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I
Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 éa 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
ninden közlemény H arg i ta i  

J ó z s e f  azeikeaztö nevére 
küldendő.

Fiaehel Fülöp könyvkereskedése 
Ide küldendők az e lő f l z e t é v i  dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések ju tán y o sán  s z á m itta tD a k .

MAGYAR, és HORVAT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI DETILAP.
M e g j e l e n ik  l i e t e n k i n t  e ^ y u z e r :  VHMániiip.

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflzatési Arak:

Egész évre . . . . 4 ftrt
Fél évre . . . . 2 frt
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. w

Hirdetések még elfogadtatnak!
Budapesten: Goldberger A. Y. éa 
Eckstein B. hird. Írod. Bécaben: 
Schalek H., D n k e a  M., Oppelik A., 
D a n b e  G . L .  és társénál és Herndl. 

Brünben: Štern M. ^

N yi!t/ é r  p e titso ra  10 k r .

A bortörvény végrehajtása-
Gazdaközönségünk, de nem kevésbbé 

a kereskedők és fogyasztók is, teljesen in
dokolt türelmetlenséggel várják az 1893. 
évi XXIII. t.-cz végrehajtásáról szóló kor
mányrendelet megjelenését. A törvény ugyan
is ezen rendeletnek tűzte ki föladatául az 
okszerű pinczekezelés és mustjavitás, az 
egyes bornemek, a borvidékek s azon szak 
orgánumok meghatározását, melyek véle 
ménye alapján a borhamisítási kérdésekben 
a hatóságok intézkedni fognak

A kereskedelemügyi miniszter, a föld 
művelési*, pénz és belügyi miniszterekkel 
egyetértőig, kidolgoztatta a rendelet terve 
zetét s azt véleményezés végett különböző 
szaktestületeknek megküldötte. A tervezetet 
az orsz, gazd. egyesület borászati szakosz
tálya már tárgyalta s egészben hozzá is 
járult. A szóban forgó munkálat fontosabb 
rendelkezéseit a »Magyar Újság« a követke í 
zőkben ismerteti:

A must javítását illetőleg a rendelet! 
következőleg intézkedik

I a must ezukrozása tiszta ezukorne- 
műkkel, mint raffinált nádczukorral (süveg- 
czukorral), candis czukorral vagy tiszta, 
szőlő- vagy gyümölcs czukorral, töppedt 
szőlővel, külföldi mazsolaszőlővel, mézzel

II. a must keverése tiszta vagy lega 
lább95 százalékos szeszszel vagy tiszta, 
cognac*kal (borpárlattal) ;

Ili. a must sűrítése befőzés által;
IV. a must lenyálkázása mérsékelt (az 

elmélet s a gyakorlat által az újabb tapasz
talatok nyomán elfogadhatónak jelzett cse
kély mértékű) kénezéssel ;

V. a must savtalanitása tiszta szénsa
vas mészszel vagy kálival.

Ennek ellenőrzése szempontjából szü
ret alkalmával a must hatósági vizsgálat 
tárgya és ezen vizsgálat még az illető sző 
lőbirtokos termés mennyiségének megállapi 
lására is kiterjedhet.

Okszerű pinczekezelésül vagy okszerű 
>orkezelésül elfogadtatik minden oly eljárás, 
mely a bor minőségét javítja, a nélkül, 
hogy minőségét lényegesen szaporítaná, vagy 
oly anyagokat vinne bele, a melyek lermé 
szetes borban elő nem fordulnak, vagy a 
bort természetes jellegéből kivetkőztetik.

Megengedtetik tehát
a) a bor szeszezése tiszta vagyis lég 

alább 95 százalékos szeszszel vagy tiszta 
cognac-kal, azaz borpárlattal ;

b) savtalaniló szerek alkalmazása (szén 
savas mész, káli);

c.) hiányzó sav pótlása borkővel vagy 
bórkősavval;

d) a bor derítése a szokásos derítő 
szerekkel;

e) mérsékelt (az elmélet s a gyakor
lat által az újabb tapasztalatok nyomán 
elfogadhatónak jelzett csekély mértékű) 
kénezés ;

f) tiszta czukornemüek vagy cznkor- 
tartalmú anyagok, méz töppedt szőlő, (ma
zsola alkalmazása akár áterjesztés, akár 
édes bor készítése czéljából;

g) élesztő használata az áterjesztéshez ;
h) különféle borok (természetes borok) 

keverése, házasüása ;
i) minden oly művelet, mint a hevítés, 

szűrés, szellőztetés, mely a borok konzer
várára  szolgál s melylyel idegen vagy ár
talmas anyagok nem jutnak a borba.

Az 1 - V.  és a) - i) pontokban felsorolt 
anyagok és eljárások használása é3 alkal
mazása azonban csak oly mennyiség ere 
éig, illetőleg csak oly mértékben engedte

tik meg, a mely a normális bor természe
tes alkatrészei közti helyes arányi és ossz 
hangot nem zavarja meg.

Minden más anyagnak, mint pl. sáccha- 
rinnak, növényi vagy ásványi festőanyagok
nak, kátrány festékeknek, glyezerinnek, víz
nek, zamatkivonatoknak, szagositó olajok • 
nak vagy egyéb folyadékoknak (borzama
toknak, extractumoknak) stb. a musthoz 
vagy borhoz keverése feltétlenül tiltva van.

A törvény 3. § ában előfordu’ó pezsgő, 
őrmös, törköly bor (csiger, lőre) és gyümölcs-

A J m k i í ' t i m í j a
A rágalm azott Magyarország.

(Esküdtszóki vádbeszéd.)

(Folytatás).

A román népneveié« eiőszakos elmagyarositá 
sáról, könyörületlen elnyomásáról talán elég lesz
ennji.

A magyar állam üldözi a román sajtót Hogy 
az üldözés biztos sikerre vezethessen, elvonta a 
nagy-szebeni törvényszékiül a sajtóügyekben való 
bíráskodási jogot, a kolozsvári törvényszékre ru 
bázván azt, a hol az esküdtszék kivétel nélkül 
bűnösnek nyilvánít minden román hírlapiról.

Hát nézzünk ssemóbs ennek az üldözésnek 
is, melynek igaiságát ism^t egy külföldi példára 
való hivatkozás fogja legjobban megvilágítani.

A prágai „Politik", mely a mi román lapja
ink kifakadásaihoz képest szaloni hangon és kee- 
tyüs kézzel támad, 10 év lefolyása alatt lefoglal- 
tatott 370-szer, vagyis majd minden 10 ik nap. 
Volt ezenfelül e lapnak ama 10 év alatt 40 saj
tópere s hogy e mellett figyelemmel voltak még 
e lap biztosítékára is, bizonyítja az, hogy e tíz 
öv a'att e hírlap összesen 32 ezer íorint pénzbün
tetés megfizetésére ítéltetett. Ezt azonban Aus/.t- 
i iában nem nevezik üldözésnek, hanem a tör
vénybe ütköző cselekmények köteles megtorlá
sának.

Most pedig nézzük a román sajtónak fennen 
hirdetett ü'dözésót 1 — Nálunk nem tiz, de hu
szonhat hosszú év alatt volt összesen nyolez po
litikai természetű sajtóper, melyben elítéltetett 
összesen hét hírlapíró. Csaknem négy évre jut 
egy elítélés, de azért mi a román sajtót mégis 
kórlelheteleufíl üldözzük s a román hírlapírókat 
tömegesen hurczoljuk a börtönökbe !

Elvontuk az esküdtszéket Nagy-Szebentől. 
Igenis el, mert a tizennégy óv alatt, mig ott az 
esküdtszék fennállott, nemcsak a magvar állam 
nem tudott a legkétségtelenehh törvényszegések 
esetében sem és pedig egyetlen egy alkalommal 
.sem elégtételt szerezni, de következetesen és min- j 
dig ugyanez a sors érte ott a msgyarajku magán 
vádlókat is, ha román nemzetiségi honfitársaikkal 
álltak szemben.

Ebből pedig először is az következik, hogy 
ott nem az igazságot nézték és keresték, de min
dig csak a nemzetiséget, másodszor pedig az, 
hogy az ilyen eljárás minden ép Ítéletü éa józan 
ember előtt minden inkább, csak igazságssolgál- 
tatás nem. Ezért terjesztetett ki s hozzá teszem, 
hogy az előzmények után teljes joggal és egészen 
indokoltan e sajtóbiróság hatásköre a n.-szebeni 
sajtóbiróság területére is.

Végül pedig mily alapos a kolozsvári esküdt
széket megrágalmazó vád. hogy itt kivétel nél
kül bűnösnek nyilvánítanak minden román hír
lapírót, erre csak azzal telelek, hogy itt a vád 
lottak előtt bizonyára elég jó hírnévnek örvendő 
Slaviciu és Muresianu hírlapírók egy Ízben az 
ellenük emelt vád alul fölmentettek.

Menjünk tovább !
A migyar törvényhozás megfosztotta a romá

nakat alkotmányos jogaik gyakorolhatásától, mert

az 1874-iki választási törvény a választók jogo- 
su'tsága tekintetében két mértéket állított töl, 
tudniillik egy rendkívül magts adó étel fizetősétől 
tüggö mértéket az erdélyi részekben a választók 
számának nagymérvű korlátozására, helyesebben 
kizárására ; s viszont egy alacsonyabbat a Ki
rályhágón inneni részek s az erdélyi magyarság 
számára.

A választási jog gyakorolhatásának e kettős 
és igaztalan mértéke azután azt a természetes 
visszahatást szülte az erdélyi románoknál, hogy 
itt azért még a megmaradt kevés számú jogosult 
választók is tartózkodnak a képvise'ü választások
ban való részvételtől, igy a két és (él millió ro
mám — megjegyzendő, hogy Erdélyben csak egy 
millió százezer román ól — nem is tekintheti 
magát a magyar országgyűlésen képviselnek és 
pedig annyival kevésbbé, mert ott az igazságtalan 
választási, törvény miatt nem foglal helyet egy 
román nemzetiségű képviselő sem.

Első sorban (. esküdt urak, azt az áliiiólagos 
alacsony mértéket kívánom megvizsgálni, mórt 
abból majd ki fog tűnni a román választók nagy
mérvű korlátozására irányuló „erdélyi czenzusM 

I rendkívülinek állított magassága is.
Az ország Királyhágón inneni részeinek vi

déki kerületeiben, a honnan a választók túlnyo
mó száma kerül ki, a választói jog gyakorlása 
legalább egy negyed úrbéri telek birtoklásától 
függ. Köztudomású, hogy a magyarság legnagyobb 

1 tömegben az A!földön él. s hogy az Alföld kitűnő 
földje erősen meg van adóztatva. És pedig meg 
van adóztatva a statisztika tanúsága szerint ne
gyed telkenkint 2 5 -4 0  forinttal. A törvényhozás 
tehát magyarajku honpolgárai nagy részének 
26—40 íorint adó fizetése után ad választói jo
got. Ez valóban igen magas összeg.



bőr elnevezésekkel jelelt italok forgalma a 
következőképen határozatik meg:]

Pezsgő kizárólag szőlőnedvből, illetőleg 
természetes borból, esetleg a szokásos 
»liqeur« hozzáadásával készített oly szén- 
savdus ital a melyben a szénsav jgáz benne 
fejlesztetett és visszafojtatott, vagy pedig 
mesterséges utón vitetett bele.

Ürmös alatt értendő:
a) a főzés utján sűrített mustból üröm 

hozzáadásával készített borszerü ital (főtt 
ürmös. édes Ürmös);

b) a borból szőlőbogyók vagy szőlő* 
fürtök, üröm és egyéb fűszerek hozzá
adásával hideg utón előállított ital (rácz 
ürmös);

Törkölybor az az ital, a mely a friss 
szőlőtörkölyben maradt boralkalrészeknek 
czukros vízzel való kivonása utján áterjesz- 
téssel állitlatik elő.

Csiger vagy lőre alatt a szőlőtörköly 
bői hasonló módon, de nem czukrozott, 
hanem csak természetes vízzel (habár lég 
alább 95 százalékos szesz vagy cognac bor
párlat hozzáadásával) előállított ital értendő

Gyümöcsbornak csakis friss gyümölcs 
nedvéből természetes erjesztés utján elő
állított ital neveztetik.

A gyümölcsbor mindig azon gyümölcs 
szerint nevezendő el. a melynek nedvéből 
késül, pl. almabor, körtebor, ribizkebor 
cseresnye bor stb.

A megnevezett italok csakis az itt 
megállapított elnevezések alatt raktározha- 
tók és hozhatók forgalomba.

Forgalomba hozatal czéljából való kész* 
letben tartásuk csak kölön raktározás mel 
lett engedtetik meg akként, hogy az italok 
vagy egészen vagy külön raktárakban, vagy 
pinczékben, vagy legalább a raktárnak, ille
tőleg pínczének külön szakaszában helyez
tessenek el, az edények pedig, a melyekben

És nézzük most az erdélyi részeket. Erdély
ben az úrbéri telekállományok regulhmentumok- 
kal meghatározva, rendezve egyátalán nem vol
tak. Ennélfogva itt az egynegyedurbéri telekállo
mányt kiindu'ási alapul nem is lehetett fölvenni, 
úgy, mint Királyhágón innen, Tehát kizárólag a 
birtokviszonyoknak egymástól való merő ellenté

tességében s ig lávolróly sem a magyar törvény 
hozásnak czélzatosan tulajdonitott okokban rejlik 
a választói jog gyakorlására jogosító föltételek 
különbözőrége. Ezért a törvényhozás itt a vidé
ken, honnan a választók túlnyomó száma kerül 
ki s hol a románság leginkább lakik, 84 forint 
jövedelem után fizetendő 10 százalékban azaz 
8 írt 40 krban — és igy például Románia tör
vényhozásánál is, hol a czenzus 30 lei, sokkal 
alacsonyaiban határozta meg azt a legkisebb 
mértéket, nely választó jogosultságot ad s mely 
azután fizettessék akár romántól, akár magyartól, 
vagy bármely ajkú honpolgártól — mert egysze 
rüen nem mond igazat, ki ennek az ellenkezőjét 
vitatja — megadja itt a választói jogot románnak, 
magyarnak vagy bármely ajkú honpolgárnak egy
aránt.

RoszbiszemUség tehát a Királyhágón inneni 
és tuli részekben, a választói jog gyakorlására 
jogosító föltételek különbözőségéből a magyar 
törvényhozásnak, a román választók számának 
korlátozására irányuló czélzatot tulajdonítani, 
mert a választói jog föltételeinek azonos megál
lapításéra, az erdélyi úrbéri lelekállományok ren- 
dezetlenségo miatt az e'öföltételek teljesen hiá
nyoztak ; rosszhiszeműség azt állítani, hogy a Ki
rályhágón inneni részekben alscsonyabb adótétel 
fizetéséhez volna kötve a választói jogosultság, 
meri ott épen a magyarok által leginkább lakott 
területeken a czenzus 25—40 írtra rúg, mig itt 
a románoktól leginkább lakott területeken csak 
8 frt 40 kr ; rosszhiszeműség azt állítani, hogy a 
választói jog gyakorolhaiásának e föltétele pél
dátlanul magas volna, mert az románjában is 

le i  s igy mégegyszer magasabb.
Az a további álli»ás pedig, mintha bt a ro 

mánajku választók e rosszhiszeműen és hamisan 
feltüntetett adócz izus rnsgavsága és igazságta-

ez italok tartatnak, a jelen rendelet szerinti 
elnevezést tartalmazó jelzéssel láttassanak cl

A borseprő felhasználása csak két mó
don van megengedve és pedig :

a) vagy akként, hogy a közönségesebb 
és gyengébb (természetes) borok a jelleg* 
zetes bor seprűjére öntetvén, ezáltal zama 
tocittassanak,

b) vagy lepárlás utján előállítandó sze
szes ital (seprüpáünka) készítésére.

Ellenben borseprüből viz vagy bármi 
más anyag hozzáadásával borszerü italt 
készíteni é3 forgalomba hozni feltétlenül 
tiltva van.

Megállapítja továbbá a tervezet az or
szág borvidékeit, a melyek nevével a fór 
galomba hozott borok megjelölendők. A 
hegyaljai borvidék a községek, a többiek a 
vármegyék s egyes vidékek taxativ fölsoro
lásával állapíttatnak meg.

Végül a bor hamis voltára vonatkozó 
döntő véleményadásra két állandó bizottság 
szerveztetik és pedig az egyik Budapesten, 
a másik Kolozsváron „M Ujsag“.

K ü l ö n f é l é k .

— é  G & p á u t s  s i o b o u a  Csáktornyára 
újabban beküldetett 26 írt 5 kr. A rész 
letes kimutatást lapunk jövő száma hozza. 
Legutoljára ki lett mutatva 142 frt 15 kr., 
most 26 írt 5 kr., tehát a gyültés ered
ménye eddig 168 írt 20 kr. A gyűjtés to 
vább folyik,

— ( S t y B V * * 3, 2 a 1 a i Jakab kopácsi 
(Slavonia) kereskedő e hó 15 én eljegyezte 
R o s e n  p i t z  Janka k. a-t, Mayer Sala 
mon helybeli kereskedő kedves nevelt le
ányát.

(f j s k ü v ő . Szálai Géza kotori déli vasúti I 
hivatalnok ma vezeti oltárhoz Kiss Dóra 
kotorii m. kir. postamesternőt.

lanság* miatt képviselőválasztás! joguk gyakor
lásától tartózkodnának, ez — hivatkozom a t. es 
ktidt urak és minden itt élő, a maga öt érzéké 
nek épséges bivtokában lévő ember tapasztalatára 
— egyszerűen nem igaz ; mert ők választói joga
ikat csak úgy gyakorolják, mint gyakoroljuk mi.

És igy azt hirdetni, hogy itt a 2 és (él millió 
román, ismétlem, hogy Erdélyben c<ak egy millió 
százezer román él. nem tekintheti magát a ma
gyar törvényhozásban az igazságtalan választási 
törvény miatt képviseltnek, ismét egyike a vád
lottak állal terjesztett könyv legszemórmotlenebb 
ál itásainak«

Ilyen az a további állítás is, mintha a ro 
mán nemzetiségű képviselők ki volnának zárva a 
magyar képviselöházból ez 1874 iki választási 
törvény láttuk mennyire igazságtalan intézkedé
sei következtében.

Ez az állítás egyszerűen ténybeli hamisításon 
alapul. Ugyanis románajku honfitársaink úgyne
vezett passzivitásukat nem az 1874 iki választási 
törvény hozatala következtében mondották ki, 
de kimondották s elhatározták ezt már öt 
évvel előbb 1869 márczius 7-én Szerdahelyen 
tartott konventikulumukban, a nemzetiségek egyen 
jogosításáról, vagyis épen a románok számára 
kiváló jogokat biztosító törvények életbeléptetése 
után azonnal és pedig a nélkül, hogy ennek a 
törvénynek életbeléptetése után azonnal és pedig 
a nélkül, hogy ennek a törvénynek a végrehaj
tását bevárták volna. Hogy aztán mennyire kö
vetik a román választók a passzivisták e határo
zatát. azt láttuk, és minden képviselőválasztásnál 
látjuk. Nálunk legfeljebb csak a román képvise 
löjelöltek passzivitásáról lehet szó, a kik az utóbbi 
években valóban tartózkodnak a képviselőjelölt 
minőségében való föllépések koczkázatátdl ; de ez 
igazán annyira saját tetszé-ükre van bízva, hogy 
őket választási küzdelmekre, valóban csak annyira 
hirdetett zsarnokoskodásunk vádjának árán kény* 
izerithetnök. (Folytatjuk).

Kiadja :
ejxy m a g y a r  bizotteftg.

— H i l á l o z a s .  B a h u n e k  liéla volt
Csáktornyái pénzügyőri biztos kedves 4 éves 
kis leánykáját Szilviát a halál e hó 15-én 
kiragadta szülői és szerető embertársai kö
réből. Pihenjen nyugodtan és aludjék édesen!

— A d a k o z á s  Mura Csányból a követ
kező levelet vettük: Tek- Szerkesztő ur 1 
kérem legyen szives közhírré tenni lapjá
ban, miként ft. Kecskés Ferencz puzgó plé
bános ur és nemesszivü emberbarát mura* 
szt mártoni fárájábau a Mura Csány község 
tüzkárosultjai javára könyöradományt gyújt
ván, — 12 hektoliter gabona és 5 frt. kész
pénz folyt b e ; a pénzadományokhoz járul
tak t. Brenner József ur 1 frt, Kutnyák 
Józef 1 frt, többen 2 0 - 3 0  krral; továbbá 
Mura CsánybBn szeptember hó 22-én a 
kerületi ft. plébános urak által Mura-Csány* 
bán Kengyelics János urnái megtartott gyű
lés (korona) alkalmával ebéd felett össze- 
adatott ugyancsak a tüzkárosultak javára 
12 frt 50 kr. Fogadják a nemesszivü ada
kozók, valamint a gyűjtést rendező főtisz* 
lelendő urak őszinte köszönetünk kifejezé
sét Az elöljáróság.

§ .  g o l g á i  § y u l a  magyar imitátor e hó 
31 én (kedden) Csáktornyán tart előadást.

— $ i r k ö z y  < § i n d o r  jeles magyar zene
kara f, hó 22 én — vasárnap — este 8 
órakor a , Hattyú * vendéglő éttermében 
hangversenyt tart A zenekar tagjai e he
lyen is kérik a t. közönség 821'vés pártfo
gását Mi is ajánljuk derék zenészeinket a 
közönség jóakaratába

— § e i t c s t o l v a j o k  F. hó 8-án éjjel is
meretlen egyének a lüske-szt.*györgyi plé
bánia lak óljaiból 4 drb sertést loptak el. 
Az ellopott állatokból egy, reggel felé haza
vetődött. A tolvajok útja -hihetőleg — Lete- 
nye felé vezetett, mert a Hódosán és Letenye 

| közti országút mellett levő réten, közel 
Hódosán községhez — a lobbi három ser- 

| tés közül egy élve az árokban feküdt, mel -
j lelte pedig lemészárolt sertéshús darabok 
voltak. A tolvajok — daczára a csendőrség 
erélyes nyomozásainak — még nem ke
rültek kézre.

— S z e r e n c s ' c t l e n s ' g -  Folyó hó 13-án 
B.npez Pál hodosáni lakos Tamás fia ku 
koriczamorzsolás közben oly szerencsétlenül 
helyezte el a kukoriczacsövet a gépbe, hogy 
annak morzsoló hengere jobb kezének két 
új át leszakitotla A szerencsétlent a nagy- 
kanizsai kórházban gyógyítják.

— Vd e t ' e n  h a l á l  Barát Mihály turcsis- 
csei lakosnak a Letenye melletti Rátka he
gyen az idén oly szép szőlőtermése volt, 
hogy mindenki megbámulta, de egyesek éj
nek idején meg is dézsmálták. A gazda ezt 
látva fegyverrel őrizte termését, daczára 
annak, hogy fegyerlartási engedélyivel nem 
bírt. E hó 3-án éjjel a szőlősgazda me
gyésével, egy őrségi emberrel a présházban, 
a tűz melleit beszélgteéssel töltötték el az 
időt. Ez éjeit felhasználta a rátki uraság 
juhásza is arra, hogy a magával hozott 
kosarat és kendőt Barát gyönyörű termésé
vel telerakja. A juhász hozzá is fogott a 
munkához, de szerencsétlenségére. Éjfél 
felé figyelmezteti a gazda megyését, hogy 
rakjon a tűzre, ő lemegy a szőlőbe, s ez
zel fegyverét kezébe véve, útnak indult. 
Alig ért a szőlő aljába, egy tőke mellett 
észre vette a juhászt, ki a remek fürtöket 
a kosárba rakja. A juhász nem hogy el
illant volna, hanem szembe állt a gazdával 
s elkezdett dulakodni , mindenáron a fegy
vert a gazda kezéből ki akarta csavarni, 
de ez nem sikerült neLi. Pár perez múlva 
a juhász egyik kezével a jegyvert fogta, a 
másikkal pedig kabáljának belső zsebébe 
nyúlt, hogy forgópisztolyát onnan kivegye 
De a pisztoly — a juhász minden erölkö*
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9 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. — 
Sva poiiljke tičuče se radržaja no- 
vinah, naj se poiiljaja na ime 
M a rg lta l  J o ž e f«  urednika vn 

Čakovec.

Izd&teljatvo:
Knjižara Fischel Filipova kam M 

predplata i obznane pofiiljajn.

I*red p 1n tn a  c e u «  Je s
Na celo leto , , , 4 trt 
Na pol leta . . .  2  t rt  
Na četvert leta . . 1 (rt

Pojedini broji koltaja 10 kr.

Obnane se poleg pogodb« I fal
r a č u n a j o .

uft h o r v á t ik o r  i J m a g ja r s k o m  j e z i k u  iz la z e é i  d r u ž t v o n i  z n a n s tv e n i  i p o v u e l | i v i  l i s t  za  p n k « ^
| I z l a z i  s - v - a l c i ^ t i j e d L e n  d e ö L e n t o r a t  I  t o :  v u  s v a k u  n e d . e l j \ i .

službeni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa* C „Čakove^ke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse*4. i t. d.

Kak bude f krščanin dobro od- 
gojil svoju decu?

Ovde dajemo samo jeden naputek, 
nego tak siguren, da — akoli se budu krščani 
toga držali — srgurno, da si budu décu 
dobro odhranili. Taj naputek je kratek, ali 
ga je najteže na svétu vrfliti — pak ipak 
brez njega neima napredka. Anda pobožni 
čitalec sludaj.

Ako želiS, da ti déca budu, sam jim 
najprije s dobrim pri mérőm predhodi. 
Akoli si sam dober, onda ti za stalno i 
déca budu dobra. Nu učiš li sam döcu 
dobromu a ti ne činiS tak, tad ti niti d( ca 
ne budu |te nauke naskdovala. Dapače, 
naučaš li dobro, a CinéS zlo, i déca ti budu 
činila zlo, ne dobro. Primer je jakši nego 
rév\ Ar zahman pljuskaS sina po ustih, 
kad kune, ako ti sam kuneS. Badava ga 
tiraš u cirkvu, ako ti sam neideS, Zahman 
ga naputjaieš na molivut, ako nigdar tebe 
ne vidi molit*. Zahman ga koriS, gda laže, 
ako čuje tebe lagati Zabadav mu govoriš, 
da je ukanjuvanje odužno i grčšno' ako ti 
sam ukanjuješ. Zato se dr/i našega svéto- 
vanja i budi najprije sam ovakov, kakova 
očeš da ti huda déca. Očeš li, da ti dete 
nekune, nekuni niti ngdar i nelrpi da 
gdogod drugi kune Aka očeš da ne laže, 
ne laži niti ti, pak niči samo u šali. CkeS 
li da idu u cirkvu, idi ti srč« jom : ako si

j sam dober i vréden budu ti i déca Sve 
stoji od tebe. Zato smo i rekli, da je naš 
naputek najtežje vršiti, ar ne je lahko dober 
i vréden biti. Da je lehko, nebi bilo vel ka 
zasluga Nu U istini leže je zapovedati, da 
drugi nekaj činiju, nego pak sam to u 
éiniti

Završujuč ponavljamo: Budi siojoj 
dčci zrcalo !

„Budite savišeni, kak je savr en va 
'nebeški oteč !a

P o  M . K a t .  V iostn .

Z A B A V  A.

i

Lahka smrt.
Nieki gradjan, koj je svojoj domovini 

dosta dobra včinil, dapače se je za nju u 
rata hrabro boril i ranjan bil, te je uslie  ̂
toga pri svojem kralju u velikoj railošči stal 
i od njega ljubljen bil, dospel jo radi niekog 
velikog zločina, kojega je u svojoj strasti 
počinil, pred veliki sud. I jcr je zločin bi1 
takov, koj se je polag zakona imal smrtjum 
kaštigovati, bil je rečeui gradjan po sudu na 
smrt obsudjen.

Tu nije hasuilo plakanje, niti prošnje, 
niti moibe. OJsuda je došla pred kralja i

onde je bila potvrdjena i tak je naš gradjan 
postal za navek zgubljen.

Jerbo pako je pri kralja a velikoj mi* 
lošči stal, dopustil mo je tu milost, da si 
sam 8lobodno izabere, kojum smrtjum hoče 
umrieti, te koj način smrti si izabere, onak 
mu ouda neka bnde.

Djjde anda k njemu o tamn;co jeden izmed 
sodcev te mu odluku kraljevu riiedčimi riečmi 
na znanje dade: „Naš premilostivni kralj 
vara izkazuje tu veliko milost, da si vi sami 
slobodno izabercte kakovum smrtjum hočete 
umrieti. Ako hočete na kolu umrieti, budemo 
vas na kolu trli, ako hočete na galgah svoju 
dušo izpustit1, drage volje vas hočemo za 
vrat obesiti, — na galgah ravnič veó dva 
vise, ali je još i za tretjega prostor. Ili 
mozbit vam je dragše, da vam glavo odsečemo ; 
i to vam drage volje včinimo. Ako pak rajši 
hočete štakorskoga otrova (gifta) jesti, samo 
mi rečite, pri apothekeru se i to najde. Jer 
kralj je rekel, koj goder si o»čio smrti iza- 
bereti, onak vam nek bude, samo toliko je 
stalno, da umrieti morate — i sad zoati sve."

Na to obsudjeni malo preblede, po čelo 
ga rosa pešikne te onak uzrojaoi odgovori: 
„Ako anda več za stalao umrieti moram, 
tak na kolo neču, jer je to odviSe gibka 
smrt, a viesiti opet je odv‘S sim tam se 
nihajuča smrt, osobifo ako veter p iše ; glavo 
seči je preveč oštra smrt, a diakorskog otrova



Jesti je preveč napuhavajuóa smrt. Nego ja 
sem uavek Cul, da je najvugodneša i najleh* 
koda smrt ona, ako človek od starosti Čisto 
odnemogne i samo ona„ od slabline zaspi:"

„Ako je anda naš premilostivni kralj 
dopustil, da si slobodno izaberem, kojam 
smrtjam hoču umrieti, tak si ja med svemi, 
ono od starosti biram»* k

Kad je bilo kralju prijavljeno, kakovu 
emrt si je obsudjeni izabral, rekel je: „Ja 
moja rieč moram držati, jer sem kralj. Andal 
zpostite ga iz tamnice, nek ide zbogom kam 
hoče i nek od starosti nmre kad hoče. I tak 
je bilo včiojeno.

II.

Čudnoviti sviedok
U Liekoj krčmi so se seljaci zes tali. i 

kak to več navadno pri takovih prilikah ide, 
rešetali so gospodina plebinuša, školnika, 
selskog sudca i ostale o selo iivuče te su 
za svakoga nekaj znali povedati« Jeden pak 
izmed njih je pričel i izvan sela stoječe 
oblasti nečemorno blatiti, a najgorje je o 
gospodina velikem sodca govoril.

Netko je cieli spomeaek i očrnila o je poš- 
tenja gospodinu velikomu sudca prepovedal i 
on je proti očrniteljo svoje časti i poštenja, 
dotičnoga brblavca sodo tutil, nakaj je dobil 
i tuleni poziv pred sud i on sviedok, ko j 
je cielo stvar gospodina velikoma sudeu pre
povedal.

Gospodio veliki sodec zapita sviedoka ; 
.T i Stef si vetomadne polag bil. kad je 
Andraft o Petrovoj krčmi nečedno proti mojoj 
osobi govoril?"

fttef: „Jegem, prosim poaizao gospodina 
velikog sudca."

Veliki sodec: „Reči mi aoda ovde pred 
sudom, kaj je Andraš proti meni govoril.*

Étéi: „On je rekel: naš veliki sodec je 
neobtesano prase i veliki osel i ako bodemo, 
to nam pismeno potvrdi."

Veliki aodec: '„Pak jeli vam je to 
onda i pismeno dal, kad vam je več obedal ?*

Stef: .Ah Bog začuvaj, gospodin veliki 
sodec, mi smo mu to i b?z pismene njegove 
odtvrde vierovali."

III.

N u  l a d j i .

Jednod so se na jednoj ladji potniki 
čez morje vozili. Na jedao krat pričme bora 
i ladja je počela nekak pogibeljoo po morskih 
valih sim tam plesati. Dole o ladji je ležal 
jedan beteiui putnik, od svega toga nikaj 
nije videl, samo je čul larmo, Stropotaoje 
bežečih sim tam po ladji i onak ležeč je 
čutil« kak se ladja na zburkaoom morja sir 
tam niše i biče.

Posalje anda svoga dvorjanika gore na 
ladjo, za da vidi, jeli velika pogibelj i da 
mo onda to dojavi.

Dvorjanik otide gore te se za kratek 
čas ves bled od straha i zasopljen povrne te 
svojemu gospono veli: „Ah gospone, mi smo 
zgobleoi do kraja i konca, mornari so avi 
izvan sebe, oni viču i kuno, da se človeku 
koža ježi i lasi vu vilak rastu.*

„Dobro, dobro* - -  odgovori betežni 
gospon — „onda mi moremo pusve mirni 
biti, niti nam nikakva pogibelj neprieti, ako 
mornari kuno, nego Bog nas oslobodi toga, 
da bi oni pričeli moliti, jer anda amo zbogom*.

IV.

1 1 6 « .

Čudnovito oslobodjeDje od smrti.
i.

Kak je negda človeku smrt bliža, bez da 
se ga dotekne i kak su čoduoviti slučaji, po 
kojih človek sigornoj več smrti negda vujde, 
dokazuje najbolje sliedeče piipečenje, koje se 
je u bitki kod Chloma dogodilo. Iz lastovitih 
vnzt dotičnih officirah sam čnl sliedeči do- 
godjaj:

Kapitan A — d (pri Artellerii) dobil je, 
kad bo naši pri Pardnbitzu retirirali, od 
Gablenza zapovied, svojimi kanoni se u bliž 
nju brž zakloniti i od on ndna pruske konjanike 
koji sn nase progonili, od strane pucati, koju 
zapovied je kapitan i podpuno zvršil.

Medjut'm komaj da je kanone na nepri- 
jateljsku linijo naperil i pričel strelati, bude 
na jedan krat kakti puškinim prahom ili 
dinamitom, iz svojega konja n zrak dignut i 
koračajah daleko hičen. Kad je tomu zrok 
videl, komaj je vieraval svojim ofiim. Jedna 
neprijatelska granata vadrila je najme u 
trbuh konja, na kojem kapitan sedel, te je 
onda se razprsnula, kak u kakvom podkopa- 
nem zidu konja gornja stran i kapitana n zrak 
bitila a kapitanovoga dečka, koj je poleg stal, 
u jarek prevalila,

Izvan jakog udarca n prša, kojega je 
kapitan tak zadobil, da ga je odtrgauti komad 
konja tam pogodil, nije bil drugič ranjen te 
je na dalje vojuval

II.

Oberlienteoant Petrini, pelački offieir i 
jedan kaprol njegove kompanije bili su kod 
Skalitz-a ranjeni; prvi je bil ranjen u gleženj, 
a drogi u lopatica. Obodva sn se težkom 
makom po zemlji vlekli. Na jed in krat 
zavikoe kaprol officiru : „Naši husari idu" 
te ga zajedno i odmab opomene, da se nek 
potrbuške, kak je dug i Širok po zemlji pre 
tegne, kaj sn i obodva vdoili.

U tom doleti jedan oddiel husarov zag- 
rabče do njih, te prek njih odjaše.

Oui su na trbnbu pretegnjeni na zemlji 
ležali, do tri sto konjah je zagraboma prek 
njih preilo, a za čudo niti se teknul nije ni 
jedan konj svojnm kopitom nijednog od ove 
dvojice,

Na ovo mi je jedan dragoner povedal, 
da ako konjanik u ratu, zagrabce svojim 
konjem prek ranjenih beži, ovim se nikada 

i ništ nezgodi; u kasa je pogibelnije, ali i onda 
konj riedko kada svojam nogom na ležečega 
čovieka stane, več je samo mogočnost, da ga 
n biego nogom vudri.

Em. Kollay.

K A J  J E  N O V O G A  ?

— Prosimo poštuvane naše predplat- 
nike, naj nam na početku zadnjega fer- 
talja predplatne zaostatke po pošti pošleju 
i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 
nadih novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 
pol Ijeta 2 frt.

Jókajev jubileum.

Is Budimpešte nam pišu : Veliki odbor 
za svečanu proslavu Jókajevog 50 Ijetnog 
knjizevnog jubileuma zaključil je, da se taj

jubileum proslavi 6. januara 1894. vu re« 
dutnoj dvorani. Odbor je na dalje zaključil, 
da izda sjajno izdanje J oka je vih d Mah mečnu  
od 200 for. ter su pozvana vsa družtva 
i korporacije magjarske, da se predbroje 
na to izdanje. Od dohodka predalo se hude 
piesniku nagrada od 100.000 forinti. Vu 
magjarski slikari sudjelovali budu kod iz- 
radbe sjajnog albuma, koji če se predati 
svetčaru. Proslavi budu nazoCne deputacije 
vsili družtva orsaga, i vsi budu predali dare

Putovanje novovjencanih balonom.

Turinski fabrikant i zrakoplovec Cbar- 
bonnet obdržal je svoju rčč. Zevsema prema 
svom obečanju zdignul se je o pred dvemi 
tjedni po svojem vjenčanju (zdavanju) s 
Anom de Mihaeli* balonom vu zrak. Balon 
je imel objem za 1700 kubičnih metrov 
sadr^ine. Mladeuci su vzeli sobomvu ko'aru 
hrane za dva dni. Ni večer ob 7 vur 
spustil je Cbarb nnet balon pri selu Piobasta 
na zemlju, gde su mladenci prenočili, — a« 
vu pondeljek vu jutro nastavili su svoje pu* 
luvanje vu »Stelli", kak se balon zove. 
Prvi deu njihovoga putovanja bil je srečen, 
— m  pred par danah javili su iz Italije, 
da se je to bedasto potavanje žalostno 
završilo Balon je 10. oktobra na medji 
ta’ijansko francezkoj eksplodiral. Charbonnet 
je pri tom zaglavil, a njegova mlada žena 
i njihov prijatelj, koji je šnjimi putuval, 
zadobili su težkih os!edab.

Indijanski gosti vu Boču

Maharadža Kapurtaha vu izhodnoj 
Indiji S. Gudrit Singh prispel je predevče- 
rom sa svojom mladom tovaruSicom vu 
Beč. Mobaradža Gurdit Singh je jeden od 
vladarab vu Pendžahu. Star je 30 ljet, 
vrlo je naobražan, govori englezki i fran- 
cuzki i materinski jezik, vu licu je žu‘o- 
smedje farbe# opravlja se po evropski' samo 
na glavi nosi veliki béli turban. Njegova 
mlada ženica komaj je v petnajstom ljetu. 
Prije par mesec h su se vencali i podli na 
pút Vu Europu. Oua se ódévá takaj po 
evropski, ali nOii na glavi na mesto fikrlaka 
rubci. Drugač je vrlo inteligentna, muzi
kalna i govori francezki. Ind'anski gosti 
odseli su vu „Hotel Imperialu", gde su si 
vzeli 10 hižah. Maharagža vozi za sobom 
svoga kubača (sokača), buduči se oštro 
drži mubamedanskib obredah Vu Peč su došli 
iz Pariza, gde ib je engezki poklisar, lord 
Dufferin podstavil predsjedniku Carntu. Vi
soki ztraujski zadržali se budu vu Be u 10 
dnevov, da razgledaju vse znamenosti.

Ruski generalitet

Ruski soldački list (novine) „Razvjed- 
čik* priobčuje sljedeče podatke o ruskom 
generalitetu na temčlju oficielnog popisa 
od 2. septembra 1892. Vu célom je 1. sep
tembra 1892- ruska vojzka brojila 1164 
generala, kaj od prilike čini 3 i pol postotkov 
vsib oficirah (oko 30,000 osobab). Od loga 
ima 100 podpunih generalah, 309 general* 
lajtnantih i 755 general majorah. Po svoji 
naobrazbi 521 general je iz’Sel iz raznih 
vojinh akademijah, a ostali su absolvirali 
kadetske, vojne i c vilne Skole. Vn taboru 
su bili nazočm 916. a 123 su bili ranjeni; 
10 podpunih generalov i 95 general ma
jorah nije bilo vu taboru Po véri ima 914 
vlabov, 172 protestantov, 93 katolikov, 7 
mubamedancov i 8 armencov geueralah. — 
1021 general oženjen, 143 su neoienjeni. V91 
generali skupa dobivaju na Ijeto 6,681 890 
rubaljah plače, t.j. vsaki okolo 5000 popreko.
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E s z e n c z i á k a t
rum , cognao 
mindennemű sze
szes5 italok, a sz
tali likőrök és 
k ü lön legessé

gek azonnali elké 
szitésére a legkitű
nőbb minőségben

szállítok.
Azonfelül ajánlok 

80 fokú, vegyileg 
tiszta eczeteszenczi&t kellemes izti boreczet 
és közönséges eczetek gyártásához. Leit ások és 
használati utasítások ingyen mellékelteinek. 

K iv á ló  e r e d m é n y é r t  I tezex k ed e li. 
Arlapot bérmentve küldök.

Pollák Károly Fülöp
Eszencziák - különlegességek gyára
878 5—»0 P R Á  (i.

Megbízható ügynökök kerestetnek. iX
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