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magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
B u d a p e s ten : G o ldberg er A . V . és 
E cks tein  B. h ird . írod . B e cs b e n : 
S chalek  H ., D ukes M ., O p p e lik  A ., 
• Á lta lán o s  Tudósitó« h irdetés i o sz

tá lya  Budapest.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
Nyilttér petitsara 10 kr.

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

Selyemtenyésztés.
(V ég e .)

23. n a p. IV. v e d I é s. Néhány hernyó 
megkezdi a 4-ik ved lést s azokat most át
helyeznünk nem szabad. Azon helyekre, hol 
még a hernyók élénken mozognak, azaz 
eledelt keresnek, kevés vágott levelet szó
runk. Sok lombot egyszerre hinteni nem 
szabad, mert különben a vedleni kezdő her
nyókat a lombbal betakarnánk. Hőfok 17° 
H. (Lombszükséglet ezen a napon 14 kiló.)

A hernyók légzési szerve 18 nyílásból 
áll, s a legtöbb levegőre a 4-ik vedlés után 
van szükségük, mert épp ezen időben vannak 
a hernyók a megbetegedés veszélyének leg
inkább kitéve, miután ez időben a sok ürü
lék kibocsájtása által fekvőhelyeiket beszeny- 
nyezik s ezáltal a tenyésztöhelyiségben a 
levegőt megrontják.

A legnagyobb gond fordítandó tehát az 
alom tisztaságára a 4-ik vedlés után, mert 
a hernyók az alomhoz nagyon közel eső 
nyitásokon vevén lélekzetet, az alom tisz- 
tátlanságából eredő rossz levegőt kénytele
nek beszivni s ennek következtében meg
betegednek.

24. n a p . A hernyók átlátszók lesznek, 
mozdulatlanul maradnak, nem esznek és 
készülnek a vedléshez. Ez vedlés az előbbi 
vedléseknél egy félnappal tovább tart. Ha 
a hernyók a vedlés egyidejűleg kezdik, azokat 
etetni nem szükséges. Fődolog most, hogy a 
hőmérséklet a szobában mindig egyenletes 
legyen és alább ne szálljon. Hőfok 17° R. 
(A lombszükséglet körülbelül 14 kiló és 
attól függ, hogy hány hernyó maradt vissza 
a vedlésben.)

25. n a p. A vedlésnek vége. A hernyók 
áthelyezendők. Ezen a napon a hernyók 
még gyengék, a miért is csak kevés lombot 
adunk nekik, a melyet ma még össze kell 
vágni. Ha a hernyóknak egyszerre sok lom
bot adunk, a lombmaradék következtében 
az alom vastag lesz, a miből betegségek 
keletkezhetnek. Az etetés annyiszor történik, 
a hányszor a hernyók a nekik nyújtott ele
delt felfalták. Hőfok 17° K. (Lombszükséglet 
ezen a napon 25 kiló 800 gr.)

26. n a p . A hernyókat tiszta tenyésztő
papirosra kell áthelyezni, azonban nagyon 
ritkán, mert azok most már gyorsan nőnek. 
Az etetésnek csak akkor, ha a levél vágást 
nem győzzük, egész levéllel annyiszor kell 
ismétlődni, a hányszor a hernyók a reájuk 
szórt lombot felfalták, körülbelül 6—7-szer. 
Hőfok 17° R. (Lombszükséglet ezen a napon 
32 kiló.)

27. n a p. A hernyókat nagyon meg- 
rilkitva át kell helyezni. Az étvágy nagyobb, 
az etetés 7 —8-szor történjék. Gondoskodni 
kell. hogy az etetéshez mindig friss lombbal

rendelkezzünk. Hőfok 17° R. (Lombszükség
let ezen a napon 47 kiló.)

28. ii a p. A hernyók a nekik nyújtott 
lombot nagy étvágygynl fogyasztják, a miért 
is az etetést már korán reggel meg kell 
kezdeni s késő estig folytatni. Az etetést 
annyiszor ismételjük, a hányszor a hernyók 
a lombot felfalták, körülbelül 8 —9-szer. Kü
lönös gond fordítandó a szoba szellőzteté
sére, miután most a hernyók kigőzölgése 
igen nagy, a miért is folytonosan egészséges 
és friss levegőre van szükségük. Hőfok 17° 
H. (Lombszükséglet ezen a napon 60 kiló.)

29. n a p . A hernyók áthelyezendők. 
Ezek nagy étvágya folyton tart. Gondozás 
mint az előbbi napon. Etetés 8—9-szer. 
Ügyelni kell, hogy mindig friss lombbal ren
delkezzünk és hogy a szoba levegője jó 
legyon. A hőfok 17° R. (Lombszükséglet 
ezen a napon 73 kiló)

30. n a p. A nagy étvágy folyton tart, 
a miért is a hernyókat annyiszor kell etet
nünk, a hányszor a nekik nyújtott lombot 
felfalták. Nem kell hinni, hogy a hernyók 
kövérek lesznek s hogy nekik a sok eledel 
megárt, mert a hernyók többet nem falnak, 
mint a mennyire szükségük van, hogy jó 
és erős gubőkat fonjanak. Hőmérsékelt 17° 
R. (Lombszükséglet e napon 86 kiló.)

31t n a p. Egyes hernyók kisebbek, pu
hábbak, sárgábbak és átlátszók lesznek, he
gyesebbé lett fejüket ide-oda mozgatják és 
a rácsok szélei felé mászkálnak, mely jelek 
arra mutatnak, hogy a bekötés ideje elér
kezett. Az ily hernyókat a fonósátrakba kell 
rakni, még pedig úgy, hogy azokat egy da
rab tenyésztő-papirosra teszszük, melynek 
nagysága épp oly nagy, mint a fonósátor 
belső világossága, s aztán a papirossal együtt 
a fonósátrakba helyezzük. Ezen műveletnél 
nem szabad a hernyókat kézzel erősen meg
nyomni, mert azok nagyon érzékenyek s a 
hernyóknak az ujjak minden nyomása ká
rukra lehet.

Az etetést a fonósátrakban is folytatni 
kell, s természetesen azon hernyóknál is, 
melyek a bekötésre még nem érettek. Hő
mérséklet 17° H. (Lombszükséglet ezen a 
napon 99 kiló.)

32. n a p. Az étvágy hanyatlik, a her
nyók legnagyobb része a bekötésre érett s 
ezeket épp úgy, mint az előző napon mondva 
voll. a fonósátrakba kell áthelyeznünk. Az 
etetés folytatandó, a hernyókat azonban csak 
addig és csak annyi lombot adunk, a meny
nyit felfalnak. Az etetésnek a fonósátrakban 
nagy vigyázattal kell történnie, hogy azokat 
a hernyókat, a melyek a bekötést már meg
kezdették, ne zavarjuk. A szoba hőmérsék
lete 18—190 k . (A lombszükséglet ezen a 
napon körülbelül 50 kiló 200 gramm, s 
attól függ, hogy mennyi hernyó nem kezdte 
még meg a bekötést.)

33. n a p . A hernyók majdnem mind 
bekötnek. A fonósátorban a fekhelyen még 
visszamaradt hernyókat elővigyázattal el kell 
vennünk s egy uj fonósátorba hely^nünk, 
a melyben azok 2—3 nap múlva bekötést 
szintén megkezdik. Az etetést úgy mint az 
előző napon szintén folytatni kell. Hőfok 
18—19° R.

A fonósátrak repcze vagy közönséges 
szalmából készítendők, zöld galyakat hasz
nálni ártalmas, mert a sok levél a szellőz
tetést gátolja és nedvességet idéz elő.

A gubókat 10 napon át a fonósátorban 
kell hagyni, ezután azokat leszedjük és a 
rajtok levő kócztól megtisztítva viszszük a 
beváltásra.

A tenyésztő helyiséget csakis azon eset
ben szabad fűteni, ha a külső levegő 13^-14 
hőfoknál alább száll. De ekkor is a fűtés 
csak nyitott ablaknál történjék. Különben nem 
szabad fütenünk, ha tenyésztésünket bizton 
tönkre tenni nem akarjuk.

*

Eddig a selyemtenyésztésről. Láttuk, hogy 
azért nincs oly sok dolog a selyemhernyók
kal, hogy ha az ember okszerüleg tenyészti 
és ha ehhez elég eperfája van. Még csak 
azt akarjuk megjegyezni, hogy selyempetét 
mindenki kap ingyen, ha erre a szegszárdi 
orsz. felügyelőséget felkéri.

Igen jó volna, hogy ha a selyem tenyész
tést ne csak egyesek, hanem egész községek, 
elöljárók, tanítók, lelkészek stb. támogatnák, 
mert csak igy gyökereznék meg Muraközben 
a selyemtenyésztés.

Szükséges volna, ha a kormány egy 
selyembeváltó-hivatalt állítana fel, mert most 
a muraköziek a varazsdi beváltó-hivatalba 
kénytelenek vinni termelt gubóikat, ez azon
ban Muraközön kívül esik, s igy nincs igen 
nagy befolyással Muraközre selyemtenyész
tés tekintetében sem.

Mindezt figyelmébe ajánljuk azoknak, 
a kik azon fáradoznak, hogy a nép anyagi 
helyzetén segítsenek, s egyben kérjük t. ol
vasóinkat, hogy ezeket szomszédaikkal, ba
rátaikkal közölni szíveskedjenek.

A muraközi tanitókör közgyűlése.
A Muraközi Tanitókör tavaszi közgyű

lését f. hó 3-án tartotta Mencsey Károly el
nöklete mellett Csáktornyán, melyen dr. Ru- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelőn 
kívül számos vendég s 93 rendes tag közül 
74 tagtárs vett részt.

A mindvégig érdekes és magas, szak
szerű színvonalon mozgó gyűlést Mencsey 
K. elnök lendületes elnöki megnyitójával



készítette elő, az eszmény kultuszáról, az 
idealizmusról nagy gonddal értekezve. Össze
tartásra, a tanítói közszellem ápolására buz
dítva a kartársakat, látni véli hajnalhasadá
sát annak a korszaknak, midőn a népokta
tásra fordított összeget a hazafiak nem ál
dozatnak, hanem a leghasznosabb befekte
tésnek fogják tekinteni, mert a nép milliói
nak iskolája a »népiskola« van hivatva a 
nép minden rétegét megnemesiteni, nemze
tünket nyelvileg konszolidálni és a haza 
fennállását biztosítani. Üdvözli a megjelent 
vendégeket és kartársakat, a gyűlést meg
nyitja.

A vendégek nevében s egyúttal hiva
talból kir. tanfelügyelő, ék^sszólásával meg
köszöni az üdvözlést s kívánja, hogy e szép 
sziget érzését is beilleszthessük a magyar 
kultura keretébe.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvi hitele
sítésének konstatálása, a jelen közgyűlés 
jegyzőkönyvi hitelesítőinek s a számvizsgá
lók megválasztása után olvastatott gróf dr. 
Jankovich László főispán Öméltóságának kö
szönő levele, melyben más irányú elfoglalt
sága miatt egyúttal sajnálatát nyilvánítja, 
hogy meg nem jelenhetett e kör gyűlésén. 
Jeney Gusztáv, a kör 25 éven át volt érdem
dús elnökének levele, melyben az örökös 
tiszteletbeli elnöki állást köszöni meg, Jeney 
G. lelkes éljenzésével vétetett tudomásul.

Az elnöki évi jelentés felolvasása után 
határozatiig kimondatott, hogy a közgyűlés 
hazánk védasszonyának, boldogult Erzsébet 
királyné emlékét jegyzőkönyvbeiktatta. Rhédey 
Ferencz kartárs halála feletti bánatának szin
tén jegyzőkönyvileg ad kifejezést. A gyakor
lati tanítást nem veszi programmjába. Az 
ált. tanítótestület főjegyzőjének az évi négy 
darab arany tiszteletdijat megszavazza. Az 
»Önálló gazdasági iskolák« lényegéhez hozzá
járul. Az évzáró vizsgálatok megszüntetése 
felett napirendre tér. »A tanítók egyesületi 
életének lejlesztése« ez. tételnél a vasmegyei 
tanítótestület javaslatához járul. A tanügyi 
kormányt megkeresi, hogy a gyűlési napi
dijak a fizetési rangfokozatok szerint ren- 
deztessenek. A »Tanítók Háza« javára a 
maga körében gyűjtést indít. (E gyűjtés 36 
frt 15 krt eredményezett.) Egyúttal e czélból 
megkeresi Muraköz pénzintézeteit és közsé
geit is. Évenkint két közgyűlést tart. melyek 
közül az őszi mindig Csáktornyán leend. Az 
arra érdemes értekezések és felolvasásoknak 
a kör költségén leendő kinyomatását elfo
gadja. Az elnök azon intézkedését, hogy dr. 
Wlassics Gyula minisztert újbóli tárczaválla- 
lás alkalmából a kör nevében üdvözölte, 
örömmel veszi tudomásul s a kör dr. Wla- 
sics Gyula Ő excellentiáját jelen közgyűlés 
alkalmából is táviratilag üdvözli.

A beterjesztett költségvetési tervezet 38 
frtnyi összes kiadással elfogadtatott.

A számvizsgáló bizottság jelentése 98 
frt 78 kr. pénztári állapottal tudomásul 
vétetett.

A tagsági dij-hátralékok, a mennyiben 
f. évi október 1-ig sem rendeztetnének, köz
gyűlés határozatából, birói utón fognak be
hajtatni.

Az »Eötvös alap« gyűjtő pénztárosának 
jelentése, mely szenrint rendes tagsági dijai
kat 11-én fizették be, tudomásul szolgál.

Alszeghy Alajos Csáktornyái polg. isk. 
tanár »Egy fejezet a paedagogia tudományá
ból« czimü tételről szabad előadási tartott, 
melyben a paedagogia alapfogalmát kater- 
gorice igyekezett meghatározni. Kiindulási 
pontja az ép, normális érzékszervvel biró

ember. Ismertette a külvilág különböző erői
nek behatását az érzékszervekre, az ideg
elemek jelentőségét, az idegizgalmat, az ideg
sejtek megváltozását, a lelki működések szék
helyét: az agykérget; az idegsejtek érintke
zését; és hogy 1— 1 idegsejt megváltozásá
val öntudatossá vált érzés, lelki elemnek 
neveztetik; a lelki elemek összekapcsolását; 
a lelki elemek számával igazi tudásunk ha
tárát; mathematikailag demonstrálta a lehelő 
összetett érzetek számát s valamely tárgy 
vagy dolog megismerésének valószínűségét 
a biztos tudásig. S miután a lelki elemek 
combinatiója, permutatiója és variatiója foly
tán gondolatainkat másokkal közölni is óhajt
juk; megismertette, hogy a beszéd lelkünk 
működésének emberi hangra való közlése, 
a mit tudunk, gondolunk és érezünk. Ki
jelentette, hogy egyáltalában semmiféle ügyes
séget sem hozunk magunkkal a világra, ha
nem csak testi-lelki arravalóságokat. Végre 
a következő kategóriát állitá fel: 1. Oda kell 
törekedni, hogy a tanulók minél több lelki 
elem birtokába jussanak, tehát mindazt ér
zékeltetni. 2. A meglevő lelki elemek kom- 
binátióját ellenőrizni. Az iskolában kell a 
tanulónak mindent megtanulni s a tankönyv 
nem biflázásra, hanem arra való, hogy a 
tanulónak birtokában legyen egyrészt egy 
oly magyarsággal s classikus irálvlyal meg
irt segédkönyv, melyből láthassa, hogy hogyan 
lehet azt, a mit tud, értelmesen, helyes és 
szép szavakkal kifejezni s hogy év végén 
lássa mindazt, mit tudni kell.

Boldizsár Béla perlaki áll. tanító »Minő 
vonatkozással lehelne a beszéd- és ért.-gya- 
korlatok tanítását a többi tárgyakkal szerves 
egységbe hozni« czimü dolgozatát olvasta fel

A magyar népiskolák jellegének s szer
vezetének statisztikai foglalkozása után fel
olvasó követeli a magyar tanítási nyelvnek 
minden vonalon leendő behozatalát. Sinlhe- 
tikus módszert ajánl, a gyermek anyanyel
véről mit sem akar tudni. (V!) Csupán az 
anyanyelvű irás-olvasás tanítást engedi meg.

Brauner Lajos hodosáni áll. igazgató 
»A népiskolai tanítók szolgálati idejének le
szállítására való tekintettel a tanító nyugdíj 
törvény revíziójáról« szabad előadást tartott. 
Ismertette más kullurnépek tanítóinak fize
tési- és nyugdíj-állapotait, a mienket tartha
tatlannak mutatja ki. Kéri a 35 évi szolgá
lat pragmatikát.

Előadóknak és felolvasónak a közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz s a 'kör 
pénztárállapotához mérten tárgyaik lényege 
kinyomatni s a kör tagjainak megküldetni 
határoztatotl.

A jövő, tavaszi közgyűlés helyéül Slridó 
jelöltetett ki.

A hodosáni tantestület indítványára meg
kerestetik az ált. tan. testület központi el
nöksége, hogy a megyei gyűlésekre, úgy a 
meghívó, mint a gyűlés lefolyásáról való 
tudósítás a »Néptanítók Lapjában« kö
zöl tessék.

A tanulságos közgyűlést társas ebéd kö
vette, melyen alkalmi telköszöntökben sem 
volt hiány.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos 
tanfelügyelő junius hó 2-án éjjel Csáktor
nyára érkezett. Résztvett 3-án a muraközi 
tanítói járáskor ülésén. Megvizsgálta 4-én az 
iparostanoncz iskolát. Ugyanezen napon az

iskolaszéki elnök és elemi iskolai tantestület 
jelenlétében szép és lelkesítő beszéddel adta 
át Pólyák Mátyás közs. el. iskolai igazgató
nak Minister ur egyik 1899. évi 50 frtnyi 
magyarnyelvi jutalmát. Hétfőn, 5-én Kolben- 
schlag Béla főszolgabíróval a dráva-vásár- 
helyi közs. iskolát és gyermekmenedékházat. 
a dráva-csányi menedékházat s a miksavári 
r. k. iskolát látogatta meg. A miksavári r. k, 
iskola növendékeinek hazafias dalai után 
megköszönték kir. tanfelügyelő és főszolga
bíró Schadel István egyházi tanfelügyelőnek 
hazafias buzgalmát és az iskolaélet körében 
tanúsított odaadását, mérsékletét és tapin
tatát. Mindezeken kívül az érdekelt jegyző- 
ségekkel kristóffalvi. nagyfalusi, dráva-szent- 
mihályi s nyirvölgyi állami iskolák ügyében 
tárgyallak tanfelügyelő és főszolgabíró urak.

—  Esküvő. Heinrich Bernát Csáktornyái 
születésű pécsi kereskedő f. hó 11-én tartja 
esküvőjét Neumann Márk fiumei kereskedő 
leányával Francziska kisasszonynyal.

—  Áthelyezés. A zala-egerszegi m. kir. 
pénzügy igazgatóság Horváth Ferencz sümegi 
pénzügyőri fővigyázót a Csáktornyái pénzügy
őri szakaszhoz helyezte át.

—  Gazdasági tudósítók. A földmivelési 
miniszter Szentmihályi Dezső pacsai lakost 
Zalamegye pacsai, Zathureczky Zsigmond 
ukki és Semetke Józsel gogánlai lakosokat 
pedig a sümegi járás gazdasági tudósítói 
tisztével bízta meg.

Halálozás. VVeisz Miksa a »Csáktornyái 
takarékpénztár« főkönyvvezetőjének Irén nevű 
8 hónapos leánykája elnunyt. Áldás poraira!

— Körjegyzöhelyettesi kinevezés. A per
laki járásfőszolgabirája Neisziedhr Jenő közig, 
írnokot Mura-Királyra körjegyző-helyettesnek 
kirendelte.

—  Anyakönyi kinevezés. A belügymi
niszter a Csáktornyái anyakönyvi kerületbe 
helyettes anyakönyvvezetővé iíj. Kovacsies 
Ferencz községi írnokot, a dráva-vásárhelyibe 
Pintács Ferencz községi Írnokot, a dráva- 
csányi kerületbe Rájcsek István segédjegyzőt, 
a stridói kerületbe Rotller József helyettes 
aljegyzőt, a m.-szent-mártoni kerületbe Dobsa 
Kálmán segédjegyzöt nevezte ki.

—  Elismerés. Sárközy Sándor Csáktor
nyái jeles zenekara több bélig Béesben tar
tózkodott, ahol a »Lyra* kávéházban volt 
szerződtetve. Sárközyék m. hé) 21-én fejez
ték be bécsi működésüket. Ez alkalomból a 
kávéház tulajdonosa, Grünwald Ede Sár- 
közyékhez intézett levélben ismeri el a zene
kar kiválóságát, melylyel nemcsak ő, ha
nem a bécsi közönség is teljesen meg volt 
elégedve

Értesítés. A Csáktornyái m. kir. áll. 
polg. fiú- és leányiskolában a folyó évi zár
vizsgálatok a következő időben és sorrend
ben fognak megtartatni. 1) A polg. fiúisko
lában: Junius 19-én mindkét intézetben a 
hittani vizsgálat. Junius 20-án délelőtt I. 
osztály, délután II. osztály. Junius 21-én 
délelőtt III. osztály, délután IV. osztály. Ju
nius 22-én délelőtt V. és IV. osztály és a 
magántanulók Írásbeli vizsgálata, délután 
ezek szóbeli vizsgálata. 2) A polg. leányisko
lában: 23-án délelőtt I. osztály, délután II. 
osztály. Junius 24-én délelőtt III. és délután
IV. osztály. A magántanulók vizsgálata ju
nius 26-án van, még pedig délelőtt az Írás
beli, délután a szóbeli. A vizsgálatok dél
előtt mindig 8 órakor, délután 2 órakor kez
dődnek. Junius 29-én az intézet ünnepélyes 
felavatása, reggel 8 órakor Te Deum a plé
bánia templomban, innen ünnepélyes felvo-



nulás az intézetbe, az ünnepség többi része 
a tornacsarnokban fog lefolyni. Junius 80-án 
reggel 8 órakor a bizonyítványok és jutal
mak kiosztása és a tanév bezáröja. A vizs
gálatok és ünnepélyek nyilvánosak, melyekre 
a t. ez. szülőket és tanügybarátokat ez utón 
is meghívja az i g a z g a t ó s á g .  — Csák
tornyán, 1899. junius 5-én.

—  Hazánk ezeréves fennállásának és 
a koronázás évfordulójának emlékünnepe 
alkalmával e hó 8-án Csáktornyán a köz
épületekre kitüzettek a zászlók, az összes 
tanintézetek tanulóifjúsága zászlójuk alatt a 
templomba ment, ahol hálaadó istenitisztelet 
tartatott. Az ünnepi misét Horváth Lajos 
szent-Ferenczrendi exprovincialis, zárdafőnök 
mondotta. A kóruson az állami tanítóképző- 
intézet növendékei Kévfy tanár vezetése mel
lett Vilinek Xav. sz. Ferencz tiszteletére férfi
karra írott choralis ünnepi miséjét énekelték 
szép precisitással. A nehéz mű betanulásáért 
és correct előadásáért méltán érdemlik meg 
az elismerést. A mise végén Sz. Nagy J. 
királyhimnuszát énekelték. — Az áll. polg. 
fiú- és leányiskola tanulói az istenitisztelet 
után tornacsarnokukban jöttek össze, hol 
hazánk ezeréves fennállásának emléknapját 
a következő szépen sikerült programmal ün
nepelték meg: 1) Az ifjúság énekelte a Hym- 
nuszt. 2) Pálya Mihály igazgató az ünnep
séget megnyitotta. 8) Pólyák Emma 111. oszt. 
leánytanuló szavalt. 4) Heinrich Andor V. 
oszt. tan. szavalta Kraut Gy. »A magyarok 
ünnepe« ez. költeményét. 5) Korpics Rezső 
VI. oszt. tan. az ezeréves fennállást méltatta, 
fi) Az ifjúság énekelte a »Fohász!.« 7) Szei- 
verth Irma IV. oszt. leány tan. szavalt. 8) 
Tislarils Károly IV. oszt. tan. szavalta Vida 
József »Tatárjárás« ez. költeményét. 9) Az 
ifjúság énekelte a »Szózatot.« 10) Igazgató 
zárbeszédet tartott. — A közs. elemi iskola 
ünnepélyének programmja a következő volt: 
1) A IV. fiú- és leányoszlály énekelte a 
Hymnuszt. A) Az iskolaszék elnöke meg
nyitó beszédet tartott. 8) Herlinger Andor
IV. oszt. tan. szavalt. 4) Polesinszky Emil 
emlékbeszédet mondott. 5) König Ella IV. 
oszt. tan. szavalt, fi) A IV. fiú és leány-osz
tály énekelt. 7) Tóth L. IV. oszt. lan. beszé
det tartott a megkoszorúzott czimer előtt 
8) Benek Ernő IV. oszt. tan. szavalta a Szó
zatot 9) A IV. fiú- és leányoszt. énekelte a 
Rákóczy indulót.

—  Halálozás. Verbanchich Nándor mura-ki
rályi körjegyző f. hó 5-én hosszú s kínos szenve
dés után elhunyt. Temetése f. hó 7-én délután 
folyt le nagy részvét mellett. Ott voltak: a kir. 
közjegyző, a perlaki főszolgabíró, az ügyvédi-jegy
zői- és tanitói-kar számos tagja. Faludi Géza ottani 
tanító megható szavakban búcsúzott el a tűzoltó
ság nevében az elhunyttól, mint az egylet elnö
kétől. Szép szavukban méltatták érdemeit a jegy
zői kar nevében: Harmat Nándor dráskoveczi és 
Kovács L. légrádi jegyzők; a tanítói kar pedig 
szép gyászénekkel róta le adóját az elhunyt iránt. 
Verbanchich Egyike voit a legképzettebb jegyzők
nek, ki őszinteségével, kedves modorával az egész 
környék rokonszenvét bírta. Az elhunytat neje sz. 
Laubhaimer Gizella és fi gyermeke siratja. Legyen 
áldott emléke.

—  Püspöklátogatás Légrádon. A légrádi ev. 
hitközséget f. hó 1-én meglátogatta a dunántúli 
egyházkerület püspöke, Gyurátz Ferencz. Reggeli 
fi órára volt jelezve Öméltósága megérkezése Surd 
somogyvármegyei községből. Kevéssel fi óra előtt 
robogtak a kocsik, a lovasbanderium a vasúti ál
lomás felé, gyülekeztek az elöljárók a Kossuth- 
utcza sarkán felállított s szépen díszített triumph- 
hoz, a ttizoltó-egylet a zenekarával, nagyszámú 
közönség a nép minden rétegéből. Kevéssel fi óra 
után az alsó révnél megdördültek a mozsarak,

jelezve az egyházfő megérkeztét, nyomban rá meg- 
kondultak az ev. templom harangjai, melyek zúg
tak, inig csak az egyházfő a lelkészlakig nem ér
kezett. Az állomáson Viasz Ferencz a kanizsai 
járás főbírája, a réven Kováts Gyula közs. jegyző, 
a réven túl Mikler Győző ev. tanító fogadta az 
egyházfőt. Amint a Zrínyiiéire érkezett a menet, 
ismét megdördültek a mozsarak, a diadalkaputól 
a lelkészlakig álló közönség feszült figyelemmel 
várta a kocsik feltűnését. A tűzoltó-egylet tisztel
géssel, a zenekar Hymnuszszal fogadta az érkező 
egyházfőt, inig az útjára fehérruhás leányok ró
zsát hintettek. A lelkészlaknál Szilvágyi Gyula ev. 
lelkész fogadta az egyházfőt, kinek üdvözlő sza
vaira, valamint Öméltóságának válaszára a közön
ség éljenzésbe tört ki. Ezután fogadta a községi 
elöljáróság, a tűzoltó-egylet, az olvasókör, az izr. 
hitközség, a polgári kör küldöttségének tisztelgé
sét. Majd ezután az ev. népiskolába vonult, hol 
egy fiú és leányka fogadták társaik nevében, majd 
pedig a vallás tanból kérdezgetett. Innen az ev. 
templomba vonult, hol Mikler Győző ev. tanító 
vezetése mellett, Szilvágyi Sárika, Szilvágyi Erzsiké 
kisasszonyok, Mikler Győzőné úrnő közreműködé
sével a templomi énekkar egy szép ügyességgel és 
precizitással előadott énekkel fogadta az egyházfőt. 
Istenitisztelet lévén ezután, fellépett az egyházfő a 
szószékre s majd egy óra hosszat tartó szónokla
tot tartott a vallásról, a vallásos nevelésről. Ezt 
hitközségi közgyűlés követte. Délben Szilvágyi Gyula 
ev. lelkésznél az egyházfő tiszteletére ebéd volt. 
melyen számos toasztot mondtak. Négy órakor az 
egyházlő kocsira ült s a lovasbanderium kíséreté
vel, mely a révig kísérte, a mozsarak dörgése 
mellett Szepelnekre hajtatott.

—  Az állami tanitóképzö-intézeben az
évzáró osztály vizsgálatok f. hó 12, 18, 14, 
15 és 16-án, a tan képesítő szóbeli-és gyakor
lati vizsgálatok pedig f. hó 20-án s követ
kező napjain tartatnak.

— Vadászati jog bérbeadása. A községi 
elöljáróság Csáktornya város vadászati jo
gát nyilvános árverésen a legtöbbel Ígérőnek, 
Wollák Rezsőnek fi évre bérbe adta évi 9fi 
frtnyi bérért.

—  Vezérkari utazás A m. kir. honvédelmi 
minisztériumnak a vármegye közönségéhez intézeti 
leirata szerint egy vezérkari ezredes vezetése alatt, 
Zalabér községből kiindulva Csáktornyán át a 
Stájerországban fekvő Feldbach irányában vezér
kari utazást fog tartani, melyben 28 főtiszt és 54 
legény veend részt 44 lóval. Az ezen vezérkari 
utazásban résztvevők folyó évi junius hó 18-án 
érkeznek Zalabérre, honnan ugyanazon hó 20-án 
Zala-Égerszögre, 24-én Alsó-Lendvára és 25-én 
Csáktornyára vonulnak, mely utóbbi községet 28-án 
hagyják el. Ezen állomány növekedni fog Zala- 
béren junius 18-án a) 48-ik számú cs. és kir. 
gyalogezred egy altisztjével és egy közlegényével 
és b) a 11-ik számú cs. és kir. huszárezred egy 
különítményével, mely 8 altisztből, 17 legényből 
s 20 lóból álland.

—  Meghívó. A Csáktornyái szépitő-egvesület 
1890. évi junius 18-án a városligetben nagy nép
ünnepélyt rendez. — P r o g r a m  in : 1. Vasár
nap délután 2 órakor kivonulás zenekar kísé
rete mellett a gőzmalomtól. 2. A népünnepély 
helyén különféle alakok bocsáttatnak a levegőbe. 
3. Két szerecsen vigécz megérkezésével megnyit- 
tatik az állatsereglet, oroszlán, tigris, elefánt, óriási 
béka, giraíT, szemüveges kígyó slb. eredeti állatok
kal. 4. Karikavető-csarnok. 5. Léggömbök ernyő
vel és üléssel; gólyák apró gyermekekkel. (3. Ver
senyfuttatás. 7. Táncz, katonailag szervezett zene
kar mellett. 8. Nagy tűzijáték, fi. Ördögmotola. — 
Olcsó és ízletes ételekről s italokról a rendezőség 
gondoskodik. Belépti dij 20 kr. A tiszta jövedelem 
a város szépítésére fordittalik s e czélra való te
kintetből felülfizetések is elfogadtatnak. Kedve
zőtlen idő esetén a népünnepély a következő va
sárnapon fog megtartatni.

—  Szerencsétlenség. E hó 5-én történt, 
Bogomolecz József és felesége elmentek a 
mezőre dolgozni, fi éves kis lányukat Mar- 
gitot pedig nagynénje gondjára bizták. Mi
alatt nénje a kútra ment vízért, a lányka 
elcsente a gyufát s elbújt vele az ólba, hol 
azelőtt is játszani szokott. Elkezdte a gyufái 
gyújtogatni, meggyuladt a ruhája, a szalma 
s az ól; mire észrevették a tüzet s az ólban 
levő gyermeket, már kiégett a két szeme, 
leégett az orra, kezei megszenesedtek, lába

felrepedt. Mindennek daczára élt, ámbár ön
kívületi állapotban volt. Egy órai szenvedés 
után végre meghalt. Dr. Szabó Zsigmond 
perlaki orvos bonczolta fel.

— A perlaki m. kir. áll. elemi fiú- és leány
iskola gondnoksága és tantestülete junius 8-ónak, 
a koronázás és hazánk ezeréves fennállásának 
emlékére ma, f. évi junius hó lt-én ünnepélyt 
rendez. Az ünnepély sorrendje; 1. fi órakor ünnepi 
szent mise. Énekel a gyermekkar. Szt. mise után, 
kedvező időben az iskolaudvarán, kedvezőtlen idő 
esetén a »Társaskör« helyiségében. 2. Az ünnepély 
megnyitása dr. Tamás János gondnoksági tag által.
3. »Hyinnusz.« Énekli a 4. 5. fi. fim- és leányosztály.
4. »Szózat« Vörösmarty M.-tól. Szavalja Bálent 
M fi. o. t. 5. »Beszéd Magyarország térképe előtt.« 
Elmondja Hajdinyák K. 4. o. t. fi. »Mi a haza,« 
Palágyi L.-tól. Szavalja Bozsek P. 5. I. o. t. 7. 
»Nemzeti zászló.« Népdal. Szavalja Zala J. 4. f. 
o. t. 8. Vegyes dalok. Énekli a 4. 5. fi. fiú- és 
leányosztály, fi. »Királyhymnusz.« Szavalja Szácser 
J. (3. f. o. t. 10 »Magyar nyelv« Pósa L.-lől. Sza
valja Megvercsy K. fi. I. o. t. 11. »Búcsú« b. Eöt
vös J.-től. Szavalja Novák Irma 4. 1. o. t. 12. »Ha
zám ifjúsága« Ábrányi E.-től. Szavalja Hrasztics 
P. 5. 1. o. t. 13. »Beszéd,« elmondja Tóth Sándor
5. f. o. t. 14. »Hunyady« Czuczor G.-től. Szavalja 
Jagarinecz J. 5. f. o. t. 15. »Szózat.« Énekli a 4. 
5. fi. fiú- és leányosztály. Ifi. Az ünnepélyt bezárja 
Sípos Károly gondnok. Délután kirándulás Ottókra 
a gyermekek részére rendezett nyári mulatságra.

— Halál munka közben. Mihinyács Ist
ván beliczai asztalosmester, ö3 éves, 8 gyer
mek atyja, munka közben véletlenségből a 
fejszével a jobb kezére ütött, s a sok vér- 
vosztés következtében meghalt.

— Öngyilkosság. Jáncsics Mihály 8fi 
éves nős, 4 gyermek atyja, f. hó 2-án a 
szoba gerendájára fölakasztotta magát. Állí
tólag sok adóssága kergette a halálba.

— Marczali nagy képes világtörténete 
megjelenik heti 80 kros füzetekben és 8 
tilos kötetekben, megrendelhető F i se  h e  I 
F ü I ö p (Strausz Sándor könyvkereskedé
sében Csáktornyán. Mutatványfüzet kívánatra 
ingyen és bérmentve küldetik.

— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsö- 
lések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb gyógy
szertárban készletben van, hanem bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: mint »Kichter-féle 
Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féie Hor- 
gony-Liniinent« kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

Vasúti menetrend a Csáktornyái állomásnál. (É rvé n y es  
m ájus  1 -tő l szep tem b er :40-ig.) a) Déli vasút, Érkezik Ka
nizsa felől: d. u. 4 0 1  s /.m v., d. u . 12 58  gyrsv., este 8  12 
v e g y v .,é jje l 1 0 7  gyv.. reg. 5*51. szv. Indul Prágerhof felé.
d. u. 4 15 szm v., d . u. 1*01 g yrsv ., é jje l 1 1 0  gyrs., reggel 
6  0 8  szm v. Érkezik Prkgerhof felől: reggel 4  3 0  gyrsv ., 
d. e. 10*60  s zm v., d. u, 3*59 g yrsv ., este ü 55  szm v. —  
Indul Kanizsa felé: reggel 4*39 g yrsv ., reggel 5*52  veg vv ., 
d. e. 11*00  szm v., d. u. 4 0 2  g y rsv ., este 10.07  szm v. —  
b) M agy . á l la m v a s u t .  Érkezik K/a-Czellről: este 9*42, Z - 
KgerazegrŐl: reggel 8*40. Indul Kis-Czellre:  reggel 6  04, 
Z.-Eger szegre: d. u. 4 28. —  Érkezik Zágrábból: d. e. 
10*55 és este 9  30. Varazsdröl: reggel 4*18, reggel 5*38, 
d. u. 12*50, d. u. 3*50. Indul Zágrábba : reggel 4*44 és d. 
u. 4*25. Varazsdra : d. e. 11*44, d. u. 1*20, este 10*17. 
Novimárof/m: reggel 6*16.

Fele lős  szerkesztő:

M A R 6 I T A I  J Ó Z S E F
K iad ó  és lap tu la jd o n o s :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVI. tečaj. Vu Čakovcu, 1899. 11-ga juniuša. Broj 24.

Sve pošiljke se tičučzadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margital Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

K nji žara Pi schel  Filipova horvatekom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane "J 1

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol lela . . . . 2 frt 
Na čet vert leta . . .  I frt

Pojedini broj; koš ta ju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjiinurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i I. d.

Na ogenj i vodu pazite.
Na stran se potegneju zvoni na sve 

strani a na praskanje gorečih hižah, i na vis se 
metajuči plamen zadreveni nam srce. Stra
hovito vriščanje i javkanje se čuje zmed 
morja ognjeva i zmed neprevidlivoga dim- 
natoga oblaka. Ogenj i ogenj dan na dan, 
na sve strani uništava; bogčija, nevolja osta
ne za žerjavkom, pak ne redko zgoreta tčla.

Strahoviti je taj elementum, kojega ko
maj moči preobladali. ali hraniti se moči 
proti njemu.

Najvekšni del ognjov nastane poleg ne
pazljivosti.

Nebudimo nepazljivi! Okolo se lehko 
vužgajuče stvari nehodijmo slobodnom i 
odprlom svečom ili lampašom, pak ne pu- 
šijmo! Im vnogiput jeden na bog skočijuči 
plamen, ili jedna iskra, jedna odhičena iskra 
célé občine poništi!

Nedopuščajmo, da drobna deca bi mogla 
do ognja, do šibic.e zajti, da bi se s njimi 
mogla igrati, pak gde goder ognja napravila.

»Več od male noge prevučajmo je na onu 
nesreču, koja more nastati s ognjom ili šibi- 
cami, pak doklam to neprerazmiju, s oštrom 
brižljivostjom činimo, da deca ovu nevarnu 
igru nečiniju, pak ako ipak bi nakanu imela 
na lak ve igre, kaštigujmo nje ostro.

Obrinijmo se, da nam dimjaki budeju 
v redu i čistoči! Kolikrat je več zišel ogenj 
Vun poleg zapuščenoga, s čadjami napunje- 
noga dimjaka i poleg toga, da je koja greda 
V dimjak dosegnula i lamo nije bila nama

zana! Med zidanjem, med pospravljenjem krme 
naj nam bude na pamet, da lehko zide vun 
požara. — Zato med zidanjem zidine, med 
pospravljanjem krme, krmu lak složijmo, 
da ogenj iz jednoga na drugo nebude mo
gel zajti.

Načinimo ognjogasno družtvo, ognjo- 
gascom pomagajmo verno i marljivo, budimo 
njim na pomoč ne samo za to, da ognjo- 
gasca za vladsku osobu imamo držati, nego 
ar dušno spoznanje, naše poštenje nam 
zahtéva to, da bud;mo na pomoč bližnjemu 
našemu. Nega grdešega za gledati, knk to, 
ako koj človek s sklopljenimi rukami gleda, 
kak oništi ogenj tudje blago.

Obrinimo se, da pri vrati, ili pre zdencu 
bude stalno stala jedna belilnica, kad, ili 
lagev s vodom napunjeni, pak to i zdenca 
pustimo ognjogascom na rake. da moreju 
braniti i vništiti ognja, pomagajmo i mi, da 
na mesto ognja nosimo marljivo vodu. — 
Držimo pripravno ognjogasna sredstva, kak 
su ona odlučena v kojoj-kojoj občini.

Nazadnje, jer neznatno, na koga gda 
opadne kakva nesreča, pak jeli nas same 
nebude dostigla — trsimo se, da nas požara 
nečini za bogce, osigurajmo si naše blago i 
naše zidine. Oni mali penezi, koje za osi- 
guranje moramo plačati, nam obilno budeju 
povrnjeni kod ognja. Pak ako nas Oospodin 
Bog i sveti Flórian oslobodi od požare, — 
ognja, oni mali penezi kaj osiguranje košla 
budeju obilno povrnjeni v onim duševnim 
miru i miseli, ako i pogorimo, nebudemo 
Cisto na bogCiju ilošb

Iz povesti Magjarske.
D a lje .

Robert Karolj (1308-1342).

Jeden z med najbolših kraljov je bil 
Robert Karolj. Kad je na tronuš stupil mu 
je prvo delo bilo. da red napravi vu orsagu. 
Za okorunenje mu je papa po Gentilis kar
dinalu novu korunu poslal, i jer je Apor 
pravu korunu ne hotel nazad dati, a Csák 
pak je dalje haračil. nje je papa crkveno 
proklel. Na lo se je Apor pobolšal, korunu 
nazad dal i podložnost prisegel kralju, a 
Csák pak se je razsrdil, dalje haračil i sve
čenike vun pretiral iz svojega imanja. Csák 
je več kakti kralj gospoduval vu Trencsén- 
skom. Imel je svoje činovnike, kak kralj, 
zatem je peneze delal kak kralj. Veliko nje
govo imanje za »M áty u s föld« zoveju 
još i vezda.

Nazadnje je kralj prisiljeni bil sa voj- 
skom iti proti njemu. Vu više bitkah ga je 
svladal, ali jakost mu je samo sa smrtjoni 
bila potrta.

Po smrti Csáka je mir postal vu or
sagu. Karolj ie svum šilom hotel red na
pravili. Pomiril se je sa gospodom Csáko- 
vom, i trsil se je da bude magjarsko ime 
slavno po svem svetu. Pobrinul se je da 
zakona da puku i da jako vojsko složi za 
obranenje domovine. Dal je zlate peneze 
delali, stem je trgovinu pod pomogcl.

Vu ovo vréme se je lakov dogodjaj 
pripetil, zbog kojeg je skoro ves trud Karoljov 
zabadav postal. Najine Kazmir, brat Kralji-

Z A B A V A

Coperničin kristal.
(B a jka .)

Šumski duh hodi ipo nedeljah i svelkih u 
lov, tega u lom njegovom veselju niti cirkvena 
zvona nepače, jedino je pri njem to u redu, 
da obdržava lovostaju, pak nelovi onda, 
kada je to po oblastih i drugim lovcem 
zabranjeno. U to vrieme ima onda druge 
razne zabave, kojimi plaši šumom prolazeče 
dievojke, ako idu samo u šumu drva pobi
rat ili jagode brat, a najmre pako, ako idu 
u onu šumu, u koju im je prepovedano iti; 
onda im odmah taj nesrečni šumski duh 
dojaše na sivcu, samo trimi nogami ijednim 
okom u sredini čela naproti, te onak jašuč 
preko njih skače.

Največu pak zabavu ima na Ivanjsku 
noč, kada copernice na metlah i bruklah 
jašu po zraku na Ivanjščicu. Onda on raz- 
prestre svoje mreže pred klanjce i na vrhunce 
bregov, kud one lete, pak se onda legne u 
zasiedu, Copernice dobro poznadu zlobu svog 
neprijatelja, pak zato lete tak visoko, kak 
im je to samo moguče. ali zato ipak se

gde koja nespretna zaplete u podlečenu 
mrežu i onda mora od šumskoga duha i 
njegovih zlobnih pajdašev mnoge nepovolj- 
nosti trpeti.

Jednoč se je dogodilo, da se je šumski 
duh baš kad je bil gotov podečenjem svo
jih mržah, sastal sa šumskorn vilom, pak 
kad su se obojica, kakti dobri susedi poz
dravili bili; pozvala je vila svoga staroga 
prijatelja na šalicu vilinskog pitja, koje je 
bolje od našega najfimjega vina. Takovoga 
kaj navadno niti šumski duh nepoteptava, 
pak zato je odmah išel sa gostoljubivom 
vilom u njezine podzemne palače, te je onde 
toga nebeskoga napitka, kojim su ga palčeci 
u zlatih šalicah dvorili, pil cielu noč pak 
sve do jutra. Kad pak se je šumski duh iz 
viline palače domov spravil, svietilo je več 
sunce kroz pukotine u palaču, a jer se uredno 
i pošteno strašilo po suncu nigde javno ne- 
kaže, to je vila svomu goslu otvorila jednu 
hladnu sobu, u kojoj se je ov na jelensku 
kožu prehitil, za da dana prespava.

Istog jutra je išla po šumi mlada i 
liepa žena. U ruki je nosila košaricu pumi 
šumskog cvietja, kojim je nakanila kip Maj- 
ke božje, tam na križanju okinčiti, blizu

kojega je stala mala kučica, čiji gospodar 
je bil niezin muž, lugar, i ona sama, skroz 
zadovoljen i sretan par.

Na jedankrat postane mlada žena, jer 
joj je preko puta napeto mreža preprečila 
dalje iti, a u toj mreži je opazila jednu 
veliku ptiču zapletenu i ulovljenu. Ptica je 
bila spestrašena, te se je svum šilom kušala 
iz zamke osloboditi, a pošto je žena bila do- 
brog srdca, pristupi bliže k-mreži, — da joj 
pomogne.

Ali sad se je dogodilo nekaj čudnovi- 
toga. — Cim se je mlada žena rukom mre
že dotaknula, razpala se je ova kak pavu- 
čina, a iz ulovljena ptica je postala stara 
žena, koja je sad tu u travi stala i od stra
ha drhtala, kak šiba na vodi.

»Jezuš Marija i sveti Jožef! — Zakriči 
mlada žena i pričine od straha nad tim 
vidjenim čudom, rukami nad glavom pucati, 
a lice joj je probliedilo kak stiena.

» liho moja kčerka, tiho!« — opomene 
ju sva zasopljena starica — »Kčemu ta 
krika ? — Dan današnji se pripečaju mnoge 
čudnovate stvari. Pameten čoviek samo sve 
otvorenimi oči gleda i nadojduče u pravom 
hipu na svoju basen obrača. Počekaj malo,



Cin je osramotil kčer Zách Feliciana, Klaru. 
Kak je to oteč počul, sa golom sabljom je 
na kraljevsko familiu vdrl, koji su ravno 
pri obedu bili. Kralja je malo oranil, ali 
kraljici je Cetiri prste odsekel, zbog Česa su 
njegovu célú familiu do Cetvrtoga koljena 
skonCali. Na to su se puk i velikaši jako 
razsrdili. Kralj da pozabi sa njimi svoje Cine, 
je vojsku peljal proti Mihalju, vojvodi vlaš- 
komu, ali od ovud je koma pobegel, da se 
oslobodi smrti ili robstva.

Zatem je ne dugo kraljuval. Ako negle- 
dimo na krvoločnost njegovo sa Zachom, 
moremo ga med najboljše kralje računati. 
Dva sine je osla vil Lajoša i Andraža. — 
Vumrl je 1342-ga.

Lajoš (Veliki) (1342—1382).

Samo 17 Ijet je bil star Lajoš, gda je 
na tronuš stupil. Prvo delo mu je bilo, da 
je Mihalja vojvodu vlaškoga na red navčil, 
zatim hrvate, koje je Venecia pobu ni la, spo
koril. Ne dugo zatem je vu Napolj peljal 
vojsku, zbog svojega brata Andraša, koga je 
njegova žena, Johanna zagutila. Kak je La
još tam došel, je skočila, ali nju je potlam 
dostigla božja ruka jer je ravno tak zagutil 
nju Durazzo Karolj kak je ona Andraša.

Lajoš je svigdi srečno voj uval. Nje
govo reC su poslušali od Jadranskoga do 
Čnoga, od Črnoga do Baltičkoga morja. Kad 
je Poljski kralj vumral su njemu ponudili 
korunu poljsku, gde je 12 Ijet kraljuval.

Pod njegovim kraljuvanju je velika bila 
Magjarska. On se je  pobrinul za dobre ceste 
i peneze, zatem pak je još i tak zvanu 
»Akademiju znanosti«, dal zidati vu Pečuhu.

Kak ti dober katolik, (on se je još na 
početku kraljuvanja vu obrambu Sv. Ladis
lava preporučil), je pretiral sve iz orsaga, 
koji se nisu dali pokrstiti. Pobrinul se je i 
za naslednika svojega. Zmed dvejih kčerih 
je Marii Magjarsku, a Hedvigi pak Poljsku 
ostavil. Vumerl je 1382-ga.

Maria (1382 1386).

Nesrečna je bila ova kraljica i lo zbog 
zlobnih podvuCnikov svojih. Samo 12 Ijet 
je bila stara, gda su nju okorunili, zato je 
Garai-a i Elizabethu mater svoju dobila za

ja te hoču za tvoje dobro dielo, što si me 
iz mreže oslobodila, nagraditi. Zlata i srebra 
neimam, ali ono, Cim Cu te nagraditi, tako- 
djer nije za zahititi.« — Timi riečmi posegne 
copernica u žep te izvadi iz njega nieku 
leskajuču se stvar.

Mlada žena, Cim je u se došla, skim 
ima posla, branila se je oberuCke, te coper- 
nici doviknula: »Zadržite si samo vašu na- 
gradu, ja morem domov k mojemu mužu i 
dietctu !« —

»Dakle imaš ti moja kCerka i muža?« 
— veli na to copernica — »Ah, onda ti 
sigurno nečeš zahititi moj dar. — Nut 
gledaj taj kristal«, — veli dalje, držeči 
med dvemi mršavimi prsti, leskajuči se ka
men. — »Ovo ti je pravo čudo, takovoga 
više neima na svietu. Poslušaj me moja 
kCerka! Ako hočeš saznati, kak u srdcu 
svojega muža izgleda, ili makar u Cijem 
goder, tak samo pogledni kroz ov krištal 
onu osobu i odmah češ njezino cielo srdce 
otvoreno videti. Jeli si me razmela? — U 
istinu to je neprecienjena dragocienost. Vze
mi ju!«

Tak je govorila starica i prije nego se 
je mlada mogla iz svog zabunjenja znajti,

štitnike, a vu Poljskim je njeni zaručnik 
Žigmund kraljuval.

Garai je hudoga srdca, pun jalnosti, 
oholen i pohlepen človek bil. Njegovo rav
nanje je na friškom huny povleklo za sobom. 
Glave buni su sada Durftsso Karolja pozvali 
na tronuš, gdo se je spozabil z prisege, koju 
je još Lajošu dal, da n)u kčer na prestolju 
nebude bantuval, i došel je vu Székesfejér- 
vár, gde su ga okorunili.

(D a lje  s led i.) Loparits.

KAJ .JE NOVOGA?
U m orstvo,

V Magyar-Szölgy zvanoj, Esztergom vár- 
megjinskoj občini se žalostno umrstvo do
godilo. Kovács Mihály zvani dobro se ima- 
juči gazda je bolje ljubil svoje vnuke, kak 
sina, pak zato je svoje imanje na nje osta
vil. Med otcom i sinom su poleg toga dan 
na dan svadje bile. Prošli tjeden je več sin 
na tak dalko zašel, da je svoga otca v prša 
vpičil s nožom. Stari je vmiral i na smrtni 
svoji postelji je nagovoril svoje vnuke, da 
otcu ovi naplatiju to umorstvo Sin svomu 
staromu otcu još niti na smrtnoj njegvoj 
postelji nije dal mira, još i tam mu je zba- 
javal. — Na to su deca na svoga otca na
valila, pak tak dugo su ga tukli, doklam 
mrtev ni se skup zrušil. Tam je vumrl pred 
posteljom svoga otca i na oči svojih decah. 
Sine je žandarstvo spolovilo i zatvorilo.

P o vest „ N a  z d ra v je " ,
Vu vezdašnjem vremenu več nije nava

da, da človeku, ako se mu kihne, »Na zdravje« 
želimo. Početek ovoj navadi nekoji v petnaj- 
stoj stotini dobe iščeju, kad je tak zvani 
»črna smrt« beteg pd celoj Euiopi pobiral 
svoju žrtvu. Ovaj beteg se s kihanjem počel, 
pak oni, koji su okolo betežnika bili, su 
mu na zdravje želili to kihanje. Nemci su 
mesto toga rekli: Helf Golt! — Pomozi Dog! 
Jeden stari pesmar iz grčkoga je rekel, da 
ova navada je več med starimi Grki bila. 
Ovaj pesmar svoje rčči ovako svedoči: Glav
ni déli človeka su: glava, prša i črčvo: jer 
pak je glava glavni del človeka tela, pak 
da kihanje z glave zide, pristoji se, da ono- 
mu, koj kihne »Na zdravje« želimo. Ovi

več je kristala držala u ruki, a copernica 
je zniknula. Kaj bu sad s tum neugodnom 
slvarjum, jeli bi ju zadržala ili odhilila ne
kam u grmlje? i ova k krištal u ruki držeč, 
stupa neodlučno dalje.

Kad ovak zabunjena nekoliko koračah 
napred učini, spazi iz daleka domačega gos- 
podina kapelana proti sebi dohadjati.

»Čekaj, njemu hoču svoj doživljaj pri- 
poviedati« — veli žena u sebi — »l on 
neka odluči, kaj bi tim coperničim prikazom 
učinila. — Ali prije bi ipak mogla probati, 
jeli je stara istinu govorila. II srdcu castnoga 
gospodina sigurno sve izgleda, kak u kako- 
voj kapelici svetoga Aloysiuša.«

Pobožnim pozdravom projde mimo sve
čenika, a onda naperi svoj svietli kamen na 
črni kaput dalje idučeg gospodina kapelana. 
Ali u srdcu njegovom nije tak izgledalo, kak 
u kapelici svetoga Aloyziuša, nego je baš 
supotrivno izgledalo, kak u farovskoj kuhinji, 
u kojoj je u sredini mlada plavka kuharica 
stala.

»Ah, ah, gospodin kapelan« — veli u 
sebi mlada žena — »tko bi si to bil mislil?« 
— Mlada žena se nasmije i odluči kristala 
zadržali.

navadi su se i rimljani klanjali; Tiberius 
rimski cesar je zadržanje ove navade v za
kon zabilježil. Kihanje su stari ljudi za znak 
sreče i nesreče držali. Poleg njih prepoldaš- 
nje, a osobito jutrešnje kihanje je nesreču 
značilo, za to, komu se v jutro prije kih- 
nulo, kak si je obuču obul, nazaj si je le
gel v postelj u i trsil se za malo vréme na
zaj zaspati, da drugoč se probudujuč, zno- 
vič more početi onoga dana, i tak da se od 
nesreče oslobodi.

O p e re ra n l o ro s la n l,
V Perugia zvanim varašu je nevarnu 

operacija načinil jeden doktor nadvéma oros- 
lani v jedni živinski komedji. Oroslani su 
nevarno očno bol dobili. Gazda ovoga družtva 
se bojal, da mu pogineju oroslani, pak za 
to je pozval jednoga glasovitoga doktora, da 
operera oroslane. Doktor je privoljil na ne
varnu operacij u, i dal je nekaj oroslanom, 
od česa su zaspali. Zatem počel je operaciju. 
S jednim je več zvržil, kad se drugi naje- 
denput prebudil, počel mrgotati i odprl oči. 
Svaki je preplašeno odbežal iz gajbe, samo 
doktor ni se prestrašil. Mirno je podržal sred
stvo pod nos oroslanu, koj je več v drugim 
momentu opet mirno zaspal. Vezda je i dru- 
gu operaciju srečno zvršil batriven doktor.

B o ž ji  b lag os lo v ,
V Nógrádvármegjinskoj Inaszó zvanoj 

občini je zaistino božji blagoslov poiskal jed
noga težaka, kojega žena je ove dane naje
den put četiri dece rodila, dva dečeče i dvoje 
pucke.

Ara j  verne á l p r i ja te l j .

Nezdavnja je vumrl jeden stari mladič, 
koj je ostavil jednoga psa, s kojim je navek 
dobro baraluval. Pes je posle smrti svojega 
gazde nikaj ne štel jesti, boječi i betežlivi 
je postal, pak dan na dan se bolje guravil. 
Sestra pokoj noga je v sobu svoju žela psa, 
pak s dobrom jestvinom i pitvinom je pro- 
bala na dobru volju zeti psa. S živinskim 
doktorom je dala spreviziterali psa i on je 
odgovoril, da zrok betegu psa je smrt nje- 
govoga gazde, pak da naj samo pustiju psa 
na sloboščinu. Komaj da je vun zišel pes 
na vulicu, — odmah je na grobje bežal 1 
zmed vnogih grobov je poiskal groba svoga

Ona još nije daleko otišla, i nut začuje 
konja hrzati, a med drvljem se pokaže ja
hač. To je bi! gospodin grof, koj tam gore 
na brežulku u svojem gradu stanuje. Mlada 
žena se sakrije za jedan debeli hrast, met
ne svoj krištal na oko i gleda za jahačem.

Pomozi Bože! Kak je to sve u grolo- 
vem srdcu izgledalo! Tu su se obračale 
plesajuče liepe žene u svilnim opravama, 
a druge opet u posve kralkim, do kolena, 
kiklama; i jedna jahačica je okolo zjahuvala, 
a u jednom kutu je stala domača jedna 
selska liepotica sa zubačami preko ramena. 
Sve ove ženskinje su imale prostora u gro
fovem srdcu, ali gospoje grofice nije bilo 
unutra.

Mlada žena spusti svoju glaviču dole 
na prša viseti i zamišljena ide dalje. Na 
jedankrat začuje iz daleka piesmu pievati 
i od zavoja ceste se pokaže liepo zraščeni, 
od, sunca crnomanjasti, mladi, jaki mladič, 
sa liepo uredjenimi mustačiči i kratkom, 
crnom bradom i črnimi očima, kak dvie 
črne črešnje. To je bil grofov jagar.

Ov. čim je opazil miadu ženu, prestal 
je pievati, te joj je na njezin ponižni poz
drav samo onak iz visokoga odzdravil, a



gažde, — na koj se onda legel. Stražar 
grobja je zapazil psa, ali nije ga pretiral. 
Ovdi se poletaval čez dane gladen i žedjen, 
i na zadnje tam poginul. Pes je od glada 
poginul. Iz ovoga dogodaja se vidi, da naj
boljši i najverneši prijatelj človeka je pes!

Po dobrim  d ovršen a  t u ib a .
V Lábatlan zvanoj občini stanuju dva 

trgovci, zmed kojih se jeden Ganz Lajoš, a 
drugi pak Štern Hermann zove. Nigdar ni 
su bili v dobrim. Jeden drugomu je iskal 
neprilike. Jedenput da napraviti Ganz nad 
svoj dučan jeden naslov s ovim imenom 
»Ganz Lajoš k modri zvezdi (to po nemškim 
zum blauen Štern).« Zapazi to Štern, pak 
jer je znal, da to na njega ide, da se satim 
njegov sused z njega špotava, odišel je k 
notariušu , da podigne tužbu proti svojemu 
susedu, koj je njegovo pošteno ime za nas
lov hasnuval. »Im odpustite veli notariuš, 
im znam nemislite, da je to Ganz zaislo ho- 
tomice včinil, da vas srdi?« »Wie hajst, ne 
mislim? Ja sem osvedočen i znam to, pak 
ja prosim, da se kaštiguje táj Ganz« — veli 
Štern. — Odpustite tužbu — veli notariuš, 
nego ja vam dam navuka, s kojim budete 
zadovoljni. Idte odmah k jednomu malaru, 
pak si i vi dajte napraviti jeden naslov s 
ovim napisom: Štern Hermann k modri gus- 
ki (zum blauen Ganz.) Niti niše zahvalil Štern 
na navuku, nego je bežal k malaru i za 46 
vur več mu je tam bil naslov nad svojim 
čtacunu. Veliju, da od onda su lé dva trgovci 
v najlepšem priateljstvu.

K a j  k o š ta ju  b o ji ( ta b o r i.)
Tabori na vek v nogo koštaju ne samo 

vu tem, da vnogo Ijudsta pogine, nego i 
vnogo kvara je. 1866, godišnji preiski tabor 
je jezerotristodvadeset miliőn korune koštal; 
krimski tabor pak 6 millione, i 8 stojezer 
korune pogutnol, fraczuzko-nemški tabor je 
14- jezer millione, amerikanski gradjanski 
tabor pak je 28 jezer millión korun odne
sel. Zvun peneznih zgubičkov je još grozo- 
viteši zgubiček, kojega narodi v životah ljud
stva trpiju. V amerikanskim gradjanskirn 
taboru je 800 jezer, v francuzko nemškim 
taboru 100 jezer francuzov i 40 jezer nem-

onda dalje iduči, je svoju započetu piesmu 
dokončal:

»Makar se sviet zakune, da mi ugrabi 
Taj prsten od pokoja,

Neboj se dušo, i nepozabi:
Višnji je močan, a ljudi slabi,

Ti si moja! Ti si moja;«
Ovak je dalje iduč pieval, a mlada 

žena je za njim kroz svoj krištal gledala, 
za da vidi, komu je ta pesma namienjena i 
koga taj mladi lovac u srdcu nosi. Ali od
mah prestrašena spusti ruku od oka, jer u 
srdcu jagarovom nije nitko drugi sedel, niti 
više niti manje, kak sama milostiva grolica 
iz grada gore.

»Oh nebesa!« — zdehne si mlada že
na — »Dakle je ovaj sviet na toliko po- 
kvaren!«

Težkim srdcem stupa dalje proti svomu 
domu, jer kak če to gledanje u srdcu nje- 
zinog muža izpasti? — Jeli bude u njem 
svoj kip ili kip koje druge vidla? — On 
je bil tri godine sóidat, bil je u neprijatelj- 
skoj državi, a kak je tam sve to išlo i ka- 
kovo je bilo njegovo ponašanje u to vrieme, 
o tom se puno poveda, ali malo dobra. — 
Kaj sve bude sada sirota u njegovom srdcu 
odkrila?

cov, v krimskim boju 500 jezer, rusko-lur- 
činska bitka je 172 jezer vojnikov poinštila. 
A kuliko pak pogine poleg glada i drugoga 
betega. Vezda, kad je oružje čim bolje sa- 
vršeno, več nisu boji tak krvni, kak negda.

K o j a  Je svo jeg a  g a z d a  v u ig a ! a.
V Hajdu-Dorog zvanoj občini se sko- 

rom nesreča dogodila, poleg zločeste jedne 
službenice. Zaradi toga, da ju je gospa zbog 
nekve pomanjkosti zašpotala, žela je v ruke 
šibice i jeden pušel slame, pak je stim 
odišla v nahižje, da vužge krova. Ali slama 
je prije zgorela kak bi se žindl, s kojim je 
hiža bila pokrita, zažgal, pak ju je več i za 
ruku počela pečti. Zato je goreču slamu čez 
oblok nahižni doli hitila. Iskrinje pak je 
ravno na koteč opalo, koj je s trstinom bil 
pokrit. V susednim školski dvoru je ravno 
stala učiteljica, koja, kad bi plamna na kotcu 
zapazila, odmah je za pomoč počela kričati. 
Ognjogasci i Stanovniki su fletno krova doli 
potegnuli z kotca i tak pogasili ognja, prije, 
kak bi se kakva vekšna nesreča .dogodila. 
Vu velikim vetru bi škola, dvoje cirkve, ob
činska hiža i druge vnoge hiže pogorele. 
Službenicu su odtirali k kotarskomu sudcu, 
gde su ju zatvorili.

Ž e ije z n ič k a  n es re ča .
Prošlu nedelju se na Polgárd zvanoj 

željezničkoj postaji zmeknul hitrovlak (šnel- 
cug:)— Vlak je došel na postaju i pri jed- 
noj promelji (veksl) je lokomotiv i tri druge 
kočije iz šinje doli zletele. — Zmed putni- 
kov se nišči nije oranil. Vodja vlaka i jeden 
kondukteri su čisto male rane dobili.

O d riv a n je  h iše  v D e k /e rš in u .
Predgal István Stanovnik iz Dekleršin 

zvane občine je marlijivi čitatelj bil svake 
novine, pak je vnogo čital osobito v zadnjim 
vremenu od toga, da se hiže moreju odri- 
nuti z mesta. Kad je videl, da budimpeš- 
tansko poglavarstvo nikak nečeodrinuti »Dré- 
her« zvanu palaču, da jednu vulicu pojed- 
nači, mislil si je, da on bude naprej išel s 
dobrom peldom. K velikomu ovomu poslu je 
pozval susedslvo, pak jedno petnajst njih, 
koj spraznimi rukami, koj s količi se posta

Šuma se je pričela dokančati. Pred njorn 
je ležal izsiečeni brežuljak, onda zelena sie- 
nokoša, a on kraj iste, na podnožju sačuvane 
šume, njezin dom, malena biela hižurka, 
mehnom obraščenim drvenim krovom. Pred 
kučicom na drvenoj klupi je sedel lugar, 
njezin muž, a pod njegovimi nogami se je 
diete igralo u travi. Več iz daleka je bilo 
videti crveno kiklicu dieteču iz zelene trave. 
Kad se je ona več dobro približila kuči, 
digne otac diete iz trave, te mu kaže prs
tom na onu stranu, odkud mlada mati do- 
hadja, a diete pritisne svoju glaviču na glavu 
otčevu i od veselja riče malemi nogicami 
kak da kani materi naproti biežati.

Kod tog pogleda je mladoj materi se 
srdce razširilo i ona hiti coperničin dar od 
sebe, koj odmah u zemlju potone, kak u 
vodi, za da ga nitko nikada više nenajde. 
Mlada mati pako veselo zajuhušne i lahki
mi nogami dobeži u svoju kučnu sreču.

1 pametno je učinila! Veča sreča i mir 
je med zakonskemi ljudi, ako se nebrine 
medjusobno za ono, kaj je negda bilo i ne- 
bilo, ili moglo i nemoglo biti. Taj jedini nauk 
me je dovel na to, da sam ovu priču pisal, 
pak želim, da se ga i svaki drži, ako hoče 
sretno i zadovoljno živiti.

Em . K o iia y .

vil k škednju, da ga dalje odrineju z mesta 
Rivali su ga rivali, doklam se škedenj skup 
podrl. Ali ovomu rivanju je i žalosten konec 
postal. Žena gazde je pod ruševinu zašla, pak 
doklam bi ju vun potegnuli, več je mrtva 
bila. Jeden sused se težko oranil.

V m o rje n i b iro  v.
V aradvármegjinskoj Győrök zvanoj 

občini se grozovito umorstvo dogodilo. — 
Farkas Miklós zvanoga občinskoga birova, 
koga kak izvrstnoga gazdu po celi okolici 
jesu poznali, jesu ove noči nepoznati zlo
činci pograbili i s sekirom počeli lučti. Zlo
činci su birovu glavu odsekli i onda pobegli. 
Pogreška je na sve strane zaislu žalost na- 
činila, jer birova su kak za dobroga človeka 
na svih stran ili poznali.

Z a k a j  n ije  iš ia  v tira  P
Vu Prejzkim orsagu se dogodilo, da v 

jeden mali varašek je stupil jeden vurar i 
od hiže do hiže je izkal nekaj za poprav
ljati. Žena jednoga rukotvorca mu je dala 
jednu veliku vuru, koja več čez Ijeta nije 
išia. Vurar je odnesel vuru, i drugi dan je 
nju na čudu žene donesel dimo s jednom 
kesom, gde su bile 20 marke (penezi), koje 
je vu vuri našel. Rukotvorec je sve nepot
rebne peneze pobral od žene i vu vuru je 
skril. Hakako i vura nije mogla iti, od kada 
su ju za kassu hasnuvali. Vuraru su platili 
reparaciju pak zvun toga je još dara dobil 
za njegov u poštenost.

•led n a  p r a k t ič n a  m e ra .
Pred par meseci su iz naše varmegjije 

dvoja gospoda jednu — tak zvanu »zemljo- 
merne taljige« — mašinu znašli i realizerali, 
i na ovo sloboščinu (Štadel i Torkos) dobili. 
S ovimi taljigami si svaki podpunoina zmeri 
zemlju, senokošu, oranicu. gorice, vrt, domači 
grunt itd. bez toga, da bi se moral trudili i 
mučiti sa mernim láncom. Ova taljiga samo 
z jednoga kotača stoji, a ov ima 6 žbic (špic) 
koje su na noge razdelene tak, da dok 
se kotač jedenput oberne je jeden klafler, 
ako se dva put oberne su dva, ako se de
set put su deset klaftri itd. do sto klaftrov, 
pri stotini vura, koja klaftre kaže, sama od 
sebe zazvoni. To si gazda zabilježi i dalje 
meri tak, da taljige pred soborn pelja. S- 
kem friskeše riva taljige, stem je predi gotov 
s merőm. Jako je praktična ova stvar i 
zato, ar nikakovo drugo vučcnje ne potre
buje Ova praktična zemljo — mera se dobi 
vu fabriki Stadelovi vu Győru 2a 18 frti.

Svaki uzmozneši gazda i občine, bi tre- 
balo, da si kupiju ovu zemljo-meru. I pri 
nas vu Uredničtvu »Muraköz* a nju je moči 
poglednuli.

Nekaj za kratek čas.
Da bi z n a l .

Anton. Jeli bi vzeli (ženili) jednu mladu 
frajlicu ?

Mato. Kaj nebi. Gde je?
Anton. Je, da bi ja znal. gde je, bi nju 

sam vzel (ženil).

K ada je m oči.
Sused. Kada je moči jabuke obirati?
Dečak. Kada nega psa vu sadovnjaku.

Koósz Jakob.

Odgovorni urednik
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Valódi csakis üvegekben!
(„Zacherl" névvel.)

Legbiztosabb szer niiiiden kártékony féreg- ellen.
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