
A XX. század küszöbén.*)
Engedjék meg, hogy most, a XX-ík szá

zan küszöbén a nemzeti népoktatás állapo
tának szempontjából, okulás végett, a múlt 
és jelen század elejét összehasonlitsam, mert 
nekünk, a kik hazánk sorsa fölött aggódó 
gonddal s hazaszeretetünk lelkesültségével 
neveljük a reánk bízott zsenge nemzedéket 
emberré és hazafivá, kell, hogy elmélyed
jünk a lefolyt idők történetében, kell, hogy 
hálás meghatottsággal gondoljunk a lezajlott 
múltra s a tapasztalás által okulva, remény
nyel tekintsünk a jövőbe.

A XIX. századnál gazdagabb örökség- 
liagyó eddig semmi tekintetben sem volt A 
nemzeti népnevelést is ő hagyta reánk drága 
örökségül. A nemzeti népnevelés csirái a 
műit század elején a Iranczia földben ver
lek gyökeret akkor, midőn a nép lerázta a 
zsarnokság százados lánczait s magát föl
szabadítva az emberi és polgári jogokat tör
vénybe iktatva kimondotta: »Minden polgár
nak kötelessége tanultnak és (elvitágosodott- 
nak lenni.«

Innen indult azután a nemzeti népne
velés eszméje világköruljára, de az idő el
terjedésére éppen nem volt kedvező. Ekkor 
alakították ugyanis Franeziaország leveretése 
után önkény-uralmuk biztosítására az egye
sült európai hatalmak a szent-szövetséget. 
Ebben az érában pedig a szabad vagy nem
zeti eszmék terjesztőinek könnyen torkukra 
forrott ez a vállalkozás, mint pl. nálunk 
Martinovics apát és társainak.

Ezek előrebocsálása után térjünk rá az 
összehasonlításra.

Nálunk a múlt század elején a viszo
nyok kényszerítő nyomása alatt az 1806-ban 
kibocsátott második Hatió rendezi az állam
vallás. tehát a r kalholikusok népoktatás
ügyét.

Lássuk tehát, hogy állt hazánk nép
oktatásügye a XlX-ik század elején ezen II. 
Ratió kibocsátása után, annak hatása követ
keztében ?

Úgy, hogy az első Ratió kibocsátása 
után Muraközben felállított 2 népiskola, a 
Csáktornyái és a perlaki egygyel sem sza
porodott, hogy pl. egyéb statisztikai adatok 
hián az eperjesi g. k. püspökségre hivatko
zom, melynek 195 plébániájában a múlt 
század elején csak 5 népiskola volt.

Tanítóképző intézetek nem voltak. A 
Ratió rendeletére a tanítóképzést a főelemi 
iskolák látják el úgy, a hogy, de néhány a 
népoktatást komolyan vevő várost leszá
mítva, leginkább kiszolgált bakák, dologtalan 
mesteremberek töltik be a tanítói hivatalt, 
ha tudnak egy kicsit orgonálni, mert a ta
nító inkább az egyházat szolgálta, mint az

*) A »Muraközi Tanitókör« porlaki közgyűlésén el
mondott megnyitó.

iskolát, állásában véglegesítve nem volt, csak 
szerződést kötöttek vele, melynél mindig ő 
húzta a rövidet.

Nyugdíj járt volna ugyan már 30 évi 
szolgálat után, talán az illető meg is kapta 
volna, mert az uzus az volt, hogy az el
öregedett vagy munkaképtelen tanító, ha 
ugyan megtűrték, fogadhatott segédei, — ha 
t. i. a maga zsebére.

Társadalmilag ugyan már az első Ratió 
a tanítót a honoratiorok közé sorozta, no 
de ezzel elég furcsán vagyunk még ma is.

De semmi sem parodizálja a Ratió ko
molyságát jobban, mint az a tény, hogy a 
kormány a r. k., tehát az államvallás isko
láit csak 3000 forinttal támogatja a vallás- 
alapból, mert az állam költségvetésében 
1848-ig a közoktatásról szó sincs. S ha en
nek daczára lassan-lassan mégis szaporodott 
az iskolák száma, azt leginkább a kor szel
lemének lehet betudni, de nem a Ratiónak, 
mely nem akart komolyau semmit, mely 
inkább volt a nemzeti népnevelés kerékkö
tője, mint fejlesztője.

Ez a múlt század eleji magyar nemzeti 
népoktatás főbb vonásaiban megrajzolt szo
morú, de hű képe.

Nem akarom részletezni népoktatás
ügyünk fejlődése minden fázisát a múlt szá
zadban. nem akarom ecsetelni országgyűlé
seink küzdelmeit a bécsi kormány akadé
koskodása ellen, csak röviden annyit emlí
tek, hogy végre hosszú küzdelem után, mi
közben a magyar szabadságharcz is lezajlik 
s a magyar jobbágyból szabad polgár lesz, 
a nagy »Eötvös József báró zavartalanul le
rakhatta az 1868. XXXVIil. t.-cz.-ben a ma
gyar nemzeti népoktatás fundamentumait.

Ezen alap, hála a magyarok Istenének, 
kiépült s ma már, a XX. század kezdetén 
a magyar nemzeti népnevelésnek hatalmas 
templomává lelt, melybe vallás és nemzeti
ségre való tekintet nélkül a hon minden 
gyermeke beléphet, hogy megtanulja szeretni 
ezt a hazát, melyen kívül számára nincs hely.

A nemzeti népnevelésnek a múlt szá
zad kezdetén elvetett bibliai szerény mustár 
magja termékeny talajra akadt hazánk föld
jén s a magyar hazaszeretet jótékony me
lege által annyira fejlődött e század elejére, 
hogy ma már Muraközben a mull század 
eleji 2 népiskola és 2 tanítóval szemben 41 
iskolában 105 tanító tanítja a Zrínyiek szel
lemében az ő katonáik és szabaddá lett 
jobbágyaik utódainak gyermekeit a honsze- 
retetre s az egész országban a népnevelés 
szolgálatában egész hadsereg áll, 28 ezer 
laniló 17 ezer iskolában 2 millió gyermek
nek tanítja: »itt élned, halnod kell.«

Ezen hadsereg pótlásáról 76 tanítóképző- 
intézet gondoskodik, melyekben 6 ezer mind
két nembeli növendék készül magasztos pá
lyájára.

A múlt század eleji 3000 írttal szem
ben pedig a nemzeti kormány e század első 
évében 41 */« millió Kt fektet a közoktatás- 
ügybe, melyből tisztán a népoktatásra 67* 
millió, népiskolák építésére 5 millió K. esik. 
A múlttal szemben a tanítóságra nézve vissza
esés csak a nyugdíjazásnál mutatkozik a 
szolgálati idő tekintetében, de viszont nem 
szabad elfeledni, hogy a múltban a nyugdíj 
legtöbbnyire a papiroson volt meg, ma pe
dig a 30 millió Kra felszaporodott alap ál
dásait tényleg élvezzük is.

Ezen lázas munka, ezen óriási haladás 
a nemzeti népoktatás terén a XIX. század 
majdnem 5 utolsó évének eredménye, ha 
azon időtől fogva, mióta a nemzet ura saját 
sorsának a közoktatásügyi kormány vezetői 
annyira át lettek volna hatva a nemzeti nép
oktatás fontosságától s annyit tettek volna 
annak emelése érdekében, mint a közokta
tásügyi kormány mostani feje, akkor nem 
kellene hazánknak a külföld előtt azért pi
rulnia, hogy a magyar nemzetnek majdnem 
fele még most is analfabeta és hogy 2000 
népiskolában még most sem tanítják a haza 
nyelvét. No de, ha a Gondviselés békével 
áldja meg hazánkat, ily czéltudatos nemzeti 
népoktatásügyi politika mellett nincs messze 
az idő, midőn az ország minden községében 
a népnevelésnek díszes hajléka lesz, honnan 
a hazaszeretet szövétneke lángra lobbanIja 
minden kebelben az alvó honszerelmet.

Ma a XX-ik század kezdetén, ha van
nak nemzeti népoktatásunknak még fogyat
kozásai, de hála Isten, nem lehet tagadni, 
hogy vannak hatalmas eredményei is. Ezen 
eredmény elérésében, nyugodt öntudattal 
mondhatom, hogy az állam és a többi Í9- 
kolafentartó mellett a tanítóságnak is ré
sze van.

Mert a magyar tanítóság hazafias lel- 
kesültséggel teljesítette azt a munkát, mely
ről Eger nagy nevű érseke az előtte tisztelgő 
tanítóknak azt mondta: »Tudom mi az, mást 
oktatni. És még inkább tudom, mi az apró 
gyermekeket nevelni, mert az oktatásnak 
több fokozata lévén, nem a legmagasabb fok 
a legnehezebb; a legalsóbb az. Ide kívánta
tik a legnagyobb türelem és önmegtagadás. 
Ezt a munkát olyan nagynak és oly nehéz
nek tartom, hogy én a földön nem ismerek 
oly nagyot, oly értékest, oly kívánatost, a 
mely képes volna csak megközelítőleg is ezt 
a fáradságot értékelni.«

Mert: »Nagy az a czél, mely felé kell 
törekvő munkásságukat irányítani, t. i. a 
hazának hasznos polgárokat, az egyháznak 
pedig hű fiakat nevelni.«

Eger hazafias érseke e kijelentéséből is 
látjuk, hogy a magyar tanítóságnak önzet
lenül teljesített hazafias munkáját a nemzet 
legjelentékenyebb faktorai mindjobban kez
dik méltányolni s a tanítói pálya mindinkább



tiszteltebbé válik A tanítóság ezen tisztele
tet a maga szerény, lelkiismeretesen teljesí
tett munkája mellett a jók legjobbjai közül 
azon legkiválóbb kartársaknak köszönheti, 
kik mint a szó, a toll és a tett emberei év
tizedeken át nem szűntek meg a népiskola 
és a néptanító önállósítása mellett küzdeni.

Ki ne ismerné közülünk s ne hajolna 
meg mély tisztelettel egy PéterfTy Sándor, 
Lakics Vendel. Schneider István vagy Vass 
Mátyásnak a tanítóság és az iskola érdeké
ben kifejtett évtizedeken át tartó, önzetlenül 
teljesített, bámulatos kitartással folytatott 
munkája előtt. Az első 25 évi küzdelem 
után megteremti a F. J. Tanítók Házát, a 
második a M. T. 0. B.-gál, a harmadik 34 
évig küzd a Néptanoda hasábjain, a negye
dik az Alföldi-, majd a Csongrádi-tanitóegv- 
let élén a tanítók igazaiért.

Az érdem oroszlánrésze őket illeti, hogy 
a népiskola a gyámság alól kikerül.

S hogy mindazon siker daczára. melyet 
a tanítóság társadalmi és hivatalos állása 
javításában elért, mégis oly kevesen lépnek 
e pályára s a tanitóhiány mindegyre érez
hetőbbé válik, annak oka az, hogy e pálya, 
mint kenyérkeresö nem kívánatos, mert nem 
biztosit oly ellátást, mint a milyen végzett 
tanulmányainak ideje után joggal megilletné 
s hogy e pályán nincs előmenetel. Az elő
menetel hiányának oka. a paedagogiai kép
zésben keresendő, mert a tudományszakok 
között egyedül a paedagogia az. mely ská
lákra van osztva s meg van szabva, mennyi 
kell belőle a tanítónak, a polg iskolai, ta
nítóképző és a középiskolai tanárnak.

Más tudományág ilyen skálázást nem 
ismer. Egyforma képzésben részesül minden 
theologus, jogász, orvos, technikus s közülök 
ugyanazon alapképzéssé! az arra termelt 
előre kerül, a gyengébb hátramarad, de azért 
helyét becsületesen tölti be. Heformálják a 
paed. képzést is ezen elvek szerint és lesz 
a tanítói oklevélnek értéke, lesz tanító, mert 
lesz előmenetele.

Ez be fog, ennek be kell következni.

T  Á R c  z  A.

A tizenharmadik.
Szülőimnek tizenharmadik gyermeke vagyok. 

Mikor megszülettem, atyámnak egy úgynevezett jó 
barátja tanácsolta, hogy e különös körülmény fel 
legyen tüntetve nevemben. Atyám — nem hiába 
hogy gymnaziumi tanár volt, — szót fogadott s a 
latin Tercius Decimus (tizenharmadik) nevet adta 
nekem.

Huszonnégy éves koromban beleszerettem 
egy angyalba. Neve Klára volt, da a család tagjai, 
valamint azok, a kiknek kilátásuk volt családtaggá 
lenni, Klárikának hívták. Klárika mindenkit elbá
jolt. életének tizennyolczadik évét taposta, állan
dóan könnyű fehér ruhát viselt, de dicsekedhetett 
azzal is, hogy atyja vagyonos ember hírében ál
lott. Mikor szerelmet vallottam neki, szemérmesen 
lesütötte szemét s igy szólt:

— Beszéljen a — papával ! . . .
Két hónappal ké3Őbb egyike voltam a halan

dók legboldogabbjainak. Engedélyt nyertem, hogy 
őt naponként meglátogathassam s esténként csak 
bizonyos czélzásokkal a késői időre, tudtak tőle 
eltávolítani.

Egy szép alkonyatkor együtt ültem fehér ru
hás arámmal az ebédlő szobában. Rövid idő múl
va egy diáksapkás fiatal ember lépett be hozzánk.

— Hurrá Klárika! kiáltott jókorát és minden 
teketória nélkül csókot nyomott angyalom kívá
natos ajkára. Eközben felém sandított s én e su
nyi tekintétből ezt olvastam ki: »Mily kellemetlen 
véletlennek köszönhetem e szerencsét ?«

Addig pedig I Kartársak, mi, kiket a 
Gondviselés erre a pályára rendelt, szeres
sük egymást igaz testvéri szeretettel, ha egy
mástól sérelmet szenvedtünk, bocsássunk 
meg szívből, hogy ne hátráltassa visszavo
nás a nagy czélt, mely felé törünk s mely
nek szolgálatában állunk. Az a nagy czél 
pedig nem lehet más, mint a haza minden 
gyermekének soha nem homályosuló láng- 
hetükkel szivébe vésni:

Hazádnak rendületlenül légy híve óh 
magyar!

Mencsey Károly.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Hírek a városházáról. Csáktornya 

nagyközség képviselőtestülete f. év auguszt. 
hó 24-én Pelrics Ignácz községi bíró elnök
lete alatt közgyűlést tartott, a melyen a kö
vetkező fontosabb ügyek kerültek tárgyalás 
elé: 1. Több helybeli községi lakos javára 
törölt állami adók után községi pótadó le
írás. 2.\)r. Hídvégi Miksa ügyvéd és Czukor 
György szíjgyártó mester részére települési 
engedély megadása. 3. A nagymélt. m. kir. 
belügyminisztérium azon leiratának tudomá
sul vétele, mely szerint a várost az irnok- 
anyakönyvvezető helyettesi állás díjazásából 
kilolyólag évi 500 korona államsegélyben 
részesíti. 4. A kántor fizetésének 800 koro
nában történt megállapítása. 5. Az 1902-ik 
évre egybeállitott költségelőirányzat megvizs
gálása, melynek eredménye: a) Bevétel 61147 
k. 53 1., kiadás 83211 k. 16 f, s igy a pót
adó által fedezendő 22063 k. 63 k., mely 
szükséglet a város 66477 kor. 79 f. összes 
egyenes áll. adójára fog kivettetni. 6. Vásári 
rendtartás tárgyában, valamint a köztiszta
ság és közrendről szabályrendelet alkotása. 
Mindkét szabályrendelet a városház tanács
termében 30 napi közszemlére helyeztetett. 
(A szabályrendeletek törvényhatósági jóvá
hagyás után lapunkban egész terjedelmük
ben közölve lesznek.) 7 A dráva-szent-mi- 
hályi 54. sz. tjkvben 17. hrsz. alatt foglalt

— Egymásnak bemutatlak benneteket — 
monda Klára. — Ez itt Köbei t bátyám, ki a bonni 
egyetemről tért éppen haza, ez meg itt jegyesem. 
Uniers Tertius Decimus.

— Ön egy ősrégi római ? — kérdő a diák
sapkás ifjú.

— Hogyan V
— Oly latinos neve van.
— Hja, atyám gimnáziumi tanár volt. — 

feleltem büszkeségtől eltelve.
— Tertius Decimus, — folytatta fejcsóvál- 

gatások között Róbert, — különös név. Mondja 
kérem, szerencsétlen ön ?

— Ugyan mi ju t eszedbe, kiáltott közbe 
Klára. Távozz innét jobb lesz !

— Ne ingereld fel magad! — kéri őt Ró
bert. — Csak azért kérdem, mert Tertius Deci- 
mus annyit jelent, mint: tizenharmadik, azt pedig 
mindenki tudja, hogy a tizenhárinas szám szeren
csétlen szám. Ha leány volnék, nem szeretnék 
tizenhárinasné ténsasszony lenni, annyit mond
hatok.

E szavak után gúnyos inosolylyal hagyta el 
a szobát.

Klárika két orczájáról letűnt a rózsás pír. 
Aggódva kérdezte:

— Igaz ez ?
— Nevem kétségkívül azt jelenti, hogy »ti

zenharmadik.«
Klárika elsápadt.
— Borzasztó! — kiáltott föl, ezt nem tud

tam. Oh bár megtanultam volna la tin u l.............
Kedves barátom, nekem oly visszataszító a tizen- 
hármas szám. Egész családunk irtózik, remeg tőle. 
Sohasem ülttnk tizenhármán az asztalnál, inkább

szántóföldnek örök úroni eladása és a nye
rendő vételárnak gyümölcsöztelése. 8. Fehér 
Jenő takarékpénztári könyvelő, cs. és kir. 
tartalékos hadnagynak a községi köteles 
tűzoltósághoz csapatparancsnokul történt meg
választása.

—  Püspöki jubileum. Zágrábban auguszt
27-én ünnepelték meg nagy fénynyel Posi- 
lovics érsek, Muraköz püspöke, 25 éves lel
készt jubileumát. Az ünnepet előtte való na
pon nagy szerenáddal nyitották meg a Kolo, 
Sloga, Sloboda és Merkur zágrábi daloskö
rök Másik napon a jubiláló érsek nagymiséi 
mondott, azután pedig az üdvözléseket fo
gadta. Elsőnek a püspöki kar jelent meg 
nála Stadler sarajevói érsekkel az élén. 
Azután Krajcsovics osztályfőnök gratulált a 
távollevő bán nevében, továbbá Rhemen 
vezérkari ezredes a beteg hadtestparancsnok 
nevében, azután a zágrábi, zenggi, djakovári 
és a körösi egyházmegyék papsága, a ka
tonai, az autonóm és az állami hatóságok, 
az egyesületek és testületek képviselői és 
sok magánszemély. Délután 2 órakor 250 
teritékü lakoma volt. Az első pohárköszön
tőt az érsek mondotta a királyra és a pá
pára. azután Krajcsovics osztályfőnök kö
szöntötte fel a jubilánst. A pápa 17-én kelt 
bullát küldött, a melyben a jubilánst házi 
prelátussá és pápai trónállóvá nevezte ki s 
neki egyúttal a comes romanus jogait ado
mányozta. Azonkívül Rampolla bíboros is 
gratulált a jubilánsnak a pápa nevében. A 
király szerencsekivánalait Schiessl, a kabi
netiroda főnöke tolmácsolta. Az érsek az 
arisztokráczia és a lakosság köréből is sok 
üdvözlő táviratot kapott. A jubiláns érsek 
70 ezer koronás alapítványt telt egyházi és 
kulturális czélokra.

—  Az uj tanév. Vége az édes pihenés
nek, boldog vakácziónak; kis diák, nagy- 
diák most már az órákat is számolja, hogy 
mikor nyílnak meg előtte a tudomány szent 
csarnokai. A mai napon megkezdődött az 
1901/902-ik tanév, a tanulás, a munka, a 
tevékenység ideje. Megélénkül városunk a 
sok diáktól. Szept. 1—4-ig tartatnak a be-

behivatunk az ulczáról egy hordárt s fizetünk 
neki, a miért tizennegyediknek eszik velünk . . . 
A hónap tizenharmadik napján sehová sem me
gyünk. Egyik nagybátyám kártyát vettetett magá
nak s rá éppen tizenhárom év múlva meghall . 
Kanári madarunkat tizenhárom éves korában el
lopták tőlünk. — Szóval — Isten látja léikéinél 
— Tizenhármasné asszony nem lehet belőlem.

Nem maradt számomra egyéb hátra, mint 
jó nevelés szerint elbúcsúzni, s a jegygyűrűt 
tizenhárom karátos! — neki visszaküldeni. Három 
hónappal később Klára férjhez ment: egy hetven 
esztendős piilliomos vette el őt, de a házasság- 
kötés után az öreg mégsem tette meg neki azt a 
szívességet, hogy meghaljon s a milliókat hátra
hagyja. Ellenkezőleg két év múlva megbuktak vál
lalatai s vagyonát egy krajezárig elvesztette.

Én még egyre a szerelem betege voltam s 
azért elhatároztam, hogy kivándorlók Ausztráliái)«. 
Úgy véltem, hogy fájdalmamat csak egy hosszú 
utazás képes enyhíteni. Helyet foglaltain a *Co- 
luinbus« nevű tengeri hajón s az utasok névköny- 
vébe Uniers Titus Dáriust írtam, mivel csomag
jaimon mindenütt U. T. D. jelzés állott.

Alig hogy a hajóra léptem, egy kéz érinti 
meg váltamat, melynek tulajdonosa, egy tengerész
tiszt, megszólitotl:

— Mi keresni valód itt, Uniers barátom ? 
Téged ugyan nem reméltelek volna a mi hajónkon

Megismertem őt, egykori iskola pajtásom volt, 
a ki tanulmányai végeztével a tengerész-pályára 
lépett.

— Még most is viseled akkori nevedet? — 
Kérdé tőlem. Engedd tanácsolnom, mondj le róla. 
mert a lengerész népség babonás s ha baj tör
ténnék utunkban, csak téged okozna érte. Nem





Vu Čakovcu, 1901. 1-ga septembra Broj. 35.XVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara Fi seli el Filipova, 
kam se predplate i obznime 

pošiljau.

M ED JIM U R JE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  s kor. 
Na pol leta . . .  \ k o r .

Na četveri leta . . k o r .

Pojedini broj: koštaju 20 fin.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jeden kra t i to: vu svaku nedelju.
Obznane se poleg pogodl.it 

i fal računaju.

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

Posvečenje zastave*).
Lépog dvojeg svetka je imel ln-ga proš- 

log m. Prelog. Najme onda je obslužavalo pre- 
ločko ognjogasno družtvo 26 Ijetnog jubeli- 
uma, i takaj ovog druživa je bilo posvečenje 
zastave.

Svečanost je več pred onim dnevom se 
započela sa primanjem iz dalka dojdučih 
stranjskih.

Na večer ob 9 vuri med strelanjem iz 
možarah i sa sviranjem ognjogasnog družt- 
va se je na čast matere zastave gospe Lan
ge Kelemena sa fakljami hodilo okolo. pri- 
likom toga je Tóth Sándor zapovednik lépi 
govor držal k materi zastave, koja je na to 
odgovorila i njeni govor su sa »éljen «-om 
pratili.

Drugi den, tojest uugustuša lö-ga zá
rán vu jutro je opel banda igrala budilnicu 
po vulicah, a ob 7 vuri pak su opet išli pred 
stranjske. Lepo je bilo gledati, kak su do- 
hadjali jedno za drugim legradski. kotorski. 
alsó-domboruSki, mura-csányski ognjogasci. 
Skoro vu onim vremenu iz druge strane va
rasa su došli čakovečki ognjogasci sa zasta- 
vom i bandom, a za njimi pak ludbregski 
ognjogasci takaj sa bandom.

Ob 8 vuri je shadjanje bilo pri hiži og- 
njogascov, od kud su vu orsačku školu išli 
po 64 svatevce, a od ovud pak su išli po 
mater zastave, koju su k cirkvi pratili, gde 
je za nju bil jeden tronuš napravljeni.

Sada se je započela sv. meša, koju je 
pod slobodnim nebom vu iz zelenih granah 
napravljenim šatoru držal Habus Mihály ka- 
pelan, koj je i zastavil posvetil.

Fo sv. meši je pred vnogim ljudstvom 
na tronušu se počelo posvečenje zastave, te 
kad je lomu konec bil, je kapelan lépi ma
gja reki govor držal i prek dal zastavu. koju 
je mati zastave sa lépim pantlekom nákin- 
čila. zapovedniku ognjogasnog druživa.

Med tem je počel deždj cureti zbog če
sa je občinstvo vu cirkvu išlo, gde je druži
va zapovednik sa praljom Ičpog govora prék 
dal zaslavu ze Slavniku Meszarics lslvánu.

Zatem se je počelo zabijanje čavljov, 
kaj je pol vure trpelo. Sveskupa 68 čavljov 
se je zabilo vu držalo zastave. Prvoga čav- 
Ija je na mesto Vrarglia János plebanoša — 
koj je zbog betega né doma bil — Hábus 
Mihály kapeian zabil vu ime Boga; za njim 
su zabili čavlja mati zastave, na mesto Grof 
Jankoviča László velikog župana Tóth Sán
dor. na mesto Csertán Károly podžupana 
Kovács KezsŐ veliki sudec a zalim opel Ko
vács Rezső veliki sudec i t. d

Po zabijanju čavljov su svatevce sa lé
pim pantlekom i sa véncom okmčile zasla
vu. Takaj su nakinčili sa pantlekom čako- 
večku i legradsku zastavu.

Iz cirkve — jer je med térn deždj pres
tal, — su družtva dimo sprevodih mater 
zastave sa velikom svečanostjom.

Po poldan ob pol dvéma vurami seje 
započel obed na dvoru velike ošterije na ko- 
jirn njih je 84 bilo delni. Prvu napilnicu je 
rekel Kovács Rezső na njegvo veličanstvo 
kralja, za njim je napil Dr. Szabó Zsigmond 
na mater zastave. Tólh Sándor je napil njeg
vo visokost nadhercega Józsefa. kakti glav- 
nog zapovednik« magjarskih ognjogascov. Za 
njim je Kovács Gyula legradski zapovednik 
na grofa Szécsenyi Ödöna. kakti utemeljitel
ja magjarskih ognjogascov napil. Sümeg: 
Guszláv je na svatevce, Polesinszky Emil na 
Kovács Rezső velikog sudea Sipós Károly 
na Habus Mihály kapetana a za njim pak 
je lépu napilnicu rekel Azslalos . . . .  na 
Tóth Sándorn zapovednika preločkih ognjo
gascov.

Govorili su još napitnice Szebényi La
jos čakovečki kr. podnolariuš, kojega govor 
je veliki sméh zročil, za njim Kovács Gyu
la. Habus Mihály. Ágost Arzén su takaj rek
li napitnice.

Ob 4 vuri je vežbanje bilo a zatem 
pak se je započela plesna zabava, na kojoj 
su lak cigani, kak ognjogasci igrali i držala 
je do drugog dana jutra.

Višesu bili dobri platili: Sosterics Klek 
4 korune, Dr. Kemény Fülöp 2 kor. Hirsch- 
sohn Miksa, Hirschson Viktor. Kissig Ferencz, 
Füzesi Guszláv i Sípos Elek 1 — 1 kor. Gospa 
Androcsecz Lénárda 60 fill, Glavina János

Z A B A V A

Iz života naše pokojne kraljice 
Elizabete.

Lietos je prošlo trinajst godinah odkad 
je naša blagopokojua kraljica na Korfu u 
Grčkoj si vilu kupila, iz koje je postal da
našnji Achileion.

O prvom posietu ove vile i o izletih 
kraljice med ondešnje brdine, pripovieda nam 
gospodin Rupert Hackensteiner, jedan izmed 
prvih vodjah po brdinah iz Gasleina pri Sol- 
nogradu, kojemu je sreča u diel pala pokoj- 
nu kraljicu na Korfu sprovadjati, više do 
sad još nepoznatih i zanimivih crticah, koje 
ljubanost kraljičinu u najliepšoj svietlosti 
pokazuje.

Rupert Hackensteiner. koj je več tri go- 
dine vodil nadzor nad kraljičinorn vilom 
»Helenenburg« u Gasteinu, dobil je godine 
1888 iz nenada kraljičin poziv, da isto tak 
i nadzor nad onom u Korfu prevzeme Kaj 
on vrhu toga u svojoj ravnodušnosti pripo
vieda, to ja ovde hoču, nakoliko hude mo- 
guče baš njegovimi riečmi vam pripoviedali. 
Iz njegovog pripoviedanja se hude jasno vid- 
la bezkrajna ljubeznivost kraljičina i odprti

karakter i ravnodušnost jednoslavnoga br- 
dinskog vodje Hackensteinera.

Hackensteiner pripovieda: »2-a sep
tembra 1888 me je Gasteinski varuški birov 
k-sebi dal zvali te mi je rekel, da me kra
ljica ’dade pitali, ieli bi hotel na Iromieseč- 
no morsko putovanje pojti, ali to moram 
odinali povedati i zajedno naznačiti koliko 
bi za lo na dan plače zahtieval. Ja sam bil 
odmah odlučan lesam gospodina varoškogai 
birova Slraubingera zarnolil, da neka odpiše, 
da ja drage volje idem.

Osmoga Septembra sam moje liepe gaš- 
temske brdine oslavil te sam došel u Schőn- 
brunn; onde sam moral ostali tjeden dni ra
di privučanja. Ja najme nebi imal samo služ- 
bu kraljicu po brdinah voditi, nego bi i kuč- 
ni sluga ima bili. Najteži posel mi je zada- 
vala dvorska prilaga, oni razni kolri i ška- 
tule na putovanju Dok je išlo niemačkim 
jezikom, još mi je bilo lahko, ali kad je on 
prestal, onda sam moral sam svakoga poje- 
dinoga kofra na svojih ledjih na odlučeno 
miesto nositi. Na ladji sam dobil rnorsku bo
lest. Njezino veličantvo me je vrlo milo vala, 
kad mi je mučno bilo, te mi je vlastoručno 
razne kapljice na cukoru i u vodi davala.

A kada smo na Korfu prispeli, kralji
čina vila još nije bila za stanovanje prired-

jena. Gospodin c. kr. kontrolor Grűll, koj je 
imal tu stvar urediti, je cesaricu zarnolil za 
drugu družinu, jer sa grči nije bilo moguče 
iz miesta dojti. Rekel je, da bude još i o- 
sam dni prošlo dok bude sve u redu. Cesa
rica mu je odgovorila: »Ja imam ovde malo 
družine sobom. ali ču vam ostaviti ovde mo
jega vodju Hackensteinera, koj če vam po
magati i koj sve zna, kak ja hoču imati;ja 

Iču vam još i Treziku (sobaricu) ovde osta
viti. ona uviek dobiva rnorsku bolest, mu- 
kar i nije bura« — zalim se obrne kmeni 
te mi reče: »Prosim vas Hackensteiner, os
tanite ovde dok se povrnem pak pornozile 
vilu urediti — i pazite mi na Treziku, da 
ju nebi tko vkral Adieu!« — Cesaricu je 
svojorn ladjom »Mirurnarc« odpulovala na 
osam dm. —

Hackensteiner sad liepo opisuje pnpo- 
viedajuči kak je vilu uredjival. On veli: »Ja 
i gospodična Trezika sad tu stojimo sami pri 
vili na briegu. Gospodin kontrolor odhadja 
u varoš le nas balrive, da če do sutra os
me ure se od onud vratiti i sobom dopeljali 
nekoliko grkinjah. Ja zapitam kontrolom, a 
Iko če nam jesti dati? Kontrolor pokaže nie- 
ku staru grdu žensko, koju sam sada stop- 
rav onde opazil. Gospodična Kezika zavrisne



')

20 fiit Naj primeju darovniki i po ovim pu- 
tu vruču hvalju druživa.

Takova svečanost nije bila još vu Pre
toku i morli niti nebu de više i oni koji su 
lam bili. budu se navek vugodno spome- 
nuli iz njega

KAJ JE NOVOGA?

J u b e lie u m  n a d b išk u p a  P o s iio v ič a .
Augustuša 27-ga je obslužaval Dr. Po- 

szilovič zagrebački nadbiškup 25 Ijetni ju
bileum svojega svečeničtva. Na svečanost su 
se več pred Ijedni priplavlali. Na jubileumu 
su svi svečeniki Zagrebačke nadbiškupije 
dčlniki bili. Iz Zengga, gde je Dr. Poszilovič 
dugó vrémena bil biškup, je monštre — 
deputacie došla vu Zagreb. Jubileum se je 
sa sv. mešom počel, koju je nadbiškup slu
žil sa velikom dvor bo m Zalem je bila au- 
dencia svih poslanikov. Sv. oteč papa je 
nadbiškupa prilikom jubileuma vruče poz
dravil i imenuval ga je rimskim grofom.

K o n j k rn ijo .
Našega vladara konja, kojega je Nje

govo Veličanstvo jako ljubil, su vu mir de
li. Ovaj konj, na kojimje kralj osobito pri
likom manőverül jahal, je englezki konj, 
Gunkstep se zove i 17 Ijet je star. Šest Ijet 
je bil star, kad je vu Beč došel. Do 1892- 
ga je vu Káposzlás-megjeru bil, vu šlali kra
ljice. Kralj je 1893 jahal na njim prvič pri
likom manőverül vu cljalicii i Gunkstep je 
za malo vréme obljubljeni bil po kralju. 
Ali ovog Ijeta je jako oslabel i jer je več 
stari, bude kralj dal za njega ekstra štalu 
zidali, vu kojoj bude vu miru sprevodil svo
je zadnje dneve.

el e d  n n ta jn a  b e le ž n ic a .
Girkvenih legendah broj bude opet sa 

jednim vekših. Vu Francuskoj vu Tillisuv- 
Seuller selu živi jedna siromaška devojka, 
muška kči — za Rose—Savary nju zove- 
ju, koja je več četirinajst létah niti oka né 
stisnula niti je kaj jela. Jedina tvrda hrana,

i veli: od ove grde babe ja nebudem jela, 
radje zagladneni!«

Gospodin kontrolor je otišel a ja po
za prem sve obloke i pregledam jeli je sve 
u redu. Več je bilo dosta kasno, kad no eto 
dojde stara sa parom pečenih piščance, koji 
su bili tak liepo pečeni, da je gospodična 
Trezika svoj zagovor zaboravila.

Prve noči nismo nikaj spavali jer smo 
se uviek bojali, da divijači i grčki tolvaji 
nenavale na nas, kojih onud niti nije bilo.

Drugi dan u jutro dojde izbilja gospo- 
din kontrolor sa trimi grkinjami, koje su i- 
male sobe čistiti. Ali kak su one to načini- 
le! To je vriedno povedati. One su donesle 
žertalku vode u sobu, sednule su na pod 
okolo žertalke lesu pričele canjki u žertal- 
ki namočenimi po podu ličiti. Ob poldan su 
več bile prvim katom gotove — tak su rek
le. — Ja sam je više krat gledal, pak sam 
mislil, da one najprije sada samo hoču pra
ha razmočiti, a eto to ličenje je po njiho- 
voj formi bilo gotovo pranje i čiščenje.

Anda sam išel k-gospodinu kontroloru 
te sam mu rekel, da pod u sobah nije čist 
i da tu cesarica nemre stanovati; kontrolor 
je na to pričel lamentirati, gde bu sada dru
ge ljude vzel, koji to razmu čistiti, a cesa
rica več za četiri dana dojde i t. d. — Ja

koja vu njoj ostane je sv. hoštja. Četirinajst 
letah leži na béli postelji i velike muke trpi. 
Vu jutro za jednu žlicu bélé kave dobi to 
njoj je sve na jeden dén, ali vnogoput i to 
vun hiti. Sigurno, da ljudi sela kak čudo 
hodiju gledat devojku i vnogi več kajkako- 
ve čude povedaju, kaj sejesa betežnom pri
petilo Veliju, da je pred petimi Ijetmi na 
jedenkrat nahitroma oslepela Rose. Trinajst 
mesecov je bila slépa, kad njoj je svečenik 
iz Tilletaj navuk dal. da se naj pričesti na 
spomenek Dark Janke. Betežna je posluh- 
nula reči i ravno tak hitro. Kak je oslépe- 
la, je nazad dobila pogled. Céla okolica nju 
več za sveticu drži, a ona pak kak angelec 
trpi muke i nigdar niti sa jednom hudom 
rečjom ne veli nikaj od svojeg trplenje.

B o g  ču va  d ren .
Né zdavnja je stréla vudrila vu hižu 

Módiy Józsefa notariuša iz Német Kereszte- 
sa. Žena notariuša je poljeg peči stala i ma
lo déle je zibala, kad je strela doli vudrila. 
Mali je na zibku opala i dvoja vekse dece, 
koja su takaj vu hiži bili, je takaj medlovi- 
ca obišla. Strela je zatem vu kuhnju letela, 
tu je od nje omedlela služkinja, a zatem 
pak je vu zemlju otišla. Sreča je, kaj je 
zvun preplašenosti, se nikomu nikaj nepri- 
petilo.

Ž r tv e  g l t tn o g  zd e n c a .
Strašna nesreča se je pripetila aug. 1 li

ga vu Vizi-Szt.- György-u. Naj me iz jednog 
na novo zkopanog zdenca su hoteli vodu 
vun zgrabiti, koja je né čista bila Ali jer 
se je med vrémenom jedna deska nekak ge- 
nula i poprečki došla vu zdencu. su né mog
li sa védrom nutri. Ovu desku je hotela 
vkraj zeti Ib Ijet stara kči gazde Kovacsics 
Magda, koju su vu védri*vu zdenec pustili. 
Né je još na polovici bila, kad se je obrnu- 
la vun iz védre i sa velikim kričom je vu 
zdenec opala. Domari su laki bežali po majst- 
ra zdenca — koj je onoga zdenca bil de
lal, — da zerne vun pucu Novak György 
gdo je ravno pri kopanju jednoga zdenca 
bil. je taki na mestu nesreče bežal i po vu- 
ži se je pustil doli vu zdenec. Ali kak je 
blizu vode došel, je odzgor taki moči bilo

čutiti, da vuža nije napeta i zatem su 
spazili, da télo mrtvo ober vode plava. Sa
mo za jednu vuru su je mogli vun poteg- 
nuti obedva mrtve. Sigurno je, da su zbog 
hude duhe vumrli, koja je vu zdencu bila.

O d p u ščen je  S o ld a to v  p r i l ik o m  
ž e tv e .

Minister domobranstva je jednu jako 
dobru naredbu dal vun za one soldate, koji 
su poljodelavci bili. Gledajuč najme, da sn 
tém, kaj su soldati vu onim vrémenu nutri, 
kad je najviše dela doma, tojest pod žetvom, 
od sada svaki on sóidat, kojemu občina da 
svedočbu, da je pri gospodarstvu hasnuvan, 
bude na augusluš mesec dimo poslani.

Z g r iz le  su  g a  sv in je .
Vu Hoszufalu občini poljeg Alsó-Len- 

dave je prošlog jednog dneva na večer di
mo pustil svinje. Jeden mali pajcek se je 
nekak med dvé letve spravil na blanjkah i 
od onud né mogel vun iti, pak je zato ja
ko cviljil. Kanasa 5 Ijet stari sin je pajceka 
hotel oslobodili, ali jedna prašiča je kak div
ja proti njemu bežala i ruke i noge mu ja
ko zgrizla. Doktor veli, da nebude ostal.

N e sr e č a  na p ro š č e n ju .

Strašna nesreča se je dogodila pr. m. 
20-ga vu Ferenczfalvi prilikom proščenje 
na dan sv. Stelana kralja. Vu jutro zaran 
su postavili možarc i sa ovimi su počeli stre
ljali. Pod mešom su lakaj jako streljali i 
med tem se je pripetila nesreča, kojom su 
dva mrtvi i četiri oranjeni postali žrlvom. 
Najme céla stvar j« tak bila, da je na mo* 
žare Botlik Ferencz kovač pazil. Dok su su- 
hoga peska hasnuvali za nabijanje, zaloga 
je sve dobro bilo, ali kak je več ovoga né 
bilo i mokroga péska su počeli hasnuvali i 
zbog toga su se svi inožari explodérali. Vu 
tém vrémenom ie vnogo dece i dečkov sta
lo okoli možarov i zmed ovih je Petes Imru 
i Marik Tamása jeden možar tak oranil, da 
su taki vumrli Turi Mihály, Bakó Antal Pu- 
rus Tamás i Csöge Bálint su težko oranje
ni. Nesreče glas je i vu cirkvu došel i pre
plašeni ljudi su tam ostavili mešu te se vun

sam mu rekel, da mi samo neka priavbi 
sirkove kefe i sodu a gospodična Trezika mi 
bude takaj malo pomogla. Ali ona o tom 
nije nikaj hotela znati, pak mi je odgovori
la, da ona nije nikakova ribalja. Ja sam joj 
na to rekel, da niti ja nišam ribal in, ali ce
sarici za volju hoču se i toga posla prijeti, 
a gospodična neka samo svoju liepotu ču
va. —

Ja sam se diela čvrsto prijel i dok se 
je cesarica povrnula bilo je sve čisto kak 
zrcalo i ona mi je za to liepo zahvalila

»Za me je na korfu bilo puno posla« — 
tak pripoveda dalje Hackensteiner — »pred- 
poldan čiščenje sobah, skrb za posvet i pran
je cesaričinih žlicah tanjirah i šalicah. Po
poldan sam večinom moral cesaricu na nje- 
zinah šetnjah sprovadjati, više krat je ona 
znala i sama oditi na morsku obalu, ali sam 
onda ja opet moral pod večer po nju iti.

Jednoč je bilo več kasno i tmično, kad 
smo kroz selo Gasturi išli; tu je za nami 
na jedan krat iz grmlja došel jedan pijani, 
kad sam to cesarici rekel, rekla mi je: »sa
mo Hackensteiner budite uviek blizu mene, 
emi nam se valjda nebude nikaj dogodilo; 
jeli imate kakovo oružje pri sebi?« — Kad 
sam odgovoril, da nemam, rekla mi je cesa
rica, da u buduče vzornem pri njezinom tie-

lesnom lakaju revolvera. Pijanec je medju- 
tim drugim putem otišel.

Drugi krat opet smo se dosta straha 
naužili. Njezino veličanstvo je olišlo na šet- 
nju a |a sam nekaj delal u cvielnjaku. Na 
jedan krat dojde u vrt k-meni dvorska gos
pa te mi naloži odmah iti cesaricu iskat Več 
je nastupila noč — ja i poslužnik bežimo 
simo i tamo, ali cesaricu nemremo nigde 
najti, bili smo več zdvojni. Teda negda oko
lo desete ure čujemo korake, ja idem nap
roti i zbilja, eto cesarice, kojoj sam našu 
uzbunjenost odmah pripoviedal. Dok sam joj 
pripoviedal, opazim za njom niekog u pode- 
ranu odeču obučenog čovieka stati tejuza- 
pitam: »Za Boga, Vaše veličanstvo, kakov je 
to čoviek?* A ona mi odgovori: »Taj čoviek 
mi je pula kazal, ja sam u šumi zabfudila, 
a ov čoviek me je slučajno srel te me do
mov dopeljal, dajte mu jesti i dvadeset fran- 
kah!« — l sad smo opet bili svi dobre 
volje.

Zanimivo pripovieda dalje Hackenstei
ner jedno putovanje na brieg »Pantokratos«, 
koj se jezero metrih nad morem u vis diže. 
Na ovom cesaričinem izletu su još bili aust- 
ro-ugarski poslanik grof Khevenhűller i 
dvorska gospodja grofica Festetils, na dalje 
vodja Hackensteiner, jedan tielesni poslužnik



rivali, med tem su opet dvoje dece zgazili, 
a vnogo njih je omedlelo; med ovimi su 
Caavoi Mihálya ženu več niti ne mogli opo- 
titi, taki je vumrla. Zandari su Botlika, koga 
za nesreču kri vij u, prijeli.

• )  Za proSli broj je kesno doSlo.

N e sre č a  vu s r e č i .

Težaki su šudra kopali na imanju For
gács Sándor grofa vu Pethő-Szittye občini 
Najedenkrat su na bogatu rudnicu lapora 
došli. Taki su počeli kopati, ali med tém se 
je nesreča pripetila, jer je dva težake, Lud
vig Jánosa i Venjige Lajosa laporni gáz 
zaklal.

N e sr e č a  na m orja .

Iz Filadelfie vu Tecanto bi jedna paro- 
ladja bila morala iti. Ali taki kak se je od
pravila se je veliko explodéranje pripetilo, 
na ladji. Vnogo ljudi je oran jeni. Ladja je 
cčla zgorela.

Na g o m ili  i s  V aršove  vu P a r ts .
Dobru volju je mogel imati onaj grof 

koj se je vadljal, da bude iz Varšave (vu 
Polskoj) vu Pariz za dva tjedne na gomili 
dospel Taj grof bude svoj put septembra 
30-ga počel i čez Beč. Zürich Lyon vu Pa
riz do 14ga oktobra bude došel. Srečen put 
mu željimo!

N ečem  urn i m už.
Sa strašnom smrtjom je zaklal Csányi 

Ferencz pek iz Szegszárda svoju ženu, za ko- 
ju je mislil da je drugoga ljubi. Zval nju je 
sobom vu Halas i taki kak su vun došli iz 
varaša je na nju streljil, a kad je mrtva bi
la, nju je spetroleumom polejal i vužgal. Na 
strelbu su tam bežali nekoji težaki, koji su 
ženu več zgoretu našli. Ali Csányi je odbe- 
žal. Taki su ga iskali po célim orsagu, te su 
mu tčlo samo sada našli mrtvo na jednim 
polju blizu Szegszárda.

i tri grčki nosilci, koji su u košarah jelo i 
pilo nosili. Bilo je u Novembru, kad smo u 
četiri sata u jutro na put pošli, do brega smo 
se na kolih vozili, a sad na brieg pieške.

Iz početka je sve dobro išlo. Za jedno 
uru je cesarici bilo javljeno, da grofica Fes- 
tetits dalje nemre. Na to je cesarica odredi
la, da grof Khevenhűller pri grofici ostane. 
Dalje za pol ure se javi tielesni lakaj, da 
je vpešal. Njeziuo veličanstvo mu naloži, da 
k-onim prvim otide, a zatim zapita mene : 
»Kaj mislite Hackensteiner, jeli budete sami 
puta našli?« — »Neka se Veličanstvo nikaj 
nebrine, ja sam briega več više krat dale- 
kozorom (perspektiv) promatral« — odgo
vorim ja — »pakmibude lahko svaku sta
žu najti.«

»Dobro je anda« — veli cesarica — 
»idemo do vrhunca!« — Ja sam išel prvi, 
pokojna cesarica za menőm i to lakovom 
brzinom, da mi je negda i prebrzo bilo tak, 
da sem i zgovore trebal. Ja sam više krat 
cesaricu znal nagovarati, da si jedno malo 
tu preliepu okolicu razgleda, samo da sam 
mogel postati pak si malo odahnuti.

Gore na briegu je stari klošter u ko- 
jem su bile tri stare opatice. O ve kad su 
mene opazile, odmah su odbiežale i sad sam 
ostal sa cesaricom sam u kloštru. Cesarica 
bi bila hotela vodu za pili, ja sam okolo is
kal, dok sam jednu cisternu našel, ali voda 
u njo) je bila nevaljana. Ja velim, da voda 
nevalja, ali cesarica veli, da nebude pila, 
več si samo usta izplavila. Ja sam imal u

Navuki za gazde.
Delo na polju svigdar vu svojem vrč- 

menu zvrši; naj to gledati, gda je navada, 
nego gda je moči dobro zvršiti.

*
Ako ti je samo inoguče. sčme za seja

ti naj na piacú Kupuvati.
*

Probaj, kak se ti sklije seme.
*

Dobro seme za sejati je nigdar né drago. 
*

Vu dobro obdelanu zemlju, čisto dobro 
seme séjaj. Ako falno sejaš, drača žnješ!

*

Skrbi se za zemlju. i sétvu, da bude 
se ova tak mogla skrbeti za te i za tvoju 
familiju. *

Naj samo nabirati gnoja nego i skib 
imaj na njega.

*
Drača pustošiti je svake občine važna 

zadača.

Gdč voda vdira, i poleg obalah, posadi 
plemenitu vrhu.

*

Za domači vrt gnoja moreju deca i po 
vulici nabrati.

-  F. -

Nekaj za kratek čas.

P r i j a z e n  g e n e r a l .
General: Pušiju oni, gospon leidinant?
Lcidinant: Je, gospon general!
General (k slugi svojemu): János do- 

nesi gosponu leidinantu — šibice! (Siromak 
mislil je da cigariu dobi.)

P a z l j i v o  d é l e .
Jeden gost veli malomu sineku jedrn* 

familije, da naj si sede na njegova kolčna 
i naj jaše.

Naj se bojati. Pa vlek ! veli mu gost.
Nebojim se ja, baci: ali vrela sam doli 

opal s jednoga osla, pak sam stlahom, kaj 
nebi i ve tak naplavil.

Još kad je zeleni i pred cvetenjem pus
toši drača; da mu sčme več vun zcuri. on- 
da ti je to več nč hasén 

*
Bolše je menje dobroga, kak vnogo hu- 

doga; zato prilikom svetenja kosi, i ne potli 
tvoju senokošu. takvu . krmu rado imaju 
marva.

*
Gospodariti bez sadovnjaka, je tak kak 

mati bez dece.
*

Vnogo sada te tretina kruha.
*

Ako ga na pčsku nč gnoja, teher su 
gorice i nč blago.

*

žepu čaču, na kojoj je bilo urezano: »Poz
drav iz Gasteina« i ovu joj predam. Čim je 
to na čaši pročitala, veli mi puna veselja : 
»ah, Hackensteiner! To je zmožno — poz
drav iz Gasteina. Ah! Gastein je ižbilja sa 
svojimi pečinami preliepi, samo je škoda, da 
ja več tak nemogu po bricgovih hoditi i 
penjati se.

Poslie dűlje vriemena su oni zaostali, 
koji su pvešali, za nami došli i sad smo ho
teli jesti; košare budu donešene. ali — sve 
su bile prazne, samo jedna mala košarica, 
u kojoj je bilo jelo za cesaricu, bila je ne- 
taknuta.

Na to seje cesarica srdačno nasmijala 
te je ono malo iz svoje košarice med nas 
podielila i rekla: »No danas smo pošteno 
gladovno putovanje napravili kak na veliki 
petek!« — Kak pak je jesti iz ostalih koša
rah zginulo, nije se moglo saznati, ali bude 
sigurno, da su grčki trogari nosili i po ma
lo komad po komad iz košare jemali, dok 
su bile prazne.

U tri sata popodne smo se dole povr- 
nuli i ja sam bil opet sa cesaricom prvi do
le. Ona se je opeljala odmah sama, a ja sam 
moral grofa i groficu čekati, te smo tekar ob 
devetoj uri bili svi doma u vili.

Ovak pripovieda Hackensteiner, koj ina- 
če navadno vrlo malo govori, ali ako mu se 
prilika pruži komu o našoj kraljici, kojoj je 
vierno služil, pripoviedati, onda mu se je
zik razveže, da ga je milota poslušati.



3 5 3 7. tk. 9 0 1 .
Árverési hirdetmény.

A  perlaki kir. jbiróság m int tlk vi ható
ság k ö zh írré  teszi, hogy dr. T a m á s  János 
ügyvéd perlaki lakosnak Zvo s e c z Ignácz és 
neje K o llá r  K atalin  kotori lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 7 2  kor. tőke, ennek 
19 0 0. évi deczem b. hó 6-tól járó 5 %  k a m a 
tai. 26 k. 60 í. eddigi, 19  k. 30 f. árverési 
ké rvé n y i költség kielégítése végett a nag y-ka
nizsai k ir  tö rvs zé k a perlaki kir. jbiróság 
területén fe kvő  a ko to ri 490. s ztjkvbe n  fog
lalt 3 5 2 3 . hrsz. ing dlan 40 ko r., u. a. s ztj
kvbe n foglalt 3 8 0 1. hrsz. ingatlan 3 1 k o r., 
u. a. s ztjk vb e n  foglalt 3803. hrsz. ingatlan 
14  k o r., u. a. s ztjkvbe n  foglalt 3394/b. hrsz. 
ingatlan 1 3 7  k o r., u. a. s ztjk vb e n  foglalt 
4 85 6 . h rs z. ingatlan 7 6  ko r., a kotori 2 6 7 1 . 
s ztjk vb e n  foglalt 5603/a. hrsz. ingatlan a 
végreh. tö rv. 15 6 . §-a alapján egészben 1 1 2  
k ő i., a ko to ri 5529. sztjk vb e n  foglalt 1 0 3 2 1 . 
h rsz. ingatlan u. a. §. alapján egészben 40 k. 
kikiáltási áléban m in t becsárban a z 
1901 • évi szep t• hő 13. napján  

d. e. ÍO ó ra ko r
K o to r  kö zsé gházánál dr. T am ás Já n o s  per
laki lakos ügyvé d vagy helyettese kö zb e n - 
jö tté ve l m egtartandó árverésen eladatni fog.

V e n n i szán d é k o zó k  figyelm eztetnek, 
ho gy a z árverés m egkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 1 0 % - á t  b án a tp é n z fejében le
te n n i, s a vevő a vételárt 3 egyenlő rész
letben lefizetni köteles és végre a z árverési 
ieltételek a hivatalos ó rák alatt alulirt tlkvi 
hatóságnál és K o to r község elöljáróságánál 
m e gtekinthetők. 533

A  kir. jbiróság m int tlk vi hatóság.
P e rla k o n , 1 9 0 1 . ju n iu s  25-én.

3 5 2 2 . tk. 1 9 0 1 .
Árverési hirdetmény.

A  perlaki kir. jbiró ság m in t tlk v i ható
ság k ö zh írré  teszi, hogy dr. K e m é n y  F ü lö p  
perlaki ü gyvé d v é g re h a jta tn a k  Sa n te k A n 
tal n o vá k o ve c zi lakos elleni végrehajtási 
ügyében 22 0  k. tőke, ennek 18 9 9 . évi de- 
czem ber hó 2 2 -ik  napjtól já ró  8 %  kam atai, 
3 1  k. 30 f. eddigi, 16  k. 50 f. árverés ké r
vé n y i költség kielégítése végett a nagy- 
kan izsai kir. törvs zé k perlaki kir. jbiróság 
területén fekvő a n o vá k o ve c zi 1 1 5 4  s z tjk v 
ben 2 4 4 . h rsz. h áz a z 59. és 6 1 . sz. h á za k 
kal k ö zö s 2 4 1 . h rsz. u d v a r tér 1 8 7 0 , 2 0 7 6 . 
39/b., 4 4 1/ a ., 555/a., 6 43/a., 849 /a., 989/a., 
18 2 5 /b . és 2036/b. hrsz. ingatlanok u g y an 
a zo k h o z tarto zó legelő és erdőilletm é ny 
együttesen 15 6 3  kor. kikiáltási árban m int 
becsárban a z

1 9 0 1 . é v i  s z e p t .  hó 16. n a p já n  
d. e. ÍO  ó ra k o r

N o v á k o v e c z kö zségházánál dr. K e m é n y 
F ü lö p  perlaki lakos, ügyvéd vagy helyettese 
kö zbenjötté ve! m egtartandó árverésen el
adatni fog és pedig a je lze tt ingatlanokra 
ö zv . S á n te k M á rto n n é  szü l. Szab o le k K a ta 
lin n o vá k o ve c zi lakos javára bekebelezett 
holliglani lakás és eltartás szolgalm i jog fen- 
tartásával.

V e n n i s zá n d é ko zó k fig yelm e ztetnek, hogy 
a z árverés m egkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 1 0 % - á t  b ánatp énz fejében letenni s a ve vő  
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö 
teles és végre a z árverési feltételek a h iva 
talos ó rák alatt atulirt tlk vi hatóságnál és 
N o v á k o v e c z község elöljáróságánál meg- 
td kin th e tő k. b35

A  k ir. jbiróság m int tlk vi hatóság.
P e rla k o n . 19 0 1. ju n iu s  hó 24-é n.

1^ * Gyümölcs- és szölő-bor készítési gépek.

G y ü m ö lc s -  és s z ö l ö - s a j t ó k ,
lolytonosan ható kettős szerkezettel, és nyo m erö s za b á ly zó va l

A mnnKaKtpesstg 20%  nagyobb mint bármely más sajtónál.

Hidraulikus sajtók,
S z ü l ő -  és g y ü m ö l c s - z ú z ó k

és bogyó morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő If&zülflfelf.
Szőlő és gyümölcs őrlők. Aszaló-készülékek gyüm ölcs és főzelék aszalásra, 
gyümölcs-vágó és hámozó gépek, legújabb szerkeze tű  szabad, ö n m ű k ö d ő  
„Syphonia** gyüm ölcs és szőlővessző permetezők, g yárta tn a k és szállíttatnak

jótálás mellett a legjobb kivitelben

MAYFARTH PH. és TÁRSA
cs. és kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhám or.

BÉCS, II. Taborstrasse 71.
----- Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. ■■■-------------

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
979 7 1 0  Képviselők és viszontárusitók felvétetnek.

4 5 6 0 . P . 1 9 0 1 . .  . .  .  .-----------  Hirdetmény.
A  kir. tö rvé n yszé k  ezennel k ö zh írré  teszi, hogy a m . kir. kincstár, m int 

kisajátító nak. M a ye r (Judás) Fd e  kisajátítást szenvedett elleni ügyében a k á r- 
lalanilási eljárást a Csáktornyái 16 2 . szám ú  te le k je g yző k ö ny vbe n  60. h rsz. a 
felvett ingatlanra vo n a tk o zó lag  folyam atba tette, a tá vo lle vő  vag y ism eretlen 
tarto zko dásu érdekeltek részére ügygondnokul Z a k á l H e n rik  C sáktornyái lakos 
ügyvédet kin e ve zte  s tárgyalási határnapul

1901. szeptember hú 9. napjának d. u. 3 óráját
Csáktornya község községi házához kitűzte, m e ly h a tá rn a p ra  a z összes 
érdekelteket a zza l idézi meg, hogy meg nem  jelenésük a kártalanítás fölött 
a z érdemleges határo zath ozatalát gátolni nem fogja, s a z  egyéni k ü lö n  értesítés 
elm aradása, vagy a tárgyalásról való  elm aradás m iatt ig a zo lá sn ak helye nincs.

A  kir. tö rvs zé k , m int hirtokbiróság. —  N a g y k a n izs á n , 1 9 0 1 . aug. 8 -án .



A Singer Co. varrógép részvénytársaság
nagykanizsai czége

országunk házi iparának emelésére ez idő szerint Csáktornyán Deák-utcza 182. sz. a. Nuzsy-féle házban

h im zésk iá llitássa l egybekötött h im zéstanfolyam ot
tart hiinzésoktatásra a Singer-varrógépeken, m elyben való élénk részvételre, va la m in t a kiállított hím zése k m egtekinté

sére C sá k to rn y a  és vidéke m élyen tisztelt hö lgyközönségét tisztelettel m e ghívja.
A z  oktatás teljesen díjtalanul egy vizsg ázo tt tanító nő által eszkö zölte tik. —  A  h im zé a ta n ío ly a m  után varrásoktatás a 

Singer-varrógépeken k ö ve tk e zik , m e ly szintén teljesen díjtalan.

S I N G E R  C°- v a r r ó g é p  r é s z v é n y t á r s a s á g
ezelőtt NEIDLINGER G. nagykanizsai czég. f>3» 1-3

S z i v e s  b e j e l e n t é s e k e t  C s á k t o r n y á n  D e á k - u t c z a  1 8 2 . s z .  a . N u z s y - f é i e  h á z b a n  k é r ü n k  l e a d n i .

J z ö l í b i r t o l i  $ a d f c .
II. hegykerületi (Stridó mellett) 
sxőlőblrtolt szabad kézből 

eladó.
B ő v e b b e t :

Modriniák Mária  úrnőnél 
II- hegykerület, (Stridó mellett).

4 3 8 . és 4 7 8 . sz. v. 1 9 0 1 .
Árverési hirdetmény.

A lu líro tt bírósági végrehajtó a z 1 8 8 1 . 
évi L X .  t.-cz 10 2 . §. értelm ében ezennel 
k ö zh írré  teszi, hogy a perlaki kir já rá s
bíróság 19 0 0 . évi Sp . I 138/6 . és 9 0 1 . V . 
2 4 2 / 1 . sz. végzése kö ve tkezté be n dr Tam á s  
Já n o s  perlaki ügyvéd által képviselt M agya- 
rics Is tvá n  és H o rv á th  Csongor Já n o s  ja vá ra  
G ré s z Alajo s és neje perlaki lakosok ellen 
300 k. 80 f. és 258 k. s já r. erejéig 1 9 0 1. 
é vi február hó 14-é n  és ju lius 5-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le és fe
lülfoglalt és 1 1 8 9 . kor. becsült k ö ve tk e ző  in
góságok, u. m .: szo b ab ú to ro k, ágy és fehér- 
n e m ü e k , 1 W erth eim  Cassa, 2 fegyver, k o n y 
ha edények, hordók s egyéb apró tárgyak 
n yilvá n o s  árverésen eladatnak

M e ly árverésnek a perlaki k ir. jb i- 
róság 1 9 0 1 . évi V . 7 4 / 7 . és 24 2 /2 . sz. vég
zése folytán  300 k 80 f. és 258 k. tőke
követelés, ennek és pedig 300 k. 80 f. után 
1 9 0 0 . évi m ájus 16-IÓI já ró  5 %  és 258 k. 
u tán  1 9 0 1 . évi ju n iu s  hó 18 . napjától já ró  
6 %  kam atai * / • %  váltódij és eddig össze
sen 1 0 1 . ko r. 88 f.-ben biróilag m ár m egál
lapított költségek erejéig beszám ításával Ala- 
gyarics István ja vá ra  fizetett 10 0  ko ro n án a k 
a h e lys zín é n , vagyis Pe rlak o n  alperesek la
kásán leendő eszközlésére

1901. évi s z t p t. hó 7 .  napjának délelőtti 9 érája 
határidő ül kitü ze tik  és a h h o z a venni s zá n 
d é k o zó k  o ly  megjegyzéssel h ivatn ak  meg, 
hogy a z érintett ingóságok a z 1 8 8 1 . évi L X .  
t.-cz. 1 0 7 . és 1 0 8 . §-a értelm ében k é s zp é n z- 
fizetés m ellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

A m e n n y ib e n  a z elárverezendő ingósá
gokat m ások is le és felülfog laltallák és 
a zo k ra  kielégítési jo go t nyertek vo ln a , ezen 
árverés a z 1 8 8 1 . évi L X .  t.-cz. 10 2  § ér
telm ében ezek ja v á ra  is elrendeltetik 

K e lt C s á k to rn y á n , 1 9 0 1 aug. 23.
632 Sós Frigyes

kir. bir. vhajtó

N yom atáét Fischel F ü lö p  (S tra u s z S á n d o r) gyorssajtóján C s á k to rn y á i
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