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A lap szellemi részére vonatkozó 
minúen közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.
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M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Mnraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

Előfizetési árak:
Ktfész é v re ..............................4 frt.
Fél é v re ................................... 2 frt.
Negyed é v r e ......................... 1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. írod. Becsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
*ÁltalAnos Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Nyilttér petitsora 10 kr.

sat. hivatalos közlönye.

A borhamisítások.
Napról napra hallunk és olvasunk ujahk 

borhamisítási esetekről. A most kiadótI bor- 
vizsgálati kimutatásokból kitűnik, hogy az 
elmnlt év első felében 188 féltől származó 
495 féle borminta közül 191 minta hami
sított voll. Hamisítottak pedig minden el
képzelhető módon, vízzel, szeszszel, szölö- 
ezu korral. horseprövel, glicerinnel, szalicil
savval. fuchsinnal, keményilőczukorral. sa- 
charinnal, kénsavval, sőt 2 1 esetben teljesen 
mesterségesen állítottak elő bort, anélkül, 
hogy az még csak szölöbogyó közelében is 
leli volna, amiből nyilvánvaló, hogy a vissza
élés c téren általános.

Ilégi igazság, hogy minden visszaélés 
»•'ük addig tart, inig tűrhetetlenné nem válik. 
Kimondhatjuk czl a borhamisításokra is 
lli>zcn tudja azt mindenki, hogy a borkeres
kedők kútja állatidé) tréfák czellablá'a voll 
az első szűrei óla és pedig nem csak ha
zánkban, hanem minden bortermelő ország
ban Kz. amíg tréfa voll. még csak megjárta. 
Mosl azonban, midőn a phylloxera kövel- 
kezlében szöllöink elpuszlullak, borkereske
dőink pinezéi pedig mégis újból és újból 
meglellek borokkal, mint a bibliai olajos 
korsó), a gyanú egyszerre hangosabban zú
gott és az eredmények igazolták a gyanúi.

Immár kétségtelen, hogy a magyar bor- 
kereskedő osztály nevezetes része a bor
törvény megkerülésével nemcsak magának 
csináll jogtalan hasznok hanem mestersége
sen és törvény-ellenes módon gyártván a 
bori, ez által lenyomták a természetes bor 
árát és kárt okoztak a bortermelőnek is.

A magyar bortermelőnek lehal nemcsak 
hogy meg kellett küzdenie, az olasz bor
vám leszállítása következtében ide beözönlő 
olcsó és nagymennyiségű olasz borral, hanem 
még a kotyvasztott borok tisztességtelen ver
senyéi is el kellett viselnie, ami bizony nem 
igazság és csak természetes, hogy. mint min
den. ami nem igazság, megboszulja magul.

A borkereskedők bámulva mérlegelik a 
szigorú Ítéleteket, melyekkel a leleplezett bor
hamisításokat sújtották. A magyar törvény 
nagyon szigorú; szigorúbb, mint bármely 
más állam törvénye.

Felhangzik most a panasz, hogy a sok 
hamisítás miatt a virágzó magyar borkeres
kedés elveszti hiteléi, az üzlet pang és pedig 
úgy a külföldön, mint bent a hazában, sőt 
hogy a gyanúval eltelt közönség le is mond 
a bori vasról. És ennek az utóbbi körülmény
nek meg is van a maga oka. Ugyanis, ma
napság a legtöbb vendéglőben vagy korcs
mában élvezhetetlen bort kapunk méreg 
drága áron; 45 -50 kron alul sehol sem 
kapunk asztali bori. a jobb lajla pedig li
terenként 80 kr. I frt. Hallatlan magas

árak ezek és hozzá járul még az, hogy a 
vendéglői borok 9/10-része olasz borral pan
csol!. vagy hamisított bor. Mert nagy hiba 
volna azt hinni, hogy csak a magyar ke
reskedő hamisít. Hamisít már az olasz ter
melő és kereskedő, de még inkább hamisít 
a vendéglős — mindig tisztelet a kivétel
nek — ki. mint látjuk, 12—14—lt> kros 
lörkölyborokat vesz és azt 45—50 kron 
méri ki. Ez a kapzsiság meg is bőszül ja 
magái, mert ma már alig iszik valaki bort, 
mig, ha jó és olcsó bort mérnének vendég
lőseink. a nagy fogyasztás pótolná a keve
sebb hasznot.

Mindaddig tehál. mig a vendéglősök 
visszaélnek a bor árával és minőségével, 
igen helyesen cselekszik a közönség, haj 
sztrájkol és nem iszik bori. vagy pedig drá
gább. de megbízható forrásokat keres fel. 
hogy egészségével ne lizesse meg a hami
sítón bori

Kp igy az államhatalomnak sincs más 
teendője, mint szigorúan üldözni a hamisító 
borkereskedőket Nem látjuk be. hogy, ha a 
lobbi kereskedői ágakban boldogulnak a szo
lid és tisztességes kereskedői elvek szerint, 
miért ne boldogulhatna a borkereskedő is 
tiszleséges utón, hamisítás nélkül.

Utoljára is: a magyar bor kitűnő mi
nősége sokkal ismertebb, és ezen borra a 
a világkereskedelemben sokkal nagyobb szük
ség van, sem hogy azl a fölmerült és saj
nos. elég nagyszámú hamisítások kizárhat
nák a forgalomból. A hamisító borkereskedő 
ezégek meg fognak inogni, nagy részük talán 
össze is dől, megsemmisül, de a krízis lisz- 
lilani fogja a viszonyokat. A kidőltek he
lyét uj és modern ezégek foglalják el. mig 
a szolid kereskedők, ha egy ideig szenved
nek is, megtartják pozicziójukat és tovább 
is becsülettel fogják szolgálni a magyar bor- 
termelés érdekeit.

Hogyan mérheti fel a gazda birtokának 
területét gyorsan és olcsón?

Kevés kivétellel általánosságban elmondhat
juk, hogy a gazdák legnagyobb része nem tudja 
pontosan birtokának területét. Akármilyen furcsán 
hangzik ez, de igy van. Lássuk mi okozza ezt ?

Legelsőben ennek oka azon körülményben 
keresendő, hogy a telekkönyv a területért nem 
szavatol. Adás-vevésnél úgy a birtok bérbe- 
adás-vevésnél semmi biztos kiindulás pont nincsen 
a birtok területét meghatározni a telekkönyvi ada
tokért szavatosság nincs, a kataszter pedig rend
szerint nem egyez a telekkönyvvel; ebből kifolyó
lag sem a telekkönyvi adat. sem a kataszteri szá
mokat biztos adatok gyanánt el nem fogadhatjuk.

Kbből azután nem ritkán igen furcsa álla
potok következhetnek. Hányszor fordul elő, hogy 
a telekkönyvben 2 holdnak nevezett terület 4—5 
hold sőt több is lehet és viszont.

Hányszor fordult elő, hogy egyes birtokok 
bérbe adatván, csak évek múlva tudódott ki, hogy

K>0 sőt több holddal is kisebb a birtok, mint 
amint a bérlő a birtokostól jóhiszemüleg átvette 
és a birtokos jóhiszemüleg átadta, mert ő maga 
sem tudta pontosan a területének holdszámát.

Hogy ebből mi következhetik, azt mindenki 
elgondolhatja.

Es elég különös az, hogy ma, midőn már 
minden adás-vevésnél az árunak akár súly-, akár 
ürmértéki egysége pontosan megkivántatik, éppen 
a föld — a mely mindennek alapját képezi — 
részesül a szokott felületes elbánásban.

Pedig mindenki azon van, ha már a pénzt 
kiadja, annak megfelelő árut is kapjon; nem lehel 
az kevesebb és ne legyen több, mert amint az 
eladó nem elégszik meg. hogy 10 hold földért csak 
ö holdnak a kialkudott árát kapja meg, viszont a 
vevőnek sem lehet közömbös, hogy 10 hold helyett 
csak ti holdat kapjon.

Ls \alljtik meg, ezerszer is előfordul és meg
történik hasonló eset.

Törvényünk van, de nem tökéletes, végre
hajtása még hiányosabb és aki tudja, hogy a ka
taszteri változtatások, telekkönyvi kiigazítások mily 
csigalassúsággal néha éveken keresztül nem haj
tatnak végre, azonnal belátja, hogy a mai bizony
talan állapotnak be kellett következnie.

Pedig a gazdának tudni kell területét, hogy 
boldogulhasson, — éppen úgy. mint a hadvezér
nek a serege létszámát.

Hogyan lehet a birtokot felosztani, vetés
fordát felállítani, a fogaterő szükségletet kiszámí
tani, a cseléd létszámot megállapítani, a termés 
hozamot kiszámítani, a legelőket felosztani és 
ezzel állatállományunk létszámát megállapítani 
stb. stb. mindenféle szükséges számítást eszközölni 
mindaddig, inig nem tudjuk, hogy a birtok hány 
hold szántó, rét, legelő stbből áll ?

És mégis csak gazdálkodunk, de legtöbbször 
hasonlít ez a setétben tapogatodzáslioz, mert biztos 
adat nincs a kezünkben.

Nagyobb uradalmak rendszerint a mérnöki 
munkálatok költségeit, mely ma még elég tetemes 
szokott lenni, könyebhen fedezik, de nem úgy a 
közép- és kisbirtokosok, —- és legtöbbször nem 
csak a nagyobb költségtől riadnak vissza, hanem 
hozzájárul bizonyos fokú indolentia is.

Ha azt kérdezzük a gazdától, hogy tudja-e 
biztosan a lovának vagy marhájának számát, csu- 
dálkozik, hogy ilyen kérdést tehetünk hozzá, de 
ha azt kérdezzük, hogy tudja-e a birtokát hold
számban, biztosan határozatlan feleletet kapunk 
és ő azt természetesnek is találja. Pedig ha szá
mokban kifejezhetném azon veszteségeket, melyek 
a terület hiányos ismeretéből származnak, oly 
óriási volna az, hpgy el se képzeljük.

Indolentia is játszik szerepet, mert legtöbb 
gazdaságban és községben van mérőláncz és bir
tokát ki ki felmérhetné vele, de a lánczczal való 
mérés 3 embert kíván, munkája lassú, tehát egy 
kissé incomodálja a gazdát, ki nem csak sok eset
ben sajnálja a költséget, hanem gyakran nem is 
ért hozzá.

Végre a napokban láttam egy uj készüléket, 
mely praktikusságánál és olcsóságánál hivatva van 
arra, hogy ezen régóta vajúdó kérdést egy csa
pással megoldja és rövid idő alatt lehetővé teszi, 
hogy legtöbb gazda birtokának területét tudhassa. 
K készülék egy szabadalmazott földmérő talyiga.

A gépezet három főrészből áll. 1. a kerék 
mely mér. 2. az óramű. 3, két talyiga szarvból.

4 kerék teijesen vasból készült és egyszerű 
köriilforgásával egy ölet ir le és a 0 küllő, melyek 
mindegyike egy kis bevágást csinál a földön, mu-



tatja a lábakat. Az óramű áll egy óralapból, mely 
100 ölre van beosztva, az óralapon egy mutató 
és hátról egy harang. Ezen óramű a mérőkerék 
tengelyével van összekötve és annak minden for
dulatával tehát egy öl után egygyel többet mutat 
egész százig, akkor lecsenget, vagyis minden fel
mért 100 ölnél csenget és mér tovább minden 
fennakádás nélkül. így csak a csengetés számát 
kell megszámlálni, az annyi 100 öl, végül ha a 
terület végpontján megállunk, az óralap mutatja, 
hogy a lecsengetett 100 öleken felül hány öl még, 
és a küllők csapása mutatja hogy hány láb.

Például 3-szor csengetés az 300 öl, az óra
lap mutat 43-at, 43 öl, a fehér küllőtől a 4-iken 
áll, 4 láb. Összesen 343 öl 4 láb.

Ha a mérést a tábla másik oldalán folytatni 
akarjuk, ismét a 0 lesz a kiindulás 1 pont 
elég ha az óralapon levő mutató csavarját egy 
mozdulattal meglazítjuk, mire egy rugó az óra
lapot előre nyomja, mely most már a mutató alá 
a 0-ra állítható, a csavart megszólítjuk s a ké
szülék készen áll a mérésre. Ez oly egyszerű és 
könnyű dolog és oly gyorsan eszközölhető, hogy 
bárki által alig */« perez alatt végrehajtható.

A taliga két szarva hasonló az ekeszarvá- 
hoz, ennek végén van a mérőkerék tengelye és a 
tengelyen az óramű. Az egész készülék a szarvak 
kivételével vasból és rézből készült és oly könnyű, 
hogy alig 8 kiló. igy bármely gyermek által körül
tolható. S miután ezen földmérő talyiga oly gyor
san tolható, amily gyorsan az ember járni tud, 
vele a mérés oly gyors, könnyű és miután sze
mélyzet hozzá egyáltalában nem szükséges, ezért 
oly olcsó a munkája, hogy birtokát bárki igen rö
vid idő alatt saját maga felmérheti minden egyéb 
költség kizárásával.

Ezen mérőtalyigával naponkint több száz 
holdat is felmérhet egy ember, szerkezete oly egy
szerű, hogy igazán csodálkozni lehet, nogy eddig 
még fel nem lett találva. Ezen uj készüléket a 
napokban láttam Győrben a Stádel Károly örökösei 
ezég gépgyár és vasöntödéjében, ott készül ezen 
szabadalmazott tárgy és most kezdi árusítani, 
mert a találmány még egészen uj.

A nevezett ezég egy darabot rendelkezéselme 
bocsájtott, hogy kísérletet tegyek vele.

Mondhatom meglepett egyszerűsége és igazán 
praktikussága áltat s több gazdatársam jelenlété
ben eszközöltem próbaméréseket oly meglepő ered- 
ménynyel, oly gyorsan, pontosan és könnyűséggel, 
hogy osztatlan általános vélemény az volt, hogy 
ezen problémát praktikusabban megoldani lehetet
len volna.

A szerkezet egyszerűségéhez hozzájárul a 
szolid munka is, s véleményünk szerint a javítás 
évek során át ki van zárva. S miután az egész 
készülék ára csak 18 frt, ez oly csekély összeg, 
ha tekintetbe vesszük, hogy egy mérőláncz is 8—in 
frt, ez okból minden gazdatársamnak a legmele
gebben tudom ajánlani a mérő-talyiga beszerzését.

Igen sok esetben hasznát vehetjük a gazda
ságban, nemcsak a birtok általános felmérésénél, 
hanem parczellázásoknál, konventió földek kimé 
résénél, feles-harmados földek kiosztásánál és 
még a mi a fő, a napi fogatmunka ellenőrzé
sénél is.

Ha nyári időben egy fogat 1 holdat (1200 □ )  
kiszánthat naponként és csak s/4 holdat szánt ki 
a cseléd indolentiája, hanyagsága miatt, ez már 
napi 80 k. egy fogat után és 10 fogat után már 
8 ft napi vesztességet jelent. De miután ezen ké
szülékkel az üregbéres, hajdú vagy gazda pár perez 
alatt felmérheti naponkint minden cseléd napi 
fogatmunkáját és ellenőrizheti ez által mintegy 
ösztönözve van a cselédség a reája kiszabott com- 
pelentíát kiszántani. Mennyi veszteségtől szaba
dulnánk meg ez által csak egy éven át is ?

Szóval ezen »földmérő taliga« olyan talál
mány, mely hivatva van igen nagy bajokon segí
teni, és melyet gozdatársaimmal megismertetni 
morális kötelességemnek ismerek.

Tárnoki.

K Ü L Ö N  F É K .  É L
—  Előléptetés. A m. kir. pénzügymi

niszter Zakál Vilmos Csáktornyái adóellenőrt 
a X. fizetési osztály 1-ső fokozatába elő
léptette.

—  Kinevezés. Jancsó Gyula debreczeni 
törvényszéki telekkönyvvezető, lapunk volt 
munkatársa a nagy-váradi kir. járásbíróság
hoz albiróvá neveztetett ki.

—  Uj anyakönyvvezetők. Plánder József 
h. aljegyző a stridói anyakönyvi kerületbe, 
Pintárics Pál községi Írnok pedig a bottor
nyai kerületbe helyettes anyakönyvvezetőkké 
neveztettek ki.

—  Eljegyzés. Rosenfeld Ede, az első 
magyar »Adria« varrógép és kerékpár-gyár 
n.-kanizsai képviselője jegyet váltolt Slrausz 
Sarolta kisasszonynyal tíednyán (Horvát
ország.)

Állandó választmányi ülés. A folyó 
évi február hó 13-án tartandó törvényható
sági bizottsági rendes közgyűlésen felveendő 
törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyának 
előkészitése. — és az állandó választmányi 
alelnöki állásoknak választás utján leendő 
betöltése végett az állandó választmányi ülés 
f o l y ó  é v i  f e b r u á r  h ó 4-én d él ei  ő 11 
9 ó r a k o r  Zala-Egerszegen a vármegyeház 
gyüléstermében fog megtartatni, mely ülésre 
a I. választmányi tag urakat tisztelettel meg
hívom. Zala-Egerszegen, 1899. január 
21-én. Dr. J a n k o v i c h László gróf sk., fő
ispán, s állandó választmányi elnök.

A Muraközi Tanítókor választmánya 
f. hó 2-án ülést tartott, melynek legfonto
sabb tárgyát a föltűnő arányokban mutat
kozó s fülszaporodott tagsági dij hátralékok 
rendezési módja képezte. Hosszas és tárgyi
lagos eszmecsere után, választmány a követ
kező érdemleges határozatot hozta. Megbiza- 
tik a kör elnöke, hogy lépjen érintkezésbe 
a járáskor szolgabirói hivatalaival, vájjon 
sziveskednének-e a tanítókor alpszabályainak 
4. §-ában meghatározott követelménynek fo
ganatosításához szükséglendő hatósági közre
működést elfogadni, mely szerint a tagsági- 
dij-hátralékok törvény utján is behajthatok. 
Egyúttal kir. lanfelügyelőséghez is terjeszsze 
fel a tagsági dij hátralékosokról szerkesztett 
kimutatását. A szolgabirói hivatal támogatá
sának megnyerése esetén, a Csáktornyán 
megtartandó közgyűlésen névszerinti szava
zás utján eldöntendő, hogy a tagsági díj
hátralékok behajtassanak-e. vagy sem ? Ha 
közgyűlés a tagsági díj hátralékok bírói utón 
leendő behajtását megszavazza, 1899. októ
ber 1-éig terminus tűzetik ki a törlesztésre 
s az azideig sem fizetőktől bírói utón lesz 
behajtandó a hátralék. Ellenkező esetben 
pedig a kör vezetősége kényszerítve lesz 
magától eldobni a gyeplőt s a kör exiszten- 
cziáját az eshetőségek elé kitenni. Az állami 
tanítók tagdij-hátralékát 1896-ig, mely időre 
ők a kormánytól napi s fuvar dijat nem 
kaptak, a kör választmánya elengedi, ha 
pedig a központ nem megy bele a dologba, 
járjon ö el ellenük. A törzskönyv kiigazítá
sával elnökség megbizatik. A Zalamegyei Alt. 
Tanítótestület főjegyzőjének tiszteletdij fejé
ben megszavazott 4 drb. aranyra nézve, vá
lasztmány a kör elé pártoló előterjesztést 
tesz. Az önálló gazdasági iskola eszméjét 
pártolja. A Vasmegyei Alt. Tanítótestületnek 
az évzáró vizsgák eltörlése iránti átirata fö
lött, inig szaktantelügyelet nem lesz, egysze
rűen napirendre tér.

—  Zalavármegye fiatalsága 1899 évi 
február hó 11-én Nagy-Kanizsán az »Arany 
Szarvas« termeiben zártkörű j e l m e z 
e s t é l y t  rendez. Személyjegy 2 frt. Kez
dete 9 órakor. Jegyek előre Belus Lajos ur 
gyógyszertárában, este a pénztárnál válthatók.

—  A Csáktornyái Önkéntes Tűzoltó- 
egylet parancsnokságának határozata folytán, 
a működő tagok szakszerű kiképeztetésének 
czéljából a téli hónapokban, midőn az idő
járás miatt gyakorlatok nem tarthatók, ezek 
helyeit szakszerű előadások és felolvasások 
lógnak tartatni az őrtanyában, melyre a mű

ködő tagok kötelesek megjelenni. Az ez irány
ban benyújtott s határozattá emelt tervezet 
a következő: 1899. január 30-án. Szervezés. 
A tűzoltói intézményről általában, annak rö
vid története. Belső bajaink. A Csáktornyái 
ö. t.-egylet múltja, jelene s szolgálati sza
bályzata. A Magyar Országos Tűzoltó-Szövet
ség által megállapított szervezeti, egyenruhá
zati, rangjelzési és fölszerelési szabályzat. 
Február 13-án. Tüzoltószerek. A szivattyú 
szerkezete, működése és annak alkalmazása. 
A szivattyú gondozása és működési zavarai. 
Február 27-én. Tüzoltószerek. Mászó, mentő 
és egyéb szerek s azok alkalmazása. Már- 
czius 13-án. Tűzoltás és védelem (taktika). 
A lüzek minősége, támadása és oltása. Már- 
czius 27-én. Csővezetés, különös tekintettel 
az építkezésre. Takarítás. Támadási tervek. 
Április 10-én. Mentés. Első segély balesetek
nél. Mint értesülünk, az első előadás m. 
hó 30-án meg is tartatott Polesinszky Emil 
okleveles tüzoltótiszl által, ki egyszersmind 
a terv készítője is. Előadását mindvégig élénk 
érdeklődéssel kisérték, különösen pedig a- 
midőn az Önkéntes Tüzoltóegyletek belső 
bajairól beszélt s a bajok első és legnagyobb 
okául az »Önkéntes« kifejezés ferde felfogá
sát és értelmezését állította fel. Nem úgy 
magyarázzák ugyanis azt, hogy az csak azon 
szabad, férfias és határozott tényre vonat
kozik. midőn valaki egy nemes ügy iránti 
érdeklődésből magát kényszer nélkül leköti, 
működését egy humanisztikus intézmény ér
dekében önként felajánlja s erre fogadalmat 
is tesz, hanem azt, hogy önkéntesek vagyunk, 
ennél fogva úgy cselekszünk, amint nekünk 
tetszik, s ha nem tehetünk úgy mint aka
runk, ott hagyjuk az ügyet a faképnél, mint 
szent Pál az oláhokat. Az előadás 1 órát 
vett igénybe. Az előadáson a működő tagok 
50%-ka volt jelen.

A dunántúli közművelődési egylet
perlaki óvodájának felügyelő-bizottsága f. évi 
február hó 11-én a perlaki »Casino« nagy
termében szinielöadással és hangversenynyel 
egybekötött lánczestélyt rendez, melynek jö
vedelme az ovoda czéljaira fordittalik. Kez
dete .pont 8 órakor. Belépö-dij 1 forint. Felül- 
lizelések köszönettel fogadtatnak és hirlapi- 
lag nyugtáztatnak Jegyek f. hó 7-től lek. 
Sípos Károly gyógyszerész urnái kaphatók.

- Gazdasági szakelőadások február 5-én
Alsó-Lendván, az áll. polg. iskola rajztermé
ben délelőtt 11 órakor, Berger Károly Lajos
m. kir. gazdasági szaktanár: »Az okszerű 
földmi velősről.« — Letenyén, a róm. kath. 
népiskola helyiségében délelőtt 11 órakor. 
Nagy Károly tanitóképzö-intézeti tanár: »A 
nemes kosárfűz tenyésztéséről.« — Becse- 
helyen, a róm. kath. népiskolában délután 
3 órakor. Nagy Károly tanár: »A nemes 
kosárfűz tenyésztéséről.«

—  Kotorból Írják, hogy ott január 28-án 
a vasúti vendéglőben az intelligenczia sike
rült tánczmulatságot rendezett, hol a jó kedv 
kivilágos kivirradtig tartott. Valószínű, sokáig 
kellemesen emlékeznek vissza a kedves szép 
leánykák és asszonyok a kedélyes mulat
ságra. Készt vettek, asszonyok: Babics Gábor- 
né, Berger Manóné, Ehreinvald Béláné, Kele 
Györgyné, Kollay Lajosné, Korber Jánosné, 
özv. Linszky Ferenczné, Löwe Adolfné, Mi- 
hácz Jánosné, özv. Náray Antalné, Neumann 
Lajosné, Rabenstein Samuné, Ritter Károly- 
né, Rózsai Lajosné, Rózsay Mórné, özv. 
Schütz Lajosné, Szalay Gézáné; leányok: 
Babics Gábricza, Bellák Mariska, Farkas 
Anna, Korber Giziké és Irma, Náray Gizella, 
Ruzsák Kegicza, Szalay Róza stb.



—  Halálozás. Schulegg János helybeli 
vendéglős neje, született Strahia Viktória f. 
hó 1-én d. u. 7 órakor 63. éves korában 
elhunyt. A boldogultál f. hó 3-án d. u. 4 
órakor nagy részvét mellett temették el 
Áldás poraira !

—  Tűz Légrádon. Légrádon f. hó 1-én 
délután eddig ismeretlen okból kigyuladt 
Lausch Lipót kereskedőnek a pajtája. A 
tűzoltóság gyors megjelenésének és fárad
ságot nem ismerő önfeláldozásának köszön
hető, hogy a tűz csakhamar lokalizálva lett 
anélkül, hogy akár a lakóháznak, akár pedig 
a szomszédos szalmás épületeknek legkisebb 
baja is esett volna. Másfélórai nehéz munka 
után csak a füstölgő gerendahalmazok mu
latták a vész helyét. A derék tűzoltóság pe
dig az összes jelenvoltak elismerését és di
cséretéi szerezte meg magának A ká 
nem nagy.

—  Az eddigi népszerű gazdasági elő 
adások eredménye. A múlt heti lapunkban 
kimutatott 3674, hozzáadva a legutóbbi elő
adások eredményét 717-el, résztvelt eddig 
4391 gazda és érdeklődő. — Eddig kiosz
tatott mintegy 1500 darab füzet, a mely az 
előadásokat nyomtatásban is tartalmazza.

—  Letartóztatott veszedelmes tolvajnő. 
A múlt hóban Csáktornya és Perlak kör
nyékén többrendbeli lopás fordult elő, inig 
végre a Csáktornyái csendőrség élén tíala- 
csics őrmesternek sikerült a tettest kézre- 
keriteni Vucsenik Regina alsó-domborui ille
tőségű veszélyes tolvajnő személyében, ki 
egy Markulya Magdolna mura-csányi illető
ségű leány nevére kiállított cselédkönyvvel 
csavargóit, mely könyvet Stein Mór helybeli 
cselédszerzőtől vette 50 kiért. A tettes ja
nuár hóban Muraközben és Varuzsdon 11 
rendbeli lopást követett el, s a múlt deczem- 
berben többrendbeli lopásért a varazsdi kir. 
törvényszéknél már fogva volt. betegsége 
gyógykezelése végett azonban decz. 31-én az 
ottani kórháznak adatott ál, honnan január
5-én az ott betegen fekvő két nő kárára 12 
Irt értékű ruhanemű ellopása után mint 
vizsgálat alatt álló fogoly, megszökött. Vu
csenik Regina Zoresecz Klára beliczai illető
ségű nővel együtt, ki a lopásoknál közre- 
működött, átadatott a helyi kir. jbíróságnak.

—  25 év múltán. Azon tényezők között, 
melyek nagy mértékben hozzájárultak a hazai 
mezőgazdaság és kertészet haladásához, az elsők 
között látjuk a M a u t h n e r Ödön magkereskedő 
ezéget, mely az idén ünnepli fennállásának 25 
éves jubileumát. K czég működését mindenütt el
ismerés és méltánylás kisérte és hogy többet ne 
említsünk, a czég tulajdonosát a Ferencz József- 
rend és az orosz Szt.-Anna-rend lovagkeresztjével 
és a bolgár nemzeti rend tisztikéi észtjével tün
tették ki. Ezenkívül a M a u t h n e r czég cs. és 
kir. udvari szállító és évek óta szállítja Ő felsége 
kastélyai és birtokai magszükségletét az egész 
osztr.-magy. monarchiában, továbbá több királyi, 
fejedelmi, főherczegi és herczegi udvarnak is .szállí
tója. A Mauthner-féle magvak különben 27-szer 
lettek bel- és külföldi kiállításokon első dijakkal 
kitüntetve. A jubileumi főárjegyzéke - melyet a 
czég kívánatra ingyen és bérmentve küld, va
lódi remekmű, egy kitűnő növénytermelési útmu
tató, nemcsak a benne előforduló számtalan te
nyésztési utasítások, hanem a megragadóan szép 
és hű növényfényképek miatt is. Legjellemzőbb, 
hogy e főárjegyzék nem a rendelő rovására ilyen 
fényes, mert a' magárak, tekintve az ismert kitű
nőséget és föltétien megbízhatóságot, sokkal ol
csóbbak, mint bármely másik magyar vagy kül
földi czégnél, hanem a Mauthner czég rengeteg 
forgalmában leli magyarázatát és elég érdekes 
megtudni, hogy említett árjegyzék költségei az 
összes rendelésekre megosztva, egy rendelőre nem 
egészen >/4 kr. esik.

—  Parasztregulák február haváról. Kis
hörcsög viaskodik nagygyal, azaz e hónap 
mindig hidegebb, mint a január. A hónap

első felében nagy hidegek uralkodnak, ha 
azonban a hónap első fele enyhe, zuzmarás, 
hideg lesz a másik fele. 11a Gyertyaszentelő 
előtt énekelt a pacsirta, akkor igen sokáig 
fog hallgatni. Csúnya Gyertyaszentelő paraszt 
bánata. Derűs Gyertya szén tetőtől fél a borz. 
Esős Gyertyaszentelő a borz barátja. Gyertya
szentelő B.-A. napján amennyire besüt a 
nap a pitvarba, annyira bever még a hófúvás 
később. Februáriusi erős hideg északi sze
lekkel, gazdák öröme. Ha szúnyog játszik a 
nap sugarában, rossz jel. Ha februárban 
nincs fagy, féljünk a kárt okozó tavasztól. 
Ha Dorottya szorítja (6), Julianna (16) tá
gítja a hideget. Ha februárban nem tart ki 
a hideg, husvétkor téli idők járnak. Farsang
kor hosszú jégcsapok szép len termést hoz
nak. Hushagyókeddi napsugár termő nyarat 
jelent. Húshagyókedd éjszakáján sok csillag 
az égen, tyúkoknak sok tojása lészen. Sok 
hó, sok széna, de kevés gabona és kender. 
Ha ebben a hónapban elfogott madárkák 
kövérek, havat, hideget jelent. Ha nem fúj
nak északi szelek, fújni fognak áprilisban, 
szöllökertek és más növények kárát vallják. 
Régi mondás: inkább farkast, mint ingujj
ban dolgozó munkást. Ha február 22-én 
(Péterszékfoglalása) hideg van. továbbra is 
hideg marad. Román napján (23-ika) kéklő 
égboltozat boldog esztendőt várat. Mátyás 
tör jeget, ha talál, annál rosszabb. Kellemes 
szép idő lesz: ha délkeleti szelek fújnak, ha 
a hold igen fehér színű, ha az esti pir nyu
gaton magasan kiterjeszkedik, ha a Gön- 
czöl szekere tisztán ragyog. Csúnya, kelle
metlen idő következik: ha keleti szelek fúj
nak, ha a homokkő megnedvesedik, ha tar
tós hideg után a hó jég alakjában esik, ha 
a tűz a kemenezében folyton kialszik, álta
lában, ha égni nem akar.

Miért szűnnek meg a lapok? A fényes 
programokkal megindult lapok azért szűnnek meg 
oly hamar, mert nem viselik szivükön előfizetőik 
érdekeit. Nem lehet azonban csodálni, hogy 
»Biztosítási és Közgazdasági Lapok« rövid idő 
alatt tízezer előfizetőre tett szert, mert e lap min
den előfizetője 8000 koronára vau biztosítva a 
Nemzetközi baleset biztositó r.-társaságnál (Adria 
bizt.-társ. által alapítva.) Aki csak negyed évre 
fizet is elő, megkapja a nevére kiállított nyolcz- 
ezer koronáról szóló kötvényt. K kitűnő szaklap 
előfizetési ára: t évre 10, fél évre 5 fit, negyed 
évre 2 fit 55 kr., mely a laphoz, Bpest. Aradi- 
utcza 40. küldendő.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon t. ismerőseink, barátaink s a 

nagyérdemű közönségnek, kik boldogult felejt- 
hetlen nőm elhunyta alkalmából részvétüket 
tanúsítani, a temetésen részt venni s ez által 
fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek: ez utón 
mondok a magam és gyászoló rokonságunk 
nevében hálás köszönetét.

Csáktornyán 1890. február 3.
7:u Schulegg János.

U S A  R_N ü K.
A szegény Kispál Imre története.

Száll a varjú a viz felett . . . .  Ismét 
itt van a tél, a csúf, dermesztő, hideg tél. 
amitől elfagyna!: a virágok, amitől minden 
meghal, kipusztul.

A falu csendes, az utczák néptelenek. 
mintha kivesztek volna az embere . csupán 
csak a fonó hangos. Ott vannak most a lá
nyok, a legények és a mécses világánál me- 
sélgetnek. tréfálóznak. Pörög a rokka vígan, 
sebesen, egy-egy sötét sarokból olykor-olykor 
felcsendül a visszafojtott kaczagas. Minden 
lánynak meg van a maga párja, akivel el
mulat, csupán szegény Fehér Anna ül ár-

ván és nem tud kaczagni a nevetőkkel. Hej, 
pedig neki is meg volt a szeretője, a daliás 
Kispál Imre, ámde szegényt besorozták ka
tonának az őszszel, s csak a jó Isten tudja, 
mikor fogják egymást viszontlátni.

Száll a varjú a viz felett . . .  A ko
máromi várban már rég alszanak a legé
nyek. Egyedül Kispál Imre szemeire nem 
jő az álom. Kínosan forgolódik ágyában, tor
kát úgy szorítja, úgy égeti valami kimond
hatatlan keserűség, hogy szeretne sirni, de 
visszafojtja, csak a párnáját rágja keservesen.

Hej, a komisz kenyér keserű kenyér, 
könynyel van dagasztva; hej, a káplár go
nosz ember. A szegény katonának egész nap 
kell egzecziroznia künn a nagy hidegben és 
ha valamit eltéveszt,ha valami piczinyke hibát 
követ el, akkor ott terem a káplár és üti, pofozza.

Szegény Kispál Imrének is sokat kellett 
szenvednie. Kínozták, verték, majd panasz
kodni ment a kapitány úrhoz és ennek az 
lett a vége, hogy nehéz kurta-vasra verték.

A legény nyugtalanul forgolódik fek
helyén. az ablakon keresztül látni, mint hull 
alá egyre nagy szemekben a hó . . . Hej, 
szegény Kispál Imre, emlékezel-e mostan 
nagy nyomorúságodban, milyen ur voltál 
még egy pár hónap előtt. Vígan voltál, nem 
parancsolt neked senki, irigykedtek rád a 
legények és szerettek a lányok. Emlékezel-e 
a csillagos nyári éjszakákra, jut-e még az 
eszedbe, az a szép rozmaringszál, a kis Fe
hér Anna, akivel annyiszor elbeszélgettél 
esténként a kapu alatt?! Vájjon most mit 
csinál szegény ! Nincsen-e még más szeretője !

A hó szakadatlanul hull alá, s a legény 
nyitott szemekkel álmodozik tovább.

. . . Elmúlik hosszú három év, amig 
kiszabadulok innen; addig talán kedvesemet 
elcsábítja valaki . . . Három keserves esz
tendő . . . mikor még három hónap is olyan 
rettenetesen nagy idő ezen a helyen. El
szöknék, elbujdosnék, de megtalálnak, vissza
hoznak . . . Hej, 'i komisz kenyér keserű 

; kenyér, könynyel van dagasztva, hej, a káp
lár gonosz ember. A múltkor is főbe lőtte 
magát miatta egyik pajtásunk; szegény édes 
anyja sirhatolt u tána! Ha én meghalnék, 
nem sirna senki, csak a szegény Fehér Anna 
ejtene egy pár kön vet . . . Ha meghalnék!? 
Milyen különösen hangzik, pedig olyan köny- 
nyen meg van az egész . . . Egy kis nyo
más a fegyver ravaszán és vége mindennek.
. . . Talán még a kapitány ur is megszánna, 
ha látná véres, összeroncsolt testemet. A káp
lárom pedig lelkifurdalást érezne és szemre
hányóan mondogatná magában: Ezt a sze
gény fiút én üldöztem a halálba, óh miért 
is kínoztam annyit . . . Pajtásaim pedig bú
san gondolnak majd az árva Kispál Imrére, 
aki oly jó gyerek volt, mégis olyan szomorú 
lett a vége. Milyen szép is volna ez

Lábu jj hegyen oson végig a padlón a 
legény . . . Leakasztja puskáját belenéz sötét 
csövébe és összerázkódik. Társai édesen alusz
nak. Ki falujával álmodik, ki szeretőjével, 
mikor hirtelen egy dörrenés kiugrasztja őket 
ágyukból . . . Pedig kár volt félbeszakitaniok 
álmukat, nem történt nagy dolog — — — 
csak egy katonával lett kevesebb a ka
szárnyában . . .

Száll a varjú a viz felett . . .  A fonó
ban mécses fénynél vigadnak a leányok a 
legényekkel. Csak szegény Fehér Anna ül 
árván, elhagyottan és nem tud kaczagni a 
nevetőkkel . . . Szeku la  Jenő.

Felelős szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XVI. tečaj. Vu Čakovcu, 1899. 5-ga februara. Broj 6.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljetvo:
Knjižara F is c h e l Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M EDIIM URJE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv a k i tijeden  je d e n k ra t  i t o :  vu  s v a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frj 
Na pol lela . . . .  o 
Na četveri leta . . .  1 t

Pojedini broj: koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Od Anarkkište.
Naša predobra pokojna Kraljica je mo

rala biti žrtva jednoga anarkhiste. Mislim, 
da čitatelji moji budu za dobro zeli, ako 
budem nekaj napisal od teh ljudih

Ako v kojem orsagu se raztepe red; 
kad zakone nišči nepoštuje, kad nega nikoga 
koj bi zapovedal, jer svaki zapoveda a nišči 
neposluhne; kad jakšni preganja slabešega; 
kad slaboga slobodno bantuvati a od jakoga 
se more svaki človek bojati. to se zove 
anarchia.

Poleg anarkhije nema niti varaša, niti 
varmegjije a još menje orsaga. Ljudi živiju 
na jednom mestu kak divje zvéri. Koj si hranu 
na jednom mestu nenajde, ide na drugo mesto. 
Poljodelstvo, rukotvorstvo prestane. Nišči 
nije bedak, da bi išel orat, sejat, kopat, žet, 
kad zna, da dojde od njega jakšni človek, 
koj nije nikaj delal, pak mu pospravljeno 
žito samo vkrej zeme. Nišči nije bedak, da 
bi čižme šival, kola delal, ali kakvo goder 
rukotvorstvo tiral, kad zna, da za svoje 
delo peneze nedobi, jer penez poleg tagvoga 
nega, sve se po céloma jemle vkraj. On 
pograbi i porobi, koj samo more.

Hižu si nišči ne zidje. Jakšni zato, jer 
se boji, da mu ju slabeši vužge, a slabeši 
pak zato, jer zna, da mu ju jakši itak

vkraj zeme i odtira iz svoje liiže: kak da 
se vrabec spravi v lastavičinu gnjezdo: jaz
bec v lesičinu luknju.

Imanje nema nišči, niti si nišči nikaj 
ne priskrbi. Zakaj? Im nišči nema svoje. 
Kaj je jednoga, to je i drugoga. Koj je jakši 
fletneši i kunštnesi, on zadobi. Oštreš po- 
jede ščuku, ščuka pak karasa.

Familije nega. Mužki i ženske živiju 
kak divje zvéri. liiže nemaju potegneju se v 
kakvu luknju. Ako človek nehude hujši od 
divje stvari, onda treba, da i dela tak, kak 
divja stvar. Doklam žena porodi i hrani 
déte svoje, muž njoj nosi hranu. Ako pak 
več žena prestane kojiti svoje déle, muž 
se dale odtepe, i žena se sada sama mora 
pobriniti, kak hude odhranila svoje 
déte. —

Takva, i to je anarkhia.
I jesu ljudi, koji se od Boga obrneju, 

nemaju nikvoga srama niti pravu pamet, 
koji spreobrnuti i pomešati hočeju ovoga 
reda, kojega narod ima, uništiti veru. fami- 
liju, gospodartsvo i célú politiku, samo zato, 
»la se njim to sve nedopada. Vezda su v 
malim broju, ali su ipak je.

Potajno se skup shadjaju. Imaju svoje 
novine. Peneze pak. koje i kuliko trebaju, 
skup znosiju s po robu m. Sredstvo njihovo, 
da svojega cilja dostigneju. je oružje.

Sebe za svem ljudem nepriatelja va
luj u i cilj njim je, da naroda poništiju s 
krvjum, željezom i ognjom, lojest, da ljudi 
spokoleju. blago pak spozežgeju.

Družtvo teli nevaljancov iz samih tak- 
vili ljudih stoji, koji se od dela bojiju. To 
su tak vi ljudi, koji niti na zemlji, — 
niti na nebu nemaju nikaj. — Nemaju 
niti Boga, niti veru, niti domovinu, uiti 
obitelj, niti imanje. To hočeju, da svaki 
človek hude takov, kak su oni.

Kaj mi za gréh držimo, s onim se oni 
hvaliju. Od česa se mi bojimo i kaj se nam 
duri, to si oni želiju.

Kaj mi za sveto držimo, to oni obša- 
niju. Dobroti su nepriatelji, a zločinstvu 
pak priatelji. Njihovo poštenje je nesram
nost: molitva njim je kletva. V jutro prva, 
večer zadnja rčč grozovita kletva. Kruh njim 
je umorstvo.

Takvi ljudi su anarkhišti. Jeden takov 
človek je samo mogel včiniti onaj grozo
viti gréh, kojem u je žrtva postala
K raljica.

Kaj moremo s njimi delati? Jeli je 
smeti trpeti, da straha i žalost Cini ju med 
dobrimi i v miru delajučimi ljudi? Jeli nije 
dužnost nam svem nje proganjati, kak 
stekle pse?

Po našim orsagu se malo i jako redko

Z A B A V A

Najvekša kaštiga Božja.
Poslušajte ljudi, zakaj je odputovala iz 

zemlje naša kraljica magjarska?
. . . .  Bila je jedenput jedna kraljica. 

Angelčuvar je bila ona prelépoga Magjars- 
koga orsaga. Bog nam ju dal, Bog nam ju 
vzel. Žnjom je alduval, žnjom je kaštigal 
gizdavova naroda.

Bog si je jedenput počel premišlavati. 
Sve vtihne, sve je v miru, kada si Bog 
pemišlava. . . .  Vtihneju kerubi i seraphi 
svojemi vugodnomi pesmicami na viisni. 
Mir je ljudem onda na nižini. Vtihneju vetri 
i slapi. Primiru su listjice na drevju, kitice 
na zemlji. Vtihneju ptičice i najmenjši kuk- 
čeki. Vtihne potok i burkanje morja . . . .

Velika je moč Božanska strahovita je 
rčč njegva. Nebo, zemlja, ogenj i voda, sunce 
i mesec trepeče pred njim. Angeli svetci 
klečuč čekaju njegvu svetu volju.

Vu onim vremenu rekel je Gospon naš
— Mihalj angel, dragi moj sluga, od- 

léti doli na zemlju i pogledni tam, kaj de-

laju moji magjari, koje sem ja iz Azije 
dopeljal sim vu ov lépi orsag.

Na Božju zapoved odletel je Mihalj 
angel na zemlju. Hitro je zvršil posla na 
zemlji i odletel je nazaj pred Boga.

— No dragi moj sluga Mihalj, kaj 
delaj u moji magjari?

Mihalj je né mogel odgovoriti. Samo 
se je plakal. Bog ga je batrivil:

— Poveč déte moje!
— Oh gospon moj, Stvoritelj moj! Na- 

vék se svajuju med sobom.
Bezžalostil se je Bog na öve rééi. Počel 

si je premišljavati, kakvu kaštigu i nevolju 
bi pustil na narod magjarski.

Pustil je kugu i koleru, da je pol 
ljudstva pomrlo. Sušu, da je ničesa né 
zraslo.

Vezda je rekel Bog Mihalju arkangelu:
— Pogledni moje déte na zemlji, jeli 

se plače magjar?
Mihalj je odletel. Pogledal je palače i 

podrte hižičke, šume i polje, bogataše i 
siromake. Zatem pak opet odletel k svojemu 
Otcu. — Bog ga je za pital:

— Kakov glas, kakov glas je na zemlji, 
dragi moj Mihalj?

Mihalj prež lééi hiti se plačuč na jeden 
oblak.

— Poveč mi, poveč mi! dragi moj 
sluga!

MihaIj je pregovoril:
-  Oh Bog moj! Stvoritelj moj. ovi 

magjari . . . .
Na, na kaj je dragi moj angel?

— Ve li kuueju. Tebe i sve svetce 
imenujeju s menőm skup.

V žalost je opal Božji obraz. Pošten, 
dober, viležki puk je magjar, ali to ipak 
nejde, da pogrdjuju moje presveto ime. 
1 tak budem navčil ja toga naroda.

Tak je i bilo. Pustil je na magjara 
tatare (pesjaneke ili mongolovce). Kak divja 
požrtliva zvér se spustil tatar na magjarsku 
zemlju. Sve su potapšali. Ogenj i dim je 
ostal za njimi. Gde su sela i varaši bili. 
tam su se vuki nastanili. Géli orsag je 
tak izgledal, kak jeden veliki cintor. Do 
kolena v travi mrtvi su ležali. Kralj je vu 
tudju zemlju moral pobeči. A h! koj je tu 
strahovitu Božju kaštigu moral preter- 
peti? . . .

Sada je opet zval Bog svojega slugu.



nahadjaju, ali s tem više ga jih osobito 
po Taljanskim, Franc,uzkim, Englienskim i 
po Švajcu.

Vnogo su se več spominali, kak bi 
trebalo te divjake skončati iz zemlje. Med 
ovimi govori ja za najbolše vidim ono, 
kaj je cesar nemške zemlje rekel.

Ovaj svetli i spameten vladavec to veli, 
da bi je po svakim orsagu trebalo skupa 
spoloviti i one, koji se za isto i odprto za 
anarkhiste valuju, ravno tak, kak i one, 
koji su pomagali, skrivali, rečjum i pis
mom ragovarjali — sveskupa na jednu 
ladju deti i odpeljati na sredini morja sto
ječega takvoga otoka, blizo kojega nigdar 
ladja ne hodi, i koj otok je pusti, na ko- 
jim n išči ne stanuje. Onda pak je tam os- 
taviti, naj živiju tam, kak znaju. — Naj 
si tam napraviju takvu anarkhiu, kakvu 
hočeju.

Da jim želja, da živiju, kak divje zvčri 
pak naj budu tam divje zveri. Naj se hra- 
niju sadom, koj zraste na drčvi, s riboni, 
koju moreju zgrabiti iz morja, s divjom 
mesom, ako vloviju jednu zvčr po polju. 
Naj se oblačiju s životskom kožom ; naj sta
li ujeju v zemlja skopam jame.

Naj se tam onda sami med sobom 
spozatučeju i naj se splodiju. kak se splodi 
vrabec, vuk i druge zveri, prež toga. da 
bi njim mrtve kosti gdo videl.

Mnjezen Fe renez
učitelj.

KAJ JE  NO V 00 A V

P o r  o h  n*

Vu N.-Magyar zvanoj občini su ove 
dane još do vezda nepoznati zločinči v 
cirkvu zašli i tam su veliku porolni včinili. 
Odnesli su odonut dva šakramente, jeden 
«00, drugi HO forinte vreden, dva sreberne 
kelihe do 250 forintov vredne, — jednoga

— Idi moje déle Mihalj, pogledni kaj 
delaju ve magyari?

S velikom grmljavicom je odletel Mi- 
halj na zemlju. Ne se je dugo mudil, odi- 
šel je na zad.

— Kaj je novoga Mihalj? pita ga Bog 
iz dalka.

— Oh Bog moj. stvoritelj moj!
— Foveč déte — poveč!
— Ovi magjari . . . ovi magjari

ve ti triput bolje kuneju. Ne imaš na nebi 
jednoga svetca, kojega ti dan — na dan 
nebi preklinjali.

Srdito veli Bog: »To je itak preveč; 
navčim ja toga naroda plakati i moliti!«

Pustil je turčina i nemca na magjara, 
koji su ga Iri sto lčt tukti i klali. I naj- 
menjša grudica je krvava bila od magjarske 
krvi. Ni imel milošču starec, ne déle, ne 
žena . . .  Ali nam povédal dalje od toga 
strahovitoga vremena!

Vnogo vremena je prešlo, kada Bog 
opet zove svoje angela:

— Déte moje Mihalj. Dugo si se poči
val. Zemi si peroti i pogledni magjarskoga 
naroda.

Na nebesku zapoved opet se spusti na

srebernoga križa 25 forinte vrčdnoga, jedno 
sreberno kadilnicu 50 frti vrednu, jednoga 
križa z cina 2 Irte vrednoga i jedno sre
berno držalo 20 frte vredno; — takajše i 
peneze su spobrali, koje su vu cirkvi našli. 
Kavno onda su i v židovskoj cirkvi spo
brali peneze.

Veren priti telj.

Kak čitamo iz jedne novine, v Lille 
zvanoj občini je ove dane vumrl jeden 
stari mladič i za sobom je ostavil jednoga 
maloga psa, s kojim je navek dobro bara- 
tuval. Kad je gazda toga psa, vumrl, pes 
nije štel više jesti, počel plašljivi i betežen 
postati, dan na dan s okom videč se mršal. 
Pokoj noga sestra je v sobi držala psa i s 
branom, pitvinom ga je probala na dobru 
volju preobrnuti. Dala ga je vizitéi ati s 
živinskim doktorom, on je povedal, da zrok 
belega je smrt njegvoga gazde i rekel je, 
da ga nuj pustiju na sloboščinu iz sobe. — 
Komaj da je pes iz sobe vun zišel, odbežal 
na grobje. Med puno grobov je poiskal 
groba svojega gazde i na njega se zavlekel. 
Stražar grobja je zapazil psa, ali ga nije 
odonut sliral. Tak se čez dane poletaval 
med grobi. Z ovoga dogodjaja vidimo, da je 
ipak istimi imel Linné zvani glasoviten 
znanec, kad je rekel, da človeku najbolši i 
najverneši priatelj je pes.

K o j  s e  s m r t  ju ta  i g r a .

Íz Hajdú-Böszörmény zvane občine pi- 
šeju Sledeče: Mosolygó György zvani gazda 
je pohodil svojega suseda i tam se počel 
susedovirn revolverom igrati. Susedi su ga 
opomenjali, da je oružje nabito i da se s 
njorn neigra. Mosolygó si je na prša del 
revolvera i za pital susede. jeli bi strelil. ali 
ne? Na jedeuput se revolver sprožil i kugla 
mu je v pluča zašla. Pomešani človek se 
skup zrušil i s rečmi: Tak nebudem
više strelaI........... druge pet patroné je
spostrelal v stenu, lak da je stenu svu 
spreluknjal.

Sigurnost,
V Zalavármegjinskoj Felsö-Kajk zvanoj 

občini živi Vesey Lászlóné zvana vdovica 
gospa, koja v bližnjo.) puščini ima veliko 
gospodarstvo i med borovjum jednu lépu 
palaču. Ove dane na večer ob 10 vuri se 
pred vrata postavil jeden oružjen človek i 
za sebe tak kak za njegve dvanajst pajda- 
šov je jestvinu i pitvinu zapovedal. Pre
plašena družina su vidla. da s razbojnikom 
imaju posla, brže su odbežala gori k svojoj 
gospodji, koja je na iletnoma puške i piš
tole nabila. Gost je jedno vréme ružil i 
onda čez oblok v sobu strehi, ali nije ni- 
koga zgodil, na to je gospodja, njezina kčer 
i družina počela na Iletnoma strelah i raz
bojnik je na to vušel.

V m o ril se nn grobu svoje žene,

V Tarcsatalva zvanoj občini se dogo
dilo sledeče: Lázár János je s velikom Iju- 
bavjom bil prama svojoj ženi. Ljubil ju je, 
kad ju je kak devojku poznal, ljubil ju je 
i vezda s onom ljubavjom, s kojom z po- 
četka. Pak su mu na rameni bila 70 Ijet. 
1 žena ga je s iztom ljubavjom ljubila. — 
Pred par dani je žena vmrla. Lázár, 70 Ijet 
star starec čez vure dugo bil na grobju i 
ove dane se na grobu svoje žene strelil. 
Nije mogel prež nje duže živeti.

Vugodnn pohodhn.

Kuti JánoSa mlinara z Monostor-Apáti 
je pohodila ove dane njegva šogorica iz 
Szombathelya. Šogorica je H—4 dana bila 
pri svojim šogoru i onda bez svake reči 
je najedenput se pospravila odonut. Mlinaru 
se to čudno vidlo, da ga šogorica tak naje
denput ostavila, pak niti tuliko nije rekla: 
S Bogom! Ali na iletnoma je našel odgo
vora. Iz ormara su mu više stvari falile. 
Kak: jedna zlatna vura zlatnini láncom, 
jedna sreberna žepna vura s láncom, dva 
žmehki zlatili prstani i dva 20 korunasti 
cekini i druge stvari. < Klinah mu je sumnja 
na šogoricu opala i po telegramu je to na 
znanje dal szombathelyskomu redarstvu, 
koje je odmah iztragu podiglo proti nevérni 
šogorici. Još su s ve stvari nedotek njene našli 
pri njoj.

zemlju. Kud je hodil, kud je letel, veselje 
je postalo svigdi, ah kada je na zad vu 
nebo došel, itak se je plačuč liitil doli pred 
Bogom.

— Kaj je s tobom dragi moj angelek?
— Ovi magjari . . . ovi magjari . . . 

1 ve tak kuneju, samo da se Nebo ne 
zruši.

Vu velikoj srditosti Stvoritelj sveta spus
til je slréle, koje su tak pokale, da su se 
peklenska vrata odprla:

— Satan!
Satan je strahoma se ogledal na 

Nebo.
— Daj mi navuka peklenska duša, 

kak bi kaštigal Magjarskoga orsaga, kojemu 
ntškodi kuga, kolera, suša, povodnja, talar, 
turčin, nemec . . .

— »Oh veliki Gospodin neba i zemlje 
— veh milostivno šatan — to ti je lehko 
delo. Zemi jim Živoga zemeljskoga angela- 
čuvara, — najbolšu žensku, kraljicu Jalža- 
betu.«

Bog je napravil to.
Korunjena mati naša preminula je. 

Vumrla je tužnica, koja je céli svoj život 
svojemu magjarskomu puku alduvala.

Za kratek čas opet pošle Bog Mi halj a 
na zemlju.

Došel je i odišel je.
— No, kaj je novoga vu lépim Magjars- 

kim orsagu?
— Več nepreklinjaju.
— Kaj pak?
— Kričiju i plačeju se. S drhtečim 

srdcem i žuhkom mukom se žalujeju za 
svoju najbolšu, najpravičnešu mater — zel 
si ju jim za navčk dragi moj oteč Bog.

Dober Bog smiluval se je plačečemu 
narodu magjarskomu i rekel je: »Spomenul 
se budem za navčk iz ovoga orsaga, samo 
naj ne pozabiju, da sem ja Gospon!«

I kak to zgovori. na pamet mu dojde 
peklenska duša, koja mu navuka dala. S 
oblakih s grmljavicom je zaviknul v pekel: 
»Prokletni šatan, hudoga navuka si mi dal. 
Ni sem štel tak strahovitno kaštigati toga 
Ičpoga orsaga!«

Do sem je pripovest. Magjarki puk vu 
srdce si zapre tugu i stiha žalostno gledi 
proti zvezdicam, gde pazi i moli za nas naša 
kraljica Jalžabeta.

Lili.



Ne čem urn Jak,

Z Debrecina pišeju sledeče : Orosz Mi
hály zvani 27 Ijet star poljski težak je 
imel jako lépu, rnladu i vrla ženu ; ali to 
sve nije njemu bilo po volji, jer se svaki 
dan jako svajuval svojom Ženom, bez sva- 
koga zroka. Komaj lanjsko Ijelo se udal s 
njom i od onoga vremena je rédovita bila 
svadja dan na dan. Žena se na zadnje na- 
voljila tuliko svadje i bitvine i ostavila je 
svojega muža. Samo da muž je prepoznal, 
da bez žene nemre živeti, koja pak ga pred 
par tjedni s jednim detetom obdaruvala. 
Dakle je odišel za svojom Ženom, koja je 
blizo občine na jedni puszti, pri jednim 
poznatim gospodskim gazdi se zavlekla pred 
mužom. Muž je prosil i grozil se svoji ženi, 
da naj ide nazaj. Na zadnje je žena popus
tila i privoljila, da ide na zaj k svojemu 
mužu. Ali nekaj njoj je govorilo, da naj 
nejde sama. Poznala je srditu naturu svo
jega muža. Bojala se, da ju opet hude ban
tuval i tukel. Prije kak bi odišli, zaprosila 
je ženu gazde, da ju sprevodi. Odišel je 
muž s ženom i za par minut je nje nasle- 
duvala žena gazde. Komaj su išli jeden ko
mad, več su se tovaruši opet posvadili.
Muž je vu tem toga spuknul iz čizme noža 
i njega je ženi v črevo prasnul tak. da su 
se njoj droba odmah vun obrnula. Žena je 
još tuliku jakost imela, da se počela nacu- 
kavati s mužom, koj njoj je med tem toga 
još i nos odrezal zato. kak je umornik pot- 
lam valuval, ako bi živa ostala, tak grda 
bude, da ju više nišči nebude ljubil. Gazdova 
žena je vidla to i larmu je napravila na 
polju, žena se med tem toga v jarek sko- 
turala, gde su ju v jutro mrtvu našli. — 
Umornika su vu občini vlovili.

Skočil! su iz pošle.

Smešni dogodjaj se prijetil ove dane v 
liptó-teplarskim poštarskim uredu. Jeden lo
vec je ove dane odredovito s boljšom sre- 
čom bil na lovnji i zmed punostreljenih 
zajcov je dva jednomu priatelju svojemu 
daruval. Zajce je pri gori imenutim poštar
skim uredu dal gori. Poštmester je dva stre- 
Ijene zajce prek zel, svakomu na šinjak 
broja prikelil i s tem med druge stvari hitil. 
pak dalje obavil svojega posla. Med stvari 
je najedenput šošnjati počelo nekaj, pošl- 
mešter je tamo stupil i skorom, da se nije 
prehitil od straha, kad izmed stvari jeden 
zajec vun skoči, prehiti gorečega lampaša, 
razdrobi glažovnata vrata i odbeži v sloboš- 
činu. Doklam bi poštar za njim bežal, tak 
dugo je i drugi zajec čez odprta vrata nas- 
leduval svojega pajdaša.

Sraka koja laja,

V svakojačkih tak zvanih panoramah 
tuliko svakojačke živine vidi človek, da se 
samo začudi. Moremo videti tam medvede, 
koji se po biciklu voziju, jopce, koji v gusle 
igraju, morske devojke, koje z pištola stre- 
laju, konje, koji značiju starost človeka itd. 
Ali lajajuča sraka, to je malo začudo. — 
Takvoga kaj su komaj kazali do sada. Ta 
čuda se v Slimegu more videti. Prošlo leto 
je jeden gospodar dobil jedun mladu sraku 
i on ju je odgojil. Jeden mali kujsek njoj 
je bil jedini pajdaš, od kojega se mlada 
sraka tak navčila lajati, kak goder koj pes. 
V jutro s glasnim lajanjem prebudi domače 
i negda-negda do poldana laja na čudu svim 
stranjskim, koji onut idejű.

Ako se svinjče nepomaže.

Vnogipul vidimo, da svinjče, makar 
dobro hranu dobivlja, ipak se slabo poma
že. Ovo ima svojega zroka. koj je zvekšinim 
to, da svinjče trichinu ima v črevi, tojest 
glistu. Ovo moči pretirati tak, da svinjčetu 
višekrat tikve, vugorke, — kisele jabuke i 
povrtnicu damo. To se v svakoj liiži zvi- 
šega najde.

Stopanje puškah.

Kad se guske šopaju, jako dobro je 
med hranu njihovu na fino i drobno raztu- 
čenoga lapora zmčšati, ali samo na maloma. 
S tem ne samo preceranje podpomažemo, 
nego meso i mašča hude bčleša, slabeša 
i tečneša.

Tiranje pri miadinnh.

Mladina jako lehko dobi tiranje, ako 
se prezebe, mrazovnatu travu, ili vnogo 
kukce jede. Onda je mladina lužna, lajna 
bélo žutkasta i gvata je puna. Ako to v pa
met zememo, dajmo mladini prepečenoga 
ječmena zašrotano ili v možaru ztučeno s 
malo krajdinim prahom zmešano i s vodom 
pomešano. Betežnu mladinu držajmo v to
plim, suhim mestu i za pili dajmo takvu 
stoječa vodu, v kojoj su predi železni ko
madi stali. Vlevajmo vu nju malo črlenoga 
vina, na dalje vodu, v kojoj se prije vrbova 
kora kuhala. Mesto ove je i jako dobro, 
koje se v pateki more dobiti, to je 5 -ti 
kaplic opium-tinktura.

O penj v Lé pr Su/n

V Légrádu se o. m. 1-oga popoldan 
iz, do vezda nepoznatoga zroka vužgal ške- 
denj Lausch Lipóta trgovca. Na nahižju je 
vnogo šibnatih korpah bilo. sam škedenj 
pak na pol slamom, a na pol pak s katra
nom napuščenom deskom bil pokrit. — 
Ognjogasci su se na fletnoma spravili k 
ognju. Pohvala i čast ognjogascom, da su s ve
likim trudom i delom zadržali ognja tak, 
da susedne slamnate liiži nisu se vužgale. 
Sreča, da nije bil veter, je onda hi se mogla 
velika nesreča pripetiti.

Milk.

V Nacs-Csécs zvani občini se ove dane 
nesreča dogodila poleg toga. da je občinski 
bik pobegel. Bik se oslobodil od svoje vužje 
i s velikom šilom je drkal po vulici. Pri 
jednim vuglu je stala jedna tri Ijet stara 
pucka. Preplašeni bik, kak jedno pero je 
zgrabil pucku med roge i dalje bežal s njom. 
Stanovniki občine su samo osupnjeno gle
dali. kaj se bude sad dogodilo. Ali najeden
put pred njega skoči jeden Bontó János 
zvani i od velike jakosti poznati gazda, koj 
v jednim sigurnim hipu je zgrabil pucku z 
roge doli. Vezda pak se bik proti njemu 
obrnul i s rogom mu je Ičvu ruku čisto 
zdrobil. Mali pucki je čudnovato nikaj nč 
falilo, ali sigurnoga človeka su s teškom 
ranom v občinski špital odnesli.

Liiivn,

Iz sledečega žalostnoga dogodja more 
se svaki navčiti, da naj neposluša na sva- 
koga nevučenoga človeka i da naj neda 
vračiti svoje betežnike od takve Ijude, koji 
k tomu nikaj nerazmiju. V Sándoregyház 
zvanoj občini je ove dane morala tak vum- 
reti jedna, Sütő Lajosa 17 Ijet stara de- 
vojka. Devojka je od zdavnja vužiganje

imela v koleni, i kad bol nije štel prestati, 
jedno Szemenke Rózsi zvanu ženu je pro
sila, da ju zvrači i to na fletnoma. Žena je 
privolila, da vrači devojku, ali tak, da posle 
ozdravljanja njoj 25 forinte platiju, na kaj 
je oteč pri volj il. Nato je žena poručila otcu, 
da dojduču noč naj ide v susednu občinu 
gde je stanuvala i naj donese sokom jedno- 
ga velikoga noža i srpa. Ob polnoči pak 
njoj naj pokuca triput po obloku, ona onda 
vun dojde i bude s njim dimo išla. Na ku- 
canje je žena i vun došla. Med putem v 
krnici je iskala tri kupe po medji i ove je 
s onim velikim nožom triput opičila a srpom 
pak troju iormu travu kosila, da ovo, kak 
je rekla, k 90 féli travi zmeša, z koje se 
bude za pucu H kopelišče delalo. Drugi dan 
je bila devojka skupana. Med kupanjem 
bi morala jeden liter staro črno vino spili, 
ali komaj je za dve kupice spila, več je 
prosila ženu, da ju vun pusti, jer medlja- 
vica njoj dohadja. Ali žena ju nije pustila, 
jer-veleč-drugač nebude ozdravila. Najeden
put je devojka od jakoga vina i vruče ku- 
pehšče omedljela i samo su ju mrtvu mogli 
več vun zeti.

Vuntria je.
Schulegg Janoša čakovskoga ošteriaša 

žena, rodjena Sztrahia Viktória je vumrla
l-ga o. m. Pokojna bila je 03 let stara. 
Pogreb bil je 3-ga o. m., na kojem ‘nazočna 
su bili obitelj, rodbina, priatelji i vnožina 
poznancov. Naj počiva vu miru!

Tolva jsiva.
Dettoni Maria iz Dushegy vkrala je od 

svojega gospoda ra Nádasi Jožefa kajčesa, 
a od Žerjav Janoša iz Martane je njegov 
sin 17 Irtov vrčdnu opravu vkral. Žan- 
darstvo je tolvajé sudu prekdalo. — Žan- 
darstvo je lakaj vlovilo jednoga tolvaja vu 
osobi Vucsenik Regina iz Dolnje-Dubrave, 
koja je vu Medjimurju i vu Varaždinu ne 
menje, kak 11 tolvajstva včinila. Ova tolva- 
jica bila je vre zaprta, ali je iz rešta vuišla. 
Vezda su ju s pajdašicom Zorcsecz Klarom 
iz Belice na novo vlovili i sudu prekdali.

J  op iv a-p ueka.
Vu Avas-Ujfalu zvanoj občini se jedna 

pucka narodila. koja je k jopici spodobna. 
Mala pucka je 40 centimetrov duga, 10 cm. 
široka, célo tčlo joj je kosmato, vuha odzaj 
ima na glavi, oči su joj kak lešnjak mali. 
na nogah i rukah duge škrample ima. kak 
živine.



I XVI. ÉVFOLYAM. <
I A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet ] 3 
I t. ez. tagjai

; folyó év február hó12-én délután 3 órakor Csáktornyán 1
r I a Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat Helyiségében tartandó ( I

I k ö z g y ű l é s r e ,  1
\ | hivatkozva az alapszabályok 20*) § -á ra  tisztelettel meghivatnak. j j
| T Á R G Y A K :  l!
í| I. Az igazgatóság jelentése. jjj
Sí 2. A felügyelő bizottság jelentése. (i

•>. A folyamatban levő VII. és VIII. csoporti száma- t 
jjj dósok fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása. |
Hl d- Igazgató és aligazgató, 4 igazgató-tanácsi tag és a <
j 1 felügyelő-bizottság megválasztása. r
l| ■">. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvé- j
pi nyes kijelölése. d
j 1 <>. Ne tán i indítványok. í
\ | C s á k t o r n y á n ,  1899. január 14-én. 5
í| if/nzf/atőniűff. j
^  *) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövetkezeti 5
I . tagmik jelenléte szükségeltetik, kik öOO törzsbetétet képviselnek. Jj
S Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor lő nappal későbbre egy V
í  ' uj közgyűlés hivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tagok ( 
r I vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz. ( I
I I A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése { \
I j a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést S nappal megelőzőleg a részvényesek által | |
I I betekinthetők. I

W  <5* <3* <35H35N35><5
\  I

A C s á k to rn y a  V idéki T a k a ré k p é n z tá r  R é s zv é n y tá rs a s á g  ^

K 1899. évi fe b ru á r  hó 21-én dé lu tán  2 ó ra k o r  ta rtja  m e g  intézeti ^
JÉ h e ly isegé be n  í j

I III. R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T
(  a mokro a 1. e. részvényesek tisztelettel meghivatnak. T

^ T á r g y s o r o z a t :  ^
1. A gyűlés megnyitása. jfl

r  2. Kél részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
.‘1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletévről. w

/  A múlt évi számadások megvizsgálása: a mérleg megállapítása: a nyereség fel-
jp oszlása: az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése. i á
r  ö. Igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása. j f

ti. Az igazgató, aligazgató és könyvelő fizetéseinek megállapítása. Ifl
r  7. Esetleges indítványok megvitatása. j f

Kelt C sák tornyán , 1899. január 7-én. ^
f  A z  ig a z g a t ó s á g .  *

r  4 8 . A  ta n á cs ko zás i és s zav azá s i jo g o t a k ö zg yű lé s en  m in d e n  rés zv én y e s  s z em é lye se n  g y a k o ro lh a tja ,  de
p *e n  jo g  g y a k n ro lh a tá s á ra  m e g k iv á n ta t ik , ho g y  a  rés zv én y e s  leg a lá b b  20  éves  leg yen  és ré s z v é n y e  a  k ö zg yű lé s  előt^  

y  leg a lá b b  4 h ét ó ta  a  tá rsaság  k ö n y v e ib e n  az  ő n e v é re  leg yen  b e írv a  és vég re , h ogy  az  s z in té n  a k ö z g y ű lé s t 3  n a p p a l > 3
V  m eg elő ző le g  az  in té z e t  p é n z tá rá b a  leté tessék .
j k  A  v á la s z tá s i jo g  a z o n b a n  n e m  csak szem é lye se n , h a n e m  a  tá v o lle v ő k  á lta l  is g y a k o ro lta th a tik ,  t. i. a  m eg  ^
r  n e m  je le n h e tő  rés zv én y e s  egy m á s ik  ré s z v é n y e s t s z a v a z a tá n a k  g y a k o r lá s á ra  k ü lö n ö se n  f e lh a t a lm a z h a t ; a z o n b a n  s z in té n  >2

szükséges, ho g y  az  i ly  m eg b ízás  á lta l  s zav azó  rés zv én y e s  leg a lá b b  2 0  éves  leg yen  és ré s z v é n y e  4 h é tte l a  k ö zg yű lé s  l i
r  e lő tt  a  tá rsaság  k ö n y v e ib e n  az ő n e v é re  b e írv a  ta lá lta s s é k . J
[ k  M e g h a ta lm a z á s o k  csak  ré s zv én y e se k  n e v é re  á ll í th a tó k  k i. f i

Nyilttőr*) |
K ro v a t  a la tt  k ö z lö tte k é r t  sem  a la k i,  sem  ta r ta lm i  | á  

te k in te tb e n  n e m  v á lla l  fe le lő sség e t a  Szork . £

Selyem damaszt 75 k ,u  |
14 f r t  6 5  k r ig  m é te re n k é n t ,  v a la m in t  fe k e te , te h é r  cs . 
szín es  Henneberg selyem  45  k rtó l 14 f r t  6 5  k r ig  m é te re n 
k é n t -  a  le g d iv a to s a b b  szövés , sz in  és m in tá z a tb a n . P rivát- | 
fo g y a sztó k n a k  p ó s ta b ér és v á m m e n te s e n  v a la m in t  h á z 
h o z  s z á ll í tv a ,  —  m in tá ka t pedig p ó sta fo rd u ltá v a l 
k ü ld e n e k ,

Henneberg 6. selyemgyérei <cs. és wr. udvari szauna
Zürichben . I

M a g y a r  le v e le zé s . S v á jc z b a  k étsze res  le v é lb é ly e g  rag as z ta n d ó .



Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorsstijtóján Csáktornyán.


	06

