
A kereskedelmi ifjak önképző- 
egylete.

Csáktornyán több évvel ezelőtt egy egy
let alakult abból a czélból, hogy vallás
különbség nélkül a maga kebelébe gyüjts • 
össze azokat az ifjakat, a kik kereskedéssel 
foglalkoznak s őket az önképzés eszközeivel 
művelődésre s a hazafiui érzésre serkentse.

Ez az egyesület zajtalanul, de annál 
nagyobb kitartással és nemes szándékkal 
igyekszik megfelelni az ő szép czéljainak. 
Sok sikerült, föllelkesítő hazafias estélyt ren
dezett már ez a kör, melyekben életképes
ségéről telt tanúságot. Még mindig élénk 
emlékezetünkben van a legutóbbi, f. évi már- 
ezius 15-én rendezett igen sikerült hazafias 
estélye, melyen a Kör arravalóságának fényes 
bizonyítékot mutatta be városunk közönsége 
előtt.

A kör elnöksége nyilvánosságra szánt 
levelet intézett hozzánk, melynek panasz- 
hangjai elöl nemcsak hogy nem térünk ki. 
hanem kötelességünknek tartjuk, hogy ennek 
a derék egyesületnek az érdekében felszólal
junk és annak a jövőjét, fenmaradasát ajánl
juk a közönség jóakaratába! Kiváltképen 
kereskedőinket kérjük, hogy ne nézzék kö
zönyösen saját fiatal alkalmazottjaikból álló 
egyesületnek a tengődését, hanem igyekez
zenek annak fennmaradását és felvirágoz
tatását biztosítani azáltal, hogy pártoló ta
gokká álljanak be s erkölcsileg is támogassák 
az egyesület nemes czéljait! Saját érdekeik 
kívánják, hogy fiatal alkalmazottjaik az ön
művelődésen kívül nemesen szórakozzanak

saját körükben, miáltal elvonják őket a 
korcsmázástól és a kártyától. Hogy az egye
sület méltó a támogatásra, arról több ízben 
meggyőződhettünk, s hogy egyesületnek való
ban szüksége vau a pártolásra, azt semmi 
sem bizonyítja jobban, mint a hozzánk in
tézed sorai, melyekre ezennel felhívjuk az 
érdekeltek figyelmét!

*
Igen tisztelt szerkesztő u r !

Nagyrabecsült lapjának hasábjain több
ször tanujelét láttuk egyletünk iránti jó
indulatának és szives pártfogásának. Eme 
jóindulatú pártfogás folytán teijogositva érez
zük magunkat azt hinni, miszerint az igen 
tisztelt szerkesztő ur czéljainkat helyesli, 
törekvéseinket méltányolja,egyesületünk haza
fias és az önművelődés szolgálatában álló 
irányát pártfogásra méltónak tartja.

Egyesületünk czélja, a mint az köz- 
tudmásu, a hazafiasság és a hazai nyelv 
ápolása mellett az önképzés, a kereskedői 
ifjak műveltségi fokának emelése. Hogy ezen' 
czélt megközelíteni és majdan elérni ipar
kodtunk, ezt szerény viszonyainkhoz mérten 
a nyilvánosság előtt is bebizonyítani töre
kedtünk és hogy törekvéseink nem minden | 
eredmény nélkülicK voltak, szerénytelenség j 
nélkül állíthatjuk.

A mily jól esett nekünk becses lap
jának gyakran tanúsított erkölcsi támoga
tása, ép oly elszomorító volt reánk nézve 
ama közöny, melyet a nagy közönség, kü
lönösen pedig a kereskedői világ tanúsított 
irántunk, mivel nemcsak hogy anyagilag 
nem támogatott bennünket, hanem még az

erkölcsi támogatást is megvonta tőlünk. 
Fájt nekünk a kereskedői osztály közönye 
különösen azérl, mert hisz az ö érdekük 
volna, a jövendő kereskedők egyletét tá
mogatni és pártoló lagokkénl leendő belépés 
által egyletünk anyagi viszonyait javítani, 
bennünket ezáltal fokozottabb munkára ser
kenteni.

Hogy ezen elszomoriló állapoton se
gítve ; és egyletünk fennállása biztosítva 
legyen, tiszteletteljesen arra kérjük a lek. 
szerkesztő urat. szíveskedjék jelen, a nagy
érdemű közönséghez, különösen pedig a ke
reskedő osztály hoz pártfogásért intézett ké
relmünknek becses lapja hasábjain helyt 
adni.

Remélve, hogy e tiszteletteljes kéré
sünkéi a tekintetes szerkesztő ur teljesíteni 
fogja, maradiunk, köszönetünket kifejezve. 
Csáktornyán. 1901. évi október hó 15-én.

Kiváló tisztelettel 
Csáktornyái kereskedő ifjak 

önképzö-egylete.
H e  I l in  J ó z s e f ,  R o s e n b e r g  K á l m á n ,

egyleti elnök. titkár.

Wlassies miniszter mandátumának 
átadása.

Wlassies Gyula vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter e hó 12-én délben fogadta a 
Csáktornyái választókerület polgárainak kül
döttségéi, a mely neki a képviselői mandá
tumot átnyújtotta. A kerület legelőkelőbb 
polgáraiból alakult küldöttség tagjai voltak 
dr. Böbni Sidney. dr. Hajós Ferencz, Hor-

T Á R C Z A .
Viszontlátás.

Ha viszontlátlak egyszer téged 
Egy másik férfi oldíilán,
Reményein ha letűnt örökre 
És nem leszel többé leány,
Ha asszonyszivvel, nsszonyészszel 
Állsz s z e m  tői-szem be majd velem : 
Megérzed-e, hogy heenem ég még 
Az első. régi szeretem?

Arczom hideg, szavam nyugodt lesz, 
Szememből ki nem olvasod,
Hogy szivem emésztő vágygyal 
Még most is éretted dobog.
Bűnös szivem, mely hogy felejtsen 
Ezerszer botlott, tévedett,
Melyben te győztél, mindig győztél 
A hazug mámorok felett.

Mi leszek akkor én tenéked ?
Kihűlt, elmúlt emlék csupán.
Se nékem az leszel, ki voltál 
Szerelmem bűvös hajnalán :
A czél, amelyért él a férfi,
Egyetlen minden nő felelt. •

Ha millió asszony szeretne
Nem pótolhatna tégedet . ..
Az egy, aki a férfi sorsa,
Az egy akinek párja nincs
A ki ha elveszett, nem vész el
Soha többé ily drága kincs . ..
Hej, most tudom csak, hogy mi voltál,
Csak most : mi vagy le énnekem . .
Tenélküled örök bolyongás,
Nagy tévedés az életem.

Lantos Dezső

A nagyasszony emlékezik. . .
— Jó, legyen a te akaratod szerint anyám. 

Hiszen te bölcs vagy és jó is. Aztán . . . igazad is 
lehet.

Kádár Pali beszél igy. A derék, komoly 
Kádár, aki úgy betartja Isten ama parancsolatját, 
hogy :

— Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú 
életű lehess e földön!

Már persze, akinek tisztelnie lehet mind a 
kettőt, mert lám, Kádárnak csak anyja van. Na 
de jó, szerető anya.

Kádár Pál megtörtén emelkedik föl a széké
ből és lehajol, hogy megcsókolja a nagyasszony 
kezét.

Az ^züsthuju, fehér fejkötős matróna pedig 
megsimogatja a lia lágy. hullámos, szőke haját és 
busán sóhajtva :

— Hiszen 'bárcsak ne volna igazam, édes
fiain.

Málnás Giziről esett szó különben. A hadházi 
Málnás Giziről, akinek kaczér mosolyát úgy ismerik 
mifelénk hét vármegyében a Maros menti gaval
lérok. mint a Pista czigány zsíros nyirettyűjét, 
mert hogy mind a kettő sok bolondságba ugrasz
tottá he már a gyönge erkölcsű urakat.

Kádár Pali nem gyönge erkölcsű ember, de 
nem ám ! És ime mégis rabja lett a Málnás 
Gizi csalfa mosolyának. De hogy az a rusnya kis 
lány olyan veszedelmes egy személyiség. Mert meg
ejt a szemével, szent igaz ! A .zal a két nagy dió- 
harna, olajos szemmel.

Kádár Palit példának okáért nagyon is meg
zavarta e két szem. Tisztára őrültség, ami olyan 
embertől telhetik ki csak, aki nagy komolykodá- 
sában nem éi rá, teszem, okumlálni. Mert Kádár 
Pali hitvestársul akarja Málnás Gizit. Ugyan hogy 
volna pedig Málnás Gizi feleségnek való? Aki a 
mulatságokon hajnaltájban a czimbalom tetejére 
ül és onnan lógázza a lábát, mig a fancsali pofája 
Pista czigány reszketősen húzza a fülébe, hogy :

— Hej, de szörnyű messze vagyok tetőled,
Mégis mennyit álmodozom felőled! . . .
Az igaz, hogy inegennivaló piskótalábai van

nak ennek a Gizinek. De hát mért kell, hogy épen 
Kádár Pali vegye észre ezt ? Ugyancsak szerencse, 
hogy résen van az ezüsthaju, jóságos matróna 
most és szerető szóval felvilágosítja a fiát





Eljegyzés. Lackenbacher Vilmos 
mura-szent-ffiártoni kereskedő jegyet váltott 
Vogel Malvin kisasszonynyal Zala-Bagonyról.

—  Tűz. F. hó 13-án kigyuladt Sinko 
Márton tündérlaki lakos kukoricza-kazalja 
és p tűz átragadt a házra s a többi mellék
épületekre. A tüzet gyermekek okozták, a 
kik minden felügyelet nélkül magukra voltak 
hagyva, mig az öregek Mura-Szent-Márlon- 
ban voltak körmenelen. A kár 4000 koronán 
felüli. Az épületek biztosítva nem voltak.

—  Esküdtek kisorsolása. A nagy- 
kanizsai királyi törvényszéknél f. é. novem
ber hó 4-ik napján kezdődő esküdlszéki 
ülésszakra vidékünkről esküdtbirókká a kö
vetkezők sorsoltattak k i : Antonovics József 
mészáros Csáktornya, Graner Miksa keres
kedő Csáktornya, Hirschler Miksa nagy- 
kereskedő A.-Domboru, Hirschler Ödön tiszt
viselő A.-Domboru, Kayser Lajos grófi titkár 
Csáktornya, dr. Kemény Fülöp ügyvéd 
Perlak, dr. Tamás János ügyvéd Perlak.

—  Zsebtolvaj. Hirschli Benő mura- 
szombati illetőségű csavargó f. hó 5-én 
Csáktornyán Marsz Hedvig tirschnfeldi (Stá
jerország) lakos, körhintás zsebéből 8 koro
nát ellopott s vele megszökött. A csendőr
ség a tolvajt minden irányban nyomozza

— Dohánycsempészek. A helybeli csend- 
őrség járőre t. hó 8-án tetten érte Zsorecz 
Vida és János beliczai lakosokat, a midőn 
7 V* kilogramm leveles dohányt a szent- 
rókusi majorba akartak vinni eladás végett. 
A járőr a csempészektől a dohányt elkobozta, 
s ellenük a feljelentést megtette.

— Lelkiismeretes rendőr. F. hó 15-én 
Csáktornya mezőváros legidősebb rendőre. 
Jambrovics János vasúton tolonczot kisért 
Pettauba. A 37 ik számú őrház körül, mig 
a kalauz a vasúti menetjegy megvizsgálásá
val foglalkozott, a kisért toloncznő a vasúti 
kocsiból kiugrott, hogy kísérője elöl mene
külhessen. Hogy a lelkiismeretes rendőr őt 
elfoghassa, a robogó vonatról utána ugrott, 
azonban oly szerencsétlenül, hogy fején és 
kézén súlyos sérüléseket szenvedett.

— Iskola államosítás. Csáktornya város 
elemi népiskolájának államosítása tárgyában 
kötött szerződés a nagyméltóságu magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által f. hó 2-án jóváhagyatott. E szerint a 
Csáktornyái elemi népiskola már a jövő tanév 
szeptember hó 1-én az állam kezelése alá 
vétetik.

—  Megyebizottsági tagválasztás. A
25005/ni 1901—886. jk. számú alispáni 
hirdetmény szerint az üresedésbe jövő megye- 
bizottsági tagsági helyekre a választás f. hó 
21 napján, a mennyiben pedig a választás 
ezen napon megtartható nem lenne, ugyan
ezen évi október hó 28-ik napjára tűze
tett ki.

— Népiskolák. Magyarország népokta
tási inlézeteinek száma az 1900. évi nép- 
számlálás szerint 18,413. Ebből Zala vár
megyére esik 411. Az egész országban leg
több népiskola van Pestmegyében (741), 
magában Budapesten 161 népiskola van : 
Pestmegye után legtöbb népiskola van Bihar
ban (584), a legkevesebb Brassóban (76).

— Köszönetnyilvánítás Faludi Géza 
ráezkanizsai állami iskolai tanító, a Csák
tornyái állami tanítóképző-intézetnek volt 
növendéke abbeli »örömének a kifejezésével, 
hogy parányi háláját rójja le ama intézet 
iránt, amely őt emberré nevelte«, 4 darab 
agyagból készült edényt. 12 darab érmet, 
egy gyermek- s egy léríi km^ereczet, egy 
font karperecz darabjait s egy melltüt kül

dött az intézet régiségtárának. E régiségeket 
a mura-királyi kavicsbányában találta ásatás 
közben s mint a magyar nemzeti muzeum 
megállapította, eredetük Nagy Konstantin és 
Konstantius idejéből datálódik, tehát már 
1577— 1540 évesek. Az edények az akkori 
szokás szerint a holttest fejénél voltak el
helyezve s bennök étel volt a halott szá
mára. A midőn ezen értékes tárgyak át
vételéi nyugtatjuk, a nyilvánosság előtt is 
hálás köszönetünket fejezzük ki Faludi Géza 
tanító urnák nagybecsű adományáért. Csák
tornya, 1901. évi október hó 15-én. Az 
igazgatóság.

—  Helyreigazítás. Soslerics Pál perlaki 
kereskedő lapunk m. számában Csempészet 
czim alatt közölt hírünkre vonatkozólag azon 
kijelentést teszi, hogy nála a pénzügyőrök 
nem találtak 40 szál dohányt és ennélfogva 
a reá rótt bírságot nem is fizette le. A mi
dőn ezen kijelentésének helyet adunk, egy
ben köztudomásra hozzuk, hogy más Sos- 
terics Pálról van a szó lapunk mull számá
nak a hírrovatában s nem a perlaki Soste- 
rics Pál kereskedő úrról, ki még az oly 
csekély hibának az elkövetésétől is óvakodik, 
mint a milyen 40 szál dohánynak az ülte
tése.

—  Jelentés. A Csáktornyái kereskedő 
ifjak önkepző-egylete f. hó 27-én, vasárnap 
délután 2 órakor saját helyiségében (Zrínyi* 
szálloda, emelet) tartja évi rendes közgyű
lését, melyre az egyleti tag urakat tisztelettel 
meghívja a választmány.

—  Az épitö-ipari téli tanfolyamra a
budapesti magyar királyi állami felső épitő- 
ipariskolában (Budapest, VII. kerület, Cső* 
möri-ut 84—86. sz.) a beiralásDk október hó 
15-től 28-ig lesznek. Felvételi feltételek : 
1. legalább 15 éves éleikor: 2. ép és egész
séges testi szervezet; 3. Írni, olvasni szá
molni tueás; 4. a kőmives-. kőfaragó- vagy 
ács-ipar terén legalább egy teljes építkezési 
időszakra terjedő gyakorlat. A jelentkezésnél 
szükséges iratok : 1. keresztlevél vagy szü
letési bizonyítvány : 2. a végzett iskolai osz
tályokról szóló bizonyítványok; 3. gyakorlati 
bizonyítvány (iparhatóság állal hitelesítve):
4. a másodszori himlőoltásról szóló bizonyít
vány. Dijak: 1 Beiratás 4 korona 2. Tan
díj 20 korona. 3. Szertári biztosíték 4 kor. 
A második, harmadik és negyedik évfolyamra 
jelentkező tanulók a bizonyítványok és dijak 
beküldése mellett levélben is iratkozhatnak. 
Az igazgatóság.

—  Ellenőrzési szemle. A népfölkelési 
ellenőrzési szemle Csáktornya nagyközség 
a Csáklornya-vidéki és Mura-siklósi körjegyző
ségek részéről f. hó 23-án, a közös had
seregbeli ellenőrzési szemle pedig Csáktornya 
nagyközség, Csáklornya-vidéki, dráva-vásár- 
helyi, drávacsányi, felső-miliályfaIvai és a 
vizi-szentgyörgyi körjegyzőségek részéről f. év 
november hó 4-ik napján délelőtt 8 órától 
kezdődőleg fognak Csáktornyán a »Zrinyi- 
szálló« nagy-termében megtartatni.

—  Országos határkiigazitás. E hó 16-
ától kezdve több napon át a Drávamentén 
országos határkiigazitás czéljából egy bizott
ság működött Csertán Károly zalamegyei 
alispán elnöklete mellett. A bizottságban 
Zala-, Somogy-, Varasd-, Kőrös- és Belovár- 
vármegyék küldöttségei vesznek részt. A 
zottság Dráva-Mogyoród magyarországi köz
ség határában fekvő hármas-határnál (ma
gyar, horvát, stájer) kezdette meg s a Dráva 
mentén hol gyalog, hol szekéren, hol csol- 
nakon végezte terhes munkáját. A legutóbbi

határkiigazitás 1866-ban eszközöltetett dr. 
Jankovich László gróf szeretett főispánunk 
édes atyjának, akkor somogyi főispánnak 
az elnöklete alatt. Ennek a bizottságnak 
tagja volt városunk két érdemleljes és 
tiszteletre méltó alakja: Dugovieh Pál ny. 
aljárásbiró, akkori megyei esküdt, ki mint az 
orsz. bizottság egyzője vett részi 35 évvel 
ezelöll és Molnár Elek ügyvéd.

—  Gyilkosság. Orbán István szenl-
keresztmajori hirkásgazda 19 éves fiát az 
orehoviczai korcsmában mull vasárnap vere
kedés közben a podbreszti legénynk egy 
doronggal leütötték s életveszélyesen meg
sebesítették. A szerencsétlen fiatal ember 2 
nap múlva a kapott ütések folytán meghalta

—  Az Uránia színház igen tanulságosan 
kellemes órákat szerzett előadásaival közön
ségünknek. Az első estén a régi és mostani 
Spanyolország csodás világa tárult szemeink 
elé. A második est a láncz művészetének 
ifjúságunk e nemes szenvedélyének fejlődé
sét és mai állapotát mutatta be. Szombaton 
a XIX. század, a szabadságba!ezok, a tu
domány és művészet századának összes ese
ményei és szereplői mulattattak be. A k ö- 
zönség mindhárom estén telt házzal jutái,  
mazta az előadók fáradozásait.

— A Nagy Képes Világtörténet 133. füzete 
látott most napvilágot. E füzettel a vállalat VII. 
kötete záródik le, mely kötet a refonnáczió korát 
tárgyalja. A reformátorok éleiét és hatását rajzolja 
a kötet kitűnő szerzője, dr. Marczali Henrik és 
életük rajzát szerencsésen olvasztja össze a kor 
hatásával és mozgató eszméivel. Hatalmas korszak 
zárul le ezzel az emberiség történelmében. Az 
emberi gondolkodás uj és minden eddiginél hatal
masabb lökést kap, szabadabb tér nyílik treg 
előtte és az emberekben feltámad a kritika, mely 
attól fogva u tizedik múzsává lesz, mely pusziit 
és teremt. Az emberi elmének kifejlődésében nagy 
és hatalmas változást jelent e pillanat, a gondol
kodás biztosságának és realitásának minden eddi
ginél erősebb (eltűnését mutatva. Az emberi elme, 
melynek fejlődése lehet csak a világtörténelemnek 
igazi tárgya, ettől fogva uj fegyverekkel és nagyobb 
lépésekben halad czélja felé, hullámai nagyobb 
gyürüzésekkei futnak a parihoz, mert mind na
gyobb és nagyobb területen hatnak az egyes esz
mék is. Vége minden romanliczizmusnak, oda van 
Hellas és a Kenaissance minden bűbája, oda az 
arabok és keletiek mythikus nagysága, oda Hóma 
tenséges ereje, oda a lovagkor hősi erénye, misz
tikus vágyódása a Végtelen után, oda mindez a 
nagy költőiség, a mely eddig az emberi szivet el- 
öltölte. Uj korok, uj emberek jönnek, Erzsébet és, 
Cromwell. IV. Henrik, XIV. bajos és Turenne 
Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf korszaka. —  
íme az érző és képzelgő emberek helyében a 
gondolkodó és kritikus fők, a kik nem képzelőd
nek, hanem számítanak, nem álmodoznak, hanem 
terveznek, nem remélnek, hanem cselekeszntk, a 
kik az elmének megtisztult és kiélesült fegyverei
vel küzdenek. íme a modern ember ősei. Ezt a 
kort oly szépen és behatóan irta meg Marczali 
Henrik, hogy kötete valóban díszére válik irodal
munknak. A 12 kötetes nagy munka szerkesztője, 
dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár. Egy-egy kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
írod. Int. Rt. Budapest, VIII., üllői-ut 18. sz.) s 
minden hazai könyvkereskedés utján.

4
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Kiadó és laptulajdonos:

FIS C H EL FÜ LÖ P  (STRAUSZ SÁNDOR.)



Vu Čakovcu 1901. 20-ga oktobraXVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičučzadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljetvo:

Knjižara Fische 1 Filipova, horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučijivi list za puk
kam se predplate i obznane 1

pošiljau. Iz lazi svaki tije d e n  je d e n k ra t  i to: vu svaku  nedelju .

Broj. 42.
n .L. . !wa jhi U iiiW i|uii

Predpiatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol lel a . . .  4 kor
Na čet vert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbi* 
i fal računaju.

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

Pravica negda i sada.
Kajkakve praznoverne smisli su vu sta

rim vrémenu i med zakon došle. Zalo med 
zakoni, koji su za to bili; da pravicu poiš- 
čeju najdemo takove, koji se sa pravom pa- 
metjom i sa pravicom neslažeju.

Takovi zakoni su bili ognjena i vode
na próba, nadalje dvobiji, kője su vu XIII. 
stoletju sudci vnogokrat hasnuvali.

Ognjena próba je iz toga stala, da je 
on, koga su sa gréhom teršili k žerečomu 
željezu moral doseči i ako se mu je ruka 
né zežgala je né bil krivec. Od sudcov je 
stalo, koj bi prijel sa rukom željezo. Na ko
ga se je to izreklo je zasigurno zgubil sud, 
jer ako je né privoljil na probu su ga več 
krivcom izrekli.

Ravno takva je bila i vodena próba. 
Pri toj su krivca vu vodu hitili, i ako je — 
kak i to mora biti poleg zakona narave — 
vtunul je, krivec bil. Jer pak je sudec od
redil, da koj bude na ovu probu odsudjen 
zato je svigdar on gvinul, koj nije bil na 
probu odsudjen.

Vu XIII. stoletju su obed ve probe jako 
bile obšiijene vu orsagu. Samo dok je Bánk 
bil nádor je vu Nagy-Váradu 389 s lučaj o v 
takvih bilo, kaj su :ia probu obsudili ili pak 
na prisegu zvrhu groba Sv. Ladislava kra
lja. Magjarski puk se je najme sa najvek- 
šem poštenjem ponašal prama Sv. Ladisla
vu, pak je sud je mislil, da nebude niti je- 
den čovek se našel tak hudi, koj bi se utal

zvrhu groba Sv. Ladislava krivo presigati. 
Gdo je dakle tu pre sigal, njegove reči su se 
za pravične vzele.

Sudbeni dovoboj je kralj, nádor ili pak 
drugi sudec odredil. Pri dvoboju su se ob- 
tuženi pak obtuženik ili osobno kovali ili 
pak su si na mesto sebe namestnike vzeli. 
Dvoboj se je ili na konju ili pak proslo i 
svigdar sa od suda odredjenim oružjem pri
petil. Koj je vu dvoboju zgubil, on je i sud 
zgubil.

Ako je gdo sa velikom krivjom bil ob- 
leršen, se je moral sa jeduim vežbanim hr- 
vati. Gdo je bil obluženi. da je kralja dinfal 
se je moral gol hrvati sa jeduim, koj je vu 
željezju bil okovan, lo je tuliko bilo kak si
gurna smrt.

Još je bolje bilo strogo kaštiganje ono- 
ga, gdo je, kad se je hrval, oružje vkrej hi- 
til i sa tem škodil onomu na mesto koga 
se je hrval. Takov je ves imetek zgubil i sa 
zenom i decom na veki večno sužanjstvo je 
bil odsudjen.

Med zakomtna kašliganja je spadalo i 
odrezanje lasih, kaj je osobito sluge, koji su 
skočili, ili pak one, koji su krivo prisegi i ili 
pak gičšne žene postiglo.

Gdo je pred lud folišne pisma dal, nje
mu su na obraz pečata pretisouli s vručim 
željezom. Gdo je več jedenput zgubijenog 
suda na novo započel njega su na živo pe
čenje odsudili, ali to su rčdkokral zvršili, 
nego su mu rajše glavu odsekli.

Med Ijudimi se vnogoput napraviju ta- 
kova parna pitanje, ili zato, da svaki svoje 
zahtévanje drži islinitimi, napriliku, da on 
ima j uš k ko joj herbiji, ili pak zato, da je- 
den nežna ili neče spuuiti svoju dužnost. 
napriliku, dužnik nežna ili neče plalili svoj 
dug. Ljudi med sobom nemreju suda delati, 
nego mora biti jedna takova oblast, koja 
med njimi pravicu déla. Pravice davljenje 
se vu lakvim slučaju gradjanskom zakonit- 
bom a takov sud pak gradjanskim sudom 
zove.

Ali vnogoput se pripeti i to, da hud- 
čovek okvari imetek drugoga, da vužiže, krai 
de. nadalje do oskvrni poštenje drugoga, ili 
pak navali osobu drugoga, vzememu zdra
vje, ili pak i živlenje. Pravica i zakon zah 
htova, da se takov čovjek kaštiga. Ali to 
kaštiganje si sami nesmeju med šopom 
zvršavati, nego na lo je sudbena oblast po
zvana, da takvoga kaštiga, Takova pravicu- 
davlenje za kaznu zakonitba i takov sud 
pak zakaznr sud zovemo.

Tak gradjanske kak kazne zakonitbe 
vlast se kraljevskog veličanstva tiče, koj 
ovu vlast po sudci i sudi vežba, koji zato 
svakog suda vu kraljevskim nnenu doneseju

Sudi su prvo-, drugo- i tretje- redni Pr
vo redni su, pred kojimi je sud počeli tre
ba, kr. kotarski sudi i kr. sudbeni stoli. Koj 
je sa sudom prvo rednog suda ne zadovo
ljen, on more apelirati stvar k drugo redno- 
mu sudu, tojest k kraljevski tabli. Takovili

Z A B A V A

Molitva pred jelom.
Tko je prije kojih trideset godinah u 

jutro ili kasno u večer po Sándor utcza u 
Pešti išel, mogel je svaki krat iz nizke ko
čice br. 7 čuti klopanje kladivom i veselo 
pievanje jednoga marljivoga šoštara, koj je 
svojim dielom vrlu svoju ženu i petero die- 
ce hranil. Svaki, koj je toga poštenjaka poz
nal, moral ga je štovati. Radi svoje vrstno- 
če i poštenja imal je uviek dosta posla i 
fine ljude za svoju mušteriju (Kundschaft). 
Ja sam kakti bivši dijak u Pešti u istoj ku- 
či nutri na dvorišču stanoval a pokojnomu 
Bally-u Ivanu, koj je onda bil jurišta u Peš
ti, je rečeni šoštar više krat čižme delal, a 
to pak je tak došlo, jer je Bally mene više 
krat posiečival, pak se je onda i stim vrlim 
meštrom spoznal, osobito pako se je na taj 
način šnjim spoznal, jer šoštar je liepo‘ knji
ževni hrvatski govoril, a Bally medjimurec 
i bivši varaždinski dijak, je vrlo rado čisto 
i književno hrvatski govoril, pak su se on
da ta dva znali zaspominati, da nije bilo 
kraja nit konca.

Našemu anda šoštaru je dobro išlo i

on je svoje pošteno hranil. Ali zna se, da 
je sreča jednako krhka kak i staklo, pak 
je naš vrli mešter jednog dana obolil na 
vužganju pluč, poslie kojega je ostala suši- 
ca i on je za nicko vrieme umrl, a pri skol- 
kah je stala plačuča udovica sa petero ne- 
jake diece.

Nesretna udovica je sada pričela dvos- 
truko radili, za da harem naj potrebo i|a na
bavi, ali vriemena su došla huda, n Peštu 
je danomice živež sve skoplji postajal te ju 
je nevolja od dana do dana sve bolje tis
kala. Pohižtvo je tržila staretmam za da 
kruha kupi, a kad je došel konec godine te 
se je imal kuče gospodam kvartir platiti. a 
novac nije bilo. protie* I ju je ov iz kuče, 
te je mogla samo Bogu hvaliti, da ju je u 
sredini zime neki mešter u istoj ulici, za 
kratko vrieme skupa s diecom ujednoj praz- 
noj komori nastanil.

Ovde je anda sada nevoljna ta famili- 
ja živela gladna i žedna, bez odieče i bez 
drv po zimi, samo od toga, kaj joj ie koja 
dobrotvorna ruka iz milosti prožila. »Bog 
nas neče osla viti, samo ga zažgano molile!« 
— opominjala si je uviek diecu.

Ali kad več nesreča ide, onda ide do 
kraja: nevolja je odo vicu hitita bolestnu u

postelj i sad je bila ta ciela obitelj izvržena 
za od glada umrieti. To je Kila nevolja ka- 
kovoj nema para!

Gde je medjutim nevolja največa, tam 
je božja pomoč najbliže. — Jednog jutra su 
se dieca od glada plakala te su betežuu 
mater prosila za kruh, na to mati reče naj- 
starijemu sinu Franceku: »Idi mo|e diete, 
mozbit u varošu ipak najdeš kuču, koja nam 
malo kruha dade « I Franček, koj još nika- 
da nije prosjačil, otišel je težkim srdcem po 
peštanskih ulicah. Ovak je došel pred jedan 
veliki štacun, tu je stupii unutar te med su- 
zaini prosil malo kruha. Ali trgovački po
močnik ga je hitro iz šlacuna odpravil ve
leč: »Ovde prosjaki nedobivaju nikaj!«

Kad je na lo plačuči dečec iz štacuna 
otišel, opazil ga je slučajno sam gospodar 
štacuna, pozval ga je natrag te ga je zapi
ta I kaj bi rad. Dečec mu na to odprto iz- 
poviedi cielu biedu i nevolju betežne mate
re i gladne diece tak, da mu je štacunar 
vieroval, pak mu je sloga dal jedan forint i 
rekel: »Idi do bližnjega peka pak si za po- 
lovicu toga forinta kupi kruha, a polovico 
mi donesi natrag.« Pun veselja odbieži Fran
ček k peku, a trgovački pomočnik je svoje
mu gazdi u to smejuč rekel, da bude dečec



ga više vu orsagu. napriliku vu Budapešti, 
Marosvásárheiyu, Szegedu, Pečuhu, Györu i 
t d. Proti sudu kr. table je moči apelerati 
k najvisešemu orsačkomu sudu k kraljevs- 
koj kurii, koje sud je valjan. Ove sude vu 
kaznim slučaju more samo kralj preobrnu- 
ti, jer ima juš krivcu kaštigu odpustiti, to- 
jest sroilovati se.

Poleg sudov su kraljevski tiškaliuš, ko- 
jih zadača je, da oni zdigneju krivnju pra- 
ma krivcu, i od savršenia kaštige odsudje- 
nih se skrbiju.

Ali né svaka stvar spade pred kraljev
ske oblasti. Najme vu takvih tnenjših grad- 
janskih sudov, kojih je stvar i vrédnost ne 
više 20 frti, spravne vlasti (občinsko pog
lavarstvo, vašenog večju jeden šlan, vu Bu
dapesti okružnog poglavarstva člani) sudiju. 
Vu takvih menjših stvarih. kojih je vrédnost 
od 20 frtov više, ali ménje od 50 frtov su- 
di veliki sudec ili pak na te cilj odredjenim 
dnevu kotarskoga suda jeden član. 2.) Vu 
štamparnih stvarih zastupni stoli sudiju. Stam- 
parno on gréSi, koj sa štamparnim papirom 
drugoge ogovara ili suda ili pak kralja osk- 
vrni, koj se iz vpre i zakonov norca déla.

Člani sudbeni su još fiškaliuši i kra
ljevski notariuši. Fiškaliuš je takva osoba, 
koj zakona pozna i koj ima juš na mesto 
drugih ljudih pri sudu biti. Kr. nótárius je 
zato, da se k njemu obrneju ljudi za dela
nje kakovoga pisma Zalo je i najbolje sva- 
ko pismo pred kr. notariušorn dati delati, 
jer takvo najviše valja.

—  F. —

Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju izkažemo dare vu- 

č?nikah velikoga gymnasiuma iz Igló. Radost
no dajemo to na znanje našim poštuvanim 
čitatelju, da daleko od nas, tija na severnoj 
granici naše domovine pod nogami velike 
Tatre su se spomenuli od naš lépi cilj odu- 
ševljeni dijaki, koji su negdi čuli, da mi na
šemu velikomu domorodcu Zrinyiju spome
nik hočemo postaviti. Lépa hvalja vučeni- 
kom gymnasiuma Iglóa.

Vu Endrődu, poljeg glavnog varaša Bu
dimpešta pak je dr. Csuday Jenő professor

valjda zaboravil polovicu novac natrag do- 
nesti. Ali več za nekoliko minut, došel je 
dečec te je u jednoj ruki držal kupljeni 
kruh, a u drugoj ostale nevce, koje je šta- 
cunaru velikom zahvalnostju predal.

Kad je sad odhadjal, gledal je štacunar 
za njim te je nekaj opazil, kaj ga je dubo- 
ko dirnulo; dečec je najme vrlo gladan od- 
mah pri vrati pred štacunom postal te je 
od kupljenog kruha lalat odtrgnul, kojega 
je naglo do ustah prinesel, ali i hitro od 
ustali odmeknul, on je najme nekaj zabora
vil, najprije se je odkril, sklopil je ruke i 
oba vil svoju obednu molitvu, a onda tekar 
je pričel svoga kruha jesti.

Štacunar je to sve gledal i odmah je 
dečeca natrag pozval te se je točno, opital 
za stan njogovo matere i onda ga odpustil 
a Franček je na to hitro odbiežal s kruhom 
domov, gde nije zadosta znal napovedati i 
nahvaliti dobrolu njih svih dobročinitelja.

Na večer netko pokuca na vratih be
težne udovice i u sobu stupi trgovac, koje
ga več poznamo. On je hitro prev idei ne- 
volju betežne materé i petero diece; pošto 
sam bogat, nije još nikada u Pešti videl tak 
veliko siromaštvo i nevolju. Njegova naka
na je bila on hip gotova, tu se je moralo

Ukupno 83 k 60 f.
Izkaz prošloga broja 2237 k. 38 f.

Sveskupa 2270 k. 98 f.
Trideset i drugi izkaz hude sledil vu slede

čim broju naših novin.

KA.I JE NOVOGA?
J lu n  d n i  D r. W lu s s ie s u  m in is tr u .

Manda dr VVIasicsa je jedna komisija 
odnesla 12-ga o. m. meseca, pak mu je vu 
palče ministeriuma prekdala. Vu komišiju 
bilo je 12 gospdah, i to iz Čakovca \ Pre- 
loka izbrani. Zakal Henrik fiškaliuš, kakti 
przeš zbiranja je pozdravil ministra, kakti 
izebranog ablegata čakovečkog kotara Dr. 
Wlašicš Gyula je lepimi reči zahvaljil svim, 
koji su na njega votume dali. Rekel je, da 
si za čast i diku drži, da more ablegat biti 
onim medjimurcom, koji na granici orsaga, 
makar negovoriju svi magjarski a ipak su

dobri domorodci vezda i kak su bili i vu 
negdašnjom vremenu Prosil je nazočnu de- 
putaciju, naj njegov pozdrav i hvalju naj 
tolnačiju svim zbiračom.

Z b ir u  nji* v u rm e g j In s k ih  z n  s. 
t  u p n ik a ».

Termin zbiranja varmegjinskih zastup- 
nikov je varmegjija za zutrašnji den, tojest 
2 l-ga o. m. ili ako bude potrebno, 28-ga o.
m. izreklo. Za predsednike i namestne pred
sednike izebrala je varmegjija za našu oko- 
licu sledeče. 1 to: za čakovečki zbirni kolar 
Molnár Kleka i Pruszácz Alajoša, za preloč- 
ki kolar Siposs Károlya i Verly Ernőa, za 
štrigovski kolar Tóth Istvana i Wollák Re- 
zsőa. za mura-szerdahelyski kolar Szilágyi 
Gyulu, i Langer Makára, za dráva-vásárhely- 
szki kolar Ziegler Kálimmá i Kornfeind Nán- 
dora, za botlornyaiski kolar Zakál Henrika 
i Murai Roberta, za hodošanski kolar Tiva
dar Ferencza i Kisfaludy Gyulu, za rnura- 
viciski kolar Sőlyomi Ti vadara i Babics Gá- 
bora, za kotoribski kolar Hirshhler Mikšu i 
Kele Györgya, za dubravski kolar dr. Rohm 
Sidneya i Grész Alajoša.

O b a s i /  s e  je .
Vu Dráva-Vásárhelyu se je o. m. 12- 

ga vu noči obesil Kresinger Ferencz občin
ski kapuš. Samo drugi dan su ga našli öb 
jedenajsti vuri vu strehi obešenoga. Veliju. 
da je prije, kak se je obesil od žene pene- 
ze prosil, da bi mu dala, ali ona je grubi- 
janski postupala s njim. Na to se je tak 
razžalostil, da seje obesil. Vu noči okolo 11 
vure su čuli ruženje. ali nisu išli gledat gdo 
ruži. Pak za staroga se niti nisu brigali ja 
ko, sa kojim su i njegova deca jako nemi- 
lostivno postupali. Kresinger Ferencza su ja
ko ljubili občinari kakti šaljivoga čoveka, ali 
koj se je pod zadnje Ijeta zbog žalosti na 
pijanščinu dal i sada si sam napravil konec 
putuvanju vu loj suznoj dolini.

O genj.
Ravno su poldan zazvonili vu Mura- 

Szent-Mártonu vu nedelju, kad se j e  zažga
la plasnica kuruzinja Sinko Mártona vu Tün
dérlak občini! Zgorela je hiža sa svémi dru-

pomoči. Oo se je anda zauzel za tu nesret- 
nu obitelj, te odmah beležnici predal prilič- 
no almuštvo, a iz doma je odmah poslal 
raznog živeža i odieču, a za betežuicu i lieč- 
nika. Za nekoliko danah je beležnici pos- 
tojalo sve bolje i bolje.

Trgovac pa ko se je sada pobrinul za 
diecu te je našel u varašu razne otmiene 
obitelji, koje su svaka po jedno diete k se
bi uzeli, a najstarijega, Franceka, je on sam 
uzel, pak ga je dal u školu, a kad je pos- 
lie videl, da dečec ima talent za trgovinu, 
uzel ga je u svoju trgovinu kakti naučnika.

Franček je u trgovini dobro napredu- 
val, bil je proti svoinu dobročinitelja pun 
ljubavi i zahvalnosli, pak ga je zato trgo
vac obljubil, kak da mu je vlastili sin.

Kad pak je Franček svoja naučnicka 
lieta zvršil i postal trgovački pomočnik, os
tal je kakti lakov i na dalje u trgovini svo
jega dobročinitelja te je bil vieran kak zlato, 
zato mu je pak njegov gazda povieraval 
mnoge znamenite trgovačke poslove i ovak 
je on postal za nekoliko godinah prvi u tr
govini svoga gospodara, a kad pak mu je 
gospodar na jedan krat zbetežal, te je do
bil podagru tak, da nije mogel okolo hodaii,

postavil je viernoga Franceka za svojega 
poslovodju i nadgledatelja.

U ono pako vrieme su u Fešti velike 
trgovine bile vrlo nesigurne teje mnoga ve- 

j lika trgovačka kuča ili fabrika pala i dru
ge za sobom poteguula. Ali kak god viešt 
brodar sigurnom rukom svoju ladju korma
in med pečinami i ponori, i na pravi put 
zna dovesti, tak je i Franček svojom trgo- 
vačkom viešlinom znal trgovinu svoga gos
podara od svih večih gubitkov braniti i sa- 

|čuvati, te gaje njegov gazda i dobročinitelj 
uslied toga još više obljubil.

On je sve svoje prosto vrieme ostajal 
doma, kad su se drugi trgovački pomočnici 
po kavanah zabavljali ili u kazalište (thea- 
ter) išli, on je ostal kod kuče, a najradje u 
bližini svoga betežnoga dobročinitelja, koje- 
mu je tom priIikoni znal novine čitati ili se 
je šnjim o stanju i teku domače trgovine 
dospominjal te ga u njegovoj bolesti tiešd i 
hrabril kaj je najbolje znal i mogel.

Njegov pako gazda je imal jedinieu 
kčerku Rozik u, kojoj je bil svom dušom o- 
dan, jer je bila svojoj pokojnoj materi i na 
tielu i na duši slična. Liepa izvana a još 
liepša u duši imala je u sebi sve krieposti 
svoje pokojne matere. Več od više godinah



gimi zidinami. Vnogo krme je zgorelo, koja 
na Skednju skladjena bila Iz hiže su komaj 
oslobodili pohižtvo, a iz nahižja pak ladicu, 
vu kojoj je više srebrnine bilo. Kvar je vi
še 4000 koru, kak su to prilikom šacinge 
ustanovili. Iztraga je iznašla, da su deca zra
čila ogenj, koja su sama bila doma. jer po- 
keldob se je jubileumska processija držala 
vu Sv Martinu, su svi stareši dalko bili od 
doma.

P e š t i š  vu  K o n  s t a n  t ln a p o ly u .
Ci sve više, peštiš se pod jednim širi 

vu Azsiji. Vu Konstantinápolyu sve včiniju, 
da se peštiš tam nebi razširil. Sve stranjske 
koji dojdeju, jako previziteraju. Svaki dan 
po priliki jezero stranjskih dojde vu Kon
stantinápoly kője sve previziteraju

O g l  H a l  a  s e  j e  s a  l u g o m .

Prošloga tjedna se je Insel Mari zvana 
službenica vu Budapešti ogiflala sa lugom. 
Nesrečna puca je luga pila, koj joj je tak 
zežgal iznutra žaludca, da je još on dén vu- 
mrla vu špitalu. kam su nju odpeljali.

V e lik a  I z lo ž b a  vu  P é t e r v á r u .

Su ruskim glavnim varašu, Péterváru 
su vu najzadnješe vréme spravišče držali, 
na kojim su odredili, da budu 1903-ga Ije- 
ta veliku izložbu držali vu Péterváru. To je 
i car potvrdil. Ova izložba bude na sporne-1 
nik ulemeljenja Pétervára. Najme 1903 bu
de dvésto Ijet se spunilo, da je ruski car 
Veliki Peter dal Pétervár sazidati. Vlada bu
de 20 millionov rubellov dala na taj cilj a 
varaš pak 10 millionov, kaj budu se stroš
ki izložbe naplatili.

S n é g .

Po nekojih mestah med bregi se več 
pokažuje gost, koj nam zima glasi, snég. Vu 
Aussee je prošloga Ijedna več snég idei, pak 
dosta na debelom zapal. Pred snegom je 
dva tjedne lépő vréme bilo, a sada se je na- 
jedenkrat tak obrnulo vréme, da tam naj- 
jakša zima vlada.

U m o r s tv o  n a  s e j m u .
Na orsačkim sejmu vu Kernalji občini 

se je o. m. 14-ga strašno ubojstvo pripetilo

Jedna trupa komediašov je vu dobroj volji 
držala ljudi. Sztamorovics Pera i Bozsics 
György tamošnji dečki su takaj pogledali ko- 
medjaše. Dečki su več onda jako pijani. Med 
igfanjem je Pösdi Antal komedjaš šalu nap
ravil sa dvéma pijanimi dečki. Svi su se na 
to jako smejali, samo dečki su biti srditi i 
proti komediašu su išli. Na to je Krepelka 
komediaš na pomoč išel i drugi člani ko- 
medie su takaj na pomoč išli. Ali, kad su 
ljudi vidli, da su dva pijanci vu škripci, su 
njim na pomoč išli iz česa je lakva svadja 
bila, kaj je jeden mrtvi i \iš oranjenih os
talo na mestu krvanja. Najme Pösdi kome- 
dijaš je sa jednim željezom tak vudril Szta- 
morovicsa, da je ov taki vumrl. Na to su 
ljudi Pösdia tak spikali, te samo žandari su 
ga mogli oslobodili od srditosti puka.

T ig r iS .

Iz Esztergoma strašni slučaj javiju. Ove 
dane je tam jeden veliki cirkus bil. Nekak 
se je pripetilo, da se je iz cirkusa jeden tig- 
riš oslobodil. Ovaj tigriš sada tam hodi po 
šumah i kvare déla. Vnogo su ga več i vi
deli. Vu Párkányu je zmed Krammei mesa- 

| ra ovcah trideset razčehal. Ljudstvo je ja
ko preplašeno. Vnogi neufaju se vun iz iii- 

i že iti. Soldati su vun poslani, da streliju 
tigriša.

O s e l  1 u lo v iv a .

Čalarno je bila vkanjena vu Parizu jed
na bogata vdovica. Ne zdavnja njoj je vu
mrl muž i sirota je tu veru iinala, da je 
njegova duša vu on osel se preseljila, sa 
kojim kučiš svaki dan mleko dopelja. Od 
toga vrémena je jako dobro živel osel. Vdo
vica mu je dala gunje i jesti i sve, kaj je 
zahtéval. Jednog jutra je kučiš bez osla do- 
nesel mlčko

— A gde je osel? — pitala jo prepla
šeno vdovica.

Kučiš je žalostni obraz kazal i žalost
no je odgovorit:

— Ah, bolestan je, sigurno bude po
ginul. Jako mu je hudo.

Na to se je vdovica tak preplašila, da 
je 50 frankah dala kučišu naj samo zove

je ona opazi vala Francekovo dobro srdce i 
viernu privrženost njezinomu otcu, i onda 
nije moglo faleti, da ga je uslied toga viso
ko cienila te mu danomice privrženija pos
tajala. I Franček je ljubil Koziku kakti vrlu 
kčerku svojega dobročinitelja; gde je samo 
mogel, priredil joj je veselje, ali nikada ni- 
je se niti nato pomisliti ufal, da bi mu ta 
sreča mogla u diel pasti, da bi ju ikada mo
gel svojom nazvati. Ktomu je veliku razli- 
ku med njom i sobom previdel, jer ona bo
gata a on siromak, — pak zato se je i ču
val takovu želju na videlo iznesti, za da se 
tim nebi proti svojemu dobročinitelju drzo- 
vit i nezahvalan izkazal za sva dobročinslva.

Kad je jedne noči Franček opel pri 
postelji svoga betežnoga dobročinitelja sedel 
te ga dvoril, postal je beležnik, pošto su mu 
boli popustile, srdačniji proti Franceku, te 
mu na jedan krat reče: »Franček, još nika
da mi nije nijedan dobri čin toliko godil, 
kak on, kojega sam na tebi učinil. Petnajst 
godinah si več u mojoj kuči te si mi tvo
jim ponašanjem i marljivostju poslal tak mi
li, kak da si mi sin. Jeli hudem još dugo 
živel i ikada ozdravel, to stoji pri Bogu, a- 
li za slučaj moje smrti, bi ja želel moju 
Koziku dobro obskrbljenu videti, pak sam

za njezinoga br: nitelja u životu i zakons- 
kog muža odabral tebe.«

Franček ves osupnjen od veselja nije 
iz početka mogel niti rieči progovoriti, ali 
za čas je došel k sebi, prijel je svoga dob- 
ročinilelja za ruku i med suzami rekel: »Bog 
u nebi neka vam naplati sve, kaj ste mi u- 
činili, ja vam napiatiti nemogu «

Nije puno vriemena poslie toga prošlo, 
i Franček je s Rozikum stal pred oltárom, 
gde su si pred sveštenikom viernost do gro
ba medjusobno zaprisegnuli i kakli zakons
ki muž i žena cirkvu ostavili. Bog pak je 
njihovo veselje još povečal tim da je Fran- 
cekovomu dobročinitelju, a sada otcu Kozi- 
kinomu i Francekovomu, povrnili podpuno 
prijašnje zdravlje.

Akoprem je sada Franček postal boga
ti trgovac, ali zato je uviek ostal čeden i 
ponižen, kak je i prije bil. On nikada nije 
zaboravil svoju siromašim mladost, te je o- 
bičaval u spomenku reči: »Moju sreču žti- 
vota ja mogu najviše zahvaliti mojoj molit
vi pred jelom, koju sam nekoč kakti siro- 
maški prosjak pred vrati ove kuče obavil « 

Francekova trgovina i danas obstoji u 
Rešli u kerepeškoj ulici a trguje sa špece- I reiskom robom i vinom.

K o l la y  K rnil.
| -------- —

živinskoga doktora i obečala je, da večer o- 
pet dojde i da 50 frankah. Na večer je sta
ra zaisto došla i tam je zvun osla i kučiša, 
jednoga sta roga gospona našla, koj je rekel, 
da je živinski lečnik, te da osel nebude po
ginul ako 500 frankah da za vračenje. Že
na je i to vun splatila i sigurno bi i više 
platila. ako nebi susedi zazvedili célú stvar 
i tak i žandari, koji su kučiša i staroga gos
pona vu sigurno mesto sranili.

R a z b o j n i k ! .  f

O. m. 8-ga su strašni čin napravili vu 
noči tolvaji vu Brukku poleg Lajta vode 
jedno za drugim su vdrli vu dva štacune, 
a vu !ret|im pak, gde seje šlacunar zbudil 
su ga zaklali. Nesrečnoga čoveka za Wim- 
mer Jánosa zoveju. Kad je počul, da poleg 
njegove sobe vu štacun negdo uutri hoče 
dojti, je gori skočil, i na raubare je vdrl. 
Ovi su bežali počeli, a Wimmer pak za nji
mi, ali komaj kak je na vulicu došel, su 
strelih na njega i od dvéh kugljali je mr
tev opal doli. Raubari, kak to sve kaže su 
prama hataru bežali.

K x p lo d é r a n je  d in a m i ta .

Iz Eišfelda javiju, da se je tam velika 
nesreča pripetila. Tam sada cevi polažeju vu 
zemlji za odtiranje vode, i prilikom toga se 
je dinamit explodéral, koj je dva ljudi taki 
zaklal a dva pak je jako oranil. Oranjem 
su čislo ogluhili.

N e s r e č a  n a  ž e l j e z n l c l .

Najedenkrat su se dvé nesreče pripeti
le na željeznici blizu Iglo varaša. Včera su 
zakopali vu lglö Vanda brenzara, koj je bli
zu Batizsfalva banhofa opal doli iz cuga i 
vumrl je od dobljenih ranah. Denes je opel 
jeden Markó zvani brenzar opal iz cuga bli
zu Ákos banhofa i jako se je oranil, tak da 
sigurno nebude ostal.

I n d l a n s k a  m  u d r l  j  a .

Nezdavnja je vumrl Wipple biškup, koj 
je naj vekšu stran svoga života med indi
ánéi sprovadjal. Ovaj biškup je sledeču ša- 
Ijivu povest povedal. Jedenkrat vu zimi se 
je on zišel sa jednim indiancom, koj akop- 
rem je strašna zima bila je na nogah samo 
nekakve papuče imel, a sva oprava mu je 
bila jedna plahta, koja mil je iz ramenah 
doli visela.

— Ti nije zima?—pital ga je biškup. 
Indianecz je sa prstom na biskupov obraz 
pokazal i rekel je:

— Obrazu nije zima, a pri indiancu 
pak je celo telo obraz.

N o r o s t  v e r e .

Vu Velznec tirolski občini se je strašni 
dogodjaj pripetil. Jeden nesrečni čovek, koj 
je obnorel zbog velike pobožnosti, se je sa 
strašnim načinom hotel skončati. Bettiin Já
nos se je z val ovaj nesrečni 52 Ijeta star 
čovek, kojega su susedi vu jutro na križ 
pribitoga našli. Na nogah i na rukah mu je 
céli potok krvi tekel iz ranah, koje su čav- 
Iji zročili. Nesrečni čovek je čista miren bil 
i pri pameti. Križa je on sam napravil iz 
dvéli deskah. Sa désnom rukom je zabil no
ge, a onda pak sa lévőm désnu ruku. Vu 
špital su odnesli nesrečnoga čoveka, koj je 
sve muke čudnovato strpi ji vo podnašal

P c n e z t  v la d a r o v .

Niti vlastiti vladan ne ima ju zaprte pe- 
neze doma vu željezne ormare. I oni se lr- 

Isiju svikak, da se njim penezi povekšavaju.
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Jer one velike stroške, kője njim košta nji
hova velika čast. Najviše vladarov vu ame- 
rikanske kasse daje svoje peneze. Ruski car 
ima tam 30 millionov frankah, nemški car 
25 millondv Najviše ima perzianski šah 
najme 4.0 millionov frankah.

N e h o to m ic e .

Strašna nesreča se je pripetila zadnje 
dneve vu Prag varašu Jednoga tamošnjega 
jagara mala pucka si je vu ruke vzela puš- 
ku i tak dugo se je igrala sa njom, dok se 
je puška sprožila i kuglja je vu srdce tri 
Ijet staroga njenoga brata odletela. Dečec je 
taki vumrl.

U m o r n iv o  m e d  b r e g /.

faa rumanjskim hataru se je prošle da
ne strašno umorstvo dogodilo Incze Balázs 
sa svojom Ženom i sa dvéma velikimi kče- 
ri, nkdaJje sa Fűzi Tamásom, Dénes Józse
fem, Dénes Áronom i sa András Mihályom, 
su več još na protuletje olišli vu Romaniu 
za težake, gde su tija do sada imali delo. 
Vezetet, kad ga več né dela su se dirno od
pravili vu Csik-vármegjiju. Ali na putu su 
na rtje navalili rumunjski žagači drvah i jer 
su njim peneze né hoteli dati prék, su Fű
zi Tamása, Dénes Józsefa i Dénes Árona zak
lali, a drugim pák su sve zeli vkrej i tak 
su je pustili putem. Incze Balázs koj je za 
svojom ženom i dvéma kčeri vušel, je javil 
célú stvar na hataru žandarom. koji su ta
ki išli iskat i za islo s u— mrtve našli tri lju
di, ali žagači su onda več vušli od onud. 
Céla stvar je javljena sudu.

Z g o r e la , s e je .

Ove dane se je pripetilo vu Budapesti, 
da seje špirituslampaš Tőzsér Róza 19 Ijet 
stare službenice prehiti! i tak nesrečno, da 
se je i njena oprava vužgala. Omedljenu su 
peljali vu špital, takse je obežgala; mislijuj 
da nebude ostala.

J a v n i lis t u re d n ik a .
Kutnyák Martin. Rácz-Kanizsa Obedva 

popevke dobil sem. Lépa vam hvalja. Vi se 
svako leto spomenete od kolendara medji-j 
murskoga. 1 letos ste nam poslali dve lépu ■ 
pésme, jednu od slavuljčeka, drugu od sveč- j 
niču. Pitate me, je li budu dobre za kolen- 
dar? A kak nebi?! Lépe su, dobre su i o-j 
šobilo vrédne, da je svaki medjimurec čila 
i da si okrépi dušu' svoju vu štovanju Bo 
ga Vi imate pamet, razum i srdce, da puku 
medjimurskomu lépe pésme složite. A zakaj i 
je to, da tak rédko popévate? Naše uovinej 
i naši čilatelji budu se navék raduvali, gda j 
budu od vas kaj čitali vu naših novinah. 
Srdačni pozdrav!
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Végzés.
A perlaki királyi járásbíróság mint tkvi 

hatóság a kotori takarékpénztár-részvény
társaságot Grész Alajoshoz csatlakozottnak 
kimondja s kibocsátja az alábbi

Árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbir. mint tlkvi hat. közhírré 

teszi, hogy Grész Alajos perlaki ügyvédnek 
és a kotori takarékpénztár-részvénytársaság
nak Fricsics Ferencz muravidi lakós elleni 
végrehajtási ügyében 16 k 80 f. tőke, 56 k 
20 f. eddigi 14 k. 35 I. árverési kérvényi 
költség, továbbá 80 k. tőke, ennek 1901. évi 
április hó 19-töl 6% kamatai, 18 k. 75 f 
költség kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. 
trvszék, a perlaki királyi jbiróság területén 
fekvő a muravidi 265. számú tjkvben 328. 
hrsz. ingatlan a végr. törv. 156. § alapján 
egészben 640 k. kikiáltási árban mint becs
árban az

1901. évi november hó 16-án d. e. 10 órakor

Muravid községházánál Grész Alajos perlaki, 
és dr. Löké Emil nagy-kanizsai ügyvéd köz- 
benjöttével megtartandóárveréseneladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
tartoznak az árverés megkezdése előtt a fennti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 

Perlak, 1901. augusztus hó 27 -én. 577.

S z a b ó
kir. albiró.

„ „ „ „ „ „ „
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T Í M Í I t ,
SZILVORIUM, RUM és FINOM LIKŐRÖKET
bárki  hideg utón minden készülék nélkül 

kitűnő minőségben előállíthat.

í v -  Kezelési könyv és árlapok ingyen. -

W A T T E R C I H  A.
BUDAPEST,

V I I . ,  D o h á n y - u t c z a  5 . s z á m .  
SfrwW-XferiKXtV. g itten  a tw j jg d g w , minden 

bőrbetegség elleni izénk.
■  E ls ő  és le gré gibb ü z le t  e s z a k b a n  tm 

664 4-6. F e n n á ll 30 év ó ta .

Egy jó erkölcsi! fiú

tanulóid felvétetik
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"sk! 9oi. H ird e tm é n y .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Majoriak község 
102. sz. tkvét birtok szabályozás következtében 
a 2579/09. I M. sz. rendelethez képest át
alakítja és azzal egyidejűleg mindazon in
gatlanokra nézve, a melyekre az 1880. XXIX. 
t-cz 1889. XXXVIII. t.-cz. és 1891. XVI. t.-cz. 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy- 

• zését rende.ik, az 1892. XXIX. t.-cz.-ben 
szabályozott eljárást a tkvi bejegyzések he
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosítja.

E czélból az átalakítási munkálatok 
hitelesítését és a helyszíni eljárási Majoriak 
községében 1901. november 20. és a kővet
kező napoknak d e 9 óráján Majoriak köz
ség házánál fogja kezdeni illetőleg folytatni.

Ennélfogva fölhívja :
1) az összes érdekelteket, hogy a hitelesí

tési tárgyalásra személyesen vagy meghatalma
zott által jelenjenek meg és az uj telekönyvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják elő, mert a régi telek- 
könyv végleges átalakítása után az esetleges 
téves átvezetésből eredhető kifogásokat jó
hiszemű harmadik személyek irányában 
l'öbbé nem érvényesíthetik.

2) Mindazokat, kik valamely ingatlanhoz 
tülájdoni jogot tartanak, de tkvi bekebele
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átirásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15.—18. és 
1889. XXXVIII. t-cz. 5., 6., 7, 9. §§. értel
mében szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldői! 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy a* 
átruházó tkvi tulajdonos az átruházás léire 
jóllét a kiküldött elölt szóval ismerje el. é* 
a tulajdonjog bekebelezésre engedélyét nyil
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az utói 
nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek.

8) Azokat, kiknek javára tényleg mái 
megskünt követelési.vonatkozó zálogjog, vágj 
^negskünt egyéb jog van nyilvánkönyvilej 
bejegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekké 
terheit ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve 
'hogy törlési engedély nyilvántartása végetl 
a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert ellen 
'esetben a bélyegmentesség kedvezményei tő 
elesnek.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. október 15.

Dem e Károly
578 1—3 kir albiró.

i S z i l ü o l t v á n y o k
szokványminoségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

—; Élőkerités. --
Gleditschia csemeték és magvak 

Uradalm aknak, községeknek három évi 
törlesztésre is adatik.

, Óriás tövisű, iK«l' (fj’orsan fejlődő sövfrnynövény K/. a*
1 mrlvliől olv örökös keríts* nevethető pár ev alatt rendkívül « se 

kely kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, nif-g 
az aprö nvnlak sérti hatolhatnak át. 1 M inden ren d elésh ez  
r a jz o k k a l ellá to tt ültetési és kezelési u ta sítá s  m el- 

’ lékelhetik. Kzer csemete elég 200 méterre. Ara 0 fi i 
1 niádeA m A töL  Óriási jövedelmet biztosító voltánál 

UIQCoBIUGIoK' fogva, ennek tenyésztése számos gaz
daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 

Sziliek fénynyomatu fő árjeg yzék ingyen és bérm entve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zéken kívül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy neginy  
családnál egyaránt. Így még azoknak is igen érdekében 
áll, k ik  ren d eln i sem m it nem a k a rn a k , mert benne 
számos olv közlemények foglaltainak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim: 
„ é rm s ltá k l első  sző lő o ltv á n y -U l« p " , Nagy Gábor, 
579 1 20 N a g y-K ág ya, u. p. Széketyhid.___________ _

Melléklet a „Muraköz- 1901. évi okt. 20-iki (42.) számához.

Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában 

Rendkívüli szeren cse
B I H A R I  EDE

főáru'Iájában, ahol eddig több mint w ?

f W ' OT MILLIÓ !
koronái fizetlek ki. közölte :

600,000 kor. a 69686. számra I
6  0  0 , 0  0  0  kor. a 28718. számra 1
e ^ s o r s i ^ ^ J S , K° ^  je  általa meggazdagodhatunk! \
----------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ -------------■ 2
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■ S  . n I * I g* 50!< sz Hirdetmény.
rt 'W 5 ,0  'tfc 1901.
■ j C  c N -S O'CQ rnm RJ .2  +m )

£ >* *  43 ^  A perlaki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság részéről közzé lé*
%nS  ̂ ^  « VS3 • tetik: miszerint a cs. kir. szab. déli vasul buda-ternoveczi (prágerhofi) vonala

P P ^ ^ M  K _q 8 C számára az alább megnevezett határokban kisajátitott területekről elkészített
•O "5 N 3 * ^  összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére a következő

gmm *5 S  "S ^  halárnap tűzetik ki úgymint: Benkovecz-Jurcsevecz községekre nézve 1901,
q  L  !  í  E  « .. *“£> évi október hó SO-án d. u• 3 óra Kis-Szabadka vasúti megálló.
^ I .  ^  C u |  í r  Az érdekellek felhivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fentebbi

^  jz '£ n -* rt ^  határnapon a bizottság előtt előterjesszék, különben a kisajátítás és a felvett
ŽE 3 7  l í  q S  térfogat, úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik többé
D  **». J ^  tekintetbe nem jöhetnek.(f) *- __________ 3  — t- ■*

■ ^  ® (/) 15 *, Egyúttal felhivatnak mindazok, a kik a fennebbi határokban a cs. kir.
.J (/) h ^  W m- o 5  ^  szab. déli vaspálya társaság számára kisajátitott területekért járó és az egyedi
Ü  ‘O m & O  *2 O g ! kit itatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségé e nézve ellenvetéseket I

P P H H  ő  2  s "ö HZ tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak: ezeket
‘S *0  « ^  -g "  1901. évi november hó 15-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosab-
£ «  £ o Í 2 ^  ^  han bejelenbsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s igényeire sem-

</) -a 8 ^  |  ^  mi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon
jD > 1 Ic ZÍ *6 mennyiségben fog kiadatni, a kinek nevére és a mely összeggel az az egyedi

® :0 c  :E lé H ZZ kimutatásban ki van téve, a bekeblezett vagy felül keblezett tételek pedig
»3 íSJ § ■* £ «5 ezentúl a kisajátitott területről hivatalból le fognak türöltelni.

sq Üp Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telekhivatalban betekinthető.
00 "O J? o » P e rlak o n , 1901. évi október hó 4 napján.

^ ^ 0  -  £  ■$ I  á Dr. FISCH ER
_a >> - g  só i  Ő12 2 3 kir. albiró.

* w

— ^ — ■ ^ > ^ ^ ^ ^ w w w w w w w w w w w

y  i  i ........................... .... _ _    .........— ..........._ _ ............... _ j i "  ;i m

j L — II - I I _______  I I

I  FI8CHEL FilLÚr (STRUASZ SÁNDOR) #
j j  k ö n yvn yo m d á ja  | j

■; jj C s á k t o r n y á n ,  §j
I I  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve. É j
| p  Elvállal minden néven nevezendő p lj

könyvnyom dái m u n káka t
u. m. névjegyek, levélfejek, meghivók. djeay/ósi-, esketési- és gyász,jelentéseket. | | g
— számlák, körlevelek, hivatalos és mayán nyomtatványokat, röpiratokat,

I p  műveket stb. stb. SÉ

^  bárm ely nyelven és k iv ite lben É||

| í k  a legjutányosabb árak m e lle tt- * !  1
■  y p l

gM W ^irrnlir.Wttaa l

ü k ____________________________________
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