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ttsi e* t 1 . teszik azt ta lán  —  ha ugyan  igaz —  az m egvéd te  egész Európát ,  m iko r  a r r a  szükség
ü l l ő r e  m a g y a r O K .  albán törzseknél.  Szóval,  hogy igen is léte- volt a tö rök - ta tá r  inváziótól.

A g y o r s v o n a t  egv u tó b ó l  fül tvent s az ZÜ' lk Van k u l lű r á n k ’ m é 8 Pedi8 íe Í|e tl> s  la ssan - la ssan ,  lépésrő l - lépésre  s ikerü l  
irwtabá»h!íi я т т 1л ^  - I - 1  ̂ I , iA v:m «rodalmunk,  melyet m ár  a külföld sem  mégis  m a jd  leküzden i  azt  a h azug  befo-

n , . , j, gl >Zhs 8 . . Uzza tagadhat  le, noha  igyekeznek neves  Íróink lyásl és vé lem ényt ,  m elye t  épen  szom szé-

s é g d  b a b é r t  sze rezzenek  ’a inagvaí  ’ virtus- m ű v e l , . m in t  , a u s l r i a t u ' vagyis  o sz t r ák  Írók da ink  ö nös  é rdekből  g y akoro l lak  a kül- 
„  , «V m ű v é t  bem uta tn i ,  van m ű v észe tü n k  s neves  tő idre s így mégis  e lé r iük  cé lunkat ,  hogy

na \  a n e v n t  0ö m e ^ csa a m űvésze ink  s van, ami m ár a legm agasabb  eli smer jék  jogos  léte lünket ,  j o g u n k a t  ez or-
s p ° г о 1 j u g  s rovi esen a magyar  ku l id ra  iskoláját igazolja, sp o r tu n k ,  mely  szagban  u ra lkodha tn i ,  jogunka t  függetlensé-

SZb ' 1 1 П|1Р^ ® P~H első  helyen áll a m űvel t  országok  verse- günkhöz ,  n y e lvünkhöz ,  nemzet i  s a |á to s sá -  
rő l- lépésre  a külföldet , mely  m akacsul  és nyébei,  g a in k h o .  való  r a g a sz k o d á su n k n a k .
n y a k a s a n  de sehogysem  akar ja  ehsm erm  A spo r t  indu l t  el tehát , hogy ismét Előre  m a g y a r o k ! Az új e sz tendő  zöldülő  
é e treva  ó s ág u n k a  nyugati  ku l tú ránka t ,  sza- dicsőséget  szerezzen a m ag y a r  lobogónak, rem énység fá ja  nagy s ikerre l biz ta t a jöven-  
bad óná l ló  ne m z e ta lk o lá s ra  való képessé- m int  szerzett  akkor,  m ikor  az O lym piádon  dőben.  E l ismerés t ,  hirt, d ic sőséget Ígér s 
^Uílket m é r te  össze az egész világ i ljúsága  testi v isszaál lí tá sát a m a  régm últ  időknek,  m iko r

Az az év század o s  hazug  h ír szolgála t, ; ere jé t s sporlheli képességét . Most F ran c ia -  a m agya r  nép  rettegett, e l i sm er t  s dicsöitet t 
mely  jó osztrák  s zo m s zéd u n k  makináció ja  k ö - ! ország. O laszország  és Anglia népéve l  a k a j ja  volt az  egész m ű v e l t  E u ró p áb an .  Ha m ind-  
v e tkez lében  foly tonosan ham is  hírekkel ve- megismer te tn i ,  hogy m enny i t  ha lad t  a m a-  nyá ján  dolgozni fogunk s igyekszünk ,  hogy 
zette tévú tra  a m űve l t  külföldet, ró lunk s gyár  testi ügyesség s tia a M agyarok Is tene méltók  legyünk a m a  régi trad íc iókhoz ,  mely  
ténykedése inkrő l ,  megnehez í t i  s m in t e g y , megsegít, ta lán  m agá t  az angolt  is megta - e n e rg iá n k a t  táplá lja , ha  mi is ré szt  kívá- 
sú lyos  kö lönckén t  nehezedik  azok m u n k á l -  i rútja, hogy telje a m agyar  verseny t ,  mely  n u n k  abból a dicső tör téne tből,  m e ly  ha -
k o d ásá ra ,  kik be akar ják  bizonyítani,  hogy pedig a sport  am a  ágában ,  m elyben  m ost  z ánk  m ú lt já t  je llemzi,  a k k o r  ez a rem én y -
nem  igaz az, mit Becsből ró lunk  terjeszte- k íván  mérkőzn i  a m agya r  erő  s tehetség , a ségünk  bízvást  te ljesedésbe  fog m e n n i : m in 
nék. hogy B udapes ten  a csikósok m á r  nem legrégibb s am ely  nem zH  a n n a k  a lapvető je ,  d e n ’ in lr ika  s m in d en  e l lenkező  a k a r a t  mel-
szágu ldoznak  villogó gatyákkal  kezükben ,  megte remtő je .  A.. I lett is, m e r t  a m ag v a r  erői,  le lem éuyessé -
tajtékzó, félig vad p a r pákon. Hogy az sem A nagy nem zetek  m in d en  té ren  f e n s ö b b -1 get, ősi energiá t,  ha  mi m a g u n k  is úgy 
á llhatja  m á r  meg helyét, hogy a vad m énesek  ! seggel tek in tenek reánk,  m agyarokra .  Arra  ak a r ju k ,  sem m ifé le  idegen erő  m eg nem  
ott legelnek valahol az A ndrássy-ú t  kellős a m a ro k n y i  nemzetre ,  mely ime évez red i tö rhe t i ,  
közepén s a kan ás zo k  s betyárok h o rd á |a  óla  befészkelte m agá t  a K árpá tok  a l jában  a; Előre m ag y a ro k  !
nem  rémi Igét i a já róke lő  közönséget s fényé- D una  és Tisza közén és sem m ifé le  nyomás-1 __________
geti testi épségét. N em  igaz az, hogy a nak nem  engedve,  sem m ifé le  befolyás előtt i . ,  , ,
v adhús  még m ind ig  legkedvencebb  e lede lünk  meg nem  ha jo lva ,  meg tud ta  ime őrizni A  JÖ JjyZ ÖK  SZ t lO Ü U SÜ ga.

j s 'ótejtől ra g u n k  he a h a ta lm as  á ld o m áso k  mind  a mai napig  eredet i egyéniségét,  füg- Z a lav á rm eg y e  tö rvényha tóság i  bizott- 
után,  az sem  va lósz ínű  ma m ár,  hogy fele- getlenségét,  önállóságát,  meg tu d ta  védeni sági közgyűlése  a m ag y a r  királyi belügy- 
ségét úgy rabo l ja  el a m ag y a r  legény, m in t  országá t  m in d en  külső beavatkozástó l ,  sőt J minisz ter  rende le téhez  képest a jegyzők

~ ki, nem viszek neki semmit, nem is adok, de azt Sok huza-vona után abban állapodtunk meg:
A z  é n  k e r e s z t m i m .  kikötöm magomnak, hogy az első nadrágot é n : Orbán legyen. (Komoly és mély értelmet kifejező

j fogom beszerezni számára. név ! ? . . . )
Irta: Radly Mihály. Ebben aztán megnyugodtam. Hogy ebben egyetértőnk oka ez:

Az alábbi rövid levelet kaptamegy jó isme- . n Délutá"ra megérkeztem barátomhoz Nagyon Barátomnak volt egy dédapja, aki szintén e
Fősömtől • szívélyesen fogadott nejével együtt. Természetesen tisztes nevet viselte s egész éleién át a Fortuna

Kedves Barátom ! rö8,ön az újszülött honpolgár iránt érdeklődtem, karjai közt himbálódzolt s mint dúsgazdag ember
Kereszt papa ! ! Ее 's mulalli,k. mondták: szép gyerek s az halt meg. Hátha a kis kereszfiú is örökli e jó tu-
1 keresztmama ! apjához hasonlít. Ezt aztán én is helybenhagytam, lajdonságát az ősnek?

fiú ! ! ! di‘cáríí ar\nak’ j 10«  T mmÍ hx ? T '6iJ T  lUi la,k Erre én rögtön felugrottam helyemről, hiva-
Mu éjjel 10 óra 15 perckor született. szemeim köztük fe fedezni. Pedig eléggé erő tét- tajos pözbjl vágtam magam, tudtára adtam nevét
Minden jól van. ?6ket’ Alighanem az utazástól gyengülhettek g eIkezdtem el6lte hévvel szavalni :

E...........  ,ПеЦ ‘Ilyen előzmények után leültünk egy pohár ‘ Fortuna szekerén .majd« okosan ülj
Tehát keresztapa volnék ? Nagyszerű ! Gon- beszélgetésre. Kérdeztem barátomtól, milyen nevet Egy forgasd tengelyét, hogy fel ne dűlj ! 

dolkodom, vájjon micsoda kötelességeket is ró szándékozik neki adni? Azt mondja, 6 csak a S neve Orbán lett.
reám ez a megtiszteltetés? Eszembe jutott vala- komoly és mély értelmet kifejező nevet szereti. Megtettük az előkészületeket a keresztelésre,
mikor, még a jobb időkből, a katekizmusból tanul- Jegyen Barnabás! Egy intézkedénk, hogy én is jelen legyek
taknak ama része, miszerint a keresztszülők ke- Micsoda? — kiáltám, Barnabás? Az a gyilkos? annál, az esetleges s előre nem látott ügyek le-
resztgyermekeiknek vallásos neveléséről tartoznak (Eszembe jutott a bibliai Barnabás, akit, mint bonyolítása végett, 
gondoskodni — ha azt a szülők elmulasztanák. többszörös gyilkost, Krisztus helyett szabadon bo- El is mentem.

Ha csak annyiból áll az egész, szívesen el- csatoltak.) Megbolondultál? Ilven nevet wkaisz le Megkezdődött a kereszlelés. Az első proces-
íogadom. E feletti örömemben rögtön el is hatá- adni az én keresztfiamnak? No még csak ez kel- szus a vízzel való leöntés elmúlott. Igaz ugyan, 
roztam. megnézem az én keresztfiamat. Csomagolok lene! Inkább lemondok a keresztapaságról, mint- a kis keresztfiu felemelte vétó szavát s bizonyos 
я a legközelebbi vonattal utazom. sem egy oly ember nevét viselje, akit a biblia is tiltó mozdulatokat végzett, de ez nekünk nem

Tudja Isten, én némileg »pch«-es ember megbélyegzett! tűnt fel, mert utóvégre is csak tiltakozhatik az
vagyok. T. i. akármikor is utazom, esik az eeő. Legyen inkább Jenő, mondám szerényen, ellen, hogy már kis korában a fejét mossák. Lesz
Magától értetődik, esett most is. Miit? kiáll barátom. Jenőő? Julius 13-án legyen arra alkalom, ha majd felnő! Megmossák azt Ы-

Útközben azon tűnődtem, mikép fogok beál- a névnapja? Tudod te, bogy a 13 szerencsétlen zony többször is! Másképpen ! 
lítani barátomhoz, mikor semmi ajándékot nem szám? Talán azt akarod, hogy keresztfiad egész Ámde, midőn a hamuval való behintés s az
viszek a leendő kis keresztfiúnak! életén át szerencsétlen legyen? Ezt egy kereszt- olajjal való bekenés után kis fejecskéjét erősen

Adok neki aranyat gondoltam. De ekkor meg *Pa kívánhatja ! ? Beláttam, elszóltam magam. Eb- odadörzsölte vánkosához, hogy még nyoma se
eszembe jutott igen hogy az apja elvegye tőle ben meg őneki van van igtza. látszott annak a bizonyos műtétnek, amelyen ke-
és elköltse? Hogyne í’ Sokáig töprenkedtem azonj Csendesen meghúzódva tettem fel újból a resztül ment, meg nem állhattam, hogy efelett
vájjon mii is vihetnék neki? Végül oda lyukadtam kérdést: de hát mi is legyen a neve? való megbotránkozásomnak kifejezést :ie adjak.



és segédjegyzők évenkénti rendes sza
badsagáról szabályrendeletet alkotott. Ki a 
jegyző munkálkodását ismeri, megnyugvás
sal fogadja e hirt, mert bizonyos, hogy az 
országban egy tisztviselőt sem köti le any* 
nyira a hivatalos ténykedés, mint a jegyzőt. 
Egy tisztviselőtől sem kíván felettes ható
sága annyi szaktudást, annyi önfeláldozást, 
mint a jegyzőtől. Oly terhek feküsznek a 
jegyző vállaiП, oly sok felé tartozik felelős
séggel, hogy szinte csodaszámba megy, mi
képen bírja ezt a rengeteg munkát. Az! 
agyoncsigázott jegyző, hogy munkáján némi
leg segítsen, sok esetben sajátjaitól elvont 
pénzből fogad munkaerőt, hacsak nem 
akarja azt. hogy idő előtt tönkre menjen. A 
jegyző erkölcsi feladata végtelen. A kormány
zati ágak véghatározatai sok esetben a 
jegyző kezén át jutnak érvényre s számta
lanszor egyedül a jegyző szakképzettségétől, 
erkölcsi érzésétől függ egy fontos kormány
rendelet vagy intézkedés célszerű és hasznos 
keresztülvitele. Ma a jegyzői hivatal a leg
különfélébb kormányzati ágazatok találkozó 
helye. Tudniillik a kormány, a törvényható
ságiszabályrendeletek, a törvény paragratusai 
itt lépnek a praktikus életbe; itt kell elosz
latni a minden újítással fellépő bizalmatlan
ságot s leküzdeni a törvény, rendelet alko
tásánál előre nem látott akadályokat. Ma a 
jegyző egyszersmind pap, bíró, gyám, finánc 
stb.; oly sokoldalú a tevékenysége, hogyha 
nem községi iroda volna, bizonyára 3 —4 
előadó megjelelő segédszemélyzettel végezné 
el ezen munkát. És mit kap ellenértékűi az 
agyondolgozott jegyző? Évi 1600 korona 
fizetést és csekély, sokak által annyira iri
gyelt mellékjövedelmet. Ezért neki távol a 
civilizációtól kell egész életét eltöltenie, min
dennemű és rangú hivatalnak dolgoznia.

Azzal, hogy a miniszter elrendelte a 
szabadságidő szabályozását, quasi elismerte 
a jegyzők emberleletti munkáját s egyelőre 
legalább ez úton akarja oly helyzetbe jut
tatni őket, mint a többi tisztviselőket. így 
legalább az agyonsanyargatott jegyző kipi
henheti a szakadatlan robotolást s szellemi 
táplálék gyűjtésére is jut némi idő. Ami 
pedig a tő, nem kell majd könyörögnie sem

képviselőtestületnek, sem főszolgabírónak, ha 
szabadságra akar menni. Valóban most, hogy 
országszerte rendezik a szabadságidőt, nem 
tudunk eléggé csodálkozni azon, hogy ezen 
derék tisztviselői kar, mely kevés fizetés 
mellett kénytelen a legelhagyatoltabb helye
ken a legkülönfélébb társadalmi missiót vé
gezni, miért volt mostanáig oly mostohául 
kezelve. Mert valóban: ha van tisztviselői kar, 
mely méltánylást érdemel és melynek hely
zete tűrhetetlen, elsősorban a jegyzői kar az.

Balázs József.

Olcsó liust a népnek!
Különösen cseng fülünkben a sok »hus- 

drágaság« és a »husinség« után az a jelige, 
melyet a »Házinyultenyésztők Országos Szö
vetsége« irt zászlajára. A házinyultenyésztés 
segélyével a vidéki, sőt a városi lakó is 
maga termelheti husszükségletét, vagy an
nak egy részét, különös költség nélkül, ami 
a mostani magas húsárak mellett figyelemre 
méltó dolog. Külföldön, de különösen Fran
ciaországban és Angliában minden rangú 
polgár mindennapi ételrendjében helyet foglal 
a házinyulhus, amely olcsósága mellett izle- 
tesebb és táplálóbb a szárnyasok húsánál is.

A racionális nyultenyésztés mellett a 
házinyul a legtisztább házi állat, amely sem 
gilisztát, kukacot nem esz meg, mint a 
baromfi, sem moslékhoz nem jut, mint a 
malac, elkülönített almozott tiszta rekeszes 
ólakban tenyész. Minden egyéb húst szol
gáltató háziállatunkkal szemben az az elő
nye, hogy tenyésztéséhez rendkívül kevés 
hely kell, hogy igénytelen a takarmányozás 
és gondozás tekintetében, hogy rendkívül 
szapora, hogy értékes prémet szolgáltató 
gereznájával is fizet termelőjének, hogy vem- 
hessége csak l hónapig tart.

Látjuk ezekből, hogy számtalan elő
nyénél fogva nemcsak a saját husszükség- 
letünket fedezhetjük tenyésztésével, hanem 
gazdasági mellékágazulként folytatva szép 
jövedelemre tehetünk szert segélyével.

Míg megfogyott marhaállományunk sza
porítására 4 —5 évre lesz szükségünk, ad-

Hát még, amidőn szájába a sót tették! Azt 
a keseiű arcot kellett volna látni! No iszen !

Feltettem magamban e kérdést: talán csak 
nem az apjától átöröklött antiklerikális eszmék 
nyilvánulnak meg benne ily korán ?

A pap is észrevette a kis lurkónak csintevé- 
seit s fejbólingatva mondja: »Ez a gyermek ellen
sége lesz a papoknak ! Én már látom !«

Nem a legkellemesebb benyomások után 
távoztam a keresztelés színhelyéről.

Az utón még az a szerencse ért bennünket, 
hogy legelőször is egy vén aszonyba botlottunk.

No, még csak az kellett hozzá !
Rögtön megérlelődött bennem az a tudat, 

ezt a gyereket akármi módon, de szerencsétlenség 
fogja érni.

De azért ily körülmények között is szeren
csésen hazaérkeztünk.

Következett a keresztelés utáni szokásos 
lakoma.

Beszélgetés közben pályát választottunk szá
mára. Előjött a szó mindenről. Mérnököt, papot 
akartak belőle faragni.

Végre mégis úgy határoztunk : tanító legyen 
belőle. Igaz, nehéz és tövises pálya, ámde szerény 
megélhetést c.-»ak nyújt az embernek.

A pályaválasztás is megtörtént.
Tanító lesz.
E szóra a kis kereszfiu. aki eddig csendesen 

szendergett, hirtelen felriadt álmából s keservesen 
sírni kezdett. Alig tudtuk lecsitítani.

Nem vagyok babonás, de ez már mégis sok ! 
Ennek a gyereknek, úgy látszik, nem tetszik ez a 
pálya! Fél tőle! Mintha csak értené. Borzasztó! 
Ha e gyerekkel nein lesz haj, akkor senkivel sem !

Gondolkodva a történteken s bizonyos képzet
kapcsolódásokkal eltelve, nyugodni tértem.

A fiúból ifjú lesz. Iskoláját elvégzi s állást 
foglal. Az iskola padjairól magával hozott lelke
sedése megszűnik. Csalódás éri mindenütt s min
denben.

Nincs egyetlen jó barátja s támogatója. Tel
jesen magára van utalva. Küzd, küzköd a megél
hetésért, de mindig csak a balszerencse üldözi.

Végül, hogy a sors mostoha csapásai elől 
megszabaduljon, a halálba menekül, öngyilkos
ságra gondol.

Látom miként határozza el magát a végsőre! 
Látom miként szorítja pisztolyát agyához !

Még egyszer körülnéz!
Egy csattanást hallok... s őt a földön fekve 

vérző homlokkal látom . . . .
Hideg borzongás fut végig tagjaimon. Fejem 

j nehéz s a csattanásra — felébredek !
Takaróm leesett rólam, azért e hideg horzongatás, 
a csattanás pedig : ablakcsapkodás ! . . .

Szinte megkönnyebülve lélegzeltem fel. Fel
izgatott fantáziám szülte e rossz álmot.

Tehát csak álom volt! Hála neked Istenein !
Felülve ágyamban, kezem összetéve halkan 

; fohászkodom :
Óh Uram ! Mindenható Isten ! Megalkotója 

mindennek ! Te őrködől fölöttünk. Tetóled függ 
j sorsunk! Megengednéd e, hogy az én ártatlan kis 
keresztfiam ily megpróbáltatáson menjen keresztül? 

j Ugy-e nem ?

dig a házinyúlállományunkat s így a terme
lendő hús mennyiségét egy év alatt meg
sokszorozhatjuk, mert a házinyulat évente 
négyszer is befedezhetjük s a fiák életök 
nyolcadik hónapjában már ismét ivarérettek. 
Mindenki, aki egy kis félreeső zuggal ren
delkezik, udvarában fogjon a nyultenyész- 
téshe2.

A Szövetség minden érdeklődőnek in
gyen fölvilágosílással szolgál ebben az ügy
ben. Ingyen megküldi minden érdeklődőnek : 
»Házinyultenyésztő« című könyvecskéjét, 
melyből a házinyultenyésztést megtanulhat
juk ; a »Házinyultenyésztés és értékesítés«
c. hivatalos szaklapjának mutatványszámát, 
mely minden tenyésztőnek szükséges tenni
valókat közöl. Csillaghegyi 300 rekeszes 
nyultelepét minden érdeklődő megtekintheti. 
Mérsékelt áron ad bárkinek jó tenyészanya- 
got, sőt vagyontalanoknak teljesen ingyen.

Megveszi a termelt husnyulaKat; házi- 
nyulhusl árusít a Székesfőváros központi 
vásárcsarnokában ; gereznákat kidolgoz és 
értékesít.

K Ü L Ö N  F É L É  K.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXVIII-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük az előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fen- 
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter Samuelty Ottó Csáktornyái kir. al- 
járásbírót a Vili fiz. osztály 3-ik fokozatába 
járásbírónak nevezte ki.

—  Nyugdíjazás. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Kissné Schwarc- 
leitner Malvin Kornélia Csáktornyái áll polg. 
iskolai tanítónőnek évi 1560 К nyugdíjat 
utalványozott.

—  Meghívó. A »Csáktornyái Társaskör« 
folyó hó 8-án délután 4 órakor tartja meg 
saját helyiségében rendes közgyűlését, amelyre 
a tag urakat tisztelettel meghívja: Csáktor
nya, 1911. évi január hó 1-én. Zakál Henrik 
elnök. Fejér Jenő titkár. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Zárszámadások előter
jesztése és megvizsgálása. 3. Költségvetés 
megállapítása. 4. Jelölő-bizottság kiküldése.
5. Tisztujítás. 6. Az új vendéglőssel való 
helyiség-bérleti szerződés megkötése. 7. A 
házi rendszabályok megállapítása. 8 Hírla
poknak árverés útján való albérletbe adása.
9. Netáni indítványok. — Minden közgyűlés 
akkor határozatképes— kivéve a feloszlatás 
esetét — ha azon a választmánnyal együtt 
legalább is egy negyede a lagoknak van 
jelen. Határozatképtelenség esetén a köz
gyűlés folyó hó 15-én d. u. 4 órakor log 
ugyanazon tárgysorozattal megtartatni, ame
lyen a megjelentek számára való tekintet 
nélkül hozatnak érvényes határozatok.

— Tanügyi kinevezés és áthelyezés. A
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kinevezte Csizsek Gusztáv okleveles tanítót 
a nyirvölgyi áll el. népiskolához rendes 
tanítónak ; továbbá álhelyezte Gombás Ist
ván nyirvölgyi áll. el. népiskolai tanítót a 
bőnyrétalapi áll. el. iskolához.

— Kinevezés. A keresk. m. kir mi
niszter Oravecz Győző mérnököt a kőmives, 
kőfaragó és ácsmesteri képzettség megvizs
gálására Zalaegerszegen szervezel! bizoltság

Itagjává nevezte ki.



•  A

— Meghívó. A Muraközi Tiszti -Ön
segélyző Szövetkezet 1911. évi január 
hó 29-én d. e. 11 órakor az áll. nép
iskolában közgyűlést tárt a következő tárgy
sorozattal : Igazgatóság évi jelentése s a 
tiszta jövedelem felosztására vonatkozó ter
vezet benyújtása. A felügyelő-bizottság jelen
tése, a számadások és mérleg helybenha
gyása s a felmentvény megadása. Felügyelő
bizottság 3̂ tag) és 1 póttag választása. Eset
leges (eloszlás tárgyalása. Indítványok. Csák
tornya, 1911. január hó 7-én Zrínyi Károly 
elnök.

— Tánciskola. Mayersberg Frida (Ador
ján Sándorné) holnap kezdi meg a táncta
nítást. Beiratkozásokat lakásán (Zrínyi szálló 
9 sz.) íogad.

— A népszámlálás koréból. Ligetvár 
lakosságának száma 1176 (f 210), Henis- 
falváé 386 (f 30), Drávasiklósé 612 (f 110).

— A kereskedötanoncok óktatása. A
helybeli iparostanonciskolában a jövő héttől 
kezdve a tanoncok rajzpótló oktatása nem 
szerdán, hanem szombaton este lesz 5 —7 
óráig. így a hitoktatás is szombat helyett 
szerdán este történik.

— A kotori pásztorjáték. A kotori 
községi iskola tanítói és óvónői, lelkesítve 
a magyarosítás és vallás erkölcsös-nevelés 
nemes eszméitől, nagy buzgósággal, semmi 
fáradságot nem kiméivé, a múlt év kará
csonyán 3 alkalommal »Pásztorjátékot« ren
dezett az iskola és óvoda növendékeivel a 
szegény betegek javára Több százan gyö
nyörködtek a kis gyermekek ügyeskedésé
ben, kedvességében és magyaros beszédében. 
A kitünően sikerült előadás anyagi tekin
tetben is fényes eredménnyel járt. Felülfi
zetni a következők szíveskedtek: Imrei 
Ferenc, Lajtman György, Lipnyák Ignác 440 
—440 K; özv. Farkas Jánosné 3 80 К ; 
Vlasies Rókus 3 40 К ; Pol Iák Henrik, Radó 
Artúr 2—2 К ; Rerger Manóné, Hei- 
mer Károly, N. N. Matiánec Károly, 
Matiánec József 140— 140 K; Widerman 
Ferenc, Bellovics Márkusné, Nemes Jenő, 
Petrác N 1 — 1 K, Hagemann N.-né, Vlasies 
Rémusné. Tóth István, Gombos Géza, Hüli 
Cili, Martincsevics Juliska, Rlau Janka, Se- 
bestény Anna 80—80 fill.; Nagy József, Nagy 
Lajos, Koszlolic Sándor, Lisziák András, 
Podvezanec Ferencné 60 — 60 fill.; Szí Iád i 
Flórián, Cséry Ilona, Hoecker Ferencné, 
Rodek Károly, Sebestyén István 40—40 fill.; 
Volár Mihály 10 fill »Újlaki Hirschler fiai« 
cég pedig a színház készítéséhez szükséges 
összes la és deszkanemüeket. Akiknek a 
rendezőség ez úton is hálás köszönetét mond.

— Megégett gyermek. Muraszerdahe- 
lyen Robb Imre 5 éves Teréz lánykája m. 
hó 23-án délben a konyhában a takarék
tűzhely mellett állván, ruhája lángot fogott, 
minek következtében a szenvedett égési 
sebek folytán a kislányka karácsony éjjelén 
meghalt. Miután gondatlanság esete látszik 
fennforogni, a gyermekei felboncollák s a 
szülők ellen az eljárást hivatalból megindí
tották

— Balatonfüred nem fejlődik. Az öröm, 
mely az összes lapokat, annak a révén átjárta, 
hogy Ralatonfüredel kibérelték s hogy en
nek kövelkezlébeu a fürdő mesésen átalakul, 
korai volt. Most kisül, hogy az egész egy 
fővárosi újság korai híradása volt, mely 
ugyanannak a lapnak mostani értesüllsége 
szerint üres szappanbuboréknak bizonyult 
A kérdéses budapesti cégnek csak szándéka 
volt Ralatonfüredet megvenni, de a bérletből 
semmi se lett. így tehát Balatonfüred fejlő

déséről táplált szép reményeink hiú ábrán
doknak bizonyultak.

— Kálvineum. A magyar református 
lelkészek nagyszabású mozgalmat indítottak 
a lelkészárvák számára »Kálvineum« név 
alatt építendő árva otthon létesítése iránt. 
A ref. lelkészt özvegyek ugyanis évi 500,— 
a lelkészárvák évi 100, — ha egész árvák, 
150 К gyámdíjat kapnak, amiből a mai vi
szonyok között megélni, nevelésükről, tanít
tatásukról gondoskodni teljes lehetetlenség. 
Ez égető szükség orvoslására a lelkészek 
100.000 К alapítványt tettek az intézmény 
megalapozására; egyes városok nagyobb 
összegeket ajánlottak meg a városukban lé
tesítendő leány, illetve fiúinternátus számára. 
A társadalom legszélesebb rétegei mozdultak 
meg az áldozatos támogatásra, a lelkészek 
mindenfelé hangversenyeket rendeznek a 
cél javára, kérő szózatot intéznek a váro
sokhoz, megyékhez, pénzintézetekhez s gyűjtő 
iveket bocsátottak ki az emberbaráti szivek
hez. Teljes tudatában annak, mit tett a 
református lelkészt kar 400 év óta a magyar 
irodalom, tudomány, kultúra, népnevelés, 
népjóléti s közgazdasági fellendülés terén 
ezek szolgálatában: rokonszenvvel kisérjük 
áldásos mozgalmukat s midőn a nagycél 
megvalósulásához sikert kívánunk, ügyöket 
a társadalom megérdemlett jóindulatába s 
áldozatkészségébe melegen ajánljuk. Adomá
nyok dr. Székely József pénztárnokhoz (Szent- 
mártonkáta, Pest-megye) küldendők.

— Kéményseprő üzlet bérlet. A hely
beli kéményseprő ipar bérletét Sepcsik Zsig- 
mond vette át, kinek lakása Rákóci-u. 54

— A Dr. Richter féle Liniment. Caps. comp. 
(Horgony Pain Expeller) igazi, népszerű háziszerré 
lett, mely számos családban már sok év óta 
mindig készletben van. Hátfájás, csipófájdalom, 
fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Horgony-Li- 
nimenttel való bedörzsölések mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő: 
a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony- 
Linimenttel való bedörzsölése mindig igen jónak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel 
alkalmaztatott bedörzsölésképen az influenza ellen 
is és üvegekben: á К —.80, К 1.40 és К 2.— а 
legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Richter-féle Hor
gony Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) kérni, 
valamint a »Horgony« védjegyre figyelni és csak 
eredeti üveget elfogadni.

— Betörés. A stridóvári jegyzői irodába 
újév éjjelén betörtek. Az iroda asztalainak 
kilosztogalása után az anyakönyvi irodába 
törtek be, hogy innen и pénztári helyiségbe 
hatoljanak. Ennek a szándéknak azonban a 
helyiség hatalmas vasajtaja ellenállott, mire 
a külső fal áttöréséhez fogtak, ebben a mun
kában azonban valószínűleg megzavartattak, 
mert megkezdett munkájékat abba hagyták. 
A betörés áldozata a segédjegyző, akinek 
fiókjából 20 40 К pénzt elloptak. Ezt a pénzt 
előtte való napokban marhalevelek fejében 
szedte be. A letteseket a csendörség nyo
mozza.

— Fenyeget a difteritisz. A szülők 
réme s a gyermekek veszedelme, a difteri
tisz, ijesztget. Újév óta Csáktornyán már 
négy s a szomszédos Drávaszentmihályon 
egy esetben konstalálták az orvosok a kel
lemetlen vendeget. A beteg gyermekek közül 
2 meggyógyult, 1 meghalt, a lobbi gyógyítás 
alatt van. Ha még egy-két eset felmerül, 
járványjelleget ölt a betegség s bezárják . z 
iskolákat

— Kinyomozott lopás. Még 1909. már
cius hó 20 án történt Bottornyán, hogy is
meretlen lettesek Krizsanics Jánosné ottani 
lakos kárára, annak zárt kamrájából 120 К

értékben zsirt és füstölt húst ellopták. A 
szakadatlanúl ébren tartott bűnügyben a na
pokban szenzációs fordulat állott be. A 
csendörség ugyanis kinyomozta, hogy a tet
tesek Fodor Mihály és PintáriC3 Teréz 
voltak. A tettesek a kir. ügyészségnek át
adattak.

$

I R O D A L O M .
— A »Vasárnapi újság« január 8-iki száma 

érdekes képeket közöl a brádi aranybányákról, 
Bartók Lajos síremlékéről, egy pompás sorozatot 
Hopp Ferencz hires exotikus gyűjteményéről, az 
Erzsébetkirályné emlékéről, stb. Szépirodalmi olvas
mányok : Rákosi Viktor regénye, Krúdy Gyula elbe
szélése, Lampért Géza verse, Herman Ottóné cikke 
stb. Egyéb közlemények: báró Kaas Ivor arcképe 
nekrológja és temetésének képe, tárcacikk a hétről 
s a rendes heti rovatok: A »Vasárnapi újság« 
előfizetési ára negyedévre öt korona, a »Világ- 
króniká«-val együtt hat korona. Megrendelhető a 
»Vasárnapi Újság« kiadóhivatalában (Budapest, IV. 
kér., Egyetem-utca 4. szám).

— Az Est. Csak háromnegyed éve is
merjük, de úgy érezzük, mintha mindig 
barátunk lett volna, aki életünk egy napján 
sem hiányzott mellőlünk. Az Est ez a ked
ves, szép, bátor, nobilis barát, aki mindent 
tud, aki minden igazságos ügynek harcos 
barátja. A? Est, amely egy egészen új han
got hozott a magyar jurnalisztika kórusába, 
egy a tömegből kizengő nemes, férfias bari
tont és egy olyan gondolkodási, érzési és 
elmondási elegánciát, amit étidig az olvasó 
nem ismert. Ebben kell páratlan elterjedt
ségének okát keresni és itt van rengeteg 
erkölcsi erejének titka is. Ma Magyarorszá
gon Az Est egyike a legnagyobb tekintélyek
nek Szolid és egyetemes informáltsága cso
dálatos hazai és külföldi hírszolgálata töké
letes Mindent tud Az Est, mindent lát, 
mindent hall és ha csak társadalmi, egyéni, 
vagy politikai szentségekbe nem ütközik 
bele, mindent megir. Írói a magyar lurlap- 
irás krémje. Csupa disztingvált agyvelő, 
csupa ragyogó toll. Ép ezért Az Est akciói, 
amelyek mindig országos érdekek szolgála
tában indulnak, mindig megtalálják útjukat 
a parlamentbe, a társadalomhoz és oda, 
ahol a gyógyszert adják. Mindez különben 
köztudat és csak azért mondtuk itt el, mert 
jól esik elgondolkozni az olyan tökéletes 
szép sikerekről, mint Az Est-é és boldogság 
elismerni egy olyan ragyogó munkát, mint 
a mindennapi Az Est.

Értesítés.
Nagy választékú női és gyer- 

mekkalapraktáromra van szerencsém 
a n. é. hölgyközönség b. figyelmét telhivni

Eredeti párisi m odelleket állan
dóan rakláron tartok.

Átalakításokat valamint gyász- 
és alkalmi kalapokat a legrövidebb idő 
alatt igen jutányos áron készítek.

R itka  a lk a lo m : Női sapkák 5 
koronától feljebb a legfinomabb kivitelig

Nagy válaszlek valódi szőrme árukban 
: Vidéki megrendelések postafordultával teljesittetnek : :  

B. pártfogásukat kérve, maradok 
kiváló tisztelettel:

Kelemen Béla
férfi- é> női divatáruháza Csáktornyán.



XXVIII. Csáktornya, 1911. január 8-ga. Broj 2.
Sve poäiljke, kaj se tiée zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 
lati na íme urednika vu

Csáktornya.

Iz d a te ljs tv o :
knjiáara S tra u s z  S a n d o ra  
kara sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku nedelju.

• Predplatna céna je:

Na celo l e t o ............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert le ti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fel 
racunaju.

Odgovorni urednik:

Z R ÍN Y I K Á R O LY.
Suradnik:

P A T A K I V IK T O R .
Iidatelj i vlastnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Narodno blago vu pesmah i prirecjah.
PrUluákival sem rado od mlada joá 

razgovorom naáeg naroda, pazil sem na nje- 
gove prispodobe i prirééje, pripovesti i za
bave hiátorije. A narodna pesma bila mi je 
uviek draga i mila. Naá narod rado pjeva 
razne pjesme vu cirkvi, ali i na gostovanju 
i pri drugih zabavah éuti je razne pesme, 
как ljubavne, regrutske, átrekarske, ameri- 
kanske, stare i nőve. Imam ih dosta zbranih 
i spisanih vu papíré i éitam je éitam.

Ne samo éitam, nego i prouéavam, 
átudiram. Jesu vu narodnih prireéjah razne 
műdre izreke, spametni odgovori, a vu pes
mah se zrcali celo narodno áivljenje. 2alost 
i veselje, dobrota i teákoéa, sve-sve se ot- 
kriva vu narodnih tvorevinah. Vu timi pismi 
moéi je najti veliko narodno blago duho i 
plemenitog oseéaja.

Da bi mi bilo moguée, iáéi bi prek ce- 
loga Medjimurja i vu svakom selu bi pribral 
skupa ovakova zrnca, ovakove gjungje duáe 
narodne i dal bi jih vu átampu.

íz toga bi lép:; kniga iziála. Lépa kniga, 
velim. Jer ono kaj nije lépő, nebi doálo vu 
knigu. Ono, kaj je vu govoru ili pesmi, 
sm etje , to bi se sikak spustilo vun. Jer 
ga je i smetja vu tóm, как jesu i neoprani 
jeziki vu svötu. Ali toga je prinas po Med- 
jimorju fala Bogu joá malo.

Iáéi bi, velim okolo, i rád bi zbral na
rodno blago vu prireéjah i pesmih. Ali jer 
to nije mogoéno, pozivljem vezda sve dob- 
rovoljne prijatelje, da mi, kaj znaju i éuju, 
spiáeju i poáljeju. Svakomu budem za pos-

lano dal kakov dar, vu novcu ili knigi pre- 
ma dogovoru. Ako áto za koga zna, da ima 
spisane pesme cirkvene ili posvetne, ili ako 
znaju za éloveka, koji éudaj paméuje, od 
negdaánjih naáih stvarih, i njega mi nek 
objavi. Budem mu zahvalen. Narodno blago 
moramo skup zbirati, kaj je vredno i lepő 
na svetlost vun dali, za dober navuk i 
milu zabavu.

Так delaju drugi narodi, tak moramo 
i mi delati vu Medjimorju.

Muraszentmárton.
P u ric s  L u k ács.
administrator fare.

KAJ JE NOVOGA?
—  Prosimo nase postuvanepredplatnike 

naj nam vu novim fertalju predplatne zao&- 
tatke cím predi posleju i predplate ponoviju.

— Zaruki. Sugar Béla kr. porezéinov- 
nik si je zaruéil Pollak Emma gospodjicu, 
Pollak Lipot áparkasse direktora kei iz 
Kotor. — Kovács Illéá kotorski obóinski u- 
Citelj zaruéil je Radii Irén gospodjicu iz 
Kotor.

— Premjestenje. Kraljski ugarski 
ministar od poljodelstvene posle je Viasz 
Nándor csaktornyaiskoga dráavnoga kotars- 
koga áivinara na njegvu proánju u Poáony 
premjestil, na njegvo mesto je Jakots Ber
talan premjedteni iz Vinga.

— Iz gospodjadruztva. Csaktornja- 
iska kráéanjska gospodjadruátva je u mi- 
nuéem Ijetu pred boZiéne svetke med va- 
raáke siromake véé dare rezdelila. I to : 
dvajsíi siromaáka ákolska dieca su tople

éiZme dobile. Crez ovoga med dvajsti siro- 
makov se je pet klafter drv rezdelilo, i tak 
svaki je fertalj klaftera dobil na zimu.

— Ognjí. Cavniőar Matjaá átridovars- 
komu cipelaru iz nepazljivosti se je s «lá
tnom pokrita átala, pojata, kotec vuZgala i 
zgorela. Crez tóga joá i Zivina i krma je 
ognju Zrtva bila. Kvar je do osemsto i dvaj- 
stiosem ko^un, kaj je né bilo osjeguravano. 
— Pergar Gjörgj banjahegjiskomu stanov- 
niku se je hiZa poleg toga skupaspravlene 
goreée kuruzinje vuZgala i né samo s Zu- 
pom pokrita staria, nego i jedna nova kuéia 
hrani i gospodarstvene stvari su zgorele. 
Kvar je jezero i áeststo kurun. Iz van toga 
se je i üobovié Bertalana hiáa i preáa vuZ
gala i áeststo kurun kvara zrokuvala. 
Ognja je Dobovié Bertalanov 14. lét stari 
sin podupiral, koj bi moral od átale lam- 
paáa vuZgati i poleg toga se je nesreéa pri- 
petila. Kvar je tim vékái, jer od dvé gazde 
imetek je samo do jezero kurune bilo os
jeguravano.

— Svadjenje. Kern Ferenc balaton- 
füredski mesarskipomoénik je öve dane u 
jedni tamoánji krémi se zabavljal. U krémi 
su véé muZi bili, kojemi je hotel Kern 
svikak svaditi. Vriedjal, grdil je nje, ali ka- 
da je videl, da slém na nikaj ne ide, na 
stolu stojeéu jednu liternu flaáu je med 
druZtvo hitil. Na to se je svadja van drla, 
kornu je samo Kern bil gubeéi. Na tuliko 
su ga zbili, da su ga morali u vesprémski 
ápital spraviti.

— Strelili su na vlaka. Za boZiéne 
svetke tork poslie podüe poleg Pustaujnép 
obéine na osobavlaka, koj je iz Beéa doáel,

Uspomene na Strigovu.
Spevao: P u ric s  L u k á c s

III. Pozdrav iz Kapelscaka.
Da ste zdravo, mileni poznanci,
Silni bregi, vijugaeti klanci!
Zdravo ! klidem к Vama iz daljine,
A vu ercu veselje mi sine.

Zeljeno vas gledju ofii moje,
Pák vas теге, рак vas redom broje.
Jel1 me znate, jel se spominate,
Da sem pri vas JLivel dane zlate?

Oj ti mili Strigovöak visoki,
Oj Robadi, koj si nad Globoki,
I vi drugi, Sto ste naokolo,
Как stojite veselo, oholo . . . .

Tu vas gledam kod Margité mirno,
A srce tni kuca vruőe, silno,
A du8a mi nad várni preleta,
I miloga pregleda vám svdta.

Da si zdravo itrigovadki svéte I 
Starde stari i ti malo déte . . . .
Prijatelji, brado sroa moga,
Da ste zdravo, fcelim Vám od Boga.

Sumski tat.
Bilo je na badnjak popoldan. Ignác, 

grofov lugar je otiáel u áumu, za da mo- 
Zebitne áumske taté ulovi, jer su iz bliZ- 
njega varaáa éesto dohadjali prutje, a i dr- 
va krast, a baá danas budu si valjda po 
boZiőna drveáca doáli; baá je bilo u áumi 
dosta liepih borovih vrhuncov. Ako je dobri 
stari Nac takove znal u áumi najti, tak je 
postal tak nagel i srdit, da bi mogel po 
njih strielati.

Ovak iáéué, je koracal po íriskem sni- 
egu, kad na jedan krat éuje iz daleka, как 
da netko drvo pili Njegovo tinó uho ga je 
vodilo za glasom i za kratek éas je slal 
pred niekim mladim deékom ili — gospo- 
dinom, jer on je najme bil obuéen u zims- 
ko varaáko odielo. Joá viáe se je Naczaéudil nad 
prevzetnostju toga varaáéanca. on je samo 
mirno dalje pilü na jednem liepem borovem 
vrliuncu, baá как da je áuma njegova; on 
se je dapaée smieáeéi se, obrnul proli Nacu 
te ga je pozdravil francezki : »Ah, bon jour 
monsieur !< — Nac dakako nije francezki 
razmel, ali je рак zalo razmel ga jednom

rukom pograbiti za vrat, a drugom za pilu 
i odpileni borek i grozomorno ga ápotati : 
»Kaj tu delate? — Vi lump vi ! — Vi hun- 
cvu t! Vi — lebudiáto vi I Zár vi varaáki 
potepuhi mislite, da su ta drveáca naroéito 
za vas ovde? — Ha? Mi éemo vám véé 
tu meátriju obustavili! — Vi éete sad iti s 
menőm u grad, к gospodinu grofu, — ste 
me razmeli? — Vi áumski tat, vi !«

Zateéeni mladi éloviek ga jedno vrie- 
me posluáa te ga zaéudjeno, kakti oosve 
neduáan gleda; nu sad pák mu se ipák 
priéme priéinjati, как da je nekaj poéinil, 
kaj nebi bil smel éiniti, pák priéme na pol 
hrvatski, na pol írancezki se izpriőavati : 
»Mille pardons monsieur! lai si зато  — 
odreái une — me comprenez vous ? — 
une pelit — drvo — «

»To vidim« — krikne Nac — »ein 
drugo niti nije moguée iz vaáega klafranja 
razmeli ! — Л kaj ste, bez zamere ? Pemak 
ili englez?«

»Oh — ja vas nerazmeli dobro? — 
Tai dojdi de Paris; ali samo éiniti un vo
yage d' agrément na monsieur le comte. 
Ali il —

»To i,tka maéka razmel« — krikne



su strelili. Kuglja je jednoga obloka zabila, 
i od gl a Za falati su jednoga putnika oranili. 
Do vezda su joS né mogli odluöiti, tko je 
bil puckar.

— Umorstvo. Na boziönim danu 
Farkas Gjörgj i Nagj Elek tapolcaiski zidar- 
skipomoőniki su se skupa sreli na ulici. 
FarkaS je srdit bil na Nagja, koga je na- 
buknul, i potlam je med nje na svadje do- 
Sel red FarkaS je s jednorn batmom tak 
teZke udarce meril na njegvoga protivnika, 
da je Nagj za neStere ure umrl.

— Mladi tol vaj i. Tóth JoZef je u 
Keszthelju pri Grosz Mor cipelaru bil kakti 
inoS. Svaki odveöer, kada je dieli konec bil 
Tóth je uvjek iz doma skoCil i samo kesno 
noö se je nazaj spravil. Njegov gazda je 
dugó né mogel premislili to, gde sprovadja 
njegov inoS noöe, dok na zadnji se je sve 
vanvedrelo. Tóth je kakti vodja bil jedni 
tolvajski diétebandi. V nőéi su hodili vkrast. 
Pod neStere tjedne na tri mestah su nutri 
drli dok su je mogli u Hullám svratiStu 
vloviti i Zandarom prékdati.

— Nesreca. KoöiS Péter zalasantoi 
stanovnik je u zdencu delal. Iz gori su u 
védrici doli puSéavali velike kamenje. Jeden 
takvi, s kamenjemi napunjeni vedriö se je 
med putem gorizamutil i kameni su na 
KoéiSa glavu opali. Nesreéu su niti né s- 
pazili, samo onda, da na veö pitavanje je 
KoöiS nikvoga odgovora njim né dal. Nes- 
retnoga teZaka, kada su ga iz zdenca gori 
donesli, veö je mrtev bil.

— Samoubojni soldat. Hajgato Fe
renc kestheljski honvédhusaru se je nikak 
né dopala soldaöka Zivljenja. Veö je jeden- 
krat skoöil, ali misleöi na posljedice, sam 
se je nazaj povrnul u kasarnu. Niti su ga 
né Slroiali, ali osbiljno su ga opomenuli, da 
ako joS jedenkrat skoöi, dakle onda ne bude 
dobro. Ali momak je nikak né mogel se 
priviknuti soldaöiji, opet je ostavil kasarnu 
i zvun varaSa u facanoSu se je obesil.

— Zalamegjeiskoga cloveka sa- 
moubojstvo u Ameriki. Nagj István 
iendvavaSarheljski ölovek je pred neSteremi 
létmi svojega cieloga imetka prodal i u A- 
meriku iSel. Nagj u novimsvietu je к dob- 
roj sluZbi doSel, na kaj je i njegva supruga 
za njega isla. NeStere miesece, dok je Nagj

Nac te ga prezirnim pogledom od glave do 
pet premieri : »Jeli, horvatski niti magjarski 
neznate, vi fallot, vi — nego ovda se po- 
tepati znate, vi fakin ? — — Napred, marS, 
pred gospodina grofa !« — Veö odpilenoga 
boreka i pilu je nac takajSe sobom ponesel.

Kad je Nac sa svojim zarobljenikom 
do svoje lugarije doSel, koja je bila nieSto 
udaljena od grada, dojde mu naproti njegova 
köi, baS iz grada iduCa te mu na pitanje 
odgovori, da gospodina grofa baS ov hip 
nerna doma. Anda zapre toga svoga Sums- 
koga tata iza toga u nieku komoru u svojoj 
lugariji, dakako pod Zestokim prolestiranjam 
istoga : On hoée partout k- monsieur le 
comte, a ovde je tak tmiöno i hladno — 
brrr I stepe se

Ali strogoga lugara srdce se tim nije 
ganulo : »Zima vam je?« — veil — »da
kako ! — zakaj neostanete radje doma pri 
peöi, nego da hodite po tudjih Sumah drva 
kras t! — No — medjutim — veö vam 
gospodm grof zakuri, da vam bude joS i 
prevruöe ! — — — — «

Veö je bilo dosta tmiöno, kad se je 
grof sa svojom köerkom komtessom Char-

delal i skrbel. blaZeno su Ziveli. Ali Nagj 
je zgubil sluZbu. Za drugo je gledai, ali za- 
badavo je bilo sve, né je mogel dela do- 
biti. On i njegva supruga su u nevolju doSli 
s érez dane su morali gladuvati. Nagy, kada 
je videl, da si nemre sluZbu skrbiti, usta* 
novil je, da se od Zivljenja odstupi. Jeden 
dan, kada mu je supruga né bila doma, 
strelil se. Odmah je umrl.

— Postajanje porez — izvrsbe. 
Lukaö Laslo ministar od fmancije je odre- 
dil, da se u januar rniesecu — za radi 
popis naroda — porez — izvrSbe postajeju.

— Smrt pod bozidnom drevom. 
U Hallen se je strahovita nesreöa pripetila 
vu Goldschmied graditelju familii. Naime 
Goldschmiedovi su boZiöno drvo goripostav- 
Ijali jedini svoji köerki. na veselje mali A- 
gici. U petek su gosti bili pri nji, i zato 
vuZgali su boZiöno drévo. Goldschmiedovi 
su njezine goste vansprevodili, mala pucika 
je к boZiöno drévjo bejZala i trgala je iz 
dréva zlate orehe. Od voska svieöe su vuZ- 
gali deteöju opravu, zabadava je kriöalo 
nesretno diéte, njezine roditelji su se na 
dvoru s gostimi govorili i né su öuli. Dok 
su nazaj doSli u sobu, diéte je na öistoma 
zgorelo i umrlo. Mrtvo tielo je tamo leZalo 
pod boZiönom drévom i céla sóba je u 
plamnu stala.

— Govoreci pas. Letzlingiski Sumar 
ima jednoga Don zvanoga psa, Steri govo
rili zna. Psa su berlinski, od sveuöiliSle pro- 
fessori i od hamburgske zvierinjaka direktor 
iztraZili. Don je na hitroma odgovoril na 
öloveöjim glasu svojemu gazdu. Povedal je 
svoje ime, onda je rekel, da je gladen, ko- 
laöa je prosil, экого pak mira. Pes zna po- 
vedati ove rieöe : jest, né. Zanimivo, da go- 
voreöi pes né mrmlja i né laja.

— Zaklal je svoje diéte. U Debre- 
cenu se je straSno dogodjaj pripetilo decem- 
cer 30-ga dana u Török Gabor äumarskomu 
meätru u hizi. Balogh László trideset léta 
stari stolarskipomoönik, koj je áumaru hiZ- 
nipazitelj bil, je u heptiku trpel, i to ga je 
tak oöemerilo, da, kada je njegva supruga 
iz domov odiála, dvé pucanjem je zaklal 
svoju sedemlét staru dievojku, i onda je 
samoubojstvo hotel na sebe öiniti; u prse 
se strelil, ali kuglja je samo lehkeSe rane

lottom pred grad dosanjkal. Oni su doáli 
od kolodvora, gde su oöekivali komtessinoga 
zaruönika baruna Jules-a iz Pariza. Poöto 
ali ga nije bilo, bili su vrlo zabrinuti. Ba
ron Jules se je posve stalno obeöal dojti, 
dapaöe je i vlaka i uru naznaöil, kad öe 
dojti, a eto sad ga niti s ovim vlakom niti 
s potlaánjim nije bilo, te su radi toga grof i 
njegova kői Charlotta bili uzbunjeni. Mlada 
komtessa se je dapaöe i razplakala : »Ah, 
dragi japek,« — zdihavala je — »ako je 
mozbit naglo zbeteZal, ili mu se je putem 
kakova nesreöa dogodila . . . ja si lo drug- 
öije neznam tolnaöiti, jer un je drugöije to- 
öan u sveml«

Grof ju je batrivel: »Samo se malo 
strpi, veö bude nekakov telegram doáel, koj 
őe nam sve raz'asniti. KuöiS öe se medjutim 
odmah vratiti na kolodvor i onde öekati 
veöernjega vlaka, koj ravniö nije brzi vlak, 
ali bi Jules mogel radi kakovih putem nas- 
taváih neprilikah i Snjim dojti.«

U tóm spomenku su se veö i doeanj- 
kali do grada te njih je posluZnik, koj ih 
je iz sanih pomagal, iznenadil pripoviestju, 
da je gospodin baron Jules, joS odmah po- 
poldan pieäke prispel, pak kad je saznal,

posjeöila. Na pucanje larmu su hiZni nutri 
drli u hiZu i razoruZili nesretnoga, koj je 
vezda veö drugikrat na sebe zdigel revol
ver.  U Spital su ga spravili, gde je povo- 
dom izpijtavanjern valuval, da za radi njeg- 
ve neizlieöive boleste je hotel od Zivota 
dieliti se, i sobom je hotel nesti u grob 
svoju malu dievojku, koju je jako rad imel.

— Ruski razbojnikl. Vu VarSou, u 
franciskani ulicu je jedna terroriSka banda 
u vriéme v noöi к jednomu Zidovskomu 
pékáru u hiZu vdrla. Razbojniki su vmorili 
река Á njegvu suprugu, a dievojku pak su 
na smrt oranili, onda hiZu porobili. Od 
bandite osern ölane su veö vlovili.

— Na smrt zgazjeni vahtar. U 
minuöem Ijetu december 28-ga dana, u sri- 
edu odveöer iz Budapeáta u BraSSo Stropo- 
juöi brzovlak je med Homoród i AlSorakoS 
ätacione odveöer okoli osme ure u velikom 
rneglu Dénes Zigmond vahlara zgazil. Nes- 
retuomu öloveku mrtvo tielo su samo drugi 
dan naSli Seljezniöari.

— Vlovljeni pronevjerenik. Pintje 
Laslo, nótárius iz Magjaróéke oböine, je tri- 
jezero kurune pronevjeril, i skoöil. Zandar- 
stvo ga je december 31-ga dana vlovilo.

— Serbski priestolonasljednik u 
Budapestit. Öandor, serbski kronprinz je 
december 31-ga dana u poldne ob jedni 
uri iz Belgrada u Budapest doSel, i odonut 
se je dalje putuval preko Beöa u Velence. 
Sándor priestolonasljednik je vezda né z- 
davnja ostavil svoju bolestpostelju, i za s- 
voje doktoré predlog se putuje na Lidó, i 
odonut na Riviera.

— Krvava noc. Za boZiöa u petek v 
noöi na Varady-Ianji v morjenoga su naSli 
JuhaS Gjörgj biroSmomaka. Na glavi mu je 
jedoa velika rana bila. Nesretnoga öloveka 
je nepoznati krvnik öisto vanrobil. Odrobil 
mu je s krznom obSivenu bundu, uru i prs- 
tanja. Krvnika po célim orsagu iSöeju.

— Novi konj. Schatz ReZÖ negdi na 
okolici goepodari. December 30-ga dana je 
u Budapest doSel, da u Tatlersalu konja 
kupi. Z njim je iSel i Komjathi Béla nje
gov konjuSar, koj je njegvomu gazdi pri * 
Friedrich Karolj konjtrgovcu jednoga lépoga 
konja zebrái. Schatz je i kupil za osemsto 
kurune konja i Zvalo je prék dal Komjat-

da je gospodin grof sa komtessom se od- 
sanjkal na kolodvor pred njega, je nekam 
otiSel, pak se joS nije vratil.

Ova viest je dakako joS bolje zmieSala 
cieli poloZaj i u joS veöi strah nagnala grola 
i komtessu, jer tko zna kakova mu se je 
nesreöa mogla pripetiti, kad ga joS od nikud 
nema. Anda je dignuto nekoliko ljudih s 
lampaSi i bakljami, koji su imali cielu oko- 
linu okolo grada, i dalje, preiskali, a pro! i 
köerka su do toga muöeö sedeli u sobi te 
gledali na kazalo ure na stieni, koje je veö 
na sedmu uru islo.

Dok su oni tu u tmurnom promatranju 
sedeli, zaöuje se na jeden krat iz hodnika 
larma : »Ovde nikaj nelarmajte, tu niste u 
krömi !« — öuju se rieöi staroga lugara 
Naca, a onda opet uzrujani drugi glas, kakti 
na ovo odgovor: »Meni dali mir — on 
öoviek horrible — razmeS? Vite — vite!«

»Ah BoZe moj !« — skoöi komtesea sa 
svog sedala i pogleda si olca — »jeli to 
nije glas — «

»Julesov?« — dokonöa grof — »da
kako da je !« — i tim skoöi kvratam te 
je naglo otvori. Tu su sad stali, te su se



hiú. fwhjuáar je prijel kuplenoga konja, ali 
ov je vanritnul. Komjathiu je nosa i Celo 
Tazbil i jedno oko vanvudril. Teíko oranje- 
noga óloveka su u Rokuá-ápital spravili.

— U seli. Straánim naóinom su u- 
morili v petek nőéi u Terep obőinu Papp 
Joun gospodara. OdveCer, kada je veC u 
seli mir bil, ljudi su se poóinuli, Manica 
Joun i Togjer, i Bokda Joun nekak su uu- 
tar doáli u gazdin dvor i tu su se skrili. 
Kada je v noői Papp na dvor stupil, na 
njega su se postali, i skuliéami tak dugó 
vudrili, dók je Papp né umrl. Sve tri krv- 
nike je 2andarstvo vlovilo i nje v Szatmar 
u rest odegnalo.

— Kralj se je prehladil. Njegovo 
Velióanstvo, Ferenc Jo2ef magjarski kralj po 
atari navadi je bo2iéoe svetke u Wallseeu 
svetkuval med svoje vnuke. Nekak se je 
kralj prehladil i njegov lieCnik, Kerzl doktor, 
kada je kralj nazajdoáel u Schönbrunu, je 
odluéil, da kralj ima honjavicu i jedno malo 
groznicu. Dakle kralj beteguva, ali na strah 
né  je zrok

— Peter kralj u Rlmu i u Parisu.
Peter srbski kralj őe u tekuóem Ijetu feb
ruár mjesecu u Rim putuvati, i tamo bude 
deset dane ostal. Kralj iz Rima se bude da 
Ije putuval u Paris

— Umorjeni ciganjvajda. Med Fel- 
áőáegeád i Kutaá obCine pod 2eljeznim 
mostu naáli su öve dane od Fardi Janóé, 
jednoga boga toga ciganjvajda mrtvo tielo, 
Fardi je pred létmi ostavil njegvu bandu, i 
bráóas od bande Clani su njega vmorili.

— Jednoga staroga soldata smrt. 
U BeCu, vu tamoánji nemoöni hi2i je jeden 
Kupetz Bertalan zvani kanonérdesetnik u- 
mrl, ko) je 97 godine star bil. On je Ы1 
najstareái soldat u Austrii, jer joá 11. Ferenc 
cesaru je vjernost prisegel.

Moj put vu Budapeétu.
Pieao: P u r ic s  L u k á c s .

V.
Kako iziazimo iz palaCe »Vigadó«, ne- 

iáCekivano sreCanje smo do2iveli. Mi tri 
medjimurski popi opazimo tri medjimurske 
mu2e. I to baá najboljáe poznance naáe, 
prijatelje, rodjake. Svi tri su iz Hodoáanja. 
Purié Melko birov, Markai Stefan varmed-

prióeli óuditi nad polo2ajom u kojem su 
videli svoga gosta, ali im je Jules polajno 
iza ledjah Nacovih daval znakove, da budu 
tiho. Nac pako odmah prieme svojom tu2- 
bőm :

»Prosim milostivoga gospodina grofa 
za udproáCenje, ja sam vlovil evő ovoga 
áumskoga tata, pák jer gospodin gróf nisu 
bili doma, sam ga zaprl u komoru. A kaj 
bi sad ánjim ?« — I stim poka2e na odpi- 
leni vrhunac bora i na pilu.

»Chut!« — krikne na to baron te 
se dobro igranom tobo2njom srditostju 
obrne к grofu : »Monsieur le comte l Neve- 
ruvaj toga Covieku 1 On lagati !«

»Kaj 9« — obori se na to Nac i digne 
ruku — »taki dobite jednu za vulio — re
cite to joá jedan kral !«

Komtessa zavrisne te ga pograbi za 
ruku, te bi se sada ona i gróf bili izdali 
pred Nacom, da njim nije barun Jules o- 
pet potajno namegnul. Gróf se je anda 
mudro dr2al i zapital :

»Anda si áumskoga tata vlovil? No 
to si dobro uCinil I Tem ljudem se mora 
na prste gledati. A Iko je táj ?«

jinski odbornik pák cirkveni stareáina Pin- 
tariő Stefan. Kak je Cloveku milo i drago, 
ako se vu dalekoj zemlji medju stranim 
svétom skup najde sa svojimi domari, svo- 
jimi zemljaki. »Zdravo, zdravo« ! viknuli 
smo si i toplo se rukovali. Popitali za ju- 
naCko zdravlje i za posle, koji nas jesu vu 
naá glavni grad odposlali. Ali na kratkoma 
smo bili táj den skupa. Raziáli smo se o- 
befiavái da se drugi den skup najdemo pri 
palaéi fínancijalnoga ministarstva, gde su 
naái Hodoáanóani posla imeli.

I mi ajde vu jeden teater. NoC je bila, 
ali najljepái je 2ivot vu Budimpeáti po noói. 
Kad se otpreju kazaliáfa, kad poCmeju vu 
njih izvrstni igraéi predstave svakojaCke 
pred obéinstvom predstavljati.

Kaj su to teatralne predstave?
1 vu naáimi seli se negda-negda pred

stave daju. Dojdu komedijanti, ávarc-kinst- 
leri, s vekáinom pemskoga roda, i skup 
zbubnjaju ljudstvo, kője gledi njihovu ig- 
raCu, skakanje, vrtenje, letenje i druge 
vragolije.

Ali kaj su te selske komedije proti 
uzvieáenom i navuCnom predstavljanju va- 
foákih teatrah ? Nikaj.

Najglasoviteái spisatelji spiáeju celu ,k- 
nigu dogodovCine, govorov, pesmih, mudrih 
navukov, ozbiljne i áaljive dikcije, a to 
unda glumci (teatralci) predstavljaju pred 
obcinstvom, kője veCput glasno zaplaCe gle- 
dajuCi kaj se dogodja pred njinii vu igri i 
kaj se govori. f

Koliko ölovek dobroga i lepoga Cuje i 
vidi pri jednoj takvoj igri. Teatralne pred
stave su najplemeniteöa zabava na svietu.

Vu Budimpeáti je vnogo teatrov : Opera, 
Király-szinház, Vig-szinház, Nemzeti-színház 
i drugi.

Najglasoviteái su spisatelji igrah : eng- 
lez Sekspir, francez Moliér, nemec Siller i 
Gethe i vnogi drugi vu deneánje vreme.

Za nas kráCenike imenitno je mesto 
Oberammergau, vu Bavarskoj, gde se pred- 
stavlja Muka Kristuáova, ali tak lepő, da ta 
hodiju gledat ljudi iz celoga svéta !

Kad sam dimo iáéi s Peáte, razmiáljal 
sem si, ne bi li moguée bilo, da i Mi Med- 
jimurci imamo vu naáih selih takove pod- 
vuCne, lepe, plemenite pedstave s govorimi,

»Je, da bi ja to mogel iz njega van 
dobiti; niti rieCi nezna magjarski, a hor- 
vatski samo po gde koju rieC. Brá óas da 
je pernak ili rumunj. Jetinom rieóju, ja sam 
baá nadoáel, kad je ovo liepo drvce prepilil*. 
Naravski, da sam ga odmah za kravatl po- 
grabil i simo vodil . . . . « Ali na jedan kral 
priéme áiroko gledati stari Nac, grofa, kom- 
tessu i svojega arestanta, kojim je nit umi- 
etnosti pretvaranja iziála, te su se priCeli 
grohotom smejati i medjusobno se pozdrav- 
Ijati u onom njenu nepoznatom jeziku, a 
gróf je konaCno doáel na toliko k-sebi, da 
je táj Cudafin mogel Nacu razjasniti. »Je, 
je, moj dragi Nac, tu je sad bila falinga, ov 
gospodin tu, je moj buduöi zet, baron Jules 
iz Pariza«.

Nac je tu slal, как da je iz oblakov 
opal, te je trebal viáe vriemena, dok je k- 
sebi doáel. Baron ga je tieSil, kad je videl, 
da prieme od straha drhtali : »Oh, mon 
eher, sve opet dobro. Vi samo vieran dru- 
2ina gospodina grofa — a la bonne heure?«

»Ali sada pak nam vi Jules pripovie- 
dajte, как ste doáli do te pustolovine ! — 
nagovori ga grof.

»Ah posve jednostavno», — priCme

s pesmami s lepimi dogodki. Ne rnora biti 
tak drago, tak skinCeno v palaóah zlatnih, 
как vu Budapeáti, ali ipa к makar preprosto 
i siromaáki, ipák bi moglo biti.

I lepő bi bilo i dobro bi bilo.
Kaj sam si premislil, to sem i próbál. 

Próba je dobrq ispala, bil sem zadovoljen i 
morém reói, da veó imamo jednoga teatra 
i mi Medjimurci, i to vu — Svetom M irtinU.

Napisal sem ja sam jednu igru bo2iC- 
nu, s nalpisom »Povraóenje iz tudjine«, vu 
kojoj sam obrazlo2il как je kaj bilo pri 
jednoj moákoj farniliji na sam sveli post 
na veCer, 2alostno, jer je gazda ne bil do- 
maj nego vu dalekoj Ameriki. Zena place 
za njim, deca su tu2na, a starec doniad 
takaj nije baá dobre volje. Ali как se razi 
govarjaju, eto nenadano dojde dimo gazda, 
pozdravi svoje i daruje ih darimi lepimi - 
pripovjeda kako mu je bilo. Medlemtoga su 
i betlehemisti pri hi2i bili i pjevali bo2idie 
pesme.

Ovu igru navóil sam decu ákolsku, pak 
na Őtefanje v cirkvi preglasim : Denes po 
veéernici prviput predslava vu Sv. Martinu. 
Ito za badav prviput. U ákolskoj velikoj sobi.

Toliko je ljudstvo doálo na tu prvu 
predstavu, da su deca Cetiriput morala po- 
novno predstavljati, a stiska je lakova bila, 
da su se obioki trli i gatre tér ploti poru- 
áili vu dvoru gospodina navuóitelja. Makar 
nije bila naznaCena céna, ipák je doálo da- 
rov 5 for. 60. kr.

Drugi put bude se zahtevala vekáa 
plaöa, a nadam se da se viáe nebudu ru- 
áile gatre i ploti, niti trli obioki.

(Drugiput dalje.)

Urednikovi odgovori.
Szelini M artin . Hvala za vaSu liepu pjesmicu. Za 

kratkoma budemo donesli.
H. P . A lS ó p á lfa . Vaäe rede je teíko Öitati, nikak 

nemremo van donesli, kaj hoée to biti ?
M. A . Kaj bi vi radi s vaSemi redi ?
P. J a n  oá. Pred nami nepoznatoga Cloveka pismo 

nemreino u novine deti.
D ezérlak . á tre k a ri. Ljubezne pare smo u papir-

nu korpu hitili.
D. J. F e lsö p alfa . VaS tukni verS dojde na red. 

Hvala varn, kaj ste se od nas né pozabili. Kaj se pako ono 
drugo dielo tiée, na to samo toga odgovora damo, da, spá
nielen ölovek najboije zna, kaj i как bi s penezemi nap- 
ravil. Glavno riei je samo to : jeli ima ga u bugellaru ?

V iáem i. Prosimo za stran »Medjimurje« novine 
pisme, takodjer i liste na ime Zrínyi Károly odgovorni u- 
rednika poslati, a né na izdateljstvo.

francezki pripoviedati, — on izbilja nije 
znal niti hrvatski niti magjarski, ősim ne- 
koliko rieóih natucati. — »Ja sam, po do- 
govoru, izbilja brzovlakom prispel u varaá, 
ali sam onda lokalnog vlaka simo zamudil, 
pak jer nisam mogel znati, da bude moj 
dragi buduéi lateK t&k ljubezan i na kaániji 
vlak Cekal, a povrh toga je i meni to Ce- 
kanje na kasniji vlak bilo dugoCasno, otiáel 
sam te dvie ure pieákog pula pieáice. Kada 
sam ovde u grad prispel, bilo mi je reCeno 
da ste Vi dragi latek i moja predraga Char- 
lotta otíáli pred me na kolodvor. Sad mi je 
na jedan kral u glavu palo, da moju za- 
ruOnicu sa liepim bo2iénim drveácem izne- 
nadim. U slaroj komori poberem pilu i se- 
kirku te otidem u áumicu i — budem pri 
tatbini za tefen . . . . «

*H.i|de sada svi u salu !« — véli grof 
— »Vi Jules niste badava bo2ióno drveáce 
»kral; postavimo ga i nakinf.imo, na vesele 
svetke !«

1 tako je bilo. Pod drveácem pako su 
bili polo2eni darovi za svakoga u gradu. I 
za Naca je melóul pod drveáce dara njegov 
velikodüáni areslant iz Pariza.

______ Em. Kollay.



Drezdai Motorgyár rfszV.-társ.
N ém etország  egyin legrégibb és 

Igenagyobb m otorgyára .

: Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú : 
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petroleum-

mot or okat  ós l o c o m o b i l o k a t
— valamint szivóg ázm o to ro kat —

M E G L E P Ő  Ú J D O N S Á G  I
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő
óránként csak kb. i f i l l é r b e  kerül. 

Vezérképviselet:

Gellért Ignácz és Társa
B u d a p e s t , T e ré z -k ö r u t  41 T elefo n  12 -91.

Legmesszebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

F ix  fizetés és m a g a s  Ju 
ta lé k  m e lle tt a lk a lm a z u n k  vid ék i 
ü gyn ö k ö k et, s o r s je g y e k  r é s z le t - 
fiz e t é s r e  való e la d á s á h o z . H a 
von kén t e lé r h e tő  j ö v e d e l e m  

.WO—tíOO ko ro n a.

Hecht Bankház Részvény- 
tá rsaságr9 Budapest 

96* 12-15 Ferenciek tere 0.

Irúgópkellékek
többféle minőségben kaphatók:

5tran5z Sándor kíiiyVI(eresl(eilfcftet! 
Csáktornyán.

Köhögés, rekedtség is honit ellen
nincs jobb a

RÉTHY-léle

pemetefű cznHorKánát!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és ha
tározottan RÉTHY-félét kérjünk mivej sok 

haszontalan utánzata van.
\ doboz ára И Я11 <r.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el !

A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

RÉVAI NAGY
LEXKONIt

az összes ismeretek enciklopédiája.

500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja 
18 nagy nvolcadrétü vaskos kötetben.

16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000 
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete 

műmellékleten.

1910. decembertől kezdve 4-havonta 1—1 kötet jelenik 
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon

kötésben 288 korona.

Kedvező fizetési teltételek mellett szállítja:
Fischet Fülöp

Strausz Sándor könyvkereskedése
Csáktornya.



STOCK-COGNAC 
MEDICINAL

szavatolt valódi 
borpárlat

(amis is 5tocK
gözpáro ló  telepéből,

Barcola.
С О G N A C-gözfözde, 
álland ó  h ivatalos ve 
gyi e llenőrzés a la tt.

rekedtség, katarus, elnyálkásodás görcsös- és 
szam árkóbögés ellen ne vegyünk sem m i m ást, 

m int az igen Ízletes

m* Kayeer-Ше 
meU-haramdláhat

„a bárom fen yővel”
M agánosoktól és orvosok tó l érkezett közjegy
ző ileg  hitelesített elism erő iratok és b izon y ít

ványok mutatják a b iz tos sikert.

C so m a g ja  20  és 40 fillér, i d oboz  
60 fillér.

Csáktornyán kaphatót

petbő "jenő gyógytárában.

60 hold hegyiszülöm terméséből

eladó
400 hectoliter 1909-iki, 400 hectoliter 1910-iki 
és 60 hectoliter 1908-iki fehér tá jb o r .  —  A 
borok pincémben megizlelhetők. Miután az 
itteni censált pincémből kitiltottam, mellőzni 
kérek minden közvetítést  —  mivel az amúgy 
is drágítja a bort —  mindaddig mig jövő év
ben „Zalaegerszeg hegykőzségu mégha tatrna- 
zott ügynöksége meg nem alakul, mely egye- 

1 dűl lesz hivatva s csakis a termelőknek  —
I 6— 7 000 hectoliter évi termését értékesíteni, 
minden más ügynök teljes kizárásával.

P asiek  L ajos n n ff у term  elő  
603 8-3 Zaíacffcrszeff,

Nyomaton Fipchrl Fülöp (Straus Sándor.) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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