
72

X IX . évfolyam. Csáktornya, 1902. április 27-én. 17. szám.

A lap szellem i részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
K iscliel Fiilöp könyvkereskedése. 

Ide kü ld en /ő k  az előfizetési dijak  

nyillterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elragadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. írod. Bécsben, 
Schalek H., Dukes M , Oppelik A. 
• Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

HlrUetésik {utányosan számíttatnak, M egjelenik hetenk in t egyszer: vasárnap. Nyilttér petitssra 20 Ilii.

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

Társadalmi nevelés.
Forduljunk bármerre, mindenütt sok jó 

és helyes nézetei és javítási törekvést talá
lunk. Buzgólkodunk az egész társadalom 
eddigi rendje ellen; de a javulás mindig csak 
a s z a v a k b a n  marad, s a tettekhez soha 
se juthatunk a nagy szóáradat miatt.

Mindenben csupa elmélet vagyunk, de 
a gyakorlatot kerüljük, attól félünk és me
nekülünk tőle.

Így van ez a n e v e lé s n é l  is!
Ma mindenütt erősen buzgólkodnak a 

militárizmus ellen; mindenki, legyen az kis 
vagy nagy birtokos, munkás vagy hivatalnok, 
érzi ennek a tehernek súlyát. Tekintélyes 
hangok tanácsolják a l e fe g y v e r z é s t ;  
minden nemzet lorrón vágyódik a világbéke 
után, s z u r o n y o k  v é d e lm e  n é lk ü l; s 
mégis hogyan közreműködnek a családok 
gyermekeik nevelésénél arra, hogy az uj 
nemzedékben nyilvánuljon a katonai iusti- 
lucziónak szükségtelensége V

Nézzük e9ak meg, mit csinálnak e te
kintetben a szülők?

Az atya vagy az anya, kis fiaiknak 
rendesen oly tárgyakat adnak ajándékok 
gyanánt, a mely tárgyak folyton csak k a to 
n á s k o d á s r a  figyelmeztetik őket Adnak a 
gyereknek katonasapkái, vagy csákót, kar
dot. puskát és ha a család jóbbmódu. egész 
katona egyenruhát

Az igy feldiszitett. kicziczomázolt fiúcs
kával sétálgat az anya. büszkén mutogatván 
az uralkodó viszonyok íerdeségét.

A férj buzgólkodik, sőt hevesen szóno
kol, agitál a gyűléseken a népek kiszipolyo
zása ellen, a m il i tá r iz m u s  által; a feleség 
pedig vezeti és mutogatja az utczán a kis 
katonákat. Egyébiránt az okos atya o t th o n  
arra betanítja és begyakorolja a kis fiát, 
hogy ha egyenruhában van, akkor tiszteleg
nie, szalutálnia is kell. E czélból ő maga 
áttanulmányozza vele az egész »salutir übun- 
gokat«. megtanítja a vezényletre iss a fiúcska 
azután az udvaron más gyerekeket: kom- 
mandiroz.

így tehát folyton úgyszólván a bölcső
iül kezdve katonáskodunk; mint gyerek ka
tonáskodik mindenki, legalább papiros csákó
ban és fakarddal; mint ifjú már valamely 
egyesületnek tagja, de csak olyannak, mely
nek van egyenruhája, és diszgyakorlatokra 
is jár. Midőn pedig végre csakugyan beso
rozzák, akkor eleinte kicsit busul és sir is, 
de azután mégis csak büszke arra, hogy ő 
k a t o n a ; s midőn igy hazatér mint »káplár«: 
mennyi lárma, mennyi öröm van a házban! 
S alig hogy leteszi a katonai egyenruhát, 
rögtön fölveszi valami egyesület egyenruhá
ját, s úgy megy ez az egész életen át. foly
tonos kalonásdi parádéval.

Nem is csoda tehál. hogy senki sem 
veszi komolyan azokat a re s o lu c z ió , azo
kat a határozatokat, Helyeket a militárizmus 
ellen hoznak; mert mindenki tudja, hogy 
beszélnek s Írnak csak azért, hogy a nyelv
készlet ki ne apadjon.

Ha pedig az irányadó tényezők egyen
ruhát igémének az egész nemzetnek, akkor 
is talán beleegyeznének és sokan a lakaj 
uniformissal is megelégednének.

Azért lett csak gunylárgyává a h á g a i 
békekonferenczia is. mert hiszen rögtön az
után még inkáb fegyverkezett minden hata
lom és még jobban fizetett minden nemzet 
mint azelőtt.

S igy folyton radikálisak maradunk.de 
csak elméletben; gyakorlatban pedig katonás
kodunk erősen azon indokolással: s i v is  
p a ce  rn. p a ra  be 11 u m !

Veszek egy más példát, a mely hasonló
képpen megvilágítja társadalmi nevelésünk 
csúnya oldaláL

Ma az általános jelszó, söl szabály az. 
hogy az ifjú nemzedék lehetőleg r e á l i s a n  
neveltessék, hogy az igy oly praklikus ifju- 
sággá váljék, a mely végre megértené a mai 
élei lolyását.

És mire neveljük az uj nemzedéket?
Neveljük a legrosszabb, sokszor káros 

romantismusra. A gyermekek olvasásra kap
nak regényeket, melyek izgatják képzelő te
hetségüket és romántismusukat és lesznek 
belőlük ábrándozókal. romantikus bolondo
kat vagy gyakran oly hősöket, kik a rablást 
és gyilkolást jó eszközöknek tekintik ahhoz, 
hogy nagyzási és dicsőség utáni vágyukat 
kielégíthessék: azt a vágyat, melyei alkal
matlan, sőt demoralizáló regények olvasása 
bennük ébresztett.

Olvassátok csak a bírósági jelentéseket, 
ezekből látni fogjátok, hány olyan szeren
csétlen gyilkos, rabló és más gonosztevő 
vallotta be, miszerint csakis a véres regények 
okai annak, hogy belőlük oly emberek let
tek, kik teljesen elveszlek a becsületes élet
re nézve.

És nézzetek csak be a mi csárdáink
hoz: hány jó hasznos könyvel találtok ott? 
Gyakran egyet sem. néhány csúf regényen 
és a naptáron kívül!

Ily nevelés van családainkban.

További nagy akadály a nevelésnél az, 
hogy a szülők rosszul lógják föl az iskolai 
nevelést, azt hívén, miszerint nevelési köte
lességük megszűnik azzal, ha a gyermek is
kolába megy: holott mégis csak a két ténye
zőnek, t. i. az iskolának s a családnak 
együttműködése vezethet a kívánt czélhoz

Egyébiránt, nem egy szülői ismerek 
olyant, a kik gyermekük hóhérját, kínzóját

látják a tanítóban és gyakran ellentétbe he
lyezik magukat az iskolával; holott éppen 
itt az összhang okvetlenül szükséges. Külön
ben lehetetlen az a folytonos felügyelet, melyre 
szüksége van a gyermek életének.

Csakis az iskolának és a szülői ház
nak egyetértése, üdvös együttműködése lehet 
biztos záloga és nélkülözhetetlen föltétele 
annak, hogy az ifjúságból hasznos tagokat 
nyerjen a család, becsületes polgárokat a 
haza!

Ez hivatása, föladata a helyes tá r s a -  
dal m i n e v e lé s  nek.

C se lk ó  Jó z s e f .

Védekezzünk a szűlö-lisztharmat ellen.
A szőlő nagyszámú betegségei közül 

kellő van olyan, mely évröl-évre megtámadja 
szőlőtőkéinket és igy az ellenük való véde
kezést a legfontosabb munkák közé kell im
már sorolni. Ez a két betegség a peronos
pora és az oidiutn.

Mindkettő egyaránt veszedelmes, mert 
megakadályozza a fürtök kellő kifejlődéséi 
és kellő időben való megéréséL Mig azon
ban a peronospora ellen való védekezés 
szüksége már a köztudatha ment át és egy- 
szer-kétszer jól-rosszul a peronospora ellen 
jó formán minden szőlősgazda védekezik, 
addig a liszlharmal (oidium) ellen való vé
dekezés terén még nagyon el vagyunk ma
radva és igen sokan, kik az elmúlt eszten
dők mulasztásai lolylán, ugyancsak draga 
tandijai fizettek, még mindig nem vehetők 
rá. hogy a szőlő ezen legveszedelmesebb el
lenségével szemben a kellő óvinlézkedésekel 
megtegyék.

Téves tan az. hogy az oidiumot okozó 
gombáknak téli alakja nincs s igy magában 
a szőlőben egyik évről a másikra a liszt- 
harmat betegség át nem öröklődik, hanem 
mindig külső (ismeretlen okból és helyről 
származó) fertőzésre van szükség, hogy a 
liszlharmal ismét kifejlődhessék. Igenis ismer
jük ma már az oidium téli alakját, mely a 
szőlőtőke régi fáján szokta a telet átélni, 
hogy már kora tavaszszal létrehozza a fiatal 
hajtásokon azokat a góczokal, amelyekből 
egész nyáron rajzik ki a veszedelmes gomba. 
Istvánffi Gyula dr, a központi szőlőszeti kí
sérleti állomás igazgatója hozta a mull év
ben ezen megfigyeléseit nyilvánosságra és 
véleményének helyességét úgy a külföldi 
tekintélyek vizsgálatai, mint ezernyi — a 
védekezés elmulasztása folytán — károso
dott gazda szomorú tapasztalatai igazolják

Azért mindenütt, ahol a múlt évben 
vagy előzőleg lisztharmat mutatkozott, s igy 
igen valószínű, hogy ez a betegség az idén 
is fel fog lépni, okvetlenül védekezzünk el
lene kétszer-háromszor a szerint, hogy az



időjárás alkalmas-e az oidium terjedésének,! 
vagy sem. Egyszeri előzetes .édekezést min
den szőlőtermelőnek a legmelegebben kell 
ajánlani, mert ott is. ahol eddig nem jelent-* 
kezelt ez a baj. épenséggel nincs kizárva, 
hogy az idei enyhe és fölötte nedves tél 
után tel fog lépni és az elővigyázatot nem 
tanúsító szőlősgazdának erzekre menő káro
kat fog okozni.

A legalkalmasabb, legbiztosabb és leg
tartósabb hatású ellenszere a liszlharmatnak j 
a dr. Aschenbrandt féle »rézpor«, melyet 
Magyarországon egy fővárosi előkelő kémiai 
gyáros állít elő és a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete hoz forgalomba Ennek a por
nak nagymennyiségű preparált réz és mész- 
hydrát tartalma van, ami a kifujlatott szert 
oda tapasztja a növényhez és olt tartja ad
dig. mig a levegő a kellő hőfokra felmele
gedett. Ez a tulajdonsága a »rézkénpor« ha
tását függetlenné teszi az időjárástól. A dr. 
Aschenbrandt-féle »rézkénpor« használata 
tehát már ebből az okból összehasonlítha
tatlanul előnyösebb, mint a tiszta kénporé. 
A rézkénporból a két háromszori használat 
feltétlenül elegendő, mig a tiszta kénport leg- 
alább 3— 4-szer. de sokszor 5 — li-szor kell 
(»gy nyáron használnunk, ha a sikerről biz
tosak akarunk lenni.

Amellett sokkal kevesebb anyag is kell 
a rézkénporból mint a tiszta kénporból, mert 
a legfinomabb kiporozott réteg is, állandó
sága lolylán elegendő arra. hogy a szőlőtökét 
az oidiumtól megvédje

Végül a rézkénpor jelentékeny rézgálicz 
tartalma miatt olyan helyeken, ahol a pero
nospora nem szokott veszedelmes mérvet 
ölteni, vagy ahol évek hosszú sora óta esz
közölt lelkiismeretes védekezés folytán soha 
ki nem fejlődhetett, az első es a harmadik 
permetezést is helyettesítheti. Ily esetben tehát 
a sokkal költségesebb permetezés elmarad
hat és a rézkénpor úgy a peronospora, mint 
az oidium ellen megvédi teljesen a szőlőt

Iskolai látogatás.
A nagyinéltóságu vall. és közoktatás

ügyi m. kir. miniszter ur O Excellenliája I. 
év márczius hó 8-án 779. sz. a. kelt magas 
rendeletével Páslhy Károlyt, a kecskeméti 
polg. leányiskola igazgatóját és Kecskemét 
város összes elemi iskoláinak tanügyi refe
rensét. mint az Orsz. Közokl. Tanács tagját 
kiküldötte, hogy a Csáktornyái áll. polg. le
ányiskolánál a mathematikai és természet
tudományi tárgyak tanításáról és a községi 
elemi iskola általános tanulmányi állapotáról 
neki, az Orsz. Közokt. Tanács utján. írásbeli 
jelentést legyen.

Nevezett miniszteri kiküldött f hó 20- 
án érkezett Csáktornyára, hogy megbízatásá
nak elegei tegyen. Az indóháznál a polg íiu- 
és leányiskola és a közs. elemi népiskola 
igazgatói. Pálya Mihály és Pólyák Mátyás 
fogadták és üdvözölték a megérkező! a két 
intézet tanítótestületének nevében .A szívé
lyes kölcsönös üdvözlések után a miniszteri 
kikiilddölt a két igazgató kíséretében az áll 
polg. iskola helyiségébe hajtatott, a hol ennek 
Ili vata los helyiségében, mint az intézet igaz
gatójának vendége, meg is szállott

Hétfőn, április hó 21-én, megkezdette 
működését és először az áll. polg leányis
kola tanulmányi állapotát tette tanulmánya 
tárgyává. Az osztályok meglátogatása előtt 
azonban még a könyvtárt és szertárakat 
szemléik meg és az intézet egyéb viszonyai

ról in forrná Itatta magát röviden az intézet 
igazgatója által. Ezeknek megtörténte után 
fogott csak az osztályok látogatásához. Dél
előtt sorba vette az I. II. és IV. osztályokat, 
és mindegyik osztályban egy-egy órát idő
zött, meghallgatván az illető szaktanitónőnek 
előadását és figyelvén tanítási módszerét és 
a növendékekhez intézett kérdései által pe
dig maga is törekedett ezek készültségéről 
és az egyes tantárgyakban tett elhaladásuk
ról meggyőződést szerezni. Délelőtti tanítás 
bevégzése után. 11 — 12 óra között, a polg. 
iskola igazgatójának kíséretében, a helybeli 
kulturális intézetek élén álló, áll isk. gond
nokság és közs. iskolaszék elnökeinél. Zieg- 
ler Kálmán kir. közjegyző és Zakál Henrik 
ügyvédnél, továbbá az áll. tanítóképző-inté
zet és a közs. elemi népiskola igazgatójánál 
hivatalos, Alszeghy Alajos áll. polg. iskolai 
tanárnál pedig bizalmas látogatást tett.

Ugyanaz nap délután meglátogatta a III. 
és még egyszer a leányiskola IV. osztályát. 
Délutáni előadás befejezése utána leányis
kola összes osztályainak számtani írásbeli 
dolgozatait, valamint mértani és szbadkézi 
rajzait nézte át. Ezeknek megtekintése után 
kiküldetését ezen intézetnél befejezettnek je 
lentvén ki. az intézet igazgatója előtt a lá
tottak és tapasztaltak felett legnagyobb elis
merésének adván kifejezést, egyben gratulálva 
Bencsák Stana tanítónőnek és az egész ta
nítónői testületnek, búcsút vett az intézettől, 
hogy másnap a községi elemi népiskola ta
nulmányi állapotát tegye tanulmánya tár- j 
gyává.

Kedden, április 22-én, a községi elemi 
iskola került sorra. Délelőtt meglátogatta az 
I fiú-, a II., IV. leány-, a 11. Ili és IV-ik fim 
osztályokat; délután pedig az l. és 111 leány- 
osztályt. Egyes osztályokban kétszer is meg- 

j fordult. Majd minden tárgyból kérdezett; de 
leginkább számtan, magyar olvasás, magyar 
nyelvtan, helyes Írás. beszéd-és értelem gya
korlat és földrajziad. Befejezésképpen a 111 
leányosztály növendékeivel énekeltetett is.

A végzett tananyag köréből feladott 
számtani példái és magyarnyelvi kérdései 
kiváló gyakorlati tauférfiura vallottak. Sze
retetteljes bánásmódjával a gyermekek bizal
mát csakhamar megnyerte. Legnagyobb öröm
mel hallgat' ' a beszéd- és értelem gyakor
latokat. hol a gyermekek tiszta, magyaros j 
kiejtéssel feleltek lelteit kérdéseire. Egyáltalán 
az arczárói lehetett leolvasni, hogy mennyire 
gyönyörködik a gyermekek szabatos magyar 
feleleteiben.

Tíz ('»rakor. a 15 percznyi szünet alatt 
megtekintette az intézetnek közel 4000 kö
tet és füzetet tartalmazó könyvtárát, gazdag 
múzeumát, szertárát és egyél) helyiségeit. 
Berendezésére nézve az intézetet a legjobbak 
közé sorolta Miután az oszlálylátogalásokal 
befejezte d. után 3 — 4-ig a lelsö osztályok 
írásbeli dolgozatainak átvizsgálásával fogla
latoskodott Ekkor a tanítótestület összes tag
jait az intézet irodahelyiségébe kérette, hogy 
tőlük elbúcsúzzék s a tapasztalatokról nyi- 

i lalkozzék.
Az egybegyült tanítótestületnek a látot

tak és tapasztaltak feletti teljes megelégedé
sét nyilvánította, úgy a felszerelés, mint a 

| tanulmányi előmenetel dolgában. Hivatalos 
kötelességének tartja - úgymond — a szép 

l eredményért és kitűnő ügybuzgalomérl a 
tantestületnek legbensőbb háláját és köszö
netét kifejezni. A magyar nyelvben tapasz
talt előmenetel örömmel »öltötte el keblét s 

: mint igazi alföldi ember nem mondhat eléggé 
hálál és köszönetét a lanitóleslülelnek egy

bevágó sikeres munkálkodásáért és fárado
zásáért, melylyel ezen idegen ajkú nép kö
zött a magyar nyelv tanításában oly meg
hatóan szép sikereket tud elérni. Ezérl a 
hazafias buzgalmukért az ur Isten áldja meg 
önöket. Azt is mondja, hogy ő itt nemcsak 
vizsgált és tanulmányozott, hanem ismét so
kat is tanult.

A midőn ismételten köszönetét mond 
a testületnek kitartó nehéz munkálkodásáért, 
egyúttal arra kéri. hogy folytassák továbbra 
is ily buzgósággal áldásdus működésüket, 
hogy édes hazánknak derék s nyelvükben 
is igaz magyar honfiakat és honleányokat 
neveljenek. Ezek után további működésükre 
az Isten áldását kéri, a testület minden egyes 
tagjával kezet fogva búcsút vett a neki oly 
kedvessé lett intézettől s annak tantestüle
tétől, azután a fél 5 órai vonattal kikülde
tésének másik helyére, Zala-Egerszegre uta
zott. Az elutazáskor az indóháznál tisztele
tére megjelentek Pálya Mihály igazgató és 
Alszeghy Alajos áll polg isk. tanár, kiktől 
mint régi ismerősöktől a legmelegebben el
búcsúzott.

K  Ü L Ö  N F i i  L É  K.

Halálozás. Simon Nándor éleiének 
38-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 
18-án Csáktornyán elhunyt. Temetése 19-én 
délután 4 órakor nagy részvét mellett történt 
meg. Az elhunytban Dobosy Elek helybeli 
közs. isk. tanító sógorát gyászolja Legyen 
emléke áldott!

—  Köszönetnyilvánítás. A magam és 
nőin, valamint sógornőm nevében háláiéit 
szívvel mondok forró köszönetét mindazok
nak. kik felejthetetlen szegény sógorom, S i
mon Nándornak elhalálozása alkalmából igaz 
részvétüknek oly jóleső és kegyeletes mó
don kifejezést adni szíveskedtek Csáktornya, 
1902. április hó 22-én. Dobosy Elek. közs. 
isk tanító

—  Halálozás. Kozma Márton rácz-ka- 
mzsai vendéglős, birtokos, általánosan tisz
teletnek és szeretetnek örvendett neje szül 
Hozás Francziska, súlyos betegen vitetett e 
hó elején a gráczi klinikára, hol megoperál
tatott. A műtét után mintha javulás állott 
volna be, mégis I. hó 15-én elhunyt 58 éves 
korában. A megboldogult hült teteme 17-én 
helyeztetett örök nyugalomra a gráczi Szent 
Péter sirkerlben Az elhunytat férje, szerető 
anyja, leányai, fiai. unokái és igen nagyszámú 
rokonsága gyászolja. Lengjen áldás és béke 
porain!

Gazdasági tudósító A földmivelés- 
ügyi miniszter Tónika (iyörgy urodalmi ispánt.

! szentrókuspuszlai lakost Zalavármegye Csák
tornyái járására a gazdasági tudósítói liszt
tel megbízta.

Adókivetö bizottságok. Az 1883. évi 
XLIV t.-cz. 19. §-a alapján az 1902 . 1903. 
és 1904. évekre Muraköz területén levő 2 
adóhivatali kerületre nézve az egyenesadó 
kivető bizottságok tagjainak névsora követ
kezőleg állapíttatott meg. I A Csáktornyái 
adóhivatali kerületben: Molnár Elek elnök,

I Tóth István elnökhelyettes: Tóth István, 
I Czvetkovics Antal. Muray Köbért. Mayer 
Salamon rendes tagok: Prusatz Alajos, (iráner 
Miksa. W ollók Dezső, Szilágyi Cyula pótta
gok. 2 A perlaki adóhivatali kerületben: dr 
Böhm Szidney elnök. Tamás János elnök
helyettes; Sípos Károly. Tamás János. Ilirsch 
b r Ódon. Varga János rendes tagok. (Havi-



na András, Ebenspunger Miksa. Spitzer Jó
zsef, Kerenás János póttagok.

Vásár áthelyezés. Ürávaegyház köz
ség kérelmére a kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy ott a f. évi augusztus hó 
10-re eső országos vásár ez évben kivétele
sen folyó évi augusztus hó 11-én tartas
sák meg.

—  Sertésforgalmi korlátozás. A sertés
vésznek Ausztriába történt behurczolása mi
att a sertéseknek bevitele a Csáktornyái és 
perlaki járásokból tilos.

—  Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a 
lapunk mai számában megjeleni Bihari Ede 
hirdetésére.

—  Állategészségügyi kimutatás Mura
köz területén f. hó 13-án a hivatalos adatok 
alapján: ivarszervi hólyagos kiütés: Vili. 
Hegykerülel 1 u., Lapány 1 u., Zsedény I 
u , Mura-Vid 2 u.; serlésvész: Belicza l u . 
Lapány 1 u., Alsó-Pusztákovecz 1 u.

—  Országos vásárok Muraközben a 
jövő május hó folyamán a következő helye
ken tartatnak országos vásárok: május 1-én 
(csütörtök) Mura-Szerdahelyen, 3-án (szombat) 
Szent-Kereszten, 20-án (kedd) Perlakon és 
22-én (csütörtök) Szent Ilonán.

Kérelem a Muraközi Tanitókör tag
jaihoz. Igen lisztéit Tagtársak! Tisztelettelje
sen kérem a t. tagtárs hölgyeket és urakat, 
hogy úgy a f. tanévi tagsági dijaikat, mint 
pedig eddigi hátralékaikat a Bottornyán tar
tandó közgyűlésen (május hó 10.) kiegyen
líteni szíveskedjenek. Kíméljék meg a kört 
a felesleges postai költségektől, engem pedig 
a sok írástól. Csáktornya, 1902. április hó 
24-én. Brauner Lajos ügyvezető alelnök

— Értesítés. A Muraközi Tanitókör el
nöksége ez utón értesili a kör t. tagjait, hogy 
a f. év május hó 10-én Bottornyán tartandó 
közgyűléskor, a közgyűlés után Neufeld La
jos vendéglőjében társas ebéd lartatik. egy 
leriték ára (bor nélkül) 2 korona.

Államsegély. A vallás és közokta
tásügyi miniszter a helybeli Kisdedóvó-Egye- 
sület évi szükségleteinek fedezésére fiOO kor. 
államsegélyt utalványozott ki.

Lopások. Vukovics Márton várhegyi 
lakos kárára mull hó 16-án virradóra nyi
tóit udvarán álló félszerében elhelyezett ga
bonás hombárból 10 klgr rozsot 6 kor és 
egy hordóba helyezett polvás lóhere magot 
2 korona, összesen 8 kor. értékben elloptak. 
A stridói csendőrség a nyomozást megejtvén, 
lettesül Bukovnák Péter várhegyi lakos de- 
rittelvén ki, ki a gabonát adóssága fejében 
már Topiák János várhegyi lakosnak eladta, 
hol az feltalálva, bűnjelként lefoglaltatott. A 
tagadásban levő lettes a kir. járásbíróságnak 
feljelenletett. — E. hó 13-án az éjjeli órák
ban Vesják Orbán tótfalusi lakos szobája 
ablakát ismeretlen egyének kézzel befeszitet- 
ték s azon át a szobába bemásztak és be
lülről a szoba ajtókat leszedték s a gazda 
kárára több női ruhaneműt 18 kor. 80 fill 
értékben elloptak. A lopott tárgyakat később 
két tótfalusi lakos a szántóföldön megtalálta, 
s az elöljáróságnak átadta. A lopással Jámb- 
rovics Ferencz ugyanollaui lakos gyanusittalik, 
ki a nagykanizsai kir. ügyészségnél felje
lentetek.

— Ne mulasszák el a kösz vén yes és csuzos 
betegek a hírneves Zoltán-féle kenőcsöt használni, 
mert e páratlan kitűnő szer még oly betegeknél 
is, kik évek óta szenvednek és különböző szereket, 
gyógyfürdőket eredménytelenül használtak, pár nap 
alatt gyógyulást idéz elő. Kapható Zoltán Béla 
gyógyszertárában üvegenként 2 koronáért Buda
pesten.

— Veszett eb. Nagy ribilliól okozott

múlt vasárnap a délelőtti órákban egy veszett 
eb, mely végig futva a város utczáin, több 
egyént és állatot megmart. mig végre az 
utilános kaszárnyában, hol szintét) egy ka
tonát és lovat megmart, leszuratolt. A meg
mart egyének: tíencze János, Mikácz Jozefa. 
Ivacsics József, Szvacsina Budolf, kik még 
az nap a budapesti Pasteur intézetbe elszál- 
littatlak. Ezen alkalomból Csáktornya nagy
község elöljárósága figyelmezteti az összes 
ebtulajdonosokat, hogy a járás főszolgabirá- 
jának 1604/kig. 902. számú végzése folytán 
valamennyi kutya Csáktornya nagyközség 
területén f. hó 20-tól számítva 40 napig 
megkötve tartandó, vagy pedig harapás ellen 
biztos szájkosárral ellátva, pórázon vezettes
sék és hogy a 40,000/888. számú földmive- 
lésügyi miniszteri rendelet ellenére szabadon 
járó kutyák a gyepmester által azonnal ki
irtatnak.

Vadászgyönyörüseg. Vadász embernek 
legnagyobb gyönyörűsége telik abban, ha sok fá
radsággal szerzett zsákmányát, mint vadászati tro- 
phaeát szobái díszítéséül felhasználhatja. Különösen 
értékes is az olyan állat praeparáluma, amelyet 
arra hivatott szakember készít el megfelelő mód
szerrel. Sok vadász embernek és természetludo- 
mánykedvelőnek vették el kedvét azon, műkedvelők 
által kontárul elkészített állatkitömések amelyek 
eltekintve alakjuktól, még a molyok martaléka is 
lettek. Pedig mily fenséges alakja van egy szép nagy 
sasnak, mint nyitott szárnyú faldisznek. Vagy ki 
ne szeretné szobájába látni az általa lőtt sikelíajd- 
kakast olyan helyzetben, mint éppen lőtte dürrögve. 
Ilyen állalpraeparátumokat a hírneves Katona ál- 
latpraeparátor Budapest Vili. József-körút 13 szám 
alatti laboratóriuma állít elő. K praeparátor volt 
József főherczeg őfensége és az Országos muzeum 
és könyvtár bízz. praeparátora is.

— Az életuntak. Egy pénzsóvár atya szívte
lensége majdnem halálba kergetett két viruló em
beréletet. S. mérnök és B. nagykereskedő leánya 
egymásba szerettek. Az apa azonban milsem akart 
tudni a házasságról és a fiatal kérőnek kijelentette, 
hogy leánya 10o ,<hmi korona hozományt visz a 
férjének és csak olyannak adja leányát, akinek 
legalább ugyanennyi vagyona van. Azonban a mér
nök szegény volt, mint a templom egere. Az apa 
hajthatatlan maradt s hallani sem akart e házas
ságról K nyakasság mélyen elszomorította a sze
relmes párt. Elhatározták, hogy közösen megválnak 
az élettől. A mérnök gondoskodott a revolverről 
és titkos menyasszonyával együtt elkészültek azon 
útra, melyről nincs visszatérés. Szótlanul, lassan 
haladtak a Teréz-körut felé. Amint azonban Török

I A. és Tsa bankháza előtt elmennek, hallják, amint 
egy ur, aki a bankházból jött ki, egy várakozó 
tá' sának egy számot mond, És hozzátette: *100,000 
koronát nyert!« Gépiesen ismételte a mérnök a 
nyerőszámot. »Játszol le is az osztály sorsjátékon ?« 
kérdezte a menyasszony. »Igen.« »És melyik szám
mal?« A mérnök vállat vont: »Ha óhajtod, meg
nézem.« Tárczájából előveszi a sorsjegyet. Az a 
szám volt, melyet most hallottak említeni. Izgatot
tan besietrek Török bankházába, ahol megerősí
tették az örömhírt és boldogságtól sugárzó arczczal 
siettek a keményszívű apához, aki most már bele
egyezett a házasságba. Ks az életuntakból boldog 
házaspár lett.

—  A Csáktornyái áll. tanítóképző-inté
zet első osztályába az 1902./1903-ik tanévre 
felvétetnek, kik életük Ift-ik évét f. évi szep
tember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyer
nek, teslileg épek és egészségesek s a pol
gári-, vagy középiskola 4-ik oszlályál elvé
gezték. A felveendő első-éves tanitó-növen- 
dékek közül 30-an államsegélyben részesül
nek. Még pedig: első sorban a felvett növen
dékek az intézet inlernátusában ingyen lakást 
és mosást kapnak, ezenkívül közülök elő
menetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz képest 
ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 6, 12, 
18, 24 koronának az intézet pénztárába tör
ténő befizetése melleit) az intézel köztartá
sán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelme
zést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvé
nyek f. június hó 10-ig a Csáktornyái áll 
tanítóképző-intézet igazgatóságához külden

dők. A kérvényhez csatolandó: a tolyamodó 
születési bizonyítványa, mull tanévi osztály- 
bizonyítványa, s a jelen tanévi időszaki ér
tesítője, továbbá tiszti orvosi bizonyítvány a 
tanuló egészségi állapotáról és testi épségé
ről, hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kis
korú családtagok számáról és életkoráról s 
a családfő polgári állásáról. Ha a kérvény
hez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, a 
kérvény s mellékletei bélyegmentesek. Csák
tornya, 1902. április 14-én. Margilai József 
igazgató.

— A nagy per, mely ezer év óta tart s ma 
sincs vége. Ezen a czimen jelenik meg Eötvös Ká- 
rolynak legújabb müve az *Egyetértés«-ben. A nagy 
mii első részének közlése az »Egyetértés« máczius 
23-iki számában indult meg, s nincs kétség benne, 
hegy nemcsak Magyarországon, hanem az egész 
világon a legnagyobb érdeklődéssel fogadják majd 
ezt a müvet. A cziin kifejezi a tartalmát, A »nagy 
per«-ről van szó, arról a szörnyűségekkel, isszonya- 
tosságokkal terhes perről, a melynek összes vádjai 
valamikor a kereszténység ellen is irányultak, de 
a melyek, egy körülbelül négyezer éves, a szenve
dés és elnyomatás alatt görnyedő faj ellen újra 
meg újra föltámadnak. Eötvös Károly a maga 
mesteri tollával különösen a tisza-eszlári nagy 
pert fogja leírni, annak összes titkait fogja lelep
lezni s emlékeit, észleleteit, megfigyeléseit fogja a 
közönség elé tárni, üsmertetni fogja ezenkivül a 
buzini pert a 10-ik, ;i sárosmegyeit a 18-ik század
ból és a peéri hasonló ügyet. Eötvös Károly me- 
moirjai eddig is óriási feltűnést keltettek és a kor- 
történelem olyan titkait fedték föl, a melyeket 
senki sem ösmert, a melyekről sejtelme senkinek 
sem volt. De ezek a meinoirok még az élőbbet
eknél is becsesebbek, szinte aránytalanul érdeke
sebbek lesznek. Egy egész üldözött faj sorsára 
vetnek világot ez emlékezések s a szörnyű vérvád 
természetét emelik ki abból a homályból, a melybe 
a fanatizmus, az elvakultság, a vallási őrjöngés 
burkolta, hogy a hiszékenyeket elámitsák és a 
vallási dühöt ébren tarlsák. Ez a per, a tiszaeszlá- 
ri nagy per története lesz annak minden rejtelmé
vel, színfal mögötti mozgalmaival együtt. Eötvös 
Károly, a ki mint védő ezt a pert vezette és 
irányította, nem szakmüvet fog írni ez anyagból; 
nem olyant, a melyet csak jogászok, vagy orvosok 
értenek meg. Ezt a nagy müvét minden érző és 
gondolkozó és minden müveit ember számára irl.i: 
hasonló hozzá a világirodalomban alig van; a ma 
gyár irodalomban egyáltalában nincs.

Nagy emberek gyülekezete. Csodálatos, hogy 
vannak korszakok, a mikor nagy emberek nem 
látogatják a Földet Ilyen a mi korunk is, a mikor 
csak Tolstoj és Ibsen neve gubbaszkodik a világhír 
egén. A többiek nemzeti nagyságok, ha ugyan azok. 
Csodálatos játéka a véletlenek, de sokszor úgy 
látszik, mintha a nagy emberek találkozót adnának 
egymásnak a Földön. Perikies korában a legnagyobb 
görög művészek egyszerre tódult volna a pápai és 
fejedelmi udvarokba. Ilyen volt a XIV. Lajo9 ural
kodásának első fele is: La Fontaine, Moliére, Des
cartes mind megfordultak palotáiban. Ilyen kor 
volt a Shakespeare kora, a mikor Shakespeare. 
Bacon, Baleigh s Utánuk Ben Jonson, rövid idő
közben Milton csaknem egyszerre jártak volt a 
földi téren. XIV. Lajos uralmának ragyogó és fé
nyes korszakát mutatja írásban és képben a Nagy 
Képes Világtörténet most megjelent 158. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet 
írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes félbőrkölésben 10 korona; füzetenként is 
kapható 00 fillérjével. Megjelen minden héten egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi Intézet Részvénytársaság Rudapest, Vili., 
Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

Felelós szerkeszt/) :

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu 1902. 2 7-íra apriliuša. Broj. 17.XIX. tečaj.
Sve pošiljke se tič ut' zadržaja 
novinah, naj se pošiljajaju na 
ime. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižara Kise h el F ilipova, 
kam se predplate i obznnne 

pošljaju.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znastveni i povučijivi list za puk 

Izlazi sv ak i t je d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv ak u  ned elju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol leta . . . \ kor. 
Na četveri leta . . ti kor.

Pojedini hroji koštaju 20 lili.

< »Oznani se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«. »Medjimurske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Važnost plodjenja sadovnoir * 
drevja.

Plodjenje drevja je tak iz gospodarst- 
vene, kak iz zdravstvene strani jako važno.

Važno je iz gospodarstvene strani, jer 
se sa plodjenjem drevlja i glibleša stran zem
lje hasnuje, koja se sa poljodelstvorn nemre 
hasnuvati, nadalje drévo je potrebno k kaj- 
kakvim mešlrijarn. k pohižlvu. za kurili.

Nadalje važno je plodjenje drevja iz 
gospodarstvene strani i zato, jer na vnogih 
mestah gde drugo nebi zraslo, drevo ipa k 
raste i tak hasnovitim délié ono mesto. J a 
kove su velike pečine, gde bor i druga dré- 
va rasteju a na močvarnih mestah pak vr
ba. jalša i t. d. lépő rasteju.

Važno je plodjenje drevja iz zdravst
vene strani takaj. Im je poznalo, da ravno 
onoga déla zraka (széndioxid) pohasnuje 
drevje, kaj je na čovečje télo nezdravo. Za
to je okolo šumah navék lak friški zrak.

Zvun toga vnogo i vnogo liasna ima 
plodjenje drevja. Ali mi od ovili nebudemo 
govorili, stem više buderno pisali o plodjenju 
sadovnog drevja, kaj smo si i pred štivorn 
za naslov vzeli

Ako, kak smo prije izkazali vnogo bas
ni plodjenje drevja, stem više basni jrlodje- 
nje sadovnog drevja.

Sadovno drevje zvun spomenutih has- 
nov i sad donese. koj je sirovi, kuhani pe

čem, posušeni svikak dober i zvun loga vi
no ili žganicu délamo žnjega, tak nam opel 
hasén daje.

1 pri malih gazdih je dobro, ako si vr
ta dvora sa hasnovitim sadovjem posadi, jer 
stem si okolo biže zraka čisti zvun toga čez 
Ijeto k kruhu zdrav dometek ima.

Ako pak koja občina tli okolica iz sa
da luliko plodi, koliko potrošili nije mogoča 
i ako dobroga, plemenitoga sada plodi vu 
trgovinu pusti vu vekše varaša i vu zvu- 
našnje orsage.

Vo Franceskoj jeden mali varaš: Boul- 
bon čez Ijeto zna marulicc löd jezer koru- 
nab dobi notri, vu Nemškoj i miilhausens- 
ke doline 280.000 korún vrčdne črešnje doj- 
deju vu promet, okolica Lyona više 8 mil
ijone dobi za kostanj. Bretagne varaš je 
1891 Ijeta 840 milijonov korun dobil zaja- 
bučno vino (jabučnicu) koju su iz tam plod- 
jenjib jabukah naprešali

Serbia čez Ijeto 2 0 —2 í millione. a Mos
nia 14— 18 milijonov korun dobi za suhe 
slive, koje razpošle vo široki svél.

Ali neidemo j>o tukove példe dalko vu 
straojsko ! Evo Kecskemét i Nagy-Körös al- 
földski varaši su 1894 Ijeta 850,000 koron 
vrednosti marulicah. višnjah i grozdja od
poslali po željeznici. Göncz varašinec čez 
Ijeto D>— IN jezer korun dobi za črešnje a 
Kis-Szeben jrak 20 24 jezer čez Ijeto za
marulice.

Nagy-Maros je 1894-ga za grozdje 580 
jezer korun, a Mármaros pak 1895-ga 512 
jezer korun za jabuke dobil.

Cela Magjarska, da kuliko dobi za sad 
se iz toga vidi, da samo ono kaj je zapisa
no je 1894 Ijeta bilo 1(> millionov korun, a 
kaj pak kaj nije bilo gori spopisano.

Da kakov veliki aldov je to za naše 
gazde sada, kad su cene žilka doli vsele a 
gorice su nam kaj kukvi betegi na nikaj de
li. le tak rokuč da gospodarstvu vu propad- 
nosti je  to — si mislim, da hude svaki si 
prerazmel.

Iz svega toga se vidi. da veliku važnost 
i hasan ima plodjenje sada i na millione i 
millione bi moči bilo zeti iz lak vili okolicah 
koje drugač hasna nenosiju, ako bi je sa 
sadovnim drevjem zasadili i sa lem skop- 
čeno plodjenje marve tirali tam.

Tak su se pomogli Svájc, Belgium. Nem
ška. koje orsage je samo spametno gos|jo- 
darenje pomoglo gori.

Da buderno plodjenje sadvja naj visoko 
zdigli. prvič na svakoj okolici k zraku pri- 
lične nadalje, koje ono ležišče i zemlju vo- 
Iju. mlade drevice moramo imati, koje onda 
vu posadimo.

(»vili odgajanje je  spodobno k čoveka 
odgajanju, vu školi nje držimo, mlade dre
vice zovemo za školce, a školu pak škola 
sadovja.

Ali od ove drugiput! . .

Z A B A V A

-Naš M a x i - .

»Naš Maxi!« — Medju bavarskimi br- 
dinami su svi ovim ljubkim imenovanjem 
nazivali popularnoga hercega Maxa, olea naše 
sirote blagopokojne kraljice Jnlžabete. Njega 
je puk radi njegove jednostavnosti ljubil i 
obožaval nad sve. Ako je »Maxl« u lietu 
došel u Murnau, pak se je na štaffelskom 
ili Kohelskom jezerišču zadržaval, pak onda 
je u svojem svakdanjem jednostavšem ka- 
putu znal u občinsku krčmu dojti i tam si 
na klup za dugim stolom sesti znal: — no, 
to veselje puka bi vi onda morali videti Tu 
se je od veselja juhuškalo a seljaci su se 
samo onak plesajuč u okrugu vrteli, a naj- 
mre pak ako je  herceg Max još ktomu u 
citaru zaigral. On je bil majstor u igranju 
citare, pak je  navadno na svojih šetnjab po- 
suda citaru u jednoj vrečici na plečih sobom 
nosil, onak na prilik u, kak čakovačka i pre- 
ložka školska dieca svoje knjige noše, kad 
idu u školu Tam gde u šumi si je  onda zanl 
na kakovem podrtem hrastu počivajoči, svo
je citare iz torbice van izvleči te metuuvši 
je na koliena, znal je iz njihovih žicah gla
sove izvabili, da su isii kosi islavulji u šumi

zamuknuli. te prisluškivati pričeli, kakov |< 
to majstor od nekud sim došel. koj liepšr 
zna igrati, nego oni sami.

»Naš Maxi,« — kak sam več rekel, bi 
je majstor mužikaš na čilari te umielnost 
nije niti najmanje za svojim učiteljem, m 

I citari virtuozom IVIzmažerom zaostajal. Or 
je na tu svoju umielnost bil lak gizdav i dc 
nje je (oliko držal, da se je jednoč u družlvt 

|svojih visokih prialeljah posve ozhiijno iz 
razil, da bi se prije i radje svoga bercežkog? 
naslova odrekel, nego svoje umielnosti u ig 
ranju citah*. On jr  sam osobno i svoju diecr 
ženskoga spola jrodučaval u igranju citare 
pak je sloga i naša pokojna kraljica, nje 
gova kčerka, — kak lo pripoviedaju, kojiu 
je to dobro poznalo, -  bila u citari večii 
umielnica, nego li u klaviru, akoprem je 
ovoga dobro igrala.

Herceg Max je osobito rado imal, akc 
je neprepoznal ostal i on je dosta toga pro- 
puloval i j)o krčmah proigral, a da ga nisu 
prepoznali. pak je onda u to ime i moral 

hočeš, nočeš od mnogoga drvodelav- 
ea i dietiča pruženi groš za igranje, zalival- 
nosi j u primili i u žeji »pravili, ako je hotel 
da ga m-prepoznaju

Boču o njem ovdedvielri prijioviedali 
Jednoč se je  herceg Max na legerns-

kom jezerišču prošelel malo u šumu. daka- 
ko svojom torbom s citarami na pleči. Kad 
je natrag išel. ulovil ga je deždj; ali na sre- 
ču bila je tu baš nieka esarda blizu, a poš
to je u n joj bilo več više Ij udih, koji su se 
tu pred deždjorn zaklonih, — sami delavci 
drv iz šume i dečki i dievojke iz okoleš- 
njih sienekošah. koje je  deždj pri posprav- 
la.i|u siena ulovil, to je onda i naš herceg 
veselim povikom: »l!o|). sapraholt lo ti 
je liepo vrieme!« u esardu skočil Doziral ga 
nije nitko, pak ga je svaki držal za puluju- 
čega obrtničkog dietiča. Ali kak su svi širo
ko poglednuli, kad on iz svoje torbe izvleče 
citare te pridne u uje onak majslorski igrali, 
kak oni još nikada nisu culi. On bij) su se 
pričeli dečki sa onimi tučnimi bavarskimi 
dievojkami uokrug vrteli, da je lo samo 
copkalo. deždj pak je vani curel po svojoj 
volji — nikaj zalo

Kad je deždj prestal cureti a mlajšimi 
se je do volje naplesala, sabral je jedan iz
med plesačah od ostalih, od svakoga po groš 

po pfening ili koliko je koj mogel dati 
u svoju kapu, te |e onda veselo lu svotu 
od kakovih 40 50 krajcari zesipal iz svoje
kape u mužikašem riečmi: »Kvoti mužikaš 
ii(‘kaj za Ivoj Irud. j»ak si sad moreš kupiti 
čašu pive I klobasico'« Dakako. da je
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I. Škola sadovja.
Kak smo vet* zadujič rekli cilj sadovne 

Skole je odgajanje za vun posaditi zdravih 
malih drevah.

Jer povanje sada samo tam cvétje, gde 
cépe dobro odgojene i prilično né za veliku 
cénu dosta more dobiti čovek, zbog toga je 
svikak potrebno, da gdé hočeju sada povati 
kaj imaju školu sadovja

Ali ako bi gledali vu drugih orsagah 
Kurope i vu Severnoj Ameriki i ako išče
mo, kak moreju ove tuliko sada povati, bu- 
demo na hitroma spazili, da vu Severnoj 
Ameriki vnogi gazdi su si sami napravili 
škole za sadovje i zvun toga ga tam vnogo 
i vnogo trspovačnih sadovnih školah.

Franceska i Belgium velike sadovnja
ke si je ravno tak iz privatnih i trgovičnih 
sadovnih školah kupljenimi drevami nasa
dila. —

Svájc, Wurttenberg, Baden, Sax, Češka, 
Štajerska, Tirol su si iz občinskih i kotars- 
kih sadovneh školah napravili one velike 
sadovnjake, koji su nje glasovitimi napravili.

Akoprem su sadovne škole, — gdo gud 
je postavi raznovrstne, te vnogo ciljov ima 
ju, ipak vu jednim su sve jednake; tojest, 
da sadovno drévje hočeju povati.

Jesu školske, orsačke, občinske, društ
vene, privatne sadovne škole.

Da su Stayerska i Tirol, tak glasovili 
postali zbog sada, to samo tamošnjim navu- 
čileljom moreju zahvalili. Fak je i on narod 
poslušen svojim navučiteljom, nije tvrdoko- 
ren, kak vnogi zmed naših, jer zna, da gdo 
se vuči on več zna, kak koj samo negda 
negda zeme knjigu vu ruke.

I prinas najviše sadovneh školah gosp. 
učitelji imaju vu rukah i ako hudu nje lju
di posluhnuli, za malo vréme budeopetjed- 
na. znamenita izvorna grana, gdé bude gazda 
peneze dobil.

II. G usenice.

Malo gdé su lak tvrdokorni ljudi, kak 
po nekolekih mestah Medjimurja. Bog mu 
je dal ravninu i brége. Na ravnini mu zras
te žito a na bregah vino; vu velikih sadov- 
njokali pak ui mu vnogo i vnogo sada zras

herceg tu svotu moral zahvalnostju prijeti, 
ako nije hotel biti prepoznat. — Ali u ovom 
slučaju mu se je  želja izjalovila, jer kad je 
pospravil svoje citare i stupil van iz csarde 
dojdu mu dvo gospona iz varaša naproti, 
koji su mu se duboko poklonili, jer su ga 
poznali. — Kad su to videli ostali, koji 9U 
iz csarde izašli i na svoj posel se odpulili, 
sinuli im je u glavu, da taj, kojemu su se 
ovi stranjski gosponi tak duboko poklonili, 
valjda ipak nije jednostavni putujuči muži* 
kaš, za koga su ga držali, pak dok su ovi 
dva stranjski do njih došli, zapitali su je 
tko je taj, a kad su čuli tko je, poglednuli 
su se znamenito teše mučeč razišli

Jednog dana je herceg Max došel u nie- 
ki varašinec — ili bolje u trgovište, tu je 
odšel ili odstal u občinskoj krčmi a zalim 
olišel k domačemu birovu, lega zapital,jeli 
bi slobodno u loj krčmi na večer dal mu
zikalni koncert na citari, u korist domačih 
siromakah ?

»Meni je sve jedno. makar dadete dva 
koncerta na jedan krat « — Bil je odgovor 
i izbilja, u šali občinske krčme bil je na ve
čer koncert na citari, k kojemu je ciela do
mača inteligencija došla, za da toga glasovi- 
loga mužikaša citare. >Maxa Ifofera« (kak 
je na plakatih stalo) čuje. Gospodin »Max

lo, ako nebi ga zapustil tak samo na mi- 
lošču božju.

Od vnogih i vnogih falingah sada niti 
nečem govoriti; več sam od toga višeput 
govoril, nego sada budem pokazal na jednu, 
koju svaki more preštimati, da je nemarščina 
od našega puka kaj se nebrani

Mislim na onih vnogo i vnogo guseni- 
cah, koje su se od toplog sunčenog traka 
zlegle, ali koje se nebi smeli zleči, ako bi 
naši gazdi bili preštimali, kuliko kvara zro- 
čiju gusenice, te bi još za vrémena pobrali 
doli vnogo i vnodo gusenicah jejcih gnjez- 
dah, izkojih su sejluliko gusenicah naplodile.

Strašno kaj kvara délaju gusenice. Ko
je brévo cvéte, najrajše mu cvétove bubke 
grizeju i tak céloga Ijeta basen na nikaj 
sprav iju.

Nekoji sada počeju prevideti, kuliko 
kvara délaju, kak se sada trsiju je zaluči, ali 
rekel bi skoro je več kesno.

Pak rečite mi, ako si čovek premisli, da 
kuliko bude iz ovih gusenicah metuljov, te 
kuliko budu ovi jajcih nesli opel za klelo 
ako si čovek to premisli, jeli nije pravično 
ono špotanje, ako čovek pobolšati hoče naš 
tvrdokorni puk.

Jeli nebi bilo leži još vu tebruaru gnjez- 
de sprobati i ove skuriti, kak pak se sada 
mučili sa malim hasnom V

Pak jeli morebiti neje bilo vu svakoj 
občini vu vrémenu razglašeno, da se naj 
guseničine gnjézde pobereju? Zakaj je te 
bilo? . . .  ^

Pak ipak naš tvrdokorni puk svigdar 
samo na to čeka, da bi ga sa l>otom tirali 
k zvršenju naredbe.

Ali im to svaki za ovaj basen čini. Bak
le kaj je  zrok lomu. da neprevidi, kaj mu 
je  ne dobro a kaj na zlo?

Uh Bože, naj dojde ledenkrat svetlost 
tvoja! . . . .  L. R J.

Kaj je novoga?
f  Ho ra n  sz k \ AAndor,

Trideset Ijet se je mučil, trideset Ijet se 
je boril za dobro domovine i puka. nazad
nje je postigel veliku čast, minister trgovič-

Holer« je ganutljivo igral, a k lomu ma|s- 
lorski tak, da pleskanju nije bilo kraja niti 
konca i naš mužikaš nije mogel zadosta ko- 
inadah na radaš odigrali. Gospon školnik 
domači, koj je takaj koncertu prisustvoval. 
je domačemu gospodinu plebanušu u uho 
prišaptnul, da tak finoga citeraša još nikada 
nije čul, dapače niti u Monakovu, pak se je  
samo čudil, kak je mogel ovakov virtuoz u 
njihovo zabito gnjezdo zabluditi.

Jedan izmed občinskih službenikah je 
u to tanjirom sakupljal od prisulnih ulazni- 
nu te je  ova iznašala do preko osamdeset 
bavarskih forintih. Citeraš je  ponudjeni mu 
diel odbil, le je  odredil, da i on diel, koj bi 
njega išel, neka bude siromakom, ali ponu- 
djenu mu večeru u društvu domače inlele- 
gencije, je sa zahvalnostjum prijel. Pod ve
čerom pako, kojo se je obdržavala u istoj 
šali, u kojoj i koncert, le kojoj je prisuslvo, 
valo do trideset osobah i citera med njimi 
bilo je osobito veselo, le je i ovde moral 
naš mužikaš po koju poznatu i omiljenu iz- 
žicah svoje citare spustili.

Medjulim, na največe nezadovoljstvo her- 
cegovo, bila glavna stvar u loj šali pokvarena. 
Jedan najme žandar. koj je prije bil u Mo
nakovu, je našega citeraša prepoznal, te us- 
lied svoje dužnosli. lo predstojniku javil, na

nih poslov je nastal i kad je počel svoje 
velike idee život donašati. ga je zmed živih 
potegnula smrt. Komaj 46 danah je bil mi- 
nister i evo orsag se mora žalostiti za nje
ga ar je vu njem je  vnogo i vnogo zgubil.

V e lik i ognji.
Iz Kezdi Vásárhelya pišeju, da susedna 

Csárazpatak občina je  zgorela. Osloboditi je 
komaj bilo moči nekaj vu velikim vetru. 
Kvar je veliki, jer je né bilo nikaj aseeku- 
lérauo. Siromaški gazdi su najviše bez pok
riva. Nesreči je zrok jeden trinajst Ijet star 
dečee, koj je z igrače vužgal jednoga plota. 
— Vu Béga-Szent-Györgyu je  lakaj veliki 
ogenj bil. Četirinajst hižah je zgorelo zesve- 
mi drugimi zidinami. Ognja je to zročilo, da 
žcljezmca tak blizu ide kraj hižah, kaj iz 
lokomotiva dojduče iskre su vužgale krove. 
Više ljudih se je pri ognju oranilo. Kvar je 
više 200 jezer korun.

Nesreča, na ie l je z n lc /.

Med Tövis i Küküllőszeg banhofi je  je 
den terelni cug zgazil Szabó Mózes banhol- 
skog težaka. Nesrečnomu čoveku je obedve 
noge odrezal. Vu Spital su ga odpeljali.

V top ljen l In g je n lr .

Iz Oršove nam žalostno pripečenje jav- 
Ijaju. Zbog službenih poslov dva mladi in- 
gjeniri su se vu jednu malu ladjicu seli bili 
na Dunaju svoje i njim naručene posije iz
vršili budu, nego baš takovo mesto su bili 
došli, gde je voda s velikom šilom bila tekla, 
prehiti malu ladjicu, iz ko|c jeden iugjiner 
Jaukulovics Krnil vu Dunaj opadn,e. Njegov 
pajdaš Koh. ga hotel van polegnuti, ali m 
je moguče bilo. Nesrečen iugjiner još vu 
najlepšoj mladosti lam je  bil pogubil svoje 
živlenje.

A u ie r lk a n js k l narod .
Jeden iz Nemške zemlje vu Ameriku 

preseljeni doktor, nekaj osobitoga je izpazil 
vu Ameriki med lamo slanujučem puku. O- 
va piše, da je za svojega živ lénia nigde ne 
videl tuliko lépő van ižraščene detce, tuliko 
jakih muškarcov, i tuliko za istino liepog 
ženskog spola naroda, kak jedrno vu novim

kaj se je ovaj u veliku galu bitil te Njiho- 
voj kraljevskoj visosti od Strane domačih 
siromakah za prikazanu podporu, a od Stra
ne občinstva za liepi užilak virtuozne mu- 
žike, zahvalil.

To se razme, da je  sada naš razkrin
kam citeraš iz nenada iz druživa zginul.

Glas, o lom koncertu za siromake, je 
išelj dalje, te se je po cieloj okolici — i da
lje — razprostranil; posvuda se je  govorilo, 
da herceg Max hodi po selih, kakti putujuči 
mužikaš, pak daje koncerte. Posliedice lomu 
su bile, da su se nekoji varalice oblekli u 
seljačku odeču te su se po selih za preob-<»t 
raženoga hercega Maxa izdavali. Jedan la
kov varalica, koj je jošk tom u  slučajno pri
lično dobro citaru znal igrati, je  iz početka 
tim varanjem, da je on najme herceg Max, 
dobru trgovinu vodil, ali ne za dugó, jer su 
ga prepoznali, prijeli i zatvorili. Tim pako 
se je hercegu lo muziciranje po selih zame
rilo le nije više hotel šale zbijati po selih.

Herceg Max je  bil veliki ljubitelj mu
zike te je istu  izdašno podupiral. Lisit, Wag
ner. Rubinsteiu i mnogi drugi majstri bili 
su njegovi puznanci i priatelji, koji su više 
krat na njegovem dvoru prenočili.

Kakti političar je uviek s narodnom



svétti. Zvekšinom visoki, jaki, i črlenoga lice, 
i ősim ‘toga finom obrazom ljudih. Ov isti 
doktor je  loga mnenja, da zato ovo tak bi
va, buduč vnogo fele naroda poljeg Zenitbe 
se moglo pripetili. Nadalje piše. da ameri- 
kanjski narod danas zutra bude najlepši na
rod na svetu. Osim toga izmočnim telom, 
vu kojem jaka duša takaj prebiva.

Čudnov ita  ponorost.
Iz Prage nam od čudnovitoga dugova- 

nja glasa javiju. Vu ovih danah jednoga ele
gantno oblečenoga mladoga človeka vu naj- 
znamenitešoj vulici redari prijeli jesu, koj 
je s jednom grdom capom jednoga maloga 
dečeca bil tiral. Na vulici stoječi i ovo delo 
gledajuči ljudi su vu tom mnenju bili, da 
mozbit želji ovo déle zadaviti. Nek su se 
vkanjuvali. Najedenkrat su ga vendar prijeli 
i na redarstvo odpelali. Nesretni mladi člo
vek je od dobre familije déle, i osim toga 
je izvrstni izvršil i svoje škole takaj. Kad 
su ga na red pobrali, iz plačem je prepove
dal, da je on nesrečeh norosti podvržen. Ar 
ako on nečiste cipelje vidi, osobito na ma
lih decah nogaj, Inkova zelja ga obide, da 
bi pripraven bil one zesnažiti. Još do sada 
nišam nikomu povedal, tak dokonča svoje 
govorenje, kak sam ja siromak nesrečen. 
Neizmerno se sramujem zato. Badava iščem 
sebi pomoč vu doktorskih knigah. Očivesan 
sam, da nigdar iz toga ozdravil nebudem 
Moja budučnost jedino visi od podpune no
rosti. ili pako od samoubojstva. Kad je bil 
dokončal svoje govorenje, žuhko se počel 
plakati —

Zapovedana ženitbn .

Vu dolnjoj magjarskoj na jednoga gro
fa imanju jako vnogo neoženjenih družinah 
ima. Ovo se gospodinu grofu nikak nedopada 
pak želji na drugi način preobrnuti. Ove da
ne do znanja dade svoj neoženjenoj druži
ni, da od sehdob više neprime neoženjeno- 
ga človeka vu službu dapače potrebuje i to 
lulikajše. da sva neoženjena njegova družina 
za leto dni oženili se moraju, koj pako ovo 
njegovo zapoved izvršiti hotel nebi. tak ov

strankom držal le je  uviek o jednoj jedino) 
velikoj nemačkoj sanjal

Kaj se viere tiče, to je on bil dobéi 
katolik, samo je zabrinut postal pri prokla- 
maciji nepogriešivoti pape Poznati u toj stva
ri Dőllinger bil je pri hercegu visoko poštu- 
van te je  i šnjim često občil a posliedice 
lomu prijalelstvu i skupaobčenju su bile ove, 
da kad su godine 1885 jezuiti u Monakovu 
svoje missije obdržavali, dobil je od biškupa 
Scherr-a i kraljevski dvor pozive k istim, 
ali je  herceg Max istoga odlučno odbil; da
pače je  svoju želju izrazil, da niti njegova 
obitelj niti služinčad tim jezuitskim prodi- 
kam i exercitian neprisustvuje. Njegova mrž- 
nja i odvratnost od jezuilah, koju je Dol- 
linger u njem još podpuhaval, ostala mu je 
do smrti, dapače još umirajuči ju je priznal 
i polvrdil, jer kad je naredil, da želi sveče
nika, kojemu če svoje griehe izpoviediti, je 
dodal; * Ali da mi se nitko nepodstupi je
zuitu dopeljali, jer ouda ču radje bez izpo- 
viedi umrieti, a Bog mi to noče za zlo u- 
zeii!« (J ostalom bil je dobar katolik, a k 
svakomu vuzmu se je svojorn cielom obi- 
félju Izpoviedal i pričeščal te su se onda u 
gradu u kapelici velike priprave za tu sve
čanost svake godine priredji vale.

A'#«. A \o i ia y .

izpuščen bude od službe. Vnogo ima tako- 
vih neoženjenih. koji su več do 50 let stari. 
Takovim je ni jako povolji. Nego želeli bi i 
na duže ostati vu grofovski službi, pak ne- 
znaju, kak se odlučiti na ov sveti posel. Ni
šu segurni, da jeli bude njim -izniknula ru- 
ža na lépőm cvetnom polju. Sad je samo 
to pitanje, jeli sam gospodin grof imali tu- 
varušicu? Da nebili mu vu vinopitvini ho
dila pamet, kad od vode prodekuje?

S m rtn a  n es re ča  kod  v cn čan ja ,
Ove dane vu Eszéku smrtna nesreča 

se pripetila na tamošnjem^kolodvoru. Csá- 
nyi János željeznoga puto težak, koj je baš 
onda nakanil iti na zdavanje, preko šinjah 
iduči, iz nenada ga jeden lokomotiv na smrt 
pogazi. Naravski gosli su se razišli, a siro- 
maška zaručnica pako je jako blizu ponorosti.

A 'esreča vu m an evem .
Iz Kistétinya nam od strahovite nesreče 

glasa davaju Pioneri, kad su preko polja iz 
štuki bežali, na zadnjih osih su dva soldati 
bili sedeli, koji po nesreči su doli bili opali 
koje za njimi dojduča trupa sveje bila spo- 
gazila. Jednomu sva njegova prša su iz druž- 
njena bila od preko njega idučih kolačov. 
Ov je i vu onom hipu bil vumerl. Ovaj dru
gi je još bil živel, kad su ga gori zdigli, ne
go obodve noge su mu bile izdružnjene. Ta
ki su mu nje doktori odrezali, nego za krat
ko vrčme je i on siromak moral bil vu- 
mreli —

Jednoga e rn o v e rra  opor n k  a H it i  
tedtam ent.

Jeden amerikanjski najbogateši crnov- 
jerec vu Filadeifii tak zvani Mr. John Mac 
Kee, koje je ove dane bil vumerl do 9 mil
lión korun je vu testamentu ostavil na do
ber cilj. najmre na jednu iz nova podignjc- 
nu katoličanske vere cirkvu, klošter i farov 
kak takaj za crnoversku delcu na klošlia 
zidanje. Ovaj preminuli crnovjerec je to že
lel. da se poljeg katoličanske cirkve navadi 
pokopati ima njegovo mrtvo telo, nego ove 
želja mu ipak nijc bilo spunjena. Svojoj las- 
toviloj kčeri je samo 1500 korun bil osta
vil do živlenja. nego ona nije s tim zado
voljna. pravdu hoče podignuti i testamenta 
uništiti. Mac Kee je  izprvine samo kelner 
bil. pollam ga poljodelstvo včinilo tak bo- 
gatoga

S ervns  d ra g i m oj b ra te .

Naroda opominamo za njegove strani 
hasén, da takovim nepoznanim slranjskim 
ljudem, koji lak pozdravlja ju po vulici še- 
tajuče ljudi. —

Servus dragi moj brate!
Sledeče nepovoljno pri pečenje zavda- 

vajuj — Jeden gospon vu Budapeštu po 
Kossuth Lajos zvanoj vulici se bil šetal Od 
zla kakovoga ni Spomenka ni bilo. da bi si 
mislil. Na jedenptit samo pred njega stupi je 
den elegantno oblečeni mladi človek s naj- 
sladkišimi rečmi i glasom pak ovak njega 
pozdravi:

Servus dragi moj brate!

Ja mislim, da je več svaki medju na
mi bil imal priliku svojim iskrenim priale- 
Ijom se zestati. koj je bil njega lépő pozd
ravil, dapače po redoma izpitaval za njegovu 
tuvarušicu, delcu, Otca, mater, za brate i 
sestre. Isto tako i ov nepoznani je tak bil 
vučinil, tak, da je ov gospon pretrucan bil j 
se žnjim vu spomenek pustiti, do kraj vu-1 
lice išli su skupa lak, kak da bi najbolši 
priatelji šibili, dapače, kad su se bili raziš

li i vu ruke su si segnuli bili. Malo kasni- 
la zalim mu na pamet dojde. da pogledne 
kuliko vre vur more biti. Vu žep segne, da 
pogledne svoju vuru. Kam. tam zlatna vura 
je sucom skupa je izniknula. Onda mu bilo 
na pamet došlo, ua gdo je  bil taj njegov 
poznani nepoznanec. Ov prilizavec mu liepo 
spametno odkapči lanca, pak s vurom sku
pa ga neslane, po varašu sad njega iskali 
bi badava bilo.

Sad več ni samo po Kossuth vulici naj- 
deju se tako pogibeljni priatelji, nego i po 
kafanah, železnicah, osobito kmične vréme 
daje njim najbol|e priliku za taj oduren po- 
selj. Dogodilo se takodjer i to. da se jeden 
takov prefriganec bil zišel s jednim gospo- 
nom, pak ga takaj pozdravi iz Inkovim poz- 
dravom, ali ov gospon neprime njegov poz
drav, dapače mu odvrati, da mu je nepoz- 
nati. Ali prefriganec sve prilike zmisli, pak 
mu veli: — »Kaj me nepoznaš, im smo pred 
dvadeselimi Ijetmi skupa vu školu hodili vu 
Estergomu, lam sam ja  van stupil. bak sam 
se vu drugi varaš bil odselil. Još se jako 
dobro setjam na tvoje drage roditelje, brata 
i sesiril, pak sam čul. da si se onda oženil 
pak vre i decu imaš. Sad več mora prestali 
sumnjivost prama ovomu prefriganem hoče 
ili neče, veruvati mora, kad ga iz Inkovimi 
sladkimi rečmi traklira. Ali žalibože samo 
za nekuliko minut izpazi da jeli mu kubilariš 
ili pako zlatna vura iz žepa bila izniknula, ako 
prem na ove svoje stvari veliku pazku bil 
imal. Pokehdob je vre jako vnogo ljudih na 
spodobu ovu tak nesrečnih postalo, za duž- 
nost si držimo poštuvane čitalelje pazljive 
včiniti, da se nek čuvaju od takovih prefri
ganih prialeljov.

ib o js tv o  x ro k  in  a no d r n lin č e .

Vu Baji se pripetilo neizgovorno uhojsl- 
vo Kod Gesler Šalamona lergovca služila 
je Povlek Anna služkinja. Vu nedelju posije 
podne otišli su Gesleri iz doma. Naručili su 
služkinji, ako se spavajuči njihov sinek iz- 
budi, neg ga liepo opravi i s vekšom nji- 
hovom četiri Ijet sta rom čerkom za njimi 
donese. Geslerovi ljudi su badava bili čekali 
svoju decu. pretrucani su bili se zato dimo 
popaščiti. Vu stanu su ni bili našli nikoga 
nego poljeg stola su opazili veliku krvnu 
mlaku. Prepoiskali su célo stanje, nego niti 
decu, uiti služkinji! nigde našli nisu Od su- 
sedov su bili izvedili. da je služkinja sama 
išla i nekakvu breme je nesla na hrbtu O- 
vih dvojih decah iznikjenost je  susede takaj 
vu veliku grozu zaneslo i na hitroma vu 
vekšem broju su se skupa spravili bili vu 
Geslera dvoru i svi su bili iskali izniknjenu 
delcu. Nekomu je bilo došlo na pamet, pak 
iz jednim dugim drevom, na kojem je bil 
bakel deti, pak ga pusti vu zdenec, za ma
lo vreme ž njim potegne gori za opravicu 
zahačeno jednoga deteta mrtvo tielo. Vu o- 
vim zdencu našli su takodjer i drugoga de- 
b‘ta telo lakaj Menjšemu je bila glavica raz- 
koljena, vekšemu pako je  šinjaka bila pre
rezala ova nečemurna služkinja. Žandari su 
još on u noč bili našli vinoriteljicu, koja je 
célo pripečanje ovak pripovedala: Maloga 
dečeca je na stol položila, kad ga bila po
čela oblačali. Puca ga bila vudrila, dečec se 
bil iz stola izrušil lak, da si je glaviču na 
dvoje bil razkolih Vekša ova pucica tim se 
je grozila služkinji, da povedala bude rodi
teljem svojim ovo pripečenje Služkinja na 
ove rééi pograbi onda malo pucicu, pak n j oj 
odreže šinjaka. pak obodvojc hiti miter vu 
zdenec. Naravski ovu krvolocnu služkinjii 
su laki bili za tvorili.



G a b o n a  A ra k .  — C ie na  Žitka.
1 m.-mázsa. 1 m.-cent. kor. érték

Búza Pšenica 10.00 —
Zab Zob 13 00 —
Hozs Hr* 12.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova »10.20 —

* » ó  * stara 00.00 — 
Árpa Ječmen 00 00 —
Fehér bab uj Grah beli 12.00 —
Sárga * » * ^uti 08 50 —
Vegyes * » * zméSan 08.50 —
Lenmag Len 22.00 —
Bükköny Grahorka 11.00 —

K e i l - l a k k
legkitűnőbb m ázoló-szer puha padló szám ára.

1 nagy pala« zk ára fi t 1.35 kr. — I kis palaczk ára 68 kr.

S zagta lan  ^

padló-Viasz „Glória” ||| Arany-ffnyiíi
legjobb és legegyszerűbb beoreszlö szór ko- i | k képkeretek slb. Iwarariyozására.

mony padló számára. £ I kis palaozzk ara 20 kr.

febór ,.Glasnr”-fínyníz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdttszkák stb ujonnani befestésére. 

t doboz ára 45 kr.
677 5— 8 --------  M in d e n k o r  k a p h a t ó k : --------

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.
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Jr. Manfred Gtasgall
fogorvos Varazsdon

ké sz ít fo g a k a t szá jpad lás  

n é lkü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g s o ro k a t. A ra n y , p o rc z e l-  

lán, ezüst, a m a lg a m  és üveg  
p lo m b á k a t.

i > »  ■ - #  •• " i i

Dr. Manfred Gtasgatl
zobar n Varaždina

p r ire d ju je  zube  bez neb 

ne p lač ice  zu b iš te  iz z la ta  i 

a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz z la ta , 

p o rce lla n a  s re b ra , am a lg a m a  

i s tak la . m *-*

d i ‘



Bárminemű

könyvkötészeti munkát
elvállal és gyorsan készít

Fisáéi Fülöp (S tra u s z  Sándor) könyvkötészete
Csáktornyán.

A közelgő bérmálás alkal
mára ajánljuk dúsan felszerelt 
raktárunkat

f (kör & Világos Keltn̂Kben
méterenkint 36 fillértől feljebb.

M in táv al Hfczsfggel szolgálnttK.
Schiitz Sándor és fia

divatáruháza

692 1 — 1 Zala-Egerszeg.

M agyar Rcmdiirót
A m a g ya r iro d a lo m  fő m ű v e i. 

M e g je le n ik , fé lé v e n k in t i 5  k ö te 
tes  so ro za to kb a n , összesen 55  
k ö te tb e n  á ra  2 2 0  ko ro n a . 

M e g re n d e lh e tő :

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
küttvVkcrtsktdésftfti

C s á k t o r n y á n .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Kyorssajtóján Csáktornyán
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