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S ta r k e sx to s é g i  Iroda

Főtér Sst.-Ferencziek háxa, eme
let, balra. — Sirrkeastővel érta- 
k«mi l«hfit mindennap 11 és 12 
óra köxőtt. — A lap s*elli*mi 
résrére vonatkozó minden kozle- 
niúny M argit& i J o z a e f szer

kesztő nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Fisrhel Fttlöp kóayvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

-njrlltterek es hirdetések.

//<* Metróéi jutányosán szám it tatnak

MAGYAR h II0RV.Í1 NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ts SZÉPIRODALMI HETILAP.
__  WUgjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A jfnrnkfízi /Is:" *■ ■ T̂sdlctörny, 1/ . S
„Alsó-M uraközi-Takarékpénztár* és „O ns,gél^ó -.^öreth  :■ ■“ - M uraköz-Inyyridéki közművelődési „Önképző-

E lő fize té s i 4 r * k :

Egtez évre . . . .  4 frt
Fél évre . . . .  2 frt
Fegyed évre . . . % 1 fri

Egyes szám 10 hr.

Hirdetések még elfúgadiaUmk: 
Budapesten: Goldberger A V. és 
Eckstein B. hird. irod. Mécsben: 
Se balek H., Duke* M.. O ^ l k  
I)anl»e (x. L. é* társánál é* Herndl 

Brünben: Stern M.

Xuiltter petit sora 10 kr

Mi czólja van az okszerű méliészvt 
terjesztésének ?

Hogy ezen kérdésre kimerítően megfe
lelhessünk, okvetlenül szükséges, hogy 
szemügyre vegyük a jelenkor valamint a 
múlt. századok méhészetét.

A múlt dőkben is csak azon elemek 
méhészkedtek amelyek m ost; a földbirto
kos osztály, a jobbágyok, különösen 
pedig a papok és tanítók.

Az előtt sem volt a méhészet gyakor
lása valami nagyon okszerű alapokra fék 
telve De az elmúlt, századokban a földrni 
velés még nem vett volt oly nagy mérve 
két. mint a jelen században, különösen 
pe\>e« annak második felében Az előtt is 
a birtokos nemes urak éppen úgy mint a 
jobbágyok főként földmivelésael foglalkoz
tak ugyan, csakhogy az azelőtti földmű
velés nagyon is külterjes volt. A földes 
Urak birtokai nagy részét, az erdők és le
gelők tették; a szántóföld kevés volt. A 
mellett még temérdek mocsár is foglalta 
el a völgyeket, lapályokat Mindenütt dús 
legelője volt a méheknek. Ennek folytán 
a legprimitívebb kezelési mód mellett is, 
mégis csak volt a méhészetből haszon.

Hogy pedig a méhófzet nem csekély 
hasznot adott, bizonyítják azon számos ki 
rályi adománylevelek, melyeket királyaink 
— főként a szerzetesek, templomok és 
egynéhány város>k részére — kibocsá
tottak

így ph » II ik Béla király által 
1138-ik évben kiadott adomány-levél sze 
rént, a dörnösi prépostság részére 59 község 
köteleztetek évenként tetemes mennyiségű 
méhse t, községenként 175 akót beszolgál 
tatni

Ismét IV ik Béla 1255 ik évben kelt 
rendelvényével Buda városa vámszedési 
jogát, szabályozván, abban a méz és viasz 
mint fontos vámköteles tárgyak, szintén 
felsoroltattak Igazolja a méhtenyésztés 
fo itosságát azon törvényes intézkedés is, 
hogy a Dózsa féle pórlázadás leveretése 
után a fellázadt jobbágyok még a mézből 
való tized adásával is sujt.attak : s ezen 

I intézkedés csakis az 183b évi VII. t ez. 
4 § a által lett megszüntetve.

De bizonyítják több szabadalmi leve 
lek. így pl a II Ferdmánd által a gö 
möri és nógrádi barkácsolóknak — a lő
csei és rozsnyói méhser tőzoktiek adott 
szabadalmi levelek

Erdély szintén nem maradt hátra a 
méhészet terén Sőt inkább Erdélynek 
erdős vidéke, hegyei és völgyei, az ő dús 
yirányaikkal. kitűnő talajul szolgáltak a 
méhészetnek. Mit bizonyít, az is, hogy 
maga I. Rákóczy György Erdély fejedelme, 
a mézzel és viasszal való kereskedést a 
maga részére kívánta — egyedimként 
biztosítani és ezen czélját az 1631-iki gyű 
lésen el is érte ; mert Erdély rendei ezen 
resolutióját annuálták

I. és II. Rákóczy György, Erdély fe 
jede’mei maguk is méhészkedtek Horhy 
Mihály személyében méhész mestert tart

ván, ki az „Erdélyi méhecske* czim alatt, 
magyar méhész könyvet is adott ki. A 
mézzel és viasszal való kereskedést pedig, 
Szeben és Brassó városok Űzték legnagyobb 
mértékben.

A nemzetiségeket, tekintve pedig, 
mind Magyar . mind Erdélyországbfio a tó
tok főként pedig a németek foglalkoztak 
a méhészettel és gyakorolták a méhtermé- 
kekkel való kereskedést

A múlt században Mária Terézia, 
majd utánna II József császár adtak nagy 
lendültet, az osztrák b roda mi és a ma
gyar méhészetnek

Az általános reformmozgalmak az ok 
s erübb méhészet haladását is előmozdítot
ták De a elen század elején, valamint 
minden pangásnak indult úgy a méhészet 
is nagyon aláhanyatlott.

Németországban a harminczas és negy
venes években már kezdett a méhészet 
terén is okszerűbb irány fejlődni; egyálta
lán a haladás jelei mutatkozni. Minálunk 
azonban, még mindig szunnyadóban volt. 
Csak elvétve akadtak egyesek, kik részint 
a korszellem hatásánál fogva, a helyesebb, 
az okszerűbb irányt megjelelték, vagy azt 
követték is De ezek csak magukban el
szórtan, egyesek voltak

1844-ben Foith l. höltevényi lelkész 
a bárczaságon létrehozott ugyan egy mé
hész társu la to t; de az is csak 20 36
taggal tengődött; majd az ötvenes években 
egészen összement-

De különösen lehanyatlott a méhészet 
a 48 iki nagy átalakulás folytán. Az eddig



▼olt jobbágy-föld felszabadulván s az er 
dók, legelők felosztatván, azok nagy rész 
ben szántófölddé alak itattak át. Megsjü 
kült a méhek legelője De különösen az, 
hogy a felszántott szűz földek kitűnő rep- 
cze és búza termésekkel jutalmazván a 
gazdát, ki bíbelődött volna a csekély 
jelentőségű méhekkel

Mindazáltal voltak már egyesek, akik 
a korral haladtak Voltak, akik a magyar 
szakkönyvekből tanult okszerűbb méhésze
tet gyakorolták ; vagy azt apáról fiúra 
örökölték. De voltak, akik a külföldi, kü
lönösen a német irodalomból értesültek 
Dzierzon uj szakszerű méhészeti elméleté 
ről. keretes kaptáiról; azokat megszerezték, 
tanulmányozták és méhészkedésüket oksze
rűen gyakorolták De a társulás csak nem 
aka t. sikerülni. Hiába iparkodtak az egye
sek a méhészeket tömöríteni, egy egy tár
saságba összehozni ; csak nem akart sike 
rülni az Végre azonban 1873-ik évben 
megalakult a délmagyarországi méhész
egylet. Hova, mint német ajkúak közé, a 
rémet méhészeti szakirodalom utján a 
Dzierzon uj méhészeti kultusza is köny- 
nyebben elhatott. De hihetőleg, a szer: 
részről megindított méhészeti mozgalom is 
lökést gyakorolt — a délmagyarországi 
méhészek tömörülésére.

Ezen méhész egyletet követte a bács 
kai, békési, bánfalvai, aradi méhész egyle 
tek alakulása Mindezek azonban inkább 
ccak a helyi érdekeket sz Igálván, helyi j 

erőket tömöritvén, — nőm voltak képesek ; 
a méhészetnek általános fellendülését esz- j 
közölni.

Megalakulván azonban 1879 évben i 
az országos méhészeti egyesület, mint az 
egész országra kiható testületnek, — ve- 
zérférfiainak ögybuzgó működésével — si 
került a méhészet ügyét napirendre hozni 
Érdeklődést kezdtek tanúsítani az egyesek, 
kicsinyek és nagyok ; sőt az országos gaz 
dasági és más megyei gazdasági egyesüle
tek is. Különösen pedig a magyar gazda
kör megértvén és magáévá tevén az orszá 
go> méhészeti egyesület törekvését, azt m ű
ködésében hathatósan támogatta.

(Tég* kflv.)
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boda iivi ostali. Zrok, po kojem praharnica 
óva eksplodirala, nezna se.

Potres
Vu Soprona poöatili sa 15 o. m. ővrsti 

poíres, koj Be je protezal Od severoiztoka 
piama jugogapadu tér v okolici vnogo kvara 
poóinil Vu Kis-Martonu poruftilo se je po 
njem viáe hi2ah ; vu samom varo*u Öopronu 
nije vu zidioab kvar napravljeo /.van jedno- 
ga dimnjaka, sarno se je ljudstvo jako pre 
plad• lo, ar 8U se sva stanja jako zibala, po- 
hiitvo po hiái i kipi na stenah tancaü. Po
tres táj bil je v jutro pred éestom Túrom 
a na veder opet se j« pouovil bas ouda, kada 
su ljudi v teatru bili.

Viovljeni razbojnik.
Nezdavoa smo spomeouli, kak je 14-ga 

márciusa uepoznati zloémec Izsa kr^mara 
Kaioer Öalamona, njegvu 2enu i 15 let sta-u 
rodjakiuju vmoril tér jo porobil. Véé se je 
mislilo, da se nebade naáel razbojnik straho- 
viti, a eto ! 12-ga o. in. ipák su oru2niki 
zezoali za nj^ga tér ga vlovili i sudu pre- 
dali. To je jeden sluga imeuom Kiss Lajoő, 
koj je vezda pri sudu sve valóval i to, da 
je spomeuute tri s jednoui sekirkom vmoril 
i to zbok tóga, da je more porobiti.

Tik ve za jesti.
Cakoveöke kr. preparandije ravuatelj da je 

na znanje Medjimurcom, da je lani probu de- 
lal s tikvami, kője su dobre za peéi i ku- 
bati. Izmed ovib su nekoji 20 kilogr. teíine 
imeli, dobri su bili i tija do decembra su se 
ue skvarili. Zato: koji bi si radi sadili ovakve 
tikve, naj se oglasiju pri ravuatelju, koj bu 
svakomu rád seme zabadava dal, dók bude 
imel.

Magjarska slovuica.
Nekoji potreboi razgovori vu magjarskim 

jetiku iá oue, koji bi se r di znali uekaj po 
magjarski razgovarjati.

Q i pisanja,

Az iratról.
Gospon o ttariat! dajte mi iedeo üst fmoga 
papéra.
Kocsmáros ú r ! adjon egy levél finom papirost. 
Za kaj?
M ért?
Jedn<>ga lista bi rád pisa ti.
Egy levelet szeretuék Írni.
Imate li takaj pero ?
Van tolla is ?
Jesn ovde nekoja, ali zlofiesta.
Van itt néháuy, bauem rosszak.
Óva tinta je bela.
Ez a tinta fehér.
Imate li Crlenoga peőata?
Van-e piros pecsétje?
Ovo je jako fin'.
Ez nagyon fi om 
Budu taki gotovi ?
M i n d j á r t  készen l e s z  ?

Naj nezabiju dán i rnesec nufri posttfiti.
Ne feledje a napot és hónapot beletenni. 
Koji je denes ?
Hányadik van ma ?
Deuea je trideseti.
Ma harminczadika van.
Hoőeju, da ga skup sloiim ?
Akarja, hogy összeállítsam?
Prosim, ako voljn imaju.
Kérem, hogyha kedve van.
L de je posipalo ?

3973 tk. 1887.
Á rv e ré s i h ir d e tm é n y i kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhitré teszi, hogy az 
államkincstár végrehajtatna'* Kelemeuics Mi
hály zsabniki lakos végrehajtást szenvedő elleni 
51 frt 51 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék a Csáktornyái kir. lárásbiróság 
területén lévő a inárof-zsábniki 204. tk. 403 
brsz. a. ingatlanból Keleinenics Mihályt fele 
részben illetett ég időközben Kodba János 
és Novák Frauczieka mároffi lakosok tulajdo
nába átment 489 Írtra becsült ingatlanokra 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan
a 1 1888. évi ápril hó 20-ik napján 

d. e. 10 árakor

a márof-zsábniki község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáráuak 10*|.-át, vagyis 48 frt 90 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c*. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított él az 
1881. évi november hó 1-én 3383. sz. a, 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX . 
t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1887. évi november 
hó 29-ik napján.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.
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— Az állami tanitóképezde igazgatója 
a múlt évben több fajta sütni* és főzni való-, 
to v á b b á  takarmány tökkel tett kísérletet. 
Ezek között némelyek táplálékra kitűnők
nek találtattak ; a takarmány tökök között 
20 kilónak is voltak és egész deczemberig 
kitartottak Az igazgató hasznos szolgálatot 
vél teljesíteni az által, hogy ezen említett 
tökök magvaiból, különösen a muraközi 
polgártársaknak mig bennök tart, ingyen 
szolgál

— A Vara'Sd-Topliczába menők figyel
mébe. A fürdő évadban sokan keresik fel 
Zalaraegyéből a varazsd topliczai fürdőt. 
Néhány évvel ezelőtt Csáktornyáról kocsin 
mentek a vendégek Topliczába, újabban 
azonban, a zagoriai vasút megnyíltával, a 
fürdővendégek vasúton mennek, még pedig 
az úgynevezett topliczai állomásig. Itt azon
ban, mivel ez állomás messze fekszik 
Topliczához, kocsit nem lehel kapni ; a 
fürdővendégek kénytelenek vissza gyalo 
golni ez állomáshoz közelebb fekvő Varazsdra. 
hogy ott kocsit fogadjanak, amely őket 
Topliczába vigye így beszélték ezt Va 
razsdon. Figyelmeztetjük tehát a vidékünk 
beli fürdővendégeket, hogy ha nem akarják 
Csáktornyáról megtenni az utat Topliczáig 
kocsin, váltsanak Varazsdig egyet s ott a 
• Vadember" szálloda tulajdonosa, a magyar 
születési! Vajdits vendéglős, a legjutányo- 
sabban elszállítja éket Topliczára

IECAJ V VU CAtvÜVCU 22 .<rrtL!ÜSá 1888. BROJ 17.

( r r d a ló k ü  p lsw rua :
OUtoí pij.c, frafemka hiia, lévő 
na kondignaciji — S urednikom 
BMxii ja avaki dán govoriti mad 
11 i 18 Túrom — Sva poliljka 
ti&ula so zadréaja novinah, naj 
aa pofii jaja na ima M a r g l t a l  

J o io f a  urad inka vu óakovao.
U d a K lJ a tv o i

Kujilara Fiachal Flllpova kam m 
predplat* i obanane poliljaju

l'redplatna ceia Jet
X a  celo l e t o .....................4 f r t
Jfr( j.ol let a .....................2 frt
A'a ce tvert le ta  . . . , 1 f r t

Pojudini broji kuktája 10 kr.

Obznana aa polag pogudba i fal 
raéunaju.

na horvatskom i magiarskom jezlku lzlazeói druitveni znanstveni 1 povuóljivi üst za púk.
Iz lazl avak^ tijeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

Sluibent glasmk , Mtdjtmunkoga fodfömagajuttga HnovniCkoga druitva „Cakovei'k* Sfarkasstu, „ Medjimurske sj aii\iss.u, „DolnjfMtdjimurske Sfarkasst"
t ... • i lega ' itva u „Gonjo-Mcdjimurskoga kultunwga dridtza*
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