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Hogyan szaporítsuk a hasznos
madarakat?

Hazánkban csak néhány év óta kezdik
itt-otl követni nyugat nemes példáját és az
eredmény, mint tudom, várakozáson felüli.
Az eszme a soproni, kőszegi és a szentgothárdi egyesületek utján öltött testet Miként
fejlődött ez tovább, ezt itt részletezni nem
fogom, mert igen eltérnék általa a tárgytól.
Röviden szándékozom főbb vonásaikban
ismertetni az eljárást, a mely lehetségessé
teszi, hogy úgyszintén anyagi áldozat nélkül
gyarapitsuk a hasznos éneklő madarak szá
mát, ezzel önmagunknak hasznot hajtva,
nemes dolgot is cselekszünk.
Hasznos énekeseinknek mesterséges sza
porítása azért szükséges, mert a kultúra
rohamos- fejlődése folytán mindinkább gyé
rül a fészkelésre szolgáló alkalmas helyek
száma. Az intenzív gazdálkodás, a nehéz
gazdasági helyzet folytán kíhasználtatik a
legkisebb terület is, számtalan erdő, cserje,
bokor esik áldozatul, a mi pedig mind al
kalmas a madarak fészkelésére.
Az előbb említett egyesületek hosszú
évi tapasztalatok alapján törekedtek a ter
mészetességei a lehetőségig megközelíteni
figyelembe vették a madarak szokásait, élet
módját és ily alapokon7 készíttették a mes
terséges íészkelőket, sőt e téren oly nagy a
haladás, hogy azokat kizárólag magyar gyártmányban állíthatják elő.
A kőszegi egyesület ezen fészkelőit, me
lyeket Chernél István elnöke, hazánk kiváló
omithologusa felügyelete és személyes uta
sításai alapján Kőszegen készíttet, az 1902.
évi pozsonyi mezőgazdasági Kiállításon a
nagy közönségnek bemutatta és azóta úgy
hazánkban, mint kültöldön is számosán
veszik.

Az egyesület kétféle ilyen fészkelő házi
kót készíttet:

A müveit nyugaton minden államban,
de különösen Németországban, már évtize
dek óla a népesség minden rétege, különö
sen a gazdasággal foglalkozó közönség fel
ismerte azt a kimondhatatlan nagy hasznot,
a mit az énekes madarak rovarokkal való
kizárólagos táplálkozásuk folytán a gazda
közönségnek hajtanak. Ennek tudatában olt
úgyszólván minden városban létesüllek ma
dárvédelmi egyesületek, melyeknek főtörek
vésük az énekes madarak mesterséges u»on
való szaporítása.
Ezen törekvést két utón lehet megva
lósítani.
Először is módot nyújtani fészkelők
alkalmazásával a költés zavartlalan lefo
lyására,
Másodsorban télviz idején, ha a ma
darak eleségct nem találnak, mesterségesen
táplálni, illetve állandóan megfelelő táplálé
kot nyújtani kertben, színben, verandán stb.
Ezáltal egyszersmind elérjük, állandóan odp
szoktatjuk, a hová kívánjuk; elérjük azt,
hogy állandóan nálunk maradnak a vidé
künkön honos madarak és oda szokva gyü
mölcsöseinkben tavasszal, ha az etetést be
szüntetjük, szorgalmasan fogják a fákról a
hernyókat pusztítani.
A gazdaember igy nagy munkát, időt
takarít meg, nem kénytelen cselédségét ro
var pusztításával foglalkoztatni és nem lesz
kitéve a hatóság figyelmeztetésének és eset
leg feljelentés folytán büntetésnek
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Régi németországi játékbankok.
A németországi játékbankok utolsó órája
1872. október 31-én ütött, Wiesbaden, Baden-Ba
den, Homburg és Ems hires játékasztalainál —• a
német birodalmi gyűlés határozatánál fogva —
akkor mondták ki a croupier-k utoljára e szókat:
»Kien neva plus.«
A közerkölcsiség úgy kívánta, hogy e bankok
megszűnjenek; azóta e helyek gyógyforrásai nem
kölcsönöztek a fürdőknek oly élénk életet, mint a
játék bankok.
A szerencsevadászat temérdek idegent, férfi
akat és szép nőket csábított e helyekre, melyeken
sok pikáns történet játszódott le, de természetesen
sok szomorú tragédiát is láttak.
Legrégibb és leghíresebb volt a homburgi
bank. Ezt 1842-ben két franczia zsidó alapította:
a két Blanc fivér. Az 1848-iki központi parlament
elrendelte a játékbank elzárását, de tulajdonosai
ellenszegültek e határozatnak és csak a fegyveres
erőnek engedtek.
Később folytathatták az üzletet nyolczvanezer
forint évi bérért. És a kicsi Homburg, (ötezer lakóssal, rossz vendéglőkkel) gyülhelye lett óvenkint

hat-nyolczezer embernek; színházában Patti Adél
énekelt; gyógycsarnoka gazdag falképekkel, roppant
tükrökkel, drága bútorokkal és díszes közönségé
vel ugyancsak ragyogott. Egész éven át játsztak
ott s a bank nyeresége rendesen többre ment egy
millió forintnál. Seholsem játszottak szenvedélye
sebben, mint itt, férfiak és nők, köztük sok elő
kelő delnő.
A bank megszűntét leginkább sajnálta Kiss6 leff grófnő, egy fehérhaju vén asszony, ki — noha
hetvenen túl volt — éjjel-nappal játszott szemben
a croupier-vel. Kisseleff grófnő egy orosz diplo
mata neje volt, s midőn egykor férje kérte, hogy
vagy róla vagy a játékról mondjon le: ö a játékot
választotta. Valaha szép volt nagyon; öregségére
csak büszke magatartása maradt meg. Azt mond
ták, hogy a bank megszűnése előtti tizenöt év
alatt vagy nyolcz milliót veszített. Palotaszerü szép
háza volt ugyan Homburgban, s az utczát, mely
ben fekszik »Kisseleff«-utczának nevezték el, de
azért a roullette-ből alig annyit menthetett meg,
amennyiből élete utolsó éveiben valahogy meg
élhetett.
Sokkal szerencsésebb volt a baden-badeni
nagy játékosnó: Smoarow herczegnő, ki még öt
venöt éves korában is kellemes, szabályos arczczal bírt Mindig gazdagon volt öltözve és külösen szerette a sárga selymet. Annyit nyert a
»rouge et noir«-on, mint a mennyit Kisseleff grófnő
vesztett a rouletten.

1. Czinegéknek, csuszkáknak, fakúszók
nak, kis harkálynak, örvös légykapónak,
kerti rozsdafarkuaknak. Ennek bejáró lyukja
kicsi és köralaku.
2. Házi rozsdafarkuaknak, szürke légy
kapóknak, barázdabillegetőnek, ezek nyílása
négyszegletű.
Ha ezen kiszáradt fából készült fészke
lőket megfelelően helyezzük el, úgy azokat
madaraink szívesen keresik fel,
Az alábbiakban röviden ismertetni kívá
nom az eljárást A kifüggesztés, tekintve,
hogy közeleg a második költés ideje, novem
berig történhetik, mindenesetre tanácsos azon
ban mielőbb kifüggeszteni. A kifüggesztésnél
ügyeljünk arra, hogy olyan helyre tegyük a
fészkelőket, a hol egyszersmind hasznot is
várunk a madaraktól pl. kertbe v. gyümölmölcsösbe. A hely legyen nyugalmas, lehe
tőleg bokor közelében, legyen inkább eldu
gott, m int szembetűnő, azonkívül úgy válaszszuk ki a helyet, hogy télen ott megfe
lelő módon etethessük a szegény kis madara
ka t A fészkelőket úgy kell kifüggeszteni,
hogy a bejáró nyilás kelet v. délkelet felé
nézzen, mert igy nem éri oly nagyon az
eső és szél.
A második fajta fészkelőt eresz alá,
szőlőben is elhelyezhetjük, sőt itt a legmeg
felelőbb hely. Ezek kifüggesztéséről a jövő
számban fogok megemlékezni. (F olyt köv.)

Sxenieh DexaŐ.
gazd. szaktanár.

Homburgban az utolsó idényben feltűnt egy
szép büszke asszony is, ki — úgy látszott — szó
rakozásból játszott Azt mondták, hogy egy ma
gyar nemes leánya, ki megszökött egy tiszttel, mig
később a tiszt szökött meg tőle. De a nő utána
ment s a tiszt akkor is gúnyosan taszította el
magától. így a nő kétségbeesésében férjhez ment
egy gazdag vén kereskedőhöz, ki csakhamar meg
halt A gazdag özvegy ekkor vissza akart térni
atyjához, ki hallani sem akart róla, bár azalatt
igen eladósodott Egy nap az apa egy névtelen
levélben annyi pénzt kapott, hogy minden tarto
zását kifizethette, de hogy kitói kapta, azt nem
tudta, leánya gazdagságáról mit sem sejtve. Ké
sőbb kapott tőle bocsánatkérő levelet, de ismét
elutasította. És a nő, hogy buját felejtse, játszani
kezdett, miközben nem egy kérőnek adott kosarat.
Wiesbadennek nem volt annyi szenzácziója,
bár a játékbank fennállásának utolsó évében
negyvenötezren látogatták meg és a városnak is
22000 lakósa volt; gyógycsarnoka szintén pompás
képekkel, márványoszlopokkal, bárjtfby függönyök
kel. De csödesebben játszottak benne. Egy párisi
loretle tűnt fel ott, aki egy pár száz frankkal ér
kezett meg, játsiott, s kétszázezer fronkot nyervén,
ezzel vissza akart utazni; de a vasútról elkésett
és visszatért a játékbankba, hol mindenét elvesz
tette. Ekkor csaknem őrülten ugrott fel, mondván,
hogy megöli magát Egy ur ntánna ment és aján
lott neki százezer frankot, ha nem Weisbadenban
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használtak volna bérkocsit, gyalog kellett a
városba jönni éjnek idején, ami bizony nem
valami kellemes dolog. A szabályzat szerint
egy bérkocsinak ugyan mindig kellett volna
lenni az állomáson a Zrínyi szálloda batárján felül, de bizony a soros ezen időben
rendesen a boldogok álmát aludta. Büntetések
történtek, de ez sem igen használt. Most
m int halljuk, újabb rendelkezés szerint leg
alább 2 fiákkemek kell várakozni az éjféli
gyorsvonatra. Hát erre a szaporításra igazán
szükség van, csak legalább eleget is tenné
nek a soros kocsisok köteleségüknek. Félő
azonban, hogy csak annyi eredménye lesz
az újabb rendelkezésnek, hogy még többször
kell a bérkocsisokat majd bírságolnia mulasztás
miatt.

elő, a melyeit áldott állapotban levő Ovcsár okszerű gyakorlásának. És a nép a nagy
Györgyné látván, férjét elakarta vezetni a általánosságban még most is ott van, ahol
verekedés helyéről, de ép abban a szeren ezelőtt 25— 30 esztendővel volt; vagy nem
csétlen pillanatban ment férjéhez, mikor méhészkedik, vagy ha igen, méhészkedik az
Petrác ehhez szúrt, mikor is a kés nem a ő régi paraszt kassaival. Nem bizonyítgatom;
férfit, hanem a nőt találta. Átszűrte a nő tessék csak azokat a statisztikai adatokat
hasát, ki azonnal összeesett és a magzatot elővenni, a melyeket a méhészeti vándor ta
idő előtt 7 hónapos korában holtan meg nítok évről-évre összegyüjtögetnek; a számok
szülte, maga pedig élet-halál között fekszik bizonyítanak 20 m illió közül alig van néhány
s életben maradásához alig van remény.
ezer méhész. Pedig hát csak egy kis széle
— A Csáktornyái Katalin napi vásár sebb körű mozgalom, egy kis irányváltozás
nov. 26-án m ull héttőn volt. Az a bámulatos szükséges és az a siker megötszörösödnék.
jó idő, mely mostanában általában uralkodik, A siker oda terelné a népet a helyes irány
e késő őszi vásárt is nagyon népesé tette. Ál ba, ellesné a módját annak, hogy mi utonlat állományban óriási volt a felhajtás megfe módon lehet a méhészetből érdemes hasznot
lelő volt a kereslet is. Felhajtottak 4206 húzni.
drb. szarvasmarhát és 2000 drb. lovat. Elad
Stefensen angol nemzetgazda azt mondá,
— Mrógépkellékek (m ásolópapír , tak 1564 drb. szarvasmarhát és mintegy hogy »az lenne az emberiségnek a legna
szallag , olaj, olajozó, radír stb.) ju tá  500 drb. lovat. A legdrágább szarvasmarha gyobb jótevője, aki megtanítaná, hogy kell
nyos áron kaphatók Strnusz Sándor páronkint 1200 koronáért, a legdrágább igás két kalász búzát termelni ott, ahol most egy
ló darabja 2000 koronáárt, egy éves csikó terem«. Ez pedig elvitázhatatlan igazság. En
könyvkeresked ésében Csáktornyán.
380 k.-ig, 2 éves csikó 450 k.-ig, 3 éves most hozzáteszem, hogy »az lesz méhészek
— Sertés OrbáflCZ. Dráva vásárhely
csikó 100 k.-ig és 4 éves éves csikó 1500 nek a nagy jótevője, aki megtanitja őket
községben a sertésorbáncz ragadós állatbe
k-ig keltek el.
arra, hogy miként kell egy-egy méh törzs
tegség szórványosan fellépett.
után kétannyi mézet produkálni, m int a
— Szerkesztő változás. A Nagykani
mennyit most produkálnak«. Én pedig azt
zsán megjelenő »Zalai Közlöny« eddigi szer
akarom, azt tűzöm ki feladatomul, hogy
kesztősége: dr. Villányi Henrik szerkesztővel
megtanítsam méhésztársaimat arra, miként
az élükön folyó hó 1-től megváltak a ne
kell, miként lehet a helyi viszonyokhoz, a
vezett laptól és a szerkesztést Kálmán Pál
Hajdan, amikor még hazánk határait virányhoz képest két annyi mézet gyűjteni,
oki. tanító vette át.
mint a mennyit most gyűjtenek akár a
— Ház Ó8 csalad. A mezei munka elvégez rengeteg sok erdő és mocsár borította, ami
rét, legelő, amikor még a paraszt, akár Dzierzon rendszer mellett a
tetvén, a földek a jövő évre elkészítve, rendbe kor még sok
hozatnak, a gazdálkodó családja a házi munkák szántóföldeket minden harmadik évben ugar méhek.
elvégzéséhez fordul. Az asszonyok és leányok elő nak hagyták: a méhek itt, hazánk földjén
Nézzük azért ezeket a dolgokat köze
veszik a nyárról fenmaradt varrómunkát, hogy a
buján tenyésztek és rendkívüli sikereket lebbről is. Én az 1868-ik évben az Altöldön
rosszakat helyreállítva, esetleg uj ruhanemüek ké
három paraszt kas méhet szereztem, azok
szíttessenek és ekkora varrógép a család jó barátja adtak Volt méz, viasz bőven. Az 1787-ik
rajzás által még azon őszre felszaporodtak
megint előtérbe nyomul és ahol ily hasznos eszköz évben csak a viasz hozott a Bánságnak 4
még nincs a háznál, annak beszerzése válik szük m illió korona hasznot. 1790-ben hazánkból 45-re; egy-egy kas adott tehát 14 rajt. De
ségessé. A sok kellemetlen tapasztalat, mely hihe Fiúmén át 393 ezer korona értékű méh ter nem csak nálam volt ez igy, hanem vidé
tetlen olcsó árakon beszerzett varrógépekkel téte mék vitetett ki a külföldre. 1880-ban Er künkön, Mezőtúr határában általánosan. Sőt
tett, ismeretesek és egy ily bizalmi czikk vásárlá
némelyeknek 17— 18 rajuk is lett egy-egy
sánál eszközölt megtakarítás már sokszor keser délynek a méhészet egy és fél m illió korona
törzs után. De viszont az 1874 iki évben
vesen rnegboszulta magát. Csak az takarékoskodik hosznol hozott. Holott 1900-ik évben Kovács
igazán, ki a legjobbat veszi és a tapasztalat bebi Antal országos méhészeti felügyelő szerint 106 kiteleltetett törzsemből, daczára, hogy
zonyította, hogy az eredeti Singer varrógépek, hazánkból összeseiül m illió 663 ezer korona már akkor Dzierzonista voltam, s a méheimet
melyek Csáktornya Főút 37. sz. alatt arusitlatnak, értékű méhtermék viletett ki Ez bizony na sok mézem feletetésével segítettem, megma
a legjobbak. Ha a Singer Со. varrógép részvénygyon kevés ahhoz képest, ami az előtt volt. radt öszesen 12 törzs. Teljesen az időjárás
társaság világhíre már elegendő, az eredeti Singertól függött, hogy méh törzseink hasznot ad
varrógépek ajánlására, még azon különösen elő Kevés különösen akkor, amikor az állam
nyös eljárásra is figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy oly nagy támogatásban részesíti a méhésze tak-e vagy a meglevők is elpusztullak Mert
ezen ezég nemcsak eladja a varrógépeket, hanem tet. De hát megváltoztak a viszonyok. Nincs tavasszal, mikor a jó mézhordás, a repcze,
minden vevőnek a gép szerkezetéről, a varrásról, többé a melleknek az a dús legelőjük, ami a gyümölcsfák, akáczíák, úgy egyéb növé
az egyes aparatusok kezeléséről alapos oktatást
a rég mull időkben volt. Hazánk talán már nyek virágzása bekövetkezett és az jó volt.
ad, sőt a modern mühimzés minden ágát, melyek
méhtörzseink derűre, borúra rajoztak; lett
a családi gépen gyönyörűen készíthetők, ingyen nem is nevezhető tejjel-mézzel folyó Kánaán
sok raj. És ha azután még tovább is volt
tanít. Ne hagyjuk magunkat tehát olcsó ajánlatok nak. De igenis; csakhogy megváltoztak a vi
kal elcsábítani, Singer név alatt ajánlott régi szer szonyok, a szarvasmarha legelőjével meg hordás, főként a tarló virágról, akkor volt
kezetű utánzatokat venni. A Singer Со. varrógép fogytak a méhék virágos rétjei, erdei is, ami méz is bőven. De ha az el rajzás után száraz
részvénytársaság csakis a vevőnek szállít, viszottenyésztési rendszerünknek is ahhoz képest ság állott be és a méhéknek nem volt m i
eladóknak semmi szin alatt nem ád varrógépet;
től gyűjteni, nemhogy felesleget adtak volna
eredeti Singer varrógépek csakis a Singer Со. kell alakulnia.
Tudom én azt, hogy a legtöbben mé hanem még a saját élelmükre valót sem tud
varrógép részvénytáraság üzleteiben kaphatók.
— A lakodalom vége. Nuv. 25-én Szer hésztársaim közül szinte megütközéssel fo ták begyűjteni és elpusztultak. Tehát rend
inek Elek belicai lakosnak a lakodalmán gadják ezen kijelentésemet s azt vetik ellene, szerint a rajzás ölte meg. Csak az u. n
jelen voltak a többi között Ovcsár György hiszen a Dzierzon rendszer egy egészen uj meddők, a melyek t. i. nem rajoztak, gyűj
töttek eleget Tehát a meddők. »Itt az intés
és Ovcsár Márk a feleségeikkel is és vigan és alapos rendszer.
Igen, Dzierzon feltárta előttünk a méhek figyeljetek és okosan kövesétek.».
folyt a mutatozás este 9 óráig, inig csak
(Folyt, köv.)
Petrác Iván 26 éves gazdasági cseléd meg világát. Teljesen tiszlában vagyunk a méhek

KÖZGAZDAS ÁG.
Uj korszak a méhészet terén.

nem érkezeit. Ugyanis lánczkozben leszakad
Petrác ingének az egyik gombja, a melyet
Ovcsár Márk né vart fel és a melyet az aszszony férje látván ,féltékenykedni kezdett .A fél
tékenység ördöge azután nem is hagyta nyu
godtan Ovcsár Márkot, ki testvérével együtt
az udvarra ment s arról tanácskoztak, mi
tevők legyenek. Mikor ezt Petrác észrevette,
kiment utánnuk és azt mondta a téltékenykedő férjnek, hogy ne csináljanak ostobasá
got, hiszen abban semmi sincs, ha egy aszszony ilyenkor másnak felvarrja az inge
gombját. Azonban most már nem lehetett
lecsillapítani a két testvért és mind hango
sabb és hangosabb lett a szóváltás, mig
végre dulakodássá fajult, Petrác kést vett

természeltani rendszerével. Ismerjük az egyes
méh egyedek tesli szervezetéi, feladatát mű
ködését. Ismerjük az egész méh államot.
Ismerünk, tudunk mindent, ami az elmélet
(erén szükséges; talán többel is. De a gya
korlat terén alig haladtunk egy lépéssel is
előbbre. Pedig manipulálunk sokat; szinte
megtanítjuk méheinket és magunkat is; de
a siker, az eredmény bizony édes kevés.
Vannak ugyan kivételek is, hol sok,
felette sok munkával szép eredményeket tud
nak felmutatni. Ez azonban még sincs arány
ban a ráfordított sok munkával.
Hát még ha tekintetbe vesszük, hogy
23, sőt több éve mull, hogy a népet tanít
juk, a népet akarjuk megnyerni a méhészet

Dömötör Lásxtö
méhész.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon t. barátaink, ismerőseink s
emberbarátaink, akik a mi szeretett s
felejthetetlen kis Farkas M ikink elhunyta
alkalmával részvétüknek oly igaz és
őszinte jelét adták, temetésén megjelenni
s ezzel fáfdalmunkatenyhíteni kegyesek
voltak, fogadják e helyen is mélyen ér
zett hálás köszönetünket.
Csáktornya, 1906 nov. 29.

к gyászoló csalid s a rokonság ninden tagja.

48. Broj.

Csáktornya, 1906. decembra 2-ga

ххш.

PredplatM cena ja:
Sve poöiljke se tiCué zadräaja
novinah, naj se podiljaju na
ше, nrednika vu Csáktornya.

Na celo l e t o ........... 8
Na pol leta

kor.

............. 4 kor.

Na íetverl leta . . .

2 kor.

1‘ojedini broji ko§taju 2 0 fil.

lzdateUetvo:
knjiiara S tru u sz S a n d ora ,
na horvatskom i magjarekom jeziku iz liie ó i druitveni, znastveni i povuéljiv i lis t za púk

каш se predplate i obznnne
poöiljaju.
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Odgovorni urednik:

LO PAR 4TS

R. J Ó Z S E F .

Advent.
— I angeli budu puhali vu trubente,
te bude se na glas dalo celomu svetu, da
dojde sin Boéjí. — Так véli zadnji evangé
lium po trojaki. Opominja nas na on veliki
Cas, kada bude dodel vekivedni Sudec opet
na zemtyu i to sa tóm nakanom, da dobre
svoje ovCice odpelja vu raj nebeski, a one
koji su njega zavrgavali, da porine vu vekiveCni ogenj. Tb bude straden sud. Samo
jeden mig zvaliCiteljov bade kazal griednikom, da su zgubljeni, a dobrim samo par
lépih reCih, da su delniki vekiveCnog ra|a.
Pák ipák se ti Clovek tuliko hrabrid,
ipák эе ti tuliko sigurid, ti proklinjaá, ti zahitavad Boga, govoreó da kaj meni Bog! Vu
prevzetnosti tvojoj kuliko i kulikoput zatajid
Boga, iz prekäenosti kuliko i kulikoput se
ti ismehavad iz B oíjih zapovedih. Oh dodlo
bude vreme, kada bi ti za sve to se rád
faluval i pokoru őinil ali veC bude kesno!
Zalostno moremo opaíivati da svet sve
du2e i duíe nepoboíniji postane. Nepobofcnőst se diri как iztoCna kuga i ljudi se grabrju za njom, koj bi mogel vide iz nje vuse zeti. Siromak je zato nepoboian da к ru
ha néma; bogatad je zato proli Bogu, jer
misli da samo na oviul svetu ima Sivot, da
po smrti sve prestane, da Boga néma. Be
telni zato kuni Boga, da mu nete pomoCi,
a zdrav je prevzeten zbog svojega zdravja.
Celi svet se kvarí, samo iz vunadnjem ka
ié, a znutradjem je pokvarjeni Так je как
onaj grob koj je izvuna lepi a iz nutra je
pun Crvov. — Puno je Farizejudov.
Ako nebi svet pokvarjeni bil, nebi bilo
tuliko nezadovoljnih ljudih. Od kud izhadjaju socialidti, anarkidti i ovi drugi svi bezZ
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Na onim svietu.
Kad je u selu glas puknul, da je Matejka Klepec umrl, nitko nije hotel vierovati,
da bi to istina bila, jer se je on navadoo
dali), a zvan toga se nfemu kaj takovoga
jodCe nikada nije dogodilo. Ali kad je stara
Stanjkovina razglasila njegovu zadnju uru,
cxknah se svi povierovali te se osviedoCili,
da se ovaj krat nije dalil. Siromak stari Matejka se je vratil iz dume s drvi, osla, koj
je na kolcili drve vozH, je privezal u dvoridCu pod oreh, hitil mu malo siena i Cim
je stupil u sobu te si sei kraj peCi i vuzge
pipu, samo ga je nekaj prerezalo, on zajavőe,
legne u postelju i ............— Kad su se u
sobi sakupili susedi, otidla je stara Stanjkovica domov, jer Matejka je bil samac a slaw
Stanjkovica ga samo kad i kad posietilg.
On i krotka mu oslica, siva как golubica a
posludna как opatica. Stara Stanjkovica sami
pripepovieda: *Velim mu, nek se prekrif,
a on se siromak hoie, te se i siN, ali preslab
jet, nemre se niti g&nuti. Susedi mu ponude

Obznane se poleg pogodbe

O lavni urednik:

i

fal

raóunaju

n e d e lju .
Indatelj i vlaetnik:

M A R G IT A l J Ó Z S E F .

STRAUSZ SÁNDOR.

boinjaki!? Svi su ovi skule, velike beteine
skule CloveCanstva.
Socijalidti radi veliju to, da je sam
Kristud sccijalidta bil. Oh kakva norost! Im
je zveliCitelj Kristud na mir, trplenje vuCil
ljudi, a sadaänji socialidti delaju nemira, nestrplivi su puntaju proli zakonu, proli nebeskomu otcu Bogu, proti oblastima. Sadadnji socijalidti su dalko vu svojih prodekah
od velikoga navuCitelja Jezuda. O n je svo jim
Äivlenjem pokazal put onlm koje je navuöal, ponizen je bil, a sadadnji socialisti se
— proti slavljaju zakonom, hoCeju preobrnuti svet. A li niti nije moCi prispodabljati
socialiste Kristudom, jer on je bil sin Bo2ji,
njegov navuk je bil bofcanski i sladko vra£
tvo srca CloveCanskoga, a socialisti (oni pravi socijalisti) su tak rekuö skule CloveCanstva.
Kratki je taj Sivot na zemlji. Kratki je,
ali je dosta zmedan. Clovek vu ovim kratkim Éivotu, se trsi, da si pripravid put na
onaj drugi nebeski fcivot, koj, kakvoga si
zasluZil takov ti bude.
Dodlo je vreme promatranja. Premislavaj si ti о CloveCe! kakav bi fcivot lebe Cekal tarn na drugim svetu po tvojih zasluibah ovdje na zemlji! Premidlavaj si i pokori se! Premidlavaj si i poboldaj se!
Jer znaj: Mnogo njih je pozvanih, all
malo njih je odabranih!
Med pozvanimi si i li, all je li buded i
med odebranimi?
Nad ZveliCitelj je svakomu dal priliku,
da stupi med odebrane vu vekiveCin raj.
Primi dakle priliku о narode i pobol
daj se! Zaluj se za svoje grehe pokori se i
trsi se stupiti med odebrane.

Jer zmisli se na evangélium prodle nedelje, I zmisli se na onaj zadnji sud, oh
как lepő bude tebi, ako buded i ti med ode
branimi!
Neposlusaj puntare, neposludaj bezboznike, koji te proti domovini, proti veri, proti
zakonom puntaju, koji ti mr2uju zasadiju
vu srce proti bliZjemu tvojemu i koji te na
sve zlo navadjaju.
Budi, miren, Zivi poleg zakonov, Zivi
poleg vere i navuka Kristudevoga ljubi svo
jega bliZnjega. Trsi se da vu tvojem Zivlenju samo dobro Cini i kajaj se za sve gre
he svoje.
Samo tak buded dospel med odebrane
i samo tak buded delnik vekiveCnosti.
Skoznujte i molite vura je blizu!

fladu vina, da se okriepi, on ju vzeme u
ruke, nasmije se dedar su mu se oCi zakriesile i ___spusti dudu tzdahnul je posmiehom na ustih. Jeli radi toga, dto mu islog hipa duda ulazila u raj, ill jer je vide!
fladu s vmom, nezna nitko pravo.
Kad je sad slari Matejko putoval po
onom svietu. zaustavi se na jednom kriZanju,
gde je bilo mnogo pntnikah takovih kakov
je i on bil. — *L)obar dan!« — pozdravi
je i zapita: »E) braCa. koj put vodi u pekel?«
Svi ga zaCudjeno gledaju.
»No,— u pekel, koj put vodi?« — ponovi glasnije Matejko.
Pokazali su mu ga i on po njem ode
mrmljajuöi: »Em znam da me budu sigumo
onarno tum uli, pak za ti mar idem odmah,
da nezakesnim.........Nisam \a siromak Coviek za raj ...ra j je naCinjen za bogata de.
Stakovo podrapanom opravom i izpucanimi
l ukami, tko bi me u nutar pustil
.. Osamdeset sam se godinah mufiil i stradal, pak
sada da bi se to na jeden krat u liepi i
lahki Zivot pretvorilo, — to nemrebiti lstma
je, trsil sam se da Zivim po boZjoj pravici,

all tko te za to pita? Gospodin Bog nema
vriemena, da stirn raöune vodi i stakovimi
kakov sam ja Nas su zapisali u vraZje teftere jod onda kad smo se rodili; pak da
sam bad i drugcije bil pravedan, ipak sain
harem и pijanstvu griedil
. A ja sam bőg
nie pil! . . . , Sve od diela i muke sam pil,
dok sam se zasiti; . . . no pak kaj onda, pil
sam. Ni ovak ni onak mi nebude bolje, sam
si mislil, pij — pak pij, pak kako bilo da
bilo! . . . . Dobro sam si prestrl za pekel! Pak
sad i onamo idem. Coviek kad se veC vlopi,
nek se duboko vtopi!«
Veliki je komád pula stari Matejko prodel u svojih mislib. No na jedan krat ga
angel od straga cukne za surino pak mu
vikne:
»Sloj fovieCe, kamo ided?«
»A kam drugam nego u pekel — odgovori starac.
»Kamo? u pekel? A li krivo si podel moj
dragi starina!«
»Verek nisam krivo podel — bad pravo — dobro ja znam kam spadam, push
me u m im , ja sam prst Coviek.

Politiéki pregled.
Prodloga tjedna je bilo razgladeno pismo kralja, sa kojim pozove delegaciju, tojest onaj odbor, koj zvrhu skupnih poslov
sednicu drZi i razpravlja nje, da se vu Budapedtu zide skup. Prodloga meseca 27-ga
su se zapoóele delegacije sa govorom kiaIja. Kralj je povedal da su Magjarska i Austrija vu prijateljstvu svakoin drZavom. Zatem je govoril od retormah vu Bosniji Takajde su govorili i novi m inistri Arenthal i
SChönach te su povedali da stalid prama
Srbiji je I danas takov, как je bil prije
Njegvo VeliCanslvu kralj je ceróle drZal i svakomu ablegatu pojedmo nekaj rekel ili nekaj ga pital.
Magjarsko orsaCko spravidCe drZi takodjer sednice i razpravlja о proraCunu sledeóega Ijeta.

K A J JE NOVOGA?
—

Koiendar.

December 3 Pondeljek, Fe
renc кsav éri. — 4. Tork, Barbara dev. muß. — 5 .
Sreda, Sabbaé opat — G. Óetvrtek, Mikloä biäkup
— 7. Petek, Ambrozij nav. crkve. 8. Subota, BezgreSno zaőetje blaáenje device Marije (svetek) 9.
Ntdelja, Leokadija. Óva nedelja je druga vu adventu. Evangelium je kada je poéul Ja n ód ___
(Matej XI. 2 — lü.) Zadnji fertalj meseca je 9-ga
ob 2 vuri 45 rainuti vu jutro. Vrerae bude lepő,
stoletui koiendar na mesta i snega kaié.

— Nazad su dali cigaanjcseke. Pisali
smo i mi vu onim vremeno od toga, da su
vu Csáktornji jeden kúp ciganjske dece zeli
vkrej od ciganov i nekoliko njih vu Sümeg
poslali jer se je za nje obskrbelo ravnateljstvo svratidta szombateljskoga. Zmed ovih
ciganjófkov 16-njih je moralo vu Skolu hoditi. I hod'li su vu dkolu marljivo tiskali
su pod pazduhom knjigu i tablicu, ali ovoga meseca 7-ga njih je 14 veC ne dodlo
vu dkolu. Najme minister znutradnjih poslov
nedopusti da se deca vkrej zemeju od roditeljov. 6-ga je dodel vu Sümeg stari cigan
i odpeljal je dece sobom. Sa tem je konec
i kraj izobra2ivanja cigan)ske dece, koji su
tak do slove dodli.

i to neima pravu pamet. Princ se svadi videput svojim otcom. ili drugu takvu bedariju
dela, kaj prave pameti Clovek nebi napravil
Napriliku svoje dva adjutante, koji su ma
jori, postavi jednoga kre drugoga te oni
moraju noge zdigati a on njim pod pete
strela. — Zatem drugiput opet dva pse tak
dugó hujsti jednoga proli drugomu, dók se
ovi na krvavo ne razrnrcvariju. A li i dkola
vu Magdeburgu potvrdi, da je princ, dók je
tarn vu Skolu hodil tvrde glavebil. Srbske
novine to sve za neistinito veliju.

— S k o c il je iz reSta. Pogibeljen Clovek je skoóil vn Budapesti iz jednoga reSta.
Vu tem veC táj sluCaj, da je rest как jeden
festung zidani, gde skoro vu svakoj minuti
paziju na su2nje veC ka2e, da ólovek koj
je sko?il nije prosti Clovek. — Zove se Mirkovics Ljubomir 27 Ijet star i srbski gonitelj
svinjah je. VeC je bil vu reStu vu BeCu 8
meseci. tfada je odonut vun doSel se je
nastanil vu Räckevi. Tu je povkanil nekuliko ljudi jednoga svinjskoga trgovca srba
je vkanil za 1000 korun, a kad je videl da
bi ga radi prijeli je vu BudapeStu SkoCil Tu
je imel celu trupu, koja je iz razbojstva 2ivela. Prijeli su njegovu trupu ali njega nigdar nisu mogli prijeti. Nazadnje su ga 1905.
— Bomba vu cirkvi sv. Petra. Skoro ga Ijeta vu marcijuSu prijeli i vu reSt zaprli.
da se nije velika nesreCa dogodila vu Rimu Sud ga je na 4 Ijeta odsudil, ali je apeleral
vu cirkvi sv. Petra. Ovoga meseca 18-ga je i kraljevska tabla je na 3 i pol leta ustablizu poldneva razprsnula (eksplodelara) se novila reSta. Ali i to sa j° Mirkovicsu preje jedna búmba, koja je bila naCinjena iz vec vidlo pak je zato opet apeliral do kűrije.
pleha a bila je nabita Cavli i prahom. Malo Ovoga meseca 21-ga bi se bil dr2al sud, ali
ljudi je bilo ravno vu cirkvi, ali su se i ravno na o v ij dan je Mirkovics skoCil. 1 lo
oni razbe2ali. Ranjeni je nigdo ne, pák niti как po vraSjem. Zaprli su ga vu najjakSi
nije na kvar niCemu. Glas od bűmbe je rest. Tu je prosil direktora, da mu naj dostradno jaki bil, ali ljudi se nisu prestraSili pusti da vu verkStet hodi delat. Direktor
vu varasu jer su mislili, da navado strela- mu je i to dopustil jer gdo bi se nadjal, da
nje zvrdavaju о podne. Vu cirkvi je ravno bi on iz takvog reSta mogel skoCiti gde je
jeden sveCenik medu slu2il pri jednim ol- sveposvud puno slra2e. Hodil je vu verkStet
taru, koj se je takaj prestradil, ali kada je delat i m arljiv miren Clovek je bil i tak su
videl da nikaj znamenitedega pripetilo se ga obljubili. Так se je to pripetilo i 20-ga
nije je dalje slu2il medu. Mery de Wall taj- ovoga meseca, da su ga odpeljali vu nje
nik je taki javil celu sivár papi, koj se je govu sobicu, gde se je moral ob 7 vuri doli
raduval nad tem da se nikakova nesreCa leCi. Stra2ari nad ljuknjice celu noC paziju
ne pripetila. Rimsko policajstvo je 1000 na suZnje. Samo ravno med 5 i в vurom
korun razpisalo za nagradu, koj bi prijel ne, jer ob G vuri se i tak moraju gori statii
krivca. Ali do sada akoprem su 1G0 anar- Mirkovicsa su joS i ob 5 vuri vu postelji
spavajuCega naSli. Ali kada su stra2ari ob
kidtov prijeli veC krivca nesu nadli.
— Srbski princ je betegen. Pideju 6 vuri doSli da ga zbudiju je presenetnost
novine da srpski princ Gjura, koj bude za bila kada su sobicu praznu naSli. Mirkovics
otcom doSel na tronud vu Serbiji je betegen je skoCil. SkoCil je nad oblok. kojemu je

»Ali ti si zapisan za raj -----«
»Cujeé mladiC, idi svojim putem, a
neigraj se starimi ljudmi, jer to je nepristojno, to je Spot i srainota . . . .« véli stari
angelu.
Kad je angel videl, da sdobra nebude
nikaj obavil, privine starca ksebi, poleti Snjim
visoko prama nebeskomu prostoru, gde je
svi po tamjanu didalo a svietli angeli su na
jate okolo obletavali i zanosno pievali: Svet,
svet, svet Gospodine Sabaot.
»Kam me nosid,« — véli starac Matejko — »budu te onde tvoji gospodari Spotali — neCutid li, da imam duhu po vinu«
— i hoCe mu pobieCi.
A li angel ga prime CvrSCe i lietl sve
jaCe i vide u svietlije Sirine, dók nisu dospieli do rajskih vratah. Та su bila od samog zlata i dragog kamenja, a svietla как
sunce Pred njim i je stal sveti Peter srébernim kljuCem u ruki i omadnom knjigom
pod pazduhom.
»1z kojeg si sela?» — zapita staroga
Matejka i iSCe po knjigi. Stari Matejko se
okolo zgledava, rád bi nekam pobeCi, ali

nemre nikam. KonaCno odgovori:» Eto na,
iz Kottoribe sam . . . »
»Kot ... k o t . .. k o t . . . » prelistava sveti
Petar po knjigi — »Kottoriba . . . . dobro je
— ovde si — praveden za raj.»
»Nije moguCe! . . . VaraSse sveti Petre!
— veli Matejko.
»Kak bi se varal?» — namrgodi se
sv. Petar — *to nije valjda palanjka kiselim mliekom, veC je to numerirana i bo2jim
peCatom potvrdjena knjiga.» — ukori ga
sveti Petar.
»Dobro, ali da Ti poslie nebude 2al»
odgovori stari. Matejko.
»Zakaj bi mi bilo 2al?»
»A sluga bo2ji, ja sam puno pil, pak
za to nevierujem, da sam pravedan».
»Mnogo si pil, ali si i mnogo trpel,
pak ti je pilo odproSno» — odgovori sveti
Ceti Petar i odpre rajska vrata.
Kad je stari Matejko kroz otvorena
vrata zalukuul u raj, samo je zaniemel i
se ukoCil od liepote te se nije mogel niti
smiesta genuti, ali ga angel od straga gurne
i porine unutar. Cim je stari Matejko, uaj-

kri£e sa radpoljom odrezal. Уц verkdtetu je
dva radpolje vkral. A vuni na steni se je
prijel za drot,koj strela vodi i po onim se
je pustil na zemjju. \ li vezda je jod ne bil
sloboden. Stopram je vu dvoru bil, gde se
je su2uji znaju po dnevu detati. Cez dvor
je odbe2al na drugu stran opet к jednoj
sztdin, gde je verkdtet bil. Tu je opet po
drotu gori odplazil do verkdtetevog obloka,
gde je takajde izradpolil kri2e i vu verkdett
je dodel, gde je bojtru nadel na ganjku.
Ganjkovi obioki su bili odprti. Cez jeden
oblok je pustil lojtru na dvor i otidel je
doli. Vu ovim dvoru su hi2e stra2arov. Nizke
zidinice, kojih prva stran gledi na Maglödivulici. Mirkovics je к ;ndnoj takvoj hi2i prislonil lojtru gori je idei na krov i iz krova
je na vulicu skoCil, gde je veC sloboden bil.
Da je tak kunäno napravil svoj Cin se vidi,
da se je veC od zdavnja pripravljal na svoj
Cin i da je dobro pogledal sve. Redarstvo
ga sada iSCe.

— Tatbina Ovoga meseca 12-ga se
je kaj kaj dogodilo vu Gsáktornyi. Vkrali
su cipela vkrali su madCu opravu i Bog zna
kaj sve i skoro nebi bilo Cudo da bi 2ivoga
Cloveka vkrali. Jer skorom su vkrali! Vu
Mastnakovi hi2i ima stan Korpits i njegov
brat. Ovi su vu noCi tvrdo spali, kada je
negdo dodel vu njihovu sobu, koja nije bila
zaklenjena i jednoga brata celi na veCer sleaneug, zimski kaput, jednu srebru vuru i
zlati lanec je odnesel. Sigurno da su tata
jod ne prijeli.
— Srbske svinje, Srbija je prije vu
Magjarsku i Austriji na lelo prodala 140.000
svinjah. Od kad su granice zaprle, te svinje
nesmeju к nam podiljati je straden stalid
bil vu Srbiji. Vu toj sili se je Srbska vlada
obrnula vu Francuzku i po fal ceni je pro
dala ta 160.000 svinjah. Zvun toga как
Citamo opet iz jednih drugih novinah, Srbija
je zela na posud 95 m ilijunov korun iz
Genfa. Nadalje je Srbija pridtelala iz Franczuzka 60 baterij dtukov za hitro strelanja
i 25 baterijah dtukov drugih. Так veliju, da
te dtuke nije Srbija samo za se pridtelala
veC i za Crnugoru. Crnogorski Nikita veC
od zdavnja to misei ima vu svojoj glavi da
svoje köze sa dtuki komandira. A li ipak
dr2i od smeha drugoga sveta, pak zato je
podjarmil sada Srbiju, koja bude mu dtuke
i za njega nabavila.
prije onak zabezeknut, malo к sebi dodel,
zmisli se iz svoje 2ene, koja je mnogo pri
je njega ostavila ovu griednu zemlju te se
preselila u vekiveCnost.
»Kad su mene pustili simo, koj sam pijandura i koj sam si 2enu tukel, to je valj
da i ona negde ovde, koja je bila krolkija
od bo2je kravice te je sve odpradCala
Ovde bi meni bilo bad liepo dnjom zajedno»
— m rm lja stari Matejko te se obrati na jednog bli2eg angela: »Hej, ti mali krilatiC,je li
je ovde nieka baba Klepec Treza, drugaC
navadno Matejkovica zvana?»
»Iz kojega je sela?» zapita angel.
»Iz Kottoribe.» odgovtariori s Matejko.
»Je — je, ovde je* — veli angel i
povede Matejka sobom po raju.
»Gledaj, gledaj, kakova je to liepota!
— To su sama Cudesa!» — Cudil se je
stari Matejko po raju hodajuC.» — *A jeli
bi mogel gde videli popa Nikolu, koj nam
je posudjival uz velike kamaté novce?Malo
bi me bilo sram, da se sastanemo, bil sám
mu du2an, pak kad on na jedankrat umre,
um rl je i dug moj dnjim.»

dobi drugoga gazdu.
FriedI József dosadaSnji gazda Z rin ji ofcterije
je za 162 jezere korun prodal oStar.ju Hajósu oSterijaSu iz Csurgó. Növi oStarijaS bú
dé januara 1-ga zel prek kupijen oSteriju.
— Ogenj. ProSloga meseca 15-ga se
je vu Lappány obCini zaZgala skupna hiZa
Csalopa Eleka, Novak Mihalya i Novak Demetera i zgorela je. HiZa je bila slamom
pokrita i 300 korun je kvara zvrSil ogenj.
Da gdo je vuZgal hiZu se joS nezna.
— Hudi susedi. Csérnél István i Do
mokos János iz Botkahegya su si susedi bili,
ali veC od vise vremena Ziveli su vu svadji.
ProSloga meseca 17-ga bili su na sud citerani vu Letenju, ali vu takvim vremenu su
doSli na sud, kada je ne bilo moCi njihove
stvari napre vzeti. Med tem je Csérnél István
pred viSe ljudi izjavil, da ako dimo dojde
Domonkosa streb. Kak je Csérnél dimo doSel,
je zaisto piátolu zel napre i strelil je Do
monkosa, koj je taki vumrl. Csérnél se je
na to sam ja vil pri Zandarstvu vu Letenje.
Zaklani Domonkos je viSeput kaStigan Clovek bil.
— Krvava Ruszka. SadaSnja vlada
vu Ruskoj móri i ubija sve napredno как
prije. Na slotine teZakov je obeáano, postreIjeno. ili vu Siberiju odegnano. Nemirov je
puno vu Ruskoj. — Takajáe pojavljaju i
atentati sa bumbami. Sa jednom reCjom vu
Ruskoj nije na ruZneSi poloZaj.
_ Svoju mater je zaklal. Vu Weizu,
vu NemCkoj je Raaschuster JoZo zaklal svoju
lastovitu mater i grozno ju je razmesaril. 1
to zato da je mogel od nje zeti one novce.
kője si je ona priSparala. 123 korune.
— Cirkva je zgorela. Vu Zihpoljah
je nastal ogenj ravno vu go.-,podarstvením
stanju, kője je blizu cirkve. Cirkva je sa
Sindeljom bila pokrita i tak se je na hitro
vuZgala. Tri zvoni su se raztali i túrén se
je zruSil. Cirkvina nutraSnja stran je ipák
oslobodjena.
— Iz ljubomornosti. Vu Oseku su
se strelili major Pfleger i njegova Zena. Pfle
ger je pod jednom krivil svoju Zenu, da ga
je vkanila. A na zadnjiput je tak rekuC na
celoma navalil na nju. Zena je vu plaíu
vikala: »Tu me imaS streli me!« ali muZ

do toga nije doSel da bi nju strelil. Zato su bila velika skladiSta ко?.ah i vnogo lagje ona opet zakriCala: »Ako si ti nesiguren vov ulja, ali ipak su iz tri varaSov dojduCi
Zalostni vitéz se strelim sama!« Vzela je re ognjogasci tuliko pripreCili, da su skladiSta
volver i ona se je sama strelila vu srdce. ni zgorela. A li i tak je 27 vur minule dok
To videói Pfleger je takaj zel revolver i on su ognja pogasili. StraSno izgleda vun sada
fabrika. Zgorelo je 6 jezer zgotovlenih kose je takaj strelil.
•
— Pop i neméki cesar. Jos za vre- ia h, 2 damfmaSine s kotli, jedna dinamó
me velikoga Friderika se je dogodila ova masina za elektriSnu svetlost, jedna turbina
smeSna stvar, koju sada opet ponoviju no i vnogu drugih menjSih maSinah. Kvara je
vine. Veliki Friderik cesar je jahal se Sétát vise 650.000 korun.
— Redka nagrada. Bleza Peter je veC
na konju sa jednom ablegatom Kvintom.
Med putom se je s el sa popom, koj je la 48 Ijet sluZil vu KüküllővároSu pri Betlen
káj lepoga konja jahal. »ViS, viS Kvint, как Karnillo grofu i pod ovim vremenu se izti sedi pop na lepim vrancu — rekel je vrsno i verno oponaSal. Sada ga je zbog
ccsar — idi i ponizi ga.» Na to je Kvinl njegove verne sluZbe lepa nagrada postigla.
oojahal к popu pak mu je rekel. »Kak to Njegvo VeliCanstvo kralj mu je poslal dipgospodine, vi jaSete lepoga vranca, a naS lomu i srebreni kriZ zasluZbe. — Dakle ipak
ZveliCitelj je na oslu jahal?!» Pop mu je su je joS vredni sluge na Svetu.
na to опак lepő odgovoril: »Prav bi tak i — Princeza i pater Vu Székesfe&érvárja rád jahal osla, ali odkad je naS cesar skim kloStru frjnjevaCke braöe stanuje stan
sve osle za ablegate pobral, ni za drage MikloS pater, od kojega sada sledeCe piSeju
peneze nije moCi dobiti ovu Zivinu pri nas.» novine: Pred nekuliko meseci je pohodila
— Tifus. Vu BuzáSu je Tifus se po- palra Elizabeta, Ainalija princeza, koja je vu
ja vil te se Cim bolje Siri med ljudmi. Zbog drugim poloZaju Zmehka bila i odputovati
toga je varmegjinski veliki sudec dal vun se je odluCila, zato je prije pohodila staroga
naredbu, da se tak vu Csáktornyi, как vu palra. Ovaj njoj je prorokuval da bude sma
Búzás, Battyán i Zrínyi zvunaSnjih delah rodila i tak njoj je rekel:
— Stari sam veC princeza i tak se Cu
varosa svi zdenci na putu i na dvoru imaju zóistili i okolo zdencov je Sudrom navo- tim, как stari Simeon da nevmerjem prcdi,
ziti treba. Koji zdenci su odprti tam se na dok na naruCaj neprimem maloga.
Princeza se je odpeljala l vu stranjski
vedre sa Zeljeznimi kriZi moraju napraviti,
nigdo nesme svoju posudu vu zdenec gra- orsag gde je i rodila — sina. Vezda ne
biti, a poleg zdenca prati ili opravu ili po zdavnja je dimo doSla i prvo delo njoj je
sudu je prepovedano. Jer tifus, tojest velika bilo, da je pozvala к sebi MikloSa patra, te
griZa i od neCiste vode more proizhadjati. mu je poloZila na naruCaj sinCiCa, kojega
Pak I od toga ako se onoga koj lifusa ima. je pater blagoslovil. Materi, princezi su suze
lajno nepazljivo hiti kam gud, kam potlam iSle iz oCi od radosti. —
— Dan Elizabete. ProSloga meseca
i drugi zdrav ide, pak zato je odredil varmegjiuski sudec da se pri svakoj hiZi po 19-ga se je lepő obsluZil spornen pokojue
leg vun dane naredbe rnora i Sekret napra naSe dobre kraljice Elizabete i vu Csáktor
viti, koj nebude to zvrSil bude strogo kaSti nyi Ob 10 \ur\ je sveCana sveta meSa bila
gan. Lajno onoga Cloveka koj je vu tifusu
vu rimokatoliCki cirkvi, na kojoj meSi su
mora se prije sa vapnom zmeáati i da se
tak zakoleju baciluSi, koji betega zroCiju. Sve svi uCeniki i njihovi professori, navuCitelji
uapijac doueSene hrane i t. d. budu svaki nazoCni bili. Vu polgarskoj i puCkoj Skoli je
pred sv. meSom bila sveCanost a vu pretjeden dvaput vizilerane.
— Veliki ogenj. Vu Siajerskoj vu parandiji pak po svetoj meSi. Zatem je celi
SoStanju je veliki ogenj bil proSle dneve. [den ne bilo navuCanje vu Skoli.
Vu jutro rano se je opazilo da gon labrika
koZah vlasnika Woschnagga. Poleg fabrike

*Moj stari, pop Nikola ti je u peklu!»
odvrati angel
»Stani, — negovori!» — zaCudi se stari
Matej ко.
»Na moje poStenje — vieruj mi!» —
potvrdi angel.
»Ali как to? Em je on bil pop, pak
makar i vlaSki, ali ipak pop.»
»Sve jedno» — odgovori angel — »tu
se na to nepazi — svakomu prema njegovim Cinom. Pop je bil, ali je grieSil. VidiS,
vladika (biskup^ makar je
viadika, i on
je u peklu.»
»A, negovori!» — zaCudi se Matejko
»VidiS, i on je kaStiguvan . . . On je bil
vladika, istina, ali se je radi toga pooholil,
pak je samo bogataSe drZal za ljude, a siromake nije niti poglednul, njim se je vugibal, da nebi moral gde kojemu po koj
krajcarak almuStva dati. OblaCil se je bogato a preZderal se je svaki dan, ljude pak
je uCil, da budu mertuCIjivi .. . Nije li to
grieh?*
Stari Matejko si obriSe znoj iz Cel a i
reCe: »A kaj ti ja znam je li je to grieh ili
nije? Mi smo priprosti ljudi, pak toga neznam. — Nego znaS kaj ti mali kanalec, ti
mene radje pelaj u nieku krCmu, ali u ta-

kovu gde je pravo i dobro vino, kakovo toCi naS VlaSiC RemuS pak preloZki Svenda,
znas im őri kriZu, vodi me, jer mi grlo veC
gori, moram popili CaSicu rujnoga »
»E — dragi moj stari, toga tu пе та ,
krCmah tu пета!» — véli angel.
»Ala — ste prostaki, — pak nuz takove liepote, kakove su ovde, рак пе та
niti krómé? Pak gde bi se zatrudjeni Coviek
mogel odpoCinuti i CaSicu rujnog vina popiti? Pogledaj me, tiam od zemlje idem, a
bogme sam se zatrudd . . . Tam je naS pop
rekel, da u raju ima svega, kaj ti samo
srdce poZeli, a kad dojdeS simo, onda ti
nezmognu niti toliko koiiko RemuS ili Sven
da. — Bolje bi bilo, da sam otiSel u pekel,
A jeli su tan. krCme?»
»Tarn jesu.» — odgovori angel — »tarn
i Miska toCi, na Cijem je danas miestu Sven
da u Prelogu; on je onde na zemlji takaj
toCil, ali je u vino vodu mieSal, kad je videl, da su pivci veC tak pijani, da nebudu
poznali, a pri raCunu je uiiek, kad je to
samo bilo moguCe, za t r i— fcetiri seksera vi
se raCunal, nego li je raCun izbilja iznaSal.
pak zato mora sad biti peklenski krCmar *
»Nikaj zato» — veli Matejko — ti sa
mo onamo mene vodi, jer kaj Cu ja ovde

— Zrinji oiterija

gde пета nit kaple vina. U peklu je doduSe zlo, ah к zlu sam ja veC priuCen. Ja
se bum muCil, a u dobar Cu onda popiti
CaSicu vina i to Ce mi zlehkotiti тике.»
»To li nemre biti, rnoj stari!» — veli
angel.
»Ah!» — zdehne si Matejko — onda
je to ovde tak, как и Lepoglavi ili и Munkacsu — Coviek nikam nemoZe kam bi ho
tel, uviek и reStu — a tko bi se sad pod
stare dni na to priuCal, — idem van!
CujeS mali Stiglec, nebi falilo. da ovde krC
mu podignete, jer kad dojdu porcijunaSi i
eksekutori sim po poslu, gde onda odsedu?»
»Tu п е та niti porcijunaSah, niti por
cije, niti exekutorah.»
— »Kaj? — пе та ih?» — zavikne
Matejko radostno te se prekriZi — »Neidern
van! — Tu ostanem! — Sad mi bude liepo!» —
l on ode po raju svoju babu iskat, koju
i najde te se Snjom stalno onde nastani, gde
пе та porcije niti eksekucije, a to je samo
jedino и raju moguCe najti.
E m . K o tla y .

Mindennemű arany-, ezüst- és kinaezüst tárgyak, ékszerek, valódi schweizi zseb- fali- és ébresztőórák
nagy választékban kaphatók

B
Pollák

Bernét

V a r a z d ín ,

ferencz

órás és ékszerésznél
c-ftcr.
e
z
ó
J

W* Karácsonyi és újévi
a j á n d é k n a k alkalmas képes
könyvek, albumok, egyszerűbb és dísze
sebb kivitelű imakünyvek nagy választékban kaphatók

Strausz Sándor s s f f i K
Gabona árak. — Ciena titka
n im á z s a .

1 m .- c o n l

kor

B úza

p S e n ic a

1 4 .0 0 —

R ozs

Нгй

1160—

Á rp a

JeC m en

1 2 .4 0 —

Zab

I Zob

K u k o r ic z a uj

fii

Margitai

József

jtorVít nyelvtan
iskolai és

magánhasználatra

(I J 3 6 0 —

K u iu z a n o v a

Ára kötve: 3 korona.

10 4 0 —

F eh ér b ab uj 1 G rab

b e li

18 0 0 -

S árga

»

»

»

2 u ti

1400—

V ogyes »

*

»

zm éSan

1 4 .0 0 —

K en d erm ag

Konopljeno seme

Lenm ag

L en

T ökm ag

K o S ó ic e

19 0 0 —

B ükköny

G rah ork a

14 0 0 —

2 4 .0 0 12100—

Margitai József

KorVát-magyar ь magyar-horVát

Zsebszótár

KAMI kiadás - «

Ára kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében

Nagykanizsán és Gsáktonyán.

Jó

házból való ízr. fűi

tanúidnak
felvétetik.

.
BERGM ANN
é s T Á R S A , D r e s d e n é s T e l s c h c n a /E

h a n e m m e g in k e l l

régen

k ísé r e ln i

b e v á lt, g y ó g y it ó h a tá sú

Steckenpferd lílíom tej-ezappanát
a z e lő tt

B e r g m a n n -fé le

у egy:

2

m en t,

fe h é r

t it i u m t e js z a p p a n t

B ergm án n er)
a rcb őrt,

hogy

v a la m in t

s z e p lő k tő l
gyengéd

a r c s z in t n y e r jü n k .

K l ü g e r

p á l

fűezer-, vae ée rövidáru kcrcefudcBcbcr

=

=

Letenyén. =====

D a r a b j a

80

fillér.-éH

k a p h a t ó :

StrAii T eW rtt-afl
Csáktornya.
971

1 2 -6 0

/KnraKözi TaMpráztár Ц
,-t (sáltfotiya.
тшшшитшшшпшптпятттщдшпатп^тттптттштттттптшмтщшптппптптпштшт
A m u r a k ö z i ta k a r é k p é n z tá r r é s z v é n y tá r s a s á g g y ű jtő - é s
e l ő l e g - ü z l e t é n e k tizenkettedik csoportját 1 0 0 7 j a n u á r 2 - á n az eddig szo

kásos feltételek mellett alakítja meg
1. Egy-egy részlet után hetenkint 1 korona fizetendő.
2. A befizetések 2 0 8 h é t r e terjednek.
3. A takarékpénztár egy-egy 208 koronával befizetett r e s x l & t után a 208 hét lefolytával 2 3 0 k o r o n á t fizet vissza.
4. Az ekképpen 22 koronát kitevő kamat 5% kamatozásnak felel meg.
5. A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog ^megfizettetni.
6. Minden részlet után az egész összeg vagyis 2 3 0 k o r . e l ő l e g a d a t i k .
7. Jogában áll a kölcsön vevőnek felvett előlegét mindenkor visszafizetni, mely esetben
a további kamatfizetési kötelezettsége megszűnik.
8. Alapitási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körülményre, hogy gyűjtő- és
előleg-üzletünkbeni résztvevők e g y m á s I r á n y á b a n e g y e t e m l e g e s
s é g b e n n e m á l l a n a k , ezen üzlet úgy a részt- mint kölcsönvevőknek igen ajánlható.
A vidéki befizetők kényelmére
a h e ti b e tiz eté s p o s ta
p é n z t á r u t j á n i s e s z k ö z ö l h e t ő ^ befizetési lapokat dijmentesen küldjük be.
Kérjük azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó, azt szóbelileg vagy
levélben velünk közölni.
Csáktornyán, 1906 november havában.

A muraközi takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága.

