


ményei, regényei, politikai és bölcselmi mun
kái, gondolatai és levelei, a mik eddig ki
nyomatva nem is voltak, a mi magában 
véve is nagy, emlékezetes irodalmi esemény. 
De a mi tartalmilag gazdagabbá, kultúránkra 
nézve pedig szinte korszakossá teszi e teljes 
kiadás megjelenését: az e vállalat jövedel
mének hovatorditása.

Mert ez már teljes diadalát jelenti az 
Eötvös müveiben elhintett eszméknek. Gya
korlati megvatósulásál az ő álomképeinek. 
Megértését széditően mély és tartalmas állam- 
fílozofíai gondolatainak. Ebben feltámad a 
költő és az államférfi, az egyik, hogy újra 
és újra gyönyörködtessen, a másik, hogy 
újra cselekedjen.

Kettős czélt szolgál így mindenki, aki 
e nagyszerű munkára előfizet és aláírókat 
gyűjt. Magának örökké visszatérő lelki gyö
nyörűséget szerez, másoknak pedig, tehetet
leneknek, az élettel küzdőknek istápoló
jává lesz.

Eötvös József eszméit terjeszteni annyit 
tesz, mint a fölvilágosultság világát hinteni 
szét a népek millióira. Fölvilágosodott nem
zet pedig megelégedett, virágzó és boldog !

Budapest, 1899 november 15-én.
Az »O rszágos Eöt vös-B i z o tt ság« 

elnökei:
Wlassics Gyula. Jókai Mór. Beöthy Zsolt.

Díszei nökük:
Vaszary Kolos. Széli Kálmán. Gr. Károlyi '1 ihor.

Felhívás!
A jelenben és legközelebbi jövőben, a 

népek között testvér nélkül álló nemzetünkre, 
sőt fennállásunkra is döntő befolyással biró 
feladatok megoldása vár; hazánkra nézve 
kedvező siker csak egy erős, a nemzet

felé, a hol Juon gyerek lakoll. Megállj kölyök ! 
Czine mintye ! Ez a gyanú rettenetes mélyre ette 
magát az ostoba mócz lelkében, mert az asszony 
nem is főzött olyan édes ételeket, mint eddig*

A Gligor azonban mégis félt. A Juon gye
rekkel nem mert kikezdeni, hátha lelöki a heg\i 
utón a mélységbe, vagy rápörköli egyetlen guny- 
hóját, mert ettől a bolondtól az is kitelik.

Mást eszelt ki. Egy nagy és vén maczkó la
kott fent a hajtás alatt. Tudta, ismerte mindenki, 
de nem merték tartózkodási helyéből kiverni, mert 
már három oláhnak rágta szél a lábszárát.

No Juon, ezt a maczkót verd le lábáról, ha 
ember vagy, mondta Pálforduláskor. Hát én le
verem,« felelt a büszke oláh ficzkó, csak zavard 
ki helyéből.

Másnap korán reggel elindultak a nehéz hegyi 
utón, fel a medve odúig. A vén maczkó kint ült 
és lábát nyalogatta. A Juonban meg a Gligorban 
meghűlt a vér. Mégsem gyerekjáték!

A vakmerő oláh fiiczkó, bár félt, de czélba 
vette a hatalmas inaczkót, az nieg se rázkódott 
a lövéstől, hanem négy ugrással ott volt a gye
rek mellett és rettenetes karmaival egy perez 
alatt szétlépte a fin mellét. A Gligor pedig csak 
állt öt lépésnyire. Gyerekjáték lelt volna neki a 
medvét leteriteni, de nem! Bűnhődjék azért a 
csókért, a mit az Iliától kapott. Czine mintye !

Lassan leballagott a hegyi utón. Bement a 
gunyhójába és rágyújtott. Délben elmesélte az asz- 
szonynak, hogy a Juon nincs többé. »Széttépte 
az ursu, én láttam.«

fcs Ilia kiment a nagy, sötét éjszakába, a 
Juont keresni. Nem is jött többet vissza, nem 
főzött többet a Gligornak, aki azóta folyton azt 
hajtja: »Czine mintye . .«

T ö rö k  Jenő.

hazafiasait érző részére támaszkodó Minis- 
terium fennállása és működésétől remélhető.

Áthatva tehát az uj kormány Elnöké
nek kifejtett azon irányától, hogy egyedül 
a jog. törvény és igazság megvalósítását 
tűzte ki czéljául, szükséges és hazafias kö
telességünknek tartjuk a jelenlegi kormányt, 
támogató, az országos nemzeti párttal meg
erősödött szabadelvű pártot megyénkben is 
szervezni

E ezéIbői felkérjük Zalavármegye mind
azon képviselő választó polgárait, kik a 
szabadelvű pártot megyénkben megalakítani 
és szervezni időszerűnek tartják, szívesked
jenek Zala-Egerszegen f. évi deczember hó 
10-én d. e. 10 órakor az »Arany Bárány« 
fogadó nagytermében tartandó szervezkedő 
gyűlésre megjelenni.

Zala-Egerszegen, 1899. évi nov. 15-én.
Dr. Andrasovics Imre, Baka Boldizsár, 

Balázs Béla, Barcza László. Barkóczy Ká
roly, gr. Batthyány József, gr. Batthyány 
Ernő, Beck Sándor, Bezerédy László. Beze- 
rédy Lajos, dr. Berger lgnácz, dr. Benczik 
Ferenc/, Bogyay Máté. Bogyay István. Bo- 
schán Gyula. dr. Buzássy Gergely. Bolka 
János. Czinderl stván, Czuppán Sándor. Deák 
Mihály, dr. Dezsényi Árpád, Eitner Sándor. 
Elek Cipót, Eperjesy Sándor, Fábián Zsig- j 
mond. Fischer Gyula. Fuss Nándor, Gaál j 
Ödön, Gálos Pál. Glazer Sándor. Gyömörey 
Vmcze. Gyömörey János. dr. Hajós Ferencz, 
Hajós Mihály. Hajik István, Herlelendy Jó
zsef, llertelendy Ferencz. llertelendy Béla. 
Hirschel Ede. Hirchler Miksa, lnkey László., 
lsoó Ferencz, Koller István. Koller Nándor 
Königmayer János, Laubhaimer Oszkár, Lé- 
nárd Ernő, Malatinszky Ferencz, Oltay Guidó. 
Oszterhuber László, br. Pulheánv Géza. ilj. 
Hajky Lajos, Sanveber József. Segesdy Miklós, 
Simon Zsigmond. Skublics Zsigmond. Skub- 
lics Jenő, Schmidt Emil, dr. Szekeres Józsel. 
Szentmihályi Dezső. Takács Jenő. Tamás 
Ádárn. Tarányi Ferencz,.Tóth István. Tuboly 
Gyula. Winus Y’incze, Wollák Dezső, Zakál 
Henrik, Ziegler Kálmán.

K Ü li Ö N F É li É tv.
Erzsébet nap. Erzsébet napja az idén 

vasárnapra esvén, a következő nap nov. 
20-án tartatott meg a szent-ferenezren- 
diek templomában boldog emlékű királynénk 
emlékére a hivatalos istenitisztelet. Jelen volt 
azon a dsidás tisztikar, hivatalok, az egyes 
tanintézetek tanulóiljusága, tanári és tanítói 
testületek s nagyszámú közönség. Istenitisz- 
Ielet után az egyes tanintézetekben gyász- 
ünnepélyek tartattak. Az áll. tanítóképző-in
tézet ifjúsága »Önképző köre« keretében kö
vetkező tárgysorral tartotta meg az ünne
pélyt: 1) llymnusz. 2) Sebestyén János IV. 
éves tanitónövendék emlékbeszédet mondott. 
8) Gyászdal. T) Simoncsics László IV éves 
tanítójelölt alkalmi költeményt szavalt. 5) 
Szózat. — Az áll. polg. iskola ünnepélye a 
következőkből állott: 1) llymnusz. 2) Sza- 
konyi Géza tanár emlékbeszéde 8) Királyné 
álma, Hadó Antaltól, szavalta Hirschmann 
Terka II. oszt. tanuló, i)  Éjjeli látogatás, 
Pósától, szavalta Grész Ella IV. oszt. tanuló. 
5) Könyörgés. Mórától, szavalta Zdelár Dé
nes IV. oszt. tanuló, fi) A gödöllői erdő, Pósá
tól, szavalta Vajda Andor VI. oszt. tanuló 
7) Záróbeszéd, tartotta Pálya Mihály igazgató.

—  Dr. Ruzsicsa Kálmán kit tanfel
ügyelő Kovács Dezső perlaki főszolgabíróval

e hó 21-én tették meg Szoboticzán az ottani 
államosítás továbbvitele ügyében szükséges 
intézkedéseket. Másnap pedig Dekánoveczen 
tárgyaltak az ottani és a domásineczi isko
lák ügyében. Kit*, tanfelügyelő meglátogatta 
a domásineczi, dekánoveczi, streleczi, Őrségi, 
beliczai. zalaujvári rk. iskolákat. Megtekin
tette a hodosáni állami iskola uj épülete 
részére kiszemelt helyiséget.

—  Eljegyzés, llencz Pál Csáktornyái déli 
vasúti állomási kezelő jegyet váltott Petrics 
lgnácz Csáktornyái városbiró kedves leányá
val. Teréz kisasszony nyal.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatási 
minister Schaller Irén oki. tanítónőt a ho- 
dosáui állami népiskolához tanítónővé ne
vezte k .

—  Stridóról Írják: Felső-Muraköz áll. 
iskolái által megdicsőült Erzsébet királynénk 
emléKére rendezett gyászünnepély a fára- 
templomaan tartott requiemmel vette kezde
tét. Miután a vidéket horvát ajkú nép lakja, 
meglepetés számba ment a tiszta magyar 
mise. A növendéksereg a Himnuszt énekelte. 
Mise végeztével mindegyik áll. iskola saját 
helyiségében tartá meg növendékeivel a 
gyászünnepélyt.

Eljegyzés. Dr. Csepreghy Kálmán 
fiumei állami főgymnaziumi tanár e hó
18-án jegyezte el Csáktornyán Krasovecz 
Etelka kisasszonyt, özv. Ziegler Lajosné uno
káját. Sok szerencsét és boldogságot kivá
rni nk a kötendő frigyhez !

Halálozás. Friedfeld Vilmos légrádi 
kereskedő hosszú szenvedés után, élete fis. 
évében elhunyt. Nyugodjék békében !

Kinevezés. A zula-egerszegi pénzügy
igazgatóság Gitja Lajos díjtalan adóhivatali 
gyakornokot Perlakra adóhivatali tisztté ne
vezte ki.

—  Esküvő. Heinrich Zsigmond barcsi 
kereskedő f. hó 19-én oltárhoz vezel te a 
Csáktornyái izr. imaházban dr. Fischer József 
perlaki kir. aljárásbiró kedves nővérét, Ju
liska kisassvonyt.

Légrádon felejthetetlen emlékezetű 
Erzsébet királynénkért e hó 20-án gyász
mise tartatott. Az ünnepélyes misét Gadó 
Mátyás plébános pontifikálta. inig a kóru
son a tanító vezetése mellett az iskolás
gyermekek énekelték kéthangon a gyászda- 
lokal. Istenitisztelet utána az osztálytanítók 
magyarázták meg a nap jelentőségét.

—  A7 Egyenlőségből« vesszük át a kö
vetkező mint városunk szülöttére vonatkozó 
bennünket is érdeklő tudósítást: »A győri 
főrabbi véglegesítése.« Az egyesült győr- és 
györszigeti izr. hitközség elöljárósága, mint 
nekünk írják. f. hó 12-ére tűzte ki a főrabbi 
véglegesítését tárgyaló rendkívüli közgyűlést, 
melyre a képviselők nagy számban sereg
lenek. PfeitTer Fülöp dr. hitközségi elnök 
lendületes és szép beszédben ismertette a 
közgyűlés fontos tárgyát, kiemelve, hogy 
Schwarcz Mór dr. főrabbi rövid U  hónapi 
ottléte alatt szónoki tehetsége, vallásossága, 
az ifjúságnak hazafias és vallás-erkölcsös 
nevelése által úgy az elöljáróság, valamint 
az egész hitközség osztatlan elismerését és 
bizalmát megnyerte. Utána Gutmann Cipót 
dr elöljáró, városi tb. főorvos szólalt fel. 
Mély zsidó tudománytól áthatott beszédben 
ismertette első sorban a rabbiság történeti 
fejlődését, a seminariumok keletkezését, ezek 
között különösen a budapestiét, mely az or
szágnak már sok jeles rabbit nevelt, - igy 
hitközségünknek Fischer Gyula dr. jelenleg 
prágai rabbit és mostani főrabbinkat Schwarz



Mór tlrl kinek áldásos működését ecsetelvén, kás tolatás közben oly szerencsétlenül jutott 
indítványozza, hogy a közgyűlés egyhangúlag két waggon közé. hogy életveszélyes sériilé- 
inondja ki a véglegesítést. Zugó taps és él- sáket szenvedett; jelenleg a nagy-kanizsai 
jenzés követte a szép beszédet, melynek el- kórházban fekszik.
! r ^ l ^ ; : i l ^ r isf tes,í!le t^ y ,,angu- -  esendőn hírek. Hunyadi Pál csák- lag es nagy lelkesedéssel mondta ki a vég- . , ,
legesilésl. Weidmann Adolf királyi laná- lornyi" csendorórsvezeto, ki lobi, éven al 
esős vezetése alail erre küldöttség ment a volt a Csáktornyái őrsnél, a szolgálatból 
főrabbiért, hogy a közgyűlésbe hívja. Itt a kilépett. — A székesfehérvári csendőrszárny- 
főrabbit IMeiffer Fülöp dr. hitközségi elnök parancsnokság Vass Péter zala-szent-gróthi 
köszöntötte, közölte vele a képviselő-testület csendőrt a mura-szerdahelyi őrshöz őrsveze- 
halározalát és Isten áldását kérte hazafias nevezté 
és vallásos működésére. Schwarz Mór dr.
főrabbi erre gyönyörű beszédben megindul- “  Tűzvész. Nagy tűz pusztított Vu- 
tan köszönte meg a bizalomnak ezen ujab- csivesákon, ugyanis kigyuladott Hácecz Béla 
bán jelentkező megnyilatkozását, és meg- lakóháza és a láng csakhamar a szomszéd 
Ígérte, hogy a jövőben is programmjához házakba es melléképületekbe kapott és eze- 
hiven szent kötelességének fogja ismerni a kel tejesen elhamvasztotta. A tűz veszélyét 
vallásosság emelését és az ifjúságnak vallás- emelte, hogy a késő ejjeli érákban támadt, 
erkölcsös, hazafias nevelését. ^ kar mintegy 8700 írtra rúg. A tűz kelet-

u . . i . , . .. kezese ismeretlen.
K arácson y i adakozások a Csáktornyái jó

tékony nőegyesület állal megindított gyűjtéshez, a — Az élelmesség netovábbja. Kinek
szegény iskolás gyermekeknek lábbelivel és a sze- nincs kedves hozzátartozója: anyja, apja, 
gény családoknak fűtőanyaggal leendő segélyezése férje, neje vagy gyermeke, kik ne örülnének, 
ügyében. Adakoztak: Beírnák Károlyné, dr. Kra- ha életnagyságu fényképükkel otthonukat 
sovetz Ignáczné. Ziegler Kálmánné 5 -5  frtot. díszíthetnék és ki ne fogadna el egy ily 60 
Báron Lipól és Morandini Bálint 8 —8 frtot, Kol- cm. magas, szép kivitelű fényképet, pláne 
larits Mihály, Felhő Jenőné és Todor Karolina ha ezt ingyen kapja. Mert valóban teljesen 
2 2 frtot. (íerstlauer Béláné, Margitai Józsefné, ingyen ad a Párisi Nagy Áruház (Budapest, 
Hackel Károlyné, Szabó Anna, Deák Józsefné Kerepesi-ut 88.) minden egyes vevőjének, ki 
1.50-150 kit, Baumhack Frigyesné, özv. Ziegler 1° írh‘rt bevásárol, egy bármely fénykép 
l.ajosné. Fejér Józsefné, Matanovics Lina, Tóth után elkészített művészies kivitelű életnagy- 
Islvánné, Probszl Ferenczné, Kavser Lajosné, Si- s*gu kéPel- Mivel azonban mindenki nem 
inon Lajosné, Szeiveril. Antalné,’ Plichta Béláné, vásárol egyszerre 10 fríért. az ingyen fény- 
özv. Szy Sándorné, hr. Jeszenák Anna, Szabolics képei pedig mindenki szeretné, az áruház 
Melánia, Fejér Lajos, Scheller Bezsőné, Nuzsy Má- ezen akkép segített, hogy a 10 frt részle- 
tyásné, Pecsornik Ollóné, Vrancsics Károlyné, fékben is levásárolható. Ugyanis minden ki- 
Ditlrich Jánosné, Zrínyi Viktorné, Fink Ferenczné, sehh bevásárlásról egy hoont kap a vevő 
Slrahia Márta, Piusatz Alajosné, Molnár Józsefné, ha ezek a 10 Irtot meghaladják, az in- 
Mencsev Károlyné, Nemo, Alszeghy Alajosné, Ba- ^Yen fényképet, a mely testvérek között is 
ranics Andrásáé, Fáivá Mihálvné. Torday János- uiegéi 10 fi lót, kiszolgáltatják. Ligyelmez- 
né, Czompó Andorné,' Zakál Lajosné, Tóth Lajos- telÍük I olvasó közönségünket, hogy szük- 
né, Cvelkovics Antalné. Schuleg János, Horváth ségletükel ilt szerezzék he és az áruház 
Lajos, Frász Ta.násné, Kévfv Gézáné, Szilágyi újonnan megjelent és eddigieket felülmúló 
György né, Dobosy Klekné, Mayercsák Janka, Du- kéPes ,ia«Y árjegyzéket hozassák meg. 
govies Fálné. Zrínyi Károlyné, Folesinszky Emil- — ElVGSZBtt CSÍkÓ. Lriedl János szál-
né, Szalmay Józsefné, Martincsevics Julcsa, öz- lodás istállójából Kluger József botlornyai 
vegy Frey Verona, Zakál Henrikné, Braunéi- |;,kos csikaja elveszel!, s máig sem jöttek 
Lajosné, özvegy Kédey Ferenczné, Nagy Károly- nyomára
né, Janda Károly. Salon Luczia, Zakál Vilmos- ‘ ..

, , . i. "i •• m Elgazolas. K lm lo-en  a reggeline, és dr. Szegho Hugo 1 l forintot, friedl *
Jánosné (in krl, Stefaics Miksáné, Grils (lé- gyorsvonat Kis-Szabadkánál 22 drb. sertést, 
zúné, Bosnyúkovios Amália, Antonovics Józsefné, I. hó 21-én pedig a személyvonat egy tehe- 
Kaozun Mihálvné, Köriig Kinőné, Szommer József- net gázolt el.
né, Novák fánny, fejér Dreta, Szakonyi Gézáné, — Róma. Az emberi történelem legnagysze-
özv. Fárendla Mérné, özv. Vutsák Amália, Zdelár iübb jeleneteinek színhelyéről, emlékeinek legdu 
Miklósné, Buesz Józsefné, Bellák Anna, Glavina sabb tárházáról jelent most meg egy szép magyar 
Jánosné, Kiselier Kndréné és Kolláries Teréz 50—fid kötet. Hogy mi Hóma, azt megérteni nem, azt

. . ............ . . . . . .  csak érezni lehet. A ki valaha megállóit a forumkr . Paksv Győzonc, Orbán fJekne. K ra v Miklós- , ... , . ... . . ... .,. . ,.... .• , •• ’ f r v, épületomladékai, oszloptoredékei elolt, a ki szem-
ne ín ín kri, Korpics Jozsefne, vrana Győzőné. ĵ i a pantheonnak márványdiszéből kifosztottad 
Benedek Aladárné. Becsey Albert, Buday Helén, is csodálatos, hatalmas tömegét, a ki belépett az 
Stolozer Józsefné és Prekopa Vilmosné 80 -80 krt, ősi istenek kupolája alá, nyári estve, midőn a hold 
Kiáll Borbála 20 krl, .Markó Józsefné tó krt. besütött a magas bolt kerek nyílásán, s kiterilé

homályos fénypalástját a kőkoczkakon, melyeken 
Értesítés. A nagy-kanizsai kerületi valaha sarus lábak tupodtak, állatáldozatot vivén 

betegségéivző-pénztár igazgatóságának a csák- 11 SẐP l(\stü isteneknek, a ki előtt ott meg-
tornyai ipartestük elüljáröságával és a csák- «*fíenUU ■ “ •1 . f ... .. ma nagyságul. A ki latta a Colosseum rettentő
tornyai iparosokkal történt megallapodasa ter£  ̂ széditően magas párkányait, s látta ezt egy
szerint elhatározlatoll, hogy 1000. év január csodálatos történeti ihletés mámorában megnépe-
1 -löl a betegsegélyző-pénztári beszedéseket a sülni vadak és gladiátorok harcsától, látta az uj-
csáktornyai ipartestület fogja teljesíteni. A jongó, érdeklődő, izgatott arcsokat a megszámlál-
hivatalos órák nmmk idején közülletni fognak. padsorokon * elgondolta hogy itt a fű d
1 •' n mélyén egy eltemetett ős világ alussza történél-

Bérlet. Becsey Albert Csáktornyái télén örök álmát, s a romok már egy másik ős
...... . három évre bérbe vette a szent- vill'*S maradványai, s az oszlopon megpillantó a
v ' " . . .  - restauraltató papa nevét, s a távolból odáig hulla
ilonai vásártéri helypénzszedést évi 1005 a modern Hóma zsivaját, látá a Szent Péter ku- 
foriIliért poláját, mely maga is 100 esztendőt látott már:

’ . n • T. az csak érezheti igazán Hóma nagyságát. — Ná-
Szerencsétlenseg HaczinROi János p0|y SZL.j,|> Firenze barátságosabb, Velencze cso- 

dráva-vásárliclyi lakos, nős, 8 gyermek atyja, dálntosabb, de Róma a Icgnagyobbszerü város 
a Csáktornyái állomásnál alkalmazott mun- nemcsak Itáliában, hanem a föld kerekségén. Föld

jében egy ősi berber-fai alussza örök siri álmát 
fölöttük a klasszikus Hóira romhalmaza pompá
zik, az ős bazilikák fölött emelkednek a pápaság 
?sászái koronázó templomai, s közöttük zug az 
*let árja, tolong a királyi állam népié. Ez a város 
i föld teremtésétől kezdve máig mutatja az em
beriség történetét, attól a kortól, midőn a Monté 
Mario csúcsán még osztrigák tenyésztek, máig, 
Ilikor a Péter templom kupolájában már csak a 
•ennaissance legnagyobb építési remekét csodálja 
íz utazó anglius. Itt érezni legjobban, hogy az 
Hűbériség életében titkos közösség van, hogy mi 
*gy faj fiainak érezzük magunkat s élünk Adám- 
lúl az utolsó eszkimóig, ki még mohán tengetheti 
'■letét. Erről a népről, ezekről az emlékekről kezd 
beszélni a Nagy Képes Világtörténet 43-ik füzete, 
melyben már a III. kötet szövegét veszi az olvasó. 
A harmadik kötetet dr. Geréb József irta. Az 
egész nagy munkát szerkeszti Marczali Henrik, 
egyetemi tanár, a görögökről szóló kötet szerzője 
dr. Gyomlai Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára 
díszes félbőrkötésben S frt; füzetenként is kapható 
30 ki javai, megjelen minden héten egy füzet. — 
Kapható a kiadónál (Révai Testvérek írod. Int. 
Rt- Budapest, Vili., Üllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már töbtL 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás^ 
nál, < sipfájdalom. fejfájásnál, köszvénynél, csóz-’ 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hnnyóhasfolyás. az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő liáziszer jó eredménynyel használta
tott hedörzsölésként az Influenza ellen is és 40 
ki.. 70 kr. és I frt üvegenkénli árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottanmint »Richier- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy *Richter-féIe 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ünk figyelni.



XVI. tedaj. Vu Čakovcu. 1899. 26-ga novembra. Broj 48.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
noviriah, naj se pošiljaju na 
tne, Margitaí Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
lijižara F isch e l Filipova, 

kam se predplate i obzmne 
pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv a k i tijeden je d e n k ra t  i to: vu  sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 f,.[ 
Na pol Jela . . . .  2 Irt 
Na četveri leta . . . | frj

Pojedini brojJ koštaju lo ki

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Novi zakoni.
Minister poljodelavskih poslov, koj je 

svoje dobro srce prama malim gazdom i te
žakom več tulikoput pokazal, je prošli tje- 
den dva nove zakone del na stol orsačkoga 
spravišča da nje sabor i Njegvo Veličanstvo 
čim prije dozvoliju na basen malim gazdom 
i težakom, v život da preideju

Obedva su naši zakoni, malih gazdih i 
gospodarstvenih težakov. Jeden hoče zasta
viti otiu tužbu, svadju i nemir, koj je med 
mlatnjom zrnja tulikoput bil, drugi pak je 
pravi zakon težakov. Pogledajmo samo na 
kratkdm, kakov način se kaže v novih za
konih i kaj hoče s njimi minister?

Pšenicu več vu vezdašnjim vremenu 
jako redko mlatiju s konji; im svaki gazda 
znade, da čim prije je pšenica vu vreču, 
stem prije dojde k penezam. Zato, kad v 
jednoj seli jedna mašina za mlatiti ruži, 
svaki bi prvi rad biti, makar nikakvo pismo 
niše djtlo, da v kakvim redu bu se mlatilo, 
pak niti od toga, da ima gazda mašine v 
delo stupiti. Od toga pak je onda zmešarija 
nastala. Jer gazdi jedne občine su se pogo
dili mašinistom, da svim hude zmlatil žilo. 
ali mašinist je onda došel, da je sam štel. 
pak ni se staral s budim, ali s dobrim vre
menom. Natem hoče pomočti zakon, pak tak. 
da vu svakim takvim slučaju, kad nega pis
mene pogodbe, pod zakonsku obrinu metne 
tak onoga, koj hoče dati mlatiti, kak onoga. 
koj se na mlalnju zeme. Tak ako nije od
prto povedano, da se ima delo početi, ma

šinist ima onda početi, kad ga gazda zove. 
Odprto pove zakon, kad ima mašinist, kad 
ima dati gazda težake. Ako mašina nije za 
delo, onda onaj, koj daje mlatiti, odmah 
raztepe kontrakta. Zakon ne želi, da se kon- 
Irakli délit j u. ali ako toga nega, onda se 
imaju podložiti, kaj zakon odredi. Osobito s 
velikorn zadovoljnosljorn imaju prim iti te
žaki svojega zakonskoga dela.

Tak za težake med mlatnjom treba ose- 
gurati najmenjšega kapitala dere, da težak 
v svakim slučaju more dojti k svojemu 
zasluženomu zaslugu. Tak ako bi mašinist 
ili šlo drugi kanil s kakvom vkanljivostjom 
težake pokratili v njegvim zaslužku, ima 
juša težak i mašinu si zafanliti za zvoje 
peneze.

Kavno tak se obrini drugi zakon za 
težake, za nji vohu dobrotu. da uje nedopusti 
za žrtvu jedne ili druge svojevoljnosti. Ima 
težakov, koji s motikom težko obdelavaju 
zemlju. Dakakc, kakva je zemlja, takva je 
dera Odzgor je još pesnata zemlja, ali od- 
spoda se na (letnoma pokažuje ilovača ili 
kaj j<* još zločesteše, soponasta zemlja. Več 
vezda, jeli bi lo pravično bilo, da težak, koj 
se pogodil za pesnalu zemlju, da ju spre- 
meče. bi poleg takve cčne zvršaval znojno 
t jžko delo. takak lehkeše i friškeše delo? 
Do vezda vnogih slučajov je tak bilo. Od 
vezda nebude tak. Jer poleg novoga za
kona v takvim slučaju, kad se med 
delom pokaže, da on niše na tak težko delo 
pogodil, ima juša vekšnu cčuu potrebuvali. 
Ali nekoji bi naredbu ovu leliko si na

_ _  Z A B A V A

Kak je jedna zmržjena drugomu 
njegovo srdec odtopila.

Grof Vilhelm B. je spadal medju tako- 
ve mladiče, koji svoj život u vekivečnih 
zabavah i veselju sprovadjaju. On je svoju 
odieču dobival iz Pariza, svoje konje iz 
Englezke, svoje lovne pse iz Škotske, jagare 
iz Tircla, svoja vina iz Francezke, svoje 
kipe iz Italije, — jednom rečju, on je sve 
imal iz zvirališča, te si je svojim bogatstvom 
učinil to, da mu je cieli sviet služil.
Mladi grof je bil bogat, duhovit, liep, lahko 
pristupan i vrlo izobražen prijateljan, pak 
si je za to mnogo prijateljah pribavil, a 
...........polag svtrga toga se je dugočasil.

On je prestal u lov hodili, goščenja su 
mu se predurila, prestal je plesati, več nije 
vieroval na viernostženah, niti ga je zauzimala 
volja umetnostjam, a niti nije gorel za pri- 
jateljstvima; on več do ničesa nije ništ držal, 
jer sva ova prije rečena je izgubil ili odstra
nil, dapače i isto ufanje je zgubil. Za mkaj 
mu več na ovom svietu nije bilo, od sa-

moga dobra, jedina jedna strastjo još šnjim 
vladala, a la je bila volja k-igri za novce.

Jedi no mu se je još dopal igrači stol 
pun kartah i novac, linije harem nekakovo 
veselje u srdcu čutil, pošlo je svega drugo- 
ga več bil do grla sil.

Ona promiena sreče u igri — ono do
biti — zgubiti — to ga je još malo uzru- 
javalo. a to mu sc je dopalo i to mu je 
prijalo.

Kad bi jedne večeri osobitu sreču u 
igri bil imal, nagovarali su ga prijatelji, da 
bi neka dal pii sebi jednu večeru sa zaba- 
vorn i plesom, pošto je i onak novce u igri 
badava dobil. Njihovo nagovaranje je Vil
helm prijel i obečal im prirediti večernu 
zabavu, ali pod tim uvietom, da ga nitko 
neče siliti niti nagovarati da pleše.

Jednomu rnladomu umielniku je rekal: 
»Ja ču vam platiti, a vi čete vašu umiet- 
nost i moje novce na to upotriebiti, da u 
mojem gradu sve sobe i sate liepo izkilite 
i dostojno za svečcanu večernu zabavu 
priredite. Ja novce štediti neču, a vi nešte- 
dite ničim, kaj je potrebno, da vaša umiet- 
nost u podpunom svietlu izidu *

To si mladi malar nije dal dva krat

basen obrnuli tak. da bi onda vekšnu cénu 
zahtevali kad nato nikakvoga zroka nebi 
imeli. Kroti takvim slučaju čini zakon, da se 
tako zvani »voršus« ima odslužiti v pogod- 
jenoj ceni. Kak da težak nebi više peneze 
uapre zdigel, pak onda bi s njim njegov de- 
lodavec po svoji volji mogel obračati, teža
ku se samo na pre dva Ijedni penez raču- 
naju. detodavec se hude čuval više penez 
uapre dali jer nebude vlasti, niti vlade, koja 
od dva Ijedne vekšnoga voršusa njemu bi 
odsudila.

Falinga je bila do sada, da puka, koj 
je pak svako malo obečanje za dobro zel, 
su delodavci delo na lak sladkorna obečali 
težakom, na tak lehko su ju prikazali na 
prč. Kad je pak težak delati počel, je previ- 
<1**1. <la je sve zato bilo obečano, da ga 
leži k deli (lobiju za male novze. Zato je 
potrebno bilo. da so več nekaj za težake i 
male gazde včini, da nebudeju ovi žrtva 
morali biti vkanljivosli jednoga ili drugoga 
delodavca. Zato bude na veliki basen puk u. 
komu telovno, duševno zdravje, napredo
vanje. mimu zadovoljnost lak brani i gaja 
minisler-zomeljskih poslov.

Maje zen Ferenc z.

Hren.
Od jedne hasnovite gospodarstvene bi- 

lj*ne, sa kojom se gazdi jako malo briniju, 
hočem govoriti sada. Ta biljina je hren. Is- 

j * ina, da ga vnogo vidimo na vrlih i po 
dvoru kak grmiče, ali ovoga tak nemoremo

reči, več je šale i sobe izbilja majstorski 
priredil. Još nikada se u onom varošincu 
nije videlo, kod nijedne svečanosti, toliko 
preliepog, raznih farbah cvietja i lakove 
sviellosti, koliko u lom gradu, čoviek je mis
lil. da je iz noči na jedan krat u bieli dan, 
ili iz sredine zime u srediuu lieta opal.

Ova večernja zabava s plešo m se je u 
zimi davala: več preko osam dni su bili 
svi krovi varošinca sniegom pokrili, a izpod 
sniega su iz njih visele ledene svieča, koje 
su farbe promienjale, kak kristali.

U deset šalili na večer, je iz palače 
mladoga grofa B. bila videli svietlost, kako- 
voj do danas onde para nije bilo. Kroz öb
löké je trak sviellosti padal van na snieg, 
na kojem se je opel sve leskalo kakti mi
liőn krislalah, — bilo je čarobno liepo.

Iz kočijah, koje su potiho, bez štropota 
pod krov pred velikimi štengami dobadjale, 
male su van na mehke tepibe, liepe mlade 
ž‘4ie, nakinčene cvieljern dijamanti i biserjem 
(lerlen). Ali medju gos pa mi i gospodičnami 
jo još jedna falela. a grof je lo opazil, da 
ona jedna manjka.

<>kolo pol noči izide iz grada van, za 
da vidi jeli je mozbit več došla, jer mu je



lehko prodati, kak ako je zanatno plodjen. 
Sa zanatnim obdelavanjem tak vu kakvoči, 
kak vu kulikoči boljšega hrena dobimo.

Vnogiput sa hrenom, ako ga više plo
dimo, moremo vekšni hasén dobiti, kak sa 
drugimi biljinami. Ne je rédko, da jedna 
dobro obdélana hrenova tabla po mekoti 
više stotina forintov hasna donese. Vu stranj- 
shi državih su mesta, gee puku glavni 
izvor kruha plodjenje hréna čini.

Hrén plodnu, hamučnu, malo dničnu 
ilovačnu zemlju volji i vu ovoj da izvrstni 
plod. Takovih zemljah ga pak prinas dosta. 
Dobrog i za trgovinu hréna na sledeči na
čin plodimo:

Zemlju v leti ili v jesen 70 cm. glu- 
boko spreobrnemo. Na sledeče protuletje vu 
80 cm. široki redi i vu 40 cm. jednog od 
drugoga posadimo 10— 20 cm. duge korene 
hrénove na krivo tojest ne jednako skoro 
vodoravne tak, da bude zgornja debelša 
stran 3 cm. a zdolnja 5 cm pod zemljom. 
Zato je najboljše naprč skopati jamice — po
leg zgornjih naputkah i samo vu ove posa
diti korenje.

Vu juliušu zemlju izčistimo od korenov 
i svako tiranje zvun najzpodnjeg, doli zob- 
režemo. Ako bi koren više glavah imel. 
med ovimi samo jednu ostavimo. Zatem 
nazaj pokrijemo korena.

Ako tak obdélamo hréna, onda budu 
ovi na lépő gladko i debelo zrasli, vréd- 
nost njihova bude čuda vekša, kak jed- 
nostavnog hréna. Ako lépe korene has- 
nujemo za saditi, ovi budu več prvo Ijeto 
dosta debeli, ako pak bi morti zrak ili huda 
zemlja to preprečila, onda hréna još jedno 
Ijeto pod zemljom ostavimo, ali to s vekšim 
kvarom, kak s hasnom hodi, jer se hren 
odreveni i tvrdi bude.

Na jedni katasterski mekoti 14 — 15 
jezer hréna more zrasti, kojemu je vrédnost 
poleg debeloče i kakvoče 250—300 Irti.

Iz toga je videti, kak hasnovita biljina 
je hrén. Gdo gori povedane navuke v opaz- 
ku vzeme i próba ploditi hréna poleg ovih 
navukov, on bude sigurno postigel svrhu.

J  eden gazda.

njegov pokojni otac prije svoje smrti rekel: 
»Ja bi si bil za snehu želel kčerku mojega 
viernoga prijatelja u ralu i miru baru na W
........... Ona je liepa, bogata i ima talent i
liepe krieposti. Njeziti otac i ja smo vas više 
krat u duhu zaručili, dok ste vi obedvoje 
u igraču školu hodeča dieca bili «

Grof Vilhelm nju je anda na svaki na
čin želel pri toj svečanosti videti..............
Pak kad je iz hodnika pod on krov pred 
velikimi štengami stupil, za da vidi, jeli gde 
od kud njezina kočija dohadja, stupi pred 
njega jedna prosjakinja za dietetom na ru- 
kah i prije nego je imala vriemena rieč iz
ustiti, zapoviedi on slugam:

»Odstranite tu prosjakinju od ovud!« 
»Ah milostivni gospodin« — oglasi se 

sirota — »Meni i mojemu dietetu je zima 
i gladni smo!«

»Ja sam danas u jutro dal almuštva 
razdieliti.« — odgovori na kratko grof.

»Prosim iz milosrdja samo jedan mali 
darak« —veli medplačomsirota — »Zada bi 
si mogla kupiti kruha i malo drv; ja i moje 
diete nismo več dva dana nikaj jeli a u ko
mori nam je mrzlo, kak ovde vaui na 3niegu.

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

Kak je turk zgubil magjarska imanje.je 
i Thökölyi-a počel né več tak braniti, kak 
prije. Zbog toga je vnogo velikašov odstupilo 
od Thükölyia i jer su od Leopolda čekali 
oslobojenje od turkov, za to su s najvek- 
šom stranjkom k njemu pristupili.

Ali vezda, kak su nemei vidli, da je 
Tökölyi oslabel, su se počeli osvetivati nad 
magjari. Vnogi generali su sa kajkakovimi 
lažmi dobili dopust od kralja i onak uniš- 
tavali magjare. Najkrvoločniji je bil med 
ovimi Karaffa. On, da magjare iz zgornjih 
varmegjijah čisto vništi, se je zlagal pred 
kraljom, da je jednoj tajnoj uroti na sléd 
došel i da ove spolovi, je za poslavljenje 
krvnog suda prosil. Kak je dopust dobil, se 
je vu Kperješu okolo zaprl i galge je pred 
svojim obloku dal napraviti, da se tak leže 
raduje vu onem strahovitem mučenju, vu 
kojem su magjari délniki bili. On je rekel, 
da bi samo jednu žilu imel. koja bi k ma- 
gjarom vlekla, bi ju vun spuknul i na ogenj 
hitil. Takova mučenja je znašel, da se zbur- 
ka na to narav čavečanska, kada ove čila. 
Samo kad je več nekoje zmed kraljevske 
stranke počel mučiti, ga je nazad pozval 
kralj, krvoločnoga srdca Leopold.

1787-ga je vu Požon orsačko spravljište 
zezval skup Leopold. Na ovim spravljištu 
su se magjari odrekli od jusa slobodno zbi- 
ranjai pripoznali su, da bude kralj svigdar 
najstariji iz habsburžke familie, kak ova po 
muškim koljenu izumre, magjari si sami 
imaju juš zabrati kralja, koga hočeju. Ta- 
kajše na ovim spravljištu se je zbrisal i on 
zakon, da se plemenitaši slobodno zdigneju 
bez svakoga grčha proti kralju, ako ov nebi 
dobro vladal. Naproti tomu pak je Leopold 
prisegu položil, da bude zakone magjarske 
svigdar obdržal.

Niti Thökölyia je né prat i la več tak 
sreča. Leopold je Erdelja osvojil, ali nlegovu 
sloboščinu je vu kraljevskim listu potvrdil, 
zakaj se je onda i sin Apaffy odrekel od 
vladarstva i na meslo toga je »vojvoda> 
naziv i više imanja dobil. Thököly i pak jer 
je videl, da ga je oslavila sreča, je kakti 
emigranš odišel vu Nikodemiu i sa lém je

Dignjenimi rukami prosim njihovu milost 
za mali darak, diete mi od glada pogine!«

U tom hipu doleti kočija, a u njoj očekivana 
barunessa. Prosjakinja se je morala odstra
niti. — — Poslie, kad se je elegantna ko
čija odpeljala, je prosjakinja se povrnula. 
ali njezino diete nije se više plakalo, baš 
je on hip — — zaspalo.

I sirota sama, polag svega svoga glada 
je čutila, da su joj oči žmehke i ona pos- 
pana postajala. Ona se sedne pod krov pri 
velikih štengah, gde su kočije postajale. De
bele pahulice sniega su na zemlju padale. 
Jedan izmed gradskih slugah ju tu pri stu- 
pu čučeču spazi, te ju iztiera van izpod 
krova.

Sirota nije mogla dalje, kotrigi su joj 
okrepenili: ona se leže vani pri glavnih 
vratih kraj stupa u malo zavetje, pritisne si 
diete na prša, ali ono više nije kričalo — 
bilo je mrzlo — ukočeno — mrtvo — 
smržnjeno!

Ona to medjutim nije znala, pak je na 
sniegu na pol ležeča, zagladjena i zatrud- 
jena i sama zaspala, za da se više nepro- 
budi. Prije negoje za uviek oči sklopila, pog
ledala je još jedan krat na razsvietljene

s
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za malo vréme prestal rat med kuruci i la-
banci.

Kak je tak mir postal vu orsagu, je 
bečki kormán mislil, da je tu vreme* da 
Magjarsku čisto med austrianske drža
ve računa. Mislil je, da sa pod turkom i od 
hudih nemških generalov osljabljenom Ma- 
gjarskom to čini, kaj hoče. Da cilja postigne 
vu lakva mesta, gde su se majari pod tur
kom izpustili, je nemce i srhe nastanil, vno- 
gim velikašom pak je spojemal imanje i to 
svojim dragim nemcom spodaval ili pak 
kakli kraljevsko imanje osvojil.

Zatem je oglasil, da je Magjarska duž- 
na tretju stran dače austrianskih državah, 
i to né samo puk. nego i repovniki i ple
menitaši; reklo se je da proteštanti nesmeju 
slobodno vežbati svoju veru. Zvun toga su 
magjari morali zdržati nemške soldate, koji 
su haračili po célim orsagu.

Zbog toga je nezadovoljnost občenita 
bila vu orsagu, a kad pak se je i vodja 
našel vu osobi Rákóczy Ferencz a II-ga  
je buna vun vdrla proti Leopoldu.

Kákóczy Ferencz 11. je vladarskoga roda 
sin. Njegov oteč I. Kákóczy Ferenc, sin 
Kákóczy Györgya erdeljskoga vladara, je 
délnik bil Wesselényi uroti; a mati mu 
je bila Zrínyi Jelena, kči Zrínyi Petra, 
kojemu su vu Kečkom-Novom-Mestu gla- 
vu odsekli. Kad je I Kákóczy Ferencz 
vumre si je Thökölyia žela za muža, gdo 
je pollam, kak smo, več rekli vu Nikodemiu 
odišel. Ona je čez dvé godi ne vitežko bra
nila Munkács grada, a kad pak su ga nemei 
osvojili, je kakti verna žena, odišla za svo
jim mužom i delila se vu njegovoj žalosti. 
Sina, maloga Kákócy Ferenca je takajše so- 
bom hotela nesti, ali to njoj bečki kormán 
nije dopustil, nego je tak Ferenca, kak nje- 
govu seslru vu Keč dal donesti, gdé su ovi 
dva nemško uzgojenje dobili.

Skoro su postigli cilja nemei najme, 
da iz Kákóczya nemca stvoriju. On se je 
do 24 Ijeta né vnogo spominal magjarski i 
Leopold se zato nikaj ne bojal. kad je Ká- 
kóczy-u nazad dal njegovo imanje. Kákóczy 
ži je prije za senu vzel Amaliu, Hessenskog 
vladara kčer i samo tak je došel na svoje 
imanje.

Ovdi je Kákóczy mirno hotel živeti. Ali

obloke bogataša; još je mogla videti bogato 
nakinčene gospe i gospodične mirno plesati 
i kakti siene dohadjati i zginjavati.

Ah. da joj je tko samo jedan od onih 
hiljada biserah bil prikazal, koje su sve te 
gospe na svojih opravah i u lasih nepotreb
no nosile, ona bi si bila mogla drva kupiti 
za stopili se. kruha za svoje diete i toploga 
gunja za njih obodvoje ogrnuti — ali ona 
nije nikaj dobila.

Kada je poslie grof nieku grofica, koja 
je njegovi! zabavu svojom prisutnošču us- 
rečila. do njezine kočije sprovadjal, zadel 
se je nogom o niešto u sniegu ležečega, 
pak je za to svoje sluge pričel psovati. Oni 
odmah idu gledat, kaj tu u sniegu leži i 
najdu pod skoro smržnjenim sniegom uko- 
čenu — smržnjenu prosjakinju i njezino 
diete.

Polag sve halabuke, muzike, plesanja Í 
veselja zasnalo se je u bogato razsvietljenih, 
ugodnim mirisom cvietja napunjenih i toplo 
zakurenih šalah o strašnoj smrti prosjakinje. 
Tu se je ipak pokazala iskra milosrdja i što- 
vanje nevolje; ples je na jedan krat prestal 
a gosti su se hitro razišli jedan za drugim.

Kad je grof Vilhelm ostal sam, idei je



njegova gluboko videča duša ga je boljela 
nad trpljenjem puka. On je znal, da svaki 
od njega. kakli od sina velikih vitezov, čeka 
oslobodjenje. Veliko ubcanje je vežbal na 
Rákóczy-a njegov susedni velikaš Bercsényi 
Miklós grof. gdo je vse žalostne slabše 
predstavil Rákóczy-u, i nagovoril ga. da pri
me vodstvo nezadovoljnih i počme ral za 
slobodu.

Rákóczy je sve dobro previdel. i nje
gova domoljubnost je opel počela pianinih 
On je odlučil vodjenje kurucov proti Leopoldu 
prijeli, samo prilika je bilo treba čekali.

Prilika se je ne dugo našla. Leopold se 
je sa XIV. Ludvigom franceskim kraljom 
zvrhu španjolske korune posvadil. Rákóczy 
je nakanil savez napraviti sa Ludvigom, od 
koga je pomoč se ufal dobiti. Ali kak je 
pismo poslal franceskomu kralju, je lislo- 
noša ovo vu Beč odnesel i ondi pred Leo
poldom sve odkril. Niti se nije nadjal Rá
kóczy. kad su jeden dan nemški soldali vu 
njegvu sobu vdrli i njega odpeljali vu Beč- 
ko-Novo-Mesto. Ovdi je on ravno vu onu 
tamnicu bil zaprl, iz koje su pred nekojim 
Ijetom njegvog dedeka Zrínyi Petra na gla- 
vosečenje peljali Zatem su ga pred sud 
postavili, ali on je rekel, da njega, k akti 
magjarskoga, velikaša samo magjarski zakon 
more odsuditi.

Šest tjednov se je mučil tak vu tam- 
nici. Na zadnje je njegovoj ženi ipa k išlo 
po ruki, da ga je sa pomočjom Lehmann 
stotnika oslobodila iz rešta.

Od ovud je Rákóczy vu Poljsku po
begel. kam je još prije i Bercsényi bil sko
čil. Tu je stupil na savez sa francezkim 
kraljom.

Med tem je vu orsagu buna občenita 
počela postati. Kuruci su se skup zišli vu 
šumi pri Beregu i po poslaniki su prosili 
Rákóczy-a, da dojde dimo i vodjenje prek 
vzeme.

Na ovo pozvan je je Rákóczy 1703-ga 
vu orsag došel i pozval magjare, da se sa- 
kupiju pod njegovu zastavu, na koju su 
bile rčči »za Boga i zadomovinu* napisane 
Njegova stranjka se je nato na hitrom po- 
vekšala. K njemu je pristopilo vnogo veli
kanov, kak: Bercsényi Miklós, Bottyán János,

dole, za da mrtvu, koju su on hip \z dvora 
u družinsku sobu prenesli, vidi. Žene su ju 
ribale za u život ju dozvali — ali več je 
bilo prekasno. Njezina borba smrtju je bila 
tak jaka, da su joj mrtvo diete iz m kali od 
prsah komaj mogle oduzeli.

Grof je ostal preko jedne ure pri mrt- 
voj stali. Za tim je otišel gore, te je srdito 
strgal sve vience i nakite iz stienah šale, 
ih je zgazil te se je za tim zaklenul u jed- 
nu sobu. Za njim nije nitko smel iti. a dru- 
gog dana u jutro je bil još zaklenjen. U lih 
samotnih urah se ja u njegovoj duši poro
dilo veliko preduzelje: on je pred kipom 
svoje pokojne matere zagovor učinil.

Utemeljil je najme u varašu spital, i 
kad je sgrada bila do kraja sazidana te špi- 
talu više nikaj nije manjkalo, postavil se je 
on sam za bolestnike dvorečcga brata laj- 
kuša te je ovu svoju službu vršil do smrti.

Samo pet godinah je u lom svojem 
dpitalu kak bral milosrdmh živel i tielovna 
diela milosrdnosti vršil a onda je umrl. 
pošto je prije smrti c.ieli svoj imetak stra- 
nom na uzdržavanje Spitala i trih točkah u 
špitalskih regulah. s Iranom siromakom dal 
razdieliti.

Károlyi Sándor, koji su mu i vodji postali, 
zalem vnogo više velikašov.

Ovi su sada započeli ral prot i laban
com. Još nije minula 1703. godina, več su 
kuruci osvojili célú gornju Magjarsku, a 
1704-ga med Dunom i Dravom stoječi del. 
a zalem i Erdelja. Leodoldovi sold »ti su vu 
više mestali pobitku trpeli. Po osvojenju 
Erdelja je vu Gyula-Eehérváru orsačko sprav- 
lište bilo, gde su Rákóczy-a za vladara 
Erdelja zebrali.

Leopold je videl veliku sreču Rákóczy- 
ovog oružja, zalo se počel pogajati sa Rá- 
kóczvom, zbog toga je Széchenyi Pavla čr- 
šeka poslal vun. Ali prije, kak bi pogodbi 
kraj bil. je Leopold vumral 1705-ga. Na 
magjarsko prestolje ga je njegov stariji sin 
József sledil

(Oalje sledi.) Loparits.

K A J  J K  N O V 0 0 A 'i

S p o m n i  k r a l j i c e ,

Spomen Jalžabele kraljice su po celim 
orsagu obdržali v pondeljek. Bile su svete 
meše za n ju. nadalje po školah su se sve
čanosti držale. Kak smo lo nezdavnja i pi
sali. da Preuzvišeni duhovni stol je odredil 
školam po Medjimuriu. da deca imaju na 
iaj dan črnu mesu poslušati. Tak je bilo vu 
Čakovcu, Strigo vi. Legradu i l.d..gde su svečanu 
tnešu služili za pokojmi kraljicu, pod kojom 
su školska deca [»od vodstvom navučiteljah 
nazočna bila.

S v e č a n o s t  k a t o l i č k i h  t l v n z tv a h .

Lčpe svečanosti su bile vu Budapešti ovo- 
ga meseca 7., 8.9., 10.,i 12-ga. Sedmoga i osmo- 
gaje bilo orsačko veliko spravljište kalholičkih 
družtvah: de ve toga orsački kongres krsljans- 
kih savczov i eucharističko spravljište; de- 
setoga svečanost »Veki večna prošnja« druži
va na spomenek Jelisavete kraljice; 12-ga 
Budimpeštanskog oltarskog druživa svečanost 
na spomenek pokojne Ciráky Janošove žene 
grofice. Sve svečanosti su se sa lépőm svr- 
bom savršile.

V o p a z k a  m la d l č o m .

Poleg zakona zaradi [»(»pisanja onih, 
koji su za vizitu. dužni su se prijaviti svi

Med ostalemi- točkami špitalskih regu
lah pak one tri točke, za koje je još po- 
sebnu šumu novac ostavil, glase:

L Počemši od svetka sviuh svetili (l No
vembert [>ak do svetka sveloga Marka (25 
April) neka se u ovom »zagovornom dpitalu« 
dvie velike šale dobro kure i neka budil 
iste siromakom dan i noč otvorene. L pod- 
nc i u sedam šalili na večer ima se sva- 
komu prisutnomu šalicu dobre tople juhe 
bezplalno dali.

2. Milosrdne sestre imaju preuzeti 
dvoiim za matere i diecu.

3. Svake godine o božiču imaju se topli 
gnuji i drva svim potrebnim u varašu, bez 
razlike viere, spola i slabša porazdieliti.

Spital taj i danas liepo uspicva i cvate 
u jeduom malom varašineu doljnje Austrije 
u čijoj okolici je dosla slavjanskih naselbi
nah, koji se bave vrtlarstvom i svoje vrtne 
proizvode u varoše, dapače i u sam Beč 
na sajam noše. Tamo je zovu die Krobo- 
ten«.

Em. h o / l n y ,

oni mladiči, koji su se 1877., 1878. i 1879-oga 
rodili. Dužen se javili svaki ovaj mladič 
pred poglavarstvom svoje občine, ili pak 
ako v tudji mesti stanujeju, pred poglavarst
vom one občine, gde stariuju, v kojim slu
čaju dužni su svedočno pismo prikazali 
Javiti se moči s peršonom i v listu. Koj sam 
se nemre javiti, onoga moreju roditelji, ili 
tutori prijaviti. Zamudjene prijave se poleg 
zakona kaštiguju

h a m e n i to v a n  č lo v e k ,

V Domasnia zvanoj, krassó-szörény vár- 
megjiuskoj občini su dva poljodelavci nepri- 
atelji bili svomu susedu. Srdih su se na nje
ga tak, da niti nisu ga mogli gledati, pak sa
mo su priliku iskali, da moreju s njim 
zvršiti. Ove dane n i večer, kad bi dimo 
išli z krčme, zapazili su, da pred njuni ide 
onaj, na kojega sc oni lak srdiju. Oružje 
nisu imeli prisebi, pak zato su dokončali, 
da ga budeju s karnenjom zatukli. S jednim 
velikim kamenom su ga po sluhu zgoddi. 
na kaj se nesrečni človek skup zrušil. Paj
daši su onda k njemu skočili i s kame
njem su ga tak stukli, da na lletnoma je 
vumrl. Drugi dan punoga v krvi, mrlvoga su 
ga našli drugi ljudi. Žandarstvo je na llel- 
noma ziskalo i spolovilo nevaljane urnornike

S t e k l i  č lo v e k  v  S z e p e d in u ,

Velika čuda je bila za videli ove dane 
v Szegedinu. V jednoj vulici je jeden s pra
hom. s blatom zamazani človek drkal gori 
doli lajajoč, zube škripajuč. Vnogi ljudi su 
onda gledali loga svikak oslekljenoga člo
veka. koj se onda med ljudmi zmešal i gri
zel je sim lam Nato su došli policaji i s 
težkom mukom su ga doli podrli i zvezali. 
Čez celo noč je larmal v spital zaprli člo
vek: na jutro je onda malo vtihnul i prosil 
je. naj ga odpusti ju, jer mu več nikaj ne- 
tali: Deležnika su onda spitali i prepoznali 
su ga. Vajda Antal, pekarski pomočnik je. 
koj je čež Ijeta samo z zologa živel, da po or
sagu svakoga Spitala poišče s kajkakvirn, sa- 
«no zvuna kazanim betegom i v najbolšem 
zdravju obavlja svoje dane bez svakoga dela 
Vajda je s naredbom ministarskom prepo
vedani iz svakoga Spitala [»o orsa
gu. Kad bi ga doktori sprevizilerali, s veli- 
koni prelriganostjom se je branil, 
ali svikak se je vkanil, pak zabadava si je 
rabil grlo čez jeden dan i noč.

M a le  n o v o s t i  i z  M e d ji  m  a r j a .

Vu Č akovcu  se je sveta meša držala
o. m. 22-ga vu klošlerskoj cirkvi na čast po
kojne kraljice Jelisavete. — Poleg Prelogu 
su ravnanje Drave pod vodstvom Maulbeck 
indželera započeli. Z biranje  nó táriu sa . 
Vu Čakovcu su za zvunašnjili far nótáriusa 
IMiehla Béla notariuša zebrali. — U obrot-  
vor. Dunay Angela grofica iz Štrigove je 
prije, kak je odputuvala. 200 Irt. dala na 
dobre čine. Iz ovili bude 100 Irti siroma
kom, 100 Irti pak za novu vuru na turnu

Vnogo pen oz e si p  n  šparu on, koj pri 
MA ) k il ŠALA MOXII (druga č Hochstnger vu 
Čakovcu, polje g  kloštrn) si priskohi sta c tinsko 
potrohoče. Pri njem je  moči sve vu najtalo- 
šoj coni kupiti, pokohdoh hudo svoj štacun 
po/jog razprodaja, do kraja zaprl.

Odgovorni urednik
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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