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A vasutasok.
Kárpátoktól az Adriáig, a Lajtától az 

Öltig ez országban egyetlen egy intézmé
nyünk van, a mely mindenütt magyar és 
ez a vasul. —  A vasutas erős nemzeti ér
zésében és gondolkozásában, segit a nagy 
magyar birodalom kiépítésén. — Nemze
tiségi vidéken vagy Horvátországban, mint 
a szaharai utas az oázisnak, úgy örül a 
magyar ember, ha az állomási területre lép, 
hol egyedül csak ott hallhatja édes hazája 
csengő nyelvét. — Hányszor hordozta a va
sutas diadallal a magyar lobogót? hányszor 
tedezle hátával, sőt életével is annak szent
ségét.

Annyi kincset, oly nagy önfeláldozást 
oly nagy hűséget rejt a haza iránt ez a 
társadalomnak 40 évig mellőzött osztálya, a 
vasutas. Mindig mostohán bántak vele, de 
azért édes gyermekként csüngött imádott 
hazáján. — Visszaszoritá vágyait, éhezteté 
gyermekeit a vasutas, hogy bálványa: a haza 
jobb sorsra jusson.

A magyar társadalom és az állam ezt 
észre nem vette. A vasutasok ügyeivel, vagy 
helyzetével vezető férfiaink vagy poliliku 
saink egy keltő kivételével nem foglalkoztak. 
Midőn 1904-ik évben a sztájk kitört, az 
akkori miniszterelnök, Tisza István gróf az 
országgyűlésen kijelenti, hogy ő nincs tisztá
ban lulajdonkép, mit akarnak a vasutasok? 
Az állam legnagyobb vagyonát a vasutas 
kezeli, m illiók élete és vagyoua rájuk van 
bízva. Egy gép is megroinolhalik, a bölcs is

tévedhet, de vasutasnak nem szabad tévedni, 
mert egy rossz védjelző állítás, vagy egy 
hibás váltó állás folytán a társadalom min
den rendű és rangú tagja, aki utazik, ve
szélynek és vagyoni károsodásnak van k i
téve. Sajnos, hogy politikusaink sokkal, de 
sokkal kisebb fontosságú elvont dolgokkal 
jobban foglalkoznak, mint a nemzetgazdasá
gilag és politikailag is mélyre kiható ügy
gyei, a vasutasok helyzetével.

Viszonyítva a többi országok vasúti ka
rához, bátran mondhatjuk, hogy a mi vasu
tasaink a legképzettebbek. — Nálunk, hogy 
valaki vasúti hivatalnok lehessen, éretségi- 
jének kell lenni; 16— 18 hónapig tart mig 
a tisztképzőt végzi, 2— 3 évig gyakornokos- 
kodní és azután hivatalnokká lesz 600 vagy 
700 forint fizetéssel. Altisztjeink 60 % _a 
érettségit, vagy legalább is 6 közép, vagy 
polgári iskolát végzett egyén, kit 480 frt. 
vagy F>00 forint fizetéssel neveznek ki. — 
Az előléptetés viszonyítva más nem oly 
productiv munkát végzettekével a lehető 
legsilányabb.

Más országokban, hol nem kívánnak 
oly qualifiKácziót, mert Németországban a 
hivatalnoktól 6 középiskolát, Ausztriában 
érettségit követelnek, — már évekkel ez
előtt az állam legelső dolgának tartotta a 
vasutasok helyzetén segíteni,

Nem kívánnak a vasutasok rendkívülit, 
a lehető legreálisabb alapon áll kérésük.

Ne feledhezzenek meg tehát törvény
hozóink a vasutasok méltányos kéréséről.

Hiszen a függetlenségi párt egyik osz
lopos tagja, a vasutas szövetség elnöke, 
Gróf Batthyány Tivadar, ki többet van a 
vasutasok közt, mint bármely igazgató, tudja, 
hogy mije a vasutas társadalom az ország
nak, hogy mily méltányos és törvényes 
alapokra helyezkedve nézik helyzetük javí
tását.

A vasutasok közt ideges izgalom van, 
és ilyen viszonyok közt, mikor tényleg 60 
sőt 100 e/o-ad minden drágább, a megélhe
tés igen nehéz, politikusaink, törvényhozóink 
egy nagy gordiusi csomót oldanak meg, ha 
orvosolják a bajokat és nem engedik elhó
dítani a nemzeti eszme legjobb, legmagya- 
rabb katonáit.

Buchwald Ernő.

Hogyan szaporítsuk a hasznos 
madarakat? íoiyuu»

Egy tetületen több ily fészkelőt lehet 
elhelyezni, az irányelv ilyenkor az, hogy 
egyik fészkelő a másiktól 30— 40 lépés
nyire legyen, ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy egy nagy terebélyes fára 3— 4 fészke
lőt ne rakjunk. Külföldön nem egy esetben 
lehet látni, hogy 5— 10 lépésnyi távolságban 
levő fákon 4— 5 fészek is van s mindegyik
ben más-más madár fészkel.

A fészkelőt legjobb a fa törzsére erő
síteni, de úgy, hogy vagy merőlegesen álljon, 
vagy előre hajoljon, nem szabad a fészket

T Á R C A .

Javasok és kuruzslók népünk 
babonájában.

Népünk mithosszában, vagy mint közönsé
gesen mondani szokták, babonájában, az ember
fölötti erőkkel felruházott titokezerü lények kö
zött a javasok vagyis kuruzslók kiváló szerepkört 
foglalnak el.

Ez igen természetes, amennyiben a nevezett 
babonás alakok az élet leggyakrabban előforduló 
oldalában, t. i. a szenvedésekben, lelki és testi 
bajokban vétetnek igénybe. Ez alakok tehát való
ban léteznek, elütőleg a számos, csupán képzelet
ben élő babonás alakoktól, minők p. о. a gara
bonciás diák, boszorkány stb.

A nép szemével tekintve, létezésük jogosult 
is, ammennyiben mig működésűk a mindennapi 
élet bajainak eloszlatására irányul, egyszersmind 
titokszerü homályba burkolt műveleteik kielégítik 
az emberfölötti és merőben a fantázián alapuló 
varázs után sóvárgó vágyakat, melyek a gyerme
teg irányú, de ösztönszerüleg egy magasabb erő 
után kutató nép lelkületében természetszerűleg 
ébrednek.

E varázs vagy magasabb erő utáni sóvárgás 
nem egyéb, mint az emberi szellemnek a termé
szet fölötti uralomra törekvése, s igy az emberi 
tudatban fogamzó vallásnak legkezdetlegesebb 
foka.

A javasok tehát a természetes és megfogha
tatlan vagy természetfölötti dolgok közi létező űrt 
hidalják át képzeletileg, s mint ilyen közbenjárók 
nyerik mithikus tekintélyüket.

Ennyit helyzetükről a babonában; nézzük 
őket és műveleteiket közelebbről, úgy, a mint az 
életben — sajnos, még ma is itt-ott — jelent
keznek.

A javasok működése, mint emlitettük, a testi 
lelki bajok eloszlatására és néha a jövő titkainak 
leleplezésére irányul, de mindig valamely titok
szerü cselekedet véghezvitelével, melylyel — ha 
betegség elosztása czéloztatik — az illető szer 
mintegy átlényegittetik, titkos erőkkel ruházta- 
tik fel.

Műveletük tehát nem egyébb, mint varázs
lás, amelynek különféle jelenségeit jelezik még a 
kuruzslás, igézés, bübájolás, kan térolás, iralas és 
dauzsolás-féle tájszolamck.

A legtöbb javas — legyen az nő vagy férfi 
-  az illető szert érthetetlen dünnyögések között 
készíti el; hasonlókép tesz, ha babonás jelekből, 
mint p. o. vízbe öntött folyó ólomból vagy gyű
rűkből jósol.

Nyelvünkben hajdan voltak büvszólamok és 
szavak is, melyből ma már csak itt-ott lapang 
egy-kettő. Ily hűvös szólamok fordulnak elő az 
1619— 1641-!ki nyelvemlékekben is, a kincskereső 
bűvös vesszők és nyilak, e bűvös czélra való ké
szítésére vonatkozólag.

A uyilakról szóló a következő (az eredeti 
Írásmód szerint): »primo lege quinque pr. nr. p. 
wlnerib.dni, nri, iesu eristi, nylak en tinektek párán- 
cyolok atyanak fivnak es zent lelök istennek ne

vével, és hatalmassagaval, kinek hutalmassaganak 
minden hatalmasok engednek, ezen istennekk pa
rancsolok en nektek, hogy ez eL reytet kincet én 
nekem es igazan megmutassatok.« A vesszőkről 
szóló: »en kerozthelek teghedet zentelt vezze, +  
atijanak -f- fivnek +  es zent lelek neveben, urunk 
eristosnak zent testesei, zent verevel, boldog- 
azoynak liztassagos zent zur teyvel, hog a miten 
tineked parancyolok abban te chawargo ne leg, 
ha nem en nekem igazan meg mutassadh, es 
kizerittlek mikepen az ieriko varossaban az akon- 
tol lopott pallost el nem enyezetek es eltitkol- 
talhatok, kit az iósue meeglele, azon keppen te 
elottet ez foldbelv el reytet kinch el ne titkcltat- 
hassek es kezenitlek az három zent kiralokra, 
melleket a chillag vezerle, olyan igazan vezery 
es vigte engemeth az elreytet kincre es ne mutas 
vasra se rezre se ónra, se bátokra, hanem bizo
nyai aranyra ezüstre es tizta kincre.«

Ennyi maradt reánk e javasok büvszólamai- 
ból; — ami a büvszavakat illeti, leghasználatosabb 
— még a múlt század elején is —  az Abraka
dabra szó volt.

E bűbájos szó, a javasok véleménye szerint, 
különösen a makacs, negyednapos hideget és a 
hemitritaeust, mely többnyire halálos kimenetelű, 
gyógyította sikekerrel. Hogy belőle a kívánt má
gikus káromszög jöjjön ki, igy kellett leírni: 
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úgy erősíteni fel, hogy az hátrafelé dűljön, 
mert igy nagyon könnyen megtörténik, hogy 
az eső bele esik s a mikor is a kis madár 
kiköltözik abból. Vigyázni kell arra is, hogy 
a fészek úgy erősittessék meg, hogy a szél 
meg ne tudja mozgatni. Ezt elérhetjük az 
által, ha a fészket srófok segítségével erősít
jük a fához. Amint tudjuk, a madár ijedős 
s ha a fészek lazán erősittetik a fához s ha 
a legkisebb szélre megmozdul, úgy elrebben 
a kis lakó, hogy többé vissza nem tér. így 
tehát a czél nem lenne elérve.

Igen lényeges a költésre s a hasznos 
madarak elszaporodására az, hogy a macs
kák s egyéb ragadozó állatok lehetőleg tá
vol tartassanak, mert ha a tészkelőket úgy 
helyezzük el, hogy ezek nem nyújtanak a 
ragadozók ellen a kis madárnak menedéket, 
úgy czélunkat el nem érhetjük. Miért is 
czélszerü a fészkelőket 1— l 1/,  méter ma
gasságban a legsűrűbb lomb közé függesz
teni s a fészek nyíláson alul drót, vagy 
tüske koszorút helyezni el. Így járva el a 
ragadozók támadásaitól a kis madárkák meg 
lesznek védve.

A fészkelőkbe kifüggesztés előtt czél
szerü egy kevés türészport hinteni. A fész
kelőket Időnként — ha erre időnk van — 
ki kell tisztítani s újból friss fürészport hin
teni azokba, ha azonban erre időt szakítani 
nem tudnók, úgy a tisztogatás el is ma
radhat

Sokan ajánlják a fészkelőknek házilag 
való készítését. En — tekintve azok olcsó
ságát — nem osztom az illetők véleményét, 
mert nem érdemes az időt rabolni a fész
kek készítésével, de meg ha teljes pontos
sággal nincs az elkészítve, vagy lakatlan 
marad, vagy a verebek foglalják el, ez 
utóbbi azonban igy sincs kizárva. Ha esetleg 
a verebek fészkeltek volna a házikókba, úgy 
azokat ki kell űzni, pusztítani. A verebek 
ellen úgy védekezhetünk, hogy számos fész
kelőt jóval magasabbra függesztünk ki, k i
indulva a veréb természetéből, hogy az ren
desen magasan fészkel és költ. Nem helyes 
eljárás az, a mit pedig nagyon sokan kö
vetnek, hogy a veréb hadat lövöldözik, a 
lövöldözéssel a hasznos madarakat is el
riasztjuk.

E büvszó igen régi eredetű, amennyiben már 
a régi görög amuletteken is szerepel Értelmét 
sokan és sokféleképen kutatták; némelyek szerint 
e szó a zsidó Ab, Ben, Buach hakkodes (Atya, 
6u és szent lélek) szavak kezdőbetűiből szárma
zott, mások görög szavakból vélték eredendőnek; 
valódi értelme azonban máig sincs tisztázva.

E szót különben a javas, miután a fönt kö
zölt módon fölirta egy négyszögletű papirosra s 
úgy hajtotta össze, hogy belöl el volt fedve az 
irás, fehér czérnával összevarróan, egy czérnaszál- 
lal beteg nyakába akasztotta, kinek igy kellett azt 
hordania kilencz napig, s ez idő letelte után jókor 
reggel, napkelte előtt valamely vízhez kellett men
nie, mely keletre folyt, ь abba — háttal álván a 
viz lefolyásának — a nélkül, hogy a levél tartal
mát elolvasta volna, a levelet bele kellett dobnia. 
Tilos volt e mellett a vízhez menetkor vagy visz- 
szatértekor valakit köszöntenie, avagy valakinek 
köszöntését viszonoznia.

Ennyit a javasokról, kuruzslókról és műve
leteiről. Mindezek mithologiai tekintetekből igen 
érdekesek lehetnek, s kétségtelen, hogy a mai ja 
vasok a régi ősmagyar jósok utódai volnának; de 
másrészről, tekintve működésüknek a nép lelküle- 
tére való igen kártékony hatását, fölöttébb kívá
natos volna, hogy a népnevelés, mint a fölvilágo- 
sodásnak leghatalmasabb tényezője, mielőbb vég 
képpen kiirtaná népünk kebeléből, a minden ha
ladás gunjára napjainkban még mindig jelentkező 
babonás tüneteket

A tapasztalat azt mutatta, hogy az ily 
fészkelőket a madarak hamarosan és szíve
sen elfoglalják, ha azonban azt vesszük 
észre, hogy az év leforgása alatt nem fog
lalnák el, úgy meglehetünk győződve arról, 
hogy vagy a hely nem alkalmas, vagy a 
fészkelő nem jó, akkor legezélszerübb más 
helyre vinni el a fészkelőket, A hasznos 
madarak gyarapítására, mint emiitettem, más 
módozatok is vannak, azok a fészkeléssel 
összefüggenek és miután azok eszközlése 
későbbi időben válik szükségessé, igy azok
ról ma|d annak idején emlékszem meg.

Tegyen tehát kísérletet a ki csak teheti, 
magának hajt hasznot, s azonfelül nemes- 
lelkű cselekedetet gyakorol, midőn szegény 
énekeseink létfeltételét biztosítja és aki egy
szer megpróbálta, belátja majd télviz idején, 
hogy nincs felségesebb látvány, nincs a 
gyermekre nemesitőbb, mint midőn ziman- 
kós téli napon, csikorgó hidegben a hálás 
madárkák felkeresik a jótevő gazda ablakát 
s ott szedegetik az alamizsnát. Mert ha ott
hont adtunk, nem megy az el. hanem télen 
is megmarad házunk táján és ellátogat egy- 
egy elejtett szemért.

Az Isten e teremtménye háládatos, már 
ösztöne is azt súgja, hogy egyes embernél 
védelmet talál.

A fészkelőket, melyekkel védelmet biz
tosíthatunk szegény kis madaraknak s me
lyekkel annyi ártatlan kis életet menthetünk 
meg a megfagyástól, a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezeténél lehet kapni.

Kísérelje meg a gazdaközőnség és biz
tosíthatom, hogy nemes cselekedetéért a jó 
Isten áldása nem fog elmaradni.

Szentet Dezső,
g a z d . s z a k ta n á r .

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kinevezés. A m. k ir honvédelmi 
miniszter dr Pólyák László díjtalan minisz
teri fogalmazó gyakornokot, Pólyák Mátyás 
Csáktornyái 1̂1. el. iskolai igazgató fiát tize 
tésnélküli miniszteri segédfogalmazóvá ne
vezte ki.

A Csáktornyái korcsolyázó egyesület
folyó hó *2-án tartotta idei újra alakulási 
közgyűlését, melyen elsősorban a közeledő 
korcsolja idényre vonatkozó tennivalókat be
szélték meg E szerint az egyesület jege az 
idén is hétköznapokon d. u. 4 órától kezdve, 
vasár és ünnepnapokon déltől kezdve hasz
nálható, s az esti órákban ivlámpákkal lesz 
megvilágítva, a mire nézve az előkészületek 
már meg is tétettek, nehogy a mull évi za
varok fordulhassanak elő. Az egyesület most 
egy ujilást is megpróbál, nevezetesen azt, 
hogy a rendes tagsági idénjegyeken kívül 
napi jegyeket is bocsájt ki egy-egy délután
ra, melyeknek árát felnőttek részére 1 ko
ronában, tanulók s gyermekek részére 50 
fillérben állapította meg. Az egyesület tiszti
karának a választásakor Dékány Mihály ed
digi elnök elfoglaltságára történt hivatkozás
sal az újbóli megválasztást megköszönve 
azt nem fogadta el Elnökké választották, 
dr. Bakos Géza, kir. bírósági albirót. Jegyző 
lett: dr. Friebeisz Gyula; pályagondnok: Kayser 
Vilmos; pénztárnok: Kende Róbert és ezen 
kívül 8 tagú választmányt alakítottak

— Halálozás. Puhr Mátyás, Puhr Má
tyás helybeli postaaltiszt fia, a polgári iskola 
V. osztályának szorgalmas növendéke f. hó 
d-án 15 éves korában rövid szenvedés után 
meghalt. Nyugodjék békében.

— Csáktornyára határrendőrségi kapi
tányságot vagy kirendeltséget. Mikor a ha
tárrendőrségi kapitányságokat szervezték, 
szóban volt, hogy Csáktornyán is állítanak 
fel egyet. Ez azonban elmaradt. Pedig erre 
itt nagy szükség van, mert mint értesülünk, 
csak a legutolsó 10 nap alatt is nem keve
sebb, mint 36 utlevélnélküli kivándorlót, 
köztük 30 hadkötelest tartóztatott fel a 
Csáktornyái vasúti állomáson a csendőrség 
s tolonczolt vissza illetőségi helyére Hát 
mennyi azoknak a száma, kiknek sikerül 
a határon az átjutás? A feltartóztatott útlevél 
nélküli kivándorlók Zala- Somogy- és To- 
rontámegyeiek voltak, tehát alföldiek is, a 
mi azt jelenti, hogy az ország tőlünk mesz- 
sze vidékéről kivándorlók közül is sokan 
a prágerhofi utat használják, mert tudják 
hogy itt az ellenőrzés csekély (egy szál csendőr 
utazgat Csáktornyáról Kanizsáig és vissza, 
s ez sem minden személyszállító vonalon) s 
igy a legkönnyebb a határon átsurranás. Ha 
pedig egyszer Prágerhofig eljutottak, onnan 
már könnyű az ütjük, mert Prégerhofban 
várják őket az ügynökök kész útlevelekkel 
s hajójegyekkel. Bizony már nagyon szük
séges vo na Csáktornyán legalább határrend
őrségi kirendeltség.

—  A Csáktornyái kisdedovó egyesület
f é. közgyűlését decz. 8-án d. u 7 ,3 órakor 
tartja meg az áll. elemi isk. tanács termé
ben, melyre a t. tagok ez utón Í3 tisztelet
tel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki je
lentés. 2. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
3. A jelen iskola évre szóló költségvelés 
előterjesztése. 4. Az óvónő jelentése. 5. Je
lentés az állami óvók felállítása ügyében. 6 

! Hüli Czili óvónő kérvénye. 7 Indítványok. 
A t. tagokat a minél nagyobb számban való 
megjelenésre kéri Alszeghy Alajos elnök.

— Muraközi ügyek Z a l a  v á r m e g y e  
törvényhatóságának f. hó 10-én tartandó 
közgyűlésén. A Csáktornyái járási mező- 
gazdasági bizottság kiegészítése. Nagyfalu 
községnek kérvénye 7 éven felüli elhagyott 
gyermekek után felmerült gondozási költsé 
geknek az elhagyott gyermekeknek segély
alapja terhére leendő átvétele tárgyában. 
Tivadar Ferencz dekanoveczi volt körjegyző 
nyugdijának helyesbítése. Hartman Adolf 
Csáktornyái lakós segédjegyző kérvénye a 
községjegyzői nyugdijjogosultak sorába való 
felvétele iránt. Kovács Károly Csáktornyái 
tisztikatona kérvénye a vármegyei összes tisz- 
tikatouák fizetésének felemelése iránt. Titán 
János és társai Csáktornyái járási ulkaparök 
kérvénye, fizetésük felemelése és lakbér ado
mányozása iránt. Hemusovecz község kép
viselőtestületének ingatlan vétel és eladása 
tárgyában hozott határozata. Derzsimorecz 
község 1879— 1905 évi zárszámadásainak 
helyszíni felül vizsgálat;!. Szentmária és Alsó- 
mihályovecz községek képviselőtestületének 
az írnok tartási általány felemelése tárgyá
ban hozott határozata. Szentmária község 
képviselőtestületének a körjegyző napi és 
végrehajtási általányának megállapítása tár
gyában hozott határozata. Imrey Ferencz 
plébános, szoboticzai lakósnak felebbezése 
Orehovicza és Vullária községek képviselő 
testületének hitoktató fuvardíjának megálla
pítási tárgyában hozott határozata ellen. 
Imrey Ferencz plébános, szoboticzai lakósnak 
felebbezése Podbreszt község képviselőtestü
letének a hitoktató fuvardíjának megtaga
dása tárgyában hozott határozata ellen, ürás- 
kovecz község ingatlan vétele. Loncsárics 
Julianna és társai orehovicíai lakósok feleb. 
bezése Orehovicza község képviselőtestületé, 
lének az egyesek állal elfoglalt községi terű.
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letek megváltása tárgyában hozott 26/906. 
sz. véghatározata ellen. Alsódomhoru község 
szervezési szabályrendeletének módosítása a 
napidijak tárgyában. Bottornya községnek 
révhaszonbér elengedése tárgyában hozott 
határozata. Kaczun Ignácz taiskolakezelő 
telebbezése Muraszerdahely községnek a fa
iskola kezelő javadalmazásának megállapí
tása tárgyában hozott határozata ellen. A 
Csáktornya községnél behajthatatlanná vált 
törvényhatósági pótadók törlése, Hoffmann 
Arnold alsódomborui lakos állatorvos okle
velének k;hirdetése. Légrád községnek Vug- 
rics Istvánnal kötött bérlet szerződése. Opporo- 
veczi községi szülésznő fizetésének felemelése.

—  Uj könyvtár Csáktornyán. A »Du 
nántuli közművelődési Egyesület« Zalavár- 
megyének 1000 korona értékű könyvtárt, 
és hozzávaló szekrényt ajándékozott. — E 
könyvtárt Főispán ur dr Ruzicska Kálmán 
kir. tanácsos tanfelügyelő meghallgatásával 
Csáktornyán, mint Muraköz góczpontján szán
dékozik elhelyezni. A könytár elhelyezésének 
és kezelésének ügyében a járási főszalgabiró 
elnöklése mellett a Csáktornyái áll. tanitó- 
képzőintézet, az áll. polg. iskola, az állami 
elemi iskola igazgatóiból, Csáktornya nagy
község birájából és a Muraközi tanítókor 
elnökéből alakított bizottság f. hó 11-én tart 
értekezletet, s ekkor megbeszélnek a könyv
tárra vonatkozó minden körülményt.

—  Kitüntetés. A legmagasasabb kitün
tetés az »Állami tiszteletérmet« Reichen- 
bergben a német-cseh kiállításon az »Ere
deti Singer varrógépek« és azon előállított 
»varrás és műhimzésekért« nyerték el.

—  Csalás játék pénzzel. Múlt hó 26-án 
a Csáktornyái vásáron Drahovecz János 
szászkői, Panics György tótfalusi lakosok és 
Krisztitovics István arra kérték Zselesnyák 
Pál tótfalusi lakost, hogy váltson fel nekik 
2 drb. 20 koronás aranyat. Zseleznyák ele
get tett a kérésnek és zsebre telte az ara
nyakat. Később azonban, mikor jobban meg
nézte a kapott pénzdarabokat, rémülten 
vette észre, hogv becsapták, mert az arany
nak vélt pénz nem arany, hanem egyszerű 
jálékpénz. Rögtön jelentette tehát a csalást 
és a csendőrség csakhamar kikutatta a csaló
kat fentiek személyében, kiknél még 60 drbot 
talállak, bizonyára hasonló czélzattal, a já 
tékpénzből.

—  A papírpénzt kivonják a forgalom
ból. A minden pénzek feletti osztrák-magyar 
bank a legutóbbi közgyűlésén azaz, hogy a 
pénzügyministerekel folytatott tárgyalásain 
elhatározta, hogy kimondja a halál ítéletet 
a papírpénzre. 1907. január 1-től nem hoz
nak többé 10 és 20 koronás papirospénzt 
iorgalomba. Még az emlékét is elakarják tö
rölni. Financiális és higiéniai szempontból 
csakis arany »aprópénz«-t fognak a közön
ség kezébe adni, Erre a célra már ez év 
november 1-től korlátozzák a papír tiz és 
huszkoronások forgalmát.

— A Dr. R I C H T E R -féle Liniment. Caps. 
CompHorgony- Pain. Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már több, 
mint 37 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél 
a Horgony-Línimenttel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Linimenttel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer 
jó  eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 8ü fillér, 1 
kor. 40 f. és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék határo
zotton: Richter-féle Horgony-Linimentet (Horgony- 
aPin-Expellert) kérni, valamint a »Horgony« véd
jegyre és a R i c h t e r  cégjegyzésre figyelni és 
csak e r e d e t i  ü v e g e t  elfogadni.

—  A kivándorlók to rta . Napról-napra 
hallunk szomorú híreket arról, milyen há
nyódás-vetődés éri honfitársainkat, akik el
csábítva faluzó ügynököktől Amerikába ván
dorolnak. A napokban ismét ilyen szeren
csétlen emberekről hoztak hirt Albamában 
(Északamerika) valósággal rabszolgákként bán
nak az odaszakadt magyarokkal. Dolgoztat
ják, ütik verik őket s bért alig fizetnek nekik. 
Piszkos ólakban kell hálniok, a hol a rémes 
mocsárlázba esnek. De a betegeket sem kí
mélik. Egy néger a hátuk mögött áll s ha 
nem dolgoznak, korbáccsal ütik s lelövéssel 
fenyegetik őket. Ily kétségbeesel helyzetben 
kerestek menekvést a magyar-osztrák kon
zulátusnál amely a vizsgálat nyomán rájött, 
hogy a Miller féle közvetítő iroda ez év 
augusztus első napjaiban mintegy százötven 
embert adott el az albamai nagy telepitvé- 
nyeseknek, akik közt húsz magyar is volt. 
A konzulátus emberkinzás cimén megtette 
a telepitvényes s a közvelitő cég ellen is a 
bünfenyitő feljelentést Mindenesetre megszív
lelendő intőjel ez azok számára, akik még 
mindig Amerikába vágyódnak, mintha ott 
tejjel-mézzel folyó országra akadnának.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Uj korszak a méhészet terén.

A méhészek most a XIX-ik században 
világszerte kezdték belátni, hogy a közönséges 
kasokkal, az u. n. mozgalhatlan épitményü 
kaptárokkal a méhészkedés nagyon bizony
talan, csak a véletlenre van bízva; kutattak, 
próbáltak jobbat feltalálni; nálunk is többen 
egy vagy más irányban tettek kísérleteket. 
Mig végre fellépett Dzierzon az ő mozdítható 
épitményü kaptáraival; az ő pálczikáira a 
méhek lépeiket ráépítették s annálfogva min
den lépet kivenni és ismét visszatenni le
hetett. Megvolt találva a nyitja a dolognak, 
kezünkbe volt adva a méhek gyeplője s an
nálfogva irányozhattuk azoknak működését. 
És mi irányoztuk, nagyon is irányoztuk; de 
nem kellő szerencsével a gyakorlati téren? 
Sok volt az elmélet, kevés és nem helyes 
irányú a gyakorlat. Mit teltünk általában 
Méhtörzseinket nem engedtük ugyan rajozni, 
gátoltuk azokat mindenféle fogásokkal anya 
kifogás, elzárás, fiasitás kiszedés, méz kisze
dés, pörgetés és számtalan miveletekkel; 
valósággal tressziroztuk méheinket s azok 
nem munkálkodhattak kellőképpen, nem 
gyüjtheltek elég mézet. Nem gyüjtheítek kü
lönösen azért, mert inig egyfelől korlátoztuk 
a rajzást, másfelől pedig csináltuk a műra
jokat, a kezdők különösen sokat csináltak. 
Tehát megosztottuk méheinket akkor, amikor 
éppen a legtöbb gyűjtő rnéhre lett volna 
szükség. Viszont őszre egyesítjük a sok hit
vány rajt és műraji, hogy télire legyen men
tői több fogyasztó. Ez volt és még most is 
ez azon circulus-vitiosus, a mely a mi mos
tani méhészkedésünkel, a Dierzon-rendszerü 
méhészetet sikertelenné teszi. Megyünk a 
régi szerint, évről-évre siker nélkül; elne
vezvén azt okszerű méhészkedésnek. Nos 
tehát, itt van a forduló pont; szabadítsuk 
fel magunkat a sablontól és irányítsuk mé- 
hészkedésünket akként, hogy méheink ne ra- 
jozzanak akkor, a mikor a mézgyüjtés ideje 
bekövetkezett; és ne rajozzanak erőszakos 
beavatkozásra, hanem egyedül természeti ösz
tönükből kijolyólag. Az én kaptárom és rend
szeremnél fogva felszaporodnak méheink óri
ási munkás sereggé, de nem rajoznak; minél 
fogva az a temérdek méh rendkívül sok 
mézet gyűjt be, a melyből ju t felesleg a

méhésznek jutalmul és marad a méh-törzs- 
nak annyi.) hogy még a jövő évre is bizto
sítva van. Képes egy-egy r.iéh törzs begyűj
teni 30— 60 sőt több kgr. mézet is. Mert 
nézük csak, hogy valódikép miért is rajzik 
az a méhtörzs? Tudjuk azt, hogy tavasszal, 
ha az anya erős, fiasitásra képes, naponként 
tojik ezer. két sőt háromezer petét is. Ha 
most már csak 30 napot veszünk is számí
tásba. 60— 90 ezerre is felszaporodik számuk. 
Ezen rengeteg sok méh, sem a paraszt kas
ban, sem a Dzierzon kaptárban nem fér 
meg, kénytelen tehát kirajozni. Kénytelen, 
mondom, mert ha van helye, nem fog k i
rajozni. Ez oly tény, oly természeti igazság, 
hogy a felett vitázni nem lehet.

Észrevette ezt Neiszer, azért tért el kap
tára beosztásában az országosan elfogadott 
szabvány kaptár beosztásától. Azért nagyob- 
bitotta meg a megszabott keret méretét Bo- 
czonádi Szabó Imre .De mindketten megma
radtak a megoszhatatlan kaptár alak mellett; 
azért nem lesz rendszerünk maradandó és 
azért, mert ez nagyon sok munkával jár és 
a paraszt embernek csak úgy nem való a ke
zébe, mint nem való a Dzierzon kaptár. Én 
megszabadítottam magamat a lenyűgöző 
sablontól! Mellőztem mind a megszabbott 
keretméretet, mind a kaptárt Kereteim mé
rete sokkal nagyobb, kaptárom pedig egyes 
fiókokból van összealkotva s ennek folytán 
megfér benne az óriás törzs, sőt a tartalék 
raj is. Munka elenyésző csekély van vele, 
úgy, hogy egy erőteljes ember képes 2— 4 
száz törzset is kezelni. Viszont semmiféle 
erőszakos műtételt, —  mint az anya elzárás, 
műraj készítés, fiasitás kiszedése, a méztérnek 
Háhnemann rácscsal való elzárása, — nem 
követek el méheimmel: minden a maga ter
mészetes utján megy! s éppen azért teljes 
a hitem, meggyőződésem, hogy az utat tör 
magának és örökös kincse lesz a méhészek
nek.

Kaptáromat és rendszeremet közkincs- 
csé akarom tenni, hogy annak hasznát él
vezze mindenki, De úttörő lévén, méltán 
kérhetem méhész társaim támogatását.

Ezer rendszerem kifejtésére megirt ka
lauzomat kinyomatom, azért kérem, annak 
előfizetési árát 5 koronát, úgy egy három 
fiókos mintakaptár árát, 20 koronát, hozzám 
Szekszárdra mielőbb beküldeni.

Ha magasnak tetszik az ár, méltóztas- 
sanak figyelembe venni, hogy én egy egész 
tudományt, mely 37 évi kutatásaimnak, ta
nulmányaimnak eredménye, adok a kezük
be, amely valósággal aranybányát tár fel 
méhésztársaimnak.

A kalauzt német nyelven is kinyoma
tom, ha elég előfizető jelentkezik. Ára szintén 
5 korona. D«m9ter Láauló

méhész.

Szerkesztői üzenet.
Sz. T.-Szentgyörgy. A most küldöttet pár 

hét múlva felhasználjuk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretet fiam, illetve 

testvérünk elhunyta alkalmából részvé
tüket kifejezték, vagy a temetésén meg
jelenni szívesek voltak, fogadják ez
úton is hálás köszönetünket.

Csáktornya, 1906 deczember 6.

Puhr csMidd.



XXIII. Csáktornya, 1906. decembra 9-ga 49. Broj.
Sve poáiljke se tiőuö zadrZaja 
növi nah, naj se pogiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Straosz  Sanuora,
kam se predplate i obznane na horvatskom I magjarskom jeziku Izlaieói druítveni, znastveni i povuéljivi list za púk 

poáiljaju. Iz laz i svak i t jed e n  je d e n k ra t  i to :  vu svaku  nede lju .

Predptatsa m m  J«:

Na celo l e t o ...........8 kor.
Na poi leta .............4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji ko§laju20fil.

Obznane te poleg pogodbe i fal 
rainnajn.

Odgovorni urednik:
L O P A R IT S  R. JÓ ZS E F .

GlftTDi nrednik:
M A R G IT A I JÓ ZS E F .

Isd&telJ i vlaKtnik:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Medjimurski Kolendar. Jer lehko je iz zvezdah prorokuvati

Veő lakva je navada, da bi za sigur 
• jako őalarno poslalo Medjimurcom, ako 

I* drnput nebi mogli na Katannje dobi ti Me- 
d|imurski Kolendar. Na ovaj dán se stotina 
I stotina ljud tiska vu knjiZari vu Csáktor- 
nyi, vsaki iSCe svojega veC lak oblublenoga 
medjimurskog kolendara. 4

Ali i ne zabadav! Veó 24 ljeta podu- 
őava táj kolendar mirno lepő, verno medji- 
murski narod, negda negda mu i dobru vu- 
ru priskrbi, kada vu kolendaru smjeáice i 
druge átive Cita. Как svako Ijeto, tak i Ije- 
tos je kolendar pun lepih Slivah. Jer oni 
koji okolo kolendara posluju, se trsiju, da 
Cím bolSe, lepSe, i как okolnosti dopustiju 
izvrstneSe daju naéim dragim medjimurcom.

Ali i как nebi bil dober naS kolendar, 
kada opet vu njem najdemo Stivuod naSeg 
mladog srca pripovedaCa od g Em. Kollay-a. 
On je opet zmogel jednu i to опак pravu.

Oüim roditeljem preporuCamo ovu Sti- 
vu, koji za Boga nebi dali, da se gospon 
uíite lj malo dotekne hlaőicah njihovog sie-
р.hleba. Takov fini ftiőek je bil BaSnecov 
Ivek, koj je straäno sekeral gospona vuőite- 
ja, osobito pák od onda od kad je bil gos
pon navuóitelj odsudjen na Strof zbog Ive- 
ka. I BaSnecov Ivek je srdil, muöil gospodi- 
na navuőitelja da je ov zgubil volju za ki
veti. A li doSel je vodec na brodec . . . Pák 
je i dobil gospodin uőitelj zadovoljSCinu od 
sudbine. Samo proóitajte, jako vám je Ijepa 
pouCljiva i jedno i zabavna óva Stiva.

Stoletni prorok nam kaj, kaj prorokuje 
ali i on sam véli zato se ne treba bojati, 
jer bolSe je hudo prorukuvanje i dober plod

Janki kre kupice.
Zmed pouőljivih i zabavnih fttivah se 

joS rnoreju spomenuti sledeíe:
BoZióna pripovest. — Spisal : Majczen 

Ferenc.
Vtunjena cirkva. — Spisal: Hrusóczy

Elek.
Prenos kostih Rakócijevih: — Spiáal: 

L. R. J
TakájSe se viSe Stiva more najti, kője 

su pouóljive za narod vraóenja radi. A za- 
tem je »Nekaj za kratek őas» pun dobrih 
i boisih smieSicah.

Vu kolendaru je i slika Rákóczi Fe- 
renca II.

Zatem su nutri sejmi i proSőenja. Sta- 
ra Zelja medjimurcov je da se meseci po 
latinski piSeju pri sejmah vu Horvatskoj. 
Как vidimo to se je vezda na pamet zelo 
i okolo Medjtmurja bliZe koji sejmi su on- 
di su veő laíinskim imenom pisani sejmi. 
А как Cujemo je obeőano, da budu za 1908 
godinu veC svi sejmov meseci sa latinskmi 
imenom nazivani.

Vu kolendaru ja puno oglasov. I to je 
na kőrist siromaákomu puku, barem zna 
kam se obrnuti, kada mu je kakova roba 
treba.

Dakle svega je vu kolendaru, pustimo 
ga sa tem na put, da se naj vuói naS me
djimurski púk iz njega.

Mleőne zadruge.
Na veliki hasén selskih mleőmh zad- 

ruga hoCemo pozornost naSih Citateljov poz- 
vati. Так smo ravno sa ovi mi как sa dru-

gimi zadrugami. Na najvekSi hasén su za
druge (druztva) malim gazdom, ali ipák na 
vnogo mestah se jako malo staraju Snjimi, 
i pák i na omh mestah, gde su utemeljili 
zadruge, je vnogoput propasti pustiju. NaS 
narod ne drZi za vnogo vredni takov izvor 
penezah, akoprem je táj izvor vnogo pozor- 
nosti vreden. Ako bi samo malo bolje gle- 
dali kcoj, bi se moglo pripetiti, kaj joS sada 
za veliko őudo drZimo, da bi mogli iz mle- 
ka viSe penezah dobiti, nego iz kuruze ili 
íz pSenice.

Vredno se je sa zadrugami baviti. Pri- 
poznal je to taki i minister poljodelskih po- 
slov joS ouda kada je prviő postai minis- 
trom. Pred devetimi Ijetmi je komaj nekoji 
par mleCnih zadrugah bilo vu orsagu. Vse 
skupa 84 njih je bilo i lelni dohodek njim 
je bil vu 1897. Ijetu komaj pol millijona 
krunah, a sada 1904-ga ljeta su veő deset 
milljonov viSe dobile poslujuőe 584 mleöne 
zadruge. Pod devet Ijetmi se je broj zadru
gah sedemnajstput vekSim narasel, Clanov 
je dvadesetputa viSe i Claonice su petnajst- 
puta narasle. 1897-ga ljeta su Cetiri i tri- 
fertalje rnillionov litrov mleka dopeljali nu
tri ólani a 1904 ljeta veó viSe как 95 mil- 
lijonov i 350 jezer litrov. Dakle Cez osem 
Ijet je viSe как 90 rnillionov na viSe na- 
raslo broj dopeljanih litrov.

Vnogo se vidi to tak vu brojih, ali 
pák je malo. Malo je borme jer i desetput, 
tuliko bi moglo biti. Da to nije takovo zah- 
tevanje kője nebi moglo biti za postignuti. 
nam more posvedoóiti Baranja varmegjije 
sluftaj, gde je proSlog ljeta 98 mleónih za
drugah bilo i skorom 12 j  pol millijunov 
litrov mleka su dopeljali skup Clani. Ne 
menje как blizu pol m illijona kilograrnov

z А в A v A.
Koraiáar i Zundar.

Glasoviti Carobnjak (Taschenspieler) Ha
milton nije nikada svoju umietnost po ma- 
bh varaSih pokazival, on je samo po véli- 
kih varaSih i pred mogobrojnim obóinstvom 
se produciral. Dakako da je njegova umiet
nost bila. izvanredna i bi reói, pravoóudo, ako
prem je izvadjanjeiSlo na posve naravski naóin.

JednoC je na svojem umietnom puto- 
vanju doSel i u varaSinec T. u Burgundskoj 
i tu mu je na jedan krat nekaj puhnulo u 
glavu: »aple da se jedan krat i u malom 
varaSincu producira.» Otide anda u prvu 
kavanu. gde su se baS navadni domaCi go- 
sli biljarili i kartali, как to veC ide.

U takovom malom varadincu, gde svaki 
jedan drugoga pózna, je stranjski biela vra- 
na med njimi, pák kad je Hamilton doSel 
u kavanu, onako elegantno obleóen, svi su 
ga znatifteljno gledali i med sobom Saptajuó 
jedan drugoga pitali, da tko je táj, ali póz
nál ga nije nitko. On je to opazil, da se svi 
za njegovu osobu zauimaju, ali ga to nije

nikaj bunilo; stal je к biljaru i gledal igrafie 
»Saha», a onde »domта», как se to veC 
po kavanah pri svakéin stolu igra.

Na jedan krat hoCe jedan igraó pog- 
lednuti na svoju Zepnu uru, jeli je veó vri- 
eme za u ured idti, ali иге пета u Zepu. 
Na njegovo glasno osupnenje posegnu i os- 
tali u svoje Éepe, alt ni jedan пета svoje 
ure u Éepu, — svi su okradjeni. Takovoga 
kaj se ovde joS nikada nije dogoddá, pák 
su stoga svih oói bile uprte u tóga Str uij- 
skoga gospodma, jer makar je bil i elegant
no obleóen i fmoga ponaSanja, ipák se sva
ki dán po novinah о finih i elegantnih ta- 
tovih Cila. Jedan anda priS ptne tiho kelne- 
ru u uho, da poSalje po policajnoga komi- 
Sara, keiner to priobói kavanaru, a ^v se 
odmahdignei otide sam u osobi napoliciju. Za 
kratak Cas dojde komiSar joS sa dvima fcandari 
koji se odmah postiraju svaki к jednim vratam 
kavane, za da nebi táj stranjski, koj je oCito 
jedini mogel biti tat, kroz koja pobiegel Sada 
komSiar pristupi к stranjskornu tega na svoj 
suíbeni naóin pozove, da se mora dali previzde- 
rati, jer je na njega pala sumnja tatbine.

I tér как se je na táj sluibeni poziv, 
stranjski uzvrpolil, te energiCni prosviedoval 
proti lomu, da bi njega mogel tko za lopo- 
va i tata drZati. Sad je nastalo pravdanje 
med njim i komiSarom med kejim je stranj
ski odrieSito zahtieval, da ako hoCu njega 
vizidrati, on őe to samo dopustiti i podvrCi 
se, ako se i ostali u kavani budu dali vizi- 
tirati, jer dók se izravno nezna tko je tat, 
more sumnja za kradju svakoga prisutnoga 
teretiti. KonaCno, kad ga je komiSar osigu- 
ral, da őe se svi prisutni morali vizitaciji 
podvrgnuli, pustil se je pretraíiti.

Medjutim se pri njem nije nikaj dru- 
go naSlo, как niegov Zepni rubac, novCarka 
rukavice i oőale, tako zvani »zwicker.»

Svi su se 7aCudili!
Sada su se i svi ostali prisutni gosti 

dali, po dogovoru, prelraZivati, ali i kod njih 
nije nili znaha kakove ure se mogla najti.

Na jedan krat pokaZe Hamilton na ka- 
vanara i primetne, da se je zaboravilo i 
njega pretraZivati. Kavanar stupi smejuC se 
napred, za da ga anda neka slobodno pre- 
traZe. Ali kod pretraZivanja su se na nje-
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putra síi napravili iz ovoga mleka, za ko- 
jega su dobili baranyaiski gazdi (i to mali 
gazdi) viáe как jeden i fertalj n iillijun korun.

Jedna varmegjija, koja po zadrugah 
mleénih tuliko dohodka ima je vredna poá- 
tenja je vredna, da и sledimo. Da bi зато 
sve varmegjije lak poéele ae trsiti, onda bi 
na hitroma blaáen bil ovaj narod. lm  vu 
najviáe meslah, gde nega joá mleéne zadru- 
ge, se зато raztepe — hasén od krave. Va
ras je morti dal ko, ta je ne vredno nesti 
mleko, pák lak niti dohodek nikakov ne 
dojde iz mleéna. Mleéna zadruga je zato, 
da se vu obéini sve suviáno mleko skup 
pobere, na puter napravi i tak \u  peneze 
spravi. I li sluéajno véé зато zapoéneju pro- 
d»ti joS kakti teint, tojest репе iz kojih bú
dé puter i ovo drugo doma pohasnuju. Ta- 
kova mesta kam se репе, tojest mleCnl be- 
lunjek more prodati vu Temesvaru, Szabad
ki. Veszprému i Dombovaru.

Ali nemislimo si, da je Baranya var
megjija jedina, koja ima vnogo zadrugah i 
koja vnogo penezah dobi za mleko. Prvo 
mesto je zasigurno njeno, ali drugo mesto 
se véé Tolna v&rmegjije tiée. Ovdi su bez 
áestdeset jezer korun jeden m ilijun korunah 
dobili po mleénih zadrugah.

Vu Bacski su skorom triíertalje m illi- 
junuv korun a vu naáoj Zalavarmegjiji su 
blizu sedemstojezer korun dobili iz mleka.
I vu Vasvármegjiji je viáe dobleno как 600 
jezer korun iz mleénoga hasna.

Ako ovih 4 — 5 vármegjijah po mleőnih 
zadrugah dobleni hasén skup denemo, vidi- 
mo da celoga hasna po p rilik i polovicu de
ne vun. То п а т  kaáe, как joá vnogo me
slah je vu orsagu koja su zaostala i как 
joá veliki je prostor, gde je posluvati treba, 
da budu tak celi orsag pun sa mleénimi 
zadrugami, как je Baranjska varmegjija.

Ne зато  jeden glas se je óul pod za- 
dnje vreme zbog toga, da vnogo ljudi véé 
i pri mleőnih zadrugah ápekulera. Proli tó
mű se moraju mleéne zadruge braniti tak 
da nepustiju takove ljudi kcoj, koji za svoj 
áep hoéeju káéit imati. Cujemo da za malo 
vreme bude se napravii i orsaéki central vu 
koji budu mleéne zadruge spadila ovaj bu
de se trsil red delati med zpdrugami i nji- 
hovimi élanovi.

Ako hoéemo napreduvati, moramo se 
ti siti da za dobrimi peldami idcmo i nje

sledimo. Trsimo se da budu se mleéne za
druge po vremenu tuliko narasle, da ne od 
stotinah, nego od jezerah budemo mogli pi- 
sati. Kuliko se obéinah najde i denes gde 
40— 50 jezer korun dobiju na leto iz mle- 
énih zadrugah, a i prije su morebiti зато 
nekojega fiiéra dobili. Öve pelde nam naj- 
budu pred naáimi oémi i primimo se dela. 
Prosimo naáu gospodu navuéitelje da nam 
navuk daju vu tój stvari ili naj piáeju к 
ministeriumu poljodelskih poslov, od kud 
najobáimiji navúk daju gazdom, pák i poá- 
leju vun professore, koji о tem dráiju na- 
vuke pukom, gde se volja kaáe da se mle- 
éna zadruga utemelji. Так pomaáe poljodel
skih poslov ministerium male gazde da se 
éim bolje ojaéiju, i da se sa teákoéami ái- 
vota tem bolje moreju prevlabati.

Ca. E.

KAJ JE NOVOGA?
— K o le n d a r : December 10 Pondeljek. 

Melkiatles papa műé. — lt .  Tork, Damas papa 
műé. — 12 . Sreda, Sinej műé. —  13. Úetvrtek, 
bucija muéenica. — 14. Petek, Nikar biák. — 15 
Subota Valerijan muéenik. — 16. Nedelja kurebi- 
jus biSkup. — Evangélium öve nedeljeje: *2idovi 
su pope i levite poslali к Janoáu. — Mladi mesec 
bude 15-ga ob 7 vuri 54 minuti po poldan. — 
Sejam bude 13-ga vu Drávavásárhelyu, — как 
takajöe 13-ga vu Ltgradu. — Vreme kude mrzlo 
na mesta i sneg.

— Zabadav razdeljene. Minister tr- 
govaékih poslov, Kossuth Ferencz je med 
stanovniki Szalmárvármegjije 400 komadov 
maáinah za tkati razdelil i to éisto zabadav.

— Katarinski sejam vu Gsáktornyi 
je proáloga meseca 26-ga bil tojest proáli 
pondeljek. Ovo lepő vreme kője ovu jesen 
sluái za sve je takajáe i sejma jako áivah- 
ninu delo. Marve su vnogo dognali, pák je 
i vnogo kupcov bilo. Dognano je 4206 ko
madov rogovate marve i 2000 konjov. Pro- 
dano je 1564 komadov rogovate marhe i 
po prilik i 500 konjov. Najdraáeáe rogovate 
marhe par je 1200 korun koátal. Najdraáe- 
ái konj za voziti je kornad 2000 korun ko
átal jedno letno árebe do 380 korun 2 fel
nő árebe do 450 korun 3 letno árebe do 
1500 korun je bilo prodano.

— Vumrl je. Mali sin Farkaá Lajoáa

grofovskog iápana 4 meseci star Miklós je 
vumrl novembra 28-ga vu Csáktornyi,

—■ Venóanje Dr. W olf Béla csáklor- 
nyaiski leénik je ovoga meseca drugoga dr- 
áal venéanje sa vdovicom Pollák Sámuela 
rodjenom Freier Ettom vu Csáktornyi.

— Lepa vkanjlivost. Zagrebaéki nad- 
biákup Gjuro Posilovié je dobil öve dane 
telegrama, da bude ga pohodil iz zvunaö- 
njeg ministarstva jeden videái éinovnik Ber
ger da se ánjim о jako vaánoj stvari spo- 
mina. I zaislo táj éinovnik je i doáel i dal 
se je vu biákupovoj kuéiji voziti, nadalje sa 
ablegatom Frankom je konferiral nekoliko 
ljudi povkanil i skoro vujáel ali nije iroel 
za to vremena. Jer táj ministarski éinovnik 
nije bil nigdar éinovnik, nego je jeden — 
vkanjlivec, koj celoga sveta vkanjuje i zove 
se StrassnoíT. Najrajáe povkani takvu veliku 
gospodu, kője dobro nasamari a zatem aj- 
de. Sada jo on sam sebe vkanil je zagre- 
baékoj policiji, se je sumnjivi videl, pák su 
pa zato i odpratili vu Budapeátu, gde se je 
zeznalo tko je i budapeátanski policaji su 
ga prijeli.

— Strasnoff koj je zagrebaéku gos
podu povkanil je jako znameniti élovek 
Najrajái velikoga gospona ápila i ili se ob- 
leée vu soldaéku opravu, ili pák se vun da 
za kakovoga visokoga ministerskoga éinov- 
nika. Do sada su ga na vek moral i slobod- 
no pustiti jer na njega nikaj nisu mogli do- 
s védőéi ti da je kriv. Так je fini ftié, da mu 
nikak neznaju niti jednu krivnju priáiti na 
hrbet. Sada vu Zagrebu se je malo preáu- 
ril. Zato je i zgubljen.

— Sarajevski junak. Ove dane je 
vumrl vu Bupapeáti L°maics György penzi- 
onerani feldzeigmeister. Lemaics je vu Bos- 
niji se viteáko borii, on je vodil Molináry 
bake koji su poleg Sarajeve na bregu osvo- 
j i l i  onu tvrdjavu, gde su turki bili i tak je 
potlam i samoga grada osvojil. Njegovi sol- 
dati su prijeli takajáe i Hadái Loja.

— Zaklal je kravu. Vu Hudovlj&ni 
blizu Kapele je Mihié Gjuro imal jednoga 
kozleka koj je celo ljeto hodil sa kravami 
na paáu. Proäle dneve je poéel köziek na- 
padati na jednu kravu i na paái je poéel 
hrvati sa njom. Med tem ju  je  pogodil tak 
vu éelu, da je krava za nekoji-dan poginu- 
la. Krava je vredna bila 300 korun.

govu osupnjenost, pri njem u áepih nadle 
tri ure, kője su po dotiénih vlastnicih od
rod) kakti njihove bile ustanovljene.

Kavanar se je prestal posmiehavati!
»Gospodin komiáar» — véli Hamilton 

»izvolite sada i obodva áandara traáiti dali.»
Na tala je halabuka od strane áanda- 

rah. Kako se moáe posumnjati na áandare, 
da su krali. A li sve protestiranje bilo je ba- 
dava, jer Hamilton je pri svojem zahtievu 
oslal, jer je tako dogovoreno bilo, da se svi 
prisutni, anda i áandari imadu pretraáiti, i 
tako su se morali i áandari pretraáenju pod- 
vréi. I nut éudo! Pri n jih je nadjeno osam 
urah, slranom i njihovih áepih a stranom 
u sarah éiámenskih. Njihovo iznenadjenje 
nad tim se neda opisati.

Toga je sad ali ipák bilo preveé, te je 
komiáar, poglednuv Hamiltona zdvojno iz- 
kriknul: »Ali moj gospodine ja vas nepoz- 
°аго niti neznam tko i odkuda ste, ali sad 
e ipák vrieme, da véé jednom bude toj ko- 
mediji kraj i konac. Pozivam vas, da sa 
ronom idete na policiju, jer tu nisu prave 
atvari po sriedini.»

»Drage volje éu vas sliedit.,» — od
govori Hamilton — »ali poáfo se je ovde 
u moje poátenje zadelo, bi se ipák moral 
prati i moju neduánost dokazati, jer ja  mis- 
lim, da to nije зато tak, nekoga statbine 
potvoriti, koj na to niti nije misül. I sad je 
зато joá jedan ovde, koj se prestraáivanju 
как ja nije podvrgnul.»

»A koj je taj?» — zapita komiáar.
»No, — vi sami.» — odgovori Ha

milton.
»Ja?» — zaéudi se komiáar — »Ali 

kaj vi to mislite? — Jeli neznate, da sam 
ja dráavni éinovnik? — Pák kako moáete 
i kako se usudjujete na me sumnju hitati?!»

»To je meni sve jedno» —  odgovori 
Hamilton — »ja nesumjam na nikoga, ali 
tako je bilo dogovoreno prije moga pretra- 
áivanja. 1 ja sam poáten éoviek, pák ste 
me ipák dali pretraáivati, a polag uglavlje- 
nog dogovora, se moraju svi, dakle i vaáa 
ooátena osoba pretraáiti. Jednaka pravica za 
svakoga!»

»Je, je!» — kriéali su svi prisutni — 
»Jednako pravica za svakoga! —  I nas ste

pretraáivati, a dogovor je, da se svi imadu 
pretraáiti, koji su ovde, a vi ste takodjer 
ovde te ste joá ktomu i na to prvi pristal, 
anda . . . »

Kad je komiáar videl, da je sve nava- 
lilo na njega, zavikne srdito: »No, anda tu 
sam vám, рак me pretraáivajte!» — Stim 
vsegne sam u jedan áep i — osupnjen iz- 
vadi iz njega punu áaku lancekah za ure, 
iz tretjega, éetvrtoga i petoga áepa зато ra- 
di i éudi se; tu su bile doze za cigarete, 
cigariái, tudji áepni rubci i sreberna kavska 
áliéica. Sav zmeten gleda u te sve stvari 
onda opet okolo i nezna kaj bi rekel.

Silan smieh nastade po cieloj kavani 
te si svaki svoju uru, lanceka, cigariáa, rub- 
ca izmed tu nagomilanih stvarih poiáée t 
vzeme. Onako u smiehu i zapanjeni, gledaju 
svi jedan drugoga, a naj bolje stranjskoga. 
To im je bilo jasno, da tu о kradji пета  
govora, véé da je to nieka dala, koju ali 
nitko nije znal razloáiti n iti jo j izvora najti. 
Svi su tu stali pred zagonetkom, koju od- 
gonetnuti nitko nije znal.

I sad se Hamilton popne na stolac i





4282/tk . 906. Vevő köteles a vélelárt három egyenlő
I  Árverési hirdetmény részletben még pedig az elsőt az árverés
1 . i i i v ü i t r s i  Ш Ш С И Ш Ш } . jogerőre emelkedésétől számított 60 nap alatt

A Csáktornyái kir. jbiróság mint te- a » ‘D odikat ugyanattól « 0  nap alatt a har- 
lekköuyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. niadikat ugyanattól 90 nap alatt, az árverés 
Kovács Lipót ügyvéd mint Hessel Jakab naPÍ4WI szám ítandó 5% , kamattal együtt 
csődtöm ege részére kirendelt gondnok végre- az árverési feltételekben meghatározott he- 
hajtatónak kk. Kengyer Hegma Csáktornyái b en és m ódozatok szerint lefizetni.
lakós elleni 63  kor, 70 fill, tőke és járulékai Kir. jbiróság mint tkvi hatóság, 
iránti végrehajtási ügyében az árverés az _  ^
1228/tk. 906. szám alatt elrendeltetvén, de Csáktornyán. 1906. nov. 6 . 8o4
annak megtartása a felek közmegegyezésével 
elhalaszlatván, végrehajtató kérelme folytán 
végrehajtatnak  63 kor. 70 till, tőke, ennek 
1905. évi február hó 23-tól járó 5 °/0 ka
matai, 17 kor. 40  fill., 8 kor. 60 fill, és 1 2  тттттттшшттттттят/тт
kor. 30 fill, eddigi és 12 kor. 30 fill, ezúttal
megállapított költségekből állá követelése M
kielégítése végett a nagykanizsai kir. tör- 
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság te-
rületén fekvő a Csáktornyái 1239 sztkvben kWre,ni bergm. nn
147/a hrsz. alatt foglalt ingatlanra kk. Ken- é .  T Ä R S A , D re s d e n  é s  T e l .c h e n  a /E

gyér Regina nevén álló részre 524 kor. r é g e n  b e v á l t ,  g y ó g y í t ó  h a tá sú

becsárban, továbbá u. o. 879 sztkvben 445 * * *****A K I U m «
hrsz. alatt foglalt szántó az 1881. évi LX btCCftCnpferd l l l lO m -
te. 156 §-a alapján egészben 150 korona I tej-azapparút I
becsárban Dr. K ovács Lipót Csáktornyái Ügy- , azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant
véd vagy helyettese közbejöttével a Csák- ! Upgy: * Bergmanner1) hogy szeplőktöl
tornyai kir. járásbíróság telekkönyvtárában теп1, fehér агсЬог1, valaramt iYengéd

1906. W  k H M ta t  M 22 Itpjál i. «. 9 inkor Darab j a T l T h ^ ^ k . p h a t . V .

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár I Strábia TcstVfreH-nfl j
Árverezni kívánók tartoznak a becsár Csáktornya.

1 0 e/o-át készpénzben vagy óvadékképes pa- 971 u _ öo
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
52 к 40  f, 15 к

s i M G E R .  VARRÓGÉPEK
minden elképzelhető célra

nemcsak Iparosok, hanem a családban előforduló 
össxes varrómunkákra, csaк általunk szerezhetők be.

Kérem arra figyelni\ hogy Összes fióküzleteink ezen
bevásárlás csakis fiók- vét!Jég у állni ellátvn is -

üzleteinkben történjék, м Я Я  mérhetők meg,

S I N G E R  Со.  V A R R Ó G É P
856 1—0 R É S Z V É X Y T Á R S A S Á  G

CSÁKTORNYA, F Ő Ú T  3 7 . SZÁM .
___  _ _ _ _ _ ______________ _        ^

J  L

Я Jíptakaríkpftiztár 
részvénytársaságinál 

Nagykanizsán
Főtér, B ayer cu k rá sz -fé le  ház
Égheti I korona befizetés 
gc3r*s csekély pótdij ellenében

1000,
azaz egyezer boronát
b iz to s ith a t  m a g á n a k  m in d e n  2 0  é s  6 0  
é v  k ö z ö t t i  e m b e r , ak i a z  in té z e tn e k  
ú jo n n a n  s z e r v e z e t t  ta k a r é k b iz to s itá s i  
o s z tá ly á b a  e lő z e te s  o r v o s i  v iz s g á la t  
a la p já n  tagu l b e lép .

A segélyegyleti módon teljesítendő heti be
fizetések mint takarók betétek 4% -a l Kamatoz
tatnak és bármikor kivehetők.

H a a b e fiz e tő  h eti b e f iz e té s e it  1 5  
é v e n  át p o n to s a n  te lje s it i, a 1 5 - ik  é v  v é g é n

minden 1 korona heti j  П  П  П  toro- 
befizetés ellenében I U  U  U  nát
k a p  a N é p ta k a r é k p é n z tá r  r tá rsa sá g tó l.

Й 1 befizetések folyamatban Vannak.
halála esetén, tekintet nélki arra, 

hogy mennyi befizetés történt,
miniké 1 korona Ildi 1 Л П Л  
befizetés ellenélen I U U U  k o m i
k a p  a b e f iz e tő  á lta l k i je lö lt  k e d v e z m é 
n y e ze tt , v a g y  a t ö r v é n y e s  ö r ö k ö s ,  a h a 
lá lese t  ig a z o lá s a  u tán  3 0  n a p  alatt.

Ezen, a haláleset alkalmával esedékes 
összegnek, a vonatkozó szabályok szerinti 
pontos kiűzetését az előkelő hollandi

„Dortrecht“ életbiztosítási társaság
(Magyarországi fiókja Budapesten 

Marokkók. 2. sajat palota) biztosítja és a

„Néptakarékpénztár r. t. Nagykanizsán“
eszközli.

Nők és férfiak egyforma dijat flzefnek!
Semmiféle kolfség nem számitfatikl

р ф “ E befizetések alapján kölcsönök is adatnak vál
tóra. vagy kötelezvényre kezesség mellett.

Vidékiek befizetés»; postatakarékpénztár 
utján költség nélkül eszközölhető.

Részletes felvilágosítások a hivatalos 
őrák alatt d. e. 81/«—12-ifl, d. u, 3—5 óráig 
mindenkinek készséggel adatnak.

A „Pféptakarékpénztár r.-társaság Jtagykanízsán“
felhívja a közönség ügyeimét arra is, hogy a
Nagykanizsai Kereskedelmi s Iparbank által eddig folytatott

Z Á L O G Ű Z L E T E T
átvette s tovább folytatja. Ezen üzletágban

W “ drtdkpapirokra, arany «züstnemfidk«
az érték HŐ°/0-Áig utólagos kamatfizetésre 
zálogkölcsönök adatnak.

Vidéki megbízások posta ut
ján Is feladhatók s azonnal eb 
Intézteinek.
8 8 5  1 — 5  Hz igazgatódig.

3  c
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A  m u r a k ö z t  t a k a r  é h p é n z t á r  r é s z v é n y t á r s a s á g  g y ű j t ő -  é s
e l ő l e g -  ü z l e t é n e k  tizenkettedik csoportját 1 9 0 7  j a n u á r  2 - á n  az eddig szo
kásos feltételek mellett alakitja 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 z t e t  után a 208 bét le- 

íolytával 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. Alapítási 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  k ö t e l e z e t t 
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 t i  b e f i z e t é s  a  p o s t a t a k a r é k 
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 , a  befizetési lapokat díjmentesen küldjük be.

Kérjük azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó, azt szóbelileg vagy 
levélben velünk közölni.

Csáktornyán, 1906 november havában.

8_3 A muraközi takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága,
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