
Egy megtapsolt bejelentés.
Irta: Kontier Gyula.

Szerény magunk is meghajtjuk zász
lónkat a pénzügyminiszter úr azon nagyje
lentőségű javaslata előli, hogy az állami 
tisztviselők családi pótlékot fognak élvezni, 
mert érezzük, hogy a magyar nemzet jövő 
boldogulásának, nagyságának alapjait hordja 
rnéhében ezen megvalósulás elölt álló ja
vaslat.

A nemzeti lét és boldogulás alaplelté
tele a sok ember. Igaz, Malthus s az öt tűzön, 
vizen által kövelők — ezt — máskép tud
ják. Állításuk azonban veszít komor színéből, 
ha atérezzük ezt az egyszerű kijelentést: löbb 
ember nagyobb о unkaerő; nagyobb munka
erő pedig mindenkor intenzivebben használ
hatja ki a föld termelő erejét. Attól a Mallhus- 
féle mumustól tartani pedig: hogy t. i. az 
elszaporodott népesség eltartására a föld már 
nem lesz képes — szintén korai dolog: meri 
nagy tudásu egyének, pontos számítások után 
kijelentetltek, hogy az emberi иещ a szapa* 
raság ezen makszimális számához soha el 
nem jut.

Szapororodjon tehát az emberiség!
Körülbelül ezt mondja, helyesebben — 

ilyen meggyőződés megrögzését célozza a 
íennobb említett javaslat, mely a »családos« 
apákat támogatja a nagy drágaság folytán 
már sztnte lehetetlenné lett öntenntartási 
küzdelemben. Ez a javaslat titkon telveszi 
a harcot az egyke nemzeti lét pusztító mér
gével is és a nemzetet a születési hányad 
makszimumához vezeti el. De csökkentő ha
lassal lesz a családi pótlék a halálozások 
nagy számára is, mert a jólétben élő csa

ládnál a gyermek halandóság aránylag cse
kélyebb lesz. A születési szám túlsúlya a 
halálozások lelett ad|a a nép szaporulati 
hányadát. Még világosabb kifejezéssel élve: 
ez a születési túlsúly a nagy népességű 
nemzelek megteremtője.

Egyelőre csak az állami tisztviselők 
nyernek családi pótlékot, már oly mértékben, 
mint a mekkora az eltartandó család. Jogo
san velhetnők fel a kérdési: miért ép az 
állami tisztviselők? De nem tesszük, mert 
szinte érezhető a javaslatból a miértse való 
telelet is. .

A nagy francia nemzet példája*int min
ket arra, hogy a túlságos szellemi elfinomult- 
ság, a hitetlenség, szóval az u u. intelcktua- 
lílás okozói az egyke nagymérvű elterjedé
sének. A francia statisztika adatai szerint: 
az írók, művészek, politikusok, arisztokraták 
születési hányadának összege ha szembeál- 
líltatik a polgár népeivel, kézzelioghalóun 
igazolja, hogy az említett intelleklualílás az 
egyke melegágya. Tőlük tanulja a nép a limi
tált számú gyermekrenüszerl. Tehát kétsze
resen »ök« л haj око.л.

Ezt tudják a franciák. Küzdenek is a 
baj ellen úgy, hogy ép az intellektualisok 
születési hányadál akarják feljebb srófolm. 
Mert utóvégre is Ők a nemzet vezetői s ha 
rohamosan Kipusztulnak, bár helyükbe uj és 
szintén tehetséges vér özönlene — mégis 
érezhető volna az állam lejlődésében egy 
nagy zökkenés, mely elkerülendő.

A mi hazai állapotaink majd hogy nem 
egyeznek a francia viszonyokkal. A magyar
ság nem követi az ipar és műveltség terén 
egyaránt hatalmas germán népfajt, mert a 
germánok az ők szellemi nagyságuk mellett 
is súlyt lektetnek a népesség szaporulatára

A germánok 40 év alatt 20 millió lélekkel 
szaporcdtak! Ök nem félnek a malthusi jós
lattól, meri tudták, hogy több kéz mindig 
többet végez. Ök tudják, hogy a francia fo- 
radalom sikere a franciák akkori aránylagos 
nagy népességi számában gyökerezzen. Most 
a germán faj bír a legnagyobb európai né
pesség számmal: és elvitalhatlanul félelmes 
hatalmasság !

Es mégis a francia példa dívik nálunk?
Igen, mert a mi vezetőink a meddőség 

hajlamaival vannak telítve. S mi, mégsem 
hagyhatjuk segítő |ob nélkül vezetőink pusz
tulását, mert a hegyüket nagytömegben el
foglaló uj elem az eddigi gyakorlat s a jö
vendő munkásság között zökkenést okozna. 
Hisz csekély egy két évtized alatt még csak 
szilárd meggyőződésű hazafiak sem nevel
hetők, pedig nemzeti érdek, hogy a rudnál 
ilyenek áljának.

Beláthatjuk, hogy az igazi szellemi ve
zető gépezet az állam kezében van. Ennek 
megsemisülését, korai pusztulását nem en
gedi a pénzügyminiszter akkor, midőn elő
ször és egyelőre az állami családos tisztvi
selőket segíti.

Jön utána ma)d a többi. Hisszük, a szó
ban forgó javaslat megérdemli a munka 
jegyét. Mint ilyet készséggel üdvözöljük egy 
szebb, boldogabb jövendő hajnalán!

Légrád és a protestantizmus.
—  Részlet a „Légrád monográfiája" cimu műből. —

Irta: Haller Jenő.
(Folytatás).

It585-ben Borkovich püspök arra Kéri 
a királyi, hogy ha már megszabadult Légrád 
a prot. papoktól, űzze el onnét az oda be-

Az idióta.
Irta: Bottyán Frigyes.

Hogy miért volt idióta? Hál csak úgy hívták, 
mert mindig nagy, zseneális dolgokon törte a tejét, 
de amik emberfiának csodálatosképen soha sem 
kellettek. Szemnemlátta, íülnemhalotta remekmű
veket hozott napvilágra. Ezeken azután kacagott 
az embernem, kezdve a szaktudósoktól a legutolsó 
gyerekig.

Van egy pont a gyermek életében, mikor azt 
luszi, hogy Л az atyaisten. Közben verseket ir és 
szerenádokat ad, miután erre nézve kellő meny- 
nyiségü optimizmust szedett magába valamelyik 
korcsmában s ez a ponl, a szerelem. Az idiótánál 
ez a harminckettedik életévében köszöntött be.

Egy este ugyanis a »Három Gránátalmához« 
címzett vendéglőben szórakozott. Később búsulni 
kezdett. Mikor bánata a káromkodásig fajult, rá
jött, hogy kellene már valami okosat is gondolni, 
azaz tenni. Talán bizony jó volna megházasodni? 
Töprengései arra az eredményre vezettek, hogy 
*ok lány van ugyan a világon; de azért talán 
mégis legjobb volna azt a bizonyos egyet elvenni. 
Mikor ebben megállapodott, a bora is elfogyott, 
weg a pénze is. egyet gondolt és tovább ivott — 
hitelre.

Az idióta udvarolni kezdett és udvarolt hat 
hónapig. A hatodik hónap végén felvette szalon- 
kabátját és igy szólt a papihoz, meg a mainához:

Én . . .  őszintén szólva . . . azaz, miután a 
sors úgy hozta magával . ..

— Ugyan ne kerteljen annyit, nyögje ki már, 
hogy mit akar — szólt közben joviálisán az apu.

Az idióta kizökentve eszmemeneteléból, kény
telen volt egy prózai és rövid fordulatlal válaszolni:

Feleségűi akarom venni Mariskát.
A szülők miután rámondták az igent, a lány 

röviden de velősen vetette magát alá a szülei 
határozalnak.

Kit emlílsek hamarjában, hogy az idióta bol
dogságáról némi fogalmai nyújtsak ? Dáriust, a 
bololiai királyt, vagy, Rockefellert? Dehogy hason
lítanám össze e kismiskákat ővele.

Csak egy dolog zavarta örömét. Az, hogy 
micsoda meglepetést szerezzen menyasszonyának? 
Tán ékszereket vegyen neki, vagy egy olyan repü
lőgépet találjon fel, amin álnászutazhalnák az egész 
világot ? Nem ! A z idióta ezeknél külömbet tett. 
Irt egy kötet verset, természetesen fóla és hozzá. 
Aztán elment a »Mucsa és Vidéke«, tek. szerkesz
tőjéhez, avval előszót íratott a gyűjteményhez, igy 
felkészülve kinyomatla az egészei ötszáz példány
ban. ötven díszkötést pedig ildomosán elküldött 
menyasszonyának, avval a biztatással, hogyha a 
példányok esetleg nem fogynának, elküldendi az 
egész ötszázat.

Л szándék kétségen felül jámbor volt. De az 
imádott, mikor meglátta a csomagot, igy sikongott:

— Hát mi vagyok én ? Könyvkereskedő, an-

tiquvárius, vagy sujtkereskedő ? — és visszaküldte, 
illetve kidobta őket hírnököslűl, miután egy pél
dányt megtartott.

Az idiótát majd az istennyila ütötte meg, 
mikor a Hiób hirt meghallotta. Mi ! Hát ilyen ez 
a lány ? Ilyet képes tenni ? Azt mondta, hogy 6 
nem könyvkereskedő. Jól van. Hogy nem anlikquá- 
rius. Helyes. De hogy 6 nem sajtkereskedő ! Nem, 
ez a mondás nem tehető jóvá. És az idióta bá
nattól gyötörve, de büszkén — nem ment többé 
a leányhoz. Szakított vele ! A könyveket ellenben 
eladta — nem tudom hol syedelt fel annyi bo
londot — s a pénzt elbusulta a »Három Gránát
almában« Mikor pedig a bánata már a káromko
dásig fajult, újra rájött, hogy kellene már valami 
okosat tenni ! És elhatározta hogy soha nem fog 
megházasodni, hacsak a másvilágon nem. Ebben 
megnyugodva és utolsó krajcárját kiadva, egyet 
gondolt és tovább ivott hitelre.

És nem házasodott. Az ő eszméi és álmai 
nem tűrték a szabad léleknek eme szigorú bilin
csét. Hanem mást tett. őszülni kezdett. Elmúlt öt, 
tiz. sőt busz év. Az idióta pedig gyártotta az em
bernek nem kellő dolgokat, most valahol a tizedik 
városban vagy inég messzebb. Mért ha valahol 
nem boldogult, szedte a sátorfát, vagy mást, amije 
volt és tovább ment, amerre a lába vitte.

Egyszer valahol az utcán járkált. Vele szem
ben egy éltesebb hölgy jött. Mikor összeértek, a 
hölgy összecsapta két kezét:

,
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nyomul»'* áriánusoktt* is, kik 2rfn^i^Ádám .György 1901—máig. — Tanítókként szere- — Sorozás. Az 1912- ik évben íogana- 
gróf alatt zavartalanul leJepedheltek le köz- pellek Töskés Samu 1810—?: Pécsek János lositandó sorozóbizoltságok élére mint polgári
Bégünkben. 1868—1859; Gring János 1859, jan. 1-től elnököket a törvényhatósági közgyűlés a

A lati* papok elűzése után is megmarad szept.-ig; Amtmann János 1859, szept. 28-tól Csáktornyái járásba Tóth István, a perlakiba
azért sokéviméhez ragaszkodó protestáns. így 1887, márc. 29-ig és Mikler Győző ezer- Zakál Lajos dr bizottsági tagoKat küldte ki.
1680-ban és 1697 ben is — bár számuk nyolcszáznyolcvanhét—máig. — Köszönetnyilvánítás. Hirschsohn Hen-
felettébb megcsappant — Sebők György lut. (Vége) rik Csáktornyái vegyeskereskedő a Szylveszter
gazda vallja egyik jegyzőkönyv szövege sze- ------------ - napján nála kitört kéménytűz alkalmából,
rint, hogy 1680 ban még volt templomuk, гт л  . А V p  V  \ 1? К" mely szerencsére minden veszedelem nélkül
iskolájuk, papjuk és mesterük is. De harang- IV U L VJ IN Г &  и  üi a .  lejeződölt be, a tűzhelyen megjelent lűzol-
juk nem. Ez időben a lelkész Karufa N. volt,, jóságnak 20 К-l volt szíves adományozni,
akint Draskovich gr. bán proskribált. Első S z o m o r ú  m e l ó a i A k ,  mely nemes adományért ez úton is köszö-
egyházukat a Dráva döntötte össze (valami- A zt kérdezem a szellőtől, ! netet mond a tűzoltóparancsnokság,
kor 1660 tálán.) Emiatt az istentiszteletet Mikor látott tégedet? •  — Nagykanizsa Színháza. A kanizsaiak
sokáig pajtában tartották. A második eklé- Elmondja-e, mi bántja most színházi ügye csak egyre vajúdik. Nem épül-
zsiájukat tűz emésztette Templomukban А г én f6Jó szívem et? helett tel az arena a Szarvas-szálló udvarán
a 17. sz. folyamán ref. pap is fungált. Arra leérem a felhőket, s a régi arénát sem javítják ki. Legalább a

A légrádi anyaegyház, mint ilyen, a Meséljék el teneked városi tanács igy határozott, mert a Kölcsey-
terror miatt, 1686 ban megszűnik. A temp- Ha te hűtlen lennél hozzám, utca! régi aréna átalakítására vonatkozólag
lomot a katolikusok felgyújtják és a luterá- a varos közönségéhez jntszett kérvényt el-
nusok-elvitte 3 harangot visszahódítják most. Arra kérem a galambot, vetette, sőt a városi közgyűlésnek azt fogja

1792-ben a hívek »praeoraus mester«-l zík o ^ /1  ^ Á lla to m a t, ajanlani, hogy ne adja át az aréna telket
hozatnak, Artner Mihály személyében. Az ő Szegény szívem  panaszát. további nasznalatia az uj tulajdonosnak. így
utuda Famel.tz. József 1795 —1800-ig Erre ,, Ä , . . ,  МкЙ is lehetséges, hogy Nagykanizsának uj színháza
következik 1801-ben Laki József, akit 1804- A zt suttogja a szellő is, 8em lesz b a réí2it sem ha*ZIiá|halJák.
ben Horváth József követ. 1807-ben a hívek Hjáha minden sóhajom. — e A Nagykanizsa—lendvai vasút. A
fatemplomot építenek, amelyet 1809-ben szén- A zt zokogja a galamb is, Nagykanizsáról Letenyén át Alsólendváig tér
téinek föl. Hossza 6, szélessége 3, magassága í • Ш зё mAr я 2alambom- _ m a  vezelt vonat megépítéséhez ludvatovőleg Híe-
pedig 2 öl \olt. Harang, orgona persze nincs .-----  ’ ronimy Károly volt kér. miniszter nem adta
benne. 1810 ig az anyakönyv latin. Azóta _ Kérelem Lapunk folyó hó 1-ével а ,пеЯ az előmunkálati engedélyt. De az érdé-
magyar. 1810 márc. 16-án a gyülekezel el- XX!X.ik évf0|yam I-síT negyedébe lépett; kellsé* ne,n nyugodott meg ebben, hanem 
szakad a surdi anyaegybáztól és ónállóvá ez а |Ы о т ш я | tlszt |elte, kérjük a2 előfize- uJabb mozgalmat mditotl meg. melybe a ler- 
lesz. Ekkoriban a lelekszám 260. A diákok ,öjnke, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, v«*«lt V!,súl n.entébe eső összes érdekelt 
száma, kikel a pap oktat; 20. a kik pedií, előfizetési di|jal hátralékban községeket vonták bele. A döntés a napok-

A tudomásunk szerint emelt 3. templom vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked- han érkezett le a minisztériumtól, de ez az 
1841-beu épült kőből. Kiegészült haranggal, jenek iienooy a lap szétküldésében fenn- érdekeltségre nézve kedvezőtlen, mert Beöthy 
toronnyal és orgonával 1889-ben. akadás lörié",;jék. Tisztelettel a kiadóhivatal. Lászl0 miniszter sem tartja a vasútat kié-

Az igehirdetés 1570. óla magyar. A ta- _  Kinevezés. A főispán ur Öméltósága Pf helOttek mert arra, hogy az államvasút 
nilás nyelve szintén az. Beden,czkv Mihályt "a drávadiósi anyakönyvi ^ ' « ‘kezelésében épul,on meg a vasút, nem

Az iskolaszék 1852—1870-ig közös a kerületbe anyakönyvvezető-helyettessé ne. «'ég Jövedelmező s így az államvasutak 
róm. katolikusokéval, de ekkor a lut. isko- vezte ki pénzügyi érdekeinek megóvása céljából nem
laszék különszakad és önállóvá lesz. _  c skud,pk Murakö,hfi| л7 .o io  M.rP tarl>a a megengedhetőnek, hogy a. , . , tekuateK muraközből. Az 1912 évre kérdéses helyiérdekű vasút megvalósulása

Lelkészként működtek 1810-töl fogva egybeállilolt fölajstromba következő egyének esetén az 4llamVBgülak üzletkezelésébe vé- 
" t  e*yh4* köl«lékéb«'" Hofválh József vannak lelvévn-a nagykanizsai esküdtbiróság les9ék Ki)e|enlj az0llban a ,ujl,js2ler, hogy 
1810-14ug; -  Csöngető Mihály 1 8 1 4 -  kerületébe: Csáktornyáról: Benedikt Béla, a kérdéssel abban az esetben hallandó lenne 
21-ig; - C z ,pótt György 1821 (félévig); Csakathurner Hermann, Divéki Ódóct. Fejériujból foglalkozni, ha az Alsólendva-Mura-

d Í1*1 ,КХ ?С8 Jef ’ Fu  Hajas József, dr Hídvégi szomba,_r*dkerszburgi vasút létesítése a
Mihály 1827—30-ig; — PataKy Pul 1830— miksa, Hirschsohn Ernő, Kelemen Janos, dr ; |ó u|á stádiumába lén 
36 ig; Mérnyi Sámuel 1836-37-ig; Hutter Kovács Lipól,dr László Béla,Mesterich Aladár, g wdaiumaoa lep.
Zsigmond 1837—39-ig; — Andorka JánosI Neumann Róbert. Slrausz Sándor, Stráhia Kéménytuzek. Szylveszter napján
1839 —43-ig; Neusmger János 1843—80-ig; | Ferenc. — U|U<Ivarról: В »zsó József. — Per-1I este 6 óra tájban kigyuladt Hirschsohn Henrik 
Szilvágyi Gyula 1881 — 1901-ig és Bors lakról: Balics Flórián, Hajdinyák István. Csáktornyái vegyeskereskedő házának kémé-
— — ■____I_____-íl___  I . — Hermann János, Kramarits Viktor, dr Pichler nYe 3 tekintettel az azon nap dühöngő erős

- J é  hát maga az? Gyula, dr Tamás János, Verly Ernő — «élviharra, ugyancsak nagy riadalmat oko-
— Igen, én vagyok. De . . .  Csak nemi — Muravidről: Eisler Károly. zoU ezen végeredményében szerencsés lefo-

A Mariska ? ч с .  . п м  -ai a ,Yásu kéménylűz kiütése a városban.
— Csak igen. Lássa! „ * . . n 1 ® , a * J3.112’ A tűzet a utcán járókelők vették észre s
És tovább mentek egymás mellett. tar Részvénytársaság Igazgatósaga évről-évre a Jejzést Schönfeld Sándor pékmesternél
— Megöregedtünk ! a ráckamzsa, állam, el. népisko a szegény elhelyezeU vészkűrl ;tdla e ^ ek  melyet
M w  а у ъ л bAi uh a k° r VeT k ^  «ztáu a másútt levő kürtök gyorsa,, tovab-Meg bizony és alig akad egy-két emlék. — mányoz. А тоЛ ismét, az 1911 —12. tan- , . ёУ , 41 . . ..

Ez is az — aa kézitáskából egy könyv kerül elő, ^Vre megküldött 10 К kegyes adományáért, b ° ,  UkV. hogy par perc alatt fel volt
az idióta kön,,e_ _  me, léllykedésével h„zá.ik kultúrá,ának ^  1  ' I T  Ve3zélV'r« J ' \  ‘áZ

— Ezt szoktam olvasgatni! ,, . . .. ... udvarán s kornyékén nagy csoportokban
Az idiótán,»k eszébe jutott a »sajtkereskedö«! fejlődését e nemzetiségű vidékén előmozdí- ayd|(,kezell a kiváncsi nép s az eaves tűz-
— Hát nem a aajtot csomagoja bele? -  «»ni eklalánsan löreksüik, — midőn az isk !*.! , .* Л"**' ."ep *.1Л* ^gyf  .

kérdézte cinikusan. gondnokság nevében hálás köszöne lemet ki közönség seg lségéve csak-
— Lássa maga nagy bulond ! de én is — fejezem, egyidejűleg a fenti összeg átvételét n,;*.r '"«81« «n a kezl «fővel vonszolt ecs

óh, mint a kelten azok voltunk. — Van-e már nyugtázom. — Ráckanizsa, 1911. dec. 29-én , '9: ,nelVre »zonbaii szerencsére a
felesége? Szóit hirtelen tréfásan. Tihanyi Lajos igazgató-tanító. tűz természeténél fogva nem lett szükség.

— Nincs, magúm vagyok. a • • A kéménY önmagától kiégett s eleinte a
— E*1 is • Az Ügyvédi kamra köréből. A Zala- szomszédságra veszélyes sziporkázása is meg-
Elhulgatiak. Végre az idióta nagy nehezen egerszegi ügyvédi kamara közhírré leszi, hogy szűnt s a kedélyek lecsipultak Mindazáltal

neki bátorodó« és Abay János dr. Csáktornya Vajda Béla dr a jó szándék és segíteni akarás kisebb táji.
mennénk az auyakünyvvezstőhoz? “kVVai P«rlak «* dr. ügyvéd szerencsétlcMiséget isokozolt ez alkalommal.

M.iriska, a vén lány nieghatottan mondta: MufHkirály székhellyel a kamara ügyvédi Ugyanis Huszár József szabó és Horvál János
— Maya nagy bolond! — Menjünk! Aztán lajstromába felvétettek; ellenben Sibrik Dezső főldmives, a kéménynek a padlásra nyíló 

elgondolkozott: dr. murakirályi ügyvéd székhelyét ezen kamra vasajtaját akarták kinvítani s a tüzes vas-
m e g t e i J r Ä “ 1 “  é"  U "  bejül Menyére és Tsmás János ajtó, -  okulásul, hogyüyenkor nem szabad
incgi lau k o.na i ^ ______ _ dr perlaki ügyvéd pedig Nagykanizsára he- hozzányúlni, — mindkettőjük kezét alaposan

,|уег1е al megégette. — Ugyanezen napon, csak pár



perccel ezen kéménytűz jelzése elölt kigyuladt 
Dobosy Elek állami tanító lakásának a ké
ménye, amely azonban az ijedtséget leszá
mítva. szintén minden károkozás és vesze
delem nélküli lefolyású volt

— Megszűnt a kolera. A belügyminiszter 
189468. számú leirata kapcsán arról értesü
lünk, hogy az ázsiai kolera úgy a Balkán 
félszigeten, mint Sicilia néhány helyiségeinek 
kivételével Olaszországban is megszűnt. Ebből 
kifolyólag a belügyminiszter az ezen államok 
fertőzve volt vidékeiről érkező utasokkal való 
elbánásra vonatkozó rendszabályokat hatá
lyon kivül helyezte. Ennélfogva a kolerával 
lertőzött vidékekről érkező utasok megvizs
gálására és ellenőrzésére szolgáló utasítások 
és kapcsolatos rendelelek megszüntetésével 
az utasoknak a helybeli vasúti állomáson 
való megvizsgálása is megszűnt.

— Uj bizottsági tag. A drávavásárhelyi 
járásban megüresedett törvényhatósági bizott
sági tagsági helyet m hó 31-en töltötték be. 
Választás útján dr. Isoó Viktor Csáktornyái 
kir közjegyző lett az uj bizottsági tag.

— A járványorvos felmentese. Miután 
a belügymminiszler a helybeli halárállomá
son teljesített orvosi vizsgálatot beszüntette,

'  az itt működő dr Kardos Henrik járványor
vost szolgálata alól felmentette.

— A varasdi gőzfürdő nyílva van csü
törtökön és szombaton délelőtt 9—tői 1-ig, 
délután 3—6-ig. Vasárnap reggel 8—lói déli
1-ig. — A Csáktornyái közönség kényelmére 
Störk 1. képesített tyukszeinész minden ked
den a helybeli türdöben all rendelkezésre.

— Kivitel Ausztriába. A ragadós száj- 
és körömfájás mialt hasitolt körmii állatokat 
nem volt szabad a Csáktornyái járás terüle
téről Ausztriába bevinni Ezt a tilalmat a 
fóldmivelésügyi miniszter 13540 sz. rende
letével m. év december 21-én hatályon kívül 
helyezte, mert a ragályos száj- és körömfájás 
a járás területén teljesen megszűnt Ezért 
az egész vonalon intézkedtek, hogy a hasí
tott körmü állatokat Ausztriába átengedjék.

— Fegyvert lopott. Malmovics Mátyás 
zalanjvári lakos a múlt héten Jánovics György 
ugyanodavaló lakos bezárt kamrájába betört 
s az olt elhelyezett lőlegyvert ellopta. Mali- 
novicsot az okozott 20 К kárért a kir. 
ügyészségnek feljelentették.

— Erőszakos vendég. Sági Jakab bot- 
tornyai lakos karácsony napján hívatlanul 
állított be Golobics János oltani lakos szo
bájába. Miután a házigazda az ellen tiltako
zott, Sági Jakab Golubiceol megtámadta s 
egy fenyökaróval bántalmazta. Az ügynek az 
erőszakoskodás miatt a kir. ügyészségnél 
lesz folytatása.

—  A Dr. Richter féle Liniment. Caps. comp. 
(Horgony Pain-Expeller) igazi, népszerű háziszerré 
lett, mely számos családban már sok év óla 
minőig készletben van. Hátfájás, csipófájdalom, 
fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Horgony-Li- 
ninienttel való bedörzsölések mindig fájdalomcsil
lapító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő: 
a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony- 
Linimenttel való ^dörzsölése 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.

— F. hó 8. Ót 9-6П hétfőn és kedden 
A Zrínyi kávéházban egy budapesti első
rangú női zenekar hangversenyez Kaupi 
Józsa k. a. karmester vezetése alatt.

— Hangverseny. A Csáktornyái állami

tanítóképző intézel ifjúsága — kirándulási 
alap javára — a Zrínyi-szálló nagytermében 
február 1-én tánceslélylyel c gykekölött hang
versenyt rendez. A hangverseny nagyszabá
súnak Ígérkezik, melyből kifolyólag a tánc
estély is kiemelkedő mulatsága lesz az idei 
farsangnak A mulatságra a meghívók a jövő 
bélen mennek szél; amennyiben valaki téve
désből nem kapna meghívót, szíveskedik 
ez iránt a képző-intézet igazgatóságához for- 

1 dúlni.
— Házitolvaj. Biazsincsics Fáni helybeli 

cselédlányt gazdája Benedikt Hermann a kir. 
ügyészségnek feljelentette. Különféle lopáso
kat követelt el, ezért került a bíróság elé I

— Szurkaié atyafi. Herman György 
belicai lakos az egyik belicai kocsmában 
karácsony másodnapján együtt mulatott 
Horváth János ugyanottani lakossal. A tánc- 
mulatság során azonban összekülörnböztek.
A dulakodás Horváth János megsebesítésével 
végződött, akit dühös ellenfele zsebkésével 
fején több helyen megszurkált.

— Önmagának ellensége az, aki nem a »Mil- 
telepiről, Nagyósz kér ajánlatot szőlőoltványokról 
és amerikai szőlővesszőkről.

—  Tanítók Zóna Fürdője, Tanulók Nya
raló Telepe. Országos és nagyjelentőségű 
akció középpontjává lelt a székelyek anya
városa: Székelyudvarhely Tájékozlaló felhi-, 
vást és részvény aláírási ível vellűnk ugyanisi

I a Tanítók Fürdője, Tanulók Nyaraló Telepe 
Részvény-Társaság alapítóitól, mely szerint; 
a Székelyudvarhely halárában, a városiól | 
mintegy másfél kilométer távolságra fekvő 

lés a tulajdonosokul a Tanílók Fürdője cél
jára Gyei kés Mihály Sztkelyudvai helyi igaz
gató-tanító által ötök áron megvásárolt ki
váló gyógyvizű Sze j к e-fü r d ö n a tantiók 

lés az fgész társadalom használatára egy i 
korszerű, modern téli-nyári olcsó árszabással 
dolgozó gyógyfürdői, a Nagybacon (erdővi-j 
déki) község halárában fekvő és már a ró-j 

I maiak által nagy előszeretettel használt, 21 
I évig bérben tarlóit gyógybcrvizü U ^onka-j  
I F ü r d ő n  pedig egy nagyobbszabású üdülő\ 
I és gyermeknyaraló telepet és gyógytürdőtj 
létesítenek. A Tanítók Fürdőié állandó ol

csóságának és zóna jellegének biztosítása 
! végett a türdö és üdülő telep sorsát intéző 
részvénytársasági igazgatóság felerészben, az 
alapítási tervezet szerint, mindig a tanítók 
sorából választatik. Egy részvény ára 25 ko
rona, melyhez még 1 korona alapítási költ
ség járul. Ebből 11 korona a részvényjegy
zés alkalmával fizelendő, a beiolyó pénzek j 
betéti kezelésével megbízott Udvarhelymegyei 
Takarékpénztár Részvénytársaság pénztárá
hoz, a további rész 5—5 koronás havirész- 
letekben is fizethető, míg a részvényaláirási 
ivek Gyerkes Mihály igazgaló-taniló Székely
udvarhely címére küldendők, akit az alapítók 
a Részvénytársaság szervezési munkálatainak 
végzésével megbíztak, s aki tájékoztató fel- 
hivást és részvényjegyzési ivet bárkinek kész
séggel és portómentesen küld. A tanítók a 
nagyközönség részvéteiével és minden irányú 
támogátásával, ezen fontos szociális alkotá
sukat egyformán a maguk és a nagytársa- 
dalom javára és használatára akarják meg
teremteni, s igy valóban méltó, hogy ezen 
kiváló törekvést a tanítók és a társadalom 
minden tagja a legmesszebbmenő támogatás
ban részesítse. A prospektus egyébképeri a 
legapróbb részletekig tájékoztatja az érdek
lődőket, melyet olvasóinknak beszerzésre, a 
legmelegebben ajánlunk. Részvényjegyzési 
aláírási ivünkön mi is készséggel elfogadunk 
és gyűjtünk.

—  A húsvéti ünnep fixirozása. München
ből jelentik, hogy az ottani nunciaturán ha
tározottan híre jár, hogy a pápa a husvétot 
a minden évben meghatározott napra eső 
ünnepek közé akarja besorolni, olyanformán, 
hogy husvét ezetul mindig április első va
sárnapján lesz.

— A »Vasárnapi Újság« érdekes és gazdag 
illusztráció-anyagot közöl a Japán asztaltársaságról, 
a középkori miniatűr-festészet remekeiről, a Pelófi- 
Társaság uj tagjairól, Mexikó érdekes pontjairól 
(eredeti feltételek után) stb. Szépirodalmi olvas
mányok: Kaffka Margit regénye, Lengyel Géza és 
Kozár Emil novellája, Ady Endre és Haraszthy 
Lajos versei Egyéb közlemények: gróf Zichy Nándor 
arcképe. Lakatos László cikke, tárcacikk a hétről 
s a rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, 
sakkjáték stb. Előfizetésiára negyedévre öt ko
ro n a ,»  *Világkróniká«-val együtt ha t  korona. 
(Budapest, IV. kér, Egyelem-utca 4.) Ugyanitt meg
rendelhető a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, féléve két kor. 40 fill

—  Csáktornya időjárása az 1911. évben.
Január hónapban mindvégig száraz, erősen 
télies jellegű időjárás uralkodotl, a hónap 
elején több napi havazással, végén pedig 
dermesztő viharos széllel. Csapadék 5UT mm. 
Fobtuár hóban az idő|?rás általában száraz, 
igen hideg, télies jellegű, csapadék szegény 
s a közegészségre is kedvezőtlen lefolyású 
volt. Cs. 18 8 mm. Márciusban az időjárás 
az évszakhoz képest normális, kevés csapa
dék mellett inkább száraz, a hó vége felé 
meleg tavaszi jellegű volt. Cs. 29 3 mm. 
Április elején a nyárias időjárás hirtelen fa
gyos, viharos, havas jellegűvé változott, mely 
a hó közepétől ismét meleg, nyárias alakot 
öltött, a hó végén elég csapadékkal. Cs. 53 5 
mm. Májusban az időjárás borús, az évszak
hoz képest inkább hűvös, mindvégig rend
kívülien bő csapadéku volt, gyakori zivata
rokkal, sőt jégesővel is tarkítva. Cs. 1872 
mm. Míg junius első felében hűvös időjárás 
uralkodott bő csapadékkal, addig a hónap 
második fele száraz, meleg nyárias jelleget 
mutatotl. Cs. 753 mm. A juhus elején elő
fordult pár napi hűvös jellegtől eltekintve, 
e hónapban osztatlanul száraz, csapadéksze
gény, derült, igen meleg időjárás uralkodott. 
Cs. 363 mm. Augusztusban az időjárás de
rüli, állandóan száraz, csapadéksz^gény, túl
ságosan meleg jellegű volt. Cs. 267 mm. 
Szeptember hó első fele száraz és túlságos 
meleg, második fele pedig hűvös, szeles és 
csapadékos jellegű volt Cs. 448 mm. Októ
berben ködös, éjjel bűvös, nappal száraz, 
meleg időjárás uralkodott normális csapa
dékkal. Csap. 103*1 mm Novemberben az 
időjárás kellemes, száraz, a normálisnál jó
val melegebb jellegű volt. gyakori köddel s 
kevés csapadékkal. Cs. 344 mm. December
ben az időjárás a normálisnál jóval mele
gebb jellegű volt, elegendő csapadékkal s 
gyakori köddel. Hőmérséklet havi közepe 
3 5 C. Csapadék: 72 9 mm.

Meteor.
—  A száj és körömfájás gyógyítható.

Stuttgartból jelentik: Hoffmann állatorvos- 
akadémiai tanár fényes eredményeket ér el 
Elzász-Lotharingiában a száj- és körömfájás 
gyógyítása terén. A kormány megbízásából 
bejárja a falvakat, ahol pusztít a járvány s 
rövid idő alatt kigyógyitotla a beteg állato
kat, csak két nehéz esetben nem ért el tel
jes gyógyulást. A földmives és állattenyésztő 
nép babonás áhítattal veszi körül Hoff- 
mannt.

Szerkesztői üzenet.
K. J. K esztthely, Sok benne a lapszua. Sokat 

kell rajta simítani. Lehet, hogy hozzálátunk ehhez a mun
kához a akkor talán közöljük.



„ K u l a t á r “
szobrász- és épitőmljvészek által tervezett 

kész m űvészi síremlékek állandó kiállítása

Budbpoat, VMIn Kiztemetőüt 4 szám.
Telefon 91— 76. Iroda.

B L U M  L A J O S  sírkÓraktárában.

«81 le*

fc BHiamitt lu  miatt
ajánlom dúsan felszerelt raktáromat nŰi kOllfßCtidban, a leg
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 
modellek. Gyermek felöltők és kabátok 10 koronától feljebb.
ífagy választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok,
körgallérok, gyermekruhák, a legújabb divat szerint igen szolid
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prémkabátok 

kitűnő olcsó minőségben.
«71 lő—50

! Nincs vételkényszer!
Aki jól és olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen,

i n á n  A. S p in ű
Varazdin* Ferenc József-ter.

1912 évi
Mikszáth Almanach ::: Kincses kalendárium
további mindenféle magyar és német családi naptárak kaphatók:

Fischel Flilöp (S trausz Sándor) 
kön у vk eresk edésébci 1 Csáк torn у án

jk W T " "Ж legjobban szerkesztett, teljesen független, 
[ \  I t  I  nagy, e lő k e lő  n a p ilap o t járatn i óhajt, 

l m  M m. Д fizesse elő ---- --------------------------------------

AZ UJSÁG-ot!
Vasárnap: „Asszony“, „Gyermek“ melléklet.

ELŐFIZRTÉSI ÁRAK: A z Ú jság terjedelme rendesen
v  r , гг oű 32—36—40 oldal. Vasárnap és

evre . . . .  tv 2 ». ünnepnapokon SO—Ю0—200 oldal.
F é l é V r e .................................. - 1 4 ‘—  N M M  c l « :

Negyed évre . .  „ г—  д2 Újság kiadóhivatala
Egy hónapra . . „ 2.40 | Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 54. sz.

Nyomatott Fische I Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.



XXÍX. Csáktornya, 1912. januara 7-ga. Broj 1.
Sve poáiljke, kaj se tiée zadr- 
iaja novinah, se imaju pos- 
lati na íme urednika vu

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiZara Strausz  Sandora 
kam se predplate i obznane 

poáiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztveni, znanstveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

Pretfplatna oiaa ja:
Na celo le lő .......... 8 kor.
Na pol leta .......... 4 kor
Na éetvert leti . . .  2 kor 
Pojedini brcji koátaju 20 fii

Obznana se poleg pogodbe i fai 
raöuaaju.

Odgovorni u redu ik : S uiadnik : Isda te lJ  i v laetn ik

Z R ÍN Y I K Á R O L Y . P A T A K I V IK T O R . S T R A U S Z  S Á N D O R .

Kaj smo dobili za novu leto ?
Od negdaánjoga vremena je navada, 

da roditelji к novomu leti s nekakvim iz- 
vanrednirn darom posluZiju deci, da s ovim 
éinom joá bolje opominaju decu, как mo- 
raju puátuvati rodilelje.

Stara navada je, da prijatelj, prijatelju 
sreéu, zdravje i mir BoZji t e li na novu leto. 
I najvekáa gospoda se stém boraviju na novu 
leto átéri bude lepáe drugumo gratuléral, 
átéri bude s lepáim i vredneáim darom po- 
zdravil druguga.

Ali dojde ovi gospodi napamet i narod ?
Ali se zmisliju, da i naroda bi morali 

na ov dán s nekim daruvati? О! Как né! 
Jesu nas daruvali na ovu novu leto s tako- 
vami dari, da se zmislimu nanje, zimica 
nas tere od njih.

Daruvali su nas najpredi s gotovim 
dugom, koj samo sedem jezer miljunov s 
bije. Na ov dug prék tristo miljunov inte- 
reSa moramo plaéati. Так smo /aduZeni, da 
véé niti dihati nemoremo pred velikim (iugu 
Tu nam je prvi dar, kojega smu si za novu 
leto zasluZili i kojega svi skupa plaéati mo
ramo. Kuliku ákolah, cirkvah, ápitalov bi 
moéi bilo napraviti samo s ovim intereáum !

Stibra je véé tak velika. da se vijamo 
pod njom i suze loéimo, da se  smislnnu na 
svotu, koju bi jako i jako pouucali domaj 
pri gospodarstvom i vu obitelju. Ptk itak, 
kaj vidimo! Neima obéine vu kojuj se nebi 
svako leto polroáki nabirali, vu kojuj nap- 
laéki svako leto vékái nebi nastali. Svigdi 
ddihavljeju ljudi: kaj bude stoga !

Evő opet jeden dar kojega né smo 
zahtévali.

Da nebi tak fletno pozabili za staro 
leto, podraZili su nam dubana. Ravno ono 
sivár su nam podraZili, koju svaki siromak 
od dana, do dana troái. Veliju to mje pot- 
rébna stvar, komu je predragi duhan, ne- 
mora puáiti. Daklam siromak Olovek nesme 
nikakvo veselje imati na svéto! Vidimo naáe 
priatelje, ali su veseli, ali Zalostni, zemeju 
si pipu napré I zapuáiju si. Nekak je leZi 
Zalost podnesli, ako nam pipa se kadi. Pu- 
áiju ljudi, ako idu napolje, puáiju ako idejű 
к rneái. S jednom rééjom to nam je takova j 
zabava, prez kője nemoremo bili, niti v u ! 
najvekáom sili. Zakaj nam onda kratiju to ! | 
Razmi se, da najviáe prostoga duhana sej 
potroái daklam prosli narod éuti na|bolje 
ovu dragoéu. Veliju, da jeden fillér se ni 
pózna vu Zepu. Ja pák tak velim, prez fi- 
lléra néga korune.

Viáeput su nam véé na glas dali, da i 
Sibice budeju draZeáe Zrok je tornu, tak 
veliju, da ljudi bolje budu pazili, da deca 
nedobiju tak lehko do ruk áibice i tak 
vnogo nesreéih se nebude dogodilo. To je 
istina. Ali spainelen élovek i denes pazi, da 
sbog jedne hitvalne áibice né ostane bogec. 
Svaki naj pazi i naj podvuéava decu, da 
kakova nesreéa i balost se more pripetiti 
od jedne zahiéene áibice. Ja mislim, da 
svaki brani svoje siromaátvo, как najbolje j 
more. S bog toga némoraju zato áibice po 
draáiti, jerbo lo opet pák siromakom bude 
vékái stroáek To nam je bormeá né zasilu, 
niti pák né prosimu za to.

Takodjer né molimo za vékái fercerung 
(potroáak) i síéin budu siromaákoga puka 
gti ja vili. Rogatuái se budu zabavljali, siro- 
maki pák uaplaéali. Stemplini budu takod
jer draZeái. Na Zeléznici se viáe bude pla- 
éalo. Nezmerno penez budemo platili na 
öve slvari.

Joá jeden Zuhki pehar nas éeka. Oéeju 
povekáati soldaéiju. Samo éeterdeset jezer 
viáe deékov potrebujeju Odkud budu lé 
deéki ? Od siromaákoga naroda. Narodu bude 
falila osemdeset jezer ruk pri deli i on 
bude piatil tuliku viáe, kuliku budu ovi 
koálali.

Vnogo bi mogli joá pisati, kaj sve smu 
dobili za novu leto, ali zavezda i to je 
dostaj

Igrokaz u Kotoru.
Na dau Sv. Stefana, lanjske godme, 

je kotorski inladeZ, kakti élam kongregacie 
Marianske vu gosp. KerZeka kréminski sobi, 
predstavu drZalo. Program je bil: Izgubljeni 
sin. Zalostna igra u 5 éina. Téma je stara, 
ali ZaliboZe uvék i gustokrat ponovljena, 
kojoj je pripovest svakomu poboZnomu krá- 
éeniku iz bibliéke povestnice poznata.

S pohvalom je moéi reéi, da su pred- 
slavljaéi bez prigovora dobro igrali. Njihov 
pri- i odlazak, nastup. ponaáanje, gestuá je 
bil sasvem naturalen i bez íalinge: iz éesa 
je moéi suditi, da su si mladiéi puno truda 
morali zavdati, doklam su totiko sveráanost 
postigli

Sv. tri kralji i drvocépar.
Kad bi modri doSli da- 

leko od izhoda u Jerusalem 
pitajo: »Gdfi je iidovski 
kralj, koji jege rodil ? Jor 
njegovo zvézdo smo videli 
na gunőnom izbodu.«

Biblia.

Sv. tri kralji su nosili jako drage dare 
daleko iz Afriké, i séim su jako malo poz- 
nali put u Betlehem, jesu zablodili u jednu 
veliku áumo. Na njihovu sreéu jesu véé u 
L a n g g v e s s  okolici hodili, in po tak vom: 
jesu nalahkoma doáli do prve naselbine. Ко 
dojdeju iz áume, su \eé svi tri bili gladni, 
i Zedni, na dalje i vrédni poéinka, a zvun 
toga se je i vani véé poéelo veéeriti. Véé 
je ljuta kmica bila, kad dojdeju do prve 
kuée na kraj áume Jako borna koéa je 
bila to. Malo da nju je né veter sobom od- 
nesel A nutri pák je ipák stanovai u naj- 
veéi kinoáéi rievni drvocépar, s svojom *e- 
nom, I s éetvoro nedoraslimi djecami. Svi 
su se muCili in gladuvali, né da bi njim 
kdo pomagal.

Ко sv tri kralji potrkaju na prislonjene 
vrata, je van iz sobe dofiel drvocépar. I sv.

tri kralji ga prosijo za prenoéiáée, i za malo 
veéerjo.

— Dragi moji gosti! — njim nato drvo
cépar odgovori. — Siromaátvo vlada silno 
med nami. U cieloj sobi imamo samo jed- 
Doga kreveta, na kojom ja spim, i jednoga 
podparanoga átrozoka, na kojom mi spi éet- 
vero déce. I za veéerjo vám nikaj drugo 
némamo как; kuhani kronpir na vodi, i 
malo érnoga kruha к tomu. Ámde zato brez 
skrbi stupite nutri Nebudem vas bog zna 
как pogostijo, nego nekak véé kroz ovu nőé 
preZivimo.

. . Sv. tri kralji su stopili u nizko
homo sobicu.

Drvocépar njim je donesel kruha, krum- 
pira, i vodo, kaj su modri zdobrim tekom 
zauZili. Po ovi veéerji pák su si ulegli u 
jedmu postelju, koju njim je rado dao prék 
drvocépar, doéim je on sam si vlegel na 
trda Ha . . .

Rano и jutro su véé svi tri kralji bili 
na nogah Pred odhodom véli BoldiZar drvo- 
céparu :

— Za koáto in kvarlir, i za milosrd- 
nost do nasti dadem nekaj!

— Kaj smo vám dali, smo vám zdob
rim srcem dali, i zato nepotrébamo nikako- 
voga plaéila.

— Nego, nebi lépő biio za nas, — je 
rekel mu nato BoldiZar. — Ко ti nebi po- 
darili nikaj, novaca némamo, ovo ti nernremo 
dali, nego damo ti nekaj, kaj je mnogo véé 
vrédno как novci.

Ovo izgovorivái, si poéné po Zepu ne
kaj iskati, napokom dovleée iz Zepa jedno 
malo Zveglu.

Drvocépar je sve to z jednom okom 
gledal, doéim mu BoldiZar véli:

— Ко budeá u kakvi sili, ili u nevolji, 
ampak te bude trla kakva Zelja, onda samo 
u ovu Zveglico pufim, in sve bu ti izpu- 
njeno Joá nekaj; Moraá biti sigda s sr* 
maki dobroduáen, radodarem, i svigdar je 
pod svojo slreho primi, milosrdno, pod svoj 
krov — Po ovom su sv. tri kralji odiáli 
proli Bellehemu, a drvocépar je naáirokoma 
gledal lo Zveglu govorivái: »Nekaj spamet- 
nuga bi mi ti tudji putniki dali, nego pró
bál bum svikak u nju puhnuti, da znadem 
niso li ti putniki zmenorn bedake podbrivali « 
Ovo izgovorivái je se sadrl:



Frigovor bi moói bilo moguőe samo 
proli izrazu. govoru podiói, koj né je bil 
savsem óist illérski ili reóemo horvatski, ar 
su se jeziki predstavljajuóem nehotomice 
prolivili naSim vuham né vugodnim illérs- 
kim izrazom, i trsili se vu naöem medji- 
morskom jeziku pokorno sluZbavali.

Kaj se moralnoga cila dotióe, je moói 
gosp. Lajlmanu György, kotorskomo domiS- 
traloro pohvalo izrazili, koj si truda ne mi- 
luje vu posluvar.ju za dobrobil naroda, ali 
kaj se dotióe razSirivanja zagrebaókoga go* 
vora med narodorn, hoóemo se jo$ danaS- 
njega élanka spomenuli.

KAJ JK N'OVOGA?
— P r o s im o  n a se  p o s 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  f e r ta l ju  p r e d p la tn e  za o s-  
ta tk e  ó im  p r e d i  p o s le ju  i  p r e d p la te  p o n o v iju .

—  N a g lo  sm rt. Verbnjak AudraS 72 
godiénji robadihegjski posjednik je na §te- 
fanje poslie podne ob 4. úri na Slridovaru 
vu Kalchbrenner-zvanoj krómi na hitroma 
umrl. Liéómk je konálaléral, da je Verbnjaka 
sróna uzrna zaklala.

—  Izn ik n u la  je. Jambrovié Maria u 
Gaborvölgju narodjena, 27 god'Snja varga- 
hegjska stanovnica, glupa je iz Curin Mihalj, 
vargahegjskoga slanovnika slana joá u mi- 
nuóem godinu november 16-ga dana iznik
nula Kolarski sudac je vezda potraZivanje 
odredil.

—  Zgin jena junica. Zadnjió, kada 
je na DravavaSarhelju bil orsaóki sajam, 
Ivaciő Ignác csaklornjaiskomu stanovniku je 
jedna 2 godine stara óerlena diake junica 
zginula, netko je marvu odtieral, i slém 
njernu 280 korun kvara zrokuval. Junicu 
je nepoznati ómac iz Moharió-zvane krómé 
zdvora odlieral, dók je Kriálofió MaljaS, koj 
je junicu na sajam tiral, u krómi se zabav- 
Ijal. Junicu vezda svigdé iSóeju.

—  Izpitivanje. Kralj je u minuóem 
nedelju pred poldan u Schönbruunu gróf 
Aehrenlhal izvanjskih posala ministra i dr. 
TornaSiC hrvalskoga bana na izpitivanju 
prijel.

—  P o lít icko  novo  Ijeto. Pohlióke 
stranke, как redovito, tak i Ijelos su na

— Rad bi bil, da bi pred menőm pos
tai jeden slol, z najraziüónejSimi hranami i 
spilvinami; Bidri kolaói spoheraji ild. . . 
Na ovo je puhnul vu Zveglicu — in glej 
óudo; pred njim je naenput postai stol, z 
najfinesimi hranami.

Ко to on vidi, da je ova Zvegla nekaj 
vrédna, si je mnogo svega! Sada nuvo ob- 
léku Zeni, sada deci, sada peneze i t. d. . . .
1 po takvom je za par danov postal naj- 
bogatejSi ólovek u eéli JeruZalemski okolini. i 
Ni óudo! Drvocéparu se je svaka Zelja iz- ( 
punila, povrhu iSCe je on drugo célo da ne ( 
hi one noói né délal, как da je si пи zveg-( 
licu igral. Po takvom j 1 po jednom tjednu, 
stala namestu révne Ьнjte, i köbbe, visoka 
moderna palaCa.

Napoóio je dan kad bi blagoslavljali j 
nuvo palaóu. Sve se je pripravljalo na onaj • 
s)ajen dan, na оно veliko sveöanosl. Skupa 
su doSli svi bliZuji véliki duhoviuki, pleme- 
nitaöi, i grofl, da se udeleZe ni stavnom bo 
gatom oliedu.

Po blagoslovu su se svi ziSli u sjajni 
obednici. Napré je sedel bivSi drvocépar 
vlastnik öve palaóe, i njegnva miiosllva

novo Ijeto svoje vodje pozdravljali Od strane 
munkaparta su pö prilici sto ablegati skupa- 
doSli pri miuistarpredsjedniku, i ovdje je 
gróf Khuen-HéderVarya Plos Sándor poz- 
dravil. U KoSäuth-stranki je Gil Sándor 
pozdravil Kossuth Ferenca. Od 48-me neod- 
visne stranke ablegati su Juslh Gjula vodja 
telegrafißno pozdravili na novo Ijeto. I od 
strane *néppurt«-a su ablegati svojega vodja, 
gróf Zichy Aladara telegrafióno pozdravili.

—  B isku pp osvec ivan je . ü  minuóem 
pondelek v jutro ob 9. un je bdo na Buda- 
peStu vu Sent IStvan-baziliki biSkupposveCi- 
vanje Naime gróf MikeS Jauoö sombatheljs- 
koga biékupa je ov dan posvetil grof Mai- 
lath Gustav erdéljski biákup. Posveóivanje 
je s velikom paradem bilo obdrZavano.

—  Vuzgan i kastelj. U minuóem go- 
dinu december 22*ga dana vu noCi su na 
Erdögjoroku nepoznati óinaci od BeSSenjey- 
familije staroga kaätelja vuZgali. Od kaglelja 
vlastnik je svojom lamilijom ué stanuval u 
kaátelju i KiSá Lajos kuóijaS iz Stale je o- 
pazil, da krov gori Odmah je hapil strélati, 
i stém ljude na pogibelj opominati. Na pu- 
canje i larmu su dva momaki skoóili iz 
kaStelja, koöijaä je na nje strélal, ali je né 
trefil. Iz susedne tanje ljudi su jako inorali 
delati, dok su ognja pogasili Kvar je veliki.

—  Ogenj u cirkvi. December 28-ga 
dana na Sümegu. vu Sv. Franja reda cirkvi 
je ogenj nastal na velikim oltaru. Zgorelo 
je od oltara ormar, sveto shraniäte i od 
jednoga keliha gornja stran. Kak je ogenj 
nastal, to je do vezda joá nepoznato.

—  Englezki kra ljsk i par u Kal- 
kutti. Englezki kraljski par je december 
30-ga dana pred poldan u Kalkutta (Indija) 
dolazil Stanovniki su nje s velikom radost- 
jum prijeli.

—  Nesreca. Siksay István je na bo- 
Zióne svelke iz Ainenke dimo doSel na 
KantorjanoS (Satmarvarmegjija). Med putem 
je od Ruttka dolazenoga vlaka dolistal, i 
órez Sine |e hotel iti. kada ga je jeden 
gtropojuói vlak zgazil. Nesretni ólovek je 
odmah umrl.

—  Ig ran je  s  oruzjem . Vu Buda
pests vu Golja-ulica 36. brojni hiZnim vrlu 
se je Sleis Béla 13 lét stari dijak s Klein

Janóé deóakom igral i s flobertom su vu 
centrum strélati. Med lém se je flobért slu- 
óajno puknul i kuglja je Klein Janoga na 
Smjaku vlovila. Klein je omedleno doiiopal 
i za neSffere míríuté vitfnH. Rétfíírstvo je 
iztragu podiglo.

—  Zatukel je svo ju  punicu. Vu
borSodmegjeiskim Sajosentpéteru seje stragno 
urnorstvo pripetilo december 25-ga dana. 
Med Ambrug LajoS vlaslelma i njegve pu- 
nice, Tóth Jozefa supruge veó je zdavnja 
ne mir, svadjenje bilo za radi nekve herbije. 
Na boifció je opet red dogéi na herbiju. Amb
rus Lajos je srditom glasom svoju pravicu 
brand, alt i punica je né pustila. Na zaduje 
se je Ambrus tak razsrdil, kaj je vanbejSal 
iz sobe, i s jednom íeljeznom rasuhom je 
doSel nazaj. Jer je Sena joS i onda mrgotala, 
Ambrus je tak jako vudril s rasuhami na 
Senino glavu, da je nesretna punica odmah 
umrla Krvnika su Éandari vlovili.

—  Ku liko  ga  f isk a liu so v  p ri n a s  ?
Vu Magjarskim orsagu, gde se ljudi tak 
rado pravdaju, konca 1910. létu su 6 jezer 
400 fiSkaliuSi bili. Ljetos je ov broj na 7 
jezer 200 se zdigel, dakle za 1 jezero 200 
fiSkahuSov je vezda vise, как je lani bilo. 
Moremo se ufati, kaj konca 1912. leta bude 
opet za 1200 — lbOO fiSkaliuSov vise. Pri 
nas ga za 1800 veó fiSkaliuSov, как vu 
Austriji, koj orsag je bolje napuóen i bo- 
gateSi, как naS.

—  Vm oril je svo jega  otca. U Fehér-
varmegjeiski Manj obCmi se je krvava obi- 
teljska drama pripetila. Kladnig JanoS, od 
obóioe najbogateSi gazda je zagpotal svojega 
20 godiSnjoga Jofcef zvanoga sina za radi 
toga, kaj je ov mórnak Ci2me dal napraviti 
bez olcovoga znanja. Cifcmar je december 
23-ga dana dimo nesel nőve ói£me, ali 
stari Kladnig je nje nazaiposlal. To je njeg- 
voga sina tak razsrdilo, da je jednoga ku- 
hinjskoga noZa vpióil otcu u prse. Stari 
Kladnig je odmah umrl. Zandari su vmori- 

itelja uhitili.
—  Sam o u b o jstvo . Kanda Laslo na- 

maSski veliki posjednik se je december 29-ga 
dana na njegvim stanu goriobesil. i dok su 
ga bliZnji spazili, veC je mrlev bil. Kanda je 
pred neSteremi létmi jako bogát ólovek bil,

Zalém deca, in opet sva gospoda. Okolu njihj 
se je sve po svuda zlalo blesketalo, célo 
noZi i vilice su bile iz zlata — — — — j 
Pr> bogati lakomi su skupa doSli opet u ! 
drugi refektor. Tamo je dosla prva banda 
one okohce — — — Opet se je jelo, in 
pilo. in plesalo, da je óloveku srce poska-: 
kavalo od radosti, ko je sve to videl . . .

Pred sveóanostjom le bivSi drvocépar j 
segurnu straZi prepovédaviU, da u dvor naj 
nepuslijo ikakvoga bogca, jer njim glave uaj 
kohó natekue. 1 straZa je gazdovu zapovedl
segurno prenaSala.

BaS onu veóerko su te. sv. t>i kralji | 
iz Betleheina naputili natrag prob JeruZalemu, i 
prav po onom pulo, po kojom jesu bili | 
doSli. Ko dujdeju van is Sume, se njim na j 
okah zabieskela sjajna palaóa, in na uhoi 
udri glasna muZika. Ko sve ovo modri za-! 
glednejo, in óujejo, se njim dopade sve Io. i 
Nazadje i Melko spazi j

— A a. gledajte brtiöít ftléíítflfle! véli 
navelikorna ov.

— Vidimo, yidiuio! izvrslno. — Véli 
GaSpar. a Melko opet:

— Rád bi гц 1̂ prijatelj ÜoJdiZare, je

si li zapamtio táj drvocépar tvoje reCi, kője 
si mu povedal pred odbodom!

— То zlehka znamo — odgovori brez- 
skrbno BoldiZar.

Po óvóin gomilo razjaáejo, in se gori 
odpravijo svj tri u bogca, in naputijo se 
proli palaCi, i nutri na dvor, negu tu nje 
straZa z oruzjem uljera natrag. Nego modri 
su prosili, da nek je naj nutri pustijo, da 
se barem malo okrépijo. Ovo su slraZani 
javili vlastniku, in ovaj se njim opet je po- 
grozil, kakovo zlo bude za oje, ко neutje- 
rajo bogce od palaCe.

I sv. trém kraljem je moralo; b é Z a t i ! . .
Kad su pobegli modri u svojo preánjo 

mesto, je u palaói na da tje Irajala vjeselica, 
i jedenput opet najavi straZa drvocéparu 
sledeóe :

— , DoSli su visoki gospodini, koji ho- 
óejo óestitati vlastniku öve palaóe.

Sada su sva gospoda z gazdom uzela 
u ruke goreóu baklju, in je i3la do velikih 
vratah, tkih sd njfe svecauo prijell. Nulri u 
dvor stopijO fri krtdji tVa rs^nah v u  noeilí 
zlatne paéole, sViintttu^obléku;,!t gaedft nj* 
je sad sposuak‘P«zvat njih je к slolu

— Hvala! je rekel BoldiZar. — Mi



nego vezda je na éistoma dőli doáel, i to ga 
je tak razialostilo, koj je vezda samoubojnik 
postai.

—  U m orstvo  na polnoéki. Poleg 
Laibacha, vu Gorica zvanoj obéini na pol- 
noéki meái se je umorstvo pripetilo u ta- 
moánji cirkvi. Jeden Kmetié zvani seljak- 
momak se je za radi nekaj posvadil s tri 
momakemi, koji su bralja bile. Med svadje- 
njem je Kmetié na hitroma noáa napré 
vzel, i jednomu momaku u érevo vpiéil, 
koj je na mrlvoma se doli sruáil. U cirkvi 
je velika halabuka nastala, sveéenik je meáo 
oslavil, a vierniki su vanbejáali iz cirkve. 
Kmetié je dimo bejáal i ovi dva brati su 
ga tijam do njegve kuée tierali. Tu je Kme
tié proli nje stal, i s noáom je nje tak o- 
ranil, da su obedva na lice mesto umrli.

—  Strelil se  je. U Samoáseg obéini 
je Gergelj Joáef 19. godiánji mórnak svojom 
materjom skupa stanuval u jedni sobi. Predi 
su se SDominali, véé na eredi ne sobe je iáéi 
Gergelj Joáef i s norijom je plaSil svoju 
mater, da se na smrt slreli. Mali je za no- 
riu vzela célú stvar, ali za neátere minute 
je piátola puknula i norija je istina bila. 
Hugija je momaka odmah zaklala. Gergelj 
jé véé zdavnja povedal, da se bude od o- 
voga svéta skonéal.

—  Sestnajstjezer vol. Taljanski kor
mán je 16 jezer vole kupuval za hranu 
omm soldalim, koji vezda u Tripolisu har- 
cuvaju. Öve vole budu do Palermo odpre- 
mali, tarn je budu dolisekli i meso u kon
zerv staliáu na ladje spravili

—  Vm orjeni predsjednik. Od St.
Domingo republike predsjednika, Caseresa, 
je njegov financminislar vrnoril. Ministar je 
viáe, как desetmilijun korune pronevjeril, i 
kada je predsjedmk sam doáel u ministe- 
rium, kaj ovu stvar odpré, minislar ga je s 
revolverom na smrt slrelil. Ministar je za 
tém skoéil.

—  Sm rt na su du . Vu Aradu decem
ber 29-ga dana u poldne najavil se je na 
obcinskim sudu Dobay Jot é t  fiákatiuáki pi- 
sar, kaj tam svoje diéle svrái; na hitroma 
je oblédel, skupa se srufti i u drugoj minuti 
umrl. Doktori su konátatérali, da je staroga 
éloveka sröna uzma zaklala.

si nesedemo к takvomu éloveku; koji zlo- 
Cestim okom gledi na siromake!

— Velim ti: da si Ijepo obdráal naá 
nauk, i naáu opomenu. — Véli mu z srdi- 
tim glasom Melko.

— Tvoj obed je bil za siromake pri- 
pravljen, ti neusmiljeni nesretnik! — je 
rekel Gaápar, i iz áepa si zeme baá takvo 
2veglu kakvo je od njih dobil drvocépar, a 
nato kaj more puhnje u nju, in kako bi 
trénil se grad putune, svaka troha draga, 
in na onom mestu je postala opet koliba, 
tak slaba da nju je malo né veter sobom 
odnesel, i u sobi su se gola déca opet na 
raztrganom Strozuko kotali.

— Hvala Bogu ávegla pák mi je ipák 
ostala. — Si zmisli Drvocépar, i z rukami 
idle si po 2epih áveglu . . . .

Ámde ívegle si je né naáel, jer ona 
je z modri odála — kako doála.

♦
Od onoga dana je navada i danas, da; 

gda na sv. tri Kraljev dán prvoga kolaCa 
razlomijo jednoga komada za bogca sranijo.

Kutnyák  Márton,
Keasthely.

— Ze ludac  Parisa. U francuzkim 
glavnim varaáu, vu Parisu su na boáié ta- 
moánji stanovniki aledeCe hrane skupakupili: 
167 jezer kilogramm govedinu i teletinu, 
nadalje 100 jezer kg. mladinu, 15 jezer kg. 
diyjomeso, 90 jezer kg. ribe, 70 jezer kg. 
oeirige, puáe, 70 jezer kg. putra, 65 jezer 
kg. sira, i 77 jezer 650 kg jaja. Na dalje 
viáe jezer kg. bélé i érne óurke. No, neá- 
tero sto kg. éurke smo i mi medjimurci po- 
jeli na boáié, né samo francuzi !

—  Cetverostruk dvojke. Sekereá Jo- 
áef balatonberénjskoga gospodaretvena je 
veliki boáji blagoslov dostigel. Njegva áena 
je pred boáién on dn n odveéer éetiri deéke 
rodila. Növi rodjeniki su zdravi i dobro se 
éutiju. Nego siromaáka mati je umrla.

—  Obracun. Boánjak Géza nagjkani- 
áaiski orsaóki ablegat je december 25-ga 
dana u PaCa obőini obraéunskoga govora 
dráal, gde su ga zbiraói s radostjom prijeli

— Sm rt u kremi. Sneff Gjörgj 44 
godiánji kiskaniáaiski poljodelavec je na bo
áié odveéer ob 8-mi úri na Kiskaniái vu 
Habjanec-zvanoj krönm se spravil. Po pri- 
lici do jedne ure dugó je u krémi pil, kada 
rnu je na hitroma hudo postalo, na to su 
ga u jedno drugo sobu na postelju spravili. 
Za neátere minute okoli njega otojeéi spa- 
zili su, da Sneff né diha. Onda je véé 
nvrlev bil. Nesretni élovek je udovicu i ée- 
tiri diéce nazajostavil Redarski liéénik je 
lUbanjauzma konátatéral.

— Razbojniétvo. Med december me- 
sec 25. i 27-ga dana su nepoznati éinaci 
na Tab obőint u áidovsku cirkvu vdrli, i 
odonut iz podarnice 240 korune vkrali. 
Zandari su do vezda joá né mogli éiuace 
vloviti.

— Sam o u b o jstvo . Na novo leto pos- 
lie podne u Sabadka varaáu si je Reinitz 
Mór tamoánjemu bogatomu trgovcu 50 go- 
diánja supruga s petróleumom opravu po-, 
lejala i onda na sebe opravu vuágala. Dók 
su ju bliánji spazili, nesreéna áena véé je 
s éistoma zgorcla. Samoubojnica véé jel 
zdavnja u meiancholiji bila.

— Zak la la  je svo jega  m uza. Na 
Töröksentmikloáu je Moró Ferenc 26. go- 
diánji gazda ve to mane pijan doáel dimo 
i zbuhal je njegvu komaj 20 godiánju sup 
rugu za radi toga, kaj ga je ona naápotala 
za njegve pijandurne nature. Za svadjenjem 
je Moró u drugu sobu iáéi i dőli selegnul.j 
Kada je zaspal, áena je za njega lála, i s 
jednim britvom mu je poáeraka prékrezala. 
Zena, koja jednoga osem mesecnoga deteta 
ima, je to valuvala, da predi je hotela sebe
i deteta skonéati, ali potlam si je premislila 
célo delo i lak je samo muáa vmorila. 2enu 
su uhitili

— S am o u b o jn i finánc. Na Buda- 
peátu, vu Eráébet kiraljné-putnim finánc ka- 
sarni se je Noslopi Daniel finánc u vusta 
strelil. Odmah je umrl.

— Grubjan su p ru g. Na Kisujsallaáu 
na Stetanje se je Тика Antal cipelar svo
jom suprugom kartal. Med tém su i piti, i 
suprug se je tak napit, kaj se je svojom áe- 
nom posvadil. Svadjenju je áalostni konec 
bil; divji élovek je goreéega lampaáa svoji 
euprugi и glavu hitil. Zenina oprava se je 
vuágala i nesretna supruga na smrt zgorela.

— Nesreöa и jedni fabriki. U Bu
dapest, na Sorokáari-putu stojeéi jedni 
uljefabriki se je velika nesreéa pripetila 
januar 2-ga dana poslie podne. Naime te- 
áaki su jednoga kotla Cistili i med tém je 
jeden teáak nutar opal, na njegvo branenje

su se viáe leáaki la áurili, i kada su ga 
hoteli vanvleéi, jeden elektriöni lampaá, koj 
je и kotlu svétil, je doliopa 1 i eksplodéral. 
Cetiri peréoni su odmah umrli, a éetiri pako 
na teákoma oranili. Ranjenike vezda и Sent 
látvan-ápitalu dvoriju.

—  Dvajstipetjezer korun  jednom u
pesu. Jednomu budapeélanskomu éinovniku 
Shbo Bélaju biváa supruga, Cabanji Berta 
je na Budapeátu, vu Angjal-ulica, 15 brojni 
hiái umrla. Fokojna je samo neátere lét ái- 
vela s rnuáom, véé je éisto sama áivela vu 
onoj hiái, Koju je od svoje roditelje herbela. 
Zidanica je dost veliku cénu imela. Ali Ca
banji Berta je ipák ne dráala pri sebi ni- 
kakvu deklu, sama je kuhala i hiáu vu redu 
dráala Jedenkrat je ipák poleg sebe vzela 
jednu siromaáku uéiteljicu, koja je njoj i 
rod bila. Mlada dievojka je zabadav dobila 
ovdje stana, i morala se je spominali s Ca- 
bangi Bérlőm. Ali niti to je ne dugó trajalo. 
Cabanji Berta je goripovedala dievojki, jer 
je ne hotela svoju ljubav razdeliti, koju je 
vezda samo jednomu malomu pesu potroéila. 
Najvekáu veselje je imala зато  и pesu. Svi- 
kam ga je odnesla, i s finami branami trak- 
térala. Celo hiáno delo je samo za radi pesa 
vodila. Lani je tak govorila, da proda svoju 
hi2u. Kada su ju pitali, da zakaj se hoée 
osloboditi od svoje hiáe, tak je govorila. 
Znaju prosim, ja se isko bojim od smrti. 
Jeden seljaéki uokior povedal mi je véé, da 
budem na hitroma umrla. Odveéer se dőli 
leáem i v jutro se nebudem véé goristala. 
Za radi toga hoéem peneze pri sebi znati. 
Véé sem i teátamenta napravila. Hiáu je 
ipák prodala. Sebi si je samo dvé sobe 
nazajdráala i ovdje je sama áivela, i nikomu 
se je né fpajsno videlo, o’a se je и minu- 
éem subotu poslie podne né pokazalo. Vu 
nedelju popoldan je ipák éudno bilo, da su 
se vrata véé dvé dane né odpirale. Nutar 
su vdrli и sobu. i и postelji na mrtvoma 
su naáli Cabanji Berlu. Pri nogah je pes 
zavijal. U hiái, vu jednim ormaru su viáe 
dragulje naáli i jednu áparkassa knjigu s 
25 jezer korunami. Cabanji Berta je teáta
menta napravila, i öve peneze onomu ma
lomu pesu ostavila Zenu je sréna uzma 
zaklala.

—  Otec i sin. Med Sofia i Filipopolis 
na sveto nőé je Pavroé Joáef vodil brzo- 
vlaka. Pri jedni vahti je njegov otec átraáal, 
koj je átropojuéega vlaka poleg áine prijel, 
kaj njegvomu sinu pozdrava miga na cug. 
Ali vlak je pod sebe vlovil vahtara, i Pav- 
roé je samo potlam znal, da je svojega 
otca pogazil. Sin и svoji sdvojenji se je 
dolihitil iz vlaka i na mrtvoma je ostal po
leg Sínje.

—  M in is ta rp re d sje d n ika  su ope- 
rérali. Gróf Khuen Hédervary Karolj ma- 
gjarski ministarpredsjednik véé je zdavnja 
na oéih beteáen. Tekuéeg meseca 3-ga dana 
se je и Budapeátu na njegvim stanu ope- 
rérati dal. Operaciju je dr. Gros Emil eveu- 
éiliátni proíessor i dr. Lumnicer Joáef hiáni 
liéénik svráil. Polo2aj mu je dober.





Bútor
legjobb minőségben és a 

legolcsóbl) árban
C S A K

Schwarz Lipótnál
kapható Varázslton.

Pokuétva
u najbolji kakvoci i u 

najíalesoj ciéni
SAMO PR1

Schwarz Lipolu
se moze dobiti u Varaídinu.

Köhögés, rekedtség és hurut 
ellen n incs jobb a HÉTHY-fele

pem etefű cznH orK ánál!
V ásárlásná l azonban v igyáz
zunk és határozottan RÉTHY- 
félét kérjünk, mivel so kh aszo n 

talan utánzata van

1 doboz ára 60 MUr! " ^Mindenütt Kapható I 
C sa k  RÉTHY-félét fo gad ju n k  el I

2 bútorozott 
szoba kiadó!
Csáktornya, széna-tér f

ajánlom dúsan felszerelt raktáromat női konfectíóban, a leg
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 
modellek. Gyermek felöltők és kabátok № koronától feljebb. 
Nagy választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok, 
körgallérok, gyermekruhák, a legújabb divat szerint igen szo lid  
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prémkabátok 

kitűnő olcsó minőségben.
в71 1Л—Mt

! Nincs vételkényszer!
Aki jól és olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen.

Kelőin A. M .
Varaidin* Fenne József-tér.

Nyomatott Fische I Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

jVleqbízbató ezőllöoUvány.
a  v e vő  által d a r a b ró l-d a ra b ra  

átválogatható , kapható

Schwarz Emil badacsonyi] 
szőlőbirtokosnál Tapolczáli.

U gyan ott  kapható  sim a é s  g y ö 
k e re s  hazai és  am erikai szö lö -  
7is 5— 14 v e ss ző .
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