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ZRÍNYI KÁROLY.

Ujesztendö!
Légy üdvöz újév szent napja !!
— — — Légy üdvözölve 1909. esz- 

end ő ! . . .
Mint a múltban, mint minden évben, 

úgy az idén is őszinte szeretettel kivánunk 
Boldog újesztendőt lapunk jóbarátainak, 
ismerőseinek ! Igen, évről-évre a hagyományos 
sablonos szóval és üdvözléssel gratulálunk, 
— nem mintha a sablónnak hódolnánk — 
hanem azért, mert valljuk a jó magyar 
közmondást: «А jó kívánat soh'sem árt!!»

Üdvözöljük tehát olvasóinkat az Új- 
esztendő első óráiban!! De üdvözlik egy
mást az emberek, jóbarátok, ismerősök is. 
Sőt üzletileg is foglalkoznak a jókivánatok- 
k a l! , . .  Akadnak ilyenek is ! Talán a nyomor, 
kényszer, alacsony intelligencia viszi őket 
reá, de nem egyszer látuok a- városok utcáin 
újév első napján dermedtarcu sihedereket 
kószlálni, kik boldog-boldogtalannak jót 
kívánnak s csupán önmagukat hagyják ki 
a jókivánatok özönéből! De mindegy!! Talán 
önmaguknak hiába is kívánnának jól, mert 
az összekuporgatott pénzt egyik zsebükből 
csak a másikba kellene áttenni a jókivánat 
fejében !?

Ujesztendö első reggelén őszinte szív
vel üdvözöljük honfitársainkat s sóvárgó 
lélekkel tekintünk a jövőbe mondván:

Ujesztendőnek felvirradt első napja mit 
hoztál, mit jósolsz magyar társadalmunknak, 
édes jó Magyarországunknak ? . .

* * ♦
1908. december 3l.-e volt! Mindenfelé 

lázas sietséggel és izgalommal készülnek, 
hogy Sylvester éjjelén borgőz, víg muzsika 
mellett a dőzsölés istenének áldozva, mond
janak búcsút egy megtörődött aggastyánnak, 
ki óráit számlálgatja s olt áll, — talán 
mindenkitől megunva, elhagyatva az emberi
ség részvétlensége előtt.

S az emberiség közönnyel fordul el 
tő le !! . .  Szándékosan mondtuk, hogy kö
zönnyel, habár talán nem is mondtunk 
sokat. Igen! Az új esztendő talán a maga 
ismeretlenségében biztatónak Ígérkezik. Ta
lán ,. . .  talán; akkor sem mondunk sokat, 
ha reménytelennek mondjuk, mert az em
beriség jövője nem a találgatások kockája 
szerint dől el. A legvérmesebb reményekben 
kellett már csalatkozni, a legáldatlanabb, a 
legszomorubb kép rémei elviselhetőbbek 
lettek. Semmi sem lehetetlen. Egy év ezer 
örömet hozhat s boldogságot jelenthet egye
sek és nemzetek életében s egy év leforgása 
elegendő arra, hogy népeket, nemzetele* 
semmisítsen meg, hogy fényesmultu egyéne
ket leverjen a szédítő hatalomról.

Egy év ! . . . Oh, mily sokat, mily 
sokat jelent ez! Talán nem is eredményei
ben, mint alakulásaiban forgathatja meg a 
napi élet képét!

De most ötlik eszembe . . 1849-ben
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mily szomorú reggelre virradt a magyar 
nemzet dec. 31.-e után: újév napjára.

1848. december utolsó napjai ijesztő 
ridegséggel jósolták magyarnak a martyrom- 
ságot . . .  a végpusztulást. A rémhírek 
egymást kergették, Windischgrätz pedig roha
mosan nyomult előre az ország közepe, 
Pest felé.

Kossuth december 31-én zárt ülésen 
előadja a szomorú helyzetet és indítványozza, 
hogy a kormány és országgyűlés tegye át 
Székhelyét Debrecenbe . . .

Szomorú reggelre virradt tehát újév 
napján Pest közönsége.

Óriási társzekerefc járnak-keluek az ut
cákon. Mindenki menekül a császári seregek 
elől. Percei vert seregének romjai szállin
góznak Pest utcáin keresztül.

Törött ágyuk, fegyverek, sebesültek . . . 
A legnagyobb zavar van mindenfelé. A kép
viselőház, a kormány is menekül az értékes 
tárgyakkal, okmányokkal.

Az egész világ veszve látja a szabad
ságért küzdő magyarnemzet ügyéi! Veszve 
látja maga a nemzet* is! . ,  . A követek, a 
minisztérium sem sietett Debrecenbe, Baltyányi 
miniszterelnököt pedig elfogták a császári 

I seregek.
— — — így festett 1849 ben az új- 

j esztendő s az isteni Gondviselés mégsem 
I hagyta elpusztulni jó magyar nemzetéi s 
j áll a nemzet a sok szenvedés után, ma 60 
j esztendő múltával.

Rebegjűnk tehát hálát a Gondviselés
nek s kérjük, hogy a sok megpróbáltatások 

lután boldogabb napokat adjon magyar nem- 
I zetének! . . .

* # *
Üdvözöllek Újév szent reggele !!
Köszöntünk 1909. esztendő. Hozz jót, 

! boldogságot magyar hazánknak, a borongó 
j a  gomolyodó felhőket távoztasd el hazánk 
! ege tájékáról!

Rónáinkat kövér kalászok ékesítsék 
Tokaj borának tüze pedig gyújtsa lángra a 
kifogyhatatlan magyar Honszerelmet!

Hegedűs Elek.

Téli gondok.
Ilyen télen megsokasodnak a szegény 

I ember gondjai. A zimankóé a hideg tél a 
ruhátlannak, a hideg tűzhely boldogtalan 

! tulajdonosának rendkívüli gond. Vájjon hány 
! olvasónk tudja azt és adja Isten, hogy egy 
se tudja, hogy mi az : elviselni a hide
get megdermedt végtagokkal, éhesen, nyo- 

j mórban?
A téli lüzelőfa beszerzése még azok

nak is súlyos kérdés akiknek rendes min
dennapi foglalkozásuk van, hát rnég azoknak, 
akik két kézi napszámból élnek és csak 

j akkor van kenyerük, mikor dolgoznak. Télen
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a földmives embernek nincsen rendszeres 
munkája s ilyenkor ősszel kell beszereznie 
a télre valóeleséget, tüzelőfát. S hány ember 
tehette ezt minden gond nélkül? S hány ember 
az, aki egyáltalában úgy néz a tél elébe, 
hogy nincs tűzrevalója.

Szegény embernek ezt a nagy, súlyos 
gondját emberszerető szívvel látta meg 
Darányi földmivelésügyi miniszter. Nekünk 
fölöttébb rokonszenves az a rendelete, hogy 
meghagyja a kincstári erdők tisztjeinek, 
hogy a kincstári erdőkben visszahagyott 
hulladékfát ne adják el, hanem ingyen en
gedjék át a szegény népnek Hogy vissza
élésre alkalom ne adassék, mindenkinek 
csak annyit adjanak, a mennyit télen tüze
lőnek felhasználhat.

Már évek óla minden esztendőben 
megismétli a földmivelésügyi miniszter ezt 
a rendeletét és egy összeállított kimutatás
ból tudjuk, hogy tavaly a szegény népnek 
kiosztott hulladékta 12000 korona értékű volt.

Tizenkétezer kerona! Nem nagy összeg 
és az állam háztartásában igen kevésnek 
mondható. Hiszen a kincstári erdőgazdasá
gok millió számra jövedelmeznek és hogy 
rr gyárán mondjuk, ez a tizenkétezer ko
rona ott azokban a számtételekben meg se 
kottyan. És mégis mily jelentékeny ez az 
összeg a szegény nép jóvoltára, nyomorának 
oszlatására. Gondoljuk meg, hogy ez a hul
ladékfa, ameiy az állami háztartás szem
pontjából jóformán semmi. — mennyi fagyos 
tűzhelyet melegített fel s mennyi embernek 
téli ínségét enyhítette. Hány rreggéniberedett 
ember áldotta az államkormányzat gondozó 
kezét, amely a téli Ínségen meleg szívvel 
segített.

Ez a hulladékfa jellemző tünete annak 
a gondos figyelemnek, amellyel a kormány
zat szociális téren a nép helyzetét javítani 
töreksziK. Nem áll magában, nem is a leg
nagyobb jelentőségű. Amikor szóvá tesz- 
szük, inkább azért van, mert a tél 
aktuálílása figyelmünket felköltötte. A föld- 
mivelési minisztériumban a kormányzat 
szellemére vet világot ez a dolog Céltuda
tos, tervszerű és arányaiban minden évben 
nagyobb akció indult arra, hogy a földmű
velő munkás nép egész télen át kerossen és 
így jobban élhessen.

A kisgazdát viszont minden eszközzel 
meg akarják nyerni annak az eszmének, 
hogy földjén okszerű gazdálkodási űzzön és 
ezzel magának több jövedelmet biztosítson. 
Ezért alakulnak a mintagazdaságok. Az ezer 
holdra való gyümölcsfaiskolák, méhesek, 
kertészetek, ezért lendítik állami érővel az 
állattenyésztést; ezért rendezik minden télen 
a sorozatos gazdasági előadásokat; ezért 
újították a szőlőt, javítják a legelőt, szerez
tetlek új területeket, telepítenek, parcelláz
nak, talajt javítanak, csatornáznak ée a 
kulturmunkák egész sorát végzik. Százakra 
megy a háziipari tanítások száma. - ‘



I

A kisgazdák fiait télen összegyűjtik és 
részükre négyhónapos gyakorlati tanításokat 
rendeznek. Nem múlik el esztendő, hogy új 
földműves-iskola, kertmunkás-iskola ne ál
líttatnék tel és minden évben új népies 
mintagazdaság. Milliókra megy az az összeg, 
a melyet a háziipar útján a mezőgazdasági 
munkások télen keresnek.

Ilyen a kormányzati szellem és ilyen 
gondok vezetik a földmivelési minisztert, 
akinek nemcsak az az óhaja, hogy a kis
gazdának minden vasárnap tyuk tőjön a 
fazekában, amit Frigyes porosz király a nép
jólét jellemzésére mondott, mert a miniszter 
óhajában tovább megy. Azt akarja, hogy 
kivétel nélkül minden család, tehát a mun
káscsalád fazekában is főjön tyúkhúsleves.

Mindezt készséggel, az igazsághoz híven 
megírtuk abból az alkalomból, hogy a 
miniszter a szegény nép tája felől gondos
kodott és az emberszeretetnek nemes példá
ját szolgáltatta.

$ 0 0

Felhívás Muraköz áll. tanítóihoz.
Kedves Kartársak !
Mindnyájatok előtt ismeretes a tanügyi 

kormánynak azon rendelete, melynek értel
mében bennünket, állami tanítókat, — kiket 
az 1907. évi XXVI. t  c. 1. §-a állami tiszt
viselőknek minősít, — a most életbeléptetett 
lakbérrendezésből kihagyott

Oly intézkedés ez most, az állami 
tisztviselők lakáspénzének rendezésekor, 
hogy nem lehet csodálkozni azon az el
keseredett hangon, mely végig zúg a hazán 
azon nagy testület részéről, mely mindenkor 
hivatása magaslatán állott s mindenkor lel
kiismeretesen teljesítette a haza s a magyar 
nemzeti népoktatás iránti magasztos fel
adatait.

Mintha még most sem volna itt az 
ideje annak, hogy a magyar tanítóság végre 
nyugodtan, minden anyagi gondtól menten, 
csakis hivatásának éljen !

A «Muraközi Tanítókor» választmánya 
múlt év december hó 20-án tartott ülésében 
behatóan foglalkozott a «Magyarországi 
Állami Tanítók Országos Egyesülete» elnök
ségének, az állami tanítók lakbérének ren
dezésére vonatkozó mozgalom tárgyában 
küldött felhívásával. Ez a felhívás Kedves 
Kartársak, előttetek ismeretes.

Választmányunk határozatilag kimondta, 
hogy ezen, most már az egész országra ki
terjedő mozgalomhoz szívvel, lélekkel csat
lakozik ; a központtal együtt érez ; a rend
kívüli országos nagygyűlés megtartását mi
előbb óhajtja ; a bennünket ért sérelem 
orvoslásához az illetékes tényezők előtt 
mindent megtesz, hogy ezen mozgalmunk 
komoly jellegűnek és kérelmünk teljesítése, 
mely nem is tanítói, országos érdekűnek 
lássék.

Hogy méltányos és jogos kívánságun
kat, mely a törvényben gyökeredzik, mielőbb 
a magas tanügyi kormány elé terjeszthes
sük, a választmány határozatából kifolyólag 
tiszteletteljesen kérlek és felhívlak benne
teket, muraközi állami kartársak, hogy a 
központ által kívánt hiteles bizonyítványokat, 
melyek a törvénynek megfelelő lakás (1907. 
évi XXVI. t. c. 6-ik §-a értelmében legalább 
két szoba, konyha, kamara és a legszüksé
gesebb mellékhelyiségek; pénzértékét tüntetik 
fel, haladéktalanul a «Magyarországi Állami 
Tanítók Országos Egyesülete» főtitkárához 
(Barlha Pál. Kispest.) küldjétek be.

Tömörüljünk, egyesüljünk Kedves Kar 
társak, mert csak így lehet reményünk ah-
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hoz, hogy а я állami tanítókat ért eme újabb 
mellőzés mhlöbb az országgyűlés részéről 
kijavíttassék; csak így fogjuk elérni azt is, 
hogy a velünk egy pályán működő, nem 
állami iskolai kartársak jelenlegi csekély 
lakbére, — amelyért az 1907. évi XXVII. 
t. c. 2-ik §-ában biztosított minőségű lakás 
nem kapható, — a közel jövőben emeltessék.

Csáktornya, 1909. január hó 2-án.
Kartársi üdvözlettel 

B rau n er L ajo s
a «Muraközi Tanítókör» elnöke.

K Ü L Ö N F É L É K .
—■ Megjutalmazott tanító. «A Vizcsöpp- 

társaság» a magyar nyelv tanításában elért 
eredményért 50 kor. karácsonyi ajándékban 
részesítette Honfi Lőrinc zrínyifalvi áll. nép
iskolai tanítót

— Áthelyezés. László Béla soproni 
határrendőr hasonló minőségben a Csáktor
nyái határrendőrséghez helyeztetett át.

—  Farsang. Karácsony, újév, vizkereszt, 
farsang ! . . .  Így következnek kronologikus 
sorrendben egymás után még a «Medjimurski 
Kolendar» szerint is. Azért kezdem a kalen
dáriummal, mert abban a «régi» XIX. 
században még a becsületes, naiv naptárak 
is képesek voltak hangulatot kelteni a kö
zönségben. Ma már nincs úgy ! Azóta nagyot 
fordult ez a világ. Ma már nem kalendárium 
szerint mulatnak az emberek, hanem akkor, 
ha pénzük és kedvük van reá. Hiszen az 
első mulató napok, a kedves zsurok már 
akkor kezdődnek, mikor az első gesztenye- 
sütő bácsi vagy néni megjelenik az utca
sarkon. S akinek kedve, meg a pénze ki
tart, Összeüti a bokáját még a böjtön is. 
Példa reá a sok fényes böjti batyubál. Ez 
azonban ne ejtsen csorbát Karneval herceg 
tekintélyén s ne kisebbítse meg uralmának 
határait, amely határnak örök időktől kezdve 
vizkereszt napján van az időbeli mesgyéje 
s tart egészen hamvazó-szerdáig. A hivatalos 
farsangnak tehát január 7-én van az első 
napja. Karneval herceg akkor foglalja el 
trónját, hogy elég hosszú ideig, teljes 48 
napig tartsa megszállva. Amit a kis lány 
titkon érző lelke óhajt és amitől a drága 
papa háta borsódzik, amire cifra ruhákkal 
készül az asszony és amine*c költségeitől 
retteg még a minta férj i s : ez a bál; igen, 
a báli szezon ideje, — az ifjú tűzben égő 
deli bálrendezők, a leányszívek, a bálanyák 
nagy örömére, — rövidesen itt van. Addig 
is üdvözöljük a csörgősapkás fejedelmet, 
Karneval herceget uralkodása kezdetén s 
kívánunk sok . . . nagyon sok örömet és 
kevés csalódást azoknak, akik ifjú szívvel, 
sok szép reménnyel néznek az idei farsang 
elibe.

Hogy Í3 mondja a költő ?
Én csak azt kívánom . . .
Hosszú legyen álmod,
Ébredésed késő,
S kicsiny csalódásod ! . . .

Itt a farsang! Mulassunk!
— Hírlapok bérbeadása. A Csáktornyái 

Társaskörnek a múltkoriban hirdetett hírlap 
bérbeadása elmaradt. Az elmaradt bérbeadás 
a mai napon (jan. 3.) délután 4 órakor tar- 
tatik meg a Társaskör helyiségében.

— A Julián egyesületbe, — mely a 
Horvátországba szakadt honfitársaink elhor- 
vátosodása és üldözése ellen küzd s tevé
kenységével már eddig is szép eredményeket 
ért el, — Zalavármegye törvényhatósága 
legutóbbi közgyűlésén 5o0 koronával alapító 
tagul lépett be.

—  Meghívó. A Csáktornyái Iparosítják 
Egyesülete vendégek szives közreműködésé
vel tőkéjének gyarapítására a »Zrínyi« szálló 
nagytermében 1909. évi január hó 5-én 
tánccal egybekötött műkedvelői szinelőadást 
rendez. A zenét Csicseri Dandy József hely
beli zenekara szolgáltatja. Kezdete este pont
ban 8 órakor. Belépti-dij: 2 kor., család
jegy (3 személy) 5 kor. Felül fizetések a 
jótékony célra való tekintetből köszönettel 
fogadtatnak s hírlapilag nyugtáztatnak. Elő
adásra kerül: A bor. Falusi történet 3 
felvonásban, irta: Gárdonyi Géza. Rendező: 
Boroviák Lajos, tanár. Súgó: Oszten Ferenc 
Személyek: Baracs Imre Boroviák Lajos, 
Baracs Matyi, Imre öccse Megla István, 
Jancsi, Imre kis fia DomitrovicsMisi, Baracsné, 
Szúnyog Juli, Imre felesége Zrínyi Margit, 
Özv. Szunyogné, Juli anyja Szőke Ilona, 
Szúnyog Rózi, Juli unokahuga Czukor Ma
riska, Pákozdi Mihály, Juli nagybátyja Pén
tek Ernő, E3zter, özvegyasszony, Baracsék 
szomszédja Dénes Jolán, Göre Gábor, bíró 
Grau Géza, Göre Gáborné Herrnstein Anna, 
Durbints Pál, esküdt Csendes György, Kátsa, 
Bige, Tepsi, cigányok Rózsa Ernő, Jenes 
János, Gacsál István, Ceglédi Pál, kovács 
és állatorvos Szabó Elemér, Zsuzsi, Eszter 
cselédje Bernhard Vilma, Egy asszony Wech- 
tersbach Lujza, Kocsis Czeizek István, Kis- 
biró Pintarics Lajos. Január 6-án délután 
népies előadás.

—  »Zalai Közlöny« újévtől kezdve he- 
lenkint kétszer jelen meg. A lap — mely 
most lép 48-ik évfolyamába — főszerkesz
tője Villányi Henrik dr., felelősszerkesztője 
Kertész József.

— Újévi megváltások. A perlaki »Sze
génytanulókat Segélyző Egyesület« tagjai 
közül a következők váltották meg újévi üd
vözleteiket: dr. Tamás János 10 k; dr. Ke
mény Fülöp, dr. Reményi Zoltán, Svastits 
Ödön, Stiglbauer János, dr. Zakál Lajos, 
Horváth Pál, dr B. S., Fischer A. 2—2 k; 
Szabó Gy. Zala József, Glavina A. Mihácz 
A, Kramarits Viktor, Megyeressy Géza, Sze
nes D, Haidenfeld J., Piáfsek J., Novák M., 
Varga J., dr. Skublics G., Pollák J., Tóth 
Sándor, Hirschsohn M., Hirschsohn V, Mi
hácz F, Pintarics J, Komár J. 1—1 k; 
Platthy F, Mattersdorfer V. 80—80 f; Si
pos Elek, Andor István, Petries M, Hozmecz 
V., Schmidt F. 60—60 f; Sümegh Gusztáv, 
Fejér Károly, Slrausz Béla, Rehák Miklós, 
Sohár Kálmán 50—50 f.; Fuchs К 40 Г, 
L I. 20 f. — Az egyesület nevében hálás 
köszönetót fejezi ki Haris e. gazda.

—  Kisgazdák országos szervezkedése. 
Végre a magyarság gerincét képező kis
gazdák is megértvén a kor intő szavát, ön
álló hazafias szervezet alkotását mondották 
ki s ez év folyamán Kisújszálláson, majd 
Pécsett folytatólagosan tartott kongresszuso
kon megalakították a „Magyarországi Kis
birtokosok Országos Szövetségét! A Szövet
ség az ősz folyamán kezdte meg kűködését 
s eddig az országban máris mintegy húsz 
fiókegyesületet szervezett s még e tél folya
mán mintegy ötven helyen alakítja meg helyi 
szervezeteit. A kisbirtokos szövetség élén 
mind valóságos 100—200 holdas magyar 
kisbirtokosok állnak s teljesen függetlenül 
szervezkednek a nagybirtokosok vezetése és 
hangzatos nevei mellett mesterségesen cso
portosított ilynemű gazdatestületektől. Szövet
kezeti központjuk irányitója pedig a leglel
kesebb vezérük Hercegh Sándor, az ország 
egyik legtehetősebb ezer holdas kisbirtokosa 
Túrkevén sőt lelkes apostola különösen a 
Szövetségnek Szabó István országgyűlési



képviselő, aki maga is egyszerű kisgazda 
Csokonyán (Somogy m ) A szövetség önálló 
hivatalos lapot tart, főn »Magyar Lobogót 
címűt s úgy ezen lapja, mint agilis szervező 
szónokaival országszerte erőteljes akciót 
kezdett, a kisgazdák érdekeiért és igazaiért. 
Gazdasági téren pedig már a legközelebb 
saját intézményei, áruraktárai, hitelintézetei 
stb. révén is szolgálni fogja, szövetkezeti 
alapokon tagjai igényeit. A szövetség köz
ponti irodája Budapesten, Csengeri-utca 82.
I-ső em. van, ahonnan az érdeklődők tel
jesen díjtalanul kaphatják meg a szövetség 
kiadványait, ismertetőit!

L —  A sorozó bizottságok polgári elnökei. 
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága f. 
hó 14én tartott közgyűlésén jelölte ki a jövő 
1909. évi sorozó bizottságok polgári elnökeit. 
A sorozó bizottság elnöke a Csáktornyái 
sorozó járásban Tóth István; — a perlaki 
sorozó járásban Dr. Zakál Lajos.

—  A Hölgyvilág nem használ zsíros kenőcsöt, 
vagy krémet, hanem csupán «Kristalint», egy nö
vényekből összeállított kristálymasszát, mely a 
bőrt széppé és vakító fehérré varázsolja, szeplőket, 
vimmerliket és májfoltokat eltávolít, a ráncokat 
elsimítja és az ifjúkori üdeséget visszaszerzi. Kap
ható mindenütt. Vezérképviselet Magyarország ré
szére Budapest, Baross-utca 91. Egy próbadoboz 
ára 50 fillér, üvegdobozé 3 korona. Kristalinszap- 
pan 1 K. Kristalinpuder 1 K. Póstai szétküldés 
naponta.

—  Elfogott móhtolvaj. JánosicsGyörgy, 
ferenchegyi születésű egyén még a m. hó 
26-án Vészeli István szentilona-xeipei lakos 
birtokából annak kárára 2 méhkast, 20 kor. 
értékben ellopott. A csendörség járőre a 
tettest í hó 9-én elfogta s a büntető bíró
ságnak átadta. Az ellopott kasokból az egyik 
megkerült, a másikat pedig a tettes egy 
ismeretlen egyénnek 2 koronáért eladta.

—  Rendőri hírek. F. hó 9-én virradóra 
Stampár Ignác hernyei lakos kárára zárallan 
baromfi ólából ismeretlen tettes 6 drb. 
pulykát 48 kor értékben ellopott. A stridói 
csendőrség hossazs kutatás után a tettest 
Pévec Lőrinc gumillai (Stájerország) lakos, 
vincellér személyében kiderítette. A pulyka
tolvaj a helyi bíróságnál feljelentetett. — F. 
hó 14-én a kora reggeli órákban Kolmanics 
József ligetfalvi lakos, molnársegéd Magdics 
Márko és Szalajkó János ugyanottani lako
sok, molnárok kárára betörés útján 34 kor. 
értékű gabonát lopott el. Kolmanics feljelen
tetett a nagykanizsai kir. ügyészségnek.

—  A Liniment. C ap s id  comp., a Horgony- 
P a in -Expeller igazi, népszerű háziszerré lett, 
mely számos családban mar sok év óta mindig 
készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, 
köszvény, csúznál stb.-nél a Linimentlel való be 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéz
tek elő ; sőt járványkórnál, minő : a kolera és 
hányóhasfolyás, az altestnek Linimenttel való be- 
dörzsölése mindig igen jónak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménnyel alkalmaztatott be- 
dörzsölésképpen az influenza ellen is és üvegek
ben : á 80 fillér, l kor. 40 f. és 2 korona a leg
több gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Richterféle 
Horgony-Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) kérni, 
valamint a «Horgony» védjegyre és a Richter 
cégjegyzékre figyelni és сэак eredeti üvege e

fogadig ^  csáktornyai Kereskedelmi Kaszinó
december 25-én tartotta meg 1908. évi 
rendes közgyűlését, A tagok igen nagy szam
bán jelentek meg. A választmány évi jelen
tése megemlékezett az év elején közműve
lődési célra indított mozgalma eredményéről, 
az adóreform tárgyában a soproni kereske
delmi- és iparkamarával folytatott tárgyalá
sokról és a Kaszinó belső ügyeinek igazga
tásáról. A jövő évi költségvetést 4360 kor
összegben a közgyűlés megszavazta. Örven
detes tudomásul szolgált, hogy a Kereske-

delmi Kaszinóban elhelyezett értékes könyv
tárt. amelyet 36 kaszinói tag áldozatkészsége 
létesített., a könyvtáralapíló társulat a 
Kereskedelmi Kaszinó tulajdonába bocsátotta. 
A közgyűlés az alapítóknak jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott. Egyhangúlag határo
zatba ment, hogy a közművelődési célra 
befolyt 217 koronát a Kereskedelmi Kaszinó 
további 100 kor. hozzájárulással együtt a 
Zalavármegyei Közművelődési Egyesület 
Csáktornyán létesítendő fiókjának a Csáktor
nyái járás közművelődési szükségleteinek 
szolgálatára engedi át és helyeslőleg vétetett 
tudomásul, hogy a Kereskedelmi Kaszinó a 
nevezett Közművelődési Egyesület alapító 
tagjai közé is belépett. Az egylet, mint 
minden esztendőben, az idén is gondoskodott 
szegény gyermekeknek téli ruhával való 
ellátásáról. A választmány megbízatása le
telvén, a három évre szólólag megejtett 
tisztujítás eredményét a szavazatszedő kül
döttség elnöke: Wollák Rezső ügyvéd a 
következőkben hirdette k i : elnök : Hirsch
mann Leo, alelnök: Sztráhia Ferenc, pénz
tárnok : Rosenberg Rezső, választmányi 
tagok: Bachrach Győző, Gráner Miksa, 
Hajós Ferenc dr., Kohn Hermann, Heinrich 
Miksa, Rosenber Lajos, Simon Lajos, Schwarz 
Lajos dr. Számvizsgálók lettek : Mózes Bernát 
és Baumann Zsigmond. Gráner Miksa volt 
elnöknek, a leköszönt tisztikarnak és vá
lasztmánynak a közgyűlés köszönetét és el
ismerését fejezte ki. — Szilveszter estélyén 
a Kereskedelmi Kaszinó helyiségeiben meg
jelent a legtöbb tag családjával együtt. A 
hangulat kezdettől fogva egész a késő reg
geli órákig kitűnő volt. A zene pendítő 
hangjai mellett számos pár lejtette a táncot. 
Éjfélkor a Kereskedelmi Kaszinó titkára : 
Schwarz Lajos dr. köszöntötte az új évet. 
A szűnórában kedélyes társalgás indult meg, 
utóbb pedig ismét a táncoiók léptek jogaik 
teljes élvezetébe.

—  Örömmel látjuk, hogy egy ismert bécsi szi- 
varkahüvelygyár hazánkban, Sopronban évek óta 
nagy gyárüzemet fejt ki, melyből az egész világon 
ismert Jakobi Ántinikotin La Fleurette szivarka- 
hüvely kerül mint hazai gyártmány forgalomba. 
Örömmel üdvözöljük a hazai ipar eme előrehala
dását, annál is inkább, mert nincs szükségünk 
arra, hogy pénzünkért osztrák árut vegyünk. 
Lapunk mai számában erre vonatkozólag közölt 
hirdetést olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk.

—  Halálozás. Özv. Szirtey Györgyné, 
szül. Lüllei Mária múlt év december hó 31-én 
életének 75-ik évében elhunyt. Temetése f. 
év január 1-én d. u. 4 órakor volt. Elhunytát 
Bükéi Papp Elemér veje, Elemér és Etelka 
unokái sa rokonság gyászolja. Áldás hamvaira!

—  Ingyenes népies szinielőadás. A 
Zalavármegyei Közművelődési Egyesület 
munkaprogrammjábati előkelő helyet foglal 
el Muraköz magyarosítási akciója. Ebben az 
irányban nem egy kísérletet fog tenni az 
egyesület, hogy állandó akciót kezdeményez
zen. Amit az iskolák körül tesz, mik két
ségtelenül első és legtartósabb eszközei a 
magyarosításnak, mindennapi dolgok. De 
hogy működési tervezetébe bele vette a 
dalárdák létesítését, népies előadásokat ve
títő gépekkel stb., ezek már újabb mozza
natok, melyek az iskola magyarosító mun
káját társadalmi körökben biztosítják. Ilyen 
érdekes kísérlet a népies szinielőadás is. 
Koronként megtartott ingyenes előadások 
lesznek ezek, melyek vonzó keretükben a 
magyar szó, dal, érzés erősítésére nagymér
tékben alkalmasak. Az első ilyen előadást 
szerdán tart a helybeli Iparosítják Egyesülete, 
amikor a kedden este előadott «A bor* 
falusi történetet a nép számára Vizkereszt 
napján d. u. 4 órakor megismétlik. Ennek

az előadásnak főképen az a célja, hogy a 
falusi lakosság vegyen benne részt s ezért 
úgy Csáktornya, mint a külfára elöljáróságai 
a jegyzőségek útján megkereslettek, hogy a 
nép körében propagandát csináljanak, hogy 
az előadáson minél többen részt vegyenek. 
A darab beválik mint népies előadás is, 
mivel alkoholellenes jellegénél fogva nagyon 
is alkalmas arra, hogy a borivás karos kö
vetkezményeit a népnek bemutassa.

—  A Pettauban 1909. évben tartandó 
vásárok jegyzéke. Marha és lóvásárok : jan.
7., 20., február 3., 17., március 3., 17., április
7., 23., május 5., 19., junius 2., 16., julius 7.,
21., augusztus 5., 18., szeptember 1., 15, ok
tóber 6., 20., november 3., 25., december 1,
15. Csikóvásárok : október 6., 20., november
3., 25., december 1., 15. Sertésvásárok: 
január 7., 13., 20., 27., február 3., 10., 17., 
24, március 3., 10., 17., 24, 31., április 7.,
14., 21., 28.. május 5., 12., 19., 26., junius
2., 9., 16., 23, 30., julius 7., 14., 21., 28, 
augusztus 4., 11., 18., 25., szeptember 1 ,7 .,
15., 22., 29., októbei 6., 13., 20., 27., no
vember 3., 10., 17., 24., december 1 ,7 ., 15., 
22, 29.

— Minden szőlősgazda ingyen és bérmentve 
kérje a «Milenium-telep» Nagyősz, Toronlál in., 
magyar vagy német vagy román vagy szerb fő- 
árjegyzékét legjobb fajú és válogatott minőségű 
szőlőoltványokról.

—  Szilveszter estély. A szokásos szil
veszter esti összejövetel az idén is meg 
volt a helybeli Társaskörben, ahol nagyszámú 
vidám társaság gyülekezett össze, hogy a 
pezsgőpoharak összecsendülése s a villamos 
lámpák fényének egy pillanatra való elsöté
títése mellett az elmúlt esztendőtói búcsút 
vegyen s tele reménységgel üdvözölje a be
köszöntött új esztendőt. Az estély kelle
metességeit növelte a hölgyek jelenléte, ami 
természetesen táncot vont maga ulán. Járták 
is hajnalig jó kedvvel, miközben pohárkö
szöntőket is mondtak s üdvözölték az új 
esztendőt és éltették a Társaskör vezetőit s 
a hölgyeket.

— Tenyésznyulak kiosztása Ingyen 
oszt tenyésznyulakat a Házinyultenyésztés 
és Értékesítés című házinyultenyésztési szak
lap kiadóhivatala, Csillaghegyen, Budapest 
mellett, a házinyultenyésztés népszerűsítése 
céljából. Pusztán azt köti ki, hogy az utó
dokból egynéhány példány visszaszolgáltas- 
sék. A lapot Auffenberg János tanár szer
keszti, főmunkatársa Andrássovich Géza, 
nyulügyi előadó. Előfizetési ára egy évre 4 
kor., félévre 2 kor. A házinyultenyészlés az 
állattenyésztés legjövedelmezőbb ága. Egy 
bak és 4 anyanyul egy nagy családot képes 
egész éven át hússal ellátni. E mellett az 
az előnye, hogy a városi lakásban is elhe- 
lyezhétő 1—1 ládában. Eltartása úgyszólván 
semmibe sen kerül, mert konyhai hulladé
kon is elél. Tehát nemcsak gazdaembernek 
való tenyésztése mellékágazatul, hanem az 
ipari és gyári mánkások, valamint a szel
lemi munkások is eredménnyel foglalkoz
hatnak tenyésztésével. Tenyésztésének nép
szerűsítése érdekében Auffenberg János tanár, 
aki egy évtizede foglalkozik a nyultenyész- 
téssel saját telepén a Nyultenyésztő Minta
telepen, Csillaghegyen. Házinyultenyésztés és 
Értékesítés címen Csillaghegyen, Budapest 
mellett szaklapot ad ki, amelynek főmunka
társa Andrássovich Géza nyulügyi előadó, 
aki az országnak egy teljes tenyésztő gene
rációt nevelt tollával. A lapnak kiadóhivatala 
ingyen oszt tenyésznyulakat, csak azt köti 
ki, hogy az utódokból egynéhány visszaszol
gáltassák. A lap előfizetésének ára egy évre 
4 kor., félévre 2 korona.
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Sve poőiljke, kaj se tiée zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjiiara S trao sz  S an d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom 1 magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuöljívi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : svaku nedelju.

. PredplatM c í m  je:
Na celo le to ..............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert let j. . . .  2 kor 
Pojedíni brcji koétaju20fil.

Obznane •• poleg pogodbe i fal 
raiaaaja.

Duánosti.
Na poCetku novoga leta oCemo réC 

zdignuti, i sve naáe drage domorodce opo- 
minati na duZnosti Stere svaki Clovek s ve- 
seljem zvrSavati mora, ako hasnoviti Clan 
svoje drage domovine biti hoCe. Ako ljudstvo 
nebi Stelo pripoznäti duZnosti, samo pod 
kaStigom bi zvrSavalo svoje posle, on orsag, 
njiva domovina nebi zestala niti tako dugó, 
как dugó CloveCje Zivlenje traja. Imamo 
dost primerov iz pripeCenja narodov Bili 
su glasoviti orsagi i narodi tak u starom, 
как i vu növöm vieku, éteri su se uniSlili, 
jerbo ljudstvo se je spozabilo iz duZnosti. 
Svakomo Cloveku je najvrhovna i najglav- 
neSa duZnost tak Ziveti, da sve zapovedi i 
zakone, tak огьаСке как i verske poleg 
najbolSega svojega nakanenja i z svom 
mocjom podpunoma zvrSi. Svaki Clovek 
rada napré donaáa, kaj njega ide, kaj je 
njegov juS, nego neSteri se jako lebko 
spozabiju iz duZnosti, kaj je vu druZtvu ili 
v orsagu zarad domovine svaki Clovek du- 
Zen zvrSiti. Vu ustavnom orsagu svaki Clo
vek poleg svojega najbolSega nakanenja 
zadrZava i Stuje orsaCke zakone. Samo 
takvi narodi i takvi orsagi imaju uslav, 
Steri su dost civillizirani, Stero ljudstvo je 
dost vuCeno, da se sami ravnati, i poleg 
oreaCki zakonov Ziveti znaju.

Nego gda bude to, da bude moCi reCi, 
da je ljudstvo vun vuCeno. Pak i vuCene, 
civillizirane ljude je moCi preobernuti. Duj- 
deju zloCestoga nakanenja tak zvani vodi- 
telji, puntari, Steri na 50, na 100 let nazaj 
deneju ljudstvo tak vu duSevnom, как i vu 
gospodarskom poslu. da veö njivi vnuki ko-

aj moreju popraviti i na dobér put napel- 
jati ono. vuCem su njini starci zagreSili.

Preklinjaju i s peklom i Bog zna s Cim 
ne straSiju oni puntari, ovi farizejuSi ljudstvo, 
samo как bi je mogli spaCiti, da se nebi 
trsili za znanostjom i bolSim i lepSirn Ziv- 
lenjem. Rada bi, da bi ljudstvo uvék u 
najtupeSoj bludnosti Zivelo, i da bi navék 
tak Ziveli, как su negda, Bog zna gda? 
Kaj je ovim puntarom orsag, domovina!! 
Kaj oni mariju za narod!!  Oni bi rada to, 
da bi svi ljudi po célom svétu samo poleg 
njive volje Ziveli i ovak njivi pokorni slugi, 
tak rekuC njivi norci bili.

SreCa je, da se i njiv Sereg uniSCuje; 
spametneSi, razumneSi vodilelji su dobili v 
ruke cugle, ljudstvo je rada posluSa i za 
neSlero leto bude veC ljudstvo moglo spa- 
ziti, da vu svakom poslu bolje napreduje, 
tak, как da bi se znoviC narodilo bilo. Bog 
daj, da bi se sCim predi mogli vCekali 
ovoga lépoga vremena!

Nego, ako to s Cim predi dostiCi ka- 
■nimo, s najvekSim veseljem moramo zvr
Siti duZnosti i posle, kaj nam zakoni odred- 
juju. Svaki Clovek se mora trsiti, da vu 
znanosti napreduje. Kuliko roditeljov je, ki 
si neCeju decu redovito na navuk vu Skolu 
poSiljati. Ovi roditelji segumo na takve pun- 
tare sluSaju, ki veliju: zakaj se treba muZu 
vuCiti ?! V kuliko mesta nema niti Skole! 
Deca nikam ne hodiju vu Skolu. Celi narod 
naraste prez ikakvoga navuka. SreCan je 
tarn takov, ki se takvu meStriju ide vuCiti, 
ili pak med soldate dojde, da se tarn nekaj 
navCi. Nego puce, Zenske one za islinu prez 
svega navuka narasteju. Kakve matere bu- 
deju to! Makar zakón véli, da vu Sleroj 
obCini je najmenje 60 Skolske dece, tam

obcina sama zase mora ökoin podignuti, v 
kuliko mesti neCeju ljudi tu duZnost zvrSiti! 
Zakaj, ar jesu puntari, Steri ljude ne da bi 
je joS opominali как potrebno i hasnovito 
je to ljudstvu ne samo zarad doSevni nego 
i gospodarski poslov, rajSi je joS spaCiju, 
samo da si nebi как zmislili hiZu zarad 
znanosti podignuti. 0 ! vi puntari, vi zloCes
toga nakanenja, male vere ljudi! na kratek 
Cas morete s obeCanjem s preklinanjem za- 
drZati goruCu Zelju ljudstvu, nego stim oCi- 
vestneSe i sigurneSe se podigne opet, pak 
makar i Crez vas ide, nego onda zasegumo 
zvrSi svoju vrhovnu duZnost.

DuZnost je svakomu Cloveku svoju do- 
movinu s celim imetkom svojim, s duSom 
i telom Cuvati i braniti. Samo ovu jesen i 
zimu kuliko naSi sinov je tam dőli na gra- 
nici, pak moraju v trdoj zimi neizmerno 
veliku muku podnesti i pretrpeti, zarad mira 
i zarad dobra svoje drage domovine. Da 
si nebi sve ljudstvo, svaki po jedinom re
dovito duZnost zvrSil, Bog zna, ali nam nebi 
veC bili naSi neprijatelji kakvu veliku nep- 
riliku napravili, к tomu Cuda ljudem veliku 
Zalost zrokuvali? Как neizmerni veliki hasén 
i veliko dobro je za orsag, za domovinu, 
gde je ljudstvo sloZno, dost razumno i zna 
si premisliti, da sve one naplaCke i daöe 
kaj platiti mora poleg svojega imetka ili od 
svojega hasna, ako redovito plati, da stém 
jaCi svoju domovinu, brani, Cuva orsag, svoj 
imetek i ovak vu gospodarstvu, vu imetku 
sve ljudstvo vu célom orsagu jóé jenput 
bolje napreduvati more. Negda je naö orsag 
obranil proti poganu celu Europu, pak su 
ovi orsagi vu miru, vu siguréCim mogli nap
reduvati vu svakom poslu, ve se opet trsiti 
moramo, da jakéi budemo neg svi neprijatelji

Politizérani пшй.
Cerkuti Laci je od Zenjskoga oponaöanja 

iz tém doöel na svét, da »dugi Iasi, kratka 
pamet« kaj i tulikajőe tuliko znamenuje, 
za istitio iz konjom je moCi vCinili sve 
Zene. Samo öego njim morati znati.

On je veC razmel. Uprav ili dvadesetém 
je reztolnaCil kre kupice vina u krCmi, как 
je on svojo Zeno na samaril. Jako cifrasti 
posel je bil to.

Njegova tovaroöica ga je né Stela pus- 
titi, izvolite razmeti, vu krCmo na zabav- 
lanje, ali on je itak se odSkuljal; beteZnoga 
se je vCinil i na poCinek se je spakoval, 
zatvoril je dvoja hiZna vrata i vu jedni 
eksterni hiZi: je Cakal, doklam si Zena leZe 
u postelju, onda je i inoSa odkupital vu 
svoju postelju i onda je zakljenul hiZu i 
odputuval je vu krCmu gde je vise takvi 
naSel.

Dobro glasno je spameten muZ pripo- 
védal svojim pajdaSom svoje pripeCenje. 
Svi su larmalji samo Hegedűs Pavel, Zelez-

niCki nendjelér je svojo glavo dőli puslil, i 
da je glavo gori zdigel, onda je to rekel.

Huncvut naj bude birov, ako toga posla 
ja nabudem próbál.

— Izvolite probati! osiguraval je i.en- 
djeléra Cerkuti Laci — ja veljim sigurno 
bude dobro ziSlo.

1 Hegedűs Pavel je Cista gotov bil na 
ov posel. Samo priliko je Cakal, da na pré 
zeme ovoga posla.

I njegova Zena je bila sigurno iz om- 
nibusa stvorjena как i sve druge iz krat- 
kom miseljom. Так si je misljil Hegedűé.

Ja budem Cisto po tihom próbál ovoga 
posla vCinili, ali to je prez Zensaoga jezika 
itak né bilo moCi vCinili; vu Zensko glavu 
niti za slépi konj je né bilo moCi napum- 
pati, da bi Cisto delo ziSlo vum; ovo lum
penje tak dalko stoji od toga, как rodjenje 
do gostuvanja. Акэ bude vu miru moCi 
ovoga posla vCinili zakaj ga nebi próbál ?

I jedenkrat se samo Hegedűé Pavel 
zapregel vu ov posel. Pajdaéi su ga verno 
Cakalji vu tom vremenu, a on je domaj 
joS sedel vu hiZi ali Zeni je niti jedno réC

né povedal od posla, da on oCe joS danas 
odputuvati.

Okoli devete vure si je poCel glavu 
druzgati.

— Kaj? — prestraéila se Zena.
No joS je to treba kaj zbeteZaZ!
PoCela ga opetavali.
— Srce как da bi ti goSCé tuklo . . .
— Nikaj, babica — odgovoril je muZ 

iz trudnimi réCmi.
— OCi su 'ti ZereCe!
— Od toga niti réCi.
— Celo ti je vruCe!
— Kaj sam né rekel, da me glava bolji.
— Idi spat Zena!
— J a ? !  — zakriknula je Hegeduáova 

Zena po navadi.
— No ti Zena — zaákripal je muZ — 

idi leZi si dolji, ako veljim, ja pak budem 
vu drugi hiZi si próbál poCinoti: poCinoti
si oCem.

Jaj drago déle, ti nampak govorié! 
Doktora! — kriCala je Zena — samo friáko 
doktora!

Odgovorni ureduik: Olavni urednlk: Izdatelj i vlaetnik
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okoli nas, onda moremo segurni biti, da Ce 
mir biti, da nas niSCe nebude ufal bantuvati 
i mi budemo mogli как su i drugi daleänji 
orsagi tak v gospodarstvu, как i v indrust- 
riji eegurno napreduvati.

Naj se anda vu tóm novom letu niSCe 
ne spozabi iz duZnosti, kaj как Clovek i 
domorodec zvräiti mora; ako bi bilo potreb- 
DO, imetka mora aiduvati, krv mora svaki 
nas rada proljati zarad dobra svoje drage 
domo vine!

Politiöki pregled.
ProraCun je sada vcC gotov. I velikaäka 

h iia ga je veC primila. Vu orsaCkoj hiZi 
tojest ablegatskoj hiZi je vlada vuogo ne- 
prilike imaia. Stal se je gori Polónyi biväi 
minister pravice i jako je gori stupil proti 
vladi. On zahtéva, da Magjarska dobi samo- 
stalnu banku. Gál Gaszton je takaj govoril 
i rekel je da se Ceterdesetosmaäka Kossuthova 
stranka nebude mogla odreCi od samostalne 
banke.

Polónyiev i Gálov govor je dosta ne- 
prilike zroóil vladi, koja se ravno sada trsi 
nad tem da koaliciju zjedini, lojest da si 
jednu stranku napravi. Do sada su tri 
stranke vu koaliciji. Ustavna stranka, Kos
suthova stranka (koja sama ima veC как 
polovicu votumov) i puöka stranka. Iz ovih 
treju strankah bi rada vlada jednu stranku 
napravila.

Vezda nebude orsaCko spraviäCe do 
januara 18-ga. Vu tom vremenu budu se 
razpravljale med vladom i med vladarom 
vuoga znamenita pitanja. Najme ove dneve 
je bil vu BeCu Andrássy minister a pot- 
lam i Wekerle minister predsednik, koji su 
vu soldaCkih pitanjih razgovarali. Kak se 
Cuje bilde se spunila naäa Zelja i soldaCija 
bude dobila narodni karakter.

Doli vu Horvatsko je vezda malo 
mirneäi glas, как je predi bil Horvatski 
ablegati bi se veC radi pomirili s magyari, 
ali neznaju как. Sada postiju i njihov post 
je teZek. Nekoji horvatski ablegati, koji su 
spametneäi bi se i zato radi pomirili, jer 
vidiju, da tak podjednoma gubiju zemlju 
spod nogah. Narod se obraCa od njih oso- 
bito od onih koji silóm hoöeju sve nap- 
raviti. Kak napriliko MagdiC vu VaraZdinu. 
Straäno kaj déla taj Clovek. Zadnje dneve 
je izbuhal nekakvoga UroiCa. MagdiC je

— Tiho! Tiho budi Zena za Boga! — 
zakriCal je muZ nad Zenom.

Ali ona kaj bi muCala. Ona je samo 
deljila zapovedi, i béZala u kuhnju sluZ- 
benicam, jedna naj ide po jalöovo listje, 
druga nai ide po doktora, a tretja naj tupi 
cigla i. t. d

A muZ je za toga drbal как vuk vu 
karlétki vu pamarami.

Gda je veC Zena poCela posteljo rez- 
pravljati, Zuhko se je oceril na Zeno:

— Zena ne obnorévaj, ako veljim!
Kaj si né sam ti rekel, kaj si oCeä

dolji IjeCi?
Oce si oprani medved leCi né ja.
— Svicati moraä drago srce — pri- 

jela ga za ruku Hegeduäova Zena, svojega 
goloba, — hódi samo sínek, leZi si lépő 
dolji, posluhni dragi svojega para. Sve bude 
dobro do zutra.

VeC sam ti rekla da nampak govoriä.
— Pojé me Cemer — su ruZilje réCi 

iz muZa.
— Naj biti tak srdit za boZjo voljo 

vidiä da te nebantujem, ovo noC budem

sada ne viäe, как 17 put zatuZen, a med 
térni je i zbog krive prisege zatuZen, как 
to jedne novine piäeju. Kak sada Cujemo 
bude ga i ov zatuZil, koj je sada dobil od 
njega i to né viäe ne ménje как 60 tuZ- 
bah bude podigel proti njemu. Siromaäki 
MagdiC, ali je vu srnednirn poloZaju. On 
ima dosta tuZbah — svojih.

Jeli bude tabor? To se joä nezna. 
Spominal sam se sa jednim spametnim 
gosponom, koj je bil vu Belgradu. On véli, 
da se tarn tak drZi glas, da bude tabor na 
protuletje vudril vun. Sa turki nebude tá
bora, jer turki se veC pogajaju i morebiti 
da se budu pogodili. Oni sami veliju, da 
jim tabor nije potreben nego mir.

Vu naäoj susednoj Austriji, koja je 
jako beteZna i koja bude za malo vréme 
jako nevugodna nam magjarom, su né jako 
povoljni poloZaji. Svadiju se nemei sa Cehi 
svi poprék 8 taljani. Vu Ceskoj je Statá
rium bil i samo ove dneve je prestal, kada 
je veC mir .nastal.

Kad smo veC tu i od politike govo- 
rimo, treba da joä spomenemo, da je Grof 
Apponyi nutri, dal pred orsaCko spraviSCe 
osnovu zakona od poboläanja plaCe kato- 
lickih sveCenikov. Najme koj sveCenik nema 
dosta place on bude nadopunjeno debil iz 
orsaCke kasse. Svi sveCeniki budu morali 
znati magjarski.

K A J JE NOVOGA?
—  P roa im o  na&e p o ä tu v a n e  p r e d - 

p la tn ik e, n a j  n a m  vu  n o v im  t e r ta l ju  
p i e d p la tn e  z a o s ta tk e  6im  p r e d i  p o ä lq jo  
i  p r e d p la t e  p o n o v i ju .

—  Draga krava. Dudás Ferenc je 
imel dve ljepe krave, ali jednu je moral 
prodati, kajti je imel premalo krme. Jednu 
kravu je vnogoput tiral na sejam, ali kajti 
su mu premalo obeCuvali za nju, je ne dtel 
fal dati, a céna maräeCkena je podjednoma 
doli iäla. Jeden krat je tiral na senjam jednu 
kravu, ali kupec mu je tak malo obeCal, da 
зе je zbog toga grozno rezZalostil Dudás 
Ferenc. Vu svojoj Zalosti i srditosti je vudril 
kupea tak, da se je odmah doli zruäil, i 
vumrl. Pak si morete misliti, da ova krava 
bude brzCas jako draga.

—  Navolil se  je iive ti. Ove dneve 
se je jeden navuCitelj hotel obesiti po imenu

poleg tebe skoznuvala как veC poätena 
tovaroäica se mora za muZa b îgati. Ja ti 
budem davala na vure vraCtvo 4 . .

Ali ako je meni to né treba — oglasil 
se je Hegeduä Pavel iz Zalostnimi réCmi.

Doktor bude odmah tu, dragi golob, 
samo budi miren za toga.

Cuda puti sam Cula, da vu takvom 
betegu je Budajska Zuhka voda izvrstno 
vraCtvo, budeS pil jedno kupico?

— Taki obnorém! — lovil se je za 
glavu siromaäki Clovek.

— Za boZjo voljo, Pavel, ti me buded 
Cista preplaäil.

— Ti pak me za norca derZiä, Zena 
— je begala gori dolji po hiZi Hegeduä 
Pavel — veC neznam, gde mi stoji glava.

— Siromaäki Clovek — Zaluvala ga 
tovaroäica — zbog velike miike. No zato 
se naj Zalostiti muZ, ja tebe zvraCim, odi- 
demo vu selo.

— Naj ide äintar!
— Dobro je, veC se budemo i zanjega 

spominalji.

Mátkovics Ferenc. Kad se je obesil odmah 
je odrezal Strika i dőli se je zruSil. Pan
dan su ga odpeljali na varaSke hiZe. Mat- 
kovics Ferenc je svojoj Zalostni Cin zato 
napravil, kajti je prije bil dva meseca v 
Spitalu, a vezda pák je ne mogei dobili ni- 
kakov zasluZek, kajti je zbog toga gladuval 
i zato se je átél pobrati z ovoga Zalostnoga 
sveta.

— Dar bosn i& k im  so ld a to m . Med
naSe soldate su boZiCne dneve Ceterdeset 
jezer korun rezdelili, da budu mogli i oni 
sreCno boZiCne svetke sprevoditi. К Trim 
kraljom рак bude orsag dal med nje sto- 
trideset jezer korun, da se ne budu Zalos- 
tili za svoj dóm.

—  S a m o u b o jn o s t  na stac ion u .
Vu Budapest; je Lakatos Józsefa pintara, 
pred trema tjedni Zena nekam odiSla, tak 
da nezna za njom, de je. 2ena mu je osta- 
vila dvoje drobne deCice. Siromak si je 
misül da morti ipák dojde na boZiCne dneve 
dimo к svojoj deCici. Ali Zene je ne bilo od 
nikud. Siromak nju je Cakal na Stacionu, 
morti pák ipák od nekud dojde. To ga je 
tak razZalostilo, da se je tarn na Stacionu 
strelil v glavu i vumrl. Za sobom je ostavil 
dvoje drobne deóice.

—  Potres vu ta ljan sk im . Decembra
29-ga je opet bil jeden straSen veliki potres. 
Najveóje trpela juZna stranjka Taljanskoga. 
Potres je najprije vu Ca|abriji ruSil sve 
dőli, tak da vise jezer ljudi po Zivlenje 
zgubilo. NajgrozniSe je vu Messini varaSu 
bilo. Tarn je potres vnogo lépi hiZ poruSil 
i vnogo siromaSkoga naroda mrtvoga vCinil. 
Vu Sziciliji je bil morski potres. Morje se 
je tak burkalo da su komaj mogli jednoga 
parobroda osloboditi, koj se je né vlopii.

—  P oh a jan je  k asarn ah . Minister 
soldaCkih poslov je oStru naredbu dal vun, 
da takovj ljudi, koji dojdeju pohajat svoju 
decu ili rodbinu, da samo onda se smeju 
spominati sa soldati, ako imaju kakov vaZen 
posel. Ako pák se mo tak dojde Sto ne- 
koga pohajat, nesmi nutri stupiti vkasarne.

—  R acu n  od  dohana. Toga dva 
tjedna su oproSeni bili naSi Stovani Cilatelji, 
da poSleju raCuna od dohana, как njim je 
zbila vun óva sivár. — Na ovu proSnju su 
odmah poslali dva medjimurci svoje liste, 
vu kojih nam piSeju sledeCe: Oóem vám 
na znaniti od povanja dohana kakovu sreéu

— Ali nebudemo se zanjega spominalji 
— zakriCal je Hegeduä — budem videl gdo 
je gospon pri hiZi, gdo zapovéda Vi zasi- 
gurnom jakostjom oCete mene vu posteljo 
spakovati, ako ja neCem, iz vraCtvom mene 
oCete hraniti, ako je meni né treba; po 
doktora poäiljate, ako ga niti videti nem- 
rem; iz norcom mene oCete vCiniti; kaj 
imam viäe pameti; как sto Zen vu jedni polji.

— Negovori! — rezijala se Zena. I 
ove dvé réCi su ga tak resrdile da mu je 
niti lalovka né iméla mira.

Morebiti da je né bilo tak,Hegeduä Pavel 
je morti samo tak zmisljil, ali zato je ipak 
vuäel zmed naséCenoga kotaCa.

— Mene nabudete za nos vodilji — 
kriCal je zvun sebe tovaroä. Budem videl 
gdo je gospon pri hiZi.

Ti si, sinek — dobil je od sladkoga 
noZa glasa — sigurno da si ti, koj i meni 
zapovéd&S. Dragi golob samo si leZi vu 
posteljo.

— Tiho! — tiho budi neäCi roZi.
Sigurno ide doktor!
Zena se je pred doktora Zurila.



sam poslignul ovu godinu s dohanom. Ja 
sem misül da budu istinite one jagode, tak 
dobre как su bile naíaljene od G. Direktora. 
Ja  vám poSiljam moj raCun, dragi Medji- 
murci, da si morete ga razmeti, kaj kosta 
mene dohán: Zemlju raCunam najmenje 20 
kor. 10 polovjakov vode 20 kor. 120 te- 
Zakov, vsaki leZak 1 kor. je 120 kor. Őpa- 
govina kosta 6 kor. 200 komadov Stajgih 
40 kor. Ukupno me kosta dohán 206 kor. 
Dohana sam v Cakovec vozjo 177 kil I. klasa 
35 kil II. klasa 122 kil III. klasa 20 kil. 
Dobil sem za ovaj dohán 101 kor. 15 fill. 
Dakle imam kvara 104 kor. 85 fillerov. 
dakle si morete premisliti dragi medjimurci 
kakovu sreCu nam je onaj Clovek priskerbel 
koj je ovaj dohán nam spravil.

—  D ohán  vu C sanádvarm edjiji. 
Kak jedne magjarske novine piSeju, da je 
proSlo Ijeto vu onoj varmegjiji straSno dobro

' obrodil dohán. Ljudi veC su ga vnogo Ijeta 
povali, ali to рак nepametiju, gda bi ga 
tuliko zraslo. Né samo da ga je vnogo 
zraslo, nego i jako je írni. A ovo pák je 
jako dobro za siromaSke ljudi, da si mo- 
reju zato za marhu krmu kupiti, kajti krme 
ga i tam premalo, né samo pri nas. Na 
jednoj mekoti je zraslo do dvadeset met- 
rov dohana. A pri nas najviSe do Sest 
metrov i to najviSe tretjega klasa.

—  Oátra z im a  vu Sp a n jo lsk im .  
Vu Spanjolskim je straSno huda zima. 
StraSni vihri puáeju, tak da nekoja slaba 
hiZiCka se podere od straSnoga vihra. Si- 
romaSko ljudstvo vnogo trpi od velike zime, 
kajti su se niti né nadjali tak oStre zime. 
Vu Madrid varaSu je veliki snég zapal, tak 
da je vés varas obSancani snegom, da niti 
né moCi vu varas iti. Vu Siere Gredos 
mesto, pák vuki po célih Seregih drCeju po 
selah i sve poZereju do Cesa dojdeju. Vjed- 
noj seli su vuki, kad su ljudi odiSli к sve- 
toj polnoéki, v jednu hiZu vdrli i dvoje 
d<*ce su rezdrapali. Da se moreju braniti 
zverinam je orsag soldate odrcdil da bra- 
niju ljudstvo proti zverinam.

—  Od sm rti ga  je obran il. Milo- 
sev Miklós honvéd je öve dneve dva hon
védé peljal z honvédskoga Spitala vu Buda
pest. Blizu jednoga Slacijona je cug jednoga 
Cloveka zgazil, na sreCu samo pre koleni 
mu je jednu nogu prek prerezal. Honvéd 
je videl siromaka da more Ziveti na dalje,

Ali i gospono nendjeléro je ne bilo 
vise potrebno.

Kaj? misül je Hegedűé vu sebi iz 
kakvom jakostjom oöejo beteZnoga iztesati 
iz mene? VeC me budejo pretrucalji da si 
ja vu posteljo IjeZem; doktor si bude glavo 
trl iz medicini zame; naj si on iz medicini 
popka natiruje; daj deju pajdaSi prijatelji . .

Dopelajo sveCenika, notariuSa, kaj bude 
tu gospode . . .  brr . . .  brr . . .  je skoko- 
rikal Hegedűs.

Nazadnje mu je vu pamet doSlo, da 
sigurno ga pajdaSi Cekaju vu druStvi. Ali 
veC je znal kaj ima vuCiniti.

To je vCinil, doklam je golobica dok
tora spravljala vu hiZu, vu tóm je Hegedűs 
skoCil prék ksusedo vu hiZu, iz hiZe vu 
kuhnju, iz kuhnje su veC né biie dalko 
Sténge.

OdbéZal je dolji, как da bi ga túréin tiral.
— Nek vraéi doktor Zeno, né da bi 

HegeduSa za norca imelji.
Jako zaZarjeni je dobéZal med pajdaSe

Hegedűs.

ali néga bilo na friskoma nikakve pomoCi. 
SkoCil je doli z cuga i nogu mu je zvezal, 
gór del na cug i vu Budapest v Spital spravil.

—  B u n a  m ed op aticam i. Vu Moszk
va varaSu vjednim »Májke boZje Bogoro- 
dice* zvanim kloStru je céla buna nastala. 
Ovaj kloéter je najbogateSi zrned svih rus- 
kih kloStroí. Njihov imetek svako Ijeto ide 
vise gori. Ljudi njim svega nanosiju, kajti 
su njim jako povoljne. Od kloSterskoga reda 
imaju preCastne sestre nekakov juS vu cé- 
üm imétku, né samo ravnileljica. Jedna 
preCastna sestra, je vjesén vumrla, koja je 
bila célomu kloStru ravniteljica. A vezda 
su dobile jednu novu ravniteljicu Alexandra 
zvami sestru. Óva je straSno oStra bila i 
to se njoj né vidlo da su sve bile gazda- 
rice. On juS kaj su prije sve skupa imele 
njim je krej zelo, zato se je odmah zame- 
rila svim sestram. Né samo da njim zela 
vkrej njihov juS, nego je to potrebuvala, 
da poste vredu obdrZiju, í prosteSu hranu 
je dala kuhati. Ktomu su se one nekak ne 
mogle prevCiti, i med sobom su se dospo- 
menule, kaj su CineCe da se je oslobodiju. 
Sve skupa su isle pred njena vrata, i rekle 
su njoj, da naj svoje oStre naredbe zeme 
nazaj i naj tak vodi kloStra, как je pokojna. 
Ako neCe ovo napravili, onda naj se zahvali 
drugaC su presiljene nju vun nad obiok 
hititi. — Ravniteljica je niti ne Stela Cuti 
nikaj od toga. Na to su se razsrdile, prijele 
su nju i dobro stuzale a onda su nju vjednu 
hiZu odvlekle, de su njoj joS jenput rekle 
da naj se odstrani Znjihovoga kloStra. Ali 
ona je joS menje dala si to govoriti. Kad 
su vidle da neCe njihove reCi posluhnuti 
pograbile su nju pák da nju vun hitiju 
Crez obiok, aü dve opatice, kője su bile 
tnalo mehkiSega srtáca su se zaCele za nju 
rnoüti, da naj njoj odprostiju. Opatice su 
nju odpustile, ali su njoj vreme dale do 
grCkih boZiCnih svetkov, da za toga naj 
da nutri doli odpovedani list. NadbiSkup 
komu su dali na znanje celu stvar, nezna 
sam, как bi rezpravil ovu bnnu.

—  S igu re n  decko. Vu Budapesti je 
stanuval jeden Bélák József zvani teZak 
Taj Clovek je veliki pijanec bil i od njega 
je vnogo trpela siromaSka tamilija. Den na 
den je bil pijan, kad pák je dimo doSel 
mesto da bi dal svojoj íamiliji mir, je naj- 
prije poCel svoju Zenu tűéi. Jednoga sina,

— Kaj je, Pavel? — obrnolji su se 
knjemo deset ili dvadeset, med njimi je bil 
i Cerkuti Laci.

— To je, da si ti speCi na Zabi tvoju 
navadu, Laci — svaka Zena se neda zaba- 
dav iz konjom vCiniti.

— Sigurno, da sigurno — je bil od- 
govor od HegeduSa — jerbo Sego Zena zbira. 
Nekojemo . . .

— Vise pameti ima — resrdil se je 
Cerkuti Laci, siromaSki Pavel — kaj, kaj ..  
Né si ji naSel navado

— Kaj ti znaS! réSil se je Pavel — 
Zeni je treba znati zapovédati. Golovo. I 
jako rezbéljeno je govoril i teZko je dihal. 
HegeduS Pavel.

A gdo ga je videl, nikak né je tnogel 
verovati, da je iz takvoga posla vuSel sad 
zdoma, gde je druZino ostavil, i doktora iz 
medicini.

Spisal:

Vlcsár Ferencz Komárváros.

koj je bil veC dvajsetidve ljeti star i jednu 
Cer, koja pak je bila petnajst let stara, je 
gda got Stel zaklati. Na svetu noC, kad je 
dimo pijan doSel, najprije je Zenu zaCel 
gutiti. SiromaSka deca komaj su mogli os- 
loboditi tuZnu mater, da nju otec nezaguti. 
V nedelju je opet doSel dimo pijan i naj- 
prije je na Zenu nahrupil. Sinu se ipak to 
preveC vidlo, pak se je postavil na otca. 
Da mater obrani, s jednom baltom je dva- 
put otca po glavi vudril, da se je doli zru- 
Sil. Otca su vu Spital odpeljali, a deCka pak, 
koj je svoju mater Stel od smrti obraniti 
vreSt zaprli.

—  Povan je  d o h a n a . Kuliko si dobil 
za dohán pital je sused auseda, da je doSel 
iz Csáktornya? Ej, da ga dalo, naj me pi- 
tati! VeC me i glava boli od ovoga dohana. 
NebuS ga vise sadil, né! Lepő su nas naig- 
rali. Lepő. Kaj bus rekel: imái sem 2 metre 
i 14 kil, onda sem dobil 116 korun, je, ali 
to je ipak barem nekaj; a ja sam imal 
poldrugi meter onda sem dobil 96 korun. 
A onda, da se mi skoro vrti vglavi, doSli 
su financi i ono, kaj je gospon direktor 
rekel na gnoj hititi, kaj je bilo CiSto za niC, 
ono su financi zlistjom s gnojom skupa 
pobrali v jedno vreCe i to je imalo sve 
skup z gnojom i zlistjom 9 kil onda oni 
to odnesli к birovu i tam zakopali vgnoj i 
za ovaj njihov trud moral sem platiti 57 
korun i 60 fillerov i lak sem za ovu go
dinu polek dohana kakvih 160 korun za- 
gospodaril. Так istina, nebum ga vise sadil 
JoS se bolje splati, da na ovoj zemlji samo 
repa raste.

—  P otres vu S an -F ran c isz k i.  Vu
San-Franciszki je potres bil vCetrtek, koj je 
vu veliki strah nagnul siromaSko ljudstvo, 
Dvaput se stresila zemlja, kvara je zato ne 
velikoga, ali ljudi se ipak bojiju da su ko
maj varaSa gori zazidali, kajti ga je jenput 
veC zruSil potres a vezda pak su opet v 
pogibelji.

—  K akvo  je vrém e v Europi. Vu
Európi je mrzlo na sve kraje. V ruskim je 
navék po dvajseti gradov topline. NajviSe 
curi vu Francozkim i Taljanskim. — Iz 
Sarajeve javiju, da je v Bosniji decembra 
29-ga ob polnoCi potres bil. VnaSoj domo- 
vini se vreme gustoput premenja. Vreme 
)e jako mrzlo na sve kraje. Maximum je vu 
Fiumi Cetiri gradof a minium je vu Kesmarku 
dvajsetipet C. gradof.

Nekaj za kratek баз.

Kaj zna bojtár.

Jeden bojtár je nekaj zakrivil i zato 
su ga citovali pred sud.

Kak se zoveS? — pita ga sudec.
Ja ?  Samo tak: Valent.
Kaj ti je ime? to te pitam.
Moje?
Tvoje, tvoje!
DudaS Valent!
De si se rodil?
Neznam!
Kuliko si star?
Je, da bi ja  to znal!
Kak se ti zove japa?
Je, kaj ja znam, Slo mi je japa!
A mama?
I to sam Bog zna!
Je kaj pak onda ti znaS?
Cifrasto igrati na kakSu god Zveglju! 

odgovori v ákripce nagnani bojtár.



Gmbon» á r a k .  — Ciena, Ш кя .

mmázsa 1 m.-cent, J kor. fill.
= ' 'I

Búza PSenica 22 00 —
Rozs Нгй 16 00—
лгра JeCmen 14 20—
Zab Zob 1600—
Kukoricza uj líuruza nova 13 50—
Fehér babuj Grab beli 14 50—
Sárga bab » Suti 13.50—
Vegyes bab * zméáan 12,50—
Kendermag Konopljenoseme 18 00— 
Lenmag Len |2100—
Tökmag KoSCice 26 00—
Bükköny Grahorka |ie 00—

Pozor seljaci i tkalc il
eden paklec paniuka iz ces. kralj. povl. predionice i tkao- 
nice iz Lubljane, stare vage 10 Sirene kao obiőno stoji kod 
mene samo 4 K. 06 fii. ili 2 for. 03 nő., jedan paklec iz- 
vrstnog pamuka druge vreti isto lakó 10 Sirene stare vage 

3 К. 70 fii. ili 1 for. 85 nő.
Neka nijrdan tkalac i seljak ne propusti, da si nabavi kod 
mene pamuka. Iz varaldinske tvomice: platno za plahte i 
za svaku porabu 156 cmt. Siroko metar samo jednu krunu, 
К 1.—. Platno 76 cmt. Siroko dobre vreti 44 fil. metar. 
Preporuőujem evője bogato ekladiSte manufakturne robe kao 
gunjeve, poplone, ieneke i muike konfekcije, 8»*Sira, cipela, 
putnih potrebStina, igraőke, galanterijske i pomodne robe i 

konca za novorodjenőad.
Varaídineka jeftinoőa. Trgovaőka kuéa (Waarenhaus)

L A Z A R  D E U T SC H ,
Franjevaéki trg br. 6. — Telefon br. 42.

909 4 - *  _______

979/908. Árverési hirdetmén
Alulírott bírósági végrehajló 

évi LX. t. ez. 102 §-a érielmébe 
közhírré leszi, hogy a csáklornya 
rásbiróság 1908. évi V. 482. és 
végzése következtében dr. Tam 
perlaki lakos ügyvéd által képvi 
Sostarics Pálné perlaki lakós jav* 
és 409 kor. jár. erejéig 1908. évi 
30-án foganatosított kielégítési v 
utján lefoglalt s 1591 koronár 
szobabútor, fehérneműből álló 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a csáktorny; 
rásbiróság 1908. V. 481 és 482 sí 
zése folytán 1750’és 409 kor. tőkeki 
és ennek járulékai erejéig Csákion 
Festetics-utca sz. házánál leend 
lésére

1909. évi január hó 5-én délelőtt 9 é
határidőül kitüzetik és ahhoz a ve 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel 
meg, hogy az érintett ingóságok 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai é 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
becsáron alul is el fognak adatni

V endéglőeőh r é s z i r e  l
Tű nélkül Játszó

Gramofonok,
gramofon lemezek és 

automatikus gramofonok
m e ly e k  c s a k  10 f i l lé r  b e d o b á s a  u tá n  já t s z a n a k .

KAPHATÓK : 873 « - 7

talányos áron, rfczl«H!z«Msr<
GRANER TESTVÉREKNÉL

c s Ak t o r n v á n .



Fischkandel Leó szűcs
............ VARAZIDIN, VIDOVSZKI-TÉR 4. ~

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy Berlinben 
e szakmában töltött 15 esztendő után fenti helyen levő saját házamban 
önnállósitottam magam.

Készítek mindennemű szőrme-boát, utazó- és városi bundát, lábzsákot, 
úgyszintén női kabátot mérték után. Bármily javítást, általában e szakba vágó 
minden munkál elvállalok és lelkiismeretesen és jutányosán végzem..

Elvállalok mindennemű szőrmeárut szakszerű nyári megőrzésre, melyekért 
megfelelő anyagi felelősséget vállalok.

Legmagasabb áron veszek mindennemű vadat.
A legpontosabb kiszolgálást biztosítva, kérem minél számosabb meg

bízásaikat.
Teljes tisztelettel

887 e-е Fischkandel Leó sztics.

Bővebb felvilágosítást ad szívességből Csáktornyán : j 
Masztnak József, Kossuth Lajos-utca 13. ,

Bzőlőoltvány, amerikai és hazat 
veeezőeladáeí hirdetmény.

A n a g y m é ltó s á g ú  F ö ld m iv e lé s ü g y i M in is z t é r iu m  
6 0 9 0 0 /18 9 6 . s z im u  s z o k v á n y  re n d e le t*  s z e r in t

válogatott első osztályú sima és gyökeres

RIpária-Portalis, Rupestris-Monticola és 
Vitis-Solonis

amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra ne
mesített, fenti rendeletnek mindenben megíelelő a 

legkiválóbb bor és csemege fajú

gyökeres f is  és zőldoltványok
úgyszintén h a z a i s im a  é s  gy&kcrca v e s s z ő k  ke
rülnek nálunk ezen évben nagymennyiségben eladásra.

Badacsonyvidiki Szolötelep kezessége,
Capolcza, (a Balaton mellett.)

859 9 - 2 6

Igazán HONI gyártmányú

kosár és fonott 
bútorok,

különösen utazó-, kettős fedelű 
és egyőbb kosár, továbbá gyé- 

I kény, vessző, spanyolnád és bam
buszból készült gyönyörű kivitelű 
bútor, végül változatos dísztárgy 

jutányos áron kapható:

Kotfr (s fosott - bútor 
7.. telepen

M  и  R  A  V  X D .
1 á l l o m á s :

Kotor-Hleódomboru.
Kívánatra árjegyzék ingyen és 

bérmentve.
Nyomatott Fischei Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

jttz* 6 ftUeladás
Muraszerdahelyen levő

Vendéglő házán,
továbbá 26 hold föld és rét
ből álló birtokom e la d a n d ó .

Maschanzljer Zsigmond
Ш 2—2 Muraszerdahely.

Vadászok ügyeimébe.
fegyvereb, revolvereb30-50 százalékkal

olcsóbban kaphatók nálam, mintha 
másutt részletfizetésre vásárolna.

Kérje ingyen és bementve legnjjabb árjegyzékemet
Halászati, vadászati, torna, v í v ó  és egyéb 

felszerelésekből állandóan dús raktár.

Földes L.
fegyver és sportcikkek üzlete.

Budapest, II. Rákóczy-ut 6.
naponta 100 csomagot küldök vidíkro.
2 0  koronán aluli rendelések, csakis a pénz 

előzetes beküldéee mellett eazközöthetők.
607 48—52
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