
T á rs a d a lm i beteg ségünk.

Az erkölcsi és vallási élet siilyed A 
bizodalom. melylyel a társadalom egy fen
é b b  lényhez ragaszkodott meglazult; a 
vallást és hitet az álphilosophia akarja ki
szorítani, és attól kel! tartanunk, hogy a 
középkori sötét fanatismus — felvilágoso
dott atheismusba csap át. Társadalmunk 
nem lelkesedik többé azon szép eszmékért, 
mit a szent irás tartalmaz. A modern em
ber előtt a vallás egy régi betegségnek ki
folyása. a képzelet szüleménye; a túlvilág! 
élet agyrém ; az istenségben helyezeti bizo
dalom ábránd.

Nem azon czél lebeg előttünk, hogy 
jövö boldogságunkért cselekedjünk: földi él
vek után sovárgunk; érzelmeink, érzéseink 
és vágyaink kielégítését keressünk — min
denben.

S hová vezet ez?
A müveit Uellast, a hatalmas Kómát 

tiszta erkölcse tette azzá a mi volt, s az 
erkölcsi élet hanyatlása bukásit idézte elő.

A társadalom és az állam alapja az 
erkölcsösség; alapja ez a rendnek, a pon
tosságnak és e nélkül azon szoros kötelék, 
mely az emberiséget Összefűzi szétszakad.

■ A műveltség nem zárja ki a vallást és hi
tet, valamint a hit és erkölcsösség sem 
zárja ki a műveltséget, sőt ezek egymás 
nak kiegészítői; mert csak a valódi mű
veltség által bírunk a Teremtő és e nagy 
mindenség alkotójához felemelkedni, csak 
az által bírjuk az istenség fogalmát meg
ismerni

Korunk a haladás és műveltségé, uraivá 
lettünk a háborgó tengernek, fölszállunk a 
légbe szolgálatunkba fogadtuk a világot, 
leszállunk a főid mélyébe, hogy az ott rej
tező kincseket a föld színére hozzuk, ta 
gadhatatlan tehát, hogy az emberiség mű
veltsége nagyra vitte. 8 mi okozza kér
dezzük az erkölcsök lazulását ? Talán 
a lelkészt és tanitói kar ? N em ! ők pon
tosan teljesítik kötelességüket. Sülyedttnk, 
mert sok köztünk a féltudós, az álbölcs, 
kinek tanai ragadnak, mint a piszok terjed 
nek mint я miasmák.

S mi ennek az eredménye?
Nézzük a napi lapok újdonság rova

tát s megtaláljuk a feleletet.
Itt egy reményteljes ifjú, ki életének 

virágzó éveit élte — tegnap még vígan mu
latott — ma halott, mérget vett be. mert 
azon állomást melyre ő aspirált más töl 
tötte be; vagy szerelmében csalatkozott, 
kire 6 számított másé lett. Neki nincs többé 
mit keresni e göröngyös pályán, elköltözött 
és tért nyitott, mert nem vala bizalma sem 
istenéhez sem önmagához.

Amott egy viruló rózsa — egy angyal- 
képű teremtés, oly szende és oly nyájas. 
Még néhány nappal ezelőtt az egész ház 
visszhangzott az ö jó kedvétől és e mellett 
szorgalmas és tevékeny volt. ma fcus és 
gondolkodó. Miért ? Mert az ő ideálja más
nak kezd udvarolni, hűtlen lett ! ozzá, vagy 
szülei nem engedik, bog) egymásé legye
nek. A lá t harag váltja tel. az a szép sze- 
id erez eltorzult, valami nagyot, rendkívü

lit forgat elméjében; de még ingadozik. Két
ségbe van esve. nem hisz, nem remél, mert 
öt a számításon kívül hagyta, hogy van i 
egy fensőbb lény. ki az emberi nem terveit

igazgatja és ki mindenkiről atyailag gondos j 
kodik. A gondolat végre megérlelődik 
nála öngyilkos lesz mert anélkül ki őt el 
hagyta vagy kihez szülei nem adják, nem ' 
élhet, boldog nem lehet; minek fonnyadjon 
el. hisz igy meg is boszulta a hűtlent szü- 

• lei pedig meg fognak vigasztalódni
Könnyelmű ember voltál váltót hami

sítottál és idegen vagyont pazaroltál el. lá- 
j tód. hogy tettedet tovább titkolni nem bí

rod, minden veszve van, mit aggaszt, ha j 
egy’ gyászoló családot is hagysz hátra, mely
nek te valál a támasza, fentartója, kinek te 
adtad a létet; — eolyót az agynak és ez 
zel megmenekültél a löldi bíróság büntető 
kezétől, hisz azt. hogy van egy más bíró
ság is, te úgy sem hiszed el.

De ki győzné az analog esetek tel 
sorolását.

Társadalmunk beteg, hitetlenségi láz 
gyötri s ez okozza a sok öngyilkosságot. 
Vissza kell tehát társadalmunkat terelni a 
régi vallásos és erkölcsös élethez, nem a 
sötét közép kori fanatismushoz, mert ez ép 
oly káros, hanem a valódi erkölcsös és val
lásos élethez és ez által kell kigyógyitani 
e modern betegségből.

Vallásos nevelés kell a gyermeknek! 
Adjunk nekik műveltséget- de ne olyant 
mint a mostani, mert most a modern szü- 

j lök nagvobb része azzal akarja műveltsé
gét fitogtatni hogy gyermekét istentagadóvá 
neveli, miáltal megfosztja gyermekét azon 
karótól melyhez jó éa balsorsban támasz j 

I kodhatnék, — s mikor az ilyen gyermek j 
az életbe kilép, a szerencse eibizakodottá j 
teszi, és a közönséges csapások alatt le 1 
roskad.

Egészen más a vallásos ember dolga,
6 a jót csak ideiglenesnek tartja, örül a 
szerencsének, de nem lesz elbizakodottá és 
a gazdagság és kincsek halmaza sem rántja 
le az erkölcstelenség posványába, mert 

' tudja, hogy mindaz, a mivel bir, csak 
kegyelemből kapta s kitől minden javak | 
származnak, az vissza is veheti, mihelyt 
neki tetszik.

Az istenségben helyezett erős bizalom 
megtanítja a szegényt és az elhagyottat, 
hogy mikép viselje a sors által reá mért 
csapásokat, a hit megvigasztalja a kétségbe 
esettet, uj erőt és reményt ad neki az élet 
hez mert elfordítja a tekintetet a földi él
vezetektől. melyek lassankint úgy is lehám 

■ lanak; fölfelé int, hol egy igazságos biró 
lakik, ki érdem szerint jutalmaz és büntet.

Hozzátok fordulunk gondos anyák; — 
ápoljátok és gondozzatok a vallást és hitet 
az ifjú kebelben, plántáljátok bele istenfé
lelmet, de ne bölceelmi utón, mert azt a 
gyermek meg nem érti. hanem szoktatás 
által Ne csak az értelmet fejleszszétek, ha 
nem legyen nevelésiek erkölcsös, vallásos 
és értelmes, mett mindenkor igaz marad 
a zsidók bölcs királyának ezen m ondata: 
»Isten félelme, bölcsességünk kezdete.«

Gyermekeitek boldogsága és az állam 
fenniaradása függ nevelésiektől, mert csak 
az az állam lesz nagygyá és boldoggá mely
nek polgárai erkölcsösek és müvetek!

LŐB SIMON.

C S A R N O K .

Juhász  dal-

Muraközben vagyok juhász bojtűr,
Nyalka magyar, de azéet nem betyár 
Rövid szűröm, széles ingem ujja,
Vígan lebeg, mikor a szél fújja

Rcjtos gatya, zsinóros dolmányom,
Pörge kalap: mind igaz sajátom ;
Fokos, gyűrű, kampos bot fegyverem,
Ezzel magam s nyájam védelmezem

A ki engem meg nem sért, nem bántom, 
így szeret az Isten és ispánom,
Becsülöm, ki öregebb nálamnál,
Jobb szeretem a leányt anyjánál.

Muraközi menyecske mind hamis.
Alig lesznf k jobbak a lányok is,
Azért somogyi liny a szeretőm, 
ö veti majd ágyamra térítőm

Jövő télen mégis házasodom,
Nyoszolö lesz : gazdáné asszonyom.
Vőfélek: a pajti s kancellista,
A vőlegény magam : Báli Pista.

Fehér szoba, benne hű feleség,
Józan elme, tiszia s z ív , egészség,
Lészen nékem földi boldogságom, 
SzenUKereszt lesz az egész világom.

Bátyám huszár, szolgálja a királyt,
Én a grófot és az uradalmát,
Gróf ur nyáját híven megőrizem,
Gyermekimet magyarnak nevelem.

Molliiár lotváu.

H Í R E K .

— A Csáktornyái önk. ttteoltó egylet 
j zászlójára s felavatási ünnepélyére adakoz- 
j tak : (folytatás,) Ziegler Kálmán 25 frt. özv. 

Szy Sftndorné 10 frt. Morandini Bálint 10 
frt. Gréez Alajos 10 frt. Lfibl Mór 5 fit 
Todcr József 5 frt. Kohn Herman 6 frt. 
Rosenbeiger Dávid 5 frt. Neumann József 
5 frt. Pecsornik Iguácz 5 frt. Schulleg Já- 

j nos 4 frt. Nuzsy Mátyás 3 fit. Rosenberger 
Zsigmond 2 frt. Bozzay Pál 2 frt. Neumann 

1 Vilmos 2 frt. Haidenrgg Szilárd 2 frt; Gra
nitz. József 2 frt. Mandl Róbert 2 frt. Mandl 
Róbertné 2 frt. Lnkovnyák János 2 frt. 
Nuzsy Mátyásné 2 frt. Bernyák Ferenc* 2 
frt, özv. Grész Jánotné 2 frt, özv. Denrbany 
Elek né 2 fi t. Bölcs Sándor 2 frt. özv. Gönc 
Lajosné 2 frt. Herlinger Mór 2 frt. Strahia 

; testvérek 2 frr. Bárén Lípót 1 frt 25 kr. 
Margitai József 1 frt. Wettendorfer Dávid 
1 frt. Heinrich M'ksa 1 fit. Rédei Ferencz 
1 fit. Mryer Mayu 1 frt. Kobarics Mihály 
1 fit, Miiiisderier F m rc z  1 fit. Neumann 
8amu 1 Itt. DcuUh Gyula 1 fit. Protozt 
Ferencz 1 fit. Szinkovics Ferencz 1 fit. Je- 
ney Gusztáv 1 frr. Szakoeyi Zsigmond 1 frt 
Kozlik János 1 frt. Szigethy Antal 1 frt, 
8egovic8 Imre 1 frt. Stern Jakab 1 frt, Löbl 
Jakab 1 frt. Králj Mátyás 50 kr. Szirtey



György 50 kr. Petrits Iguáez 50 kr. nor- ( 
vát Lajos 20 kr. N. N. 20 kr. N. N. 20 
ki. Podlaesek Fereucz 20 kr.

— ö n g y ilk o ts á g . F. hó 8-án reggel 9 
órakor üottizán Vozsár Iván 85 éves föld- | 
míves megütiván életét, miután már keveset 
látott és hallott, s dolgozni sem bírt, — az 
istáló melletti pitvarban előbb hasán borot
vával vágást tett, aztán pedig saját torkát 
a borotvával keresztül metszette. Ékkor még , 
az udvarou végig meut, átmászott a léczke- 
ritéseu, aztán a kertben elesett, bol őt egy 
negyed óra múlva saját gyermeke már élette
lenül találta fel. Ugyancsak Vozsár Iván 
anyja ezelőtt 30 -40 évvel akasztotta fel ma
gát. Sic imr ad astra !!! -R.

Lapunk múlt számában közölt Csáktor
nyái iskolaszéki tagok névsorából Szeivertb 
Autal neve kimaradt. Szeivertb ar 14 sza- j 
\azattal lett megválasztva iskolaszéki tagul.

i
— A győri áll- tani tónők épzóbe saját 

kérelmére áthelyezett C s e p r e g h y E n d r e  
ceáktoruyai^képezdei r. tanár helyét a magas 
minisztérium J a s k ó  K á r  o l y  győri 
áll. tanitónőképezdei rendes tanárral töl
tötte be.

— A Porciunkulai v á s á r  alkalmával
Csáktornyán a főpiaczon egy Lendva vidéki 
fuvaros elgázolt egy 10 éves, szávszkávészi 
tint. A fiút a lovak patkói megkímélték, azon
ban a szekér első kereke fejét horzsolta, a 
hátsó kerék pedig keresztül meut rajta. A súlyo
san megsérült gjermek ajois orvcsi segélyben • 
íéuesülts a veszélyen mér túl van, a vigyá
zatlan fuvaros elfogatott, de nevéuck feljegy

zése után szabadon bocaájtatott. — Ez eset
ért elsősorbau az elgázoló kocsis a felelős, 6 
fog bűnhődni. De nem kevésbbé felelős a 
vásár-bizottság is, mely nem intézkedik arról, 
hogy váaár alkalmával épeu azon hely, a hol 
az elgázolás megtörtént, a város főterén, 
ne legyenek összezsúfolva a sátrak. Kocsi-kocsi 
hátán megy fel s alá e helyen a nincs annyi 
szabad hely, hogy egymásnak kitérhetnének. 
A vásár-bizottság egy alkalommal már el
rendelte, hogy az e helyen áruló gráuic apró
áru kereskedők máshol üssék fel sátrukat; 
egy-két vásár alkalmával mégis történt ez, 
azonban ujabbau megint csak régi helyüket 
foglalták el. így aztán nem csoda, ha szeren
csétlenség történik. Kérjük a vásár-bizott
ságot az intézkedésre.

— Villám ütött be Csáktornya terüle
tén fekvő Martana külvárosban, Szíj hagya
tékához tartozó házba f. hó 5 -én este. A 
ház a mellék épületekkel együtt lángba bo
rult s leégett. Beutégett 8 db. sertés; a la
kók csupán ágyuemttiket tudták megmentem. 
A városi öuk. tűzoltók daczára a nagy vihar
nak, megjelentek a vész helyén a saját ma
guk által vontatott fecskendővel. Más ember 
lovait nem merte oly borzasztó időben a fecs
kendő elé fogni s a tűzoltók saját egészsé
gok koczkáztatásával siettek a fecskendővel 
embertársaik vagyonának megmentésére. Di
cséret az önfeláldozásnak! de az még 
sem egészen helyes, hogy maguknak a tűzol
tóknak kell igavonó dolgokat teljesiteuiök. 
Ezen is kellene segiteui. Keszthelyen-a mint 
olvastuk-a nemes gróf ajánlott fel 1 pór lo
vat tűzoltói czélokra.

—  A  kir. postaigazgatóság a levelező 
közönség érdekében nagyon helyesen intézke
dett legújabban, hogy a vasúti állomás ven
déglősét Hackl urat í. év augusztus 1-től 
postabélyegek elárusitására hatalmazta fel.

! Levélszekrény tudvalevőleg már évek óta vau 
az állomásnál.

— Két tanítói állomásra hirdet pályá
zatot Imrey Ferencz szoboticzai h. plébános 
és iskolaszéki elnök ur. Az egyik 
állomás Szoboticzón, a másik Orehoviczán 
üresedett meg. A megválasztaudók fizetése 
300 frt fizetés s lakás élvezete. A pályázók
tól egyéb kellékeken kívül a magyar s hor-

i vát nyelven való jártasság kívántatik.
— Kinevezés- Dr. Lázár Gyula cs&k-

I tornyai áll. tanitó-képezdei rendes tanárt a
t vallás- és közoktatási miniszter ur a temes

vári áll. felsőbb leányiskolához rendes tauárrá 
nevezte ki. Ugyancsak В e 1 á n у i Tivadar 
Csáktornyái áll. tanitóképezdei segédtanárt - 
vallás- és közoktatásügyi minister ur, a csóka 
tornyai áll. tképezdéhez rendes tanárrá ne
vezte ki.

— A Csáktornyái kisdedóvó-egylet vá
lasztmánya a kisdedóvói állomásra pályázók

i közül első helyre Molnár Mária mezóberényesi 
aki. óvónőt kaudidálta ; választást közgyűlés 
ejti meg f. hó 16 áu.

— A Csáktornyái kisdedóvó-egylet f.
16-án, délután 3 órakor a köze. iskola helyi
ségében közgyűlést tart, melyre az összes ta
gokat meghívja az elnökség.

HORVATSKI DEL „MEDJIM ÜRJ A
Orsaíka izlozba

Siromasueáega ra/reda deea koja jako 
maio polja imaju. ilí pák éisto nikaj nernaju 
drugokaj se priCneju, da sí svakdaftnji 1-ruh 
priskrlteti Dioreju. Jeden bilde meéter. drugi 
pák ide za teZaka Njegova priskrba je jako 
mala i ышю tak zivotariti more, ako se 
jako napi. Gospodar. koj véé iuia l>olii Zi- 
vot poiuiiuZava si imelek t da kiveti i le 
zaku Yu vnogo no-stib. gtlé je zernlja bolje 
neplodna как pri nas ,pak ipák leCe púk 
2tvi bkrbi mu Zivljenje pomoéno gospoda- 
tenje. Takova pomor je ímelarstvo i svi- 
iarstvo Vu izloZbi je jako ljepa izloáenje 
ui sacke íinelarske zadruge. — Magvarska 
unelarska zadruga si je táj cil napredpos 
lavila. da bu ímelarstvo kője veliki basen 
uosi med pukoin. ráz prostira la da tak há
ti. и nosi narodn Cmelarstvo jako malo 
truda polrebuje. Postupanje s émelci je tak 
lehko, da se to za tieden dni samo 
gledenje navíiti rnoíi рак к tomu jos malo 
i eteti treba. A ono malo delo kaj je s 
ímelami. to se more bolje za zabavu prez- 
vati, как za posel. Niti izdatelj nije tak 
veliki. jer ко e si more gazda vu zimi kad 
mu je itak dugi - as. sam napraviti. dapafe 
more toliko napravili da proda- pák evő 
opet penezi. ,

Vu prvom redu na izloZbi ínielarstva 
bili au izloZeni kőéi vu veliki mnoZini. Prvi 
su bili jednoslavni slamnati kőéi, tojj su vu 
tem dobri. da se i'mele zaéuvaju od premenbe 
zraka Zatim od lepéega lépői tak zvaiu 
Dzirzonovi kőéi m iz dióvá napravljeni. Ovi 
kosi sn sbog toga osebito dobri. dá pri 
jemanju meda nije treba ímelice pokla ti.
Vu noveée vreme kada je gospodar previ 
del vrednost ímelarstva poéeli su na % eve 
kraje ímelarstvo gojiti. Vise jih se zabavlja ! 
s delanjem koáov К orufcju ímelarstva 
spada jói i írnelarski váljék, koj saetoji iz 
jedne device vu kojoj je jeden váljék, koj 
se obraiati more. na koj se dene kotaé 
medeni i poradi hitroga ohraéanja curí 
med a seti prazne oztaneju i moreju se 
opet vu kői i'melicani deti.

To samo pri Uzirzonovom koáu valja- 
do- nekoje oruzje spada sím, как n. p. 
no2 émelarski, rukavice pokiivaO za obraz , 
i. t. d. Sva óva su ljepo pakazaoa vu izloibi. 
Как takaj svakovrstno evébe s kojim se 
< íuelice vu kojem mesetu luaniju i med i

pobiraju. Vu vélikih kipih prikazana su 
sredstva i íutila írnél ma. Vu steklih je pri- 
kazan med svakojacki i od svrih stranah. 
Iz raznih mestah delanje vojska. Cmelarstvo 
je u^zahvalne e i najnosliveáe gospodarenje 
polek poijskoga gospodarenja.

Drugo takvo pomo no i jako dobro 
gospodarenje je svilarstvo. To je jóé éudaj 
noveée vu Magyarskim orsagu, как da bi 
se га/, prést ran iti moglo. T&kodjer je ma'a 
buga a izdatak pák neznaten. kolska deca 
su se do vezda zabavljala s svilarstvom 
i samo poinalem dók :e mu je narod ha- 
>en previdel popvisjel je. Vu Budinpeéti na 
ly.lozbi nisu gojitelji pokazali evője svilarstvo, 
nego in ; r. Panéovska ékola gojiteljstva 
svelskib gusenic. Na*i ljudi koji su к teZ- 
komu poslu privu eni. nisu se *teli /.apóiéti 
к dele ji igraéi spodobnorou tomu poslu i 
nisu ételi veruvati, da bi to ha novito bilo 
A kolia.0 okolicah livali kruh svoj svilarstvu. 
koliko ljudiin daje veliki hasén, samo nije 
treba iaiiti to malo delo.

Vu Kaliji, Tirolu l’rancuzkoj vu vno- 
gih okolirah ljudstvo samo od toga Zive

Na tzloZbi bilo je videti svakojaéke 
svilne galete, kője se razlníuju radi finoőe, 
farbe ili pák mnoZine svile. Vu iednoj ve- 
likoj sbirki pokazane svile su ili ru galetah 
ili pák razvijano síilo Na jednim kipu vi
deti je panéovsku svilamicu i njezin red iz- 
nulra i baratanje s svilom,

Vu jednoj sbirk» opet videti je sva ко- 
ja ké betege svilnoga kukra, pokazano na 
poveéanih svilnih kukcíh

Svilarstvo i ímelarstvo vnogo more 
pomo i síromat nini ljudem a on mali trud 
kaj öve poirebuju. svaki élovek lehko oéiniti 
more. lm lo niti niji na toliko delo; как 
poéívajué si sluZenje penez. Vnogi drZiju 
pri hizi nekoliko koáov emel ali nedajn 
jim onoga reda kaj one potreb uju. pák se 
onda dakak nesplatiju.

Videti je na izloZbi takaj svakojaókih 
\Tstih i ibah, nekoje vu spiritusu, nekoje pák 
posuáene.

Vu velikih glaZnatih posudah ima i 
nekoliko Zivih ribah Osobito jeden veliki 
som ima vnogo gledate(jov. Vu malem oh- 
liku pokarana je povanje ribah.

Íz svih stranah natega orsaga jesi 
zibarske meétrije tarn je sak mretn. bolju 
vodica i svakojaíke druge meétrije.

Z A B i V t .
Poijddelavec pred fiäkaltdäom

(ánia)

Bloboduo 1
Vrata se odpreju, i »tupi u uutra 

guspudar Zagrebaó Miék a; zadenuvéi se za 
kvaku.

Oj ti grda kvaka . . . . ! Glej samo 
Dobro jutro ujiui áelim gospodin f Ük alius 
Veselim se, da ujih domaj uaéel jesen. 
gospodiu fíékaliué, jer sem zato doée', ue га 
drugo, kajti se tak dogodilo, rekla mi je zeua: 

i idi dragi Miéka к fiékaliu-u. kakti gospodiuu 
i pokaái njim pismu; ako urbi liiia beUirs, 
uekak bi se i анша odvlekia: jer je zbetezaia 
dobra duda, pák sam Djoj povedal tiesreíiiici: 
Zakaj si neobleées kujula vu takvem zdeuom 
vreineuu? uezoam, gdo bi bit, koj bise mö
ge! na takvti jesen zmialiti! Sused mi jt 
pripovedal, da je uekéa planéta (zvezda) iz- 
kreeila suuóene topie rrake. Kalampér je jós 
pod zeuiljoui, kuruza je jós na betri, gorice 
budemo как se vidi vu kuáuli tnorali brati. 
Ali kaj sem étel reíi? Da zakaj uehodi шо- 
ja drags ieua vu ku/.ulu? Jer sem njoj jós 
niti ne kupil. Л lapjskoga staroga koiula 
su njoj vkrali ua jelenskom seujmu, morti sn 
i éuti gosdodiu fiikaliui? Ne su őjii? Im je 
bolje takvo niti ue Őuti. On Macak Pavei 
je pri rneui kuOifl, pobil je onoga gospoda. a 
dobri Bog, pri kim on sluki, drugaö je dober 
deöko, samo vino neppdnese, ako spije dv<- 
kupice megjiinurakoga, (aki mu se epunta 
natura, jer je né svaki őlovek jeduaki, prosiin 
lépő. Как velim, ako ueáterié gut ne taki
poóme fautazerati. Tara je sedel na koli 
ncsreéni Pavel, рак su ipák vkrali kuZula 
kre njega. Jeli su vei culi takov dogodjaj 
gospodin ? Pák su niti gospodiu ue deneénje 
íjéte. Ja sem póznál i njibovoga otca,

Oni su bili stopram poéten ölovek 
Éj . . ej, ako bi oni vézda 2iveli, lehka bi 
bila uioja glava. Makar nosim na njoj jedno 
fruntu, koju sem ua reitellaciji dobit, kada 
smo jih za sodea posta v ili. No oni ra  b ili 
sudec. Gospodin oni samo iéógju piavice, a li 
ali njihov japica su pák i delili med Ijnde.
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