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Erzsébet királyné emléke.
„Te földi utadat megszenvedéd 
S  ké t koronának aranyát viselve,
S z ived  vérezte a tövis gyötrelme.
Jövel . . . .  S ti fényes égi sergek 
Halk-édesen hozsannát zengjetek.”

(B.) Az élők és holtak birodalma felett 
hatszázharminc év viharzott már le, mióta 
árpádházi, magyar Sz. Erzsébet, —  kinek 
névünnepét ma ünnepeljük, —  nemzetünk 
díszére s a keresztény világ dicsőségére 
megszületett.

S ezen hosszú idő után, messze-mesz- 
sze tőlünk idegenben, 1837-ben Németország 
legrégibb fejedelmi családjának uj bimbója 
fakad, s azt is Erzsébetnek keresztelték, Sz. 
Erzsébet lett a védőszentje; s a jó Isten ezt 
a feslő bimbót, ezt az Erzsébetet, —  ki tün
dén szépségével, lelki bájaival és szive jó 
ságával mindenkit elbűvölt, —  cserébe az 
1231-ben elhunytért nekünk, magyaroknak 
szánta. Bajor Erzsébet, Ausztria ifjú császár
jának nejeként közelünkbe jön, hogy mint 
glóriás asszony kilörülhetetlenül bevésődjék 
nemzetünk szivébe.

A mai napon, amikor a keresztény vi
lág árpádházi Sz. Erzsébetet ünnepli, állít
suk képzeletünk elé ami másik Erzsébetün
ket, aki férjének oldalán, Magyarország trón
ján magyar asszonynyá lett; szenteljünk 
néhány percet az ő kegyeletes emlékének !

Emlékezzünk, hiszen az emlékezéstől 
»lángolunk és sirva fakadunk.« Lángolunk, 
mert ő a mienk volt, sirva fakadunk, mert 
oly tragikusan, szivetrázó fájdalmasan elve
sztettük őt.

Ki volt Erzsébet? Egykor oly szép, ifjú 
és boldog, hogy arca tündöklése fényt su
gárzott e kihalt világra. Később fényes és 
utólérhetetlen mintaképe egy királynénak, 
fényes és követésre méltó mintaképe a gyer
mekeit szerető anyának, a hazáját szerető 
honleánynak, az emberszerető védasszony- 
nak. Majd ismét később egy boldogtalan, 
bus, bánatos királyné, kit lelkének meren
gései közt egy vakon adott tőrdöfés a halál 
mély sötétségébe borított. Oh, mily kimond
hatatlan drága kincset bírtunk benne.

A történelem lapjainak tanúsága sze
rint az 1848. évi dicső szabadságharc leve- 
retése után gyászos napok virradtak hazánkra. 
A sok köny és szenvedés, miket nemzetünk 
akkor ejtett es kiállott, arra mutatott, hogy 
édes hazánk, Magyarorszag sírja már meg 
van ásva.

Az isteni Gondviselés azonban e válsá
gos napokban egy jóságos angyalt küldött 
hozzánk, hogy e sokat hányatott hazát ki
ragadja a halál torkából. Ez a jóságos an
gyal Erzsébet volt, aki az élet Golgotháját 
végigjárva, mindig a szeretetnek áldozott.

Ez a szeretet volt ama varázserő, mellyel 
az embereket elbűvölte, meghódolta. Még 
jóformán nem is ismerte nemzetünk őt, már 
is érezte áldásos működését. A sötét, vész
terhes felhők itt olt már foszladoztak, nem 
kellett félnünk a vihar kitörésétől.

Közbenjárására megnyíltak a börtönök 
ajtói, a szabadság ártatlan áldozatairól le
hullottak a nehéz bilincsek; s mindezt ő 
neki, e jólelkü tündérnek köszönhetjük, ki
nek nevét már ekkor áldva emlegette min
den igaz magyar. De ki is érdemelte hálán
kat, mert ott, hol több évszázadon keresztül 
nem volt szószólónk, hol a bizalmatlanság 
vagy a rosszakarat félreismert bennünket, 
olt az ő mindenható szeretete, mint forró 
napsugár felolvasztotta a százados jégkérget 
s uj tavaszt derített a magyar hazára.

Egyszerű megjelenésével, arcáról lesu- 
gárzó szivjóságával az egész magyar nem
zetet megnyerte; az ő uyomában, —  mely 
köré bizalommal csoportosultak a honfiak, 
—  öröm derült, áldás fakadt.

S a sok csapástól sújtott nemzetnek, 
az uralkodó pár iránt tanúsított szeretete 
megrezegtetle a fiatal fejedelem szivében is 
a viszontszeretet húrjait, és a szép királyné 
mosolygó arccal, örömkönyekkel telt sze
meivel nézte a nemzet és király közti ki
békülést. Valóban: »Drága kónyek voltak 
a?ok, melyeknek minden cseppie régi hara
got, régi bánatot engesztelt ki és szentelt 
meg áldó malasztjával.»

Szive mélyéből szeretett bennünket, ma
gyarokat. Irántunk való szeretete adta neki 
azt a gondolatot, hogy megtanulja zengzetes 
nyelvünket. Mert hajh ! rég elköltözött a 
magyar király trónusáról a magyar nyelv, 
mint a madár elszáll onnan, a hol kicsi 
fészkét zavarják, pelyhes fiókáit üldözik. Ta
lán nem is királyok mulasztása volt annak 
oka, hogy nyelvünket a trónus magasán el
felejtették. Királyné asszonyaink elől mindig 
elzárták a magyar nyelv csodálatos szépsé
geit. Talán Nagv Lajos királyunk leányai 
voltak az utolsók, a kik anyanyelvűknek 
tartották nemzetünk nyelvét. Délről és nyu
gatról hozták menyasszonyukat a magyar 
királyok. Onnan, a hol nem ismerik a ma
gyart. Utolsó királynénk, ki nyelvünket is
merte és szerette, Izabella, lengyel föld szü
löttje, a szabad lengyel nemzet leánya. Rég 
elmúlt 300. éve, mióta sírjában porladoz. A 
mint elbujdosolt s elhagyta országunkat: az
óta magyar királyné ajkáról nem hangzott 
el többé magyar szó.

Hosszú évszázadok után Erzsébet ki
rályné volt az első, ki a magyar királyi tró
nuson nemzeti nyelvünket megismerte, meg
szerette. Már e tettéért emlékezete örök lesz 
nemzetünk történetében.

Végre 1867-ben hosszú hányattatás után 
létre jött a kiegyezés; ebben is a főérdem

a boldog emlékű királyasszonyé, mertő volt 
az, aki kezével kiirtogatta a szivekből a bi
zalmatlanság szúrós töviseit, s helyükbe a 
szeretet legszebb virágát ültette.

A magyar nemzet is hálás volt iránta, 
mert minden alkalmat iparkodott felhasznál
ni, hogy szívből tüntessen mellette. Megjött 
a koronázás. Az öröm és lelkesedés határ
talan volt a ' egész országban A nemzet ap
raja, nagyja sietett szivbeli hódolatát bemu
tatni az ifjú koronás magyar királynénak, 
kinél szebb, tündéribb nem lehet, a minő 
volt az uralkodónő ragyogó iíjusága teljében.

A koronázás óta szive teljesen egybe
forrott a hű magyar nemzet szivével; sok
szor köztünk időzött, mert bennünket sze
retett legjobban. Gyakran leszállón trónjáról, 
—  a honnan nemzetünkre csak a fény és 
a meleg sugárzott, —  hogy keblére ölelje a 
szegényeket, özvegyeket és árvákat.

Erzsébet királyné örömünkben és bá
natunkban egyformán osztozott velünk. Ott 
találtuk mindig a gyászolók közt, valahány
szor a nemzet egy-egy nagy fia az élők so
rából elköltözött; ilyenkor a korona megha
jolt az erény előtt; a fölség hódolt a haza- 
fiságnak. E pillanatokban hasonlított a nem
zet géniuszához.

E nemesszivü asszonyra a sors borzasztó 
csapást mért. Mater dolorosa, fájdalmas anya 
volt ő, mint ama másik égi anya, hazánk 
pátronája. Megváltója lett a nemzetnek. A 
szegény királyné is vérébe fagyva szemlélte 
legszebb reményét, két birodalom szemefé- 
nyét, egyetlen fiát és szénné égett szeretett 
nővérét. Tengernyi kin szakadt anyai s test
véri szivére, Isten csodája, hogy a gyenge 
női s z ív  meg nem repedt annak terhe alatt.

Édes fia halála lelki nyugalmát is ma
gával vitte. Azóta élt-élt, kerülte az embe
reket. Mindenki megértette fájdalmát, a merre 
léptei vitték, szive áldását küldte utánna 
két ország népe.

Bolyongásaiban kereste a mit elveszített: 
a lélek derűjét, összhangját, élétkedvét. Mesz- 
sze-messze tőlünk idegen országban, kereste 
tengeren, kereste szárazon: mig egyszerre 
napsugaras, lombhullasztó őszi napon egy 
pillanat alatt megnyílt lábai előtt a sir, s 0 
belépett a nélkül, hogy észrevette volna. 
Nem, ő átlépte azt, fején glóriával, hogy to
vább, örökre éljen az emberek emlékeze
tében ..........

S a mig a magyar szivekben forró vér 
fog buzogni, a hol csak magyar anyától ta
nul imádkozni a gyermek, a merre magyar 
szól ringat szárnyain az őszi szellő, bizo
nyára mindig ünnepnap lesz e hazában 
Erzsébet királyné nevének napja

Az ő emlékének szenteljük minden esz
tendőben a mai napot, mert jól tudjuk, hogy 
nem hagyhatott ő el bennünket: annyi millió 
szív szeretetének sugarai visszavonzzák őt
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Sve poäiljke se tiőué zadrfcaja 
novináh, Haj se poäiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljetvo:
knjiiara Fischel Filipova, 
kitin se predplate i obznane 

poiljajo.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druítvdni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i t je d e n  J e d e n k ra t i to :  vu  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena ja
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 fi

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

G O S P O D A R S T V O .

I. Stalni gnoj i delani gnoj.
Samo sa Stalnim gnojom naj samo on- 

da gnoji gazda, ako mu je zemlja vu hu- 
musu (vu érni zemlji) slaba, ili ako mu 
njegovo gospodarstvo tak dopusti, da more 
tulíko marhe drZati, koja mu dosta gnoja 
delaju ili ako more dosta fal kupiti Stalno- 
ga gnoja. Ako se mu lo izplati, onda mora 
svako leto na sva u mekotu 50— 60 me- 
tercentov Stalnoga gnoja raéunati, jer samo 
taki more postiéi to, da mu zemlje dőli ne- 
dojdeju.

Tam gde neimaju gazdi tuliko Stalnoga 
gnoja kuliko od njih zahtevaju biljine, da 
dober plod doneseju, pák i tarn, gde je Stal- 
ni gnoj jako dragi, как takajSe vu slaboj 
zemlji, koja bi vnogo Stalnoga gnoja potre- 
buvala, da se tak nebi splatil plod gazdi, 
tarn je za redovito pojakSanje zemlje sa de- 
lanim gnojom i sa Stalnim gnojom skupno 
moéi gnojiti i vu tém sluéaju na jednu ka- 
tastersku mekotu samo 30 melercentov Stal- 
nog gnoja treba, ovo drugo kaj je joS za 
objaéenje zemlje potrebno, sa delanim gno
jom moremo zvrSiti.

Na zadnje, ako je naSa zemlja dosta 
jaka tojest dosta érnoga humusa ima, ouda 
je moéi за samim delanim gnojom gnojiti, 
zbog toga da zemlje jakost navek jedna- 
ka bude.

Z А В A V A.

Najveéi nőre.
U staro vrieme su si vladari i drugi 

moguénici, hercegi, к nézi, bogatiji grófi dr- 
Zali u svojem dvoru po jednoga Saljivdjiju, 
t ko nazvanoga dvorskoga norca, koj im je 
u stanovito vrieme sa svojimi dosietkami i 
Salami vrieme kratil, a i cielo druZtvo u 
gradu imái zabavljati. Ovi dvorski norci u 
pravom smislu, nisu bili norci véé dapaée 
vrlo pametni ljudi, koji su se svojimi dosi
etkami znali iz svakog Skripca izvuéi i u 
lom je baS stala onda ta zabava.

Nieki herceg, koj baS nije puno do 
viere drZal, niti je u cirkvu hodil a joS ma- 
nje svete Sakramente prijemal, je imái ta- 
kovog dvorskog norca, koj je dakako za sve 
öve nekrieposti svoga gospodara znal. Ovo- 
mu svojem и dvorskomu norcu je herceg 
prédái kratki, srebrom okovani Stapié, как 
to imadu glavari muzikaSah, za pri muzici-

II. Kada moramo pognojiti 
senokoáe?

SenokoSe moramo sa tak zvanim kai- 
nit delanim gnojom gnojiti. Jer как nam 
vnoge probe svedoöiju, da kali-gnoji su naj- 
bolSi za senokoSe. Za posipati je najbolSe 
vreme kesna jesen, sluéajno zima, akoprem 
je i na protuletje dobro, jer se te soli deli 
dosta lehko taliju. Na j^dnu magjarskti me
kotu je treba 300— 400 kilogramov praha 
i predvun posipljenjem jeseno koSu dobro tre
ba sa branorn pobraniti

III. Kada je moöi jesensko 2ito 
najbolje popraviti P

Fri rastenju Zita dvoje dobé imamo. 
Prva je dók vu grm zraste, a duga dóba je 
dók se dozori Zito. Potrebno je Ziti taki как 
je joS malo, hranu dati, da jako more rasti 
i tak se od parasilah braniti, a vu drugoj 
dobi рак mu je joS bolje treba rasti Da bu
de Zito bolje raslo, to osobito sa chilisolit- 
rom moremo postici. Toga delanog gnoja je 
viSeput svigdar malo treba posipati zvrhu 
Sita. Ako na Zita glave gnojimo, to je naj
bolSe, как je véé izprobano, ako se na kra- 
ju aprila ili na poéetku majuSa napravi. 
Vnogi gazdi, koji su to probali, veliju, da 
je vu toj dobi Zito gnojiti najbolSe.

Politiéki pregled.
Vu Pécs varaSu je leva stranjka puéko 

spraviSée drZala na kojega je bil pozvam 
Wlassics Gyula ablegat grof Apponyi Albert 
i vise ablegatov. Kad su ablegati vu varaS 
doSli su socialisti po priliki njih kakovi sto 
vehko uzbujenje napravili. Kamenje su hi- 
tali i vitriola na kuéiju vu kojoj je Apponyi 
grof sedel VaraSki kapitan je prosil Appo- 
nyia, da se naj nepelja, jer bude buna, all 
Apponyi je odgovoril, da lstinu brani i pe- 
Ijal se je. Na sreéu svi vudarci, koji su 
njemu bili izroCeni su ga ne dostigli On 
je mirno i bez straha sedel na kuCiji. Na 
zadnje je na luliko na smeSne napravil so
cialise, da se je celi varaS smejal iz njih i 
oni su sramno ostavili tam —  puéko spra
viSée.

Kossuth Ferencz je beteZen, Ovoga ml 
lb-ga je bil njegov 64 IjetoSni rodjen dán 
Ablegati su osobno isii ga pozdravljat kője 
je vu stolcu sedeci beteZni Kossuth batrivil 
na zdrZanje.

Fehérváry i Lányi ministri su proSle 
dneve vu Beéu bili, gde su nőve potvrde 
prosili od kralja i raéun su mu dali od sa- 
daSnjeg staliSa. Так se je éulo, da bude kor
mán propal, ali to sada sam Fehérváry véli 
da nije istina, jer kralj je sve njihove éine. 
odobril, i dal njim je punomoé na daleSnje 
delo,

Ovoga meseca 16-ga je bilo zbiranje 
vu dveh budapeStanskih kotarov Vu obed- 
veh kotan su se ministri borili sa levőm 
strankom. Gdo je bil izebrani, budemo vu 
sledeéim broju pisai.

ranju takt davati. Toga Stapiéa je herceg 
okrstil Stapié, iliti paliéka norcov, pák ga 
je svojemu dvorskomu norcu prédái rieémi: 
»Evő ti predajem paliéku norcov i ovu i- 
maS uviek sobom nositi, dók nenajdeS ve- 
éega norca od sebe, a onda éeS ga onomu 
drugomu predati i sebe od noSenja istog ri- 
eSiti.»

Dvie godine iza toga j herceg teZko 
zbeteZal i to tak, da su doktori svoje mnie- 
nje izrazili, da viSe ozdraviti neőe i da le
si na smrtnoj postelji. Herceg medjutim, a- 
koprem je to i sam uvidel, kako do vie e 
nije nikaj drZal, ni je se pobrinul, da prime 
svete Sakramente umiruéih, véé je na sva 
nagovaranja rodbine i bogabojeéih prijateljah 
ostal tvrdokoran.

U toj teZkoj bolesti i tvrdokornosti, si 
je sad njegov dvorski nőre izprosil milost, 
da slobodno svoga dobroga gospodara na 
smrtnoj postelji posieti, za da ga joS j< dan
krat u Zivotu vidi, i bilo rnu je dozvoljeno 
sam herceg je del dragovoljno dozvolu, da 
i on joS jedankrat vidi svoga viernoga slu- 
gu, koj je svojemi Salami i dosietkami to-

liko kral i ujemu samomu i njegovomu 
druZtvu vrieme prikraéival i u smieh natie- 
raval.

I dvorski nőre stupi sa svojim obligat- 
nim átapiéem norcov к smrtnoj postelji her- 
cegovoj te mu ponizno kuSne ruku.

Herceg ga sad rukom po licu pogladi 
te mu Salostnim glasom véli: »Moj dragi 
vierni, za kratko vrieme Cu te morati osta- 
viti!»

»Pak kam putuje vaáa prejasnost9» —  
zapita dvorski nőre

»Na drugi sviet.» —  odgovori herceg.
»Ali vaSa prejasnost neée onde dugó 

ostati» —  véli dvorski nőre posve neduSno 
—  »em za kakov miesec dni ili Sest Ijednih 
ée se vaöa prejasnost vratiti»

»Moj dragi» —  véli herceg »sada nije 
vrieme za Sale zbijati. íz drugoga svieta ?e 
veC nikada natrag nedohadja »

»Tak, tak.» —  véli dvorski nőre gla- 
vom kiinajué —  »pak kakove priprave je 
vaéa prejasnost za tamoSnji Zivot i stano- 
vanje uéinila?»

»Nikakove.» —  odgovori herceg
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