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

A kulturpolitikusok figyelmébe,
ni.

Lapunk múlt számában elmondottakon 
k vül van még egy fontos tényező, a munka 
koronája — ez a magyarnyelvű szent be
széd. Az iskolában ugyanis a felső osztályok 
tanulói tanulván a vallást is a magyar nyel
ven, ez, mint kiváló alap arra kínálkoznék, 
hogy a két misével biró helyeken idővel egy 
szent beszéd magyar, a másik pediglen, a 
nyelvet nem értő népre való tekintetből, 
horvát lenne. Igaz, hogy itt már a lelkészi 
kar lépne erősen előtérbe; de nem hiszem 
hogy nem tenné meg ezt szívesen akkor, a 
mikor látni fogja, hogy az állam a maga 
iskoláit nem hogy el nem vonja a vallás- 
erkölcsös nevelés teréről, de ezen nem nél
külözhető eszmék szolgálatába bocsájlja.

Szóval: itt a templom és iskola, mint 
két elválaszthallan tényező szerepel. Csakis 
ilyen, az egész vonalon egyöntetűen törté
nendő szervezéssel érik el ezen iskolák azt 
a czélt, melyért felállittatnak. Vagyis a fárák 
székhelyén s a templommal harmonikus mű
ködésbe hozott iskolák hullámgyürü mód
jára szállítanák a központból a libátokban 
felállított iskolák felé s ezek ismét a helyes 
és teljes vérkeringés módjára megint a köz
pont felé vinnék azon eszméket, melyekért 
a központon kívül elhelyezettek majdnem 
hiába, az önmagukra hagyott bajszáledények 
működéséhez hasonlóan erőlködnek.

Nem tudom, hogy helyes-e a kombina-

lióm; de arról megvagyok győződve, hogy 
mig nyelvünk csak az iskola négy fala közt 
hallható, s mig népünk ez iskolákkal nem 
rokonszenvez: addig teljes sikerről kár még 
álmodni is, nemhogy beszélni. A legjobb 
körülményeket tekintetbe véve ugyanis, a 
jelen viszonyok közt a nép íia lő —lí> éves 
koráig marad csak kezeink Közt; azontúl — 
csak mint tanítónak — a befolyásunk reá 
majdnem teljesen megszűnt. Azt lehet mon
dani. hogy fáradozásunk sikere teljesen el
kallódik. A fenti szervezés mellett azonban 
— megteremtvén az iskolákkal szemben a 
bizalmat — nem siklik ki kezeinkből; igy 
alkalmunk vau és lesz rá hathatni az em
beri kor legvégső határáig. Mert - ha úgy 
akarjuk — még a sírja sem zárkózik el 
előlünk, mivel gyönyörű, karban előadható 
gyászdalainkkal ott is nemzeti irányban hat
hatunk környezetére.

Ezután a magyar hazafias irányú dalegy
letek. népszerű olvasókörök s egyéb közhasznú 
dolgok felállítása vagy létesítése önmagától 
jö, melyek megannyi eszközei a lelkészi s 
tanítói kar kezében ahhoz, hogy a magyar 
szó ne csak az iskolában és koponyában 
kongjon, mert az semmi, de a szívben is 
az érzelmek oda fejlődjenek, hogy. a mi 
magyar, azért ne csak frázisokban kitörni, 
de ha kell, meg is halni tudjon e nép.

Csak a körvonalozott módon lesznek 
az iskolák a magyar állameszme azon szel
lemi hálói, melyekbe nemcsak az apró halak 
lógnak belepotyogui, hanem melyekbe szíve
sen sietni fog még az öregje is; mert látni

fogja, hogy lelki s kedélyi élete abban bő
séges tápot nyer.

Nagyon sajnálom azért, hogy igy pl. a 
stridói iskolánál a kántori leendőket nem 
a tantestület valamely tagja vagy akár meg
osztással nem többen végzik, hanem egy kí
vüle álló egyén és talán — de bocsánat, 
ha tévedek — nem is hazafias szellemben 
kezeli, hanem stajeres motívumokban nyúj
togatja. Mily nagy kár ez! A tantestületen 
kívül álló kántornak feltétlenül a nép aka
rata az irányadó, de érdeke sincs az isko
lával oly kontraktusba lépni, minőt előadtam.

Igaz azonban, hogy a mikor az ily ta
nítók e kettős szolgálatban nemcsak lelkű
ket készek feldarabolni, hanem testűket is 
oda adnák egy szép és nemes czél szolgá
latában: akkor kívánatos lenne, hogy olt. 
hol a nép lulszegény, maga az állam járulna 
egy tűrhető összeggel az ily szellemben tör
ténendő működés elismeréséhez. Most ez, 
s esetleg idöközönkint előforduló azon mu
lasztások, melyek e kettős működéssel néha 
előfordulnának, miket azonban a lelkes ta
nító azonban pótolni képes: bőven meghoz
nák azon gyümölcsöket, melyeket az iskolák 
felállításától várunk. És igy legalább termé
szetes módon, minden nagyobb rázkódtatás 
nélkül elcsatolnék Muraközt lelkiekben — 
és ez óhaja mindenkinek, — a zágrábi egy
házmegyétől.

Ha ez eszméin megüti az életrevalóság 
mértékéi, úgy bátorkodom azt az illetékes 
tanügyi hatóságokon kívül, különösen a lek.

T Á R C Z A .

Intés.
Szeress, szeress!

Ne zártl el ifjú szivedet!
A bú nem kérdez, nem kopog.
Belélopódzik s kinevet.
S ;i rejtett bánat tízszeres,

Szeress, szeress!

Szeress, szeress!
A bánat barna éjmadár,
Huhogni zárt helyekre jár.
S ha egyszer megtalálta már,
Más odvat nem hamar keres,

Szeress, szeress!

Szeress, szeress!
Oh tárd fel ifjú szivedet!
C.sak tiszta fényes légkörön 
Talál tanyát a szép öröm 
És hord belé nagy kincseket!
A kéj ott százezerszeres!

Szeress, szeress! L a n t o s .

Öngyilkosságok az állatok között.
Vannak-e állatok, melyek szántszándékosan 

megölik magukat vagy csak az emberi nem szó 
moru előjoga-e az öngyilkosság? Ez a kérdés ala

posabb vizsgálatot igényel mint aminőben eddig 
részesült. 1 Lt egy részről állítják, hogy az állatok
nál az öntudatos öngyilkossághoz szükséges tulaj
donságokat föltételezni lehetetlen és más részről, 
hogy a teljesen beszámítható ember érett megfon
tolás után véget vethet életének: ezzel nem fele
lünk meg arra a kérdésre, hanem csak unnál éle
sebbé teszszük azt. Ma továbbá egyes megfigye
lők saját szemeikkel látnak állatokat, melyek ma
gukat kivégezik s ezért minden habozás nélkül, 
nem kizárólag az embernél sajátos élet megrövi- 
ditési módnak nyilvánítják az öngyilkosságot: én 
úgy hajlandók vagyunk ellentmondani nekik mint 
amaz életvidor optimistáknak, kik minden öngyil
kost kivétel nélkül őrültnek nyilvánítanak

Az elfogulatlan vizsgáló nem szokott figye
lembe venni ily állításokat mindaddig, inig bizto
san megállapított tények nem hozhatók fel támo
gatásukra. Preyer német természetbúvár azonban 
legközelebb tüzetes vizsgálat alá vette különböző 
állatok magatartását, egészen szokatlan, azoknak 
meg nem felelő föltételek között s teljesen uj szem
pontból fogta fel azt a tényt, hogy az állatok meg
ölik magukat. Knnek rövvid kifejtése, azt hisszük, 
nem lesz érdektelen, egyrészről az elterjedt téves 
felfogások megszüntetése szempontjából valamint 
azért is, hogy esetleg újabb vizsgálódásokra szol
gáltasson alkalmat.

Mindenek előtt megczáfolja Preyer a régi s 
gyakorta ismételt elbeszélést a hű kutyáról, mely 
ura halála után ennek sírjára feküdt, minden táp 
láléknt visszautasított s éhen veszett. Itt nem fo
rog fenn öngyilkosság. Mert. úgymond, ha az állal

életuntságból föltette volna magában, hogy véget 
vet életének, tudnia kellett volna, hogy táplálék 
nélkül nem élhet De hogyan bírhat az eb ily ta
pasztalással ? Teljes lehetetlen, hogy tudja az eb, 
miszerint huzamos koplalás után szükségképen he 
kell állania a halálnak.

Az mindenesetre áll, hogy az eben, gazdájá
nak elhalása, vagy más helyre köllözése folytán, 
magára maradva, a bánat egy nemét, majd erős 
levertség vesz erőt; mert mznden, mi őt addig 
földeritette, megszűnt, minden örömének forrása 
ez és a hosszas várakozás levertséget, búskomor
ságot szül az állatnál, mely étvágyától is lassan- 
kint megfosztja s végül elerőtlenedés folytán ki
múlik. Öngyilkosságról tehát nem lehet itt szó. 
Itt egyszerűen csak az agyműködés van megtá
madva. melynél fogva az előbb Ízletes eledel, most 
nem tűnik fel többé az állat előtt kívánatosnak.

Ugyanígy áll a dolog az állatkertekben és 
állatseregletekben hosszas koplalás után elerőtle- 
nedett állatok elpnsztulásával is. Nem a honvágy 
öli meg ókel, hanem egészen uj környezetbe he
lyezésük, életföllételeiknek hirtelen megváltoztatása, 
a korábbi örvendetes benyomások elmaradása, za
vara idéz elő az agy-ideg izgatottságának korábban 
megszokott és normális lefolyásában. Ez ideig iz
gatottsághoz tartozik első sorban az érzéki szer
veké s különösen a szaglási, izlési, látási idegeké, 
melyek tetszetős színben tüntették föl a megszo
kott táplálékot, ha az éhség jelentkezett. Az éh
ség most is beáll, mint annakelőlte, de hatása a 
sensoriumru az agyban egészen más, mert az a



Szerkesztő ur b. figyelmébe ajánlani, mint 
a ki e félsziget kulturális ügyeire behatás
sal bir.

Egyet azonban nem hagyhatok cmlitet- 
lenül. És ez az:

Természetes, ha ezt óhajtjuk, kell, hogy 
a társadalom egyéb osztályai is jóakaratu 
támogatásban részesítsék a lelkészi s tanítói 
kart. Amit amazok szép és jót az erkölcsi 
s szellemi téren tehetnek, ugyanannyit ezek 
emellett véghez vihetnek a nép anyagi jó
léte terén is; mert a hogy dr. Szabó írja, 
e nép szegényedik. Én azonban egy lépés
sel tovább megyek s azt állítom, hogy ez 
nem folyamatban levő, de már befejezett 
processus. Pedig a szegénység, a hogy egy 
demokratikus főurunk mondá, ólomlábakon 
jár, annak nincsenek szárnyai az ideális 
dolgokra. Az anyag tehát egyszóval a szel
lemmel összefüggésben létezik. Ne várjuk 
be, hogy e jobb sorsra méltó nép anyagilag 
teljesen tönkre menjen, mindnyájan tehe
tünk valamicskét érte; mert különben nincs 
az a lelkes apostol, a ki bármely nemes 
eszme elé azt befogni tudja. A véginségre 
jutott nép egy nagy feladat mellett olyan, 
bocsánatot kérek tőle e helyen is a triviális 
hasonlatért, de érdekében teszem, mint úri 
istállóból kimustrált s elgémberedett paripa, 
melyet egy terhes kocsi elé fognak. Legfel
jebb döczögni, de haladni nem fog.

Azért ne gubbaszkodjunk örökösen csak 
az oly zöld asztalok körül s ne csücsüljünk 
mindig az olyan székeken, melyekről önér
dekeink zsíros kamatozású szelvényeit ollóz
hatjuk sikeresen, hanem hozzuk íorgalomba 
itt-ott az elnézés, általában pedig a szegény 
nép iránt érzett meghamisitallan szeretet 
részvényeit, melyek nem fognak ugyan oly 
busás kamatokat hozni, de gyümölcseik 
lévén nemesek — kétoldalúkig Ízletesek s 
áldásthozók lesznek

»Nagygyá csak fiaid szent akaratja 
tehet!«

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Erzsébet napján. A zágrábi érsek 

elhunyt királyasszonyunk nevenapján a mu
raközi iskolákban megtartandó ünnepélyekre 
nézve rendeletet intézett a muraközi lelkészi 
karhoz, amelyben felhívja őkel, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter ur Ő Nagy- 
méltóságának még a múlt évben körlevéli- 
leg kiadott rendelete értelmében, elfelejthe- 
tetlen királyasszonyunk emlékét megünne
pelendő: ezután minden év november 19-én, 
vagy ha ez a nap vasárnapra esnék, a reá 
következő napon gyászünnepély rendeztessék 
az iskolákban annak a megdicsőült király
asszonynak az emlékére, aki Magyarországot 
szeretetének oly sok jelével halmozta el. Az 
ünnepélynek istenitisztelettel (szent misével) 
kell kezdődnie, amelyen a tanulóifjúság kö
teles tanítóinak vezetése alatt megjelenni. 
A mise után az iskola helyiségében az igaz
gató. vagy a tanitó-testület valamelyik tagja 
ünnepi beszédet mond elhunyt királyasszo
nyunkról s végül az ünnepélyt Kölcsey 
hymnusza zárja be. Érsek ur felhívja a mu
raközi két alesperességhez tartozó plébáno
sokat, hogy az ünnepély minél szebb sikere 
érdekében hathatósan közreműködjenek és 
a miniszteri rendelet intentióinak pontosan 
érvényt szerezzenek. Érsek urnák Zágráb
ból érkező eme rendelete és felhívása Mu
raköz hazafias köreiben általános tetszéssel 
találkozott. Még nagyobb lett volna az öröm, 
ha érsek ur utasította volna titkárját, aki 
jól beszél magyarul, hogy magyar nyelven 
adja ki kegyeleles rendelkezését a magyar- 
országi Muraköz lelkészi karához.

—  Eljegyzés. Néhai Hirschler Henrik 
volt alsó-domborui lakos leányát Violát, Bu
dapesten eljegyezte Faragó József országos 
hirü rajzoló-művész.

Hivatalos látogatás. Odor József 
zala-egerszegi kir. pénzügyigazgató folyó hó 
7-én megvizsgálta a Csáktornyái m. kir. adó
hivatalt, melyet rendben talált.

Halálozás. Dr Pleininger Ferencz 
í nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos e hó

korábbi érzéki benyomások elesése folytán meg
változott.

Ily esetekben nem lehet öngyilkosságról be
szélnünk. Ugyanez áll mindazokról az esetekről, 
midőn egyes állatok a mélységbe ugorva elvesz
nek. Ha ilyen és más hasonló eseteknek, ép úgy 
mint az állatok esetleges ön megsem isi lésének esés 
és méreg által semmi közük az emberek önkényii 
öngyilkosságával. Vannak más nemei az állatok 
önelvesztésének, melyek a legszorosaban meg
egyezni látszanak az emberekével. Mindenek előtt 
a skorpió mérgezését saját fulánkjának szívása 
által már rég idő óta s Angliában újabban is fel
hozták bizonyítékul arra nézve, hogy az állatok 
öntudatos öngyilkossággal képesek magukat vala
mely kétségbeejtő helyzetből kiszabadítani.

Sokan tagadták a kényelmetlen lényt, má
sok csak kételkedtek benne. Most azonban annyi 
tüzetes és megbízható adat áll rendelkezésünkre, 
kitűnő természetbúvárok részéről, hogy a tiszta 
ténylegességeknek helyességét nem lehel többé 
kétségbe vonni. A skorpió agyonszurja magát, ha 
erős fény hatásának van kitéve. így Biddie angol 
természetbúvár Írja, hogy ő Madrasban egy nagy 
fekete skorpiót fogott s miután olvasta valahol, 
hogy a skorpió tűzzel vétetvén körül, meggyilkolja 
magát, üvegbura alá helyezve szobája ablakában 
a forró napsugárnak kitéve hagyta az állatot. A 
fény és a hőség nagy izgatottságba hozta a skor
piót, midőn pedig Biddie egy üveglencsével hátán 
öszpontositotta napsugarakat, vadul sziszegve kez
dett futkározni az üvegburában s midőn Biddie 
másodszor is rátartotta a lencsét, a skorpió fel- 
kunkoritotta farkát s fulánkját villámgyorsan a 
saját hátába döfte, mire fél perez múlva kimúlt,

Semmi okom, jegyzi meg erre Preyer, e té
nyek helyességét kétségbe vonni, de azt hiszem.

hogy képes vagyok kimutatni, hogy az önmegsem
misítés ösztöne az állatoknál föl nem tehető s 
természetes magyarázat adható a dolognak.

Az erős fény által elvakitott skorpió izga
tottsága a legnagyobb hasonlatosságot tünteti föl 
a molyok és számtalan más éjjeli rovarok amaz 
ösztönével, mely az ablakban álló lámpa vagy 
gyertya lángjába kergeti őket. Hogy az ilyen moly 
öngyilkos, azt senki sem fogja komolyan állítani.

Köztudinásu azonban, hogy erős, szokatlan 
benyomások a szemre a tökéletesebb állatoknál s 
magánál az emberéi is igen könnyen rendkívül 
kellemetlen és fájdalmas érzések keletkeznek, mely 
teljesen megsemmisíti a normális Ítélőképességet, 
így a skorpió, midőn a fény hatása fájdalmat 
okoz szemében, vagy a lencse égeti a hátát s fu
tás által nem szabadulhat a fájdalomtól, nagyon 
természetesen a fájó helyre irányozza fulánkját, 
hogy a fájdalmat elölje, nem tudván, hogy a fáj
dalom eltávolításával egyszersmind saját életét is 
veszélyezteti, sőt megsemmisíti.

A figyelemre méltó jelenség eme inegmagya- 
rázási kísérletének helyességéről meggyőződést akar
ván szerezni, el kellene födnünk a skorpió sze
meit s úgy tenni ki azt a fény hatásának, akkor 
nem ölné meg magát, valamint akkor sem, ha a 
megvilágitott térben egy sötét búvóhelyet hagyunk 
fenn számára.

Egyetlen esetet sem lehet tehát felhozni az 
állatvilágban, mely önkényes öngyilkosságra en
gedne következtetni, ez azonban még sem képez 
tényleges különbséget az állat és az ember között. 
Ez utóbbinak azt a képességét, hogy öntudatosan 
meggyilkolja magát, mem lehet általános kritéri
umul felállítani az emberi nem jellemzésére; mert 
csak kevés ember bir képességgel ily termés.et-

3-án 64 éves korában Budapesten elhunyt. 
A megboldogult régebben gróf Fetetics Je
nőnek tanára volt; mint a gróf ur Ő 
Méltóságának tanácsosa és bizalmas embere, 
részt vett a grófi urodalmi ügyek intézésé
ben, Ily minőségben gyakran fordult meg 
Csáktornyán és Zala-Ujváron a grófi kas
télyban s érdeklődéssel viseltetett Muraköz 
hazafias előmenetele iránt. Tóth István tiszt
tartó képviselte az uradalmi tisztikart a meg
boldogult tanácsos temetésén. Nyugodjék bé
kével!

—  Kinevezés. A belügyminiszter Hor
váth Gyula stridói aljegyzőt a stridói anya
könyvi kerületbe helyettes anyakönyvveze
tővé nevezte ki.

—  Névmagyarosítás. Kiskorú Heinrich 
Elemér és Andor Csáktornyái lakosok ve
zetéknevüket belügyminiszteri engedélylyel 
Vajdára változtatták.

—  Családi Ünnep. Lusztgarten Izrael 
nyugalmazott tanító és neje szül. Pollák 
Netti a napokban ülték meg házaséletük 
40-ik évjordulóját.

—  Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy folyó hó 8-án 
megvizsgálta a mura-szerdahelyi csendőrőrst, 
melyet rendben talált, s körútját Stridó és 
Csáktornya felé folytatta.

—  Uj megyebizottsági tag. Bottornyán 
folyó hó 8-án dr. Wolf Béla vasúti- és kör
orvos megyebizottsági taggá választatott.

—  Kinevezés. A cs. és kir. déli vas
pályatársaság budapesti igazgatósága Gulich 
Károly székesfehérvári távirdászt a Csák
tornyái vasúti állomáshoz kezelő gyakor
nokká nevezte ki.

—  Esküvő. Stern Samu perlaki keres
kedő folyó hó 5-én tartotta esküvőjét a zág
rábi izraelita imaházban Breszlauer Róza 
kisasszonynyal.

—  Áthelyezések. A sz.-lehérvári csend
őrparancsnokság Horváth Imre stridói őrs
vezetőt Köves-Kálára, Nagy Károly őrsveze
tőt pedig onnan Stridóra helyezte át, a m.- 
szerdahelyi őrsről Bebecz József őrsvezető 
Csáktornyára helyeztetett át

ellenes telt végrehajtására s e kevesek közt sem 
lehet egyetlen egyet sem találni, aki teljesen be
számítható állapotban oltaná ki életét. Az öngyil
kos a tett elkövetésének pillanatában minden el
lenvetés nélkül beszámithatlan állapotban van.

Ennélfogva megszűnik az önkényes öngyil
kosság az ember praerogativája lenni az állatokkal 
szemben s elmosódik a látszólagos ellentét az u. n. 
ünkénytes emberi és az akaratlan állati öngyil
kosság közölt.

Tudod-e . . . .
Tudja-e a nyitó rózsa,
Hogy oly édes illata?
Tudja-e az esti csillag,
Hogy oly fényes sugara?
Tudja-e a harmatos lomb,
Hogy suttogó levele,

Mikor kél a piros hajnal, — 
Gyémántokkal van tele ? . . .

Tudod-e, hogy lehelleted,
Mint az illat, mámorit ?
Tudod-e, hogy csillag szemed 
Sötét éjre fényt borit ?
Tudod-e, hogy bíbor ajkad,
Nevet, mint a gerlice V
Hogy szivemet rabbá tetted . . .
Mondd leányka ! . . . tuddd-e V . . .

Lantos.



—  Városi közgyűlés. Csáktornya képvi-1 
selőteslülete f. hó 9-én közgyűlést tartott, kö
vetkező — a közönséget érdeklő — fonto
sabb tárgyakkal: 1) Felolvastatik a költség- 
előirányzat, mely a következőleg áll: bevétel 
39,007 írt 69 kr., kiadás 48.711 frt 64 ki\, 
tehát pótadóval fedezendő 9704 frt. 2) Tárgyal
tatott a községi elemi népiskolai tanitok kér
vénye, hogy a népiskola államosítása esetén 
szerzett jogaik épségben megtartassanak. — 
A kérvény időelőtti lévén, tárgyalása elha- 
lasztatott. 3) A Tűzoltó-Egyletnek az évi 120 
frt szubventió mellett különös segély czimén 
az 1900. évre 50 frt szavaztatott meg. 4) Mi
után Hirschler és Bachrach czég által a köz
ség ellen indított perben a község 86,000 
frt kereseti tőke és járulékainak megfizeté
sére maraszlaltatott el, s mert ezen per fel
lebbezés tárgyát képezi, nehogy felperes czég 
a község ellen végrehajtást kérhessen, a 
232,350 frt értékű italmérési kötvényeknek és 
36,000 frt értékű letétnek biröi letétbe való 
helyezése elhatároztatott. 6) A 4000 frt ta- 
nitóképezdei járulékból 1000 frtnak kifize
tése elhatároztatott, a hátralékos 3000 frt
nak kifizetésére 1900. év november végéig 
halasztást fog kérni a község a vallás- és 
közoktatási minisztériumtól.

—  A magánmének megvizsgálásának 
határideje. Zalavármegye alispánja a magán
mének megvizsgálására a következő határ
napokat tűzte ki: a letenyei járásban no
vember hó 23-án, elnök herczeg Szulkovszky 
Viktor, bizottsági tagok Stern Zsigmond és 
Tamás Gyula; a Csáktornyái járásban no
vember 26-án, elnök Tóth István tiszttartó, 
bizottsági tagok Ziegler Kálmán és Kayser 
Lajos; a perlaki járásban november hó 27-én, 
elnök Szabó Imre, bizottsági tagok Vlasits 
György és Meslerics Aladár.

—  Tetten kapott tolvaj. Rehberger Jakab 
muracsányi (goricsány) kereskedőt m. hó 
30-án éjjel a lakásán felzörgette Glávák Isi- 
vén odavaló parasztember és 160 kiló ro
zsot ajánlott neki megvételre. Rehberger haj
landónak nyilatkozott a rozs megvételére. 
Azonban a titokzatos éjjeli ajánlat gyanús
nak tűnvén fel neki, mig Glávák az áru 
elhozalalára lakására ment, oda hívta a 
bírót. Midőn a visszatérő Glávák Rehberger- 
nél megpillantotta a bírót, eldobta a zsáko
kat és eszeveszetten elszaladod. A csendőr
ség kikutatta, hogy Glávák az árut Basrner 
Lóránttól lopta oki. 11/12. közötti éjjel, fel
törve annak éléskamráját. A megszökött tol
vajt mai napig sem sikerült a perlaki csen
dőrségnek kézrekerileni.

—  Gazdasági téli tanfolyam. A föld- 
mivelésügyi m. kir. miniszter ur Csáktornyán 
Muraköz gazdaközönsége részére két. egy<*n- 
kint hat—hat hétig tartó gazdasági tanfolyam 
szervezését elrendelte; a szervezéssel s a 
tanfolyam vezetésével Gyulay Károly áll 
tanitóképezdei gazdasági tanárt bizta meg. 
A tanfolyamon tanítani fognak még: Dékány 
Mihály tanitóképző-intézeti tanár és Brauner 
Alajos közs. iskolai tanító. A tanfolyamon a 
gazdaság minden ága, — így az állattenyész
tés, takarmányozás, talajművelés, növény- 
termelés, szőlőmivelés, kertészet, baromfite
nyésztés, méhészet — lehetőleg röviden és 
népies nyelven lesz előadva. E mellett a 
kosárfonás és a seprükötés fog a tanulóság
gal elsajátíttatni. A tanfolyam teljesen in
gyenes; a vidéki tanulók teljes ellátásban 
fognak részesittetni. Egy-egy tanfolyamra 20 
tanuló vételik fel, melyre bármely némileg 
magyarul tudó fiatalabb gazda, ki idejében 
jelentkezik, felvehető. Meg vagyunk győződve, 
hogy Muraköz gazdaközönsége megragadja

az alkalmat s minél teljesebb számban fog 
jelentkezni ismereteinek bővítése végett s 
hogy némely hasznos háziipari elsajátíthas
son. Ugyancsak minister ur Perlak községe 
által kérelmezett kosárkötő tanfolyam szer
vezését is engedélyezte. Perlakon tartatik 
ezenkívül a perlaki és közel vidékbeli gazda
közönség számára több népies gazdasági elő
adás is. Előadók lesznek: Gyulay Károly 
gazdasági szaktanár és Tóth Sándor áll. isk. 
igazgató. A minister ur a Csáktornyái gaz
dasági tanfolyamra és a perlaki kosárkötő
tanfolyamra s gazdasági előadásuk költsé
geire együttvéve 1138 irtot engedélyezett.

—  Kisiklás. Folyó hó 9-én a reggeli 
órákban a Csáktornyái vasúti állomásnál 
két tehervonat tolatása közben 4 üres teher
kocsi kisiklott; kár semmi sem történt.

—  Lopások. Özvegy Vreszk Györgyné 
Csáktornyái lakostól folyó hó 9-én éjjel is
meretlen tettes három kas méliet lopott el. 
A tettest nyomozzák. — fersztenvák Bódog 
nagy-kanizsai kőfaragónak Csáktornyái rak
tárából 2 sírkő 45 frt értékben lopatotl el. 
A Csáktornyái csendőrség a tettest kiderí
tette, ki ellen az eljárás folyamatba vétetett.

—  Meteorologia. A hőmérséklet októ
ber havi közepe 9'4 C°, Maximuma 24 8 C°. 
2-án volt. Minimuma —12 C° 27-én. Csa
padék havi összege 66 0 mm. 24 órai maxi
muma 390 mm. 13-án. Csapadékos napok 
száma 9. Észlelteiéit: 3- és 4-ike közti éjjel 
eső. 7-én du. 4 h. eső. 10. 13. 19. 20. 21, 
22, 26, 27. 28-án reggel dér. 13-án 14-ike 
közti éjjel eső.

Kimutatás. A Csáktornyái áll. anyakönyvi 
kerületben bejegyzések október hóban. Születtek : 
Gzeizek Terézia és Mária ikrek, Králies Mihály, 
Frász Frigyes, Miháliez Teréz, Mihlainovics Fe- 
rencz, Staiulor János, Zelenko Ferencz, Kovácsics 
János, Horváth Mária, Vészeli Terézia, Toplek Te
réz, Heich Ferencz, Zselezsnyák Ferenez, Tislárics 
Ferencz. Hajsz József, Vinczetics Teréz, Novak 
Imre, Sáfrán Terézia, Sánlek Terézia, Skvorcz 
Ferencz, Zclácsek Viktória. Lipics Ferencz. Csálo- 
pek Terézia, Pinlárics Katalin, Klinccz Mária, 
Tkálesecz Terézia, Polecz András, Vük Katalin, 
Renko János, ^zerzsán Erzsébet, Gáli József, Ka
pun Katalin, Novak Márton, Mikácz Mária, Hadiy 
Károly. Lobi Elvira, Nagy Margit, Kopjár Károly, 
l’intárics Rafael. Zserjáv Mária, Eeszkovecz Erzsé
bet, Risztrovies Imre, Rujanics Verona. Házas
ságot kötöttek: Horváth József és Cseszár Kor
nélia. Tomásics Rókus és özv. C.zár Mihályné szül. 
Gseh Rozália, Zádráveez József és Zádráveez Jú
lia, Slingl János és Sneiczer Terézia, Tkálcsies 
Pál és Jalsovecz Margit. Dobos András és Hasek 
Klára, Weber József és Jendl Mariska. Halá
lozások: özv. Kolácz Rálinlné 65 éves, Skvorcz 
Imre 3 éves, Szőke Ferencz 5 éves, Trtnyák Fü- 
löpné 39 éves, Szvacsina János 16 hónapos, Haj- 
dinyák Mihály 13 napos, Reich Ferencz 6» napos, 
özv. (intius Jánosné 58 éves, Kennek Viktor 5 
éves, Verhár Károly 6» éves, Sáfrán Terézia 1 4 
órás, Sáfrán Ivánné 59 éves, Verhár Amália 7 
éves, Hajsz József II napos, Horváth Mária 14 
napos, Kovácsics Józsa 32 éves, özv. Dokién 
Imréné 65 éves, Skvorcz Ferencz 7 napos, Toges 
Rókus 6 éves, Mihálincsics Ferencz 17 napos, 
Hábián Rókus 65 éves, Zdacsek Viktória 6 napos, 
Kovácsics Ferencz 26 éves, Králies András 23 
hónapos, Jurinecz József. — Születések száma 44, 
halálozások száma 25, házasságot kötött 7 pár.

A Horgony Pain-Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom. fejfájásnál, köszvénynél, esúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be- 
dürzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsötésként az Influenza ellen is és 40 
kr.. 70 kr. és I fit üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan: mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle

Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ünk figyelni.

—  A Gapitolium egy szobra. Rómában a
capitoliumi muzeutn egyik termében, mindjárt a 
híres Satyr szobája mellett, van egy szobor. Egy 
haldoklót ábrázol. Első tekintetre csak egy halál
lal vívódó alak. De nemsokára feltűnik mellete 
tört kardja, tehát harezos. Erőteljes testén Jmár 
érzik a halál lehellete. Jobb lábát gyötrődve szegi 
be térdben, a bal rángtódzva nyúlik ki, kezei 
lankadtan csüggenek alá. Szomorúan, a vereség, 
a legyőzetés, a haszontalan halál keserűségével 
tekint maga elé. A bozontos haj és a torques, a 
csavart nyakgyűrfi, azt is megmondják, hogy ez a 
sebesült: gallus. A haldokló harezos egy levert 
nemzet kínjairól beszél. Oly megindító oly gyászos, 
oly szívfacsaró ez a haldokló hős, hogy lehetetlen 
megindulás nélkül néznünk. Byron a Childe
Harold-ban kél fenséges versszakot szentel neki. 
Ugyané győzelem emlékét, Attalos és Eumenes 
diadaláét a keltákon, őrzi egy másik szobor is 
Rómában, a Villa Eudovisiben: A gallus és fele
sége. A férfi kardját emeli, hogy megölje hitvesét, 
inkább, mintsem az ellenség kezébe kerüljön. A 
Uobozy balldája ez, az ó-korban. Számos nagy
méretű és szép szobrot hagyott ránk ez a kor, a 
Eaokoont, a Farnesei bikát, s ez izgatott jelenetek 
mellett Roelhos kedves genre-képeit, de oly nagy- 
érzés, oly fenséges erő egyből sem árad, mint a 
haldokló gallus márvány alakjából. Az e korbeli 
világhírű szobroknak teljes gyűjteményét nyújtja 
pompás képekben s kitűnő szöveg kíséretében a 
Nagy Képes Világtörténet 42-ik füzete. A tizenkét 
kötetes nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, 
egyetemi tanár, a görögökről szóló kötet szerzője 
dr. Gyomlai Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára 
díszes félbőrkötésben 8 frt; füzetenként is kapható 
3 0  krjával. megjelen minden héten egy füzet. — 
Kapható a kiadónál (Révai Testvérek írod. Int. 
Rt. Rudapesl, Vili., üllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

Egy tüzér esete.
Egy fiatal huszoncgyévcs tüzér esete adta nekem azt 

a gondolatot, hogy megkérem ennek az ujságnkk a szer
kesztőjét a következő sorok közlésére. A tözér Cochet Ar
thur ur, kinek atyja Sissiben, Hibeinont mellett (Aisne) 
földbirtokos, kénytelen volt szolgálatát heves reumája miatt 
abhanhagyni. Általános állapota rossz volt, a láz aonyira a 
hatalmába kerítette, hogy a beteg kénytelen volt az ágyat 
őrizni. A reuma komoly és igen fájdalmas baj. A gyenge
ség veszedelmessé válik, a minek okozója pedig a vér nagy 
elgyengülése. A vérben a vörös részecskék nagy mértékben 
fogynak és ez idézi elő a vérszegénységet. Attól lehet tar
tani. hogy a s z ív  is meg lesz támadva, ha erélyes bánás
módhoz nem fordulunk. A beteg ápolóinak első föladata az 
legyen, hogy legyőzzék a vérszegénységei és a lehető leg
gyorsabb módon helyreéllilsák a vért. A Pink-pilulák ilyen 
esetekben csudán hatásokat értek el. Cochet Arthu ur fól-

gyógyulása erre 
uj bizonyítékot 

szolgáltatott.
Fiam, írja 

Cochet atyja, a 
reuma miatt, 

tuely lábát és kar
ját niegtámadta, 
kénytelen volt 

szolgálatát félbe
szakítani. Bor
zasztóan szenve
dett. elvesztette jó 
álmát és étvá

gyát Nagyon 
gyenge tett és ál
lapota komolyan 
aggasztott. A Pink 

pilulákró! hallottam és beadtam neki belőlük. Csudálatos dolog, 
de már az első skatutya nagy megkönnyebülést okozott 
neki, rövid idő múlva fájdalma elmúlt, ereje és étvágya 
visszatért. Most üdülés miatt tartózkodik nálam és kitünően 
van.v

Reumánál, oldalszurásnál, vérszegénységnél és általénoa 
gyengeségnél, melyet a vér fogyása idéz elő a Pink-pilulák 
eloszlatják a bajt.

A Pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb gyógy
szertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 9 frt. 
Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában. 
Budapest, Király utca 12.

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptul^jdonos:
FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVI. tečaj. Vu Čakovcu. 1899. 12-ga novembra. Broj 46.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
norinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

kam se predplate i obzn me na horvats,(om 1 Biagjarskom jeziku izlazeci druztvem, znanstveni i povucljivi list za puk

pošiljaju. Izlazi sv a k i tijeden je d e n k ra t  i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 frl 
Na pol lela . . . .  2 frl 
Na četveri leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodi e 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«. »Medji n ilirske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Zadnji posli.
Sad okolo vremena dušnog dana tak 

mislim, nebudu zametjene moje reči od 
zadnjih poslov, koji pak svakoga človeka 
čekaju i nitko nemre biti bez njih. Velika 
je falinga, ako onda zgubimo glavu, pak 
neznamo, kaj bi se počeli, ter zanemarimo 
svoje posle.

»Vredi si svoju hižu, jer vurnreS i više 
nebudeš živel!« — nas opominja sveto pis
mo. Ah! poslušajmo na ovo svelu Knjigu. 
koja vu sebi drži svu mudrost človečanstva 
i milost božju. Jest, moramo vrediti našu 
hižu, doklam je zdravo naše telo i duša 
naša, da nagla smrt pripravljenoga najde 
našega zemeljskoga i nebeskoga računa.

Koliko goder malo imanje imamo, teš- 
tamerajmo, da med našemi herbiaši nenas- 
tane svadba poleg naše nemarljivosti, ali 
pazimo, da naš teštament hude vréden. Ako 
ga celoga sami napišemo i podpišemo, dosla 
su dva svedoki, drugač pak pozovimo četiri 
svedoke k teštameianju. Najbolje je pred 
kraljevskim notariušom načiniti tešlamenta, 
jer onda se ne moramo plašiti, da falinga 
bude i mirno se krenemo na zadnji počinek. 
jer naša želja se spunila bude.

Teštament se ima prek dati notariušu 
ili pak ga treba odnesti kotarskomu sudu. 
Ako pak je pokojni samo s rečjom tešta- 
meral, onda oni, koji su kak svedoki bili 
pri teštameranju, odmah se moraju javiti 
pri notariušu ili pri sudu, jer koj to z

Z A B A V A

Jeli su se umrvši kada povrnuli?
Pojavi duhova h.

U l Konac.

Glasovih francezki učenjak Flammarion 
napisal je pod naslovom »Neizviestno« raz- 
pravu, u kojoj se havi dogodjajima o po- 
javljivanju pokojnikah. Ove dogodjaje su 
mu pripoviedali istinu ljubeči ljudi, za koje 
on stalno drži, da su istinu govorili.

Flammarion opisuje takovih 47 sluča- 
jevah, gde su se pokojniki javili; nu večina 
su sasvim obični slučaji, n. pr. umro je koj 
znanac ili rodjak, pak su ga nekoliko da- 
nah poslie smrti njegovi opazili. Ovakovi 
slučaji se dadu raztolnačiti tak, da je on 
dotični, koj je pokoj noga tobož videl, bil u 
takovom uzbunjenom duševnom razpolo
ženju, t. j. predstavljal si je pokojnika u 
misli tak živahno, da ga je napokon i mis
lil, da ga vidi, a to je u psihičnom stanju 
iliti u duševnom razpoloženju moguče, jer 
baš meni samomu se je to jedan krat do
godilo, pak da nišam odmah se kakti iz sna 
prenul, i misli si protieral, kad je onda i 
slika pokojnika mi izpred očih nestala, bil 
bi tvrdil, da sam ga videl.

kakvoga goder zroka zanemari, prekrši reč 
koju je vmirajučemo dal. vredno se mora 
boj ati od svojega dušnoga spoznanja i od 
srditosti i kaštige sveznajučega Otca Boga.

Vbetegu se požurimo k doktoru, jer Bog 
je zalo dal vračljivo jakosl v havje i cvčtje, 
da njim liasna zememo. Doktor zna, kaj 
nam fali i s Božjom pomočjom zvrači k nje
mu utečejuče. Fak koj nam zdravje daje 
nazaj, obdari nas on najvekšnim kinčom, 
bez kojega nikaj nije življenje i nikaj n i j e 
vredno svo imanje zemeljsko.

V betegu detetu pak ni samo zato 
se treba, okrenuti k doktorski pomoči, jer 
samo za sebe ne znalo déle trpeti ili včiniti 
pustili, je nemilosrdnosl. - nego i zato, — 
jer zakon oštro kaštiguje one roditelje ili 
tu tore. koji pod sedmim Ijetu staro déle ne- 
daju od doktora vračili. Siromaške betez- 
nike pak treba v spil a I odnesli, gde pod 
redovitnim lečenjem moreju nazaj dobiti 
svoje zdravje.

V slučaju smrti odmah se mora pri
java načiniti pri smrlcu, koj onda odide, 
spregleda mrtvoga i daje svedočanstvo, v 
kojem napiše, kad je moči zakopati mrtvoga. 
Frez doktorske dozvolbe mrtvoga pred 48 vur 
zakopati i čez 60 vurduže držati ni smeti. S sve- 
dočboin smrteovom treba se još na dan 
smrti požurili v ured vodje malrikul- 
noga. ili pak ako bi to na svetek opalo, 
onda na najbližnješi delaven dan. Na ovu 
prijavu je (lužen glava obitelje, ako on lo 
nebi mogel uči niti. onda mora nešči od fa-

Flammarion medjutim iznaša takove 
slučaje, koji psihičnim stanjem neimadu ni- 
kakovog posla, nili nisu sa dotičnim duševno 
u savezu, a vrlo su zanivi i zaslužuju pazku.

Dvie prijateljice su si medjusobno jed
mi drugoj obečale, da ona. koja prije umre, 
če se onoj drugoj još živučoj javili. Iste pri
jateljice nisu zajodno u istom iniestu stano- 
nuvale, nego svaka u drugim varašu preko 
sto kilometra daleko jedan od drugoga, te 
su si samo liste dopisivale. Na jedan krat 
jedna umre, a druga o njezinoj smrti nije 
još saznala, kad joj se pokojna nekoliko dni 
poslie smrti pojavi, ali u takovom odielu, 
kakovo živuča prijateljica na njoj nije ni- 
kad videla. Sad je saznala za njezinu smrt 
i pripoviedala svoju čudnovatu viziju, pak 
se je iztraživanjem znašlo, da je pokojnica 
bila u onakovom odielu, u kakovom se je 
živččoj prijateljici zkazala, pokopana. F ovom 
slučaju se odielo pokojnice nije moglo n 
duševno razpoloženje živuče prijateljice utis- 
nuli, jer ju ona niti mrtvu nili njezino mrt- 
vačko odielo nije vidla; dapače još nili nije 
znala, da je umrla, kad ju je več u onom 
odielu vidla, u kojem je pokojnica izbilja 
bila pokopana.

U jednoj olutelji su se dieca, deleči

milie, v najzadnjim slučaju hižni gospodar 
mora učiniti prijavu, jer ako se to zanemari, 
bude oštro kaštigovani svaki.

3Iajcxen Ferenc*.

Kak obstoji najduže repa 
krmljenje?

Od kad su gazdi po vanje marhe bolje 
poprijeli, i pri plodjenju krme moremo vi
deli vekše napreduvanje i obgledu. Zvun 
senokošah i po polju vidimo vu vekšern 
broju plodjenje krmljenog silja, poleg toga 
još i korenito silje za krmu dobi vekše 
mesto. Malo ga denes gazdov, koji nebi po- 
vali repu za krmljenje, a kak to vidimo, ovo 
plodjenje se zanatno tira. I lo je prav tak, 
jer nije dosla, da krmu plodimo, nego da 
ovo plodjenje i zanatno tiramo.

Ako dober plod hočemo od répe, treba 
je, da zemlju dobro obdelamo i dobro obgnjo- 
jima. Kaj se osvedočimo, da je to isiina, 
ovdi pišemo probu jednoga gazde: 100 me- 
kotah je bilo odlučeno za krmu. Iz ovoga 
je bO imkotah svaka mekota sa 2 meter- 
centi superfosfatom pognojena bila, a 50 me
kota h je negnojno ostalo. Gnojna zemlja je 
ravno tak obdelana bila, kak negnojna i pos- 
tignjena svrhaje sledeča bila; Zraslo je na gnoj
ni zemlji na mekoti 420 metercentov a na nc- 
gnojni340 metercentov, dakle gnojna mekota je 
80 metercentov više dala, kak negnojna.

Ali negledimo, — vezda na obdela-

lierbiju. prepirala nad jednim stolcom nas- 
lonjačom, u kojem je njihov pokojni otac 
večinom za života sedel i u njem sedeč 
umrl. Svaki je toga naslonjača hotel za spo- 
menek imati. Jedna od kčerih se na jedan 
krat domisli, pak kad je vidla, da taj nas
lonjač njoj ne bude pripal, dopelja photogra- 
pha i dade naslojač za sebe photographirati.
I nut čudo: Na photographiji soje vidla u naslo
njaču ciela prilika pokojnoga otca, baš u onom 
položaju, kak je bil u hipu umiranja. — 
Flammarion u svojem spisu neveli, jeli je 
on tu photographiju videl. — —

l! jednom opatičkom klošlru gde su u 
školi, na košti i na stanu izvana dievojke. 
te se odhranjivaju, reče na jedan krat jedna 
dievojka, da ona više neče sama u svojoj 
sobici spavati, jer joj se svake noči j a v I j e 
opatica, koja nije iz ovog kloštra. Na to su 
joj opatice pokazale pbolographije opaticah 
istoga reda. samo iz drugih klošlrov, i die
vojka je odmah na prvi pogled pokazala 
prstom na photographiu opatice, koja joj se 
svake noči javlja, pak se je izpostavilo, da 
je ista opatica prije miesec dana umrla, a 
dievojka ju živuču nikada nije vidla.

Nicki pokojni muž pričel je jedne noči 
svoju Ženu po imenu zvali, pak joj je re-



vanje, nego hočemo povedati, kak se mora 
pospraviti repa za krmljenje. V najviše mestah 
je ta navada, da repu bez svakoga zbiranja 
i nečistu zmečeju vu repnicu i sa slamom i 
zemljom zamečeju. Da je to né tak dobro, 
to nam né treba raztumačivati, dosta je ako 
rečemo, da vu takvim položaju repa obstati ne 
more dugo.

Najbolši slučaj za dugoslajenje repe je 
sledeči: Kak smo repu iz zemlje pobrali, 
nju dobro zčistimo i dobro preberemo, tak. 
da samo céla, zdrava repa dojde vu repni
cu, koju neskopamo vu zemlju, nego ju 
ober zemlje napravimo tak, ako smo predi 
ovo mesto dobro zčislili. Vezda repu jednu 
čisto kre druge skladnimo, ali prama vrhu 
svigdar na vožeše tak na 1 Vf— 2 metre vi
šini. Ako smo s tem gotovi, onda okolo toga 
jarke skopamo iz takvoga cilja da ona zem
lja, koju smo iz jarka vun zeli, bu za po
kriti repu, ali ovu zemlju nesmemo na je- 
denput svu na repu zmetati nego višekrat 
svigdar malo, da se tak sparjavina more 
pomalen odvleči. Nepokritu repu sa slamom 
pokrijemo i to tam oslavimo tak dugo, dok 
bude vekša zmrzavica.

Onda slamu vkrej zemcmo i opel više 
zemlje namečemo višeput na repu, tak da 
bu zemlja na 20—30 cm. debela. Ode, je 
velika zima ondi med prvu i drugu koru 
zemlje na 10—Ib cm. debelo slame slobod- 
no denemo, ali vu nikakvim slučaju nesme
mo slamu izraven na repu doli jer onda 
ova zgnjili.

Za držati repu je ova forma najbolša, 
jer repa ima stalnu toplinu i tak se niti ne- 
zmrne niti ne zgnjili.

Jeden gnzdn.

Iz povesti Magjarske.
Daljo.

Vezda je tak mislil 1/opold, da je tu vre
me, da Magjarski üzeme njenu državnu 
ustavu, na koju pak je prisegli položil. — 
Najprije je izbrisal nadorslvo i za kor- 
mana je postavil Ampringen Gašpara, I 
— gdo je na pol s nemei na pol s 
magjari ravnal orsaga. Zatem je nemš-l 
ko soldačtvo. koje su magjari morali zdr-j

žali, povekšal, da se tak magjari proti ne 
budu mogli stati.

Ali sa tém je samo lo postigel Leopold, 
da je nemir občeniti bil vu orsagu. Vnogi, 
da se oslobodiju od kervoločnog Leopolda, 
su pobegli vu Erdelj k Apalfy-u vladaru, i 
trsili su se turskoga sultana na svoju stran 
predobiti.

Sultan je ravno vu ovo vréme imel 
rat sa Sobiesky Janoš poljskim kraljom. 
zato je magjarom obečal, da kak busovim 
z vršil, bude njim na pomoč došel. Buntov- 
niki su se 1672-ga skup zabrali i jedno 
petnajst jezer njih jo vdrlo vu Magjarsku. 
Sa tem so jo započel tak zvani kuruc-la- 
banc«-ki rat, koj je zatem skoro 13 Ijet 
trpel. Magjari su bili kuruci (križari, iz 
nemške rčči kreutz- kuruc), a nemei pak 
labanci. Nemci, ako su kojega kuniba prijeli, 
su ga sa najveksom mukom skončali.

1678-ga su kuruci jednoga glasoviloga 
vodju dobili: Tükölyi Imru. On je ne vuogo 
vremena, kaj je iz Poljske, kam je kakti 
13 Ijet star dečarec pobegel pred nemškimi 
kervoliki i gde skoro 8 Ijet pribival — di- 
nio došel i kakti 21 Ijetah star jaki. zaislo 
za junaka stvorjeni mladič se je najprilič- 
nešem kazal za vodju kurucov. On je opo- 
menul velikaše, da se nek sakupiju pod nje- 
govu zastavil, da obraniju slobodu Magjars- 
ke. Njegova vojska se je na hitroma na 
20 jezer povekšala i on je započel ral i né 
dugo je više gornjih varašov osvojil.

Pa takvim je Leopold videl, da sa *ma- 
magjari nemore lak leliko razpraviti. Mod 
tem jo i Lobkovilz propal. Leopold vezda, 
da pomirimagjaro, je orsačko spravljište pozval 
skup vu Sopron, gde je z novic zebrái ria
dóra i lo: Grof Kszterházi Pavla, a zatem 
pak je obečal. da bude se trsil sve falinge 
popravili.

Ali sá tem nisu bili zadovoljni Tükölyi 
i njegova stranka. On je opel prijel oružje 
i na hitrom je osvojil celil okolicu Tise i 
gornje varmegjije sa Kassom.

Med tem se je Tükölyi oženil sa Zrínyi 
[jelenom, udovom 1 -ga Kakóczy Ferencza. 
Po ovoj ženilbi ga je turski sultan sa kra
ljevskim nazivom i sa korunom nodaril, ali 
on se je zahvalno odrekel od toga.

Med tem je sultan pod vodjom Kara- 
Mustafa-om 2b0 jezer vojakov poslal, iz jed- 
ne strane na pomoč Tökölyi-u, iz druge 
strane pak proti Beču i proti céloj Austriji.

Kak je to Leopold zazvedil, da se pri
bližava turska vojska, je pobegel iz varoša 
sa svilni velikaši i samo Stahremberg vodju 
sa 12 jezer vojaki je ostavil vu njem, da 
obrani grada. Napred je moči bilo videti, 
da Beč opadne, ako ga kako ve zvnnašnje 
pomoči ne bude. Vježbani turski vojaki su 
sa svojimi štuki velikoga kvara napravili 
vu zidinah grada, a zvun loga je i glad mu
čil Stanovnike i vojake Beča.

Ali tu je osloboditelj! Sobieski Janoš 
saveznik Leopolda je sa 26 jezer za branimi 
vojaki došel na oslobodjenje Beča. K njemu 
su se priklopile i druge nemške vojske i 
on je vu strašnoj bilki vitežko preobladal 
turka lak, da je gizdavi vezir turkov sve 
kinčei jedno 60 jezer ljudih ostavil plénom 
krsljanske vojsko srramotno se je nazad po
vrnili vu Magjarsku tijam do Győra.

Krstjanska vojska je vezda oduševljeno 
tirala turke i poleg Esztergoma je opet vi
težko nadvladala turke, zvun ove pak je Lotha- 
ringeni Karoly vojvoda vu više bitkah ob- 
ladal turke a 1685-ga pak je i Érsekújvár 
oslobodjeni bil od turkov.

Po takvim si je svaki mogel mislit, da 
je tu vreme, kaj i glavno mesto Magjarske Budi
ma vzemeju izruksh turskih. Lotheringenski 
Károly vojvoda je dakle 1686-ga sabral 92 
jezernu vojsku, med njimi 20 jezer magja- 
rov i s ovom vojskom je išel proti gardu 
Budimu. kojega je vezda Abdurrahman paša 
vitežko branil sa 15 jezer vojaki. Kak gud 
je turk branil Budima, krstjanska vojska ga 
je ipak osvojila 1686. — septembra 2-ga 
Pri osvojenju Budima su se magjari vitežko 
ponašali. Prvi, gdo je na tvrdine (bašte) grada 
došel, je bil Fiáth János sa svojim iz 6 je
zer stoječim šeregom i zastava, koja se je 
najprije vijala na stenah grada, je magjgrs- 
ka bila, koju je jedcu izmed Fialhovih vite
zov donesel gori. Vitežko se je ponašal za 
tem i Bamocsaházy Endre, gdo je na fehér- 
varsku baštu prvi došel; Pelneházy Dávid, 
za koga su rekli nemški generáliéi: »to nije 
človek, nego oroslan!« nadalje Pechmami

vira te je jpieval, a domača gospodična ga 
je na klavir sprovadjala; na jedan krat za- 
mukne i u licu sav probliedi. Svi se sgrnu 
okolo njega te ga izpitavaju, kaj mu je, jeli 
mu je zlo došlo ili kaj mu je. To se je do
godilo u kuči zabave okolo jedanajste ure.u 
večer. On je zagledal na pragu dvorane 
(šale), u kojoj su se zabavljali, jednu svu u 
dielini obučenu dievojku, neizmerno liepu, 
koja ga je prstom k-sebi zvala. Nitko ju 
drugi nije videl, pak kad im je povedal, 
kaj je videl, uvieravali su ga svi, da niti 
on nije nikaj videi, več da to mora samo 
njegova fantazija biti. Officir se na to pri- 
miri, te je zabava dalje tekla; ali se olTiciru 
dievojka opet pojavi on se opet strese i 
probliedi. I opet su ga svi uvieravali, da nije 
nikaj, jer bi drugčije i ostali morali nekaj 
videti. 1 opet se officir primiri.

Medjutim mu se za čas dievojka po 
tretji krat zkaže, ali sad posve blizu njega 
i klečeča na podu, moleča ga, da ju sliedi. 
Officir se sad nije mogel duže otimati, več 
pripaše si odloženu sablju, vzeme kapu i 
stupa za njom, Ostali sve to nisu videli, sa
mo su videli, — kak se je olticir odpra
vil za prikazom, same prikaze nisu videli, 

| Pošlo im se je lo officirovo držanje čudno-

rekel: »Neboj se! Došel sem, da ti povem, 
da sam zaboravil platiti pel Irankah Baptistu, 
koj stanuje u onoj ulici. Izpluti mu tu svo- 
tu, ali zadrži deset sua za stvar, koju mi 
je potrl!« — Udoviča se silno preplaši, nu 
za kratki čas dojde opet k-sebi. Poslie neko
liko danah otide u naznačenu joj ulicu i 
tam najde Ženu bivšega sluge Baptista. Ta 
žena, čim opazi udovicu, reče sama od sebe 
prama njoj: »Vaš muž je umro a nam jo 
ostal dužan još pet frankah.« — U to doj
de baš i sam Baptist domov, pak kad ga 
je udovica zapitala. jeli je kakti još bivši 
sluga u kuči njezinog muža kada kaj potrl, 
odgovori on: »Jesam, malenkost, koja vriedi 
deset sua.«

Alžirskom biskupu Pavlu, za onda ple- 
banušu, javil se je jedan od njegovih ne 
davno preminulih farnikah, pak ga je za- 
molil za pomoč: pokojnik je najme ostavil 
jedan neizplačeni dug, za kojega moli. da 
bi ga gospodin plebanuš hotel izplatiti. Svolu, 
koju je dužan i ime onoga, komu je dužan 
ostala — to je sve tak točno plebanušu re
kel, da je ov, iz početkaosupnjen, poslie ra- 
zabravči se otišel k vierovniku, te ovoga 
sve potanko izpital i kad je videl, da se 
vierovnikove izjave točno slažu sa molbom

pokojnika, podmiril je miesto njega cieli 
dug. Druge noči za tim mu sc u njegovoj 
sobi. dok je breviara recitiral, opet izkaže 
pokojni, ali sada nije niti rieči govoril, več 
je samo mimo sedečega plebanuša prošel te 
prstom u olvorenom breviaru pokazal na 
veržuš: » Magnilical amina mea Dominum.« 
Tim ga je nestalo i nikada se više nije ple- 
banušu zkazal.

Nicki gospodin iz Francezke je dopotoval 
u London i tam se u jednom svralištu (oš- 
terija) nastanil. Odinali prve noči mu se po
javi nieka nepoznata žena: francez je to 
medjutim za fantaziju držal, le si iz toga 
nije nikaj činil, ali druge noči mu se opet 
ista prikaza pojavi a tretje noči takodjer. 
Sad mu je pričela ta ciela stvar sumnjivom 
postajati i on to sve u jutro pove ošterijašu, 
pripoviedajuči opiše tu Ženu točno, jer ju 
je tri krat spored videl i sad se je izpos
tavilo, da je ta žena po točnom opisu ista 
ona. koja je prije osam dana iz tBostona u 
London bolestna doputovala, te je i u istoj 
ošteriji odsela i u istoj sobi umrla.

Flammarionova pak najliepša i najčud- 
novitija pripoviest je ova: Jedan ruski olTi- 
cir je više krat videl duha. Na jednoj zabavi 
u jednoj bogaloj kuči je on stal polag kla-



Martin Günther nemec. Zvun ovili si njih 
je još vnogo zaslužilo junačko ime pri Budi
mo, koj se je po 145 Ijetnim robstvom sa
da po vitežkoj bitki oslobodil od turkov.

Krstjanska vojska je zvun Budima još 
ove godine osvojila Pečuha, Szegedina i više 
menjših varašov, a pri Mohaču. gde je pred 
poldrugom stotinom Ijeta magjarska vojska 
uništena bila, ovdi su sada jednu vekšu turs- 
ku vojsku vitežko svladali krsčeniki, Takva 
sreča je pratila ove, da su célú Dolnju Ma- 
gjarsku prevzeli, a zatem još i dalje tirali 
turka. 1697-ga pak je Eugen vojvoda pri 
Zenti jednu veliku tursku vojsku svladal, 
gde je jedno 30 jezer turkov opalo i vnogo 
njih je vu robstvo došlo.

Tulika nesreča je potrla turka, i prosil 
je za sklop mira. Jer pak je i bečki kor
mán previdel, da mu je treba počinka, zato 
se je mir sklopil u Karlovitz-u 1699-ga. Po
leg ovoga mira je turk sva magjarska i hr- 
vatska imanja zgubil, samo još dolnja stran 
Banata je ostala vu njegovih rukah.

(Dalje sledi.) LopiiritS.

KAJ JE NOVOGA?
N je g v o  V e lič a n s tv o  k r a l j  i  o b č in s k i  

b ir o  v L
Njegovo Veličanstvo je ovejdane više 

občinskih birovov zvisil s medalliom zaradi 
duge i verne službe njihove. Tak je nadaril 
Káli Mózes birova iz Székes zvane maros- 
torda-varmegjinske občine zbog njegove 50 
Ijetne verne službe, i Józsa Mihály birova iz 
Tisza-Deezs zvane občine, obedva su koru- 
nastoga srebernoga križeca dobili.

N e s r e č e .

V Oberedenberg zvanoj občini je ple- 
banuš na lov išel s jednim gazdom. Med 
putom se je puška gazde zprožila i kugla 
je v glavu plebanuša odišla. Plebanuš je od- 
mah mrtev postal. Gazda se je tak prestra
šil, da se je iz dvojnosti odmah strelil. — 
V Nyeste zvanoj občini je jeden Stanovnik 
poslal svoju decu na polje, da tam paseju. 
Jer pák je zima bila, su si deca ognja za
kurila. Četiri Ijet star Jožek je tak blizu k 
ognju stupil, da se je vužgal i zgorel je- 
Iztragu su podigli proti nepazljivim rodite. 
Ijem. — Iz Topoly zvane občine pak nam

pišeju, da je Sós Mihály gazda jako pijan 
došel dimo. Doli se je legel i goreču 
pipu si je vu vusti pustil; med tem je zas
pal i pipa mu je med vankoše pala, koji 
su se vužgali i nesrečen človek je zgorel.

E o č lš  k r a l ja .
Ove dane je vumrel Komáromy László 

podžupan Abauj- Torna varmegjije koj se 
je i pod bitkom za slobodu vitežko harcu- 
val. Kad je taboru kraj bilo, njegvu žalost 
je jošče povekšalo to, da je njegov stareši 
brat nepriatelju vu ruke opal. Brat njegov 
je 1848-49-ga župan bil, pak su ga zato 
zatvorili. On je s ve včinil, da svoga brata 
oslobodi z rešta, ali njegov ves trud je za
badava bil. Nazadnje si je nekaj dobroga 
mislil. Vladara — onda još cesar — su vu 
Zemplénvarmegjiju čekali. On kakti pleme
nitaš se je za muža oblekel i poganjal je 
konje Njegvog Veličanstva. Po hudim brežnim 
pirtu je tak spamctno tiral konje, da ga je 
Njegvo Veličanstvo ni mogel dosla hvaliti

Kad su do cilja došli, zapita kralj po 
nemškem svojega adjutanta, da skim bi 
mogli nadariti ovoga dobroga kočijaša? Na 
pitanje je sam kočiš dal odgovora: — Milost 
prosim za svojega, koj se v reštu muči. — 
Vladar nije nikaj odgovoril, nego né dugó 
mu je brat sloboden bil. Komáromy je uvék 
gizdav bil na ov dogodjaj.

M lin a r  i  m e tin .

Vu Komároinu je Csukás Benő mlinar 
50 frti zaostatka imel od štibre, zbog česa 
bi mu 28-ga, oktobra licitacia bila. Csukás 
je prije jeden den išel k purgarmeštru i pro
sil je, da ga još nekoje vréme počekaju. Ali 
ov mu nije posluhnul prošnju, na kaj je 
Csukás dimo odišel i plačuc je pripovedal 
to ženi. Svojemu sinu, gdo je doktor vu 
Komáromu je nikaj ne hotel povedati. Na 
večer je odišel v melin, opravu si je vun 
del na breg Duna ve, na veslo je jedno par 
reči napisal svojoj ženi, zatem je vužgal 
krova i legel se je v svoj krevet. V jutro 
su ga kak vuglen zgoretoga našli med 
ruševinami melina.

S e ffu rn a  d e  v o jk a .

Vu Hegyköz-Kovácsi zvanoj občini je 
na delo odišel sa Ženom Sárga János poljo- 
delavec. Decu su doma ostavili i z bedaste

navade nje zaprli v hižu. Ova troja deca 
su vezda nekak do šibic došla i po igrači 
su si i ognja zakurila. Sva troja bi nutri 
zgoreli, ako nebi to v pamet žela susedno- 
ga zemeljskog gazde kči. Ona, kak je dima 
zapazila, je prek odbežala, vrata je gori vtrg- 
la i oslobodila troju decu iz goreče hiže. 
Prek nje je dala ravno dimo dobežajučoj 
materi. Ona je javkala, kaj pak či bi njoj 
deca zgorela? More biti se vezda navči, da je 
decu samo né dobro ostaviti.

K u l!k o  Soldatov j e  n a  s v č tu ?

Po céloj zemlji je v službi 5 millión 
250 jezer soldatov? Ako pak bi tabor vun 
zišel 44 millioni 250 jezer ljudi bi došlo 
pod oružje s rezervisti i s drugimi. Ako bi 
ovi šteli skončati druge ljudi, bi na svakoga 
32 došli, za tem pak bi mogli jeden dru- 
goga skončati, a zadnji? — On bi se v 
glavu strelil!

M a le  n o v o s t!  i z  M e d jim u r ja .

Nesreča, Ginter József 75 Ijet star gaz
da vu Egyeduti je kuruzinje pe'jal iz polja, 
ali na putu je iz kol doli opal, pak su ga 
konji tak zgazili, da jeza nekoju vuru vumrl.
— Prisega regratov. Vu Čakovcu usta
novljenih dsidás-ov (ulanuš) regruti su no
vembra 1-ga deli doli soldačku prisegu.
— Na čakovečkoj postaji je ovoga 
meseca 2-ga vu Polstrau iduči cug neho- 
tomice ostavil 11 vagonov, zbog česa je 
onda niti brzovlak ni mogel iti prije, dok 
nije jedna mašina ovih 11 vagonov od
peljala.

C  i r  k  v en o .

Nadbiškupski duhovni Stol u Zagrebu, 
pod brojom 1367. dal je medjimurskim žup
nim uredam sledeču hvaljevrédnu naredbu.

Preuzvišeni gospodin kr. ug. ministra 
za bogoštovlje i nastavu izvolio je još prošte 
godine, okružnicom od 14 listopada 1898. 
broj 1196. praes. odrediti, da se u svrhu 
trajne proslave uspomene na nikada zabo- 
ravnu blagopokojnu caricu i kraljicu Jelisa- 
vu, koja je Ugarsku tolikimi dokazi ljubavi 
obsipala, od sada svake godine dne 19. no
vembra, ili ako bi taj dan pao na nedelju, 
sliedečog dana drži žalobnu svečanost u ško- 
lama.

Ta svečanost imade odpočeti sa služ- 
bom Božjom (sv. misom), kojoj imade škots
ka mladež pod vodstvom svojih učitelja pri- 
sustovati, za tim imade u školskoj zgradi 
ravnatelj ili koji od učitelja držati svečano 
slovo na uspomenu blagopokojne carice i 
kraljice i napokon imade se svečanost zak
ljučiti sa *Hymnom« Kölcseyevom.

Usi jed toga ovimé poživljeni svu veleč, 
gg. župnike dvaju medjumurskih kotara, da 
shod na uči ne, kako bi se gore navedenoj 
visokoj ministarskoj naredbi što točnije i što 
Ijepše udovoljilo.

U Zagrebu, dne 6. sludena 1899.

Ju raj nadbiskup.

\ nogo peneze si pnspara on, koj pri 
MA YER SALAMONU (drugač Hochsinger vu 
Čakovcu, poljeg kloštra) si priskobi šta cunske 
potreboče. Pri njem je  moči sve vu najfale- 
šoj cčni kupiti, pokehdob hude svoj štacun 
poljeg razprodaja, do kraja zaprl.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

vato činilo, pošli su nekoji za njim. da vide 
kaj je na stvari.

Dievojka je išla po ulicah varoša. a na 
zadnje je i izvan varoša došla. neprestano 
se ogledavajuč, jeli ju officir sliedi. Napokon 
je prikaze u jednoj dubokoj grabi izvan va- 
raša nestalo. Svi koji su ju sliedili, kad im 
je officir povedal, da je ovde na jedan krat 
zniknula, su si ono miesto označili kame
njem, a drugi dan je odredil soldate, koji 
su na tom miesto kopali i iskali. 1 eto! Od
kopali su trupla dvih mladencah, koji su se 
poslie\ienčanja na svatbeno putovanje dali, 
kak to i danas mnogi, kojim more bili, či
ne. Ove mladence je njihov kočijaš na onom 
miestu umoril, porobil i onda zakopal, a kad 
ih dugo nije bilo domov, mislil je svaki, da 
još okolo po Italii ili kud drugod putuju, 
pak da im nemora hudo iti, pošlo se tako 
dugo nevračaju domov.

I ovak je sada bil cieli zločin odkrit, 
kučiš na odgovornost potegjen i polag zas
luge za svoj zločin kaštigovan.

Na koncu hoču još jednu senju povedati,

koju sam čul iz ustah sainoga onoga, komu 
se je sanjalo.

Bilo jc godine 1860., kad je plebanuš 
Vuk iz Jalžabete pri Varaždinu sanjal, da 
siedi svojim priateljom Kišič-om, učiteljem iz 
Vinice, za stolom; na jedan krat se odpru 
od sobe vrata i nutar stupi njihov onda 
več pokojni prijatel Sluinski te ili prstom k 
sebi pozove. Vuk prstom pokazavši na se, 
kik de pita jeli on; ali Sluinski kimne gla- 
vom, de ne, te pokaže na Kišiča. Kišič se 
odmah stane i odide za Sluinskiem, a Vuk 
se na to probudi. Težka senja! Stane se 
užge svieču i pogleda na uru. Bile su baš 
dvie ure po pol noči.

Plebanuš Vuk je odmah u jutro Čudnu 
i težku senju pripoviedal, a zatim je otišel 
mešu služit. Poslie meše pri zajtreku mu je 
jeden dečko iz Vinice donesel list od pleba- 
nuša Firholzera, da je nočas u dvie ure 
Kišič umro.

Kaj velite na to?
E m . E o l la y .
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