
XXIX évfolyam._________  Csáktornya, 1912. december 29-én. 52. sztm.'
A lap szellemi részére vonat- I I  Etlflzetétl árak:
kozó minden közlemény a szer- Ш  Ш  ■  ■  Н Ш  А  Щ Ш  A A  Ш Ш  Egész évre . . .  8 kor.

küldendő. П  f i  I  I  Í J  J f t  I #  I  I  Ш  Fél é v r e .....................4 kor
K ia d ó h iv a ta l :  I l f  I  I  I  I I  I  I  Ш  Negyed évre . . . .  2 kor.

Strausz Sándor könyvkereső- I v l  j  Щ I I  Ц  Щ \  |  |  Щ  Egyes szám ára 20 fillér,
dése. Ide küldendők az előfizetési ■  ■  ■  A A  I  ■  Ш Ш ■  Ш A A  А И 1
dijak, nyílt terek és hirdetések, magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdet®,ek 1и**"У*мп szánittatnsk.

Telefon szám 34. Megjelenik h e te n k in t  egysze: rv a s á rn a p .  Nyiitter petittora 50 fillér.

Felelő* ыыкстО: F6ezeike«st0 Kiadó óa laptulajdonos:
ZRÍNYI KÁROLY. MARCITAI JÓZSEF. STRAUSZ SÁNDOR.

. . .  , ,  , átélt kellemetlen viszonyok is eltávoznak, dőben, mely méltán megilleti a magyar
L j e s z t e n u o .  hogy ; »elvet engedjenek egy eljövendő szebb nemzetet!

Hirtelen ebütétedik egy pillanatra 'korszak hajnalhasadásának. Meghalt az ó esztendő! Éljen az új
a díszes közönséggel megtöltött terem, a Itt az új esztendő! Vájjon mit rejt ti- esztendő! Legyen boldog, napsugaras az új
zenekar rázendít a Rákóczy-mdnlőra. majd tokzatos méhében?! Lebet-e rosszabb az év, tiogy hamarosan elíeledhessük az elmúlt 
ismét világos lesz. a pezsgőspoharak ös^ze- elmullná!?! Okozhal-e több fájdalmat, bá- év minden keserűségét. Bízzunk a jővén- 
csendülnek s mosolygós arcok kívánnak natot. szomorúságot, mint amennyit az 1912-es dőben, hiszen egy békés, nyugalmas, hasznos 
egymásnak boldog üjeszlendöt! esztendő örök fit hagyott r! év minden biztató jelensége kiséri az új

így volt **z ezelőtt! Ma szomorúan, le- Nem hisszük! Annyira betelt már a esztendő születését.
törten, reményvesztetten állunk 'szilveszter mérték, hogy a pohárnak, ha még keserű- ------------ *
estéjén. senkinek sincs kedve ünnepelni. '■ég»*t öntenek beléje, ki kell csordulnia. Ь lvil* UirásbirOStí*** Ü£TVl)0OSZt»áSft* 
senkinek sem jut eszébe, hogy bob > tréfál- a Magyarok Istene ezer esztendőn keresztül ~ _
kozás közepette ler*?*o az ;j esztendő meg- nem azért tartotta fenn török-tatár dulása A Csáktornyái kir. járásbíróság ügybe- 
szütetését. közepette is ezt a kiváló s jobb sorsra osztása az 1913. évre január hó 1-től dec.

Az 1912-.к esztendő -ölet '.ágon véres érdemes nemzetet, hogy most. mikor virág- hó 31-ig terjedő időre, 
betűkkel jegyeztetik b»* a tórlénelem árökkön zásának teljében, rohamléptekkel siet be- A.
élj s tol у auraiban levő könyvébe. .Sokan, hozni и/Л a >ok mulasztási, mit a háborús Kiosztatnak:
nagyon sokan siratják > z  esztendő veszt»*- bonyodalmak szén vedlettek el \ele, most j Simon Lajos vezető kir. járásbírónak :
*«?"• 1^" netal«*.*« b í-utha. tónkra, haladásának legnagyobb hevében megállt"» , • örökösödés, ügyek. (Ö lajstrom.)
tételén. Emberemlékezet »Ma ilyen rossz esz- s odavesse abba a nyirkos mocsárba, mely-  ̂ э , э }
terülő még nem virradt a magyarra. mint b**n az elpusztult n e m z e t e k ^ l e l r e n g e -  ^ д „ yaköiiyvi » ( \  * )
az elmúlt Búban, bajban bőven kivettük n*jk. HlcMve a jövcndi^^BjBjttpktöl.  ^ Végrehajtási > (V * i
részünket. Csak éppen az őröm kerülte el !Wm” A MagyarA^W^KTem mér- - |>0|«ЙГ| vegyes * (Bv » )
messzire portánkat. Mintha >ak a felsőbb betett ily szigorú itéletelncedvelt nemzetére. J. Egészségi » * (Eg » )
hatalmak ki akarták volna próbálni a jó Hinnünk, remélnünk kelt egv eljövendő % , /£j , ^
magyar nemzet bekeliffését, kitartását, oiy szebb, boldog..bb k. i *...c-.ni. runöw. majd J # *
szigorú »‘sztenilut mért reánk a Magyarok megtalálja jutalmát mindaz az a szorgalom. П. Berlin Ágoston kir. járásbírónak :
Intene. munka s verejtékes fáradozás, melyet* tiű 1. Sommás perek, melyekben az alpe-

.Semmi. d** semmi jót sem mondhatunk liaink e hazának felvirágoztatására kifejtet- rexek nevei Z-J belükkel kezdődnek (Sp. 
az elmúlt H>zlendöröl. lek s amikor látszata lesz mindama t»rek- II lajstrom t

Az egyetlen vigasztaló memenl.un eb- vésnek, mely eleddig hiábavaló fáradozásnak 2. Fizetési megbagyási ügyek (Fb. és Fm. 
ben i szomorú s kellemetlen esztendőbe!'., bizonvult. lajstromok)
bog, Ыеп ;• к bála. már elmúlott Jeleltünk 1 ! esztendő lép a régi helyébe Az el-. 8 Jegyzőkönyvbe veszi a szóbeli kere-
s h *»gy az esztendő elmúlásával egyben re- (áradt, kiszáradt reménységek új erőre kap seteket s a polgári ügyekben előterjesztett 
melheijúk. hogy a benne lévő s szomorúan t.ak Ismét bízunk a rózsásaid), szebb jővén-; kérelmeket és nyilatkozatokat.

• n # • iám-■-•Ivgoit: máskor liUos bú epe-zti szívét, val, elvégezték azok az illatos, mosolygó virágok,
1;|\I1>Z llj 0 \  l i a p j a n .  mert -/i\e bálványa másra k.icűnt miket Árpád kü'dütt naponta a betegnek.

. -cozma Imre. Barátomon mindjárt láttam. hogy gyáva, el- Emmát nagyon meghatotta ez a gyengédség.
, . , I >- . Inlároztam. seuíiek rajta. Odaintettem a » igáiiyt, Testi fájdalmaira valóságos gyógyír volt az a kel-1 •' л‘-1 1 и 1,1 ! ’1 '' ’  ̂ ‘ 1 iH.jeh-nt'-ttem n»*ki, megyünk éjjeli zenét adni lemes lelkiállapot, hogy van valaki, aki ezekbe a

' Г K ’ 1 л* ' ! \ '  T[ ,n< /?'. ’/ / /  Arj'ád ragud néz, de én rájaram soltam, hogy szép virágokba sóhajtja bele legtitkosabb, lég
in -.i,v - a iram ./,a>ia esz. м , .-ize- . s<> a(jjori ,na éjjeli zenét Emmának. Közben a cigány szenlebb szerelmét. Betegágyában, mikor fájdalma

4 1 l r ’ - •" 1 ő 7,1 eguntsulán játszol!a a szebbnél-szehb nótákat néha-néha csillapult, oly kellemes érzéssel gon-
V V Í'íV . п .’м .,. i, „ , , , Г,,,»« Tessék választani, melyiket parancsolják dőlt arra a harnabajaszú, feketeszemfl flóra, kinekÁrpád bal atonion mai tapasz ^  ^  ! ábrándos pillantásain régente oly sokat mosolygott.

adtVu^\nl^ Öltözöl! 'n.-m Inni polt, Én kiválasztottam hármat, miből valósággal! f Mikor Emma felkelt betegágyából, gyógyulá-
szér  c -»zott V..I* T idtnn In me-kérdezem <rd el- burjátunk •» szerelem. Árpádnak már csillogott a Siinak örömére Árpád éjjeli zenét vitt neki. A 
tagadja/Ha bevárom, ‘elmondja. Olyan ez a titkos s/eme. Elmentek a kávéház utolsó vendégei is, m i, perelem^ckkor már hatalmas fává nőtt mindket-

s.o-relein, mm ‘ '!.ellf о///-' ' >Z i Hogy mily isteni poétikus érzés egy tiszta A hideg decemberi napokon csak a déli
1 *1 r n«,n .hirji .. '  ̂^  /Ci ‘ ... holdvifágos éjszakán szerenádozni, azt c*»ak az órákban volt szabad kimennie Emmának a leve-

va - im u Ä Ä i .  rLntünl^ S la  uIán^hiv.am tudja, aki már próbálta A csillagok az ezüstös j góre. Árpádnak így kevés alkalma volt láthatni és
a k Л.я ц7. г 1. , 11 field, de később méeis holdsugár, a mindent átfogó csend már magukban beszélni vele.
cs-ik ’ V i/lt Bilíi .rdozlunk Ár pád mondhatatlan is megejtik a szerelmes szívet. Hát mikor a cigány Elkövetkezett új év napja. Emma e napon
c s .ik . Jt( • * I odaáll egy virágos ablak alá és pianissimo rákezd ment először templomba. Mikor mise után Árpád
POfesz: I_J p .̂ °| ,ar£tom, szerencse a szerelemben ! ^ ra  az örök szép hazogságra : »Csak egy szép hozzácsatlakozott, Emma kimondhatatlan boldog-

U hn°nnézé^ét” | eVmajd C ' í  mintegy' ' magának És huzza. Csak úgy sír az a hegedű a ke- A ragyogó fehérségű hó, a vidám gyermekek
ta an. U( f r] '' ‘J. . ^  b zében Mintha ezer lelke lenne annak a cigánynak zsivaja, a boldog családapák öröme, mind-mind
m' rub) a í0^ 1 n< /.° , s mind az ezeret belehelné abba a szárazfába hozzájárultak ahhoz a hangulathoz, mely megadta

7  iáiéinál21l.rf*r«lhk Megnyertem Játék Boldog iljúknr! Miéri is kell annak elmúlnia! » b*‘°7**o‘ Árpádnak S míg mentek hara,
alán ieüUünk zené. lűlgalni. Л* cigány egyre- A cigány, a li.kolt azerelmek eaen hűséges
másra hulla azokat a szép szerelmes nótákat : titkára, ma kdeit magáért Mikor befejeztük, elve- rinihm f  cmlr.t m  Tnl
Árpád e,érzékenyedet, -ttem  Árpádot , Ä  t Ä Ü  « П Т  U p S Í-

Már ttíbh minéegv fél éve kaesmlgat titkon B n.élte.n, sikerült ezt a kél ifjű lelket ősz- »báliak egymáslé', mindketten úgy érezték,
egv kékszemü, K e n d C a ^  L y k a ra . kf azonban szehozni, de nem sikerül,. Km,na megbetegedett. " »  •»". 41 *» n"pJ» van, de vnágos, mo-
szcrinle kiismerhetetlen vele szemben. Egyszer Teljes hat héti'» nyomt.i аг agyat. ’
..ajd a bőréből ugrik ki örömélen, mer! Emim De amit Árpád nem tudott elmondani szó- -------------- -3

>



III. L)r. Bakos Géza kir. járásbírónak: Izseí irodatiszt, a 11 sz jegyzői iroda keze- egy piallanatra kialszik a mécsestől a vil-
1. Sommás perek, melyekben az a lp e -> Íc vcszi ál és fe' , „ л '»moekörléig mir den fény, de már a kővel-

resnek neve, AH belükkel kezdődnek.. (Sp. A kír Járásbíróság vezetője címére er- kezd másodpercben újra kigyul s ekkor 
I. lajstrom) kezűket pedig a kir. járásbíróság vezetője. poharak összekoccanása, amiknek csengésébe

v Vétségi és kihágási ügyek melyek- 4 A kézbesítéseket Ambrus József, az I. tréfásabb helyeken belevegyül a szerencsét 
beu 7  palioszlottak nevei K-Z. belükkel kéz- - '«и1“ kezelője ellenőrzi. (2701/1910. szimbolizáló malac éles sivítása is, hirdeti,
dődnek. (В II. lajstrom) J M “ • r 29 8 " )  ho«V ""'Mhalt az 1912-ik év, amely pedig

3. Vizsgálati ügyek (Vb. lajstrom.) A fogházi törzskönyveket az 1. sz. jegyzői már azért is szép volt, meri alatta egy év-
4 Büntető vegyes ügyek (Bv lajstrom) Iiroda kezelőjének lelügyelete mellett Fuisz vei fiatalabbak voltunk. Hát nem is a halott- 
Ellátja a vizsgálóbírói leendőket. (Büsz.' Já,l0S fogbázör vezeti nak örülünk '.'yenkor, hanem az újsziilöll-

c f 3. A szóbeli keresetek, kérelmek és nek, mely diadalmas phömxként kel életre
A fiatalkorúak bírája nyilatkozatok, valamint a büntető ügyekre vo- az ó esztendő hamvaiból. Az újszülött neve
Jegyzőkönyvbe veszi a vétségi és kihá- natkozó szóbeli jelentések minden szerdán 1913. Jó lesz hamarosan megszokni a nevét, 

gási ügyek s a kir törvényszék' hatáskörébe: d- e- 9 órál01 d  " 1 0raiM vétetnek jegyző- mert egy lel|es évig lesz szerencsénk hozzá
tarlozó bűncselekményekre vonalkozó kérel- kö"Vvb" Ha ezen nap ünnepre esik. a Szerencsénk •' Az nagy kérdés. Ki tudja, mit 
mpbnt „vtií.ilín/Hhhi panaszok és nyilatkozatok a délelőtti híva- taitogat számunkra ez a litokzatos laegen

nyilatkozatokat. juios órák alatt vételnek fel. .Most még csak annyit tudunk róla, bogy a
IV. Samuelly Olló kir. járásbírónak : A felek ezen időben ügyük tárgyalása háború borzalmasságaival s a gazdasági

1. Vél ségi és kihágási ügyek, melyek- végett idézés nélkül is megjelenhetnek. krízis ostorcsapásaival lenyegelődzik. de azért 
ben a panaszlotlak nevei A-J hetükkel kéz-: feledkezzünk meg ebben a percben,
dődnek. (В I. lajstrom.) . f  . , . .  , mindezekről s bigvjük, hogy akik boldog új-

2. Telekkönyvi ügyek ^  lOlSpáll J lUrítkÖZbun. évet lógnak kívánni nekünk, mind őszintén
V. Ur. Haksch Ferenc jbirósági jegyzőnek : Abból kifolyólag, hogy a belügyminiszter iö kívánják ezt 1,,118У'!йк- ll0^y az ' l]

I Folízán meckeresések (M lajstrom ) a ével szolgált tűzoltók kitüntetésére e?zlendo a szomorú kilátásoknál boldogabbi » E X S S .  SLSS I - -  »■" . . . .
segédkezik a telekkönyvi ügyekben Samuelly Hj ^ k^peii. Balás Béla dr., vármegyénk , c ‘ 1 d . * 1 j * ‘z e,K ° ье vág
Oltó kir járásbírónak főispánja, í. hó 20-án Légrádra érkezed. Junk keserű képei, ha meg úgy egymásnak

и hogy hét érdemes tűzoltónak a üiszérineket fogat ják  is a kilincset az előrenyujtott
ö kiossza tenyérrel: boldog újévet kívánok. Gondoljuk

Három iroda álliltat.k fel: Baíás Béla dr. főispán aznap délben a meK- ho8V ha kifosztottál! is, de jóktvAc-
Az I számú jegyzői irodában vezettetnek : gyorsvonadal érkezeti Kotorba. ahol a koturi saKokkal megrakollan hajtjuk majd fejünket

1 A sommás perek А-H belük alatt, elöljáróság, képviselőtestület s nagyszámú l),henöre újév első éjszakáján Ne hozzon ki
(Sp. 11 lajstrom.) közönség élén Hajdú Lajos községi jegyző a sodrunkból bármennyi b. u. é. к sem,

2. A vétségi és kihágási ügyek. (В 1 üdvözölte. Utána Aisódomborún részesült í,,f I* hiszen egészen ártatlan, sőt alapjában
és В. II. lajstrom lelkes fogadULisban » tőispán, ahol M.hác VHVa T n  *yhngéd kívánságot fed ez a négy

3 Vizsgálati ügvek. (Vrb. lajstrom.) János tolmácsolta a község Vrd,iuk be, hogy a sok b u. é к
4. Büntető ügyekre vonatkozó megke- érzelmeit а к közím oü van a mienk is. a mi üdvözlé-

resések (Bin. lajstrom.) Délután Légrádra k o szo l tá l  a főispán. *unk éö Jókívánságunk, amelyet őszinte sziv-
5. Büntető vegyes ügyek. (Bv. lajstrom.) ahol szintén ünnepi hangulatban várták III ve* *** '^‘,z szereleltel prezentálunk íme e lap
Ezen irodában kezelő Ambrus JózsefjStarzsinszky László h. kózs. jegyző fogadta mmde,) olvasójának...

Írnok, állandó helyettese Bernáth Mihály ir a község részéről a főispánt. Majd az érmek- . ^  városi tisztviselők karácsonyfája,
nők, kezelő segéd Hóbor Kálmán di|nok nek a községtiáza díszlerinében toriéul ki- C-aklom\a \áios tisztviselői jól megérdemelt

osztása után Légrád Képviselőtestülete s Jézusában részesültek Tudott dolog ugyais, 
A számú jegyzői irodában vezettetnek : egyéb küldöttség; к járullak a főispán ele. ,ЮКУ a varo* képviselőtestülete, mérlegelve

1 Örökösödési ügyek. (Ö és Öb. laj- Lélekemelő mozzanata volt a lüispán légrádi a megélhetési viszonyok nehézségeit, egy
slromok.) • tartózkodásának a kis ünnepély, melyet a ‘ízletesen kidolgozol! fizetési tervezel alap-

2. Polgári vegyes ügyek. (Pv. lajstrom.) zárdában a főispán tiszteletére az apácák fan a xarj* összes alkalmazottjainak hze-
3. Végrehajtási > (V. * .) rendeztek Színes programmban csillogtatták ,ésél rei,dezle- felemelte. A képvi-
4 Egészségi » (Eg. » ) a kullúra lelkes harcosai munkájukat, mely- *e|őlcslület halározata ellen azonban, a két
ő Anyakönyvi > (A » .) lyel a magyarság igyét. az ország hatar- bíróra és gyámra vonatkozólag, felebbezéssel
fi. Elnöki » . (El * ) szélén szolgálják. é,t néhány képviselőtestületi lag. melyei a
Ezen irodában kezelő Kovacsics József Légrádröl Alsóhomborúra hajlalott vissza vármegyei lörvényhalóság múltbeli közgyu-

irodatiszt. állandó helyettese Ambrus József a főispán Zalán Gyula dr. a kerület országgyűl. ,ésél1 targyaltak s egyben elutasítottak. E- 
irnok, kezelő segéd Büky Béla díjnok. képviselőjének látogatására Alsódomború szermt a varosi képviselőtestület fizetésiéi-
A 111 száma ieavzői irodába, vezellelnck 3Z" ‘lé" " " " el)el1 » lőispáu lálogalása alkui- """ löi balározala az egész vonalon érvéül. zarnu ,c«zo. irodában vezettetnek. ша,)(М д képvjsel;jleslu|e| kaszlnó ,,ü|({ári nyesul s így Csáktornya város tisztviselői f

1. A sommás perek J-Z. belük alatt egylet s a tanítótestület küldöttségéi 21-én tV iulius elsejétől visszahalólag fizetésjavitás-
(Sp. 1. lajstrom) járultak a főispán .lé *" ban részesülnek. Fokozza a méltányos in-

2. Polgári megkeresések. (M lajstrom.) Zalán Gyula dr.. orsz. gyűlési képviselő lézkedés erkölcsi értékét az a megállapodás,
3. Fizetési megbagyási ügyek. (Fh. és vendegszeretö házánál 20-án este nagy va- l,0*y a bzetési kiilömbözetet a felebbezési

Fm lajstromok. csora vo|j a jö,c(lálJ tiszteletére, melyen határidőn belül — mert a törvényhatóság
Ezen irodában kezelő Bernáth Mihály körülbelül 4l)-en veitek részt a község es a meg9ernmisi,o határozata ellen felebbezés 

Írnok, állandó helyettese Kovacsics József járás vezető egyéniségei sorából. A vacsora nem lesz — ,nar karácsony előtt fizetik ki 
irodatiszl, kezelő segéd Büky Béla díjnok. lolyamán a házigazda a főispánt, a főispán a tisztviselőknek, akik lelkiismeretes műn- 

с. a házigazdát és nejei. Fábián Gyula légradi kálkodásukkal ezt a gyengéd figyelmet igazán
Telekkönyvi bevezetéssel foglalkoznak : plébános a főispán feleségét köszöntötték lel megérdemlik.

1. Huesz József telekkönyvvezető ^ а1ай Bé,a dr főispán a délután ötórai — KÖSZOnetnyilvánítA*. A városi sze-
2 Halmos József Írnok gyorsvonattal vissza utazott Kolorból a vár- Kények közt leendő kiosztás céljából Rosmann
Telekkönyvi iktaló. kiadő, irattárnak és m e ^ e “ ékvárosába 1<óberl volt Csáktornyái zárda főnök 40 Ki,

a letélnyilvántartási napló vezetője Horváth egy, "K‘g U  SZfg. ^ y k° Z SZe''
Zoltán iroda.,szt. |"i - л  v  ..  .s , ,s  osztandó 2 H  K-t voll szíves küldeni A ren-

1  ̂ 1̂ - Lí U А г r j  L Tj iV. delkezésre bocsátott kegyes adományokért e
1 v „ , 41* I x I I л. . n , helyen mond hálás köszönelet a város elől-
1 л gyüjtószekrény kulcsát az I. sz — B. u. e. k. íme a négy aillabus. járósága

jegyzői iroda kezelője. Ambrus József írnok, amely már holnapután éjiéikor válik aklu- — Teaestélv. A szomorú farsang fo- 
őrzi ugyanő  köteles az abba lett beadvá- álissá, hogy azontúl néhányszor őszintén lyamán a helybeli Korcsolya-egyesület sem 
nyokal hétköznapokon d u. I órakor, ün- megörvendeztessen és ugyancsak jó egvne- rendez halt Hogy azonban az egyesület 
nepr,a,.okon pedig d e l i  órakor kivenni hányszor a legváltozatosabb tormában meg- hölgy-tagja, a jégpályán kívül a táncterem 

i .  A  kir járásbíróság számára érkező gyötörjön valamennyiünkéi Amikor kedden örömeiben is részesüljenek s a hozzálarlo- 
poslai es zár. küldeményeket Kovacsics Jo-,éjszaka a d.zenkettes számhoz ér a mutáló, zóknak még se kerüljön a mulatság sokba

к .



az egyesület elnöksége teaestély rendezését 
határozta el, melyet január 4 én este tarta
nak meg a Zrínyi-szálló nagytermében és 
mellékhelyiségeiben. Kezdete fél 9 órakor. 
Az estélynek családias jellege lesz Belépti
díj személyenként P50 K, családonkint 4 K, 
melynek fejében korlátlan mennyiségű teához 
s két szendvicshez van igényük az estélyen 
megjelenteknek A teaestélyre meghívót bo
csátottak ki. A teaestély után táncmulatság 
lesz, melyen a hölgyek a legegyszerűbb toa
lettjén jelennek meg. A zenét Balogh Károly 
kiváló zenekara szolgáltatja.

— Eljegyzés. Horváth Ferenc szombat
helyi áll. polgári iskolai tanár jegyet váltott 
Darvas lrénkével Szombathelyen.

— Házasság. Gráner Henrik helybeli 
kereskedő |anuár hó 5 én vezeti oltárhoz 
Benedikt Alettát. Benedikt Herman Csáktor
nyái kereskedő leányát a Csáktornyái izr. 
imaházban.

— Óvodai ünnepély. A Il.-ik számú áll. 
óvodában nagyszámú közönség részvétele 
mellett íolvt le a karácsonyíaünnepély a 
Festetich utcai óvodában. Vendégek és gyer
mekek a munkateremben gyülekeztek, majd 
a játszótorernbe vonultak át. Itt gazdagon 
díszített és kivilágított karácsonyfa logadla 
őket ajándékok, sütemény és cukorkákkal. 
A gyermekek meghaló karácsonyi énekei és 
versei után a lányok mindenike babát, a 
fiuk pedig puskát kaptak és valamennyien 
süteményt. Jézuska a vendégeknek is ho
zott szaloncukorkát. Cili néninek pedig egy 
ezüst ébresztőórát Az ajándékok kiosztása 
után hálaimái mondtak a gyermekek.

— Halálozás. Fischer Simon, a Mura
közi Takarékpénztár tisztviselője. I. hó 27-én. 
életének 44-ik s házasságának 14 ik évében 
szívszélbüdés következtében váratlanul el
hunyt. A mrgboldogu'tal. aki Rosenberg Lajos 
helybeli sülőmesler veje volt. özvegyén kí
vül három fi» s nagyszámú rokonság nratja. 
Folyó hó 29-én temették el a közönség tö
meges részvétele mellett. Béke hamvaira.

Fekete karácsony. Fehér karácsonyt 
szerettünk volna: poetikus. triss. arcpirosító 
karácsonyt s helyette fekete, lucskos ünnepek 
köszöntöttek be. Mocskos sár. hideg köd. 
közben barátságtalan eső » ráadásul tüle
kedő szél szomorította az embereket kará
csony mindkét napján De azért kedden 
este mindenfelé kegyeletesen ünnepelték meg 
a szentestéi Hiszen ezt a szép kultuszt mi 
sem csökkentheti. Sem rossz idő, sem egyéb 
gondok. Mert kaéácsony ünnepe a gyermekek 
ünnepe. Gyermekét pedig szereti minden 
szülő. S ezerl. ha marcangolnak is az élet 
terhes gondjai, h;; ember és sorsa között 
szilajabb lelt is a küzdelem, a gondtalanság
ban el áléit szeretet új lángra gyűlt s 
akit megkínoz az élet az életért való kuz- 
ködésben. annál bensőségesebben torrott 
össze a családjával, a gyermekéivel a szent 
esten Minden ajándék ragyogóbbá vált s a 
szeretet figyelmessége és áldozata százszoros 
őrömet váltott ki ez alkalommal. Egy gyer
mek sem érezte meg ezúttal sem, hogy 
szükebbon vagyunk kedvünkben. S akik 
megértették a szeretet kötelességét s azt fo
gyatkozás nélkül teljesítették bizonyosan 
maguk is éreztek a karácsony boldogságát, 
a keresztényi hitéletnek ezt a magasztos 
mozzanatát ?

— Meglesz az aszfaltjárda. A sokat
megvitatott kérdés, az aszfaltjárda létesítése, 
végre dűlőre jutott A szabályrendelet ugyanis, 
melyet a város képviselőtestülete az aszfalt- 
járdák létesítése tárgyában nagy többséggel 
elfogadott, felebbezés folytán azonban fel

sőbb instanciákhoz is került, végleges jóvá* 
hagyást nyert. Az értesítés erről a napokban 
erKezett le a vármegyétől a város elöljáró
ságához. S ezzel az asztalt-ügy véglegesen 
eldöntetett. Csáktornya utcáinak járdáit tehát 
aszfalt togja burkolni, ami azonban, lehet, 
hogy egy kis késedelmet fog szenvedni, 
mert a mostani périzdrágaság nem alkalmas 
arra, hogy kedvező pénzügyletet tehessen 
kötni az asztalt költségeinek előteremtésére. 
Bevárják tehát a jobb időket, amikor az 
ennek lebonyolitására kedvezőbb alkalom 
köszönt be.

— Karácsonyfaünnepély. Az áll tanító
képző-intézetnek is megvolt a házi ünne
pélye. Az iltmaradt növendékek is kaptak 
szép karácsonyfát, melyet maguk a növen
dékek díszítettek fel. Az este meggyujtott 
gyertyácskák pazar fénye mellett az intézet 
zenetermében folyt le az ünnepély az inté
zeti igazgató és hozzátartozóinak jelenlétében. 
A családias jellegű ünnepély bevezető részét 
az orgonakiséret mellett elénekelt karácsonyi 
énekek képezték, majd Harmati Jenő negyed
éves növendék társai nevében buldog ün
nepeket kívánt az igazgatónak és családjá
nak. mit Zrínyi Karoly igazgató szívélyes 
szavakban megköszönt

—  Adóki vetők. A soproni kereskedelmi
és iparkamara múlt csütörtökön megtartott 
rendes közgyűlésén ejtették meg a válasz
tást, amelynek alapján, a törvény értelmé
ben. azokat az egyéneket jelölték ki, akik 
az egyes járások adókivető bizottságaiban 
mint adókivelők szerepelni fognak: Eszerint 
a Csáktornyái járásban : Benedikt Béla ga
bona- és lerményker«'skedÖ, Fát városi
pénztáros (rendes i. SztraiBWBWy fűszer- 
kereskedő, Pecsornik ftó bábos (pót) ; a 
perlaki járásban : Fejér Károly vegyeskeres
kedő, Ebenspánger Miksa sütőmester (rendes), 
Hirschsohn Miksa vegyeskereskedő és Máték 
Mátyás asztalosmester (pót) lesznek az adó- 
kivetők.

lljevi üdvözletek megváltása. A
»Perlaki Sz génytanulókat Segélyzö Egyesü
let* javára az 1918 évi újévi üdvözletüket 
a következők váltották meg : dr. Zakál La
jos, dr Vajda Béla. dr. Reményi Zoltán, dr 
Ságliváry Jenő. Svastics Ödön, dr. Szabó 
Zsiginond, dr Schiller Vilmos 2—2, Horváth 
Pál. Sliglbmer József. N N. Hirschsohn 
Miksa. Piatsek István. Ebenspánger M ksa, 
Hermann János, Hirschsohn Viktor, Dénesi 
István, Peczk.«y József. Sámson László, ‘Ír. 
Gájássy N. Tóth Sándor, Fejér Károly. Z«la 
József. Szácser Balázs, Varga Péter. dr. 
Kemény Fülöp, .dr- Tánczos N. Kiss Ernő, 
özv. Rábits Nándorné, dr. Noszlopy Gáspár, 
Sípos Elek. Schmidt Ferenc, S/.ucsics Döme, 
özv Platthy N. N N. Androcsecz Lénárd 
l — 1 К Pintarics Tamás, Poszavecz György. 
N N. GO— GO. X. V. Mattersdorfer Vilmos, 
N. N.. Blazsincsics Jenő, Xovák Mátyás 50 
— 50. Sümegh Gusztáv, özv Némethy Gyu- 
láné. Dénes N. 40— *0, Vük József 80, N. 
N., Brézoczki János. Komár János, Polisanszki 
György, K. Jakab, N. N. 20—20, Plichta N., 
Hohsinger Juha. Novak György 10— 10 s 
Varga György 4 fillért

— Városi közgyűlés. Csáktornya város 
képviselőtestülete f. hó 28-án tartott köz
gyűlésén tudomásul vette a törvényhatóság 
leiratát, mely szerint a városi alkalmazottak 
fizetésének felemelése, illetőleg rendezése tár
gyában hozott határozat ellen benyújtott 
Mebhezést elutasította. Egyben Dénes Béla 
jegyző köszönő szavai után elhatározza, hogy 
a fizetési külömbözetet még karácsony előtt 

I folyósítja az érdekelt tisztviselőknek. Szívón-

4Я?
esik Józsefnek telekvásárlás iránti kérése 
fölötti döntést a következő gyűlésre halasztotta. 
A vásárokra felhajtott szarvasmarha után 
ezután is szedet helypénz dfiakat. A városi 
elöljáróságot felhatalmazza, hogy a túlságo
san elfoglalt városi kézbesítő cegílségére 
esetről-esetre kisegítőt alkalmazhasson. Az 
úgynevezett járványkórház előtti gidres- 
gödrös két holdas területet feltölteti az ál
lami segítséggel létesítendő füztetep beülte
tésére. A Mátyás király-utca területén izzó
lámpát állít fel. A nagykanizsai telsőbb 
leányiskola Egyesület kérését, hogy a város 
a Nagykanizsán telállítandó felsőbb leány
iskola támogatására alapítólagnak lépjen be, 

|a saját nagymérvű kulturális kiadásai miatt 
nem teljesítheti. A számvizsgáló bizottságba 
Fejér Jenő, Gráner Miksa. Mózes Bernát, 
Pátkai Jákó, Premecz Miklós, Strausz Sándor 
és Sztrahia Károly, a pénztárvizsgáló bi
zottságba Benedikt Béla, Fejér Jenő, dr. 
Kovács Lipót képviselőket választja meg. A 
kozmák íelügyeletére a két városbirót küldi 
ki A város jövő évi |égszükséglctét is a 
Sztrahia céggel biztosítja. Az aszlalt-járda 
kivitelét elodázza, míg a kölcsön beszerzésére 
alkalmasabb idők nem állanak be. A pezsgő
gyárral. a szomszéd telek vásárlására nézve, 
két évvel ezelőtt kötött szerződést, miután 
a gyár fizetési kötelezettségének eleget nem 
telt, felbontja s így a vétel megszüntetését 
kimondja.

— Dr. Viola Vilmos fogorvosi műter
mében találtak egy arany nyakkendőtűt. Tu
lajdonosa ott átveheti.

Kérdezze meg házi orvosát, hogy nera-e 
akkor cselekszik legokosabban, ha már szappant 
vásárol, hogy rsak a kolozsvári Heinrich-féle 
Szent László fertőtlenítő pipera szappant veszi. 
Megóv minden ragályos betegségtől.

— Nagykanizsa új köszinhaza. Váratlan 
fordulat állott he Nagykanizsán a színház
építés tekintetében Egy alakult ki a helyzet, 
hogy Nagykanizsának kőszmházra van kilá
tása. A Magyar mérnök- és épitészegylet 
ugyanis, melyet a városi tanács a felépí
tendő színház megvalósítása céljából terv
pályázati hirdetés megfogalmazására telkért, 
a napokban nyújtotta be munkáját, mely 
szerint a felépítendő modern színház telepí
tése mindössze 250 ezer K-ba kerülne. Mi
után erre a célra Nagykanizsának már 220 
ezer К rendelkezésére áll. nincs tehát nagy 
akadálya, hogy Nagykanizsa a közrebocsátott 
terv szerint kőszmházhoz jusson, már csak 
azért sem, mert ebben az összegben az ösz- 
szes szinpadíelszerelési és beruházási költ
ségek is benníoglallatnak. A színház az Er
zsébet királyné téren épülne egy csomó le
rombolandó kisebb épület árán — 800 néző 
kényelmes befogadására szánt nézőtérrel. Itt 
tartanák a bálokat, hangversenyeket, ban
ketteket stb is e>etrö!-ese!re.

—  Ú JÉ V I ajándékoknak  я / -  
kit hun s tárgyak mif/ у vti hl szí ék
ít нп kaphntók I*oHók Iternát órás- 
és ékszerésznél 1 n m idin, Ferenc»  
József-tér.

— M IND ENKINEK F O N T O S  
nz új n dó törvények ism erése• Nép
szerű leírásban kapható Strausz  

. Sándor könykeresk, Csáktornyám

Köszönetnyilvánítás.
M in d a z o k n a k , k ik  m e g b o ld o g u lt  f e le jt h e 

te tle n  é d e s  Jó a n y á n k , ö zv. R o t e n b e rg  A d o lfn é  
e lh u n y ta  a lk a lm á v a l  f á jd a lm u n k a t  r é s z v é t ü k k e l  
e n y h íte n i Ig y e k e z te k , v a la m in t  a ta m a tá a a n  rémet 
v e tte k , te u t o n  m o n d u n k  h á lá a  k ö s z ö n e té t.

C s á k t o r n y a , 191z. d e c e m b e r  zg .

Rosenberg család.
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Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izdateljstvo:
knjiáara S trausz Sandora  
kam se predplate i obznane 

poáiljaju.

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

Iz la z i  s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  s v a k u  n e d e l j u .

Predplatna céna je
Na celo le t o ............Я kor.
Na pol leta . . . , . 4 kor. 
Na óetvert leta . . . 2 kor. 

Pojedini broji koatuju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fii 
racunaju.

Odgovorm  uredn ik : Suradnik

Z R Í N Y I  K Á R O L Y .  P A T A K I  V I K T O R .
i v laa tn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R

Pred növöm letom.
Sesldeset i éetiri lét nismu imali tak 

tuZno novo leto, как irriamu tetős Od bója 
érni glasi lééeju po zraku i uniátili oéeju 
lépoga i stalnoga mira, od mira béloga go- 
luba. Ali mismu nigdar ni bili male vere 
ljudi, ako je sudbina nas pred nepriatelja 
postavila. Na sve slrani orjemu plodno érnu 
zemlju. koja je poljana od naáih ofcov s 
krvjom. Kuliku grobov se zaruáilu, gde naái 
preddedi poéivaju vu miru Bökjem, коji su 
krv preljali za naáu lépő i lubezno domovino.

Mi ni iSéemu prilíke niti vu jednim 
susednim orsagu, da bi se posvadili s njimi. 
Mi ni mrzimu na nikoga. alí ako nas neéci 
vu poétenju sbanluje, ali vdere na naSo do- 
movino i na naáo drobno deéicu. nebudemu 
pred nepriateljom pobegli. neg poéekamu ga: 
evő tu smu. ka) oéeS znann. Как su negda 
naSi otci vojuvali i krv prelévali za domo
vino. tak budemu i mi, ako bude to pot- 
rébno. Nesmeiu na§i >usedi i nepriatelji po- 
zabiti, da mi na stotine lét smu branili céto 
Europo i krőéanstvo pred pogani, nesmeju 
zabiti, da vnogo krvi smu pretoéili, doklam 
su oni vu miru kiveti, pák smu joá tu, jakéi 
как smu pred slotina létmi bili. Nesmeju 
pozabiti, da каш naSa ruka vudri. tam krié 
i piáé bude, tam se orsagi budu ruáili. Neg- 
daSnja poslovica nam je: Ne bantuj magjara!

S turéinom vu boju stojeéi srbi, raci 
pijani. za mamleni su od bója, groziju se 
nam. da nebudemu vu miru sprevodili novo 
leto Jo3 neznamu denes, ali budemu mogli 
se minuti bója? Mi smu dosta jaki, da se 
koga gud neprebojimu, ali itak neéemu s

bog nikoga krvni boj derZali, mi svi skupa 
oCemu da bude mir, all ako nas itak sban- 
tujeju i uvred'ju, borme» i mi budemu pre- 
siljeni sablju vuu smeknuti. da buntare nav- 
éirnu, da snami itak se ni moéi tak igrali. 
как se maéka s miSom igra.

Poéemái od kralja, do najzadnjega pog- 
lavara ovoga orsaga, svaki za mir prosi na 
ovu novo leto. как su negda angeli nazveé- 
éuvali, da mir naj bude na zemlji. Ljudi. 
orsagi, kralji. cesari naj mrziju jeden na 
drugoga, как oéeju. ali nam mir naj daju 
Móra dojti vréme. kad opet bude mir. mora 
dojti vréme. kad jedna ovéarnica i jeden 
pastir bude.

Strahovitno je ovu vréme. vu kojem 
sad Zivimu. Molimu Boga, da mir bude, ah 
opet nesmemu spozabiti na na$e viteZke 
preddede, koji su s radostjOin prelévali krv, 
kad je to domovina potrébna bila. Ako bi 
itak se kocka tak prehitila. da budemu mo
ral! branitijMÄB gnjézdice. inti mi nebude- 
rnu hujSi.^WBBb naái otci bili. Jóé ш se 
nikaj pripetilo. pák véé strafcno nas terái 
boj. Jednoga su nutri pozvali, drugomu su 
roda pozvali. Irgovme nikve néga. dragoca 
pák je strahovitna Viduno i éutimo, da r:e- 
kaj takvoga se preblizava к éeinu smu mi 
ni vuéni od éesa inti sen ja ti neéemu. Boj, 
céloga svéta ! Sto i sto jezer ljudstva se nebi 
v éekalo drugoga leta. ako bi se za istinu 
svét tak zméSal. Bog nas obéuvaj

Zelémo da svaki se vu miru véeka 
novoga leta i da táj mir stalen tiude. Kakva 
gud nesreéa nam bude se grozila itak si 
moramu tak misliti. da nije élovek zato 
stvorjen na svét, da jeden drugoga kole.

neg zato, da vu miru i vu radostji Zm 
Samu, da vnogiput ravno boj je on put. po 
kojern je do mira moéi dojti.

Zato joä jedenput Zelmnu svaxomu r.a- 
$emu priatelju, da vu naj tepsim miru bude 
mogel se véekati novoga letн i Zehmu, da 
sva komi’ punu lepäe i boláe bude, как je 
tetős bilo ! da se ni Mi nebude nikakvoga 
straha vZival, как smu se ove zadnje nie- 
sece smirum vZivali

Bog nam daj sreéno novo leto'

Izinedju bregov.
I

Kad sarn se vu Bosniji iz Zvornika vu 
Bieltnu vu nőéi od 8 vure do 6 vure vu 
jutro peljal, onda su mi joS rekli. da je ta- 
moSnji svét tak eksecéran. cia bi élovek mo
gel svoi bugjelar kroz nőé na vulici osta- 
viti nebi nitko odnesel cekine iz niega Ali 
onda sn véé poéeli pokvariti ono, kaj je 
magjarska sotdaéija stvorila Dali su penezi 
boSnjakom. da imaju zakaj vu krému ho- 
dati. I dénes. ako bi élovek próbál bugjilar 
kroz nőé na vulici ostaviti vu jutro bi lehko 
na mesto cekinov — da mi oprostite — 
vuöí naSet vu hugjilaru.

Vezda, kad se nam opet serbi groziju, 
mislim da bilde vrédno, da se rnalo spome- 
nem i vu novinah nádik od onoga naroda, 
ko)ega tak póznám как skoro sarnoga sebe 

Srbi Ziviju vu Baéki, vu Slavonip vu 
ki. vu Bosni i vu Serbiji. Zato spomer.em 

porebno svako mesto, jer po tih méstah se 
razlikuju i srbi On vu Baéki je sloboden 
izuéen ali ga je najménje Sloboden je jer

BoÉicna pisma.
Spisal: Herczeg Ferenc.

Kroz polagano plavajuéih oblakov, |e 
jurio jedan angel — gori proli nebo IjeteCi. 
Ko je bio véé dobro v nadoblakih blizu 
neba, je poéel bolje polagoma Ijeteti, i éitali 
pisma, kője je nosio pred sobom, u mali 
ruéni taSki. Pisma su bile svakovrstne bője.

Taj angel se je dobro razmil s éitanjem, 
jer prije, как so mu zrastle peruti, je doli 
na zemlji shodil dva i pol razrede puéke 
Skole. Auda bitó je med lislima i mnogo 
neokretne pisave, pa je angel mogao proéi- 
tati. bitó ti napisano как gud, v kriS-kraS. 
Onda pisma au mogla biti izvanredno za- 
bavna, jer angel se je smiao, kao da ga 
tko dira na méh. A kaj je to? Od njega 
na lievo, je sedeo na jednim malim oblaS- 
éeku jeden drugi angel. Bio je naravno 
takve rasti kao angel listonoSa. Njegov Ijepi 
stas bio je u dívnom skladu, за crtama 
njegovog lica. kője bise lek strogome kriti- 
éaru priéinjale suviSe hladne, i nepomiéne. 
Izpod crnih popul luka zavinutih obrva, su 
mo ejale vatrene crne óéi, a oko klaSiéno 
sadjelanih ustijo, poigravao ga je prevejan

smieb. Kad je angela listonoSo spazio kroz 
maglu, se je namah izvedrilo njegovo lice, 
i óéi so rnu brdljile nanjega. na angela listo- 
noSo, koji ga pita

— Sla radiS ovdi?
— NiSt!
— A kaj ti je ime?
—  Iz é !
— Izé? Uh kako neogaveno ime A mene 

za Branka zoveju ’ Kako si doSel ovamo?
— Sjeverni vjetar me je donosio, u 

jednim éaplinim gniezdu sem spaval, pák 
me je oStri vjetar lek u snu uzeju u svoje 
krilo, i odnesel me je Kad sem se zbudil, 
sem se prijel za ovaj obloéee. da rne kam

jdalje u nepovrat neodnese
— Onda angel si i ti Izé? — ga po- 

pita Branko.
— Misiim da sem nekaj takvoga, u 

nebu me nepuslijo Peter me svigda natjera. 
te brunda zameiioin da sem prevejani gal- 
Zenjak, I nebodigatreba

• Kakvo meStrijo razmiS?
— Hazmim ja meätrijo svakojaéko. Po 

nedeljah u Sumi deéke straSirn. muhe lovim, 
i Zabé v mlake naganjam. Anda i vadasili

íznam na kuSéare, i na Stakore. Negda-negda

átrka zaja3em. pák sejam kukola med pSeni :o
Branko je pazljivo sluáao svojega no- 

voga poznanca Dopal se mu je táj mali 
huncut Kaj se hoée. Znam éloveka necistost 
uvek к re svoje strane vleée.

— Kaj pa ti delaá Branko? — ga 
pita mali nadjuS.

— Cilam boiiéna pisma Po miestih je 
stara navada. da mladefc svojo tajno Zeljo 
napiSe v pisma, te meine u svojo obutel 
Arkangeli, v jutro na boÉiő letijo po varaéu, 
te cjelo poSto gori u nebu doneseju *.

Izé obori óéi, ali tanke mu usnice 
odavahu izraz lukavosti, i podmuklosti, 3to 
bi svakotnu spoznavalcu ljudih palo u óéi. 
Srpo gledajuéi zapita Branka :

— Onda i varaäka djeca vjerujo. u 
Jezuseka ?!

— Da vjerujo! Pák i svaké vere djeca 
Ja sem dobio Ijetos od arkangelov sedem 
pismih, jer ропаЗао sam se dobro od tani 
Sada t  njimi naéinim ka) ^éem !

— I kaj bu3 naéinil Z njimi?
— Ponajprije sve Ijepo prebrojim, na- 

ovo svakomu dam pojedini broj. i napiSerr. 
adressu nanjega, onoga kojpga je tekar nje 
prédám arkangelom, jer Oni nje, kad je



mu rmgiarski zakoni slobodu daju, izuéen 
je jer se je od mngjarov sve navuéil jer й 
njimi Zivi pomeäano vu nekoliki obé.ni vu 
Baéki i Banatu. Ali inalo jako malo ga je. 
Vu Slavoniji je serb najslobodneSi ali nije 
izuéen sirovi je i samo lam se mu otvaraju 
óéi za izvuéenje, gdé su véé i naSi ljudi 
nastanjeni. — Vu Liki je divji как doma 
vu Serbiji. Ali vu Bosni se je vidlo da su 
bolSi. No, odkad je Bosnija dobila nstav, 
serbi su i tu dobili veliki gubec.

Serb je élovek fanaticéran. Tojest ako 
on misii da je nebo érleno i ako mu mi 
hoéemo dokazati. da je modro, za Boga si 
neda vglavu zeli naSe reéi, predi bi nas 
zatukel, как bi nam veruval. Ali ako njihovi 
slarovérski popi veliju. da élovek samo lak 
more vu nebu dojti, ako popu da maslo a 
on da jede sirotku stepki onda bi zabadav 
bilo sve na svétu. on to popu veruje. Zatim je 
serbpred lobom jakostadek akote hoóe vu zanj- 
ku dobiti, ali za hrbtom ti je navék neprijatelj

Prefrigani je, svadljivec je, fanatik je 
jer drugu veru nelrpi. pohleppn je straöno. 
razvuzdan je.

Hekel sern da drugu veru netrpi. Da 
nemoram bolje sviedoéili, samo éitajte, kaj 
se je dogodilo \ u Albaniji, gde su serbi naSe 
katoliéke ljudi zalo klali po selu. zalo su 
klali katoliéku decu i Zene, da samo ménje 
bude katolikov na svétu. I kad je naáe mo- 
narhije konzul vu Prizrenu probal braniti 
katoliéke Zene i decu su ga serbi ritali i 
oramli (veliju da su konzula skopili, ali 
opet veliju da to nije istina.i

Serbi misliju. da su oni najveksi narod 
na svétu. Neznaju, da jih je jako rnalo. A 
i lé malo jili je jako podrapano. Jer mora- 
mo znati, da rus koj |e starovérec poSle 
nekaj penez svojim serbom, ali to ide po 
gutu generalov i to nedobiju podrapanci, 
koji jesu toliko bedasti, da verujeju, da éo- 
vek i podrapan i laéen i bez puöke more 
bili soldat.

Gde jih je vekSi éopor i ako se malo 
nadrajssju Zganice. onda su jako segurni 
Osobilo su pako kervoloém vu nőéi. Po 
dann neufaju se koga navaljiti ali vu nőéi 
za hrbtom navaljuju iznenada. C'stoéi su 
serbi straSni neprijatelji. Bedu. zakonu su 
serbi neprijatelji

Osobito radi Ziviju po bregovilih ines- 
tah pokraj äumah. Po takvih mestah kam 
Zandar mti zakón, niti ekZekutor nedosegne 
do njih. Samo oni vu Baéki Ziviju po rav- 
nici, ali ovi su véé éisto izobraZeni vu na- 
Sih ákolah. Pomeáani su med naSim narodom 
pa je niti neéemo raéunati med one divjake1 
koji med bregi Ziviju. Mi budemo se malo 
sa ovimi pozabavili i budem se veselil.ako 
budu moji éilatelji zdrage volje vu duhu 
pratili mene po onih klisurah, bregov gorah 
dolov, kud sam ja hódiI, da jirn vu duhu 
pokaZem serbski narod Misiim da budem 
dobro éinil to sada, kad se toliko govori od 
serbov, pa i mnogo se takvoga govori. kaj 
nije istina. Svaké nedelje budemo malo dalje 
i£li, da spoznamo serbsku du£u i serbski Äivöt.

iDrugiput dalje.'

Balkanski boj.
Vu Londonu se poéela konferencija s 

vrho mira. Ali do deneánjih glasov jo$ nije 
moéi zasegurno zreéti, da poslaniki na svaki 
naéin se budu naravnali. Ko|i su turéine vu 
boju obladali, oni kriéiju da smalim nebudu 
zadovoljni, opet komu to sve na hrbet ide: 
túréin pák tak govori. da se nebude dal s 
dobra éistam uniStiti. \ridi se. da od obedva 
krajov se joS dobro gór drZiju i svaki oée 
zadrZati, как najviáe bude mogel. Samu tu- 
liko vidimu, da jednomu je ravno lak pót 
rében mir, как i drugomu.

Joá niti to nije znati popravici. da poleg 
balkanskoga bója. ali nebudemo i mi morali 
proli preátimam Srbiji oruzi^ori sdiéi. Tu- 
liko se je dovezda doko f lP ^p d a  pob-g 
Prohaska konzula, za koga je véé réé bila. 
da su ga srbi zaklali. nebudemu morali s 
örüljem kaátigati Srbiju. jerbo konzula je 
niSéi ni bantuval, barem tak ni. как su od 
kraja novine pisale. Drtigoé pák ni svrho 
toga nebude red doáel vu ovim poslu na 
oruZje, jerbo Srbija najvekSo zadovolSéinu 
bude prikazala proli Austria-Magjarski. Sad 
jóé ostane jeden zrok i to je postajaligée 
na morju kője tak silno potrebuvaju i zab 
tévaiu Srbi odnas. Так mislirnu, da budu i 
vu ovim poslu odvinuli i zadovoljni budu 
tak, как budu to orsaéki poslaniki to odre- 
dili vu Londonu Bus jim je véé dal na

glas, da se naj ni zaufaju preveé vunjega, 
jerbo I on ravno dosta posla ima i bez toga

Razrni se doklam da ovi svi posli ne
budu vu red spravleni, la dugu nije moéi 
proraéanslvo sreéti. No ako pák bi ilak mo
rali na$u jakost skazati, niti onda neimamu 
nikakov strah. S vrho toga nije potrébno 
na nikakvu larmu odmah vu Sparkassu be- 
Zati i tarn leZeée peneze vun potrebuvati 
Im ako i vun vudri boj, joS je zato Ma- 
gjarski orsag vu takovim poloZaju, da nas 
more obramli. Kaj se ravno bója tiée. itak 
naj predi bude tak, da nikaj na stoga i da 
zasegurno sve ostalne posle budu vu miru 
svrSili. Nije treba pred bedaki se plaáiti.

Ni|e smeti taki na najzloéesti poloZaj 
misliti. lm smu véé vnogo drugaéedih bojov 
drZali, pák nas ga onda ni bilo 20 miljun, 
как nas je denes. Vu minuéem tjedno ovi 
najglasovitneSi posli su se pripetiti:

Alhén, dec. 20. Vu Epirusi veliki boj 
je biI med turéini i med grki. Turéini su vu 
Bizan íestung se zaprli i odonut strahovitno 
su £tuki pokali na grke. Л1 ulussis leitnand 
na aeroplouu je ober festunga létal i med 
tem tóga vi$e bombib je hitil dőli.

Saloniki, dec. 20 Jedna ruska taborska 
ladja, koja je íz Bedeagaéa do£la, tridesct 
vur je stala pred Kavalla varaSom, gde su 
bolgaici slrahovitne érne delab. Vodja od 
ladje je na glas dal bolgarcom, ako joS je- 
denput poémeju muéiti tamoánjega puka, 
odmah bude dal strélati nanje. S vrho toga 
komitaéke bande su morale ostaviti varaSa

Fiume, dec. 20. Srbija se pripravlja. Viée 
srbskib sluZhenikov je doélo vu Fiumu i 
vnogo ZiviSa I zimske oprave su kupili zu 
srbske soldate. Vu jednim átacunu óeterdeset 
jezer Strikaoih odspodnih hlaé su kupili 
Kuplene stvari su na ladje spravili i vu 
Uurazzo odpeljali.

Belgrad, dec. 21. Glavni varaS Srbije 
opet tak vun sgledi, как je od kraj bója 
Tuliku lesamu razloge. da predi su na juZnu 
granicu spravljali municiju i soldaéiju, sad 
pák odonut na zat proli Duni, to|est proli 
Austria-Magjarski na Granicu. Opel je vu 
viée meslah Slelinga od jutra do veéera 
Stari séri i véé malo puklavi srbi se javiju, 
takodjer i vnogo male dece. Nikoga ni vi- 
zitiraju, samu ga vu jednu veliku knjigu

blagoslov deneju pred noge gospodina, koj 
je blagoslovi, da bude Zelja izpunjena. — 
Samo rne sluSai Izé. kakva zabavna. i ve- 
sela pisma su to

Branko éita :
1 Predragi moj JezuSek ! Ja si nepro- 

sim novih nlaé, ne nőve suknje, jer se sve 
ovo opet raslrga Rad bi biI. ko bi mogel 
soseda mladoga inZenira Nandora na dán 
Input putnoti, jer je nesramen, i bezobraznn!

Tobak Janii.
2 BlaZeno déle. — JezuSek mali mo| !

Ja sem lak lépa. kad gda hodim po ulicah 
sve za menőm gledi Baj da me pust. Japek 
slikali. pri jednom imenitnom umjetniku. 
Na ovo ki pa nek dade na razslavo. da se 
me svaki nazija liödrrer Zehna.

H Premili J»*zuS, malo déleíée! Ja tak 
giozno épida esence, i Ьа1гота mojain spjiti, 
ka je gjoza. Baj mi Jezuíek to, da nasko- 
joma ozdjavim. j /я// stefek.

\  Najdivnejsi boZiéni dar moj bi bil, 
jeden poljubac od onoga. koj rne najbolje 
ijMbi ! Jankica.

ó Brago déle sveto ! Ja se к polnoéki 
paSéim. te némám vrernena éerbekati dugó 
po papiru. Sarna neznam kaj bi sí Zelela.

Dobro Zelim si to, kaj je u naöim varain 
najdraZje. Elvira.

H Baj mi drag! Jezuiek dvé babe, za 
igrati. takve babé, kője budo si óéi zatvorile 
kad je spat denem. i bodo znale reéi: Mama!

A nie a,
7. BlaZeno déle Jezui! Prosim te lepő, 

daj, da bom ja negda umetnica. pa bom si 
i luflbalona znala napraviti Katira.

Ovako je proéital Branko pisma, in
lice mu je bilo svu u radosti.

— Sada pisma Ijepo denem u svojo 
koferlu. te nje arkangelom predam!

— Oh pusti Branko! — je rekel s 
proseéim glasorn Izé — Mene jako veseli 
smoljenje. Daj da nje ja meinem u ornote 
Had hi i ja imel svojo ruko kot ovoga dela.

— Nu Izé! To je liepo od tebe. Sada
znarn da Jsi dobroga srea Fvo ti pisme.
Smoli nje. Ja u tom Casu zletim u nebu, i 
pozvedim, gda bude blagoslov

Branko je odletel, как da bi ga tko 
puhnol, a Izé рак je poéel sliniti pisma.

Velika zahvalnost |e né bih u njego- 
vim delo, jer je mali galZenjak pisma pre- 
menil. Prve nomere pismo je zasmolil v 
drugo; drugo v treée, treéo v éetrti broj.

Так dalje Sedmi broj je doáel opet pod 
prvo pismo

Pretkano se je smijal, i Zuril. Havno 
je sgotovil. kad juri Branko íz neba — kri- 
éeéi: »Pisma! pisma! poéné se blagoslov!«

Arkangeli su pisma, pred noge Gospo- 
dma Boga deli. Koj nje je blagoslovil, najme 
Zelje budo svrSeue!

*
Velika zmeSarija se je po ovom zgodila 

na zemlji! Höderer Zelma, je prosila. da 
nju naslika dőli unietnik, ne nju je naslikal, 
nego zamuZ su njo dali, к mladomu inZe- 
niru Nandoru, te ga je morala svaki dán 
tripul putnoti (zauSiti), jer je bio nesramen.

— Kak si je to Janéek Zelel.
A a maloga Steíeka, koj bi tak rád 

ozdravel, su pák doli naslikali jeden veliki 
umelnik, slika je doSla na razstavu, te su 
njo innogi zijali. íme njoj je bilo: »Mali 
mrtvec!«

A Jankica je ozdravila Prepoznala je 
najme, da je on od kojoga je dobila pusiko, 
hitvánj ember, te nezasludi, da bi ga tko 
ljubil.

Elvira si je prosila, da naj dobi to, 
kaj je najdraZeáega u varaSu. I spunde su



zipiAeju i odmah je soldat. Dva tn Ijedne je J E  X O V O G A ?  regta ■ na 600 korun stro,a odsU(lil1 To
muAlraju i onda taki vu regimente je razde- ------  rou treba.
Iiju. S med trgovcov vnogo je odiAlo vu tabor, P r o s i m o  пш ёе  p o s t u v a n e  p r e d p  a t m  e — Naj 2 a p rej u k rem e .  Teäkije Zivot
Stacuni su zaprti. Od srbov je do vezda prék n aJ  n a , n  v u  n o v i m  f e r t a l j u  p r e d p l a t n e z a o s -  yu oyjm vremeiJU y u Salmaru tamoAnje
Aest jezero doli opalo i to su skorom sarui t a t k e  ó im  p r e d i  p o é l e j u  i  p r e d p l a t e  p o h o v i j u ,  | gospodarstveno druZtvo na Ilosvay Aladar
Akolani ljudi, как su fiAkaliuAi, diaki, uavuéi- — S v  i m  n a ä i m  p o á t u v a n i m  p r e d -  aliöpanovo réé, sgovorilo je, da budu proSnju 
telji i tak dalje. Sad zadnjo jakost skup p f a t n i k o m . ó i t a t e l j e m  i  s u r a d n i k o m  I poslali к ministeriumo, da barem tak dugu,
spravljaju dece i starce. Slobodno se giastiju. s r e £ n o  n o v o  l j e t o  z e l j i m o .  doklam bude ova velika dragcéa. naj zapo-

December 23 Srbija se povdala. Srbi|a ' _  pe ren c  P e rd in an d a  rod jen  d a n  ved da* da Ponede,aJ • P° svetkih zaprte
je malo к pa.net, doSla sad, da vidi da po-' mesffa ,8  ga je bil Ferenc-Ferdinandä budu Krfme Takai Proa.ju, da teZaki naj se
inoci drnge nemia. Morala |e danas odproä- . *de |d (j rodjei) dall Togil dana ,e splafiaju v subotu navefer. neg Steri drugi
ienje pros,t,. V subotu fistam s nenadaJ . d svojjm obile| jo|11 9ve|kuval. Pred- dan- da lak "ebudu 'mali prilike tulikäne
poslala je kőé,ja pred » k m  konioUto vu ^ |(jan ' bj|fl vu hlj!ni kap61.ci. Pri ™ krf" 'u ' ll-
Belgrad« , stupd je vun PaS,f srbsk, umnster M '|1JZüCen bll Ferenc-Ferdinand i nje- -  N as le d o v a n je  v red en  primjer. 
prezident svojotn skozlekovum bradom. Ku- Hohenberg 2otia hercegovica s Iz dvejo obi,nah doin' eg« medjiraurja in,о
Cja je poslala pred uvek zaprlam, «ral.ni J , zesemi dvürskem, 9|uzbeniki. Po vugodne vijesti dobili.
, slraZan je hdro skofid da zvonca polegne einovnik. gratulérali nad- Vu i,getvarsku faru spadajuC, Dráváid-
1 tak na znanie da. da je netko takov do^el, . . .... .. , , , . ., . .. , Г , .
коса su „I fekali Pai r ie odmah outer herCP«u 1 lami,lJ'- Vn0K° ,p|eBranl0v je dobil red obfin, je poätuvano obémsko poglavarst-

Л  ' , , . 7ov dan od kralja, od minislrov , od gene- vo na predlog vrédnoga birova, Mihóczi Lu-odiAel I vrata su odmah za mim zaprli Z » , , . -Г , , , л r e B ..., . e , . . . .  . , ra ov. akodier i od drugih vehkaAov. ^rédu kacsa, svo emo veoma marljivomo navuéi-dobre ferlal vure je doäel nazat PaAc od ’ ... , * , . . .  . . .  \r  . \  ,. . . . . na vpí 't vu München je odpuluval berenc- telju loü K. skupucijeno podpuru odredi оkoiizula lakó zamiílem. Kak se je mmisler , , , , , \ r . \ , , л . ...
odpelial. odmah je jeden „aS od konzul* berdmaud. da na mesto ........ . Luitpold ba- , dohenomo uCile ju odmah .zplahlo, prem
Cinovn.k bejZal na posta lelegraléral Samu l'-‘rskoga rege,,*l,ercegn na sprevodu je b,l. da obim a sa.no 1/b K. obimskoga dometka 
túlik,i je lelegraléral vu Béé, da srbsk, mi- , “  " ' * u ° d s u d ,h  K ovac  G ju la  a b -  piai,. Ovoga plemendoga Crna topl, trak,
„isler deneknjoga dana za odproUavanje |e le8 a t a ' Kak s,nu t0 vef  P'8“"' da KoAv*e Ced,1° *“ obC,m 08,atl’ , lief  se
prosil od monarch,je. То рак se je zalo tak °1и1л ab|p«al I •1,uSa «edmoga je v,i orsaCku potihoma razprostramju vu daléin), okohn. 
hilro pnpelilo, jerbo Srbija vei,ко silo ima f ' ™ * *  vdrl. kam „eb, hit smel „ekoj, da vu piemen,lom srdcu zadoblenom loplo- 
za peneze , pred, nemore nit, Alira dobd,. lla" d<’)tl ' kad 8* vrf od ' omi l drugde odtopiju tnrzla vrala dobro-
doklam пай, élük, zijaju na Belgrad , Znnuna. ‘>P°Z'C.je ablegate v„„ st,rab pobcap: JoS je Cmstva s  odhkovanjem je poS ivaoja vrédeo 

AthAii deremher si„»beno laviu hi jeden f^blegat od opozicije, tripul je ^trehl takov obdnski glavar, как je Mihóczi Lukacs 
da tursk, sereg, tripot su se navali vu Epi- 11 a « « '  P»k ^  vu drávafüredsk, larov. ко, vu onom malom
rusu na grke. ah ov, su je se lrip.il „azat «lav)l Tl'"  '"I" trofll. Как leSko ranjenoga se cu full i prerazme, kajI je vrédno dobro 
sbili Grki su Kurile, zavzel, pod zapoved- v" "  rr‘' 1 8а" а,ог"и" «dpeljali. lam su odgoj.vanje LtiCenje malii, deéicah u ékoli; 
ш кот Damianos generálom Tursk, vodja «a 1 ^ '  openral, , síén, „|egvo Z.vlenje ob- zna precenil, hasé,, íkole. osehujno hasno- 
je moral svo,on. vojskom odvinul, V„ Petra r- nili- ,P&lla" L su «“ vu rPÍI **Pr1' 1 !"a"' ,v.llű delova,,lf d»*ba Skole, tejest ufdelja 
zvanoj niest, 17U0 lurCina se je predalogrkom. dü «"da J U Ä P  vun pusldi Orsaék, hikuS Letel, je как svefia. daklam drugem vu 

Konstant,napolj, december 211 Как turske *a,<> «« da Iе boloi,ce íloveka kmlp' ^ét ,.  zaloga dan na dan sam smanj-
novine plseju. híréin, su vélik,, bitku zado- #,p| zakla" 1 da sl ip lo nakanvnje pred. ka bog 2,v, M.hócz, i.uk.csa drávatüreds- 
bili okolo Ja,line. Takodjer prijava je dost*, odl,líl1- ( orsag je éekal sed«n. me-a cov koga Stovanoga birova.
da lure,,, , „a morju su obladal, grke " a ov sud V Pon,^ lÍpk 1 v lork s" lrZah ' 11 sl,C,10,n Posl" )p Kolorsko pogla-
Kolera opet nas straS, Как sluítbeno piSeju ' v,ho ,0«а M" la KovaPa su .ivek dva po- varslvo + nővén,bra о I sedmoo obderSa- 
od septembra ő ga 2098 su vu koleri sbo- rlo,ir‘|! l,rod s,ul Vnogo svedokov su való. na kojoj je Sebestyén István. obCe
tezali I oduvih p* 1022 vumralo. spihdi. как se je ta sivár pripetila. V lork obljubljen. obCinski birov. glede na vezdaSnjo

Péter var december 23 Takvi glasi so na ve(4pr dvanajst priseZniki zrekli. da pretirano dragocu. tak razgovetno i osvedu- 
Cujejo. da а ко vu Londonu se „ebudu na KovaC niJp kriv vu'ovun poslu. da I»' élő- éujué govoril о pobolíanju émovniéke piaié, 
kratkoma jmdobrikali vrliki l;oj bade se veka ■Ь1-1 s íondali. Xa o\vn odluéanjp da su poglavari proSnikom molbenice jedno 
poféi pri CalaldZi. То jako lehko bude. jerbo i*‘ sl,d od,nal» v"" P"stl1 Kovafa. komu álasno primal, i tak su dvem „olarjnSem.
túréin, na nikakvi naém ne<'e|ii Dr,napolta ,,rv0 |p|° l” ,°- da pl slarPÍP P,jhodl- koJ ' svakon,ü za 5 ,0  K piáén poboljSali; birovo 
od ,м ы т .  Bulgare, se jóé dosla jak, éuh,u *"Vpf spdp,n " lp' ppov •». V.dli. Léi, orsag za Dm k .  kaséro za 10« K. albirovo za 
za jeden növi bői íako z,dr)V0'jf‘|> stim >udom. НО К. tutoru za 100 К. 10 poglavarom

— Novi zakon i.  Uvu lelu za ít.bro ^vakorno za 4o К na lelő. 
nőve zakón ■ hí napra vili, koji hi preveé leréili Znair.u. da su ne zdavnja dvem ovo- 

se nji Jaiikine Zelje Dobila je na sam bozié Ipulslvo. naimre pák one. кор po varaAib das,cam takaj plaéo podigli. 
pusiko od svojoga slaroga dedeka. pu- On stanujeju Snl je Telesky financminiszter Graluléramo vrédnomo i poélenomo 
njo je Ij'jhil naibolje malo si preniislil i odredil je. da tak dugó kolorskomo birovo. Sebestyén lstvano i Ze-

Anica si |e babe prosila Л dobi 11 p* doklam ova slrabovilna dragoséa bude. lak da ga Beg blagoslovi i da bude samo
Elvire Zelje. Za muZa je dobila jednoga dugo budu poleg starih zakonov Stibro lérjali. ^bdno. na obée zadovoljno&t svojih purgarov 
baruna, koj je taki prvi dan po zdavanju NiJe sm e ti  vu Ameriku iti. Kor- re ú i\  \ ravnal joA vnoga léta.
priznal, da ima né samo Casino ime Barun. ,пнп odredil. da od sedeimiajstoga рак
nego i к lomu joA Seslslojezer korun duga. do f “*^a ^ ап nauZkarci. daklem koji s • .

A Katica, ki bi si zrakoplova rada s" ^  ni svrA,i ^oldaéiju ili pak su jo^ 1,110 n0V0 Че1°  вГбСПОШ . . . 
stvorila, je dobila dvé babe, kője su — kad ni odonut odpuSCem. nesmeju vun z orsaga Bi;o nnvo , M.<>CnOM1 Narodno bo naSe bifp 
nje je dela SJiaval Oél zatvorile. Ie znale odd' 1 0v' rn iedno lelo putnice se nebudu Mirm, , г... napaeli. To öuvajmo §vi zajedno. 
reéi: »Mama!« —  Taleka SU ni spominjale. Vun d a le  , Foine naj nam kraano evneti, Prvo «veto •— i pravedno,
jer on njo ie potegnil u —  Ameriku. —  Valuvanje na  sm r tn i  poste lj i .  Kof,iatl' Ä,a-!n,m ««pjehom. Jo to naseg xnanja и«.-**.

A Tobak Janéi je .Inbil Kaline ielje  Vu Gpirek obCmi na vulici su mrtvoga. lojest Pron»aij»*cp izpred zirno Slavno premajjajmo vraga !
Tatek SU MIO isii na étéfanje V Atacun. (lo- zaklanOga liaAli Konda Gjura lioénoga stra- Pn»okreta, krama — Boie! Zato svi na ovo ilranii,
nesli za krajear erveni' papír. , rekl,: Xafin, *a" a- 2and*ri nikak su ni mogli pozvedili JJ» ««kj »"»»; Ne n. j.rotivno brrzd.nu I
Si * I1|eg« lufiballon. « о  bi to bil mogel napravil, , vef su fistam  Üa c,r0,,n" ,:ncP J,,r nam рг,,тя*‘ va,,a

Gda je C|eli dogodjaj doAel na svello 8P,,sli|i zmiseli to. Sad je valjuval Halai Laslo Ka,1,'.)mo s<- »«"vom ij-to: iipia, «.vaki v svojom krugo
u neho. je Branko nlakal, da su т о  sa su- '•* anirtni postelji. da su domafi defk,. koj, Jj1" “ Г "a<*.sr''“ ' Kntom|Им*.«и»»и« r t ». . . .  w.i ,m„r),bü ,Aii ,|,mn I I,I; , KHJ gloLok*- misli Ьгсн " In svi pod narodmm grslom.zami inalone i od odplavale, i stiskaval |e sU zmuZike iAIi duno su strebl na smrt lladlljmfl „  „..vom »vj«>toI Da nepmidem» v zabiudo
pesnico: nesreCnoga straZana. Hazmi se, da su Zan-

»4 . • . dan «a*l nolovili krvolnke Bilo novo ljeto ereCnom,-  Da bi samo znao, gdé se poléple “яа Kr'« lokP M , br« ,„P„u.
táj rokovnjtiC Izé! Miljuner, koj ro l isno  m leko  FoCne naj nam krasno ovatti.

A stare|Ai angeli su ga lolaZtli. da va- Halbrarh Adolf sabadkai milpmer za- KonCati г ajajnim uspjehom.
raSka deca po bo*,fo: lak , lak neveruju Polpd )e <k|l droiini. da su vu mleko vodu Kutnyak Márton
dalje v Jezuäeka. vlévali ' lak 'r*'1' Policaj, su lo beitariju к..и ,ь,|у.

_  p г 11 a v 111 I sad su Halbrara na dvajsti danov

' • ' I



Г  C  á  c  7  á  r f  M r r l  Budapesten. Xyári és téli 
IU I  U U  gyógyhely, I magyar Irgal- 

masrend tulajdona. Klsörangu kénes hév vizű gyógyfürdő. 
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapf ürdő, iszap
borogatások uszodák külön hölgyek ( s urak részére. 
Török-, kő- és márvány fürdők, hőlég, szénsavas- és 
villamos-vízfürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos hántalmaknál és idegbajok el
len. Ivó-kora a légzőszervek huruos eseteiben s altes-- 
pangásoknál. 200 kényelmes !ak >3zoba. Szolid kezelés, ju- 
tánvos árak. Gvógv- és zened:, n r :s Prospektust ingven 
és bérmentve küld AZ IGAGZATOSAG.

S trau sz Sándor
könyvnyomdájában :: Csáktornyán

É R T E S Í T É S !
A helyben székelő takarékpénz

tárak ezúton értesítik a heti-betét 
üzletágaikban résztvevő ügyfeleiket 
arról, hogy f. hó 25-e helyett (ka
rácsony napja lévén) 23«án (hétfőn) 
tartják meg a befizetést és hogy az 
újév napjára eső befizetés elmarad
ván az ekkor esedékes befizetések 
a január 8=ára eső szerdán eszköz- 
lendők.

A már világhírű Kolozsvári (Heinrich)

Szt. László fertőtlenítő
pipere szappan

kincset ér a háznál. Biztosan megóv 
minden ragályos betegségtől és a mel
lett remek illatával kiváló bőrlinomitó 
anyaga folytán elsőrangú kozmetikai Cikk.

Kapható mindenütt.  Ára 70 fillér.



e l a d ó  ú j b o r .
Hadacsonymcllchcn termett saját termésű uj- 
boromat seprűvel vngy fejtre azonnal ela
dom. Tan sasla, muskotályom és rírltng hü- 
lőn szedve. Kitűnő fchWsü, későn szedett jő 
minőség savanyúság nélkül. Vasúton szállít 
ható Badacsonytomaj vagy Tapolcáról

h e g e d ű s  H. ele k , fö ld - és s z ő 
lőb irtok os, K áptalantóti.

C sak to m ya -V id e k i Takarékpénztár Részvénytársaság. Csáktornyán.
-------------------------- ■---------------------------

*

h i r d e t m é n y .  I
Л Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság, Csáktornyán ezennel közhírré ! 

te.'.zi. 1 *913. január i-én 1 befizetések azonban csak  január 8 ári kezdődnek megnyílj..

heti-betét üzletágának XXXIX. csoportját, j
h“terikinrlegaláhi> 1 korona = <gy részlet fizetendő: <
a befizetés 184 hétre teljed;

184 hét let«>1 \ ával minden Is » kői befizetett részlet után 200 kor. fizettetik vissza, 
a !" koronát kitevő kúioiihözel a l»eliz *tö kamatja, a mely 5  ,-us kamat- fásnak felel meg: v 
ez-' kamatnak tőke-kamat adójit az intézet viseli:
minden 1 koronás heti befizetéssé 'J(KI kor. terjedő kl M'M'Iielőled kérelmezhető adóslevélre; v 
1<*и korona k<Я'‘sönelőh-g után hetenkint tí fillér kamat 7'_Jv (1i fizetendő: |
a kóc^iv*nő e'őlei<’• bármikor is visszafizetheti, a melylyel további kamatfizetési kidé- 1

h*z, ttsépe »fflKzünik:
elköltözés, elhaladás s egyéb kid iilménvek következtében is leszámol az intézet anélkid j 

hogy a b fizető kanulves7.ie>égel szenvedne;
beiratási díj - költségek m in s/ámílt itnak я vidéki befizetők részére postatakarékpén/ta; i ) 

befizetési lapokat íz intézel díjmentesen ad
A lé-/Kenni ajl tudók szíveskedjenek ebi • 1 szándékukat az intézettel szóval vagy levéli,. ■ 

közölni, ahol is e_;. éb felvilágosítások is készséigel nyiTjtatn k.
. I  z  iff  ti Z / / / Í  t ó  s tiff .

ÖOnrDFCC eg észség ü g y i  cigaretta hüvely ée papír anconarcotíco 
rnUUIlLUU vattával ♦ Kapható: Fischet Fülöp (STRAUSZ SÁNDOR) p'epirkereskedesében Csáktornyán

N yom aiu l! Fisfhel Fülöp (Strausz Sándor) kön yvn yom d ájáb an  Oáklornyán ^
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