

------  héten C sáktorn yán és Slridón járt. a hol a

jának, hogy, *a politikába ne avatkozzék soha, bírta rokonszenvét. szeretelél, a politikai kiizde- t m  ndörsi gt.l \izsg.ilal.i Iái á\ a h lb .  
mert az elrabolja az élet nyugalmát« és hogy n ő -, lemben még ellenfelei is nagyrabeesiillék, akik Kinevezés. A zalaegerszegi ni. kir.
süljön meg, mert, úgymond, »ha van földi bol- pedig szorosabb összeköttetésben álltak vele, szinte pénzügy-igazgatóság a perlaki in. kir. adó- 
dogság, úgy azt csak a házi nyugalmas családi 1 rajongó tisztelettel emlékeznek meg róla. hivatalhoz szolgává Hajduk Józsefet nevezte ki.
élet nyújthatja.« Kenessey Kálmán nyug. mm. tanácsos, ismert j "  . , , ni

Levelének befejező része igy szól: .ítéletem - közgazdasági Írónk, aki félével töltött mellette. Kitüntetés. A ketcnkedele g
ben a dynasztia lerombolásának igyekezetéről vá- mint kormánybiztosi irodájánál titkár ig\ n\ 11.«t- kir. m iniszter elo terjeszlesere  ^
dobatok, Isten tudja hogy 14-iki áprilisi határo- kozik »(.sunyit a sznbadságharcz legnagyobb em- kji*hIy Hrahin Miksa lovagnak, a Deli-vasiit 
zatban részt nem vettem. Én republikánus soha herének tarlom, alkalmam leven bámulatosan m*- vez^,.iaazgaló-helyeUesének a ininiszter-taná- 
sem voltam, bizonyítja a sereghez adott prokla- jellemét, páratlanul onzésnelkiili hazalisagat. c /im el ad om án vozla Ez a nagy kiliin-
máezióm. De ha arról vádoltattam, mit tehettem a hiúságtól is teljesen mentességét, ' asszmga mai / l "  “  “  kjvá|(f  vezctö
ellene. Az bolond, ki Magyarországban republiká- takarékosságát az ország pénzew‘1 sa^t.közelebbről * * * vU * v v ^  s 1 óvti/e-
ról álmodik kiismerni; hirtelen haragú fellobbanó természete í em berét (‘eszcsili oh sincrésb cn , a ki t\ u /t

Légy nyugodt szeretett barátom. Utolsó ké- volt. de néhány perez “f ' '  “  t o  ál ős kivált a legutóbbi időben jelen
résem is hozzád, hogy élj nyugalmas családi életet. sziv,'l! t's' ndvar.as ember Ietl 8e»k na a . I j d b. | e k ( , ||y érslemokol szerzett vasutaink fejlesz- 
procul negotus, szereld t  hazát és királyt. CdviK ? * " ' 1f i,.eU* nab a készebb e , . ^
zöld rokonaimat s mindazokat, kik felőlem kedve- j^kezete « __ Tudorrá avattatás Hérics Tóth .)<(-
sen emlékeznek.. Legyen áldott a kegyelet is, mely Zala megye nos |,tUlapesli kúriai tan ácseln ök  fia, Imre,

törvényt,a,ósági bizottságát és az iu „tegjolen. I j( kj i(]ei a  , m dapesti rendőr-kór-
eieten at, az alszenveaett nagy zivataroK után is mg|yen tisztelt közönségét vezerelte, akkor, mikor . .mibiwbwi orvos-
hű maradt a magyarok ősi harmas jelszavához: Csá;ivi IjAszló emlékének e szép ünnepet szentelte. | házban m int segédorvos tnilköc öli, orv I
»Isten, haza, király.« K szepAny emléktábla, melynek márványkö- tu d orrá  prom oveáltatott.

Mikor a haza szabadsága és léte volt vészé- vébe arany betűkkel bevéstük Csányi László nevét, Esküvők. Szab ó Jó zsef helybeli vas
delemben, akkor minden habozás nélkül állott a emléke az 6 hazaszeretetének, s legyen útmutatója |l(i /l||(, m /,s j veniléglös m ull héten vezette
küzdők sorába, meghajolt a nemzetet képviselő a jövendőben a mi htzaszeretetünknek ! Követke- , ‘ ' . . .  , . s7A||/,.|ulaj-
országgyülés határozatai előtt, s minden ellent- zetessége oly szilárd volt, minő e kő, és ra jta ra - oltárh oz Hakl k aro ly  h \ •
mondás és viszálykodás kerülésével felelt meg gyogó neve a hazafi ideált jelenti. Véssük be lel- donos nevelt leányát, S ch w arz  Anna 
ama kötelességnek, melyeket ráruháztak. Neki ősz- künkbe i* mélyen az ő nevét és példáját, melyet i asszonyt. —  H alász Zsigm ond helybeli ugV 
tályrészül kevés öröm, de annál több bánat, szén- követve a második évezredben az Ég áldásával j védi Írnok ina esküszik az nlsó-lendvai izr.
védés és harcz jutott; a dicsőségből pedig soha nagygyá és erőssé lesz nemzetünk, és örökké : im aházban örök hűséget özv. Krausz Far-
sem kért magának részt. t‘lni szeretett hazánk I L, • iJ^nván ilí \ihd kisasszon vnuk

A közéletben népszerű volt, mindenkinek (Vége.) * k asiit Itanyatiak , A d tl k Y
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—  Eljegyzés. Langer Hugó bányavári 
földbirtokos eljegyezte özv. Stromszky Sán- 
dorné stridói birtokos kedves leányát, JVlicza 
kisasszonyt.

—  Áthelyezés. A zalaegerszegi in. kir. 
pénzügy-igazgatóság Szima Kornél ugyan
ottani pénzügyőrségi szernlészt Stridóra he
lyezte át hasonló minőségben.

—  Házasság. Bezerédy István novai 
körjegyző múlt csütörtökön megesküdött id. 
Goricsanecz József perlaki városi írnoknak uno- 
kalányával, Vizmathy Gizella kisasszonynyal.

Kántorválasztás. Fuss Adolf hely
beli izr. segédkántort a zombori izr. hitköz
ség a múlt héten segédkántornak válasz
totta meg.

—  Hymen. Krampatics József rácz-ka- 
nizsai áll. isk. tanító f. hó 8-án vezette ol
tárhoz Kosich Ilona stridói áll. isk. tanítónőt. 
Boldogság kisérje frigyüket!

—  Kibérelt vendéglő. A drávavásárhelyi 
nagyközség nagykorcsmáját f. hó 9-én nyil
vános árlejtés utján 8 pályázó közül Blau 
Zsigmond kotori lakos vette ki 602 írtért 
további három évre. A helyiség az uj bérlő 
kezelésébe 1898. január 1-én megy át.

A budapest-Csáktornyái villamos 
vasút. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
Herczegh Mihály dr. egyetemi tanárnak és 
társainak a Budapestről kiindulandó s a Ba
laton mentén Csáktornyáig s innen Horvát
országon ál Fiúméig vezetendő villamos vasul 
kiépítésére már adott engedélyt újabb egy 
évre meghosszabbította.

Eljegyzés. Steinberger Dezső deká- 
noveczi kereskedő eljegyező* Selinger Ignácz 
helybeli lakosnak leányát, Karolin kisasszonyt.

—  Muraköz megyei virilista tagjai 1898- 
ban. A vármegyei igazoló választmány okt. 
27-én tartott ülésén egybeállilolla az 1898-ik 
évre a vármegye legtöbb adót fizető bizott
sági tagjainak névsorát, kik közöli' Muraköz 
részéről a következőket találjuk: Kestelits 
Jenő gróf. Cseszuák József, Berg Bódog, 
Krasovecz Ignácz dr . Deczek György, Neu
mann Miksa, Grész Alajos, Ziegler Kálmán. 
Szabó Imre. VVollák Uezsö. Matoszovics Já 
nos, Varga Jánas, Ebenspanger Leó, Banelly 
Sándor, Benedikt Ede. Mayer Salamon. Mol
nár Elek, Nuzsy Mátyás.

—  Leégettek segélyzése. Folyó évi szep
tember 3-án tűz pusztított Mura-Csányban, 
mely ;V2 családnak tette tönkre csaknem 
összes lakásait s gazdasági épületeit A szen
vedett kárt 28000 frtban állapították meg. 
Hogy a csapás következményeit legalább né
mileg enyhítsék, a járás főszolga bírája gyűj
tést kezdeményezett, mely a társadalom lel
kes fölkarolása mellett igen szép sikerrel 
járt. A könyöradományokal hazafias beszéd 
kiséretéban a napokban osztotta ki a kár
vallottak között a gyűjtő főszolgabíró. Dr. 
Jankovich László gróf főispán közbenjárására 
a lüzkárosultak részére a belügyminiszter 
is 250 Irtot utalványozta lőtt ki, mely segély
kép hasonlóképen szétoszlatott közöttük.

—  A játékszenvedély ellen. A belügy
miniszter a nép nyelvén következőkép is
meretes játékokra megszünteti az engedélyt. 
Ezek: 1. báb (hordozható), 2. baba. színes 
baba, 8. golyó, színes golyó, 4. manaco, 5. 
mariandli, 6. birbics, 7. czéldobás, kör vagy 
karika, 8. szin, számozott szin, lemez czél
dobás, és egyáltalában minden olyan játék, 
a melynél valamely nyeremény tárgy kilátás
ba helyezésével keltetik fel a közönségben 
a játékszenvedély.

A Nőegyesület gyűlése. Bernyák 
Károlyné elnöklete alatt f. hó 11-én a Nő
egyesület választmánya gyűlést tarlóit. A 
tárgysorozat első pontja a Szylveszter-esti 
estély rendezésének megbeszélése volt. Ez 
úttal jelenti elnök, hogy Alszeghy Alajos 
polg. isk. tanár a zenei rész rendezését kész
séggel elvállalta, minek folytán az egyesület 
nyugodtan nézhet annak sikere elé. A hang
verseny után táncz lesz. Az estély rendező- 
bizottságának tagjai: Bernyák Károlyné, Ki
rályné Décsey Mária, Kollarits Mihályné, 
Margitai Józsefné, Detliő Jíiiőn é és Probszt 
Ferenczné úrnők. A Fiatalság föl fog kéret
ni, hogy a táncz rendezését vállalja el. —  
A szegény gyermekek téli lábbelijének be
szerzése czéljából kimondja a választmány, 
hogy az elemi-, gyakorló- és polgári iskolák 
néhány szegényebb tanulója között az idén 
is kioszt téli lébbelit s intézkedik, hogy az 
intézetek részéről az arra méltó tanulók ki
jelöltessenek s hogy a csizmák idejekorán 
megrendeltessenek.

A helybeli Kisdedóvó Egyesület Zieg
ler Kálmán elnöklete alatt választmányi gyű-1 
lést tartott e hó 12-én. A gondnok által 

J  összeállított költségvetésnek bemutatása s 
annak tételről tételre történt megvitatása 
után a választmány a költségvetést elfogadja 
s elhatározza, hogy a 924 frtnyi kiadásnak 

iés 789 Irt 50 krnyi bevételnek szembeálli- 
I tásából eredt 134 frt 50 krnyi hiánynak 
födözése czéljából a magas kormányhoz ez 
évben is állami segélyért folyamodik. A Csák-; 
tornya külső községeiben fölállitandó íiók-j 
óvó-intézet szervezése tárgyában kimondja | 
a választmány, hogy a városhoz átiratot in
téz ez ügyben s kéri az elöljáróságot, hogy 
a fölállitandó uj iskola részére helyiségről! 
gondoskodni szíveskedjék, mint mely folté-; 
telt a m. kormány ismeretes leiratában a 
tárgyalás alapjául és föltételéül kitűzte. A 
további lépések a város ebbeli intézkedésé
től tétetnek függővé.

A jégbiztositási üzlet rendezése. 
Szemben azzal a ténynyel, hogy a jégüzlet 
egyes biztositó társaságokat immár évtize
dek óta súlyos áldozatoknak teszi ki, nyolcz, 
hazánkban és Ausztriában működő biztositó 
társaság egymást közt jégbiztositási üzleteik
re vonatkozólag, viszontbiztosítási szerződést 
kötött. Czélja e viszontbiztosítási viszonynak 
az. hogy a jégüzlet, a biztositó gazdaközön
ségnek dijfelemeléssel való terhelés nélkül 
is. a szerzési, kezelési és kárfölvételi költsé
geken elérendő jelentékeny megtakarítással, 
valamint a koczkázatoknak szélesebb kör
ben való megosztásával, eddigi kiszámithat- 
lan és kártékony jellegétől lehetőleg meg
szabaduljon.

A Bűnvádi Perrendtartás czimü. dr 
Felber Arthur zala-egerszégi ügyész művé
nek befejező része is megjelent. A 32 nyom
tatott ivre terjedő munka ára 2 frt 80 kr. 
kapható a szerzőnél.

—  Népesedési statisztika. Szü l et t ek :  
Holcz Mária. Körűnek Zsófi. Jagecz Ilona, 
Toplek János, Horváth Mihály, Tislarics Zsófi, 
Molnár János, Weisz Jenő, Toplicsanecz Kata, 
Sostarics Ilona, Novák János, MIinarics Zsófi, 
Barics Mária. Sluhecz Mihály. Strahia Janka. 
Balogh János. Zamuda Mária, Sátrán Nán
dor, Tóth Kázmér, Mik Károly. Kovacsics 
Ferencz, Szőke Sándor, Gyuránecz János, 
Gyuránecz Hona, Neumann József, Megla 
János, Korent Magda, Bubanovics Margit, 
Babics (h, szül.), Kemény Arnold, Vidovics 
Mária, Vidovics Iván, Turk Antal, Tkalcsecz 
Ferencz, —  M e g h a l t a k .  Koszmács Ana
sztázia (3 é.), özv. Marczius Józsefné (58 é.), í

Babics (h. sz,), Roska Zsófia (1 V* h.), Rosen- 
berg Ádám (57 é.), Poszmodi Ferencz (1 */i h.), 
Belecz Ferencz (4 h.) Horváth Elek (7 é.), 
Szabol István (ö l é.), Hutter József (23 é.), 
Tkalcsecz Imre (7 h.), Türk Antal (7 n.), 
Moharics Vida (1 n.), Silibot Jánosné (70 é.),

I Kovacsics Teréz (8 h.), özv. Horvatics Már
tonná (84 é.), Vidovics Mária (21 n.), Vi- 

jdovics János (21 n.), Gyuravecz Ilona (1 h.), 
Jalsovecz Józsa (22 é.),Golenko Alajos (10 n.),

1 Turk Györgyné (35 é.), Sostarics Jánosné 
1(39 é.), Kovacsics Ferenczné (26 é.). — 
H á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :  Petrán János és 
Vinczetics Rozália, Becsek Imre és Grubár 
Rozália.

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
27 év óta mindig készletben van. Hátfájásnál, csip- 
fájdalom. fejfájásnál, köszvénynél, csúznál stb.-nél 
a Horgon y-Pain-Kxpellerrel való bedörzsülések 
mindig fájdalomcsillapiló-hatásuaknak bizonyultak, 
sőt járványkórnál, minő: a kolera, hányóhasfolyás, 
az altestnek Pain-Expellerrel való bedörzsölése 
mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó eredménynyel használtatott bedörzsö- 
lésként az influenza ellen is és 40  kr., 70 kr. és 
1 frt. üvegenkénti árban a legtöbb gyógyszertár
ban készletben van, hanem bevásárlás alkalmával 
mindig határozottan: mint »Richter-féle Horgony- 
Pain-Expeller« vagy *Riehter-féle Horgony Lini- 
ment« kérendő és a »Horgony« védjegyre kérünk 
figyelni.

A Wodiáner F. és fiai budapesti kiadóczég 
által kjadott milleniumi nagy emlékműből, a Sza- 
lay-Barőti-féle »MagyarNemzet Történetéből« most 
jelent meg a hetvenkettedik füzet, mely igen ér
dekes átpillantást nyújt mindazon reformokról, 
melyeket Mária Terézia létesített Magyarországon. 
Sok újat, vagy uj megvilágításban előadottakat 
olvasunk belőle s tiszta képet nyerünk mind ama 
üdvös vagy reánk magyarokra káros uj intézmé
nyekről, melyeket a nagy királynő léptetett életbe. 
Jelen füzet külön műmelléklet képe Mária Teré
ziának Meyters Márton festménye után készült 
kifejezésteli arezképe.

Ezernyolczszáz negyvennyolcz, a magyar sza- 
badságharcz képes története. Egykorú képek, kitűnő 
kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes 
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkét
száz képpel illusztrált mű szövegét az ország leg
kiválóbb irói, költői, történettudósai Írták. Az 
egész a maga nemében nagyszerű munka harmincz 
füzetben jelenik meg. E g y - e g y  f ü z e t  á r a  30  
kr. —  Részletes prospectust, úgyszintén mutat
ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
rendeléseket felvesz Fischel Fülöp (Strausz Sán
dor) könyvkereskedése Csáktornyán.

A Mátyás Diák legújabb száma is kétség
telenné teszi, hogy ez idő szerint az összes élcz- 
lapok között a Mátyás Diák a legvigabb és leg
tartalmasabb. Kétszer annyit nyújt úgy szövegben 
és képekben, mint bármely más vig újság: azon
kívül annyira változatos, hogy szinte csodálatos. 
Alakjainak eredetisége, adomának sokasága, aktuá
lis közleményeinek tarkasága, talányrovatának 
gazdasága épen olyan vonzó erőt képez, mint az 
a husz-harminez kitűnő karrikatura- és adoma- 
illusztráezió, a melyek első rendő rajzolók tollából 
kerülnek ki. Minden számban egy befejezett vig 
elbeszélést nyújt. A Mátyás Diák ily körülmények 
között valóságos családi lap, a melyben a család 
minden tagja talál neki való, kedves dolgot. A 
Mátyás Diók egyúttal a legolcsóbb élczlap is, mert 
előfizetési ára egy negyedévre csak I frt 50  kr. 
A kiadóhivatal (Budapest, Sarkantyus-utcza 3. sz.) 
szívesen küld mutatványszámot, ha eziránt meg
keresik.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I JÓ ZSEF Z R ÍN Y I KAROLY.

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržnja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižnra F isch el Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

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

Izlazi sv a k 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 .

Predplatna cena je:
Na rolo leto . . . .  4 |j i 
Na pol lela . . . .  2 |j [. 

Na ('elvert lela . . . | |jt.

Pojedini broji koštaje 10 kr

ObznaiK* se pole*? pogodbe 
I fal raéunajú.

Službeni glas.uk: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »šparkasse Okolice Čakovca«, i. I. d.

Borba za Majkoni božjom.
Lani se je  to izbilja dogodilo, kaj ču sad 

ovde pripoviedati.
Po gradovih imaju na pijacu jedmi 

veliku zgradu, u kojoj s raznovrstni živež 
trži kak je  to n, pr. meso. ribe, i. t. d. Ta- 
kova zgrada je  bila takodjer u francuzkoj 
zemlji, u varašu La Ciotat nedaleko od Mar
seille, a u toj zgradi su žene tržile ribe. 
La Ciotat i Marseile leže blizu mora pak 
sfoga je trgovina ribami živahna, a žene 
pak moraju iste tržiti zato. jer su im muži 
dan i noč vani na vodi na ribolovu ili su 
na ladji odplovili još dalje, pošto su svi ve-j 
činom mornari, kak i naši primőréi blizu 
mora.

Anda u La Ciotat je  bila takova sgrada 
u kojoj su same žeue bile trgovci te su 
imale u toj sgradi na zidu pričvrščeuu šta- 
tuu Majke božje. Taj pilj bil je  več od 
davna, još su ga mozbit sadašnjih trgovkinjah 
njihove prababice postavile i svčke godine 
na veliku mešu (lő. augustuša) su žene 
toga pilja liepo okinaile i ovienčale te su 
laj dan i pošvečeni dupleri okolo pilja 
goreli.

Varaš La Ciotal je  lani dal načiniti 
novu sejmensku sgradu. jer je stara postala 
več trošna. a ktomu bilo je  vrieme. da se 
stara podrtina zamieni liepom modemom 
sgradom iz željeznih šibah tak. da je bila 
od svih Stranah otvorena a debelim steklom 
pokrita, kak je  perron u Kaniži na kolod
voru.

Sad su se žene u svoju novu sgradu 
preselile, ali pilj Majke božje su sobom po- 

! nesle, dale su ga poprav iti, ponoviti, friško 
'pozlatiti i jer nije u novoj sgradi bilo stene, 
na koju bi ga pričvrstile, dale su napravili 

jtakovo podnožje, koje je  na željeznih šibah 
izpod krova dale u sgradu viselo, a na ovo 
je  bil postavljeni pilj i na ovo je bil odz- 
poda šarafom pričvrščen, za da u slučaju, 
da se tko u njega zadene, dole neopadne.

Ondešnje varaško poglavarstvo — sami 
socialisti — pako to nije moglo gledali, da 
se ovakova »praznovierna bcdasloča«(!!!) u 
javnoj varaškoj sgradi Irpi, pak je  dal že
nam nalog, da loga pilja, koj i ona k nije 
nikaj drugo nego bcdasloča. iz zgrade od
st rane.

Žene su se lomu nalogu samo smejale 
á pilj Majke božje je  liepo oslal na svojem 
miestu, kak i prije.

Na jedan krat dojile u sajainsku sgra
du policaj ni komišar i zapove ženam Majku 
božju dole vzeti.

Žene se pričmu iz svega grla smejali 
te ga zapitaju: »Kaj sle rekli V Majku 
božju dole vzeliV - -  Jeli sle obnoreli?
Jeli se mi brinimo za vašu > Mariami« na 
varaških hižah? (To je pili republike 
sedeča žena sa frigičkom kapom). Da se 
nitko nedotekne naše Majke božje, jer on 
hip bu vaša Marianna prali i pepel.

Sva pregovaranja od strune komisara 
nisu nikaj hasnela. žene su ostale pri svo
jem a komišar je  moral dugim nosom 
oditi.

Još nekoliko krat je  oblast poslala k 
ženam komišara, dapače i sa oružanom ši
lom. ali sn morali svi skup relarirali pred 
ženami te je  i danas sve pri slarom.

Žene su na ovo obladanje vrlo gizdave 
i to puniin pravom, te se sad drže za jed- 
nake svojim mužem, koj i su prije godine 
na isii način branili jedno drveno razpelo, 
koje je bilo na Iurim tik mora. koj je po 
noči imal svetilke za ravnanje ladjam u 
morit (Leuclitlliurm). lslo razpelo je lakaj 
varaško poglavarstvo bolelo odstranili iz 
Leucblllmrma, ali su La Ciolatjaui. skoro sami 
ribari i ladvari, svojemi veslami dan i noč 
pred lim drvelom zveličenja stražil držali, 
dok poglavarstvo nije uvidelo, da se timi 
ljudmi nije nikaj moči šalili, pak je od 
svojeg naloga odtislalo. le razpelo i danas 
sloji na svom miestu a pilj Majke božje
0 pet na svojem, jer se je poglavarstvo os- 
viedočilo. da se n loj stvari ovde niti že
nami nije moči kalili.

Moram ovde komično dodali, da su lo 
dogadjaji iz Lrancezke. gde se nepazi od više 
na vieru. \ pitani čisto na zadnje: Jeli bi
1 kod nas muži i žene laj položaj zavzeli, 
da do toga dojile, česa nas Bod oslobodiV*

F in , /»>>//«* m .

(lovor ministcr-predsediiika.
(halje i konec).

Diže li se vu tako akluelnu pitanju 
lako odlučan protest, lad moram pravom 
predmnčvali. da sadašnji pregovori vu Fin mi

Z A B A V A

Dosadni cifrek.
Nieki vinski trgovac. kojemu je  bila 

uredna dužnost godine, miesece i dane od 
krčme do krčme, iz oštarije u oštarij u hodili 
i koj je  kakti nepobitni dokaz za svoju 
robu, kojom trguje, da je  skroz i skroz 
nepokvarena i fina, u licu nosil žarečega 
vugorka, koj sigurno nije vodenom farborn 
onak liepo črleno-plavkasto bil pofarban. je 
jednoč došel u nieku izvan sela, na samoči 
stoječu krčmu i zaprosi krčtnara da bi mu 
dopustil onde prenočiti:jer je  več bilo kasno, 
a miesečno-svetla i hladna zimska noč ga 
je  tierala u tople i mehke blazine.

Dok je  on Anda prije odhodka na po- 
činek svoju teleču pečenku večeral, zijali 
su mu dva u zube, krčmar i cifrek, koj je 
bil kčmarov tnali pesetinec.

Krčmar je  sedel pri stolu naproti je- 
dučem trgovcu, naphaval si je pipu, pogrnili 
si je  rukom po stolu raztepenog duliana 
liepo šparno natrag u dohanj-kesu, hvalil je 
znanost i umietnost, u kuhanju i pri gola v-

Ijanju jelah, svoje žene nad sve zviezde 
u visinu, te je  zpitaval svog gosla za no- 
novosti i svietu, jeli su u Ameriki več pri
čeli novoga babilonskoga turna zidati i jeli 
su več Grki lurskoga eesara iz Lumpe pro- 
tierali. zalim jeli se je velika repača zviezila 
svojim repom u olok Kretu zapičila i jeli 
mirno u vis sloji ili ju vielar sim lam gible 
kak drevo neroda: cifrek pak je  sedel na 
podu od sobe, drapal je  kad kad črlenoga 
trgovca svojom capicom po nj ego voj nogi. 
liepo je na zadnjih nogah sedeč prvimi 
capicami belal »prosim prosim le je ko- 
madička za komadičkom zubmi lak umielno 
lovil, kak da bi se to bil navčil od dečkov 
vani na sienokoši kad lopte u vis hilču i 
rukami leteče love,

Medjutim je  pulnik postajal sve Irud- 
niji a ktomu i sve bolje pospau. pak ji* 
sloga krčmaru na njegova pitanja samo na 
pol odgovoral a napokon je  dosadnomn 
prosjaku pod stolom još ostanke svoje večere 
hitil, služkinjo zazval da mu nek posvieli 
le je  olišal u svoju spavalnieu, koja je po
fiig svega toga šlo je nekakov ognjek u peči 
gorel, radi riedke porabe i još redjeg zra
čenja vuhka bila.

Cifrek je  potnika sliedel. jer mu se je 
dopal zaradi darovanja teleče pečenke, pak 
mu je hotel kad je  ov od sobi* vrala odprl, 
med nogami se notar u šobil prešvereali; 
pnInikn medjutim nije puno sfido do lak 
ovoga kamerada pak mu je  bez svakog 
pitanja i bez svili ceremoniali vrala pred 
nosom zalrupil. Zalim se je slekel le se je 
zakopal lak duboko u posteljo kak mu je 
lo samo nioguče bilo pak je  próba! vlasli- 
tom loplinom drhlavicu preobladati i gus- 
kinu kožu zjednačiti, koja mu se je na 
koži izbuhlela kad je  u lu neprijaznu solni 
slu pil.

To mu je  i prilično za rukom pošlo, 
i kaila bi jedno férfid ure bil brojil od jedan 
do slo i opel od jedan do slo, (najbolje 
sredstvo za onoga. kuj nemre zaspati) pričel 
je  pomalo driemali dok je  i zaspal, a ognjec 
u peči se je  lakaj liepo légiiül le je  i on 
zaspal, ono malo topline pak se je  kroz 
pečmi 111 k 11 j 11. ili kak naši ljudi vele. kroz 
vuslje pomalo kakli megla van vlekla, gde 
ju je  onda vietar na sve strane sviela raz- 
puliel.

Na jedan kral probudi našega vinskega 
trgovca nekakovo žalostno skrnj(*včanje, ono



po svoj priliki noče voditi do rezultata. I 
prem držim, tla sam dužun sazvati enquetu. 
ter se o tom v<*c i radi, to moram ipak 
nakon ovog protesta o tom sumnjati. neče 
p piuina protestirati i proti zakonu o vpe- 
lauju upravnog sudišta.

Moram da izjavim, tla če vlada na 
Fiumi podpuno uzdržati municipalnu auto- 
nomiju, no ona se neče dati strašiti, da i 
na Fiumi sve vučini, kaj je  polretmo, da 
onde živuči državljani lunin uživali pravim 
zaštitu i tla se na Fiumi provode svigdi, 
gde troha, tlržavni nadzor. S toga ču se 
pobrili uti, tla proz povrčde liumauske auto
nóm ij e a unular okriva provizorija i uklju- 
eiv Fiumant*. hude sazvana empieta za ured- 
jenje opravili odnosa vu Fiumi. (Živo pov- 
ladjivanje.) O lom se več radi. i jer se radi, 
sadim, da niso opnvdane nikakove navale 
na vladu. Vu tom pitanju nije vlada pre
koračila svog pravnog djelokruga i nije 
zbantuvala prava liumanskih: ona je  samo 
izpunila svojo dužnosl. koju je  na osnovo 
izvješčaja regnikolarne depulacije od godinc 
|SS;> morala izpuniti.

Za ono, kaj vlada izpeljali kani, ne 
treha privole niti Norvatske, niti liumauske. 
Jer po mojem nazoru i po nazoru horvalske 
regnikolarne* deputacije spada u red jenje pro- 
visorija izključivo vu iljelokrug magjarske 
vlade (kormanja). Da se pako to pitanje 
iizmogue rešili prež državopiavnili grava- 
mina sa sirarn* Horvalske. pripravan sam 
tečajem enqueinih razprava saslušali mnenje 
horvalske vlade, dapače. ja sam u lom po
gledu vec i povcl pregovori*, ler ču se i vu 
huduče pohrinuli za to (Nemir na Ijevici. 
Fövik: To je  pogihnljno!) Kak sam rekel, 
pobrimil se himeni, da hude i Inuna zas- 
tupana. ter hudem sazval vu veliko empietu 
íiiimanske gradjane. Time. držim, postopali 
ču sasvim vu smislu željah, šlo i!i je  izja
vila regnikolarna depulacija godim' 188#. 
Ali o lom nemore hiIi govora, da hi se 
vlada pustila vu pregovore izravno sa zas
topstvom varaša Fiume. I J\ako je! na des
nici.) Slanoviščt* ovo odgovora posve izjavi 
regnikolarne depulacije, koja glasi: »Rrije 
svega pako drži depulacija polrehnim, da 
si* vu gradu i kotam Fiumi vpeljaju vu 
Magjarskoj posloječi zakoni, vu koliko je  to

mogoče s obzira na razlikost odnošaja.« Vu 
nekim, po magjarskom zakonu stvorenim 
zakonima. naročilo zakonskim člančima XXX. 
1880. i XVII. 1881. naposé je  izrečeno, tla 
se dolični zakon ima vpeljali vu Fiumi po
sebnimi naretlbom, vu kojoj če se odrediti 
piomjene. šlo ih iziskuju tamošnji odnošaji. 
Ti zakoni sankcionirani su po Njegovom 
Veličanstvu, a koliko nam je poznalo, nije 
Horvatska nikad tomu prigovorila. sa svili 
strana se anda priznaje načelo, da mag jur
ski zakoni v rede i za Fiumu i tla se s ob
zira na liumenečke odnošaje potrebne pre- 
memhe imadu odrediti po magjarskoj vladi, 
a samo se po sebi razme, da se vu tom 
pogledu i na slioden način ima saslušali 
mnenje grada i kotara Fiume. Ne držim J 
sliodnim, da vu tim pitanj ima gradsko zas-| 

; lupstvo fiumansko razpravlja izravno s ma-| 
gjarskom vladom: ni moji predšastniki nisu 
lo sliodnim smatrali, a i ja  ču se vu hu
duče držati luga. (Povladjivanje s desna). 
Zadovoljit čemo izjavljenoj želji, a tla hude! 
iispjeli povoijan, vlada če izpihali mnenje i 
nazore Fiume i njezinih mjerodajnih kru- 
gova, pak ako zahtjevi nebudu prekomjerni 
i ako im se vu okviru zakona zadovoljili 
more, uvažit če ih magjarska vlada. Tražim, 
a natlam se, tla ču i nači modus vu en- 
i|ueli, koju ču sazval i ponajprije vu krilu 
vlade, a za tim pozvati i Fiumančane, da 
saznam njihove nazore glede lamošnjih po-1 
sehnih odnošaja. Dopušlam, da lo šlo uči- j 
niti valja, nije lahka zadača; dopuščam, da 
če uredjenje tih pitanja pogledom na osobue 
odnošaje liumauske izazvati i opréka. Oso-; 
bilo je  težka stvar, jer se moraju uči n i I i : 
odredbe, koj * sežu za decenije natrag i jer I 
sc more vnogo loga izpravili, kaj je vu 
prošlosti pokvarjeno S toga je  trehalo ob-l 
sežnog proučavauja, a visoki če sabor poj
mih. da usreil Jakovih komplikacijah, gde 
je trehalo obsežnog proučavanja. nisem ni 
ja mogel — a nebi bilo niti vu interesu 
stvari svaki čas reagirati ua pisanje 
listova i odm.di zi 21 vurt* odgovoriti na 
interpelaciji! zastopnika Lukácsa. Hotel sam 
da vu mojem odgovoru prikažem vjernu 
slinil položaja (živahno odobravanje na des
nici). le podjedno orientirani i visoki sabor 
i javno mnenje. (Živahno odobravanje.)

Slovani sabore ! Pitanje je  veoma važno* 
jer je  — kako je  to izjavila fiumanska reg
nikolarna depulacija —  potrebno, da se fiu- 
manski odnošaji vu skta dovedu sa posto- 
ječim državnim institucijama, a rčšenje toga 
pitanja neda se postiči prež temeljitih pro
učavanja. Potežkoča sastoji u tom, da se vu 
Fiumi naglašuju samo prava, a da se nes- 
pominju dužnosti, koje u okviru prava pos- 
toje za fiumansku autonomiju. I §. 60. fia- 
manskoga statuta spominje te dužnosti, jer 
kaže: »Reprezentativno tčlo kr. slobodnog 
grada i kotara Fiume zastupa občinu kod 
izvršivanja njezinih prava i dužnosti unutar 
gramca, ustanovljenih državnim zakonima; 
ono je  zvano, da poslove svojega djelokruga 
kakti absolutna korporacija uredjuje i skrbi 
za provedbu njezinih zaključakali.«

Prema lomu kaže statut, na koji se 
neprestano pozivlje, sasvim jasno: »unutar 
granica, ustanovljenim državnim zakonima«. 
Anda nemore se desiti slučaj, da pravova- 
Ijano stvoreni zakoni, ako dodju vu opréku 
sa fiumanskoVn statutom, pred ovim uzmak- 
nuti moraju, da lako statut vu krépost 
stupi. (Živahno odobravanje). Prež dvojbe 
valja načelo, da statut, koji nije vu skladu 
sa zakonom, svoju vaijanost več po sebi 
gubi (Živahno odobravanje na desnici). Još 
valja naglasiti, da če municipalna autono- 
mija Fiume vu punoj mjeri ostati vu kré- 
posti; ali nemore biti govora o tom, da se 
još više dozvolijer eorpus separatum može 
sačinjavati posebni dél magjarske države, 
ali ne može da hude treči faktor. Zakonski 
članak IV. 1807. kaže o Fiumi: »Ad idem 
regnum pertinere declaratur. »To nedaje 
Fiumi pravim sferu trečeg faktora. Zakonski 
članak XXVII. 1848. veli, da uredjuje od- 
nočaje municipijah Fiume i Bakra. Dočim 
zakon uredjuje odnošaje municipija fiumans- 
koga, nije moguče. da se Fiuma smatrati 
može kak eorpus separatum vu tom smislu, 
da je  treči faktor.

Dopuščam, štovani sabor, da nije posve 
pravo, prizivati se na one goleme žrtve, 
šlo ib je  magjarska država doprinesla za 
procvet Fiume i liumauske trgovine. Ne ču 
lo spotnenuli, kak da bi mi za lo od Fiume 
nekaj izkali. Ali ja se uzdam vu patriotizam 
i iskrenu privrženost Fiumančanah. ter držim

nekakovo po liho cvilnhmji* i kad je zlo- 
voljan radi noč nog m*mira digmil glavo za 
da vidi kakovi su to glasi i oilkuil dobail- 
jiiju. eto li pred njegovom posieljom cifr«*ka. 
gde na miesečnoj okruguoj šajbi siedi. na 
cielom tielu od zime drliče kak cigan u 
saku i baš se je odmašil da proračunanim 
skokom u poslelju k trgovcu skoči.

Anda se čoviek črlenim vugorkom u 
licu stane, odpre vrata i proliéra dosaduoga 
pesetinca iz sobe lini dobrim lolnačom na 
put, neka si negde pruge prikladno ležišče, 
poišče, jer postelj je  on samo za sebe vzel 
i hude ju iijiilro pošteno plahi, a ktomu 
nije baš nit razpoložen, da pesetincove pri- 
vrženike svojimi vlaslitom krvju do jutra 
napaja.

Zalim se opel zakopa u blazine, obrne 
se k steni i pričme dalje sanjati kak on 
kakli dohár krščeni k nesme propustili, da 
nebi svako vino krslil i uslied toga kak 
mora vedricom kzdencii i od zdenca u pod- 
rum hiežati i druge takove vinsko-lrgovacke 
dužnosti.

Ali dugo nije trpelo i eto li opel kraj 
njegove postelje ne kaj skamušče i izbilja. 
opel je  tu u miesečnom kotaču cihvk sedel.

drhturil i baš se je  opel priredil, kak bu 
k-lrgovcii u poslelju skočil.

»No. ah lo puk je  ipak več prebedasto!« 
mrmlja za sebe trgovac - »Sad nišam 

valjda vršita dobro zaprl, pak se je  to ne
srečno pseto opel u solni dovleklo. Nego 
čekaj li pasja para. laki ja  tebi zakurim, 
moreš ti vaui na zimi prespati, nisi ti lakov 
gospon. da hi moral baš u poslelji brkati, 
pa k još klomu u mojoj.«

On se po drugi krat stane te šikanjetn 
i puranjem rukami sprestraši sčenjca van 
iz sobe. lupi srdito vratni i. da je mori 
na pod padal i ključom dva krat
obrne, kak da se je  bojal, da cifrek mozbit 
zna kvaku na vratih odpreti i onda komod 
u sobu niarširati.

»Tak« — veli sad dočim ključa iz 
vratali spukne te ga polag postelje na stolac 
bili a si*be u ua pol razhladjenu poslelju 
zakopa — »sad probaj jedan krat. jeli hud 
mogel se kroz ključanicu prevleči, li odurni 
žabec li!

I sad je opel pričel pilili: ali još nije 
11 i I i dnšel do lonuša, kak da se pila u svrž 
/ad« va. i nul . . . .  skamušče opel pred pos
li Ijom, a cifrek sedi opel u najliepšem mie

sečnom kolobaril u sobi, drhturi i hoče opet 
med blazine skočiti.

Ali sad pričme u trgovcu za istinu 
kuhati i on je  sad hotel tomu dosadnomu 
cifreku jedan krat pokazati tko je  ovde 
gospon. On skoči iz postelje, pograbi svo
jega hlačnjaka. zkorbači cifreka onak polag 
stubičke mere. biti ga kroz vrata daleko 
van i za trupi vrati da je  po cielom stanju 
grmelo, kak da bi se na prosnicah greda 
pretrgla i na zemlju opala.

Ali tko da opiše njegovo osupnenje 
kad ga posli kratkog sna, sada osobito ža
lostno skamuskanje p robu d i a cifrek kak i 
prije u miesečnom kolobaru sedeč drhturi 
te se pripravlja na skok u poslelju k tr
govcu.

To več nije moglo pravim putem iti i 
nije bilo niti malo za dvojiti, da cifrek spada 
med one tajiustvene tele peklenskih pašah, 
koji zakopane novce čuvaju i Ijudo straše. 
ako je  dojdu izkapal. Rolnik se je  zmislil 
na sve one pripoviesli, koje je još kakli 
dečec od svoje slan* teče čul od peklenskih 
cuckov i ostale vražje živine, pak i isto 
pučko prirečje, da vrag u sili muhe ždere, 
ga je  na to sielilo, da u svih psih, jer se



da zajednički interes države i Fiume zah- 
téva, da se sve ono včini, kaj se vu svrhu 
što tjesnijega saveza Madgjarske i Fiume 
vu okviru zakona izpeljati dade. (Živahno 
odobravanje.)

To sam smatral potrebnim, da kažem 
o fiumanskom pitanju i da sasma objek
tivno označim stanov išče vladino. Molim, da 
štovano spravišče moj odgovor na znanje 
űzeti izvoli. (Burno povladjivanje i odobra
vanje na desnici.)

Sabor je, kak je  poznalo, ogromnom 
večinom vzel za znanje odgovor ministra- 
predsjednika.

KAJ JE NOVOGA?
Njihova Veličanstva vu carskoj grobnici.

2. novembra ob pol 7 vuri vu jutro 
dopeljala su se Njihova Veličanstva vu zat- 
vorenih dvorskih kočijah prež svake prat- 
nje pred kapucinsku cirkvu vu Beču. Pred 
vratima dočekali su ih P. gvardijan Lukač 
Wolf i nadzornik grobnice Pater Engelbert 
Weinberger. LTz pratnju bakljonoša pošla su 
Veličanstva vu grobnicu, gde su ponajprije 
dűlje vremena molila nad rakom préstolo- 
nasljednika nadvojvode Rudolfa, a za tim 
nad rakami nadvojvode Pranje Karla, nad- 
vojvodkinje Sofije, nadvojvode Karla Lud
viga i čara Maksimilijana meksikanskoga. 
Veličanstva su kod svake rake zapalila po 
šest svečah i za tim se povrnuli vu dvor.

Ob pol 8 vuri bile su vu kapucinskoj 
cirkvi svetčane zadušnice za blagopokojne 
članove carske liiže.

—  Kraljevna-vdovica Štefanija, Njezino 
kr. Visot kraljevna-vdovica nadvojvodkinja 
Štefanija bila je  na dušni dan vu Mayer- 
lingu. gde je  vumrl prejasni njezin tovaruš 
kraljevič Rudolf. Visoka gospodja bila je  
nazočna vu tamošnoj klošterskoj cirkvi za- 
dušnicama za pokojnoga kraljeviča Rudolfa.

— Nj. Veličanstvo kraljica sprovesti če 
jeden dél zime vu Biarritzu. Prema dosa- 
dašnjim dispozicijam odputovati če kraljica 
koncem novembra s malom pratnjom vu 
Biarritz, pošto u njoj doktori savjetovali, da 
sprovede rad ojačanja živaca neko vrčme 
na obali atlantskog oceana. Vreme tamoš- 
njeg boravka još nije ustanovljeno, no bude 
li vreme prijalo kraljičinu zdravu. ostatilj * 1

rodi lovljenjem muhah zabavljaju, mora 
nekaj peklenskoga. nekakov barem diel vraž
je  narave skrit biti, a da pak navlastito ov 
to dobro zna. bil je  osviedočen, kad ga je  
videl kakovom je  okretnostjo komadičke te
letine u zraku lovil.

Anda su mu pričeli lasi u vis rasti 
mrzli pot ga je  pošikaval i pamet mu jé  
stala, kak vura, koju čoviek zaboravi na vi 
nuti, i pošto se nije ufal odbiežati niti larmu 
zdiči, potegnul je  poplun čez glavu i pričel 
je  tak pobožno moliti, kak več nije molil 
od onda, kad se je  prvi krat ženil, a strahu 
u formi cifreka je pustil u ime božje nek 
dela kaj hoče.

1 straha izbilja nie bila liena! Ona je  
jednim skokom skočila na postelju zavinula 
se u štruklek pri nogah vinskoga trgovca, 
nekoliko krat si je  duboko zdehnula, čim 
je  kanila izraziti svoje podpuno zadovolj
stvo, da je  ipak jedan krat svoju namieru 
mogla izvršiti.

Kad je  anda naš vinski trgovac previ- 
del, da strahina namiera nije ta, da bi po 
njege došla, u pekel ga odvlekla i onde ga 
za njegovo miešanje vode u vino hotela 
kaštigovati, onda ga je  ves strah minul te

j če ona barem dva mjeseca vu francezkoj 
primorskoj kupelji.

—  Kako ja  vij aj u iz Šopruna, stigla j<* 
3. novembra onamo kraljevna-vdovica nad
vojvodkinja Štefanija, da pohodi princa i 
princesu Schaumburg. Visoka gospodja pre
valila je  put od Laksenburga do Šopruna 
jašeči na konju za 4 vure. a prali la su ju 
4 kavalira i dvorska gospodja grofica Sze- 
csenyi. Princ Schaumburg izjašil je  prejas- 
noj gospodji kraljevni-vdovici na susret do 
Mlillendorfa.

Nekaj malo zanimive statistike.
Povodom lanjskog milenija izdal je  

orsački satistički m ed vu Budimpešti djelo 
pod naslovom »Magyarország a pragmatica 
sanctio korában« (Magjarska vu doba prag- 
matičke sankcije), vu kojoj su sabrani po
datki o prvom velikom poreznom popisu 
od godine 17 lb  i 1721 koji je  vu Ma-- 
gjarskoj obavijen nakon što su pretirani 
Turki iz Magjarske. Tu su izvadjeni i prvi 
podatki o pučanstvu Magjarske, pak su 
tomu pomagali stari urbari i i n i spisi. Ako 
i nisu svi ti podatki posve pouzdani. ipak 
su bar približno autenlični, ter je  zračunano 
pučanstvo Magjarske prež Erdelja i Ilorvat- 
ske za godinu 1720. na 1,7(>9.422 duše. 
Vu području varmegjijah krašo-serenjske, 
temeške i torontalske. gde denes živi više 
od milijuna duša. obilavalo je  onda komaj 
25.000. Za Erdély je  sračunauo žiteljslvo 
sa 813.170 duša, ter je po tom Magjarska 
s Erdélyem imala samo 2.585.598 duša.

Medju gradovima Magjarske i Erdélya 
nije onda (1720.) bilo niti jed noga. koji bi 
imel 25 000  Stanovnika Onda je B rašov a  
bila najpučeneši i najvekši grad pod k ru
nom sv. Štefana, a imala je 10.810 duša 
Za njotn su sljedili Budim sa 12.304 Ko- 
ložvar sa 10.742. Sebenj sa 10.110. Debre
cen sa 8.208. Požuu sa 7.943. Gjor sa 7 308. 
Šegešvar s 5.579. Sopron sa 5.480. B esterce  
sa 5.307. Komárom, i MaroS-VáSárhely sa 
preko 5.000. Szegedin sa  4.949. Belgrad sa 
3.133. Pešta sa 2.713. Stanovnika. Vekših 
gradova (varoših) nije bilo. Sebenj i Segeš- 
var bili su čisto saski varoši. Požun. Budim. 
Pešta i vnogi drugi velikom večinom nje- 
mački, a B rašova i drugi erdéljski városi 
pretežito rumunjski.

je  zaspal i spal je još dugo. kad je  več 
sunce visoko bilo. dok nije došla služkinja 
te na vratih Sakom bubnjala i prosila za 
čižme, da mu je  zesnaži. koje je zvečera 
pozabil pred vrata met nuti.

I čim se je  trgovac onak mramuren. 
nočne neprilike sanjajuči u postelji pridignul 
neznajuči prav j <‘li se je  to sVe izbilja do
gajalo ili pak je  samo sanjal, skoči cifrek 

; iz postelje i znikne kroz okruglu luknju na 
vratih dole pri goczku. koju je krčmar 
sam na svakih vratih zrezal, za da mački 
budu mogli nepozvane miše i šlakore po 
sobah u noči lovit hoditi, za da se ta nes
naga u krčmi na samoči u polju stoječoj 
nenaplodi.

Kroz tu luknju je  onda i cifrek u tu 
sobu. koja je  večinom bila prazna, u noči 
se znal prevleči te je  na praznoj postelji, 
liepo na mehkom i toplom znal prespali 
a jer mu je  to več duže vriemena bila na
vada. došel je  i sad, kad je  netko makar i 
na postelji spal, misleči, da bu postelja i za 
dva dosta velika najnire pako kad se on 
u štruklek zmota i samo rnaloga prostorca 
zavzeme. E m . ho//n v.

Denes imade Sebenj od 21.485 duša 
! 13.148 Nemcov, 3.199 Magjara, 4581 Ru- 
munja i 537 drugih, a Brašova od 30.739 
duša 9.578 Nemcov 10.441 Magjarov, 9.758 
Bumunja i 902 drugih.

H ottentotenstottertrottelm utterattentáterlat-
tengittervetterkotterbcutelratte.

Kak nagadjate, milozvučna je  ta rčč 
germanska. Ali kaj znamenuje? List lovački 
»Der Waidmann vu Draždjanima raztolna- 
čuju ovak:

Kod Hottentotta ima vrle vnogo štako- 
rov tobolčara —  Beutelratte. Vnogo lili ži
vinah živi na slobodi; druge menje srečne, 
moraj u da žive vu kerletkah, kamo jih ja- 
gari zapiraju. Kerletke le ~  Kotter — pro- 
vidjeni su drvenim rešetkama - Lattengit- 
tei koje ih čuvaju od zla vremena. S loga 
se ti kavezi (kerletke) zoveju njemečki Lat- 

: lengittervetIcrkolter, a štakorov lobolčar. čim 
je  interniran vu takvoj kerletki, zove se 
La I tengil ter vetterkotterbeu leirat te.

Jednog dana zastavili su ubojicu (tol
vaja) - Altentater koji je vmoril llo- 
lenlotkinju, majku dvoje dčce, bekavih kre- 
tina 1 lottentolenstotlertrollelrnutter; pre
ma tomu je  prirodno. da se ubojica zove 
I lot tcntolcnstottcrt rol lel múltéra llentater. LJho- 
jicu zaprli su vu kerletku za štakore: Beu- 
telrattenlattengittervetterkotter. odkud je  vu- 
šel. Ali na sreču vlovil ga jeden lloltentot. 
kojega. ves blažen sa svoga pljena. dopelal 
ga pred mjestoga načelnika (polgármeslra),

Vlovil sam Beulelbrate, rčkel je.
KakvogV zapila ga načelnik, im mi 

ih imamo svake teh*.
Vlovil sam Atlenlaterlatlengittervet- 

terkotlerbeulelratte.
O kakovom atentatom govoriš?
O I lolloutotenstolterlrotlejmiillerat-

tenlaleru.
A. lak. Bak nisi h odmah mogel 

kratko i jasno roči. da si vlovil llnllculoleii- 
tol tértről tel mu tterallenlaterlatleiigittervetler- 

kolterbeutelratlo V zašpotal ga načelnik. 
Dvorana Sv. Štefana vu budimskom kr. 

dvoru.
Iz Budimpešte javljaju: Njegovo Veli

čanstvo odredilo je na predlog ministra- 
predsjeduika baruna Bánlíya. da se vu nó
vum krilu kraljevskoga dvora vu Budimu 
uredi dvorana Sv. Stefana, i to vu vjernom 
romanskom slogu one dobe. Istodobno doz- 
voljilo Nj. Veličanstvu, da s«* cela uredba 
dvorane Svetog Štefana izloži godim* 1900 
vu parizkoj svjelskoj izložbi.

Novi pečuhski biškup.
Iz Ostrogona stigla je  vu oči Svili sve

tih v jest. da je lamušnji nadbiškupski direk- 
! tor pisarne, opat i kanonik Samuel lleltyey, 
imenovan hiškupom vu Bečuhu i lime je 
dovršena poldrugo-godišnja sodisvakancija 
vu lamošnjoj biškupiji. Novi biškup, pod 
koga spada i valpovački kolar vu Slavoniji, 
rodjen je 13. septembra 1843. vu Helyen 
vu železnoj varmegjiji. Navuke je  svršil no 
Sopionu i Szabadki. teologijo vu Eszlergouu 
ter je  2. augusla 1870. zaredjen za svečenika 
Neko je  v réme služil kakli kapelan vu So- 
mereinu i Esztergomu. polij i kakli profesor 
vu Trnovu i sjeminištu vu Esztergomu. Go- 
dine 1885. poslal je spiritualom vu Bazma- 
neumu vu Beču. Godine 1893. pozval ga i' 
vezdašnji primaš nač(*lo svojoj nadbiškupskoj 
pisarni, pak je  vu tom svojslvu postal 139*. 
kanonikom, a 1890 opatom, Novog biskupa 
hvale kakli čovjeka blage čudi i konciliant- 
na držanja.
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