
A drágaság ellen.
Az a gazdasági krízis, amelyen Ausz- 

tria-Magyarország átment és amely még ma 
sem szűnt meg, igen mélyreható hatással 
volt hazánk gazdasági életére. A pénzügyi, 
kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági téren lel
merült zavaró momentumok nemcsak a gaz
dasági fejlődés normális következményei s 
az elemi csapások voltak, hanem politikai 
okok is, de légióként a háború s az ezt 
követte mozgósítás A tizhónapos háború 
rengeteg értékveszteséggel járt; a mit em
berben, állatban, fegyverben, munícióban, az 
elpusztult házak, útak és gazdaságok révén 
az államok vesztettek, milliárdokru rúg. De 
nemcsak a hadviselő államoknál volt ez így, 
hanem a szomszédaiknál is Monarchiánkban 
is nagy fenakadást szenvedett a termelés; 
munkaerő és megrendelés hiányában sehol 
sem tudtak dolgozni. A mozgósításnak leg
főbb része van a még mindig tartó krizis 
felidézésében. A monarchia több száz milliót 
költött a hadsereg egy részének mozgósítá
sára, majdnem egy éven át elvonta az ország 
fiatalságát a produktiv munkától és a há
ború veszélyével fenyegette egyre a világot, 
ami a tőkét módfelett óvatossá, tartózkodóvá 
tette s igy közvetlenül élesbítette a helyzetet.

Ez idézte fel nálunk a rettenetes drága
ságot a pénzben я ebből folyólag árúban, 
de különösen az élelmicikkekben, amely té
ren valóságos uzsora folyik. Szomorúan kell 
megállapítanunk, hogy Magyarország az üres 
gyomrok országa lett, a keserves gazdasági 
megpróbáltatások hosszú dulása után. Drága

az élet és nincsen pénz, tehát nem esznek 
az emberek, vagy legalább annyit nem, 
amennyit máskor. Ezt bizonyítja a pénzügy
minisztériumnak ez év első feléről Kiadott 
kimutatása, mert a fogyasztási adók hihetet
len esése szerint az első félévben körülbelül 
háromszáz millióval kevesebb élelmiszer fo
gyott el, mint más esztendőkben.

Hazánkban tehát nélkülöznek, éheznek 
az emberek. Elfásult, kiábrándult, lezüllött 
ekszisztenciák milliói egyfelől, — az ezeken 
meghízott, elbizakodott, szívtelen emberek 
ezrei másfelől. — Ez a mai Magyarország 
hű képe A túlnyomó többség éhes, rongyos, 
piszkos, az elenyésző kisebbség dőzsöl és 
zsarnokoskodik. A végletek országa ez most, 

ja tökéletesen még ki nem egyensúlyozott 
társadalmak országa, ahol a gyomrok kez

denek leszokni az ételtől, a világnak és a 
[századnak, határtalan szégyenére.

Miért: mert drága az élet; mert csak 
panaszkodik, sopánkodik mindenki a drága
ságról, de ellene mit sem tesz. A háborús 
veszedelem elmúlt, de az enyhülés még 
nem állott be. Az éleimiszeruzsorások — 
úgylátszik — véglegesíteni akarják a rend
kívüli árakat, mert az olcsóbb beszerzés 
ellenére sem szállítok le. S a fogyasztó kö
zönség tehetetlen velük szemben, legfeljebb 
sztrájkol, nem eszik. Csakhogy ez nagyon 
beteg Állapot, amin sürgősen és okvetetlenül 
változtatni kell. Belátják ezt a fővárosban | 
és a vidéken egyaránt, de eddig mit sem, 
tettek a javulás érdekében. Most végre okos1 
fzó is vegyül a sok siránkozásba, amely

nem panaszkodik a drágaságról* hanem 
hatásos ellenszert hirdet ellene.

Kecskeméten, Budapesten és Makón is 
belátta a városi tanács, hogy pl. a húsnak 
hihetetlenül magas ára sehogy sincsen arány
ban az élő állatok árával, vagyis, hogy a 
hentesek, mészárosok most jóval olcsóbban 
szerzik be az ölni, vágni való állatot, mint 
valaha, a búst mégis a régi drága áron 
mérik — ezért szép szóval, majd erélyes 
fellépéssel kényszerítik őket a magas árak 
leszállítására. Ez természetesen nem megy 
egészen simán, mert a mészárosok rugda- 
lóznak; de végre mégis kénytelenek beadni 
a derekukat, mert ott áll mögöttük az ijesztő 
rém : a hatósági, hússzék felállítása.

Végre egy komoly lépés a tarthatatlan 
élelmiszer uzsora csökkentésére. Kecskemét 
és Makó példáját kövessék a vidéki városok 
mind: nyúljanak az ügyhö2 erős kézzel, 
mert ezt kívánják tőlük a drágaság miatt 
nélkülöző nép milliói. Elég volt már az éhe
zésből, legyen már vége a kénytelen-kellet
len böjtnek és — teljenek meg az üres 
gyomrok.

Az iskolák a gyermekszanatdriumert.
A beteg gyermekekről való gondoskodás 

fontos ügyét szolgálja a gróf Zichy János 
kormányzata alatt álló Z^fia Gyermekszana
tórium Egyesület, amely az áldásosán mű
ködő Balatonalmádi Zsófia Gyermekszanató
riumot ez évben egy újabb pavillonnal is 
kibővítette és benne a szenvedő szegény is
kolaköteles gyermekek ápolását teljesen in-

Isten neve, ördög neve.
Irta: C s i t e  K á r o l y .

Lőcs Istóknak van egy alkalmatos jó órája, 
melyre rá sem kell neki tekintenie, mégis alapo
san közli vele az időt. Az is igaz, hogy gyakran 
annyira siet az órája az időjelzéssel, hogy a más 
pontosan járó órát hatvan perccel is megelőzi. 
Lám, most is féltizenkettőre já r az idő s a* 6 
órája már a delet is elütötte. E miatt, bár a mar
hák megitatásu hátra van, beballag a szobába s 
asztalhoz ül, várja az ebédet.

Természetesen az ebéd késik. Egyrészt azért, 
mert Julis asszony még most gömbölygeti a kony
hában az ágyúgolyó nagyságú kukorica-gombóco
kat, másrészt vasárnap lévén, a család egyik tagja, 
azaz a Lőcs-família trónörököse, a Pista légén}ke, 
még nem érkezett haza a szomszéd falu templomából.

Lőcs Lstók türelmetlenül vakarja a feje há
tulját s a kalendáriumot kezdi lapozgatni. De üres 
gyomorral nem izük az olvasás s^m.

Amig a gazda a kalendáriumot forgatja, Julis 
asszony hatalmas párolgó tálat helyez az asztal 
közepére, avégett, hogy egy kicsit hűljön addig az 
étel, mig evéshez fognak. M»*gy azután ki egyéb 
dolgait elintézni.

Ámde Lőcs cazda nem vár sem az asszonyra, 
sem a fiára, mava elé huzza a tálat з kanalazni 
kezd. Birkózik a góliát gombócokkal. Annál inkább 
ízlik neki, mert most kivételesen tejes lében úsz
kálnak a gombócok. S addig-addig kanalaz, míg 
csak a bölcsen kieszelt kézi és száji szerszám a 
tál fenekét köszörüli. Kiürült biz a tál, ellenben

úgy megellett a gazda, hogy mozdulni is alig tud. 
Szörnyű mód fáj a gyomra s kikelt arccal támad 
az asszonyra, amint bejön a már haza érkezett 
fiával ebédelni.

— Asszony, micsoda mérgei tettél a gombó
cokba ? !  ügy öldösi a gyomromat, hogy alig tu
dom tűrni!

Julis asszony nem a legjobbat sejtve tekint 
a tálba s a következő pillanatban úgy összecsapja 
hatalmas tenyerét rémültében, hogy Lőcs gazda 
csuklani kezd s ijedten mondja :

— Majdnem azt hittem, lőttek valahol!
— Belődözte ám kend a sok gombócot mind 

a gyomrába ! Nézhetjük most a tál fenekét. De 
micsoda borzasztó gyomra is van kendnek ! — 
szól Julis asszony nagy bosszúsággal s aztán fiá
hoz fordul:

— Hogy szereted jobban, fiam, a tojást ? 
Egy párat készítek a mi számunkra, ha már apád 
mindent megevett előlünk.

—■ Legjobban szeretem a tojást akkor, mikor 
a lábas fenekéről mosolyog rám; — előzi míg 
fiát Lőcs gazda a felelettel.

— Ma hát nem fog mosolyogni kendre a 
sült tojás, annyit biztosan mondhatok ! — szól 
Julis asszony s a konyhába megy a fiával rántot
tál enni.

Lőcs gazda méltatlankodik, hogy őt megcsal
ják. Neki meg kell elégednie kukorica-gombóccal 
s azok pedig tojást lakmároznak. Ezen méltatlan
kodása közben jut eszébe, hogy marháit még nem 
itatta meg.

— Asszony, gyermek ! — szól be a konyhá

ban ebédelőkhöz, — nem jól érzem magamat: 
itassátok meg ti ketten az állatokat!

— Hogyne! jó is volna kendnek addig ia 
heverészni, ugy e ?  Menjen csak kend maga a fiá
val. Mozogjon, nehogy még megfeküdje gyomrát a 
sok étel. Elég nekem a dolgom anélküli is, — szól 
ki Julis asszony erélyes hangon.

Lőcs gazda kénytelen, kelletlen a kúthoz 
ballag s a vízzel telt nagy csöbröt r^don vállukra 
emelik a fiával s viszik az istállóba állatoknak. 
Ezen utat többször is meg kell tenniök egyfolytá
ban, mert négy szarvasmarha, két ló és egy saját 
nevelésű pompás csikó várja az abrakra az ita lt

fcp a második csöbör vizet viszik, mikor 
hintó áll meg a ház előtt s az öreg uraság száll 
le róla. Egyenest benyit Lőcs Istók portájára.

— Hol a gazda Julis lelkem? — kérdi 
mosolyogva a konyhaajtón kileselkedő Lőcsnó 
asszonytól.

Julis asszony úgy elpirul, akárcsak egy kis 
leány s elfogultan mondja :

— A marhákat itatja, nagyságos ur. Tessék 
befáradni a szobába, azonnal behívom !

— Sohse hívd, lelkem. Úgy is az istállóban 
1 van vele dolgom, oda megyek hozzá.

— Hol vagy, Csicsó? — kopogtatja meg az 
uraság botjával az istállóajtó szárnyát s erre Istók 
ijedten kapja le fejéről a zsíros kalapját a egyik 
lova széles hátára teszi, hon né t azt a másik páros" 
ló azonnal le is emeli s jobbizüen rágicsálja, mint 
az abrakot.

Csikódéi t jöttem, Csicsó! — szól kemény 
hangon a földbirtokos. — Nekem is ép egy ilyen 
csinos állatkám van, ahhoz szeretném párnak. Azt



Csáktornya, 1913. október 12 MURAKÖZ 41. szám

gyen nagy áldozatkészséggel végezi. — De 
az első magyar gyermekszanatórium csak 
elenyésző kis töredékét képes az ápolásra 
szorulóknak befogadni, miértis állam és tár
sadalom együttes áldozatkészségével szervezi 
most a Gyermekszanatórium Egyesület a 
Rózsadomb egy szép fekvésű nagy telkén 
Bókay Jánosnak a gyermekgyógyászat hír
neves tanárának programmja szerint a Zsófia 
központi gyüjtőgyermekkórházat.

Ezen magasztos feladat érdekében for
dul most a gyermekszanatórium kormány-! 
zósága segítségért a nemzet mindig hű és 
önzetlen munkásaihoz: a nemzet oktatóihoz.

Jankovich Béla vallás és közoktatásügyi 
miniszter ugyanis, aki tárcája terhére a 
tervet szintén messzemenőig támogatja, most 
minthogy a gyermekek egészségügyének fel
karolása olyan leiadat, amelynek megoldá
sára az államnak és a társadalomnak kar
öltve kell fáradoznia és minthogy a szegény- 
sorsú beteg gyermekek telsegítéséuek ügye 
a tanulóifjúság lelkületéhez is legközelebb 
áll, engedélyt adott arra, hogy a tanulóifjú
ság a gyermekszanalórium érdekében gyűj
tést eszközölhessen.

Ezúton is azzal a kérelemmel fordul 
a Gyermekszanatórium kormányzósága a 
közönséghez és főleg a tanulóifjúsághoz, 
hogy néhány fillérrel a központi Zsófia gyer
mekkórház létesítéséhez is hozzájáruljanak. — 
A gyűjtött összeg feltüntetésére szolgáló ive
ket a tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet 
átvenni és ugyancsak az iskolákhoz kell a 
begyűjtött összeget átszolgáltatni Minden fii-; 
lér, melylyel a gyermekszanatóriumot szol
gálja, örömet és áldást log fakasztani, mert 
nincs a világon irgalmasság szebb és meg- 
hatóbb, mint amely a szegény beteg gyerme
kek ágya felé hajlik !

Felkérjük tehát a tanulóifjúságot, hogy 
a legmelegebb érdeklődéssel támogassák a 
Gyermekszanatórium vezetőinek törekvését, 
hogy a gyermekszanatóriumi gyűjtés minél! 
eredményesebb legyen! Hogy a magyar gyer
mekvédelem legújabb vára a Zsófia Központi 
Gyermekkórház is megépülhessen

I K Ü L Ö N F É L É K .
— A Király nevenapja. Őfelsége a ki- 

rály nevenapját hagyományos kegyelettel 
ülték meg Csáktornyán folyó hó 4 én. A 
hivatalos épületeken a nemzeti trikolór je
lezte a király nevenapját. Kilenc órakor 
istenítisztelet volt, melyen nemcsak az isko-

! Iák vettek részt, de a hivatalok, katonaság 
■ képviselői is. A szent misén Rosman Róbert 
!h. plébános pontifikáit.

— Oktober 6. A magyar nemzet gyász
napját Csáktornyán is méltó fénnyel megülték. 
Az iskolákon gyásziobogók lengedeztek, a 
tanulóiljuság pedig tanáraik vezetése alatt 
templomba vonult gyászistentiszteletre. A 
szent misét az iskolák hitoktatója, Varga 
Wolfgang moudta. Az istentisztelet után az 
egyes iskolákban ünnepélyeket tartottak. A 
tanítóképző-intézetben az ünnepély a követ- j 
kező műsorral folyt le: Himnusz, énekelte 
az ifjúsági énekkar az intézeti zenekar kí
sérete mellett. Oktober 6-án (Ábrányi Enni), 
szavalta Veér László III. éves növendék. 
Bítófák beszéde, melodráma (Szepessy László), j 
előadta Lantos János IV. é. növendék Kar-j 
Ьисгку Emil IV. é. növ. zongorakisérete mel
lett. Az ünnepi beszédet Orszagh Kálmán 
IV. é. növ mondta. A szép ünnepet a Szózat 
fejezte be.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter Burgolits István Csák
tornyái áll. polgári iskolai segédtanárt a 
Csáktornyái áll. polg. iskolához rendes tanár
nak nevezte ki а X díjosztály harmadik 
fokozatába.

— Uj szemlesz. A kir. pénzügyigazgató 
Milt^nyi Zoltán zalaegerszegi pénzügyőri fő- 
vigyázól szemlésszé nevezte ki s ebben a 
minőségében Stndóvárra helyezte át.

— Kinevezés. Az Igazságügyminiszter 
Ambrus József Csáktornyái járásbirósági ke
zelőt ugyanoda irodatiszllé kinevezte.

— Áthelyezés. A m. kir. belügyminiszter 
Beliczky Kálmán határrendörségi fogalmazót 
az újonnan szervezett barcsi kirendeltséghez 
helyezte át. Helyébe Seyfried József fogalma
zót helyezte át Muraszombatból Csáktornyára.

sem kérdem, hogy adod ? Úgy sem árulnád annyi
ért, amennyit én szántam érte.

— Mennyit adna érte, nagyságos úr? — 
kérdi bátortalan hangon Istók.

— Ezer koronát. Biz mástól fele összeget 
sem kapnál érte.

— Tyü ! — csodálkozik Istók, de a következő 
pillanatban saját ostoba szájára csap tenyerével. 
Mert hát neki nem szabad sokalni a legnagyobb 
árt sem. Hátha még többet is ad érte a nagysá
gos ur.

— Nohát, mi lesz, Csicsó ? Adod, nem 
adod ? — kérdi türelmetlenül az uraság.

Erre már Julis asszony is ott terem s Istók 
háta mögé húzódva öklével ösztökéli, hogy siessen 
odaadni a csikót a nem remélt nagy árért.

— Hatszázat nem adna érte, nagyságos ur ? I 
— böki ki végre Istók a gondolatát.

— Dehogy nem, sokkal szívesebben, mint 
ezeret! — mondja a tagbaszakadt, kemény tekin
tetű magyar ur.

— Forintba értem ám, nagyságos ur, forintba ! 
Én csak a régi módi szerint értem a számítást.

Az ur erre láthatólag bosszús lett:
— Ha tudtam volna, hogy ilyen oktondival 

lesz dolgom, ide sem jöttem volna. De minthogy 
nem vagyok kupec, legyen a te akaratod szerint. 
Nesze az ezerkétszáz korona !

Istók megdöbbent. Työ, milyen nagy hibát 
követett el 6 ! Azt reperálni kell! Akadozva 
kezdi a szót:

— Izé, — nem jól mondtam ám nagyságos 
ur. Szörnyű ostoba vagyok én, mindjárt megbotlik

a nyelvem. Mert hát nem hatszázat, hanem hét
százat akartam mondani.

Az ur erre bosszúságában olyas valamit 
morog, amit le sem irhatok s szó nélkül megindul. 
Ámde Julis asszony Kétségbeesett sírással kapasz
kodik bele s erőszakosan csókolja a kezét:

— Galambom, nagyságos ur, ne törődjék 
azzal az oktondi emberrel ! Odaadjuk örömmel. 
S áldjuk érte, nagyságos urat, mig él. Ugy-e ember? 
— fordul a szintén meghökkent urához, — mondja 
kend is hamar, hogy odaadjuk, Isten szent nevében.

— Ördög vigye hát, odaadom! — mondja 
erre Lőcs gazda, nagy kézlegyintéssel.

— No, atyafi, most még ingyen sem kell a 
csikód, ha te az ördöggel viteted, ahelyett, hogy 
azt mondanád: Isten segítse vele az urat! — 
mondja a földesur s ott hagyja Lőcs Istókékat.

Julis asszony tehetetlen keservében nem tud 
mást tenni, csak zokog. Istók pedig bőszen kapkod 
a fejéhez s azt k iá ltja :

— Juj, juj, ju j ! megbolondulok! milyen tö
méntelen pénz csúszott ki a zsebemből! . . . Jer, 
asszony, üss fejne az ostobaságomért, talán attól 
megkönnyebbülök!

A zokogó Julis asszony nem mozdul az ajtó- 
szárfától, melyet könyével áztat.

— De nincs is szükség rá, mert Csákó te
hénnek valami dongó-féle csiklandozza a nyakát, 
amitől haragosan csapja oldalra fejét s kajla 
szarvával úgy fejbe koppantja Istókot, hogy az 
nemcsak eszméletéhez tér, de hirtelenében azt is 
elfelejti, hogy hány gombócot evett meg ebédre.

— Halálozás. Mély részvéttel vettük a 
gyászhirt, hogy Zrínyi Viktor helybeli divat
áru kereskedő, 43 éves korában, rövid szen
vedés után a pécsi kórházban f. hó 7-én 
elhunyt. A szerencsétlen véget ért, jobb sorsra 
érdemes kereskedőt anyagi körülményei juttat
ták a pécsi kórház elmegyógyászati osztályába, 
a hol a halál esti lelki fájdalmaitól megvál
totta. Halálát lesújtott özvegyén kívül öt 
kiskorú árvája s kiterjedt rokonsága siratja. 
Kilencedikén temették el a pécsi közkórház
ból. Nyugodjék békében!

— Uj templom. Az alsódomborúi temp
lomot, melyet életveszélyes volta miatt le
bontottak, rövid időn belül felépíteni lógják. 
Erre nézve az előkészületek a legkomolyab
ban megindultak. A napokban ugyanis Wäl
der Gyula teknikai tanársegéd a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásá
ból a helyszínén járt, hogy az összes ada
tokat beszerezze s hogy ennek alapján az 
építési tervet elkészítse. Az építést előrelát
hatólag kora tavasszal megkezdik, mert az 

i épületterveket október végére elkészítik. Az 
építési tervek még az árlejtés kiírása előtt 
jóváhagyás végeit Őfelsége a király elé ter
jesztetnek. Az uj templom építésére 22d ezer 
koronát bocsát rendelkezésre a miniszter a 
vallásalapból.

— Bankett Perlakon. Szép banketten 
vett búcsút Perlak közönsége, köztisztelet
ben és szerétéiben álló Stiglbauer Józset 
járásbírólól; aki Perlakon töltött 8 évi mű
ködése ulán a temesvári kir. járásbírósághoz 
helyeztetett át. A társas-vacsorán megjelent 
Perlak község szine-java a községi elöljáró
sággal egyetemben. Legelőször Szabó Győző 
vezető járásbiró, mint hivatalíőnök s jó ba
rát, méltatta szép szavakban az áthelyezett bíró 
pontos és lelkiismeretes hivatali munkáját 
s baráti erényeit. Majd a perlaki ügyvédi 
kar vett tőle búcsút. Megemlékeztek a be
szédek folyamán köztiszteletben álló nejéről 
is, mint aki férjének jóban, rosszban oszto- 
zója s vigasza nehéz napjaiban. Végül meg- 
hatoltan mondott köszönetét az ünnepelt a 
szónokoknak s Perlak közönségének, bizto
sítván őket arról, hogy ezt a szeretetet ma
gával fogja vinni s megőrzi szent ereklye
ként. Ezután átvonultak az ünneplők a 
kellemes s otthonosan barátságos kaszinó
jukba, ahol a bucsuzgatás tovább íolyt.

— Orvosi pályázat. Légrádon az orvosi 
állás megüresedvén, annak betöltésére pályá
zatot írtak ki.

— Uj iskolaépület. A jövő évre államo
sítandó alsódomborúi iskola nemsokára uj 
épületbe költözködik. Az építésre vonatkozó
lag a tárgyalások kezdetőket veszik. A kir. 
tanfelügyelő f. hó 19-én Alsódomboruba száll 
ki, hogy a szükséges tényezőkkel érintke
zésbe lépjen s a községgel az építkezésre 
nézve végleges megállapodásra jusson.

— Színházi est. Az a torró, hangulatos 
este, melyet tavaly Pintér Imre a budapesti
v. népszínház kiváló tagja rendezett, a leg
jobb emlékei hagyta maga után s azzal az 
általános óhajjal zárult le, hogy a kis mű
vészgárda mielőbb vendége legyen városunk
nak. A viszontlátás örömére a legközelebbi 
napokban Pintér olyan elsőrangú változatos 
programmot hoz magával, amelyre ismét 
sokáig fognak szívesen visszaemlékezni azok, 
akik disztingválni tudnak brettli produk- 
cziók és hivatott színészek produkeziói között. 
Csupa újdonság, csupa sláger, ami teljesen 
érthetővé teszi azt a meleg érdeklődést,amely 
már is megnyilvánul az est iránt a közönség
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körében. A kicsiny gárda legutóbb Brassó, 
Kolozsvár, Miskolcz, Kassa, Arad zsúfolt 
színházainak volt vendége s úgy a sajtó 
mint a nagyközönség a legteljesebb elisme
réssel honorálta a mindvégig mulattató prog- 
rammot, amely szigorúan ragaszkodik ahhoz, 
hogy úgy a fiatal úri leányok, mint a diákság 
végighallgathassa.

— Telefon. Az alsólendvai, Csáktornyái, 
nagykanizsai, pécsi és villányi távbeszélő 
központokat f. é. október hó 4-ével bevonták 
aHalbenrain, Mureck,Radkersburg, Spielfeld 
és Weitersfeld in Steiermark osztrák távbe
szélő központokkal való helyközi távbeszélő 
forgalomba. A beszélgetési dij 3 percenkint 
3 koronában állapíttatott meg, sürgős beszél
getésekért a rendes dij háromszorosát, dij 
köteles értesítésekért pedig 1-1 koronát keli 
fiizetni.

— Hordójelző hivatal. A vármegye alis
pánja tudvalevőleg a deficitre való tekintet
ből az alsólendvai hordójelző hivatal meg
szüntetését mondta ki. Alsólendva azonban 
mindent elkövet, hogy a vidékre oly fontos 
hivatalt megtartsa s ezért a deficit kifizeté
sét magára vállalta s kérte a vármegyét, 
hegy a hordójelző hivatal Alsólendván ne 
szűnjön meg. A vármegye törvényhatósági 
bizottsága az alispán határozatát hatályon 
kívül helyezte s igy a hordójelző hivatal 
előreláthatólag Alsólendván továbbra is meg
marad.

— A községi jegyzők fizetésrendezese.
Értesülésünk szerint a községi- és körjegy
zők fizelésrendezési ügye már igen előreha
ladott stádiumban van, amennyiben az erre 
vonatkozó törvényjavaslattal csaknem tel
jesen elkészültek és legközelebb át is küldik 
a pénzügyminiszterhez. Ha a javaslat onuan 
visszakerül, a miniszter azonnal a miniszter- 
tanács elé terjeszti.

— Az önkéntesek kincstári költségei.
A saját költségükön szolgáló önkéntesek 
katonáskodása a következő kincstári költsé
gekkel já r : fegyverekért 7 K, legénységi 
felszerelésért 16 K, kincstári élelmezésért 
334 K, ruházatért 4 К fizetendő az egész 
évre. A lovas önkétes ezenkívül lóért s ló- 
felszerelésért 32 К-t, a tüzérségnél 29 K-l 
fizet összesen

— Felülfizetesek a Napközi Otthon javára Г.
hó 4-én rendezett hangversenyen Dr Hajós Ferenc 
18 Kor. Murai Róbert 14 Kor. — Kavser Lajos, 
Neumann Róbert, özv. csepregi Schapnnger Gusz- 
tá.né (Montreux) Wollák Rezsődé, Wollák Rezső 
és dr. Wollák Béla 10—10 Kor. Nagy Géza (Bu
dapest), Strausz Sándor, Dr. Isoó Victorné, dr. 
Viola Vilmosné, Resztercseyék, Vajda Andor, Löbl 
Rezső, Kristofies Károly, Neumann S. utódai, Pethő 
Jenő, Özv. dr. Schwarz Albertné, N. N., N. N. 
5—5 Kor. — Hirschmann Leó, Mayer Hermann, 
dr. Schwarz Lajos, Mestetich Aladár, Fischer End- 
réné, dr. Siegel Nándor és dr. Sagváry Jenő (Per- 
lak) 4—4 Kor. — Rosenberg Lajos, Dénes Béla, 
Potyák Mátyás, N. N, Patak} Kálmán, Dr. Reményi 
Zoltán (Periek), Nagy L emér (Szentkereszt), Hei- 
szenberger Ferencz (FeUőmihálylalva), Farkas Lajos 
(Újudvar) dr. Szabó Zsigmond (Períak) Wollák 
Victor (Budapest) 3—3 Kor. — Székely Vilmos, 
Schwarz (Varazsd), dr. Blau (Varazsd), dr Vajda 
Béla (Pertak), Heinrich Alfréd, dr. Wolf Béla, 
Scheffer Rezső, Neumann Samu, Özv. Gh irmalzné, 
Stráhia Ferencz, Strahia Károly, Szenthe Ferencz, 
Kelemen Béla, Sárosv István, Kayser Bandi, Kovács 
János (Damása), Dúzs János, (Töröködvar), dr. 
Hacksné, Tóth István. Lukács N., Benedikt Béla, 
Szatmáry (Perlak), Svastics (Perlak), Welbourn 
és Beliczky Kálmán 2—2 Kor. — Plichta Béla, 
Klein Kornél, Boros Mór, Bezerétly nővérek, Ro
senberg Kálmán, Vilner Kálmán, N., Hirschmann 
Adolf, Nyiri Samu, Kováts Emil, Rónay Sándor és 
Szugfill János 1 — 1 Kor.

— Halálozás. Purcsi János Csáktornyái 
áll. tanítóképző intézeti tanárt súlyos csapás 
érte. Édesatyja, híres zenész f. hó 6-én 72 
éves korában Békéscsabán elhunyt. Hétfőn 
temették el a város általános részvéte mellett.

— Nagykanizsa nem lesz törvényható
sági Város. Az a sok kombináció, mely Nagy
kanizsának törvényhatósági várossá való 
fejlesztéséhez fűződőit, úgy látszik hiú re
ménynek bizonyult. Egyik nagykanizsai lap
társunk értesítése szerint ugyanis Nagyka
nizsa nincs felvéve ama városok sorába, 
melyek legközelebb törvényhatósági joggal 
felruháztalak.

— Szerencsétlenség a Dráván. Krisz- 
mann György muracsányi lakos leieségével 
s 11 éves Mária nevű lányával a Drávántúl 
volt elfoglalva. Este csónakon jöttek vissza, 
de a csónak egy tordulónál egy falörzsben 
fennakadt, miből kifolyólag a kis lány a vízbe 
esett. Hiába akarták megmenteni a vízbe 
esett kis lányt, az bizony belefulladt a Drávába.

— Harcban a sorvadás ellen, előkelő orvosok 
már körülbelül 20 év óta rendelik a tüdőerősitő, 
és jóízű Siroiin »Roche«-t mely étvágyai és erő
növekvést idéz elő. Természetesen ez a jó szer 
egy egész sereg utánzatra talált. Tehát aki a 
gyógyszerlárbon Siroiin »Roche«-t vesz ne adasson 
magának mást mint éppen Siroiin »Roche«-t hogy 
valóban a Siroiin hatásában részesüljön. Ez a 
beteg légzési szervek sikeres gyógyításánál külö
nös fontosaggal bír.

— Nagykanizsa vesztegzar alatt. Nagy
kanizsa városai, я kiskanizsai részében fel
lépett, de lokalizált kolera járvány miatt 
vesztegzár alá helyezte a varmegye alispánja. 
A legszigorúbb intézkedéseket foganatosítot
ták hogy a járvány továbbterjedésnek gá- 
tot vessenek.

— Iskolaavatás Ráckanizsán. A rác
kanizsai áll. iskola uj épületének íelavatási 
ünnepélye» főispán Öméltósága, Tanfelügyelő 
úr s a t. megyei és környékbeli notabilitá- 
sok jelenlétében fog f. é. október hó 23-án 
megtartatni, melyre a tanügybarátokat és 
az érdeklő közönséget meghívja az áll. isk. 
gondnokság.

— Végzetes verekedés. Czmrecsnyák 
Vince halárőrsi és Pergár János orbánhegyi 
legények I. hó 4-én este egy almatörési he
lyen összeszólalkoztak, miből kifolyólag a 
pincéből jövet Pergár János Czmrecsnyák 
Vincét egy husánggal megtámadta. Gzmrecs- 
nyák azonban ügyesebb lévén, a husángot 
Perger János kezéből kicsavarta s vele úgy fejbe 
ütötte, hogy halántéka beszakadt s rövid 
kínlódás után kiszenvedett. Ez ügyben f. hó 
6-án volt meg a hullaszemle és boncolás 
Szugfill János vizsgálóbíró vezetése mellett. 
A szakértő orvos véleménye szerint a 
Czmrecsnyák által Pergárra mért ütés fel
tétlenül halálos volt. Gzmrecsnyákot letartóz
tatták s Nagykanizsára szállították, ahol az 
ügyészség foglya

— A gyorsvonatok harmadik osztálya.
A lapok téves híradásaival szemben illetékes 
helyről helyreigazítást publikálnak, mert nem 
az összes gyorsvonatokat látják el harmadik 
osztályú kocsikkal, hanem csak azoknál a 
gyorsvonatoknál lesznek megszaporílott szám
ban ily kocsik, amelyeknél eddig közlekedtek.

— Betiltott vásár. A holnapi vásárt a 
csáktornyajárási főszolgabíró, a nagykanizsai 
kollera-vesztegzár miatt, betiltotta.

— Hányszor volt napos idő ez évben? 
Egy figyelmes gazda, aki az időjárásról nap
lót vezet, jegyzetei nyomán megállapította,

hogy a múlt év augusztus 26-tól ez évi 
augusztus 26-ig mindössze 67-szer történt 
meg, hogy a nap egész napon át 9Ütött, 
308 napon át pedig beborult volt az ég, 
vagy esett az eső, vagy a hő,

—  Analfabéta tanfolyam. A nm. vallás
és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr meg
bízásából az Országos Közművelődési Tanács 
az iskola látogatására törvény szerint előirt 
kort túlhaladott analfabéták részére a ma
gyar olvasás — irás és számolás elsajátítá
sára a folyó 1913/14 tanévben is tanfolya
mokat szervez. E tanfolyamok tervezete és 
mindennemű felvilágosítás a megyei kir 
taufelügyelőtői kérendő október hó 15-ig, 
mert a tanfolyamok a Szervezetben megál
lapított tisteletdij biztosítása végett november 
hó 1-ig bejelentendők.

— Jegyzők nyugdijpótlása. A jegyzők
és egyéb községi tisztviselők Országos Nyug
díjpótló Egyesülete (Budapest, Kálvin-tér) ez 
úton is közhírré teszi, hogy különösen a 
kisebb jövedelemmel bíró községi jegyzők 
és egyéb községi tisztviselők silány nyug
díjaiknak kiegészítése céljából alakult nyug
díjpótló intézményét a Községi és Körjegy
zők Országos bankja г.-t. égisze alatt (alap
tőke 3.000,000 K) megalapítván, ennek alap
szabályai a m. kir. belügyminiszter által 
181322/912—V. sz. a. jóváhagyást nyertek 
s az egylet működését ezen évi február hó 
1-én megkezdette. A bplépni szándékozók 
születési és házassági anyakönyvi kivonaton 
kívül egyéb okmány bemutatására nem kö
teleztelek E helyen említjük meg az alap
szabályoknak azon igen kedvező intézke
déséi, hogy az alakulás ezen első évében, 
korára való tekintet nélkül, mindenki be
léphet az egyesületbe, aki községi tisztviselői 
állásra élethossziglan megválasztva, vagy 
kinevezve van, sőt az alapszabály ezen ked
vezményt a Jegyzők bankjának részvénye
seire is kiterjesztette. Biztosítható nyugdíj- 
összeg 200 K-tól 2000 K-ig. Fizetendő díj 
évi 8%- Belépési nyilatkozatot az egyesület 
készséggel küld.

— Népesedési statisztika. Születtek : 
Grbenicsek Róza, Mávrtk István, Kolarics 
István, Skvorc Mihály, Glavács Viktor, Varga 
Róza, Gerencsér Ilona. — Meghaltak: Stöger 
Salamon (52 é), Grábár Imréné (63 é). 
Doklea József (76 é), Megla Lajos (28 n), 
Tkalcsec Júlia (6 h), Kolarics József (11 h)$ 
Hunyák András (52 é), Toplek István (84 é),

— A Magyar Figyelő ben találjuk Gróf Tisza 
István cikkét a parlamenti őrség és parlamenti 
souverainitásról. Alexander Bernat »Merre me
gyünk?« című értékes dolgozata a napi politika 
fölé emelkedve a legmagasabb szempontokat vilá
gítja meg. Igen érdekes dr. Lengyel Ernőnek »Az 
újság és az ujságlró«-ról szóló történelmi stúdiuma. 
Gesztisi Gyula báró Eötvös József emlékét idézi 
kiadatlan levelek alapján. Wallesz Jenő az Osz
tályimperializmusról ir, Ernest Seilliére új könyvét 
ismertetve. Krúdy Gyula gyönyörű regényének, a 
Palotai álmoknak utolsó fejezetét találjuk a gazdag 
számban, amelyet SikabonyiAntal, Balcanicus, Kádár 
Gusztáv és mások feljegyzései és a változatos 
külföldi szemle egészítenek ki.— A »Magyar Figyelő« 
szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetési díj egész évre 24 korona.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
szakácsnők által f hó 5-én rendezett szüreti 
mulatság tiszta jövedelméből 3 árva gyer
mekemet jó téli ruhával látták el. Ezen ne
mes cselekedetért ezúton is hálás köszöne- 
lemet nyilvánítom Csáktornya, 1913. Okto
ber 10. Özv. Novák Mártonná.
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dojde nanjega, nikaj nebude valalo. da ; m т о л. к  tornu nak i zalo í f r • )rV° m ek0  tel potird ldk se г u.П J . Л. *• * U d zaPreCl1 Ju moCl- ^  10̂ и PaK 1 za,° d^c i éréva sCistnu, drugaC apetita sgubi l

Pod protulétnu sétvu orati treba. je kravu vrédno derZati, jerbo izverstnoga c ré v n 0  bo, dobi TeIe je poprj,iki 4 .5  ,,ed-
Marha pomalem vu Stali oataja Doklam gnoja da, to pak svaki gospodar jako nuca. nQV k malerjni kariki prevezano da onda 

je dosta paäe, na paäu ju treba t.rati, da Samo treba je znati spametuo kravu od more cecalj kad mu Je polrébn0  Hj kad 
barem malo krme preSparamo. Letos je itak gojiti i zderZati. ie lju  dobi k ,omu pak po|eg mg,ere vuCj
malo krma zraslo, vrédno ju  bude Sparati. Nakaj je treba najbolje paziti? se jesti od kraja na dan barem éetiriput

Vu goricaj sad traja bratva. To spamet- Nato, da takvo kravu si odhrammo, mora tele cecati, ako je mati slaba i malo
0 0  treba delati. Gnjilo i falingasto zrnje koja dosta mléka ima i koji je mali dobra mléka ima, dobro i izverslnom krmum ju

P an a  i  cesa r se mo^e os°bnosl‘ béé, nemam prihvatiti, anda dobro, — Vi éete anda moje
P * niSta proti predlogu, ali sveta mati cirkva neprijateljstvo éutiti, Vi éete koátati, kaj joS

Napoleon I je stal na vrhuncu svoje oj®8a nemoZe pristati.« Odgovori papa, nikada u svom Zivotu niste pokoátali!< 
moéi, nikaj nije rnoglo njegovomu slavodo- Napoleon je najme papi ponudil dva »Sire« — odgovori starac — *ja Vaáe
bitnomu, svigde preobladajuéemu oruZju se milijuna zlalnih frankah godiánje plaóe ako groZnje polaZem pod noge zveliöitelja, tam 
suprotstaviti. Véé je njegova pohlepna ruka se cirkvene drZave odreée. Ali je papa odgo- na kriZu, ja prepuáéam Bogu, da moju pra- 
za papinskom drZavom posegnula, te ju voril, da on neée nikada na poroblenje ka- vednu stvar brani, jer je to baá njegova 
fraucuzkoj drZavi pripojila, a papu Pijuäa toliéke cirkve pristati. »Rajäi umrem u stvar.«
VII. zarobila Napoleon je papu zarobil, u robstvu i progonstvu« — rekel je — »nego »To je izprazno ufanje!« — odgovori 
francuzku odpelal i u Fontainebleau nastanil. da svoju saviest takovim griehom obteretim cesar posprdno se nasmejavái. — *On Bog

Ov odvaíni soldat boZji, pognut brojem ' okí*]ami ‘  . . , . . . komo Vi je meki nenaravni proiz-
godinah svoje starosti i Zalostju, podnaSal N.a cesaf pncel nabrajati sve, kaj vöd praznovierja, ja maéinacija prenapetih 
,e svoje teZko robstvo Irpljivo te se je bez Je za ka,° ,iku Clrkvu “  Fran«zko| uCmil, moZdjanah «
mrmlauja povdal Zalostnoj svojoj sudbini, te J® pr0äl pap" ' da ' iebude za ta »va cirkyi .Tiho, Sire 1« — pretrgne ga odrieäito,
kak evetac. pruZena dobroéinstva nezahvalan, véé da u njegovorn bezboZnom govoru sveti otac

njegovu ponudu prihvati. papa, doéim pri tóm naglo i évrsto digne
Jedne vécén, kad ,e papa zadubljen u AK PlU8 VII. j e ostal nepopustljivI ruku u via -  .Star! Bog zive jóé !, 

mohtvu pred razpelom u svojo, sobic. kleCal, RaZ)aren nad (lm, da se je u s¥0 >Stari B JoS 4ive?*  _  р^ оу| pap,ne
stup. Napoleon nenadano sa svoj.m. dvors- ufanju evarj| kak ,aka| nad „  da 8Je Napoleon p ita fú tí—  .le  nak kai “

' P P"  JD08e iedan na9el- k0j mU se ie P° du,al зирго‘ ‘- Vi za pravo nadate od toga staroga boZanstva?«Vlt)t íemu Napo)eon njje bi| naueen, jer tko .Da Ce svoju cirkvu étititi i éuvati te 
.Sveti otCe, izvohte odprostiti, ako Vas bi se to bil podstupil u ono vrieme, kad je proli bezboZnim napadajim svako vrieme

u VaSoj poboZnosti bunim, — ali stvar, radi on cielom Europum íresel, kriknul je vés bramti do konca svieta kak je to obeCal1«
kője dohadjam je silna. Mora se mir uzpos- biesan i od srditosti kakti izvan sebe, niti .To su velika obeCanja. — odgovori 
taviti med papom i cesarom Jeli ste si izvo- nedavéi papi njemu doliCnoga titulusa: raztuéom zlovoljum Napoleon — »No em
lili 0  mojem véeraSnjem predlogu premiälja- »Pustimo mi tu stvar na stranu, gos- Cemö to sve videli Ja sam mediutim pos- 
vati i jeli Varn se vidi na njega pristati?« | podin papa Vi neéete moje prijatelstvoi vema nezadovoljan tako s papom i cirkvom

X X X . god, teéaj.___________________Csáktornya, 1913. október 12-ga.______________________ ________ Broj 41. ^



Csáktornya, 1913 oktobra 12 MEDJIMURJE« Broj 41.

treba hraniti, da viáe mléka dobi i da tak I 
tele bolje more rasti i razvijati se. Dokiam 
tele ceca samo onda smeti dojiti, ako krava 
viáe mléka ima, как tele to potrebuie. Prvi 
tjeden tele éetiri, drugi tjeden pet, tretji 
tjeden áest litrov mléka nuca na dán. Cdrti 
tjeden poéme tele véé pomalem sénu Zum- 
ljati, zalo od ovoga vremena svaki dán malo 
finoga séna treba vu jasle hititi. Peti tjeden 
samo dvaput dobi tele cecka, odvezda viáe- 
put se mora teletu séno ili zob ponuditi na 
dán. Takodjer odvezda tele bi i viáeput na 
dán vodu pilo, zato viáeput mu treba po
nuditi. Так se hrani tele tak dugó, dokiam 
ga ostavimo.

Kad se mora tele ostaviti? Odgovor je 
to, onda kad je tele dobro rezvijano. jerbo 
samo tak more dobro pleme biti. Pred os- 
г .emi Ijedni néje smeti odstaviti tele, jerbo 
predi néje joá tak jako i Zaludec néje joá 
tak sloZeni, da bi malo tele na samoj suhoj 
krmi moglo biti. Vu devetim tjednu samo 
ono tele se more odstaviti, kője je véé dosta 
jako za ov kraj, ali í onda na din barem 
4 —5 litrov zobi i dobro séno n.u treba dati. 
Svun toga рак joá 2 —3 litrov ogrjenoga 
mléka. Koj tak spazljivostjom odhrani tele, 
on se za dobro pleme bude zahodil i uvék 
dobre dojnice bude imel.

Gusenice.
Pred nekojom godinom takva nevolja 

je doála na naáe sadovnjaké, koja je po 
célim lépim Medjimurju uniátila plod lépoga 
sadovnoga drevja. na rnilljune su lázi le 
gusenice od dréva, do dréva na naáu veliku 
Zalost né smo imali drugu pomoé, da smo 
zeli vu ruke metle i ónak smo je pomeli 
na — gnoj.

Sad opet se nahadjaju takve gusenice 
po Medjimurju, kője istina, da ne laziju po 
drevju, neg mednami hodiju, Crue halé no- 
síju i jako su lukavtie. Neima njih na mill- 
June; tu ili tani se pokaZuje jedna, jedna, 
koja se tak dugó povlaCi okolo nas, dokiam 
ju ne pogazimo. Néstno ravuo straho, da 
öve gusenice tak veliki kvar zrokujeju, как 
su jim grozne pajdaáice pred nekoiom godi
nom. Naáa negdaánja poslovica ovak govori:,

»Jedna lastavica joá nenapravi proluletje!« 
Jedna ili dvé takve gusenice, как vu deneá- 
njim vrernenu okolo nas se potépleju, joá 
nebudu napravile z Medjimurja — zagorje. 
Naá poáten i spameten narod, dobro zna, 
kaj je jemu Medjimurje i nebude médsobom 
takve potepuhe trpel, koji mu duánospoz 
nanje hoéeju skvarili i njega na zlo voditi. 
Grdo i mrzko je to, da ravno ovoga mir- 
noga puka, domoljubnoga naroda krv, zataji 
svoju krv, svoju mater, svoju pravu Ijubez- 
nu domovinu, koja mu je Zivot dala, koja 
ga je odhranila samo zato, da ju potlam 
bezobrazno izda, как su naáega zveliéitelja 
za trideset srebernjakov izdali. Ne nucamo 
naáega naroda proti ovim gusenicam braniti, 
jerbo naá narod je veözdavnja previdel áto su 
oveZivotinjeiakosenemoredrugaé proti njim 
braniti, pograbi cépanicu i ónak pokaZe svoju 
Cut prama svojoj lépoj Magyarskoj domovini 
onomu, koj ga podufa se vu pravim njego- 
vim átaliáu domoljublenu duáu mu otvoriti

Neima na svétu vekáega i to smrtnoga 
gréha, neg svojemu prijatelju duáu skvariti, 
svoju domovinu, kojoj Äivöt more hvaliti, 
izdati. Domovme izdajniku na svélu niáöi 
nemore gréhe odprostiti.

Bil je jeden glasoviten vodja, koj je 
zahitvalne peneze domovinu neprijatelju iz- 
dal Kak je to napravil, viáe né|e imel mesta 
niti mesta nigdi. Hodil je sim i tam po 
svéto, ali duáno spoznanje ne mu je dato 
mira, niti vudna, niti ponoCi. Med nemirnim 
l>otuvanjem,ziáelse jedenput s jednim poboZ- 
nim puáCenikom. Kad su se spoznali, pove- 
dal je svoj strahoviten smrtni gréh. PoboZen 
puáCenik odmah se odstraml od gréánika i 
suznatami oéima mu zdalka navuk da, ako 
se hoCe poboláati i к Bogu obrnuti, naj ide 
vu Rim i rim otec papu naj prosi odveza- 
nje gréhov Posluhnul je izdajnik poboZnoga 
puáCemka i jeden dan vés zmuéeni polrudi 
se vu Rim. Kad su rimotec papi naglasili, 
da jeden poboZen hodoCnstnik hoCe njegov 
blagoslov zadobiti, odmah ga je predsebe 
pustil. Kak je izdajnik pred rimotca pape 
premilostiven obraz doáel, hitil se na kolena, 
povedal je svoj véliki gréh i sderhtuéem 

j srdcom Cekal je blagoslov. Taki na prve

rééi, vuZge se rimolecpape premilostiven 
obraz, serdito vudri s nogom i как angjel, 
kad je Zereéom sabljom iz zemeljskoga raja 
vun stiral Adama i Évű, s gorkim glasom 
zakrici na gréánika: »Probet bil je, proklet 
bude, koj svoju domovinu izda! Neimaä 
milosli niti na zemlji, niti na nebu, jerbo ov 
gréh niti sam Bog neopraáCa! Amen!« Za 
kratko vréme se je éulo, da izdajnik néje 
mogel duZe ov gréh sobom nositi i s jedne 
peCine skoCil je vu morje. Mrtvo télo nigdar 
su mu né naáli.

To je istinski dogadjaj. Pak kaj vidimo 
denes? Dojdeju naáa medjimurska deca iz 
zagrebaékih ákolah i nikaj drugo neéeju, 
neg naj i mi, как i oni izdamo domovinu. 
Dosta veliko zlo, da oni, svekáinoma sveée- 
niki, koji su odredjeni da na ovim svétu 
naáe gréhe odveZeju, sami vu najvekáim 
gréhu Ziviju i kakti sveéeniki odnas zahté- 
vaju, da naj si i mi stém smrtnim gréhom 
duáu obteráimo i skvarimo.

HodijupoMedjimurju, kakfarizeuái i pod- 
vuéavaju naroda, naj zataji svoj materinski 
jezik, vu kojem se je odhranil. HoCeju, da 
polakvim jeziku hvalimo i dióimo Boga po 
cirkvah, kakvoga niti vrag ne razmi. lm su 
vec poáteni muraáikloáki gospodari i pogla- 
vari spisali vu naáih novinah, da toga sere- 
Zanskoga jezika morebiti niti Bog ne razmi.

Veselimo se, da medjimurski narod 
spoznal je takve gusenice, как je Zganec, 
Lajtman i joá nekoji, koji ga oteéi hoCeju 
od matermskoga jezika. Drago nam je, da 
medjimurski narod, koj je tak dugó vu miru 
zivel i poáluval svoju Magyarsku domovinu, 
da sam médsobom uniáti öve gusenice, kője 
vu srdce se mu hoCeju zapiliti i njega vu 
prokietstvo odpeljati.

Imali smo i réáili smo se véé vnoZina 
gusenice, budemo se i, kad naá spameten 
medjimurski narod opet zeme vu ruke metlu 
i pomete je nazat na — Zagorje.

Uzbuéeni balkan.
Srbska mobilizacija je joá dalko od 

toga, da postigne svoj cil, makar véé tak 
piáeju srbske novine, da je Srbia véé pre- 
obladala zbuéene albance. Taljanska je ta

kad su se baá poslie zajtreka po morskoj 
obali áetali:

»Cujeá JoZet, nisi li ti bil onog dana 
u gradu Fontainebleau, kad je meni papa 
Pius VII. moju buduénost prorical?«

»Je, Sire, ia sam onda bil prisutan !«
»Sieéaá se ti onoga spomenka med 

papom i menőm?«
»Sieéam Síre, i nikad ga neéu zaboraviti!«
»A jeli ti joá znaá, ka; je papa rekel: 

»Stari Bog joá Zive i On je progonitelje sv. 
matere cirkve joá svaki krat strmoglavil; a
onda je joá do de l------- no JoZef, kaj je
joá dodel?« pita Napoleon, kad vidi da se 
gróf mrgodi

»Ov isti Bog bude i Vaáe Veliéanstvo 
strmoglavil, ako nebudete prestali cirkvu 
proganjati.« — odgovori zrezno gróf.

»Je, to su bile njegove rieéi.« — véli 
Napoleon Zalostno — »Zaista, dragi prija
telju, stari Bog Zive joá, za da tlaéitelje svo- 
jeg narniestnika smrvi. Ah« — nastavi poslie 
kratke stänke cesar, — »da mi je moguée 
svim vlaslodrZcom doviknuti: Stujte Kristu- 
áevoga narniestnika, nenapadajte papu, net- 
laéile ga, jer éete drugéije po boijoj osvi- 
etnoj ruki, koja tronuáa svetoga Petra braoi,

как i starim Bogom. Mozbit éu joá samo- 
stalnu drZavnu vieru utemeljiti, koja neée 
za svoju glavu imati nasliednika svetoga 
Petra, a narniestnika Kristuáevoga, как vi 
katolici buncate, véé samoga cesara.«

»Vi Sire Vaáu moé pretieravate!« — 
véli papa.

»Meni je sve moguée u Europi !«krikne 
Napoleon, obladavec tolikih narodah, jedino 
mi nije moguée tvrdoglavost jednoga starca 
upokoriti, koj se izdaje za mestnika staroga 
Boga. — Meni je medjutim sve jedno, kad 
se njemu tako dopada, pák neka mu bude, 
— neka anda umre как zarobljeni suZenj!«

»Pazite se!« — odgovori ozlovoljeni 
visoki zarobljenik — »Svi progonitelji cirkve 
bili su za vrieme stolietjah teZko kaátig.ini. 
Bog ih je strmoglavil, pogazil — uniátii, a 
cirkva je uviek ostala nepovriedjena na 
vrhuncu. Vi proganjate cirkvu a njezinoga 
glavara drZite zarobljenoga. Ali polag svega 
trpljenja, polag svih nevoljah, kojimi me 
darivate i obsipavate, ja joá Zivem i budem 
Zivel, za da budem sviedokom Vaáoj pro- 
pasti. Vaáa mera je puna i véé nije vrieme 
daleko, kada éete i Vi sudbiuu progonjenih

kráéanah dieliti, te ée Vám biti plaéa takova, 
kako Vi sada posudjujete!«

Joá nikada nije Napoleon takove rieéi 
éu l; a tko bi se i bil podufal njemu — 
gospodaru i diktálom Europe, ovak u lice 
govoriti. РозЬе toga govora se papa zasop- 
Ijen sruái na stolac naslonjeé, doéim Napó
leon, érleni как kuhani rak od srditosti 
krikne:

»Stari Bog strmoglavljuje samo norce, 
a proti cesaru on nemre nikaj. Vas pako, 
gospodin papa budem ja u mojoj srditosti 
ili upokoril ili zdrobil!«

I time otide iz sobe i baá posve pros- 
taéki lupi svrati.

Poslie ovog dogodjaja, dvie godine kas- 
nije, bil je sam Napoleon zarobljenik na 
otoku sv Heleni u attantiékom oceanu, a 
papa se je slavodobitno u vieéni varaá Rim 
povrnul. Na svojoj goloj neplodnoj klisuri, 
se je strmoglavljeni gospodar svieta sietil 
one Zalostne prepirke sa papom u gradu 
Fontainebleau. Snjim zajedno su na sv. Heleni 
bili general Bertrand i grof JoZef Rethel 
zatoéeni.

Jednog dana véli cesar grofu Relhalu,
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kodjer mobilizérala osmoga vojnoga sbora i 
pozvala je outer sve one marinerske olfiicire, 
koji su do vezda na sloboSCini bili, jerbo 
Taljanska kraljevina neCe dopustiti Srbiji, 
da bi Albaniu makar samo za jeden kratek 
Cas zavzela. Néje znati, kaj se nahadja na 
montenegrofskim hataru, ali tuliko si moremo 
misliti, da niti tarn je né mir, jerbo i Nikita 
je mobilizéra! vojsku, to pak bez velike sile 
niti jeden orsag neCe odrediti. Так fletno 
nebude mir nastal na Balkanu, как bi to 
arbi Steli. Na juZni granici véé vide danov 
bitka traja i néje zavezda znati, как bude 
vun spala, dobro ili hudo za albance. Tur- 
Cini se jod pogajaju s grki za morske otoke 
nebi radi turCinom nazat odpustiti, turCini 
pak se jako groziju, da ako otoka nazat 
nedobiju, silóm je budeju zeli od grkov. 
Svrho toga gréki kormán odredil je mobili- 
zaciju i pripravlja se, da do zadnju kaplu 
krvi bude svoju pravu branil. Nadalje odredil 
je svim ladjam, da odmah se naj povratije 
dimo, doklam jim je put odprli. Ako Turski 
orsag jedenput zapre Dardanellák zvanoga 
morskoga klanjca, grCke ladje veC nikut- 
nikam nemoreju i to bi strahoviten kvar 
bil orsagu.

Turska, bulgarska, srbska, grCka i firno- 
gorska mobilizacija nikak ne kaZe, da bi se 
sdobra mogli naravnati i ako bude to tak 
na dalje idlo, как vezda vréme stoji i kaZe, 
moremo se opet nadjati, da jeden dan samo 
tak znenada od svih krajov poCmeju Stuki 
grozno pokati i opet se tak sve preobrne i 
zméSa na Balkanu, как je morebiti jod nig- 
dar né bilo. Pak se budeju poleg balkancov 
europanski vladari morali pobrinuti, da zve- 
likim plamnom goreéega ognja potidiju.

Nekoji lelegrami ovak glasiju iz Bel
grads: Po najzadnji prijavi bulgarske i al-' 
banske bände su srbi po célim monastirskim 
vdajetu unidtili. Nazat srbski Cinovniki su 
dobili vladanje vu ruke i odpotlam je mir 
tarn. Vu zadnji bitki okolo Prizrenda su 
albance na vkrid dobili i pre Vranidlu Cisto 
su je potukli. Vu Kalkandelu, Gostivaru i 
okolo Gora zvamh méstah su srbi neCimurno 
skororn sve stanovnike zaklali. Nekoji su 
itak prod jimi med brege vudli, odonut pak

biti na prah smrvljeni tak, da se vide neCete 
pridiCi !<

Nieka starica, jod u Sestdesetih godinah 
ZivuCa, desto je znala о Napoleonu iz svete 
Helene pripoviedati. Ona je onda bila deset 
godinah stara i за Napóleonom zajedno na 
otoku sv. Heleni, jer je bila njezina mati 
pralja i kljuCarica rublja Napoleonovoga. 
Ona pnpovieda u svojih dnevnih zapiscih, 
da je Napoleon bil njezin dkolnik, koj ju 
je vuéil Citati, pisati, moliti Boga i u obCe 
evi, kaj se u poéetnih Skolah uéi, a naj 
stroZji je bil u nauku katekizmusa, kojega 
je ona uslied njegove strogosti joS u svojoj 
starosti bolje na izust znala, nego mnogi 
mladi dkolski deCec. K-tomu stoji u njezi- 
Dom dnevnorn zapisu, da se je svaki krat 
prije zvonenja na pozdravljenje angelsko, 
pol ure prije, morala pri njem postaviti, te 
kad je zazvonilo, je dnjim zajedno pozdrav
ljenje i ktornu spadajuCe molitve molila.

Evo! Napoleon se je popravil i postal 
je naboZan, kad je spoznal, da ga je rnka 
boZja pritisnula. ali — pridiCi se vide nije 
möge!.

Em. Kollay.

vu Bulgariu, gde su se pretuZili, da srbi sve 
varadé su jim porudili i sela poZgali tak, da 
sad neimaju nigdi stana i presiljeni su bili 
negdadnjo domovinu ostaviti, da si barem 
Zivlenje obraniju.

Isza Boljelinac albanski vodja vu Kom- 
Ijenu beteZen leZi. Pokehdob Boljetinaca za 
srbskoga podloZnika derZiju, как odzdravi 
odmah ga pred srbski soldaCki sud presta- 
viju i tak ga budu obsudili, как svakoga 
izdajnika. Imanje mu zemeju i njega na 
smrt odsudiju.

Crnogorski sluZbeni list Miklod kralja 
proklamaciju saoböivanja, koja ovak glasi:

Poleg soldaCkoga 212 paragrafuda, po
kehdob na granicaj je nemir nastal, zapoved 
sem dal soldaCkomu minisztru, da odmah 
célú soldaéiju mobilizéra.

Iz BeCa takov glas je dodel, da za 
kratko vréme Wied nemdkoga hercega za 
albanskoga kralja budu imenuvali.

Iz Szaloniki pideju oktobra Sestoga, da 
badibuzoki vdrli su vu Dedeagacs, Lagosz i 
Marouiu i sve su spodrli i unidtili.

Na célim Balkanu mobilizéraju. Turski 
orsag i Bulgaria hitro su odredili mobiliza- 
ciju. Poleg toga GrCka i Srbia su bile pre- 
siljene mobilizérati, da pripravljene budu na 
svako zlo. Turska i GrCka neCe se sdobra 
naravnati i poleg toga brdCas mednjimi za 
kratko vréme boj bude vun vudril.

»Politika« zvane novine veC tak pideju, 
da vu Turskim su odredili grkom boj po- 
ruCiti. Turski kormán je na glas dal euro- 
panskim vladarom i kormanom, da nemore 
grCku Zelju zverditi i poleg toga veliko ne-! 
prijateljstvo je uastalo med Kondtantinapo- j 
Ijom i Athénom. Turski poslaniki zapoved \ 
su dobili, da naj pozvédiju okolo europanskih 
kormanom, как se budu zadrZavali ako boj 
vudri vun. Ovi su tak odgovorili, da neut- 
ralni nstaneju.

»Terddumani Hakikat« turske novine 
ovu javiju: Kad su grki Janinu zadobili, za- 
robili su trinajst jezer turCinov, koje su na 
Makromissi otok deportérali. Na ovim otoku 
tak su siromake muCili i zgladom trapili. da! 
zmednjih na dan do petdeset, destdeset su 
pomrli. Mrtva téla grki ali su vu morje shi- 
tali. ali pak gole skup vu jeden grob zako- 
pali. Novine sad zahtévaju od kormana, da 
naj popita GrCkogu orsaga, da zakaj su tak 
neCimurno baratuvali s onimi, koji su tak 
vitézki branili Janinu.

Srbska tuZba proli prizrendskomu kon- 
zulu. Vu Belgradu jako su srditi na osztrák- 
magjarski konzul. Так veliju, da po tajnim 
putu med albanci je oruZje rezdelil i da je 
albance proti srbom bunil i to s taljanskim 
konzulom skup. Так pideju novine, da poleg 
toga nigdar nebude pravióen mir nastal med 
Austria-Magyarskom i med Srbiom.

Bulgaria opet je nazat pozvala nade 
marljive bulgarske vrtlare. Iz Pecsuha pideju, 
da tamodnji bulgarci su veC dobili zapoved, 
da odmah moraju domaj se postaviti.

Videti je stoga, da na Balkanu opet se 
nekaj Zuhkoga kuha. Céli Balkan vri i gori. 
Kaj bude opet stoga, dto bi to mogel napré 
znati. Tuliko znamo, da nikaj dobroga niti 
za nje, niti pak za nas. Za nas obiCno né, jerbo 
mi smo najbliZedi susedi, Io pak znamo, da 

jako susedova hiZa gori, da nesmemo vu 
kriz ruke deti i onak gledati, jerbo drugaC 
niti zanas je né dobro. Napré se nesmemo 
pl-Siti, ali itak pripravljeni moramo biti, da- 

^jas nikakvo zlo zneuada nepostigne.

KAJ JE XOVOGAV
— Prosim o n a se p o s tu va n e  predplatnike

n a j nam  vu novim  fe r ta lju  p r ed p la tn e  zaos- 
tatke óim  p r e d i  p o s le ju  i  p r ed p la te  ponoviju,

— Imen dan kralja. Oktobra destoga 
je obsluZaval uad kralj osemdeset i tretji 
imen dan. Po célim orsagu su obdrZavali 
ov dan. Varadi su nakinöeni bili zastavami, 
po cirkvah pak se boZja sluZba derZala i 
zahíalnost. Po célim orsagu su svi sluZbeniki 
i sva dkolska deca nazoöna bila na boZji 
sluZbi.

— Putuvanje Ferenc-Ferdinanda.
Ferenc-Ferdinand bujduCi kralj novembra 
prve dane bude sa svojom Zenom, Hohen
berg nadhercegovicom englezkoga kralja po- 
hodil vu Windsorbu. Na njihovu Cast ove 
dane velike vadasije budu se obdrZavale. 
Po vadasiji pohodili budu vu Welbak kad- 
telju portlandi hercega.

— Oktober 6. Sestdeset i Cetiri lét je 
potlam, как su nadi neprijatelji 1849 leta 
oktobra 6-ga nade glasovitne generale i domo 
rodce vu Aradu i Budapesti skonCali. Vu 
Aradu Cetiri generale su strelili, deved pak 
neCimurno obesili. Takodjer na ov dan su 
vu Budapestu vide velikadov skonCali, med- 
kojemi je najglasovitnedi bil gróf Batlyányi 
Lajod, prvi magyarski minister prezident. Za 
neduZno skonCane domorodce, как i svako 
leto, tak i letos po cirkvah boZja sluZba, po 
dkolah pak lépe sveCenosti su se obderZavale.

— Zabranjeni sajam. Zutradnjoga 
orsaCkoga sajma je csaktornjaiski kotarski 
veliki sudac, radi kontumacije nagykanizsa
iaké kolere, zabranil

— Umiranje. Zalosten glas smo dobili 
minuCi pondeljek. Zrinyi Viktor csáktornya- 
inski poglavar i glasoviten dtacunar, nadih 
novin urednika brat, po dugim i tedkim 
betegu vumrl je vu peCuskim dpitalju. Dovica 
i drobna deca tugujeju zanjega. Naj poCiva 
vu miru boZjem

— Jededenajst je zaklal. Iz Csikago 
amerikanskoga varada telegrafiraju, da vlovili 
su jednoga Henry Spencer zvanoga krvoloka, 
na koga su sumlju imali. da je jedno Resercat 
zvano deatrislicu zaklal. Po spitavanju Spen
cer je valuval. da to mu je né prva krvo- 
loCnost bila. VeC predi je zvun toga deset 
dud spravil na drugi svét. Krvolok niti vu 
redtu se neCe nikaj spokoriti. Poleg ameri
kanskoga zakona, na smrt ga budu odsudili. 
ZasluZil si je.

— Muz kakti krvolok. Szekeres Pavel 
vide vremena zlo je Zivel svojom Zenom. 
Так dugó su se svajuvali, doklam se muZ 
tak rezsrdil, da je pograbil odlru sekiru i 
Zeni glavu rezbil. Sud ga je svrho ove krvo- 
loCnosti na tri léta redta odsudd

— Navolila se ziveti. Szabó Mihalja 
Zena iz Kispesté, minuCi tork vu svojim 
stanu obésila se. Kad su ju nadli, veC je 
mrlva bila. Ostavila je lista, da zato je to 
napravila, jerbo se veC navolila ovoga svéta.

— Zaklal je  otca. Vu Veresegyház 
obCini Varga Andrad zmirum se svajuval 
svojim János zvanim sinom. Sin je odlucil, 
da pospravi olca iz ovoga svéta. Jumuda 
fr-ga dana na veCer poCokal je s nabitom 
pu*kom starca i Cetiripul je nanjega strelil. 
Sprihi su zagiftali krv i starec je vu dpitalu 
vumrl Sad je bil svrho toga sud. Bezdud- 
noga krvoloka su na Sest lét odsudili.

— Ferdinand bulgarski kralj je 
prinas. Kak je to poznalo, Ferdinand bul- 
gurski kralj prveSe vréme je med nademi
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hasán sluZil, kakti oíficir. Od potlam svako 
lelő nas pohodi. Ferdinand öisto dobro zna 
magjarski, makar vet vnogo lét kraluje vu 
Bulgariji. Sad nas je opet pohodil i dán na 
dán na svojim imétku vadasi. Koji su ga 
vidli i spominali s njim, tak veliju, da mi- 
nuCi boj, ga je jako postaral. Glas je bil, da 
bade Ferenc J jz se í kralja pohodil, ah zavezda 
jeto joá né odluéeno. Ferdinand viSe tjednov 
bude ostal med Kárpáti bregi, gde veliko 
imanje ima. Kad je pri Orsovi na magiarsku 
zemlju stal, veselo je rekel: Blago mi je, da 
opet Magjarski orsag morém videti. S veli- 
kom radostjom dojdem navék sim. Kralj je 
svakomu ruku ponudil, koji su ga slu^beno 
éekali. S kraljom su doSli Sziancsov i Mar- 
lov minislri, Sztojan ezredes, Csipke i Wejch 
tajniki, Strauss Adolf professor Prinas se 
hoCe malo poémuti. jerbo borrneS strahovitno 
velike brige i posle |e imel doklam je boj 
trajal. Mi pák ga zradostjom pnnas poz-
dravljamo.

— Krvolocnost vu stricingi. Fran- 
cuski Mikloá átacunarski detié. poStrical se 
je za Reljin látván fiákahjuskim pisarom. 
Vu áricmgi Francu.-ki zel je kusturu i raz- 
poril je érévu Reljinu, koj je laki na lice 
mesta vumrl. Francuskija su prijeli. Obedva 
imaju áenn i decu

4-37/1913 sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. Ic. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1913. évi V. 275 sz. végzése kö
vetkeztében Magyar Agrár- és Járadék Bank 
Részvénytár-aság javára 1008 К s jár. erejéig 
913. évi jumus hó 9-én loganatositott kie
légítési végrehajtás után lefoglalt és 2300 K-ra 
becsült 4 bikából álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a. Csáktornyái kir 
jbiróság 175/2 V. 1913. sz. végzése folytán 
1008 К tőkekövetelés, s jár erejéig Mura- 
szerdahelyen Robb Eleknél, Robb Imrénél 
és Bakovs Mihálynái leendő eszközlésére 

1913. évi október hó 14- napjának d. e. 10 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. LX 
t. c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Csáktornya, 1913. szept. 24. 746
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré leszi, hogy Matkovics Tamás 
fiumei lakosnak Radmanic? Mihály nős Szórni 
Máriával kotori lakos elleni végrehajtási ügyé
ben 48 К 39 fill, tőke, ennek 1907. évi ja 
nuár hó 1-től járó 5%  kamata, 33 kor. 60 f. 
eddigi 17 kor. 20 f. árverés kérési költség 
behajtása végett a nagykanizsai kir. törvény
szék és a perlaki kir. járásbíróság területén 
fekvő a kotori 5116 sztkvben felvett 2071/d, 
3899/b, 19120/a, 5507, 7391, 7414, 402 /a 
hrsz. ingatlannak 603 К kikiáltási árban, 
mint becsárban az

1913. évi december hó 11-ik napjának d. e. 9 ónkor
Kotor községházánál dr. Kemény Fülöp ügy
véd vagy helyettese közbenjöttével megtar
tandó árverésen eladatni lógnak.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in
gatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10°/,-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Perlak, 1913. szept. 17. 744

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN 1

/ I t h ő l t ő z é s  m i a t t
a gróf Draskoviesféle uradalom tulaj
donál képező házban, 26 év óta fennálló

vegyeskereskedésem, korcs
mával és mészárszékkel

e l a d ó .
S T W 5 5  ZS3CM0XS Maja
748 a -a (H O R V Á T O R S Z Á G .)

R a d í  p r c e c l j í v a n j c ,
u gróf DraSkovié zvanoj vlastelinstvi spadajuCi 
hiZi veC érez 26 godine gori stojeCa maja

smjesnatrgovina, s kró
mom i mesarnicom je na

p ro d a ju .
S í B W S  Z536M0JÍP Maja

(H R V A T S K A .)

Egyenruhák«« T I L L E R  Pompás polgári ruhák
tisztek, katonai hivatalnokok,önkéntesek, ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vasúti- és postatisztek, tűzoltók,erdész- í w i r S ü  -p  Á D O  Л szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tiszlek, pénzügyőrök és mindenrendü IVHJ П D O  1 А  П О  A  szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
egyenruhát viselő teslü’elek részére a csász. és k irá ly i udvari szállítók arányitva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
legjobb és legelegánsabb kiállításban. Budapest, ||. k é r ., Váczi-utca 3 5  DISZMAGYAR R U H Á K , legszebb libériák.
A m a g a s  korm ánytól t ö b b  « « o r  k a t o n a i  fegyvert vettunk i t ,  ennélfogva * ie n  k itű n ő  fe g y v e re k e t r e n d k í v ü l  e l ő n y ő s  á r b a n  B e á llíth a t ju k  ée p e d ig :

A 1 drb teUew*n jó Kropatschek csendőrségi fegyver ao К, 1 drb szebb fegyver ag К, 1 drb ideális szép fegyver 3 0  К, 1 drb Kropat- 
I m r O p a i ö C  l/ € R  I v M y  V v r ^ l l  schek szurony 1 К, 1 drb fegyverszij 1 К, 1 drb fegyverszij szélesebb és jobb а К. 1 drb derékszii táskával j  К, 1 drb töltény* 

I muri IflKtTT! tiltfeltlk I ICtllH ISIIÍII flIlSAUnm táska 3 К, 1 drb élestöltény 10  f, 1 drb vaktöltény 10  f, 1 drb csavarhuzó nyéllel ao f, 1 drb törlővas fegvvertisztitásboz ao f.



M d e j k a r y t o r i i
R á k ó ci-u líc j hize broj 18. poleg Kraljevskoga suda.

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fal. T rz im  takaj razcie- 

pana suha bukóvá  
5*e 1 2—• drva na vagu.
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Ж Saját termésű, jóminő- Ifi

ségű új must október ££»
középéig edesen, az- 

Ж után kiforrott állapot-
&  ban eladó •
I H E G E D Ű S  A. E L E K  tt
#  földbirtokosnál. Ш

РЧУ“* Leveleket Zalacsányba. Zalamegye kér. m
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felséges ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
"*■— 5 k§-i‘s csi«os póstadobozokban ТО К szállít bérmentve a
»M É H  a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Ludapest, \aci-ut 108 a{. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!
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