
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:
Kisehel Kiilöp könyvkereskedése. 

Ide kőiden.'ők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Nő és vallás.
A ki páratlanul és komolyan Ítéli meg 

a nő álláspontját a valláshoz: az a nőtől a 
benső, mély vallásossághoz való képességét 
és hajlamot meg nem tagadhatja.

Nekem sem kel! tehát attól tartanom, 
nehogy valaki vádoljon azzal, mintha ke
véssé becsülném azt. a mit a nő e téren 
lelmutatotl. De azért mégis ugyanazon elv 
s igazság érvényes, hogy az akti«) vallásos
ság első sorban nem a nőt illeti meg.

Nézzük meg a történelmet; miről la- 
uuskodik azV Ott aról győződünk meg. hogy 
női vallásalapilónök seholsem voltak. Sehol 
se hallunk komoly, önálló, gyümölcsöző si
keres kísérletekről, melyeket a nő telt volna 
azon őzéiből, hogy megoldja a világ rejté
lyét, és hogy az embernek az érzék fölölti 
után való vágyát kielégítse.

Legyen lehál a női s z ív  bármily nagy 
mérvben is vallásosan alkotva, vallásos ér
zelmek által áthatva: magára hagyatva még
sem képes lelt volna teremteni, lélesiteni 
azon nagy és magasztos igazságokat, a me
lyek ma az emberiség áldásos közvagyonát, 
közkincsét képezik.

A férfi teremti mindezeket az eszméket!

Az a nagyszerű, az a magasztos, a mii 
a férfi e téren létesített, abban áll. hogy 
ezen lárgyilag létező igazságokat fáradalmas.

forró gondola tjmuIlkájában öntudatához hozta, 
azokat önmagába átérezle, nekik kifejezést 
adoll s ig velők az emberiséget megtermé
kenyítette.

Ez pedig a tevékenysége produktivitás 
a szó legvalódibb értelmében; s ilt annyi 
áldozatot hozoll a férfin, annyi vértanul mu
tatott tol, a mennyit a nőnem sohasem!

Nagy előjoga ez a férfiúnak a nővel 
Iszemben; oly előjog azonban, mely egyúttal 
óriási felelősséggel is jár a férfiúra nézve. 
S mégis igen sok férfi volt és van. a kik 
ezen joggal is durván visszaéltek, kik a hivő 
bizalommal a félti felé föltekintő nőt itt is 

I elámitották. megcsalták, tőle a legjobbal el
rabolták. kételyt és hitetlenséget leikébe ül- 
lellék! Igen is; ez nem olyan jog, a mit a 
férfi hiloilott volna; hanem oly előjog, me
lyed neki a nő szívesen engedélyez; löle 
pedig várja és követeli a - hitel.

így tehál. valamint minden más téren, 
úgy ill is passivitás és fogékonyság illeti 
meg a női Van azonban az éremnek más 
oldala is.

Ámbár igen nagyra kell becsülnünk a 
férfiúnak osztályrészül jutott feladatot; mégis 
reáragadnak különféle gyöngeséges s egy
oldalúságok is; a melyek már gyakran több 
hajt mint üdvöt okozlak és valószínűleg 
még okozni is lógnak

Ehhez hozzájárul a férfiak nagy részé
nél bizonyos állhatatlanság a vallásosság 
dolgában, bizonyos nyugtalanság és szagga

tottság a fejlődésben; s igy támadnak aztán 
durva átmenetek, merev ellentétek, nehéz 
összetűzések, a melyekben a szellem elide- 
genitve a reális élettől, önmagát felemészt
heti. —

Igy fejlődhetik ténynek az ilyen férfi 
vezetése alatt a nőben is a fariseismus, két
színűség, képmutatás, hazugság, a melyek
ben elpusztulhat minden igazi vallásosság.

Igen, a férfi itt is magával ragadhatja 
a nőt s igy elveszti az emlitett — előjogát.

És merné-a valáki állítani, hogy ez már 
gyakran nem történt?

Nem elegendő tehát, hogy a férfi ama 
nagy vallási igazságokat teremtette. Hogy 
azok valóban oly hatalommá váljanak, a 
mely áthatja és megszenteli az életet. Ehhez 
megkivántalik bizonyos általános javitás, ben
sővé téléi, összhangba tiozás

Mindezt pedig nyújtja a világnak a nő: 
s mindez foganatossillalik, végbe megy a 
hivő áh itatós női szívnek titokteljes mély- 

; ségeiben.
Ez esetben s e téren a nő oly meg 

gyöződés hűségei, sőt vértanuságig menő 
szilárdságot lejthet ki; a mely őt egyenesen 
a hit legnagyobb hősei sorába állítja.

Mindez pedig azután hatással van a 
férfiúra is, átmegy az ifjúságra s hozzájá
rul így az emberiség fokozódó tökéletesedé
séhez.

így jut ilt is a férfiúnak s a nőnek

T  Á R C Z A.

Osszlniiiíj ii iiewlóslioi.
Irta Kecsethy G yula.

( folytatása és vége.)

Ibi nem is általános érvényű igazság az, 
hogy minden gyermek jónak és eszesnek szüle
tik, mégis mélyebb értelme van s ahipjáb;wi véve 
igazságon nyugszik. A szunnyadó tehetségek már 
a bölcsőben jelentkeznek s várják az avatott ke
zeket, melyek kifejlesszék. Kgyik vagy másik lelki 
tulajdonság teljes hiányát soha sem szaluid fel
tételeznünk. legfeljebb rsak kisebb mértékét vagy 
mennyiségét. A gondos tanítónak feladatai közé 
fog tartozni tehát az is. hogy a gyermeket töké
letesen kiismerje. És ez nem épen lehetetlen do
log, ha vesszük, hogy éven át nap nap után vele 
foglalkozik s minden tekintetbea megismerheti. 
Mert csak igy lehel aztán a gyengébb erőkel. az 
erősebbek fokozásával kiegészíteni vagy épen pó
tolni. Nem ama czéllalan eljárásmódot védel
mezzük itten, hogy talán erőnek erejével folyto
nosan avval kínozzuk a gyermeket, a mihez sem 
kedve, sem hajlama nincs, de az sem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a tehetségek nem mind 
egyszerre, hanem egymásután indulnak fejlődésnek 
A természet maga szabja meg a rendel, melyei 
megváltoztatni nem áll hatalmunkban.

Hogy mily összhangzáshan kell lenni a lelki 
tulajdonságoknak, illetőleg azok kimüveleseben 
milyen egységnek és í’isszhangnak kell uralkodni,

aira nézve idézem a különféle egyoldalú neve
lések káros kinövéseit egyik jeles neveléstanból 

Az oly nevelés, méh ezélponljává a kedélyt te
szi, minden behatás iránt érzékony, de egyúttal 
ingatag jellemű embereket nevel. Il i a nevelés a 
képzőiméi gondozza nagyobb mértékben, akkor 
ábrándozó, a tény leges éleibe magukat bele nem 
találó s munkakerülő emberekké lesznek a gyer
mekek. Ha ellenkezőleg kizárólagosan csak az 
emlékező lehelség fejlesztésére törekszik, akkor 
áltudósokat, minden haladástól idegenkedő felüle
tes embereket nevel.

Az oly nevelés, méh a testnek gondozását, 
az érzékiség fokozását ismeri feladatának, az 
szükségképen élv vadászó kiesapongó s rákon- 
czállan tagokkal szaporítja a társadalmat «

Kgyenlő mértékben kell tehál fejleszteni a 
kedélyt, a képzőimet, az emlékező tehetséget és 
túlságosan nem kell fejleszteni az érzékeket. A 
nevelő felügyelete alatt s úgyszólván a szeme előtt 
megy végbe a fejlődés, azl is tapasztalhatjuk, hogy 
minden behatás és befolyás irányilja. Résen kell 
azért lenni minden lépten nyomon, hogy a ferde 
hajtásokat gondosan lenyossük mint a szorgalmas 
kertész s helyes irányba tereljük a fejlődő jellem 

i növekedéséi.
Ilyen összhang uralkodjék minden cseleke

detben, mely a gyermek nevelését ezélozza. Soha 
sem tanácsos a gyermekben keresni mindazon 
hibákat, melyeket az elmélet előír. Az a tapasz
talások szakadatlan sora, mely egy gyermekben soha 
sem fordulhat elő, egy nemzedékben is ritkán s 
az ellenszert csak akkor jó alkalmazni, ha telje
sen kizár a mi meggyőződésünk minden tévedést 
A képzelt hibáknak orvoslása már sokszor volt

forrása számtalan bajnak, legtöbbször akadálya a 
nemes törekvéseknek és mindig időpazarló hiába 
való dolog, melynek hasznát a gyermek ritkán 
látja, csak terhét érzi. Éber ügyeimet követel a 
gyermek élénk lelke s ez az éber figyelem lesz 
az, mely jókor megelőzi a lerde nevelés konko 
lyát és jókor elhinti a magot, mely kikelve áldá
sos gyümölcsöket terem: a szép, a jó és nemes 

j iránti vonzalmat és szereletet. Igy aztán, ha meg
óvtuk a gyermeket a legelső veszélytől, nem lesz 
előttünk hihetetlen, hogy minden gyermek jónak 

' születik.
Az a mi a nevelésben nyilatkozó összhangot 

megeleveníti, abba életet önt úgy, hogy a gyer
mek sejti a rá befolyó törekvések áldásos hatá
sát, az a szeretet lesz, mely teljessé teszi, kiegé
szíti a nevelő eszközeit. Végzetül nem lesz fölös
leges, ha e tárgynál egy kevéssé időzünk, mert 
senki sem tagadhatja, hogy a nevelés sikere 
majdnem teljesen a tanító és tanítvány közt élő 
szeretet fokától függ. Midőn igen helyeden az 
iskolából száműzték a büntetést s ilynemű külső 
eszközök helyett tisztán a tanító egyéniségére 
bízták a gyermek jövendőjét, a büntetés helyén 
támadt ür nem maradhatott betöltetlenül, a ne
velési összhangot teljessé kellett tenni. A szeretet 
fegyverei léptek a testi fenyítékek helyébe s Ka- 
lazanti József elvei győztek, ki a gyermekek ne
velésénél elengedhetetlen föltételnek tartja a sze
retet- és kegyességet, de megköveteli a szigort isi 
úgy azonban, hogy sem a szeretet ne fajuljon el, 
sem a szigor ne csappanjon tulságba. Pestalozz, 
Rousseau és Rieslervég, megannyi sok más zseni, 
kik maradandó elvekkel gazdagították a nevelés
tudományt, a testi fenyíték megválasztásában és



egyaránt üdvös missiója. A férfit ugyanis 
inkább az eszmék produktivitása s az ak
tivitás illeti meg, a nőt pedig inkább az 
azok iránti fogékonyság s azok feldolgo
zása. És mindakettőnek természetes mun
kájából keletkezik az em beriségnek ha
ladása. Csak vigyázni kell arra. hogy 
egyik a m ásik m esterségébe bele ne 
kontárkodjék.

Mindezekből azonban nyilvánvalóvá 
lesz az is, hogy azon állás, azon helyzet, 
melyet minden idők s országok történel
mében a nő elfoglalt, lényegében megtelel 
az ő természeti rendeltetésének.

Igaz ugyan, hogy ezerféle visszásságok, 
nehézségek és bajok támadtak, a melyek 
alatt minden időkben szenvedett a nővilág 
és még ma is szenved ott, a hol hatalom
hoz nem juthatott az —  evangélium: de 
azért ez nem változtathatja meg álláspon
tunkat és abbeli meggyőződésünket, hogy a 
nő tevékenységének főtere a család, az ott
hon és hogy ez felel meg voltaképpen első 
sorban az ő term észetes rendeltetésének  
és magasztos hivatásának.

C s e lk ó  J ó z s e f

A Zrinyiemlék ügye.
Legutóbb lapunk 21-ik számában mu

tattuk ki a Zrinyi-emlékre összegyűlt ado-
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Prém Erzsébet óvónő mutatta be a télév 
alatt elért meglepő eredményt A kisdedek 
egész jó  magyaros kiejtéssel szavaltak apró 
versikéket és énekeltek kedves gyermek-da
lokat. — A mulatság 32 koronái jövedel
mezett az óvodának, mely »Karácsonyfa— 
alap* czimén takarékba helyeztetik. Felül- 
fizettek: Kovács Hezső főszolgabíró 19 k. 
00 f. Dr. Szabó Zsigmond 4 k 00 f. Fíízes- 
sy Gusztáv 3 k. 00 I' Fischl Jakab 4 k
00 f. Zala József 1 k. 00 f. Peccelmann 
Irma 1 k. 00. f. I)r. Zakál Lajos 1 k 00 f. 
Horváth Csongor 1 k. 00 f. 0 0 — 00 fillért: 
Mattersdorfer Vilmos Mikec Balázs Dr. Ko- 
bilicz Elek Szabolics Hezső, Fehér Károly, 
Németh Gyula, Kisfaludy Gyula, Habus Mi
hály, Sostarics Pál, Glavina András, Mestrics 
Gábor, Mráz Kálmán, Bernecker János 1 k 
20 f. ilj Mráz Kálmán I k Novák Ferencz
1 k. 00 f Prém Erzsébet l k. Benkovics 
Ferencz 1 k 20. f. Buchwald Hermann 40 f. 
Hermann János 40 f. Banelly László 40 f. 
Káth Ida 40 I. Hahn Bernát 40 f. — A 
jelenvoltakuak a szives megjelenésért és 
felülfizelésért ez utón is szives köszönetét 
mond a felügyelő bizottság.

— Ifj. Morandini Bálint városunk szü
lötte — Morandini Bálint helybeli tekinté
lyes építész unokaüescse — a m kir J<»- 
zsef műegyetem növendéke a vizsgálatokat 
kitűnő eredménynyel letette és építészi ok
levelet nyert.

Muraköz állategészségügye folyó hó 
15 - éna  hivatalos adatok alapján: veszett
ség. Őrség I u : ivarszervi hólyagos kiütés: 
Bányavár 1 u.. Belicza 2 u., Bottornya 2
u., Felső-Pusztafa 2 u., Vili. Hegykerület 1 
u., Lapány 1 u . Szent-Ilona 1 u. Tótfalu 
1 u, Zsedény 1 ii., Mura-Vid 0 u : sertés
vész: Csáktornya 2 u, l)ráva-Szt-Mihály 2 
u., Lapány I u. Őrség 7 u., Kotor 3 u., 
Novákovecz 3 u. Pálovccz 4 u , Vullária | n

Hirtelen halál. F hó 22-én vasár
nap délután özvegy Pergár Andrásné I 
hegykerületi lakos a szénáját akarta bevinni 
A kocsiról lebukott és szörnyet halt A vi
dékbeli nép az ünnepi munkával hozza 
összeköttetésbe az esetet; a halálban Isten 
büntetéséi látja. 20-án tartották a nulla, 
rendőrorvosi vizsgálatot

Zsebtolvaj. Herczeg János zala-uj- 
vári lakos f. hé). 10-án a Krisz (Horvátorsz.) 
községben tartott országos vásár alkalmával 
egy ismeretlen nevű és lakhelyű káros zse
béből 2f> k. 20 I. lopott el A csendőrség 
járőre a zsebtolvajt letartóztatta s a helybeli 
kir. járásbíróságnak átadta. A lopott pénzből 
csak 10 k. 20 I kerüli meg. míg a többi 
a tolvaj által elkölletell.

Szívtelen anya. A múlt hét egyik 
napián Globoka községben Makover Jakab
nál egy nő jelent meg karján két kis gyer
mekkel és a gazdától éjjeli szállást kért A 
gazda megszánta és befogadta Reggelre azon
ban a nőnek hült helye volt Megszökött és 
olt hagyta kél kis gyermekéi, a kik siket
némák A csendőrség járőre feljelentés foly
tán csakhamar kézrekeritetle a szívtelen 
anyát Krajczen Oltilia személyében, ki azzal 
védekezett, hogy szegénysége folytán nem 
képes kél gyermekét eltartani, kijelentése 
a nagykanizsai kir ügyészségnél megtörtént.

Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról 
indul Nagy-Kanizsa felé reggel 4 óra 39 p. gyors
vonat, délben 11 óra 2 p. személyvonat, délután 
4 óra 2 p. gvorsv., éjjel in óra 15 p. szemv. reggel 5 
óra őt p. vegyesvonat. Prágerhof felé: reggel 
0 óra 10 p. személyvonat, délután 1 óra I p.



Vu Čakovcu 1902. 29-ga juniuša. Broj. 26.

Sve pošiljke se tičuč zadržajn 
novinah, naj se pošiljajaju na 
iine, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

X IX . tečaj.

Izd ate ljs tvo ;

knjižara F isch el F ilip o va, 
kam se predplate i obznane 

poáljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 fill.

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

Izlazi s v a k i  t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k u  n e d e lju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i I. d.



S m rt saksko ga  k ra lju ,
Alberta sakskoga kralja je smrt o m 

19-ga na večer ob 8 vuri i 5 minuti oslo- 
bodila od betega i muke. Jakoga íéla starec 
se je na Ijedne mučil i boril sa smrtjom, 
koja ga je sada odkupila od muke.

Albert kralj je 76 Ijet živel. Smrt mu 
je vu célim orsagu žalost zročila, jer je do
ber vladar bil. 1 nas kralj Njegvo veličanstvo 
Ferencz József se lakaj jako žalosti za Al
bertom, jer mu je jeden zmed najstareših 
pajdašov bil.

Albert je bil oženjeni ali dece nč je 
imel. Saksko kraljestvo je sada na njego- 
voga mlajšega brata na princa Cijuru opalo, 
koj je več prek zel tronuša i ministri su 
več prisegli podvrženost.

23-ga o. m. mu jr bil sprevod vu 
Drezdi. Na sprevodu je i njegovo Veličanstvo 
naš kralj bil nazočen.

H arc m ed žandari i pijanci.

Iz Soprona javiju, da vu Zarany sop- 
ronvarmegjinski občini su se prošlo nedelju 
dva žandari posvadili sa pijanci iz česa je 
onda bitka postala. Ovoj bitki je jeden mrtvi 
dva težko oranjeni a 6 lehko oranjenih pos
lalo žrtvom. Mrtvi je jedna 21 Ijeta stara 
puca, koja je ravno onda stupila vu krčrnu, 
da je žandar streljil i tak nju je kuglja sre- 
fda. Miletics Zsotia se zove. Vukovics Jože
fu je  kuglja vu črevo išla i ne bude ostal 
živ. Na to su se ljudi tak razsrdili, da su 
Kalman Jožefa žandara na valjih, pušk 11 mu 
zeli i njega nabuhali Iztraga leče

V kan Jeni ljudi,

Ove dneve se je pripetilo, da su na 
stotine siromakov došli vu Rudapcšlu, te su 
prosdi, da je  pustiju pred englezkoga kon
zula, jer vu Južnu-AIriku bočeju ili. Tuliko 
njih je bilo, da su redari morali kcoj slu- 
pili, kaj se kakov nered nebi pripetil Kon
zul njim je onda povedal, da bormeš, dosta 
ga njih je i vu Afriki tak viti. tam nije tre
ba ljudi od ovud. Ove siromake je nekakov 
vkanjlivec mogel narezati, pak zalo opomi- 
namo sve one, koje bi morti gdo tak vu 
Afriku vabil, da naj takvim neverujeju

S  trd/a.

Ovoga meseca 19-ga, kak nam lo iz 
Keszthelya pišeju, je vu Karmacs občini ve
liki viher bil. Pred ovim Vihrom su se skrili 
dva pari, dvč žene i dva muži. Ne dugo, 
kaj jc  vu drčvo strčla vudrila i obedve žene 
zaklala Jednoga muža su na pol mrlvoga 
nesli dimo. a jeden pik je čisto zdrav

Nuško priredje.

Koj na ženu posluša, on zlo obhodi. 
Ljubi svoju Ženu. kak svoju dušu. i slepi 
nju, kak tvoje sadovno drčvo

Ako si vu jutro zbil tvoju Ženu. nepoza- 
bi opoldan znovič zbiti Žene svet od ka
mena do vraga segne

Ako su dve žene skupa, lo j»» spraviš- 
če, ako su tri onda je pekel

Pes je spametneši, nego žena, on nelaja 
na svojega gazdu Žena i pijanec se lehko 
plače.

Kam nemre dospeli vrag, lamo ženu 
pošlje

Jeden človek bil je ponorel i oženil se, 
od toga je bil došel k pameti, pak se 

bil došel k pameti, pak se bil obesil Na 
polju te konj vkani pri domu pako žena

Cim bolje biješ ženu. tim boljša bude 
juha —

Klopaj prčma, topleši bude. bij ženu. 
verneša bude.

Iz svega toga se to vidi. da nemreju 
najboljše biti žene. vu Buškim orsagu.

Špun joisk i kr a /Jc vid,

Jedne Irancuske novine nam pišeju od špa- 
njolskoga kraljeviča. Kodjedne prilike pred 
stražu je bil stupil i od Asturia hercoga, 
od jednog mladog oficera je ognja bil prosil. 
Oficer se bil presenetil.

— »Njihova svetlost znaju, da na straži 
prepovedano je pušiti?«

Kraljevič na to malo osupljeni, pak od 
drugoga hercega prosi, koj mu lulikajše ni 
hotel dati. Nato k jednomu prostomu Sol
datu stupi.

Pak od njega zahteva jednu cigaretu. 
Soldat se hitro bil znašel, pak ovak veli:

Presveti, gotove nemam, nego nek si 
dosloju sami napraviti. Mladi španjolski kra
ljevič iz prvine je nakanil plusku dati sol- 
dalu, nego se ipak hil domislil, i srdito si 
jc bil zasukal dva cigarellina ravno ne s 
najfinešega duhana.

Sum ou bo jn i m u  tura/cm.

sada šumi šihlje nabrala, iz kojega je  ogenj 
naložila i na njega položila nedužno. Kad 
je na pol več bilo zgoreto.vu cape je bila 
zamotala i tak pokopala. Ovo beštiju su 
žandari prijeli i vu Satmarski kraljevski 
reši odegnali. gde sad jčeka za svoj neče- 
murni čin zaslužnu kaštigu.

lliroskoga sina smrt.

Cudnovito pripečenje se dogodilo, kak 
nam iz Szombathelya pišeju. Arany Zoltán, 
Inkcy Béla Tarodhazi miauja išpan je stre
hi jednoga biroškoga dečeca. Dvorski je m a 
lo zašpolal jednoga 16 ili 17 Ijdt staroga 
dečeca zato, koj je  lenjaril. Dečec svojimi 
motikom prama dvorskemu stane, dvorski 
za nekuliko korakov se odali od njega, na- 
prvo vzerne svojega revolvera i bez svakoga 
cilanja na njega sproži. Po strelbi se dečku 
mrtev na zemlju zruši Kugla mu je od 
leve strani pluča prek prevrtala.

113

Z A B A V A

Vu Marmarošvarmegjii vu lak zvanoj 
občini Viššo živel je jeden jako stari človek, 
kojega iz onoga sela starci još vu svojem 
delmstvu za staroga človeka su poznali 
velijo, da je vre do 12f> let star hil nego 
sad ovo vreme je tak oslabel, da se je na- 
volil živeli i komaj je čekal smrt, nego ona 
ga nikak ni hotela pohodili. Stari nemogu- 
čen človek na zlo nakanenje se hil odločil 
nije hotel jesti niti piti, neg se hotel s gla
dom izkončati, kad su ga pitali, zakaj hoče 
lo včiniti. veli zalo, da za svojega življenja 
još nigdar betežen hil nišam i sad na nag- 
lom sam tak odnemogel, to me žalosti. Na 
zadnje od dugog stradanja tak je hil odne
mogel, da je preminuču nedelju i čisto mi
rovno hil zaspal. Ovoga samoubojmka za 
Volf Jožefa su Inli zvali, na njegovim spre
vodu ne samo Židovi iz Viššo, nego one 
okolice vnogo naroda se bilo skupa spravilo, 
koji su loga starca na vekivečno prebiva
lišče sprevodih

Vadi inga.

Selili, glasovih francoski detektiv va- 
dlal se bil s jednim svojim dobro znanim 
poznancom, da se on vu jednim elanu tri
krat spoininal hude žnjim, bez toga. da biga 
izpoznal Selin je dobil vadlingu. kajti svo
jim poznancom se jedenkrat hil spoininal 
kakli kelner, jedenkrat kakti cipel« pucar, 
i jedenkrat pako kakli fiakeroš se hiI sj>o- 
minal bez toga, da biga bil poznal

S  k o adute /J la m /i/c.

Poljeg Fiume vu lak zvanom mestu 
Fužine krvno pripečenje se dogodilo. Man- 
čič lergovec se hil posvadil svojom luvaru- 
šicom. zato kajti je mati hranila svojega 
sina. koj je od svojega otca peneze hil po- 
kral. Med svadjam se muž tak bil razlutil, 
da je svoju tuvarušicu s jednim nožom 
prehol. Nesretna žemlje vu oiiom hipu bila 
vumrla, zalim je i svoju čerku na smrt bil 
ranil, na zadnje pako i sebe je zaklal iz 
istim onim nožom s kojim je svoju ženo 
i kčerku prepičil.

Nest/Janška mati.

Strašnim načinom je izkončala svoje 
déle Lakatos Anoica iz Tarloca neoženjena 
puca To beštijansko stvorjenje je vu Bik-

Spnreni junec*.
šemper Ivan bil je  n planeti »vodenar« 

rodjen, pak zalo je sve tekuče više ljubil 
nego ono, kaj je bilo Ivrdo Dok je bil le- 

: dičen. nije on nikada žedji trpeli moral, jer 
je svaki čas mogel za flašom posegu uti. Ah 
odkad ga je gospodin plehanuš sa Davčeco- 
vom Baricom u zakonski jarem zaprezal, od 
onda mu nij<k tak lahko i polag volje za 
flašom posigati. Čudnovato pak je to bilo. 
da je Ivan kloj svojoj žedju imal i mehko 
srdce i lo srde«* ga je  jedan krat temeljilo 
prevarilo. Bariča se je razmela ulagivali i 
Ivana |»o licu i bradi gladili lak. da je ond i 
Ivek postajal n lom hipu još sve diečinski 
I izbilja. jednog dana u takovoj svojoj raz- 
draganoj slabosti, je Ivan svoje lužno kraljes 
tvo predal si ženi a skraljestvom i državni 
imelek, I. j lužni bugjilariš. Zvrliu toga se 
jo zavezal, da če svakog zasluženog groša 
svojemu ženskomu linam* ministru predah, 
a Bariča se je opel zavezala, da če za sve 
u kuči skrbeh i sva potrebna nabavljati te 
k lomu se još i za gašenje Ivekove preko
merne žedje hrumi i Ivek se je saviestno 
svo|e pogodbe držal, a i moral se je, jer je 
linam* minister Bariča vodil ločan račun; 
ali taj Baricatinancmimster je hil baš lakov, 
kak su svi linanc ministri, pak je o mno
gih potrebočah u kuči se ne mogel osvie- 
dočiti. a o žedji pak Ivekovoj. posve ne I 
tak su onda za Iveka pričele sušne godine, 
koje su mu znale cielo veselje za životom 
pokvarili. Dosta se je trudil i napinjal, da 
žezlo i Vladu opel u ruke dobi, ah bilo je 
sve hadava. a Baričina briga njegovom že- 
djom jo postajala dan na dan sve manja, 
jedino na sejme mu je znala sreča poslužiti, 
da si je nekaj mogel u rozervu metnuti i 
to potajno. Ah Baričine oči su bile oštre, 
pak je ona onda odmali njegove malo vek- 
še izdatke na gosenje žedje opazila. U to 
ime je onda odlučila i sejme sama obavljah.

linah pak su Ivan i Bariča liepoga mla
dega šekastoga junca u štali, oni su ga od- 
lučili spariti. I. j. knjemu spodobnoga kupih 
i na pranialietje na profit prodati. K tomu 
je bil odlučeni jesenski senjem pri sv. Hele
ni. koj pada na 21-ga septembra, da se naj
ine k domačemu par kupi, i Ivek se je u
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večer posve spremil za sutrašnji sajam. Ali 
na jedan krat Bariča samo odluči, da če o- 
na sama sutra na sajam iti i parnoga junca 
kupiti. Ivan je protestiral i dokazuval, da 
senjemske stvari još od Noema spadaju na 
može a ne na žene; medjutim se je Bariča 
samo smejala, pak je  rekla: »no sutra se 
več dospomenemo«. — Na kaj je Ivan zrez- 
no odgovoril: »Da me sutra ob četvrtoj uri 
u jutro zbudiš!« — jer je on u jutro znal 
spati, kak medved o božiču.

Kad je on u jutro oči odprl, več je bil 
bieli dan, ali Bariče več nije bilo doma; on 
se hitro stane te se hoče obleči, zove iz 
svega grla Bariču, ali Bariče nigde, išče za
lim svoju opravu, ali oprave nigde. On od
pre veliki ormar, u njem vidi ženske kikle 
viseti, ali njegovih hlač i rekleca nigde. On 
skoči k ladici, ali ova je bila zaklenjena a 
ključ je zginul. Sada mu se je stopro pred 
očima razvietilo. Bariča je najine sama otišla 
na senjem, a njegovu opravu je skrila, za 
da bude laglje mogel doma ostati — Straš
no se je na to razsrdil te je pričel kričali, 
da su se obloki stepali, ali sve badava, Ku- 
ča mu je bila na koncu sela, diece nije imal 
niti družinu. jer je svoj mali posied mogel j 
sam sa ženom si obdelati, i ovak njegovo 
kričanje nije nitko mogel čuti.

Ivan se anda opet hiti u postelju te 
pričme promišljavati. kak bi se za tu lakr 
diju mogel Bariči osveliti. I na jedan krat 
mu se opet blesne pred očmi. — On se sla
ne pak si obleče kiklu ženininu, vzeme čez 
ramena jedao sivi rubac. na glavu si sveže 
crveni rubac preko vuh, pak se onda pog
leda u zrcalo. Groholom se je moral svojoj 
figuri smejati. Ali ipak mu se je videlo, da 
bi dobro mogel ženu predstavljati, samo bra
da i mustači su mu to pačili. On pričme o- 
pet promišljavati i činilo se je. da se sam 
sobom bori. Konačno ipak vzeme škarje i 
britvu te si podbrije cielo lice. da je izgle- 
dal kak mlada sneha. Kad je to sve bilo 
gotovo, poravna si još rubac na plečih, lasi 
liepo začeše gore pod rubac na glavi, pog
leda se još jedan krat u zrcalo, nasmije se 
još glasnije, nego prije, te je bil posve os- 
viedočen, da ga ovak nitko nije moguči pre
poznati i svaki če ga za ženu držati morati.

Sad je  otišel u štalu, tam je junca od
vezal od jaslah. privezal ga je za klavsko 
vuže te se je odpravil šnjim k sv Heleni 
na senjem.

Kad je Ivan svojim juncom došel na 
sajmište, zgledaval se je okolo, gde bi mogel 
svoju Bariču opaziti. Eto. na jeden krat ju 
spazi Bariča je tu stala još praznih rukuh 
te je pregledavala mimo sebe prolazeču ro- 
gatu marhu. Ivan sad hitro potegne svojega 
junca za sobom le ide liepo mirno mimo 
svoje žene. Kad je  Bariča junca spazila, sa
mo ju je nekaj na cielom lielu steplo i ona 
zakriči za Ivanom:

»He, ti ! Čekaj malo! . Jeli si loga 
junčeka kupila ili ga tržiš?«

»Tržim ga* — odgovori liho i hrapa
vo Ivan.

»Kaj si hrapava?« zapita ga opel Ba-| 
rica, držeča ga za žensk u

»Oh, posve hrapava« — odgovori Ivan 
— »ove noči sam se prehladila, pak san 
nemrem niti rieči glasno izgovoriti«.

»Moraš si dati teha skuhati na večer, 
pak bu onda več dobro . . .  A koliko je 
ciena lomu junčeku?« — zapita Bariča

»Sto dvadeset forinti« — odgovori fo- 
ženščeni Ivan.

»A, si spametna, za tu mačku« od
govori Bariča — »devetdeset torinti ti dam«.

»Onda se dalje nespominamo . . .  sto 
petnajst mi je tu preko jedan daval . . . . 
Zbogom!«

»No čekaj malo!« — krikne Bariča — 
»ala si ti na kralkom! . . . Dam ti i ja slo 
petnajst«.

»Onda idem radje tu prek k onomu. 
i koj mi je prvi daval« — zešepče Ivan.

»Sto sedamnajst« — ponudi opet Bariča.
»Niti misliti« — odgovori Iv an — »još 

I sam premalo zacienila . . .  sto dvadeset, ako 
odmah klopiš, a još bude mi dragše, ako 
neklopiš; pri drugem budem više cienila«.

»Ali si tvrda ti ženska« — mrmra Ba
riča — »anda neka bude slo dvadeset!«

Kad je Bariča junca izplalila, pogledala 
je  Ivanu čvrsto u oči. »Ti mi se činiš tak 
poznala, kak da sam te več negde videla«.

»1 ti meni«, — zapiskuče Ivan — »i 
i ja sam te več negda morala videti.»

»A odkuda si ?* — zapita Bariča.
»Iz IIraščan!» — odgovori Ivan
»A jeli si ledična ili zamužna?« — za-j 

pita dalje Bariča.
»Ali. dakako da sam oženjena, imam 

baš limanju ženu dom« zareče se onak 
nenadano i u naglosti Ivan, a Bariča ga u 

j čudu zapila: »Kaj imaš, ženu ?«
»Ah. na«, — veli hitro Ivan — »me

ni se tak rado zareče, kad goder mu-
ža imam doma«.

»A od čije si kliče?« opel Bariča 
zapita.

»Ja sam Gažijeva Marica iz Ilraščan«.
— odgovori Ivan, koj se je več komaj držal.

»Tak. tak.? . . pak zakaj nisi si mu- 
ža pustila na senjem ?« opet Bariča

»On preveč pije. kad na senjem dojde«
- odpiskuče Ivan.

»1 moj je baš lakov« smije se Ba- j 
rica — »ali ja sam ga več odevčila«.

»To nikaj nehasni!« -odvrne Ivan 
»la strast se neda posve zatreti — a potlam 
se tim jače povrača . tak ji* meni s 
mojim mužem išlo. — No zbogom, moram 
se domov žuriti. drugač me bude žena 
špolala!«

»Kaj, opet imaš ženu?« — snuje se 
Bariča, ali Ivan je več bil dalcko l<* zadnje 
Baričine rieči več nije čul

Več je bil večer, kad je Bariča svojim 
junčekom se vdol proti svojoj kliči spuščala. 
Junec je bil tal. vrlo liejii a onomu doma 
u šlali sličan Kak jajce jajcu. Ona je izbilja 
izvrstnu trgovini! napravila. — II to je Ivan 
več dugo natrag u svojoj postelji ležal. Od 
časa do časa je prisluškival lese je smejal.

Na jedan krat začuje vam u šlali lar- 
mu. a isti hip več i Bariča doleti kak rak 
črlena u solni: Gde je naš junec naš 
barna?« zakriči ona.

»No, gde bi bil?« —- odgovori Ivan 
mirno »u šlali mora bili«

Je. nekak, u šlali« kriči Bariča 
»nema ga u šla li’ A kak loti /gledaš? 
Gde ti je brada i mustači?«

»Bodbril sam sve! . . več sam dugo 
bil to odlučil učilni i. a danas sam baš imal 
vremena, sam u kuči! Bak sam se iz 
dugog časa evo liepo zbiksal!«

»No. to je sve dobro« — veli sad Ba
riča — »ali gde je naš junec?«

»Ako nije u štali. onda neznani gde 
bi mogel bili«. — odgovori Ivan.

»Kaj nisi nikakovo ruženje u solni čul?«
— zapita opet Bariča.

»Jedan krat sam nekaj ružiti čul vaui.: 
ali onda je opet odmah sve zalihnulo«.

»Bak zakaj onda nisi išel van gledal, 
kaj to ruži?« — opel Bariča.

»Kak bi samo u rubači van išel?« — 
veli Ivan.

»No, ti si pravi zmelenko! —  Leži tu 
s odprtimi oči i vuhi u gnjezdu, pak si da- 
de vaui izštale po bielom danujunca vkrasti!« 
— prodekuje Bariča.

»Ah, kaj još ne?« — odgovori Ivan — 
»tko bi ga vkral, em ovud neima tatovah.

! Daj mi hlače sim, idemo gledat.«
Žena sad odpre ladicu i odbeži zalim 

u štalu. Ivan se hitro obleče i ide za njom 
U štali je opet nastala oštra pravda, jer Ivan 
je za stalno tvrdil, da je ov nazočni junec, 
njihov junec, koj je več dvie godine u nji- 
hovoj štali. — Bariča pak je  tvrdila, da je 
to posve stranjski junec, kojega je ona da
nas pri sv. Heleni na sajmu kupila. Na pos- 
lie dužeg pravdanja je Bariča popustila i 
priznala, da je na sajmu moguče svojega 
vlastitoga junca kupila. Ivan s e je  od smie- 
ha tresel, kad mu je  žena sve pojedinosti 
iz trgovine pripóviedala a Bariča se je od 
srditosti plakata. Ona je odmah hotela u Ca- 

i kovač po žandare iti. ali joj je  Ivan rekel:
»Budi pametna, pak nemoj cielu tu hiš- 

toriju na veliki zvon obesiti, jer češ onda 
k kvaru još imali i smieha . . . ovak i onak 
nikaj nenajdeš«.

Bariča pak nije bila samo za penezi 
skupa, nego je i do sebe puno držala, pak 
joj nebi bilo pravo, da se je  sad radi toga 
pred svietom smiehu izvrgla Kadje si tih 
sto dvadeset forintih zalrpi. I na laj način 
je odustala od žandarov. Ali drugi dan je 
ipak otišla u Ilraščan tu prokletu Gažievu 
Mariču iskal, od koje je junca kupila, ali za 
lakovo ime onde nitko nije nikaj znal

Kaki i guščer srdita, se povrne Bariča 
domov. — A koliko goder krat je svojega 
Ivana pogledala u lice, svaki krat joj je  spo- 
doba te nesrečne Gažievke titrala jired oči
ma — a kak to biva i zakaj, lomu razloga 
nije mogla najti, jer tečaj stvari, kak se je 
baš s bilo, nebi joj niti u seriji na pamet 
došel.

Za Ivana su sad došli zlatili dani. mali 
je sakrilih sto dvaveset forintih, kojimi si 
je od vriemena do vriemena pri Seiverlhu 
ili Becsorniku vrieme kratil, ali je  moral ja
ko paziti, da to riebude pregusto ili preobil
no. jer bi onda moglo dojti, da bi mu se 
takovom prilik um srdee zmehčalo, pak bi 
ga onda jezik |irenesel. Za to, čim se je 
prodani junec više u špiritus preobračal, tim 
je Ivan moral pazliviji bili. pak je i ufanje 
na to, da Bariča ovu hunculariju svojega 
muža nije nikada doznala, a ja  mu to niti 
nebi želel

Km. Ko U h y.



Határörs község telekkönyve birtokszabályozás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra az in
gatlanokra nézve a melyekre az 1880: XXIX. az 1889: XXXVIII és az 1891: XVI. tczikkek a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. tczikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyebitésével 
kapcsolatosan foganatosittotatott.

Ez azzal a lelhivással tétetik közzé:
1) Hogy mindazok, kik az 1880: XXIX tcz. 15 és 17 §§-ai alapján ideértve e §-oknak az 1889: XXXVIII 

tcz. !) és (i §-aiban és az 1891: XVI. lez. 15 §-a) pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint az 1889: XXXV11I. tcz. 7 §-a 
és az 1891: XVI. tcz. 15. §. b.) ponija alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886: XXIX. tcz. 22 §-a alapján történt törlé
sek érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1902. decz. 15. napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabilhaló záros határidő eltelte után indított törlési kereset 
annak a harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett hátrányára nem szolgálhat.

2. ) Hogy mindazok, a kik az 1880: XXIX. tcz. Ki és 18 §-ainak eseteiben — ideértve az utóbbi §-nak az 
1889: XXXVIII. tcz. 5 és 6 §-aiban foglalt kiegészítéseit is - a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el
lentmondással élni kívánnak. Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1902. évi deczember hó 15 napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után elleni mondásuk többé fi
gyelembe vétetni nem fog.

3. ) Hogy mindazok, a kik a lelekkönyv átalakítása tárgyában lett intézkedések által, nemkülönben azok, a kik 
az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kiviil az 1892: XXIX tcz. szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik ideértve azokat is. a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889: XXXVIII. tcz Ki §-a alapján történi bejegyzését sérelmesnek találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1902 évi deczember hő 15 napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után az átalakításkor közbejött leves bevezetésből származó bárminemű 
igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, az említeti bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak ál, hogy ameny- 
nyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatollak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az eredetieket a telek
könyvi halóságnál átvehetik.

Téglaeladás.
Drávaszentmihályi téglagyáram készítményeit a következő jutányos árakon boesájtom 

forgalomba:

I. rendű falazat tégla ezrenként 21 korona.
II. , , - - 22 ,
III. .  - - 20 .
I. rendű közönséges tetőzetcserép ezrenként 28 korona.
II. „ - 24 ,
I. rendű préselt tetőzetcserép ezrenként <0 korona. I , néKyzet m..tt.rre
I I .  .  6 0  , .  . . . .  ..t  .1 o drb. szükséges.
111 • •• v ^ M ^ **
I. rendű préselt járdatégla ezrenként 28 korona.
II.....................  „ v •• . 24 „
I. rendít kutfalazattégla (rádium mintázatul ezrenként .40 korona.
I I .  „  .. •• -  2 6
I. rendű csatornatégla darabja 10 fillér.
I. rendű díszített erkélytégla d a r a b ja  12 fillér.
I. rendű párkánytégla ">0 cm. hosszú, darabja 1 0  fillér.

Csáktornya, 1902. június lő.

Moraiiclini Bálint.
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