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1 tpli ПЯ7Г|Я9ЯЛí pináitok hiánwnccónai a ,ársadalmi szervezkedés szükségességének! tegsegélyző intézmények megteremtésével
A IBII ydZUdodyI clUdUdSUK Hiányosságai, hangoztatásában, rámutatva a gazdaelem I eszközölhető.

A m. kir. földntivelésügyi miniszter év- szervezkedésének szükségességére, saját anyagi Méllózlassék csak bárkinek elgondolni, 
ről-évre nagyabb összeget állít be költség- boldogulása szempontjából. hogy ha egy község területén a magán
előirányzatába azon célra, hogy abból gaz- Az előadások sorozata azonban egyál-! egyesülés alapján ilyen célra önsegélyző 
dasági vándor előadók a téli napokon be- talán nem terjeszkedik ki az önsegély olyan csoportok szerveztetnek, a tagok csekély 
járják a vármegyek községeit és hasznos fajtáira, melyek a népesség egészségügyének,, heti, vagy havi befizetéseivel szemben min- 
gazdasági ismeretekre oktassák a földmívelő testi jólétének, a népesség higiénikus szűk- dennemű gyógyeegély biztosítható s ha tudja 
gazdaközönséget • ségleteinek kielégítésére volnának hivatottak, az a legegyszerűbb kézimunkás család is

Elismerés és köszönet illeti ezért az nem igen hallunk olyan előadásokról, melyek azl, hogy az általa szolgáltatott csekély heti 
akcióért a m kir. földmívelési kormányt, *rról szólnának, hogy az emberi betegségek, befizetéssel szemben ingyen van joga az 
nem leliet azonban elhallgatni azt a meg- •’» sorscsapások ellenében a legszegényebb orvosi és a gyógyszert igénybevenni, akkor 
jegyzésünket, hogy dacára a jóindulatnak, néposztály hol keressen vigasztalást, hol nem fog kuruzslókhoz fordulni s ezzel 
rnig ezen előadásokra íordítotl költségek keressen gyógyítási, hol keressen enyhü egyszerre megszűnik az a viszás állapot, 
évről-évre emelkednek, addig maguknak az'letet? amely ma még a falusi népnek legfőbb
előadásoknak nívója, külsőségei, sőt eredmé- Az állategészségügyi előadók egész lö- jellemvonása, hogy az orvosában ellenséget 
nyei is, alig mutatnak fejlődést mege oktatja a falusi gazdaközönséget az lát, akkor pedig, amidőn ilyen népsegélyző

A vándor-előadók tényleg ludásuk leg- állati betegségek ellem védekezés módjairól, csoportok révén az orvos a legjobb barátja
javát viszik telo!vasá?uk, szabad előadásuk az állatorvosok hivatásáról, az állalbetegsé- tesz a község népének, akkor már majd 
keretében a nép elé, sajnos azonban, hogy bejelentése körüli kötelezettségekről, nem kell hangzatos előadások Keretében az
a legjobb indulalú kezdeményezések is az ezek elmulasztásából eredő következmények- egyke védelme ellen is szólamokkal küz- 
ilyen előadások után maradandóbb nyom ről stb, de arra alig terjed ki az előadók deni 
nélkül maradnak. Az előadók is rendesen előadása, hogy magái a 'gazdaság tulajdonom
szólamokhoz idomulnak előadásaikban, a sál. a tőidnek művelője* is érheli betegség, j /,,.1 blfíiámí о о? 10l‘) ,'w ni.íonJi1 Штп
szólamokat pedig legtöbbször a legtöbb v e - ,  érheti baleset és hogy e téren milyen esz-! IMKlUllljd luUjdluM dZ IdL. U ílídMIUlK

hangzatos írí eriTiF, tVhlTyéó közök *,tz* arzök—í-b * Júíiusba'ri az iitőfár&f * »ültozékotífra
hangzatos jelszó most pl. az. hogy: termel- len való védekezés szempontjából. normálisnál hűvösebb, csendes, a hó végén
jünk legtöbbet! Termeljünk ám, de miből? Ezt a kis hiányosságot az előadásokat igen meleg jellegű volt. A száraz hőmérő 

Nem akarunk ezen téli előadások ered- vezelő vármegyei gazdasági egyesületeknek maximuma 31 4 C° 29-én. Minimuma 144 
inényessége vagy eredménytelenségei felett őszinte és meleg -zeretettel ajánljuk figyel- ,C°. 22-én. Hőmérséklet abszolút maximuma : 
ez alkalommal vitába bocsájtkozni. egyet mébe. mert amikor a munkáskéz fogyásának, 36 0 C. 29-én. Csapadék havi összege 67 4 
azonban konstatálnunk kell és ez az. hogy okait kutatják, nem lehet közömbös a ma- nini Legnagyobb cs ipadékmennyiség 33 4 
ezen előadásokon sok szó hangzik a gya- gyár gazdaközönség elölt a gyermekhalandó- mm. 14-én. Uralkodó szélirány az északi 
korlati munkálkodásra való serkentésről, az ság óriási nagyjelentőségű problémája sem, volt. Csapadékos napok száma 9. Zivatar- 
okszerű gazdálkodás mikéntjeiről stb. utal- melynek gyakorlati orvoslása pedig szintén ral 6.
nak az előadók a szociális tevékenykedésre csak a társadalmi tömörülés és tömörítés Augusztusban az évszakhoz képest hü- 
is, de az e téren való útmutatásuk kimerül útján, az úgynevezett magánegyesületi be- vös, csendes volt az időjárás. gyaKori ziva-

Kihallgatlak mind л ketten, majd ismét Zanin ugyan tudta, hogy aligha fog valamitZSANIN. nagymama szólt: álmodni, de azért engedelmesen felelte:
Irta - J Cy, — ín  is voltam fiatal. — rég id*jn annak... — Igen nagymama.

Fiatal és csinos . . .  és nekem mégis úgy tetszik, *
Az enyhe és békés tavaszi eslén a nagymama j mintha csak tegnap lelt volna. Mikor azután nagymama elaludt, Zsanin

ott ólt kis asztala előtt és varrt. Zsanini mellette Zsanin elmosolyodott. Tehát ő. Zsanin is'megint kiült a küszöbre és a távollá im rengett
ült és nem csinált semmit. megvénülne egy nap. De azután eszébe jutott, hogy, A hold felkelt. Üdén, szelíden emelkedett az

Zsanin szép fiatal leány voll, nagy, tisxta i mégsem lesz az ta'án még holnap. égen és Zsaninru nézett, majd így szólt hozzá :
kék szemekkel sötét szemöldökkel Sűrű fekete _  ^  -8 vojlam ^  csjn0!äj mml le j — Kis lány, akinek annyit simogattam a
haja szinte kékbe játszóit. Azt gondol hat tu vo tia Zsanin. Szép fiuk versengtek a kezemért. Én ; haját, amíg neki adtam valamit a fényemből, ma 
az ember, hogy a hold valamelyik éjszaka о yan ' onhan n, m jn,ju||am vakon szép Ígéreteik, mo- megmondom a jövődel. Gyere* utánam a s ík r a . . .

Ä Z S  S t ö S  '" 'kjUk Után ' le?k0m0,yabbal VÍllaSZ / - » • »  ^ i-o so .vo tt a holdra.
Most alkonyaikor Zsanin elnézte a nap le - ‘  ̂ — Megyek ! monda . . .

nyugvását, elnézte, mint merednek égnek a magas — Szeretted nagymama j És megindult a harmatos fflvön. Tiszta volt
jegenyefák, melyek gyéHevelü ágai olyan szorosan Igen leánykám. Csakhogy én bölcsen vá-Iaz ^  nem volt rajta egyetlen felhőcske sem.
egymáshoz simulnak. Kinézte a tölgyeket, melyek | lasztotlain. Kn okos voltam. Kn kisZíUnitottBiii j kiment a folyó partjára. Fűzfa hajolt a
büszkén és gőgösen félrehuzódtak a többi fáktól, mindent. Először kiválasztottam, azután megsze vjz föjé Zsanin sokszor ült ennek a fűzfának a 
mintha nem is tartoznának közéjük I lettem. í tövében. Tétovázott és a holdra nézett, de a hold

Néhány kőhajilasnyira láthatatlanul szuny- Az öreg asszony ellágyult büszkeséggel idézte щд,. mutatkozott. Odavezette, azután magára
nyadt a folyő. Apró fehér házak álltak elszórva, vissza a múltat. hagyta
virrasatva. ö.ködve a sivár tájék felett. i — Ha jós álmot láttam volna, akkor sem ' . f törzséhez támaszkodott és

A r ац ,m an ia  csakhamar gondosan össze-, cselekedhettem volna jobban. elörehajóll. Keveset reszketve nézte a ‘vizet, mely
csomagolta a munkáját, mert nem bírta gyenge Zsanin incselkedve vágott közbe. egészen ki)ze| voU hozzi. a sölé, csillogú vizet,
szeme az alkonyati homályt. Mintha gondolatait __ Szerelted, ez az egész ! mely olyan volt ma este, mint valami selymes
fűzné tovább, megszólalt. . . És eszébe jutott, hogy holnap Szent János fekete szalag.

"7 0ko8nak ke ennl’ na*'°" ak napja lesz, vagyis a sors ma éjjel nyitja ki köny- A viz mélyéből arc bukkant ki, mely ha
l l  N ..  van _  felelte Zsanin -  de miért? vét annak' ilki abban olvi,sni tud' “ "'ó volt az övéhez. Hasonló és mégis más, mert
-  Ha előre látnánk, mit hoz az élet, solia- л nagymama felállt. szomorú volt és halovány.

sem tévednénk _ tette hozzá a nagymama. — Menjünk aludni Zsanin, talán megálmodod — Kz az én arcom — rebegte Zsanin — ez
_  Nem l’ — felelt Zsanin. jövődel. én vagyok.



taros esőzésekkel. A száraz hőmérő maxi - \ Akkor is táncoljunk, Ne legyen kiadás nyújt, de mindezeken kívül növendékeit az
r.Mimn 2Q« Г о ó íSn Minimuma 9 8 fo Mikor kedvünk sincsen. Egy krajcár a házban eKő osztálytól kezdve hét osztályon keresztül
29 én. Száraz hőmérő havi közepe: 180 C<> S Ü T c S  megállapított -terv ^ n t  a munka
Csapadék összege: 1288 mm. Legnagyobb _  ^  megbecsülésére és szeretetere, tehat magara
csanadékmennviséff 29 9 mm 27-én A csa- S mellette a sonka Végrehajtó, zsandár a munkára is ráneveli. A kézugyesitő mun-

S f Ä ä S S  2 T Ü S Ä  \ « * Т  г" ,tarral 8. я * »  *, *<»»*£». ш * а készítendő tárgyak rajzolásával, anyag- es
Szeptemberben az időjárás változékony. , . . .  . • munkadíj kiszámításokkal eppen olyan íontos

K J . . . . .  e szedjenek adót Kórház, borion sorra _ ijLrtlúMuLr mini м o u itn rlít li  úatúlságosan esős és az évszakhoz képest igen A та£ аг emheiiai, Legyen mind lakatlan tárgyai az Iskolának, mint a gyakorlati es
hűvös volt. A száraz hőmérő maximuma Ne kelljen szurkolni Ne vesszen el semmi. elméleti mezógazdasagi és kertészeti isme-
28 6 C°. 5 én, minimuma 5 8 C°. 26 án. idegen fegyvertől Ha áii is lakatlan retek. A hétosztályu polgári iskolát végzett
Száraz hőmérő közepe 112 C°. (80 évi kö- szó va l: adjon isten növendékek az új véderőtörvény értelmében
zép: 15 8 Ca.) Csapadék Összege 147 6 mm.] Boldogságot, üdvöt. egyévi önkéntességi jognak birtokába lut-
(35 évi közép 92 2 mm.) Legnagyobb csa- Aki nem óhajtja, nak. de egyéb minősítési jogokból sem lesz-
padék mennyiség 33 1 mm. 12-én. A csapa- Egye meg a hurkot. nek kizárva
dékos napok száma 15 volt Z o m b o r y  Gyű In . — Szilveszter éjjelet a Csáktornyái

Az október második harmadában ész- Kereskedelmi Kaszinó tagjai és családtagjaik
lelt szárazabb jellegtől eltekintve, e hónap- — Kérelem. Lapunk folyó hó l-ével a a hagyományos módon ünnepelték meg 
ban a rendesnél hűvösebb időjárás uralko- XXX-ik évfolyam 1-ső negyedébe lépett Zene és tánc kísérte át a száznál több le
dőlt, gyakori köddel. Hőmérséklet havi kö- ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize- j lenlevői az új. évbe Élfélkor a választmány
zepe 8 78 C°. 30 évi átlag : 10 6 C°. A tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, nevében Schwarz Lajos dr titkár köszon-
csapadék havi összege 69 5 mm. A 30 évi a kik pedig előfizetési di||al hátralékban í lőtte az egybegyűltekre az újévet, akiknek
átlag: 113 4 mm. vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked- nevében Heilig József felelt. Ezután víg han-

November középé harmadában havas-!jenek, neiiogv a lap szétküldésében fenn- gúláiban hajnalig maradt együtt a társaság 
esős, többi részében inkább száraz, a nor- akadás történjék Tisztelettel a kiadóhivatal. — Kinevezések. A vallás- és közokta-
málisnál hűvösebb időjárás uralkodott. Hő- _ Kinevezés A földmivelésügyi m kir . lásügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái áll.
mérséklet maximuma 11 1 C° 1-én. Mini- ln i l - ц|1Г.,р.. kr-imiv i m-nrvirövári polgári iskolánál Bencsák Stana rendes ta-
muma a-9 C” 9-én. Csapadék havi összege a J d L . i a f  rlndkívüii Stuárt a «.tón*. « Vili.. Hajas Esz.er rendes tani.ó-
570 mm. (30 évi közép /3 3 mm.) Hő- vn fiz oszlályba gazd akadémiai rendes nőt а IX, Szabolics Autalka segédtanílónőt
mérséklet havi közepe 2 2 C° (30 évi közép (rUlá,Tá kinevezte а X fizetési osztályba rendes tanítónővé ,
4 4  C°.) _  Hétosztályu polgári iskola. A hét-: Uurgolils István helyettes tanári а XI lize-

December első leiében Indeg, száraz, ■ 09Zlályu po|g lsll0|a, „telyet Zichy miniszter * tési osztályba segédtanárrá kinevezte 
télies jellegű, másik leleben pedig a normá- g erél)y, fötdmiv. miniszterrel egyelértőleg — A tanítói sorsjátékot elhalasztották 
lisnál jóval enyhébb, ködös időjárás ural-, Raz(laságl alap0ll jjészül átszervezni.általános I Az Országos Szövetség hetegsegelyző-alapja 
kodoll Száraz hőmérő havi közepe 19 C°-a „,aveUeégel ad gyakorlati ismereteket nyújtó j avara engedélyezel! lárgysorsjálék húzása a 
35 évi állaggal — 04  C-al szembeix A éj muilkara lieve,ö középfokú iskola, mely "lul1 bélen lelt volna. Utolsó percben érke- 
szaraz hőmérő maximuma 12 2 С». 27 é s . j cé|jál és közoklalásügyi nagy hivatását zeit meg a pénzügyminiszter engedélye, 
29-én Minimuma ir7 C». /-én Csapadék azzal óbaj, Ьс10цеп| |10gy végzett nővén- melynek értelmében a húzást tíz hétre,

— havi összege 31 mm, a 3o évi ab mm-es dékcj mjné, IMRyebl>-számin»t térjenek visz- 1313 március 19-ig elhalasztották. Sajna-
átlaggal szemben. sza ap|Uk mezőgazdasági, ipari és kereske-; Lillái jelentjük, hogy ez az akció eddig tel-

'  . del mi foglalkozásához. E tőlontosságu cél ] jesen sikertelen volt. A 200,000 darab sors-
K C L  0  N P В L В Iv. mellett a felsőbb szakiskolákba és külön-1 jegyből 56.00(1 darab fogyott el. Ennek 30

------  böző tanfolyamokra való felvétel, valamint c/0-át felemészti az árusítás és adminisztráció,
H o l d o t ,  ú j  e s z t e n d ő t !  az egyetemi végzettséget nem kívánó köz- a nyeremények meg 40,000 koronába ke-

Boidog új esztendőt, a  sok nevetéstől tisztviselői állások belül lése csak másodrendű ''ülnek. Tehát, ha a húzást megtartották
Mindig tele hendöt. Nöijőn a szánk nagyra, célja. A hétoszlályu polgári iskola minden I v°hia ; bizonyos, hogy deficitlel zárul a játék-
Színig tellett zsik°t m ,tu s ié n ,  potyogjon,n4e középfokú iskolától abban különbözik, jMosl az elnökség újabb akciói indít, hogy

ogt, go .is я magyarra. hogy egyfelől az általános műveltséget nyújtó niógis meg lehessen valamit mentem a be- 
Legyen elég pénzünk. Zsebeinket и pénz tárgyakból befejezett egészet ad és nem| légsegélyző-alap |avára
Tejünk borunk mézünk, Olyan mélyre buzza,, ,, ívesebbet, mint bármely más közép- -  Újítás a postán. A leiadás meg-
A búzától terheli Csizmánkat lenyúzza. ,oku '«kóla, másfelől az éleiben fontos és könnyítése es gyorsítása céljából a posta
Nagy mestergerenda. haszonnal járó gyakorlati ismeretekéi is ajánlott levelek és közönséges csomagok tö-
_______________________________._____ 1________________ ' meges feladására külön postai feladó köny-

— Nem,- W . l t  a kép. — E« nem te vagy, I odaadtam neki a. egész .szivemet is ő pedig L  *ek,e| ado.“ ki’ 70, részint 50 fii-
nem a mostani képed, csak hű képmása annak, vetve fogadta azt el. lérerl szolgaltalja ki
amilyen te leszel egy év múlva, ha nem leszel okos. _  £s akkor? — Kinevezés. A Üélivasút igazgatósága

— Miért vagy ilyen sápadt? -  kérdezte _  Egy pir hélig nagyon szeretett engem és Ko,z'K KárolV öelybefi forgalmi ellenőrt fő-
Zsanm az arctól. engem boldogabbá tett az ö öröme, mint az ellenőrré nevezte ki.

— Mert a szivemet egy szép idegennek adtam- enyém. A lelkem dalolt, a tárgyak szebbek voltak, — Uj építész. Petz Márton oki. építész,
— Milyen volt az az idegen ? a virágok színesebbek, az ég szendébb és derű- aki eddig özv. Salon Péterné üzletének mű-
— Nagy és büszke és a mosolya olyan ked- ^ bb; az emberek jobbak, mint azelőtt, mielőtt i vezetöje vo|t Januar elsejével önállósította

Ж Г ! Г . Г Г г „ ,|„.НГк|евг а . т  X  magát. Lakása és trodája Csáktornyán, Vá-
lá890R ezerszer is a szivemet. sarter 20 sz. a van.

— Mint az az ismeretlen, aki minden nap azutá.i? — Az 0rSZ3Q0S SdOmOZQAlOíTlhOZ a csák-
elmegy a kapum előtt, — rebegte Zsanin rész- Azután elment. Én nem mehettem utána, tornyai adófizetők is csatlakoznak Január
kelőn. -  Vállán puskával, kezében virággal, a Csbn.df en!1 t,e határozottan vissza- H.ál) d u 2 órakor, a Csáktornyái Keres-
szeme felcsillan, ha meglát engem és legott el- ôlt- Kn'?ar nem tetszenem neki és hogy meg ne . , , ■ Kaszinóhan izvűíés lesz amelvre aborul, ha én eltűnők. • haragudjék, nem is sírtam . . Keueimi tvaszinoDdti gyuies lesz, amelyre a

jgenj - -  Mit tettél azután? keresel; adó alá eső Csáktornyái adózók,
Beszéli veled? Mit? Hogyan? okulhaTsz“^ ”  Ы °т  Ele«el n“>"dlam- va8VÍ8 közjegyző, ügyvédek, orvosok, gyógy-

— Egyedül beszéltem vele, „tértén balgatag .  SZ" ésZ’ ,kere3kedök és iparosok köröző ÍV-
voltainésoithagytam nagymamát. Megéreztem, hogy Zsanin felállt. ve n"üd meg vannak híva. A gyűlésen
jön, összetettem a kezemet, lesütöttem a szeme- Valaki járt a fűben. Éppen mellette Szilárd részl vesz a soProm kereskedelmi és ipar
ínét, hallgattam a lépteit. erélyes férfi léptek voltak ~ ’ kamara alelnöke is

л  akkor, mit mondott neked ? Zsanin elengedte a fát, hogy jobban haliga- — 1913. A beköszöntőit új év uralkodó
v . xT Az\ ní?ndta: *Kis ,ány nézz rám . . .« tódzéL Behunyta szemét és összekulcsolta hideg, bolygója a Vénusz, mely körülmény a há- Jrelnéztem és láttam, hogy az arca ott van mel- remegő kezeit.
lettem, egészen mellettem és olyan szép olyan | — Zsanin, — szólt egy hang — add ide a zasu,á?' ^ v r e  ta.an kedvező befolyással
kedves voll, hogy egészen megszédültein . . .  kezedet ! ,3SZ- Egyénként nap- és holdfogyatkozásban

— És azután, mit mondott? I— — -  — _  _  nem le->z részünk A jövő évben az ünnepek
— Azt mondta »Add ide a kezedet.« Mikor És Zsanin a szivét is odaadta . . . tekintetében ű| rend lép életbe melynek

j^odaüdum n. ki és mikor kitártam a karomat, ------------- 1 azonban az iskolákra és a törvénykezésre

U ‘> . M



nincsen vonatkozása. A holnap kezdődő tája. a benne lévő takarmánnyal együtt el- kísérelték e bajon segíteni részint tenyész- 
farsang nagyon rövid, már február 5-én véget égett. A kár 642 K-га rúgott. A megejtett kiválasztás útján, részint angol sertésekkel 
ér A husvét március 23 ára. a pünkösd vizsgálat eredménnyel járt. mert a kinyomó- való keresztezés útján. Egyik eljárás sem 
május 11-ikére esik zolt telles, egy drávavásarhelyi 62 éves vezetett eredményre, mert bár az angol ser-

— Betegsegelyzö vagy temetkezési se- főldmives szándékos gyújtogatásért már fel tésekkeli keresztezése állal gyorsabban fejlő*
gelyzö egyesületeket szervezni óhajló tani* jelentetett. dővé, szaporává lehet lenni a mangolicát,
tők. lelkészeknek útmutatás!, alapszabályt és — Hatóság elleni erőszak. Czopót Já- de elveszíti göndör szőrzelél. zsirtermelő ké- 
bármely felvilágosítást teljesen ingyen kész- nos zsizsekszeri s Czopót István felsőbesz- pességét és edzettségét. Most legújabban 
séggel nyújt a »Gondviselés« Országos Köz lercei és Kréger Károly Steinkalába-csárdai sikerült egy olyan keresztezést előállítani, 
ponti Segélyző Társulat Budapest, Vili kér. lakosok múlt hó 17-én este 7 órakor Mo- amely külsőleg is teljesen hasonlólag gön- 
Baross-utca 10. sz. rócz Lajos pénzügyőri fővigyázól és Dömötör dörszőrű a mangolicához, edzetlsége és túró

— Népesedési statisztika. Születtek : János vigyázót hivatalos minőségűkben meg* képessége is teljeseo egyező és emellett ép-
Geiszler Ilonka, Busek Cecília, Ziegler Sámuel, támadták s teendőik végzésében megaka- pen annyi zsírt termel, de gyorsabban hízik- 
Zorcsecz Cecília, Skvorcz Márton, Terszte- dályozták. Mind a hármat ezért hatóság el- Ezeket a nemesített mangolica sertéseket 
nyák Béla. Prszlecz Sándor, Tróják Paula, leni erőszakoskodás miatt a nagykanizsai kir. Kovácsy Béla sertéstenyésztési г.-t. tenyészti 
Zadravec Katalin. Dravecz István, Kirchfelg ügyészségnél feljelentették Esztergommegyében, a Borog melletti Sá-
Karoly Zoltán, Mikácz András. Tróják Mária, — Rövid bőrgyógyászati útmutatót mindenki torkő pusztán. Sertéstenyésztésünk jövedel- 
Dretár Katalin, Becsal Mária, Horváth Miklós, kaphat, ha azt a Kolozsvári (Heinrich) gyógyszap- mezóbbé télele érdekeben kívánatos volna, 
Zadravecz Mária. Persa János, Kegé Károly, pangyár részvénytársaságtól (Monostori-út 54.) le- hogy a serlések mennél gyorsabban terjed- 
Mikulcsics Viktoria Meghaltak : özv. Kopjár velezö-lapon kéri. jenek el hazánkban. Megrendelésekkel ne-
Gáspárné (70 é ), özv. Vidovics Antalné (74 — Az Új adó. Újévre új adót terveztek vezeti r.-t. intézőségéhez kell fordulni.
é '. Marsovszki Mátyás (78 é.), Soltics Imréné éielbeléptetni. a jövedelmi adót, melyet azon- ^=--  .... -=  .. . — ■ • .
(47 é ), Zadravec Kata (1 n ). Goricsanecz ban bizonytalan időre elhalasztottak Ezt a I R í )  T) 4 1 О M
Imre 1 h) Golenko János (19 é), Hirsch- jövedelmi adót mindenki tartozik annak ^  J *
sohn Ilona (68 é ), Novák Autalné (65 é.), idején megfizetni, kinek évi jövedelme a 8001 — A Háztartás« Könyvtára. A magyar
Bednyács György (64 é.), özv. Hosenberg К-l meghaladja. .,z egyes adólélelek a kö-! gazdasszonyok légi vágya teljesedett a »Háztar- 
Adollné .65 é.), GoricsáiH ez András (13 é), vetkezők : tás. könyviáránsk .mandulásával. A .Háztartás.
Fischer Simon <43 é). Házasságot köiöttek: «00 К felül 900 К jövedelemig !> К ! ,s"év ö t f ' a  1шГатпй?Лш)пТуаГлк olvtín
Szalay Ferenc és Schneitzer Júlia, Takács 900 К * 1000 К * OK születés sokaságát közölte, hogy ezek áttekin-
Islván és Zamuda Terézia. Miliálka Pál és 1000 К * 1100 К » 7 К tése évfolyamainak a könyvtárrá gazdagodott kö-
Magyar Teréz, dr. Messer Béla és Pálkai 1100 К » 1200 К » 8 К teteiben ma már lehetetler. Kellett egy könnyen
Irma linger Ferenc és Weller Anna. Goi- 1200 К > 1300 К . 9 К j kezelhető s mégisi tartalmas, gyfljta.i.ény.ei gon-
, . ~... . . . г- i.í/i/v í* , I гг doskodni, melynek minden egye-? kötetében, nősz-Jenbaum Éliás és Hirschsohn Eugenia. 1300 К • 1400 К . 10 К S2a3 kere. é, „élkul, megtalálják a n ő k a a t .  a

— A cselédek nyiiVántflrtdSd. Zalavár- 1^00 К » 1500 К * 11 К mire éppen szükségük van. Krriős József a »Ház-
megye lörvénybalósága 1911-ben a háztar- 1500 К * 1600 К » 12 К tartás« kiadótulajdonosa felismerte ezt a hiányt,
‘ásí cselédek szolgálati idejének nyilvánlar- 1600 К » 1700 К * 14 К js Kürlhy Emilné szerkesztésében megindította a
lására vonatkozólag szabályrendeletet alko- 1700 К . 1800 К . 16 К .Háztartás. Köey.tárát, melyből addig húsz:s«á-

. . j . , юн/. I* I' I о w mot bocsátott a gazdasszonyvilag rendelkezésere.loll Eszerint hazlarlást (belső) cselédeknek 1800 К • 1900 К . 18 К K csinosan kiállított kötetek tartalma: 1. Hős- és
a szolgálatba való belépése a szolgálati idő- 1900 К * 2000 К * 20 К brtjii levesek. 2. hevesbe való tészták és egyebek,
vei együtt a gazda vagy megbízottja által 2000 К » 2200 К * 23 К 3. Különféle előételek. 4. Tojás ételek. 5. Marba-,,
azon község elöljátóságánál, amely községbe 2200 К » 2400 К > 26 К borjú és sertéshús ételek. 6. Szárma-ok és
a cseléd szolgálatba lép. nyilvántartás cél- 2400 К » 2600 К . 30 К «árnyas .«lak 7. Njab ,«*- éa .gy#b ^hu«.k .

. . .  . , л » . . . I .. * - \7 ..пип ír i- 8. Halak elkészítése 9. Különféle főzelékek 10.jaból bejelentendő 2 A bejelenles. félfogadás 2600 К » 2800 К » 34 К <GyuroU és kifmt lészlák u . F>szlr,s tészták és
telszegődés), illetőleg a felmondás megtör- 2800 К » 3000 К » o8 К ! rétesfélék. 12. Torták könyve. 13. Sós és édes
‘.énlekor már megtehető, de legkésőbb a 3000 К » 3200 К » 44 К (mártások. 14 Édességek és cukorkák. 15. Vegyee
szolgálatija való belépés, illetőleg a szolga- 3200 К » 3400 К » 50 К j sütemények. 16. Különféle italok. 17. Jóizü kenyér
ЫШ  v,„> kilépés mégléépd« «  M M  К .  M N  К • » K  i Ü Ä Ä Ä
belépés és telmonda-' bejelenlésekoi a ẑol 36uü К > 38 j0 Ív » д felsorolt <ímek fölmentenek minden magyarázás
gálati szerződés időtartama, illetőleg a szer- 3800 К » 4000 К * 68 К ai î. д falusi, polgári és főúri konyha minden
zódés meghosszabitása szintén bejelentendő. 40O0 К » 4400 К » 76 К szükségletét kielégíti e 20 könyv. Reméljük, hogy
3 A cseléd a szolgálatból történi kilépési Ezen törvény szerint a lakáspénz után az érdekelt hölgyek meleg pártolása lehetővé teszi,

» , i „  m . m . - m j m í .  k.H - и » - « .  “ «u i l Ä J s r s r i a f i r s s
ségbe szegődött el. 4 A bejelentést írásban. — Milyen idő lesz? A Sinus jóslása várhaljuk amennyiben egy-egy kötet ára uind- 
vagy élőszóval kell megtenni. Írásbeli beje- í szerint 1913. jan. 1 élői kemény hideg lesz, (--)SS7t» •>(> fju<jr. Mind a busz kötet 4 korona be- 
lenlésre szolgáló lapok az elöljáróságnál I több helyen havazással; január 8-lói nedves, küldése ellenében bérmentve küldik. Megrer.delés- 
dillalanul kaphatók Aki ezen rendelkezé-! hideg eső és hó fog esni, 22-től nagy ha- j nél elegendő a szám jelzése. Megrendelhető a 
seket megszegi. k.hágásl kővel el és 100 vazás Ígérkezik, amely Európa “ JÍo . 'aa*  кШ<,4Ы” '
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntet- nagy részében log esni. Ezt a szeszélyes H
‘étik. Ezen szabályrendelet életbelépett s így időjárásunkat a föld tengelyének korábban т аш ш ш т ш Ш ш т ж  r / i v T / i «
a jelenleg szolgálatban álló cselédek is be-; történt elhajlása okozza és az. hogy mi az МйЛ1ЛРПЛйИЛПП # c/ .w  г/д
jelentendök. A szabályrendeletet tájékoztatás í északi részre estünk. Az őszi hónapok nem я я  ú j  a d ó t ö r v é n y e k  i s m e r é s e .  N ép -  
céljából részletesen is fogjuk ismertetni. a legkedvezőbbek Voltak, de viszont a la- e 2 e r // / e/ rá só a iv  S t r n u s z

— Jutalmazás. Szalmay József főszol- vasz korán fog beállani. Márciusban már ^  . . .  ,
gabiró a bikagondozók jutalmazása céljából gyönyörTI szép. meleg napok jönnek, ztva. S A m l o r k ö n } k e r e s k .  (  s á k í o r n y A n .  
rendelkezésére álló 100 K-ból a következő taros esőkkel. Bö termés és igen jó esztendő,
gondozókat jutalmazta meg: Habián Mátyás lesz. Úgyszintén kellemes nyár is. 1913. évi
belicai, Verhar Mátyás muragárdonyi és szeptember és október hónapokban második K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .
Marcsecz József drávacsányi pásztorokat nyár fog jönni és hosszú lesz az ősz. A mérhotet;en gyászban, mely tér-
20—20: Sklepics János felsők i rál у fa I vai, — A gözgépkezelók és kazánfűtők leg- . |||р|уе apánk Flsc)icr Simon v4.
\ovák Dömötör murasiklósi. Szovai Mihály közelebbi képesítő vizsgái Sopronban jan. гарип elhalálozásával bennünket ért,
muraszenlkereszti, Horváth Vida bottornyai. hó 5-én délelőtt 9 órakor a Sopron városi inyhí,öjeg haloll a mindenfelől jövő
Bernát Imre zalaujvári, Sárics Imre felső- villanytelepen fognak meglarlatm. A kellően részfvét megnyilvánulása 
pusztafa., Csalopek János nyirvölgyi, Dovecser felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. Mindenkinek, kik ezt bármi módon 
József miksavári, Magdalenics István cseres- iparíelügvelőségbez küldendők. Deak-ter. 8 ,e|lék ezen az ülon mondunk hálás 
nyesi és Branovics János Csáktornyái pász-j — Nemesített mangalica sértés. A köszönetét 
torokai, illetve hikagomlozókál peil'K 10—10 Magyaroreiégon általánosan elterjedt man- „ i«nUár 3
К összesben. HollCH serlésnek hiába az а пацу hibája, Csáktornya, 191.6 |anuar á.

__ j y 2 Múlt hó 6-án d u 8 órakor hogy szaporasága nagyon kicsiny, hogy Özv. Fischer Simonné. szül. Rosenberg Róza
Drávavásárhelyen lűz volt, mely alkalom- szaporodása nagyon lassú, hogy az évente ée családja,
nnl В dics Ferenc drávanagyfalui lakos paj- kétszer való maiacoztatást nem tűri. Meg-



XXX. god. teöaj. Csáktornya, 1913.  januar 5-ga. Broj 1.

Sve poSiljke, kaj se tiéezadr- 
ia ja  novinah, se iraaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

izdateljstvo.
knjiiara S t r a u s z S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna céna je :

Na celo leto........... 8 kor
Na pol leta ........... 4 kor.
Na őetvert leta . . . 2 kor. 
Pojedini broji koátaju 20 fill.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znanstveni I povuéljivi liet za púk obznane se poleg pogodbe i fai

Izlazi svak i  t jeden  je d e n k r a t  i to: sv aku  nedelju. racunaju.

OdKOVorni ureduik.

z r ín y i  k á r o l y . PATAKI VIKTOR.
Ifd^elJ i vlMtnik

STRAUSZ SÁNDOR

Ziraski kvari.
Naáo domaCu silje dosta veliko zima 

more sderÉati, ali itak se zalo med vreme- 
mm pripeti, da zima veliki kvar napravi.

To se more dogoditi po jako veliki 
zimi, na kraj zime i kesno na protuletje, 
kad kesna zmrzlavica dojde. Jesenska sétva 
veliko zimu more sderSati, ali ako je 20 
Celsius gradoéov jaka zima i snég nije pok- 
ril sétvo, bormeá onda ga ni pomoCi, da 
nebi vun zrnrzlo, jerbo preveC silna zima 
tak strga vlaknino vu silju, da od toga 
potlam veC nemore áiveti.

Trsje takodjer veliko zimu more ster- 
péti, ali i tu se pripeti, da mlado i ni dosta 
zrelo rofcdje i oké pomrzneju. Ako pák je 
neétero zimu prék preveC velika zima i céli 
trs pozebne i dőli dojde. S vrho toga trs 
ee mora pokriti, barem tak dalko, как na 
dugoma oóemu roÉdje ostaviti. Na svaki ná
cin pák se mora to napraviti vu pésku ili 
vu pésnati zemlji. Od sadovnoga dréva pák 
^u najbolje oCutljive, kője su od juÉne strani 
к nam prineáene, как je oreh, pravi kostanj, 
mandulice, breskve i fige. Figovu drevu 
samu za zavetjom smeti saditi i onda ju 
jóé na zimu dobro treba slamom obvezati.

Jesensko silje pák je tak moCi od 
mrzlavice obraniti, takodjer i bikeáa, detel- 
jicu, lucerno, ako na zemlju slamnatoga 
gnoja navozimu i to po zemlji restepemu. 
Itak je zato najbolje, ako se sama narav 
brini svrho toga i sama pokrije zemlju sa 
snegom.

Negda i snég more na kvar biti, prém 
ako predi zapadne, как se zemlja rnalo 
zmrzne i doklam jóé silje zemlju ceca. Vu 
ovim poloíaju se silje lehko zaduái. Óva 
nevolja pák nas naravski samu onda pos- 
tigne, ako snég preveó na debeloma pokrije 
zemlju. Najbolje pák je snég onda nevaren, 
kad se odsgora rastali i opet na hitroma 
zmrzne i lak se led napravi.

Ako to spazimu, da se na snego led 
napravil, trsiti se moramu, da se skim predi 
predere, to рак je tak naj fletneáe moCi 
postiCi, ako marho na tiramu gori. Ako pák 
nam je to napaóno, onda s motikom vu 
skim viáe mestah luknje napravimu, da 
silje, tojest da zrak do silja more dojti.

Opet jako lehko zima kvar napravi, 
ako po dano odpusti, po nőéi pák nazat 
zmrzne Ako se tak dogadja, onda na silje 
voda do|de, jerbo odspodnja zmr^jena zemlja 
vodu ni pusti vuse. Potlam zemlja se zmrzne 
i siljum skup se gori s digne, kad pák po 
dano odpusti, zemlja nazat dőli se sede, 
silje pák vuni ostane. Ako sad to viáe danov 
traja, silje i skorenjom vun dojde, ali pák 
vu zmrzlavici korenje se strga.

To se tarn nahadja najviépput. gde 
zemlja puno vode ima vusebi. Jako po gno- 
|ena zemlja vu ovim pcfsiu je takodjer ne- 
varna. Na ilovaói zemlji se tu rédko da

pripeti Hano silje menje po zebne, как 
késno I slabo.

Proli tomu se tak branimu, da skim 
predi séjamu i to plitvo Plitvo poséjano 
silje i plitvo korenje ima i nemore se tak 
lehko strgati. Takodjer i to su veC sprobali, 
da zmaáinom séjani 2itek menje pomrzue.

Ako se korenje atrga, onda ga ni viáe 
pomoCi, jerbo Cistam se uniáti, ali pák samu 

I na falaté, na krpe ostane PomoC je samu 
onda. ako se korenje samu sdigne, na ov 
naCin na protuletje s Zmehkim hengerom 
doli povalekamu, da korenje opet vu zemlju 
dojde. Lucerno ili pák repicu zabadav va- 
lekamu, nikaj nebudemu pomogli i ravno 
zato najbolje napravimu. ako podorjemu.

Naprotuletje takodjer more zmrzlavica 
dojti, koja vu silju veC ni déla tak veliki 
kvar, ueg stem viáe vu sadovnjaku i po 
goricah. Proti tomu se s dimom moCi bra- 
niti. Od toga budemu na protuletje pisait.

Izmeclju bregov.
ii.

Vu jednim hanu (króinij poleg puta iz 
Tuzle do Zvomika serb |e krémar. Kad 
stupiS vu han straáno te vudri vu nos smr- 
doCa gnjilost, rád bi se nazaj ohmul, ali 
laóen si pák si ipák misliá da bolje bude 
nekaj jesti как od glada poginuti i jer ti 
natura neda drugo jesti zapovéá si kuhane 
jejci. Kada najbolje jedeá onda se ti pod 
noge smekne nekaj i poCne begetati. Ti veC 
znaá zakaj han tak smrdi. Serbin tu skup 
Éivi sa kozom i kravom a ktomu ti tu do
bié dve jejci za lő krajcari kuhane. Jer 
Serbin pózna peneze.

Zűrié se da ideá dalje od te krémé, 
kad si veC dobre 2 vure lééi stigneé do 
Lizi nénike, koja je magiarka ali govori 
nemaéki i hrvatski a gúláé i paprikas ti 
jako dobro zna skuhati. Eto razlike med 
serborn i magjarorn

Vu Zvorniku probaj ili к jednomu 
turku pák se pogajaj za njegov grunt. Kad 
to poCuje sused serbin JovanoviC odinah 
ide к turku i nadlicitéra I kupi od turka 
jer serbin, koj je bogát, kupuje i kupuje, 
hoée da bude Cim vise zemlje serbska zemlja. 
Dobro bi bilo ako bi on kam katolika pus- 
til Gdé more katolika odrine. Da je serbin 
vrlo prefrigani tergovec. to moréé videti vu 
céloj Bosniji.

Kad su se predi Cetiri Ijet 1908-ga 
serbi bunili, tu se je sve tajilo, da nikaj 
nője. Mene je on Clovek peljal na kojega 
su serbi prek Drine iz Serbske streljali Так 
je bila da se je cesta, koja kre Drine vozi 
pokvarila i moj Clovek je na jednim mestu 
zavustal. Vufcgal je éibicu, da vidi kaj je 
jer je stvar bila kesno vu nőéi vu straénoj 
kmici. Cím je on éibicu vuígal íz Serbske 
strani mii je kre vuha luCkala kugla. Za 
par minul je do njega doála naéa patrola i

pitala ga kaj je to bilo. On je sve povedal 
Zapovedali su mu naöi da naj si Ie t e  i oni 
su legli dalko od kola i da naj goreCu ái- 

jbicu dalko od sebe hiti. Так je napravil, i 
opet je iz Serbske Culo se strelanje naái 
soldati su po bliskanju serbskih puökah na
zaj cilali i tak dobro trefili da je na serbs- 
koj strani ö ranjenih postalo. I to je istina 

Kad sam se ja tu vozil i onda je tiha 
témna noC bila veC. Kre puta se je Culo 
éuálanje lépe Drine vode a prék nje se je 
videl nekoji lámpáé iz Serbije. Jóé po danu 
sam videl, da je to straéno planinasto mesto 

l Cudnovato je, как su mogli ovaj na- 
rod tak odgojili od oslobodjenja ispod Turske, 
da dénes hlepi na naáe polje na naée rav- 
nice, gorice pák i na naáe morje. Mi smo 
zanemarili sami sebe a naáe neprijatelje 
smo vu svojim krilu odgajali. Oni kratko- 
vidni medjimurski apoátoli niti neznaju, da 
oni Serbiji sluZiju kada tu govoriju proti 

! Magjarskoj domovini.
Dénes vu Horvatskoj mnogo gospode 

lira onu igru, koja bude ili do veéala ili 
do bűne dopeljala. Katolióki sveéeniki se 
groziju duhovnomu stolu da budu na serbsku 
veru preáli i duhovni stol je DemoguCen 
jer pri duhovnom stolu je straána nesloga 
Ako bude potrebno budemo i sluéaje na- 
pisali sa imenima, da svaki veruje, da smo 
istinu pisali

Sa kratkovidnim postupanjem vlade su 
dénes pretstojniki sudci, cestari svaki s Iué- 
bemki najviáe serbi. KatoliCku gospodu ovi 
poéleju vu Ameriku Sigurno da ovi lehko 
délaju tak kaj hoC.eju

I poleg toga dobil je serbski narod tak duge 
zube, poleg tóga je táj mali narod, koj na- 
áoj vojski nebi bil za jeden obed dosta, 
dobil takvu sigumost, da hoCe sve od nas 
tija do mórja otati. Mi smo tomu krivi. mi 
smo odgajali vu svojim krilu kaCe, kője 
nam sada narodni Äivöt, naáu krv giítaju.

Pitam ja, da jeli bi onaj siromak hotel 
biti pod Serbiju ? Nikada! Nego daju mu 
sve slufcbenike serbe, vuCitelj mu je serb. 
s ovimi dr£i i pop i tak je onda lehko s 
horvatima dirigirati. Najprije su jim oduzeli 
jezik i vu ékolah se serbski vuCiju.

Vidite как je dobro, da je nam naé 
medjimurski jezik ostal.

(Drugiput dalje.)

Balkauski boj.
Turski, savezki i drugi poslaniki opet 

su jedno kratko konferenciju drZali, na ko- 
juj su odredili, da do pondeljka nebudu 
viée nikakvo razpravo med sobom imali 
То рак je zato bilo potrébno jerbo balkans- 
koga saveza poslaniki nisu bili vu takvim 
poloZaju. da bi turski uvjet mogli bili gori 
prijeti. Sad su turski poslaniki íz Konátan- 
tinapolja drugi uvjet prosili i sbog toga 
razprava je na drugi tjeden prineéena Так



stoji opet stvar, da ako turCini nebudu pus-1 hitali, skasse pak konzuIatuSove peneze vun riäne vampulice, koje su sunCeno svetlost 
tili nekaj savezu, za kratko vrérne opet budu vkrali. Stanje i vrta su takodjer óistam uniSlili. sijale na jaslice, koje su pod cmrekom bile 
átuki pokali okolo CataldZe. Sad se stopram Konzula, tajnika i mene pak su nas sloiene. Ober jaslicah svetla zvézda je ka- 
vun ziálo, kaj su delali srbski soldati vu odtirali vu srbski tabor, lam su nas zarobili zala trim mudracom puta. Na vrhu je an-
Prizrendu i ako je to istina, nesmemu z a - i  zatvorili. Prohaska nije smel dimo pisati gjel létal, po kiticah pak nezmerno vnogo
dovolni biti samu stém, da 9U srbi odproä- ili pak telegrafirati. Prohaska viäeput je pro- svakojaCkoga cukura je bilo na kinCeno. Na 
Ceiije prosili lépő i ponizno od monarchije, bal se odslobodiii, ali r.ije mogel Od Pro- jedmm svilnim panlleku ov napis 9evidel: 
neg je moramu za ov grozoviten Cin poö-iha9ke su srbi zahtévali, da naj podpiäe jed- »Gloria in Exceleis!« Od- cmreka na dva 
teno kaStigati. noga zapienika vu kojem sgovori, da niáCi kraje su dva dugi stoli sbelinom bili pokriti

Isa Hanum Kali konzulov óinovnik, ini ga bantuval Ali je podpisal, ali ni, to i na stolih svakojaCki dar skim je kralj
tak zvani »kavas« ovak povéda neprestojni neznam. svoje vnukece daruval. Daklerr. как svako
dogodjaj : Daklem tak govori on, koj je od prve leto i letos je kralj svetke kod svoje Ceri

Kad su srbski razbojmki vu Prizrend vure nazoCen bil beátialnim Cinom. Как se Maria Valeria nadhercegovici sprevadjal 
vdrli, strélanje smu Culi od vulice. Prohaska j Prohaska odslobodil, to smu veC pisnli Sad — Zvjerokradica. Vu pustavami áumi 
konzul uzbujno je za kriCal: To su izdajice! 1 nije drugo odzaja, da obésiju na prvo drévo blizu SékeSfehérvara zadnjo vréme vnogo
Neduine albance koleju! Prohaska je vun onoga. koj je tomu zrok bil i koj je to do- zvjerofcradicah je gospodarilo. Na tuZbu mi
stet vdrti, da nared pobere srbekoga zapo- pustil, tojest zapovedal. nuCi tork tri Zandari su bili vu äumu pos-
vednika. Samu steáka smu ga mogli zader-i lani. Kak su vu äumu doSli, odmah je

М к о м  boj raonorchijoy S -  Ä S !  2 &  SZ
i naj bjeZaCe pustim nutri. Ovu zapoved Hantoá Elemér orsaöki ablegat s raCu- I Ijenoga sernjaka vleCe za sobom. Zvjerokra- 
sem odmah svräil i za Cas pun dvor je bil nal je, da po priliki kuliku bi koStal boj dica как je spazil Zandare odmah je vkraj 
bjeZaCov. Ovi ljudi strahovitne psine su po monarchiju? Kaj bi se pripetilo i kuliko bi | bilil plien i poCel je bejZati. Varga Imre 
védali od srbov. Sad smu vu konzulatoäevim to koätalo, ako bi monarchija na jedenput bandar, da vlovi tolvaja obkolil je Sumu. da 
stanju bili s vun konzula i njegvoga tajnika. 0(t dVa tri krajov boja drZala, ovak je dal prednjega dojde. Dobro je raCunal, ali na 
dva kavasi, jeden taljanski tergovec, jeden odgovor: Monarchija dva i pol miljun soldata sv°ie z,0> ierbo neCimuren tat sproZil je 
preis, i dva putniki iz monarchije; к ovim bi morala mobilizérati. Svaki sotdat nadanPuSku na Zandara i njega vu prsa strelil s 
su spadali joS dvajstisedem rajeniki, osem- osem korun koSta, to na dan 2 miljun ko- kugljom. Zandar je steSkom ranom doli opal 
najst obiteljov iz varaSa. viSe gospaCih koje run sbije, na mesec 60 miljun, na leto pak • doklam su njegvi pajdaSi do njega doäli, 
su beteZnike dvorile i vnogo male dece. p0| osem milljardov. Monarchija vu penezi ov Cas Je tolvaj vu gusCari sniknul Zandar 

Na jedenput dojde pred konzulatoS je- dobro stoji i pritom neima nikakvoga straha, Je lak orajeni, da brsCas neDude vu Zivlenju 
den srbski Coport. Vodja me odmah к sebi jerbo nebi morala nikaj na posud zeti ostal. Krvoloka dalje *ä̂ ju

» ■ '  > - W K *  »  * -  » "  Г ! « »  b. . .U  E.rop. ra.bili..rala: . . . . .  . . .  “ l Ä V «  Í Í B  Z
povedal Uavil, ^dm ah^ je  doh k^vratlro bl svakl orsag soldatov lmal: Caslni kralj po odsnutraänjih poslov minislra
■Sei gde je srbski zapovednik zahtéval od- P r e i z ................................  3 600 000 poCastne medalije je daruval Svrho loga
njega, da odmah naj da vrata od klenuli, Anglia 1500000 decembra meseca 20-ga dana naSe varme-
da beteinike pusti nuter i da bude izdajice Austria-Magjarska . . 2 600 000 gjjje fóiípan, dr. Balaä Béla je vu bégrad
iskal vu konzulatuäo. Prohaska je odgovoril. Francuz .......................... 3 400 000 doSel, da tarn sedem valrogascom prék dai
da veC punu beteZnikov ima, vise nuter ni Taljan .............................2 N00.000 kraljovoga dara.
vlézne i da nuter neima nikakve izdajice | R u s ..................................  7 000 000 On dan opoldan je s brzovlakom vu
Nato veli srbski zapovednik: — Znam, Romania . 300.000 Kotor obóinu dopuluval, gde su ga na ko
znám, samu albansko smetje je nuter koje! sve skupa 21 200.000 t lodvoru obcinski poglavari i ynogo siariov-
budemu vun hitili, jerbo su ni vrédni, da nikov Cekali. Tarn ga je najprédi Hajdú La-
po Cloveöjem baratujemu sjimi. Prohaska Seregi na dan bi koStali . j0g obcinski nótárius s lépimi réCmi posd-
je sad tak odgovoril: Gospone, premislite s i , H ran a ............................................... 63 000.000 ravil. Zatem pak vu AlSodomboru je iSel.
da to mesto je zabrajeno i da ovu mesto Konji   5.000.000 gde su ga opet s velikom párádon, i s ra
jé one vlade imanje od Stere sem ja sim TeZaki.........................................  5 000.000 dostjom Cekali. Mihac Janoä obcinski notar-
poslani. Iz ovoga stanja Austrie-Magjarske Mazda (Zold).............................  21 000.0001 joS je tolmaCil kakvu Cutlivust ima naS puk
zastavi visi doli i da nastanju je medjuna- VoZnja ..........................................  10 000 000 s prama njemu.
rodan CerlenilTi i i .  Municija...........................................  21000000 Popoldan se odpeljal na kuCiji vu Lég-

Srbski zapovednik je sad Cememo za-! P a tro n i ............................................ 29 000 000 rad, gde su takodjer s velikom sveCanostjom
kriCal: К Сети je tuliko nevalanoga govora. O p ra v a ...........................................  21.000 000 Cekali föiSpana, vu ime obCine StarZinski
Züpovédam vam, da odmah odprete vrata! BeteZniki...................................  2 500 000 Laslo namestni notariuS ga je pozdravil

Prohaska je na öve réCi nikaj ni od- Ratne ladje..............   2 500 000 Zatem su na obcinski hiZi medalije razdelili
govoril, neg se obrnul i bez réCi je odiSel SvakojaCki izvanredni stroSki . 50 000 000 i tarn je prijel Légrad obCine poglavarov
nazat vu svoj ured. Srbski zapovednik je Na pomoC bi dali familijam . 44 000 000 9lav pozdrav. Naj lepSa sveCanost je vu
sad odredil, da neg siloma vdereju vu sve skupa 274.000000 su tamoSnje apatice эка-
konzulaluS. zale s malom Skolskom decom radost prama

Razbojniki s veeeljom su kriCali »Zivio,« Daklem jeden dan vu bojnim vremenu j 0rnovini i naSo ljubav prama magjariji 
psuvali su Austria-Magjarsko i zaetavu su Europu dvéstosedemdeset i Cetiri milljun оусц na or8ackim hataru. 
doli strgali i vu blato zagazili. Ravno tak r̂at)kov koStala. Ravno najlepSa svota. jz L^grad varaSa nazat je odpuluva!
su i s Cerlenim kriZom napravili. Zatem su na AlSódomboru gde su ga navuCitelji, ka-
potrli vrata i s divjim kriCom su nuter K A J  J E  N ü V O G A ?  sina i drugi hodili pozdravljat.
vdrli. Vdrli su vu sobe i tarn su neCimurno ------  Kod dr. Zalan Gjula orsaCkoga ablegata
zaklali albance koji su se tarn skrili i od- — Prosim o nu sep o stu van ep redp la tn ik e  20-gd na veCer je velika veCerja bila na 
nas pomoC prosili. Nekoje su slrahovitno naj nam vu novim ferta lju  p redp la tn e zaos- Cast föiSpana, na kojuj su prék Ceterdeset 
muCili i onda s divjim sméhom zaklali как tatke cim  p red i p o s le ju  i  p red p la te  ponovijo . bili nazoCni od okolice. Pri veCerji je hiZni 
maräe. BeteZnike su vu posteljah zaklali i — Kraljov Bozic. Géla Europa je s! gazda najpredi posdravil visokoga gosta. 
scépali na falaCke. Decu i Zenske sve do radostjom gledala proli Schönbrunnu jerbo koj se je na napitnici s lépőm napitnicom 
jednoga su zalukli spuSkami. Konzul je Io tarn je* sprevodil naä stari kralj boZiCne zahvalil.
rnercvarenje moral je od kraja do kraja svelke. Ferenc JoZef kralj s mudrostjom i Dr. Balaä Béla föiäpan joä on dan se 
gledati I ako je réC pregovoril, grozili su se zradostjom opet je pretiral veliko nevolju i iz kolorskoga kolodvora nazat odpeljal vu 
mu i smeiali btina, da konzula i njegvu zlo ober nas i sam je na on dan kad se glavni varaä naáe varmegjije: Zalaegerszeg
druZinu ni su íaktiCno bantuvali, makar eu je SveliCitelj na svét rodil, vu miru i med Так mielimu, da naä főiápan i viäeput bude
mu jednoga kavasa doli strelili, ali ov si je mirnim obileljom sveräaval radoeten dan. pohodil naäu elavno Megjimurje, gde se za 
sam bil kriv, jerbo je jednoga srbskoga Vu schönbrunnskim kaätelju vu naj vekäi vezda jako dobro Cutil. 
krvoloka na smrt slrelil Tolvaji. da su svoj sobi su |eden debeli zeleni lepih preslrli i — Krvolocna deca. Strahoviten do- 
beätialni i krvni posel sgotovili. vdrli su vu ria serdinku su postavili veliki cmrek. Bez godjaj se pripeti! vu Komarvaraäu. Pri Ku-
pismaru I sva pisrna su strgali i äirom raz- broja su po cmreku skrile bile male elekt- biCek Ferencu je stanuval njegov devet lét
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Sve poáiljke, kaj se tióezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktól nya
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MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni, znanstveni i povuóljivi list za púk 

Izlazi svak i  t jeden  je d e n k ra t  i to : sv aku  nedelju.

Predplatna céna je :

Na celo leto...........8 kor
Na pol leta ........4 kor
Na őetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg ogodbe i fal 
racunaju.

OdRovorm urednik ' Saradnik IadV elj i vl&etnik
ZRÍNYI KÁROLY. PATAKI VIKTOR. STRAUSZ SÁNDOR

Zimski kvari.
Naáo domaóu silje dosta veliko zimu 

more sderfcati, ali itak se zato med vreme- 
nom pripéti. da zima veliki kvar napravi.

To se more dogoditi po jako veliki 
zmii, na kraj zime i kesno na protuletje, 
kad kesna zmrzlavica dojde. Jesenska sétva 
veliko zimu more sder2ati, ali ako je 20 
Celsius gradoáov jaka zima i snég nije pok- 
ril sétvo, bormeá onda ga ni pomoói, da 
nebi vun zmrzlo, jerbo preveó silna zima 
tak strga vlaknino vu silju, da od tóga 
potlam veó nemore 2iveti.

Trsje takodjer veliko zimu more ster- 
peti, ali i tu se pripeti, da mlado i ni dosta 
zrelo rofcdje i oké pomrzneju. Ako pák je 
neátero zimu prék preveó velika zima i céli 
trs pozebne i dőli dojde. S vrho toga trs 
«e mora pokriti, barem tak dalko, как na 
dugoma oóemu roÉdje ostaviti. Na svaki ná
cin pák se mora to napraviti vu pésku ili 
vu pésnati zemlji. Od sadovnoga dréva pák 
su najbolje oCutljive, kője su od juíne strani 
к nam prineáene, как je oreh, pravi kostanj, 
mandultce, breskve i fige. Figovu dretu 
samu za zavetjom smeti saditi i onda ju 
joá na zimu dobro treba slamom obvezati.

Jesensko silje pák je tak moCi od 
mrzlavice obraniti, takodjer i bikeáa, detel- 
jicu, Iucerno, ako na zemlju slamnatoga 
gnoja navozimu i to po zemlji restepemu. 
Itak je zato najbolje, ako se sama narav 
brini svrho toga i sama pokrije zemlju sa 
snegom.

Negda i snég more na kvar biti, prém 
ako predi zapadne, как se zemlja malo 
zmrzne i doklam joá silje zemlju ceca. Vu 
ovim poloíaju se silje lehko zaduái. Óva 
nevolja pák nas naravski samu onda pos- 
tigne, ako snég preveó na debeloma pokrije 
zemlju. Najbolje pák je snég onda nevaren, 
kad se odsgora rastali i opet na hitroma 
zmrzne i tak se led napravi.

Ako to spazimu, da se na snego led 
napravil, trsiti se moramu, da se skim predi 
predere, to рак je tak naj fletneáe moCi 
postiCi, ako marho na tiramu gori. Ako pák 
nam je to napaCno, onda s motikom vu 
skim viáe mestah luknje napravimu, da 
silje, tojest da zrak do silja more dojti.

Opet jako lehko zima kvar napravi, 
ako po dano odpusti, po noCi pák nazat 
zmrzne Ako se tak dogadja, onda na silje 
voda dojde, je bo odspodnja zmrftjena zemlja 
vodu ni pusti vuse. Potlam zemlja se zmrzne 
i siljum skup se gori s digne, kad pák po 
dano odpusti, zemlja nazat dőli se sede, 
silje pák vuni ostane. Ako sad to viáe danov 
traja, silje i skorenjom vun dojde, ali pák 
vu zmrzlavici korenje se strga.

To se tarn nahadja najviáeput, gde 
zemlja puuo vode ima vusebi. Jako po gno- 
jena zemlja vu ovim ptfsiu je takodjer ne- 
varna. Na ilovaói zemlji se to rédko da

pripeti. Hano silje menje po zebne, как 
késno i slabo.

Proli tomu se tak branimu, da skim 
predi séjamu i to plitvo Plitvo poséjano 
silje i plitvo korenje ima i nemore se tak 
lehko strgali. Takodjer i to su veC sprobali, 
da zmaáinom séjani Zitek menje pomrzne.

Ako se korenje atrga, onda ga ni viáe 
pomoói, jerbo Cistam se uniáti, ali pák samu 
na falaté, na krpe ostane PomoC je samu 
onda. ako se korenje samu sdigne, na ov 
naCin na protuletje & Zmehkim hengerom 
doli povalekamu, da korenje opet vu zemlju 
dojde. Lucerno ili pák repicu zabadav va- 
lekarnu, nikaj nebudemu pomogli i ravno 
zato najbolje napravimu. ako podorjemu.

Naprotuletje takodjer more zmrzlavica 
dojti, koja vu silju veC ni déla tak veliki 
kvar, neg stem viáe vu sadovnjaku i po 
goricah. Proti tomu se s dimom moCi bra- 
niti. Od toga budemu na protuletje pisali.

ízmedju bregov. 
и.

Vu jednirn hanu Ikrórnij poleg puta iz 
Tuzle do Zvornika serb je krCmar. Kad 
stupiá vu han straáno te vudri vu nos smr- 
doCa gnjilost, rád bi se nazaj obrnul, ali 
laóen si pák si ipák misliá da bolje bude 
nekaj jesti как od glada poginuti i jer ti 
natura neda drugo jesti zapovéá si kuhane 
jejci. Kada najbolje jedeá onda se ti pod 
noge smekne nekaj i poéné begetati. Ti veC 
znaá zakaj han tak smrdi Serbin tu skup 
2ivi sa kozom i kravom a ktomu ti tu do
biá dve jejci za lő krajcari kuhane. Jer 
Serbin pózna peneze.

2 uriá se da ideá dalje od te krómé, 
kad si veó dobre 2 vure iáéi stigneé do 
Lizi nénike, koja je magiarka ali govori 
nemaóki i hrvatski a gulaá i paprikas ti 
jako dobro zna skuhati Eto razlike med 
serbom i magjarom

Vu Zvorniku probaj iti к jednomu 
lurku pák se pogajaj za njegov grunt. Kad 
to poóuje sused serbin Jovanovió odinah 
ide к turku i nadlicitéra. I kupi od lurka 
jer serbin, koj je bogát, kupuje i kupuje, 
hoóe da bude óim viáe zemlje serbska zemlja. 
Dobro bi bilo ako bi on kam katolika pus- 
til Gdé more katolika odrine. Da je serbin 
vrlo prefrigani tergovec. to moreá videti vu 
céloj Bosniji.

Kad su se predi óetiri Ijet 1908-ga 
serbi bunili, tu se je sve tajilo, da nikaj 
néje. Mene je on Clovek peljal na kojega 
su serbi prek Drine iz Serbske streljali Так 
je bila da se je cesta. koja kre Drine vozi 
pokvarila i moj ólovek je na jednim mestu 
zavustal. Vufcgal je áibicu, da vidi kaj je 
jer je stvar bila kesno vu noói vu slraánoj 
kmici. Cím je on áibini vufcgal íz Serbske 
«Irani mu je kre vuha íuókala kugla. Za 
par minul je do njega doála naáa patrola t

pitala ga kaj je to bilo. On je sve povedal 
Zapovedali su mu naái da naj si leie i oiu 
su legli dalKO od kola i da naj goreóu ái
bicu dalko od sebe hiti. Так je napravil, i 
opet je iz Serbske Culo se strelanje naái 
soldati su po bliskaoju serbskih puákah na
zaj cilali i tak dobro trefili da je na serbs- 
koj strani 5 ranjenih postalo. I to je istina 

Kad sam se ja tu vozil i onda je tiha 
térnna noő bila veó. Kre puta se je Culo 
áuálanje lépe Drine vode a prék nje se je 
videl nekoji lampaá iz Serbije. Joá po dana 
sam videl, da je to straáno planinasto mesto 

I Cudnovaio je, как su mogli óva; na- 
rod tak odgojili od oslobodjenja ispod Turske, 
da dftnes hlepi na naáe polje na naáe rav- 
nice, gorice pák i na naáe morje. Mi smo 
zanemarili sami sebe a naáe neprijatelje 
smo vu svojim krilu odgajali. Oni kralko- 
vidni medjimurski apoátoli niti neznaju. da 
oni SerbijI sluiiju kada tu govoriju proti 
Magjarskoj domovini.

Dénes vu Horvatskoj rnnogo gospode 
lira onu igru, koja bude ili do veáala ili 
do bűne dopeljala. Katolióki sveóeniki se 
groziju duhovnomu stolu da budu na serbsku 
veru preáli i duhovni stol je nemoguóen 
jer pri duhovnom stolu je straána nesloga 
Ako bude potrebno budemo i sluóaje na- 
pisali sa imenima, da svaki veruje, da smo 
istinu pisali

Sa kratkovidnim postupanjem vlade su 
dénes pretstojniki sudci, cestari svaki slui- 
bemki naj viáe serbi. Katolióku gospodu ovi 
poáleju vu Ameriku Sigurno da ovi lehko 
délaju tak kaj hoóeju

I poleg toga dobi! je serbski narod tak duge 
zube, poleg toga je táj mali narod, koj na- 
áoj vojski nebi bil za jeden obed dosta, 
dobil takvu sigurnost, da hoóe sve od nas 
tija do mórja otati. Mi smo tomu krivi. rni 
smo odgajali vu svojim krilu kaóe, kője 
nam sada narodni íivot, naáu krv giítaju 

Pitam ja. da jeli bi onaj siromak hotel 
biti pod Serbiju? Nikada! Nego daju mu 
sve sluibenike serbe, vuóitelj mu je serb. 
s ovimi drii i pop i tak je onda lehko s 
horvatima dirigirati. Najprije su jim oduzeh 
jezik i vu ákolah se serbski vuóiju.

Vidite как je dobro, da je nam naá 
medjimurski jezik ostal.

(Drugiput dalje.)

Balkanski boj.
Turski, savezki i drugi poslaniki opet 

su jedno kratko konferenciju driali, na ko- 
juj su odredili, da do pondeljka nebudu 
viáe nikakvo razpravo med sobom nnali 
То рак je zato bilo potrébno jerbo balkans- 
koga saveza poslaniki nisu bili vu takvim 
poloiaju. da bi turski uvjet mogli bili gori 
pri jeti. Sad su turski poslaniki íz Konátun- 
tinapolja drugi uvjel prosili i sbog toga 
razprava je na drugi tjeden prineáena Так



stoji opet stvar, da ako turCini nebudu pus-1 hitali, skasse pak konzulatuáove peneze vun riSne vampulice, koje su sunCeno svetlost
tili nekaj savezu, za kratko vréme opet budu vkrali. Stanje i vrta su takodjer Cistam uniátili. sijale na jaslice, koje su pod cmrekom bile
átuki pokali okolo CataldZe. Sad se stopram Konzula, tajnika i mene pak su nas sloZene. Ober jaslicah svetla zvézda je ká
ván ziálo, kaj su delali srbski soldati vu odtirali vu srbski tabor, tarn su nas zarobili zala trim mudreeom puta. Na vrhu je an-
Prizrendu i ako je to istina, nesmemu z a - i  zatvorili. Prohaska nije smel dimo pisati gjel létal, po kiticah pak nezmerno vnogo
dovolni biti samu stém, da su srbi odproá-ili pak lelegrafirati. Prohaska viáeput je pro-! svakojaCkoga cukura je bilo na kinCeno. Na 
Cenje prosili lépő i ponizno od monarchije, bal se odsloboditi, ali nije mogel Od Pro- jednim svilnim panlleku ov napis sevidel: 
neg je moramu za ov grozoviten Cin poS-1 haske su srbi zahtévali, da naj podpiáe jed- »Gloria in Excelsis!« Od cmreka na dva 
teno kaátigati. noga zapisnika vu kojem sgovori, da niáCi kraje su dva dugi stoli sbelinom bili pokriti

Isa Hanum Kali konzulov Cinovnik, ni ga bantuval. Ali je podpisal, ali ni. to i na stolih svakojaCki dar skim je kralj
tafc zvani »kavas« ovak povéda neprestojni' neznam. svoje vnukece daruval. Daklem как svako
dogodjaj : Daklem tak govori on, koj je od prve leto i letos je kralj svetke kod svoje Ceri

Kad su srbski razbojmki vu Prizrend vure nazoCen bil beátialnim Cinom. Как se Maria Valeria nadhercegovici sprevadjal 
vdrli, strélanje smu Culi od vulice. Prohaskaj Prohaska odslobodil, to smu veC pisali Sad — Zvjerokradica. Vu pustavarni áumi 
konzul uzbujno je za kriCal; To su izdajice! 1 nije drugo odzaja, da obésiju na prvo drévo blizu Sékeáfehérvara zadnjo vréme vnogo
NeduZne albance koleju! Prohaska je vun onoga, koj je tomu zrok bil i koj je to do- zvjerofcradicah je gospodarilo. Na tuZbu mi-
Stel vdrti, da nared pubere srbskoga zapo- pustil, tojest zapovedal. nuCi tork tri Zandari su bili vu áumu pos-
vednika. Samu steáka smu ga mogli zader- ------------  lani. Kak su vu 3umu doáli, odmah je

S  bi kostól boj monarcliijuV 7. f f ,  Ä  « "
i naj bjeZaCe pustim nutri. Ovu zapoved Hantoá Elemér orsaéki ablegat s raóu- Ijenoga sernjaka vleée za soborn. Zvjerokra- 
sem odmah svráil i za Cas pun dvor je bil nal je, da po priliki kuliku bi koátal boj dica kak je spazil Zandare odmah je vkraj 
bjeZaCov. Ovi ljudi strahovitne psine su po monarchiju? Kaj bi se pripetilo i kuliko bi, hitil plien i poéel je bejZati. Varga Imre 
védali od srbov. Sad smu vu konzulatoáevim to koátalo, ako bi monarchija na jedenput bandar, da vlovi tolvaja obkolil je Suinu. da 
stanju bili s vun konzuia i njegvoga tajnika. 0d dva tri krajov boja drZala, ovak je dal prednjega dojde. Dobro je raCunal, ali na 
dva kavasi, jeden taljanski tergovec, jeden odgovor: Monarchija dva i pol miljun soldata fivoie z'0  ̂ jerbo neCimuren tat sproZil je 
preis, i dva putniki iz monarchije; к ovim bi morala mobilizérati. Svaki soldat na dan puSku na Zandara i njega vu prsa strelil s 
su spadali joä dvajstisedem raieniki, osem- osem korun koöta, to na dan 2 miljun ko- kugljom Zandar je steSkom ranorn doli opal 
najst obiteljov iz varaöa, viäe gospaCih koje run sbije, na mesec 60 miljun, na leto pak 1 doklam su njegvi pajdaéi do niega doá i. 
su beteZnike dvorile i vnogo male dece. po| osem milljardov. Monarchija vu penezi ov Cas Je to,vai gusCari sniknul Zandar 

Na jedenput dojde pred konzulaloS je- dobro stoji i pritom neima nikakvoga straha, Je lak orajeni, da brsCas nebude vu Zivleniu 
den srbski Coport. Vodja me odmah к sebi jerbo nebi morala nikaj na posud zeti ostal. Krvojoka dalje . .
zva* 1 da *  s kt>nzulom 0Ce aP°- Ako bi céla Europa mobiliaérala; tubko v a t ~  Co® koT veC 2 5 * Í  " Ä  v T

isel gde je srbski zapovednik zahtéval od- P r e i z ................................ 8 600 000 poCastne medalije je daruval. Svrho toga
njega, da odmah naj da vrata od klenuti, Anglia................................ t 500000 decembra meseca 20-ga dana naáe varme-
da beteZnike pusti nuter i da bude izdajice Austria-Magjarska . 2 600 000 gjjje főispán, dr. BalaS Béla je vu Légrad
iskal vu konzulatuSo. Prohaska je odgovoril, Francuz .......................... 8 400 000 doSel, da tarn sedem valrogascom prék dai
da veC puou beteZnikov ima, vise nuter ni Tálján ............................2 N00.000 kraljovoga dara.
vlézne i da nuter neima nikakve izdajice j P u s ..................................  7.000 000 On dan opoldan je s brzovlakom vu
Nato véli srbski zapovednik; — ZnamJ Romania . 800.000 Kotor obCinu doputuval, gde su ga na ko
znám, samu albansko srnetje je nuter koje! sve skupa 21 200.000 ,lodvoru obcinski poglavari i vnogo stanov-
budemu vun hitili, jerbo su ni vrédni, da nikov Cekali. Tarn ga je najprédi Hajdú La-
po CloveCjem baratujemu sjimi. Prohaska beregi na dan bi koátali joS obejneki nótárius s lépimi réCmi posd-
je sad tak odgovoril: Gospone, premislite si H ran a .............................................. 68 000.000 ravil. Zatem pak vu AlSodomboru je iSel.
da to mesto je zabrajeno i da ovu mesto Konji   5.000.000 gde su ga opet s velikom párádon, i s ra
jé one vlade imanje od Stere sem ja sim TeZaki.........................................  5 000 000 dostjom Cekali. Mihac JanoS obcinski notar-
poslani. Iz ovoga stanja Austrie-Magjaráke Mazda (Zold)..............................  21 000.000! joS |e tolmaCil kakvu Cutlivust ima naS puk
zastavi visi doli i da nastanju je medjuna- VoZnja ..........................................  10 000 000 prama njemu.
rodan CerlenikriZ. Municija..........................................  21000 000 Popoldan se odpeljal na kuCiji vu Lég-

Srbski zapovednik je sad Cemerno za- P a tro n i ........................................... 29 000 000 rad, gde su takodjer s velikom sveCanostjom
kriCal: К Сети je luliko nevalanoga govora. O p ra v a ..........................................  21.000 000 Cekali föiSpana, vu ime obCine StarZinski
Znpovédam vam, da odmah odprete vrata! BeteZniki...................................  2 500 000; Laslo namestni nótárius ga je pozdravil

Prohaska je na öve réCi nikaj ni od- Raine ladje................................  2 500.0001 Zatem su na obcinski hiZi medalije razdelili
govoril, neg se obrnul i bez réCi je odiSel SvakojaCki izvanredni stroSki . . 50 000 000 i tarn je prijel Légrad obCine poglavarov
nazat vu svoj ured. Srbski zapovednik je Na pomoC bi dali familijam . 44 000 000 slav pozdrav. Naj lepSa sveéanost je vu
sad odredil, da neg siloma vdereju vu sve 9kUpa 274.000 000 l̂oStru bila, gde su tamoSnje apatice ska-
konzulatuä. . . .  zale s malom Skolskom decom radost prama

Razbojniki s veseljom su kriCali »Zivio,« Daklem jeden dan vu bojnim vremenu jomovini i naSo ljubav prama magjariji 
psuvali su Austria-Magjarsko i zastavu su ^uroPu dvéstosedemdeset i Cetiri milljun ov(jj na or8ackim hataru. 
doli strgali i vu blato zagazili. Ravno tak r̂ankov koStala. Ravno najlepSa svota. jz ^ögrad varaSa nazat je odputuval
su i s Cerlenim kriZom napravili. Zatem su na AlSódomboru gde su ga navuCitelji, ka-
potrli vrata i s divjim kriCom su nuter K A J  J E  N O V O G A ? jsina i drugi hodili pozdravljat.
vdrli. Vdrli su vu sobe i tarn su neCimurno ------ * Kod dr. Zalan Gjula orsaCkoga abiegata
zaklali albance koji su se tarn skrili i od- — Prosim o aa sep o stu van ep red p la tn ik e  20-ga na veCer je velika veCerja bila na 
nas pomoC prosili. Nekoje su strahovitno naj nam vu novim  ferta lju  p red p la to e  zaos- Cast főiápana, na kojuj su prék Ceterdeset 
muCili I onda s divjim sméhom zaklali как tatke óim p red i p o s le ju  i p redp la te  ponoviju . bili nazoCni od okolice. Pri veCerji je hiZni 
marSe. BeteZnike su vu posteljah zaklali i — Kraljov Bozic. Céla Europa je s! gazda najpredi posdravil visokoga gosta. 
scépali na falaCke. Decu i Zenske sve do radosljom gledala proli Schönbrunnu jerbo koj se je na napitnici s lépőm napitnicom 
jednoga su zatukli spuíkami. Konzul je Io tarn je» sprevodil naS stari kralj boZiCne zahvalil.
mercvarenje moral je od kraja du kraja svetke. Ferenc JoZef kralj s mudrostjom i Dr. Balaä Béla főiöpan joö on dan se 
gledati i ako je réC pregovoril, grozili su se zradostjom opet je preliral veliko nevolju i íz kotorskoga kolodvora nazat odpeljal vu 
mu i smeiali Istina, da konzula i njegvu zlo ober nas i sam je na on dan kad se glavni varaä naáe varmegjije: Zalaegerszeg
druZinu ni su íaktiCno bantuvali, makar su je SveliCitelj na svét rodil, vu miru i med Так mislimu, da naá főiápan i viáeput bude
mu jednoga kavasa doh strelili, ali ov si je mirnim obiteljom sveráaval radosten dan. Ipohodil naáu slavno Megjimurje, gde se za 
sam bil kriv, jerbo je jednoga srbskoga Vu schönbrunnskim kaátelju vu naj vékái | vezda jako dobro Cutil. 
krvoloka na smrt strelil Tolvaji, da su svoj! sobi su jeden debeli zeleui lepih prestrli ij — Krvolocna deca .  Strahoviten do- 
beátialni I krvni posel sgotovili. vdrli su vu na serdmku su postavili veüki cmrek. Bez godjaj se pripetil vu Komarvaraáu. Pri Ku-
pismaru I sva pisma su strgali i áirom ráz- broja su po cmreku skrite bile male elekt- biCek Ferencu je stauuval njegov devet lét

j ________



star vnukec, Gouda Gjuri, jerbo rod.lílji su 
mu vu Ameriki. Mali Gjurek iSel se na kraj 
sela vu jarek igrat. Za Cas su к njemu doSli 
8 lét star Hanui Ferenc i tri i pol lela stara 
Kolman Mariska. Na jedenput se smisli Ha
nui Ferenc, da hi dobro bilo Mariéko malo 
skoturati vu jarku. Ueóeci su pograbili siro- 
madno pucku i hitili su ju vu jarek Potlam 
se njim je smiluvala i vun su ju zeli s 
vode na pol mrlvo.

— Cuda vode je spila Marica — veil 
jeden, moramu s nje vun pustiti.

Drugi deCec je rekel, pokehdob je voda 
vu órévo odiSla, naj bolSe bude na órévi 
luknju napraviti. Gonda Gjuri zel je napré 
kusturo i vpióil je vu órévo pucki Had su 
krv spazili od straha da nebi pucka doma 
povédala, kaj se s njom dogodilo, odrezali 
su ji i Sinjaka. Mala pucka je odmah vum- 
rala, takinóeki pak su se skrili. Krvoloónu; 
decu vu Budapest su poslali, de pod reálom' 
budeju, doklam punodobm budu.

— Stoosemnajst let stara zena. 
lz Berlina piSeju, da céloga NemSkoga or- 
saga najslareSa йена je Stavna zvana dovica. 
Stavna Hedvig vu Uozuvo zvanom selo sla- 
nuje, poleg krstnoga lista 1794 leta se ro- 
dila, daklem sad je ravno stoosemnajst lét 
stara. Tijam do najzadnieSoga vremena je 
Cistarn vun sdrava bila i saina si je svag- 
daSnji kruh sluÄila. Ni sdavnja boÉji bió ju i 
je vudril i potlam s désnom rukom nemore 
gibati. Nekoji dan jo obderfcavala sloosem- 
najsti rodjeni dan. NazoCna su bila deca, 
vnuki i purio prevnukov. Л'alo koga pus-1 
tigne takova sreóa, da bi tuliko lét vu 
sdravju mogel sprevoditi i ravno zato, kad 
je Vilmoá cesar to sivár poóul, odmah je 
odredil, da od deneSnjega dana na njegov 
stroSek ju moraju sderiavati. L)aj ji Bog joS 
vnogo lét svoj rodien dan postiCi.

. — Veliki beteznik. Görgey Artur koj 
je veC develdeset i tri leti star i koj je Ce- 
terdesetosmoga leta kakli céloga svéta gla- 
soviten general vodil magjarsko vojsku i 
potlam je rusom predal, jako je beleben. 
Ako ga zimica nebude ostavila, naskoroma 
bude i on moral nas oslaviti koj je, kad 
smu za uaSo sloboSCinu vojuvali sve nepria- 
telje s orsaga vun sbil.

— Ribarski Bozic. Strahovitnoga Bo- 
2iCa su imab, koji se sribarijom baviju i 
okolo mórja stanujeju. Ravno pred svetki, 
kad najviSe njih odide na barkaj na morje, 
da si svagdaSnji kruh zasluZiju, veliki viher 
je je zadeibiSCil vuni na mor|U i Sestdesel 
barkih potopil. S med seju skup samn desel 
su mogli Äivi vun splavali drugi pak si su 
se potopili.

— Velika tatbina. Velika talbina se 
pripetila vu Sombathelju kod ulanerskoga 
regimenta. Loserth ezredes vjutro rano je 
spazil, da je regiment kassa vu kojuj je 
dvajstisedem jezer korun bilo iz kancelarije 
zniknula. Так raCunajo, da samu takov je 
mogel s lanci privezano kassu odnesti, koj 
je sve domaóe prilike poznal Odmah su na 
sve at rani telegr^firali i hifcno kviSiciju po- 
digli ali do vezda zabadav. Nemoreju na 
nikakvi trag dojti

— Kaj si 'je pozelil, koj je na 
sm rt bil Odsudjeni. Raznn se, da samu 
vu Ameriki se more nekaj takvoga dogoditi. 
Jeden indijaner je krvoloCno zaklal svoj; 
obitelj i poleg toga su na smrt odsudili 
krvoloka. Kad su mu veC zadnje vure do- 
hadjale, prosil je naj mu to zadnju «elju | 
sverSiju, da mu cigani nekoji Cas igraju 
pred smrtjom To mu je bilo izpujeno. DoSla 
je ciganska banda i prék tn vure dugo su

mu igraii sv.ikojaék»- note, koje si je zapo- 
vedal Z« lein pak je Cistam mirno iSel pod 
galge, gde je svoj bludni iivot sgotovil.

— Zaprli su tridestiáest diakov.
Iz Sarejeve piSepi, da makar su za vezda 
srbi vu mini, pol c iji dak vu svakirr; grmu 
Spiona Cutiju Ove daue su prijeli trideset i 
sest diakov i kakh izdajice su vu rest zaprli. 
Vu Dobopi je jeden Skolski direktor se 
proli kolodvoru ápanciral. Soldaéka strapa 
ga je vlovila i vu jedno krému odtirala. 
Tarn ga je leden laitinant do gologa dal 
sléói i ónak vizilérati. NaSli su prinjem 
sluÉbena pisrna, ko|a su svedoéila, Sto je on 
i da po praviöuim putu hódi. Itak je zato| 
Cetirinajsl danov reéla dobd. Vu Lukavacu, 
je na kolodvoru jcdnoga sluíbenika, koj je | 
ravno vu sluíbi bil. teSko oranil. Osemput 
je slrelil nanjega. Так se sad igraju vu 
Bosniji i Hercegovim.

— Spion. Na Mérgéé pusti su slu2bu 
sveráavali Zandari, kad j-- od jedne Carde 
gazda javil njim, da vu krómi jeden surn- 
Ijiv ólovek se zaderZavIje, koj preveó Cuda 
spitavlja od naSe soldadje NemSki i srbski 
govori i lak se vidi, da vu selsko opravu 
Clovek nekakov gospon mora biti. Kad je 
stranjski ólovek spazil Kandare, da se pre- 
bliÉavaju, hitro je vun skoóil i óetiriput je 
slrelil na Kandare, ali nasreóo nije trofil. 
Zandari su se za njim hitili, ali magarec 
vu bliÉnji Sütni je zniknul.

— Spokoiemu vas. Vu Debrecen su 
nekoji dán viSe rulhenov dotirali, koji su 
med mi mim puku nemira i bunlu delali. 
Vu jedni krómi viSe rulhenov se zabavljalo, 
kad je mednje doSel Кепка lvan ruski de- 
lavec i poóel |e je puntati, kojim je ovak 
govoril: Dabi samu skim predi doSel пай 
otec, ruski car. Ako nebudete znami driíali, 
sve vas pokolemu Pogibeljnoga Cloveka i, 
pajdaSe su vlovili i vu rest odegnali. Tani 
si sd ruga mi lopovi лкир moreju premiSIja- 
vali. da* itak je ni dobro jednoga glasovil- 
noga i jakoga orsaga bez kaStige bantuvati. 
Zasegurmi budu dobili svo|u zaslu2eno plaóu

Na novo leto.
VCera je bilo, Jenes во spominamo: 
r-taroga lpta dón zadnji je minul.
Jjenee fiák и kiasno i lepő buduönoat,
7. BoZjom voljom növi nam jp sihnul.

N»glo leteí. как i staro j p  preSlo,
Так i novo hoöe, naglo minuli 
Ah ! jeli /пя> brato moj dragi 
\p<}p li so Ivojp /ivlenje vu njem dovrSili.

Vsaki őas <4ovpő;u:sko Vivienje vgasne,
Osudo Boiju neprpstano smrt vrSi,
Ovdi ftarcu, tam krppkomu mladiCu 
Nil zivlenja nemilostivno krSi.

Na dán prvi, log novoga leta.
Nrznani kaj hasnoviteSega reői;
Xego zakriknutí z Apostolom Pavlom !
Па sudjeno p íloveku vumreti.

A po smrti eud dojde BoZji,
Od Zivlenja troba габип .lati,
A po sudi stala budo duSa 
Pri neboski ali peklenski vrati.

Nato misli, kad vu jutro poatelo ostavlaS,
I za dnevnoga nato misli dela,
Nalo misli kad na postelu si leieá 
Da te smrt nedostigne iznonada. «

Oletics M átyás .

Та zvjezda!
V jutro ко sem stobom sedel 
Na vrtu samotnom.
(ilo.lal stobom sem po nebo,
Po nebo oboínom.

Zagledal sem ono zvézdo,
Как se zablisti.
Gledal sem, — in Ijople s ofimi 
Tam gór nadel n i!

Duéo moja samo gledaj 
Kak je zvezda sjajna ! ! !
Kan je takva, ran je takva 
Kaka ljubav najna.

Oj zvjezda daj svíti dalje !
Ne v gasni nigdar.
Sveti iarno как sveti se,
Srca najna 2ar.
Srca najna zár.

S k á l la  Rudolf
Barcs.

Xekaj za kratek éas.
KorteSov raóun. a

Jeden kort^f je sledeói raóun postai 
svojemu kandidantu. koj je na zbiranju prepái:

Raóun.
1. Dvejezeroput sam zakrióal
»éljen«, po 20 fill.....................  400 К. —
2. Pet dni sam zastavu nosil po
obCinaj................................................. 100 »
3. Za 10 Suski. kaj sam pretrpel
pred zbiranjom.................................2Ö0 »
4. Jenput su mi glavu predrli
s t o l c o m ............................................ 10O »
5. Za opravu. koju su Sóehali
z mene .................................  20 »
6. Za 50 droácov, kaj sino spo-
trli, da smo se bill . . . .  50 »
7. Za vino, cigarije i gulaáe sam
vun d a l ............................................200 »
8. 20 dm sam se polepal, nikaj
delal, za zamudek......................  40 *
9. Za ílaáter. kaj sam na svojim
obrazu ponucal...........................  2 » 50
10. Za neznane stroSke . . . 200 »

sve skup 1312 К 50
Ako mi nepoáleju ove peneze, veó nig

dar nem za njih korteSuval.
Tróek Valent

kolar.
.Stricinga.

Sveóenik : Zloóeste i bludne knjige ne 
bi bilo smeti razSiravati i podpirati. Takve 
nevalance bi zakón strogo moral kaStigati.

Socialist: Dobro je. gospon duhovni 
pastir. ali de je onda naäa sloboSóma?

Sveóenik : Sloboáóina je jako dobro 
dugovanje, naprimer vu Ameriki svaki Clo
vek svoju puiiicu slobodno £eni, pak ju 
inti vrag neóe.

Pózna ga.
Joéka : Strahovitno bi se faluval, ako 

bi mi vte'gnuli svi poznanci vumréti.
Gjura : To vam za istinu verujem, jerbo 

néga hujSega na svéto, как od nepoznanoga 
peneze prosili na posud.

Pitanje.
Sused : Ali vi bi to veruvali kum, da 

ja pimo га|й1 ledern krumpirovo juho, как 
pak filano zelje s klobasieami?

Kum: О! как nebi veruval, ako vi 
sami velisle to, dragi sused

Sused : No, onda ste dosta veliki osel.
Na ispitu.

Jpden dobro debel diak dojde na ispit, 
ali mti na |edno pitanje nezna odgovor dati.

Nazadnje serdito veli prolesor:
— Kak se mein vidi, vi se puno bolje 

hranite, как se vuóite!
— lstina gospon profesor, to njinr. je 

tak. hranim se sam. vuOile pak me vi.



Búza Páenica 2 0 0 0 -  I Vilighirü kelönlegésségek :
Rozs elsőrendű Hr* 15 00— K o l o z s v á r i  K H r R H N Y - S Z H P P H J V
^ rPa JeCmen 15 4 0 — (teljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat)

Kukoricza Kuruza suba 15 00 — X Z Z H D H S  6 L L 6 ] N  K o l o z s v á r i  c b r o m e z a p p a n .

sárga bab ^ G? h S í ' o o l  B Ö R K lÜ ^ é S -V IS Z K e te ©  6 L L 6 N
Vegyes bab » zmééan 17 00 — K o l o z s v á r i  k é n s z a p p a n .  j
Kendermag Konopijenoseme 22 00— Szeplő, májfolt, atb. arctíeztátlaneág ellen : K o lo Z S V á H  Ь О ГЗХ-

Tökmag KoSCice 26 00— s z a p p a n .  I
Bükköny Graborka 1500 -  D H ^ D Q L L H S  6 L L 6 N  K o l o z e v á r í  p e t r o l a z a p p a n .

1912 /30 sz. Al*\ érési llirdetmeny. ! Ezenkívül egész sora a világhírű gyógyszappanoknak, melyek minden gyógyszertárban és
Aluliról» bírósági végrehajtó az 1881. drogéria-üzletben kaphatók. Ismertetőt készséggel küld:

évi LX. l-cz. 102. $ a értelmében ezennel j K O L O Z 8 V H K I Г)61)ЧК1СГ> 7 Ó Z 8 6 f  gyógyozappangyár r.-t.
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já- Ma 5_. Kolozsvár.
rásbiróság 1911. évi Vr. 681 számú végzése ■  _ И I
következtében dr. László Béla ügyvéd által —  ------- J-r- r '
képviseli Bábái Lajos keszthelyi lakos javára á £ f < 5 £ > ( A > « A I ( A I <5g><3b>< Д > <S £ > < A > á £ >
Marié Vidor Csáktornyái lakos ellen 2100 К < 3 5 > t T Í  W í W k  W i W  iV } ^  
a jár erejéig 1911. évi november hó 17-én

i S i t S Ä Ä i S  egy jó erkőlcsú fiú tanúlónak felvétetik
gok nyilvános árverésen eiadaim.k f í s c b e l  f u l o p  ( S t r a u s z  S á n d o r )  k o n y v n y o m d .  » -s a R io r n y a

rásbircíság ш  Г  T e a n  C S ' f o l y -
tan 11)80 К tőkekövetelés, 28" К kamat s _______ __  ._______ ___________________  •_____
járulóka! r̂f?jéig Csáktornyán, leendő esz- —*твтт*тшттвтт0т*ттштютш»ттвттштш»тштшттш*т§тя*шттттттт0т0ттттт1ш0твштт0т
közlésére

1913. évi jan. hó 14-ik napjanak d. u. fel 3 órája |  í  г Ю  J  ^
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- Jm S l\  U i O C l i l ]  V I *
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, ■ )
hogy a* érintett ingóságok az Í88L  évi LX. - , . p  , Na Csáktornya, u Királyi Pál-
t.-c. 107. es 108. §-a ertelmeben készpénz- CSclklOlП \dH »I IV11clIV 1 l d l-U l- . . . .  *7 ’ ^
fizetés mellett a legtöbbel ígérőnek becsáron •• ö>« n udc* I е Jeden P ra zn * H iz n i im e -
alul is ei fognak adatni. Ezen árverés az ‘ ‘ s t e k ,  U 11 Ilv ifV Ö lg ysk im  lia ta iU  1
eddigi összes foglaltalak érdekében megtar- nVirvolgVI hatarban 1 ltoM erdei . . .  , .
tatm fog. . .  .........................  mekot áurasko kreenje orantca na

Csáktornya. 1912 dec 29 999 ü’tás s z á n t ó f ö ld  "tokáron eladó. p,.0(jaj u —Obiljneáe pri K o v á c s

V f T n r t l ? f ^ Q Í ? l c  Bővebbet K o v á c s  Is t v á n  tu- I s t v á n  vlastniku na Csáktornya.
y U r ö v l v b L K  lajdonosnál, Széchenyi-utea 13. Széchenyi-ulica, broj 13.
felvétetnek e lap kiadóhivatalában лтт,тштштттфт,ттттшя,тт,тштвтттттшттттт0ттштттфтттттштттшт

- • v r ; г у р -  iparos és keresltedé előfizetőink névjegyzéke
Pék : Eredeti S in ger varróg ép ek  : *  K ö té lg yártó : I V e n d é g lő k :

Petries Viktor Csáktornya singer Co ^rpád.uloa Csáktornya J g  Dort,ik Kezso Csáktornya Hajag Józe,lf Csáklornya
Petries Ágoston Csákiornya Щ  K őfaragó es s irk ö k é sz ítö : Pecaornik Ottó Csáktornya

B o rk ere sk e d ő : Férfi szabó: *  W r n v á k  B M , Csáktornya Ü S K Ä r f  Ä ?
Mayer Testvérek Csáktornya lvácsics Ignác Csáktornya Щ  M é sz á ro s : Budai József Csáklornya

Bedics Ferenc Csáktornya db Horváth Mihály (Fehér
B orbély é s  fo d rá s z : Ж  A'»”"»»'« « » - '  Csáktornya „atemb) Csáktornya

NfdasJI Nándor Csáktornya F érfi‘  és  nö ld lvatárú  : W  ó rá s -  és é k s z e ré s z : KWnmrVfmrn cláklőmyl
Mik szilárd Csáktornya Zrínyi Viktor Csáktornya J  Pollák Bernit Varaidin Prusátz Alajos Csáktornya

_ _. . , őJr „  .- , Deutsch Zsigmond Csáktornya
M ézesk a lacsos és v iasz - F ű sz e rk e re sk e d ó s : db P ezsg ő g yá r: Schlesinger Mór Csáktornya
g y e r ty a ö n tő : ri 2 !  Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya Bagola István vendéglő

Mayercsák Béla (koszéi., щр ,д  vasúthoz« Csáktornya
Tihanyi Mihály Damás faszén, magvak és a Szállító  és d e sz k a k e re sk e d ő : Singer Salamon, Kisszabadka

B u to rrak tar »Műtrágyát Értékesítő- Ä  Löbl Mór és Fia Csáktornya Kalchbrenner Ferenc, StridóvárB u to rra k ta r . Szövetkezet« raktára Csáktornya Щ  y Ső|töry János Drávanagyfalu
Horák Ödön (bútor- es Gráner Testvérek Csáktornya <Ж> Uri- es  nöidivat, já té k -  és  Deutsch Adolf, nagyv. Drávavásárhely

kop.n.ár.ktár c.ák,„r  p r u  g r ; :  I  -  . , 4к,„г„У.  i a s L Ä r *
Hirschler Armin V araidin Deutsch Salamon Csáktornya ф  Kelemen bela Csáktornya Leitmann Bálint Srcntilona

C ip é sz : S Ä " . : " '  “ Hí $  V a sk e re sk e d é s : Bud.po.t, VE .« .« -
Kelemen Sándor, férfi és női cipész Leitmann György Nyirvölgv úb Bernyák Károly utóda Kozják Mihály Kisszabadka

Csáktornva, városház épület Stráhia Testvérek Csáktornya W  Binder Károly Csáktornya Baumhack Rezső Szentilona
Mazztnak József Csáktornya Dralach Ressó k.sszabadka g  Prostomk Gusztáv Csáktornya Nád.i József LigsK.lv. Petinczi as.snyu-
Meskó Bálint Csáktornva Ш viz központi raktár és szállítási vállalat

K á v é h á z : ф
D iv a ta ru h a z : poldes Mór Zrínyi ká.óbáza Csáktornya Щ  V a sz o n k e re e k e d ő :

Liszt és Brodnyák Stridóvár Iieulsch Jenő Csáktornya ^  Szivoncsik Antal Csáktornya

Könyv-, papir- és zenetnűkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAUSZ SÁNDOR Csáktornya

G a b o n a  A r a k . — C i e n a  t i t k a .  —  --------- ------------------------—  ---------— ■------------------------- “— 1--------- ‘— '--------- ■— -------- Щ
“ ' " ---------- 7 ---------~ ~ ----------  A Ferencz József tudomány-ecetem bőrgyógyászati osztályán Prof. Marschalkó igazgató

__ rnrnazsa l m.-cent. Kor. »■ >» | utasítására, kizárólag a Kolozsvári Heinrich-féle g y ó g y s z a p p a n o k a t  rendelik.



rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY féle pemetefű czukorkánál!
Vá s á rl á s o k n á l  a z o n b a n  v ig y á z z u n k  és h a t á r o 
z o t t a n  RÉ TH Y - fé l é t  k é r jü n k ,  m ive l  so k  h a s z o n 
ta l a n  u tá n za ta  van .  Az e re d e ti n ek  m i n d e n  egyes 

d a r a b j á n  raj ta  v an a R É T H Y  név.

I doboz ára 60 filler. Nagy doboz I kor.
i*47 n o M indenütt kapható.

M ás v á lla la t m ia tt

bérbeadó, később esetleg eladó egy 
közismert jó forgalmú vendéglő, szálló 
szobákkal, íedett tekepályával, nagy 
kerttel, jó menetű mészárszékkel és 
melléképületekkel. Bővebb felvilágo- 
---- - - sitást nyújt a tulajdonos: —

Kalclrirenner Ferenc, Stridóvár.

6 ladó újbor.
Badacsonymcllében termett saját termésű la
boromat eeprüvel vagy fejtre azonnal ela
dom. Tan sasla, mushotályos és rízlíng kü
lön szedve. Kitűnő fekvésű, későn szedett jő 
minőség savanyúság nélkül. Tasuton szállít
ható Badacsonytomaj vagy Tapolcáról

begedűe Я. 6 lck, főid- és sző
lőbirtokos, Káptalantóti.

RUIH kiváló minőség, lil. а К 180 és feljebb RUIU jako lim. liier od 180 К viSeöe

M rii nagyon jó. IÜ. а К 1 40 és feljebb. Slimes jako dobri, liier od 1 40 К viSeSe

lOrtiely POlinha hl. а К 1 40 és feljebb TrOPiCS ZOäfliOd, liier od 1 io К viäeäe

Kaphaló: Dobivá se pri :

Jlochsitttjcv fl(5 fiai cégnél Kochsinger j l  i JinoVi firmi
Csáktornya. _15 Csáktornya.

$ #  # $ $ $ {  # # # # #

Az emberi kéz mint sérvkötd 
SEHSA1IÓS TALÁLHÁIÜ!

Kérjen ingyen  prospectust !
Zárt borítékban portóm en iesen  küldi

PObblIZER SÉRUAHPUbATOBIUH
speciá l is  orvosi rende lő intézet
WWEJT, VII.. Rákóai-ut 10. Félemelet. •

B u to rv á s á rlá k  f ig y e lm é b e !
Jó és olcsó bútor

HIRSCHL ARMIN kárpitos és díszítő
:: dúsan felszerelt butorraktarában ::
V a ra z d in , S e ta n j-u tc a  2 . sz.

kapható.
A legolcsóbb árban, egyszerű úgyszintén  
legfinomabb kivitelű haló-, ebédlő-és sza
lonberendezések nagyvalasztékban rak 

táron vannak.
Műhelyem ben m indennem ű kárpitos  

és asztalos munkák pontosan, jutányosán  
Hai м-50 készíttetnek.
S V *  M AG YAR K IS ZO LG Á LÁ S !

Azonnal eladandó
- liiikker ló teljes felszereléssel és egy hintó. Bővebbet: 
Becsey Albert, Csáktornya. t=21_,

ege'szee'gűgyí cigaretta hüvely e's papír anconarcotíco 
vattával ♦ Kapható: Fische! Fülöp (SfRAUSZ SÁNDOR) papirkcieskedeseben Csáktornyán
Nyomatod Fischei Fülop (Slrausz Sándor) könyvnyomdájába.. Csakloruwíu
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