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

Egy vasútvonal.
»Muraköz« folyó évi december 10-iki 

számában olvastam fenti címmel cikket a 
Csáktornya—luttenbergi vasúti vonalról. És 
mert tényleg szükségét látom e vasúti vo
nalnak, nehány szóval hadd szóljak hozzá 
én is.

Azt, hogy ezt a vonalat egy idegen tár
sulat építse ki Luttenbergtől Csáktornyáig, 
megengedni nem lehet. Hogy Csáktornya— 
Luttenberg—Grác egy egyhuzamos vonalat 
képezzen és a vonat közvetlenül közleked
jék Grác—Csáktornya illetve Radkesburg 
Csáktornya között Luttenbergen át, mtgen- 
gedni már csak azért sem lehet, mert Mu
raköz nemzetiségi vidék, eme vonal idegen 
kézbe kerülése állal Muraköz hegyi népe 
még több kisértésnek volna kitéve, mint je
lenleg van. Mert ne feledjük, a vasút ter
jeszti a kultúrát, de mindig csak annak a 
kultúráját, annak az érdekét szolgálja, a 
kinek a kezében van.

Legcélszerűbb volna szárnyvonalat épí
teni Csáktornyától Luttenbergig. Ez a szárny
vonal igazán áldás volna ügy közgazdasági, 

* mint magyar nyelvi szempontból Muraköz 
jjb feioó vidékére nézve. Mert akár az állam, 

akár magyar magántársaság tartaná fenn 
4  ezt a vasutat, hivatalnokai magyar emberek 

volnának, az itt létesített államások valósá
gos várai volnának a magyar nyelvnek, a 
magyar kultúrának.

Közgazdaságilag e vasútvonal által ki
válóan fellendülne a hegyvidék. A vasút 
mentén lakó nép, ha városhoz közel lakik, 
nagyon könnyen tudja értékesíteni portéká

ját. Nem pocsékolja el odahaza, hanem be
hozza a városba, a hol drága pénzen túl
adhat rajta. Ezáltal forgalmat csinál a vá
rosnak, hasznot a vasútnak és tisztességes 
megélhetést biztosit önmagának. — De csak 
úgy, ha a vonat menetrendje olyan, hogy a 
nép korán jöhet a városba. Ezt láthatjuk 
például a déli vasút reggeli vonatján, a 
melyről csak úgy özönlik az alsómuraközi 
nép a szerdai hetivásárra, mig etaoben az 
ukki vonal mellett lakók inkább gyatog jön
nek, vagy ha szükségük nem parancsolja, 
nem is jönnek be a hetivásárra. Okosabb 
és olcsóbban kijövő menetrenddel ezen a 
bajon is lehetne segíteni. Ez azonban nem 
tartozik ide.

Stratégiai szempontból teljesen megen
gedhető e vonal kiépítése, sőt mondhatni, 
hogy a stratégiai szempontok számba sem 
jöhetnek itt. Muraköz annyira nyilt a stájer 
határ felöl, hogy e vasútvonal létezése egy
általán nem számit.

Ezek után tekintsük már most azt, hogy 
kinek az érdekében áíiaua e vonal kiépítése. 
Első sorban meg kell említenünk Csáktor
nya városát. A forgalom teszi a várost gaz 
daggá, emeli a kereskedelmet, foglalkoztak 
száz meg száz embert. Álljunk meg csak 
Budapesten korán reggel a pályaudvarok 
előtt és vegyük szemügyre a leszálló utaso
kat, majdnem mind a városba jött kota, ki 
tejet, ki gyümölcsöt stb. félét hoz kosarában 
vagy puttonyában. Évente körülbelül 2 mil
lió ilyen kofautas jön máv. vonalakon a fő
városba a szomszédfalvakból. No de Csák
tornya nem Budapest! Ez teljesen igaz. De 
Csáktornya szerencsés fekvésű vasúti góc
pont, és eme tulajdonsága fejlődésre kész-

T Á R C A .

A kígyók a népek hiedelmében.*)
[FolytatAel

A kigyókövet úgy lehet elvinni a kígyóktól, 
ha egy kereket közébük eresztenek. A kígyók a 
kerék után fúlnak. Ilyenkor csoportosulásuk he
gére kell szaladni, a követ felkapni s elsietni ve
le. De ez veszélyes dolog, mert ha a kígyók az 
illetőt elérik, megölik.

Egyszer egy ember sok kígyót látott együtt. 
Ezek ie követ fújtak. Fogta a magánál levő fonal
gombolyagot s közibük hajította a kígyóknak. A 
kígyók azt hitték, hogy a már összefuvott kő gu
rul el; mind utánna siklottak, a kigyókövet pedig 
ott hagyták. Az ember oda futott, felkapta a kö
vet és élszaladott vele. Néhol köz.bük is lódoztek 
a kígyóknál-, hogy szétriasztva őket, a követ meg
kéri Illessék. .

Egy fiú az erdőbe ment fátvágni Az erdő
ben egyszer csak különös hangokat hallóit, to 
vább menve, az erdőnyiláson át látta, hogy egy

*) A Göcsejből gyűjtött részt a Magyar Néprajzi tár

saság egyik ülésén olvastam fel. Gönczi.

teti. — Az összes vidéki városok is igy 
fejlődtek és eme fejlődés alatt van Csák
tornya is. Rohamosabban azonban csak ak
kor fog fejlődni, ha a hegyvidéket közvet
lenebbül kapcsolja magához.

Felette állva az érdekköröknek és úgy 
bírálva a dolgot, azt tartom, legelső sorban 
is a Déli-Vasút magyar ügyvezetőségének 
kellene e vasútvonal felől érdeklődnie. Mert 
ha tekintetbe vesszük, hogy a Csáktornya— 
luttenbergi vonal kiépitésévél Csáktornya 
sokkal rövidebb utón ju t összeköttetésbe 
Gráccal, a mi pedig érzékenyen sújtaná a 
Csáktornya—prágerhof—gráci vasútat. akkor 
bizony első sorban a Déli-Vasútnak érdeke, 
hogy e vonal általa építtessék ki. Azt nem 
mondom, hogy a nevezett vasúttársaságnak 
érdeke, hogy ki ne építtessék, mert e va
sútvonal előbb-utóbb meg lesz, mert azt igy 
parancsolja ty fejlődés törvénye.

Kiépítése e vasútnak nem ütköznék 
nagy nehézségekbe. Leghelyesebb irány vol
na a Csáktornya—stridói út.

Ennyit akartam mondani e fontos té- 
! máról, melyn к felszínen való tartása igen 
,hálás dolog lenne l .

—  Hirdetmény. Felhivatik az adózó 
közönség, hogy a föld- és házbirtók után 

7af0 általános jövedelmi pótadónál számí
tásba veendő kamatteher vallomásaikat a 
községháznál 3. szám alatt 1906. évi janu
ár hó 2-tól január hó 31 -íg annál is inkább 
beadni el ne mulassza, mert a később be
érkező vallomásols^igyelembe vehetők nem 
leszru * — Az elöljáróság.

kupóc fekete kígyó követ fuj. Fuvás közben csak
úgy sípoltak. A fiú megijedell s haza futott. A 
látottakat elmondta a falubelieknek. Az emberek 
kivettek egy kereket a szekérből s azt az erdőbe 
vive, a még mindig együtt levő kígyók közé eresz
tették. A kerék a kígyókon keresztül futott, mire 
a kígyók szétmásztak. Ekkorra már egy kisujjnyi 
nagyságú követ fújtak össze, melyet egyik ember 
felvéve, haza akarta vinni. Már jó messze mentek, 
midőn egy nagy szürke kígyó karikázott elibük. 
Egy embert azonnal megölt. Midőn ezzel végzett, 
egy másik után gurult, ezt azonban nem érhette 
el. Midőn az emberek később visszamentek a kí
gyók csoportosulási helyére, ismét együtt látták 
őket: fújták a követ.

Egy alkalommal, midőn az emberek a kígyók 
szét rebben lésére kereket eresztettek neki, egyik 
fekete kígyó utánna karikázott s midőn a kerék 
elesett, annak az agyába bujt. A tulajdonos el
ment a kerékért, s persze eszébe se jutott meg
nézni, vájjon van-e valami a kerékagyban vagy 
nincs; vállára emelte s vitte hazafelé. Útközben 
a kigyó kibújt a kerék-.gyból s az ember nyaka 
köré tekerődzve, őt megfojtotta. Ugyanezt hallot
tam elbeszélni egy másik helyen is, azzal a kü
lönbséggel, hogy a kigyó az ember nyakára teke- 
redelt s 7 évig folyton rajt volt. Levenni nem le
hetett. 7 év múlva az embert azon helyre vezet
ték, hol annak idején a kigjókőfuvás történt. A

kigyókövet vissza helye« Mihelyt letette, a ki
gyó rögtön lement nyakáról.

Ha a faágak kókött fújják a kígyók a követ, 
fát hajítanak közibüji s a kígyók, lepotyogva, el
siklanak s az ott hagyott követ azonnal, vagy egy 
pár óra múlva az illető egyén elviheti.

A kigyókő drágakövének képzete, mint ma 
már elég tisztán meglehet állapítani India felől 
térjedt el a kigyókulluszszal. Kowalewszkij mon
gol szótárában »kigyó gyöngye« néven szerepel. 
Ugyanitt megvan a kifejezésnek tibeti mása is. 
(Eth. XIII. 3. 143 i.) Diosevrides müvében »zsi
dókról« tesz említést, mely Júdeábán nő s olyan 
alakja van, mint a makknak, fehér szinü, szabá
lyos és csiszolt. (Eth. VIII. 1— 2. 137 1.) Tehát 
nem az a »kigyókő«, о mit a természetrajzban 
más néven még a szintén kígyót jelentő Serpentin, 
ophit néven ismerünk, melyet azért neveznek ki- 
gyókőnek is, mivel — nagy változatossága mellett
— többször a kigyó bőréhez hasonlít.

A kigyókövet a régiek a kigyó koronájának 
tartották, vagy pedig — hasonlólag a békakőhöz
— olyan kőnek, mely a kigyó fejéből való. A ki- 
gyókőre vonatkozó német mondákban a Jura-kí
gyó szemében karbunkulus kő van. A zürichi ki
gyó szerelemkövet ejt Nagy Károly serlegébe; a 
berni hegyi sárkány fejében fényes drágakő van.

A régiek, drágakőnek tekintve, arany s ezüst 
ékszerbe foglalták. Bethlen Gábor végrendeletében



K Ü L Ö N F É L É K .

—  Boldog Újévet kívánunk előfizetőink
nek, munkatársainknak, a lap minden ol
vasójának és jóakarójának. Boldog Újévet !

—  Tanfelügyelői kinevezés. Gönczi Fe
renc pestmegyei kir. segédtanfelügyelőt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Szolnok- 
Doboka megyébe kir. tanfelügyelővé nevezte 
ki. Gönczi Ferenc kineveztetése által a szor
galmas munka, a rátermettség és az igazi 
szakértelem nyerte meg jutalmát. A'inket, 
muraközieket azért érdekel e kineveztetés, 
mert Gönczi ur több éven át Muraközben, 
Zrinyifalván tanitóskodott, s mert ő irta meg 
a »Muraköz népe« című könyvet. Lapunk
nak régóla állandó munkatársa. Mint eth- 
nografiai iró 3zép nevet vívott ki magának. 
Mint a kultusz-miniszteriumba beosztott ta
nító nagy munkásságot fejtett ki, főleg a 
gazdasági ismétlő iskolák ügyeiben; mint 
fővárosi és legutóbb pestmegyei segédtanfe
lügyelő jobb keze volt e tankerületek veze
tőinek. Gönczi urat nehéz nemzetiségű vár
megye tanügyének az elére állították, ahol 
alkalma lesz érvényre emelni tanítói és tan- 
felügyelői szakképességeit.

—  Szolgabirói kirendelés. Zalavárme- 
gye alispánja dr. Huszár Pál Csáktornyái 
lakos, közigazgatási gyakornokot az ürese
désben levő alsólendvai szolgabirói álásra a 
szolgabirói teendők ellátására ideiglenes mi
nőségben kirendelte.

—  A »Muraközi Muzeum« részére Far
kas Lajos turcsiscsei ispán egy tüzköves 
puskát és egy darab 1851-ből való 50 fo
rintos papírpénzt adományozott.

— Eljegyzések. Gold Ferenc Csáktornyái 
kereskedő eljegyezte Heimbach Janka kisasz- 
szonyt Zágrábról.

Hirschl Hermann varazsdi kárpitos 
jegyet váltott Dorner Rózsika kisasszonnyal 
Csáktornyáról.

—  Városi közgyűlés. Csáktornya nagy
község képviselő testületé f. hó 22-én Nuzsy 
Mátyás községi bíró elnöklésével rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen l. Picék Adói íné 
született Eckert Teréz Csáktornyái illetőségét 
tagadásba vette. 11. A számvizsgáló-bizottság 
tagjaivá Szilágyi Gyula, Gráner Miksa, Hein
rich Miksa, Hirschmann Adolf, Ivacsics Ig

nác, Czvetkovics Antal és Sáfrán Károly 
községi képviselőket választotta meg. Hl. A 
községi rendőrök fizetését 1906. évi január 
hó 1-től kezdődőleg egyenkmt évi 650 K- 
ban állapította meg. IV. Kósz Ferenc nyu
galmazott községi rendőrőrmesternek 50 K. 
évi csizmapénzt folyósított. V. Tudomásul 
vette és elfogadta a községi elöljáróságnak 
abbeli jelentését, hogy az 1906. es 1907. 
évekre a bor és husfogyasztási adók besze
dési jogát 26605 K. 76 í. az államkincstár
tól a község részére megváltották és a szer
ződést megkötötték. VI. Zrínyi Károly taní
tóképzői ntézeti tanárnak azon jelentésére, 
hogy »Csáktornya Monográfiája« cíinü mun
kája elkészült, a 9/VI. 904. sz. közgyűlés 
határozatával megállapított 500 К.-át a köz
ségi pénztárból kiutalta.

—  Karácsonyi ünnepély Megható ün
nepség folyt le f. hó 20-án d. u. 3 órakor 
a polgári leányiskola tanácskozási termében. 
Ekkor adta át ugyanis a »Csáktornyái Jó- 
tékonycélu egylet« elnöke Pálya Mihályné a 
választmány több tagjának s néhány szülő
nek a jelenlétében, rövid, de megható be
széd kíséretében 20 szegény gyermeknek a 
meleg lábbelit. A kicsinyek örömtől köny 
nyező szemekkel vették át az értékes aján
dékot s boldogan siettek haza.

—  Fölhívás. A fogyasztási-adó szedés 
jogát Csáktornya nagyközség területén az 
1906. 1907. évre a nagyközség a maga ré
szére megváltván, erről a község lakosai 
azzal értesittetnek, hogy a borital adó a bor 
és husfogyasztási adótörvények értelmében 
fog beszedetni.

Miért is azon adóköteles felek, kik a 
boritaladó befizetésére nézve kedvezmények 
birtokában vannak, t  kedvezmény megtar
tása iránti óhajukat a község elöljáróságá
nál saját érdekükben bejelentsék.

Oly felek, kik a fogyasztási-adó fizetésre 
nézve méltányos egyezségre lépni óhajtanak 
és általány összeg fizetésével akarják a té- 
telenkinti fizetést mellőzni, ebbeli óhajukat 
8 nap alatt jelentsék be я nagyközség elöl
járóságánál, ahol ugyanazon idő alatt egyez
kedhetnek az általány összegre nézve.

Szabad egyezség létrejötte esetében az 
évi átalány összegére vonatkozólag az egyez
mény határozmányai lesznek mérvadók és 
az egyes2ségileg megállapított adó havi elő- 
leges részletekben fizetendő le a községi

(b. Mednyánszky kéziratában) az előszámlált ék
szerek között egy kigyókő is előfordul1 Báró Med- j 
nyánszky Dénes berlini leveléből Haxthausen tu
dósítása szerint, mint talismánnak, az oroszok és 
poroszoknál is nagy a keletje. Az embernek tö
kéletes boldogságára három ily koronával kell 
bírnia: az első erkölcsi tulajdonságokat, a másik 
földi áldást és gazdaságot, a harmadik örök üd
vét eszközöl. Peters berlini egyetemi profeszor, ki 
ezt egy társaságban báró Mednyánszky előtt be
szélt, azt a felvilágosítást adja, hogy neki többször 
alkalma volt az áruban és egyesek birtokában 
előjövő ezen tárgyat vizsgálni s úgy találta, hogy 
az egyszerűen kifejletlen malacfog, mely hurokjá- 
ból épen kitört s melynél a gyökérágak felső ré
szeit a zománcanyag még ki nem töltötte úgy, 
hogy rovátkáival valósággal kis csontkoronát ké
pez. Vajon ez-e a Bethlen Gábor végrendeletéből 
alább idézett kigyókő, minőnek báró Mednyánszky 
véli a leírásnál fogva, hogy tokban van, mikép 
ezen kigyókoronák is igy viseltetnek s mint egy
szerű szerpentinkő nehezen fogott volna tokban 
tartatni.* *

A magyar kincsásók birtokában rendesen 
kigyókő van, mely a fehér kigyó fejéből vagy a 
kigyókirály koronájából való s atyáról fiúra örök
lődik. Régebben előkelő embereink amulettképen 
nyakukban viselték, aranyba, ezüstbe foglalva (Eth.

VII. 6. 478 I.) Wlisloczky Henrik négy ilyen követ 
látott egy karperecén, aranyba foglaltat Tamásy 
háromszéki nemes családnál s hármat kincsásók
nál (mind állatfogacskák^. Papp Ferenc volt bras
sói szabómester egy segédjének, szenvedélyes kincs
ásónak kigyókoronájába kereszt és J. betű volt 
karcolva. Horváth nevű székely családnak gyűrű
be foglalt, a keresztes háború alkalmával Palesz
tinából hozott, melyről azt tartották, hogy a ve
szettséget gyógyítja. (Eth. VII 6. 479 I.)

Midőn a porosz miniszterinm a veszettség 
ellen való titkos szereket kutatott, Zeh F porosz 
tanító megírta, hogy gróf Sandretzky-Sandrasütz 
langenbielani birtokosnak volt több u. n. méreg
köve, melyek rendesen sebre rakva, ahoz tapad
tak s minden mérget kiszívtak, aztán langyos te
hén lejben ismét megtisztultak. Állítólag hittérítők 
hozták Indiából, a hol a kis, gömbölyű, fekete 
köveket Cobra köveknek nevezik, azt állitván, 
hogy a szemüveges kigyó (Cobra capello) fejében 
találtatnak. Mások szerint különféle gyógyitószerek 
keveréke, a braminok s a manillai ferencrendi 
barátok titka; mig mások az orrszarvú szarujá
nak belsejéből valóknak mondják a köveket. (Eth. 
VII. 6. 479 I.)

Ugyanezen alkalommal nyert feleletek egyike 
szerint az u. n. méregkövet csatdisznek használ
ták s az fényesre csiszolt kénkovából állott.

* Ipolyi A. II. Myth. 244 I.
• Ipolyi A. M. Myth. 679 1.

Gönczi Ferenc.

pénztárnoknál. — Kelt Csáktornyán, 1905. 
december 26-án. — Az elöljáróság.

—  Leugrott a kocsiról s szörnyet halt
Klement János murakirályi róm. kath. tanító 
a karácsonyi ünnepeket rokonánál Terenta 
János muraszentkereszti tanítónál akarta el
tölteni, mely célból folyó hó 23-án reggel 
vonaton Csáktornyán keresztül Murasiklósra 
utazott, honnan gyalog igyekezett eljutni 
Szentkeresztre. Szerencsétlenségére ugyaneb
ben az időben a murasiklósi plébános is 
Szentkeresztre ment kocsival, ki a gyalogló 
tanítót, mint ismerősét felvette a kocsijára.
A plébános lovai a Bányavár előtti nagy 
ereszkedőnél megbokrosodtak, mikor Klement 
abbeli félelmében, hogy valami baj történik, 
hátra télé leugrott a robogó kocsiról. Utítár- 
sai csak a völgyben vették észre az eltű
nését, mikor is vissza menve keresésre, 
megtalálták a kocsiuton elterülve, eszmélet
len állapotban, véres fejjel. Gyorsan beszál
lították a bányavári biró házához, hol a 
szerencsétlenül járt tanító esti 7 órára ki
szenvedett. Az ugráskor oly erősen ülődött 
a feje a megtagyott földhöz, hogy a koponya 
a homloktól kezdve egészen a fejtetőig ket
térepedt. A szerencsétlenül járt tanító folyó 
év junius havában végezte el a tanítóképző 
IV. évfolyamát és tette le a tanitóképesitő 
vizsgálatot sikerrel a Csáktornyái tanítókép
zőben. Nyugodjék békével.

—  A marólúg. A mostani rendkívüli 
időben nemcsak az a baj, hogy a póttarta
lékosokat behívják, hanem az is sok helyen, 
hogy az öreg katonákat haza bocsájtják, 
különösen akkor, mikor ez a szabadságolás 
a három év alatt szépen nőtt szerelmet rom
bolja szét irgalmatlanul. Ilyenko«* azután 
nem csoda, ha a gyengébb szivüek esetleg 
a marólúghoz folyamodnak. Baráti Biri sza
kácsi (Szilágy-megye) illetőségű Csáktornyái 
cselédleányt is ez, a három évet kiszolgált 
katonákat megillető, tartós szabadságolás é- 
rintett érzékenyen. Sziveválasztottját haza 
eresztették, s ez el is ment annélkül, hogy 
visszajövetelt ígért volna. Ezt a szegény cse
lédleány annyira szivére vette, hogy bubá- 
natában f. hó 28-án délután fél 2 órakor 
Németh János gazdájának a lakásán maró
lúgot ivott. A belsőleg súlyosan sérült le
ányt orvosi rendeletre a Varazsdi közkór
házba szállították.

— ERŐ ÉS EGÉSZSÉG a gyermek kincse, 
mert igy lesz ellentálló a fertőző betegségek csi
rái ellen. Hogy pedig erős és egészséges legyen, 
igyék a hidegebb évszakban Zoltán-fóle csukamáj
olajat, melyet szívesen vesz be, mert íze, szaga 
nincsen. Üvegje 2 К. a helybeli gyógyszertárakban.

—  A kútba fulladt. Perhócz Mária 18 
éves cselédleány már 2 év óta Horváth 
László muraszerdahelyi jómódú gazdánál 
volt szolgálatban, hol dolgát mindig rende
sen végezte el. Folyó hó 22-én is egész 
nap rendesen végezte a dolgát és este meg
vacsorázott. A házbeliek azt hitték, hogy a 
vacsora utáni dolgát végzi, s csak 8 óra 
felé néztek utána, mikor is meglepetésükre 
a leány nem volt a konyhában és nem is 
végzett el addig még semmit a dolgából. 
Keresték, de nem találták sehol. A leány 
másnap, sőt harmadnap sem került elő és 
rokonai sem tudtak róla felvilágosítást adni. 
24-én Horváth Lászlónak egyik leánya, férj. 
Robb Ferencné azt vetette fel, hogy meg- 
kellene nézni, nem ugrott-e a kútba. Erre 
a kutban kezdtek kotorászni, hol feltalálták 
tejjel lefelé a vizbe fulladva. Hogy véletle
nül esette a kútba, öngyilkosság esete, vagy 
bűntény forog-e fenn, a vizsgálat fogja ki
deríteni.
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—  Főszolgabírók és a községi közúti 
Ügyek. A kereskedelemügyi miniszter leg
utóbb egy konkrét esetből kifolyólag kimon
dotta, hogy a járási főszolgabíró, a község 
közúti ügyekben rendelkezési és intézkedési 
joggal csak az esetben bir, ha a község köz- 
utai és műtárgyai rossz karban vannak, il
letőleg a községet e részben mulasztás vagy 
hanyagság terheli.

— A le g jo b b  s z á j-  é s  p a d lá s  a dr.
Feles fogorvos Sto m atln  száj- és fogápoló sze
reivel érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo
sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek 
ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel 
vannak kitüntetve. A Sto m atln  fo g p o r  
Sto m atln  fo g p a s zta  é s  Sto m a tln  fo g 
krém  alakjában előállított fogtisztitó szerek rö
vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó 
fehérek lesznek és állandóan tiszta, fehér és ép 
állapotban megtartatnak. A Sto m a tln  s z á j 
víz kitünően desinficiálja a szájüreget és a fog
közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet
len szagát és a foghust és fogakat conserválja. 
Egyszeri kísérlet mindenkit e pracparatumok ál
landó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker 
a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán : Mráz 
Testvérek és Gráner Testvérek füszerüzletében és 
Pethó Jenő gyógyszertárában.

—  TŰZ. Folyó hó 22-én délelőtt 9 óra
kor Damjanics Lőrinc lapáthegyi lakósnak 
a Bányahegyen levő házának a tetőzete, va
lamint egy melléképület 414 kor. értékben 
leégett. A házat özv. Kauíár Istvánná bírta 
bérbe s az épületekkel együtt elégett Kali
fáménak gabonája, takarmánya, gazdasági 
eszközei, s egyéb ingóságai, mintegy 546 к 
értékben. A tüzet Kaufái Istvánnénak 7 éves 
unokája idézte elő olyképen, hogy nagy
anyja konyhájáról egy könnyen hozzáférhető 
helyről gyufát lopott s azzal a lakóház mel
lett felhalmozott kukoricaszárat meggyujtot- 
ta, melytől azután az épületek is tüzet fog
tak. Biztosítva semmi sem voll.

—  Vonat elgázolás. Folyó hó 23-án reg
gel a murakirályi állomáson Faics Lénárd 
munkás a mozgásban levő vonatról leugrott, 
de oly szerencsétlenül, hogy a vonat kere
kei alá került és a vonat mind a két lábát 
lemetszette. A szerencsétlenül járt embert 
mindjárt reggel beszállították Nagykanizsára 
a városi közkórházba, hol rövid idei kínló
dás után még aznap délelőtt fél 11 órakor 
meghalt.

— ELŐDEINK is használták inár Wermuth 
gyógyfüvet mindenféle betegség ellenszeréül Az 
ebből nyert kivonat Pokorny Pelinkovac kitűnő 
ízű és egészséget óvó likőr hatásáról számos elis
merő levél és orvosi okirat tanúskodik. Bővebbet 
a hirdetések.

—  Orvosi utasítás a tejivás módjáról.
A »Jó Egészség« czimü lolyoiratból vesszük 
a következő hasznos utasításokat tartalmazó 
sorokat: »A tej felnőtt embernek is értékes 
tápláléka, de rendes körülmények között, a 
vegyes étrendet (diétát) nem helyettesítheti. 
Ezért: 1. A rendes étkezésen kivül naponta 
másfél liter tejnél több általában véve nem 
ajánlható. 2. A tejet a rendes étkezés után 
kell inni s nem előtte; vegyes táplálékkal 
jóllakott ember is könnyen megiszik még 
egy pohár tejet, az előzetes tejivás azonban 
elvenné a rendes étkezés étvágyát. 3. Egy
szerre több mint három deciliter tejet ne 
igyunk s azt is lassan, kortyonkint fogyasz- 
szuk el. Időt kell engednünk magunknak a 
tejiváshoz, viz módjára a tejet lehajtani soha 
sem szabad, mert különben a gyomorban 
egy nagy darabban alvad meg s ez a töme
ges alvadék nehezen emésztődik el. 4. A 
kinek érzékeny az emésztő rendszere, lan

gyosan vagy melegen igya a tejet, mert a 
hideg tej inkább okoz hasmenést. 5. Czél- 
szerü a lassú tejivás közben kevés kenyeret, 
zsemlyét, kétszersültet enni, hogy a tejnek 
említett tömeges megalvadása a gyomorban 
még inkább elkerültessék. 6. A ki nincs 
hozzászokva a rendszeres lejíváshoz, érzéke
nyebb gyomru, a fenti szabályokat a legpon
tosabban kövesse s az 1. pontban megjelöl! 
tejmennyiséghez is csak fokozatosan szok
tassa magát hozzá. 7. Ha még sem bírná a 
tejet zavar nélkül, jelentse az orvosi viziten, 
hogy e fontos póttápláléknak a szervezetbe 
juttatására további tanácsol kaphasson. 8. 
Bármennyire tűrje is az ember a tejet, túlozni 
a tejivást soha sem szabad, mert a gyomor 
e túlzásokat sokszor rövid ideig sem bírja 
el kár nélkül s emésztési zavarok, sőt étvágy
hiány lehetnek a túlbuzgóság következmé
nyei. A »Lassan járj, tovább érsz« közmon
dása ide is talál; a józan mérséklet, az arany 
középszer jelmondata, annak, aki megszív
leli, itt is hasznára válik.

—  Pályázati felhívás. A siketnémák 
budapesti áll. intézetének első osztályaiba a 
következő tanévre 45 uj növendék fog fel
vétetni Ezen kivül a felsőbb osztályokba 
felvételt nyernek oly siketnémák is, a kik 
eddig valamely vidéki intézetben tanultak 
ugyan, de a kiknek szülői időközben a szé
kesfővárosba, vagy annak közelébe költöztek. 
A vidéki 6 osztályú intézeteket végzett siket
némák itt а VII. es Vili. osztályokban foly
tathatják tanulmányaikat. Végül a megfelelő 
felsőbb osztályokba felvétetnek olyan gyer
mekek is, akik népiskolai tanulmányaik köz
ben siketülvén meg, ott megtanulják a be
szédnek szájról való leolvasását s ez utón 
elemi ismereteiket kiegészítik. A felvételek 
vallásra, nemre és nemzetiségre való tekintet 
nélkül a folyamodványok beérkezésének sor
rendjében fognak eszközöltetni. Az érdeklő
dőknek részletes tájékoztatást és felvételi 
nyomtatványokat egyszerű levélbeli megke
resésre díjtalanul küld az intézet igazgató
sága (Vili , Mosonyi-utcza 8. s z )

— A Dr. Richter-féle Linim ent. Caps  
comp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mini 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél 
a Horgony-Liniinenttel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány 
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Linimentlel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer 
jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1 
kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
ban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan: Richter féle Horgony Liniment (Hor- 
gony-Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony* 
védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és 
csak eredeti üveget elfogadni.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Valami a konyhakert és a luczerna 
trágyázásáról.

Konyhakerti növényeink a talaj táp
anyagtartalma és kulturállapota tekintetében 
a legigényesebb növények közé tartoznak. 
Gyors fejlődésük, ízletességük és igy kelen
dőségük is attól van függővé téve, hogy mi
ként és milyeu trágyázásban részesítettük 
kerti talajainkat, mert a zöldségtermelésnél 
mindig szem előtt tartandó az, hogy akár 
házi, akár piaci szükségletre dolgozunk, az 
csak azon esetben lesz jövedelmező, ha le-

lehetőg korán és utóbbi esetben nagy meny- 
tiyiségben állittatik elő. A konyhakert trá
gyázása a legtöbb helyen istáilótrágyáAal 
történik. Ennek teljesen érettnek kell lenni, 
mert igy hatása gyorsabb és tökéletesebb. A 
keveréktrágya, komposzt szintén egyik leg
jobb trágyája a konyhakertnek. Mindkettő, 
az istállótrágya és komposzt is, növeli a ta
laj humusztartalmát is, javítja fizikai álla
potát is A trágyalé alkalmazásával is rend
kívül gyors és kedvező hatást érhetünk el, 
ha elegendő mennyiségben és nem túlságo
san tömény állapotban használjuk. Azonban 
ezen trágyafélék nem tartalmazzák az egyes 
tápanyagokat olyan kedvező alakban és a- 
rányban, mint azt a növények fejlődése meg
kívánná. így különösen a foszforsav tartal
muk a bennük felhalmozott más növényi 
tápanyagokhoz viszonyítva nem olyan mér
vű, hogy azokkzl teljesen meg lehetnénk e- 
légedve mindenkor. Ezért a foszforsáv tar
talmú műtrágyák alkalmazása kívánatos, an
nál is inkább, mert az a túlságos nitrogén 
hatását kedvezően ellensúlyozza s mint szá
mos ez irányban tett kísérlet biztosítja, a 
konyhakerti növények minőségét és Ízletes
ségét javítja.

A lucerna termelésénél lehetőleg aira 
törekszik a gazda, hogy az általa létesítendő 
lucernás termőképessége vagy életképessége 
hosszú legyen, hogy igy minél hosszabb ideig 
szolgáltasson bőséges takarményt. Az újon
nan létesített lucernásoknál igen sokszor ta
pasztalhatjuk azt, hogy azok kezdetben igen 
szépen fejlődnek, jó terméseket is szplgál- 
tatnak, de élettartamuk nem olyan hosszú, 
mint azt a gazda megkívánná, mert rövid 
idő alatt kipusztulnak. Ha keressük a lu
cernások ezen korai kipusztulásának okait, 
igen sokszor megtalálhatjuk abban, hogy a 
talaj nem tartlalmazza azt a tápanyagot és 
annyit abból a tápanyagból, amennyire a 
lucernának szüksége volna. Ezen tápanyag 
pedig első sorban a foszfor, a lucarna fej
lődéséhez ugyanis sok foszforsavat kíván, a 
mi igen sok esetben nincs meg a talajban 
kellő mennyiségben, ily esetben tehát a lu
cerna a fosztortrágyázásra reászorul. A lu
cerna termelésénél tehát a talajnak megfe
lelő mély megnövelése mellett figyelembe 
kellene venni a foszfortrágyák alkalmazását 
is, mint olyanokét, melyek a lueerna ter
mőképességét és hosszú életképességét elő
segítik Hazánkban, a hol a talajok azt 
mondhatni általában foszforban szegények, 
mindenesetre igen üdvös volna e lucernás
nak termelésénél a fentieket figyelembe ven
ni és kísérlet tárgyává tenni a foszforral 
való műtrágyázást. Németországban ez irány
ban kedvező eredménnyel végeztek kísérle
teket. Miután azonban a lucerna műtrágyá
zásánál a trágyázás érvényesülése hosszabb 
időre kell, hogy terjedjen, ezen célra a ne
hezebben oldódó foszforsavat tartalmazó mű
trágyák alkalmasabbak. A műtrágyázás ke
resztülvitelénél Figyelembe vegyük, hogy an
nak több évre kell ellátni a lucernát fosz
forsavval, tehát többet adjunk belőle; 5—6 
qu. holdanként, az őszi szántás előtt.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó As laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poáiljkese tiéué zadrüaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
íme, Margitai Jozefa urednika 

Csáktornya.

I zda t e l j e t vo:
knjiáara F isc h e i Fi I ipova, 
kain se predplate i obznane 

poáljaju.

M E O JIM Ü R JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni znastveni i povucljivi list za púk 

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

P re d p la tn a  c e n a  je:
Na celo l e t o ............ 8 kor.
Na pol leta ............... 4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji koátaju20fil.

Obznane se pol eg pogodbe 
i fal raéunaju.

filuíbeni glastiik: »Csáktornyái takarékpénztár« »Muraközi takarékpénztár« »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« i t. d.

Biblija mája.
KrajSi su véé dnevi. Dojdeju dugi zim i 

ski veéeri i nőéi. 2ene i devojke si vu tem 
vremenu napre zemeju kolovrate i predeju 
ili pák perje éeáeju. A gazda pák napre 
zeme kolendara i priíge si na pipu, pák 
si premiálava, как stoji táj 2alosten svet.

A deékarci i deéki kaj delaju? 2alost- 
no je za povedati ovi ili se doma ili pák 
vu krőmi kartaju. PremeSavaju bibliju vra- 
govu, как se to drugaé karte zoveju. Dec- 
karci se joá samo za áibice kartaju a deéki 
s mustaéi se véé za peneze igraju.

Nigdar boláe ime nebi dobile karte, как 
je to, da su biblija vragova. Jer gdo se je- 
denput kartati poéné, on se je zaruéil vra
gu i nepoátenomu íivljenju.

Koj se karta, on nije véé poáten élo- 
vek nego tat, koj iz ludskoga 2epa krade. 
Prez dela hoée do takvih penez dojti, koji 
su ne njegovi sa vkanjlivim naéinom hoée 
sprazniti 2ep svojega bli’.njega. Niti jeden 
kartaá se ne sedne kartat sa tóm nakanom 
da on zgubiti hoée, nego da bude gvmul. 
Koji se dakle kartaju. oni su jeden proti 
drugomu sa naj nepriateljneSom nakanom 
Pri kartah prestane ljubav bli2njega, presta- 
ne svako priateljstvo.

Ali to je ne sve. Deéko koj se karta, 
on okradne svojega otca Sitnicu i kuruSnja- 
ka. Vkradne doma jejci, graha, mhdinu, sve 
zakaj vu átacunu peneze more dobiti. Kra

de zato, da pri kartanju drugoga more ogu- 
Idi peneze mu vzeti. Pak karte su takove 
da gdo njim je jedenkrat suéenj postal, on 
se njih nemore nigdar véé osloboditi.

Ali kartaái ne devleju doli jeden dru
goga ónak na suhoma, nego poleg vina tu- 
éeju stola. Privéiju se dakle i pijanSéini, i 
tak najedenkrat ne jednomu, nego dvem 
vragom sluÉiju, najedenkrat je dve nevolje 
dr£iju dalko od poStenoga Sivlenja.

Pak onda kakov otec, kakov gospodar 
bude potlarn iz takvoga deéka? Z.tkarta ta- 
kov i kiklu svoje 2ene zakarta vuru van- 
koáa blazinu, ornice, pluga. kola i t. d 1 
jer se privéi lenjarenju poleg karlanja, se 
vugne takov ne samo poátenoga dela, nego 
i poátenih ljudih. Ne je briga takvoga niti 
za £enu niti za decu. Pák jer ga dohodka 
nega, (jer iz kartah se do vezda nigdo mje 
obogalilj dug na dug dojde i vekslin veks- 
lina sledi. Pak jeden den se na to zbudiju 
2ena i deca, da njim liciteraju zemlju spod 
nogah i krova zvrhu glave.

Karte su joS dikomu ne donesle bogat- 
stvo i diku Sram Spot nepoStenje i Stersku 
torbu su vnogim donesle. Koj gazda hoée, 
da bude njegov sin takov lebudkaj ? . . da 
zapravi onaj imetek, kaj je on teÉkorn mű
kőm priskrbel i sinu si ostavil? Niti jeden 
kaj ne? —

Onda dakle zeSgite pri svakoj hiái kar
te. 1 nepustite niti deci niti deékarcom se 
za grah takaj ne kartati, da se nikakvo kar-

tánje ne navéiju i neprevéiju. Vu ogenj sa 
biblijom vraga, koja je véé na tuliko ljudi 
i na túliké familije donesla nevolju i nepo
Stenje!

Niti za kratek éas su ne dobre karte 
Tam imate knjige! Citajte hasnovite knjige! 
Utemeljite knjiínicu! Pak tam éitajte. Ako 
Ste se véé navoljili éitati zemite si uapre 
Sibje i pletite koSe, koSare, zemite slamu, 
pletite Skrljake, koSe za émele. To vas je 
sram delati?

Oh vi malo vredni, se ne zmislite, da 
dók karte meSate, vragu sluSite, a gda has- 
novilo dido delate, vas Bog blagoslovi.

Drage matere! Samo kartanje najte tr- 
peti nigdi vu familiju! Najte trpeti karte 
pri hi2i, zeÄgite nje, raztrgajte nje, da se 
nebudete morale plakati, как ona siromaS- 
ka mali, koja se je sledeée tu2ila svojoj 
susedi:

»Bo2e, Bo2e — je pokala Sakami — 
vidite samo suseda, moj sin se nezna kar
tati.* — »Im je to velika sreőa» — odgo- 
vorila njoj j»' suseda. »Je nezria se, ali se 
ipák karta!»

— R .  —

Politiőki pregled.
Njegvo Veliéanstvo kralj je boíiéne 

svetke vu Wallsee-u sprevadjal pri svojoj 
kéeri Valerija kneginji. Tu je med svojemi

z А в A V A.

Siiomaki i bogatuái.
Puno je govora u social-demokratiémh 

skupátinah о tom, zakaj jedni imadu puno 
t. j. su bogati, a drugi imadu malo t. j. su 
siromaki. Ali oni ljudi, koji bi hoteli svojom 
mudrostju to izvesti, da budu svi ljudi jed- 
nako bogati, oni velim ljudi nisu — nika- 
da videli orgulistu, как orgule dela.

Orgulista, iliti meStar koj dela orgule, 
nedela sve fcvegle jednako velike, véé jedne 
tanke, druge debele, jedne sa tihim ugodnim 
a druge jakim hrapavim glasom, jedne tan- 
kim kriéeéim, druge debelim rnumlajuéirn 
glasom. I baS u tóm stoji njegova umietnost; 
jer baá iz tih najednakostih postaje ona lie- 
pa harmonija, koj i svaké dobre orgule mo- 
raju imati i koja se как voljki valovi pod 
igranjem cirkvom prelievaju. Kad bi sve 
ivegle jednake bile, ta liepa harmonija, ne
bi bila moguéa.

Na spodobni naéin je Bog u svojoj 
premudrosti hotel, da na zemlji |edni budu 
bogati a drugi siromaki, za da bude iz to
ga liepa harmonija, koja ée se o2ivotvoriti

time, áto ée siromaki bogataSem svoju slu2- 
bu ponuditi a bogataSi ée se skrbeti, da si
romaki budu imali kruha i stan. kojega ée 
svojom álufcbom i zasluZivati i tak jedni 
trpljIvostju i dielom, a drugi dare2ljivostju 
i milosrdnostju zajedno na lőj harmoniji 
radili budu.

Ovo je ono zajedniéko dielo siromakah 
i bogataSah, kője se Bogu dopada i éim se 
njegova nedostigiva mudrost hvali i diói, a 
ne ono zanovetanje po takovih socialno-de- 
mokrratiénih skupStinah, gde se vmertelni 
érvi öve zemlje podstupljuju na boíanskoj 
mudrosti i Njegovom uredjenju, svojimi po- 
ganimi jeziki drmati.

Roditelji panitite!
Prireéje veil: »nesvlaéi se pri je, nego 

ideS spavat.» — Mnogo krat se d gadja, da 
roditelju predaiiu svoj imetak dieci pod turn 
pogodbum, da je do srnrti liepo dvore i hra- 
ne. Ovo znaéi prije se sleéi nego li éoviek 
ide spavat, jer imelak iz ruk dati znaéi sle
éi se, a spavat iti znaéi umrieti. Jer se u 
takovem sluéaju puno krat dogodi, da se 
éetvrta zapovied bozja zaboravi Dieca 2ivu 
razkoáno i raztroöno u veselju a roditelji

su kákák siromaáki Lazar pred vrati boga-
loga raztrjáljivca.

Anda |e ovo prireéje dobar saviét za 
olce i matere, pák sam zato i titulus öve 
pripoviedke naznaéil sa opomenom: *Hodi- 
telji. pamtite!» —

»Kako vám se hoée toliko raditi, mu- 
éiti se i trapiti i kiniti?» — rekli su jed- 
noé svojim loditeljem odraáéeni sini i kée- 
re — »polakSajte si svoje dielo! Predajte 
cieli trh gospodarstva nam, na naéa ledja,u 
naSe ruke, mi éemo se uviek skrbiti i bri- 
nuti za to, da vám neée nikada nikaj manj- 
kati te da éete svega imati.*

Ali otac je mislil na prireéje pák se 
nije hotel prije svleéi nego pojde spavat.

Nad njegovim obiokom si je jedan 
prevzetni vrabeéji par posvojil lastaviéinu 
gnjozdu i nutri zvalil svoje male vrabéuli- 
njake. Kad su mladi priéeli perje dobivati, 
vzel je nje otac iz lastoviéinog gnjezda, te 
je nje prenesel u po njem naéinjenu meh- 
ku gnjezdicu u karletki, koju |e obesil naj- 
prije na obiok a poslie i u sobu. — Stari 
vrabci su svoje mlade i u karletki marljivo 
hranili te su vriemenom i u sobu bez átra- 
ha doletavali i hranili je. Svi, osobito vnu- 
keki su se toj ptiéjoj skrbi veselili i ra lo



malimi vnukeci mir naáel, na nekoj dan je 
pozabil one skrbi, kojim je kakti vladar 
delnik. Pak i vu politiki je na malo vreme 
lakaj mir. Politiöki vodje su takaj otiáli iz 
Budapeäte dimo med svoju familiju, da bo- 
Ziöne svetke vu miru vrSiju

Gróf Szapáry Pál fiumejski ravnatelj 
se je zahvalil na ovoj sluZbi.

Buna vu Ruskoj.
Ovoga meseca 23-ga je straSna buna 

bila vu Moskvi. Puntari su veö pred dnevi 
bili glasili, da bude 23-ga veliki den i ce- 
le baSte su napravili okolo sebe. 23-ga de- 
öembra se je onda poöel rat. Puntari su se 
straSno viteZko drZali i vnogo soldatov su 
spostrelali, ali soldati su je ipak preobladali. 
Vu celim varaSu ruSevine kaZeju, da je boj 
straSno veliki bil.

Puntari su 23-ga na veöer vu dve fa- 
brike puékah vdrli i vnogo puSkah i praha, 
porobili. Kad je soldaötvo na nje vdrlo su 
bombe metali med soldate i strelali su. Sol
dati su na to iz Stukov streljali i öista po- 
ruSili varaSa najlepSu vulicu.

Veliju, da se je Witte posvadil sa ca
rom. Car je ove dneve Witte ministerpred- 
sedniku spoöital, da se vise briga sa pukom 
как sa carskom familijom. Witte je na to 
srdito odgovoril:

— Carsku familiju, veliöanstvo, как bi 
gud rad ju nemorem osloboditi, ali drZim i 
to da vezda veö niti naroda ne. -

Sa tem se je Witte obrnul i srdito je 
otiSel. Veliju, da je od onda niti n j videl, 
veö cara, koj как na pol nori sada öita 
knjige od francuzke revolucije.

Cam su jednoga lista poslali, da naj 
ide van iz orsaga, jer za njegov Zivot veö 
nemoreju dobro stati.

Kaj je novoga!
\ a p a d n l suprug.

Hesz Jenő 33 IjetoSni oStariaS je ove 
dneve pijan doSel dimo vu UjpeSt svoj stan.

gledali, — baS je bilo zanimivo. — Odrasli 
joS nisu videli, kuda hoöe otac tim i kaj 
namierava.

Kada pák su mali vrabci priöeli sami 
jesti, onda je stari otac polovil stare vrabce 
te je nje metnul u karletku, u kojoj su do 
sad bili mladi, a mlade je pustil po sobi 
leteti рак im je nadrobil na polici sira i 
kruha, nasipal zob, jaömen i päenicu tak, 
da su svega i svaöesa hrane dosta imali, 
starim pako u karletku nije nikaj dal.

»A kaj to delate japek?» — pitali su 
ga sinovi i kőere.

»No* — odgovori otac — »ja hoöu 
videti, jeli sada mladi od svog izobilja budu 
i starem kaj dali, koji su prije za nje toli- 
kom brigom i marljivostju se za hranu — 
skrbili.»

Ali m^adi vrabci su veselo skakali, si
ra, kruha, Zito jeli, ali starim nisu nikaj 
dali, ovi su u karletki gladovali i kriöali, 
ali niti jedan od mladih im nije baä niti 
jedno jedino zrnce u karletku odnesei.

Drugog dana je otac poftikal med drot 
karletke sira i kruha a mladem je vani sa 
police hranu oduzel. Pak kaj se je dogodilo? 
Mladi su nahrupili na kartetku iz vanjske 
strane pák su jeli med drot poftikanoga

Iz svojom tuvaruäicom se posvadil, medöim 
grubjanski tuvaruá revolvera na prvo vze 
me i na Zeno na meri. Ovo bi si za slu 
Zila — veil i stim je takaj i sproZil revol
vera. Kugla je Zensku na ruki dosegla i 
malo ranu zrokuvalo, napadnika pako su 
prijeli i na redarstvo odegnali.

P r e d  k a itig o m  vu sntrt.

Iz Rimaszombaté piáeju: da vu sused- 
skoj Majsa zvanoj obcini ove dneve se vek- 
áa kradljivost pripetila. Po iztragi se zezna- 
lo, da iz med öiniteljov bil je jeden Szabó 
Janóé osamnajst ljetoéni deőko Szabó kad 
je zeznal da ga Zandarstvo iáöe, od straho- 
sti poleg Feled obóine pred brzovni vlak se 
hitil, koj ga je na smrt zdrobil.

Vmoril j e  sv o je g a  sin a,

Vu Beöu, как odonud javiju, ove dne
ve vnoöi Vonda JoZeí teZak je zadavil svo
jega osem Ijet staroga sina. Vjutro je sam 
iéel na redarstvo i povedal je da je ovoga 
ói na zbog siromaátva naöinil. Po krvoloö- 
nosti, je sam sebe hotel obesiti, négo ni 
mu je sreöa posluZila. Так misliju da Von
da nije pri zdravim razumu.

N a v a llli su  kassu .

íz Eperjeáa piáé pismovnik; da vu mi- 
nuóem tjednu istinsku navalu naóinili su 
proli eperjeáiiski áparkassi áaroávarmedjin- 
alsótarkabeliiske obóine stanovniki. Na sto- 
tine doálo njih je к ápark ssi. Vu obcini i 
vu okolici je glas nastal da boj bude i la
kovi koji su svoje peneze vu áparkassi po- 
loZili nje zgubili budu. Verojani púk je ve- 
ruval ovoj pripovesti. Nego pokehdob je 
éparkassa podpunoma izplatila njim nutri 
poloZene peneze, vezda su tak mirni postali.

Sam ou boju ost.

Vu NagykaniZI, как odonud pismovnik 
piáé jedna 16 ljet stara gospodska devojk 
pred átropotni vlak se hitila i kolaói su na 
falaté zdrobili njeno telő. Mlada samouboj- 
nica je Kovács Mikloá nagykaniákoga uöi- 
telja Ilona zvana lepa mlada kói njegova 
Cutljive, dobre duáe devojka bila je, к *ja 
od nekojega vremena navek si je od smrti

kruha i sira, a ako su onda s druge strane 
najme iz nutarnje doáli i start jest, to su 
je mladi svojimi kluni i divljom krikom 
odtierali, pák su sami jeli.

Sada véli otac dieci: »Jeli ste sada vi
deli? Od svakoga i svega se je mod has- 
novita nauőiti, dapaóe i od nevaljanih vrab- 
cov. Ja sam vám time samo hotel u nara- 
vi predoőiti prireóje: Nesvlaói se prije nego 
pojdeá spavat. — I sad vám je valjda jas- 
no, da imam pravo.

I on je vu svojih rukah zadrZal cieli 
imetak i gospodarstvo te se nije imái zro- 
ka kajali. Sinovi i kóere pako nikada nisu 
ga viáe tim napadali, da im gospodarstvo 
joá za svog Zivota préda, dili da se svleöe 
prije nego pojde spat.

Jedna áala brojkarai.
Koju si svaki more sa áibicami ili gra- 

hom jasno predoóiti, je jezgra jedne orien- 
talske bajke, koja makar i da nije nikako- 
va philosophia, ali je za zabavu dobra.

Nieki stari arab je öutil, da mu se 
pribliZava konac, pák je к smrlnoj postelji

mislila. Pred svojemi pajdaáicami bez vea- 
koga osebiteáega zroka víáekrat je naprvo 
donesla da se bude skonóala. Ove dneve je ' 
anda za istinu van otiála poleg Zeljezne 
ceste к jednoj straZarski hizi i tam prama 
Beóu pred ropotamni brzovni vlak se hitila 
koj je nju na male falaté zdrobil.

N a jd jen i k o ffe r .

Belső Juliana óakoveóka stanovnica ku- 
harica tekuóeg meseca 2 dneva iz KapoS- 
vara je dimo doála vu Cakovec iz noönim 
vlakom, kad je pred stanom na vulici van 
pozabila jednoga menáega svojega koffera 
vu kojem su bile sreberne Zlice i druge 
kajkakve malenkosti do 60 korun vrednosti 
Mihalec Verona, Hepp Edija njegova sluZ- 
kinja 3 dneva v jutro kad je Zemle nesla 
na prodaju naála je óekera i bez toga da 
bila javila gospodaru je za sebe zadrZala 
Pri gospodaru je ni uíala odpreti, nego ga 
odnesla sobum vu Drávaszenlmihály i tam 
poleg groblja ga s hamriöom razbila, vred- 
neáa dugovanja je sobum vzela, razbitoga 
koífera pako je tam ostavila. Se ipak zez- 
nalo.

Sm rin o x g a ie n je .

íz Maroávasarhelya piáeju. Straána nes- 
reőa se zgodila ove dneve na ErZébet ligetu 
Zelezne ceste na njenih áinjah. Prama Szasz- 
régenu pred iduői vlak hitila se jedna do 
17 ili 18 Ijet stara mlada sluZeóa puca. 
Nesreőno stvorjenje na pojasu na dvoje je 
razsekel lokomotív. Odpeljali su na dvoje 
presekano pucu vu ápital, odkuda, kad su 
zeznali da gdo je su nju pokopali.

Vи i g á i  j e  sv o je g a  te s ta  b liu .

íz Peóuha piáeju, da ove dneve vnoói 
Vegh István ozoraiskoga stanovnika njegova 
hiZa se vuZgala i zgorela. Zgorelo je áest- 
deset vreö kuruze, как takaj vnogo drugo 
kajkakvo zrnje, kője je na nahiZju bilo na- 
meáóeno. Zandarstvo je traZbu podiglo ver- 
hu toga, da как je ogenj van ziáel, ustano- 
vili su, Vegha njegov zet po imenu (Barath 
Ferenc vuZgal je iz osvete svojega testá 
njegovo hiZu, kajti Vegh nije hotel vzeti 
dimo njegovo Zenu.

pozval svoja tri sina te im je cieli svoj i- 
metak na tri jednake strane razdieljen, ust- 
menim testamentom pred sviedoci ostavil 
Jedno gamile, kojih je imel na broju se* 
demnajsl, nije a jednake strane ostavil 
veö je odredil: Hassan njegov najstariji sio 
dobije polovicu, Mohamed, drugi sin, dobije 
tretjinu, a Mustafa, najmladje dobije de- 
vetinu. ..r/}

Stari arab je poslije te oporuke za tri 
dni um I, i sad su se nasliednici boteli toö- 
no po njegovoj naredbi razdieliti. Dakako, 
da su imetak, koj je iáéi na tri jednake 
strane, lahko podielili, ali sa 17 gamilami 
nikak nije mogla delinga toCno provedena 
biti, poáto se broj 17 neda niti sa 2, niti 
3, niti sa 9 bez ostatka dielitL

Sad se med njimi porodi svadja, koja 
Bog zna как bi bila izaála, da nije baä pu- 
tem dojahal na gamili jeden derviä (turski 
pop), koj se je zapital za svadju medju 
braőom, a kad je cielu stvar saznal je re- 
k e l: —

»Ja sad putujem iz Мекке (sveti varaä) 
i neposiedujem nikaj izvan ove gamile, na 
kojoj jaáem, ali Allah (Bog) mi je zapovie- 
dal da ju vam na prikaz dadem, za da ce-
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K r a lj  budapeS tana klm  alromakom .

Kralj iz svoje lastovite peneznice Bu- 
dimpeSte njihovim siromakom za kurilo 
potrebno gradivo 12 jezer korun, vu naj 
veköem siromaStvo bivajuóim 10 jezer ko
run, gödöllöiskim siromakom pako 600 ko
run bil je miloativen prikazati.

В о Ш  k ra lja

Íz Beóa telegrafiraju, da kralj pred bo- 
íióom one dneve je vu Vallsee odputoval, 
da je tam boaióne svetke pri Ferenc Sal
vator nadhercega kakti svojega zeta familiji 
spunjaval.

T o lv a ja k i k r a lj .

Sestdeset dve ljetoSni ólovek je vre 
Brenner Armin, nego joá vezda takaj svoju 
starinsku meätriju svráava najmre kesokrad- 
Ijivost Za leZeáe Vivienje vu svojoj mlado- 
dosti tak je poóel gospodariti, da je drugih 
njihovo blago ksebi privrnul, naj prva nje- 
govo kaätiga je petnajst Sibnih vudarcov 
bilo, koje je zbog kradljivost dobil. Zatim 
viáe dvadesetih Ijet vóini ono vreme, koje 
je vu reStu spunjaval. Vnogo kastiguvanja 
medjutim nije poboláalo staroga iepnoga 
tolvaja. Ove dneve na jedni villamos kolih 
je opet mova poóel manipulirati, vkral je 
iz íepa Snavik Karolj kovaókoga mestra 
njegovoga budjelara. Od vkradjenoga blaga 
nije imel nikakvoga hasna, ar je ni mogel 
friäko skriti i da nebi vpamet vzeli, nuter 
je porinul poleg njega sedeóega Cloveka vu 
njegov йер. Ovaj ólovek samo kad je dimo 
bil doSel, naáel je vu svojem Éepu bugjela- , 
ra i vu njem 5 komadov od teatra kartih. 
Da karte bez hasna ne zgineju poslal je 
svoju familiju vu teater nego je zlo obho 
dil, kajti Snavik teaterski peneznici je pre- 
póvedal vzeti karte. Po takvim naóinom je 
onda velika zmeäavint postala, kojoj konec 
je taj postal, da sumnja je na Brennera e- 
darov na njihovoga starinskoga poznanca 
vpala, kojega je drugi dán veóer je prijelo 
takaj.

se moói poleg zadnje volje pokojnoga ot- 
ca podieliti, ja sam osviedoóen, da mi Al
lah moju gamilu nadomesti.»

Ove rieói i nesebiCni prikaz drviáa je 
braóu umiril, te su na njegov tolnaó pri- 
óeli gamile iz nova dieliti. DrviSeva gamila 
bila je onirn sedemnajstim priklopljena i sad 
je bilo 18 gamilah, od kojih je dobil

Hassan, nastariji sin polovicu
od 18, anda — — — — 9 gamilah

Muhamed, drugi sin jednu tretjinu
od 18. anda — — — — 6 gamilah

Mustafa, tretji sin jednu develinu 
od 18, anda — — — — 2 gamile

Ukupno: 17 gamilah
Poslie toga razdieljenja su braóa za- 

óudjeno gledala, как je drviä svoju gamilu, 
koja je pri dielingi preostala bila, opet za- 
jahal i dafje odputoval.

Probajte sad vi moji óitatelji tu dielin- 
gu Sibicami, kuruznim ili grahovem zrnjem 
provesti, pak fete se osviedoóiti, da raóun 
i*ide. —

Etn. К оП я}.

Sa m ou bojn oat vu Jedni kupeljl.

Ove dneve veóer jedna izvanredno ele- 
gantno opravlena mlada gospodióina snmo- 
ubojan pokus je naóinila vu Erzsébet zva- 
noj kupelji. Bez svestnim poloZaju odpeljali 
su nju vu Rókus Spital, gde na pozvanomu 
redarskomu óinovniku pod nikakov naCin 
nije hotela povedati svoje ime i roditeljev 
za njihovoga stana. Tajne samoubojnice za 
njezino ime samo drugi dan zazvedili jesu 
da nju za Benkö Margetu zoveju koja iz 
svoiom majkom vu Üllö-utu h\t\ stanuju. 
Pri je jeden dan se je svojim mladoíenjom 
s Racz Sándor óinovnikom sporekla i ne- 
premiáleno mlado stvorenje je zbog te t a- 
losti hotela si je Zivlenje vzeti. Nesreóne 
ml ade puce njeni poloZaj istina, da se na 
malo boláe obrnul, nego jóé nije zevsema 
preko pogibelji.

T o /v a jsk a  banda.

Íz Szatmära telegrafiraju: KoSa JoZef 
siuérvaraljaiski stanovnik ove dneve po 
podne. Nastunyei Gligor 16 Ijetoánjega vlaS- 
koga deóka jedne oötarije, na njenim dvoru 
ga vmoril. Zandari su krvoloónika pri jeli, 
koj je vre 12 ljet sedel vu reétu i kad su 
ga posluhnuli, je to bil valuval, da je kr- 
voloónost iz osvete vóiül, ar Koáa sad ni 
davna ga na kradji za drubiSóil i za tuZil 
ga je.

VükI vu verhovlni.

Koma da se zapoóela zima i da je ne- 
prestanoma padajuói deédj prestal, vre su 
se pojavili áumski stanovniki najstrahovite- 
éi neprijatelji vuki. Как felsőbistriiski pis- 
movnik piáé, celi óopor vukov drZi vu stra- 
hosti ovóinje gospodare. Od Jakim Mekse 
18 komadov ovac odnesli su vuki.

S a m o u b o jn l barun.

Blizo Diósjenő nogradvarmedjinske ob- 
őine, как odonud piáeju ove dneve vjutro 
su mrtvoga naáli vu áumi Grotte baruna, 
jednoga prebogatoga velikoga praiskoga gos- 
pona, koj vu Diósjenőju veliko imanje ima 
Grotte barun je veredu na vadasiju i§el vu 
$umu, odkud veéer vu navadnem vremenu 
se ni navrnul nazat. Drugi dán vjulro su 
ga iskat bili isii i naSli jesu ga iz prek 
prestreljenemi prsami mrtvoga. Snirtno okol- 
nosti su jako skrovne, ar da bi bil on sam 
sebe strelil, to je nemoguée. Lico mestna 
izlraga najmre je uztanovila, da Grotte ba
run po svojoj ojanjenosti je joS nekuliko 
korakov vöinil I opet se na zemlju sruSil. 
Okreplenoj njegovoj ruki su jedno Saku 
zemlje naSli, koju vu smrtnoj s»ojoj muki 
je zgrabil. TragiCko pripeóenje vu celi oko- 
lici je \eliko rázdra£enőst zrokuvalo.

P o ja v  Iz m a k e  bűne.

íz Petervara telegrafiraju: Krvna dra
ma se dokonőala na Ivanovom kolodvoru 
na moskvaiskoj 2eleznoj Streki. Jedna Zi- 
dovskoga vraéitelja kei Henkin Olga je ta 
doSla i predala je Zmetnoga svojega kufera 
jednomu Zelezne ceste trhonoSéu, da naj od- 
nese njega vu óekaonicu. Na kolodvoru je 
sumnjivi postai teZek kofer, odprli su ga i 
10 revolverov i 4 sto nabitkov naSli jesu 
vu njem. Veóer kad se mlada puca z svo- 
jom pajdaSicom nazad navrnula na kólód 
vor, vre nju je vnoZina ljudi Cekalo. Kolod- 
vora nadstojnik dve ove puce préda pobu- 
njenemi Ijudmi je vu óekaonicu pelal i tarn 
je nje zaklenul. Púk je potrebuval, da naj 
van daju buntovniCke puce, ar drugaC celo

stanje poruSiju. Zandarstvo nato je van da- 
lo Henkin Olgu, koju pobunjeni púk je ne- 
milostivno vmoril, a njenu pajdaSicu pako 
smrtno oranil. Kesnije ljudi su napali vu 
varaSu Zidove i 10 ljudi su vmorili

O te c  b e z  arca.

Íz Sopron a piáeju, poleg Soprona vu 
Ágfalva leZeőoj obóini pred nekulikemi Ijetmi 
prije toga izniknul je Kriő AndraSa jednoga 
tam stanujuéega gospodara sréne bolesti 
sin. Vu obóini si to jesu nuslili, da je mladi 
deóko otiSel iz obőine i po tak vim se veó 
nisu brinili zanjega, najmenje pako njegovi 
roditelji, koji su vu obóini razglasili, da je 
njihovo dete nekam po svetu oliSlo. Pred 
par dnevi KriCovi susedi su po Culi nekakvo 
tuZno javkanje i kad su zroka tomu iskati 
poCeli, prek idu na KriCov gruut i najdeju 
vu Stali nesreónoga deóka vu strahovitem 
poloZaju. BezuSen otcc bez redno zlo je ba
rátai sa svojim sinom, pod jednom ga tukel 
i sgladom trapil. SiromaSki deóko presiljen 
je bil krasti, da si je svoje Ztvlenje zdrzali 
mogel. Kad je videl otec da ga iz takvim 
naóinom zapraviti n^mre, zaperl ga je vStalu 
med marhu, vu obóini je рак to razglasil, 
da je nekam po svetu otiSel. Ovdi se muóel 
pomiluvanja vreden sin preko vise Ijet, jz 
onem senom se hranil, koje konjem i kra- 
vam davalijesu. Njegov oter ga neprestanoma 
tukel i vu ovem strahovitem poloZaju sinek 
je zevsema propadni postal. Kroz vise Ijet 
nise omival, nit nije dobil óistu opravu. 
Susedi su sada vre 18 IjetoSnega sina pod 
svoju obrambu vzeli. neóemurnoga otca pako 
je Zandarstvo prijelo

P o tr e a  vu Z a g reb u .

Iz Zagreba javiju, da decernbra 17 
dneva vnoói ob 11 vuri i 8 minuti su jako 
velikoga potresa óutili, koj do dvadeset se- 
kund minut je trpel, a ob 12 vuri i vu 30 
minutah se potres opet pojavil. Potres je 
prilióno za dosta kvara na Cinil. Na stolnoj 
cirkvi vnogo pukatine e moói spaziti. Vu 
cirkvenem dvoru dva dimnjaki su se zruSili. 
Vu varaáu iz stanja se viSe dimnjakov po- 
ruäilo. 2idovske cirkve njena cifrarija je dole 
opala. Kovim spodobnoga kvara na óinil je 
potres vu Stubici i Cuserje obóini takaj. Vu 
Cuserju secirkva i farov zevsema sruáil. Vu 
Krapini su takaj óutili potresa, gde blizo 
deset sekund minut je trajal i vu veliki 
strahoti drfcal je stanovnike

D é le  vu p e é n lcl.

Strahovila nesreóa je dostigla jedne bu- 
dimske leZaóke lamilije tri Ijetoáno diéte. 
Makovski Roza ove dneve na roditeljov vem 
stan je gori splazilo sparherla na njegov vor 
odouudje dole opalo med goreóe plamne. Na 
njeni veliki krió, su nju van vzeli iz straSne 
pogibelji, nego dat óas je siromaSko dele 
zevsema zgoreto bilo. Izbavitelji smrtnemi 
ranarni su nju vu Margit Spital od nesli, 
gde za nekuliko vur je takaj i duSicu 
spustila.

P o tr e a .

Decernbra 17-ga dneva vnoói ob pol 
dvanajsti vuri vu Drávaszentmihályu dosta 
dugó trpeói potres se bil óutil. Gliboko spa- 
vajuóe stanovnike samo rufcenje stepanje 
vratah i oblokov, как takaj vu postelji zi- 
banje zbudilo je iz sna. Pod zemljom se 
veliko ropotanje óulo, koje od poldneva 
prama polnoói se pripeóala. Pri jednoj hi^i 
se je postelja potrla od potresa.



(ж м bon л  A ra b . — V ie n n  t it k a

P É C S I S A M U E L
B u d a p e s t ,  V I. G y á r - u t c a  4 8 . s z .

Benzin-motorok és gazdasági gépek gyári raktára.
Benzin-motorok, Benzin-lo- 

kombilok és cséplőkészletek, 
Lnyersolaj -motorok, szivógáz- 

motor berendezések és mindennemű gazdasági gépek.

Elsőrendű gyártmányok, mérsékelt árak és kedvéző 
fizetési feltételek. 5oJj

É r j egyzékingyen, közvetítők díjaztatnak.

Egy egész uj garnitúra, (1 dí
ván és 6 drb. karosszék (fauteuil), 
valamint egy

HANGVERSENY ZONGORA 

továbbá egy uj nyitott 

RUGÓS KOCSI

szabad kézből, jutányosán eladó. 
Bővebbet e lap kiadóhivatalában. 
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В  c r  b e a d a n d ó .

Csáktornyán a Rákoci-utca 330 
szám alatt levő FRÁSZ-féle ház 
összes helyiségei — 1906. évi 
február hó I-től bérbeadandók.

Bővebb lelvilágositással szolgál
FRÁSZ TAMÁS, Drávavásárhely.

N É M E T társalgási nyelvmes-
— •— r;— i — ---------- ---------------ternő ajánlkozik,

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

A Kossuth Lajos-útcai Neufeld 
(volt Sieber) féle házban levő 
ÜZLETHELYISÉG 3 szobával és 
az összes hozzátartozóval azonnal 
kiadó. Bővebbet a tulajdonosnál

NEUFELD LAJOS, 
Bottornya.

D e n a t u r á l t  s z e s z

nyílt üvegekben kapható

I f j .  P r e m e o z  M i k l ó s
fűszer- és csemegekereskedésében 

Csáktornyán. r„,

M a r g i t a i  J ó z s e f

Kontót nyelvtan
iskolai és magánhasználatra -----::

ára kötve: 3 korona.

Margitai József

J lo r V í t - M jy j r  's » a j y i t - k i r t l t

Z s e b s z ó t á r  ■п й ш й р «
Ára kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FÜLÖP
kónjtkereskidésében

Nagykanizsán ás Csáktornyán.



BOLDOG
ÚJÉVET
KIVAN!

G e r e t m a n n  k á v é h á z  

C e á k t o r n y á n .

Az 1904. évi St. Lous-i világkiállításon a legnagyobb kitüntetéssel a GRAND PRIX“-Bl kitüntette.

Csak a mellékelt kép szerinti

GLOBUS tisztitókivonatot

kérjünk, mert sok értéktelen utánzat van.

--------  egyedüli gyárosok: -------— — —

f r i t z  S c h u l z  j u n . H k t .  G e s .  6 g c r  c s  L e i p z i g .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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