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Erkölcstan.
Irta: Szederkényi Anna.

A Svájcban megtartott II Moralpieda- 
gógiai-kongresszusról írott könyv П. kötelé
nek 357. lapján foglalkozik az Erkölcstannal, 
mint önálló tantárggyal. Beszámol az eddigi 
eredményekről és behatóan tárgyalja ezt az 
érdekes, horderejében súlyos, következmé
nyeiben beláthatatlan prob éniát.

Az Erkölcstannal, mint önálló tantárgy- 
gyal különösen akkor kezdtek foglalkozni a 
paedagógusok, amikor Angliában egymás
után alakultak meg az erkölcsnevelő egye
sületek, amelyek h^dat üzenlek a válásnak 
és a Intlanióráktól különválasztottan kívánták 
az erkölcsi nevelést. Ez az erkö esi neveié* 
az ideális ember fölneveléséi cé' zza, olyan 
embernek a kipallérozását, aki magasabb 
szempontok által öszlökelten magáért a 
jóért cselekszi a jót és kerüli a rosszat. 
Hogy elérhető-e valamikor ez a cél ez skola 
útján, amely csak tömegnevelést adhat, an
nak a tárgyalását ezúttal mellőzzük.

A második morálp^edagógiai kongres
szus a cél érdekében kü.önöseu sürgeti az 
erkölcstani olvasókönyvek írását, hogy az 
Önálló erkö'cstani órákor: legyen a tanító
nak vezérfonala, útmutatója. (Itt azl lehetne 
közbevetni, hogy ennek a vezérfonálnak a 
tanító lelkében kell lennie, onnan « iiágíNon 
ki az a bizonyos lüzes oszlop)

Hermann В: risch nger s/.er nt n külön 
órákon a gyermeknek a szül* ih z, 'aníió á- 
hoz, cselédhez stb. slb. való iszonya tár

gyalandó és arra kell törekedui, hogy benne 
a hála, tisztelet, barátság, jóság érzését föl
ébresszék. Ilyen körülmények között ezek 
az órák csak arra valók lennének, hogy egy 
kis modern szószban tálalják tel azt, amit 
minden tanítónak szem előtt kellett tartania 
eddig is minden órán, minden pillanatban. 
Ha már önálló erkölcstan-tanításról van szó, 
akkor ennek tárgya legyen a ma, az élet, 
az az ösvény, amely ott kavarog a gyermek 
кöiűI, amely egyre tátog feléje tatánk tor
kával, hogy magába temesse.

Ez, csakis ez lehet a tárgya az erkölcs
tani óráknak. Helyesen világítani meg mind
azt a gyermek előtt, amit a mindennapi 
élet fölvet, amiről úgyis tudomást szerez a 
h rlapok útján. Mig a tanító félénken kerüli 
a ro^sz szót is a gyermek elölt, addig az 
titokban fejest ugrik abba a szennyes árba, 
amit a mindennapi életről beszámoló újságok 
hömpölyögtelnek maguk előtt.

Az itt a kérdés, merheti-e ezt a tanító? 
Vállalkozhatik-e az iskola erre a feladatra, 
amely kétségkívül a szü Ők kötelessége 
volna. Csakis ők hivatottak arra, hogy a 
kétkedő és kérdő gyermeket gyöngéd, óvatos 
kezekkel átvezessék a keskeny pallón, amely 
alatt szakadékok ásiioznak. Az eszményi 
embert csakis az emberi nevelés nevelheti 
föl, már pedig az iskola erre nem vállal- 
kozhatik.

Az erkölcstani órák mégis helyén van
nak az iskolában — de nem a gyermek, 
hanem a szü ők számára. Tanítsa az iskola 
azokat az anyákat, akik ma tanácstalant

tévelyegnek körülöttünk, mert a rohanva 
fejlődő korral nem tudnak lépési tartani. 
Nyissa meg ezek előtt a kapuit az iskola 
és mondja el a tanító nekik azt, amit as 
erkölc*tani órák révén közölni akar a gyer
mekkel. Az anyai szív azután meg (ogja 
találni azokat a szavukat, amelyek legke
vésbé bántóan tolmácsolják mindazt, amit 
— ebben senki sem kételkedik — el kell 
mondani a gyermeknek az életről, mindar
ról, ami körülötte történik, mert az elhall
gatás struccpolitika volna

Ezek az erkölcstani ó(ák volnának as 
igaziak. s.

A Iakarékosságrül á l t á lá n  $ a  takarékosság lényege.
Irta: Kelemen Ferenc.

111.
A takarékosság előidéző okai.

A takarékosság legtöbb esetben az em
berrel vele ezületelt ösztön, épen olyan mint 
pl. a társas élet iránti hajiam, a szülői, a 
gyermeki szeretet slb, amit az a körülmény 
is bizonyít, hogy sok ember még akkor m 
takarékoskodik, amikor pedig ez kitűnő va
gyoni állapota vagy előrehaladt életkora 
mellett teljesen szükségleten volna. Sőt olyan 
esetről is hallottunk már, hogy jómódú 
vagyonos emberek tisztán takarékossági ösz
tönből, végrendeletileg holt tetemük egyszerű, 
kevés kiadással járó eltemettetéséről intéz
kednek.

A pénz és egyéb vagyonalkatrészek

Hayns alján.
Irta: Szenteh Dezsönó.

II.
(Folytatás éi vége.)

Mire kigyulnak a kékes ős/i állom éiban az 
Öreg Relye/at pásztori űz s z n  ei, a skntu ahá/ikó 
előtt I rka ember-sere# umzog.

Od.'benn pedig az ara-znyi ablak kél szál 
halotti gi nyája aiatt m<»st и ar k* tten Г küsznek:

—  Ügy rendelt«* * D mm.
К Они a pilvar előtti harmatos цу* pen a 

csöndbe pó yált m* sW'iioda om sz- idféuyü liold- 
csill rja alatt, szóra kopáshoz lát u virrasztó tár
saság.

A hosszú,'zsíros-hajú véne* nagy kő köré 
telepednek a földre s miközben csendé* beszélge
tésbe fognak, vig.In vándorol a kis pálinkás üveg 
kézről kézi é. Meit I.»teli k- gyeiméből —  s oly .n 
fönnáll, hogy a z.-idó se bánja meg a hilelműve- 
letet — van pdinka bőven.

Az özvegyen maradt férj sorsáról folyik
a szó.

—  Na, elment hát az пв-znny  ̂-  kezdi a 
szót a szélesváHú, módos bíró csendesen. A le 
Szép kövér, jó  asszonyod Juon. Mit csinálsz te 
most ?

— Ki főz, ki mos rád a (élen, tanakodik 
egy másik nyírott!) juszú 'én is. miközben nagyot 
huz a iákerUŐ kis üvegből. — Hi-zen ha már ilyen 
jóban részesüli, hogy m ghalt, bárcsak hamarább 
••vitte volna az Isten, hogy még más asszonyt is 
kaphattál volna. De már velünk együtt vén vagy 
le is Popeszk Juon, vén.

—  Vén, vén . . . .  bólint rá mindenik egyre 
élénkülő gesztusok közt.

Szegény Popeszk Juon szegletes feje m^g 
mélyebbre lóg e nem tú ságosan tapintatos kije 
leiité-екге s valóságos m-sebeli aggastyánnak érzi 
e percben m agit De világért meg nem ütközik 
r ajt. öreg ember már ő, tudja azt jól maira is. 
Hiszen most к rump isz-dés után, szent Mihály 
napján mull 45 éves.

— M t c-lnálok, mit csinálok, sóhajt hosszú 
hallgatás után Poptszk Juon ie.

— Megvert engem is az Ieten, mert én is 
vertem az asszonyt — nyögi bűnbánóan. Vertem, 
sokszor vertem. A hátszegi vásár után is óban 
volt a patyolat teste, mint a kék szilva — vallja 
fojtott hangon, miközben vastag vászon ingujjával 
úgy törli végig a szemét, mintha e kellemetlen 
emlék képét akarná onnan kitörülni.

— Pedig az. már igaz, jó  asszony volt —  
kezdi dicsekedve.

—  Olyan mamaligát főzött a, mint az szin- 
arany. О yan kendercérnát font, a pókhálója se 
vékonyabb. A pálinkát előlem ei nem illa, a tojást 
zsidóhoz nem lopta. De még soha, egy tálat se 
vert a fejemhez Soha! . . .

S én mégis verőm, cudarkodtam vele —  s 
kis ideig meredten néz maga elé, mintha nagyon 
gondolkodna.

—  Hogy miért ? Sze tudjátok ti is. Miért? . .  
Hát miért verib k ti is az asszonyaitokat 9 s mi 
közben közelebb dugja fejét, fojtva suttogja:

Mert belénk bújik a dráku, az ördög ; az a 
dráku, aki minden szombat este s vasárnap dél 
után tüzet gyújt itt benn ni! —  s hevesen csap

kodja bárány bőrös mellét. Az, az, a dráku! ismétli 
borzongva.

S noha ma véletlenül sem vasárnap délután, 
d - még csak szombat este sincsen, mégis félős s 
íöötte valószínűnek látszik, hogy az ördöngős 
dráku az ő tüzes csóvájával megint mejelenik 8 
ugyancsak jó  szerencse, hogy az a szegény asszony 
olyan tökéletes biztonságban van ott benn, a két- 
szál halotti gyertya alatt.

Hogy így az ördögre fordult a szó, Bárb 
Atyimnak eszébe jutott a gurenyi tudós asszony. 
Szóba is hozta mindjárt a dolgot.

Te Popeszk Juon, te. Nem segít már más 
rajtad, esik az ördöggel cimboráié cigányasszcny, 
ott túl a hegyen. Úgy éljek, hogy csak egyes- 
egyedűl a szerez neked fehérnépet a házhoz.

Az általános érdeklődés Bárb Atyira felé 
fordul, ki élénk hadonászás között nagy részletes
séggel adja elő, hogy mit hallott. Hogy fehérhajú 
öreg emb* rnek milyen szép, fiatal feleséget szer
zett az a derék, jóravaló »tudós« asszony 8 hozzá 
még pénz sem kellett az önzetlen léleknek, csupán 
»gy kifordított kecske-bőrben 9 féle házi termény: 
liszt, túró, szalonna stb. s mindeme semmiségek
ből csupán csak egyszer kell mindenikkel meg
törni a csinos mértéket.

A nagy esetet lelkesen tárgyalják s a Popeszk 
Juon egyre élénkülő érdeklődése épen nem mu- 
ta'ja, mintha kizártnak tartaná az új feleség lehe
tőségét. Cs.tk a kecskebőr iránt van némi aggo
dalma, kivált most, mig a domnu Popa 6 forintja 
is súlyos kő gyanánt nyomja a lelkét.

No de ebben is kitanítják a jó emberek. Jó 
lesz az a hét pengő napszámban is, csak okosan
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iránti végtelen szeretet яг, ami az ilyen mely évtizedeken át gyümölcsözetlenűl hever néha évtizedes fárasztó munka szükséges 
embereknél az ösztönszerű takarékosság tér- ezeknek a szerencsétlen embereknek a Iá- ahhoz, hogy ezeket a télig meddig még ál- 
mészetes következménye. dáiban. laborban élő embereket a takarékossággal

Ismerek egy vagyonos vidéki földesurat, -A takarékossági szellem rugói gyakran együtt |áró óriási előnyök megértéséhez el- 
ki nemrég Összes birtokait eladta s cirka nem a vele születelt emberi ösztönben, vezessék.
egy millió koronát kitevő készpénzét tiz-tiz hanem valami józan megfontolás télében ke- A primitív gondolkozásmód s a még 
ezer koronás betéti könyvecskékbe helyezte resendők. kezdetleges emberi értelem csekély felfogó-
el különböző intézeteknél. Ez a földes úr Az ember gondolkozik s rájön, hogy képessége az, amivel itt a missióniáriusok- 
agglegőny, közelebbi rokonai teliesen kipusz- szükségleteinek megszorításával milyen te- nak a kultúra segítségével meg kell küz- 
túltak, tehát nincs senkije, akiért takarékos- kintélyes vagyonszaporulathoz juthatna el s deniök.
kodnia érdemes volna' s mégis egyike a hogy ez a vagyonszaporulat továbbá m dy (Folytatása köv.)
környék legtakarékosabb embereinek. Egyetlen sok egyéb kellemességet biztosíthatna szá-
kedvtelése a tekintélyes számú betéti köny- mára. Vagy pedig embertársa t figyeli meg ln h ilú l я 7  яП^пяп
vecskékben való kizárólagos gyönyörködés, s látja, hogy azok takarékos életmódjukkal a£i
A félévi tőkésítéseket megelőző napokban jövő megélhetésük zavartalanságát mennyire Egy ritka sikerekben gazdag pályafutás 
már ideges nyugtalanság lógja el pusztán bebiztosították, maga is vágyik erre a kel- érl a harmadik stadionhoz. A vármegye 
arra a gondolatra, h »gy amúgy is tekintélyes lemes állapotra. El kezd lehát takarékos- népszerű alispánja, Árvay L ijos, inosi tölti 
tőkéit egy pár nap múlva jelentékeny kamat kodni. ; be itteni vármegyei szolgálatúnak harmincadik
összegekkel megszaporodnak. Azután meg az egész természet, az évfordulóját.

Az ösztönszorű takarékosság e túlzásba eKész termelési rend maga olyan, hogy Ezelőtt harminc esztendővel kezdte meg
vitt neme már egész közel áll ahhoz a sze- Pusz^  létfenntartási ösztönből is ráviszi az vármegyénkben közhivatalnoki működését 
rencsétlen emberi tulajdonsághoz, melyet embprl a takarékosságra. Az a körülmény, Árvay Lajos, mint megválasztott tiszti ügyész 
általában zsugoriskodásnak, fösvénykedésnek ho8Y a természet tavasszal, nyáron, de leg- » működik azóta harminc esztendőn át 
nevezünk. főképen Ősszel bőségesen ontja kincsed, el- utóbb mint főjegyző s legutóbb mint alispán,

A zsugori ember egyáltalában nem tar- lenben télen jóformán semmit sem nyújt a jmindenkor A legnagyobb elismerést s ennek 
tozik a takarékos emberekhez, m*rt a taka- küzdö embernek, ugyancsak rávi-zi őt a ! alapjá.i tiszteletet kiérdemelve, 
rékosság lényege a szükségletek észszerű, takarékosságra. Aratás, szüret idején már Hogy vármegyei közigazg lásunkat el- 
célszerű kielégítése s a kielégítés mérsékelt előre veti árnyékát ъ  közeledő kopár tél h i-! ismerés illeti, Arvay L jós alispán érdeme, 
megszorítása útján vagyonszaporulat előle- degsége s ez figyelmeztetés a munkás em -jak' működése folyamán nemcsak szigorú és 
remtése; a zsugori ember pedig csak egyetlen bérnek, hogy a jólét napjaiban az elkövet- j erélyes vez-lő volt mindig, de mint hiva- 
egy célt, egyetlen egy vágyat ismer, halomra: kezendö Ínséges napokra is gondoljon. De dalnok is mindenkor pontosan és mintaszerű 
gyűjteni pénzt, tőkét, anelkűi, hogy emellettj ami8 az emberrel veleszületett, úgynevezelt í lelkiismeretessegge! teljesítene kötelességeit, 
a szükségletek növekedésére s azok fokozol-! ö«ztöri8zerű takarékosság az illetők egész Kötelességtudása legendaszerű, energiája
tabb kielégítésére is gondolna. életét betölti s elkíséri őket bö csőinktől a páriát riikilja. S ezért nemcsak tiszttarsai

A fösvény ember rendes szükségleteit sír,& valóságos kiegészítője lesz lé- Körében örvend nagy népszerűségnek Árvay
is olyan nagy mértékben szorít ja meg s ;iZ пУйкпек, addig a takarékosságnak ez a Lajos alispán, hanem a vármegye társadalma 
élet kellemesebbé, elviselhetőbbé tételére ,ná^dik, a józan megfontolásból s a természet »* «»agy tiszt* Kiben resze.-iti a vármegye 
szolgáló dolgokat ’ is annyira távol tartja k d jé n e k  néma ip séb ő l származó faja »agyti-vű vezetőjét.
magától, nogy ez nemcsak egyéni, hanem csak па«У0П álltán s cs; к nagyon kevés Élhető tehát a szer» tel megnyilalkozása 
általános emberi szempontból is kárhozta- embernél válik olyan tuiaidonsagga, mely * vármegyei alispán jubileuma alkalmából, 
tandó. A zsugori ember elkeseríti saját életét mebeH az illetők egész ételükön ál kitartani AI «s Csatlakozunk » számosakhoz, akik 
s egész életörömét kizárólag a pénz imádá- kéPe3ek volnának. Egyéni gondolkozásmód, ez alkalommal az ünneplésből részt kérnék 
Sábán leli. Ezek az emberek bálványimádók, í ^ rfia3 határozottság, az élet nagy kérdésé- maguknak. М» is tisztelelünk adóját akariuk 
kik legtöbbször többet ártanak, mint sem nek komolY fülfogasa n gy -z r» p-»t játszik i b róui a várm gye első hivatalnoka iránt, 
használnak az emberiségnek. A zsugori a ,akiir*kossá8 e n',m’*nél. Vannak ingado- \ okiunk érdemeinél cs к önzetlensége, par- 
ember össz-kuporgatott garasain rajta üi s zók’ Ыга,,УЫап «‘•halározá-u emberek, k*k 1а1»ап>йкм s pun lansága nagyobb, 
így ez az egész vagyon holl tőkévé válik, százáz0r és százszor e hhározták már, hogy I«men, a varmegye nemzetségiül» peri-

____________  rálépnek a takarékos-ág b ztos útiára, de j foriá áról, üdvözö iük üt s kivaii|uk, hogy
. ... OA , . ,. .. , karakterbeli gyengeségük nem tud uralkodni i í,z eliöllött harninic ev biztos alapja legyen
Й Й Ж ' Г  ” ' , ,lä k  8гйИ- "  ö l ü k ö n  s már , 1  tovább, s ^ r e s

Miu az öregek és a szüntelenül közb,«járó kilométer-jelzőnél megállnák, hogy Irányít-\ vezesse továbbra is a vár-
kisüveg ily szépen vigasztalgatják Popeszk Jount, aztán legesen letérjenek a megkezdeti útról, «negye ügveit azzal a lankadatlan kdariással 
a fiatalság távolabb, szintén csoportba verődve Néha nem a t *karéko<ságérl m a g á é r t ,0 bocs köiű'h kiütéssel, mellyel eddig is a
szórakozik. nem „ vele pgyiin |áró HönyöHérl, hanem v4rmc«y,* köz;gazK«lását Генуе» s körrel
k e d v e f k Ä Ä r  Ä Ä  ™  bizonyos éle.fe,fo*ás * , ,у  V,,Húsos me,  -o „á H a .
Anncának : a Lgcifrábbakat, a legszebbeket. győződés miall takaréko-kod k az ember Az iránta táplált szerelet ezzel csak

Aztán egész éjjel dévajkodnak, énekelnek. Az első keresztények pl. a lustaságot, fokozódni log, m-lynek koszorúját mi is 
Százféle babonás móka, tréfa járja. pompái és pazarlási szényennek tarlollák, őszi illanúl „yú ilj» a vármegye közönsége
körűi ‘8T“ erCSak ,nmd benn te,emn‘‘k H kopor8Ü a mértékletességei, irtzanságol ellenben első mbiláló alispánjának!

-  Vigyázzatok! kiált a falú első legénye s rend0 kereszlényi kötelességnek. Itt lel,ál ---------------
már el is lobbanlotta a két szál halotti gyertyát: nem °«,i«ldHlos. nem direkt takarékosságról
aki a koporsó körül a másikat megcsókolja, az van szó, hanem az úgynevezett indirekt К {j I-» О N F E L É K .
*e8z a P̂ rja> takarékosságról, melynél az ember n»*m a
kaeagáa^őzr'^ibki^a^ábóha^ke^ély'^^gény^a " '^ ^ 't e ^ b ó ls z á r m a z ó  va- -K e r e le m . Lapunk folyó hő 1-ével 8
falú koldusát: agolyvás, hülye Flaréet. Nyomorult 8YonsZ »porulaterl takarékoskod k, h «nem XXXI ik évfolyam l-.-ő negyedébe lépett;
ördögöt úgy csempészték kezébe azok a fortélyos va,,á'Os meggyőződésen alapuló mértékletes, ez alkalommal tiszl leltel kérjük előlize-
ficsurok de amellett szorgalmas, munkás éleiével tőinket, kun**k elöfi/elé-ük lejárt, megujilani,

ffiszen lángol is már a gangos Kgény szemé- egész önkénytelenűl is vagyonszaporodá-hoz a kik pedig előfizetési dinal hátralékban

" “ ojlott fsn w 'té íe i rázz? meg öklél .  szel- r é k o s s á ^ c s H k ' ^ ' ^ k Г " ' 'Н0ЬЬ b'*kÜld,‘ni szivesk,'d'lemes tréfa-szerző felé. rékosság csak ennek ege-»z természetes, de jenek, netiogy a lap szétküldésében feun-
Petru meg ezalatt a koporsó másik oldalán nem 8ZAndékolt következménye. akadás történjek. Tiszteleti* I a kiadóhivatal.

hallgatva ereszti el a 16 «тез Аписе meleg, poha Végűi a kultúra, a CVilizácó haladása _  Esküvő. Dr Göncz Dénes mancbesleri
pUymallni kezd, őszük .  társaság. * lakarék° 98át! ' » ' " T "  ^ esz  .„érnök, házasságot kö-

Petru csendesen halad fel a Czlmbruluj ,, Л[т ... . Al , . , , d dó-győri Czakó Ellával, diósgyőri Czakó
nyergébe. Bár lila köd ül még a fehér asszony f u[(}z6k könyveiből tudiuk, hogy Béla akad igazgató bájos Kányával. A pol-
tündérvilúgán, mégis olyanféle érzése van, mintha a И 10̂ 9 mgab*csonyabb fokán áUó vad gári esküvőt szombaton délután 5 órakor
az 6 mellébe szorúlt volna az egész világ rózsálló népeknél mennyire ismeretlen fogalom a az egyházi esküvőt ma vasárnaD délelőtt
hajnala. --------------  takarékosság s missionáriusok állítják, hogy 8 órakor tartollák, az’ irgalmas nővérek
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zárdájában. Az esketést Berkes Ottó főgimn. 
igazgató végezte, ki az ifjú párhoz megható 
beszédet intézett.

—  Eljegyzés. Habel Kálmán rahót járási 
m. kir. állatorvos eljegyezte Zrínyi Kernét 
kisasszonyt, néhai Zríny V klor volt hely
beli divatáru kereskedő leányát.

—  Tanctanfolyam. Adorjánná Mayers- 
berg Frida tánctanílónő tanfolyamát a Zrínyi- 
szálló nagytermében f hó 6 án megkezdi. 
Beiratkozásokat elfogad a Zrínyi-szállóban 
levő lakásán.

—  Kaszinói estély. Mmt minden évben, 
úgy az idén is a Kereskedelmi Kaszinó 
nagyobbszabású vigalom keretében ünnepelte! 
meg az évfordulót. A fényárban úszó nagy 1 
termek alig tudták befogadni a majdnem 
teljes számban egybeg^űit tagokat és azok 
családjait. Balogh Károly zenekarának ugyan
csak dolgot adóit a sok szép leány és a s 
szony tánckedve. A tetőpontján levő jókedv 
közepette érte el az óra két mutatója a 
tizenketlőst, amikor is Székely Vilmos, a 
kaszinó háznagya igen lendületes szép bő
szedben búcsúztatta el a nem sok jóval 
telt ó évet és üdvözölte az érkező 1914 est. 
A viharos tetszést aratott beszéd uián kia
ludtak pár pillanatra a lámpák, melyek fel
gyűlte után Heibg Józset emelkedett szólásra 
és lelkes szavakban kívánt az egész társa
ságnak az elmúltnál gondtalanabb bt dog 
esztendőt. A páratlan ktdelyes, szép mulat
ság a ké-ő reggeli órákig tarlott.

— Uj vasúti tervek. Még ею '•*!;♦ zh*>- 
tünk, hogy a 9ö**-s évek derekán i agyban 
foglalkozlak azzal a tervvel, hogy F ume 
felé az eddigin kívül még egy vasútai épít
senek s ez a vasúi vármegyénkén keresztül 
vezetett volna a tenger felé. A t< rv* zet 
szerint a Tapolcáig már kiépített vasútnak 
folytatása lett volna Lelenyén, Perli kon ál 
Kapronca-íelé s így tovább Fiume irányában. 
A terv aklai azonban egy ideig megp henlek; 
de most útból kísért a kérdés. A legkorno 
iyabbau foglalkoznak vei Jan.;arb n к üt 
döltseg is készül ebben az m Buda 
pestre, hogy a kormány* ál a régi terv meg
valósítását megsürgess 11 sonlókej ;n ter
vezik a boba— csákt rny i vicn as vasút
nak fővonallá való átépítését. Ani yua komoly 
az ügy, hogy Zaiaegeiszeg polgármestere 
már előterjesztési is tett a vái- snek mull 
hó 22 én megtartott közgyűlés o, mely en
nek alapján a tanácsot a szükséges lépések 
megtételével megbízta. A terv, úgy látsz k, 
megvalósul, mert Zalaegerszeg polgáimesteré
nek, kijelentése szerint, err*1 nézve már 
alapos és igen kedvező nL-i maciói vannak 
s ah íz már sipoki В dá* fői .pán i*> !• gmesz- 
szebb menő támogatását h .»vjzle к látásba

—  A  Csany szobor átvétele. A Zd«- 
egerszegen felállítandó C>ány-szobor löalakia 
agyagmintáiának felűiv zsgál; ! i а I*-«küldött 
bizottság által a n gokban megtörtént s 
miután a minta a szerződésszerű teltételek
nek mindenekben megfelelt, a bizoit-ág azt 
átvette s beleegyezéséi adta, hogy bronzba 
öntessék. A szobor leleplezése a nyár lolyamán 
lesz Zalaegerszegen.

—  Állandó mozi. A Heinrich -féle ál
landó moziban mull vasárnap a sláger »A 
szerelem mindent legyőz« volt. Ű|-év napián 
a Protea delektivdrámát adták Az előadás 
kiegészítő pontjai voltak : A névnap, A 
hamupipőke, A tenger hallgatag, Az elátko
zott gomb stb. Az előadások nagy kö/önség 
előtt folytak le s nagv tetszést arattak.

—  A minisztérium a vásárló közömé

gért. Ztlavármegye alispánjához a miniszté
rium a következő leiratot intézte: Olykor 
egyszerűen »vászon« megjelöléssel, oly áruk 
is kerülnek a kereskedelmi forgalomba, ame
lyek n* m kizárólag lenből vagy kenderből, 
hanem olcsóbb pótanyagból (pamutból), illetve 
ilyen vagy rosszabb minőségű pótanyagoknak 
föiha9ználá9ával is ál íttatnak elő. Minthogy 
a kereskedelemben vászon elnevezés alatt 
kizárólag lenből vagy kenderből készült sima 
szövött áruk értetnek s igy mindazon ese
tekben, amidőn vászon megjelöléssel rósz- 
szabb m uöségü pótanyagokból, vagy ilyenek 
íö h isználásával készült áruk hozatnak for
galomba, az árurnegjelölés a valóságnak már 
m<*g nem telel: az ily eljárás mellett káro
sodó vásárló közönség érdekében indokolt
nak találja az iparhatóságok figyelmét arra 
lölhivni, hogy a vászon megjelölésnek ilyetén 
használatában az ipartörvény 58 § ában 
megállapított kihágás tényálladékát látja 
fönnforogni s ehez képest a följelentés tár
gyává tett egyps konkrét esetekben ennek a 
fö fogásnak megfelelőig fog 111. fokon dön
teni Természetesen a vászon szónak olyan 
ö>szeielelü használata, amely az áru anyagi 
tekinleteben kétségét nem hagy főn (mint 
például »pamutvászon«, a »bőrvá^zon«, »vi
aszos vászon« stb) az 1884. évi XVII. tör
vénycikk 58 § a szempontjából kifogás alá 
nem eshetik.

—  Árkádok helyett — márványpalota. Az
Adria Bóíohíó Társaság 6 milliót szánt a buda
pesti központi épületének létesítésre és a Deák 
Ferenc-tér é> Erzsébet-lér között tervezett palotája 
ügyében végre e határozásra jutott és a napokban 
benyújtotta a fővároshoz az építkezés tervéi. A 
A társaság az eredetileg tervezett árkádos ház 
helyett márványpalotát építtet. Az építkezés költ- 
séuéi 3 200000 korznában preliminália, a telket 
2,800000 и ronara értékelik, igy tehát a márvány- 
paiot.t 6000000 korona befektetéssel épül. Addig,

I a inig a Központi ház átvehető lesz a Runione régi 
'házában marad, amelyet időközben a Harmonia 
vásáioll meg.

—  Szilveszter estély. Alsódomborún na
gyon kodé yesen búcsúztatták el az 1913 ik 
esztendői. Estélyt rendezett a Kaszinó, melyen 
úgv Al-ódomborúról, mint Kotorból, Mura- 
keresztorról, N •gykanizsáról, Csáktornyáról, 
>ől Budapestről is számosán megjelentek. 
Az eslely folyamán tombola volt, melyen 
közadakozásból b* jött értékes tárgyakat sor- 
hüllők ki. A zenét a légrádt Burka-banda 
szolgáltatta, melynek kitarló zenéje mellett 
kedélyesen tolyt le a táncmulatság A mu
I Iság c-ak  a késő hajnali órákban végző
dön É felkor puncsot szolgáltatlak fel, mely- 
n« к keretében pont 12 órakor a társaskör 
elnöke. Zalán Gyula dr., poharköszöntöt mon
dott s üdvözölte az új év beköszöntését.

—  Az orvvadaszok garázdálkodása.
P báddp gyen az utóbbi időben az orvva- 
dá-zok nagyon elszaporodtak. Ezek közül 
v»ló Kolba Béla, Koczen Cyörgy, Levacsics 
E'ek és Izmecz Peter is, akik nagy kárt 

jte-znek a hegyvidék vadállományában. A 
mull héten Mavrics Ágoston szőlőjében is 
garázdálkodtak, amiért Mávrics ki akarta 
őket zavarni szőlőjéből. Az orvvadászok 
azonban nem tágiiollak, ahelyett, hogy a 
sző'öből kitakarodlak volna, Mávrics Pétert 
és fi érét súlyosan összeverték. A vizsgálat 
ellenük megindult.

— Hózivatar. A búcsúzó ó-év erősen 
téliesre fordult. A héttői nap rövid ideig 
tartó esőzés után erős havazással köszön
tött be. A sürü pelyhekben hulló hó rövid 
idő alatt fehér takaróval vont be mindent. 
A havazásnak azonban kellemetlen követ

kezményei is voltak. A nagy hótömeg, mely 
aránylag rövid idő alatt mindent ellepett, a 
telefon- és villanyvilágítás dróthálózatban 
nagy kárt tett. A huzalok egyes helyeken 
meggörbültek, sőt itt-ott el is szakadtak, mire 
a póznák is meginogtak. Hellyel-közzei a 
telefon és villanyvilágítás drótjai össze is 
kuszálódtak, mire nem egy helyen rövid 
zárlat keletkezett. Az általános zűrzavarnak 
végezetül koromsötétség lett a vége, mert a 
villany megtagadta a szolgálatot s jó ideig 
tartott, míg egyes vonalakon a világítást 
helyre hozták. A város jó részében egész 
éjjel nem volt villanyvilágítás. A telefont 
meg a hirtelen beállott rossz idő teljesen 
tönkre tette, úgy, hogy nyolc-tiz napra lesz 
szükség, míg az üzemet helyreállítják

—  Tiz gyönyörű művészi képpel egy 
egész lakás arculatát meg lehet változtatni. 
Jóformán ingyen juthat ilyen tiz színes mű
vészi kép birtokába, ha eziránt egy levelező
lappal a képes Hét kiadóhivatalához (Bpest, 
V Visegrádi-u 13. a) fordul.

—  A  száj és körömfájás okozója. 
Ujabbau a bakteriológusuk nagy buzgalom
mal fáradoznak azon, hogy kipuhatolják a 
száj- és körömfájás okozóját és egyúttal 
megadják a módját ennek a nagy kárt tevő 
betegségnek a gyógyítására. Most Svájcból 
érkezik annak a híre, hogy ott sikerült a 
száj és körömfájás okozóját felfedezni. Biz 
pedig nem, mint eddig hitték, sporádzó gomba, 
hanem egy állati lény, a protozoák fajtájá
ból és olyan végtelen kicsi, hogy még bak- 
ténumszürőn is keresztülsiklik. Ez a fel
fedezés nagy reményt nyújt arra, hogy 
csakhamar et fogják tudni készíteni a száj- 
és körömfájás szérumát is és igy vagy vé
dőoltás, vagy pedig gyógyítás utján lógják 
megfékezni ezt a nemzetgazdaságra nézve 
rendkívül káros állatjárványt.

—  JÓ fogás. A muraszerdaheiyi csend
őrség a napokban jó fogást tett. Elfogta 
Hirsch Károly csurgói származású vigécet, 
aki képnagyításokban utazott és temérdek 
embert csapott be azzal, hogy olcsó meg
rendelésekre kötött üzletet s többszörös ár
ral adla fel utánvétellel a megrendelt képe
ket. Aki pedig a képet nem váltotta ki, az 
illetőt beperelte. Az országos csaló azonban 
végre is kelepcébe került, mert az ellene 
tett tömeges feljelentések alapján országszerte 
körözték, mire Muraszerdahelyen hurokra 
került a veszedelmes ember.

—  Népesedési statisztika. Születtek: 
Mihllkovics Ferenc, Huszár Mária, Segovics 
Antal, Heltay István, Sunonfy Pál, Podvezánec 
András, Tislarice Imre, Mtroh Mária. Pelek 
Erzébet, M*jgyimórec János, Fejér Erzsébet, 
Reinisch György, Mekovec András, Szlama 
Ferenc, Varga (halva született), Mosmondor 
Ferenc, Bn|án András, Sólya Mária, Megla 
Valéria, Maior Ferenc. Meghaltak: Pörögi 
László (3 h), Baranics Mhályné (68 é), Le- 
hoczky Márton (68 é), Zseleznyák Mihály 
(14 h), Zsmdár Andrásné (66 é), Férhezli 
Józselné (72 é), Novak Mária (67 é), Segovics 
Bálint (70 é), Morál Henrik (68 é), Vég 
János (38 é). Czvelkó Károlyné (58 é), Löbl 
Emil (18 é). Házasságot kötöttek : ifj. Zad- 
ravecz Pál é« Zadravecz Anna, Krausz Dezső 
és Gün^berger Gizella, Susiczky György és 
Bellák Hedvig, Varga János és Neubauer 
Mária, Marcsecz Antal és Salaries Mária, 
Löbl L pót és P ck Ágnes, Sray Mihály és 
Tóth Rozália, Haberrajter Vilmos és Bencze 
Máiia, Peitek János és Bogács Rozália, Le- 
hoczky Zoltán és Szenthe Ilona.
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Sve poäiljke, kaj se tiőe zadr- 
iaja növi nah, ее imája pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
к  nj if ara Stransz Sandora 
kam se predplate i obznane 

poäiljaju.

X X X I . god, teöaj.

M E D I U M
, horvatakom I magjarakom jeiiku izlazatl druitvanl, znanatvenl I povutljlyi Hat za pnk 

Izlazi sv a k l tjeden Jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

Predplatna cina Je:

Na celo leto ...........8 kor.
Na pol l e t a ...........4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill

Obznaee se peleg pogodbe I fai 
raöunaju.

Odftovorni uradaik-.
ZRÍNYI KÁROLY.

Как se árébiői odgajaju.
Predi как se Érébe skoti, braniti treba 

kobilu od teÉkoga dela, ali toliko itak treba 
8 njom menjőe i lehkede posle sveröavati, 
da se svaki dán malo sprehodi. Néje smeti 
breju kobilu vu Stali prevezati i célé tjedne 
njo tam muóiti doklam se oÉrebi, neg svaki 
dán ju treba malo zapreóti na nekojo vuru, 
ili pák vun stirati makar na céli dán, samo 
paziti treba, da okolo nje nebude takva ko- 
bila hodila, koja rada riCe.

Kobilu svekSinoma sam gazda tira к 
Érebcu i ravno zalo, lehko si more svaki 
zraóunati, kad se bude Érebila. Ako si ovoga 
dana zapiáe i dodene 340 danov, veC zna 
termina, kad bude Érébe dobil. Kobila 48 
tjednov, tojest 11 mesecov nosi. Kad je 
kobila veó natem putu, dobro je potkove 
doh strgati i pod njo friéki nastel deti. Néje 
to spametno, koji tak délaju, da zadnje dane 
ne zmeóeju ötalu, lo boA; da kobila na m h- 
kim bude leÉala. Kobila se dobro mora 
hraniti, da se Érébe razvija i da dosta mlé- 
ka ima.

Kad se Érébe skoti, naipredi ga pred 
mater treba deti, da ga poliÉe, zatem pák 
mo cecka treba ponuddi, ako prém Érébe i 
samo si najde cecka. Prvo mléko néje smeti 
vun sdojiti, jerbo ovu míéko je potrébno 
Érebetu to ga malo potira i tak se zesnaÉc 
Naprimer dívju zvér ftto doji, kad ima 
mlade?

Na dán najmenje Cetiriput mora cecati, 
zato tak treba posla ravnati, da kobila na

Sarsdnik: Ild it4lJ i vlMtnik

PATAKI VIKTOR. S T R A U S Z  SÁN DOR.

dan óetiri, petput more dimo dojti. Kad 
d mo dojde í mokra je, néje smeti laki 
Érébe podnjo pustiti, jerbo lo ákodi Érebetu. 
V*Éno je to, da kobila dosta jesti dobi, bez 
toga nemore tuliko mléka ímeti, koliko Érébe 
potrebnje.

Vu mrzli Stall nemore se Érébe tak 
razvijati, как vu topli. Opet paziti Írtba, da 
vu Stali navék friáki zrak bude i da dosta 
svetlosti ima.

Kad Érébe prvió pustimo vun, paziti 
moramo, da se od neCesa ne splaSi i da se 
ne tresne vu kakvo Ap óasto ötvar Pasko 
moramo i na to imeti, da ne opadne na 
k*m*n ili na kikvo drévo, jerbo se U hko 
tak pobije, da skorom nikaj nebude vrédno

JoS vu prvim mesecu poéné Érébe 
poleg matere pomalem sénu sbirati iz valova. 
Kad to spazuno, pred mater bo‘«e sénu 
treba na h tali, lakodjer moói je dali malo 
zobi. teómeua i soh.

Zrébe se uvék mora gibati, jerbo samo 
tak je moói lépő, jako i sIoémo Élébe spovati.

Ziébe se prvo leto i to vu prvi poio 
vici najbo'je razvijava, ravno zalo vu ovi 
dobi moramo najvekSo brigu i pasku imati 
na njega. Kid Sest mesecov mine, onda m » 
néje treba vHe cecka d tvati, vu ovim vre- 
menu veó se dobro more najesti séna, zobi 
i jeómena.

Nekop pita jo, kaj je dobro davah pol 
leta staromu Érebetu? Naravski na| finev 
sénu, zob i jeómena. To naj niAói ne mish, 
da Érebetu néje smeti zob davati, to je 
prazna verost N-kOji tak rn^liju, da onu 
Érébe kője zob je za mlad.t. k« h « dobi T>

néje istina. Keh je i tatok to su takvi betegj, 
koji od jednoga maröeta na drugo se pre- 
nese, i ako nepazimo, bormeS ali bude Érébe 
jelo zob, ali né, zalo itak dobi taloka. К 
tomu pák, ako je Érébe slabo, lehko i po* 
giné od toga. Veó poleg i toga misliti si 
m >re svaki gazda, da kője Érébe veó i bolSe 
hrane dobi, da onu puno jakSe mora biti, 
как zapnSóeno, za hirjeno, kője nedobi poredo 
svoiu hranu Kői gazda s gladom trapi Érébe 
sam sebe vkani na|bolje.

Vu prvi godini dobi na dán Érébe 
jedno ili poldrugo kilo zobi i tri do pet 
kiiogramov séna.

Vu drugi godini dobi dvé, tri kil zobi 
i tri óetiri kil séna.

Vu tretji godmi tri, tri i pol kil zobi, 
takodjer sedem, ősi m kil séna na dán.

Najbolje se razvija Érébe na paAi. Oda- 
tavleno Érébe néje smeti laki na paSu pua- 
tili, alt kad je veó trifertal leta staro, onda 
pák je veó i putrébno ga vun stirati.

К к sem veó rekel, Érébe se vnogo 
mora g b ti i niega od tr< tjega tjedna po- 
óemAi svaki dán barem na dvé tri vure 
vun pii'titi. Vnogiput vid mo, как veselo 
skaóe vuni, negda i tak, da srno straho za* 
njHga.

Z éhe к glavniko treb( prevuóati, samo 
da prvi glavnik nesme s vojke biti, jerbo 
voika lehko mo crani Amjaka, zato prvi 
gl vilik je naibolSi Airokoga panlieka, koj 
ga ne teéói. T»j panllek barem dva prste 
mora Airok bili.

Zréhe b ti néje smeti, takodjer nadjim

Nekaj od ákrlatice, i od drugih 
raznih betegov.

Spisal: Kutnyák Márton
Budapest Jan. 2.

»Skolo su zatvorili zavoljo ákrlal ce 
koja se je veó poóela áinti med decom« 
Ovak óitamo veóput vu novinah.

Kada se poóine nevolja, ali óva koga 
nalazlivih betegov dumaj, si zebere najpredi 
Skolo, iz nje se onda beteg najle2i nz^n  
med ljudi. Zato pazi tak poíitióna oblast 
na svaki takvi beteg, i njega vu pravum 
vremenu joS prepreói. Stom je onda sva 
nevamost pri kraju. Ali mnogo teÉa |e ne
volja i kriÉ z narodom nerazumn m, i z 
bedastimi ljudmi, koji neznaju, i nikak ne 
razme, как bi se pri hiÉi vugibali Akrlalice, 
i razne druge betege, |Od vu vremenu, da 
se beteg zatvori, i nedobi. Ovde mishm — 
ar je prama Ijudslvu svaka pouka zahadav 
—  da bi se nevarnost primermh belegov 
veóput óula vu ákoli, koja nevarnost bi naj 
za siló vuóenike seznanila jednakih nalaz 
livih betegov zroke l Skrlatica i drugi takvi 
betegi se nosijo od hiÉe do hiÉe, od deteta 
na gvantu, z dotikavanjen, i zd hanjem. 
Zato je neobbodno, da hodimo vu takve

h Ée, gdé su beh Én a d< ca, kaj ti i zdrav 
clovek lehko r*znosi na sebi beluga und 
drugo dero Az se z«to nigdar naj ne preg-j 
résuno pram i ovom zlatom navuku: *B> 
lestnike poho sai W nego se zmislimo na 
drugi istinit navuk, koji ovak vei»: Previd 
nőst |e mati mudroSti l — Skrlatica se Síri 
ovak :

N (jpr je na*topi vruóina, a lakaj i treá 
bka, guva bob n gda bolpj, a uegd« manje, 
naka| rod telji veóput ovak vei ju : Deci V» ó 
put nekaj takvoga dojde, pák i potom odde 
Déle je onda razpoIoÉeno к bluvauju, i veó 
púi b!uva zelene sline, к tomu se dobiju 
veó)e ab man|Ae boleóine vu grlu, jestvuia se 
l- Éko pogutne Grlo j^ oranjeno, a jezik je 
po kra| h. órlem как mil ne. Ko je Akrhbca 
lehkoga bdega, se déle na|pri je poóuti slabo. 
Neveseit ga né igra né telő, hódi okolu po 
zuíci, tak ne Cilii rod tel|om vnogo skrbi, 
koja neznaiu, da se ver. Akrlatca polag« m» 
razvija. Vu zbh sluóajih pák déle veóput 
fanlazira, i pada u omedlevicil. Svi ovi nab 
rojeni prikazi trajaju veóput od jeden do 
tri dni. Onda se pokaÉ“ ju mali mozo'ci, 
najpri|e pod vratom, dalje po obrazu i po 
prsih Ovi mozolci su spoóetka spodobni 
svetloórlenim blekom, koji se podjedmm

poveóuvaju, sknp primeju, nazadnje se céla 
koÉ( pokr.j vu Akrlatovu órnmu Od loga 

! nosi íme Akrlatca . . . Ovo traje tak do Iri 
/e t  rí dm, a ovde najenpul sva órnina 9 
koÉ>* zn.kne — i ti z veseljom veliA: Hvala 
В >gu veó |e dk rial ica pri kraju. I njega 
pusliA med drugo d* cu. BaS sada, kada veó 
nió nije videli je bet* g najp gibelnejSi Vu 
driigom ab treóom Ijednu se poóme koÉa 
luAó'ti, vu mai h luAóinah, kője je onda puna 
obi* ka. O e lu^óine se slepeju i dojdeju na 
drugo d' CU. i b*deg se diri, da ni prerazm A, 
t к fletno . . .  Dükl&ti se detetu koÉa tuple, 
naj bude osúinl|eno, i na| se veóput vm je 
po célom lé u s sopunom Pogostu postane 
AkrlatiCi uboj ca, pos* bno onda, kada je vu 
grlu huda, i kada je vruóina velika spodobna 
t fusu. Takvo déle ali odmah vumre, ali pák 
o-dane bfteÉno veó mesecov, kad napokon 
•p к vumre, ab pik őst »ne na щ ет  pol
led ca Akrlalice и. pr.: vuÉiganje plnó, 
mka, mrenme, g ojenie vuh, ab kakva druga 
obóna slabost. D «Klein Akrlat'ca je onda po 
svojom znaóaiu razl óna, i uvek je treba na 
n|U paziti, I druge bramli od nje.

Prva pogodba naj bude, da se beteg 
ne razAiri: osamlenje beteÉinka. Na lo na* 
vadnu bedasti ljudi povéju: То sve nió ne
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kriCati ili larmati s lépőm réCjom lepáe ga 
moCi navCiti, da posluhne, neg sbitvinom.

Jedno lelő staromu Érebetu probamo 
pomalem noge sdigati i malo pokopiti s 
kamenom ili a hamrom klepati, da se к 
tomo prevCi i kad jedenput za potkuvati 
bude, da bude sterpliven. Takodjer negda 
med vremenom i a Cesalom potegnemo 
pojim nekojiput, da se i к lomu prevCi.

Ako neCemo Érebca hraniti, onda ga 
k?d je leto star, skopiti damo. Vu ovim 
poslu samo na to treba paziti, da onda ne 
délamo to, kad se Érébe brije.

Ako к ovom joá to dodenemo, da Érébe 
i mati navék vu CistoCi moraju biti, onda 
smo sve povedali, kaj se ovoga posla pos 
tupa.

Kratke novosti.
— 1866-ga bója bezim eni vitéz.

1866 ga vu preiskim boju jednoga vojnoga 
sbora je József nadherceg vodil. Ovoga sbora 
je jeden bezimeni cigan odslobodd od velike 
nevolje i Éalosti. Ov povestni dogodjaj sam 
József nadherceg je viáeput povedal i pot- 
vrdil. Nadherceg je svojirn bojnim sborom 
jeden veCer poleg jednoga Ceskoga varaáinca 
se naslanil. Okolo pol noCi nadherceg se na 
izvanredni kriC prebudi. Jeden cigan pod- 
siloma se átél s imdhercegom spominati, 
cigan je kakli baka sluÉil vu nadhercegovim 
sboru. StraÉa je né átela cigana vu nad 
heicegov áalor pustili, poleg toga se poéel 
straÉom na glas átricati. József nadherceg 
se prebudil i kad su mu prejavili, kaj hoCe 
cigan, odmah je odredil naj ga nuter pus- 
liju. Nadherceg ga popita, da kaj hoóe s 
njirn pu noCnim vremeno.

— Neprijatelj se prebliÉava i tajno 
hoCe nana* vudriti! — véli uzrujenim gla- 
som cigan.

— Kak bi to moglo b.ti, im su pred- 
slraÉe nikaj zloCesloga né napazile! — od- 
govori nadherceg.

—  Naravski se razini to, jerbo je ne-j 
prijatelj joá dalko ali za malo vréme tu 
bude i onda vu zlo opadneino svi skupa. >

— Как znaá ti to tak segurno? zapila 
opet s neveruvanim glasom nadherceg.

— Molim, naj pogledneju vun. Vidiju 
tarn on Coport pticah, kője na izhod letijo?

—  Vidim, pák kaj to zlamenuje?
— Kaj misliju kraljevska visost, da 

ptice ne spiju po noCi ravno tak, как i 
ljudi? Zasegurno jim morém reCti, da öve 
ptice nebi sad okolo pol noCi létale, ako bi 
mira imale vu oni daleánji áumi. Neprijatelj 
je izbunil ptce vu oni áumi i sad neimaju 
mira, — véli soldat. Nadherceg je spoznal, 
da cigan je dobro si premislil stvar, odmah 
je odredil regimentom, da naj pripravni 
budu Za jedno vuru vu naj jakáim boju 
su stali vu kojem su puáke tak praskale, 
da se sve stepalo, ali neprijatelj né je mo- 
gél zateci austrijanCane, poleg pazljivosti 
jednoga cigana.

— Jeden ru sk i general, vu sta - 
rim vrem enu. Jedne ruske novine pono- 
vile su ov dogodjaj; Semjakin general po- 
hodil je jedno kasarnu i как je céli regi
ment na dvoru po soldaCkim nastavljeni 
bil, zapita Lisina pukovnika, kakvi su mu 
soldati.

— BrsCas znaju Citati i pisati?
— Na zapoved, excelleuc, znaju Citati 

i pisati, — odgovori Lisina.
— Pózna sei — véli general ápotl|ivo 

i bez réCi stane pred Alexandrov uCitelja 
regimenti i s désnom rukum strahovitno ga 
vudri vu obraz.

Lisina je preblédel, salutéra generáló i 
véli, da poleg zakona néje smeti bantuváti 
soldati. Za ovemi réCmi stane se med ge
neral i med Alexandrov podoficéra, kojemu 
je znosa i s vustah tekla krv. General dalje 
ide i vu redo stojeCih soldatov joá jednoga 
vudri bez svakoga zroka. Nato se Lesina 
stane pred regiment i odmah je dal zapoved, 
da céh regiment na jedenput nazat vu ka
sarnu ide, jerbo — как je rekel — na 
klopanoga regimenta neCe dalje voditi.

DeCki su med sebe zeli svojega zapo- 
vednika i svi skupa su odiáli vu kasarnu. 
Lisina odmah je napisal list generalu, vu 
kojem se je zahvalil na sluZbi. General je

hasni, как рак je onda prvi dobil betega ? 
Dragi ljudi ve se nedemo za оно как se 
beleg najprije dobi, i как se |e beteg med 
prvim beteZniku zipoCel, nego, zato. da se 
ovaj beteg dalje neraznosi, a lo ovak : к 
beteZniku naj nilko drugi nehudi, как on 
кoj ga dvori, ali da onda i ovaj nehodi 
laki med druge ljudi. Ovo je istina malo 
teZko, ali je najbolje polrébno.

Takvim pák koji rne pitaju как dobi 
betega prvi Clovek, naj bude povedanu o v o : 
Zrokov, koji pouzroCiju jednake betege je 
né malo, ali naj veC je к tomu kriva neCis- 
losl i nesnaga po hiÉah! Vu Stridóvarski oko 
lici, dőli po murskom polju su takvi betegi 
jako redki, kajti ovi ljudi vu hiÉah gojijo 
snago, sobe sí svikak jenput na letu z vap- 
norn poliCiju, a vapno zaniCuje i vniCi svaku 
nesnagu i glivice po sténah, iz kojega smrada 
se beteg najpredi izcinii. A po doljmh krajih 
m^gjimurja, pák po prekmurskom ni sluha 
ni duha nega о svakuletnom liCenju sob. 
Kujseki, prase, kvoCka, i piáCanci imaju 
navadno svojoga kvartéra na peCi vu sobi, 
ali pák pri peCi na klupi, ali gdé po kuteh 
Pri drugih hiÉah opet hodiju öve stvari po 
kuhnji takaj i po sobi si pobirat drobtinja. 
Na dalje: okna se rédko otvaraju! Po sobi

je neCisti i zabuhli zrak. Slama vu postelji 
se rédko preméja! Za sténami ruÉiju miái i 
átakori. Po kuteh pák verno prédeju pavuki, 
a po podu na tleh pák se ápanciraju kebri 

i sím i tarn.
Néje anda CudeÉ, kada se iz öve nes- 

nage naCme miCkene glivice, kője su rod 
! mnogim betegom. Prva pogodba zdravja je 
Cisti zrak, i sonaÉnost vu stanuvanjih. Verna 
gazdarica smrada nebu nigdar strpela vu 
svoji hiÉi. Kak je naprimer grdi i oduren 
on obraz, koj je né Cisto vmit, jednako je 
osludna i odurna Ivója sóba, kad vu njoj 
nega reda ni snaÉnosti. SnaÉna sóba je 
svakomu ogledalu napram skrbnim gazda- 
ricarn i devojkam.

Skrbni i spametni roditelji odhranjuv- 
leju vu svojih decah, vu delu Cut reda i 
snaÉnosti. Kaj je lepő i Cisto, to je naáim 
oCima takaj lépő, a zdravju i Éivlenju na 
hasén. Roditeljam stoji ovde na pomoC ákola! 
Koj a hrani na dalje ovaj Cut vu vuCenikih. 
Vu ákoli je sve Cisto i vredu, svaka réC na 
svojom mestu. Cut snaÉnosti se pák mora 
tak rekuC od roditeljah herbati, kojo Cut 
pollam ákola pomnoZuje i áiri, kaj se ne 
dela skokom, ampak poCasnim korakom od

potlam previdel, da néje dobro napravil i 
prosil je za oproáCenje, takodjer Lisinu, da 
naj duÉe ostane vu sluÉbi. Lisina je prevo- 
lil, samo za Urlaub je prosil, da more vu 
Pétervár iti da cé'o stvar predloÉi M.ljutin 
soldaCkomu ministru.

Miljutin je strogo pogledal zapovednika, 
za Cas pák mu jc ruku dal i rekel:

—  Jako ste zagreéili proti soldaCki re- 
guli, ali vu ovim poIoÉaju i ja bi tak bil 
napravil.

Generala su odmah po ovim dogodjaju 
vu penziju deli.

— Iztrosen pop. Óva prilika govori 
od glasovitnoga nadbiákupa i kardinala Sa- 
massa Józsefe.

Kardinal vu Eger varaáu lépi reziden- 
ciji je stanuval, all tak je Éivel i takvu 
odeCu je nosil, как najsiromaákeái selski 
plebanuá Vnogo je putuval i kad se to 
snjim pripetilo, ravno je dimo putuval iz 
Rima vu jednim ponoáemm habituáu. Na 
nagykanizsaiskim kolodvoru je doli zaostal 
iz cuga. Jako se je staral za svoj stroáek, 
koj je na cugu ostal i med kojirn su jako 
vaÉna pisma bila. Odmah je zahtéval od 
jednoga Cmovnika, naj mo zoseb cuga pre- 
bavi, da vu Fehérvára dostigne odbejÉanoga 
vlaka. C'uovnik smejuC pogledne gon, dőli 
predjim slojeCega plebanuáa i smejuC véli 
nemáki drugomu Cinovniku :

—  Kaj hoCe táj siromaáki plebanuá 
vu tem ponoáemm habitusú. Mort-biti, se 
mu je pamet poméáala . . . Z dem рак samo 
tak po áalji véli:

— Vnogo koáta zosebni vlak, lo vaá 
Éep nemore prenesti, sveti oCa 1

Ali »plebanuá« je slérn bolje z hléval, 
da Éelju skim predi mo naj zveráiju.

Cinovnik je ravno átél odpraviti »ple
banuáa«, kad jeden telegrafist véli, da i bez 
zosebnoga vlaka more nazat dobiti s\0 | stro
áek, samo naj telegnféra vu Boglár, naj 
tam zareátéraju njegvo blago. Predi как bi 
bili telegraíérali, popdaju nepoznanoga sve- 
Cenika, naj pové, vu áterim klasu je putuval.

— Vu prvim klasu; —  véli poniznu 
sveCenik.

roda do roda. Kada budeju svi l|iidi preái- 
njeni s Cutom CnloCe, onda nehudo veC 
mogli naiti betegi takvi svoje zalege, i svo- 
)oga poCetka. Gjojiino anda, i ljubimo snaÉ- 
nost sve bolje как do sada, i spo^navajmu 
iz ovoga staháCa da je ákola takaj velika 
dobroCindeljica narodu. Podpirajmo daklem 
njo, i gojimo é njotn vred vu svojem detetu 
Cut CistoCe.

Dobro su nam joá na pameti one straá- 
ne zgodovine, kője piáeju как su rngda po 
Europi morde takve kuge, как je n primer 
kolera i. t. d. Céla sela su vumrle, jer se je 
beteg naglo áiril od seta do sela, mje bilo 
najme pol it eke obi «»ti, koja bi n i n |uá pred 
korakom zaduáila. Denes je sve drugaC. Me- 
je se straÉiju, putniki Éelezn ce i ladie se 
stavlaju, da se kuÉni beteg omep, pr di как 
stupi Clovek na suho Z do se danas veC 
beteg vu trumi nemre áinti. Ко bi ljudi 
onda svojo duÉnost i domaj tak zvráavali, 
onda bi se svaki takvi beleg oinej I. Izpo- 
njunjmo i obljavljujmo svojo duÉi о -t i 
podvuCavajmu bedaste otom, stém si vnogo 
zla zabranimo, i tak postanemu pumáién 
spodobni Bogu, koj je sam vélik i dobrota.
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— Nono, veliju na jedenput obedva, 
morebiti ste pozabili vu áterim?

— Molim poniznu, né sem zabil, jerbo 
как ja znam, navök vu prvim klasu putujem

— Prosim, как se zovete?
—  Moje ime je Samassa József!
—  Ste né vi egnnski kardinal?
— Prosim ja sem, véé blizu petnajst lét.
Na öve réöi, lak su se rezbejZali kolod-

vorski őinovniki, da je pokojni kardinal ко* 
máj jednoga vlovil, kojega je onda sobom 
zval vu Arany Szarvas hotel na obed. Táj 
Cmovnik s imenom: Hofbauer joá i denes 
Zivi i vnogiput prepovéda, как se je s naj- 
bogateáim kardinalom spominal i reziáel.

K A J  J E  N O V O G A ?
—  Prosimo aase postuvanepredplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke óim predi posleju i predplate po növi ja

—  Essad  basa je  iz d a jn ik . Как iz
Konstanlinapolya piáeju Essad baáu, koj je 
Janina grada branil i stopram sad je doáel 
dtmo, kakti gréki rob, za izdajnika ga der- 
Z iju  i svrho toga pred soldaCki sud ga bu- 
deju predstavjIí. TuZba je protijemo doála, 
da je Janina grada grkom izdal i to sluZ 
b’-nami pismami morejo posvedoCiti. Poleg 
grck h novinah, ako Essad baáu nebudgjo 
odsudili, z hvalil se bude na generalski 
sluZbi I kakti privat Clovek bude se vu 
J«»nmi nastaml.

—  Ta jna  sm rt. Vu Villány obcini 
jeden dobru slojeCi gazda, Windheim JoZef, 
je sgroznom smrtjom moral preminuti. Prék 
streijnnom glavum i razporjenom Crévum 
mrtvoga su naáli vu sobi na postelji. Od 
kraia su lak mislili, da s^m svojom rukom 
je h til odsebe Zivlenje, ali kad su po sobi 
sve pregledali i poiskali, né su nigdi naáli 
revolvere, mti pák noZa. Nefcoliko penez je 
imái vu ormaru to né eu naáli. Razbojnik 
je nad obiok moral vu sobu dojti i spava- 
juCega Cloveka zaklati. Vu tajnim poslu 
istraga traja i silno láCeju krvoloka.

— Jedne puce prevéjani tergovci. 
Na moravski granici, Slrasszmlz varad ко* 
lodvoru dva prefrigance su policaji prijeli, 
ko|i su vu jedni véli к i ákalulji. jedno spa 
va|uőu pucu átéli prék granice spraviti, da 
jn vu tud|em prodaju. Na trag je tamoánjega 
jednoga stanovniki p< s doáel, koj je na 
kólód vom strahov itno nemiren bil i sveli- 
kom larmoin ie s innom skakal na ákatulju. 
Kad je to najavleno bilo poglavarslvi, od- 
mah sluZbeno su dali odprti. Na veliko Cudu 
jedno spavajuéu pucu su naáli med papire 
zimotano. Kad su pucu prebudili, poved da 
je, da je iz Galicije, ali nemore si premisliti, 
как je doála vu ov poloZaj. Poglavarstvo je 
odmah previdlo, dt tu vu ovim poslu s 
prevéjani lopovami imaju brigu, koji vu 
tudie orsage puce i mlade Zenske trZiju. 
Prefriganci nekaj su puci spiti dali od Cesa 
je zaspda, как mrtvac. Doktori su pucu 
previzitérali i zrekli su, da nekoji dán mora 
vu áptalu ostati, doklam malo ozdravi. 
Samo za par danov |u moreju dtmo spra 
vili к roditeljom Policija od lopovov ímena 
n^óe povedati, jerbo tak misliju, da joá 
nekoje magarce vu ruke dobi|U.

— Kad pred gazdom  kradje jo . 
Sméána tatbina se dogoJtla vu tí csu. H^isler 
Henrik becski vurar i zlatmh stvarih tér* 
govec, jeden veéer vuni med vrati stoji, k*d 
jedno druZtvo do|de i postoji pred obiokom 
gde su svakojaCke drage i vrédne stvari na

izloZbi bile. Tergovec vidi gospodu i da je 
nebantuje, podegel se je vu álacun. DruZtvo 
se dugó átrica pred obiokom i tak poprdiki 
za pol vure je s velikom larmom odiálo. 
Vurar po Casu ide vun i prestraäno vidi, da 
obiok je odprti i blizu Ceterdeset jezer ku* 
run vrödnosti fali. Odmah je bejZal na poli- 
ciju, ali vec je prekesno bilo, jerbo niti 
policaji su né mogli viáe na nikakov trag 
dojti.

— Zaklat je  otca. Fellner Janoá 
sedemnajst lét star potepuh, vuáel je iz 
kapoávarskoga reáta. Okolo roditeljov se je 
skital i vu malim vremeno je viáeput po 
nőéi vdrl vu privatne hiZe. Za par danov 
zniknül je mu otec, Fellner Jenő. Zandari su 
sve posud iskali potepuha i njegvoga otca. 
Na zadnje su dali zdenca posnaZiti i na 
veliko Cudu nutri su naáli staroga Fellnera 
Glava mu je sekirom bila rezbita. Za tri dni 
su vlovili mladoga Fellnera, koj je na zad
nje valuval, da on sam je zaklat otca. Po 
tepuha su prék dali kraljskomu sudu.

— Iz Sestoga stoka je  o p a l. Vu 
Budapeátu jednu palaCu zidjejo na áest álo- 
kov visoko. V pondeljek vjutro, kad su 
teZaki vu delo stupili. Nagy Imre devetnatst 
lét teZak je joá od noCne zabave mámén 
i vu ovim poloZaju opal je doli iz áestoga 
áloka Pajdaái, как nori bejZijo dőli, ali dók* 
lám su na vulicu doáli, Nagy je véé sdalka 
kriéal: »No deCki, tak sam joá nigdar ué 
letel!« Doáli su branitelji, koji su ga pod- 
siluma vu ápital odpeljali. Tam su ga dók 
lóri dvé vure vizilérali, ah né su mogli 
nikánu falingu najim spaziti. Na veliko Cudu, 
deCki se nikaj né zgodilo. Kad je vun iáéi 
iz ápitala, j. ko je ápotal doktoré, ko|i su 
sbog tak maloga dugovanja mu pol dneva 
zamudili

— S k o c il je  iz  vlaka. Jonász And- 
raá loáonski leZak za^al je na vlaku. Kad 
je vlak iz Jánoáfalva ohCine se dale génül, 
onda эе je prebudil' Néje znal. gde je i vu 
véliki sili skoCil je dob iz vlaka, ali lak 
nesreCno, da odmah je mrtev ostal na zemlji.

— Pojela ga riba. Denny Gerard 
lajtinant sei se je vu jeden Cun i átél se 
je malo po morju voziti. Né dalko od brega 
se jé Cun prehitil i on je vu morje opal. 
Poréi je proli brtgu plavati, da na suho 
dojde. Jedenput je samo zmknul. Pollam su 
velike nbe vidli na on m meslu. Так mis- 
liju, da su nesreCnoga Cloveka ribe Zivoga 
poZdrle.

— Veliki viher na m o rju . MinuCi 
tjeden strahovilni vihri su bili sveposud. 
Morje se je tak strahovitno burkalo, da su 
i najvekáe ladje samo snajvekáom teákoCom 
mogle se braniti, da je veter neprehiti 
Vnogo menjáih ladjih je zniknulo, za kője 
misliju, da su vec pod morjom. Vnogo 
ljudstva se potopilo.

— Pod vlakom . Na kismartonskim 
kolodvoru vlak je pojahal Vati JoZef kon- 
duktera i njegve dva sine. Otec je odrnah 
vnrorl, sini pák su tak teáko rajeni, da 
nebudo mogli vu Zivlenju ostati. Maáonistra 
ne terái nikakva krivnja, jerbo vu veliki 
megli né je mogel videti na Zeljeznici sto- 
jeCe Ijudi.

— Veliki snég. MinuCi tjeden se je 
зато snenada tak vréme poméáalo po céli 
Europi, как se to veC sdavnja né pripetilo 
Takov snég je zapal, da cugi on dan né su 
mogli mkut-nikam. Strahovitno vnogo je 
kvara snég i viher uapravil. Po céli Europi 
su se telefon i telegrav droti strgali. Veliki

varaái su ponoCi vu kmici bili, jerbo viher 
i snég strgali su elektriCne dróté. Vu Ruskim 
poleg jednoga varaáinca su trideset putnikov 
zmrZjeue naáli

—  S trah o  su  za  su lta n a . Как is
Konátantinapolja piáeju, sultan Turskoga 
orsaga vladar, ie jnko beteZen. Na dán po 
tri Cetiriput tak zamerje, da ga doktori зато, 
zvelikom т и к о т  moreju prebuditi. Kad к 
sebi dojde i onda smirom fantazéra i néje 
pre pravi pameti. Doktori tak misliju, da 
sultan nebude viée odsdravil. VeC su prip- 
ravni na smrt i sve su vec odredili, da 
nebude nikakva buna, как je to tam navadno, 
kad vladar vumre.

— S tre lil je  ie n u . Piasztek Karol 
dvajstisedem lél star zidar pohodil je de- 
cembra tridesetoga vu KeCkemétu svoju 
Zenu, koja veC viáe mesecov pre svojih ro- 
dileljov stanuje, jerbo neCe s muZom Ziveti, 
ko ju je, doklam je pnjem bila, smirom 
nabuhavlal. Sad je prosil rodilelje, da naj 
mo odprosliju, on bude se p< boláal. Stareái 
su prevolili, da Zena nazat ide к jemo, ali 
ona je niti Cuti né átela n к aj od toga. MuZ 
se je nazadnje tak rezsrdil, da je zel Zepa 
revolvera i Zenu na smrt strelil. Rabijatuáa 
su zaprli. —- Cseh Janoá ürményházai poljo- 
delavec рак jt r;a novo leto pijan doáel 
dimo. Zena ga je poöela ápotati, on pak je 
nato Zensku hitil vu postelja, del je nanju 
jedno bbzinu i tak dugo je spdel nanjoj, 
doklam se Zenska zaduáila. Krvoloka su 
takodjer zaprli.

— Bom ba. Cabenek amerikanski fab- 
rikant nunuCi t|eden dobil je po posti jedno 
ákatulju. Né su znali, kaj more vu ákalulji 
biti i zato su dekli zapovedali, da naj ju 
odpre. Kad je dekla znoZom gori vtrgla 
jedno desku, strahovilen plamen je blisnul 
iz skalulje vu kojoj je skrita bomba bila. 
Cabeneka ! deklu je bomba nafalaCke sCé- 
hala. Cabenek je predi nekojj dan tridesti 
teZakov odpustil i tak misliju, da ovi su to 
strahovitno stvar poslaii tabrikantu.

— Z rako p livec. Sagegner pariáki 
zrakoplivec poleg Párián пи jednim aerop- 
lano áesljezer petdeset metrov visoko zletel. 
Так visoko je joá Clovek ne bil vu zraku. 
Sagegner tak veli, da gori je lakva zima 
bila, da ее skorom zmrzel.

— Dohotek ekze ku to ra. Nekoji dan 
su zakopali Sebeszlha Vilmoá szegedmskoga 
ekzekutora, koj je na leto naj menje trto 
deset, Ceterdeset jezer korun zasluZil. Razmi 
se, da za takvo sluZbu se vnogi trgaju. 
Dovezda je stopetdeset fí^kaliuáov dalo mol- 
benicu za táj átaliá, mednjimi su tri able- 
gati, koji bi takodjer radi to sluZbu zadobili.

— Oktober m esec. Oktobra meseca 
po celim magjarskim orsagu 58 iezer 680 
dece se narodilo. Vumrlo je 89 jezer 294, 
naravno povekáali emo se 19 jezer 386 
duámi Letoánji október neje dobro se spo- 
naáal, pokehdob 6 jezer 441 se menje na- 
rodilo i 4 jezer 571 je viáe vumrlo, как 
lanjsko leto oktobra meseca. Prvi deset me- 
secov 24 jezer 463 se menje narodilo > 6 
jezer 625 je viáe vumrlo, как lani öve me- 
sece. Opet venjCalo se puno viáe, как lanjs- 
koga oktobra. Letos je oktobra meseca 13 
jezer 560 parov stupilo vu hiZm zakón, lani 
pak samo 12 jezer 516 parov. Med Zidovi 
i kráCeniki je 77 Zenitbe bilo, s med ovib 
Ceterdeset zaruCnih i trideslisedem mlado- 
Zenjih je spadalo pod Zidovsku veru.



Gabona Arab. — Ciena
mmázsa 1 m.-cent, | kor. fill.

Búza Päenica 18 00 —
Rozs els6riiM Hrt  1400—
Árpa JpCmeii 13 0 0 -
Zab Zob 13 50 —
Kukoricza Kuruza suha 12 00 —
Fehér bab uj Grah beli 16 00 -
Sárga bab » Suti 14 00 -
Vegyes bab » zméáan 13 50 —
Kendermag Konopljenoseme 18 00 — 
Lenmag Len |j 18 0 0 -
Tökmag KoSCice 23 0 0 -
Bükkönv I Graliorka 16 00 —

JVJHyen
pótlékot használ Ön 

szomszédasszony ?
Nos — én maradtam és 

maradok a kipróbált, régóla 
bevált és szívesen meg
szokott „Valódi“ :Fran<k: 
kávé pótlékra ál a „ká vé
ti ara ló“-Ved.
mg em Я.>/ШЫ

Azonnali belépésre 
keresek egy hor
vátul is tudó

Írnokot.
Dr. Pichler Gyula
ügyvéd :::: PERLAK.

4097/tk 913. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Rolscbild Samu és dr. Barlha 
István nagykun.zsai ügyvédek állal képviselt 
Schwirlz és T tuber nagykanizsai bej. cég 
végr^h ijlatónak özv. Zdeiár Antalné szü 
Juraskovics Agnes és társai végrehajtást 
szenvedi liek elleni 3000 kor. tőke és jár. 
iránti végrehajtási ügyében az árverést az 
1881. LX. l-c 146.es 176 §§ ai alapján el
rendel!, minek folytán végrehajtatnunk 3000 
kor töke, ennek 1912 évi október 15-lő? 
járó 6% kamata, 7 kor. 95 f. óvási, V*°/o 
vállódíj és 1 kor 35 f. közlési, 80 kor. 50 f. 
P t i, 51 kor. 30 végrehajtás kérelmi, 67 К 
45 f. árverés kérelmi és a még felmerülendő 
költségekből álló követelés kielégítése végeit 
a nagykanizsai k:r. törvényszék és a Csák
tól*. iv.n kir. járásbíróság területéhez tartozó 
sözv.Zdelár Antalné szül Juraskov.es Ágnes 
végreh jlásl szenv d II nevén álló< Csáktor
nyái 475 szlkvben 351/b 2 hrzsz. ingallan 
fete része 34 kor, az u. о 475 sz. tkvben : 
4r33/;i lirsz ingatlan fele része 167 kor az 
u о 475 szlkvben 449/a hnz. ingatlan fele
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isze 238 kor., az u. o. 475 sztkvben 582 Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
rsz. ingatlan fele része 257 kor., az u o. melynek kétharmadánál alacsonyabb áron
75 sztkvben 188/432 hrsz. ingatlan fele a többi ingatlanét nem adható.
ísze 215 kor., az u. o. 475 sztkvben 351/a Árverezni kívánók tartoznak a becsár
rsz. ingatlan fele része 159 kor., az u. o. io% -át készpénzben vagy óvadékképes pa-
75 sztkvben 351/о 1 hrsz ingatlan fele pjrban a kiküldött kezéhez letenni.
tsze 159 kor. beceáron

1914. M január M 24-lk napjának i. i. 10 iriknr ,  A blró.!!4.g ,n**8jeKV2 t, hogy a jelen ár
zen telekkönyvi hatóságnál dr. Rotschild veréa a Csáktornya. 475 sz. Ijkvben. C 8. 
amu és dr. Barlha István „agykanizsai 9 áthozat özv id ZdelárJőzeef Csáktornya, 
gyvédek vagy helyeltese.k közbenjöttével lakos j avára ,ratotl klkotmén*1 J°8°l " e,n 
legtartandó nyilvános bírói árverésen ela- énnl1*
atni fognak. Csáktornya, 1913. nov. 26. 798

I Ifjúsági iratok |
l Mesekönyvek g
I Képeskönyvek §

j Magyar társasjátékok f
I Emlékkönyvek g
I Imakönyvek g
I  №9
9 Olcsó és díszes kiadásban, kaphatók &

I  Fisehel Fülüp (Strausz Sándor) ttönyvHereslieilésélien |
 ̂ Csáktornyán &

L a ____ ___________________________________________________  &

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
689 S3—• О kg» os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérinentve a
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítási

Q r n r i r n c c  cgéezeégűgyí ci g a r e t t a  h ü v e l y  ée p a p í r  a n c o n a r c o t í c e  

r i U y i ü U U  v a t t á v a l  ♦  Kaphatú: Fischei Fülöp (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedtsiben Csáktornyán
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Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a.
Koji treba za 

zidanje, mo±e ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto fal. 
Trzim takaj razciepana 

suha bukóvá drva i 
*e lapora na vagu.

Prodajei svoj cieli posjet
8 rali oranica, 6 rali livade i sve 
zidano stanje u dvoriátu dobar 
motorni mlin i velika trgovina od 
páeniénog brnána áto nosi mjeseöno 
70 kor. stanarinu u sred sela 
Roviáéu kolodvorska ulica, to sve 
prodajem jeí'tinu radi bolesti. Koj 
2eli kupiti neka se na javi kod

MIRKO PAPOCl u Rovilóu kod Belovara.

„Hungária Bank“
TfszTÉigtirsasát Budapest. III.. Koronatiercetutca a  színi.

Legelőnyösebben kam atoztattakarókbeté- 
teket könyvecskékre és folyószám lára. Ga- 
bonanemuekut, takarm ányféléket a legelő- 
nyösebben vesz és elad bizom ánybán.

Trazim dobroga 7tT ,_а

vincelira
koji se I u gospodarstvo razme 
z velikom druzinom za Stridővár 
(Strlgovu) uz dobru piacú i de- 
putat. Ponude pism eno na

RITTMEISTER FODRÓCZY
RADKERSBURG.

Csáktornya, 1914. január 4._______________

................ ........ ........... .............■....... ................................. ......... ....... ....................................................... ........ I

H  Budapesti Hsztalos Xpartestűlet védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
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----------------------- szövetkezet-------------------------
mint az Orsz. Kőzp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József- 
körut 28. (Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, V ili. Ű llői-ut 18. á llandó

lakásberendezési kiállítása
nyitva reggel nyolc órától este nyolc óráig. ::: Beléptidíj nincsen. 
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Egyenruhák TILLER Pompás polgári ruhák
lisztek,katonai hivaMm kok Önkénle?* к, "  Я  В Н В  И и и  В  Н  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vasúti- és postatisztek, tűzoltók, erdész- TV /ÍÓ D  T Á D Q A  szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tiszlek, pénzügyőrök és rnindenrendü ÍV IU  П I l o  1 А  П о  A  szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokh'Z
egyenruhát vs** ő testültek részére a csá sz . és királyi udvari szállítók arAnyilva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
frgmhli ЙМ Ipgpifiíánsnbh kiál'iiá-Ь ч  Budapest, ||| kér., Váczi-utca 35 DISZMAGYAR R U H Á K ,  legszebb libériák.
A magas kormánytól t ó b b  eeer k a to n a i fegyvert vettunk át, ennélfogva eeen kitűnő fegyvereket ren dkívü l e lő n y ö s  árban  B e á llíth a t ju k  éa pedig:
K v n n a t A f h t b  f c ö v w r c b  1 tolj,S,,n jó 5r°Pnt*rLho>  csendőreégi feltör ao К, 1 drb szebb fegyver .5  К, 1 drb ideába szép fegyver 30 K, 1 drb Kropat- 
I \ r O p d l o l l H K  I t y y v t m t  sebek szurony 1 К, 1 drb fegyverszíj • К, 1 drb fegyversz.ij szélesebb és jobb а К. 1 drb derékszi »AskAv.il iK  1 drb Wl*ény- 

I Ultin Bimm HllltlÉI. i IljllU Isulfll raUSZtefirtrtk táska 3 K, 1 drb élestöltény 10 Г, 1 drb vaktöltény 10 f, 1 drb csavarhoz.» nyéllel ao f, 1 drb tűr lő vas fegyvert sztitAshoz ao f
7*e U •______  ^

Nyomatott F isc h e ! F ü lö p  (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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