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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Külöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Kgész é v r e ............................8 kor
Fél é v r e ................................. 4 kor
Negyed évre . . 2 kor

Kgyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: tioldberger A. V. é: 
Kckstein B. hird. irod. Bécsben. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A. 
• Általános Tudósitó« hirdetési ősz* 

táiya Budapest.

M eg je len ik  h e te n k in t egyszer: v asárn ap .
Nyilttér petiteora 20 flll.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Gondolatok az év végén.
Az emberi élet útja nagyon sokféle: a 

hány ember, annyiféle; de abban az egyben 
valamennyi megegyezik, hogy szenvedéssel 
sok bajjal jár!

Itt-otl kellemes tájakon vezet, majd 
zordon, kietlen tereken visz; de legtöbbnyire 
nehéz, fárasztó az; be van hintve göröngy
gyei, a mely megsérti éles tövissel, a mely 
megvérzi a rajta haladó emberek lábait.

Az életben meghaladóit egy-egy sza
kasza egy-egy esztendőt, az év utolsó napja 
bizonyos állomást képez; s az esztendő 
utolsó napjának estét — az ó-év estéjének 
vagy Szylveszter nevéről — Szylveszter- 
eslének nevezzük.

E határnapon is áthaladva, éjfélkor az 
uj-év küszöbére lépünk ott, bevárva az uj 
év beköszöntését, hogy egymásnak tiszta 
szívvel, rondái! m lélekkel az uj évben bol
dogságot kívánjunk.

E szép szokásnak hódolva, én is e lap 
t. olvasóinak őszintén kívánok boldogságot!

De hát mi az tulajdonképen, a mit az 
emberek általában boldogságnak neveznek?

Mi a boldogság? — A hatalom!
A hatalom volna? Lehet de csak am 

aki bölcsen tud bánni vele, alattvalói 
dogilására. De nagyon kegyellen bo 
az, ha valaki — hiszen olyan gyár

gyünk — vak, hiú önszeretetből, egyedül 
csak a maga érdekében, az önönmaga na
gyobbá tételére használja fel.

Azután meg: mindig irigység jár a 
nyomában.

A szerencse!
Boldogabb az. a kinek fölösleges a sze

rencse, mint a kinek kezében van az. Mind
azokat a javakat, melyek bennünket feltűnő, 
de csalta örömmel gyönyörködtetnek, pénzt, 
méltóságot, hatalmat s több egyebeket, me
lyektől az emberi vak kívánság megszédül, 
mindezeket szerzi a törődés, szemléli az 
irigység. Mindezek a kiket díszítenek, azokat 
nyomják is; inkább fenyegetésökre mint ja
vukra szolgálnak, jól, biztosan azok sohasem 
birhatók. jVleít legyük föl. hogy ;> jövőtől 
semmit nem félnek, mégis nyugtalanító már 
magának, a nagy boldogságnak az őrzése 
is. A mai kor íjainak minden eszköz jó, 
mely gazdagságra vezet, mely élvezetekhez, 
fényhez és haljvkonhoz .juttat; téves nyomon 
keresik a *“jiuogsat, azen ajlafJnos á 

| boldogtalr g és; kétségbeesés. Önmagukban 
! keressi boldogságot.

boldogság? A szépség!
czzélek a szép rózsát reggel és rövid

latt egészen meghervad. Hát az ember? 
nul meg hát le, mi a boldogság?

i A szabadság!

Meglehet. Fölséges az, mikor semmisem 
nyügzi, béklyózza az embert, senkinek sem 
szolgája, teheti azt, a mit akar, mellőzheti a 
mit nem akar, de azért igen sok gond fa
kad belőle, meg ezernyi ezer kélség.

A szabadságot helyesen használni tudni, 
hogy boldogok lehessünk általa, a nélkül, 
hogy önönmaguknak korlátot nem ismerő 
akaratunknak és szenvedélyeinknek rabszol
gáivá ne legyünk, a legesleguehezebb dolog. 
A békétlenség, a felforgatás démonai, a lá
zadások a szabadságért és a szabadság ne
vében: mind, mind a szabadság korcsszülött 
gyermekei.

Mi a boldogság?
A nagyság és dicsőség!
Csakugyan az lehet, mikor az önérze

tes boldogság érzetét az igazi lángész saját 
szeplőtelen érdemeinek nagy lelteinek tu
data ébreszti fel az emberben. Hanem hát 
hol van legalább manapság az az igazi 
bős, az az igazi lángész, a kit nem az em
berek tettek volna azzá. A világ, mely szun- 
TeleniTf"fífbHeí-többet kivan, a mit adotí, el 
is veheti. Az emberek nagyon gyorsan I - 
lednek, s holnap nagyon sokszor semminek 
sem nézik, a kit tegnap még magasztaltak 
és rajongva ünnepeltek.

A méltóság, a magas állás mindig csak 
terheket szül, a hir, a nagyság, a dicsőség, 
csak bilincs, szoros bdincs! Lehet valaki 
annyira nagy és híres, hogy meg tudja

T Á R C Z  A.
Két karácsony.

Zimankós, csúnya idő volt oda kint, mindenki 
sietett haza, csomagokkal jól inegrakedoltan, hiszen 
ma van karácsony szent napja. Az utczák egyre 
kihaltahbak lesznek, itt-otl szállingózik egy-egy 
elkésett, siet haza övéihez.

Bárczy Gézáné férjével hivatalos volt, egy 
előkelő fismerőslikhöz estélyre — mondták, hogy a 
miniszter is ott lesz — illő módon akartak tehát 
megjelenni, de mert kis hivatalnoki fizetésből nem 
igen telle tt; régi fekete selyem ruháját vette fel 
Bárczyné ez estélyre, s a mély kivágást egy remek 
gyémánt nyakékkal fedte, melyet ez estére kért 
kölcsön egyik barátnőjétől.

Mikor a teremben megjelent Bárczyné, min
den szem egyszerre feléje volt irányítva : honnan 
vette ez a szép asszony azt a remek nyakéket ? 
mindenki tudta, hogy teljesen rendezett viszonyok 
között éltek kis hivatalnoki fizetéseikből, de hogy 
honnan tellett erre a nyakékre? nyílt kérdés 
maradt.

Az estély igen fényesen sikerült, mindenki meg 
volt elégedve, Bárczynét eltöltötte a büszkeség, 
hogy daczára szerény egyszerű öltözékének, mégis 
észre vették, s mikor az előszobában búcsúra nyúj
totta a vendéglátó háziasszony kezét, inégegyszer 
a tükörbe nézett; hogyne, hisz oly jól állott neki 
az a remek nyakék. Igazított egyet rajta, s néhány 
perez múlva már boldogan simult férje oldalához 
az időközben előszólilott egyfogatuban, mely őket 
haza vitte.

Otthon megérkezve, levetette szőrmebelépő- 
jél, s mikor a nyakék után nyúl, ijedten veszi 
észre, hogy az bizony eltűnt.

Kereste, kutatta, mindenütt, ruhában bélés
ben, hiába. A férj leszaladt az utezára és gyalog 
tol le meg a hosszú utat, hátha útközben vesztet
ték el valahol. Keresztül kutatott minden követ, 
megállt a kapu alatt, keresett, kutatott, hiába, 
hiába. Busán érkezett haza, hol aggódva várta 
szegény felesége, egész éjjel nem aludtak semmit. 
Már most azon tanakodtak, hogy hát mit tévők 
legyenek, mert egy volt csak bizonyos előttük, 
hogy bármiképen, bárhonnan is elő kell reggelre 
keríteni a nyakéket.

Álmatlan éjszaka után, kora reggel útnak 
indultak, minden ékszerészhez benéztek, de még 
csak hasonlót sem találtak. Már-már egészen el
csüggedtek, a mikor a véletlen segítségükre jött. 
Egy kirakatban tulajdon azt az ékszert pillantották 
meg, még a tokja is ugyanaz volt mint az el
veszetté. Bementek hát. oly sietve, hogy még az 
ékszerész maga is megijedt, de mily nagyra vált 
örömük, a mikor Bárczy az ékszerészben egy 
régi iskolatársra talált. A mikor Bárczy elmondta 
neki baját, megállapodfak, hogy az ékszert 10000 k. 
vételárban megveszi Bárczy olyképen, hogy azt 
öt év alatt, egyenlő részletekben fogja törleszteni, 
mégis ha ez idő alatt visszakerülne az ékszer, ő 
a már lefizetett pénzt csekély levonással vissza 
adja és az ékszert vissza veszi.

Senki sem volt boldogabb mint Bárczyék a 
mikor végre kezükben volt a drága kine.'*, melylyel 
sietve mentek haza. Az ebéd is jól esett már és 
mikor ezzel is végeztek első dolga volt az asz- 
szonynak, hogy visszavitte barátnőjéhez az ékszert

és bocsánatot kért tőle, hogy reggel 'helyett, csak 
most hozhatta vissza. J  ^

A mi most következik a3r*4«os^i4mjfeinyar- 
gatolt évek sora volt, takarékoskodtak ininde i 
vonalon, nem mentek társaságba, otthon ültek 
szegények, csakhogy a kereskedőnek elvihessék az 
ígért részleteket. Sok-sok részletet fizettek inár le, 
a mikor egy reggelen a kereskedő felküldte a ki 
fizetett számlát. Boldogan sóhajtottak fel, ez ok
mány egyben nyomorúságuk felszabadulását jelen
tette. Újból a régi rendezett viszonyok állottak 
helyre, és az asszonyka csak úgy sugárzott az 
örömtől.

Csúnya, zimankós az idő, mint akkor kará
csonykor, siet a sok ember, bevásárlásait végzendő, 
karácsony előtti napon, mindenki törekszik valami 
kedveset, kellemeset övéinek venni. A barátnő, ki 
annak idején Bárczynónak kölcsön adta a nyak
éket, többek közölt egyik üzletbe ment és ott a 
kereskedőnek meg akarta mutatni, hogy a nyakék 
közepén lévő nagy kő meglazult egy kissé, igazi
tassa meg. A kereskedő előbb nagyot nézett, az
után igy szólt elcsodálkozva.

- Nagyságos asszonyom, ez nem hozzám 
tartozik, ez ékszerész munkája.

— De hiszen magától vettem néhány év 
előtt . . .

Hosszas ki magyarázás után is azt hitte a 
barátnő, hogy a kereskedő csak tréfát üz belőle, s 
csak akkor győződött meg a valóról a mikor ék
szerészhez ment és az azt mondotta, hogy a 
nyakék (a gyémánt ára időközben igen felszökött) 
legalább is 1*2 14(XX) korona értékű é9 hogy
megerősítse állítását, ajánlkozott, hogy bármely 
perezben meg is veszi ez összegért.



rázni a világot, tudnia, hogy irigylik és 
félnek tőle, az nem lehet boldogság.

Mi a boldogság?
Az élvezet, az élvezet az a boldogság!
Bizony az a boldogság, ha csapodár 

módra élünk, mindig csak az élvezetet ke
ressük, a mi kellemetlen elkerüljük; könnye
dén, gondolkozás nélkül virágról virágra 
szállunk.

De a sok élvezet csak fáraszt, untat, 
kiüresiti a szivet és megundoritja; megöli az 
ifjúságot és a lélek békességét. Szegénység 
betegség támad nyomában, mig az ember 
maga magát is meg nem utálja!

Nem az találja meg a boldogságot, a ki 
fut utána. A boldogság a tiszta szivüeknél s 
a megelégedetteknél lakik.

A legnagyobb boldogság: a megelégedni
tudás, felebaráti szeretet, önfeláldozás!

*
Boldogságot kívánunk tehát egymásnak 

az uj évben. S ezen kívánságunk teljesülni 
is fog; de csak úgy és csak akkor, ha el 
nem felejtjük, hogy leküzdenünk kell nem
csak az érzéki vágyakat, melyek az ember
ben a maga és mások iránti kötelességek 
tudatát elhomályosítják, hanem hogy meg 
kell birkóznunk a hitetlenség szörnyetegével 
is, mely a legszebb erényeket megfosztja a 
természet fölötti érdem méltóságától.

Bármit cselekszünk, bárminő áldozatot 
hozunk, bármennyit szenvedünk egy jövendő 
boldogulás és annyi lehetséges keserű csaló
dás kikerülésének reményében, cselekedj ük 
és szenvedjük el mindezeket a becsületes s 
igaz életért, a mely üdvére és díszére van 
az egyesnek, a családnak és a hazának!

Ez az, a mi visszaadhatja az embernek 
a lélek nyugalmát, a társadalomnak, az ál
lamnak, a biztonságot s a mi boldoggá te
heti a családokat, a népeket.

Boldog uj évet!
C se lk ó  József.



nem komája, se nem sógorja. még kevésbbé 
gyöngysógorja! A lövés után a kistaffirozott 
G. . . — mintha mi sem történt volna — 
hazafelé ballagott, útközben talán el is fújta 
a czégéres épületek előtt Göre Gábor biró 
ur nótáját, tiogy : »Billegjünk, ballagjunk, 
mög-mögálljunk, itassunk!« . . .  amint haza
ért, otthon már várták a csendőrök, a kik 
elvették tőle a pisztolyt, őt magát pedig 
feljelentették illetékes helyen.

— Tambura-hangverseny F. évi de- 
czember hó 31-én este a helybeli ulanus- 
osztály tamburás-zenekara az »Otthon* ká
véház helyiségében mükedvelöi-zeneestélyt 
rendez.

— Esküvő. Ziegler Gusztáv íelsö-ha- 
hoti kereskedő 1902. évi január hó 5-én 
déli 1 órakor vezeti oltárhoz a C s á k to r n y á i  
izraelita imaházban Zeisler Samu Csáktornyái 
jbirósági hivatalnok kedves leányát Malvin 
kisasszonyt.

— Tolvaj-munkások Horváth István 
kőmives, Kollarics György tanoncz, Zserjáv 
Kati es Misalics Mária domásineczi kőmives 
napszámosok nagyban dolgoztak dr. Kemény 
Fülöp perlaki ügyvéd házának javításán. 
Munka közben a nevezettek arra is ráérték, 
hogy a padláson elhelyezett tárgyak közül né
melyiket el is csípjenek s tovább álljanak vele. 
De a hü munkások is meg lettek csípve a 
tolvajlásban s miután tettüket beismerték, 
feljelentésük a perlaki királyi járásbíróság
nál megtörtént.

— Halálozás. Matanovics Péter városunk 
köztiszteletben és becsülésben álló iparosa 
f. hó 26-án reggel hosszas szenvedés után 
éleiének 09. évében elhunyt. A megboldo
gult 45 éven keresztül a helybeli grófi ura
dalomnak hü és tevékeny lakatos iparosa 
voll. Temetése deczember hó 27*én délután 
3 órakor történt, a melyen a helybeli önk. 
tüzolló-egyesület gyászfátyollal bevont lobo
gójával s zenekarával, valamint az elhunyt 
számos tisztelője vett részt. Legyen áldott 
emléke!

— Köszönetnyilvánítás. Az »O 11 h o n*
kávéház egy kedélyes társasága, a város 
szegényei között való kiosztásra saját köre
ben 15 koron«,' gyűjtött, mely összeg kará
csony napján rendeltetési helyére juttatott 
E nemesszivü cselekedetért a részesültek 
nevében köszönetét fejezi ki a város 
járósága. ,

— Szerencsétlenség. Hegedűs István 
30 éves légrádi föld míves f. hó 18-án a 
Mura-Keresztur melletti gyurgyáneczi erdő
ben famunkával volt elfoglalva. A mint egy 
nagyobb fát akart ledönteni, nem figyelt 
eléggé a fa dőlésére, minek következtében 
a fa a szerencsétlen emberre zuhant és 
agyonsujtotta.

Kosárfonó tanfolyam Stridón. A
Nagyméltóságu földmivelésügyi miniszter 
60780—901. számú magas rendeletével es 
segélyezésével öl hetes kosárfonói tanfolyam 
nyílik meg. Kapcsolatban evvel hetenként né
hányszor a gyüraölcsészet és gazdaságtanból 
is leend tanítás. A tanfolyam czélja tehát: 
a szegényebb népnek téli kereset forrást 
nyújtani, továbbá gazdasági ismereteiket he
lyesen irányítani. A tanfolyamra felvétetnek 
14—40 éves egyének. A felvételre jelent
kezhetnek 1902. év január hó 10-ig az ál
lami iskolai irodájában

— Kamara nyitogatás F hó fi án
Czimermann Ferenez globoka-hegyi lakos 
zárt kamráját ismeretlen tettesek ál kulcscsal 
felnyitották, s onnét 50 kilogramm sertés
zsírt és sült sertéshúst 50 korona értékben



Vu Čakovcu 1901. 29-ga decembra

Sve pošiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižara F isch e l Filipova, 
kam se predplate i obznune 

pošiljau.

XVIII. tečaj

MEDJIMURIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol lela . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20 Gli

Broj. 52.

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

Izlazi sv a k i tijed en  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  nedelju .

01 »znane se poleg pogodbe 
i fal računaj u.

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

K staromu ljetu.
Opet bude minulo jedno Ijeto. Opet smo 

dalje od onoga vrémena, kad nam je naše 
oko prvič vidlo sunce, od onoga vrémena, 
kad smo prvič vidli sunce, od onoga vré
mena, kad smo prvič deli nogu na onu Zem
lju, koja je nam najmilija i najljubeznija, te 
od onoga vrémena, kad su naša usta prvič 
izrekla reč, te takaj od onoga vrémena, kad 
smo prvič počeli čutiti osobu »ja«.

Sa jednim Ijetom budemo opet dalje. 
Malo vrémena je to . . .  . Tuliko, kak vu 
veličini narave jedno zrnce péska. Pak ipak 
ovo malo vréme vnogo i vnogo vu sebi no
si, vnogo znamenitih dogodjajov, koje bude 
za vekivečno vréme zadržala hišloria.

Im se samo oglednimo na kip Afrike. 
Tam vidimo jeden mali puk, koj se vitežko 
bori sajednom velikom vladom, koju suniti 
né tak dugo za prvu vladu držali na svétu, 
i da ju sada nedržiju več za ovo, to samo 
svojoj krvoločnosti more zahvaliti

Buri i englezi su to. Več tri Ijeta teče 
krv zabadava. Več tri Ijeta kaj se mali na
rod burov bori sa englezi, pak kaj vidimo?

Englezi su još nikaj né mogli napre- 
duvati, najvekši i prvi vodja njihov je straš
no betežen, on koj je najedenkrat 20 jezer 
ljudi dal streljiti negda, on koj sada krvo
ločno postupa sa burskimi ženami, njega je 
postigla ruka božja, te sada nemoguči leži 
na betežno/ postelji. Oh kakva kaštiga!. . . . 
Osobito pak za onoga, koj je vučen fučka- 
nju kugljah, hrumenju štukov, le halabuki 
harca.

On za kojega je jedina dika na bojnom 
polju vumréti, on sada mora betežen vu pos
telji ležati, te čekati kaj bude donesel sud 
božji vu budučem.

Kak vodja, tak stoji sada céli englezki 
tabor. Betežen je. Te akoprem od dana do 
dana više i više vojske pošilaju vu Afriku, 
sada opet čujemo. da su buri tu ili tam ob- 
ladali engleze.

Pak kak bude još dugo držal rat? Nez
natno. Morebiti kaj oblauaju englezi bure, sa 
svojom vojskom, kojoj budu morali buri pus
titi, jer je veliki, ali more se pripetiti i to, 
da budu buri vladali tojest sa svojom vi- 
težtvom budu prisiljili englezku vladu, da 
se ponizi.

Englezi su né zato počeli tabor, da nji
hov juš vu Afriki bil oskvrnjeni, nego zato, 
da svoju želju za zlatom spuniju, pak zato 
more biti, da zbog svoje nepravičnoti kašti- 
gani budu od Boga.
- To sve zato spišemo našim pošt. čita- 
teljem na koncu leta, da pokažemo, da svaki 
gréh, kojega včinimo, vu sebi nosi klicu kaš- 
tige. To je jedna istina. Svaki koj greši, bude 
i kadtigan. Ako ne tu na zemlji, bude na 
drugom svétu.

............ Sada na pragu jednoga Ijeta
stojimo. Premislimo si sve ono, kaj je mi
nulo, te si obilježimo put, na kojem vu bu
dučem hodili budemo.

Budemo prave ovce Otca višnjega, po- 
bolšajmo se, jer osobito vu sadašnjim vre
menu govoriju istinu rčči:

— Vnogo njih je pozvanih, ali malo 
odebranih............

— L. R. J. -

Zvon.
Land Fleurie selo je staroga zvona i ma

lo i staroga plebanoša.
Zvon je več lak bil spokani i ako se 

je oglasil, tak je kašljucal, kak kakva stara 
žena, hudo ga je bilo čuti, na polju su se 
poljodelavci pak pastari navek razžalostili, 
kad su čuli laj glas.

Corentin plebanoš je sedemdeset i pet 
Ijet bil več slar, ali zato bi ipak vnogi mlaj
ši bil zamenil sa njim Obraz mu je pravi 
detečii obraz, ružnati, a béli lasi su mu bili 
k kodeli spodobni, iz kakve su žene znale 
platno tkati. Plebanoša je rad imal svaki, jer 
je starec dobro srdce imal i rad je nadaru- 
val svakoga.

*
Pomaiom je dohadjalo vréme, kad bude 

starec plebanoš svoju zlatnu jubileumsku 
mešu služil i farniki su odlučili, da budu na 
taj spomeniti dan sa velikim darom vgodili 
plebanušu.

Tri cehmeštri su po tihotna na red ho
dili po hižah, peueze su nabirali, i kad se 
je tristo frankov nabralo, su odnesli pleba
nušu i prosili su ga, da bi išel vu varaš i 
poleg svojega srdca bi zebrái jednoga novo- 
ga zvona.

— Deca moja, — rekel njim je Coren
tin plebanoš — draga moja deca! tak se mi 
vidi, da vam je Bog prišepetnul to misel, da 
ste tak . . .  da sle lak meni . . .  povolj- 
no včinili............

Dalje nije mogel govoriti, samo vu oči 
su se mu suze narivale . . .

*
Corentin plebanoš je drugi dén laki se 

na put odpravil, da kupi zvona. Ako čovek 
iz Land-Fleurie vu varaš hoče iti, mora pri- 
je dva kilometre pešice putuvati tijam do 
Rosiles-Roses sela, gde kučiju dobi i po o- 
voj se odpelja vu Pont-I’ Archeveque varaš, 
na glavno mesto kotara.

Lépő vréme je bilo. Sve je puno bilo 
drevja, duno trave, puno ptičjih pesmah, pu
no živahnosti.

Staromu plebanošu se je več tak čulo, 
kak da bi mu vu vuhu žmel glas novoga 
zvona; vu duši je počel slaviti diku stvore- 
nja i sa friškimi koračaji se je žuril napre.

Kak je več blizu Rosy-les-Roses-a do- 
šel, je jedna kola spazil kre puta, koja su 
nekakvih komediašov mogla biti. Ne da!ko 
je jedna mršava kobila ležala četiri noga št 
rom dete. Hrbta su njoj skorom prek pre 
pikale čonte i rebra bi njoj moči bilo pre 
brojiti, iz nosa njoj je krv išla, dvé oči sa
mo da nisu njoj vun počile iz težke glave

Poleg poginjene kobile su jeden starec 
i jedna stara žena sedeli vu jarku kre pu
ta. Svake farbe canjki su bili na njih i ža
lostno su se plakali obedva.

Iz jarka se je jedna 15 ljetna pucka 
pokazala i pratna plebanušu bežala, le pro
siti počela:

— Smilujte se nam gosp. plebanoš! Smi- 
lujte se prosim Vas, prosim lépő . . .

Hrapavi glas deteta je sa jcdnom i milo 
glasil i prošnja njena se je tak čula kak da 
bi kakvu ciganjsku nolu popevala. Koža njoj, 
kak da bi danas došla vun iz kržnarskog 
verkšteta, zvun jedne zamazane rubaőé i jed- 
nog črlenog reklina njoj je nikaj drugo né 
poktivalo télo, ali velikim črnim njenim očim 
je baršurtski bil pogled i vustnice su njoj 
skorom vun počile, kak črlene črešnje, vu 
čutih ritkah je modro cvélje imata i črni nje
ni lasi — koje je na célú jeden žuli pant 
držal, — kak kakov fecber su se njoj pri- 
gladilik obrazu, kak je to višeput na kipih 
moči videli.

Plebanoš je pomalem počel iti i jedno
ga kuferrtog peneza je iskal vu žepu. Ali 
kak se mu je pogled sretal sa puckinimi oč
mi, postalje i počel nju je popilavati.

— Moj brat — rekla je pucka — je 
vu reštu, jer su rekli, da je piščance vkral. 
On na3 je hranil, a sada smo več dva dni 
nikaj né jeli.

Plebanoš je kufernog peneza nazad del 
vu žep i jednoga beloga je zel vun.

— Ja, govorila je dalje pucka, ja raz
metu k copriji, a mati pak karte meče. Ali 
niti vu varašu niti vu selu némarno obstani- 
ka, jer smo tak nevoljni. I konj nam je po
ginul, kaj moremo včinili auda?

— Ali, pital nju je plebanoš, nemrete 
si nigdi delo najti?

Našli bi si mi rado, ali nije moči. Svig- 
di nas odtiraju, jer se plašiju od nas. Pak 
onda niti nebi znali delati, jer navek samo 
sem tam hodimo. Ako bi konja imali, pak 
onda malo penez na opravu, bi nekak pre
živeli iz meštrije, ali tak bormeš od glada 
moramo poginuli.

Plebanoš je i béli penez nazad del vu 
bugjilariš, pak onda je pital:

— Reči jeli rada imaš dobroga Roga?
— Rada bi ga imula boruieš, da bi nas 

samo pomogel, rekla je pucka.
Plebanoš je vu žep segél i pošlatal je 

onu mošnju, vu kojoj je bilo tristo frankov 
farntkov.



tor državnih maticah, vu 53-jem letu svoj 
života vumrl. Doljnjim medjimurčanorn je 
pokojni dobro poznat kakti veliki sudec, Ne 
zdavnja je poslal nam dare, kojeje za spo
menik Zrinyiev šahiral i s tem je pokazal, 
da još misli na medjimurce. Pokopali su ga 
23-ga o. m. Plače se za njega žena i dvoja 
deca njegva.

Naj počiva vu m iru!
Amerika, v ognju.

Strašen boj se pripravlja vu Južnoj Ame
riki med državami Argentina i Chile. Od dvé 
stranjke se jako pripravljaju. Opet hude krv 
tekla. Opet budemo čuli glase, strašne, krvo
ločne iz bojnog polja. Gda bude jedenkrat 
mir na svétu? . . .

Mir, naj dojde kraljestvo tvoje.
Ž eijezn ička  nesreča .

Velika nesreča seje pripetila na željez- 
niči blizu paderboru banhofa. Vnogo i v no
go ljudi se je oranilo, ali na sreču je niti 
jeden né vumrl. Oranjenih je dvanajst. Nes
reča se je od tresnenja dvejuh cugov nap
ravila.

Viher, tuča. g rm i jenje.
Stara je več narava. Počela je več zmé- 

šati zimu sa ljetom. Od vnogih méstah do
bimo glase, da je tam bliskalo, grmelo, tuča 
je išla, te je strašen viher bil Tak, kak vu 
Ijetu. Stara nasav, kaj bude još iz toga? . ^ ,

P otres  vu Z agrebu .
Strašni nemir je včinil ove dane potres 

vu Zagrebu. Potres je tak veliki bil, da se 
na takov još nepamelujeju. Vnogo zidinah 
je spokalo. Strašen nemir je bil. Ljudi su 
svi na vulici išli. Matere su vu školu beža
le po svoju decu. — Čudnovito je, da su 
tak gusti potresi vu Zagrebu. Veliju, da tam 
pod zemljom se velike pečine pod jednom 
vruhavaju te ove zročiju to, Tak veliju, da 
su i sada čuli, kak da bi se kaj vruhnulo 
pod zemljom.

Ubojnik .
Gelber Baruk je mladi čovek bil. Vu 

céloj razumnosti one reči, gavallér. Ali k ga
valléréi su i penezi potrebni. Pak zato je on 
svigdar takve načine iskal, gde ie mogel pe- 
neze dobiti. Nije on gledal na poštene nači
ne. Klal je. Né samo tu nego i drugde. Pak 
je lak dobil peneze. Ali sada se je prijel. 
Zaklal je Miiller Tereziu. Ali je vu krletku 
došel iz koje se sigurno na hilroma nebude 
oslobodil.

M aterinska  se rd ce .
Žalostno priprečenje pišeju nam iz Ba- 

ranjavarmegjije jednoga sela Balázs Eve vdo
vice težakinje vu kratkom vremenu sve če- 
tiri dece je pomirilo vu bobinki. Kada je če- 
terto vumerlo, po pokopu je nesretna mati 
ponorela. Po noči je skrivoma otišla van iz 
hiže na cintor ili groblje svojih decah k gro
bu. Ostali hižni Stanovniki komaj vu jutro 
su spazili, da nje neimi, olišli su iskat i naj- 
deju nju 8 let stare Evice kčere do polovi
ce skopanom grobu vre pozeblenu. Nesretna 
mati je iz rukami skopala grob i, vu kojem 
posluvanju je omedlela i tam na grobu je 
zmrznula.

G iasovitoga te a tr i  s  ta  dogodjenje.
Ne baš sada, nego vre pred 30-mi Ijet- 

mi se dogodilo, pak stopram sada nam doš- 
lo do znanje célo dogodjenje tak zvanoga 
Valter Mondgomery giasovitoga teatrisie, koj 
se god 1871. szept meseca vu Londonu iz- 
končal. Céli dogodjaj tim bolje nerazumlje
ni bil, ar ov Mondgomeri samo prije dvč- 
mi dnevi se je oženil. Lépu dévojku si je

zaručil zato najboljši njegovi priatelji nisu 
si mogli premisliti, zbog česa je moral pos
lati ubojac. Sada po trideseti Ijetah njegov 
negdašnji dober priatelj, koj je atojnostni dal 
na videlo da sada, zbog česa je postal ubo
jac. Vezda nam ovak pripoveda: Mondgome
ri. koj se je  svojom znanosljum vu Austra- 
liji produceral, tam se spoznal s jednom lé
pőm i jako bogatom gospodičinom i vu koju 
je jako zaljublen bil, ali i ona takodjer i vu 
njega bila zaljublena, njezin bogati oteč pa- 
ko niti čuti ni hotel od toga, da ovi dva 
muž i žena postaneju. Poradi toga ovaj 
Modgomeri se jako u vredjeni našel i od- 
mah je odputuval iz Australie vu London. 
Vu putovanju na parobrodu spoznal se opet 
s jednom mladom i bogatom devojčicom na 
tuliko, da kada su vu London došli, sveli- 
kom svetjonostjum vu svetoga Juraja cirkvi 
godine 1871. augusta 30 dali su se venčali. 
Po venčanju za dva dni dobije ov Mondgo
mery iz ausztralie perveše gospodičine otca 
telegrama, da si je célú stvar dobro premis
lili sada bi bil pripraven svoj kčer njemu 
dati za ženu. Ov glas je njega tak razžalostil, 
da vu dvojnost opal i posle zdavnja za dva 
dni sebe izkončal. Stoga se vidi, da nikaj 
nema tajnoga na svetu. I prirečje nas vu 
tom pozorne včini, kad veli: Zaklalo se zem
lja raju. da se sve otajne znaju.

O genj vu c Irk  v j.
Prve odvenske nedelje pri svetoj meši 

skorom bi se pripetila velika nesreča tak 
zvanom mestu Szántó vu rimo katoličans- 
koj cirkvi. Pod zornicum iz jednoga na slé- 
nu pribitoga lampaša goruča sveča je doli 
opala, i Petrič Juliški rubca vužgala. Okolo 
stoječe njezine pajdašice hotela su goručega 
rubca pogasiti, ali žalibože ogenj se i drugi 
dveh pucah poprime. Ove od velikoga straha 
bežale su van iz cirkve. a za njimi drugi 
takajše, koji su svoju pobožnost došli zver- 
šavat vu cirkvu. Pred cirkvum vani stalo je 
nekoliko dečkov, koji su tak pogasili ognja, 
da su iz svojom opravom pokrili puce. Med- 
djutim ove tri puce morale su vendar na 
svojem tein žgeče rane terpeti.

Boj s ta ko ro v .
Vu Odessi Huskoga orsaga na Cernom 

morju vu najvekšem postajališlju paribrodov 
proglašen je tabor proti štakorom. Varaško 
poglavarstvo i Stanovniki skupa dokončali 
su, da su pripravni sve načine včiniti, da 
priprečiju puta vu barke do 6 millionov šta
korom, koji se vu Odessi zaderžavaju. Za 
glavu svakoga štakora platiju 5 fillerov. Zato 
ondašnji Stanovniki se jako tersiju uništili 
ove nečem urne stvari, stranom zato. da ne- 
kakvu zaslužbu sebi pribaviju, a stranom 
pako zato, da Odessa i céli ruski or.sag bu
de oslobodjeni od slrahovite nevelje, koj po 
štakori dojde tak zvanoga peštiša, spodoben 
koleri belega. Da do kuliko su njih do vez
da izkončali, to nam još do sada ni znano. 

i z  varm egjinske h lic .
Gospodin dr. Jankovich László grof ve

liki župan imenuval je za častnoga varme- 
gjinskoga velikoga sudea gosp. Szalmay Jo
žefa. Gosp. Szalmay Jožef i na dalje vu Ča
kovcu ostane i bude zvršaval poijeg gosp 
Kolbenschlag Bélé velikoga sudea svoje posle. 
Prošli tjeden bilo je pri varmegjiji zbiranje 
varmegjinskih činovnikov. Tak vu čakoveč- 
ok ,akmk vu preločkim kotaru, i vu céloj 
varmegjiji na novo izebrani su svi činovni- 
ki, jedino vu Lendavi na mesto gosp. Szmo- 
dies Győző velikoga sudea izebrali su tapol- 
czaskoga maloga sudea Székely Emila.

M ale n ovosti.
Karte dopisnice budu od tl-ga  januara 

dražeše. Jedna karta (levelező jap) bude koš- 
tala 5 fillerov. — Hegedűs Štefan 30 let 
star poljodelavec je 18-ga o. m. vu gjur- 
gyavskoj šumi drva šekel, kak je hotel jedno 
veliko drévo porušiti, nije spazil pak, se je 
drévo na njega prehitilo i njega tam na m otu 
zaklalo. — Matanovics Peter grotovski šlosar 
je 26-ga o m. vu Čakovcu vumrl Pokojni 
živel je 69 let i služd je pri grofu 45 let. 
Naj počiva vu miru ! — Supruga gosp. Ró
zsai Móra, ličnika Kottoribe, rodjena Bachrach 
Laura vumrla je 25-ga o. m. Pokojna žive
la je 63 letah. Lehka joj grudica! — Vu 
Štrigovi bude se l()-ga januara 5 tijednov 
trajuča škola počela za one, kiji se hočeju 
navčiti košare plesti. Koj vu tu školu hoče 
hoditi, naj se prijavi vu štrigovskoj ors. školi.

P rired ja  iz  H ercegovine .

Ako si jednu kaču vpičil, ova se i od 
kuščara boji.

Bolši je spameten nepriatdj. kak bedasti 
priatelj.

Ako iz jednog dréva sam od sebe curi 
sad, nije treba na ovu kamenje hita ti.

Osel tak dugo nežna plavati, dok mu 
voda vu vuha ne teče.

Turčinu i malomu detetu naj obečuva- 
li nikaj, nego kaj hočeš dali, to taki daj.

Rajše jedno hudo leto, kak jeden hudi 
sused.

Leži je pitali to: Cija je žena, kak to. 
da čija je puca.

Gdo céloga svéta služi, on nežna, od 
koga prositi plaču.

Ako si zaklal vuka, hiti ga taki vu ja 
nin. —

Ako te vrag neče osla viti, osla vi ti njega.
Težko se rodimo, težko vmerjemo.

Poievanje vulicah sa  p e tró leu m o m .
Vu Kalifornij vu najnoveše sa petróle

umom polevljeju vulice. Na tak poljanih vu
licah se po leto prah a vu zimi pak blato 
nemre napraviti. Petroleumovo deluvanje je 
tak dobro, da je samo triput na lelo treba 
polevati. Stem je bolši petróleum za ovaj 
cilj s čim više ga tvrdih délah vu njem. 
Zbog toga je najfaleši petróleum naj bolši za 
to. Pri jednim kvadrat kilometru je 5500 
litrov petróleuma treba. Vu Kalifornij, gde 
100 litrov petróleuma 4 korune košta, to po
ievanje niti ne košta čuda a za zdravje je 
jako dobro. Huda duha, koju petroLumu 
daje, za nekoji dén čisto mine.

O sobiti ra ču n .

Jeden gospon, koj sigurno vnogo vré- 
mena ima je sledeču Statistik u zračuual od 
jednoga svojega pajdaša, koj jako rad puši 
Virginia cigare, i iz ovili na dén 10 —12 ko
madov potroši, i duhangjéranje več od 42 
Ijeta tira. Cez ovo vréme je potrošil 153.400 
komadov, ovili žmešap je 920 kilo, a céna 
13.806 korun. K vužiganju cigarah je bilo 
treba 9023 škatljicah šibic, kaj je 180 ko
run koštalo. Dužina jedne cigare je 20 i 
pol centimetrov, čez 42 Ijeta, ako 10 pres- 
tupnih Ijetah računamo je 315 kilometrov 
dužine cigarah potrošil, koja cigara, ako bi 
ju moči bilo napravili bi iz Budapešte vu 
Beč i nazad do Fiume segla. Rečimo ve, 
da su svake cigare samo dvé Metine bile 
izpušene, a jedna tretina pak je baguš i 
onda bi 210 kilometrov duga cigara bila, 
koja bi od Budapešte do Zuráuya segla i 
koju (ako bi pod jednom pušili) bi samo 
za 6 Ijet mogli izpšeiti.





S z ö l ö o l t v á n y o h
szokványminöségben

A legkiválóbb 42  bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással.

Élőkerités.
Gleditschia csemeték és magvak

U radalm aknak, községeknek három évi 
tö rlesztésre  is adatik .

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. Kr. az egyedüli, 
melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül cse
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
az apró nyulak sem hatolhatnak át. M in d e n  re n d e lé s h e z  
r a jz o k k a l  e llá t o t t  ü lt e t é s i é s  k e z e lé s i u t a s ít á s  m e l-  
lé k e lt e t ik . Ezer csemete elég 200 méterre. -  Ára 6 frt. 
nifÍACOmotfik óriási jövedelmet biztosító voltánál UIUwOullluluKi fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynyomatu f ő á r je g y z é k  in g y e n  és b é rm e n tv e  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
z é s e n  kiyül 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 szegény 
családnál egyaránt. Így még azoknak is igen érdekében 
áll, k ik  r e n d e ln i s e m m it  n em  a k a r n a k ,  mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Gzim:
„ É r m c llé k i  e ls ő  s z ő lő o lt v á n y -t e le p " ,  N a g y G á b o r, 
579 9—20 N a g y -K á g y a , u . p. S z é k e ly h id .
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