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Olvasóinkhoz.
Mikor 13 évvel ezelőtt szerény kis lapunk 

megindult, aggodalommal lépett sorompóba, 
mert számolnia kellett azokkal a nehézsé
gekkel. a melyekkel egy vidéki lapnak meg
küzdenie kell. Nemcsak azokkal a nehézsé
gekkel, melyek abból a sovány thémából 
háramlanak elénk, mely hetenként kínálko
zik s földolgozásra bizony kevés anyagól 
nyújt, de a vidéki közönség finom ízlésével 
is, mely a fővárosi lapok által elkényeztelve, 
azok zsanerjében akarja látni a vidéki lapo
kat is, abban az élénk szellemben s azzal 
a változatos, gazdag tartalommal, rnelylyel 
azok szerkesztve vannak, a nélkül, hogy 
azokat a föltételeket csak valamelyest is 
nyújtaná, melyek első sorban kívántainak 
meg ahhoz, hogy a változatosság csak rész
ben is elérhető legyen.

De hát ha magára volt is hagyatva a 
lap, ha megfelelő szellemi támogatásban nem 
részesült is a közönség részéröl, sőt sokszor 
kicsinyléssel is kísérték föladata teljesítésé
ben. löntartotta mégis magát pályafutásának 
eddig lefolyt nem kevés számú évein kérész
iül. a mi egynél több bizonyíték arra nézve, 
hogy a lapnak hivalása van s hogy ennek 
a missziójának tőle lelhetőleg meg is felelt.

Nemzetiségi vidéken élünk ill a halár
szélen. Oly területen, a hol. ha az érzelmek 
szerencsére nem állanak is éles elleniéiben 
az anyaország magyarságának érzelmeivel, 
de nem kifogástalanok minden tekintetben 
Sőt, ha hazaíiság tekintetében legnagyobb

T Á R C Z A.
A  H i i i f /y f i r  S f j n s á t / h o z .
E l ne hagyd  n rég i zászlót, 
Hazám ifjúsága,!
Uj ezer év szép hajnalán  
Álljatok alá j a !
Örökségül hagyták reánk  
A szabadsági!ősök . . .
Azt a régi, m agyar zászlót 
Vegyétek át tölök!

Tudjátok-e, m ért oly piros?  
Sok vér hullott ritja! 
Tudjátok-e, m ért oly feh ér?  
Erkölcs a varázsa!
Tudjátok-e, m ért olyan zöld, 
Örökzöld a színe?
M ert az örök szabadságért 
Ver a m agyar szive!

M egtépdeste ezer vihar,
K a rd  és golyó já r ta :
Tépetten is fenn lobogott, 
É gre lengett szárnya! 
Dicssugá rbam  ragyogta tta 
Őseinknek ktípét:
Lánglövelve úgy vezette 
A szabadság n ép ét  .

rendben volna is ill minden, már maga az 
a körülmény, hogy idegenajka a lömeg In 
tizenhatod része, szükségessé ez teszi egy oly 
orgánumnak az föntarlásdl. mely czéljául tűzi 
ki az ellentétek kiegyenlítéséi, a magyar nyelv 
terjesztését, a hazafias . /ellem élesztősét, a 
hazaszeretet ápolását, az államellenes törek
vések ellensúlyozását, a hydra eltiprását.

S mert ez a hivatásunk, s mert ennek 
teljes ambiczióval nemcsak megfelelni törek
szünk. de elég erőt s képességet is érzünk 
magunkban, hogy ezt teljesítsük is. egész 
más a mi lapunk szerepe, a mi a vidéki 
lapoknak egyáltalában rendeltetése szokott] 
lenni.

Mert nemcsak arra kell szorítkoznunk, 
hogy regisztrálói legyünk a hét eseményei
nek. de szolgálatot kel tennünk ennek a 
vidéknek, ha politikai tekintetben nem is. de 
közgazdasági, kulturális s első sorban és 
mindenekelőtt hazafias irányban.

S ez a lisztünk nündenekfelett azért, 
meri félszigelünk lakossága az iskolán kívül 
hazafias szellemben egy irányból sem része
sül himogalásban. Egyházi függőségünk poli- 
iikai. helyesebben nemzetiségi érzelmeinkéi, 
illetőleg egész ellenkező irányba terelheti 
lakosságunkat s erre nagyon alkalmas is.

Az iskola nem tesz annyit, a mennyit 
tehetne. Pedig a magyar nyelv és érzés 
terjesztésének ügye nálunk csakis erre szo
rítkozik. Továbbképző intézmények a vidéken 
nincsenek, a hol a hiányok esetleg pótolta Iná
nak. vagy a megvetett alapon a kezdet leküz
dése után tovább építenének. A templom tisz-

E l ne hagyd a régi zászlót,
Hazám ifjúsága!
F ö l ne cseréld  idegennel,
Nem zetem  i irága!
E  megtépett szent zászlóval 
K ezdd az ezer évet!
E z a zászló a szabadság!
Ez az örök élet!

H ó s í i  L a j o s .

A családi óra.
(Elbeszélés egy Sy Ivosztor-esléről.)

Rédey Lajostól.
Már a lámpái akarod meggy uj tani Gizella? 

Hisz még nincs sötét!
Ige«, ked vés atyuskám. Ezt a munkát még 

ma el akarom készíteni és haza vinni.
A lámpa föllobbanó sugarai egy kellemes 

kedves fiatal nő sötétkék szemekkel ékesített 
arczát és egy 4-ik emeleti! kicsiny szoba szegényes 
bútorzatát világiiák be.

Kgy ideig csend honol a szobában, egyedül 
Gizella ügyes kezének mozdulatai okoznak zajt az 
uj vászon keménységén : azután ismét az a fáradt 
aggastyán hang szólal meg a kenienezo mellől:

Midón reggel távol valál kedves leányom, 
azon egyén a Ill ik emeletről ki már egy ízben 
nálunk járt ismét itt volt a fali óra végett, 
í gy látszik, minden áron bírni akarja.

—  Bizony kedves atyuskáin, az órát el kell

tán csak a vallás ügyeinek szolgál, nemzeti
ségi tekintetben parányi mértékben sincs 
hasznára a magyarságnak. Magyar közép- 
osz'á ívunk nincs, mely intelligencziájával 
magit hoz vonzhatná s magába olvaszthatná 
a föhlinivelő népet. Magyar iparosaink s 
kereskedőink sincsenek, kik ez irányban 
hatással lehelnének a föld népére.

Magára van tehát a muraközi nép ha
gyatva egészen, a mikor az iskola falait 
elhagyja.

Semmi se lesz fölhasználva arra, hogy 
a hajlékony, mert nem rosszindulatú, sőt 
határozottan magyarérzelmü lakossága ennek 
a két járásnak a nemzet tesiébe beolvasz
tassák.

A Muraköz föladata, hogy ezt némileg 
előmozdítsa. A Muraköz föladata, hogy ott, 
a hol még nincs nmg. a közszellemet ebben 
az irányban megvesse; hogy a nem magyar- 
ajkú lakosságot a magyar hazához való 
tartozanil óságára iigyelmeztes.se, ennek tuda
tál benne folyton ébren tartsa, nemcsak, — 
azt egyre fokozza is.

Ezért szerkesztjük lapunkat két nyel
ven. hogy tolmács nélkül féljünk népünk 
szivéhez azon a nyelvmi. melyhez ragaszko

d ik , melytől senki megfosztani nem is akarja, 
de mely körülmény viszont nem zárja ki 
azt sem, hogy a magyar nyelv iránt von
zóvá legyük s ezt vele megkedveltessük.

S lapunk utján erre is meg van az 
í alkalom, mert lapunk magyar része ta
nulságos és hasznos czélirányos olvas
mányul szolgálhat azoknak, kik mint horvát

iadnunk. monda hévvel Gizella, mert sürgősen sziik- 
ségeljük a pénzt.

He ha arra gondolok, hogy itt alattunk 
ismét hallanom kell ütését! monda nagyot sóhajtva
az öreg.

Valamikor jómódú és boldog családapa volt, 
de a sors egyik csapást a másik után mérte reá
juk, gyermekei Gizellán kivid, mind elhaltak, 
vagyonát a könyelmüségig menő jószívűsége el- 

! emésztette: de a legkeményebb csapást a sors 
akkor mérte fejére, midőn hü éleltáisát a kegyet- 

í len halál mellőle elszólitá.
Az az óra, melyről ép beszélőnk, hőn szere

teti neje szüleinek hagyatékából eredett, sok bol
dog. de igen sok nehéz órákat mutatott nekik, s 
hozzá még rendkívüli egy díszpéldány volt.

Midőn felejthetlen neje elhunyt, az öreg meg
abita az órát, mondván: >Ne mulassa többé az 
én nyomorúságos életem idejét.«

I>e azért szívósan ragaszkodott a most már 
felesleges szobabútorhoz, mert hisz az, feledhetet
len jó nejének hozományát képezte és most azon 
forduló ponton állott, hogy a drága ereklyétől 
megváljon.

( >h, ha ez órát megtarthatnék kedves 
Gizellám, monda panaszhangon az öreg.

De hisz az teljes lehetetlen kedves atvus- 
kán . az orvost k; kell elégítenünk.

A doktor édesem egyedül álló ember, 
kinek kiterjedt praxissá van. nem is igen törődik 
azz d. mikor fogja követelését tőlünk megkapni.

De törődnünk kell nekünk kedves atvus- 
kám. Ezer okunk van irányában balada tusnak



ajkúak, de magyarul tudók, nem riadnak 
vissza attól, hogy magyar irodalmi terméket 
is kezökbe vegyenek.

Nem közönséges tehát a program inja 
lapunknak. Hazafias missziója van s ez 
ismét egynél több ok lehet arra nézve, hogy 
zászlaja alatt az értelmiséget lássuk.

Több szem többet lát; több kéz többre 
képes. Vállvetett erővel, az intelligencziának 
bevonásával, nagy föladatot teljesíthetnénk. 
Keresztül lehetne vinni biztos kézzel azt a 
programmot. mit zászlónkra iránk, mig ma
gunkra hagyatva emberfölötti munkára vállal
kozunk.

Az évforduló alkalmából ajánljuk tehát 
lapunkat nemcsak anyagi, de erkölcsi támo
gatásába is a Muraköz polgárságának. Mert 
igazi tolmácsa csak igy lehet lapunk a 
lakosság igazi érzületének s érdekeinek, mivel 
ekkor a hangulat nem az irószobából fog 
kiindulni, de szálai ott fognak gyökeredzni 
a lakosság szivében, azon a helyen, a hol 
az érdekek a legközvetetlenebb formában 
nyilatkoznak meg s természetesen a leg
hatásosabban is.

K Ü L Ö N F É L É K.
Boldog újévet kívánunk t. előfizetőink

nek s t. munkatársainknak az évforduló 
alkalmából.

—  Kérelem. Az uj év alkalmából uj 
előfizetést nyitunk a Muraköz 1897-ik évi 
folyamára s azzal a kéréssel járulunk lapunk 
régi barátaihoz, városunk és vidékünk közön
ségéhez, szíveskedjenek lapunkat ismerőseik 
között ajánlani, arra előfizetni s előfizetőket 
gyűjteni. Úgy a szerkesztőség, mint a kiadó- 
hivatal arra fog törekedni, hogy lapunk min
den tekintetben megérdemelje a közönség 
pártfogását.

Lapunk előfizetési ára a régi:
Egy é v r e ............................ 4 frt
F é l é v r e ............................ 2 frt.
Negyedévre . . . .  1 frt.

A midőn még a tartozások s az uj elő
fizetések beküldését kérnök, maradunk kiváló 
tisztelettel A  kiadóhivatal.

—  Kinevezés. A T i s l é r  József szelen- 
czei plébános elhalálozása folytán üresedésbe 
jött helyettes egyházi tanfelügyelői és ales- 
peresi tisztet a napokban töltötte be a zágrábi

I érsek, a mennyibon ez állásokra K e c s k é s  
| Ferencz mura-szt.-mártoni plébánost ne- 
! vezte ki.

—  A karácsonyi ünnepek, a kereszténység 
legmagasztosabb ünnepnapjai, keresztényies 

| kegyelettel s a szokott egyházi fénynyel meg
ünnepel let lek nálunx az idén is. Külsőleg 
kevés emlékeztetett ugyan erre a kedves téli

! ünnepre, mert fehér mez helyett sártenger 
; borította a természetet; szállingózó könnyű 
hópelyhek helyett durva nehéz cseppek ver
ték a házak ablakait: de azért a falakon 

j  belől az a kedves melegség uralkodott a 
családi körökben, mely igazi mivoltában soha 

; oly közvetetlenül megnyilatkozni nem tud, 
mint éppen ez alkalommal — ott a ragyogó 

! karácsonyfa körül. Sőt talán ez évben még 
j inkább mint máskor, mert a szakadó eső 
! majd minden embert otthon marasztalt s 
csak keveset késztetett arra, hogy a barát

ságos családi kört otthagyva, a végnélküli 
| locs-pocscsal kellemes otthonjukat fölcseréljék.
| A szent estén talán egy keresztény ház sem 
! volt a városban, gazdag, szegény egyaránt, 
hol a karácsonyfa több — kevesebb fénynyel 
ki nem gyűlt volna, örömöt szerezve, kicsi- 

i nek, nagynak kivétel nélkül. Az ünnepek 
alatt a róni. kath. templomot a hívők nagy 
sokasága kereste föl. A t i  órai magyar mise 
alatt is zsúfolva volt a templom, mely alka
lommal M in c s e k  Melchiadesz h. plébános 
tartott igen szép alkalmi egyházi beszédet, 
melyet a hívők nagy figyelemmel hallgattak 
végig. —  Karácsony másodnapján a protes
táns felekezetieknek is volt isteni tiszteletök 
az áll. polgári íiu-iv»k.ula egyik helyiségében. 
Ez alkalommal S e r e g é l y  Dezső ev. ref. 
lelkész jött ál Csáktornyára Nagy-Kanizsáról, 
egyházi beszédei intézett híveihez s az Llr 
vacsorájában is részesítette őket.

A Társaskör gyűlése. A helybeli tár
saskör választmánya Z i e g l e r  Kálmán el
nöklete aiatt mull vasárnap gyűlést tartott, 
melyen a megszüntetendő és megrendelendő 
újságokat és folyóiratokat illetőleg a jövő 
évre nézve megállapodtak. Az újságoknak 
albérletbe való adása árverés utján a választ

mány határozata értelmében 3-án d. u. 2 óra
kor fog történni a társaskör helyiségében. 
—  A farsang folyamán házias jellegű lár- 
saseslélyt fog rendezni a társaskör a Zrínyi- 
szálló nagytermében, mely tánezezal is össze 
lesz kötve. A rendezést a választmány a 
vigalmi bizottságra ruházza, mely az időben 
is meg fog állapodni, a mikor a mulatság 
megtartassák. — Uj tagok felvétele után 
tárgyaltatott a kaszinó helyiségének ügye. 
mert a nagyvendéglő tulajdonosa a társas
körnek a helyiséget jut. 1-ével felmondotta. 
Miután a kaszinó az eddiginél nagyobb bért 
a helyiségért fizetni nem hajlandó, négyes 
bizottságot küld ki azon czélból, hogy alkal
mas helyiségről gondoskodjék. A bizottság 
tagjai az elnökön kívül, Pálya Mihály, Probszt 
Ferencz és Zrínyi Károly.

—  A villamos világítás nyomorúságai ez.
alatt múlt vasárnap egy rövid hir jelent 
meg lapunkban, melyben kifogásoltuk a 
világítást azoknak a tapasztalatoknak az 
alapján, melyeket nemcsak magunk, de az 
egész város szerzett s melyekről a múlt 
héten tartott városi közgyűlésnek határozata 
is tesz tanúbizonyságot, melyet bizonyára 
nem hoztak volna, ha a világifás oly kifogás
talan volna. E hirre hosszabb feleletet vettünk, 
melyben a vdlam-tclep gépkezelője tiltako
zik a rávonatkozó passzus ellen s hivatko
zik múltjára és bizonyítványaira, melyek 
képességeiről bizonyságot tesznek. Repliká- 
jára, melyet kívánsága ellenére már csak 
azért sem közölhetünk lapunkban, mert a 
kifogásolt hir is csak kivonata volt egy 
hosszabb levélnek, itt e helyen csak annyi
ban felelünk, hogy a gépkezelő ur képessé
geit senki kétségbe nem vonta, nem is von
hatta, hisz nem ismeri öt senki, s csak a 
tények alapján, minden személyeskedés kizárá
sával, mondtunk ítéletet, mely a közönség 
részéről nem egy helyről elismeréssel is 
találkozott, ah csak a tényt konstatáltuk, s 
ezt eltagadni semmikép sem lehet; mert 
k é z z e l  fo g h a tó  az a s l e n d r i á n i z  in u s. 
mely az egész villamos-világítás körül való
ságos rendszerré nőtte ki magái s mely 
ellen neküriv. kik a közönség érdekeit kép
viselni hivatottak vagyunk, síkra szúllani 
első kötelességünk, s a mit ezentúl is inin- 

| denkor meg fogunk tenni így tehát azt sem

lenni. Mily lelkiismeretesen gyógykezelt ő léged és 
ez által mind kettőnket boldoggá tett, mondjad 
édes atyuskám, nincsen igazam?

— Kn tehát azon véleményben vagyok, hogy 
mihelyt az órának értékét kézhez vcszszük. Írsz 
egy igen szívélyes köszönő levelet az orvosnak és 
mellékeled kiérdemelt tiszteletdij.it.

Az öreg mosolygott leánya szavain, de azért 
rázta ősz fejét.

— En azt hiszem — monda az öreg ur, 
hogy az orvos maga is szerelné az órát. O e ritka 
példányát az óra művészet remekének igen sok
szor megbámuld és igy lehel, hogy ha ő átvenné, 
tetejébe még mi kapnánk néhány forintot, azon
kívül én szívesebben adnám neki, mert úgy sze
retem őt, mintha saját fiam volna. Hogy volna ha 
megmondanók ne . . .  .

— Édes atyám, vágott szelíden szavába 
Gizella, mit gondolsz! ha még ő maga hozná szóba, 
de igy?!

— No jól van, én egy szót sem szolok, mor- 
mogá az öreg.

Ekkor Gizella felállott, kész munkáját össze
bújta és a zsölyél a kemenczétől az asztalhoz 
gördítvén, monda: Kedves atyuskám; most ülj ide 
karszékedbe, itt van a hmap és szemüveged. Én 
most elviszem kész munkámat a kereskedőhöz és 
minekelőtle te kiolvastad volna a liii lapul, én 
már végeztem és hon leszek.

— Olyan boldog vagyok, s e közben bár
sonyos harmat-arczát az öreg ur ránezos ábráza
tához szoritá, igazán oly kimondhntlan boldog 
vagyok, hogy te kedves atyuskám az ó esztendőt

| jó egészségben fejezed be, ezért hálatelt örömmel 
fogunk az uj évbe átlépni, ugyebár kedves atyns- 

| kain ?
Menj csak, menj kedves gyermekem,

! mondd elégülten az apa, miközben a hírlapot fel
bontó.

Gizella az ajtóból még egy barátságos mo
solyt küldött atyjának: de midőn kün volt, mély 
gyász borította el szép arczát.

Miként saját fiát szerette az öreg ur az 
orvosi: de mi másként szerette őt leánya. Gizella 
azt bivé, hogy élete tulajdonkép csak azon pén z
től vette kezdetét, midőn atyja megbetegedvén, a 
jó szomszédnő, a legközelebb lakó orvosért futott 
és hozzájuk hívta. Mily körültekintő és bizalmai
kéi tőnek látszott az orvos első l>eléplekor, mily 
türelmes volt az öreg szeszélyei iránt és mily 
nemesen gyöngéd tudott lenni az ő nyomorúságos 
szegénységükkel szemben. Egy szóval, nemes és 

! szeretetreméltó volt az orvos. Szerette az orvust 
lelke egész hevével s habár nem egyszer sugá 
neki az ész, hogy szerelme az őrültséggel határos, 
szivét nem vala képes megfékezni. Az öreg fel
gyógyulta után még csak egyszer találkozott az 
orvossal, talán utoljára; vége. mindennek vége!

Midőn munkáját a kereskedőhöz vivé, ez ki
fizette és barátságos mosoly kiséretében boldog 
újévet kívánt neki.

Azután még csekély bevásárlásokat eszkö
zölt és ennek végeztével sietve haladt hazafelé, 
inért az öreg, ez a nagy gyermek, miként néha 
éues atyját, gyengéden nevezni szekta, nem szere

teti magában lenni, nem tudott leánya nélkül 
ellenni.

Midőn a szobába lépett, feltűnő illatár érin
tette o rrá t Az asztalon fehér és kék papírba cso
magolt tárgyak hevertek és édes atyja ép egy 
palaczk kibontásául fáradozott.

—  Nézzed, kedvesem, mi minden van itt 
nékem! mondá öröinleljes hangon az öreg. Minden 
alkatrésze egy Sylveszter esti csajának hiánytala
nul együtt van. Kovácsné asszonyság volt szives 
meghozni. Hát azt ludod-e, hogy ma estére vendé
get kapunk? Találd ki a doktor!

Doklor Kertész? liebegé Gizella.
Igen is ő. Itt volt. hogy az ó-évben még 

egyszer hogylétem felől tudakozódjék. En elkezdet
tem neki tartozásomról beszélni, de ő félbe sza- 
kitá és azt monda, neki volna egy kérése, melylyel 
ő nekem lenne adósom. Mindjárt tudtam, mire 
czéloz. mert folyton az órára tekintgeteti és én 
oda is ígértein volna, hogy kívánságát teljesítsem, 
de ő nem engedett szóhoz jutni »Kedves leányá
nak is beleegyezését szükséglem« jegyzé meg ő, 
tudván azt, hogy én a te papucs kormányod rabja 
vagyok és hozzájárulásod nélkül az én elhatáro
zásom mit sem ér. Miután nem időzhetett tovább, 
engedőimet kért, hogy később jöhessen. Azt mondá, 
hogy nyolez óra előtt nem jöhet Én biztosítóm őt, 
hogy az mit sem tesz, sőt ha később jönne, a* 
sem volna baj. miután eltökélt szándékunk éjfélig 
fenmaradni hogy ébren lépjünk át az uj évbe. 
Most teliát kedves gyermekem tégy készletbe meleg 
vizet, hogy ha jön, ne kelljen soká várnia.



tehetjük, hogy a közlemény íróját meg-1 Fischer Enclréné, Frász Tamásné, Gráner I lésében meghúzván, a nyárfákat nyilvános 
nevezzük, mert azt teljesen fölöslegesnek Mórné, Marki Károlyra*. Merlinger Mórné. árverés utján a múlt héten el is adták. A 
találjuk. A kölcsönös kapaczitálásnál s holmi Hajós Miliáyné (A.-Lcndva), Konyáry Alihályné. fejsze gyorsan megkezdte romboló munká- 
magyarázgalásnál sokkal szükségesebb ill a Kollárics Alihályné, dr. Krassovelz lgnáczné, já t s a fasor immár csak a múlté, mert alig 
jó világítás. S ha a világítás kifogástalan Kováesics Fáni. Mayer Hermáimé, Pethö i  van már hirdetője azoknak a jegenyefáknak, 
lesz. a gépkezelő ur a legegyszerűbb módon Jenöné, Fecsomik Ottóné. Fruszátz Alajosné, melyek árnyékot ugyan nagyon keveset adtak, 
éri el czéljál, mert a sorok Írója meg lesz Hullák Gyuláné. Fóliák Bemátné, Frobszt | de még azon elszáradtán is büszkén szegélyez- 
ez által czáfolva, a közönség meg megelé- Ferenczné, Fálya Alihályné. özv. Szabó Jó- ték azt a sugáregyenes utat, melynek egyik 
gedve, a minek pedig mi fogunk leginkább zsefné (A.-Lendva). Strausz Sáudorné, Szilágyi ékességét kétségtelenül ők képezték. Fognak 
megörülni. Györgyim, Tóth Lajosné, \Vreisz Alihályné, is hiányozni darab ideig a szemnek, de

Uj izr. hitközségi elnök. A Csáktornyái Zakál llenrikué. Zakál \Tilmosné (A.-Kendva). j megvigasztalódunk pusztulásukon, merjtudva- 
izr. hitközség m. hó 27-én tarlóit közgyii'lé- Ziegler Kálmánné, Zrínyi Jánosné, Zrínyi levőleg terebélyes üde gesztenyefák vállják 
sén elnökének Wollák Rezső ügyvédei vá- Gyózőné stb. Leányok a következők vol- majd fel a sorvadásnak indult vén nyárfá- 
lasztotta meg. lak: Adelmann Irma, Bellák H*dvig, Mer- kát. melyeknek eliiltetésehöz kora tavaszszal

A nöegyesület Szilveszter-estelye \z Giga, Hajós Lila (A.-Lendva), Krebsz már hozzáfognak. Csak azután szakértelem
idei télnek első nagyobbszabásu tánczmulat- Faiila (Szigetvár). Krasovecz Etelka, Kollár inéi ültessék is el azokat s ne feledje el a 
ságát a Nőegyesület rendezte az év záró- Mariska, X,IZSY l>l*aY Milli, Fruszátz város I. elöljárósága, hogy az Uj-ut ez idő
napján. Szilveszter estéjén \z egyesület Alártha (Varasai), Hosenberg Rózsa,Stockmeier szerint egyetlen nyári üdülési helye a város 
mely jótékonyságával annyi tehetetlen sze- A*‘‘onia (Sopron). Szabolics Melánia, Szabó lakosságának!
gény özvegynek fájdalmát enyhíti, olv sok *^hugit (A.-I.end\a). Zakál Alargit, Zechmeister —  Közgyűlések. A h e ly b e n  s z é k e lő  
árvának könnyeit fölszántja, a tánezterem K i i n i G i z  ‘,,il (Náprádfa), Zrínyi Ilona. AI u r a k ö z i - S e g é l  y z ő -E g y  e s ü l e t  ren- 
sima parketjére terelte ezúttal működése Az. ,,,sö négyest 28 pár tánczolta. — \z dcs évi közgyűlését A 1 s z e g h y  Alajos el- 
körét. S dicséretére legyen mondva, elönyö- évloiduló h ■köszöntésével K o I I á r i c s nöklete alatt alatt f. hó 10-én d. u. 2 órá
sén bizonyította be, hogy a szórakoztatás- ^ lll;,lY aljárásbiró köszöntötte föl a tár- kor a C s á k  to r  n y a i ön k én  te s  T ű z o ltó 
hoz is éri, mert ritkán folyik le mulatság s<lStlgot, első sorban a hölgyeket lendületes e g y le t  S z e i v e r t h  Antal elnöklete alatt 
a nagyvendéglö táneztermében oly kedélye- szllvakkal. r f hó 10-én d. u. 3 órakor; a C s á k t o r n y á i
sen, mint a melynek decz. 31-én részesei A jótékonyság nemtöi. A helybeli S z é p i t ő - L g y e s ü le t  MorandiniB.elnöklete
voltunk. S a siker oroszlánrésze kétségtele- isk »Iák szegény-sorsú tanulóit a helybeli .jóié- alatt f. hó 10-én d. u. 3 \ a órakor tartja meg. 
nül a nőegyesület derék elnökét. Beruyák kony-iutézetek az idei karácsonyi ünnepek Hol van legelőször újév! Az újév
Károlyné őnagyságát illeti, ki fáradhatatlan alkalmával is megajándékozták téli lábbelivel, január hó 1-én éjjeli 12 órakor kezdődik; 
buzgóságával a közönségnek kellemes estét. Az all. polgári íiu-iskola tanulói közül í—e ií . Flűladelphiáhan ekkor 189(>. <1 czem her 31-én 
az egyesülelnek magának meg a tombola kaptak téli csizmát a Szeiverth-féle asztal- délután (> óra, San-Francziskúban pedig dél- 
rendezésével szép anyagi hasznot szerzett, társaság adakozásából, a kózs. elemi iskola után 3 óra van, mikor nálunk boldog újévet 
Volt is általános jókedv egész éjszaka, mely tanulói közül 1 l-en ugyancsak etlól a lár- kivannak. Kalkuttában f> óra. Sidneyben 9 
még késő reggel se lohadt le. úgy, hogy a saságlól mely egész éven át kizárólag csakis;óra, Ujseelandban 11 óra van délelőtt. Ha 
hajnal már jó  erősen derengett, a mikor e,,re a czélra gyűjt kifüggesztett perselyében, akár keletre, akár nyugatra vándorolunk 
a mulató közönség széledül kezdőt. Jói esik 2ö-an pedig a kér. nöegyleítöl kaptak ily tovább a földtekén, végre egy és ugyanazon 
e siker! konstatálnunk, mert bebizonyult, hasznos ajándék« l. A kiosztás 22-én történt helyre jutunk s a budapesti időt véve ala- 
hogy nálunk is sikerülhet tánczmulalság, a Mernyák Károlyné és Kosenberg Lajos pul zavarba jövünk nemcsak az órákat, 
miről pedig jóformán már lemondani lát- elnökök jelenlétében. hanem a dátum, meg a napot illetőleg is.
szóltunk; legfőkép pedig örülünk neki azért. Figyelmeztetés. A helybeli Társas- A khinai partokon Makaóban a napot 24
mert a tánczestélyen ez alkalommal kivé- kör újságainak és folyóiratainak árverés órával később számítják, mint pl. Alanillá- 
telesen a vidékről is sokan vettek részi, kik ulján leendő bérbeadása ma d. u. 2 lírakor bán. A Sandvich szigeteken, a Karolinákon, 
nem egy kedves emléket visznek magukkal fog a Társaskör helyiségében megtörténni, meg a Fhiiippini szigeteken az amerikai 
ezúttal Csáktornyánil, a mi a barátságos van szerencsém tehát a I. tagokat megkérni, időszámítás érvényes, mig Ausztráliában, Uj- 
viszony ápolására bizonyára a legalkalma- hngy a kör helyiségében ez okból minél Guineában, Uj-Seelandban s a hollandiai 
sabb eszköz. Az elegáns s természetesen szép számosabban megjelenni szíveskedjenek. szigeteken az európai naptár után számítják
hölgyközönségböl a következőket sikerüli Csáktornya. I89(i. évi decz. 31-én Z i e g l e r  az időt. Legelőször az Uj-Seelandtól keletre
följegyeznünk. Ott voltak asszonyok: Bernyák Kálmán, elnök. fekvő Chatam szigeten kivannak az embe-
Károlyné.Bellák Józsefné,Csizmadia Andrásné. Az Uj-ut fasora fölött a város kép- rek egymásnak boldog újévet, mert az egész
(A.-Lendva), Ditrich Jánosné, Deák Józsefné, viselö-testülete a halálharangot legutóbbi gyű- földiekén ifi van legelőször éjfél.

Igen kedves atyuskám, válaszolá Gizella 
az örömtől elkábultan és sietve ment a konyhába, 
hogy atyjának a hagyományos borlevest elké
szítse.

A vacsorát elköltötték, Gizella a szobát rendbe 
hozta, azután kézi munkával kezében atyjával 
szemközt ült.

A toronyóra elütötte a nyolczal, elverte a 
kilenczet, de senki sem jött.

— Soká marad, monda az öreg.
0  nem fog eljönni kedves atyuskám 

monda lemondással Gizella.
Az öreg ismételve elszunyadt, Gizella pedig 

szorgalmasan tovább hímzett.
Már 11 óra volt, az alsóbb emeleti öt zon

gora-hangok és örömrivalgás iité meg füleit. Azok 
is az újév beköszön tét várták, de egészen más
ként, mint ők id»* fönn.

Fél 12 a kapu ajtaja nyillik, a lépcső
házitól ismerős léptek nesze jut el füleihez. Tehát 
mégis? Most csengetés hallatszik, Gizella fölkel és 
ajtót nyit.

Szabad még belépnem? monda az orvos 
tartózkodva, Gizella felrántá az ajtót s mögéje 
rejtőzött, hogy a jött ne láthassa arczán az áruló 
örömöt, melyet jövetele előidézett.

— Bocsánatot kérek, monda az orvos, a 
szobába lépve, miközben az öreg ur felállott és 
álomtól letapadt szemeit dörzsölé. Nem a leg- 
alkelmasabh órát választottam a látogatásra, de 
nem én vagyok oka. A vidékre hivtak beteghez - 
midőn megjövék, gyertyavilágot látván önöknél,

azt hívén még fenn vannak, gondolám szerencsét 
próbálok.

Unt minden órában szívesen látjuk, monda 
örömteive az öreg ur. Menj édes gyermekem s 
hozz forró vizet. Ugyebár egy pohár forró csájat 
megiszik velünk orvos ur?

Maradjon még egy kevéssé kedves Gizella 
kisasszony Kegyedhez is volna egy szavam és 
sugárzó szemekkel tekinté az elfogódott leány 
bájos arczába, miközben folytató: Megelőzőleg, 
hogy itt valék, említem kedves atyja urának, misze
rint egy kérésem volna, melynek teljesülése engem, 
önök öiöküs adósává tenne, találja ki kedves 
Gizella, mi az én óbajom?

Gizella szótlanul szemével és kezével az antik 
óra felé in te.

Ezen óra? kérdé az orvos szembeszökő- 
leg meglepődve.

—  Kegyed több Ízben tetszését nyilvánította, 
válaszolá Gizella a nélkül, hogy az orvosra mert 
volna tekinteni, — és ha bírni ó h a j t j a .. . .

< *h igen, szakitá félbe a doktor, folyton 
a zavarban levő leányra függesztvén fürkésző tekin
tetét. Az órát felette óhajtanám, de kedves atyja 
müge mii lé egykoron, hogy ezen óra, néhai kedves 
anyjának örökségi jutaléka s mint Ilyen a család 
birtokában kell maradnia, nem úgy van? . . 
Ekkor az orvos megfogta Gizella kezét és ez a 
nélkül, hogy felnézett volna, érzé, hogy annak sze
mei merően reá szegezvék.

Ha ezen óra birtokomba juthatna a nél
kül, hogy önöktől el kellene vennem?! Miként 
volna ez lehetséges?

Gizella egész testében megreinegett, mig az 
öreg ur mozdulatlanul az asztalra támaszkodott.
Ekkor a leány egy pillanatra a férfi szemébe né
zett és ajkán egy gyenge ürömsikolt kibocsájtva 
keblére borult.

Gizellám, édes lelkem, egvetlen mindenem! 
oly régen eltökéltem veled beszélni, de mindig 
azon kérdést intéztein magúmhoz De ha téged 
nem szeret? . . . Az ó-ével azonban nem enged- Á 
len. legördülni a nélkül, hogy magamnak meggyő
ződést ne szerezzek, vájjon boluogságomat vagy J 
szercinsétlerségemet veszem tőled! Azután elbe
sz é l, hogy mióta szereti őt és mily bensőleg. A 
leány öröm ittasan hallgatta a vallomást, e közben 
miidketten feledék a körülöttük történteket, mig 
nem közvetlen mögöttük csengő érezhang tizen
kettőt ütött és ezeket követték a tornyok órái is, 
mintha összebeszéltek volna.

A sok ideig némaságra kárhoztatott családi { 
antik-óra verte el a 12-tőt. Gizella édes atyja —  
a ki boldogult felesége elhunytakor megállásra 
kényszerűé az órát. most meginditá.

Boldog újévet kívánok kedves gyerme
keim, mondá reszkető hangon az öreg ur.

És midőn mindketten nyakába borultak, az '1 
öreg ur az órára mutatva hebegé: »Verje bár sj 
továbbra is a kellemes, vagy bánatos idők óráit, 
nektek mindig kedves lesz, mert: boldogságtok első 
óráját —  ő jelző!«



A'u Čakovcu, 189". 3-ga januara. Brqj 1.*XIV. tečaj.

Sve pošiljke se tičnč zadižnja 

novinah, naj se pošiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obzn.me 

pošiljaju.

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

Izlazi svak i ti je d e n  je d e n k r a t  i to : vu s v a k e  n ed elju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fri. 
Na pol lela . . . .  ‘2 frt. 
Na čel vert leta . . . I frt.

Pojedini kroji koštaje 10 kr.

Obznane se poleg pogodbo 
1 fal računaju.

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

Poziv na predplatu.
Prvim dánom méseca januara odpira 

se predplata za novine: „M uraköz  - M ed- 
jiin u rje“ za prvi ferlalj i prvo pol ljeta, 
odnosno za cčlo Ijčto.

Prosimo s toga vnogo štovane naše 
predplatnike, da dostoju predplaln čim prv- 
Ije obnoviti, da se redovito, neprekinuto 
odpremanje novinah uzinogne za vremena 
vurediti.

Predplata, prosimo, nek nain se izvoli 
pripošiljati izklučivo poštanskimi napulni- 
cami, koje su za to najshodneše, — samo 
trčba. da se na njih točno označi adresa 
predplatnika.

Céna novinam „M uraköz  —  M edji- 
m urjea ostaje i za Ijeto 1897. nepromen- 
jena i to:

Na cčlo Ijeto . . . .  4 for.
Na pol ljeta . . . .  2 for.
Na ferlalj ljeta . . .  1 for.
Pojedini broji 10 krajcarov.

K  n o v  on i t je  tu .

Predb roju iko m s v oj im,
N ov o m Ijetu želim ,
D a vu zdravju, sreči.
Na vek ih veselim .

Z A B A V A

P o z d ra v  J le t/jin inrjn  !

I.

Zdravo bilo Medjimurje milo, 
Pozdravlja te veren sinek tvoj.
Iza dugogn odstira,
On se tebi o/jet klanja 
I  pritisnu vruči kučcc svoj.

I I

Primi Maj ko! Primi kušee;
Veruj, nikom takvoga nedadoh 
U celimi životu svom !
Mila zemljo, da te k svojim prsim  
Pritisnu ti mogli, kako težim 
Zagrliti te, da mi j e  vlost.

III.

Kroz suncc te gledam  od radosti,
Ne mogu se nagledati dosti.
Ti si meni sve sto svojim zovem, 
Sve, sto ljubim, sve sto srečom gojim

D a  im  ša le  n u je  
„ V s e  vu š e s t n a js t  g o d e “
D a  se  d rže vin a  
1 okane vode.

D a  se  m la d e ž  p a r i,
P a š  od s n  a lju bi,
D a n e m anjka, n ik a d  
N i zu baru  zu h i.

I  vd o vic a  v sa k a ,
N ek a  ste č e  druga,
K o j  j o j  h ude veren,
1 n e p ra v i duga.

A  n o v  čarom  n a šim ,
N e k  se  v n o ž i blago.
D a  n a m  p o  s iju  p re d i m  j .
P ilo  b i n a m  drago.

KAJ JE  N0V0GA?

S r e č n o  n o v o  l e t o l

S v  im  n a šim  p o štu v a n im  p  red  p la t-  
n ik o m  i  p r ija te lje m  želim o  vnogo dobra  
na m la do  le to !

D a j  P o z e  s v a k i j  h iž i  i  s v  a  k  oj fa- 
rn iliji b la g o slo v, m ir, zdra vje i  v e s e lje !  

S  p o š 4u v a n je m : U red n ik .

1 hiti češ mi kroz život moj,
Odredjeni sudbum majom.
Zdra vo bilo Medjimurje milo!
Pozdravlja te veren sinek tvoj!

Sl ožil:

J ó z s e f  P e r  ge v,
Ih'ti&ce, Slavonija.

Dvoboj (Dueli).
Bedastoča dvoboja je  poznata te se 

samo čoviek mora čuditi, da ima tako plitke i 
pameti Ij udih, koj i svoje najbolje prijatelje j 
više krat, i to radi jedne samo nepočudnei 
rieči na dvoboj na život i smrt pozivajo. 
Ja za lakov slučaj pitam, jeli je  lo pametno j 
ili bedasto; jeli je to izobraženost ili pros- 
tola i jeli je to (inoča ili surovost, iz čistog 
mira čovieka ubiti? — Zar je  lo vitezivo? 
— Moguče, da je  za one vitežtvo, koji drugo 
niši neznaju osi m toga, ali več onomu koj 
makar samo zna grabe kopati, mora dvoboj 
bili odurna surovost, a kamo li izobraženi- 

!jim ljudem.
General sjedinjenih državah u Ameriki, 

Siegl, o kojem ču vam, dragi čtevci, za

Novi vicejašprišt.

Veličastni gosp. plebanuš Sv. Marlinski 
Kecskés Ferencz imenuvan je  za namest- 
nogu vicejašprišla i školskog nadzornika na 
mesto pokojnog Tislér József plebanuša i 
vicejašprišta.

Vu Budimpešti, 23. decembra.

Od vnogo tjednov očekivano oglašenje 
raznih odlikali izložileljem vu milenijskoj 
izložbi denes je  službeno proglašeno. Do 800 
izložitelja dobilo je  vsake fele odlikovanja. 
Niz odlikovanja započima ničnimi pismi 
Nj. Veličanstva nadvojvodam Fridriku. Jo 
žefu i vojvodi Filipu Koburgu, kojima se 
izriče naj topi tj a za h valnost kraljeva za sud- 
jelovanje vu izložbi.

Četrto pismo izriče priznanje ministru 
poljodelstva dr. Darányiu. Kraljevsko se 
priznanje izriče 90-ici izložitelja iz krugova 
zastopnika, magnata, aristokracije i upravi- 

| teljah velikih poduzečah.
Dva izložitelja dobila komturni križ 

reda Ferencz Jožefa, opat Edmund Vajda 
mali križ reda sv. Štefana, 20 peršon red 
željezne krune lil. razreda. 44 izložitelja vi- 
težki križ reda Ferencza Jožefa. Na dalje 
je  imenovano: 3 ministarka savjetnika, 5 
kraljevskih savjetnika, dvjm je  podeljeno 
plemstvo. Napokon su podeljena: 51 zlatni 
križ za zasluge s kmnom, 44 zlatna križa 
za zasluge, 12 srebrnih križov za zasluge 
s kmnom i 3 srebrna križa za zasluge.

nekoje vrieme liepu istinsku pripovest pri- 
poviedati, bil je  jednoč od nickog taljans- 
kog oberstara u Turinu radi toga, je r  je  re
kel, da je  Napoleonu I. bila igrača u Itália 
prodieti, na dvoboj pištolami pozvan. Siegl. 
koj je  u ralov ih amerikanskih sudieloval u 
s(*< lam najsi bitkih, iz kojih je  iz sva ke od
nesel riujiuanje jedmi ozledu, iz nekojih i 
više, tak, da je  ima 1 na svojem tielu zna- 
menkah od preko dvadeset ozledah, stranom 
sabljami ih bodeži prouzročenih, sigurno 
nije hii strasljivec niti »zbegavica torbica«, 
jer koj je  smrti toliko krat u lice gledal 
nije se sigurno oberslarove pištolje preplašil, 
a još k lomu je imal on prvi streljati, a 
da amerikunski general zna iz pištolje stre
ljali. to mi bu svaki dopustil, anda straha 
nije imal; ali kakti pamelan i visoko na- 
obražen čoviek je  dvoboj odklonil i ober- 
shim po njegovih sviedocih odgovori), da on 
nikakovog dvoboja netnora prijeti s razloga, 
jer ima na svojem tielu baš toliko luknjih, 
koliko mu je  ih treba, a svaka daljnja bila 
bi mu suvišna. —  Oberstar je tim odgo
vorom moral se zadovoljiti, jer tu nije 
bilo sad keiešno arnerikanskog junaka da
lje dražiti.



Vu Budimpešti, 21. decembra.

Magjarska zastupnička hiža je  vu sjed- 
nici nastavila i dovršila adresnu debatu. 
Zastopnik Ignac I lelIV od Kossuthove frak
cije polemizoval je  proti govornikom pučke 
stranke. Nadalje je  odločno prosvjedoval 
proti sumnjičenju, kak da postoji nekakov 
sporazum izmedju vlade i njegove stranke. 
Glasuje, naravno za načrt adrese Kossuthove 
trakcije. Iza toga su sledili zaključni govori. 
Izvjestitelj ablegat Pulszky polemizoval je  sa 
kontra govornicima, ter je  rekel, da disku
sija nije dala absolutno nikakova ozbiljna 
mateiijala, do jedinih izbornih zloporaba. 
Ali ove je  vladina stranka uspješno pobila. 
Opozicija je  osudila izraz »vlada Nj. Veli
čanstva.« Eksekutivna vlast je  po ustavu 
pravo krune i organi ove vlasti. izbor osoba 
to je  tu likaj še pravo krune. Nadalje je  opo
zicija osudila izraz »dél monarkije.« Ovaj 
se izraz nahadja vu zakonskem članku XII. 
od Ijeta 1867. Govornik konstatujc, da se 
pučka stranka od negdašnje konservativne 
stranke znamenito odaljuje, jer da konser
vativna stranka nije nikad tako agitovala. 
Posije razjašnjenja o reformi uprave i re
formi poreza, bavil se je  izvčstitelj i pitan
jem kvote. On se je  začudil, da upravo grof 
Apponyi, koji tulikajše stoji na temelju kon- 
trakta od Ijeta 1867. osudjuje stanovište 
vlade u tom pitanju. Vlada se nemore po- 
tanje o tom izjaviti, dok se nisu pregovori 
dovršili, te lime vezati ruke saboru i kvol- 
noj deputaciji, to bi se proti vilo duhu na- 
godbenih zakona. Govornik preporuča prili
vat načrta adresnoga odbora. Komično je  
kod glasovanja adresni načrt odbora bil ve- 
likoin večinom primljen za podlogu speci- 
jalne debate, a kesneše i vu ovoj proz 
prímjeibe prihvačen.

Minister bogoštOvja i nastave Wlassics 
naglasil je  vu sjednici zastupničke hiže, da 
011 misli, da če pučka stranka neslati sama 
po sebi. Jer napokon nemor • dugo živ jeti 
stranka, koja ima samo cilj da revidira 
cirkveno —  političke zakone i ukine grad- 
jansku ženitbu. Narod če sa uvjeriti, da taj 
zakon nebanluje ničiju religioznost. Vu Bel
giji vladaju mužkarci, koji su kak i naši 
klerikalci istoga političkoga pravca, a ipak 
im nepada na pamet, da ustaju proli grad

ja nskoj ženitbi. To dokazuje, da se za takva 
pitanja nemogu ustrojit slalne stranke. Moje 
je  tvrdo uvjerenje, da je  pučka stranka 
prelazan pojav, puka reakcija one velike 
akcije, kaj je  sjedinila vse liberalne elemente 
vu zemlji ter provela liberalne zakone. — 
Bzrujanosti če neslati a š njome i pučke 
stranke.

Vu Beču, 21. decembra.

Po vešti iz Vatikana srbski je  kralj 
Aleksander za svog boravka vu Kirnu vu 
svojih razgovorih s papom Leonom XIII. i 
kardinalom državnim tajnikom Hampollom 
izjavil želju, da se katolička cirkva vu Srbiji 
definitivno uredi i da se vu tu svrhu sklope 
izmedju Srbije i svete stolice obvezni ugo
vori (konlrakti). Sveta je  slolica lomu pod- 
puno sklona, pak če se vu bližnje v réme o 
tom povesti pregovori izmedju papinskog 
nuncija i srbskog poslanika vu Beču. Bitna 
je  srbska želja, da se vu Srbiji ustroji apos
tolski vikariat ih biškupija, te joj se pod- 
vrgne ono 7000 katolikali vu Srbiji, koji 
danas podpadaju pod cirkvenu vlast biskupa 
djakovačkoga. Prema obostranoj sklonosti, 
da se ovo pitanje kaj prije v uredi, ima 
ufanja, da če pregovori uspjeti ter sv. sto
lica imenovati iii apos. vika ra ili biskupa. 
koji bi ujed no fungiral kakli oficijel ni zas- 
Iupnik papin vu Belgradu. Srbska je  vlada 
pripravna, da predstavniku katoličke cirkve 
vu Srbiji podeli pripomoč od više jezer 
franka.

Kneževina Lichtenstein.

Kneževina Lichtenstein spada doista vu 
današnje doba inedju rčdkosli i zanimivosti. 
Ona danas nejma ni jednoga soldata, niti 
k raj ca ra orsačkoga duga! rfo je  jedi ni orsag, 
koj nejma niti duga niti vojske, i iz koje 
more vladar dvadeset Ijet biti odsutan, kak 
kaj je  vezda bil njezin knez Ivan II., a da 
vse ipak teče vu redu. Lichtenstein je  us
tavna država. Ima dolnju i gornju hižu. Tri 
člana (kotrige) za dolnju hižu (orsačko 
sprav išče) imenuje vladar, a narod zbira 
dvanajst ablegatov na četiri Ijeta.

Orsačko sprav išče se sastaje redovito 
vsako Ijeto. Za vreme odsotnosti k noževe 
upravlja zornljom sabor (orsačko spravišče.) 
Za ovili zadnjih dvadeset Ijet nije se broj

stanovničtva nikaj premeni!, a ima još jedna 
statistička rédkost: broj mužkih vu Lichten- 
steinu gotovo je  jednak broju ženskih. —  
Nama po propisu od 189 L Ijeta brojil je  
Lichtenstein 4757 mužkih i 4677  ženskih. 
Anda vsaka Lichtensteinka ima svojega Lich- 
tensteinca, a još im ostane osemdeset Lich- 
tensteinaca!

Ova vu vsakom pogledu zanimiva kne
ževina leži izmedju Austrije, Njemačke i 
Svajcarske. Velika je  2*5 kvadratne milje, 
a vlada njom nasljedna hiža knezova Lich- 
tenslein. Denešnji knez Ivan II. živi navadno 
vu Beču, ter posjeduje vu našoj monarkiji 
velika imanja, koja mu noše na Ijeto preko 
'1 mi liju na.

Promjene vu visokih cirkvenih dostojanstvih 
vu Rimu.

Smrču kardinala Monaca La Vallete i 
Hohenlohen izpraznjeno je  više važnih mjes- 
ta vu visokoj hierarhiji rimskoj. Dekanom 
Sv. sbora poslal je  dovezdašnji poddekan 
kardinal Ljudevit Oreglia di San Stefano; 
kardinalom biskupom vu Albanu dovezdašnji 
kardinal djakon Isidor Verga. Arcidjakonom 
basilike Sv. Ivana vu Lateranu imenoval je  
papa (mjesto Monaca) kardinala Franju Sat- 
lolia. arcidjakonom basilike Sanda Maria 
Maggiore mjesto Hohenlohena kardinala Se- 
rafina VTannutellia, a proteklorom i zastupni- 
kom suverenog maltežkog vitežkog reda kar
dinala Ledochovskoga na mjesto Monaca.

1 cirkvenu diplomacija posve se je  ove 
godine izmčnila, ar su imenovani novi nun 
ciji za Pariz, Madrid, Lisabon. Beč, Bruselj, 
Monakov, Haag i Washington.

Poznati „kralj lutrijaša * Melkior Farkaš.

Koji je  prije više godina vkanil temiš- 
varsku kolekturu za ogromnu svotu penez 
ter zaradi toga bil je  obsudjen na višego- 
dišnju tamnicu, odsedel je  rešla vu Segedinu, 
ter se za tim zuputil vu Ameriku vu Ohio, 
gde je  uredil veliku stolarsku (tišlarsku) ra- 
dionicu na paru (dampf). Tišlariju je  se 
zvučil vu reštu, n kapitala mu nije menj- 
kalo. jer od ono pol milijuna forinti, za koji 
je  vkanil orsaga, komaj se je  polovica našla. 
Za drugu polovicu dokažuval je  Farkaš, da 
ju je  dal svojim pomagačem. Za koje Ijeto

Još nebi bilo vriedno o dvobojih toliko 
razpravljati, da nisu zakonito zabranjeni 
ihti prepovedani baš tak, kak svako Ijudo- 
morstvo ili drugi zločin, le svaki koj je  za
tečen u dvoboju, dapače i isti sviedoki i 
liečnici dojdu kakli sukrivci pred sud te 
budil obsudjeni, pak makar i svadljivci nisu 
jedan drugoga niti ranili, a kamo h ubili. 
Bak ipak se nekojim rnudrijaáem hoče vi
teza igrati, kak da je  to kakova linočii radi 
jedne rieči samo, koju mu je  inače najbolj i 
prijatelj u nevrieme rekel te g;i njom moz- 
bit uvriedil, iz pištolje ga zato ubiti. Ja  bi 
rekel, da komu je  tak jako volja po ljudih 
streljati, neka malo počeka, eni več mu se 
hoče prilika pružiti, da bu zakonito slobodno 
po neprijatelju streljati mogel i kak pravi 
junak med kruglami stali smel, a zato ne 
s'uno da nedojde pred sud, nego dapače 
dobi i zlalu niedalju, križ ili papače i red 
(orden).

Onde če se viditi tko je  junak i vi
tez, uli u dvoboju med prijatelji, viesujte 
mi na dušu i poštenje, —  toga nije moči 
videli.

Kukovo je  to vitcžtvo, gde se poslie 
dvoboja moraju borilci kakli zločinci pre

sud postaviti i tam odgovarati, ili pak pred 
sudoin iz zemlje pobeči ?

Ovak se je  dogodilo prije kakovih tri
deset godinah, ja  sam baš bil dijak, da je  
nieki tiškališ i sin jednog zemeljskoga gos- 
podina strastveno bil zaljubljen u jedmi liepu 
dievojku. To pitanje se dakako sad drugač 
nije moglo riešiti, več dvobojem, — jer kak 
bi se to i drugač riešiti m oglo??!!

Izbilja, hude dogovorcno dan i ura i 
oni se sastanu, sviedoki im pištola nabiju, 
je r  u sablje se nije nijedan razmel i pošto 
je  tiskal imal prvi streljati, postavi se u 
daljini odmerenih korakali naproti svomu 
protioniku, nameri pištolju ter ju izpruži. 
Jeka hitca se odazva iz bližnje šume kak 
grmljavina, a oesrelna žrlva, fiškališev pri
ti vnik leži u travi kak srušeni hrast. Fiška- 
liš videči kak se je  na njegov hitac proti v- 
nik zrušil, znal je  da ga sad čeka sud i 
odsuda te sloga čim dojde domov, pobere 
hitro svoje uajvredueše stvari te se hilro 
odpelja prek granice u Bavarska, još prije 
nego se je  u varošu saznalo, da je  mladi 
X  vani, izvan grada u dvoboju sa liškališem 
Y poginul.

Prošti su dva micseci od tog vriemena

te se je  u obče mislilo, da je  tiškališ Y 
nekam u kupelj ili po svom privatnom poslu, 
kad ga na jedan krat jedan poznance iz 
Kremsa, u bavarskom varašu Niirnbergu na 
ulici sretne. Ov ga znatiželjno zapita, kaj 
tu u Niirnbergu dela, a tiškališ mu odgovori, 
de je moral pred sudom pobeči, je r  da je  
mladoga X radi liepe Marice u dvoboju 
strdil, pak bi zalo moral biti na višegodiš- 
nju tamnicu obsudjen.

Prijatelj iz Kremsa mu se na to gro- 
hotom nasmije i veli: »Kaj to govoriš? — 
Zar ti neznaš. da je mladi X živ i zdrav 
kakli riba u vodi, a pred miesec dni se je  
još k tornu sa licpoin Maricom oženil i sad 
žive kak angel u nebu, sav blažen i zado
voljnih«

Ciela stvar je  bila med X-om mladen- 
kom Maricom i sekundanti dogovorena, a 
pištolje samo prahom nabite, za da se na 
liepi način Y-a riešc.

Više krat si navieste dvojica dvoboj 
samo zato, da se pred svietom pokažu 
kakli tobož vitezi, a kad bi čoviek pregle
dava I pištolje, našel bi, da su nabite — bez 
krugle. Ovi se posvade — vzememo u sa
boru —  onda izidu na dvoboj, sekundanti



moremo se nadjati, da če Farkaš igrati 
»ulogu.«

Nove kasarne vu Beču.

Batno ministarstvo odobrilo je, da se 
nove bečke kasarne (vojarne) prozovu sije- 
dečimi imeni: Pješačka vojarna vu Prateru 
»Vojarna Radetzkijeva,« i topnička vojarna 
vu Prateru »Vojarna nadvojvode Vilima.«

Ostavština perzijskog šaha.

Pokojni perzijski šah Nasredin, kuji je  
1. majuša ljeta 1896. vmorjen. ostavil je  
imetek, koji se céni na I milijardu franaka. 
Samo zlato i srebro vrčdi 400 milijuna 
franaka. Novi šah Mucaferedin namjerava, 
da od toga 100 milijunov potroši na povi- 
šenje kulture vu svojoj državi.

Topništvo Europe.

Poleg statistikih isvješlaja, koji su do
dani vojnim proračunom imadu države, — 
zvun Fnglezke, 2 4 IH poljskih baterija, 225 
baterija na konjih i 130 gorskih baterija, 
skupa anda 2808 baterija ili 17.974 lahka 
topa (kanonov, štukov). Medju pojedinimi 
državami zauzimlje glede poljskih topovah 
prvo mjesto Husija, koja ima 3332 takova 
topa. — Njemačka 2965, Austro-Magjarska 
2032. Italija 1142, Turska J 252, Španjolska 
i Rumunjska vsaka po 396, Bugarska 304, 
Švicarska 300, Danska 264, Švedska 240, 
Srbija 210, Portugalska 204, Grčka i Nizo
zemska vsaka 120, Norvežka 66 i Crna Gora 
48 topov (kanonov).

Gorična bratva vu Francezkoj.

Poleg statistike poroznih oblasti bila je  
godina 1896. jako rodna, ar se drži da je  
vu céloj Francezkoj ubrano vina 44.656,000 
hektolitrov, 17.968,000 više nego minulogaj 
(1895.) ljeta, a 14.138,000 nego deset go- 
dišnji p rsjek . Zvun toga proizvedeno je 
vina vu Algiru 4.650,000, a na Korziki 
300,000 hektolitra, tako da je  90 departe- 
mentazajedno dalo 49 milijuna hektolitra vina.

Dobre žepne i  stene v tire za fal 
céne moči dobiti pri Po!In k  Berna tu v li
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pn 
njem se uzi/n/jeju v ure tukaj za popravek 
za fal cénu.

im predaju nabite pištole, oni pucaju jedan 
u drugoga i tu stoje neozledjeni kakti pe
čine, jer su tobož krugle mimo svakoga od
letele. Oni si daju ruke na pomirenje, pred 
svietom valjaj u kakti vitezi, a ja  . . . .  se 
samo smijem.

Švedski kralj Gustav Adolf nikak nije 
mogel u svojoj vojski dvoboje dotrguuli, 
kojim je  bil veliki neprijatelj. Sve prepovedi 
i grožnje bile su badava, i kad je  kralj vi
del, da strogostjo i zakonom te nesrečne 
dvoboje nije moguče izkoreniti, preinačil je  
zakon, kojim se dvoboji prepovedaju, te je  
dvoboje izričuo dopustil, ali tak, da od bo- 
rečeh se uviek jedan mora opasti, t. j tak 
dugo se imaju strieijati ili seči, dok bude 
jedan od njih mrtav. on drugi pako, koj jc  
ovoga ubil. ima dojli pred suti radi ljudo- 
morstva te se ima obiesiti.

Ov zakon je  hasnel, za kratko vrienie 
su u Švedskoj dvoboji posve prestali.

Još jedan istiniti dogodjaj. kojemu sam 
ja  bil sviedokom dokazuje, kak je  pri pa
metnih i bogaboječih ljudih dvoboj om- 
ražen.

Godine 1865-e pobili su se u Solno- 
gradu jedan kapitan sa nadporučnikom. —

Čalaron dvoboj.
Parižka pripovest.

Baron Ernest i grof Falbér su jednake 
krvi ljudi bili, ali prejake. Jedenkrat su se 
tak posvadili, da jc  moral dvoboj biti med 
njimi. Kajti pak je  vsaki dobro znal sablju 
obračati i s drugim oružjem tehtati: dokon- 

; čali su, da se s jesvitnami — pitvinami po- 
bijeju; koj’ da more više ladati.

Pogodba ja  včinjena bila, da jeden pred 
drugim ncprestancc jč  i pije, doklam koji 
odnernogne.

Dvoboj se imel pripetiti vu jednoj nobl 
reštauraciji. —  Po njem gospoda! — zavik- 
neju svedoki; i oni se na taj pozdrav sed- 
neju k stolu. Svedoki pri drugom; odonut 
su imali paziti na »voj u vanj e.«

Večer ob šesti su počeli; vu polnoči je  
bil obed dokončan —  s devetimi hranami
— prež. da bi koj preobladal bil drugoga. 
Kellneri su dobili novu zapoved od svedo- 
kov: »Z nova prestrile stol i vina nanosite, 
točite!«

Jodrnah se je  drugi — k prvomu spo
doben — obed nanašal gori; iste mere por
cije, vrsti vina. Vojnikom našim se je  volja 
preobračala na bolšu; jeziki su počeli zvi- 
šavati »jakše fogaše.«

Ali je  zmožno jesti to teleče stegno,
—  mrmra baron Ernest. —  Neimate vu 
vsem prav, odgovori grof: juha bi bolša 
morala bili. Baron mu se nakloni. Za par 
minut opet grof; »Či vam je  po volji, osta- 
vimo črleno vino, primimo šampanjera!«

»Na službu, g. grof!«
Svedokom se je  vidlo, da je prvi obed 

»proba« bila — drugomu. bledo su gledali 
jen na drugoga.

*

—- Večerjajmo! reče grof Falbér, kad 
je  za drugim obedu dobitu kavu pogutal. 

- Je, večerjajmo, opetuje baron.
1 k tomu se vse pripravilo, donašalo; 

juha, pečenka, raki. šalata na red dohadjaju 
na stol. kaj su naši težaki s šampanjerom 
plavili doli. Gostuvanjc je  vse glasneše bilo; 
kak né, dvoboj je  svomu kraju imal dojti. 
Trompf na trompf davlje jeden drugomu;

obodva husari Radetzkijeve regimente. Do
bili su se na sablje u vojarnoj jahaonici te 
su obodva bili težko ranjeni; kapitan, kojega 
je  moj professor još danas živuči Dr. Giinth- 
ner vračil, bil je  na lievom bedru, a nad- 
poručnik preko čela, cielog lica, ustnice i 
brade sabljom posečen. Kad su obodva oz
dravila, nabožno solnogradsko pučanstvo 
nije ih niti pogledalo — oni su bili pri grad- 
janstvu oniraženi!

Jedne večeri bil sam u Iheatru, kad 
eto dojde i nadporučnik svojemi narbarni 
na licu u theater; komaj da je  blizu orkes- 
tera stal te se prama ložam obrnul, zavikne 
iz gornje galerije netko u niemačkom jeziku: 
»Ovakove narbe na licu donesite iz rata, 
onda čast, ali ovak pfuj vas budi!« Na 
ove rieči se sve digne i otide iz Ihealrn tak, 
da je  samo ih po sedalah u parteru neko
liko ostalo, zalim po ložoh nekoliko i nad
poručnik. I ja  sam otisel iz theatra, kad sam 
videl, da svi bieže, kak da je  gde ogenj.

Za osam dni je  bil nadporučnik iz 
Solnograda premeščen.

E m , Eo//ny.

Ernest je  mnogo — a grof pazljivo jel. Vi
deti je  bilo, da obodva na stanovih način 
razmejil gostovanju hftsen zeli; vsaki je  sebe 
Stimul za preobladavca.

Najedenput se baron začerleni; na to 
mu grof reče: »Tak mi se vidi gosp. baron 

i prevruče vam je! — morti želite, da oblok 
i odprem?«

Ernest je  srdito pogledal na ncpriatel- 
ja : gostuvanje dalje sledi. Samo su dva 
svedoki bili budni, dva pak opavali. Tak su 
se dospomenuli, da dva paziju, dva poči
vaj u. —

Najeden krat počne Ernest popévá ti; sve
doki se naproti postavijo pčvanju, ar to po
maže želudec prekuhavati; i to se je  vidlo 
več, da je  baron pijan bil. Oči pospane, 

j ruke drhtecé su postale pri »poslu.«
—  Mozbit vi odstupite boju? — zapi

ta grof.
Ernest se posiloma nasmeje, pak rnesto 

jedne tri kupice vina natoči i vu se zleje 
za odgovor. — Grof je  istotak napravil. 

Baron postane smrtoblédi, s laktom se na 
slol nasloni i široko gleda pred se. Grof ga 
par minut gledi, pak mrzlo reče: »Očete vun 
ili? — né zajtrekujmo! odgovori baron.

*

Na taj nečekani izjav strahoma posko- 
čiju gori svedoki; mrmraju med sobom ne
kaj, ali privolju »težakom dalje delati.«

Sunce je  gori zišlo, v réme zajtreka je  
i došlo. Ernest je  s novom segurščinom po
čel pustošiti med tinimi puži i pečenkami, 
pak marljivo plavil doli tečne komade.

Grof Falbér jednostavno —• isto
tak. —

Ali baronu je  došol hip, da mu je  ku- 
raž oplabnul; za tréznosljum je  došla nora 
srditost. Več nije videl prav, né čul, samo 
nevarno klepal s lalovkami.

Došlo je  poldan; Ernest se hoče gori 
stali, da nazdravi delo. To mu je bil vuda- 
rac; klima.i —  opoletati počne, zruši se i 
padne pod stol.

Gekah su par minut; baron se več neje 
genul. —  Svedoki su izjavili, da je  zadosta 
očrnjeno poštenju. —  Boj je  trpel osem
najst vur.

Grof Falbér je  još duže jel.

Graničar.

Previnjeni cigan.
Donesel je  jedenput gazda svojim te

žakom obed, koji su na polju delali. Med 
oviim težaki bil je  i jeden cigan. — Kad je  
gazda kruh zrezal, zapita, sto hoče največi 
komad?

»Ja,« — reče cigan.
Sad zreže i meso, pak opet zapita, tko 

oče največi komad?
»Ja,« — reče opet cigan
Drugi svi težaki su pod obedom mu- 

čah. Kad je  obedu kraj bilo, zapita gazda, 
tko če od vas n ijvekšu inotiku? Kad je  to 
čul cigan, zdere se na druge težake: »Kaj 
i vi več jedenput ne govorite; nemorem ja  
na vek sam govoriti?«

P e r g c r  J ó z s e f ,
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Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 
LX. t. ez. 102. g-a érteimében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1890. évi 7596/p. 90. számú végzése követ
keztében Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt a Muraközi Takarékpénzlái 
javára Gáspárics Károly és társai drava- 
egyliázi lakosok ellen 100 írt s jár. ?rejéig 
1890. évi október hó 8-án foganatositotl 
kielégítési végrehajtás utján letoglalt es 
1045 írtra becsült 4 ló. 1 telién. 2 kuko- 
riczakas, kukoricza, széna és 1 szekérből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbitóság 
8840/p 1896. sz. végzése folylán 100 írt 
tőkekövetelés, ennek 1890. évi augusztus hó 
8 . napjától járó 6 %  kamatai V-,® 0 váltódij 
és eddig összesen 28 írt 85 krban bíróilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén. vagyis Dráva-Egyházán leendő esz
közlésére

ÍHU7. é v i  j f t n u ú r  h ő  4 . n a p já n a k  
fi. e. ÍO  ő r ú j

határidőül kitűzőtik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is elfognak adatni. 008 1— l

Kell Perlakon, 1890. deczember hó 20-án.
S fo rn  F r ig y e s ,

kir. bir. végrehajtó.

KQLLARiCS VENDEL épület-és m úbádogos Csáktornyán.

Ezennel van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy hely
ben. Szük-utcza, Magyarics-féle házban

bádogos-műhelyt
nyitói Inni. Mindennemű e szakba vágó munkálatokat u. m. háztető csatornázá
sát, templomtorony és épületfedezést stb. stb. a legjobban és legolcsóbban eszközlöm

Magamat a I. közönség kegyes pártfogásába ajánlva maradtam

kiváló tisztelettel

Vendel
(j(j9 \— 2 épület-és műbádogos.

szavato lt 15 20  0 citratban  o ldható  fo sz fo rsav ta rta lo m m a l es 85 IOO%
porfinom ságga l.

Kelülinulhatlan. minden talajra alkalmas trágyaszor, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hati'su az 
összes gabnanemilek, kapás és olajnövények, lóhere és luezerna, szőlő, komló és kerti veteményekív, kiváltké
pen a rétekre.

Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsavt.'ágya: tekintettel hatásának tartósságára,’ felülmúlja az 
összes 82uperfoí;7fátokat.

A citratban oldható lös/lórsav-tartaloin rt szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt mesteritiink.
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és ogyébb felvilágosítással a legkészséfresel.lien szolgál,

könyvnyomdája

C s á k t o r i í j f á

a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyamdai munkákat,
u. in. névjegyek, levélfejek, meghívók, eijegyzési-, esketési- é s gyászjelenté
seket, —  számlák, körlevelek, hivatalos és m ag in  nyomtatványokat, röp-

iratokat, műveket stb. stb.

w -  bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Fibchel Fülöp (StraiibZ Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.


	01

