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S 7 fm t Кягпр<аппл7 lova' niegnemeeíleék ezt a világot, űz- átment, ismét kezd feledésbe menni, titán,
Izenek ki belőle minden gonoszt, öljék ki a hogy helyet adjon újabb megpróbáltatások- 

Milyen nagy gondolat és nagyságában! bűnt és üzenjenek háborút mindennek, ami nak De mindenütt, ahol kín és nyomor és 
milyen nemes és egyszerű! Egy jászolban rossz és hitvány. szenvedés jelentkezik, ott megjelenik Jézus,
világra jön egy gyermek, aki a nyomor és A világ során eltértünk Jézus Krisztus megjelenik a szellemével és m ondjs: »Sze- 
szegénység skáláját íulja b e ; mint gyermek ideáljától. Nem a meggyőződés egyszerű ressétek egymást és enyhítsetek egymás 
a templomba m egy; oda áll az Írástudók! szavaival, nem a szeretet melegével csinál- baján, tartsatok távol magatoktól minden 
elé, vitatkozik velük, azután megkntizalia a tunk relig ót Jézus Hitéből, hanem éppen gyűlölködést, minden rosszindulatot, mert én 
nép erkölcseit; szegény, rongyos halásznép olyan eszközökkel, amik elleniéiben voltak vagyok az Út, az Igazság és az Élet.« 
pel véteti körűi magát és megy-n.egy és az ő szívével, az ő leikével. Kasztok és fe- A szeretet fő alkotórésze Jézus hitval- 
hirdeti az Igéi; megváltani akarja a világot, lekezelek lámadlak, megannyiul) a Megváltó lásának és tisztára a szeretet. Jöjjön ez 
új erkölcsöket, ú| rendet akar teremtem és nevével zászlójukon, nemes intencióktól el- bármely oldalról. Annak a szocialista agi- 
a maga kis hívei táborában meg is teremti telve talán, de nem nemes fegyverekkel latornak, akinek őszinte és becsületes meg- 
azt, megteremti szemben a római felfuval- küzdve a célért Ez az esztendő is Jézus győződése az, hogy munkástestvérein segí- 
kodottsággal és zsarnokias világtelfogással Krisztus nevével kezdődön. A Balkánon tenie kell, de az is. hogy nem szabad a más 
— a szeretet és béke vallását. Nh csak úgy véres küzdelmeket folytattak a magukat nézeten lévőket üldöznie, az ilyen szocialista 
szeresd felebarátodat mint (enmagadal, Jézus híveinek vallók azokkal szemben, akik apostol közelebb áll Jézus leikéhez, mint 
mondja a názáreti ácsmester fia, hanem aki más templomokban imádták az Istent. Zász- azok. akik folyton az aikukon hordják a 
téged kővel dob, annak kenyeret hajíts lókat hordozlak körűi raji.» Isten anyja és Megváltó nevét és mindig olyat cseleksze- 
vissza. Krisztus képével és toborozták a híveket,1 nek, ami az ő leikétől távol állott. Minden

A nagy Ideálista szembeszáll a zsar- mondván: i nagy művészben, minden nagy lörvényalko-
noksággal. A nagy Ideálista megéri, hogy — Jertek, fogjutok gyilkoló szerszámot tóban, mindenkiben, aki a nagy tömegek 
néhány garasért eláruljál:. Az Istenember és és öljük le a mohamedánt, pusztítsuk ki jólétét, anyagi és szellemi előnyeit előidézte, 
tanítványainak legjobbjai kereszten végzikj ókét, zavarjuk ki lakhelyükből, koncoljunk bennlakik a Megváltó szelleme és hiányzik 
nagyszerű életüket. A próféták és nagyok M öreget és gyermeket és védtelen asszo mindazokból, akik a nép rovására a saját 
közös sorsa ez. Jézus, akinek az urak, a nyokatf előnyük és saját jólétük érdekében Írják
meleg fészekben ülők, szemére vetették ala- Fájdalmas mosollyal gondol mindenki i zászlójukra Krisztus nevét, 
csony származását, nemes lendülettel ezek- erre a »szent« felhívásra és maga elé idézi Szálljunk magunkba a Megváltó szüle
kel felelt: Jézus Krisztusnak szenvedő alakját. Óh lésének évfordulóján és elmélkedjünk a leg-

— Egyszerű pásztor vagyok és eszem milyen lüz^s beszéddel csapna ő le ez* kre nagyobb szívű Isten-ember pályája fölött, 
a szikomoi-fenyő terméséi, de nem félek az álltokokra, akik az ő hevével gyilkos- Elmélkedjünk szent karácsonykor a 
tőletek, mert Isten lakozik bennem és ő ságra bujtogatnak. szent emberről és igyekezzünk megközelíteni
hajt engemet arra, hogy ellenetek és csele- De áldás és béke honol megint az or- az ideált, amelyet ő hirdetett és amelyet 
kedeteitek ellen felháborodjam szágok és népek fölölt és a sok és nagy vele együtt csak keveseknek sikerült a való

isteni lélek haltja, kergeti őket tova- megpróbáltatás, amelyen a világ ez évben ságba is átvinniök.

Az édesanya arcképe. ! Eir.iblod még a szem mosolyát is s végűi I játsszál kis testvérkéddel, nézzed csak, magában
3  * * lm.igái a szemet is . . . Szegény, gyenge anyuka! 6 sem lúd játszani. Megunja magát, szegény !

-  Karácsonyi történet. -  nem bírta 8'.káig a mostoha élet súlyos gályáját Mohón kapott a Gú kincséhez, sötét szemé-
Irta: Csite Károly. vonszolni. összerójad!, kihűlt kezéből az evező- ben fölcsillant pár pillanatra az öröm fénye. S

Egy kis halványarcú, szomorú fiúról írom e ’ lapát. N *gy szenvedéseit lelváltotta a sir nyugalma, aztán alázatos engedelmességgel kuporodott a csöpp 
történetet, akinek oly szép fekete szeme volt, akár- Az árva fiúcskát mind szívben, mind va testvérke mellé játszani. De oly ügyetlen s járatlan
cs.ik az anyukájának. Csakhogy, inig az anyuka|gvonb<n egyaránt g.zdag, gyermektelen házaspár volt a játékban, hogy a kis testvérkének folyton 
sötét szeme örökös mosoly fényében ragyogott, a fogadta örökbe, egy árva leánykával együtt Igaz, kellett tanítani.
kis Rú szemében valami sejtelmes, titokzatos szó- szerető s gondoskodó szívekre találtak isméi az És azután is addig addig nézte a fiú édes-
morúság üli mindig. árvák. Játékszer kke| is hőven ellátták őket. És anyja arcképét, mígnem csakugyan nem látott

Még a játékaival is szóllanúl, magába vo- ők nem vesztek öss/e a játéktárgyakon. Annál! többé mást, mint annak a szívébe rajzolt, gyer- 
nultan játszadozott. Soha nem tört, nem rontott inkább nem, mert a fiú minden játékszert áten- meki lélekkel megszentelt vonásait. Hályog takarta 
el egy játéktárgyat sem, minden megmaradt oly gedett az új testvérkének. Neki nem kellett semmi j el a csodálatos mély tekintetű sötét szempár elől 
újnak, ahogy a Jézuska vitte neki karácsonykor, j más egyéb szórakoztató játéktárgy, avagy képes- az éltető, fénylő napsugár! és az egész földi világot. 
Pedig menny i szebbnél-szebb játékszere volt I Akár könyv, mint az édsanyja fakeretez arcképe. Az Rémülten, kétségbeesetten vették észre ezt a
húsz gyermeknek is bőven jutott volna belőle, kötötte le minden gondolatát, azt nézte-nézte szülők s a szerencsétlenségükhöz társ is szegődött, 
minthogy jutott is, ellenben a szomorú arcú fines-1 révedező tekintettel, reggeltől estéiig, mintha lelke Nem szeret az egyedül járni! Éjszakának idején 
kának egy sem maradt. nem is lelt volna jelen. Azzal aludt el ágyacská- tűz ütött ki a házban. Alighogy megmenekülhettek

Az édesapa eh sett a haza védelmében s az íjában, keidéhez ölelve, azzal is ébredt s arra esett a rémes veszélytől. A kis világtalan fiút fogadott
ellenség elrabolta minden vagyonokat. Mindenüktől i első, mélységes tekintete. apja vitte ki a tűzveszélyből,
megfosztva, a nyomorúsághoz láncolva, kerültek; Aggodalomtól megszálltán, varázslatos meg- Elégett az édesanyja arcképe is. Azonban a
ki anyukájával az utcára. Csupán egy tenyérnyi | hatottsággal tűnődtek a szülők az örökbefogadott fiú előtt titkolták a szülők. Napról-napra biztat- 
nagyságú, keretbe foglalt arcképet, az édesanyukája fiacskájuk lelkiállapotáról. Orvosnak is mutatták a ták, hogy majd előkerítik neki. És előkerítették 
arcképé vitte magával a fiú. fiú', tanácsát kérték, hogy mitevők legyenek vele olykép, hogy az elégetthez teljesen hasonló fake-

Üres, rideg padlásszoba volt a szomorú szemben ? retet csináltattak. Az édesanya arcképét egy tiszta,
márlirúijuk leg dső á lomás t. Az új otthonban Az orvos a't tanácsolta, hogy vegyék el a fehér papírlap helyettesítette,
egész napon át csak a kis fiú volt otthon. Az gyermektől az arcképet és szórakoztassák, mulat- A szent csalás sikerült: ujjongva szorította
édesanya járta nappal a várost. Zongoratanfiással tassák játékokkal. kebléhez a fiú édesanyja arcképének vélt keretes
kereste a keserves mindennapi kenyeret. És a Álmában kezecskéiből vették ki a szülők az tiszta papírlapot s csókjaival halmozta el az üveg-
fyerrmk, akinek az a fakeretes arckép volt a édesanyja arcképét. Ámde azonnal felébredt a fiú lapon keresztül.
társa S minden játéka, megdöbbentve látta, hogy s oly keserves zokogással kereste mindenütt az Eljött azonban a várva-várt boldog kará-
édesanyja mái nem olyan, mint az arcképen, eltűnt, leikéhez nőtt örökségét, ho«y a szülők csonyeste s tündöklő égi fény ragyogott kint és bent
▼ alami hiányzik az arcából, azaz leginkább a könybeláb^dt szemmel adták vissza neki. Lement a nap, de az éji sötétség most

I
sseméből. Ép olyan most azé is, mint az övé. — Nesze, fiam, i't az arcképi Nem veszett száműzetett. A legtisztább, a legfehérebb égből

Oh, kegyetlen balsors, mily aagy tolvaj vagy el. De hát minket i* láss meg olykor-olykor! S hullt lepel boritá a földet S a fénylő csillagok



‘ . - i 1 /I '1 /  A A megélhetéssel szorosan összefüggő Sparen« című munkájában »Technisches I
A to r t e s ig r ó l  Ш Ш П S <L llkirCkOSSäg Icoycgc. 3Zükségletek közé számítjuk általában az Sparen«-nak, technikai takarékosságn к ne- I

irt»: Kelemen Ferenc. étkezést, a ruházkodást, a lakást ; az élet vezeti el
И. könuyebbé, kellemesebbé tételére szolgáld A takarékosság e neménél vagyonba- I

lUi q szükségletek közé pedig régebben a kezdet- porulatot nem a szükségletek megszorítás*- I
Ш  а  ш к а г е к о э з а ^  . ,w s  űlukaf> prjm,tív vízi-járművekel, ma var, hanem azok kielégítésére szolgáló esz- I

A takarékosság az a mesterségesen irá- m4r pompás kőűtakat, óriási gőzhajókat,;közök vagy tárgyak olyan célszerű elrende- I 
nyitott vagy ösztönszerűen jelentkező lőrék- lov4bb4 vasútakat, repülőgépeket, léghajókat,, zésével vagy beosztásával érünk el. mely I 
vés, hogy vagyonunk megműveléséből vagy tá, telefont táviról, szóval mindazt a mellett a szükségleteknek hasonló mértékű I 
szellemi tavaink értékesítéséből származó ’ 80k technikai berendezést, mellyel kielégítése kevesebb vagy o ltó bb  anyaggal I
jövedelmeink egy részét, szükségleteink meg- ma m4r bennürjket üZ emberi elme csodá-1 lehetséges.
szorítása útján, félretegyük, azaz »megspó- |atos atkоtöképessége ellátott. Egy nagyobb 5 szobás lakást például 1
roljuk.« Minden takarékosság ezek után Ugyancsak az utóbbiakhoz tartoznak eddig szobánként külön-külön kályhával | 
vagyonszaporulattal jár, amely vagyonszapo- azok a e2e||emj táplálékok, melyekkel az melegítettünk fel, miáltal úgy a kályhákra В  
rutát, a szükségletek megszorításával együtt, ember a fe j|ö(jés tolyamán támadt s lassú magukra, mint a lüzeiő anyagra rengeteg I  
a takarékossag leglényegesebb keléke. tempóban növekedő kultúréhséget elégíti ki: sokat költöttünk

Nem minden vagyonszaporulat szar* _  ^  0|Víiyá8i ZPne utazás, színház stb. Technikailag takarékoskodunk most már, I
mazik azonban kizárólag a takarékossága Mindezek a szükségletek tehát nem el- ha fennti lakásunkat központi fűtéssel látjuk В
s a szükségletek nem minden egyes meg en g ed h e te tt feltétele, a létfenntartásnak, a lel, mely mellett úgy az anyagban, mint а I  
szorítása jár vagyonunk gyarapodás \a . megélhetésnek, hiszen nélkülük évezredeken (űreszközökben jelentékeny megtakarítás- I  

Örökség, hozomány, ajándékozás vagy 4l éU az emberisé mig a tap,á ,kozás, ru-ihoz erünk el. 
nagyobb nyereményekre jogosító értékpapírok h^z!t0(ja8 és „ kás szükségleteinek k.eiegítese Nem szorítottuk meg tehát szükségle. f l  
birto a nagyon so »zur riasi ,Ái r e u va nélkül ma már jóformán el sem képzelhető leinket, mert nem mondtunk le arról az I  
gyouszuporulatot idéz elő anélkül, hogy ^  ^  | igényünkről, hogy mind az öt szobát á lla - В
benne a a are ossagna* mag* na a ar Csak terméözetes ezek után, hogy a dóan fűtve lássuk s mégis a központi fűlő- I
milyen cse e у szerepe ia e volna- megélhetéssel szorosan összefüggő szükség- kályha beállílásával nagy mértékben laka- I

Cs kis a szükségletek megszorítása után ^  megMOrfl4ea sokk;tl neh4 bb, mil)l H | rékoskodtunk. I
.e , r v®̂ 'V̂ nenrifc c eh e *u e j U ..M,1.e® többieké s hogy épen ezért a takarékosság; A takarékosság elsősorban is egyéni В 
a ar о vagyunua « . c»a >s az az ősz n , gyakorlaii megnyilvánulása is legtöbbször' tulajdonság, de vaum k egész nemzetek, me- I  

szerű vagv kuiső tényezők altid mesterse-\B1 , 6 J L1 , .. ... . . . . . .  . . . , . . I.. . ... . , .z élet kellemesebbe, elviseltulóbbe teleiére lyeknek irgjHlegz^tesebb nemzett tálaidon- Вgesen felidézett es irányított törekvést ne- , , ljt ... . . , ’ . ’ . . , , 4l . . . . . .® , ..... , • . , , ,, .. , . szolgaló szükségletek megszorílasa m an el- sagai közt előkelő hely illett meg a lakaré- Вvezh djuK a szó igazi értelmében vett laka-  ̂ 1 * I.. J , , . . . . . . , .  ... . . . .  éri vagyonszaporulalban jul kilejezesre. kor-sagnlrékossagnak, mely a kuloiifele szükségletek . \. , , , , ,  o r- . , . . . .® . . . .  . . . , A takarékossag enyege szempontjából Svájc, Franciaország hírese« takarékos-Вmegszorítási utjai; vezeti el az embert a . , , h 1 . K. ’ . • . , , . . , , . . В
vagyonszaporulat kellemes állomáshelyére. " Г " / 0 '1'? 8 8г\ h(’By 8 'élc a*uk«-g.et ,aw ukr«l. vázon, a „érnélek és angolok mir I  

Ámde melyek azok a azükaéglolnk, me- K02űl mely,K‘,e k 1 a » -^ o r i la s á b ó l áll elő keve.be i»n.enk ez, a hasznos, ;ó Inlsj-■
. . .  ... . .  . . I , , a vagyonszaporulat. Fontos azonban, hegy donsagot.lyeknek megszorítása utján takarekoskod- y , ,
nunk lehel \ ez a vagyonszaporodas ne alkalomszerű, folytatása köv.) ^

A szükséglelek ille lib an  kétfélék : hanem állandó Irgy.m. Tehát nem a szűk- --------------
Olyanok, melyek a létfenntartással, az ségleteknek egy bizonyos ,dvg tartó, hanem ; ■

ember megélhelésevel szorosan összefüggnek Te„d*zereShuz;mo8abb időre kihaló meg- l* L 1 / О л  Г b  h  Ь  К .
8 olyanok, melyek caak az élet kellemessé, “ orllásával fejezzük csak ki híven a laka- —
elviselhetőbbé teleiére szolgálnak. rékosság fogalmái -  Kinevezés. Az igazaágttgymimszter ■

Az elsőket létezéseink első pillanatától! A k '^|M l mu,,Ka rs uz*'n" "“vekeny- C-ury Mil.ály gyúr, törvényszéki telekkönyv- ■  
kezdve ismerte az ember, az utóbbiakat |9Í8L,nH« yobo mér,éke ú,|án ^érl jövedelem- vezetőt jelenlegi alkalm azása helyéi, a Vili ■  
szellemi képességeinek lökélelesbíiésével, in - !löbbl*i u?" ‘ a ' “kareko-ság eredménye. Iflzetes, osztályba sorozott telekkönyviezetöw ■  
telligáuciájának emelkedésével önönmaga te- « a ',é l' al"  n,,,nkii8’ kl td,1l8 lie ' - 2te kl- ^
remtettp meg. ílapi ö órát dolgozott s ezért munkanapokon — Adomány. Ozv Csikvándi Mártoooé ■

ояр| 4 koronái keresett, ezentúl a napi- úrasszony lü  К-t adományozott a nőegyesület В
" ........... ... ~ munkaidőt 2 órával meghosszabbítja, úgy, á llal rendezett karácsonyi gyűités k egésií- ■

t l Ä m S  ^ ’ c Ä l  is .........................'ukanaponkeiit bevéteteil 1 ko- tésere. Amié.l a .E gyesü le t elnöksége h á lá s !
fényesebb főid, csillagok, a Jézaskát váró, 1езб г,’" аУа1 »'^"«кУ'ЬЫЦа. Meg sem lesz ez köszönetéi tolmáCsulja.
boldog gytsrmekszeinek áraszták a mindennél ra- az°oban takarékos-ágnak mmő-íthelő, tia ez — Elj6yyZ68. Pozsogár Ilonka alsólendvíi H
gyogóbb s csillogóbb fényt: a szeretet örök fényét, a munkás például az Ő napi egy koronás tanítónőt eljegyezte dr. Némethy V.lmoáB

— Mit hozzon neked a Jézuska? — kér- munkabértöbbletét táplálkozásra vagy egyéb Alsólendvától
azt fe_; Szükségletekre teljesen felhasználja. -  Eötvös Ünnepély. Báró Eööös > 1

lelte, kogy 6 azt kén Jézuskától, gyógyítsa meg Valamely páros, м  »ddig 2 segéddel zst fnek, a nagy költő, bölcsész és állam ■
az Л szemét, hogy lásson. dolgozott, kiterjeszti kis ipara üzemét. Két férfiú szü letésnek század k évlordulóját azH

— Hiszed-e, hogy Jézuska meghozza szemed újabb segédet fogad, miáltal termelő képes- ország lobbi kultúrintézményeihez hasonlóanB 
világát? -  kérdezték a szülők nagy meghatott- 8égét s közvetve jövedelmét is fokozza. Itt a helybeli állam i tanítóképző-intézetben Л

— H issem t- Wette rsndfthetetlen Ы1Ы. Iebét Va8r ,9*"P?ú"lel.r<!! м V; '"  8?Ó 8 megünnepelték. Az ünnepély a k ö v e t e l
fiú -  Én hiszek ó benne! ™ég,n Je le , esetben takarékosságról csak programul szer,,,! folyt le :  Végrendelet«!

A szomszéd szobában csengetyfi szólalt iu' g: úgy beszélhetünk, ha ez az iparos az üzem, ei,ekelte az ,f|úság, én ekkar; Vár és kunybájH
Jézuska hivó szava. Rohant át a kisleánytestvér, teljesítőképesség növekedésével járó va- melodráma _ szavalta Lantos János IV.
Utána a világtalan fiú. Ott ragyogott a karácsonyfa, gyonszaporulatot saját szükségleteire teljesen növendék Karbnczkv Emil IV é növ zougorJ-B 
“ k ó íy t" h a ®  W kiálmuf 8 “ 64 °,Öm‘ fel. —  h ,sz,,álja, hanem annak egy részé.

— Oh, Jézuskám, látok I Látom a karácsony- min n,egspórolt vagyont, -élrerakja. Ue ha énekkar. Eötvös József báró kiváló érd tnsáH
fát 8 mindent! . . .  je2 «Z 'P«ros, mondjuk, az eddigi szokasálól melyekei mint kuitúrpolitikus elsősorban >■

És amint megszabadult a kínos homály biro-^llerően, ezenlúl nem hetenkint egyszer. |1HZa, né(lükia(as fe|,e lldltése körül sz erze l«
körül járt. Azfka°Dta k«ébé9. ' ÍJ* “ P® b? n,em m" 'd‘,“n8P ellátogat valamely kávé- Bl ekling Antal tanár méltatta igen é rd e k e l 

Az ijedségtől megdermedve tekintetlek vissza ház >a vagy vendéglőbe s ily módon jőve- előadás keretében,
a szülők: delemlóbblelét ,s eme leguiabban támadt — A város tanácsterméből. Csák tomp f i

— Oh, menyei Atyánk! Mi lesz most?! .. »szükségletére« teljesen (elhasználja, akkor város folyó hó 17-én közgyűlést tartoll-B
Megtudja n gyermek a csalást . . fennti példában többé szó nem lehet a ta- melynek során elhatározták houv a város*

— Éd.s jó anyám ! -  rebegte szent sóhaj- karékosságról, dacara annak, hogy az „lkai- * fürészIMen la tő h l;^ ^ V .« ii 1 ^ * 1
lássál a fiú s csókot leheli a keretbe telt tiszta, ma7(ll| m . , , . « , ló u z á m á i . - . , -  ..n.oia«,z i uresztebp lakóhaza, előtt az ОГ. s
fehér lapra, melyen most is ép úgy látta édes- . |á . . , .. . . . ve* menlén készülő gvalog|áró előtti terül« И
anyja arcképét, mint előbb az elégelt képen. b ározotl jövedelemtöbblet éretett el. az előző megállapodás értelmében f* Itöllv*

Van a takarékosságnak egy érdekes s a gya|ogjaró szélén szükséges lo lyókáll^
-------------  faja, melyei dr. Carl v. Manteuffel »Das SU, Továbbá elhatározták, hogy a város • ]

Csáktornya, 1913. december 21. ________________ »MURAKÖZ«_______________________________________________ b L szánig



Csáktornya, 19 13 . december 2 1. M U R AKÖ Z ö l.  szám.

szükséges jégkészletet az 1914-ik évben is 
Sztrahia téstvérek-cégtől szerzi be. A köz
utak felügyeletére Kristofics Károly és Sáírán 
Károly bírákat küldték ki, a pénztárvizsgá- 
lattal pedig Benedikt Ede, dr Kovács Lipót 
és Fejér Jenő városi képviselőket bízzák 
meg A számvizsgáló-bizottságba: Graner 
Miksa, Pátkai Jákó, Fejér Jenő, Mózes Ber
nal, Sztrahia Károly, Sirausz Sándor és 
Pelrics Ignác városi képviselőket választják. 
Az anyakönyvi di|ak címén befolyt összeget 
felerészben az anyakönyvvezető részére 
szavazzák meg. Majd névszerinti szavazás
sal eldöntik, hogy a rendelkezésre álló köz
pénzek mely takarékpénztárakba és mily 
arányban helyeztessenek el. Egyben kimond
ják, hogy az anyakönyvvezető akadályozta
tása esetében az anyakönyvbe a bevezeté
seket helyettese, az adóügyi jegyző is esz
közölhesse. A határozat lóváhagyás végett 
a vármegyei törvényhatósághoz terjesztetik 
fel A belügvnroiszterinm újhói megkeres- 
tetik, hogy az égetően szükséges II. segéd
jegyzői állást államsegéllyel szervezze. A 
Déli Vasút igazgatóságának a feltételes meg
állóhely létesítéséi illetőleg előterjesztett fel
tételeit a városi közgyűlés nem fogadja el.

— Kisorsolt esküdtek. A nagykanizsai 
kir. törvényszéknél a jövő évre esküdteknek 
kisorsolták Muraköz területéről Hajas József 
szállodást és Heinrich Miksa kereskedőt 
Csáktornyáról.

— Farsangi mulatság. A Csáktornyái 
Jótékony Nőegyesület jövő évi január 5-én! 
a Zrínyi-szálló nagytermében láncmulatság
gal és kolilloníigurákkal egybekötött lólékony- 
célú dominóestélyt rendez. Be’épő díj szemé
lyenként 2 K, családjegy 5 K. Kezdete este 
fél 9 órakor. FelűIRzetésekel, tekintettel a 
jótékony célra, köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz az egyesület elnöksége.

— öngyilkosság. Lobi Emil 18 éves 
pinkaíöldi születésű kereskedelmi alkalma
zott, Becsben lakó szülei tudta és beleegye
zése nélkül, Becsből Csáktornyára jött azon 
ürügy alatt, hogy itt lakó rokonait, Deutsch 
Salamon és Hirschsohr» Henrik kereskedőket 
meglátogassa. Meg is látogatta őket s 17-én 
délelőtt tőlük elbúcsúzott, hogy visszautazik 
Bécsbe. Lobi azonban ahelyett, hogy a vasúti 
állomásra ment volna, a Zrínyi-külvárosi 
sorompónál állást fogta It s amikor a l l  óra 
után az állomásról jövet a vonat arra ro
bogott, Lobi Emil a vonat elé dobla magái, 
melynek kerekei mellkasát kelté vágták 
Löbl szüleinek gyanús volt fiúk ellünése s 
Csáktornyára táviratoztak, hogy itt a fiú 
után tudakozódjanak. Azonban mire a Csák
tornyái rokonok a táviratot megkapták, Löbl 
már öngyilkos lett. A szélroncsolt hullát az 
izr. hullaházba szállították sellemetlék, anélkül, 
hogy felboncolták volna.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvetlenül 
kell. Ha e névre »Réihy« ögydünk, úgy nem csa
lódunk, hanem eredeti pemetefű-cukorkát kapunk 
60 fi lérért, még pedig egy kedvelt régi ma»nar 
háziéért, mely köhögés rekedtség és hurutos bán- 
taltnak sok ezer esetében oly kitünően bevált. 
Egyedüli készítő: Rélhy Béla gyógyszerész, Békés
csaba.

— Állandó mozi. A Heinrich Miksa-féle 
Rákóci-ttlcai állandó moziban a mull heti 
vasárnapi sláger Az asszony hatalma, egy 
kalp.ndornő története, dráma volt. Szerdán 
A megtért fiú drámát hozták színre. A ki
egészítő programm pontjai : Az asszonyok 
kedvence és Polidor s az elefánt humoros 
előadások voltak, azonkívül Válás után egy

felvonásos dramolelt is. Érdekes voltak a 
Gaumont híradó aktuális képei is. A válás 
után főszerepét Psylander Waldemar játszotta.

— Vasúti megálló. A tanítóképző-in
tézet melletti 40 ik &z. örháznál létesítendő 
vasúti megálló ügye ismét zátonyra került. 
És p»dig a déli vasút igazgatóságának túl
zott követelményei miatt, melyeket a város 
közönsége semmikép sem akceptálhat. A 
déli vasút ugyanis erővel azt akarja, hogy 

I itt egy, minden kényelmet kielégítő rendes 
I pályaudvar létesüljön, természetesen a város
költségén. Ezért semmikép nem járúl ahhoz, 
hogy itt egy feltéletes megálló létesüljön, 
hanem 41 ezer koronát kér a város közön
ségétől, hogy a 40-ik őrháznál létesített 
megállónak rendes várólermei, podgyászfeladó 
stb. helyiségei legyenek a rendes és nem 
feltételes forgalom lebonyolítására. Persze, 
hogy a város közönsége az ily túlhajtott 
követelésekhez nem járulhat s türelemmel 
bevárja azt az időpontot, amikor magától 

I létesül a személyi pályaudvar ott, ahol an- 
j nuk a helye — a 40-ik sz őrház mellett. 
Addig is azoubau ismételve hangsulyoztal- 
juk, hogy egyelőre a Máv. megállójával is 

i beérjük, aminek megvalósulása elé akkora 
akadályok nem gördülhetnek, mint a déli 
vasút részéről.

— Katonák karácsonyi szabadsága. Bécs
bői lelcnlik, hogy ina megjelent a hadügy
miniszter rendelete, mely a csapaltest-pa- 
rancsnokokal ula-ílja, hogy az idén a kato
náknak a karácsonyi ünnepek alatt hosszabb 
szabadságot adjanak, mint az előző évben. 
A katonák karácsonyi szabadsága 20-án 
délben kezdődik és tanuár 2-án délben vég
ződhetik.

— Figyelmeztetés. A pécsi postatáv. 
gazgalóság mull hó 24-én, 62565 sz. alatt 
kelt rendeletével figyelmezteli az Új táv
beszélőként belépni óhajtókat, hogy január 
1-101 az előfizetési díjak aszerint fognak 
alakulni, hogy az illető központnak hány 
előfizetője van s előfizetni csak a helyi 
beszélgetésekre lesz lehetséges A környék
beli és törvényhatósági hálózatok előrelát
hatólag meg-zünnek s az újból megállapí
tandó előfizetési díjak csakis a helyi be
szélgetésekre fognak jogosítani ; más köz
pontok előfizetőivel minden beszélgetés csakis 
külön-külön fizetendő alacsony díj ellenében 
lesz folytatható.

— Karácsony előtti munkaszünet fel 
függesztése. Az OMKE még novemberben 
előterjesztést telt a kereskedelmi miniszter
nek, hogy az ez évi december 21-ére eső 
karácr-ony előtti vasárnapon lüggessze föl a 
munkaszünetet a vidékre nézve is. A minisz
ter eleinte elzárkózott ennek a kérelemnek 
teljesítése elől, de ismételt előterjesztés föl у- 
Ián most arról értesíti az OMKE I, hogy az 
általánosan érezhető nyomasztó gazdasági 
helyzet és üzleti pangás enyhítése érdekében 
kivételesen megengedi, hogy az ez évi de
cember 21 éré eső vasárnapon az ipari és 
kereskedelmi árusítás és házhoz szállítás az 
ország * gész területén este 6 óráig végez
hető legyen.

— Baromfi, nyúl, galamb- és ebte 
nyósztök szövetsége. A haszon és díszállat- 
tenyésztők jövedelmének fokozása szempont
jából igen tonlos a szövetkezés, amely vala
mennyi magyar baromfi-, nyul-, galamb-, 
kanári- és ebtenyésztő egyesülését célozza. 
A most megal kulóban levő Magyar Tenyésztő 
Szövetség kizárólag a tenyészanyag értéke

sítését tűzte ki céljáúl. Kiállítás helyett 
nagyarányú vásárokat tog rendezni, még 
pedig külföldi és hazai vásárlók bevonásával, 
hogy a tenyésztők jövedelmét tekintélyesen 
emelje. A jelentkezések befejezése ulán meg
kezdődik a tenyésztők szövetségének megyei 
központok szerint való szervezése, úgy hogy 
már a jövő évben Bécsben, Budapesten, 
Pécsett, Pozsonyban, Kassán. Szegeden, Deb- 

; recenben, Aradon, Nagyváradon. Temesváron 
• és Kolozsváron nagyszabású vásárokat ren
deznek. A M-gyar Tenyésztő Szövetség fel
kéri tehát városunk és környékünk baromfi-, 

j nyúl-, galamb-, kanári- és ebtenyésztőit és 
állatkedvelöit, hogy pontos címük közlésével 
jelentkezzenek dr. Kovács Dem s úrnál (Bu
dapest, IV., Sarkantyus u. 3 ) annál is in
kább, mert tagsági dfj nincsen s a központi, 
valamint vidéki alakuló közgyűléseket a 
közeli hónapokban meg akarják tartani.

— A „Trieszti Általános" vezérigazgató he
lyettese Eerenlheil Manó október 1-én elhagyta 
az Univer»alet és Triesztben elfoglalta új állását. 
Ehrentheil 10 évvel ezelőtt vette át a bécsi Uni
versale vezetéséi, mely akkor súlyos válsággal 
küzdőit és ez idő alatt a társaság ügyeit teljesen 
rendezte, sőt szilárd alapokra fektette. Ehrentheil- 
nek Triesztbe való visszaérkezése nagy örömet 
okozott és légi kollégái meleg szeretettel és nagy 
ovációval fogadták. Ehrentheil egyelőre az »Uni
versale« ügyeit továbbra is vezetni fogja.

— Letartóztatott álpostáe. A Csáktor
nyái halárrendőrség a hél folyamán egy 
postásruhába öltözött fiatalembert tarlóztatott • 
le, ekéről elfogatási! alkalmával az a hir 
térjem el, hogy azonos egy sikkasztóval, 
aki nagymérvű lopás után Nagykanizsáról 
eltűnt. Pedig a kihallgatás során kitűnt, hogy
a letartóztatott Nemés József nem is postás, 
hanem budapesti feslősegéd volt, aki azért 
járt erre, hogy Varasdra utazzék ottani ked
vese meglátogatására. Vallomása szerint azért 
öltözködött poslásruhába, hogy állítólagos 
hivatalos elfoglaltsága címén kedvesétől ha
marább megszabadulhasson. A határrendőr
ség, miután vallomásának valódiságáról meg
győződön, két napig tartott vizsgálati fog
sága ulán Nemes Józsefet szahadon bocsá
totta s a vizsgálat során tőle lefoglalt taka
rékpénztári könyvecskét és készpénzt neki 
visszaadta.

— Népesedési statisztika. Zalavárme- 
gyében ez év harmadik negyedében a sza
porodás 1890 lélekben mutatkozik Ez alka
lommal is a muraközi két |árás vezet. Mert 
a perlaki járásban összesen 600, a Csáktor
nyáiban 482 gyermek született: meghalt 
pedig az elsőben 273, az utóbbiban 237 
egyén. A szaporodás a perlaki járásban 54 5e/«» 
a Csáktornyáiban 50 8%*™ rúg.

— A  vármegye termése. Az alispán
jelentése szerint ebben az évben Zalavórme- 
gyéhen katasztrális holdanként búza termett 
állag 81. rozs 6 6, árpa 7 6, zab 6 9, tengeri 
115 és burgonya 49 6 métermázsa. A Csák
tornyái és perlaki járásban termett búza 7 6,
7 7 ; rozs 6 6, 6 7 ; árpa 7, 6 3 : zab 6 5, 6 ; 
tengeri 15 3, 13 5 ; burgonya 46 6, 39 6 mé
termázsa.

— Negyven koronán aluli perben feleb- 
bezési ítélet bélyegmentes. A m. kir. pénz
ügyminiszter 1913 évi 36023. számú kör
rendeleté szerint, a községi bíróság előtt 
ítélettel elintézett, de onnan a kir. járásbíró
ság elé vili és ott folytatólag tárgyalt pere* 
ügyekben a kir. járásbfróságok által hozott 
ítéletek bélyegmentesek.



A takarékosság az a mesterségesen irá
nyított vagy ösztönszerűen jelentkező törek
vés, hogy vagyonunk megműveléséből vagy 
szellemi javaink értékesítéséből származó 
jövedelmeink egy részét, szükségleteink meg
szorítása útján, félretegyük, azaz »megspó
roljuk.« Minden takarékosság ezek után 
vagyonszaporulattal jár, amely vagyonszapo- 
rulat, a szükségletek megszorításával együtt, 
a takarékosság leglényegesebb kelléke.

Nem minden vagyonszaporutat szár
mazik azonban kizárólag a takarékosságból 
s a szükségletek nem minden egyes meg 
szorítása jár vagyonunk gyarapodásával.

Örökség, hozomány, ajándékozás vagy 
nagyobb nyereményekre jogosító értékpapírok 
birtoka nagyon sokszor óriási mértékű va- 
gyousz uporulalot idéz elő anélkül, hogy 
benne a takarékossaguak magának akár
milyen csekély szerepe is lett volna.

Cs kis a szükségletek megszorítása után 
elért vagyonemeikedést tekinthetjük »meg
takarított vagyonnak« s csakis azt az ösztön- 
szerű vagy külső tényezők által mestersé-1 
gesun felidézett és irányított törekvést ne
vezhetjük a szó igazi értelmében vett taka
rékosságnak, mely a különféle szükségletek 
megszorítása útján vezeti el az embert a 
vagyonszaporulat kellemes állomáshelyére.

Ámde melyek azok a szükségletek, me
lyeknek megszorítása útján takarékoskod
nunk lehel.

A szükségletek általában kétfélék :
Olyanok, melyek a létfenntartással, az 

ember megélhetésével szorosan összefüggnek 
s olyanok, melyek csak az élet kellemessé, 
elviselhetőbbé teleiére szolgálnak.

Az elsőket létezésének első pillanatától 
kezdve ismerte az ember, az utóbbiakatj 
szellemi képességeinek lökéletesbílésével, in-1 
telligánciájának emelkedésével önönmaga te
remtette meg.

iniriádjai hocsálák le tündöklő fénysugaraikat. S 
bent a hajlékokban pedig a/, égi csillagoknál is 
fényesebb földi csillagok, a Jézuskát váró, leső 
boldog gyermekszemek áraszták a mindennél ra- i 
gyogóbb s csillogóbb fényt: a szeretet örök fényét.

— Mit hozzon neked a Jézuska? — kér
dezték a szülők a kis világtalan fiútól.

A gyermek rövid gondolkozás után azt fe
lelte, kogy 6 azt kéri Jézuskától, gyógyítsa meg 
az ő szemét, hogy lásson.

— Hiszed-e, hogy Jézuska meghozza szemed 
világát? — kérdezték a szülők nagy meghatott
sággal.

— Hiszem I — felelte rendíthetetlen hittel a 
fiú. — Én hiszek ő benne !

A szomszéd szobában csengelyü szólalt meg: 
Jézuska hivó szava. Rohant át a kis leánytestvér. 
Utána a világtalan fiú. Olt ragyogott a karácsonyfa, 
minden széppel, jóval megrakva. S a fiú öröm- 
sikolyt hallatva felkiáltott:

— Oh, Jézuskám, látok ! Látom a karácsony
fát s mindent! . . .

És amint megszabadult a kínos homály biro
dalmából, első gondolata is édesanyja arcképe 
kórűl járt. Azt kapta kezébe . . .

Az ijedségtől megdermedve tekintettek vissza 
a szülők:

— Oh, menyei Atyánk! Mi lesz m ost?! .. 
Megtudja a gyermek a csalást . . .

— Édes jó anyám ! — rebegte szent sóhaj
tással a fiú s csókot lehelt a keretbe tett tiszta, 
fehér lapra, melyen most is ép úgy látta édes
anyja arcképét, mint előbb az elégett képen.

A megélhetéssel szorosan összefüggő 
' szükségletek közé számítjuk általában az 

étkezést, a ruházkodást, a lakást ; az élet 
könnyebbé, kellemesebbé léteiére szolgáló 
szükségletek közé pedig régebben a kezdet
leges utakat, primitív vízi-járműveket, ina 
már pompás köútakal, óriási gőzhajókat,; 
továbbá vasúlakat, repülőgépeket, léghajókat,, 
postát, telefont, táviról, szóval mindazt a| 
rengeteg sok technikai berendezést, mellyel 
ma már bennünket az emberi elme csodá-; 
latos alkotóképessége ellátott.

Ugyancsak az utóbbiakhoz tartoznak 
azok a szellemi táplálékok, melyekkel az 
ember a fejlődés folyamán támadt s lassú 
tempóban növekedő kullúréhséget elégíti ki: 
— az olvasás, zene. utazás, szinház stb.

Mindezek a szükségletek tehát nem el-( 
engedhetellen feltételei a létfenntartásnak, a 
megélhetésnek, hiszen nélkülök évezredeken 
ál élt az emberiség, míg a táplálkozás, ru
házkodás és lakás szükségleteinek kielégítése; 
nélkül ma már jóformán el sem képzelhető, 
az élet.

Сзак természetes ezek után, hogy a 
megélhetéssel szorosan összefüggő szükség
letek megszorítása sokkal nehezebb, mint a) 
többieké s hogy épen ezért a takarékossági 
gyakorlati megnyilvánulása is legtöbbször: 
az élet kellemesebbe, elviselhetőbbé tételére' 
szolgáló szükségletek megszorítása úiján el-: 
ért vagyonszaporulatban jut kifejezésre.

A takarékosság lényege szempontjából 
nem fontos az, hogy a kétféle szükséglet, 
közűi melyiknek a megszorításából áll elő 
a vagyonszaporulat. Fontos azonban, hegy 
ez a vagyonszaporodá* ne alkalomszerű, 
hanem állandó legyen. Tehát nem a szük
ségleteknek egy bizonyos :d< ig tarló, hanem j 
rendszeres, huzamosabb időre kiható meg
szorításával fejezzük csak ki híven a taka
rékosság fogalmát.

A kifejtett munka ns üzemi tevékeny
ség nagyobb mértéke út|án elért jövedelem
többlet nem a takarékosság eredménye.

Ha például valamely munkás, ki eddig 
napi 8 órát dolgozott s ezért munkanapokon 
napi 4 koronái keresett, ezentúl a napi- 
munkaidőt 2 órával meghosszabbítja, úgy, 
mondjuk, munkanaponként bevételeit 1 ko
ronával megnagyobbítja. Még sem lesz ez 
azonban takarékos>ágnnk mmő-íthelő, ha ez 
a munkás például az Ő napi egy koronás 
munkabértöbbletét táplálkozásra vagy egyéb 
szükségletekre teljesen felhasználja.

Valamely iparos, ki eddig 2 segéddel 
dolgozol!, kiterjeszti kis ipara üzemét. Két 
újabb segédet fogad, miáltal termelő képes
ségét s közvetve jövedelmét is fokozza. Itt 
tehát vagyonszaporulatról is van szó s 
mégis jele:: esetben takarékosságról csak 
úgy beszélhetünk, ha ez az iparos az üzemi 
teljesítőképesség növekedésével járó va- 
gyonszaporulatot saját szükségleteire teljesen 
fel nem használja, hanem annak egy részét 
mint megspórolt vagyont, -élrerakja. De ha 
ez az iparos, mondjuk, az eddigi szokásától 
eltérően, ezentúl nem hetenkint egyszer, 
hanem mindennap ellátogat valamely kávé
házba vagy vendéglőbe s ily módon jöve
delemtöbbletét is eme legújabban támadt 
»szükségletére« teljesen lehasználja, akkor 
fennti példában löbbé szó nem lehet a ta
karékosságról, dacara annak, hogy az alkal
mazott munkaerők létszámának emelésével 
határozott jövedelemtöbblet éretett el.

Van a takarékosságnak egy érdekes 
faja, melyei dr. Carl v. Manteuííel »Das

Sparen« című munkájában »Technisches 
Sparen«-nak, technikai takarékosságnak ne
vezett el.

A takarékosság e neménél vagyonsza- 
porulatot nem a szükségletek megszorításá
val, hanem azok kielégítésére szolgáló esz
közök vagy tárgyak olyan célszerű elrende
zésével vagy beosztásával érünk el, mely 
mellett a szükségleteknek hasonló mértékű 
kielégítése kevesebb vagy olcsóbb anyaggal 
lehetséges.

Egy nagyobb 5 szobás lakást például 
eddig szobánként külöu-külön kályhával 
melegítettünk fel, miáltal úgy a kályhákra 
magukra, mint a tüzelő anyagra rengeteg 
sokat költöttünk

Technikailag takarékoskodunk most már, 
ha fennti lakásunkat központi fűtéssel látjuk 
el, mely mellett úgy az anyagban, mint a 
fűtőeszközökben jelentékeny megtakarítás
hoz érünk el.

Nem szorítottuk meg tehát szükségle
teinket, mert nem mondtunk le arról az 
igényünkről, !mgy mind az öt szobát állan
dóan fűtve lássuk s mégis a központi fűtő
kályha beállításával nagy mértékben taka
rékoskodtunk.

A takarékosság elsősorban is egyéni 
tulajdonság, de vann< к egész nemzetek, me
lyeknek legjellegzetesebb nemzeti tulajdon
ságai közt előkelő hely ilUti meg a takaré
kosságot.

Svájc, Franciaország teresek takarékos
ságukról, viszont a németek es angolok már 
kevésbé ismerik ezt a hasznos, jó tulaj
donságot.

(Folytatása köv.)

к С к О N F É L É K.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 

C-ury Mihály győri törvényszéki telekkönyv- 
vezelőt jelenlegi alkalmazása helyén a Vili. 
fizetési osztályba surozott telek könyv v ezetöve 
nevezte ki.

— Adomány. Özv Csikvándi Mártonná 
úrasszony 10 К-l adományozott a nőegyesület 
álUI rendezett karácsonyi gyűjtés к egé?zí- 
lésere. Amiért a nőegyesület elnöksége halás 
köszönetét tolmácsolja.

— Eljegyzés. Pozsogár Ilonka alsólendvai 
tanítónőt eljegyezte dr. Nétnethy Vilmos 
Alsólendvárói.

— Eötvös Ünnepély. Báró Eötvös Jó
zsefnek, и nagy költő, bölcsész és állam
férfid szüleié enek század к évlordulóját az 
ország lobbi kultúrintézményeihez hasonlóan 
a helybeli állami tanítóképző-intézetben is 
megünnepelték. Az ünnepély a következő 
programul szerint folyt le : Végrendelet, 
enekelle az iljúsági énekkar; Vár és kunyhó, 
melodráma — szavalta Lantos János IV. é. 
növendék Karhuczky Emil IV. é. növ. zongora- 
kiséiete melleit; Búcsú, énekelte az ifjúsági 
énekkar. Eötvös József báró kiváló érd meit, 
melyekei mint kuitúrpolitikus elsősorban a 
hazai népoktatás fellendítése körű! szerzett, 
Bl ekling Anial tanár méltatta igen érdekes 
előadás keretében.

— A város tanácsterméből. Csáktornya 
város folyó hó 17-én közgyűlést tartott, 
melynek során elhatározták, hogy a város 
a fűrésztelep lakóházai előtt az országút 
mentén készülő gyalogjáró előtti területet 
az előző megállapodás értelmében feltölteti 
s a gyalogjáró szélén szükséges folyókái léte
síti Továbbá elhatározták, hogy a város a
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szükséges jégkészletet az 1914-ik évben is 
Sztrahia téstvérefe-cégtől szerzi be. A köz
utak felügyeletére Kristofics Károly és Sáírán 
Károly bírákat küldték ki, a pénztárvizsgá
lattal pedig Benedikt Ede, dr Kovács Lipót 
és Fejér Jenő városi képviselőket bizzák 
meg A számvizsgáló-bizottságba: Graner 
Miksa, Pátkai Jákó, Fejér Jenő, Mózes Ber- 
nát, Sztrahia Károly, Sirausz Sándor és 
Petries Ignác városi képviselőket választják. 
Az anyakönyvi dijak címén befolyt összeget 
felerészben az anyakönyvvezető részére 
szavazzák meg. Majd névszerinti szavazás
sal eldöntik, hogy a rendelkezésre álló köz
pénzek mely takarékpénztárakba és mily 
arányban helyeztessenek el. Egyben kimond
ják, hogy az anyakönyvvezető akadályozta
tása esetében az anyakönyvbe a bevezeté
seket helyettese, az adóügyi jegyző is esz
közölhesse. A határozat jóváhagyás végett 
a vármegyei törvényhatósághoz terjesztetik 
tel. A belügyminisztérium újból megkeres 
tetik, hogy az égetően szükséges II. segéd
jegyzői állást államsegéllyel szervezze. A 
Déli Vasút igazgatóságának a feltételes meg
állóhely létesítését illetőleg előterjesztett fel
tételeit a városi közgyűlés nem fogadja el.

— Kisorsolt esküdtek. A nagykanizsai 
kir. törvényszéknél a jövő évre esküdteknek 
kisorsolták Muraköz területéről Ha|as József 
szállodást és Heinrich Miksa kereskedőt 
Csáktornyáról.

— Farsangi mulatság. A Csáktornyái 
Jótékony Nőegyesület jövő évi január 5-én 
a Zrínyi-szálló nagytermében láncmulatság
gal és kotillonfigurákkal egybekötött lótékony- 
célú dominóestélyt rendez. Be'épő díj szemé
lyenként 2 K, családjegy 5 K. Kezdete este 
fél 9 órakor. Felűlfizetéseket, tekintettel a 
jótékony célra, köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz az egyesület elnöksége.

— öngyilkosság. Löbl Emil 18 éves 
pinkaföldi születésű kereskedelmi alkalma
zott, Becsben lakó szülei tudta és beleegye
zése nélkül, Becsből Csáktornyára jött azon 
ürügy alatt, hogy itt lakó rokonait, Deutsch 
Salamon és Hirschsohn Henrik kereskedőket 
meglátogassa. Meg is látogatta őket s 17-én 
délelőtt tőlük elbúcsúzott, hogy visszautazik 
Bécsbe. Löbl azonban ahelyett, hogy a vasúti 
állumásra ment volna, a Zrínyi-külvárosi 
sorompónál állást foglalt s amikor a 11 óra 
után az állomásról jövet a vonat arra ro
bogott, Löbl Emil a vonat elé dobta magát, 
melynek kerekei mellkasát kelté vágták 
Löbl szüleinek gyanús volt fiúk eltűnése s 
Csáktornyára táviratoztak, hogy itt a fiú 
után tudakozódjanak. Azonban mire a Csák
tornyái rokonok a táviratot megkapták, Löbl 
már öngyilkos lett. A szétroncsolt hullát az 
tzr. hullaházba szállították seltemették, anélkül, 
hogy felboncolták volna.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvetlenül 
kell. Ha e névre »Réihy« ügyelünk, úgy nem csa
lódunk, hanem eredeti pemeiefü-enkorkát kapunk 
60 fi lérért, még pedig egy kedvelt régi matrvar 
háziszert, mely köhögés rekedtség és hurulos bán- 
tahnak sok ezer esetében oly kitünően bevált. 
Egyedüli készítő: Réthy Béla gyógyszerész, Békés
csaba.

— Állandó mozi. A Heinrich Miksa-féle 
Rákóci-utcai állandó moziban a mull heti 
vasárnapi sláger Az asszony hatalma, egy 
kalp.ndornő története, dráma volt. Szerdán 
A megtért fiú drámát hozták színre. A ki
egészítő programm pontjai : Az asszonyok 
kedvence és Polidor s az elefánt humoros 
előadások voltak, azonkívül Tálés után egy

felvonásos dramolell is. Érdekes voltak a 
Gaumont híradó aktuábs képei is. A válás 
után főszerepét Psylander Waldemar játszotta.

— Vasúti megálló. A tanítóképző-in
tézet melletti 40 ik sz. őrháznál létesítendő 
vasúti megálló ügye ismét zátonyra került. 
És pedig a déli vasút igazgatóságának túl
zott követelményei miatt, melyeket a város 
közönsége semmikép sem akceptálhat. A 
déli vasút ugyanis erővel azt akarja, hogy 
itt egy, minden kényelmet kielégítő rendes 
pályaudvar létesüljön, természetesen a város 
költségén. Ezért semmikép nem járúl ahhoz, 
hogy itt egy feltételes megálló létesüljön, 
hanem 41 ezer koronát kér a város közön
ségétől, hogy a 40-ik őrháznál létesített 
megállónak rendes várótermei, podgyászfeladó 
slb. helyiségei legyenek a rendes és nem 
feltételes lorgalom lebonyolítására. Persze, 
hogy a város közönsége az ily túlhajtott 
követelésekhez nem járulhat s türelemmel 
bevárja azt az időpontot, amikor magától 
létesül a személyi pályaudvar otl, ahol an
nak a helye — a 40-ik sz őrház melleit. 
Addig is azonban ismételve hangsulyoztat- 
juk, hogy egyelőre a Máv. megállójával is 
beérjük, aminek megvalósulása elé akkora 
akadályok nem gördülhetnek, mint a déli 
va>út részéről.

— Katonák karácsonyi szabadsága. Bécs 
bői jelentik, hogy ma megjelent a hadügy
miniszter rendelete, mely a csapattest pa
rancsnokokat ula-ítja, hogy az idén a kato
náknak a karácsonyi ünnepek alatt hosszabb 
szabadságot adjanak, mint az előző évben. 
A katonák karácsonyi szabadsága 20-án 
délben kezdődik és január 2-án délben vég
ződhetik.

— Figyelmeztetés. A pécsi postatáv. 
gazgalóság múlt hó 24-én, 62565 sz. alatt 
kelt rendeletével figyelmezteti az új táv
beszélőként belépni óhajtókat, hogy január 
1 tői az előfizetési díjak aszerint fognak 
alakulni, hogy az illető központnak hány 
előfizetője van s előfizetni csak a helyi 
beszélgetésekre lesz lehetséges A környék
beli és törvényhatósági hálózatok előrelát
hatólag meg-zünnek s ;<z újból megállapí 
tandó előfizetési díjak csakis a helyi be
szélgetésekre fognak jogosítani ; más köz
pontok előfizetőivel minden beszélgetés csakis 
külön-kiiiön fizetendő alacsony díj ellenében 
|e*z folytatható.

— Karácsony előtti munkaszünet fel
függesztése. Az OMKE még novemberben 
előterjesztést tett a kereskedelmi miniszter
nek, hogy az ez évi december 21-ére eső 
karácsony előtti vasárnapon lüggessze föl a 
munkaszünetet a vidékre nézve is. A minisz
ter eleinte elzárkózott ennek a kérelemnek 
te.ijesilése elől, de ismételt előterjesztés föl у 
tán most arról értesíti az OMKE I, hegy az 
általánosan érezhető nyomasztó gazdasági 
helyzet és üzleti pangás enyhítése érdekében 
kivételesen megengedi, hogy az ez évi de
cember 21 éré eső vasárnapon az ipari és 
kereskedelmi árusítás és házhoz szállítás az 
ország • gész területén esle 6 óráig végez- 
helő legyen.

— Baromfi, nyúl-, galamb- és ebte 
nyésztök szövetsége. A haszon- és díszállat- 
tenyésztők jövedelmének fokozása szempont
jából igen fontos a szövetkezés, amely vala
mennyi magyar baromfi-, nyul-, galamb-, 
kanári- és ebtenyészlő egyesülését célozza. 
A most megal kulóban levő Magyar Tenyésztő 
Szövetség kizárólag a tenyészanyag értéke

sítését tűzte ki céljáúl. Kiállítás helyett 
nagyarányú vásárokat fog rendezni, még 
pedig külföldi és hazai vásárlók bevonásával, 
hogy a tenyésztők jövedelmét tekintélyesen 
emelje. A jelentkezések befejezése után meg
kezdődik a tenyésztők szövetségének megyei 
központok szerint való szervezése, úgy hogy 
már a jövő évben Becsben, Budapesteu, 
Pécsett, Pozsonyban, Kassán. Szegeden, Deb
recenben, Aradon, Nagyváradon. Temesváron 
és Kolozsváron nagyszabású vásárokat ren
deznek. A Magyar Tenyésztő Szövetség fel
kéri tehát városunk és környékünk baromfi-, 
nyul-, galamb-, kanári- és ebtenyésztőit és 
állatkedvelöit, hogy pontos címük közlésével 
jelentkezzenek dr. Kovács Dém s úrnál (Bu
dapest, IV., Sarkantyus u. 3 ) annál is in
kább, mert tagsági díj nincsen s a központi, 
valamint vidéki alakuló közgyűléseket a 
közeli hónapokban meg akarják tartani.

— A „Trieszti Általános" vezérigazgató he
lyettese Eirentheil Manó október 1-én elhagyta 
а г Univer^alet és Triesztben elfoglalta új állását. 
Ehrentheil 10 évvel ezelőtt vette .át a bécsi Uni
versale vezetését, mely akkor súlyos válsággal 
küzdött és ez idő alatt a társaság ügyeit teljesen 
rendezte, sőt szilárd alapokra fektette. Ehrentheil- 
nek Triesztbe való visszaérkezése nagy örömet 
okozott és régi kollégái meleg szeretettel és nagy 
ovációval foganták. Ehrentheil egyelőre az »Uni
versale« ügyeit továbbra is vezetni fogja.

— Letartóztatott álp08tá8. A Csáktor
nyái halárrendőrség a hét folyamán egy 
postásruhába öltözölt fiatalembert tartóztatott • 
le, tűdről elfogatása alkalmával az a hir 
terjWt el, hogy azonos egy sikkaszlóval, 
aki nagymérvű lopás után Nagykanizsáról 
eltűnt. Pedig a kihallgatás során kitűnt, hogy
a letartóztatott Nemés József nem is postás, 
hanem budapesti feslősegéd volt, aki azért 
járt erre, hogy Varasdra utazzék ottani ked
vese meglátogatására. Vallomása szerint azért 
öltözködött poslásruhába, hogy állítólagos 
hivatalos elfoglaltsága elmén kedvesétől ha
marább megszabadulhasson. A határrendör- 
ség, miután vallomásának valódiságáról meg
győződött, két napig tartott vizsgálati fog
sága ulán Nemes Józsefet szabadon bocsá
totta s a vizsgálat során tőle lefoglalt taka
rékpénztári könyvecskét és készpénzt neki 
visszaadta.

— Népesedési statisztika. Zalavárme- 
gyében ez év harmadik negyedében a sza
porodás 1890 lélekben mutatkozik Ez alka
lommal is a muraközi két járás vezet. Mert 
a perlaki járásban összesen 600, a Csáktor
nyáiban 482 gyermek született: meghalt 
pedig az elsőben 273, az utóbbiban 237 
egyén. A szaporodás a perlaki járásban 54 öe/«» 
a Csáktornyáiban 50 8e/o*ra rúg.

— A vármegye termese. Az alispán 
jelentése szerint ebben az évben Zalavárme- 
gyében kalaszlrális holdanként búza termett 
átlag 81. rozs 6 6, árpa 7 6, zab 6 9, tengeri 
115 és burgonya 49 6 métermázsa. A Csák
tornyái és perlaki járásban termett búza 7 6,
7 7 ; rozs 6 6, 6 7 ; árpa 7, 6 3 : zab 6 6, 6 ; 
tengeri 15 3, 13 5 ; burgonya 46 6, 39 6 mé
termázsa. -

— Negyven koronán aluli perben feleb- 
bezési ítélet bélyegmentes. A m. kir. pénz
ügyminiszter 1913. évi 36023. számú kör
rendeleté szerint, a községi biróság elölt 
ítélettel elintézett, de onnan a kir. járásbíró
ság elé vitt és ott folytatólag tárgyalt pere* 
ügyekben a kir. járásbíróságok által hozott 
ítéletek bélyegmentesek.
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N a  SV eti v e é e r .  mer siromaStvo. Ravno zato vnogipul zagre Néje samo zalo lati? ь 0 Р  *

Siju, napnmer rajéi idu krast, samo da se veC predjim David kralj ff».»'.’ s ' ’
»Sreéne svetke Zelim!« S vekSinoma siromagtVa réáiju. Takvi su, как je ouo malo i zato, da ovu réé »Betlehem# . *

tak se vklanjate jeden, drugomu, kad se n a k 0j e nece Vra tvo prijeli vu vusta, kruha zlamenuje. Zato je odv’éka BetfehbaJ* 
sveti veéer zidete. Так varn i mi Zelimo, to j erjj0 je 2uhko i poleg tóga ga vekSa nevolja si zebrái za rodjeno mesto, da dovéka vu
pak zlamenuje, da se vcselimo i mi, ako p0stjgne, morebiti i smrt. Mi spametneSi kruhu, kakti vu jedni siromaSki hiZiéki bude
nikoga nikakva nevolja nepostigne na ove moramo biti i za najvekáe zlo gréha derZali stanuval
dane I da svaki vu radosti l vu zadovoljSémi jj njPg;i se vu sva|<jm poloZaju habati Puno S;<d véé znamo, kaj je nam Betlehem,
more svojim obiteljom boZiéne dneve s p r e -^  lakv,h? k()ji bogatstvo i drugo svakojaéko 0n kruh, pod kojim uiegvo télu i krv aldu-
vodl 1 \ veselje derZiju za najbolSe dobro i blaZenstvo. jemo pod svetorn meSum. Koj to veruje

To nam Zeh i sain JezuS, za koga si j , ,zug ng samo, da nam Zeli bogatstvo i ve- sreCen i blaZeni je.
na ov dan tak mislimo, da dalko na izhodu: se|je nego nam i da, ako samo hoéemo, ma- Vnoci su koii io$ to neveruieiu кчк
leZi vu betlehemski Stalicu vu jaslicah. kakti k vaki d g amo me2V0 boc lstvo néie У g r °  * .. . . 1J ' ’ ,I loir Kar VdK Udn öamü megvo m g isivo neje gu né veruvali mti znali betlehemski sta-
malo deteáce. I on se veseli, da se tak zmiS- iakvo je na zemlji, koje vkrasti moCi. novlllkl \e*. v„ |пг2п gia|.ci Jedina
lavamo zanjega. barem istina, da je on tak ’ J novmki, Sto leZi vu mrzli Slaiici. Jedina
vnogo m* njSi, как mi, ali stem bolje mo- Njegve dobrote i veselja né su lakva, mali Maria, njegov odhran.lel JoZef, past.n . 
ramo premisliti, как nas rad ima, da se je kak Krónika, komu je i najvekde veselje angieli su znali Sto je  doSel na svét vu 
samo zato rodil na svét da nam najboläi 2l,hko’ jerbo zna, da je zagreSd. R»-Cite s..ino, betlehemski Stalici. Bl.zu dvé jezero lét je 

. prijrttelj more biti i da samo zato je doSel za kol,ko bl Vl Pгoda,l betlehemeku fttalicu.i véé tomu. pak i tak je |0<5 vnoZma nar-»da,
na svét, da zanas terpi i Zuhkom smrtjom vu k°j°Í se Jezu9 narod‘l ako bl vaí5a bl,H?l koÍ U) j° s 01,1 (lp,,es »everje. Al. bude doilo
nas odkupi. ** Ako bi vaäa duáa dopustila i nato napeljala, vréme. kad se njegve lééi spunile hndu:

Pokehdob pak je on naS najvekái pri- n,kaJ bois‘ I,pbl b‘,L kak Juda-  kti* )e Kr,s >Je,i‘>n past‘r ‘ jedne 0VCe!<
jatelj, zato i on nam to Zeli, kaj mi Zelimo l,,Sa izdal- ako bl za onu vréme b'h Mi se nemoremo toga nadiati, da bi to
braéi, rod.teljom: >Sreéne i zadovoljne svet- ^ive,h kad íe J**zuíova mali i njegov odh- doZiveti, ravno zato, kad jedenput na leto 
k e !«  Samo da ova njegva Zelja je vnogo un ité i sv. JoZef iskali su stana vu Betlehemu 0v lépi dan dojde, veseliti se moramo, как 
iskrena, как je céloga iiaroda na zemlji, ' da bl vaá bl1 on(,a Betlehem varas, ka j Ы 8P poboZni pastiri veselili, kad jim je 
jerbo ako nam on dobro Zeli,da nas nigdar vam bdo naJvekáe veselie? Póznám vas i éudnovata zvézda nazvestila, da se Odkupi-
vu nikakvim poloZiju nikakva ne^reCa ne- ZI,ami da rad ' imate JezuSeka, lo bi vam jPj| namdil. Как su pastiri daruvali Jezu-
postigne i da smo zanavék blaZeni. Gledite, bdo ,,a jv‘ k<5p verebe, da bi vi bili dali slana. \ m , moramo daruvati siromake,
siromak élovek za najvekéo nevolju ima da bl I)od vaS,m krovam stanuval bil Jézus hoöemo poboZna deca biti JezuSa i ako 
siromaStvo, betega, smrt. to nésu najvekée ‘ d<1 b' vu vaai hiZiéki bili spevali aiiKjeli : hoCemo, da uam Bog sreéno da zv< ráiti ove 
nevolje, jerbo to svaki sterpljivostjom pre- »Slava Bogu navisini, a mir ljudem boZiéne dane.
nesti more i mora. NajvekSa nevolja je : na n iz in i!« To veselje nebi za nikakvi kíné »Daj nam Bog, svim skupa, sreéne
gréh To nam on Zeli, da si éuvamo duSu bili odpustili. Braéa draga to veselje i toga svetke!«
od gréha. VnoZina ljudstva je na svétu, koji kinéa svaki dán si moremo prebnviti. Néje _____

v. . , v*x • is ta ra ?  A lak dugó sí i pri 2 «leih. Uviek ti Martin, kői je sad opet naglo priéel pulikati
\ e r o n ik in a  DOZlcniCtl. je b.lo pri ujih liepo i dobro, a sada te na dima i pipn na kamSu nameöéati. — »Gos-

»No, Veronika, kaj ée ti boZiéno die- Jpdan krhl nevesei! pri nj*h dalje — to ne- podme Bog more sve promieniti i sve na
teSce donesli? Ovak nagovorena, jedna liepa r;izmem * dobro dovesti. Sada gledaj samo, da ti
inlada dievojka, hitro se okrene i spazi Veronika sí rubcem zbriíe suzne óéi i BoZiéek nekaj liepoga donese. Sbogom Ve-
niekog, okolo Sestdeset godinah staroga muZa muC‘ da*Íe ronika !«
pred sobom, kojega sa srdaénim : »Je, — *Kaj se je mozbil dauas pri vas kaj »Sbogom Martin, pak — pak — ako
Martin, Bog stobom!« — pozdravi te mu РгфеЬ1о?« pita ju Martin na dalje. mi véé nikak nebude moguée pri 2alcih
ruku pruZi. — »PitaS me, kaj mi bude »No, i tér как se je pripetilo, moreá ostati, kaj o n d a --------- ?«
boZiéek donesel ? Ne muogo, kad sam sirota.« s> misliti « »Onda do|de$ к staromu M artinul«

»No, ali, 2alci te sigurno imadu rado . »Так, tak, — stara stvar? — ^o je.« * * *
— tebi nefali nikaj !« Martin je jóé hitrije pulkal íz svoje »JezuS M arija! Kakova lebudiéto je to

»No je, do sad je tak bilo — ali danas pipice na kratkein kaniéu te je od strane uéinila?« — Zakriéala je 2aléevka, kad je 
se je preokrenulo . . .  .« veli Veronika u od- pogledaval na Veromku, iz éijih oéiuh su prije dvadeset godinah vani na hodniku 
hadjanju potibo. — »Moj dragi Marlin« — ae »uze samo ónak spuöéale. svoje kuée naSla nieki culanjek, a u njem
ona starca pogleda prijazno u lice, — »no, »No, no, nemo) se piakati, Veronika« zamotano spavajuée novorodjeno diele, 
em tebi morém sve povedati — gledaj — — v«Ii Jo| Martin niekim hrapavim muklim >Tu je polag joS nekakovo pismo,« — 
koliko krat me Zelja vleée za nieéto saznati ßlasom — »ja to nemogu gledati. Ne^míS Veli 2alec, te razmota cedulju, na koj je 
о mom nepoznatom otcu. Makar nisam ni- «dvajati, to se joö sve da popraviti i u pravu nezgrapanemi slovi bilo napisano: 
kada topela glada niti nevolju, — to ipák koloteéinu dovesti; samo trpljivost!« ,2 a  volju na^ega dragoga Zveliöitelja,
nije опак как bi imalo biti . . . .  Ona prava Veronika je stepla svojom giaviconi na koj je ove nőéi takodjer kakti siromaSko 
ljubav, velim, как roditelji svoju diecu I j u be, zrak, da se neslaZe Martinovem razlaganjem, dieteSce na sviet doSel. smilujte se mojoj 
ona tali — — « Njezin glas je postáját sve pak veli: »Tu se véé nebude dalo puno puck ci, koja je ostala bez matere. Kríéena 
Zalostiiiji, a Martin je podjednom nekaj na popraviti, jer ja  sam bila i ostanem uviek je na ime Veronika te je diete poétenih, ali 
svojoj kratkoj luli imal za popravljati. siromaäko podmetnuto i onda nad|eno diele, siron.aSkih roditeljah. Ja  sam siromaSki 

»Taj nesreéni duhanski dim — как koje niti zna za svoje roditelje, niti za Sumski drvodelavec i nemam nikoga, tko bi 
samo ide vnos i voCi« mrmlal je. — »Je, domovinu.« se za toga mojega érveka zavzel. Bog ée
anda Veronika, jeli, sada si dvadeset godinah »To ti nemreS znati« — odgovori naglo vam naplatiti.«

к
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Prikaz od balkanskoga bója.
Od kraj bója svaki je tak misül, da 

turska vojska tak spuhne céloga balkans
koga saveza, как na jesen veter üstje. Как 
nebi bili to mislili, ako smo znali, da turska 
vlada éetinput toliko soldaőije zmore, как 
céli savez s onom pomoéjom, koju je od 
гиен dobil. Savez |e vu íme knZ* pod gél 
bója. tiral pák ga |e, как razbojrnk. NiAéi je 
ne misül, barem od srbov ne, kojt su naj- 
vekAu larmu delali, da bi proli turCinu mogli 
tak vojuvati, как su to sknéaü. Bulgarec je 
jedini b I, koj je vred'j zvuéeno soldaéiju 
imel, takodjer i gla,$9vltim vodje. Montenegro 
nikaj ne raö'^na, grki pák su s princom 
skup beif^’u pr.4j nekojom letorn pred tur-

1 turéine su saino europeiski vladari 
zastavili, da su r í  vu gréki glavni var.S 
Athén vudrili. Z kaj je túréin moral bója 
sgubiti, taki budemo yidli

PripelÜo se naprimer, da srb-kí áeregi 
bez brige I bez straha su iSü proti Kuma 
növi. Sami su se najbulje Oudili, da nepri- 
jatelja n gdi néma. Poleg toga sami mod 
sobom su zbuéeni bili, da как to more biti. 
tak su misliü, da turéini prevariti je hoCeju. 
Kak je ravno i od lur^ke strain i istma 
bilit. Vrü put je pelal po jedni dolini med 
•vigokami bregi. Po bregi gu^Care i silne 
Auiof. Napré рл ovim putu srbsk* konjaniki 
kaáem pod vodjom Peter kralja br.t'a, Pet- 
rovics Arzén he;Cega. Niti najmeuje su né 
misliü, da vu gu$C<>rah i po Sumah It skri- 
veíki glavni Sereg luréma, saino zorju éeka, 
da prevarjenoga srbskoga Serega do zidnjega 
éloveka dőli vudri. Slrahoviten plan je to 
bil od luré^na. Srbske strain, kője su napré 
I zboka bile, né su spazile uik.tj Srbi popé 
vajn, ravno tak. как i maii m S spiskanjom 
ide vu miSoluvku. Gusta megla je stala p»> 
bregah.

Zide sunce. ali samo pomalem more 
predrti m>'glii. Koji su se poéepouli, vidli 
su. da gizdav srbski Sereg vu veüki -*egur- 
noSn maSira po kcmmovskim putu N*paz* 
Ijivo Skropotaju stuk . Ravno po onim putu 
idu, na kojega su svi turski Stuki tiaperjéni

i vdolinu na cilani. Arzén hercegu se poéme 
kucati i koji okolo njega jaSeiu véli jim, da 
to nője dobro zlamenje.

PokaZe s rukom na brég i pregovori, 
da tarn na svaki naéin neprijatelj mora biti. 
JoS je né dovrSil govora, gromovni glas se 
zaéuje. Onda joä jeden, dva, tri, deset i как 
dab) od obedva kraljov sam brég hita! 
oguja, tak letiju Srapneli, как tuéa. Srapnel 
je strahovitna stvar, kad stuka oítfavi, onda 
stopram je pogibeljni, jerbo vu zraku se na 
hiljada komadov sproZi i na hiljada déla 
put smrti.

Tu je konec Zivljeiiju. Prevarili su srbsku 
armadiju. Straáe su krive, ко»-. su toliöue 
glase donesle, GiacUvi ^„jan ik i, pod kojemi 
su uQ sftd *t»nji tancaü, zmésaju se n^d 
straSuiti) praskanjom, skokorn jaAeju sím 

kam Átéri vidi. Sto zna kam? Isti na, 
d i nazat su se povratiü, samo da i odzaja 
su lehko odprta vrata neéimurni smrti. 
PeSiéki na brég se zaletiju. Tu se poéme 
konec Zivlenja, tu bude smrt tancala odve- 
selja. Proli bregu. Doklam bi na brég doöli, 
tak bi pocureli dőli, как na jesen muhe. 
Proti bregu jurisati danaánj^mo oruZ|u, to 
je gotovu umorstvo. Srbski áluki strélaju vu 
meglu, za éas previdiju, da zabadav se mu- 
éiju. Sam ) jedenput spaziju srbi, da na silno 
strélanje, od srbske srani skorom mAéi ne 
opadne dőli, Srapneli turski se zacépiju vu 
zemlju i inti jeden se ne sproZi. Megla se 
reztira t vidfctije turske regimenté, как se 
gibieju. Vu kolbm céü srbski Sereg leit, 
ravno na roti lurskun Atukom. Ali Srapnel 
se ne rezpoCi, od puákih kuglje nejdeju lak 
dalko. Videti je, da niti turski Srapnel), niti 
pák puAk** nevalaju nikaj. S puskáim zabadav 
cilaju turéini. Od srba neopadne dőli skorom 
niti jed» n élovek. Od loga ohrabiju se krvo 
loCne srbske o<4. Aló napré riad turéina. 
On Sereg, k j |e i-dsudjen bd na smrt, koj 
se véé kuáuval smrtjom, viteZki plazi na 
brég I sírom »Ski turéini od koraka, do ko
raka se vieéeju nazat, ostavijn najbolSe po- 
zicije I poéme se dvojbem bég.

Koji su to vidli tak piAeju, da turski 
sóidat) plakali síi se, как deZdj ; kriéaü su,

da zabadav délaju sve, ako Stuki i puSke 
nikaj nevalaju.

Srbi pák su sveeeljom doSli vu Ü$*- 
kübb, gde su vnogo municije, dobrih Stukov 
i dobrih puSkab zarobili.

Íz Kon&tantinapolja bi la je zppoved, da 
sve moderne puSke t friSke Srapnele naj 
daju vun iz magazinov, ali koji su dvaput 
Steli vraéuu zeit oruZje, stare puSke i neval- 
jane Srapnele su poslali regimenlom. Kad 
je Zalostna bitka, vu kojoj jeden srb nebi 
bil amel iiv  ostati, sgubljena bda, svi su 
vu Paris »koóiü.

T«k su turCini poleg bezduSnih odprav- 
nikov bitku za bitkom zgubili.

Так je, ako pevalja Sluk, nevalja pu$.
ka . . .  ,

KAJ JKJ^ÜVÜGA?
— S v im  n a s im  p o é tu v& n im  p r e d - 

p l a t n ik o m ,  ö i t a t e l j e m  i  s u r a d n ik o m  
s r e c n e  i  m i m é  b o z i c n e  s v e t k e  i e l j i m o .

— Kraljski obed. Mmuói tjeden эй 
delegatuSi, koji su Ijetos vu Becsű spraviSCe 
‘mell, pozvani su bili к kralju na obed. Pod 
obedom je kralj jako vesel bil i od svakoga 
delegátusa je nekaj pital. Naprimer Erdély 
je ovak odgovoril:

— C'slo dobro se éutim, samo starost 
mi veC vleée ramena !

— Kaj bi pák onda ja rekel? — zapita 
smejué kralj.

— Slarost ne visi od létah — odgovori 
Erdély. — Veli«wanstvo, üvala Bogu, joS su 
friAki i zdravi. Tomu se veseli denes 9Vaki 
élovek

Kralj sad popital sturoga barona Har
kányi Frigvesa, al. mu sin puno i teSkoga 
poäla ima. Sin mu je trgovaóki minister.

— Vnogo posla ima — odgovori atari 
Harkányi — ab zveseljom déla, jerbo zna, 
da Io je hasén orsagn.

Kralj se je joS dugó spominal s dele
gátust I к sakomu je imel jedno, dvé ra- 
dostne réci.

— »Szent Istvánc dreadnought
íz Trieszta piSeju, da letos budu npet jednu

Posüe kratkoga sím i tani govorenja, 
vzeü su sí Zalcevi to diele u ku6*. Em su 
bili bogali gospodari, a imali su samo jedno 
svoie diele, pet godinah staroga Stefrka. I 
ta mala Veronika se je tekorn goditiah raz- 
vila u baS liepu dievojku, kaj i ZdCevim 
pravo bilo, jer ona je bila i z\ dielo u kuéi 
pnkladna,

Zaléevi su Veromku vrlo rado imali te 
su Snjom liepu barataü* ali kad su opazili, 
se je n jih  »v deékn u Vero.iiku do dna zag 
ledal, onda se je poroddá bura u kuéi. Jer 
oni su sa Stefekom imali drug) plan. Siro- 
maSko uajdjeuo diete Veronika, nije im ni* 
как pasala za sne.hu Ali átefek je bil svoje 
glave te nije hotel popustiti.

»Onda mora puca íz kuée« — reklo se je.
»Onda idem I ja !«  — reée na to Őtefek.
»Samo idi, rád natrag doideS «
Danas je opet bila med njimi lakova 

svadja, i baA, kad je Veronika hotela u sobu, 
éula je joS pri vratih bivSa, 2alCeve rieéi, 
kojimi je Veroniku kakli najdjenoga faéuka 
imenoval, a Stefeku se razbaStmom grozil, 
ako od nje nepopusti.

.Dievojka je, как da ju tko tiera, bie-, 
Zala niz selo i za éas sva zasopljena pokuéi | 
na Martinovih vratih.

»Jeli si ti Veronika?« — oglasi se 
Martin — »Hódi samo nutar, pák si malo 
i dpoéini. No pák kaj mi novoga poveS?«

Ona skuro niti nije mogla govoriti od 
/asopljenja, a sada na jedan krat ud rí u 
piáé. Marliuu takodjer uavriju лиге na óéi, 
makar i nije joS ni zna! zakaj. Kouaéno je 
и sobi malo mir nastal i sada se Murliu 
sedne poleg Veronike na klup te véli:

»Hm, — ja si i ónak morém misüti, j 
kaj je opet bilo. Jeli? — Radi étefeka je j 
opet?«

Veronika sklopi и knlu ruke i kimne 
glavom. »Najdjenim faéukom me je 2alecj 
imenoval, a ŐtefVka ée razbaAtmiti ako se1 
mene neodreée.«

»Так — najdjenim faéukom le je naz 
val? No, onda viAe niti neided knjemu; 
nalrag.«

»Je, da bi ja znala jeli moj otac joA 
Zivi? — Isla bi ga iskat.«

»Pusti tomu mir, Veronika, lahko ga 
joS najdeA — i prije joä nogo si misÜA.«

»Dragi Martin, prosim te. mozbil ti znaA 
kaj о njerr.il?«

»Moguée da znam.«

»Martin — nebi li me hotel naputiti, 
kud da ga iACem?

»Nije daleko od ovud, lahko ga najdeA, 
Veronika« — U tom odgovoru je Zvenel 
takov nekakov tonuA, a i pogled njegovih 
oéih je bil tak zagonetan, da je Veronika 
zaéudjeno mu и lice poglednula i kakti 
zaéiidieno pitajué samo mogla reéi: »Mar
tin ? !«

»Sad mi jiovedi Veronika, jeli nisi ni- 
kada zlo misüla о tvojem otcu, jer le je 
izloZivAi rnetniil pred vrata straujskih Ijudih?«

»Ne, zlo nisam nikada mislila, ali to 
sam misüla, da je moral biti veüki síró- 
mák, koj nije znal nikud inkám svoj.m 
dietetom«

»Hvala ti na tvojem dobrom mnienju, 
jer — ja sam tvoj otac!«

Najprije je Veronika tu sedela niema i 
ukoCena, ali taki zalim veselo krikne i za- 
grli starca, po Cijem licu su sada takodier 
виге lekle.

»Anda mi je BoZiéek donesel dragoga 
japeka!« — krikne veselo Veronika.

»Pak ée ti joä i tvojega Stefeka d •- 
nesli,« — véli start — »jer neéeA d • ti 
prazna к Zalcom, ja sam za te Aparal Od 
herbije po mojih dalednjih rodjakih, sum »i



taborsku ladju na vodu spustili. Na sveéa- 
nosti mesto kralja Ferenc Ferdinand prioc 
bude nazoéen. Ladja je »Szent látván« ime 
dobila i vu Fiumi ju budu na vodu spus- 
tili. Ferenc Ferdinand pred dvemi létmi je 
je bil sluZbeno zadnjié vu Magyarskim or- 
aagu, kad je on meeto kralja delegaciju 
odpral. Onda su ga jako radostno slavili.

— Betezna je kraljova vnuka. S
B^csa piáeju, da Erzsébet nadhercegovica, 
vnuka naSega kralja, hitro je sbebZala tak, 
da su ju vu jeden sanatorium morali spra- 
viti. Kad je malo boláa nastala, ostavila je 
sanuloriuma i odpuluvala je vu Brion, gde 
duZe vremena hoée osíatí.

— Smrt magjarskoga magnatusa 
VU tudjam . íz Graca piáeju, da minuCi 
Cetrtek báron Wenckheim как je na veCer 
se odpeljal vu Gradec, na putu je vumrl. 
Wenckheim glasoviten magjarski magnatuá 
je bil. Sréoa uzma ga je zaklala. Sad je 
etopram áestdesetsedem lét bil slar. Mrtvo 
télo dimo su эрга vili i vu domaéu hiZnu 
kriptu pokopali.

— Gostuvanje vu Branatu. Zloéesta 
letina je bila, ali nato se mii uajmenje né 
zmislil Torontálváaárhelja birov, kad se mu 
sin Zenil. Tólh obémskoga bíróvá Ferenc 
zvani sin je Zend Tokai Sáriku. Vu sedem 
varmegjiji )e pregl&feno b lo ovo gustuvanje. 
Goslib» se jezero perfion ; pojeli su jednoga 
tustoga vola, deset birkih, éeliri svinj, scdem- 
d^setpet puranov, áezdestt gusek, stoáezdeset 
kokoáih, osemdeset racih, sedemdeset kru- 
hov, sedemslo furtov kolaéov, petdeset torlih, 
dvajstipel koritah rwuijáega peciva, dva me- 
tercentov jabukih, stodvajsti kil s ira ; spili 
su UvajstiSest vma pelnajst hgvov pive i 
Cetiri véder érne kave. Gostuvanje tri danov 
je trajalo i joá dugó se budu spomenuli 
odnjega.

— Vu zdenec je skoőil. Pred malim
vremenom jo* ie vu dobroti Zivel Fischer 
Janóé csákvárski átacunar. LetoSnje leto i 
jemu |e átacuna zaprlo i jeden éas je okolo 
rodbine se zaderZaval i na njihovi miloáői 
Z vei. Fischer uéje mogel lo sterpeti i mi-
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ovu kuéu saz d- I, a nvde za lo, da budem 
u tvojoj blizirn, kad hudeft jednom otca 
Irebala. Sarno to me sad malo műéi, da se 
véé prije nis m ufal povedati, da si ti moje 
diete.

Dakako, da se |e la novina po selu odmah 
fazglasila, pák su sada < ti kuéi ZalCevoj 
posve drugoga mnienja bili, pák su na sveti 
veéer pri Zalcu pod boZiénim drevom, kője 
je Si* tek éim vékáé. iz áume donesel, stali 
za ruke s** drZeéi Veronika i étetek, a post- 
ranc-* stopéi átelekovi i V гошкип roditelji, 
Bvi se veseleél.

Valjda me rnoje drrge éifaleljice nebu- 
du sad.i pitale* znabZeljno: »Pak kaj je dalje 
b.lo?« — jer saru lak suhoparno zakljuéil. 
No dobro i njim éu ndgovoriti:

»Danas, na sveti veéer stoie pod bo- 
iiénem drveácem. Za osam dm ée biti novo 
lieto, onda opet zn Sóst dm Iri kralji, a prvu 
nedelju po Irih kraljih se poéimlje u cirkvi 
ozivanje a ined cigam slaganje guslih. éte
lek I Veronika, — <>zovi — cgani — gusle 
— — No, koja me jóé nerazme, — nju 
века Veronika niti nepozove vgosti . . . .

Em. Kollay.

Inuéu srédu vu zdenec je skoéil. Doklam su 
ga vun potegb, véé je mrtev bil.

_ Prvl vük. Strahovitnu nőé je imel
v pondeljek Blága Simon bélski gazda, koj 
je céli dm vu áumi drva delel. Pod veéer 
dimo je étel iti, kad sarno jeden straSen 
vük zaüili predjim. Vük u veliki zimi je 
presiljen bil doli s bregov dojti, da okolo 
selah si iáée ZiviSa. В ága je vu siti noZa 
zel napré, ali tak nesreéno je vpiéil proli 
vuku, da je svoju lévu ruku rezporil. Vu 
zadnji sili о velikom műkőm na jedno dré- 
vo je splazil, gde je vu velikim slrahu do 
jutra éepel. Vük je pod drérom podjednoma 
tulil, doklam su £é doáli selCani, koji su ga 
pretirali i prestraáenug« Öloveka na pol 
mrtvoga s dréva dőli spravili.

— Koj cirkve rezbija. Pred tjeden 
dánom je preluknjil sténu vu segedinskim 
reátu Skurt Gjura honvéd i skoéil je. Sad 
su ga kiátetski Zandari vlovili i nazat spra* 
vili vu Szeged Tarn je ékurl valuval, da 
pollam как soldaéku opravu nosi samo tri- 
(leset cirkvih je rezbil. Razbojnika otec le 
glasoviten tolvaj, mati mu i sail vu tamnici 
sedi. Nevamoga »oldata su strogo kaátignli 
i sad vu Zelezju vu kmánim reátu si pre- 
miálava, как bi mogel opet vujti.

— Razbojniki. DrZovitni razbojniki 
su v nedelu okolo polnoéi vdrli vu miS- 
kolski kolodvor. Zuzsek Aulai Zeljezniéki 
uéeuik i Miskei Vilmos kasir na veliku larmu 
su se prebudili. Vu susedski sobi se Cula 
larma, gde su dva stranjski se glasno za- 
bavljali. Razbojniki su bili. Kad je Zucsek 
i Miskei vu sobu stupil, tolvaji su pobegli 
i poéeli su na Zeljezniéke éinovnike slrélati. 
Na praskanje doáli su policaji i oni su po- 
Celi slrélati. na lopove. Jeden razbojnik je 
dőli opal, to рак je jeden kanonér bil, drugi 
je vuáel. Kanonér rieée za pajdaáa povedati. 
Zandari ga iáée|U

— Bulgarci vu Kumanovi. Vu Ku
manovi éu ravno vu ovim hipu vlovili tri 
bulgarce, kad su jednoga soldaékcga mosta 
s dinamitom vu zrak ételi pustiti. Kod bul- 
garcov su svakojaéka tajna pisma naáli. Od 
tirali su je vu Belgrad gde su je vu sol 
daéki reál zaprli.

— 14, 1301 To vam je Zalosten broj. 
Pred nekojim dánom sgmula je iz Paris« 
jedna dvajstiáest lét stara puca. Kak su pot 
lám pozvedili, puca je déle Stela sebe spra- 
vili i vu ovi operaciji je vumrla. Istragu su 
odmah odredili i za par danov su vlovili 
jednu bábu, koja je véé na léta to délala 
za dobre peneze. Istraga je znaSla, da neéi- 
murna baba éetirinajst jezer stotrideset dece 
spravila iz vutrobe. BezduSnu copernicu su 
vu takvu tamnicu spravili, odkud tak fletno 
nebude doSla vun.

— Koji vrage kupuvleju. Как be
dasti su jós maramaroSski rulhéni, to se iz 
ovoga dogodjaja vidi. Vu Maramarosvarmp 
gjijt su joS tak prazne vere budi koji joS i 
denes veruje 11 vrag* i koj ga more si pre 
baviti, njemu peneze déla i drugu svako- 
jaéku blagu mu pribavi. Pred dvemi Ijedni 
Szerbák István detektív ravno vu 0111 minuti 
je vlovil Salamon V gder i Groszman Hers 
faluszlntinai agente, kad su za dobre peneze 
vraga Steli prodati Sesl rulhenom, kőii su 
ravno po ovim putu doáli vu Máramaros 
sziget Z ' dva danov pollam su opet vlovili 
Bobrinyuk Iván i Zelenszkv Andri zvane 
rulhene, koji su po krémah spitavali, od 
koga bi mogli vraga ku piti. Policajom su lo 
po*epetnuli 1 praznoverce dimo odáupérali.

» MEDJIM UR JE «_______________

— Dugsi bude „U rlaub .4* Soldaéki 
minister odredil je 1 zapoved poslal regimen- 
tom, da lelos boZiéne Jane na dugSi »Urlaub« 
naj pustiju dimo deéke. BoZiéni »Urlaub« se 
decembra 20 ga poéné i traj*l bude do ja- 
nuara 2 ga.

— Necem od Nikite. Miss Edith 
Darhan pozmma pismoznamca pred Sestimi 
lélmi je od Nikiié s jednim zlalim kriz^com 
bila nagradjena Mies Edilh je sad nazat 
poslala kriZeca, jerbo neée nikakvu nagradu 
od onoga puka, koj se tak neéirr.urno spo- 
naSal vu balkanskim boju

— Zagiftal me je gazda. Jedna 
mala sluZkinja, K>s Eszter, vu Élisdu od 
élupe za g'ft a na je doSla vu Spital. Petnajsl 
lét staru pucku su upravno tak vraéili, как 
svakoga, koj se s: m skonóa. Kad je na to- 
liko к sebi doSla, da su ju mogli ispitati, 
znamenitu luZbu je podigla prama 9V0)emu 
gospodaru,Cser BalaZ tamoSnjen.u éinovmku. 
Cser je oZejen élovek. jeden veéer. kad mu 
je Zena né bila doma, prevaril )e pucku. 
Kad se na pucki skazalo, da za malo vréme 
mali búd \ Cser BalaZ Stupu ji je dal spiti, 
da se tak rési neugoden p »sljedak. BezduS- 
noga éloveka su odmah zaprli

— Fustolovina jednoga hercege. 
Peter érnogorski herceg nekoji dán svojemi 
podloZn'ki odiSel je na Skutarsko jezero. 
Poleg Vranjanin otoka vu velikim vihru 
prehitila se barka. Svi su vu vodu opali. 
Peter herceg makar je debelu Z'msku opravu 
imel i poleg toga teSko je pla\al, itak je 
vun polege! na brég svojega slugu, koj néje 
znal plavati.

— DoSla je гака. Balázs Pável pet
deset dvé leli slar gospodar navolil se je 
Ziveti vu Szarvasu i hitroma je skonéal 
sobom. OdiSel je vu Slalu, tam se obesil i 
doklam su ga naSli véé |e mrtev bil. Ravno, 
kad su se dornaéi prepravlab, da ga s éav- 
la dőli zetneju, donesli su raku. Balázs je 
navék redoviti gazda bil, zalo si je i raku 
za vremena zafrémal Toéno ju je dobd.

— Pozabil je na zenu« Glück Éliás 
éeterdesetdvé leli star makói keiner pred 

1 óetirinajstemi létmi Zenil si je jednu kelne- 
neu skojom je za leto dán skup odiSel vu 
Ameriku. Keiner je potlam dimo doSel, ali 
bez Zene. Gospon Glück nekaj si je premislil 
i podrugoé se je oZenil. Nekak je to poéula 
prveáa Zena vu Amenki i zaluZila je muZa. 
Pred kraljeskim sudu stém se je brand 
Glück, da za prveSu Zenu je Cislo pozabil, 
stém bolje, jerbo mu je jeden prijatelj pisai 
iz Amerike, da prva Zena mu je vumrla. 
Pokehdob je toga lista pred sudom mogel 
pokazati. sud je previdel, da Glück néje 
hotomce se drugoé Zenil, od kaSlige su ga 
mentnvali

— Umorstvo. V éetrtek skonéal se 
je vu puslamonoStorskim kafiteiju Tassy 
Kálmán zemetjski gospon. Na postelji mrt
voga su n.iSli. Ledig La)oS dr. prepoznal je, 
da se nesreéni gospon sam skonéal Spit je 
jedno flaSicu morfium zvanoga g.fta 1 lo ga 
do jutra zakMo. Pokojni je né zdavnia za- 
ruéil sí Balázsovich Ernő zemeljskog gos- 
pona Margit zvami éerku. Kak svi skupa 
znamo, huda gospodarska letina je bila i to 
mu je tak raéune zrnéSalo, da je duga na 
dug moral deinti. Nazadnje vu veliki sili 
poCel je na burzi igrati, al« njegvi raénni 
niti tu su né spali tak vun. как je on mi*- 
Id. Vu Zalosti hitil je oiNebe Zivlenje.
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mmázsa l  m.-cent, | kor. fill.
I '

Búza I PSenica || 18 00 —
Rozb elsőrendű Hrfc 1400—
Árpa JeCmen 13 00
Zab Zob 13 00 —
Kukoricza Kuruza suha 12 20 —
F eh é rb ab u l Grab beli 1600
Sárga bab * 2»ti 13 00
Vegyes bab > zméSan 12 50
Kendermag Konopljeiieseme 16 00 

j Lenmag Len 17 00
Tökmag KoWi< • 2100
Bükköny Graliorka 14 00 —

Г с 0 с -7 4 г 1 и г г 1 а  Buda pesten. Ny űri és téli 
b b a o z d n u r u u  gyógyhely, a magyar Irga 1- 
masrend tulajdona. 'lsőrangu kénes hévvizü radioaktiv 
gyógyforrásai; modern l»>reudezéeU gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és márvány fürdők; hőlég-, 
szénsavas- és villamos-vízfürdők. \ fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos bánta!inaknál és ideg
bajok ellen. Ivő-kura a légzőszervek hurutom eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, 
jutányos árak. Gyógy- és zenedii nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld AZ IGAZGATÓSÁGA
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Hirdetmény.
C sáktornyán  a városházában a  PetŐ fi-utca és E rzsébet-tér sarkán  

nagyon kedvező helyen fekvő  „Z r ín y i u féle ü z le ti helyiségek f o l y ó  h ó  
2 7 - i k  n a p j á n  «# . a. 3  ó r a k o r  a községháza tanácsterm ében 1 0 1 4 •  
é v i  J a n u á r  1 - t ö i  hat egymást követő  évre haszonbérbe adatnak .

B érb ead ás i fe lté te lek a h ivata los  ó rák  a la t t  a községházán meg
tekin thetők .

C sáktornya , 1913. december 17.
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A legelőkelőbb
A legmegbízhatóbb

A legjobban szerkesztett
A legnagyobb terjedelmű 

A legfüggetlenebb
budapesti napilap

AZ ÚJSÁG
M u n katá rsa i a m agyar zsurnalisztika , a m agyar irodalom  legkiválóbbjai. 
Felelős sz e rk e sz tő : GAJÁR1 Ö D Ö N . S zerkesztő tá rs : Dr. ÁGAI BÉLA.

E L Ő F IZE T É S I ÁRAK:
Egy évre К 2 8 .— ::: Negyedévre К 7 '—
Félévre К 14.— ::: Egy hónapra К 2 .4 0

AZ ÚJSÁG előfizetői a D IV A T  S-XLON-t negyedévre К 2 .50  
kedvezm ényes áron rendelhetik meg.

„  TTTŰ л karácsonyi számát, mely tartalmával és 
A . £ í  U J o A u  terjedelmével szenzációszámba megy, 
megküldjük minden új előfizetőnek is, aki január hó 1-től 

számítva már most beküldi az előfizetési összeget.

Megrendelési cím :
Az Újság kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóczi-út 54.

»MURAKÖZ« 51. szám
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ÉS ÚJÉVI
ajándékok nagy j

választékban 
kaphatók:

é  ;
Puliit Bírnál órás- is Яшм 
llinliii, Fereiez M i 6. я.
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Rákóci-ulica кííe broj 18. poltfl 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  rzim  takaj razciepana  

suha bukóvá drva i 
^  4a_. lapora na vagu.

„Hungária Bank“
rtszftngtirsasai Budapest. III., Koronaherces utca 13. színi.

Legelő nyö sebben kam ato ztatta  karé k beté
teket k ö n y v e csk é k re  és fo lyószám lára. G a -  
bo nanem üeket, takarm án yfe ló ke t a legelő
nyösebben vesz és elad b izo m ánybán.

S ü l i
В rali oranica, 6 raíi livade i sve 
zidano stanje u dvoriátu dobar 
motorni miin i velika trgovina od 
páenicnog brnána áto nosi mjeseéno 
70 kor. stanarinu u sred sela 
Roviáéu kolodvorska ulica, to sve 
prodajem jeftinu radi bolesti. Koj 
íeli kupiti neka se na javi kod

MIRKO PAPOCl u covi$cu kod Belovara.
Egy öt szobás és egv két 
szobás lakás jan. elsejére

kiadandó.
Bővebbet

MezeíSimonnál.

Csáktornya, 1913 december 21._________
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§ Saját érdeke! i
öF Karácsonyi bevásárlása előtt
k 3  tekintse meg- mindennemű tör
@  játék-, kézimunka-, ingek-, @
©  férfi- és női divatcikkek-, uta- ©
0  zótáska-, szőrmeáru-, diszmű-, ^
^  szőnyeg- stb. stb. nagy rak- ^
^  táramat. Minél számosabb Iá- ^
^  IM.... tolatást kér ^

1  ш s m  d iv ir i  u e d ö  tmm, 2
q  Deák-utca. ^

Szép, új, fosztott Lépő, novo, öehano

l i b a t o l  I, goscceperjc,
valamint pormentes tyúktol I takodjer kokosinjeperjeóistood 
olcsón kapható 7814_4 praha za íal cienu dobivá se pri

W ill KÉÉ I  tSiOK HOFFMANN 1GHAC0 I  ЫШ®,
Hunyady-ulca 15. (Dormk köteles léle ház.) Hunyadyulica bro| 25. (Dornik voÉara ti Za.)
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mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József- 
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Nyomaton Korhol Külöp (Slrausz Sándor) Könyvnyomdájában Csáktornyán.
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