
Társadalmi retlexiók.
Szomorú jelensége a mai kornak, hogy 

épen Európa legműveltebb államaiban, a 
társadalmi nagy Kérdésnek, a hitnek, a 
minden szép, minden nemes iránti fogékony
ságnak megöldöklésével együtt merülnek fel. 
Vallás, haza, üres fogalmak már ott; sze
rintük az ember boldogsága egyedül attól 
függ, milyen darab kenyér jut neki naponkint. 
Gomba módra nőnek az uj kor prófétái, 
eszméiket a világ minden tája felé röpíti a 
nyomda, az élet nehéz igája alatt békételen- 
kedő szegénynek szivét még jobban meg
keserítik, hitét meggyilkolják a lelketlen iz- 
gatók, s a helyetl, hogy számokra kérnének, 
odadobják őket, a (ennálló társadalmi rend és 
hatalommal való ádáz küzdelemnek.

Bizony már-már romokon járunk, a 
hit szent Jeruzsálemét ostromolja, falait 
egyre döntögeti az öntetszelgő emberi ész ; 
vigyázzunk, résen legyünk; mert jaj lesz 
nekünk, ha Jeremiás keserűsége jut osztály
részül.

A mai kor ama nagy hangú apostolai, 
a hitet, a szeretetel akarják kiölni az emberi 
szivekből s aztán azt hiszik, hogy ezáltal 
megenyhithetik a földi nyomort.

Minden téren sok a tennivaló, mert ha 
nagy a haladas, bizony sok a mulasztás is; 
legfőbb baja pedig a társadalomnak, hogy 
minden uj dolgon kapkodva, felejti egy nagy

Azt csak helyeselni tudom, ha az em
ber kutat, s vizsgálódik, az eszmék az igaz
ságok megítélésénél az ész hivatoltságát s 
jogosultságát készségesen elismerem, de ha 
látjuk, hogy csak rombol, építeni pedig nem 
tud, ha tapasztalom, hogy nyomában csak 
kételkedés, hitetlenség s boldogtalanság jár, 
kénytelenek vagyunk ezt mondani: Nagy 
vagy óh emberi elme! de gyarló is, sokat 
látsz, sok litkot fölfedezhetsz, de a hit sze
mei nélkül mégis csak homály s örök sö
tétség jár te előtted.

Nem tudom mi a czéljok és hova vezet 
azoknak működése, kik legújabban is a val
lás és a h aza  magasztos eszméinek hadat 
üzennek; de azzal tisztában vagyok, hogy 
az emberiség ez utón czélt nem ér, löldi 
boldogságot nem nyer! Rendkívül érdekes 
volna kísérletet tenni az istentagadókkal, a 
vallástalanokkal és azokkal, kik a haza esz
méjét elvetik és a kik ma már fennen hir
detik : nincs keresztény, nincs honpolgár, 
hanem csak ember! Érdekes volna meg
próbálni, együvé telepítem valamely gazdag 
tartományba; vájjon mi lenne belőlük? 
Bizony azt hiszem senki közülünk nem 
vágyakoznék hozzájuk; jobb nekünk itt 
könyhnllatással vetnünk, s Istenbe vetett 
hittel nagy örömmel aratnunk, mint a hitet
lenség földjén szédelegnünk.

T A R C Z A.
Váratlan fordulat.

Az emberek hullámzó sokasága, az ismerő
sökkel való köszöntéssel, esetleg egy pár szó vál
tásával járó sűrű találkozás daczára sem kerülte 
ki figyelmemet, midőn napjában többször rendes 
utamon mentem, egy feltűnő szépségű kis leány.

Azok közé a szépségek közé tartozik, kik 
már az első pillanatra fölöttébb benyomást gya
korolnak a szemlélőre és a kiken akaratlanul is 
rajt felejtjük szemeinket.

Ruházata épenséggel nem remeke a szabá
szatnak, sőt ha gondosan szemügyre veszi az 
ember, kisebb hiáivyokat is konstatálhat.

T)e arra igazán nem jut idő, hogy öltözéke 
is vizsgálódás tárgya lehessen. Az elragadó háj, a 
finom kellem, mely egy Murillo ecsetére méltó 
orczáján elömlik, leköti egészen a bámuló figyel
mét és még a szokatlan jelenség szülte ámulat 
hatalmában van, midőn ez már messze elhaladt 
mellette.

Nem törődik a szúrós tekintetekkel, nem a 
bámészkodó tömeggel, érintetlenül hagyja az utczai 
zaj, bármilyen lárma : ő csak halad tovább az 
utján, határozott léptekkel, egyforma gyorsasággal.

Kezdetben, bár szépségével rögtön feltűnt; és 
érdeklődésemet is felkeltette, nem igen törődtem 
vele. Kihaladtam mellette, átestem azon a bizonyos 
ámulaton, de a mindennapi élet zajában képe 
esetről-eselre csakhamar elmosódott. Nem igy 
későbl). Annyira megszoktam már, hogy egy és

ugyanazon időben és utón láthatom, hogy elmara
dása bizonyára kellemetlenül érintett volna. Ő 
azonban ritka pontossággal jött és ment. Büszke 
magatartása,gyönyörű termete, látványosság számba 
menő arcza végre is megtette hatását: éreztem a 
vágyat őt közelebbről ismerni, vele érintkezésbe 
léphetni.

K vágy jelentkezése nagyon bántott. Ha el
képzeltem, hogy egy teljesen idegen hölgygyei kell 
bármi ulon-módon megismerkednem, egy hölgygyei, 
akit fikszirozással sértegettem, s a kire a legrosz- 
szabb akarattal sem lehel a reagálás vádját 
emelni, kinek egyénisége ismeretlenül is, minden 
vonzó tulajdonsága mellett tiszteletet parancsoló, 
szerfelett boszanlolt dőreségem, mely határozottan 
gyöngédtelen, illetlen, sértő lépésre sarkalt

Így gondolkoztam mindig, ha a dolgot ko
molyan mérlegeltem. KI is lökéltem ilyenkor, hogy 
ostoba tervemmel felhagyok és elűzöm a sátáni, 
mely folyton kisért.

A szépség varázsa azonban legyőzi a tudo
mányt is, halomra dönti a józan ész komoly meg
állapodásait és azzal az elementáris erővei, mely 
benne lakozik, magával ragad és elvezet min
denüvé, még oda is, hová különben igazán nem 
mennénk.

Csoda-e hát, hogy a legelső alkalommal, 
midőn hölgyemmel találkoztam, erős elhatározásom 
megtörött és újból elfogott a vágy, most már 
sokkal nagyobb erővel, közeledni hozzá, őt meg
szólítani ? !

Kste volt. Az Andrássy-ut üszőit a fényben, 
melyet a gázlángok végtelennek látszó sora, a 
kirakatok villanylámpái árasztottak. A járdán

Bizony már-már annyira jutottunk, hogy 
szorongva kérdhetjük; mit cselekedjünk fér
fiak?

Ki tudja, a külföld vihara nem dulja-e 
fel váratlanul nyugalmunkat.

Általában azt tartják, hogy a műveltség 
megszelídíti az erkölcsöket; nagy igazság! 
de az én meggyőződésem hozzáteszi: csakis 
az igazi, vallásos műveltség!

A jó, nemes mindaz, a mit e ré n y  
nevezete alatt értünk. De ha a szív, a lélek 
a hitet magától elveti, s mindenben az ész 
ítéletét teszi irányadóvá, az önámitás vesze
delmes lejtőjére lép, önmagát bálványozza, 
akkor hiába magasztaljuk föl magunkat, 
mégis csak gyarló emberek maradunk azért! 
Az emberi ész tagadhatlan csodával határos 
dolgokat mivel s minél bővebbek ösmere- 
teink, minél szélesebb látkörünk, bizonyára 
annál többet érünk, óh ! de az ember úgy 
egész, úgy valóban ember, ha nála a szív- 
n em esség  sem hiányzik.

Csak igy térünk ki azon útról, mely a 
valláslalanság s nem ritkán a gonoszság 
lejtőjén, a békétlenség, boldogtalanság és 
kétségbeesés örvényébe vezeL Térjünk meg 
azaz tisztítsuk meg szivünket, nemes érzések, 
békés indulatok tanyája legyen a kebel s 
meglássuk, leszáll reánk a hitnek, a szere
tetnek lelke; és csak igy oly indulat s oly 
szellem tölti el a sziveket, a mely szebb 
kornak hajnalát deríti föl ismét egünkre.

C se lk ó  József.

hömpölygőit az einberáradat, hangos beszélgetés 
zaja hallatszott mindenünnen. A vágtató lovak 
dübörgése, a közbe-közbe hallható csilingelés, a 
villamos kocsik zakatolása igazi világvárosias 
élénkséget tárlak a járó-kelők elé.

K környezetben találkoztam vele. Szebb roll, 
mint valaha. Az ivlámpák ragyogó fényében an
gyali arczának felséges vonásai jól kivehetők voltak 
és a daczossággal határos büszkeség, melylyel 
kémlő tekintetemet visszautasította, követésére 
ösztönzött.

Nyomában haladtam tiszteletteljes távolból. 
Nem kis fáradtságomba került szemmel kisérnem 
a nagy tömegben. Meggyorsítottam lépteimet, hogy 
közelebb érhessek hozzá, de ő, mintha csak sej
tette volna szándékomat, ugyancsak gyorsabban 
ment előre. Csakhamar elértük a körutat, melyen 
túl már megszűnik a tolongás, tovább már csak 
gyéren voltak emberek láthatók.

Befordul egy mellékutczába. Én persze mindig 
nyomában. Bekövetkezett a jó alkalom, a nagy 
elhatározás pillanata. Már egészen közel voltam 
hozzá, már meg is akartam szólítani, de elcsuklott 
szavam a félelemtől, az izgatottságtól. <3 e közben 
majdnem futott előlem.

Végre is leküzdöttem gyávaságomat, össze
szedtem minden erőmet, és merész elhatározással 
mellette teremve, igy szólítottam meg :

— Kzer bocsánatért esedezem, kedves Nagy- 
sád, de a csábos igézetnek most rrár nem tadok 
ellentállni. . .

— Maga ügyetlen, hisz’ ezt már rég meg
tehette volna! H a v a s  Zslgm o nd .



Testgyakorlat és párbaj.
— Dumas egy levele. —

Apámnak kedve telt a legendák el
beszélésében s ezek közt nőttem én fel. 
Ez magyarázza meg egyrészt, miért foglal
koztam jókor oly szenvedéllyel a test
gyakorlatokkal, melyek a világfiak nevelésé
nek főrészét képezik. Kendes látogatója voltam 
a vivó-termeknek. Alig voltam tizennégy 
éves, mikor már vivni tanultam, Grisiernél a 
vivó-tőrrel. Híres volt ez a Grisier párbaj- 
leczkéiről is. Ma már a párbaj is a kor 
kívánalmaihoz és ügyességeihez képest for
málódott Tegnap még szerették egymást az 
emberek, holnap gyűlölik, holnapután pár
bajt vívnak. Kilencz órakor egy csepp vér 
serken fel valamelyik karjukon, tizenegyre 
reggeliznek . a becsület, s vele az élet mentve 
van. Ez a megoldás mintegy előre ki van 
csinálva, mint a házasság a vígjátékok végén. 
Ki sem törődik vele. A haladás e téren 
összesen abban áll, hogy a kard-párbajt, 
mely még vérrel járt, fölváltotta az ártatlan 
pisztoly-párbaj. Az ellenfelek négy vagy hat 
golyót váltanak, melyeknek egyike sem talál, 
a becsület, helyre van állítva, az életben 
pedig nem történi a legcsekélyebb kár. S ez 
jól van igy, mert a réven fogják belátni 
egykor, hogy a becsületnek semmi köze 
ezekhez az indulatokhoz, melyek a szó
széken vagy a sajtóban időnként kitörnek. 
Megjegyezhetem egyúttal, hogy az ujmódi 
párbaj épen jókor érkezett meg arra a 
czélra, hogy a törvényhozókat kimentette a 
zavarból, melybe miatta jutottak, miután 
néha ők is kényszerítve vannak arra, hogy 
a pisztolyt kezökbe vegyék. Ha a párbajt 
meg akarnók szüntetni, ezt a törvényt kel
lene hozni: »A párbaj meg van engedve; 
de ha a párbajozók egyike el nem esett, 
vagy sulyos sebet nem kapott, mindkét 
párbajozó tízezer frank bírságot fizet vagy 
két évre becsukatik«. Jól alkalmazva, ez a 
törvény megtenné hatását, s megszüntetné 
a legénykedő párbajokat. Az igazi párbaj 
nézetem szerint nem szüntethető meg. A 
gyűlölet épen oly kielégítő részét képezi az 
embernek, mint a szeretet, s vannak esetek, 
mikor elengedhetetlenül szükséges, hogy va
laki megölje felebarátját, vagy megölessék 
általa. A két ellenfél kardjának első össze
csapásában sokkal gyönyörteljesebb élvezet 
van, mint két szerelmes első ölelkezésében. 

*
Én sohasem ösmertem a törvényes 

gyilkosság e gyönyöreit, valamint amaz iro
dalmi párbajokét sem, melyeket egy villás
reggeli rendbe hoz. Az is igaz azonban, 
hogy főként néhány év óta a tettek s a 
szavak elveszítették régi jelentőségüket. A 
mi hajdan egy tisztességes emberi tüzbe 
hozott volna, az ma hidegen hagyja, a nél
kül, hogy gyávaság hírétől kellene félnie. 
Bizonyos tényekkel, s bizonyos egyénekkel 
szemben a tisztességes emberek egész rak
tárt gyűjtöttek a megvetésből, melybe szük
ség esetén bátran nyúlhatnak, a nélkül, 
hogy kifogyásától kellene tartani. Ezt a ha
ladást a politikának köszönhetjük. Azoknak 
az embereknek, kiket csak ma reggel elöl
tünk neveztek gazoknak, hitványoknak, éret
len csalóknak, ép oly nyugodtan nyujljuk 
még ma kezünket, mintha semmi sem tör
tént volna. Ezek az emberek is egészen jól 
érzik magukat, gyakran nem is tudják, mit 
beszélnek róluk. Ha ez a fajta emberek a 
rajtok esett sérelmet komolyan vennék, a 
párbajoknak nem szakadna vége. Ekkor jó
formán párbajjal kellene kezdeni a napot,

holott a párbaj lassankint veszíti becsét. 
Addig is hát, mig elérkeznék az az idő, 
hogy nagyon szeretjük egymást, a mi nem
sokára okvetlen bekövetkezik, okosabb, ha a 
párbaj helyét a botozás váltja fel. Furcsa 
dolgot érnek még meg a mai szülöttek.

*
Hogy van Ön kedves báró? Üdvözlöm 

Önt kvartban, terczben, s maradok kéz- 
szoritással, az Ön Dumas-ja.

(Vége).

Második kimutatás és elszámolás.
A »Muraköz« 1900. évi 34. számában 

bátor voltam kimutatni azon összegeket, 
melyekkel az egyes emberbarátok addig az 
ideig a Muraközi Tanitókörnek a F. J. 
Tanítók Házánál leteendő alapítványát gyara
pítani kegyesek voltak. Az alapítvány czélja 
a Muraközi Tanítókor tagjainak a főiskolákon 
tanuló fiai részére a F. J. Tanítók Házával 
kapcsolatos internátusbán egy ingyen ala
pítványi helyet biztosítani.

A »Muraköz« emlitelt számában 34 tétel 
alatt ki volt mutatva 1770 kor. 51 fillér. 
Azóta az alapítványt a következő ne- 
mes-szivü adakozók gyarapították:
35. Főt. Varga Vitusz ur fi k. — f
36. Tek. Kollarics Imre ur 10 » — »
37. A Lelenyei takarékpénztár 10 » — »
38. Az Alsó-Lendva-vidéki tkptár 10 » — »
39. A Délzalai tkptár N.-Kanizsa 10 » — »
40. A Kereskedelmi és iparbank

N.-Kanizsa 10 » — *
41. A Csáki, tkptár másodszor 100 » — »
42. A Csáktornya vidéki tkptár

másodszor 50 » — »
43. Tek. Zrínyi Károly ur 2 » — »
44. Légrád község elöljárósága 10 » — »
45. Tek. Horváth Csongor ur fi * — »
4fi. > Kollarics Kichárd ur 1 » — » 
47. A kamat 1900. július 1-től

decz. 31-ig 44 * 31 »
Összesen 2039 k. 82 f.

Ezen összeg, melyet a kör pénztárnoka 
Thorday János urkezel, a Muraközi takarék
pénztárban van gyümölcsözőleg elhelyezve.

Az eddigi gyűjtésről a Muraközi Taniló- 
körnek az 1901-ik évi május hó 18-án 
Ferlakon tartott közgyűlésen számoltam el, 
a számadást az 1901. évi junius hó 8-án 
tartott választmányi ülésen fölülvizsgálták s 
rendben találták.

Fogadják az érzőszivü emberbarátok 
az ügy- és a kör nevében még egyszer 
hálás köszönetéinél.

Igen t. Taglársak! Hogy körünk a 
Tanítók Házával kapcsolatos internátusbán 
alapszabályszerü jogait gyakorolhassa és a 
mire égető szüksége van, az alapítvány jó
téteményeiben valakit részesíthessen, alihoz 
3000 korona kell, a czéltól tehát még 
messze vagyunk, azért arra kérem azon 
igen t. tagtársakat, a kik az alapítványhoz 
még semmivel sem járultak, legyenek szí
vesek azt akár mily csekély összeggel gyara
pítani; a többi igen t. laglársaimal pedig 
kérem, közreműködésük által eszközöljék ki, 
hogy a télen rendezendő mulatságok tiszta 
jövedelméből valami a mi alapítványunk 
növelésére is jusson, hogy az mielőbb ren
deltetésének átadható legyen.

Csáktornyán, 1901. évi nov. hó 24.
Mencsey Károly,

a Muraközi Tanitókör elnöke.

Közigazgatási bizottsági ülés.
A megyei közigazgatási bizottság november 

havi közgyűlését dr. Jankovich László gróf főispán 
elnöklésével tartotta.

Elnöklő íőispán üdvözölvén a megjelent bi
zottsági tagokat, az ülést megnyitja.

A napirend előtt szót kért Barcza László 
bizottsági tag s a mély megindultság hangján 
emlékezett meg a sulyos veszteségről, amely u 
közigazgatási bizottságot egyik legbuzgóbb tagjá
nak, Skublics Jenőnek, gyászos elhunylával érte s 
indítványára a bizottság felejthetlen emlékű tag
jának emlékét jegyzőkönyvileg örökítette meg s 
részvéttáviratot intéz az elhunyt özvegyéhez s 
hátramaradt családjához.

Az alispání havi jelentés a közigazgatás 
egyes ágaiban október hóban előfordult esemé
nyekről, valamint a főorvosi jelentés a vármegye 
október havi közegészségi állapotáról felolvaslat- 
ván, a bizottság azokat tudomásul vette.

Felszólalás történt, hogy a Zalaszenliván és 
Nagy-Kanizsa között naponkint közlekedő és sze
mélyszállításra is berendezett tehervonalhoz kap
csolt személykocsi fűtése czélszerüebben eszközöl
tessék. Tekintettel arra, hogy a kérdéses személy- 
kocsi fűtése egy, a kocsi közepén alkalmazott 
vaskályhával történik, amelyet hol tüzizzóvá heví
tenek, hol meg füstöl s igy czéljának nem felel 
meg : a bizottság megkeresi a déli-vasut igazgató
ságát, hogy a tehervonalhoz kapcsolt személykocsi 
célszerűbb és modernebb fűtése iránt intézkedjék.

A Sármelléken uralkodó kanyaró-járvány 
ügyében a bizottság megbízta a vármegyei t. fő
orvost, hogy a helyszínen szeiezzen tapasztalatot 
a járvány állapotáról és ahhoz képest tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.

A nagykanizsai és zalaegerszegi árvatárak vizs
gálata alkalmával a belügyminisztérium kebeléből 
kiküldött bizottság által tapasztalt hiányok miként 
történt orvoslásának megvizsgálására a közigaz
gatási bizottság Trstyánszky Qdön vármegyei 
árvaszéki elnököl Zalaegerszegre é$ Thassy Kristóf 
v .-megyei tiszti ügyészt, Nagy-Kanizsára,Trstyánszky 
Ödön megyei árvaszéki elnököt és dr. Téboly 
Gyula megyei tiszteletbeli ügyészt küldötte ki.

A közigazgatási bizottság tudomásul vette a 
kereskedelemügyi miniszternek leiratát, mely sze
rint a bizottság azt á kérelmét, hogy Viziszenl- 
györgyön postai ügynökség helyett postahivatalt 
állítson fel, nejn teljesítheti ; mert az ügynökség 
az olt fennforgó pofeta szükségletet teljesen ki 
elégíti.

Győrffy-Borsfa községben postai ügynökség 
felállítása tárgyában benyújtott kérvény t a bizott
ság véleményezés végett kiadja a járási főbírónak

A pécsi posta- és távirda-igazgatóság leira 
tát, melyben tudatja, hogy Gyömörő községnek 
azt a kérelmét, hogy ott postahivatal állittassék 
fel, a kereskedelemügyi miniszter nem teljesiti, 
mert csak ráfizetéssel lehetne fenntartani, a bi
zottság tudomásul vette s arról a járási főbiróság 
utján érdekelt községet értesíti.

Pórszombaton és Kádon a járási főbirák je
lentése szerint postai ügynökség felállítása a köz- 
igazgatás érdekében kívánatos lévén, a közigaz 
gatási bizottság ehhez való hozzájárulása mellett 
ily irányú előterjesztést tesz a pécsi posta- és 
tá v i rda • igazga tósá gá hoz.

A közigazgatási bizottság tudomásul vette a 
kereskedelemügyi miniszter rendeletét, melyben 
tudatja, hogy hajlandó Parsán a közigazgatás ér
dekében távirdahivatalt felállítani, ha az érdekelt
ség a természetben való munkákat rendelkezésre 
bocsátja és a készpénzhozzájárulástól eltekint. A 
lóbiró utján felhívja Pacsa községet, hogy a ter
mészetbeni való járulmányok biztosítására nézve 
a pécsi posta- és távirdahiyatal által kiállított 
minta szerint a vármegye törvényhatósága állal 
jóváhagyott nyilatkozatot kél-két példányban ler- 
jeszsze fel.

A Körmend-muraszombati h. é. vasul közig, 
bejárásánál a bizottságot Beák Mihály tag és 
Lányi Kálmán királyi főmérnök képviseli.

Miksavárott postahivatal felállítása tárgyában 
a bizottság előterjesztési tesz a kereskedelemügyi 
miniszterhez.

A Zrinyi-emlék ügye.
Lapunk mai számában folytatólag mu

taljuk ki Perlak város lelkes közönségének 
adományait a Zrínyi-emlékre. Már lapunk



múlt számában hálás köszönettel emlékez- zsébet uévünnepén rótták le a kegyelet mély tudással és élénk hanghordozással, 
tünk meg Muraköz alsó-vidékének áldozat- adóját Erzsébet királyné emlékének. Heggel Kosenberg Kálmán »Gedővár asszonyé«-t 
készségéről. Jól esik most újra megemlite- 9 órakor a római kalholikus templomban (Kiss József) szavalta. Az egylet ez utón is 
nünk azt, hogy Perlak közönsége mindig Varga Wolfgang hittanár szent misét inon- értesiti igen tisztelt tagjait, hogy vasárnapo- 
egy szív és egy lélek, ha kulturális, haza- dott, a melyen a tanuló ifjúság tanítóik és kon kivétel nélkül, szavalási ünnepségeket 
fias, vagy bármely nemes czél előmozdítás tanáraik vezetése alatt vett részt. A szent rendez.
sáról van a szó. mise alatt Csicsmányi János helybeli római _ ^  véletlen áldozata Ladics Pál

Fogadják a most kimutatott adományo- kalholikus kánlor meghald egyházi dalokat miksav4ri SZa|malető-fedő a'napokban II. 
zók külön is halas koszonelunkct a Zrínyi- énekelt Az istentisztelet után a gyáazünne- , |egykerü|et martinosoveczi dűlőben házat 
emlék nevében! pély az egyes intézetekben a következőkép fe(lelt; az a|jg egy ö| |naga3 h4ztelörö| je.

Harminczötödik kimutatás: *0'Vt le: a községi elemi népiskola egyes fsuszot( és szörnyet halt.
á osztályaiban a tanítók meleg szavakban em-

petkovics Mikóls I erlak 1 k. f. lékeztek meg a dicsőüli királynéról, az ő ^  gyermekek legjobb erősítő- és
Babits Nándor * 1 * » emlékére, s hazájuk iránti szeretetre buzdítva tápszeréül a Zollán-léle csukamájolaj ajánl-
Németh Gyula » 1 * — * a tanulókat. -  Az állami polgári fiú- és ,,aló> melynek rendszeres használata által a
Meszárics István * — » 60 » ipúnvkimióhm ^  íirmpnóiv m «7Pni mi«P gyermekek kóros behatásokkal szemben ellent-
Hajdinyák János » — » 00 » elől/tartatott meg. Itt Pálya Mihály igazgató- állóképesek lesznek. A Zoltánféle csukamáj-
Suplika János » * 40 * tanar lelkes szavakkal megnyitván az ünne- teljesen szagtalan és iznélküli. tápereje
Mlinarics György * 1 » » pélyt, mig az ünnepi szónoklatot Bencsák na8Y’ könnyen emészthető s úgy felnőttek,
Jegyűd János » » 40 * Bichárd rendes tanár mondotta, a ki magas m*nt gyermekek szívesen veszik be. Üvegje
Horváth József » » 20 » színvonalon álló és költői szárnyalásu be- 2 korona a gyógyszertárakban.
Zala József * 2 » » széddel adózott a dicsőült koronás királyné — Gyilkossági kísérlet. Tarádi Kálmán
Podvezanecz György » l » » emlékezetének. — Az állami tanit6képző- beliczai lakós f. hó 12-én a tőle elváltán
Szammel György * 2 » » intézel ifjúsága is nagy kegyelettel ünnepelte élt feleségét, Baksza Katalint az erdőben, a
N. N. » l > — » meg Krzsbet-napját. Az ünnepély a Hym- midőn az asszony javában levelet gyűjtött,
Megyercsy Géza * 2 * » nusz eléneklésévcl kezdődött, mely után egy hosszú késsel le akarta szúrni; iszonyú
Fischer N. » * őO » Miskolczy Mihály I. éves tanító-növendék tettét azonban két beliczai földmives, kik
Zdelár József » X » — * szavalta Szabolcska Mihálynak: »Volt egy- hasonlóképpen levelet gyűjtöttek, megaka-
Harmicsics József » — » 20 » szer egy királyné« czimü költeményét. A dályozták. A csendőrség Tarádit azonnal
Kollarek N. » — » 20 » nap jelentőségét hazafias szellemtől áthatott bekísérte a helybeli királyi járásbírósághoz.
p r Tamás János . I ’ ~  ' szép felolvasásban méltatta Dömötör Károly _  Ludt0|vaj Pétek K|ára zrinyilalvi
Dr. Kemény Fulop » 2 ‘ * lv eves növendék. Majd Gombár Vincze IV |akós f hó u ?n Z|aiarek M4ly4s ugyan.
Pinlárics Pál ’ -  » 50 » éves tanitó-je|öl szavalta .Erzsébet királyné { |akog k4r4ra z4ra,jail udvarából egy
Grunwald Henrik • 1 » -  ’ emlékére, cz.mu keltem Befejezésül pedig (|arab |udal lopolt el 6 korond értékben.
N ,N- . , , '  ~  ’ l°n ’BZ ifjúságértekkaraa »Boldogasszony anyánk. A ,o|vajnö a helybeli királyi járásbíróságnál
Petracz Antal » — » 50 » régi magyar dalt zengette el. fplielentetett
Sveittl N. » 1 * — » — Ezüstmenyegzö. Dunay Hugó Agenor J
Hirschsohn Miksa » — » 60 » gróf stridói birtokos f. hő 17-én ülte meg Lopás, bürst Károly bagonyai illető-
Horváth Vincze » — » 20 » családja és közelebbi ismerősei körében ségü csavargó f. hó 12-én ugyancsak gazdag
Gáspárics Vincze » I » — * egybekelése 25 éves jubileumát, az ezüst aratási tartott a helybeli Gráner testvéreknél
Visnics András » 1 » — » lakodalmat. ,evö kereskedősegédek kárára. Ugyanis a jó
Glavina Félix » — * 20 » — Adománya Zrínyi szoborra. Zalavár- madár behatolt nappal a záratlan szobába.
Mezga Pál » — * 20 » megye nemesi pénztári választmánya a f. hó s onnan 34 koiona éltékben különféle
Novák Mátyás » — » 40 » 13-án meglarlott évnegyedes gyűlésén a ruhaneműt lopott el. A csendőrség járőre a
Takáts Konrád » 1 » — * Csáktornyán felállítandó Zrínyi szoborra két- tettest elcsípte s a büntető bíróságnak ál-
Antolek György » — » 20 » szaz koronát szavazott meg. at,la-
Malek Bódog * — » 40 » — Köszönetnyilvánítás. M u r a i  — Halálos verekedés. Pintarics Imre
Jankovics István » — » 10 » Bobért beliczai földbirtokos ur mint egy kristófTalvi lakos f. hó 13-án Jánosfalu köz*

Összesen • 33 k 60 f szakérlői közbenjárás alkalmával kapott 32 ségben a korcsmában Jalsovecz István 
. . . . . oqŰÍ U /O f koronányi összeget a helybeli jótékonyczélu ugyanottani lakossal összeveszett s ez al-
LHpunkm sim ának kimutatása 2361 k. 40 f kereszlé’y.nÖpgyKlelnek ajan,la fel az egylet „ L m i l  Jalsovecz Pintaricset egy boros
AZ * A ’fóvlhb! gyűjtés eredményét lapunk szegényei javára leendő felhasználás végett, üveggel oly erővel ütötte fejhe, hogy ez a 

A további gyűjtés ercamenyei^ lapuna jd nemes szívvel érző és a szegé- szenvedett sérülés következtében negyed- 
jövö szamában fogjuk folylalólag közölni. Q|y me|ege„ gy4m0,itó adakozónak napra meg is hall.

ezen adományát a nyilvánosság terére hozom, _  Kj akar egyéve8 önkéntes lenni? Biso- 
T7  i"t I A M F  I i l í  ív egyúttal fogadja a vezetesem alatt áiló egye- n *ra van olvasóink között több fialal ember, ki

sülét nevében a legmélyebb köszöneté. annak tanulmányait félbenhngyta, s igy a
— Erzsébet napjd Hazánk áldott em- Csáktornya, 1901. novembei hó 18-án. ^ terhes katonai szolgálatnak néz elébe. ,

lékezetü királynéjának, a jóságos szivü Er- Bernyák Károlyné, elnök. Debreczenben már évek óta sikeresen működik az
zsébetnek emlékére szentellek a f. hó 19-iki Lelkészvájasztas. A légiádi ág. ev. orsj5̂ gSze,.le kitűnő hírnévnek örvendő Lichtblau
napot Muraköz összes iskoláiban. Árpádházi hitközség I hó 17-én töltölte be az e ia a Albert-féle ininiszlerileg engedélyezett katonai elő- 
Szent Erzsébet napja szent ünnepnapja nem- lozás folytán megüresedett lelkészi állás, tanfolyam (tanbizoltság: eddei Draugentz
zetünknek. Lelki szemeink elé varázsoltuk e Pályáztak: Bors György adminisztrátor, l i  jános ny m kjr. honvédezredes és Mayer Adolf 
nagy napon azt, hogy volt e sokat szén- Kálmán győri és Tischl lobiás varsányi ^  ég kir őrnagy) melyben azon ifjak, kik még 
vedelt, de szenvedéseiben is dicső nemzet- segéd-lelkész. A gyülekezet Bors Gyoigyot ^  aJalt nem állottak, foglalkozásukra és élőké
nek egy jóságos védőangyala, ki rajongó választotta meg egyhangúlag. . . . . . .  szültségükre való tekintet nélkül rövidesen meg
szeretette! imádta Magyarországot, hü magyar — Kirendelés. Az igazságűgymmisz er szerezhelik az egyéves önkéntesi jogot. Felvilágo- 
népét. Ez a jóságos királyné egyszer csak Harsányi József lelenyei királyi jarasbirósagi gitAgl ég pr0Spektust készséggel küld Lichtblau 
itt hagyta erdő, mező és vadligeteinket, hogy aljegyzőt a lelenyei királyi járásbíróság mel- A)bepl jgazgat6 Debreczenben. 
soha többé vissza ne jöjjön. A nemzet lelt alkalmazott ügyészség, megb.zotlnak 
megsiratta meggyászolta, eltemette oda, a állandó helyetteséül rendelte ki.
hol egykori reménye, büszkesége, édes fia, a A Csáktornyái keresk. ifjak onkepzó- Felelő, szerkesztő:
daliás királyfi alussza örök álmát. A nemzet egylete vasárnap f. hó 17-én tartotta maso- M A R 6 I T A I J Ó Z S E F ,
mindenét elvesztette benne, de azért glóriás dik felolvasó- es szavalási-unnepségét. Vajda
Nagvasszonyát felejteni soha sem fogja. Andor Vörösmarty »Szép Ilonkáját« szavalta Kiadó és laptuiajdono.: :
Minden évben eljön szent Erzsébet napja, a kiváló precisitással. Weisz Hugó »A hitel FISCHEL FÜLÖP (STRAÜSZ SÁNDOR.)
mikor a nemzet tanítói tanítványaiknak, az szerepe a kereskedelem fejlődésében« czim-
•ioa ^vermekének elmondják a mi meg- mel tartalomdus es erdekfeszitő felolvasást ------------
dicsőült jó királynénk történetét. Városunk tartott. Dreissiger Izsó Győri Vilmos »A ma-
összes tanintézeteiben Árpádházi Szent Er- sodik asszony« cz.mu költeményét adta elő j



Vu Cakocuv 1901. 24-ga novembra Broj. 47.

Sve pošiljke se tiőuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljau.

XVIII. tečaj

M ED IIM U R IE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol lela . . .  4 kor
Na íetvert leta . . 2 kor

Pojedini broj5 koštaju 20 fi||.

na horvatekom i magjarekom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jeden kra t i to: vu svaku nedelju.
Obznane se poleg pogodbe 

i fal računaju.

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

Hasén delanog gnoja.
Mi smo več višekrat pisali od velikog 

hasna delanog gnoja. Skoro pri svakoj éti vi 
koja je gospodarstvena bila smo se spome- 
nuli od hasnuvanja ovakvog ili onakvog de
lanog gnoja. Sa tém smo samo našim gaz- 
dom hoteli navuk dati, i pokazati, kak je 
moči, akoprem iz malo zemlje tuliko dobiti, 
da takov hasén imamo iz kojega živeti mo
remo.

Sada vu najnoveše je * Hungária« fab- 
rika délanog gnoja dala vun jako znamenite 
štive, vu kojih pokaže kak se mora gnojiti 
sa dčlanom gnojom i sa jednim od višeših 
gazdov donese liste, koji svi jako hvaliju dé* 
lani gnoj i pišeju od probah, kuliko je ras
lo na prostoj zemlji a kuliko pak naša dé- 
lanim gnojom gnojenoj zemlji.

Poleg ovih i mi pišemo, da skoro nebi 
bilo veruvati, kak je hasnoviti délani gnoj, 
ako nam nebi to kaaali broji. Evo je doka
zano za senokoše, da gde je né bilo gnoje
no, onde je zraslo na kat mekoti prvo seno 
9 metermaže séna, a koje je bilo gnojeno 
je prvič na kat mekoti 35 melermažah zraslo.

Idemo sada dalje; probajmosa zobjom. 
Na negnojnoj kat mekoti je zraslo 8 i pol 
metermažah slame i 5 melermažah zrnja. A 
koje smo gnojili *]e zraslo 27 metermažah 
slame i 16 i pol metermažah zrnja.

Dakle vidimo kakva je to razlika. Kak 
povekša plod delani gnoj, akoprem meter- 
maža vnogo nekošta.

Repa je dosta znamenita bi Ij i na Gledi-

mo, kak stojimo s repom, gda gnojimo i gda 
negnojimo. Na jednoj negnojnoj kat mekoti 
zraste samo 111 metermažah repe, a koju 
mekotu smo pognojili sa délanim gnojom, 
onde dobimo 385 metermažah repe. Ako si 
vezda premislimo, kak znamenita krma je 
repa sigurno, bude nam vpamet opalo, da 
je za isto vrédno gnojiti pod repu.

Ali né samo pod repu, nego i pod sva
ku biljinu. Jer delani gnoj direkt on jga ma
teriala da nazad zemlji, kojega iz nje bilji- 
ne izcecaju.

Vu jednoj knjižici, koju je lakaj »Hun
gária« labrika delanog gnoja dala vun, za 
svaku biljinu izkaže kakvoga dél«noga gno
ja nuca, te da navuke, kuliko gnoja treba. 
Ova tabrika neče sebi sa tém veliki glas na
praviti, nego samo hoče gazdom navuka da
ti. Példa je na to ona šliva vu kojoj od trs- 
ja govori. Iz ove štive hudemo i mi nekaj 
spisali, da budu se naši gazdi lakaj znali 
ravnati, da délani gnoj néje nikakva vkanj- 
livost, to je sve izprobano i pričem još ni- 
je izprobano, pri onem |ako d rži ju probanja.

»Pri gnojenju trsja je razliku treba či- 
niti — tak veli med vnogimi — med ve- 
zanom i med nevezanom zemljom. Pri ve- 
zanoj zemlji su probanja svakojačke svrhi, 
gde je hasnelo, a gde uije, tak da pri tém 
naj bolje čini gazda, ako na malim falatu 
prije próba, jeli je na njegovimi goricami sa 
hasnom moči hasnuvati delani gnoj Ali dru- 
gač stoji delo pri pésnatih goricah Tu je  
avrha ve lika«. i t  d ..........

Dakle tak veli, da naj prije izprobaino 
na malim falatu, samo onda, ako je dobro, 
naj se počnemo po céloj zemlji.

1 mi toga navuka damo našim gazdom, 
ako su več lak, da se težko počneju novo- 
ga, naj prije probaju. pak onda — sigurno 
bude se njim dopalo.

Sčim više hasna i ležeše življenje!

-  R. J. -

Plodjenje mladine.
(konec)

R a c a .
Racu je samo lam vrédno držati, gde 

je voda potok ili kakva druga mlaka, jer 
raca si hrane najvekšu stran vu vodi išče 
i na takvom mestu njoj držanje malo, ali 
bez vode pak vnogo košla.

Racu je né dobro sa drugom mladinom 
na jednim dvoru držati, jer si vu svaku vo
du namoči glavu ili pak se nutri sede, pak 
tak n ju zamaze te je né za drugu mladinu 
dobra. Hrana njoj je vnogovrstna, travu ze
lenje lakaj poje, ali stem bolje ljubi živins
ke hrane, vkrej hičeno meso i t. d To je 
moči reči, da sve poje, jer je jako poždo- 
Ij i va.

Maloj racici od kraja lakaj smočenu 
melu grésa damo jesti, kčemu za nekoj dan 
navežano zelenje zmešamo. Kad su dva Ijed
ne stari njim moremo poseje dati, a kada 
več vun hodiju na vodu onda njim je sa-

Z A B A V A
Jedna tobože prosvietljena žena.

Sedamdeset godišnji Svečenik, prijašnji 
missionar T. sedi u svojoj sobi i recitira 
breviar, kad mu bude najavljen posiet. Od- 
mah zatim došumi gizdavo u svilnoj opravi 
neka gospa u sobu, koja ga jednako nago
vori sliedečimi riečmi: »Kak vi morete mo
jega sina nagovarati, da bi neka svešteni- 
kom postal?«

»To bi mi bilo prvi krat kaj čujem«. 
Odgovori svečenik.

»Odkud pak onda to, da si je moj sin 
od onda, odkad se pri vas izpovieda, tako- 
ve bedastoče u glavu zabil? Prije toga na 
njem nišam opazila. Kak bi on na tu misel 
došel, da mu ju vi niste u glavu utuvili? 
Takove misli same od sebe nedohadjaju !«

»To je istina, da same od sebe nedo
hadjaju« — odgovori svečenik — »ali ako 
je Bog takovo zvanje u srdce vašega diete- 
ta zasadil, onda ipak nije u redu, da se lo
mu proti vite «f.

»U takovom zvanju, kak ga vi tu ime
nujete, ja ipak niti za se niti za mojega si

na nevidim nikakovu diku. Siromaki neka 
svoju diecu slobodno pušča ju u svečenike, 
za da potlam imadu iz česa živeti; ali nam 
ta j kruh nije potreben, jer mi stojimo posve 
drugčije u svietu Ne, moj AlfVed nesme bi
ti pop! On je moj prvorodjeni te je odredje- 
ni na osvietlanje naše obitelj i«.

Odgovoii svečenik: »Več je Bog mno- 
goga mladiča i mnogu dievojku iz visoke i 
najvišje obitelji u svoju službi) pozval, pak 
baš ona žrtva. koju su ovi i njihovi rodite
lji u loj stvari doprinesli, je osviellala uji- 
hovu obitelj. Da su drugčije učimli, Iko zna 
jeli se njihovo gospodslvo nebi na skoro na 
prah razpalo«.

»Ja več vidim« — odgovori gospa — 
da si u loj stvari naša mnienja suprolslove. 
pustimo anda to na stran. Ali ja ipak mis
lim, da kakti mati imam pravo zahlievati, 
da si vi truda dale ovu bedastoču mojemu 
sinu iz glave izbiti «

»Toga me Bog oslobodi!« — bil je od
govor — »kak bi se jedan svečenik mogel 
tak daleko spozabiti, da bi vlastitom rukom, 
velike milosti iz srdcah sebi povierenih tr
gal i nogami gazil na miesto, da ih još goji 
i čuva! Ne! Ne!

»Kaj vi tu velite, je samo izgovor*, —■ 
veli srdito gizdavka — »dakako, da se tak 
pobožno zato govori, za da s mojim sinom 
i njegov imetak u popvske ruke dojde. O ja 
poznam dobro jezuite!«

»Ovu neumiestnu polvoru vam neka 
Bog odprosti,« — bil je odgovor svečenika, 
koj se zajedno iz stolca stane.

Biesno zakriči gospa: »1 ja vam sad ov- 
de velim, da se moj sin nikada više pri vas 
izpoviedal nebude, a ja ču več i sama puta 
najti, da mu te bedastoče iz glave izbijem!«

Timi riečmi i bez pozdrava se gizdava 
gospa udalji te vrati zatrupi, da su se ob- 
loki stepli —

*  *
*

Dvie godine su od toga prošle. Baš |e 
bilo podvečer. Stari svečenik moli vespere 
te niti nečuje, da nelko na vratih kuca, ko
ja se zatim po tiho odpru. Stopro kad je 
začul korake po sobi, se je obrnul i zapa
zil u črnimi oblečenu miešto pognjenu ženu 
pred sobom stati, koja ga proseča i hlikta- 
juča nepomiča. Pod delnig hliktanjem žene 
je samo čul pretrgnjene rieči: »Odprostile — 
smilujte se velečastni nesretnoj materi! —



mo malo treba dati. Po letu je poleg paše 
dosta za 10—12 racah jeden liter zrnja, ali 
vu zimi je 6—8-im treba tuliko dati!

Kača 30—4-0—50 jejci znese na Ijeto, 
ati kad je stara več ne nese tak dobro, zbog 
česa nju je dugó né treba držati. Za séme 
več na jesen zeberimo, naravno naj lepše ra
ce. K 4*—6 racam je jeden racak dosta.

H asén mladine.

Svu mladinu osobito zbog mesa gojimo. 
Pura, picék i kopon dobro meso daju, ako 
i nésu šopani, samo mršavi naj nebudeju, 
ali 2a dobre penezejesamo onda moči mla
dinu prodati, ako nje tuste nesemo na piac; 
zbog toga je šopanje mladine jako zname
nita stvar. Pri nas, žalostno je, šopanje ne 
tiraju tak, kak bi to zahtévano bilo, pak je 
to né tak veliko delo, to siromak čovek mo
re sam zvršiti. Guske, race su navadni pri 
nas šopati, ali kokoš redovito mršavu pro- 
daju. Akoprem je svako mladinče samo od 
sebe jako lakomno, zato ipak, ako nje na 
piac hočemo nesti, né samo tuliko njim da
mo jesti, kaj sami pojeju, nego nje je treba 
prisiliti, da čuda jeju, tojest šopati je treba 
mladinu. Šopati je svako mladinče moči sa
mo to je razlika, da gusku i racu lehko, a 
kopona pak je težko šopati. Puru je sa iz 
melje napravljeni gombocov, koje sa vodom 
ih mlékom smočimo treba šopati. Kopone, 
kokoši sa smočcnom kuruzom, ječmenom ili 
pak sa vu mléko smočenim kruhom, ostat- 
kimi kruha, lak šupana živina jako lépő bé- 
lo meso ima. Za šupanje su 2—3 Ijedni čis
ta dosta. Dok šupanje vréme trpi. onda dr
žimo živinu navek vu takvim koten držimo, 
gde se jako nemre gibati, pak gde ju nikaj 
drugo nebantuje. Za čislu vodu i čisti nas- 
telj se i pri lakvoj živini moramo poskrbeti.

Mršavu i šopanu mladinu je svigdar i 
svigde moči prodati. Denes več vu svako 
selo hodiju koponari, koji skup pobereju 
mladinu. Ali ovi nedaju tak dobru cénu, za
to onaj, koj blizu ima varaša, dobro včini, 
ako sam nese na séjam. Osobito je treba 
pri prodaji paziti na to, da onda pustimo 
mladinu na prodaju, kada dobru cénu imaju 
napr. vu zimi. pred svetli, ili pak piceke, ži- 
beke rano na protuletje, kada njih malo doj- 
de na piac.

Oslobodite mojega sina! — On nas hude 
sve u nevolju strovalil! — Dajte mu exer- 
citia!« —

Bila je to ona ista gospa, koja ja prije 
dvie godine se onak nespretno pri istem 
svečeniku ponašala.

Pak kaj se je pripetilo, da ona ohola 
žena sada lak skrušeno za pomoč prosi? 
Hoču vam ovde istinski i odprto, baš onak 
kak se je s bilo, pripoviedati.

Alfredova mati je bila jedna izmed o- 
nih svietskih ženah, kakovih žalibože po va- 
raših puno ima. Zasliepljena bogatstvom i 
gizuostjum, nadvladana cifranjem i zabava
mi, je ona živela samo za ov sviet, pobož
nost i viera nisu našla miesta u njezinom 
srdcu, pak ako je več od špota išla svake 
nedelje u cirkvu, to je više činila, da svo- 
ju novu opravu i dragocienosti na vidik iz
naša nego li iz pobožnosti. Njezin sin je u 
školu hodil, pak je uslied toga moral, ma- 
kar i proti volji svoje matere, k službi bož- 
joj i na spoved hoditi, kak to svi dijaki mo- 
raju. Kad joj njezin prvi posiet pri sinovem 
izpovedniku ni je po volji zlšel, predomislila 
se je, kak hude si sina na drugi put dope- 
Ijala. Ona je želela, da joj se sin u svetov

ne zabave i veselja hiti, jer — tak si je i 
punim pravom mislila — ako joj sin ove 
svetovne zabave i veselja obljubi, onda mu 
volja za svečeniki stališ, kojemu se je ho
tel posvetiti, sama od sebe projde. I mora 
joj se priznati, da je u tom dobro računala.

Njezin sin Alfred, akoprem več osam- 
najst godinah star, vodil je vrlo čedno živ- 
Ijednje, jer gajeuviek misel obhadjala, kak 
bude on jednoč svečenikom. Ali sada se je 
moral zapovedjam matere pokoriti i razne 
družtvene zabave i veselja pohadjati. On je 
medjutim i sad ostal miran i hladan. Za
lim ga je mati vodila na plesove, ali niti 
to ga nije zvručilo. — Dojduči onamo poz- 
oravil je uljudno sve prisutne a onda mies- 
to, da se sa gospodičnami zabavlja i kak 
jopec po šali skače, kaj je bila želja matere 
mu, potegnul se je u jedan kut te je onde 
nestrpljivo čekal uru, kad se bude domov 
išlo.

Dakako, da se je mati pred gospodom 
sramila, da ima tak nespretnoga sina, ali 
druge pomoči nije bilo te je morala drug- 
čije probati. Ona ga je odpelala u kazalište 
(thealer), u kakovom do onda još nije bil. 
Ovde je sad videl prvi krat u svom životu

»ballett« i tu sega je več malo prijelo tak, 
da se je korak za korakom pričel promie- 
njivati. Klomu najviše pako su doprinesle 
knjige, koje mu je mati kakti lečku podme- 
lala, a to su bili oni pravi svetski romani. 
Alfred više nije govoril, da bi želel svečeni
kom postati, on je prestal molili te se je po 
malo hitil u svietska veselja. To se ra2me, 
da je sada voda bila na matermom melinu, 
jer baš to je i njezina želja bila. Ali kad je 
on pričel granice čudorednosti prekoračivati 
'ie gorše lierati nego je ona mislila, onda su 
dakako sliedile opomene, kojim se je on 
medjutim samo smejal i za nje se brinil kak 
za lanjski snieg. Ovak je on danomice pa
dal dublje i dublje, dok ga je obuzela pos- 
ve u svoju vlast strast, o kojoj veli apoštol, 
da se med krščeniki niti spomenuti nebi 
smela. Uslied loga je med materom i sinom 
došlo do žestoke prepirke, čim ali njegovo 
srdce nije bilo umekšano, dapače joj je spo- 
čitaval: »Pak tko me je tak daleko dopelal 
— jeli ga posnaš? — Ako tu osobu nepoz- 
naš, ja ču ti ju imenovati. Hočeš njezino 
ime čuti?«

Poslie jedne takove svadje je bilo, da 
se je gizdava i ohola gospa odlučila, onoga



KAJ JE N0V0GA?
Im  e tul h n pokojne k ra ljice .

O. m. 19-gaje bil imendan naše pokojne 
kraljice. Po céloj Magjarskoj su se lépő spo- 
menuli iz spomenika pokejne zagovornice 
naše, koja dok je živela, je tulikim suze zbri
sala iz očih. Iz vnogih mestah dobimo glase, 
kak sn se i naši medjimurci lépő spomenu- 
li iz pokojne kraljice Elizabete. — Vu Mu- 
ra-Szent-Mártonu je Velečastni Kecskés Fe- 
rencz jašprišt držal svečanu svetu mešu a 
po meši pak su školska deca vu školi po- 
pévala Himnusa i raztolnačena je bila zna
menitost dneva.

P o !  millióiul korun je  v k ral.

Više kak pol milliona korun je vkral 
vu Budapešti jeden činovnik, jeden mladi 
čovek, koj je drugač dijak bil na sveučilištu 
i Kecskeméthy Győző se zove. Sa takvom 
sigurnostjom je zvršil svoj čin, koj mu na 
poštenje služi. Od kraja su niti né veruvali 
njegovi višeši, kaj bi to jeden lakov človek 
mogel to včiniti, ali na hitroma se je zez- 
vedilo, da je stvar istinita. Ali Kecskeméthy 
je onda več dalko bil; vu Dombováru su 
8a prepoznali, ali tak siguren je bil, pak jer 
je folišne svedočbe imel, su ga né mogli pri
jeti. Vezda tak pišeju, da je več vu Taljan- 
skoj. Sve posvud ga jako iščeju.

K os s ut ho v sin.

Velikoga osloboditelja, od kojega Medji
murci pesmu imaju. Kossuth Lajosa sin Fe- 
rencz je vu subotu obslužaval svojeg života

staroga svečenika, bivšega Alfredovog pro- 
fessora i spovednika poiskati te ga zamoliti, 
da njezinomu sinu drži exercitia, t. j. pro- 
dečtva i nauke, da se popravi. Medjutim pod 
onimi okolnostjami več to nije bilo moguče, 
jer je mladič več preduboko zagreznul u vrt- 
log (forgov.)

I ovak su stvari stale kad je godine 
1848 buknula po cieloj Europi revolucija. 
Alfred se je strastveno pridružil r^volucio- 
narnoj stranki te je pri jednern sukobu sa 
redovitom vojskom bil prijet oružjem u ru
ki. Dakako, da je bil odmah pred ratni sud 
stavljen i na smrt obsudien. Drugi dan su 
ga izpelali van na stratište i onde strelih. 
Kakove čuti su taj dan njegovu mater ob- 
hadjale ?

Na skoro poslie toga su mu i mater, 
žalostju i nevolju shrvanu spustili u grob. 
Ona je dobro znala i bila si je posve sviest- 
na, da je njegovoj 4>okvarenosti i konačnoj 
nesreči ona sama kriva. Ona je bila njego
va umoriteljica, ona ga je vlastitom rukom 
na put propasti vodila — još više — da- 
pače, kad se je koprcal i tomu suprotivil, 
ga je ona silovitom rukom vlekla u vrtlog 
propasti, te ga tako i smrti duše u ždrelo 
rinula. To je bilo ono, koje je na njezinoj

60 Ijetnicu. Njegova stranjka mu je na čast 
banket priredila, zvun toga su ga v orsagu 
vnogi poiskali sa listi i vnoga poslaničlva 
su ga pozdravili.

Tolvaj!.

Strašni čin su napravili nepoznati kriv
ci na Csicsera bregu poleg Berezna občine. 
Pipás László listonoša 18 Ijet star dečko je 
nesel 1800 korun, ali su ga zaklali na pu- 
tu. Samo za tri dni su ga našli zaklanoga. 
Krivce jako iščeju.

Kak su kaj b u r i?

Englezi su opet dobili na hrbet. 1 kak 
se vidi, jako tvrdo su je nabuhali buri, jer 
englezke novine vnogo nepišeju od stvari 
nego samo spomeneju, da su englezi zgubi
li. Jeden šaljivec je na to rekel, da englezi 
navék bežiju. pak zato némaju vnogo vré- 
mena, kaj bi dimo pisali, kaj se vu Afriki 
pripeti.

N esreča .

Ládics Pavel pokrivač iz Miksavara je 
vu 11. Dištriktušu, vu Martinusevci jednu 
hižu pokrival, pak je od samo jeden klafter 
visoki krov doli opal tak nesrečno, da se 
je zaklal.

D vadeset petdesetnlca.

Gospodin grof Üunay Hugo Agenor 
šlrigovski zemeljski gospon je 17-ga o. m. 
obslužaval svojom suprugom dvadesetpet 
letni ženitbeni jubileum.

Svoju  Ženu je  hotel v moriti.

Tarádi Kálmán iz Belicze 12-ga o. m. 
hotel je vu šumi svoju lastovitu Ženu Baksa 
Kalu. gda je ova listje zubačila, v moriti. 
S jednim dugim nožom je na nju išel. Ali 
spažili su to dva drugi belički poljodelavci, 
koji su lakaj listje zubačili, pak su na po
moč išli ženski. Žandari su Tarádija laki se 
čakovečkornu kr. sudu odegnali.

Tolvajstvo.

Petek Klára iz Zrinyifalu je 11-ga o. 
m. od Zlatarek Matjaša jednu gusku vkrala

saviesti dan i onč zagrizavalo te ju konač- 
no i u grob strovalilo.

Ovak je danas na jjvietu.
Tri amerikanske muhe su se jedno ma

lo prešetale iz Amerike u Europu za da 
vide, kak se kaj ovde žive.

Najmladja je otišla po Čakovcu se še- 
tat te je došla do štacuna, gde se razno 
prevudjeno trži, tu si je sela na preliepu 
prevudjenu čurku te je malo lizala, ali za 
kratek čas ju je pričelo u trbulm zavijati te 
je med velikemi mukami poginula, jer je 
čurka bila otrovnim anilinom farbana.

Drugaje bila žedna te je sela u ošteriji 
na čašu iz koje je baš gospodin sudac pivu 
pil, te je malo posrknula, ali je več za pet 
minut se srušila i poginula, jer je piva bila 
sa quassiom miesto hmelom kuhana.

Smrt njezinih dviuh sestrah ie onu tre- 
tju na toliko potresla, da se je od zdvojnosli 
hotela skončali, te odletela na otrovani pa
pir iz apotheke, koj je bil na tanjiru za mu
he namočeni i onde se pošteno napila i — 
ova je ostala živa i zdrava, jer je i papir 
za muhe bil patvoren te nije zadržavsl ot- 
rova.

Kollay Krnil.

vu vrednosti 6 korun. Prijavljena je pri 
čakovečkim kr. kotarskom sudu. — Fürst 
Károly iz Boguine je 12-ga o. m. od po
močnike trgovca Granera vu Čakovcu vu 
viédnosti 34 korun oprave vkral. Tolvaja 
je žandarstvo prijelo.

U bo j s ivo .

Pintarics Imra iz Kristóffalva seje 13-ga 
o. m. svadil vu krčmi s Falsovecz Štefa
nom ondešnjim Stanovnikom Jalsovecz Ste
fan |e Pintarics Imbru s jednim llašem lak 
vudril poglavi, da je on na četerti den 
vumrl.

Paprika pak  kokoš.

Vu Sevemoj Ameriki su spaziti, da ko
koši jako radi žereju papriku, pak ako 
dosta paprike dobiju, i po zimi marljivo 
nezeju Vezda amerikanski gospodari svaki 
drugi, ili tretji den za 10—12 kokoši jednu 
tnalu žlicu papriku inešaju vu kokošinju 
hranu. Od toga kokoši jako rano počneju 
nesti. Ali vnogo jim ipak nije smeli dati, 
drugač se pokvariju.

Pog lbe ljn ost tlnte.

Vu lenti su vnogo škodljive i pogibeljne 
nesnage našli, osobito, vu onoj, koja vu od- 
prtoj tentamici stoji. Zato se pripeti vnogi 
put, da se školska deca, koja se s peroni 
vpičiju, za nekoliko dni vumreju. Vnoga 
deca imaju zločestu navadu, da tinlasto 
pero vu vusla zemeju, ili pak poližeju na 
papir opadnjenu tintu, ili kak dijaki veliju : 
pajceka. To nije dobro, ar vu tinu se na- 
hadjejuče nesnage slinom vu žaludec dojdu 
i lak kajkakve betege zrokuju. Navučilelji i 
roditelji moraju decu opomenuti, da budu 
s leulom pazljivi.

Naš kolendar.

Medjimurski kolendar za leto 1902-go 
izlazil je vu Čakovcu pri Fischelu Filipu i 
dobiti moči za 40 fillerov.

Sadržaj kolendara: Paklena mašina od 
Emanuela Kollay-a.

Jeli bi se denes moglo biti bez penezv 
Priredil medjimurski ladjar.

Na večer pred božičem, spisal L. K
Svečnica (verš) složil Martin Kutnyak.
Gospodarenje malog gazde, pisal F.
Slavuljček (spanje-stajanje) pčsma, slo

žil Martin Kutnyak.
Dobra trgovina (pučka pripovest), složil 

Olelics Mátyás čižmar.
Nekaj za kratek čas: Jeden starinski 

čudoviten recept. Kuliko minut je trebal 
negda težak, kada je silno delo imel, dok 
si je na pipu zežgal. Školnik kakti pésnik. 
Ruska šala. Srčanost palóca. Veselje nota- 
riuša. Složil Hrusóczy Elek.

Mlinarija ni norija (popevka) priredil 
Olelics Mátyás.

Šale s jedennajst kipi.
Sejmi i Proščenja.
Oglasi.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .





Bútor eladás!
Elköltözés miatt

t f i lS n f t lc  bn toroH
jutányos árban szabad kézből 
eladatnak.

SzV. Konyáry Mihályinál
C s á k to r n y á n

600 i - l  Molnár E lek -fé le  házban.

4579 tk. 901. sz.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság dr 

Tamás Jánosnak, Horváth Ferencz elleni 
végrehajtási ügyében dr. Krasovecz Ignacz- 
nak, dr. Tamás Jánoshoz való csatlakozását 
kimondja s kibocsátja az alábbi együttes1

Árverési hirdetményt.
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi1 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János 
perlaki és dr. Krasovecz lgnácz Csáktornyái 
lakosoknak Horváth Ferencz (nős Hrascsa- 
necz Klárával) al.-domborui lakos elleni vég
rehajtási ügyében beszámításával a már fi- 
zetett 46 koronának 46 k. 58 f. tőke, ennek
1899. évi decz hó 18 napjától járó 5% ka-' 
matai 43 k. 50 f. eddigi 18 k. 30 f. árve
rési kérvényi költség, valamint 400 k. tőke 
s járulékainak kielégítése végett a nagy kani
zsai kir. törvényszék a perlaki kir. járásbí
róság területén fekvő az alsó-domborui 165 
sz. tjkvben 221 hrsz. alatt foglalt ingatlan1 
a végr. törv. 166 §.-a alapján egészben 870 
k.; az u. o. 1231 sz. tjkvben 3956 hrszám 
alatt foglalt ingatlan a végr. törv. 156 §.-a 
alapján egészben 94 k. az u. o. 2093 sz. 
tjkvben 3546/b hrsz. alatt foglalt ingatlan a 
végr. törv. 156 §.-a alapján egészben 28 k. 
az ugyanazon tjkvben 4093/b hrszám alatt 
foglalt ingatlan a végr. törv. 156 §.-a alap
ján egészben 32 k. az u. o. 2156 sz. tjkv
ben 1940/e hrsz. alatt foglalt ingatlan egész
ben 29 k. az ugyanazan tjkvben 2763/a hr
szám alatt foglalt ingatlan egészben 17 k 
és az u. o. 2375 sz. tjkvben 166,/b hrszám 
alatt foglalt ingatlan a végr. törv. 156 §.-a 
alapján egészben 86 k. kikiáltási árban, mint 
becsárban az

Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-frattczia cognac-gyár

jVíarty fl. Társai
Világos.

(A lap itta to tt 1883-ban.)
Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R. fűszer- és csemegeüzletéűen
Csáktornyán.

Egyetlen gőzerőre berendezett cognac-gyár. ögoio 1 2

budapesti, bécsi és berlini —

legújabb divatu RabátoKat, gallfroRat, gyenaebjfelöUöKet, szimtgalUroRat, RannantyáRal, feltűnő
olcsó árakban.

— -------- S ze lve r th  szá lloda  i. em elet 4. szá m  = *- —
alatt bocsájtorn áruba

Miről a nagyérdemű közönséget sajál érdekében hogy becses látogatásaival 
engem szerencséltetni méltóztassék, tisztelettel kérem.

T e l je s  t i s z t e l e t t e l

Kövesdi Kálmán
________  divatáruháza Nagy-Kanizsán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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