


H I it E IC

f  I Terbocz fiyorgy | nyug. кir. törvény
szék; bíró, a régibb muraközi magyarság egyik 
kiváló typu&a hunyt el a napokban Győrött, 
veje: Velancsics kir. póetafőnök ur családja 
szerető körében. Az elhunyt számos évig 
szolgálta a megyét mint jegyző, esküdt s szol- 
gabiró, majd pedig a Csáktornyái törvényszé
ket mint bíró. A z utóbbi időben Perlakon 
tartózkodott s néhány hete, hogy Győrbe ment, 
a honnát a múlt héten irt lapunk szerkesz
tőségének, hogy noha távol vau a kedves Mu
raköztől, mégis érdeklik a muraközi esemé 
nyék, tehát a lapot küldjük ezután Győrbe.
Itt szólította a jó öreg urat a halál még 
távolabb a szeretett Muraköztől. Maradjoq 
emléke közöttünk s pihenjen békével a meg
boldogult !

—  Véglegesítés. A um. vallás- és köz
oktatási m. kir. miniszter ur Dauicz Sándor 
rácz-kanizsai és Vugrincsics Ferencz orehov- 
csáki áll. elemi iskolai rendes tanítókat állo
másukon véglegesítette.

—  Betörés. Grégz László Csáktornyái 
jegyzőnek a főutczán levő lakásába f. hó 18-án 
éjjel egy borbély legény üvegvágó késsel ki
metszette az udvarra szolgáló ablak üvegeit 
s behatolván a szobába, Grész L. zsebeiből 
Összeszedett több apróságot s irományokat s j 
azokkal elakart illanni. Azonban a károsult i 
neszt hallván, a scobábau megcsípte a merész 
vállalkozót s átadta a csendőrségnek. A jő 
madár nem akar vallani. Azt mondja, hogy
ö maga sem tudja, bogy miként került a 
szobába.

—  Dr. Buzniczky Gyula miniszteri ta
nácsos 8  egészségügyi felügyelő ur időzött f. j 
bó 23-án Csáktornyán, ahol egészségügyi szem
pontból megvizsgálta a tanodákat, vágóhida
kat, csatornákat sat. Csáktornyáról Perlakra 
távozott. Kíséretében volt megyénk főorvosa 
Dr. Mangin Károly ur.

—  A Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet 
f. évi október 15-iki választmányi ülése ala

pító tagok gyűjtésére kiküldette: Bors I.« 
Czvetkovice A., Hirschmann, Moraudini B., 
Sárosi L., Dr. Schwarcz A. és Wollák R. 
tag urakat e egyúttal elhatározta, hogy 8á- 
roei L. ügyvéd s egyleti aielnök ur irodájá
ban egy aláírási iv leend letéve könnyebbsé
gül az alapító tagokká lenni óhajtó polgár
társainknak.

—  Gyújtogatás. Szkiepits József zebáne- 
czi lakós 3 szekér szénáját s I kazal szalmáját 
felgyújtották. A nyomozásból kiderült, hogy egy 
odavaló egyént a bosszú vitte e cselekedetre, ki 
tette okául, részegségét hozta fel.

— Állatias tett. Egy Csáktornyái suhancz 
a Brezja nevű erdőben megfogott egy 22 éves, 
Okruglihegy illetőségű leányt s állatias tette elkö
vetése után 3 frt pénzét s esernyőjét elvette. A 
tettes elfogatott s a bíróságnak adatott át.

— A varazsdi hidat annyira megrongálta 
a Dráva, hogy azon a közlekedés hatóságilag be
szüntettetek

— Az uj bor áldozata. F. bó 22-én Sos- 
larics Ferencz pus2 tákoveczi lakós, fával terhelt 
szekere alá esvén, lábain a kerekek keresztül 
m< ntek s mind a két lábát eltörték. A szeren
csétlenség oka az illető részeg állapota volt, mert 
4 társával együtt 13 liter uj hört s 1 liter pálin
kát ittak meg.

— F hó 27-én, azaz kedden lrsay В Zsig- 
mond szintársulati igazgató, s tehetséges színész 
jutalomjátékául adatik „ P e t ő t  i“. Ezen előa
dáson kívül még csak 4 előadás lartatik. Ajánl
juk a közönség szives pártfogásába a j u t á i -  
m a z a n d ó t .

— Kaufman és Simon hamburgi bau 
károk mai hirdetésére különösen figyelmez
tetjük olvasóinkat. A kinek hajlama van ér
dekes, csekély költségűszerencsekisérletet tenui, 
aunak ezt a számos és jelentékeny nyeremény- 
nyel biró, államilag biztosított pénzsorsolást 
legjobban ajánlhatjuk.

S Z Í N É S Z E T  C S Á K T O R N Y Á N

S z o m b a t o n  október 17-én .,Egy 
rósz ember44 czimti 3 felvonáso» vígjáték adatott 
elő. A főszerepet játszotta, lrsay, ki mint Bodor 
Árpád élénk játékával kivívta ez alkalommal 
is a közönség osztatlan tetszését. Krassóy,

Krassoyné, Leővey, Olasz dicséretre méltó 
buzgalmat fejtettek ki szerepük előadásánál. Ács 
Flóra mint fiatal asszonyka igen szépen játszott. 
A darab szabatosan adatott elő, kár, hogy olyan 
kevés számmal jelent meg a közönség.

V a s á r n a p  oktobér 18 án szép 
számú közönség előtt adaton Gaal József eredeti 
bohózata: A peleskei nótárius. Zajtay volt, lr- 
say, ki most is sikerültén alakító.t9 mulattató 
szerepét helyes rögtönzéssel is megtoldotta. 
Baczur Gazsit Krassóy adta jó eredménynyel. 
Irsayné mint Tóti Dorka, mint ügyes maszki- 
rozása mint pedig helyes játékával tűnt lel. 
Tekintve» hogy egy egyénnek két-három rövidebb 
szerepet is kellet játszani, mi csak nehézséget 
gördített a darab sikere elé, kielégítő eredmény
nyel folyt le az előadás, de még nagyobb lett 
volna a siker ha a társulat egyes tagjai nagyobb 
gondot (ordítanak szerepeik betanulására. Egy 
két szembeszököbb botlás is fordult ám elő

K e d d e n  október 20-án Leővey József 
jutalmául adatott a „Toloncz“ Leővey egyike 
a társulat kiválóbb tagjainak, ki a közönség 
pártfogását méltán ki érdemelte volna. Jó 
játékával több Ízben szerzett már élvezetes estét 
a közönségnek s még is alig volt ember jutalom- 
játékán. Mravcsák Johan öreg vándorló legény 
volt Leövev, ki szerepét át gondolva s a tern é- 
szetnek megfelelően játszotta. Ördög Sárát Leövey- 
né adta. Leöveyné mint komika sikerültén 
szerepelt eddig, a mostani drámaiae szerepében 
bemutatta tehetségét más oldalról is. Játékát 
a közönség osztatlan tetszéssel fogadta. Felada
tukat sikeresen oldották meg Irsayné» Krassoyné 
ée Krassóy. Sikerült karikatúra volt Tisztái, 
mint rendőr.

C s ü t ö r t ö k ö n  október 22-én ,,a
szép juhász44 került a deszkákra meglehetős 
számú néző közönség előtt. A darab egy kissé 
nehézkessen ment, minek oka abban rejlik, hogy 
az újonnan szerződött tagok elkésése miatt a 
mai napi előadásra szánt darabot máskorra 
kellett halasztani s helyette egy tanulás alatt 
lévőt adni. A szereplők közül kivált természetes 
játékával Ács Flóra (Piroska) ki szép tehetséggel 
bir, Játéka rá vall a nagyobb színpadra, szerepet 
élethűen adta. Irsayné Fősz Manczi kuruzsló 
nő) Krassóyné (Rózsa) egyaránt sikert arattak. 
Már több ízben láttuk játszani a kis lrsay Sán
dort, ki a természet adománya által is színpadra 
van utalva. Helyes vezetés mellett jó színész válik 
belőle, most is olyan fesztelenül,szinte jó kedvvel 
forgolódik a színpadon, s szerepeit még alakítja 
is. X.

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA“
Vainost vrtov i sadnjakov

Ima Ijndih, koji mériju naobraZenost 
narodah po tóm, koliko na vmivanje pof- 
roSe sopuna Neőem prigovarjati tomu 
merilu za naobraZenost puka. v e i mu 
dodajem joá jedno, a to su dobro vredjeni 
vrti i sadnjaki.

Tko obgradi vrte, pák vu njih sadi i 
pova povrtelje i sad, fim si pripravlja vu 
godne e stanuvanje priskrbi si bolfta i tei 
neéu hranu za okreplienje svojega téla, 
dapaie on dojde do plemeniteáega éuvstva, 
najmre naslade vu Ijepoti i gustuáu.

Koji ste bili soldati i tak dosli po 
svétu dalje po naáoj domovini, koji ste 
doáli med Nemce i Talijane Cehe i г- tajerce, 
videli ste, da ima skoro vsaka muZka hiZa 
i hizica svoj vrt; jedna ménjei, druga vékái. 
Vu tih ste vrtih vidli zvun cvétja. kője | 
povaju za kinő, vsakojaikoga povrtelja, как 
ápinaia, lobodé, mrkve petroZela, glavnate | 
i poveznate alate cikorije, karfiolé, kelja. 
glavnatoga zelja, kolorabe. graáca, vnogo 
vrsti graha (baZulja), luka óeénjaka, céléra, 
cikle, kranjske repe, sladke repe, povrtnice 
krumpira, vugorkov, paradajza, maka, 
mu&tarde, tikve i dinje; vidli ste Sparge, 
srtiíoke, kopra itd. Zvun povrtelja vidli ste 
i puno vsakojaikoga sad a: Jabukah ranih 
i kesnih. sladkih i kiselih: isto tak hruáek, 
orehov, leánjakov, kostanjov óre enj, sljiv 
i breskovah. Vse to troée ti ljudi célo 
Ijeto, pák i po zimi. a kaj im preostane, 
prodaju za skupe peneze vu vara'. Za 
sad vsaké fele zna vsaki. da se ili sirovo 
spravi, ili posuái, i íak tro'i как je komu 
voljá.

HiZa anda, koja ima vrt i sadnjak 
pák se razme njezina g tspodarica vu vrt 
larstvo, a njezin gcspodar vu povunje 
sadja, neboji se glada, pák makar bila i

nerodica Zita Na vek bude imala spametna 
gazda rica kaj za skuhati, kaj donesti dru- 
Zini na stol, pák makar niti n bi biloZgan 
cov, niti kruha Vse to more nadomestiti 
dobro vreden vrt, dobro povan sadnjak, 
a dobro drZana i hranjena kravica dala 
bude zaiin. Obgradjujte anda vrte i opet 
vrte okolo svojih hiZah, sadite sadje ne 
samo vu sadnjaku ili trnacu, nego i poleg 
putov i cestah. pák vám se nel.uie treba 
bojati gladuvanja, nego budete Ziveli tak 
rekaé kakti vu raju.

Istina je. da vsemu tomu treba 
navuka i próbán ja; nu gospoda plebanuái 
i ucitelji vám budu segnrno dobrovoljno 
na ruku, pokazujui vám, как oni obraJ- 
juju svoje vrte i sa tojake, как povaju 
povrtelje i как se ovo pripravlja za dobru, 
teőnu i zdravu hranu. Najívrsteíi pák fun 
dament vrtlarstvu i sadu budete si poloZili 
ákolskími vrti i cépilnjaki, jer vám se tu 
budu va a déca vse igrajué navtila.

GLÁD FERENC.

Z A B A V A .

M a rg it-o to k
Kip Budinpesta nadkriljuje ljepotu kipa 

svakoga dragoga varoáa —  i Napulja (nera- 
öunajué morje i toplogo zraka).

Na zapadu od Budiua su lepi bregi, 
doline s puuimi tajuosti, a pod ovimi teée 
zmoini Dunav, taki prek je velika ravnica 
a öve dve suprotne stranke skup veze most 
ua laucih i dva zelezni mosti s strasnimi 
kapóami, как da bi drZalí dve obali, da nebi 
dalje pobeglje jedna od druge.

Poloiaj drugoga varoöa je ili ravni ili 
bregoviti. Ovdi je  ravui i bregoviti, ali nije

skup zmesani, jerbo svaki pokazuje specialuu 
celost.

Budim je uaproti, kakti jedno veliöan- 
stveno celo: jednakoga Peáta. Spodobuo к 
magyaru, komu je celo robavo, ako ga kakva 
uevolja tisóe, ali zato mu se odprto srdce 
tam odseva.

Budim je gizdavo óelo, a Peít hitro 
telő i kotrige. Med njimi je Dunav как Zila 
krvi. Ovomu na sredini je jedna prelepa 
oaza, jeden zeleni paradiium, pravi Cupido 
berek. To je otok Ma:git. Jedna iz Dunave 
diZuca áuma koja ua valovitoj vodi izgleda 
как viseci vrt, koj na paradiiumski poóinek 
zove putnika. Ali se ovaj boji, da nebi dalje 
odbeZal predi как nogu na njega dene.

To je budinpeétanski Margit-otok,

Dunav je bil severo-iztoőna medja starim 
rimljanoni proti barbárom, markomanom, 
gotom, dákom i t. d.

Budim pák je bil pod imenoiu Aquincum 
tvrdjava. Ali da su leta 175. pred Kristuöom 
na Dunavskim ledu barbara pobili, oduzeli 
su jim mormarskoga juía tak, da su se 30 
kilometrov daleko od Dunave smeli nastaniti. 
Ouda su zidali rimljani tvrdje na iztoénoj 
strani Dunává, daklem naproti Budimu i 
nazvali su je Contra Aquincum, zasigurno 
je to bil poöetek deneéujoj PeSti, koj se je 
potlem nazval Novi-Bec

Tvrdje obedvih strankah s mostmi su 
skup skaptfali, как stari pisci piöeju i pri 
sevemoj Ipici Margit-otoka. Daklem otoka su 
véé i rimljani poznali, как to svedoce tam 
nadjeni kameniti kriZi s nadpisi, гаке 
3 razpoöenom glavom éloveőe kusti.

Potlem su kralji iz hi£e Árpádove ovdi 
imeli vrta, i tu su bile palaüe velikasom ; 
radi toga zval se je onda otok-gospode. Kralj 
Imre je takajáe tu drZal kraljevskoga dvora. 

Как Bel M&tijas véli, bilo je tu jedno



uialo selo Pálfalva zvano. Как se vidi, to n
sve tatari opastoöili '

Kralj Béla IV . iz zahvalnosti proti 
Boga, koj ga je od tatarov oslobodil, je evoja 
kt er Margitu Boga alduval i za opaticu dal, 
i radi toga dal je na отош otoku klofltra 
zazidati, vu ко jeni je  lepa Margita kratko 
ali pobozno iivljenje sprevadjala, tak da je 
glasoviti Ottokár őeski kralj nju' dvaput za 
fenu prosil.

Как Pray Teli, Margita je delala, liéila, 
navuőala, vraéila i daruvala; molila je pri 
svojiui srebrenim oltaru, srebrenim zvonom 
vnoéi zvonila, koj se je jako daleko fial. 
Navek je nosila pojasa, tu kojem su kavli 
bili, i 8 OTim je » vumrla, kad je komaj 
9 let ovdi bila.

Njenomu otcu, kralju, i áogoru Moys 
iliti Moyses palatinu je i potlem ovdi mesto 
jako milo bilo. Ov zadnjesi je obedre evője 
kóeri sirn dal vu kloiter. Njegva dovica je 
taknj sim se poteguala.

Med tim dolli su na ov otok popi i 
redovniki, kajti ovi su как i negda nroski
provincialski vodji, jaku dobru cut imeli
za iskanje lepih mestab, tak da komaj je 
najti malo leple mesto vu n»lem orsagu, 
gde nebi naöli ruievine od klo-trov.

Nje i kloétie su poniltili potlaiu
Turrini. Kaj je ostalo, ili koji su se poslje 
predobljenja Budina opet ovdi ziáli, nje pák 
je Jozef ceiar odpravil, imetke daruval za 
veru i navnk.

Tretja i zadegnja dóba otoka poóimlje 
se pri palatinu Jozefa. Ov, kakti dober ma
gjai-, ovdi nutri iskajnc i najduó nasladnost 
blizo palaéé nalazecega otoka jako je obljubil 
i je ga kupil. Onda si je polek jedne stare 
podrte cirkve dal zazidati lepnga letnoga stana 
potlam I hiiu za diu/.inu, éisto ga je pret- 
voril vu engleeki vrt, gde je sam briuué 
se za domovinu takaj vrtlaril; po cele vura 
jc kopal i cepil i nasadjaval i dopustil puku 
otoka za zabavno mesto, i tak odlulil je 
otoku buducnost i cilja,
Poslje njega nasleduval ga je njegov sin 
István nádor, a poslje ovoga vredni herceg 
Jo/ef Millione je potrolil na njega, ali je 
priskrbel posteno ime i spomenek ne samo 
sebi i otcu nego i Budinpeitu, takajse i 
narodu svojemu, kajti ako eim dojde stranj- 
ski élovek, nigdar ga nezaboravi i tak je 
postal europejska kupelj.

Polo/.aj mu je jako lepi i dober. Ob- 
kruíuje ga Dunav, okolo njega hodiju ladjc. 
Blizu je к varasu, ali itak je zato daleko 
ed varaiké lärme i praba.

(Konec altdi),
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