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A párisi világkiállítás.
Uj világkiállításra készül a nagy köz

társaság. E monsztre kiállításban való rész
vételre újból meg vannak hiva a világ összes 
államai és országai. Magyarország is kapott 
meghívót; és habár rosszkor, határozottan 
kedvezőtlen időpontban érkezeit le, mégis 
szívélyes fogadtatásra talált. A törvényhozás 
kimondotta az állam részvételét s a költsé
geket erre megszavazta, a kereskedelemügyi 
kormány megalakította a nagybizottságot, 
mely hivatva van a világkiállításon a ma
gyar ipart és művészetet megfelelő módon 
bemutatni s mely föladata megoldásában 
már javában munkálkodik is.

A saját milleniumi kiállításunkon rész
vétel — mondjuk meg őszintén — nagy 
terheket rótt a kereskedő és iparvilágra. 
Maguk a kiállítóit tárgyak, a tárgyak melleit 
emberek tartása, nem kis összegbe került; 
és nem kis összeget lelt ki a hely pénz sem, 
melyet az igazgatóság mindenkitől egyaránt 
bekövetelt. A kiállítás külső sikere pedig a 
kereskedő és iparvilágot, mely tárgyak és 
áruk eladásából él, ki nem elégítheti, mert 
az elárusilás a kiállítás területén igen lany
ha volt; mindenki megérzi a tisztán erkölcsi 
sikerért áldozott összegek nagyságát.

És vájjon, hogyan állunk mostan a

párisi kiállítással ? Oda tárgyakat elárusilás; 
végett nem küldhetünk, hacsak a magyar 
specziálitások nem keltenek ügyeimet. Ezek-' 
nek úgy esketik, lesz kelendősége, de a ma
gyar gépgyáros, az iparos, a kereskedő hiába 
állítja ki gyártmányait, készilményit. áruit | 
a nagy párisi világkiállításon, mert ha aj 
gyártmányok, készítmények és áruk egyen-; 
ranguak is lennének a külföldiekével, * a 
franczia patriotizmus nem engedné, hogy a 
francziák az igényeiket a külföldi ipar gyárt
mányaiból elégítsék ki. Az angoléi venné az I 
angol, meg a más nemzetheti látogató, de a 
magyarét V még talán a magyar sem vásá
rolja meg.

De viszont tény, hogy a magyarok a 
párisi világkiállítást nem fogják oly mérték
ben látogatni, mint látogatták volna, ha a 
mi jól sikerült ezredéves országos kiállta-: 
sunk azt meg nem előzi. E kiállításon ott 
hagyták véreink a felesleges pénzüket, és 
igy a párisi világkiállítástól széfjén elma
radnak.

A párisi világkiállításon részlvevö ma
gyar kiállítók áldozatkészségükért még a 
reklám hasznát sem fogják élvezni. Mert ha 
országos kiállításunkon az elárusilás lanyhán 
ment is, egy-egy jó czégnek szép kiállítása 
megszerezte a czég számára az országos 
hírnevet, a vidék minden részéből érkező

lakosság hazavilte magával. A czég kiállítá
sán szerzett jó  benyomást, s igy a kiállítá
son való részvétel, hasznot hajló reklámnak 
bizonyult. Viszont a reklámnak csak ott van 
értéke, a hol az érdekessé tett áru egyszer
smind szükséglet. A magyar kereskedők, ipa
rosok árui nálunk szükségletet képeznek, 
ellenben a párisi világkiállításon legfeljebb 
versenyképességükkel szerepelhetnek, előre
haladásunkról lehetnek tanúságot. Ott elis
merést kelthetnek, de a forgalmat nem na- 
gyobbithalják.

Ezért mondjuk mi a magunk szem
pontjából a párisi világkiállításnak rossz 
időben való rendezéséi. Félünk, hogy a ma
gyar kereskedő és iparosvilág tartózkodni 
fog olyan kiállításban való részvételtől, mely 
talán erkölcsi haszonnal, de mindenesetre 
jó  csomó készköltséggel jár.

Ezért használtuk fel ez alkalmat, hogy 
a párisi kiállításban való részvételről el
mondjuk a magunk véleményét. Mi abban 
a nézetben vagyunk, hogy daczára mind
annak. a mit fentebb kifejtettünk, daczára 
annak, hogy az ezeréves kiállítás már meg
terhelte és megadóztatta kereskedőinket és 
iparosainkat, daczára annak, hogy a párisi 
világkiállításon a magyar tárgyak nagyobb 
mértékben elárusitása nem várható és az 
esetleges erkölcsi siker külön-külön az illető

T  Á R C Z A.

A Dráva tündére.
Irta Alpári Jenó.

Sudár nyárfák, lehajló füzek árnyékában sé
tálva, elmerengek, elandalgom a rohanó, a vég
telenség mélyébe merülő vén időn . . .

A leáldozó nap buesusugarai megaranyozzák 
az égboltozat azúrját s mosódott, derengő bibor- 
csik szövi át a tündöklő palástol.

Az enyelgő alkonyi fu valom rezgésbe hozza 
a százados faóriások fonnyadt lombjait, s mintha
zizegő hangon hajdankori regét hallanék.................
sejtelmesen, . . . titokzatosan I — —

** *
Réges régen, tengernyi év előtt, midőn még 

a szilaj Dráva helyén kicsiny tengerszem hullám
zott s locsogó, csobogó habjai susogva csókolgat
ták a kiálló, mohos szírieket: élt a fenekén a 
mesés szépségű Dráva tündére, csodásfényü, rózsás 
korallkagylókkal kirakott palotába.

Habtestét lenge, fályolszerü ruha fedte, a- 
inelyon arányosan, kecsesen domborodtak ki junói 
idom ai.--------

Aranyos szöghaja észbontóan fonta körül 
márványfehér nyakát. Igéző havas arczári az örök 
fjuság rózsái fakadoztak . . . Tekintete szelídséget 
sugárzott. Kellein és báj ömlött el egész válóján, 
azonban bűntől ment szivében sorvasztó boldog
talanság dúlt, amely metsző fejdalommal szántotta 
keblét . . . Siri éjeken, midőn a rezgő hold mé
lázva nyugtatta tekintetét a rengő víztükrön, el
ábrándozott és sóvárogva gondolt az isteni érzts-

re, — amely váratlanul lopózkodolt szivébe s a- 
mely nélkül az ifjúság olyan, mini a »húrjaitól 
na giO'Ztotl hárfa,« az édes szerelemre . . .

Kpedő lelkét sóhajok mardoslák és ártatlan 
ajkain sóhajtások lebbentek el.

Eszmény ulán vágyakodott; felizgatott fan
táziája kirajzolta ideálját, kői vonalozla a szerelem 
édenét . . . Szeretett, de nem tudta, hogy kit. —

Egy elérhetetlen, földön túl levő lényt, akit 
nem ismert, akit nem látott . . . Egyetlen kíván
sága az volt, hogy szerelme tárgyát a földön lel
hesse fel.

A véletlen segítségére jött, hogy óhajtását 
teljesítse, és hogy a tragikum magvát elhintse.

A tavat körül süríi rengeteg szegélyezte. A 
hatalmas bükkökre zöld repkények kúsztak fel s 
áttörhetetlenné igyekeztek tenni az erdőt.

Egy tisztás végén, a csodás természettől ki
vájt barlangban, borókabokrok és nárcziszok tár
saságában agg remete lakott.

Deres szakálla liszteletet gerjesztően függött 
le álfáról, A szép tündért ösztökélő vágyai és a 
véletlen e barlanghoz vezette. A nyinha még suli
séin látott halandó .ényt . . .  A csodálkozás és 
megdöbbenés bizonyos vegyülékével nézett a ros
katag, összeaszott ascétára . . .

Miután előbbi meglepetése lecsillapult és 
tiszta öntudatra ébredt —  kérdezősködni kezdett.

Az öreg férfiú, a megragadó, lebűvölő szép
ségtől mintegy megrészegedve, alig talál szókat, 
hogy a tündér kérdéseire válaszolhasson.

Tisztelettel és bámulással álltak meg meg
tört fényű szemei a remek alkotási! lényen és 
valami nagyon összeszoritolta torkát.

Végre a megilletődés laza megszűnt és a 
tündér kutatta, fürkészte a remete viszonyait.

Az ősz bánatos, remegő hangon szólalt ineg: 
* . . . Óh ! sajgó fájdalom innrczangolja keblemet, 
valahányszor a mull emlékei közt bolygom. Ha e 
húrokat rezditteli meg velem valaki, akkor ismét 
felszaggatja a már-már behegedt sebeket . . .

S haj ! a mily kedves a visszaemlékezés, 
épp oly emésztő is . . . De a te kedvedért még 
«*gyszer visszatérek a régi képekhez, a szomorú 
múlthoz, melyre már oly gyakran borítottam a 
feledés leplét . . . Ülj e sziklára és hallgass ide, 
elmondom . . .  Itt a reszkető ascéta összevonta 
amúgy is ránezos homlokát, mintha keresne a 
múltban — — s kevés idő múlva igy kezdé be
szédét :

»Volt nekem szép birtokom és áldott fele
ségem, akit határtalanul szerettem. Két évig éltem 
vele, megelégedésben, csendes boldogságban, mi
dőn egy gügyögő, szőke hajú kis fiúcskával aján
dékozott meg.

Az öröm, a boldogság végtelen volt.
Nőm megbecsült, én őt viszont és verse- 

nyezlünk abban, hogy melyikünk szereti jobban, 
odaadóbban az ártatlan angyalkát.

De midőn családi szentélyünket a boldogság 
paradicsomának képzeltük, az irigy sors elragadta 
körünkből imádott feleségemet.

Nagy volt a csapás, de elviseltem, mert ott 
volt szerelmünk záloga, a szöszke gyermek.

Megelégedésem megcsappant, hisz’ villám- 
sujtás volt ez a fellegtelen égből; de azért vidám
sággal. titkos gyönyörűséggel szemléltem a vérmes 
reményekkel kecsegtető ifjú serdülését.

És midőn legdrágább földi kincsem elérte a 
20-dik évet, amidőn a fesledező bimbó ékes pom
pájában mutatá fakadó szirmait, a midőn már azt 
hittem, hogy öregségem támasztékát ő benne fel
találtam : — akkor a könyörtelen halál kioltá a





érzést hirdessen itt a határszélen ! — A 
város képviselő-testülete, a hogy erről a 
város közgyűléséről megirott czikkünkben 
megemlékezünk, Petrics Ignácz városbiró 
indítványára a város képviselő testületé
ből egy 12 tagú nagybizottságot válasz
tott, mely következő tagokból á ll : Al- 
szeghy Alajos polg. isk. tanár, Benedikt Béla 
kereskedő, Mincsek Melchiadesz h. plébános, 
Molnár Elek urod. ügyész, Morandini Bálint 
építész, Pálya Mihály polg. isk. igazgató, 
Petrics Ignácz városbiró. Szilágyi Gyula urod. 
titkár, dr. Schwarz Albert orvos. Tólh István





»Dečko je  jedno malo prismudjen!«
— veli sluga —  »ali drugač je  dohár
droždjek.»

Kada Miškec ov odgovor čuje‘ tak mu 
je to tak drago, da se od veselja skoro 
plače —  je r je  ipak nekaj, pak makar i
droždjek.

Takov anda je Miškec i on je  ves za- 
dovoljan, kada u jutro svoju čredu na 
pašu tiera i bičom puca —  to je  i jedino, 
kaj dobro zna i kaj niti sluga tak nožna'

Po malo je  Miškec i u liela došel te 
te probal iz pipe pušiti — i to mu je  pošlo 
za rukom.

»No, to ti se pristoji« — je  sluga rekel
— »kada imaš pipu u usti, onda harem 
neizgledaš tak bedast!«

To je  Miškeca strašno veselilo i on je 
pipu skoro cieli dan imal u ustih, dok mu 
Hajdinjak nije rekel, da je  pipa pri dielu 
čovieku na putu; u nedelju bidosta vriemena 
imal za pušiti, a tim bi si i duhana priš- 
paral. I to je  Miškecu bilo prav, te je  od 
sad samo po nedeljah pušil.

Ali sad je  dečka na jedan krat pričelo 
drug srbeti; on jedan krat slučajno pogleda 
u zrcalo —  ho, ho! dečko, eni nebude 
valjda opet kakova bedastoča? — No, kaj 
je pak to na jedan krat? — Miškec se 
malo požari —  kaj to pod nosom raste 
nekakova dlaka — em valjda nebudu iz 
toga mustači: —  I baš da bude nekaj ta- 
kovoga! I ta stvar pod nosom se sve bolje 
razvija, a Miškec več počme negda po negda 
tu stvar trkati,

Takovi mustači su po gospodski, misli 
si Miškec: jeli bi oni to slobodno nosil? — 
zapila jednoč slugu, koj je  u lih stvarih 
bil sveznajuči. Sluga mu je  odgovoril, da 
mu radi mustačov nitko nikaj nemre, ali 
da se takova stvar jednomu pastiru ipak 
nepristoji.

»Ali ja  nišam kriv, da da mi to raste!«
— veli siromak Miškec i postane ves ža- 
lostan.

Sluga sad jedno malo prčmišlava i 
onda veli! »Hm —  to je  istina, da proti 
lomu nikaj nemreš — ali za mustače si 
prebedast!« —  Stim donese sluga zdelu s 
malo vode i sopuna te pričme sopunicu 
delati, skojom Miškecu cieli obraz namaže; 
kad ali vzeme u ruke britvu i hoče šnjom 
Miškecu pod nos, skoči ov iz stolca, kak 
da ga je  škorpion vpičil; on slogi nevieruje, 
ier bi mu stimi nekolikimi dlačicami mogel 
i cielu vustnicu odrezati, ra.ši nek dalje 
rastu. I izbilja mustači su do znamenitosti 
zrasli.

Sad si je  Miškec mislil: Pušiti znaš,— 
mustače imaš takaj — sad buš več slo
bodno , pucu rad imal. I kad je tak na 
paši mislil, frkal si je  je  pri tom mustače, 
te mu se je  i vidlo, da je  sad spametneši.

Sad mu veli jedan krat Hajdinjak: 
»Cuješ Miškec, em baš nije grehota, ali za 
jednoga pastira se takovi mustači ipak ne- 
pristoje, jer ako čoviek hoče, da budu mus
tači u redu, tak je  mora svaki čas keficom 
gladiti i mazati, a ktomu sluga neima uviek 
vriemena, to je  više za gospodu. I kajti ti 
k-tomu neimaš vriemena; koj si uviek pri 
dielu, tak anda iz toga neizide nikaj pra- 
voga, a kakov skosmani mačkinji rep pod 
nosom je  na špot tebi i cielomu poljodelj- 
skomu stališu!«

Gazda neima krivo, misli si Miškec, 
em mi je  i onak to cielo dlačje samo na 
zadievi. Stim vzeme škarje te si je  liepo 
odreže, da bu jedan krat mir. Sad si jedno 
malo premišlava, kad več s mustači nije

nikaj, jeli se nebi na koju pucku zmislil, 
koju bi mogel i smel rad imati. 1 stim pre- 
mišlavanjem je  prošlo vneme, su prošli i 
Ijedni.

Na fašensku nedelju ide Miškec na 
muziou k-Praškoviču tam pri križu i próba 
plesati; onak nekak na pol je  išlo, i nje
gova plešačica Blažinčičeva Trezika se je  
znjim dosta dobro zabavljala.

»Čuješ Trezika« —  veli na jedan krat 
Miškec —  »kaj bi bilo —  hm —  ti se 
meni dopadaš!« . . . . i pri tom si frče mus- 
lače.

Trezikin odgovor je : »Iim!« i malo 
posmiehka k-tomu.

Sad pak hi ja  ipak rad znal, jeli pak 
je Miškec izbilja tak slrašno bedast. Ov 
»Hm« i posmiehak Trezikin je  on odmah 
razmel. Pri Marici u kuhinji je  odmah pun 
tanjer Kraflinov Treziki kupil i stim su se 
još za dana odpravili domov. — SadMiškec 
puši, ima mustače i po mogučnosti se je  
pobrinul za pucom.

»Malo bedasto govoriš Miškec« —  mu 
je  jednom prilikom Trezika rekla, »ali, dru
gač te je  moči trpeti!«

Zaradi toga malo bedasztoga govorenja, 
— misli si Miškec, — to znadu i drugi —  
ali, da ga je  moči trpeti, to ga je  strašno 
veselilo, jer svakoga ipak nije moči trpeti, 
a da pak njega baš Blažinčičeva Trezika 
more trpeti, to je  dvostruko vriedno, jer i 
i on Blažinčičevu Treziku more dobro trpeti.

Zatim je  po malo i protuletje došlo; 
Miškec je  po nedeljah svoju pipu pušil i 
Treziku iz cirkve domov sprovadjal; mus
tači su u to vrieme sakramenski zrasli.

»No, sad imaš tak daleko sve« —  
rekel je  mu sluga — »samo ti još nova 
ladička za mozdj.me fali.«

Dakako, da bi si Miškec i to hotel dati 
napraviti, kad bi znal, tko to zna delati i 
zato zapita slugu: tko to zna delati? Sluga 
ga pošle k tišlaru, — a to je  baš bilo 1-a 
Aprila, —  tišlar več od prije zna, kak s 
Miškecovom glavom stoji, te sé i odmah 
znajde, da je  Miškec postal 1-a April. — 
»Moj dragi Miškec« — veli stari tišlar — 
»za takovu nioždjansku ladičku su mi se 
baš deske zišle, dok one dobre dobim, do- 
biješ i ti novu škatulu u lubanju.«

»Ali na skoro!« — veh Miškec i otide 
domov.

Drugo se s Miškecom u to vrieme nije 
nikaj osobitoga dogodilo. Sad na jedan krat 
dojde zadnji April, to je  dan, prije 1-a 
Majuša. Hop, misli si Miškec, kaj bi bilo s 
Filipovkom (Maibaum — to je  drvo, koje 
1-a Majuša nekoji kroz noč drugem pred 
kučorn zasade i znamenuje nieko štovanje). 
To je  jedan krat ipak bila pametna mišel; 
Treziki Kili po v k u posaditi — veselje bi si
gurno imala!

Miškec si obuje svoje nove visoke čiž- 
me i hoče po Filipovku u šumu iti — je, 
ali vkoju šumu? — Siromaški pastir neima 
tak lahko gde šumu! To je Miškecu bilo 
jasno kak sunce; on, kuliko goder je  mis
lil, tak se nije mogel odmisliti, da bi on 
gde kakovu šumu imal. Ali Filipovku na 
svaki način treba. Sluga, koj sve zna, bude 
i to znal mu tolnača dati, —  misli si —  i 
njega zapita,

»Ako imaš pamet« —  odgovori mu 
sluga — »tak otideš jednostavno u Blažin- 
čiveču šumu, tam ima Filipovkah više nego 
ti je  treba!«

Miškec se sad nad slugom začudi, koj 
ima uviek tako Zmožne misli. Skoro se je

po čelu šakom vudril, da je  još uviek tak 
bedast i da mu to samomu nije na pamet 
došlo. On si vzeme svoju oštru kusturu i 
otide u Blažinčičevu šumu po filipovku. I 
dok p ulem ide, dojde mu najeda n krat ne
kaj na pamet i on veli sam sebi; »Ali to 
je  opet nekaj bedastoga, šuma je  Blažin
čičeva, tam ja  sad vzemem filipovku i pos
tavim ju na njegov krov, jer imam njegovu 
kčer Treziku rad; ako bum kada Treziku 
ženil, tak postanem Blažinčičev zet, onda bi 
se baš moglo dogoditi, da bi ta šuma mene 
dopala, — em onda bi ja  bil sam sebi tat!
— Eh nek bude kak hoče, em nikaj ne- 
dojde vari iz rodbinstva!« Ova zadnja misel 
je  prevagnula i on otide nutar u šumu.

U Blažinčičovi šumi su liepa drvešca 
I med njimi si Miškec jedno izabere On 
spukne iz žepa kusturu i pričme jendo re
zali. Ali stebelce je  odzdola malo debelo i 
bude malo vriemena koštalo; Miškec si anda 
zapuši pipu, da mu bude krajše vrieme.

Ah tu pak nek ipak odmah strela nu- 
ter vudri! — Dojde ti baš sad stari Blažin- 
čič i gledi jedno vrieme odzad Miškeca, 
kak mu šumu kvari, a onda veli: »O ti 
prokleti Miškec! —  Fak još k tomu i liepo 
puši, kak da je  ciela šuma njegova, —  jeli 
mi buš taki prestal, Miškec!«

Gde su sad Miškecove misli, da se 
nemre znajt? Podjednom čuje nekoga za 
sobom govoriti i samo dalje reže filipovku,
— jer si od same bedastoče nemre pomoči.

Sad ga Blažinčič prime za vuh, Miškec 
se prestraši, te te se plaho ogleda. —  No, 
toga nije bilo treba, misli si, da me je  sad 
Blažinčič našel u svojoj šumi — to je  opet 
nekaj prebedastoga.

»Da nisi tak bedast, kak jesi, ja  bi ti 
nekaj drugo napravil« —  veli sad Blažin
čič ozbiljno —  »to drevce si vzemi i od
nesi domov, ali da mi več niti jedno neod- 
režeš, em je  to škoda, em je  to grehota!«

Ov govor si je  Miškec zapametil i nije 
više rezal. Ovo odrežano si je  domov od
nesel. Da ga je  pri tom poslu baš sam 
Blažinčič vlovil. nije mu bilo baš po volji, 
ali sad se tomu več neda pomoči.

Domuj je na drevce kaj kak ve pisane 
papirc sprivezal, modre, žute i čerlene i tak 
drevce nakinčil. I kak je nastala noč ide 
Miškec s filipovkom prek k Blažinčiču te 
se na okolo zgledava, jeli ga mozbit tko 
odkud nevidi, jer to opet nebi bilo potrebno. 
Sad hoče odzad na Stalni krov gore splaziti, 
ali se posmekne i zadnjom stranom tiela 
lupi na zemlju; kod toga sanjkanja si je  i 
hlače podrapal. Sad tu sedi i svelikemi 
čižmami na nogih na krov plazil; on si 
sad čižme zuje te je  liepo metne pod 
stienu; sa filipovkom sada plazi gore na 
krov bosonog i dobro je išlo.

Ali veliki huncut je  sluga —  jeli 
on nemora imati svigde svojega nosa poleg! 
Liepo po tiho je  za Miškecom se šulal, pak 
se je  onde u bližini skril; hotel je  siromaka 
opet malo dražiti.

Gore na krovu, na špici, sedi Miškec i 
kak miš po tiho pričvrščuje filipovku na 
slamnati krov, te se u sebi veseli na on 
hip, kad bu u jutro njegova Trezika zagle
dala filipovku. Dole se sluga dovleče iz svo
jega skrovišta napred, vzeme Miškecove čiž
me te se opet skrije.

Miškec je gore dogotovil svoj posel i 
dole zplazil; sad si hoče svoje čižme obuti, 
ali njih neima. To mu sad nikak nije hotelo 
u glavu iti, ali to, da ih je  netko odnesel, 
to si je moral vierovati, jer tak bedast opet 
nije bil, da bi kaj drugo mislil. Sve okolo



iskanje mu nije nikaj hasnilo, i več se je  
pričel plakati; za podrapane hlače nije puno 
maral, da pak bi sad i čižme bile fuč, to 
bi bilo malo prebedasto; ein druge več niti 
nije imal. Onoga bi rad poznal, rekel je  
srdito u sebi, koj mu je  čižme vkral. Kajti 
pak nije mogel čekati, dok bi mu on »ko- 
jega bi rad bil poznal«, čižme natrag bil 
doneszel, tak je  moral bez čižem, bos, do
mov oditi.

Sad je sluga opet iz svog zakutka nap- 
red došel, Miškecove čižme si je  prek pleč 
kak bisage obesil te je  znjimi na krov od
plazil Veliki huncut mora taj sluga biti, istu 
noč i svoj pokoj je  alduval. samo da more 
Miškeca malo dražiti. Kad je  doplazil na 
krov, obesil je  Miškecove čižme na ililipov-; 
ku splazil je  dole i otišel domov.

Doma je  več Miškec u postelji ležal te 
se je  za svoje nove bagarinske čižme pla- 
kal; da danas nebi opet jednu bedastoču 
bil napravil, moral si je  priznati. Slugi je  ̂
pripovedni, da mu je  netko čižme vkral i 
pital, kaj je  tu sad za včiniti?

>To se je  moralo vrlo dučudnovato do
goditi« —  veli sluga —  »kad mogu nekomu 
čižme vkradjene biti, ako je  ima na nogah 
obote, to je  nekaj čisto novoga; tomu se 
dakako neda nikaj včiniti, ali mozbit ipak 
jedan krat dojde na svetlo, tko je  ima. 
Muči samo Miškec, em se jednoč sve zezna, 
pak tak hude i stvojemi čižmami« Ovak 
obatriven je sada Miškec ipak mogel za
spati.

Prvoga Majuša u jutro idu ljudi polag 
Blažinčičeve kuče, ali svaki postoji i gleda 
na krov gore; začudjeno svaki gtavom kima: 
filipovke je  svaki več videl, ali par baga- 
rinskih čižem na filipovki, to je bilo sva- 
komu opet nekaj novoga.

Sad si hoče i Miškec svoje dielo po- 
glednuti i jeli je  filipovka još u redu. Ali 
kad ovak tam pogleda, u prvem hipu se je  
tak presenetil, da nije znal, jeli je  još Miš
kec ili nije, On siromak u noči išče okolo 
štalne stiene svoje čižme, a one se eno na 
filipovki gore nišu. Kak je  on te čižme 
gore odnesel, to mu je  bila zagonetka; jeli 
je  ib mozbit zamišljen sobom gore odnesel, 
bez da je  zval? — To mu je  sad i samo- 
mu bilo malo odviše bedasto, — no, nego 
samo da su tu!

Stari Blažinčič je  iilipovku odmah pre
poznal da je iz njegove šume, a čije su 
pak one čižme gore, to si je  mogel lahko 
pogoditi. »To je  istina, da je  taj Miškec be
dast kak noč« — je  rekel — »ali je  pri 
tom dobar dečko; on je  valjda mi stilni 
svojemi čižmami hotel drevce naplatiti, pri 
kojem sem ga našel, kad je  je  rezal u mo- 
jo j šumi!«

Čižme je  Miškec natrag dobil: i dalje 
o njem neznam nikaj, izvan da je  potlam 
Blažinčičevu Treziku oženil, iliti za ženu 
dobil i dobar gospodar bil; kak i na koj 
način pak je  to išlo. da je  on ipak do 
Trezike došel, to si nitko nije znal raztol- 
načiti, niti isti Hajdinjakov sluga, ali to ipak 
veli uviek: » B e d a k  i m a  s r e č u ! «

Etn . K o  iliiy.

K AJ JE  NOVOGA?

Dvorske vésti.

Njezino Veličanstvo carica i kraljica 
Jelisava odputovala je vu jutro iztočnim 
ekspresnim vlakom vu Biarritz, gde hude 
ostala dva mjeseca. Kraljiču su sprevodih 
na kolodvor Njegovo Veličanstvo kralj Fe-

4 .
rencz Jožef i nadvojvodkinja Marija Valerija. 
— Kak nam javljaju tetegramom, stigla je  
Njeg. kr. Visost nadvojvoda Jožef vu Woris- 
hofen na vračenje. — Nadvojvodkinja Marija 
Terezija, tovarušica nadvojvode Karla Štefa
na, stigla je  včera iz Saybuscha vu Beč.

Govor Vilhelma II.

Ovih danah izrekel ja  car Nemški Vilim 
| regrutom, koji su svetčano zaprisegnuti, sije- 
! deči govor:

»Denešnjim Vas dánom pozdravljam, 
vojnici, kak grenadire moje garde. S tim, 
šlo ste prisegli na zastavu, kakti njemački 
ste muževi zakleli se na vjernost, pred samim 
Bogom, pod vedrim nebom, pred razpelom. 
Odo nije dober krščenik, taj ne samo da 
nije čovek dober, več niti soldat, pak tomu 
nije moguče na nijeden način to izpuniti, 

išto se od svakog pojedinca prajzke vojske 
zahtčva. Vaša dužnost nije lehka. Ona zah- 
téva od Vas samosvladanje i samopregor-j 
jenje, a to su ujedno dva najviša svojstva 
krščanska. Zatim iziskuje ona od Vas bez- 
uvjetnu pokornost volji predpostavljenih. Im 
vi imate pred sobom primjere iz vojničke 
historije. Jezcre su od njih zakleli se jna 
vjernost i održali je, pak to je  zrok bil, da j 
je  naša domovina velikom postala, i da su 
šeregi njemi bili pobjedonosni i nepredobivi. i 
Zaradi toga što su zakletvu (prisegu) održali, 
okinčene su zastave vaše včncem slave, pred j 
kojima, kad se gde ukažu, skidaju se šker-; 
laki, a regimente počasi izkazuju. Vnogi če: 
od vas dojti vu izkušenje vu svojoj službi. 
Fak dojdete li vi kak vu nje, bilo to glede j 
čudoredja, ili kakti vojnički obvezanci, svla-j 
dajte ga s obzirom na zakletvu zastavi, 
pogledom na prošlost vaše regimente, svla- 
dajte ga, gledajuči na sebi opravu vašu 
opravu vašega kralja. Odo včini kaj proti 
opravi kraljevoj, toga čekaju najtežese kaš- 
tige. Štimajte se njom, da i švčt, koji je  ne 
nosi, s poštovanjem na vas gledal hude, a 
koji bi hoteli proti n j oj biti, da budu osra
močeni. Na vas gledaju moji dični predje 
iz nebesa, gledaju na vas kipovi kraljevski 
i nada sve spomenik velikog čara. Kad 
svršite službu vašu, zmislite se težkih vre
mena. črez koja je  naša domovina prolazila, 
zmislite se tog, ako bi vaše delo bilo gorko 
i težko, budite čvrsti vu vjeri, povjerite se 
Bogu, koji nas nikad neostavlja ! Onda če 
moja vojska, a nad vse drugo zapoved moja, 
vura i vu taboru svoj cilj postiči. Vaša je  
zadača, da mi vjerni budete i da naša naj
viša dobra branite, bilo to proti nutarnjem 
ili vanjskom neprijatelju, ter da me slušate, 
kad zapovčdam, i nikad me neostavite.

Izgorela fabrika.

Pred par dnevi vužgala se velika fab
rika cukora vu Feceku vu Českoj. ter je  
požar trajal tri dni. Kvar se računa na 2 
milijuna forinti. Izgorelo je  2500 meter centi 
gotove i 110 vagona sirove robe. lzkre od 
raztopljenog cukora vužgale su 10 lužah vu 
okolici, koje su djelomice izgorele. Tele- 
tonska sveža izmedju Peceka i Kolina je  
prekiuuta, ar se je  žica raztepila. Ljudskih 
aldovov na sreču nema. Fabrika je  bila 
asekurirana, a mogla je  proizvadajti 500.000 
meter centi rafinade.

Smčšna sudbena razprava.

Neka prešli man a stara gospa vu Milanu 
tužila je  dva trgovca zaradi prevare (vkanj- 
livosti), ar da su njoj prodali na mč to 
»papra« praha priredjenoga od maslinovog 
zrnja i pomčšan s drugimi škodljivimi pri-.

mčšani. Na stolu su stali 3 pakleci onoga 
praha, vsega skupa 17 kilograma. Prizvani 
sudbeni vještak imel je  izreči svoj sud o 

ltom prašku (prahu). Nu komaj kaj su vre
čice bile odprte, razvil-podigel se prah po 

Icčloj dvorani (po hiži), vu kojoj su početi 
i vsi štrasno kihati. Sudec nije mogel govorili 
'od kihanja, pisari, svedoki, obtuženiki, ljud
stvo na galerijama, vse je strašno kihalo, 

j zaradi česa se je  porodil grohoten sméh vu 
ícéloj dvorani Sesija se je  morala zaradi 
kihanja i smijanja prekinuti. Potlji su obedva 
obtuženika rčšana od obtužbe.

Medjimurski kolendar.

Izlazil je  novi Medjimurski kolendar za 
leto 1898, pod uredničtvom Margitai Jožefa. 
Dobiti je  moči pri Fiscbelu Filipu vu Ča
kovcu. Cena 20 kr. Sadržaj tomu kolendaru 
je : 1) Kakvo bude leto 1898 V 2) Godovni 
račun, Tolnač znamenjah, Potemnenja, Visoka 
kraljevska hiža. 3) Kolendar. 4) Od kolen- 
darov. 5) Štrigovski krojač, od E. Kollay-a. 
fi) Prirodne pčsma, od M. Kutnjaka. 7) Ne 
drži se gospon, ako nisi, od Gy. Štimecza. 
8) Pesma stare devojke (pesma), od M. Ne- 
mec-a. 9) Svetopostna večer (za decu). 10 
Želja za domovinu (pesma) od J. Pergera. 
11) Nekaj za kratek čas, od F. Glada. 12) 
Veseli Andraš (pesma). 13) Smešice sa 7 
kipov. 14) Sejmi. 15) Oglasi.

Pobunili su se Čehi.

Vu Čehskim glavim varašu Pragu su 
se Čehi proti nemcom pobunili. Ljudi vuži- 
žeju, štacune probiju, hiže razmečeje i ko- 
leju se. Vlada je  soldate poslala nad nemir- 
nike, med koje su strelali. Dvanajst su mrtvi 
ostali na mestu, a vnogo ib je  težko ranje
nih. Nemšku školu i Prinez zvanu kafanu 
su skoro na nikaj spravili bunjeniki. Iz ovih 
slanjab su pobižtva na vulicu znosili, tam 
potrli i vužgali. Deset hataljiuuov Soldatov 
su morali na bunjenike poslati, Vlada je 
morala statárium izreči. Med bunjeniki je 
najviše takovib mešterskih težakov, koji ni
kaj neimaju za zgubiti. Statárium bude na 
bunenjike taki izrekel sud i to: galgu.

Dobre žepne i  st éne v ure za fal 
céne moči dobiti pri P o lla k  Berna tu v li
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pii 
njom se uzin iljeju  vure tu ka j za popravek 
za fal cénu.

Nekaj za kratek čas.
Z a b ava  ve se lim  i batrivenje 

ža lostn im . P rired il G lád Ferencz 
ško ln ik . Izdanje t iska re  F ischel 
F ilipa  (S t ra u sz  Sándor), v é n a  HO 
k r .  V u  maloj ovoj knjižici sab - 
rano  je v n o go  šale  i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj košta, —  
m ore  v sa k o m u  o sob ito  prepo- 
ručiti.

Knjižara i štamparija

S t r a u s z  Š a n d o r a
Č akovec.

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .





Árverési h i rdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1897. évi 9250/p. 97. számú végzése 
következtében dr. Tamás János perlaki ügy
véd által képviselt Deutsch Ede pálinoveczi 
lakos javára Gregorán József és társai páli
noveczi lakosok ellen 82 Irt s jár. erejéig 
1897. évi november hó 12-én foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
390 írtra becsült 2 ló, 3 szekér. 1 pajta, széna, 
1 kukoriczakas kukoriczával, álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 9310 p. 1897. számú végzése folytán 32 
fit tőkekövetelés, ennek 1897. évi október 
hó 12. napjától járó (>% kamatai és eddig 
összesen 28 Írtban biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén, 
vagyis Pálinoveczen leendő eszközlésére

iH fi7, é v i  d e v ze ta h e r h ő  I I . n a p 
já n a k  d é lu tá n i H ó r á ja

határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 910 í

Perlakon, 1897. évi novemb. hó 28-án 

S to  rn F r ig y e
kir. bir végrehajtó.

1119/vh. szám 1897.

Nyomatott Fischel Fülüp (Strausz Sándor) gyorssajtójún Csáktornyán.
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