
A XX-ik század.
A természet jogrendje ugyan még nem 

jelzi az uj század elérkeztél, de hivatalosan, 
a pápa rendelkezésénél fogva, beléptünk 
a XX-ik századba. Boldog mosoly ül ki az 
arczokra s az ismerősök vidáman köszörűik 
egymást: — Boldog újévet! És Ián senki
nek, vagy igen kevésnek téved eszébe végig
szaladni az imént múlt századon, mi gaz
dag volt eseményekben s mi megnyitója volt 
annak az uj kornak, mit sajátképen modern
nek kereszteltek el, s melynek sajátságait, 
jó-rossz tulajdonságait az uj század van hi
vatva kultiválni. Pedig a kimúlt évszázad 
történelmünkben kiváló helyet loglal el bő 
eseményeinél fogva, melyek közül nem egy- 
kettő Európát forrongásba hozta, sőt kiha
tással volt az uj világrészekre is. Az Euró
pát verő nagy Napoleon világbirodalmi esz
méje vájjon nem renditette-e meg a föld
tekét? A franczia város forradalom nem 
keltette-e fel Európának rabiga alatt gör
nyedő népét a kábulásból ? Olyan esemé
nyek sorozata a 19-ik század, mik néha na
gyon is meghibbanlották az egyensúlyt né
pek, országok létének kérdésénél s a me
lyek kihatással lesznek a következő szá
zadra is.

A találmányok és felfedezések kora volt



ennek a világánál magasztos föladatát minél 
eredményesebben, minél fényesebben telje
síthesse — itt a Haza kétszeres határszélén!

S hogy siker koronázta áldozatkészsé
gét, tanúskodik róla egész gárda, városunk 
legifjabb nemzedéke — mely az intézetben 
nevelkedett s mely szeretettel gondol vissza 
az itt töltött kedves órákra. Tanúságot tehe
tünk róla mi, kik büszkeséggel láljuk, Ha
zánk csengő nyelve gögicsélő ajkaikon mily 
kedvesen hangzik; mily mértékben vitték és 
viszik bele drága kincsünket a család szen
télyébe s óriási sikerrel mozdították s moz
dítják elő a magyarosodás ügyét, társadal
munk idegen nyelveket beszélő különböző 
rétegeiben.

Oly eredmények ezek, melyek csügge- 
dést nem engednek; melyek lankadást nem 
tűrnek; ellenkezőleg újabb élelem gyűjtésére 
ösztönöznek, hogy félúton meg nem állva, 
fölfrissitett erővel tovább küzdjünk, hogy a 
legteljesebb mértékben valósíthassuk meg azt, 
a mi inlencziónk volt akkor, a midőn a 
kisdedóvás ügye érdekében első Ízben lö- 
mörülénk.

Azért most, a mikor az ötödik cziklus- 
nak kapuzárása előtt ismételve fordulunk a 
nagyközönség elé, szózatunk a szívhez szó!; 
azokhoz a szivekhez, melyeknek húrjait 
már annyiszor sikerült megrezegtelnünk s 
melyek harmonikus akkordjaiban az ügy
szeretet, az emberszeretet, a hazaszerelet 
dallama csendült meg mindenkor s szülte 
azokat az alkotásokat, melyek önérzetünket 
emelik, büszkeségünket fokozzák.

Erős meggyőződésünk, hogy most sem 
csalódunk!

Csáktornya városának társadalma lobo
góját nem hagyja cserben ! A jövő cziklus- 
ban is ott lesz mindenki a szent ügy szol
gálatában !

Meghozzuk áldozatunkat a Haza oltá
rára; mivel ennek a bástyáit építjük, a mi
kor a kisdedóvás ügyét pártoljuk; mert erő-

amint az ajkak kedvesen mondották neki: »Her
vadton is mily szép a rózsa . . .« — Megnyugodott, 
De eljöltt a hervadás idője ő reá is, a kór, mely 
kezdetben képzelődésnek látszott, rohamosan ke- 
gyetlenkedett. Mig járni tudott, még tűrte sorsát, 
mert naponkint láthatta őt. De mikor képtelenné 
lön a mozgásra, érezte csak a végzetes csapás 
iszony uságát.

S hozzá nagyon csalódott is. Szépségének 
teljes fejlődésében volt a lány. Körülrajongták, 
ünnepelték, úgy hogy szive csakhamar közönyössé 
kezdett válni a beteg nyomorék iránt.

Ez eljárogatolt hozzá, de később mindig 
ritkábban. Kerülte az árnyékot, mert szerette a 
fényt, s igy feledt könnyen, nyugodtan . . .

Megáll a kis háromkerekű kocsi. Haza érke
zett a beteg. Valahogyan bevánszorgott szobájába, 
a hol szeretett volna gondolatával szabadulni a 
világtól nem emlékezni semmire, de szüntelen 
előtte volt a múlt élénken, teljesen. Ám nem volt 
vád a szivében, csak mély fájdajom. Lelkének fel- 
ujult fájdalma növelte betegségét, úgy, hogy e 
naptól fogva szüntelenül fekvő beteggé lön. Lát
hatólag veszítette erejét, csak a szemek lartották 
meg mély tüzüket. Az orvosok lemondtak róla, 
mert belső szerveit rongálta immár a kór.

Egyik szép májusi napon különös vágy tá
madt szivében. Oly kedves volt a beszökő nap
sugár, s mintha hívta volna őt. Szabadba vágya
kozott. Úgy tették a kis kocsira s ismét tolta 
ugyanazon mosolygó gyerkőcz.

Ép lakodalmas menet vonult eí az utczán 
menyekzős ruhában. S megismerte a menyasszonyt 
hosszú, csipkés selyemruhájában. Mintha öröm fu
totta volna át árosát, odaképzelte magát vőle
génynek, s a kis fiú öszlönszerüleg tolta a menet 
után a kocsit, hogy tovább tartson a beteg illú
ziója, zavart Alma. A templom előtt megállották.

sitjük a nevelés révén a magyar fajt; itt 
rakjuk le a kultura első alapjait; általa a 
humanizmus szolgálatába állunk; s itt vér
tezzük fel magunkat arra a nagy munkára, 
melynek gyümölcséül: az érzelmekben és 
nyelvben egységes magyar nemzet megterem
tését álmodjuk !

Tisztelettel esedezünk tehát a tegnap 
megtartott választmányi gyűlésből kifolyólag 
csatlakozzék hozzánk mindenki; Írja alá 
mindenki, ki csak teheti, a kibocsátandó 
gyűjtőivel a következő három évre, (csak 
évi 2 forint dij), hogy minél nagyobb szám
ban bocsáthassuk magunk elé kisdedeinket 
s gyűjthessük őket össze annak az intézet
nek a falain belül, mely a humanizmus 
szolgalatéban gondoskodik szeretettel azok
ról, kiké a Megváltó ürökigaz szavai szerint 
a Mennyek országa !

Csáktornyán, 1899. deczember havában.
Tisztelettel

A K isdedóvó-Egyesület 
választm ánya.

K ü L 0 N V É L É K.

Boldog uj évet kívánunk lapunk ol
vasóinak, előfizetőinek és szives munkatár
sainknak! Az Eg áldása legyen minden há
zon ! Hozzon az uj esztendő minden csa
ládba egészségei, jólétei, békét boldogságot 
és sok örömet !

—  Kérés. Tisztelt előfizetőinket és la
punk minden jóakaróját és barátját kérjük: 
szíveskedjenek a »Muraközt« az uj eszten
dőben is szives pártfogásukba venni, régi 
előfizetési tartozásaikat megfizetni s az elő
fizetéseket megújítani! Szives munkatársain
kat pedig arra kérjük, hogy a közjó érde
kében szíveskedjenek ezután is közremű
ködni, lapunkat népies irányú közleményeik-

mig benn ezalatt két szív egyező szerelmére az 
áldás szállott alá. Mikor a »holtomiglan« elhang
zott, a szegény nyomorék arcza mintha inegdi- 
csőült volna, fölemelkedni látszott testével, min
den izma megrándult és visszaesett.

Kijött a menet a templomból, a kis kocsi 
utánuk indult, közbe nagyokat zökkent, de nem 
bántotta a benne ülőt. A menyasszony többször 
visszapillantom, s borzadva látta, a mint két 
üveges szem mered rája mozdulatlanul, üresen .. .

S a gyerkőcz csak tolta utánuk a kis kocsit.

A mesterem.
Sosem tanított dalra engem 
Se fürj, se csalogány,
Ábrándos éjjel nem marengtem 
Ezüst hold sugarán.

Viharzugást, szellősóhajtásl 
Nem lestem el róha,
Csergő patakra nem figyeltem.
Miképen lejt tova.

Erdők árnyán nem ha Iga tóz la in, 
Falombja mint suhog,
S porladt hősökről mit regélnek 
Hajlongó cziprusok.

Mi volt hát, a mi dalra hangolt ?
— Halvány arcz, méla szem,
S egy rózsaajk, mely az enyémhez 
Tapadt szerelmesen

Fehér J

kel ellátni, főleg pedig a vidéken előforduló 
eseményekről minket minden alkalommal 
értesíteni Lapunk csak úgy töltheti be hiva
tását s úgy felelhet meg feladatának, ha fő
leg azok, kik állásuknál fogva a muraközi 
népnek a vezetői, a »Muraközt«, mint e 
határszéli magyarság hazafias, emberbaráli, 
közgazdasági és közművelődési törekvései
nek orgánumát erkölcsileg, anyagilag és tol
lal támogatják.

—  Eljegyzés. Gaál Ferencz sátoralja
újhelyi főgimnaziumi tanár a napokban el
jegyezte Révai Miksa nyug. közs. isk. taní
tónak kedves leányát, Ilonkát, keszthelyi 
közs. isk. tanítónőt.

—  Jótékonyság. A Szeivert-vendéglőhea 
létező asztaltársaság 65 frtot gyűjtött össze 
a lefolyt év folyamán, mely összegen 20 pár 
csizmái vásárolt és osztott ki a Csáktornyái 
polgári, elemi és gyakorló iskolai szegény 
tanulók közölt.

—  Halálozás. Kovacsics Ignácz nyugal
mazott tanító e hó 24-én 49 éves korában 
Hideghegyen hosszú szenvedés után elhunyt. 
Az elhunyt régebben lapunknak is buzgó 
munkatársa volt. Nyugodjék békévei!

— Az esküdtbiróság tagjait az 1900. 
évre a nagy-kanizsai törvényszékhez össze
állították s az esküdlek névsorát nyilvános
ságra hozták. Az alaplajslromból kiválasztott 
esküdtek száma 180 rendes és 60 póttag 
Vidékünkről a következők vannak az esküdt
biróság tagjai között: Bezéthy István ügy
véd, Csesznák József ügyvéd, Grész Alajos 
ügyvéd, dr. Hajós Ferencz ügyvéd, dr. Ke
mény Fülöp ügyvéd, Simon Károly takarék- 
pénztári hivatalnok, Szilágyi Gyula ny. grófi 
titkár, dr. Tamás János ügyvéd, Tóth István 
tiszttartó, Wollák Rezső ügyvéd, Ziegler Kál
mán kir. közjegyző.

— A stridói kerékpár-egyesület f. évi
deczember hó 31-én — szilveszter estén — 
a »Nemzeti vendéglő«-beni saját helyiségé
ben tréfás tombola-estélyt rendez a szegény 
tanulók javára.

—  Esküvő. Hamburger Géza nagy-kani
zsai pékmester f. hó 20-án vezette oltárhoz 
a Csáktornyái izr. imaházban Kluger János 
bottornyai vendéglős kedves leányál, Katicza 
kisasszonyt.

— Kinevezés. A cs. és kir. szab. déli 
vaspályatársaság budapesi igazgatósága Lib- 
hard Béla Csáktornyái vasúti gyakqrnokot 
hivatalnokká nevezte ki.

— Előléptetések. A cs. és kir. szab. 
dél vaspályatársaság budapesti igazgatósága 
Politzer Adolf és Feledi Miksa Csáktornyái 
vasúti liszteket ellenőrökké, Rontó Ede és 
Buchwald Ernő vasúti hivatalnokokat pedig 
fizetésükben léptette elő.

— Közgyűlés. A Csáktornyái kereskedő 
Ifjak Önképző-Egylete f. hó 20-án tartolta 
évi közgyűlését. A gyűlést Weisz Miksa egy
leti elnök nyitotta meg, s három évig viselt 
tisztségéről leköszönt. Az egylet volt elnö
kének jegyzőkönyvi köszönetét szavaz. Je
lenleg az egyletnek 40 rendes tagja van, 
melyet a rendes és pártoló tagok vehetnek 
igénybe, 170 kötetből áll, járat 4 napilapot, 
2 heti képes- és 2 élczlapot. Az uj tisztikar 
a következőleg alakult meg: elnök Kemény 
Jákó. alelnök Kopjár Sándor, titkár Heinrich 
Sándor, pénztáros Heinrich Oszkár, háznagy 
Lukofnyák Bernát, könyvtáros Lackenbacher 
József, helyettes könyvtáros Blau Kálmán, 
választmányi tagok: Stern Lipót, Weisz Sán
dor, Füredi Rezső, Hoffmann Gyula, pót
tagok: Wulsák Miksa, Korpics Rezső.



—  Karácsonyfaünnep Perlakon. Igen 
szép és megkapó karácsonyi ünnepély folyt 
le a dunántúli közm. egyesület perlaki óvo
dájában, mely f hó 24-én délután fél 5 
órakor vette kezdetét a közönség óriási ér
deklődése mellett, úgy hogy a tágas terein- 
bnn ember ember hálán tolongott, a kik pe
dig a teremben nem kaphattak helyet, azok 
a mellékhelyiségekben hallgatták az ünnepet, 
ha már a szép látványban nem gyönyör
ködhettek. A terem egyik oldalán színpad 
állott, háttérben Jeruzsálem látképével, mel
lette oldalt fényözönben üsző karácsonyfa 
és a betlehemi jászol volt látható. A kis 
ovudások szép pásztorjátékot adtak elő. A 
szereplők közt láttunk 3 helyes ördögöcskét, 
gyönyörű földangyalál, több szép angyalkát, 
kis pásztorokat és pásztornőket szép és hű 
coslumekben ékeskedve. A kis szereplők bá
mulatos készséggel, zengő magyarsággal ad
ták elő a darabot, mely a szülök és a haza
fiak szeméből örömkönnyeket sajtolt ki. Az 
ünnepély végén az óvódás kis fiuk puskát, 
a leánykák babát kaptak, a közönség pedig 
jóleső megelégedéssel távozott a szép ünne
pélyről. Az ünnepély rendezésénél közre
működött az ovodai hölgybizottság Grész 
Alajosné úrnő — mint ovodai alelnök — 
fáradhatlan vezetése mellett. A színpadot dr. 
Szabó Zsigmond és Németh Gyula urak állí
tották föl. Végül elismerés illeti a páratlan 
buzgalmu óvónőt, Grófi Gizella urhölgyet, ki 
kitűnő szakképzettséggel, lelkes honíeányi 
érzelemmel működik óvodájában, mely a 
magyarság terjedésének valóságos melegágya. 
Ha minden község fog ily ovodát bírni, 
akkor a magyar nemzet győzelme a nemze
tiségek felett elvitázhatlanul bizonyos.

—  Műkedvelő előadás Csáktornyán. F. 
hó 25-én. vagyis karácsony elsč napján este, 
műkedvelő előadás tartatott Heinrich Dávid 
helybeli lakos házában, szép számú közön
ség jelenlétében. Színre került >A szerelmes 
fiatal gróf.« Írója Ebenspanger Betti kisasz- 
szony, ki darabjával a jelenlevő közönség 
oszlatlan tetszését nyerte meg. A szereplők, 
kik kifogástalan előadásukért mindnyájan 
dicséretet érdemelnek, a következők voltak: 
Ebenspanger Betti kisasszony mint Sshwar- 
zenberg gróf, Hirschmann Berta kisasszony 
mint Schwarzenberg grófnő, Ebenspanger 
Minka kisasszony gyermekük a fiatal gróf, 
Heinrich Fanni kisasszony mint társalgónő 
és Hirschmann Czilli kisasszony mint szoba
leány. Daczára annak, hogy a férfiak szere
pét is hölgyek játszották, az előadás kitü
nően sikerült, miről a sürü taps telt tanú
ságot, mit szép hölgyeink valóban meg is 
érdemeltek. Az előadás után táncz követ
kezett, melynél Vinczek bandája húzta a 
taipalávalót, s az ifjúság ugyancsak kitett 
magáért, mert a szép mulatság világos reg
gelig tartott.

—  Ügyészségi megbízottak. Az igazság- 
ügyminiszler a nagy-kanizsai kir. ügyészség 
kerületében a Csáktornyái kir. járásbíróság 
mellé ügyészségi megbízottul Szalmay Jó
zsef szolgabirót, helyetteséül Himfy Lajos 
járásbirósági aljegyzőt, a perlaki kir. járás
bíróság mellé ügyészségi megbízottul dr. Ta
más János ügyvédet, helyetteséül Mayer Ká
roly aljegyzőt rendelte ki.

—  Gazdasági téli tanfolyam. A nagy- 
méltóságu földmivelésügyi m. kir. miniszté
rium Perlak község gazdaközönsége szá
mára gazdasági téli tanfolyamot rendezett. 
Ezen téli tanfolyamon az okszerű gazdál
kodás, nevezetesen az állattenyésztés, föld-

nűvelés és a gyümölcsfa tenyésztés adatik 
elő. Azonkívül a tanulók a kosárkötésre is 
taníttatnak. E tanfolyam a múlt héten nyit
tatott meg. A tanfolyamra 20 tanuló véte
tett fel, kik mind az előadásokon mind a 
kosárkötés tanulására megjelölt időben pon
tosan megjelennek s szorgalmasan dolgoznak. 
A tanfolyamon Gyulay Károly tanitóképezdei 
szaktanár a tanfolyam vezetője, az állat
tenyésztés- és növénytermelésről, Tólh Sán
dor népisk. igazgató pedig a gyümölcsfa te
nyésztésről tart előadásokat.

—  A Csáktornyái keresk. kaszinó f. hó 
26-án tartotta rendes közgyűlését a tagok 
élénk részvétele mellett .Az évi jelentés és a 
számadás előterjesztése után az igazgató-vá
lasztmánynak a felmentvéuy egyhangúlag 
megadatott. Az eddigi elnökség — mely 
alatt a Kaszinó szép fejlődésnek indult — 
mandátuma lejárván, uj választás történt. 
Megválasztattak: elnökké Hirschmann Adolf, 
alelnökké Hochsinger Sándor, választmányi 
tagokká: Mózes B., Strahia Ferencz, Wollák 
Rezső, Strausz Sándor, Mayer Ármin, Bach- 
rach Győző, Gráner Mór.

A látóerő fokozása. Kitűnő és ár
tatlan szer a látóerő fokozására és fentar- 
tására ama szokás, hogy a szempillákat, mint 
a szemöldököket és halántékot naponta, leg
jobban közvetlenül lefekvés elölt, hideg víz
zel megnedvesitjük. Tényleg nincs is ami a 
szem idegerejét jobban és tartósabban erő
síteni és azt a vérrel való tulömléstöl (a 
legtöbb szembaj oka) biztosabban védené, 
mint ez az egyszerű és ártatlan szer. Alkal
mazzuk többször naponta, ha a szem épen 
erőltetésnek van kitéve. Minden más erősítő 
szert csak orvosi rendelésre alkalmazzunk 
Már sokan vesztették el látóképességüket, 
látszólag ártalmatlan szerek használata által.

Vörös orr. Ilyenkor télen majdnem 
minden testrészünket megvédhetjük a hideg 
ellen, csak az orr marad fedetlenül és köny- 
nyen elfagy. Néha a fül is osztozik e keserű 
sorsban, de ez is meggyógyítható, ha tiszta 
kámforspirituszszal naponta többször meg
dörzsöljük. vagy pedig 12 rész kámlorspiri- 
tuszhoz l rész sáfránytinkturát keverve, szin
tén bedörzsölésre használjuk.

A Dedek féle Szentek Élete cziinü nagy 
vállalatból megjeleni immár a második füzet is, 
mely a Január 0-től Január 12 óig előforduló 
szenteket hja le. A füzet élén (luido Reni világ
hírű festménye Krisztus Urunk keresztelése lát
ható folio nagyságú, rendkívül jól sikerült tónus
nyomatban. A kép hal mezejében áll az Üdvözítő 
áhítattól áthatott magasztos alakja. Lábait a Jor
dán vizének habjai csókolgatják, mögötte az Ur 
angyala, feje fölött, a magas egekben a Szentlélek 
galamb képében alászálló alakja látszik. A jobb 
mezőben, egy kiálló sziklatömbön kér. szt. János 
térdel. Baljában egy keresztben végződő botot 
tart, mig magasra emelt jobbjával a keresztvizet 
hinti az Ur lehajtott fejére. A meghatottsággal pá
rosult mély tisztelet, mely szent János arczárói, 
egész lényéről lesugárzik, még a tegridegebb lel
ket is melegséggel, érdeklődéssel, áhítattal tölti el. 
A háttérben az ihletett hívők meghatott serege 
látszik. A füzet többi képe részint modern fran- 
szia festők, részint régi hírneves metszők kitűnő 
alkotásainak sikerült másolatából áll. Kiváltképen 
ki kell emelnünk: a Vizkereszt ünnepe, szent Bá
lint püspök, szent Vilmos bourgesi érsek, szent

Theodór apát képeit, valamint azt a jelenetet, 
melyet szent Luczián életéből Cserna Károly jeles 
rajzolónk ónja örökített meg s mely megmagya
rázza ama szokást, hogy az oltáron mindig vala
mely szent ereklyéit kell elhelyezni. A remek má
sodik füzet csak felcsigázta azt a várakozást, me
lyet e nagyszabású mű mindenkiben méltán kel
tett. Ismételten felhívjuk a Szentek Életére olva
sóink b. figyelmét és igen melegen ajánljuk azt 
minden keresztény család pártfogásába. A mű 52 
füzetre van tervezve és egy füzet ára 25 kr. A 
művet, mely az esztergomi főegyházmegyei ható
ság jóváhagyásával jelenik meg, 6 színes, 50 fe- 
fekete műlap és körülbelül 350 szöveg közé nyo
mott kép fogja díszíteni. Megrendelhető minden 
hazai könykereskedőnél, valamint a Pallas Írod. 
és nyomdai részvénytársaságnál, Budapest, V., 
Kálmán 2.

—  A Horgony Pain-Expeller igazi, népszerű 
háziszerré let!, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalorn, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való be- 
dürzsölések mindig fájdaloincsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedürszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsölésként az Influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és l frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottanmint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Kxpeller« vagy *Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké'ünk figyelni.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinali. naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

K nji/a ra 1* isch el Filipova, ^  horvatekom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol lela . . . . 2 frl 
Na četveri leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

t

XX-to stoletje.
Milo se čuje glas dalešnjeg zvona ob 

polovice noči Svetog Silvestra. Velikog mrt- 
voga oplakuje! Jedno stoletje je taj mrtvi. 
Jedna sekunda preko dvanajste vure i stu- 
pili smo vu prvi dan XX. stoletja.

Jezero devetsto! Tuliko je godinah, da 
se je malo detešce narodilo vu betlehemskoj 
štalici, mir i svetlost donesujuče na svet.

Od onda se je kaj-kaj pripetilo. Države 
su se utemeljile i države su propale, samo 
svetlost, koju je malo detešce doneslo na 
svét, je svigdi, kam su njezini traki dosegli, 
nadvladala krnicu.

Propala je velika GrCka. propala je 
Rimska: tu vidimo male narode, kak se 
dižeju nad ruševinami ovih d vej uh. Potlam 
pak je selitba narodah. — koju je naš 
magjarski narod zaključil, preobrnula 
mir Europe, ali ovi svi se prije-potle nak- 
loniju pred velikim simbolumom mira i 
ljubavi: pred križom.

Ali i XIX. stoletje ima bogatu povesi. 
Tu vidimo na početku veliku bunu fran- 
cuzku, sa tragičnom propastjom Bonaparte 
Napoleona; savez nemških državah; okolo 
polovice vitežki rat za slobodu rnagjarov i 
žalostni konec ovoga: zatem rusko-turski 
rat; prusko-austrijski rat; Austriju vu ve-

likoj pogibelji; zatem pomirenje dinastie sa 
magjari. To su sve znamenite crtice iz 
povesti narodah.

Na zadnje su vladali prisiljeni slobos- 
činu dali puku i ustavu državam. Tak nas
tane onda mir med narodi.

Ali vu najnovešim vremenu vnogi 
zlorabiju sa sloboščinom. Tu vidimo kaj- 
kakve divje »izmuše«, kakti strašne nepria- 
telje vere, ljubavi i svakog plemenitog na* 
preduvanja.

Mi sa tvrdiin ufanjem stupimo vu 
XX-to stoletje. Sledimo započetog puta, 
ufajmo se vu Doga, ljubimo domovinu, tak 
bude sa sledečim stoletjem i sunce mira 
izišlo, naopak nemir i vekivečno borenje!

ts.

Sadovno drevje.
i.

Dilo je takvo vréme — jako stari 
ljudi još to pamtiju, da se zemeljski gos- 
pon obrinil za posle i nevolju siromaka 
človeka zato, jer su mu ovi bili Stanovniki 
ili slugi. Pred petdeset jednim leto je došlo 
vréme, kad se je robotstvo zbrisalo i koj- 
koj je na svojim imetku tak, kak je znal, 
si je tiral svoje posle, pak od onda smalim 
gazdom se nišči nije brinil.

Na drugi put smo zašli o zadnjem 
vremenu, brigu imaju na gospodarstvo ma-

loga gazde, za težake se briniju da k zas
lužku zajdeju, obriniju se za njega po putu 
zakona, pak osobito gosp. minister zemljo 

i gospodarstvo podiže i osobitu brigu ima 
| na one, kojim imetka na fletnoma moči 
I prehoditi, da oni iz toga dober dohodek 
imaju.

Dakle poinagaju malim gazdom po- 
vanje konjov, rogovate marhe tak, da rnužki 
spol v maloj ceni daju: siromaška gazda- 
rica mladinu, jajé svilnoga kukca, gazda 

Izrnjé za sejati, sredstva, podvučavanje itd., 
ali za male peneze dobi još nekaj skorom 
zabadava, kaj mu velikoga hasna donese, 
ako ga ohrani\ pak se mu nemili onaj 
mali trud, kojega brižljivo odganjanje zroči: 
ovo je sadovno drevo pak jako dobro 
čini naš zemljo delavskih poslov ministei 
vu tem poslu.

Občinski sadovnjaki zabadava dobiju 
cépe, kaj pak je ravno tuliko, kak bi 
gazdi dobili, jer občinški sadovnjak je 
zato, da se drevje z njega med Stanovniki 
razdeli.

Tak mislim, da misel gospona minis
tra vu poslu sadovnoga dreva je sledeča: 
Svako drevo, koje roditi poče, jako malo 
hudem rekel, čez Ijeto donese za jednu 
korunu sada, ako dakle svako Ijeto razde
lim med redovnike, navučitelje, male gazde, 
poljodelavce dva millione drevja, ove po- 
sadiju, stira zmed slo okolo šestdeset, onda 
bi čez Ijeto šeststojezer stiralo korenje v 
zemlji naše domovine i čez deset ljet bi

Z A B A V A

Uspomena na moja mater.
0 uspomeni na svoju pokojnu mater 

vrlo liepo piše učeni benediktinac i profes- 
sor theologičke fakultete u Solnogradu Pa
ter doktor Coelestin, pak vam lioču glavnu 
stvar iz njegovog opisa priobčiti tum name
nim, da time zasejano sieme na plodnu 
zemlju opadne.

On veli: Ja sam bil od prilike pel go
dinah star, moj najmladji bratek je ležal u 
zibki te je spaval. Bilo je na večer. Mati je 
rekla: »Dieca hajdemo molit, vrieme je za 
spavat iti!« — Ona se je poleg zibke na 
pod kleknula a mi dieca okolo nje; zalim 
je spavajučemu brateku ručice skupa složila 
na molitvu i onda je s nami skupa molila 
naše kratke večer nje molitve. Kad smo 
svakdašnje molitve dovršili bili, je rekla: 
»Dieca, sutra je dan i spomenek svetoga Jo
žefa. naš mali Jožek bude sutra godovnjak, 
mali siromačec jo* nežna k-svojemu patro- 
nu moliti, hočemo anda mi miesto njega 
moliti.« Mi smo molili, a materi su od ga- 
nutja suze tekle. Mnogi bogati ljudi kod bi

kovih prilikah, kada čiji imendan obsluža- 
vaju, običaju gostbe obdržavati, a šampanjac 
samo teče kakti voda. Mojoj materi pako 
su tekle suze, a one su angelski šampanjac.

Jedne nedelje sam išel s mojom mate- 
rom preko polja u bližnje selo naše rodja- 
ke pohadjat. Mi smo bili siromaški, a obuča 
je bila skupa; anda smo si cipele svukli te 
smo išli bosonogi. Put. nas je vodil mimo 
jednog potoka, gde je bilo puno špičastoga 
kamenja, koje je mene neizmerno u noge 
pikalo. »Mamica, mene ovo kamenje od više 
pika«, — potužim se materi. »Samo trpi 
moje diete« — batrivela me je — »i pro- 
rnisli si, kak je mnogo gore moglo našega 
zveličitelja pikati, kad je bosonog na brieg 
Kalvariu išel, pak je još k lomu moral ono- 
ga težkoga križa na svojih svetih plečih no
siti a njegovi mučitelji su ga jos k lomu 
gurali i tukli.« Na to je iz žepa spuknula 
čislo, te je po tiho dalje iduč molila. Mene 
kamenje više nije pikalo.

Jednoč je 'u  našem selu umro nieki 
stranjski stari prosjak, — občina mu je dala na
praviti priprosti lies a gospodin plebanuš je 
obečal badava ga sprovodili i dostojno po
kopati. Ali oni su ga hoteli u njegovom po-1 
drapanom odielu u lies metnuti Kad je tol

moja mati saznala, poiskala je med svojim 
malobrojnim rubljem, te je uzela jednu po- 
nošenu ali čistu rubaču, koju je za mrtvo- 
ga donesla. »Ali mamica« — zapitam ju — 
»zakaj mu nedadu bogatiji ljudi rubaču? 
Mi i sami imamo malo rublja!« A ona mi 
na to odgovori: »Znaš moje diete, bogati 
navadno prikaze diele opet bogatim — a 
siromakom moramo mi siromaki dieliti!«

Ja sam bil u prvoj latinskoj školi a u 
mojem selu su me u obče nazivali »dijak« 
—- a mnogi su med njimi bili i takovi, ko
jim bi bilo po volji, da sam u školi iz nau- 
kah propal, ili da su me dapače i iztierali; 
ali hvala Bogu niti jedno niti drugo se nije 
dogodilo, dapače ja sam svakim dánom na- 
preduval i od mojih profesorah obljubljen 
postajal.

Jednog dana, bivši doma na vakkaci- 
jah, sam se šetal do jedne šumice. Uzput 
sam dostignul niekog slugu, koj je svojemi 
junčeki išel na polje oral. On je doma ne
kaj zaboravil. »Čuješ ti dijak« — reče mi 
— »bodi sim, pak mi malo pripazi na jun
ce, tu po grabi se slobodno pasu, samo je 
nepusti u polje, ja sam doma nekaj zabo
ravil, pak si moram donesti. Ja sam za 
kratko vréme nat rag ovde.« Ja vzemem bič



!1

šest millione više drevja bilo, kője ako poče 
roditi bi šest millión korun vrednoga sada 
donašalo, ako pak bi ov ukup za kamat 
gledali, onda v orsagu se glavnica bi sa 
stopedeset millión korunami umnožavala.

Tak mislim, na ovo bude vnogi gazda 
rekel, da »to su veliki penezi za jednoga 
takvoga orsaga, kakov je naš, pak je jako 
vredno, da zato malo znojno delo zvt- 
šimo«.

Ali zakaj bi zmed sto razdeljinih drev- 
jah samo šestdeset se prijelo, im ako dobro 
baratujemo s drevjom onda ni tuliko, nego 
80—90 se mora prijeti?

Jest ako bi dobro baratuvali s njimi 
oni, koji je dobiju, ako bi oni vu vremenu 
— tojest ako na protuletje hočeju saditi 
drevje, onda bi več v jesen skopali grabe 
za drevje, pak da bi zmečenu zemlju zo- 
rila zmrzavica, ovu zemlju pred posadnje- 
njem bi zmešali dobro s gnojom, da posle 
posadnjenja bi drevo imelo dosta hrane. 
Ako gazdi ne višefele, nego samo nekoje, 
po oni okolici obilno rodeče fajte bi sadili, 
korenje onda ne trebaju* gluboko deti v 
zemlju, nego potrebno mokro držati ko
renje. Drugač se mora steblo i koruna go
jiti. Nazadnje se ima drevo braniti od 
vetra, zajcov i od druge nesreče. Ako bi to 
sve včinili, više millione korun hasna bi 
dopalo na ország i svih onih, koji su se s 
drevjom trudili.

Žalostno, da pri nas ne delaju tak, 
kak sam vezda pripovedal i ovrlo trsenje 
se zapikne zaradi neznanosti, nebrižljivosti 
i lahkoče. Kaj sve ne včiniju oni, koji bi 
ili od ministra poljadelavskih poslov raz
deljene i po drugim putu priskrbljene cépe 
morali bi sposaditi?

Razpošljene cépe ne skupiju dosta 
fletno od željeznice vun, posle skupljenja 
je nedeneju v mokru zemlju, pred posa- 
denjem ne postaviju korenje vu vodu, ne 
posadiju v zadosta pripravljenu zemlju, 
posle posadje pak ne gojiju, braniju cépe, 
pak to su onda zroki, da ne šesdes<*t, nego 
je dobro, ako zmed 100 komadov 80 cépov 
ostane pak bi još i to dobro bilo, ako bi 
svi orni rodili.

Ali se bojim, da zmed onih razdeljenih * i

u ruke, te se postavim pred junce i kričim 
svaki čas, kad su hoteli u polje obrnuti: 
»Oha!«

Za nieko vrieme dojde putem nieki tišlar iz 
našeg sela, koj nije baš najbolji prijatel naše 
siromaške kuče bil, te me špotljivo zapita: 
»Kak je to, kaj si se ti več izškolal. pak si 
sada pastir postal?« — Ja sam radi toga 
plačuč došel domov, jer me je ta špotnica 
duboko u dušu pekla, pak sam se radi to
ga materi potužil. Ona se je u licu sva za- 
žarila, ali mi odmah veli ljubezno: »Stoga 
si moje diete nečini nikaj! Svake godine se 
u cirkvi sveti evangélium o pastiru čita, ali 
u tišlaru u evangeliumu nišam još nikada 
Cula.« Ja sam se na to grohotom nasmejal
i moje zle volje je nestalo.

Kad sam poslie toga tišlara gde na ulici 
sretnul, uviek sam si niekim nutarnjim ve
seljem mislil: »Vidiš ti tišlar, ti nisi u evan
geliumu!« —

Jošče jedan dogodjaj; kaj mi seje dugo 
poslie smrti moje matere dogodilo, nemogu 
premučati, a taj mi se je najdublje u dušu 
utisnul: Bilo je to več u ovo vrieme što Služim, 
kakti professor bogoslovja. Postal sam jed-

sto komadov, koje država daje niti, trideset 
nepostane rodno zato, jer ove jeden nepri- 
atelj našega sadovnoga povanja, pred kojim 
se nebranimo tak, kak bi trebalo, jako 
bude spokvaril. Taj nepriatelj je krvna vuš.

(I)rugiput dalje.)
Maj c ne n Ferencn.

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

I. Ferencz (179a—1835).

25 Ijet je bil star Ferenc, kad je na 
tronuš stupil. Sa prestoljom je i rat sa 
francuzi herbai od svojega otca Leopolda. 
On je znal, da bude mu treba pomoč ma- 
gjarov, zato je taki na početku vladanja 
obečal, da bude zakone magjarske sve ob
držal. Za nekoji tjeden, kak je na prestolje 
stupil, je orsačko spravljište zezval skup 
vu Budim i na ovo se juniuša 2-ga sam 
osobno postavil.

Na ovim spravljištu je sa svojimi Ije- 
pimi govori Ferenc tak predobil srdca ma- 
gjarskih velikašov, da su žalost hitre smrti 
Leopolda skoro čisto pozabili. Ferenc se je 
zatem juniuša 0-ga okorunil med velikom 
radostjom puka. Po ovoj svečanosti je pred
stavil magjarom, da se mu francuzi sa 
nepravičnim ratom groziju. Zbog toga se 
je onda razprava znutrašnjih poslov oda- 
Ijila i velikaši su izrekli, da budu na po
moč Ferencu vu ratu. Na jedenput se je 
postavilo 5 jezer junakov, jezero konjov i 
četiri milliona frtov na pomoč. Zatem pak 
se je za počel l. francuski rat, zbog česa se 
je onda razprava znutrašujih zakonov skoro 
na pol stoletja odaljila.

Prvi  f r a nc  uzki  r a t  se je započel 
1793-ga. Vu ovimi rali se zidemo sa veli
kim i vitežkim Bonaparte Napoleonom, gdo 
je svigdi sa srečom pratjen bil i tak bi 
skoro bilo kraj državam Ferencovim, ako 
ga rnagjari vitežko ne braniju.

Vu ovom vremenu je vu Francuzkoj 
XVI. Ludvig kralj vladal. Pod njim je vdrla 
vun ova buna, ko ja se je céloj Europi 
grozila. Ludvig je zvanjske vladare zval na 
pomoč i lak se je prepotilo, da su onda 
francuzi Ludviga sa prodavanjem domovine

krivili i 1793-ga januara 13-ga mu sa nje- 
govom ženom Maria Antoniom (kči Marie 
Terezie) skup glavu odsekli.

Ferenca je jako dirnula ova nepristojna 
smot njegove rodbine. Jer pak je med vre
menom Ferdinand vodja nemški (napriliko 
200 jezer vojakov) vojskah velikuh pobitkp 
trpel od francuzov, zato je Ferenc nove vojske 
prosil od magjarov. On je rekel na sprav
ljištu vu Požonu, da kak su rnagjari oslo- 
bodili Mariu Tereziu, on se ufa, da budu 
tak pomagali vezda i njega.

Magjari su opet veliku pomoč dali 
Ferencu. On je z novič novu vojsku poslal 
proti francuzom, ali sve zabadava. Od kraja 
istina su imali nekakvu sreču, ali potlam, 
akoprem je znutra vu Francuzkoj bila ve
lika buna i akoprem se je proti francuzom 
približavala pruska, nemška, englenska, špa- 
njolska, portugalska, talianska, ruska, vojska, 
dakle skoro céla Európa, Bonaparte Napo
leon je sve vitežko obladal, tak da je 
1794-ga sve do Mainza i Luksenburga vu 
francuskih rukah bilo a Hollandia pak re- 
publikom postala i savez napravila sa 
francuzi. Na to su i prusi, svédi, španjolci i 
portugali pripoznali respubliku francuzku i 
mir sklopili.

Od vezda je Napoleon svu jakost 
proti Austrii pohasnuval i tak vitežko har- 
cuval, da je 1796-ga vu Taljansku vdrl i 
ovdi višeput obladal Ferencovu vojsku.

Ferenc je vezda i plemenstvo pozval 
proti francuzom. Ali Bonaparte je več 
proti Beču držal, zbog toga je onda pri
siljen bil Ferenc 1797-ga mir sklopiti v'ú 
kaštelju Campoformie poleg Udine. Sa tim 
je konec bil prvomu francuskomu ratu, 
koj je magjarom više 40 millión forintov i 
160 jezer ljudih koštal.

(Dalje sledi.) L o p a r i ts ,  '

KAJ JE NOVOGA?
— Sv im našim  postu  van im čita - 

te ljem , pretplatnikom  i su rad riikom že
limo srečno novo leto! B ožji blagoslov 
naj bude vu svakoj hižUNaj donese 
novo leto svakoj fam ili j i  zdravje , dob
robitjo, mir, blaženstvo i v nogo veseljpj



Prošnja,
Prosimo naše predplatnike i priatelje, 

naj dostoju naše »Medjimurje« i vu novim 
letu podpoinagati s tom, da nam stare pred- 
platne zaostatke pošleju i predplate pono- 
viju! Prosimo svakoga čitatelja naših novin, 
naj nam svakefele Slive, članke i medjimurs- 
ke popévke pošleju, a osobito, da nam na 
jednoj karti na znanje daju. ako se gdekaj 
pripeti, ar budu samo onda mogle na
še novine dostiči on cilj. za koj se trsi mo, 
ako bude svaki, komu napredek naše oko
lice na srcu leži, nas podpotnagal Novine 
naše su veren priatelj i dob r kotrig svake 
medjimurske hiže i familije, prosimo anda 
od puka medjimurskoga i na dalje podporu 
i prijateljstvo za novinah Medjimurje.

I umrl je,
Kovacsics Ignácz navučitelj vu miru 

vumral je 24-ga o. m. vu Hideghegyu. Ži
vel je 49 letah Pokojni bil je negda mar
ljivi suradnik naših novin. Naj počiva vu 
miru!

Sveto ijeto.

1900-ga Ijela, koje Ijeto je XIII. Leo 
za sveto Ijeto izjavil, budu magjarskl ka- 
tholiki kalholičke vere devetsto Ijetno gori- 
držanje obsvetili. Sredina o ve svečanosti 
bude dan Sv. Štefana kralja vu Budapesti, 
gda budu i svetu korunu na tri dni vun 
deti, da ju svaki vidi. Pozivanje biškupskog 
kora i red svečanosti budu kletu javili

Nesreča na morju,
»Ariosto« paroljada jc iz Galvestona 

vu Hamburg iduč poleg Nort-Caroline na 
Ocrocotto zatonu luknju dobila. Zapovednik 
ladje i osem ljudi se je oslobodilo ali 21 
njih se je vtopilo. K; k su se morski valovi 
vtiSili, su iz Norfolka dvé paroladje išle 
na pomoč.

Smrt petdeset de c ah,
Vu Trebinghien belgijski občini se je 

velika nerreča pripetila. Vu tvrdoj zimi se 
je i lam zmrzla Lys voda i blizu 80 dece 
se je sanjkalo i igralo na ledu prež svake 
pažnje. Na jeden krat se je led predrl i

več dosla dugo u svojoj komori sakritu ču
val, izvadil je iz nje nekoliko zlatnih prste- 
nah te ih je pokušal pri niekem zlataru pro
dati, za da do novac dojde. Ali zlatar videči 
takove dragocienosti pri jednem siromaškem 
težaku, odmah je posumnjal, da te stvari 
nisu težakove, pak ako i jesu. da do njih 
nikako na pošteni način nije došel.

Zlatar anda podnese prijavu a oblast 
je na to dala težaka prijeti i pred sud sta
viti. Pri preslušavanju je težak iz početka 
svaki zločin tajil, te se nije podufal stvar 
istinski povedati, da je najme te stvari pri 
izkapanju našel, jer se je bojal, da bi zato, 
Sto je nadjene stvari zatajil, bil kašligovan 
i ovak je mel i plel sim tam, dak su ga 
zatvorili« i pričeli iztragu voditi.

Sad je tekar došel u se, da tu lagati 
nikaj nehasni, te je sve iskreno i istinski 
izpripovedal. Žalibože, sad pak mu nisu to 
hoteli vierovati. On je plačuč ponovno cielu 
stvar sudeu pripovedal, kak je najme izko
pal i za sebe zadržal; ali sve je sad bilo 
badava. Dapače stvar se je i na gorje pre- 
obrnula.

Došlo je najme naprvo, da su sve ove 
stvari bile vlastničlvo niekog bogatog zlatara, 
koj je prije duže vriemena bil porobljen i

blizu <>0 dece je vu vodu opalo. Na strašni 
glas je preplašeno bežalo stanovničtvo k 
vodi ali je več malo pomoglo. Deset dece 
su još mogli oživiti, ali drugi su se svi 
zgubili. Do vezda su 33 mrtvih telésah zeli 
vun z vode.

Zfforeta dec n,
Žalostnog Božiča su imeli Szandecky 

Ferenc nočni stražar i njegova žena vu 
Budapesti. Iz stana su k polnočki odišli 
i doma su ostavili dvoje male dece, još od 
prvog muža žene Kaszák Laceka, koj je 
četiri Ijeta star i dve Ijeta staru malu Šte- 
faniu. Deca su spala, kad je iz peči hičeno 
izkrenje poleg peči stoječa drva vužgalo. 
Na to se je lakov dim napravil, da su i 
domači spazili to i vu sobu vdrli, ali deca 
su več zadušena bila. Proti nebrižljivim ro- 
di telj o m su podigli iztragu.

Svoje déte je vuigai.

Nečemurni dogodjoj se je pripetil na 
pusti Izsák. Németh Ferencz je stem plašil 
svoju ženu i pet dece, da na nje vužgc hižu. 
Žena je nesretno vidla, da njoj je muž ob
norel. Na hitrom jc prijela decu i pobečti 
je štela, ali muž njoj je cuknul najmenše 
déte tri Ijeta staru pucku M.mišku i rekel: 
»Ova je najdragša Bogu, uju hudem aldu- 
val, jer je on zapovedal« Odnesel je pucku 
v hižu i vužgal j hižu. Pucka je na pepel 
zgorela Žena je tam na mestu omedlela i 
bojiju se, da bude ona lakaj zgubila pamet.

jfceljezničke nesreče.

Veliko željeznička nezreča se je pripe
tila v nedeljo vu Bia- Torbágyu Med nes
rečnimi je jeden mrtvi, dva težko i četiri 
lehko oranjeni. Med ozledjenimi su i četiri 
honvedi, tri težko oranjeni a jednomu pak 
su obedvé noge potrte. Nesrečne su vu špi- 
iale odnesli, gde je vračiju. — Iz Graca nam 
pišeju, da se je vu Triest iduči šnelcug tres- 
nul vu jeden teherni cug. Dva su se težko 
oranili zatem njih je više lehko oranjenih. 
Vu poštarskim vagonu se je peč razpukuula 
i više se pošiljkov zgorelo. Nesrečne su vu 
Grac odpeljali na vračenje. — Vu Beču se

u moren i sad se je ciela iztraga proti lomu 
težaku, kakti razbojniku i umoritolju zlatara 
obrnu la.

On je u tamnici zdvajai i kričal: »O 
Bože moj! Kaj sam ja učinil? Zakaj nišam 
bil pošten i nadjene stvari odmah pogla
varstvu prijavil! Sad bum mozbil za to mo
ral pod krvničkimi rukami na vešalih urn- 
rieti!«

Ali na njegovu sreču je providuost bo
žanska odredila, 'da su pravoga umoritelja 
i razbojnika zlatarovoga pronašli, te je onda 
nedužni težak iz ove težke obtužbe nakon 
mnogih u največem strahu sprovedenih da- 
nah sretno glavu izvlekel, a samo manju 
kaštigu dobil, radi zataje muljenih sl varih

1 medju nami im i ljudih, koji misle, 
da ono, kaj netko zgubi, a oni najdu, je nji
hovo To medjulim lakó nestoji, jer tko kaj 
najde a nepovrne onomu čije je, ili ako 
nežna čije je pak to poglavarstvu neprijavi, 
za da se može javno na znanje dati i zgu- 
bitelju pövrnuti. to je onda isto to, kak da 
je vkral i po zakonu se strogo kak tatbina 
kaštiguje.

Km, Kotlay.

fe ravno tak jeden šnelcug tresnul vu jeden 
drugi cug i jeden čovek se je lehko ozledil. 
— Poleg Haxward- Heatch-a se je jeden 
cug Pesnul sa expresseugom. Tri ljudi su 
vumrli i više se njih je oranilo. — Ravno 
tak seje i poleg Liougli-a tresnul jeden cug 
vu drugoga, ali ovdi se je vekša nesreča ne 
pripetila. — Med Clussford i Caledonianom 
(Skócia) se je jeden cug vun poskliznul, 
zbog česa je više ljudi vumrlo i više se 
njih oranilo. — lz Kasse nam pišeju da se 
je tam jeden cug poškliznul vun. Vekša nes
reča nije bila, samo vnogo su zamudili.

Proti taijanskomu vinu.
Letošnja magjarska bratva je ne jako 

obilno vudrila vun, pak i nevugodno je bilo 
za gazde, da je cčna jako doli opala, na sve- 
dočbu lomu, da taljansko vino veliku kon
kurenčni čini magjarskim vinogradarom. 
Zbog opadjenja vinskih cénah su se več i 
vu Arad varmegjiji gibali gazdi, ali zabada
va. Vezda, kak nam pišeju, vu Tapolca va- 
rašu se badacsonjski gazdi jako gibleju i 
pučke spravljišta držiju vu više mestah, zbog 
da vlada sa Taljanskom napravljeni i 1903 
vun izhadjajuči savez naj ne poduži, da tak 
za vezdašnji 3 frt 20 kr harmice nutri vino 
ne bude moči donesli. Havnitelji ovog giba
nja su 24-ga decembra vu Tapolci 26-ga 
vu Balaton-Füredu i Köves Kálli držali sprav- 
Ijište i izrekli su, da budu ovo gibanje raz
širili po cčlim orsagu i k korinanu budu 
poslaničto poslali.

Male novosti iz Medjimurje.
— Vu Čakovcu bude zbiranje varaš- 

kog notariuša 1900-ga januara 11-ga. — 
Vunirl je vu Varaždinu Pongračič Ferenc 
ravnatelj varaždinske kraljev, gimnazije. Pon- 
gračic se je vu Prelogu narodil pred Ijet- 
mi. — Nagrada. Med više navučileljov jc 
takajše Danitz Sándor širigoske ors. škole 
ravnatelj dobil nagradu od ministra poljo- 
delavskih poslov] zbog navučanja okolo plod- 
jenja sadovnog dréva. — Tatbina. Bara- 
nasies Dora je služila pri Polesinszky Fmil- 
u vu Čakovcu i jako je vu dobrim priatelj- 
stvo bila s.i Belecz Juliom, koja lakaj vu 
Čakovcu služi pri Zrínyi Károlyu. Ove dane 
je Baranasics Dora od Belecz Julié prosila 
1 frt na posud, med tem je vidla, da ova 
više penez ima i da je jako ne straži. Odlu- 
čila se je dakle i vu priličnom vremenu je 
9 frli vkrala. Jako se je presenetila Bolecz 
i prosila je pajdašicu, nek njoj da nazad, ali 
kad ova to nije včinila nju je prek dala 
žandarstvu, pred koji mi (Belecz stražmešter) 
je ipak valuvala, da je zaisto vkrala peneze 
i zalim, da ima više takvih stvarih, koje je 
po ne pravim putu si priskrbela, Vezda si 
vu »hladnim« premišljava svoj čin.

Dobre žepno i stene v ure za fal 
cénu moči dobiti pri Pollak Bernatu vui 
raru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri- 
njein se uzirnljcju vure takaj za popra
vke za fal cénu.

Vnogo p en eze  s i  p  n  Špur s  on, k o j p r i  
MA YKR S.A T A M O N U  (drug u c H och sm ger vu  
Č akovcu , p o lje g  k lo štra ) s i  p r isk o h i š ta c tin sk e  
potreboče. P r i  n jem  j e  m oči s r e  vu n a jfa le -  
šo j c6ni ku piti, pokeh dob  bude s v o j š ta cu n  
p o ljeg  razp ro d a ja , do k ra ja  za p rl.

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



„ A Z  A N K E R "
é le t - é s  já r a d é k b iz t o s ít ó -t á r s a s á g .

Magyarországi vezérképviseliség: BUDAPEST, VI. kér. Deák-tér 6. szám.
(Anker udvar), a társaság saját házában.

ö s s z e s  vagyon 1898. v í g ó n ......................................................6 5  millió forint.
Biztosítási állomány 1898. v é g í n ............................................ 243 millió forint.
Eddigi k ifizetések..........................................................................103 millió forint.

A nyereményrészesüléssel biztosítottak A. osztalíkterv szerint, mint 20 ív óta, 
1899-ben is az évi biztosítási dij 25%-át kapták készpénzben kifizetve. B. osztalíkterv szerint 
(évenkint emelkedő osztalék) ig97-» 1*98- és <899> ívekben az összes, az egész biztosítási 
tartamon keresztül befizetett dijak 3 % * a, illetőleg az évi díjnak 9 % ,  '*% ‘-8 '5°/o*a fizettetett 
ki készpénzben.

Előnyös k iházasitási és vegyes biztosítások.

O lcsó dijak, nagyon kedvező feltételek, a képzelhető legnagyobb  

biztonság.

P r o s p e k t u s s a l é s  f e lv i lá g o s ít á s s a l  s z o lg á l a fe n ti m a g \a r o r s z á g i v e z é r
k é p v is e lő s é g  (ho vá ü g y n ö k s é g e k  ir á n t i  a já n la t o k  is  in té z e n d ő k ), v a la m in t  a t á r s a 
sá g  k é p v is e lő je  C s á k t o r n y á n  : B a u m a n n  Z s ig m o n d .

húzásra érvényes jótékonyczélu 
— sorsjáték a budapesti polikli- 
nikai egyesület kórháza javára — 

sorsjegy ára csak

1 korona.
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| w t Az liz i(‘t helyiség Állványokkal együtt bőrbe /?(/<?/jf/ópgyj ij&r Árverési hirdetmény.

I W  A perlaki kir. j bíróság mint tlkvi ha- f l R
n ' „ 1  m ont«ll#orSt ( M l  t(,>ság közhírré leszi, hogy Heinrich Miksa

uDK UüllZI IIIuU ldIld i II K K  Csáktornyái, Tiszai Kálmán dekánoveczi la- m k
---------- - --------------- --------------  £*■ kosoknak és a Csáktornyavidéki Takarék- j S .

@  pénztárnak Pált] Antal dekánoveczi lakos f l R
jS 3. KI g: elleni végrehajtási ügyében 117 frt tőke,
^  m m  a  j j R  ennek 1898. évi deczember 17-IŐ1 járó 6°/° W

t M a v o r  S  h ű i flsáktornyán |  2  . 2
2  I V l U V w l  w I --- W ----------------------------- 5* J S f  és 550 Irt töke és jár. kielégítése végett a
^ W  nagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir.
§  bevásárlásait eszközli,  ̂ jbiróság területén fekvő a dekánoveczi 43.

l . . §  w  sztjkvben foglalt 44. 45. hrsz. ingatlan 9. {áÉ/t
k in é l az  Üzlet te lje s  icIosZliltÚSfl líllil11 js S rP  népsz. ház, erdő és legelő illetmény 363 frt;

^  •• í xi i .. . „  __ 3  IsH t 43. sztkvben foglalt 109. hrsz. ingatlan 54
3  az  ü z le tb e n  levo  ö sszes a ru k  u. ni.: |  3 P  rn; 43. sztkvben foglalt m .  hrsz ingatlan t f
■? nő i és férfi d iv a tk e lm é k . v ászo n á m k . £  $  ' 2..frl;7^ ' 3tz'kv^ n füf ,u l,rf  in‘ j j t-> ____________________________— --------------------- gatlan /9 frt kikiáltási arban mint becsarban az
‘2 p a rc h e to k  m o só k e lin é k .sz ő n y e g e k ,g y a p jú  j? 1 0 0 0 .
5  ---------------------------------------------1—  -----—— —  3 W  •!. e. lO órakor q y
*  és se lvem  k en d é k  v a la m in t az  Összes 5  ő í k  Dekánovecz községházánál Wollák Rezső. dr. ^
*«í  1-------------------— ------------------------------ ^  4 3 v  Hajós herencz és dr. Tamás János ügyvé-
‘2, fól-fl és női d iv a tc ik k e k  §■ ^  tlok közhenjöttével megtartandó árverésen el- ^

----------------------------------------------------------------------- 4gg» adatni fog. X K
|  Jl b ev ásá rlási á rn á l te tem ese n  o lc só b b an  Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy X k
n £. v P  i,z árverés megkezdése előtt a fenti kikiltási W f

ad iltn ak  el. 2 iA k  ár 10%-át bánatpénz fejében letenni, JSw
N ia  . . . .  . . , | . 0  \  ^  8 11 vevő d vételárt 3 egyenlő részleiben X K
^  Maradékok minden elfogadható • 2 lefizetni köteles és végre az árverési félté-

'  a r l a t n a L  t>\ le*e  ̂ 51 hivatalos órák alatt alulirt tkvi ha- q p
á r o n  a a a i n d K  e». ^  tóságnál és Uekákovecz község elöljárósá-

I I m  2<i 435^ gánál megtekinthetők. 973 M K
Az üzlethelyisvgtW vi'uiyokkal együtt bőrbe luiundő \ £ [ !  ^ ^ 'r íhiróság mint tlkvi hatóság. iV k

■■ —■ 1 ^  1 ^95^ Perlak,  1899. évi szept. hó 21-én. 4aBr
;>(>9 a. hrsz. rel 13o öl 26 Irt. 6. sor verést a megállapított kikiáltási árban elren- 
M a hrsz. a. ház ni). szám alatt rét és delte és hígy a fennebbmegjelelt ingatlan az 
kert 370 ! öl 190 Irt. összesen 198 frt
kikiáltási árban, a 460. számú telekkvben év i Január hó lő . napján
le I v c 11 '/„ lelek utáni legelő illetmény és d éh lő tt 9 árakor
erdő illetőig 50 frt. a 454. számú llkvben
Al I sor 258 a. hrsz. rét 70 □ öl 9 frt, üráva-szent-iván községháznál és délután 
2. sor 344/e. hrsz. a. szántó 132 □  öl 20 5  érakor a tlkvi hatóságnál megtartandó 
I I. 3 sor 3 8 8 .: , hrsz. a. szántó és rét 76 nYi,vános árverésen a megállapított kikiál- 
[ j öl 12 Irl. I sor 396, a. hrsz. szántó 414 táöi aron al01 is e,adatni fog.
- j ül 36 Irl. n. sor 576/d. rét 102 □  öl Árverezni kívánók tartoznak az ingatla-
20 Irl. fi. sor n66 • hrsz. rél 238 O öl nők becsárának 10%-át készpénzben, vagy az
31 Irl. 7 sor ;>92, e. hisz. a rét 158 □  öl 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
úi lil. összesen 158 Irl kikiáltási árban, a mai számított és az 1881. évi november 
156 sztjkvben s/s I ‘lek uláni legelő s erdő hó l-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
i.leimeny 2;> Irt, b 464. sztjkv. Afl. sor téri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
228 8 hisz a zzán ó 1200 öl 79 frt; j értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
a Csáktornyái 1019. sz. tkvben Afl sor avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a érlelmé- 
993 b. hrsz. a. szánté) 293 öl 53 frt ki- ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
kiállási árban, a drávn-szenl-iváni 458. és elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- 
454 szikvben felvett ingatlanok a 155 §. vényt átszolgáltatni. 972

; értelmében egvüLlesen. a 460 456. 464 a .
•'üúklornyai 10)9. szikvhen felveti inKallanok A k"' Jb,rrtsá8 *»'"t tlkvi hatóság.
I »od in a löli. S értei méhen egészben az ár-|_ Csáklornyu. 1899. évi okt. lB-én.

$  P Á L Y Á Z A T . A
i j K  A C sáktornyái e g y e s ü le t i  ó v ó d á n á l le k ö s z ö n é s  fo ly -  £

ü rese d é sb e  jö t t  ó v ó n ő i á llá sra  e z e n n e l p á ly á z a t  h ir d e t -  ^  
< ^ » te t ik . F iz e té s  4 0 0  frt k é s z p é n z  s  e g y  s z o b á b ó l é s  kony- 
I f t  1‘ttból á lló  la k á s sza b a d  fű té s s e l .  A  p á ly á z a t h a tá r id e je  já S t

Jtt/iiitti*7-Ih e .  C sak is o k le v e le s  k isd e d ó v ó n ő k  
y  p á ly á zh a tn a k . M

< W  C sá k to rn y á n , 1 8 9 9 .  d e c z e m b e r  2 9 -é n .  w

& 975 Z I E G L E R  K Á L M Á N  óvó-egyesüleli elnök.

4257. tk 99.

Á rv erési h ir d e tm é n y i k iv o n a t.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Bezélhy 
István ügyvéd állal képviselt Poszávecz 
György végrehajtatónak, Novak Ferencz gyám 
által képviselt kiskorú Poszávecz Pál. Mária, 
Frzse, Anasztázia és Fucskó Katalin lérj 
Jursics Ferenczné zalaujvári lakosok végre
hajtást szenvedettek elleni 350 frt és 31 frt 
50 kr. tőkekövetelés járulékai iránti végre
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir törvény
szék és a Csáktornyái kir jbiróság területén 
levő dráva-szent-iváni 153. sztjkvben Afl. 
sor. 223/1. hrsz. alatti szánlóföld 1200 C 
öl 81 frt; a 458. sztjkvben Al. I. sor 85/6. 
hrszamu rét 400 □  öl 48 frt, 2. sor 267/a 
hrsz. a. szántó 504 □  öl 66 Irl, 3. sor 
307/a. hrsz. a. 341 □  öl 30 frt, 4. sor 
542/a. hrsz. szánló 163 □  ül 18 frt, 5. sor

Nyomatott Fischel Fiilöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán


	53

