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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK ia d ó h iva ta l: 
otrausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Telefon szán 34. M eg jelen ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap .

Előfizette! árok:

Kgész évre . . . Я kői.
Fél é v r e ........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér.

Hlrdetéeek jntányeean ezámittateak. 

Nyllttér petitéért 50 Mér.

Peleié* merke*itű;
z r í n y i  k á r o l y . M A R G IT A l JÓZSEF.

Kiadé é* laptulajdonoi:
S T R A U S Z  S Á N D O R

Lajtmann a fórumon.
Lajtmann György kotori adminisztrátor 

megint megszólalt. Újból megjelent a fórumon, 
hogy a Muraköz 46-ik számában megjelent 
cikkünkkel loglalkozva — ismét cátoljon sj 
újra prelegáljon.

Múltkor ugyan kijelentettük, hogy nem! 
szándékozunk a pör tárgyát képező ügyből 
kifolyólag Lajtmann úrral a végtelenségig 
szélmalomharcot folytatni, mert Lajtmann 
úr amily fáradhatatlan az utazgatásban, ép 
oly kilogyhatatlan nyilatkozataiban ; de mert 
Lajtmann adminisztrátor úr annyira bele
lovagolja magát a hazafiasságba, hogy utol
jára maga is elhiszi, hogy ő a magyarság 
egyedüli zászlótartója Muraközben : kényte
lenek vagyunk a felénk dobott keztyüt fel
fogni. hogy a horvát irodalmi nyelvet és 
hazafiasságot illetőleg táplált beteges illúziói
ból Lajtmann urat lehelőség szerint kijóza
nítsuk.

Amikor ezt tesszük, újból és félreért
hetetlenül kijelentjük Lajtmann úrnak, hogy
ha Muiaközben valaki az irodalmi horvát 
nyelv ápolására és terjesztésére vállalkozik, 
nem azonos kulturális munkát végez azzal, 
aki az általa felhozott német nyelven, hír
lapi s egyéb irodalmi léreti ily missziót az 
országban teljesít.

Mert újból és újból hangsúlyozzuk, 
hogy az, aki a horvát irodalmi nyelvet 
nálunk terjeszti, a horvát eszme agitátorá
nak csap fel s az irodalmi nyelvet azért 
érteti meg a muraközi néppel, hogy ez a 
drávántúli eszmeáradat sodrában, annak

szellemében éljen, annak felfogása szerint 
gondolkozzék, érzelmei szerint érezzen.

Mert ne telejlsük, hogy a határon va
gyunk Ne felejtsük, hogy a horvátok Mura
közt még mindig az övéknek tekintik. Mert 
ne tévesszük el szemeink elől soha, hogy 
a horvátok törekvése állandóan odairányűl, 
hogy Muraköz Horvátországhoz tartozzék.

S ha erre tekintettel vagyunk, bizony 
emlékezetünkbe kell idéznünk azt a sok kisér 
letet is, amit egyesek ennek érdekében nálunk, 
nem is oly régen, nyomtatványokkal állandóan 
folytattak, annak a NaSe Pravicének a révén, 
melynek egyes számai elszórtan még most 
is közkézen forognak a nép közt s amely- 

I ben a hírhedt Hrvat Rudolf tanárnak Mura
közről írt története is folytatásokban meg
jelent, melyet Lajtmann György adminisz
trátor, mint könyvet is, a muraközi nép közt 
terjeszteni jónak lat.

Talán azért terjeszti, hogy általa a népet 
magyarságában megerősítse? Világért sem! 
Hanem azért, hogy olvassák ebben a könyv
ben, hogy »az idevaló nép horvát; hogy 
Muraköz eivilázhatatlau horvát terület; hogy 
n magyarosítás itt erőszakos és jogtalan; s 
hogy a horvát nemzet nem szakgatja szét 
az atyafiság és a vérbeli rokonság kötelékeit, 
melyek Muraközt az édes horvát hazával 
összekötik«, hanem ellenkezőleg : annak erő
sítésére törekszik, mert »mindnyájan egy 
fészekből eredünk, közös a nevünk, közös 
dalaink vaunak, közös a dédapáink dicső
sége s a csaták mezőin ugyanazon zászló 
alatt harcolva, együtt, egymás melleti áztat
tuk a földet vérünkkel és könyemkkel«.

Aki ily szellemi termékekkel terjeszti

az irodalmi horvát nyelvet, aki a horvát 
irodalmi nyelvel azért akarja az idevaló 
néppel elsajátíttatni, hogy ily s ehhez ha
sonló termékeket olvashasson és megérthes
sen s aki egyben a RijeCke Novinet, a NaSe 
Novinet, a Novent s más horvát lapokat 
keres tel közleményeinek elhelyezésére, hogy 
azokban a muraközi állapotok miatt kese
regjen : az nem indignálódhatik amiatt, ha 
hazafiatlansággal vádoljuk s még kevésbé 
vonhat párhuzamot a maga és mások ha
zafiassága között, akik hivatásuknál fogva 
kora ifjúságuk óta kizárólag azon fáradoz
nak, hogy iskolában és iskolán kívül a ma
gyar szónak és hazaGas érzésnek a mura
közi nép közt terjesztői legyenek.

Aki Lajtmannhoz hasonlóan cselekszik, 
az aknamunkát folytat a magyarság ellen. 
Aknamunkát, ha százszor és ezerszer veri 
is Judásként a mellét, hogy »vagyok oly 
magyar, mint akárki más«.

Állítson elénk Lajlmann úr egyetlen 
egy muraközi gyermeket, akit magyar szóra 
megtanított. Ilyen persze nem találkozik. 
Hanem igenis dicsekedhetik az ő illír éne
keivel, m elyeket az ő keedeinótiyezéeére 
s agitálására Muraköz templomaiban sokfelé 
énekelnek ; s kérkedhetik azokkal az ártatlan 
gyermekekkel, kiket a szép Horvátországba 
küldött, hogy ott körvetetlenül táplálkoz
zanak a »közösen kivívott horvát név szép
ségéből s dicsőségéből«, hogy »ott a hely
színén — Hrvat könyve szerint— gyökeret 
verjen sziveikben a szinarany hazaGas ér
zés, meiynek a horvát haza iránt való sze
retet a neve«.

Nagyfokú önhittség kell tehát ahhoz,

É jje l.
Virrasztóm a hajnalt 

Egyes egyedül,
Köröttem szúnyog had 
Lágyan hegedül,
Szom jazzák a vérem,
Halkan nevetem 
S  hogy ne csalódjanak,
Szé jje l kergetem. —
Az én véremet m ár 
Rég kiszívta más,
A szivem se lüktet,
Élettelen fás, —
Csak éppen, hogy vagyok 
Mint egy bús ssobor,
Hangtalan a lelkem,
Elárvult, komor,
Virrasztók egyedül.

Éjjel, hajnalon,
Szomorú életem 
Könyvét lapozom.

Z om bory G yula,

A csodaszer.
Irta : Batty&n Radó.

Hol töltötte a nyarat? — kérdi tólem ez is, 
«Z is, és szinte látom ajkán a kaján mosolyt min
den kérdezősködő ne к az arcán, mikor harsányan 
és erélyesen kijelentem, hogy sehol, azaz odahaza.

Pedig úgy van. Én sem a Balaton háborgá
sát nem hallgattam az idén, sem a magas Tátra

ormairól nem lógattam le a lábamat, hanem szép 
csendesen otthon csücsültem és kellő hidegvérrel 
fogadtam a végrehajtók, hitelezők és egyéb rendes 
vendégeim látogatását.

A dolog magyarázata pedig rendkívül egy 
szerű és világos: nem mentem sehova, mert egész 
nyáron olyan fogfájás gyötört, hogy öröm volt nézni.

De ez még semmi, a fogfájással magával még 
valahogy ellettem volna. Hanem az a sok kúra, 
ami e fájdalommal kapcsolatban volt, az a ren
geteg sok háziszer és csodaszer, mellyel főnököm 
anyósától kezdve egészen a csizmapucoló egyén 
nagynénjéig mindenki részesített, szinte teljesen 
megőrjített. (Kérem ne mondják, hogy vesszük 
észre a tárcájából, mert ez igen kopott vicc lenne. 
Azok felhasználása pedig kizáró ag a kabaré-költők 
és írók szabadalma.)

De hát hadd meséljem el szép sorjában a 
történetemet.

Mikor Samu bácsi meglátogatott, épen vizes 
borogatást illesztettem arcom azon felére, melyen 
a fájó fog sajgdtt, illetve a sajgó fog fájt. Mint a 
régi novellairók mondanák: a vizes borogatást 
meglátni, kezeit összecsapni és kétségbeesett jaj
veszékelésbe kitörni, szeretett bácsikámnál egy 
pillanat műve volt.

— Te szerencsétlen ! — mondá — hát nem 
tudod, hogy a fogfájás ellen csak a száraz meleg
ség ad mentséget?

Ezt ugyan nem tudtam eddig, de tudomásul 
vettem intelmét és rögtön hozzáfogtam meleg tá
nyérok felrakásához.

Ez ellen megint suszteremnek volt kifogása, 
ki az 1890 ban készült kiállítási cipőket jött in
kasszálni és akinek véleménye szerint csakis 
szesszel való hedörzsölés segíthet fájdalmaimon.

Jó ! legyen. A szesz szépen csípett egy napig, 
csípett két napig (azt hitte talán szegény, hogy 
Caruso a majomketrec előtt) de amikor már har
madik napja is türelmesen csipegetett, kijelentet
tem, hogy én nem vagyok majomketrec és a szesz- 
kezeléssel abbahagytam. Épen jókor, hogy bérma- 
apám intelmeire hallgassak, aki szerint egyesegyedül 
petroleum segíthet rajtam. Egy hétig petroleum- 
kurát használtam, de akkorra már olyan szauom 
volt, mint egy vegyeskereskedésnek és ellenállha
tatlan vágyat éreztem valami jófajtájú kanóc el
fogyasztása iránt.

Mivel azonban ilyen mélyre nem akartam 
sülyedni, zsályalevél-teához folyamodtam és meg
lehetős eredménnyel — amennyiben a zsálya'evél- 
szedést, mint háziipari foglalkozást igen szépen 
fellendítettem. Mivel azonban jelenleg nem ipar
pártolás, hanem fogfájásrohamokban szenvedtem, 
mégis célszerűbbnek tartottam Bluhacsek úrnak, 
házmesteremnek, tanácsát megfogadni, ki szerint 
boldogult nagymamájának Is csak papirolaj segí
tett mindig, ha fájt a foga.

— Mi sem egyszerűbb — hörögtem magam
ban és csinos zacskókat sodorva újságpapírból, 
meggyujtottam őket és vidáman kanalaztam tá
nyéromra lecsapódó papirolajat, melyről eddig 
mindig azt hittem, hogy korom. Most már csaku
gyan olyan illatom volt, mint egy óceánjáró teher-
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hogy valaki ezek után is a fórumra kiálljon 
s hazafiságról szónokolni merészeljen.

Nem ájtatos szemforgatóéban merül ki 
a hazaszeretet, tisztelt Lajtmanrin ú r ! Nem 
is abban, hogy népszövetségeket szerve
zünk a magunk céljaira, a magunk törek
véseinek a támogatására. Abban sem, hogy 
útón-útfélen a magunk kifogástalan hezafi- 
ságát rókamódra hirdessük. Hanem abban, 
hogy oly vidéken, ahol az iskola a magyar
ság érdekeben dolgozik s azon fáradozik, 
hogy a magyar nyelvet a nép körében ter
jessze, a népet hazafiasságában megerősítse 
— az iskolát ezen magasztos munkájában ne 
akadályozzuk.

Lajtmann György pedig ezt csinálja. Az 
iskolák államosítását megakasztja ; a magyar 
szó és érzés rovására a horvát irodalmi 
nyelvet kuitiválja; a nép között magyarel
lenes horvát folyóiratokat és könyveket ter
jeszt s magyarul tudó muraközi gyerekeket 
Horvátországba portál, hogy azok ott tel
jesen elszlávosodjanak s egykor a muraközi 
magyarság intelligens belső ellenségeivé vál
janak.

Le t^hát azzal a tógával! Ne hirdessen 
erkölcsöket az az ember, aki minden tény 
kedésében ellenmondásban van azzal, amit 
a fórumról hirdet.

Mentsen meg a jó Mindenható minden 
nemzetiségi vidéket az oly patent — magyar 
hazafiaktól, aminőnek Lajtmann György kotort 
adminisztrátor magát képzeli!

A takarékosságról általában $ a takarékosság lényege.
Irta: Kelemen Ferenc.

Az emberiség évezredes fejlődésének, 
társadalmi berendezkedésének és hatalmas 
kulturális fellendülésének alkotó tényezői 
között kezdettől fogva előkelő hely illette 
meg a takarékosságot, ezt a nemes emberi 
tulajdonságot, melynek hasznos, sőt úgy az 
egyes ember, mint az emberek nagy össze- 
sége szempontjából is, egyenesen üdvös meg
nyilvánulásait soha jobban nem tanulmá
nyozhattuk, miut ma, amikor minden tevé
kenységünk az immár egyedül üdvözítő 
Pénzhatalmassag érdekében történik.

hajónak és illatosabb szerek után néztem. Ezek 
között a legmegfelelőbb a szegfűszeg volt, mely 
ugyan egy cseppet sem használt, de legalább azt 
a hitet keltette bennem, hogy Ceylon illatos ber
keiben sétálgatok

Még megfogadtam a szemetes (azzal minden 
áldott nap reggel találkozom), a pereces, a levél
hordó és a mosogató asszony tanácsait, de miután 
mindez eredménynélkül való volt, a szintén taná
csot osztogató vicét pofon legyintettem és elha
tároztam, hogy most már minden kezeléssel fel
hagyok, miután úgysem lesz többé a nyúlt vonó
ból bot. (Ennek ugyan nincs semmi értelme, de 
legalább szépen hangzik.) Azonban a közmondás 
szerint ember tervez, Isten végez. Alighogy kilépek 
az utcára, hatalmas plakát ötlik a szemembe.

Ha fáj a foga, küldjön be bélyegekben tiz 
darab tizfiilérest post restante »BlöfT« jelige alá 
és kezeskedem arról, olyan szert kap, hogy többé 
sohase fáj a foga.

Természetesen azonnal feladtam a pénzt. 
(Véletlenül volt annyi) és ime, csakugyan harmad
napra megjön a csodaszer. Egyszerű kis fekete 
por. Izgatottan olvasom a mellékelt használati 
utasítást.

E por lőpor, vegye a szájába s gyújtsa meg. 
Kezeskedem hogy soha többé nem fog fogfájásban 
szenvedni.

És a szer csakugyan használt, olyan méregbe 
gurultam, hogy azonnnal elállt fogam fájása.

Csakhogy addig már szerencsésen végére 
jártam szabadságomnak is s szépen bevonultam 
hivatalomba.

Valami csodálattal, bámulattal vegyes 
lelkesedés tölti el az embert, ha csak egy 
futó pillantást vet is az emberi fejlődés szün
telenül működő mozijába, melynek millió és 
millió kilóméter hosszú filmjéből, az állat
sorból a kultúra mai magas fokára felver
gődő ember szédületes »karrierének« min
den fázisa élénk színekben szemeink elé 
rajzolódik.

Mély hódolattal és hálás elismeréssel 
adózunk mindazoknak a tényezőknek, me
lyek e grandiózus fejlődést megteremtették, 
tovább fejlesztették.

Az örök és szünetnéiküli, az élet min
den megnyilvánulásánál jelentkező energia, 
az emberi teljesítőképességnek egy-két szé
dületes felvillanása, nagy szellemek, óriási 
akaraterő, munkaszeretet stb mind-mind 
azok az elismerésre és tiszteletreméltó té- j 
nyezők, melyeknek létrafokain az emberiség 

; fejlődéstörténetének mai magas nívójáig el- j 
jutottunk

Csak egyetlenegy, következményeiben 
és jelentőségében a fentebbieknél nem ki
sebb tényezőnek nem juttattuk még eddig,; 
az elismerésnek azt a mértékét, mely őt a z ! 
emberiség fejlődésének szolgálatában kifej
tett működéséért méltán megillette volna: 
a takarékosságnak.

Az ó és középkor egy-két szórványos 
esetétől eltekintve, csak a legújabb idők ku
tató szelleme, a közgazdasági berendezkedés 
eseményeinek alapos figyelőié szentel néhány 
elismerő pillantást ennek a fontos tényező
nek, amely pedig az emberi fejlődés egész 
folyamán át egy áldozatkész bankár szerepéi 
játszotta, a nagy szellemek zseniális talál-! 
Hiányainak gyakorlati megvalósításánál. Ta
karékosság nélkül sohasem gyűlt volna össze 
a fölösleges tőkéknek az a mérhetetlen nagy 
mennyisége, melyből ma milliók és milliók 
áldozhatók, minden különösebb nehézség 
nélkül kiváló találmányok és nemes eszmék! 
gyakorlati értékesítésére.

Mindazok a kulturális és gazdasági ja
vak, melyeknek ma birtokában vagyunk, 
nagyrészben az emberiség kezdettől fogva 
divó takarékossági szellemének eredményei.

Kőutak, vasutak, csatornák, vízmüvek, 
műkincsek, stb. mind-mind, az emberi elme. 
felfedező és feltaláló képességein kívül, jó' 
részben a lakarékossagnak köszönhetik 
létüket.

S mégis csodálatos, hogy a kultúra ha
ladásának, a közgazdasági megerősödés nö
vekedésének okait kutatók csak a legújabb 
időkben fedezték fel a közreműködő ténye
zők közt a takarékosságot.

Csak a múlt század dereka táján indult 
meg az az irodalmi vita, mely a takarékos
ság tulajdonképeni szerepét megállapítani s 
közgazdasági értékének igazi méreteit sza
bályozni hivatott volt. A franciák, németek 
s angolok voltak az elsők, kiket magas kul
túrájuk, fejlett közgazdasági érzékük s a 
gyakorlati élet minden életnyilvánulásainak 
tanulmányozása iránti hajlandóságuk rávitt 
a takarékosság, közgazdasági és kulturális 
jelentőségének felismerésére és elismerésére.

A takarékosságnak, jelzett országokban, 
ma már könyvtárakat betöltő irodalma van 
s állami befolyással, társadalmi intézmények
kel iparkodnak ezt a hasznos emberi tulaj
donságot terjeszteni, népszerűvé tenni.

Sajnos, nálunk még csak gyerekkorsza
kát éli a takarékosság közgazdasági és kul
turális jelentőségével foglalkozó irodalom s 
még egyaltalában nincs szervezve egy olyan

mozgalom, melynek feladata volna a takaré
kosság szellemének népszerűsítése, terjesztése.

Nem lesz tehát haszontalan időpazariás, 
ha ezzel a nagyfontosságú kérdéssel kissé 
alaposabban foglalkozunk, ha alkotó elemeire 
bontjuk a fogalmat, kikutatjuk származását, 
előkeressük létfel vételeit, megismerkedünk 

i történetével s végül a kritika rideg tárgyi- 
I lagosságáva! megállapítjuk tulajdonképeni 
szerepét a közgazdasági és kulturális fellen
dülés szolgálatában.

(Folytatása köv.)

Tekintetes Szerkesztő Ür!
A »Zalai Közlöny« f. évi nov. 10 és 

dec. 4 én megjelent számaiban Lajtmann 
György admimsztrator úr azt írja, hogy Hajdú 
Lajos főjegyző úr engem az adóügyi irodám
ból rendeletileg kitiltott s kényleleu voltam 
ezen parancsra azonnal kimenni helyisé
gemből.

A későbbi számban pedig arra hivat
kozik, hogy a feni előadott tényt »Én is 

j bizonyítom«.
Ezekkel szemben kijelenteni, hogy en

gem sem Hajdú L»|os úr, sem más soha ki 
[nem tiltott az irodámból annál is inkább, 
mivel Kotorban adóügyi jegyzői külön iroda 
soha nem volt.

Vo t v gv szoba ugyan, ami a segéd- 
jegyzők lakó- és hálószobáját képezte, de 
ez kicsiny voltánál fogva irodai helyiségül 
nem szolgált), toll s így azt Hajdú kollegám 
előzékenysége d cárit igénybe sem vehettem.

Arra kérem Tisztelendő Urat, hogy 
máskor ily valótlan dolgok hírlapi szelőzte- 
tésével engem s így személyemet ne bla- 
málja. Hí engem bárminő sérelem ér, van 
nekem felsőbb hatóságom, aki nekem igaz
ságot fog szolgáltatni s nem szorultam arra, 
hogy Kegyed felettem gyámságot gyakoroljon

Soraim közléséi kérve vagyok Szer
kesztő Úrnak

kitűnő tiszte'eüel
Kotorban, 1913. december 7-én.

B ru n n e r G usztáv  s. k.
adóügyi jegyző.

К U L 0 X F É L É K.
LELK I K L IN IK A .

írja : Géczy Ede.
Mielőtt rátéri ék az Ön kevéabbé sablonos 

esetére, egy pár zokszót ejtek a szerelemről, mint 
Ománról. Hog\ mi a szerelem? Erre a kérdésre 
válaszolni, sikeresen válaszolni egy definíció kere
tében nem lehet. Erre számos nagy ember vál
lalkozott s számos komoly s számtalan tréfás izű 
meghatározás forog közszájon. A szerelem fejlő
désének teljes levezetésére keretünk nagyon szűk. 
Sokan nagyon könnyelmű kézzel bánnak a szere
lemmel. Azt hiszik ugyanis, hogy ha valamely el
lenkező n mű lény nek egyszeri látása vagy esetleg 
isméiéit látása érzékeit forrongásba hozza, már 
szerelmesek. Közei állhatnak azért, mert lévén a 
szerelem egyik feltétele az érzéki vágy, tényleg 
puszta s egyszeri látásra szerethetik meg a bizo
nyos lényt. Távol állhatnak azért, mert a puszta 
látásra, amennyire ég szívük érte, ép úgy — kö
zelebbi megismerés esetén — nem találják meg 
benne azt a lelki ideált, melyet maguk elé állí
tottak — imádandó eleven bálványként. Ez állítás 
mellett szól a sok eljegyzés vagy házasság előtti 
va«y — a mi komplikáltabb — házasság utáni 
kiábrándulás, mint amilyen kiábrándulás az Ön 
esete is. A szeriem sokkal komolyabb, mintsem 
azt igen sokan hinnék A futó szenvedélyt össze
tévesztik a mindent átható nagy szerelem nemes, 
lélekemelő szenvedélyével. S ez korunk egyik kór- 
tünete. Fontolja meg tehát jól — nem egy önfe
ledt pillanatban, hanem a nyugodt megfontolás 
nyugodt perceiben. Annyival is inkább fontolja
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meg, mert ön már anya, aki nemcsak önmagáért 
hanem gyermekeiért is él. Ha azt a bizonyos, kel
lemes arcn férfit tényleg testestül-telkestül szerette 
meg s úgy érzi, hogy — mint szokták mondani — 
nem tud nélküle élni, leghelyesebben teszi, ha el
válik jelenlegi férjétől, kit szeretni most már an
nál kevésbé lesz képes, mert hiszen szive mélyén 
már a másik iránti szerelem rejtőzik. De — s ez 
jellembe vágó dolog — c?ak ekkor, ha gyermekei 
felneveltetése biztosítva van. Gyermekei érdekében 
is jobban cselekszik, ha ott hagyja férjét. Mert tud
juk, hogyha a szerelem kihűl, bekö\ étkezik a 
közöny, mely rideg fásultságba lép; gyűlöletté ak
kor tájul, ha a kiábrándult, kihűlt szív új szere
lemre gyullad más «-gyed iránt. Gyűlöletté fajul, 
mert a házasság törvényes ereje ahhoz köt, kit 
már nem szeretünk s sokszor akadályokat gördít, 
hogy új frigyre lépjünk. Ahol pedig' a gyűlölet 
tanyáz, lett légyen az bármily okból keletkezett, 
ott a gyermekeknek nem lehet szeretetteljes ne
veltetésben részük. A gyermek inkább ne is is
merje szüleit, mint egymás iránti gyűlöletüknek 
áldozata legyen. Tehát, ha új szerelme — úgy 
érzi — végérvényes, gyermekei iránti felelősségét 
ne tekintse megszűntnek ; ha pedig szenvedélye 
csak futó szenvedély, hagyja futni. A lelke látha
tárán feltűnt alak a messze ködbe vész és Ön — 
nos, ön — előbb felejteni — azután mosolyogni 
fog . . .  .

— Házasság. ЬеИосгку Zoltán tornaijai 
áll. állatorvos e hó 6 án tartotta esküvőjét 
Szenteh Ilonkával, Szenleh Ferenc Csáktor
nyái városi állatorvos leányával. Az esküvőn 
mint násznagyok Hajdú Aladár belatinci 
urad. gazdatiszt és Lehoczky Dezső, a vőlegény 
bátyja szerepeltek.

— Eljegyzés. Werner Károly alsóiszkázi 
tanító jegyet váltott Gönye Mariskával Cell- 
dömölkön.

— Halálozás. Iga z részvéttel vettük a 
gyászhirt, hogy Isoó Ferencné, szül. Kiss 
Kornélia úrasszony, I. hó 6-án, élete 64-ik. 
boldog házasságának 42 ik évében, hosszas 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után Bécsben elhunyt. A boldogult 
földi maradványait f. hó 7*éu szállították 
Becsből Alsólendvára, ahol f. bó 8 án dél
után 3 órakor helyezték el a közönség 
óriási részvétele mellett a róm. kath hit
vallás szertartásai szerint a családi sírboltba 
örök nyugalomra. Az engesztelő szer Imise- 
áldozatot december 9 én reggel 9 órakor 
mutatták be az Úrnak az alsólendvai plébánia 
templomban. Az elhunytban boó Ferenc 
alsólendvai ügyyvéd nejét, lsoó Viktor dr. 
Csáktornyái kir közjegyző édesanyiát siratja. 
Áldás és béke hamvaira!

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Prokoppné Kosatkó 
Anna turócszentmártoni áll. polg. isk. rendes 
tanítónőt jelenlegi minőségében a Csáktor
nyái áll. polg. leányiskolához áthelyezte.

— Tüdőbetegek jól teszik, hogy ha javukra 
egy Sirolin-kúrának hasznát veszik, mert Sirolin 
»Roche« mellbetegeknél valóban megkönnyebülést 
és sok esetben segítséget hozz. Csökkenti és mel
lőzi a kellemetlen éjjeli izzadságot; köpet könyebb 
lesz és enyhül. Sirolin »Roche« ízletes, étvágyat 
szerez és előmozdítja a táplálkozást. Mindenek 
előtt a légzési szervek egy érezhető ellálló képes
séget szereznek a mely a szívesen látott és szük
séges védelmet képezi szél és az idő veszélyei 
ellen. A jölérzés beköszön. Uj életkedv ébred. Kzt 
te»zi a Sirolin »Roche« mely minden gyógyszer-. 
tárban kapható.

— Nyugdíjazás. Cimerman Ferenc alsó- 
domborul plébános f. hó 1-jével nyugdíjaz- 
talott s helyébe adminisztrátornak Jakopec 
János ugyanoltani segédlelkész neveztetett ki

— Központi választmány. A lolyó hó 
10 én megtartóit vármegyei törvényhatóság' 
bizottsági gyűlésen megejtett választások 
során a vármegyei központi választmány

tagjai lettek a Csáktornyái kérőiéiből Wollák 
Rezső és dr. Zakál Lajos ügyvédek.

— Áthelyezés. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter Oravetz Győző államépitészeti 
kir főmérnököt 1914. évi január elsejével 
Zalaegerszegről Segesvárra helyezte. Helyére 
Müller Miksa főmérnököt helyezte át a mi
niszter Zilahról.

— Eljegyzés. Herrnslein Mihály a Csák
tornyái Tárházak R.-T. raktárnoka jegyet 
vallott Freisager Vilmával Zalaegerszegről.

— A munkapárt megalakulása. Zala
egerszegen a mull héten megalakították a 
vármegye területére a munkapártot. Elnök 
lett Hertelendy Ferenc főrendiházi tag, volt 
főispán, alelnökök Hajós Ferenc dr., Zalán 
Gyula dr. és Fuss Nándor országgyűlési 
képviselők. A vármegyei megalakulást a já 
rások szerinti szervezkedés követi.

— Uj feltételes megállóhely, A Csák
tornya—celldömölki vonalon Szépeik és Za- 

j labér állomások között a 10. sz. őrháznál 
ú| feltételes megállóhelyet létesítettek. Az új 
megállóhely Pakod nevet kapta.

— Megszűnt az útlevélkényszer. A Bu
dapesti Közlönyben megjelent mm. rendelet 
szerint a rn. kir. minisztérium a fegyveres 
erő kötelékébe tartozó egyének részére út
levelek kiadásának beszüntetése iráni kiadott 
ko«ábbi rendeletét hatályon kívül helyezte. 
Ezzel az útlevélkényszer megszűnik, melyet 
a kalouakötelesekre való tekintettel, a bal
kánháború miatt, a minisztérium körülbelül 
egy évvel ezelőtt kiadóit.

— „Vigyázzunk az egészségünkre! Nikotin- 
mentes dohányárut (általános jövedék és külön
legesség) árusít a »üenikó r. t. Budapest, V., 
Szent István-tér 2 sz. A társaság árjegyzéket és 
leírási ing\en küld.«

— Figyelmeztetés. A karácsonyi és új- 
jévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a 
küldeményeknek késedelem nélkül való szál
lítása tárgyában figyelmezteti a pécsi posta
igazgatóság a feleket, hogy pénzt, ékszert 
más tárgyakkal egybecsomagolni nem szabad. 
Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, 
viaszos vagy tiszta közönséges vászon, ki 
sebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál 
pedig erős csomagoló papír használandó 
A címzésnél kiváló gond fordítandó a cím
zett vezeték és keresztnevének vagy más 
megkülönböztető |elzé>nek (pl. ifjabb, idősb, 
özvegy stb.) továbbá a címzett polgári állá
sának vagy foglalkozásának és lakhelyének 
pontos kitétele; a Budapestre és Wienbe 
szóló küldemények címirataiban ezenkívül a 
kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzés 
stb. kiteendő. A címet magára a burkolatra 
kell Írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a; 
cím íatáblácskára, bőrdarabra vagy erős j 
lemezpapirra Írandó, melyet tarlósán a cso
maghoz kell kőim. Kívánatos továbbá, hogy 
a feladó saját nevét és lakását a csomagon 
levő címirat fekvő részén is kitüntesse. A 
csomagok tartalmát úgy a címiraton, mint 
a szállítólevélen szabatosan és részletesen 
kell jelezni. Budapestre és Wienbe szóló 
élelmiszerek, illetve fogyasztási adó alá eső 
lárgvak a szállítóleveleken a tartalom, mi
nőség és mennyiség szerint kiirandók (pl. 
szalonna 2 kgr., egy pulyka 3 kgr, 2 liter 
bor stb)

— Állandó mozi. A Heinrich Miksa-féle 
Rákóci-utcai állandó moziban a mull héten 
vasárnap és hétfőn volt előadás A 
hét «lágerjei Frou frou, A széni tartozás és 
A szerelem iskolája voltak Különösen az 
utóbbi kettő aratott nagy tetszést. A műsort

a Gaumont Híradó aktuális s Ceylon ter
mészet után felvett képeivel és Egy drága 
tréfa, Lula álma, A kis örökös és Húsz év 
múlva apróságokkal egészítették ki.

— Köszönetnyilvánítás. A f. hó 7 én
Pec9ornik Ottó vendéglőjében tartott tánc- 
mulatságon a felülfizetésekből 17 К 20 f. 
jutott jótékony célra. A szíves adakozóknak 
ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a 
rendezőség.

— Telefon. Az újonnan létesített zala- 
vármegyei törvényhatósági távbeszélő köz
pontok közűi Zalaszentiván f. hó 1-én, Zala- 
bér 3-án s Pakod 5-én megnyílt s egyúttal 
bevonatott a belföldi helyközi távbeszélő for
galomba. A pakodi távbeszélő központ ál
lami és magántáviratokat is kezel.

—  A legkiválóbb orvosok egynangu véleménye, 
hogy a gyermek a fejlődés szakában van legjobban 
arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel erősítve 
a legkülömbözőbb betegségek ellen ellentálló ké
pessé tétessék, s ugyancsak egyhangú vélemény az, 
hogy e célra legalkalmasabb a ZOLTÁN-féle csuka
májolaj, melynek tápereje igen nagy s mivel sem 
kellemetlen szaga, sem rossz ize nincs, a gyermekek 
szívesen veszik. Készítője Zoltán Béla gyógyszerész 
Budapesten s üvegje 2 korona a gyógyszertárakban.

— Időjárás. Sinusz jövendölése bevált 
Beköszöntőt! a tél. December 7-ike óta ke
ményebbre fordult az idő s a hó is, ami 
azóta esett, állandóbb jelleget ad a télre 
lordult időnek. Sinusz szerint 12-ig ködös 
lesz az idő, 14—20-ig pedig hideg időben 
lesz részünk. Azután megint ködös, nedves, 
hideg időt jósol Sinusz a hónap végéig itt
olt bócsapadékokkal.

— Póttartalékosok szabadságolása. A
hadügyminiszter elrendelte, hogy a még ak
tív szolgálatban lévő összes 1912. évi kor
osztályú póttartalékosok mielőbb, legkésőbb 
azonban f. hó 15-én nem aktiv állományba 
visszahelyezendők.

— A kútba fulladt. Halálos szeren
csétlenség történt a napokban a Damása 

I határában levő egyik bedül! kutnál. Sckeer 
András 65 éves vasesztergályos, aki éveken 

iát a budapesti Schlick vasöntögyár mun
kása volt, éjjel gyalogszerrel jött Budapest

I felől. Valószínűleg beborozott állapotban volt 
az öreg, nem igen nézte az utat s belezuhant 

ja kútba Benne is fulladt. Reggel, mikor 
valaki vizet akart meríteni a kutból, észre
vette a holttestet. Nagynehezen kihúzták a 
kulból és a zsebében volt munkakönyvböl 
állapították meg kilétéi. Az ügyészség vizs
gálatot indíttatott annak kiderítésére, nem-e 

I terhel valakit felelősség az öreg vándor ha- 
I táláért.

— Egészségügy. A vármegye terülelén 
augusztus—oklóber hónapjaiban a szokott
nál kedvezőtlenebb volt azlgészségügy. Fer- 
lőző betegségekben összesen 518-an beteged
tek meg, kik közűi roncsoló toroklobban 13, 
hasi hagymázban 16, vörhenyben 22, kanya
róban 2, hökhurutban 4, vérhasban és gyer
mekágyi lázban 1 — 1 s ázsiai kolerában 2 
beteg balt meg. Ápolás alatt maradt összesen 
103 beteg.

— Szökött katona. Perlakról vett hír
adás szerint ottan a múlt héten egy meg
szökött ulánust fogtak el. Az ulánus neve 
Musié Milivoj, akit a honvágy szöktetett meg 
szombathelyi ezredétől. A dezentort termé
szetesen visszakisérl?k állomáshelyére.
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lati na ime urednika vu 
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Z R ÍN Y I k á r o l y .

Sarad nik: UdatelJ i vlaetnik

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

Stareäi vu ákoli.
Véekali smo se lakvo vréme, kad je 

né sram stareáim ljudim s bélom glavom se 
vu ákolsku klup sesli, samo sbog toga, da 
se moreju vuéiti. Denes véé 1 poljodelavec 
zna, da né samo pop se vuéi do smrti, neg 
i dober gospodar. Ovo leto takodjer po or- 
sagu na hiljada obCine budu tak sreéne, gde 
gospodarske navuke budu gazdi posluáali. 
Как smo éuli sreéa i po Medjimurju bude 
nekojib obcmah postigla. Zvun toga рак po 
svih gospodarsk'h ákolah za poljodelavsku 
decu ákola se bude deríala, koja áest me- 
secov bude trajala. Vu ovih áest mesecov 
né samo sknjig se budu vuéila deca. neg 
od jutra do veéera zmirom budu gospodar
ske posle zveráavala. Navéiju se, как treba 
vredo hraniti, как treba smarhom postupati, 
как treba orati, sejati gnojiti s jednom reé- 
jóm sve one gospodarske posle, kője spa- 
meten gazda mura znati : kője laikus poz- 
nati nemore.

Prekrasna znanost je gospodariti, ali i 
znati i razumiti mora to élovek, ako hoée, 
da nekakov hasén bude imel odtoga. Svaki 
gazda trsiti bi se moral, da se od ouih vuői, 
koji viSe znaju как on. Opet nesme niti 
jeden síaliti, kad vu oböini, vu Skoli od 
gospodarstva vuéiju, tam svaki nazoéen mora 
biti. Dvanajst lét je véé tomu, da su po 
sela poéeli navuéavati gospodare i od pót* 
lám se to zmirom razSirjava, vise i viSe 
ljudstva ide naposluh Letos takodjer glaso- 
vitni gospodari, vuéeni proíessori, plebanuái, 
navuéitelji budu isii po orsagu od obéine,

do obéine, da od onuga dugovanja deríiju 
govor, Stero je najbolje potrébno vu jedni 
ili vu drugi obéini. Né su to takve ákole, 
как naprimer vu kője mala deca i mladi 
junaki hodiju. Vu ovi Skoli se po spomenj- 
ku vuéi jeden od drugoga. Jeden ovu pita, 
drugi bi onu rád znal i svaki na pitanje 
dobi odgovor. Pripeti se da po lépim vre- 
menu idu na polje i tam se jim reztolnaéi 
na lice mesta áto je bolái i spc-metneái gaz 
da. Zakaj rodi jedna zemlja bolje, как druga 
i zakaj dobi jeden gospodar lepSi, Cisleái 
plod как drugi. Zakaj je jeden fcitek lepfti, 
puneái i zakaj je drugi draénati, krpasti. 
Zakaj je jedna páenica tak Cisla, как jeden 
lépi vrt i zakaj je druga tak smetliva, как 
dabi samoga draéa bili sejali.

Opet néje zadnje pitanje, как gospodar 
gnoja spravlja. Ali je gnoj san:o tak nahi- 
éeni na kúp, как dabi ga voda donesla, ali 
je graba sciglom zazidaoa, all pák je barem 
dno zemljom nabito? Ali je gnoj né ples- 
niv, ali je najvredneSa stvar — gnojáéica 
— po dvoru rezlijana?

Opet pitanje, как preménja gazda silje 
na zemlji ? То véé zdavnja evaki zna da 
néje moéi samo drobnoga Éitka, ili pák sa
mo kuruzu povati. On je spretan gospodar, 
koj skim viSe krme pova, ovu krmu svo- 
jom marhom pohrani, da po ovim naéinu 
skim bolje gnojiti more zemlje.

Denes se svaki trsiti mora, da skim 
vekáega hasna more iz zemlje i sgospodarst 
va dobiti. Koliko hasna sad nosi jedna me- 
kota, to je vnogo premalo. Ako vu N^mákim 
jedna mekota 15—18 metercentov donese,

onda mi nesmemo tak reéti, kad na mekoti 
osem metercentov zraste, da je dobra letina 
bila. Zato se treba trsiti, da skim vekSu 
jakost dobi zemlja i po ovim naéinu skim 
vekéi plod nam donese. Как mod to pos- 
tiéi, to sve se moéi navőiti po omh Skolah, 
kője ead pozimi budu po jedinih obéiriah 
deríali. 2eljémo, da skim vekáega hasna 
budu naái medjimuréani od toga imeli.

Rád se naá medjunurec vuéi, stem se 
ne je smeti pretuáiti, da naá púk nebi átél 
hasnovite stvari poprijeti i navóiti. Né, stém 
nesmemo naáega puka potvarjati Znamo, da 
je naáe ljudstvo vnogo spametneáe, da nebi 
previdlo, kaj je njemu na hasén. Vidimo 
gospodare, koji se vuCiju, ponoviju gospo- 
darstvo, puno vékái dohotek imaju, как oni, 
koji joá svoje slarinske zakone verujeju.

Takov spameten gospodar sretno áivi, 
imétek se mu povekáava, takodjer i pcálenje. 
Opet prednjim stoji példa, как dojde dőli 
nemaren, potroálív gazda. Как vleée dug 
lakvoga nemarca, как dvoji i kad je izverstna
I dobra letina, on niti onda nemore nikut- 
nikam zajti.

Marljiv gazda, marljivo bude posluáal 
po zimi gospodarstveno predavanje, jerbo 
vnogo dobra se bude tam navéil i to sve 
mu potlam na veliki hasén hude.

Naá púk rád Cita, ali neée nalo aldu- 
vati. Zato je odredjeno, da po zimskih gos- 
podarskih ákolah, med pukom zabadav sva- 
kojaéke hasnovite gospodarske knjiíice réz- 
deliju. S ovih knpfticah se takodjer vnogo 
dobra moéi navéiti, samo marljivo je treba 
Citati. Poglednite naprimer jednoga átajers-

Povrni sin se v Domovinu . . .
Povrni ein se v Domovinu . . .
Gdí Ceka lebe draga mati,
Izpuni íelju njoj jedicu.
Drugo njoj tak nemoreä dati.
Za sve dobro, kője je tebi,
Tekom lit ona ti delila,
Utrudila se mkad je ni,
NajbolSa ti je uvik bila.

Povrni sin se v Domovinu . . .
Posluhni proinju — nje trepeie.
2eli ti dobro sve — jedino . .  .
Tu najdel evője mile sreie,
Gli hiZu, polje rodovito, 
áume gli tihe — vinograde;
Bogastvo ovde ti je skríto,
PoeluSaj proinju maike drage.

Povrni sin se v Domovinu . . .
Miloje sunce — ni tam nije,
Ostavi hladno tam tudjinu,
Zatebe domaj srce lije.
Tudjir л ni je prava mati,
Nenajdel ondi prava sreie ! . .
To dom ti more samo dati,
Posluhni piai majke ljubeiej

Kutnyák Márton.
Budapest.

Lov za zajcom.
Bog zna gde se je sliedeéa pripoviest 

dogoddá, moguCe negde u magjarskoj preko 
Mure ili mozbit joá dalje, tamo okolo Du
nává, ako ne u Medjimurju. Aha. izbil|a! 
Baá da se je dogoddá u Medjimurju onoga 
beta, kad su vode iziále i viáe medjimurs- 
kih miestah paplavile, a to je baá onda bilo, 
kad je i Szegedin paplavom nastradal.

Anda Mura je izaála i te je cielu kot- 
toribsku okolicu poplavila tak, da je Kotto 
riba izgledala как skoro pokojni Szegedin 
(danas veC nije pokojni, jer jepostal joá 
liepäi nego je prije poplave bil.) Anda du- 
gotrajni defdj je Muru iz korita van iztie 
ral i ona je sve nizine u okolici poplavila 
tak, da je puno divIjaCi u éumah i po pol- 
jih poginulo.

U toj nevolji se je jedan zajec spasil 
plivajudi do nieke gibave vrbe, koja je iz 
vode virila, te se je na njezinoj grbi nas- 
tanil To je videl na onda bivái poáte meá* 
tar iz svoje visoke kuée, pák si je mislil, 
da bi táj zajéek ipák bil u veöoj sigurnosti 
u njegovoj kuhinji, nego tam na vrbi, gde 
bu konaCno i pák se moral utopiti ili od 
glada poginuti. Anda vzeme iz drvamice

veliko korilo za svinje haranje, pák se nie- 
kim oáCekom veslajuői spusti niz vodu do 
vrbe, za da siromaka zajéeka ulovi. Ali 
zajéek je u svojoj mudro) glavici moral biti 
drugih misbh te je írnál druge plane, как 
őe se to za kratko vrieme videti.

Jer kad se je poáte mcátar do vrbe 
doveslal, baá se je njegov parobrod iz ko
rita liepo к vrbi prisloml tak, da je poeve 
mirno stal, a on se onda popne med svráje 
vrbe, da zajéeka dohvati. Zajéek je medju- 
tim videl sada pravo vrieme, da se vugne 
lőj lovini, pák je preko poátemeátra skoéil 
u minio stojeée korito, kője s e  je tini sko- 
kom genulo i liepo polagano priéelo sa zaj- 
éekom niz vodu plivati. Pri prvoj obali, kam 
je je voda donesla, je zajéek skoéi iz korita 
na suho, te se je, как se je éinilo, svjemu 
osloboditelju zahvalil tim, da je na suhom 
napravil, po zajcevoj navadi, liepoga srdaé- 
noga »mandla«, a onda veselo odskakal u 
nepovrat.

Poáte meátar pák bi i danas joá moz- 
bit na vrbi éuéel, da mu nije йена pozvala 
sti9ede, koji su ga onda iz te neugodne si* 
tuacie izbavili i u pravem éunu domov do- 
peljaii.

Em. Kollay*
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koga poljodelavca. On kad orje i onda ima 
novine vu rukah pák Cita. Na Alföldu néga 
gospodara, koj nebi svaki dán novine Citál. 
Ali gde emo mi jód od toga!

Proli sebi zagreöi, koj öve réCi nepos- 
luhne. VuCiti je kmC. Pák zakaj bi ovoga 
kinCa h tili odsebe?

Prikaz od balkanskoga bója.
Bulgarci su veC tak raCunali, da pobe- 

reju skup zadnju jakost i spotereju srbe i 
grke, koj» vu delingi né su dteii tak stalni 
biti, как je to vu tajnim konlraktu odred 
jeno bilo. Zaufali au se vu svoje viteZke 
vojake i vu glasovitne bitke, kője su jednu, 
za drugom dobili, ali za kralko vréme pre- 
vidli su, da se slraáno vkanjuvleju. Presil- 
jeni su bili od kor: ka, do koraka nazal se 
potegnuti. IzbuCem, Zalostni i zdvojeni bul
garci, kud su iSli, né su kamena, na kamenu 
ostavili. Predi, как su Serresa ostavib, raz- 
valili su ga i do fundamenta poZgali. Как 
su nazat se vlekli, doSli su do Kavala zva- 
noga varasa, koj krej mórja leZi. Bulgarci su 
i ovoga varaSmca zahtévali i kad su za 
Serresom i Kavalo morali ostavili, odluéili 
su, ako nemore Bulgarin ostati, do zemlje 
ga poruSiju, da nebude neprijateljov. Stanov- 
niki su veC znali, kaj je Ceka, skrili su se 
vu pivnice. Na vulicaj sve je tiho i mirno 
bilo, как na cintoru. Bulgarci poCeli su se 
nazat vleCti, da je neprijateij neobkoli. Vu 
varaSu je зато  jedna Cangrizavna kompa- 
nija ostala pod zapovedjom jednoga laiti- 
nauta. Zapoved je dobila, da drugi dán 
porobiti i vuZgati rnora varaSa, smiluvati se 
mkomu nesme, niti mladomu, niti staromu.

Poskriti stanovniki nésu kandi зато 
tak zlehka na Sloprok iti. Vrata, öblöké su 
zadelali i zeli su napré skrito oruZje. poCeli 
su se prepravlati na groznu branitbu. Samo 
odjednoga su se )ako plaSili. Bulgarci su 
vtiogo petróleuma ímeli prepravlenoga, to 
рак je zadnje oruZ|e bilo vu balkanskim 
boju. Kad je neprijateij veó porobil obCinu, 
ljudstvo poklai ili pretiral, onda je doSel 
napré petróleum. Proti tomu néje moCi se 
bramti. SiromaSki stanovniki znorom su то- 
lili i Cekali, kad bude zadnja vura doSla. 
MuZkarci znoZi su Cekali i pnpravni su h li 
makar znofti i zubmi braniti svoje Zenske 
I decu

Pomalem ie noC nastala, Skim je vekSa 
kmica nastala, stém je veksi ?>trah bil. Po 
vulicih mimo hiZ i graje pomalem se vle- 
kel jeden turski ribar proli morskomu pos- 
lajalidCu. Psi su né lajali, jerbo od glada 
zdavnja su je veC pojeli. Po stajaliáóu su 
bulgarske straZe bile nastavlene. Zapoved 
je bila, da pod terhom smrti nifléi nesme 
na morje iti.

Ognji su goreli na bregu i s elektric- 
nini iampaáom su podjednoma svélili morje. 
Turski ribar to sve je znal i videl. Zual je, 
da jako blizu je smrti. Po Cetirije se je 
vlekel dal|e i jako mu |e srdce tuklo, kad 
je zrukom vodu dosegel. Stiha se je spra- 
vil vu jeden cun, odvezal ga je i vu ime 
Boga spustil se je na morje. Sama boZans- 
ka providnost je pazila nanjega, da su ga 
né spazili i da je mogel oditi popomoC, 
ko|a odslobodi varaSa i stanovnike od naj- 
grozneáe smrti. Kad je vuni bil véé na 
odprtim morju, prijel je vu ruke veslo i 
acélom lakostjom je poCel veslati. Znal je, 
da najbliZeäe postajaliSCe je Thasos, petde- 
selCetiri kilometrov dalko od Kavala, ali i

(o je znal, da tarn stoji zakurjena grCka 
flotta, koja se svaku rninutu more genuti. 
Ako dovremena more tn do|ti. odslobodjeni 
je varas I nezmeruo ljudstvo. Kmica jejemu 
né zapreka bila, puta su mu zvézde kazalé. 
Znoj mu je curel po obrazu, ali on bi mór
iig i mrtev d >l|e veslal. Ruke su mu odne- 
mogle, lak je Irudeu postai, da se vu Cun 
prehitil Pred oCima mu postane Zena i 
deca, pograbi veslo i opet tak lira Cuna, 
как dabi ravno onda se bil sei vunjega. 
Sdvojiti hoCe, kad spazi vu Thasos posta- 
jaliSCu svetlost. Zor:ti se росте, ali jutro je 
joá dalko. Spazi ladje, kője vu kmici hilja- 
da iskrih hióeju vu zrak. Vidi, da flotta 
genuti se hoCe. Pobere skup surnatami oCima 
zadnju jakost i sam néje znal, как se je 
tresnul vu jednu strahovitnu veliku tabors- 
ku ladju.

— Allah i vu ime vaSega Boga prosimt 
vas, Zurite se Kavali, denes vjutro ju bul-1 
garci sbriSeju iz zemlje!

Ladja prime gori na smrt trudnoga 
turCma i kad je zapoved dobila, odmah 

jscélom jakostjom se zaZene proti Kavali. 
Kad se poCme rnalo zoriti, od Kavale spa 

Iziiu bulgarske straZe veliki dim od mórja.
I Ladja je to, koja se Zűri napomoC. Torpedo 
j ladja je to, koja posloji pred Kavalom, na 
ladii módra zártává s bélim kriZom.

Bulgarska kompanija pobégne íz varasa. 
Cudi|u se tomu stanovniki i popriiiki znali! 
su, kai se pripotilo. Za par minut oglasiju 
se zvoni vu tumu. Stanovniki zveseljom 
bejZiju vun na vulice, svi se plaCeju svi 
kreCiju : GrCka flotta! GrCka flotta!

Jedna starica i jedna m'ada ZenSka se 
Zűri vu postajaliáCe. Svaka jedno déte ima 
na rukah. Videti je, da deca su mlajAe 
Zenske, stance vnuki. S ladje pustiju dőli 
Cuna, jeden vöd vojnika, kupitan i ribar 
stupiju vu Cun Na bregu kapitana na ra- 

jmena zdigne púk i ouuk ga nese vu varas. 
|S ribarom se ne brini niöCi drugi, samo dvé 
Zenske, kője ga kuSuvIeju suzami polévaju, 
jerbo znaju, da on je oslobodil varaSa, sta- 

: novnike, otcu, mater i öve dvoje neduZne 
' dece Zivlenje. . .

Divji kostanj kakti krma.
Svi skupa znamo, da kostani za jesti 

po célim orsagu raste i как je to dobra 
jsladkoCa zanas, takodjer как lépe peneze 
ImoCi dubiti íz njega. Dívjega kostanja mSéi j 
■ ne ljubi I zvekSinoma tak se potepe i iez-, 
tepe, da mu nî Ci nikakvoga hasn < ne zen.e 

iNiSCi se ne zmisii all je kaj vréden i ali ga 
bi bilo moCi za nekakvo potréboCu ponucati.

Divji koslanj toliko je vréden za hranu. 
как i Zitek. Dobro znamo, da divje svinje, 
jeleni I srne bolje Stimaju dívjega kostanja, 
как kuruzu. Tur.Cim ga za konjski kostanj; 
zoveju, jerbo veC od negdaSnjega vremena 
konjc hraniju s njim. Opel i lo znamo, da 
birke jako rado jedeju divjega kostanja. Ne ; 
koji svinje, takodier i krave hraniju sa div | 
jim kostanjom. Na svaku birku na dán! 
fertal ili pol kile moCi raCunati, vi$e néje, 
smeti davati, jerbo divji kostanj vnogo Zoh- 
koCe ima vusehi i lo bi ZivinCeto naökodilo. 
Opet ravno poleg öve ZohkoCe je dobro pod 
jesen svinjam davati, kad vnogiput griZu 
imaju od tikev, repe ili od krumpira. Na 
jesen dobro je i kravain na dán jedno ili 
dvé kile divjega kostanja dali.

Da niSói tak jako nepoStuje divjega 
kostanja, to je od toga, jerbo divji koslanj

se ravno onda zréli, kad svaki goapodar 
puno krme ima i poleg toga niti ne spazi, 
da mu jedna izverstna marSeCka hrana 
podzlon ide. Jesu jedni koji su veC sdavnja 
previdli, da kostanja tak moCi ponucati, как 
i Zitka i ravno zato zavremena ga daju 
pobrati, posuditi, da potlam potrloga moreju 
pohraniti. Néje ga smeti vu velike kupé 
spraviti, jerbo tak zaplesnivi. Poleg toga 
viSeput ga je treba premetati, makar je véé 
i dobro suhi.

Divjega kostanja sirovoga treba pohra
niti, ako je veC dobro posudeni i potrli. Ako 
je preveC suhi, onda predi как bi ga Zivini 
dali, pred 24 vunmi namoCiti ga treba, da 
se nadune i ZohkoCu zgubi. Ako se dugó 
moCi, onda malo jakosti zgubi ali ío nikaj 
neSkodi.

Spameten gospodar nikaj nepusti, da se 
mu potepe, ravno zato koji po okolici imaju 
divjega kostanja, zavremena se pobriniju, da 
podzlon ne dojde.

KAJ JK N OVOGA ?
— Zaruka. Herrnstein Mihály maga- 

ziner od C-áklornja Tárházak R. T. je za- 
ruCil Freisager Vilmu iz Zalaegerszega.

— Kraljov b o iie . BoZiCne svetke, 
как iz Becsa piSeiu, vu schönnbrunskim 
kadtelju pri zetu Ferenc Salvator nadherce- 
gom i njepovi tamiliji bude zvrSil. Kralj se 
sad hvala Bogu jako dobro Cuti i ravno 
zato je réc, da februara meseca na viáe 
tjednov vu Budapest bude doSel. Ali to je 
né joS Cisto odredieno.

— Cuvaj Ede. Cuvaj Ede je vu Ног- 
vatskim ban bil jedno kralko vréme. Sad 
takvi glasi se Culi odnjega, da na veliki Spe- 
kulaciji je svega imétka zgubil i od Zaiosti 
se mu je pamet zméAala. Как sad iz Zag
reb'! piSeju, to né|e istina i koj je to zmis- 
lil od bivséga bana, on je zlagal se.

— Zaklal je otca. Poleg Mitrovice 
mrtvoga sy naSli na Zeljeznici Bozsa Pavel 
Ceterdesetosem lét staroga vahtara. Mrtvo 
lélo je vlak na falaCke SCéhal. Od kraja su 
Uk mislili, da se je nesreCa pripetila Ali 
neöéi je Zandarom poSepetal, da vahtar je 
jako zloCesto Zivel svojom familiom i lehko 
da su ga zaklali. Zandari su pazlivo poCeli 
zvédati i za par danov su veC krvoloki vu 
rukah jim b li. M 11 je stareöega sina nabrs- 
lila, da naj zatuCe otca. Sin je posluhnul i 
sjednom sekirom je olcu glavu rezbil I ónak 
ga je pojahal. Krvoloke su zaprli.

— Pljusjeni pukovnik. JoS vu aprilu 
se pripetilo, da Kosljaninov ruski dragoners- 
ki pukovnik strehl je Dnjegonovski kapitana. 
Po jedni veCerji je kapitan ruku ponudil 
pukovniku. Pukovnik néje étel ruku prijeti 
i nato ga je kapitan dvaput pljusnul. Svi 
su zadreveni'i, kad se to sgodilo. Pukovnik 
je zel napré revolvera i Input je na kapi
tana C;sto sbliza strelil, kapitan je odmah 
vumrl. Sad je bil svrbo loga sud. SoldaCki 
sud je pukovnika degredéral i na tri leti 
reSta odsudil. Car se mu je smiluval i samo 
tri mesecov resta mu je odredil i njegvo 
Cast nazat dal

— Samo p o iten a  . . . .  Vu Ujpanat
obeini se sgodilo, da jedna trinajst lét stara 
pucka déle je porodila. Pokehdob vu ovi 
dobi deca jo* vu Skolu moraju hoditi, Skobki 
odbor je tak sgovoril, da déte i nad1 » * 
mora vu Skolu hoditi. NawiMelj je poü 
tomu apeléral i aradski Skolski inspektor je



tak odredil, da vu Skolü samo poStena deca daéki minister kad je is orsaéke hite■ vun logar lak jako na put» bil, da. g*. j e  ,rnel 
améiu hódi ti doflel, stupil je vu svoj automobil i fletno zroka skonébti. Zena i fedem drobnu dece

— Igraéa s oruijem. Vu Szegedu je Stet odvoz.ti se. Naproti je doSel Denais |e ostalo^
se sgodilo, da Jamfy Tivadar Sujstera osem ablegat i minister ga je tak s automobilom Vlovili su krvoloka. Fred dvemi
löt star deóec poleg Sale strelil je Supics podral, da je drugi dan vornrl. Minister ga t|edm vu Kovasm su zaklal. Hozarcg Bnlata. 
Rudolf detiéa. Napenl je nanjega revolvers je sam odpeljal vu Spital, ali niti tarn su Cetiri kuglje su mo vu mrtvim lélo nasli. 
koj se je hitro sproZil i kuglja se mu je mo véé né mogli pomoCti. Onda su Randan vlovili njegve pajdaSe koji
vu oko zavertöla. Deéecu su zaprli. — Vu -  Vu megli. Poleg Szőrega jedna su onu nőé Hozaregon akup lumpali. Hoza- 
SzarvaSu pák je Kiss Gábor otcovu puSku gluha Zenska je isla po ieljeznim putu Ve- reg je vekSo svotu penez imal prisebi i 
Da peril na svoju malu sestricu. PuSka se lika megla je bila i vu megli stanca néje ravno se je d:mo spravljal vu Dalmaciu, 
sproZila i detetu vu srdce se zapili tak, da spazila, da za njom vlak ide. Так je pod kad эи ga drugi dan sleCenoga i poroble- 
je pucka odmah vumrla. DeCeca i otca su vlak doSla, da su je kotaCi noge i glavu noga naSli vu jednim jarku. TeZaki koji 8Ц 
pre sudu najavili. Najte se spuSkom igrati. odrezali. 9njim bili i kője su vlovili, né su Steli mkaj

— Zaklal je otca. Gruncsics András — Vu kasarni. Vu FehSrvaru su ée- valuvat i krvoloénost na sebe zeti Sad
detainski stanovnik poleg velike pijanSéine tiri honvédi laporu na m tali iz veéera vu piSeju, da pravoga krvoloka tijam vu Roma-
jako zlo je Zivel Zénóm i decom. Véera je peé. Ponoéi su se nekak od peói cevi Sírom niji prijeli, koga sad к nam budo spravili.
takodjer pijan doSel dimo i taki se je Zenorn rezklopile i siromaSki deéki zadusih su se — Okupacija Kréta otoka. Drugo 
poCel svadili, koja ga je svrho pijanSéine vu sobi nedelju budo grki svelikom paradom i sve-
ipotala. Nato je Hruncsics hitil se na beteZ- — Umorstvo. Vu Görgeteg Somogj- eanostiom sluZbeno okupérali Kréta oloka
Ijivu Zenu i poéel ju je gntiti i tuéti. Na 1 varmegjinski obéim mrtvoga su naSli Nárai na kojega jim vpC sdavnja zub boli. Kréta
veliki krié dobejZal je Grucsicsiv otec, da János zvanoga najbogateSega gazdu i Zenu |e vezda pod Tursku zemlju spadal,
brani snehu. Zatepeni pijanec pograbil je Zandari sad to zvédaju all je né Sto predi Konstantin Uralj takodjer nazoéen bude i 
noZa i tak je otca vu srdce vpiéil da je gospodara zaklal i опак porobil. Так m sliju, po|eg t0ga vu Kanén je odputuval na Ave-
odmah vumrl. Krvoloka su Zandari vu te- da né je imel nikakvoga zroka se 9konéati. гоэ zvanoj taborskoj ladji, Vnedelju meSa
ljezju odtirali. — Pred kolinami. MatuSkovics JoZef pomeS. pák deneju vun gréko zastavu

— Boj med zandari i deéki. Vu perjamoS. gazda, как je iz kotca svmiu j stém -|U£beno bude Kréta pod Gréko 
Törökbecse obéini krvna bitka je bila med vun potegel, da ju  zakule, tak nesreCno je Spacja|a
Zandari i deéki. Srbski junaki su se zabav- opal, da vu ruki derZeói noZ se mo je rav- _ Banov list. Sad je mir uastal vu
Ijali vu Pollák Izidorovi krími. Peneze su no vu srdce zapiéil. Siromak odmah je vu* Horvatskoj i ravno zato su tam opet sbi- 
Dé imali, na porgu pák jim ja Pollák né rnrl. 2ena i petero dece tuguje ranjega. ran je 0dredili. Vukovar okolica je Skerlec
«tel dati. Osem, desel deékov zelo je napré — Vuki. Vu Erdélju lak su se zapo banu poimdila mandátuma. Ban je odprtoga
kusture i onak su presilili krCmara, da jim vali vuki i tak velikoga kvara délaju, da je  ,Ыа pos|al sbiraCom, da on kakti ban nefe 
je Zgan cu dal. Krémar vu veliki sili postal vise varmegjijih sad sluZbeno vadasiju od- zaVezda od n;ti jedne okolice mandaluma, 
je  stiho sina na varaSke h>Ze, odkud je je- redilo. Kak je malo bolje zima nastala, tijam |erl)0 уато  tak more praviéno i istmsko
den policaj doSel, koj je deékom strogo za- vu obéine su vdirali i vise tamoSnjih sta- korman,tj? Hki niti к jednoj partiji nebude
poved I, da odmah niOraju iz krémé oditi. novnikpv zaklali. spadal.
Kak je réé prrgovoHI, odmah je dobd dvé — Nesreca vu fabrikí. Vu Zsolnayovi __ 2agiftane klobasice. Vu Aradu 
pljueke. Zatem su ga doh hitili i nakli su porcelán fabriki smrtna nesreéa se pripeüla. v|§e prjJHVi je doSlo na pohciju, da mesari 
ga tukli i ntali. Véé su ga skcrom zalukli, Sptiz Treza trinajst lét staro pucku prijel i tínekim farbaju klobasice, da su lépő éerlene. 
da su dva Zandari doSli. Как su dpéki Zan- nafalate rezééhal. Pokehdob se poleg nemarS- p0|jcajj j doktor vise mesarov su previzite- 
dare 9pazdi, malo su vtihnuli, ali drugu éino lo sgodilo, proh L 'dner Ignác direkloru ra)j , zaistinu sll uhSIí takve klobasice, kője 
minutu. как divji vragi su зе znozi zaleteli su isiragu podigli. Lednera je  sud na Seslo né 8arn0 <ja sU pofarbane bile, neg taki i 
Éandar*'. Prvi koj je str.iZarm-Stra Stel vpi- korun Strófa i na Sezdeset danov reSta od- zag,ftane Öve mesaro su pojedinim na je- 
éiti, laki je rnrtev opal doli, jerbo ga je sudil, roditeljom рак bude jedno vekSo svotu zero korun étrofa 0dsudili i ako joS jedenput 
Éandarska Spica prebola Nato su deéki joS platil, koju takodjer eud bude odredil. nekai takvoga najdeju prinjih, onda jim
bolje odivlili; «»nduri né su stel: strélati.j -  Sud Kaposvara. Lépoga suda je  meenice slu?.b;no zapreju. Vrédm budu tóga.
da nebi neduZnoga skonéali. Kad je véé pet izrekla pecsuska kr tabla. Dr. Hajdú na ________
deékov vu krvi legato, onda je samo prés jedni sesiji ie govóra drZal i vu ovim govo- . . .
tál boj. Istragu su podigli, ali su Zandari, ru je tak potvoril kapoSvarsko poglavarstvo, M e k a j Za K T atek  ŐaS.
praviéno hasnuvali oruZje. da su ga morali zatuZiti. Hajdú je tak rekel, -------

— P o tre s . Decombra desetoga opet da vu KapoSvaru od polgarmeStra poéemSi, Gost: Cuju gospon krömar, óva evinjaka 
je vu taljanski M^ssni strahoviten potres do zadnjega putara svaki krada. Kraljska P^enka je bila drugaé Ijepa, ali
bil. JoS smo né zabili, как se to mesto zru- tabla néje kaStigala dr. Hajdúja, jerbo je KrCmar: Ah? — —
Silo ped par lélnn. véé je op«-1 lakva nes-|svoje rééi posvedoCil. Gost: Ali jako slana!
reéa po-tig'a tamoSnjo ljudstvo. Okolo pol- — Tragiéna vizitacija. Na Vöncökski Krémar: H auzek! donesi fnSko jednu
nőéi se je zemlja strahovitno strpla Stanov- poSti se pripetilo, da jeden od direkcije kupicu pive svinja то га  p.ti.
niki skorom goli su vun pobejZali na vulice. poslani éinovnik s nenada je doSel kasu liiillliiillliiillliiilllinllliiillliiillliiillliiil
Vnogo stanja je zruSilo i okolo dvé sto viziiérat. Komaj je poéel svoje delo, véé je
ljudstva se polnklo. Fülöp Malvin poStarica skup se zruSila. Od* АЛ Г  П I I M 11D Q l/i

— R azb o jn ik i. Saulon francuzki ob nesli su ju vu drugo sobu, gde je Zaloslno I f i t U J I I V I U K o K I
éini razbojniki su vdrli na Goldberg zvano- poéela javkati. Samo onda su spazili, da в ш  ■  щ т  н н  ш
ga zemeljskoga gospoua. Nad obiok su doSli poStarica se je zagiftata. Kad su ju pot'eli I K  I I  I  Ь  H I  I I  Я к  К
vu kaStelj i как se je Goldberg prebiidil, spitavati, zakaj je to napravila, povedala je, ®  П  ■
taki su ga n;> smrt strelili. Na strélanje je da osem jezer korun je potroSila i od toga у д  i IС Т А  t r í tA
Éena doSla vu sobu i nju su taki skonéali ! nemere sad raéurm dat: Odpoljali su ju vu L J C I U  I 9 '4
Zatem sedem dece i dvé sluZkinje su vmo celldömölski Spital, gde je drugi dán vu- P F N Ä  FII I
rili. KaStelja su porobili i pokehdob né su rr.rla. ILL#
vekSe peneze naöli Zivani, vuZgali su stanje. — Kolera. Kak je zima nastala i kolera
Kad su to zvrSili i ételi oditi, ravno je «ol- je^prestala. OdsmitraSnbh poslnv mimster V u í « * '
aaéka patrola doSla, koja je smed razboj- j e j i a  glas dal orssgu, da ov zadnji tjeden tos je puno veköi i svun svakojaCkih lepi« fzipo-
nikov Iri dőli slrelila, pet p к je Zive vlovila. niSéi je  vu koleri né sbeleZal i как se vidi, VEST,IÍ ' slike se takodjer najdeju vu kolendaru

— Naj staresi kardinal. Как iz éisto bude se nas mrnui ov grozni beteg —
Rima piSeju minuéi tjeden je vumrl Oregli — T rag é d ia  lo g a r a . Illés Laslo bez dobivá se pri izdateljom:
kardinal Devedéset i pet lét je bil elar. On danski logar mindéi lork sluZbo je iSel fischel fülöp-------
je bil najstareSi kardinal i njega je joS IX. zverSaval po svojim livéru Céli dán né ga STRAUSZ SÁNDOR
Pius Imenuval. Vnogo je za naSo veru pre- b io duno, podveéer odiSla ga Zcna lakat i .
trpel, tak<»djer i za faljansko kraljestvo. naSla ga pod jednun hrastorn mrtvoga. Kugha vu cs KífíRNYft

— Automobil. Eitienne francuzki sol- ga je zaklala. 2and tri sad lSéeju, kornu je |ffl||||ii|||iii|||ili|||iii|||iii|||iii|||iii|||iii|

I
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m m ázsa j 1 m.-cent, || kor. fin.

Búza PSenica ! 1800—
Rozs elsőrendű Hrz 13.60—
Árpa JeCmen 13 00 -
Zab Zob 13 00
Kukoricza Kurimt .sül); 12 4 0 — |
Fehér bal) uj Grab bt b 1600
Sárga bab * *uli J3 50
Vpgyes bab | * zinédun 13 20
Kendermag 1 Konopljem. «.що 16 00 
Lenmag Len 18 00
Tökmag КоАгкг 20 00
Bükkönv Graliorka 1 6 0 0 -  i
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M u rá h o z i  T a k a r é k p é n z tá r  i í . -  T. C s á k to rn y a
------------- ■ -------------

értcöítcö.
A Muraközt Takarékpénzt á r  Részvénytársaság gyűjtő- és előleg- 

üzletágának XVII. (tizenhetedik) csoportját három évi (166 heti) be
fizetési alapon

1914. évi ja n u á r 7-én
a k övetk ező  f e l t é t e l e k  m e lle t t  a lak ítja  m e g :

1. Еду-еду részlet f e j é b en  hetenklnt 1 korona fiz e ten d ő  é s  e g y  befize
t é s i  k ö n y v e c sk e  t e tsz é s  sz er in ti r é sz le t r ő l sz ó lh a t

2. A befizetés löd hétre terjed.
3. A takarék pénztár e g y - e g y  I f i6 koronával teljesen befizetett rész le t 

után, a 156 hét elteltével a b e te v ő n ek  166 korouát fizet vissza.
4. A kamatok ré sz le tenk in t 10 koronát tesznek ki é s  a k am a tadó t az

in téz e t fizeti.
5. Minden részlet után az egész összeg , vagyis 166 korona ere

jéig — az in téz et á lta l e l fo g a d o t t  k ez esek  m e l le t t  — vehető fe l előleg. Az e lő 
le g ek  fo lyó s ítá sá n ak  id őp on tjá t az ig a z g a tó s á g  határozza m eg.

6. Az e lő l e g  után száz-száz koronánklnt, hetenklnt 16 fillé r fize
ten d ő  kam at fe jé b en , mely kamat a csoport ta rt ma a la tt le ! nem emeltetik.

7. A k ö lcsön v evőn ek  jogában á ll  a csoport tartam a a la tt előlegét 
bármikor visszafizetni, m ikor is  a to vá b b i k am a tfiz etés  k ö t e lez e t t s é g e  m egszűnik .

8. N yom ta tván yok ért é s  a  k ön y v ec sk e  f e jé b e n  dijakat nem számítunk.
9. A g y ű j t ő -  é s  e lő le g -ü z le tá gb a n  r ész tv evők , egymás irányában egye

temleges kötelezettségben nem állanak é s  az in téz e t a  r é sz le tenk in ti ka
matozást teljes összegben garantálja .

10. Vidéki befizetők kényelmére é s  p o s ta k ö lts é g e ik  m eg tak a r ítá sa  c é ljá b ó l, I  
a befizetések a m. kir. postatakarékpénztár utján Is eszkőzőlhetők , 
b e fiz e t é s i  lapok a t az in téz et díjmentesen b o c s á jt  a fe lek  r en d e lk ez ésére .

Ezen c s o p o r t  ú g y  a befizetőknek , va lam in t a k ö lcsön v evők n ek  rendkívül elő
nyős, m iér t i s  t isz te le t t e l  kérjük, h o g y  a m en n y ib en  abban  r é sz tv en n i szándékozik, 
ezt szóban v a g y  írá sban  nálunk m ielőbb  b e je len t en i  sz ív esk ed jék .

T isz te le tte l
A M u raköz! T a k a rék p én ztá r R észvény tá r s a  sá g  ig a zg a tó sá g * .

|0000000000000000000000000000000000€ I
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jj Képeskönyvek jij
I M agyar társasjátékok j j
I Emlékkönyvek jl;
jj Imakönyvek jjj
í  §
á  f  I
I  Olcsó és díszes kiadásban, kaphatók: f i

I  rischel fülop(Strausz Sándor) hűnpIteresliedéSBben jj
I  Csáktornyán <i|
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hogy a k á v é  íze  és az 
i l la ta  n agyrészt a felhasz
nált  kávépótlék tó! függ.— A 
ház ia sszo n y a in k  teh á t  csak  
a „Valód»“ :F r a n e k : - o t  a 
„kávedaráló“-val vá lasz tják .
■fen M/M11»
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kaphatók:

é
Pollik Bernit órás-ts óMszoíl 
Dönti, fém МВт i. se.
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valamint pormentes tyúktoll takodjer ko ko sin jeperje  éistood 1 
MURASZENTMARTONBAN 1  olcsón kapható ,B1s-.lpraha za íal cienu dobivá se pri I
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u n p a  n a  I J  3  П К mint az Orsz. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József-
** b  körút 28. (Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, Vili. Ollói-ut 18. állandó
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te ke t könyvecskékre  és folyószám lára. Ca- .. . , „ , _ .. .  1#
bonanem üekut, takarm án yfe léket a legelő- nyitva reggel nyolc oratol este nyolc óráig. ::: Beleptidíj nincsen,
nyösebben vesz és elad bizom ánybán. Щ---  -------  — ____ __________  __  ___ . J  1Ш
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Egyenruhák T I L L E R  Pempás polgári ruhák i
tiszte*,kátouai hivalaliu kok,önkéiilenfk. ™  ■  ■ ■  Н Н В  ШШШ ■  Ш  » legüivaio^í.bh n ^ol szövetekI 0*. kitűnő I
vesuti- és po'thliscit'k, tűzoltók, erdé-z* (\Д r S  p  г о  т д п о а  szabászok által и I «nagyazerübben elké- I
tisztek, pénzügyörök é* n im H irendü 1VILJ П Н о  I A  n o  A  az:tw, a pdcnli g, ,»♦ hrz pénzvjszonyokh' i
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legtöbb ős legelrgAi.Mbb kiiiitiá-b t . B u d a p e s t , lö. k é r ., V á c z i-u tc a  3 5  DISZMAGYAR RUHÁK,  legszebb libériák.
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Nyomaloit Fischet Fiilöp (Slrausz Sándor) Könyvnyomdájái an Csáktornyán
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