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e 44 év előtti országgyűlésen. Zalavármegye 
7 követtel volt képviselve, kik valamennyien 
az elnöki széktől számitva a 10-ik padsor
ban ültek. Még pedig a középút mellett a 
baloldalon a legelső széken ínkey Ádám 
Csáktornyái követ ült, mellefte Molnár Pál 
alsólendvai, azután Szabó Samu zalaeger
szegi, tovább Sümeghy Ferencz nagykanizsai, 
egy üres hely, odébb Toln iy Károly keszt
helyi, majd Simon Pál baksay követ. Ugyan
ebben a sorban, csakhogy az oldal padosz- 
tályban a padok közti úttól a harmadik 
helyen ült Királyi Pál letenyei követ. Deák 
Ferencz a pesti kerületei képviselte ekkor 
s a középút jobb oldalán a 4-ik sor első 
székét foglalta el.

—  Gazdasági tudósitó. A föídmiveiés- 
ügyi m. kir. miniszter Mesterich Aladár uj- 
udvari grófi ispánt a Csáktornyái járásra 
nézve a gazdasági tudósilói tiszttel bizta meg.

—  Hprvát izgatások Muraközben. A
horvát túlzók csak nem nyugszanak s mind
untalan uj és uj formában igyekeznek a 
muraközieket jó hazafiságukból kiforgatni s 
az ők országromboló hazatiatlan törekvéseik
nek megnyerni. Nagyon természetesen nem 
nyíltan, hanem alattomban s főképen nem 
nappal, hanem a sötétség leple alatt dolgoz
nak, nehogy elcsípjék őket és felelősségre 
vonják hitvány munkájukért. A »NasePravice« 
nak most segítő társa akadt. Ujabbb időben 
»Zivila Hrvatska Napried u Medgymurje« 
czimü s horvát nyelven megjelenő magyar- 
ellenes folóóiratot szórnak el éjjelenkint a 
muraközi falvakban utón utszélen A józan 
muraközi nép azonban az ily kezeügyébe 
kerülő hitványságokon csak mosolyog, s nem

lány. Igazad van. Egyszer elcsíptem. Hogy alkudott 
a váltságdíjra. Esküszöm, mint egy hagymás kofa. 
Alig tudtam belőle 800 durot kicsiklandozni.

— Nyolczszáz duro ? Oh Salvados, ne emlegess 
ilyen összegeket, a szivem szorul össze. Ne feledd, 
hogy nálam e pillanatban alig van 50 frank.

— Szegény fiú.
Salvados megemelte poharát és kiitta. Aztán 

sokáig nézett maga elé, ujjaival szép göndör haját 
borzongatva. Végre megszólalt.

— Quirez!
— Salvados!
— Én egy becsületes ajánlatot teszek neked,
— Beszélj
— 800 durot, mit nagybátyádtól szereztem, 

nyomban kezeidhez szolgáltatom.
— Ne tréfálj Salvados. Nem illik gúnyt űzni 

egy felfüggesztett rendőrhivatalnokból.
— Komolyan beszélek. Csupán egy feltétel

hez kötöm.
— Mondd a feltételt.
— Én húgodnak udvarolni fogok, tisztessé

gesen, mint a hogy spanyol nemeshez illik. S ha 
tetszem neki, feleségül veszem.

— Itt a kezem reá. Semmi kifogásom sincs 
proveniencziád ellen, őseid vitézül küzdöttek a 
maurok ellen.

— Tehát áll az alku?
—  A n .
Salvados zsebébe nyúlt, elővette checkköny- 

vét, Írószert hozatott a pinczérrel s kiállította 
frankokban a 800 duronak megfelelő összeget. 
Mindezt könnyedén, habozás nélkül tette. Csak 
éppen azon tűnődött egy pillanatig, hogy kettőjük 
között voltaképpen melyik a nagyobb bunditő: ő, 
a volt rablókapitány, vagy pedig barátja, a volt 
rendőrkapitány?

Este a szálloda éttermében találkozott a szép 
Aeszuntával, ki bátyjával és duennájával súlyos
bítva jelent meg a vacsoránál.

hagyja magát megtévesztetni, hanem marad 
továbbra is amilyen eddig volt, hazájának 
hü fia.

—  Meghivó. A »Csáktornyái Szépítő 
Egyesület« folyó hó 12-én, vasárnap délután 
3 órakor a Tűzoltó-egylet tanácstermében 
közgyűlését tartja, melyre a t. tag urak tisz
telettel meghivatnak. Morandini Bálint elnök.

—  Házasság. Fejér Lajos bia-i (Pest 
megye) gyógyszerész folyó hó 8-án tartotta 
esküvőjét Zaiacsányban Szabó Lajos mándi 
földbirtokos kedves leányával, Margit kisasz- 
szonnyal

—  A C sá k to rn yá i önk tű zo ltó  e gyle t folyó 
hó 4-én tartott tánczmulatsága alkalmával 
felülfizettek: Schulleg János 2 k., Pál*a Mi
hály 6 k., Stolczer József 2 k., Král Má
tyás 2 k., Szalon Péter 4 k., Neumann 
Salamon 3 k., Mráz Testvérek 20 k., Char- 
matz Jónás 3 к , Nuzsy Mátyás 5 k., Bernyák 
Károly 6 k , Molnár Elek 2 k., Plichta Béla 
3 k , Czövek István 1 к , Kohn Herman 2 
к., Ditrich János 4 к , Schwarcz Jakab rabbi 
2 k., dr Schwarcz Lajos 2 k., Deutsch Sa
lamon 2 k., Lobi Rezső 2 k., Weisz Miksa
2 k., Hirschmann Henrik 1 k., Rosenberg 
Richárd 2 k., Rosenberg Rezső 4 k ,Wollák 
Béla 2 k., Hedig József 3 k., Pólyák Mátyás
3 k„ Blau Sándor 1 k., Mayerscsák Béla 2 
k., Kreutz Henrik 1 к , Pecsormk Ottó 8 к , 
Viasz Nándor 2 k., Anlonovics József 3 k., 
Santek N. 1 k„ Seemnn Vincze 2 k., Hirschl 
Emil 1 k., Héissig Ferencz 2 k., Kopjár Sán
dor 1 k., Kelemen János 1 k, Benedikt 
Ármin 2 k., Steinberger Főbus 2 k., Zrínyi 
Victor 3 k., Dénes Béla 5 k., dr. Kovacsics 
Ferencz 4 k., Varga Jenő 2 k., Neumann

Vacsora után a terraszra mentek, hol a szép 
nyári éj csillagos égboltozata alatt regényes törté
neteket beszélt el a viharos pályát futott kalandor.

Quirez pompás szivarokat szit, a duenna agy 
karszékben elaludt, a szép Asszunta pedig ábrán
dos arczkifejezéssel hallgatta.

Mikor nyugodni tértek, Quirez megszorította 
barátja kezét és halkan igy szólt:

— Kitűnő chance aid vannak
Harmadnapra Salvados levélben lorró szerel

met vallott. A levelet a megvesztegetett duenna 
kézbesítette. Ugyaucsak a megvesztegetett duenna! 
hozta a választ is. Igen rövid volt. így hangzott:

»Sajnálom, ön elkésett. Szivem másé.
Asszunta.«

A megvesztegetett duenna még egy levelet 
és egy kis csomagot kézbesített az ábrándos szemű 
spanyol leánynak. A második levél igy szólt: 

»Bájos senhora !
Mellékelve küldök egy 3elyem kötélhágcsói, 

mely sokszor kötötte már össze a mennyet a föld
del. Biztosíthatom, hogy valódi lyoni selyemből 
való. Ha szive lovagjával valamikor egyesülni akar, 
bátran használhatja, akármily magas legyen is 
az erkély. Isten önnel Én este nyolczkcr utazom. 
Ha kendőjével a terraszról búcsút fog inteni, ugv 
örök hálát fog érezni világgá bujdosott

imádója:
Salvados.«

A szép Asszunta pontban nyolczkor megje 
lent a terraszon, s látta Salvadost kocsiba ülni, s 
látta a kocsit elrobogni. Hosszan, sokáig lobogtatta 
kendőjét, még akkor is, mikor a kocsi már rég 
eltűnt. Aztán egy csillogó könnyet törölt le vele, 
mely önkénytelenül lopódzott szemébe.

A duenna figyelmeztette, hogy a vacsora kihűl.
— Ah — sóhajtott Asszunta a duenna széles 

vállára téve kezét — mily kár, hogy a valódi, a 
hamisítatlan romantikát már csak a rablókapitá
nyok konzerválják

Róbert 8 k., Dobsa Kálmán 1 k., Molnár 
Gáspár 1 k., Heinrich Sándor 1 k., Rokon 
Victor 2 k., özv. Márcziusné 1 k., dr Hídvégi 
Miksa 1 k., Mik Szilárd 1 k., Rosenberg 
Lajos 4 k., Ziegler Kálmán 6 k., Pethö Jenő 
6 k., Varga Sándor 1 k., Scheffer Rezső 2
k., Zrínyi Károly 2 k, Meider Mór Dráva- 
vásárhely 3 k., Zakál Henrik 5 k., Szilágyi 
Gyula 2 k., Gerstmann Ernő 2 k., Pruszinszkv 
őrnagy 4 k., dr. Gänger ezredorvos 2 k!, 
Graner Miksa 2 k., dr. Viola Vilmos 2 k., 
Katz Lipót 2 k., Morandini Bálint 6 k., 
Slrausz Sándor 4 k., Kutasi Mihály 4 k., 
Unlerekker J. 2 k., Hirschl Mór 1 k., özv. 
Szeiverth Antalné 4 k.. Hencsei Gábor 3 k, 
Szivoncsik Antal 2 k., őzv. Megla lslvánné 
3 к , Mihalics Ferencz 2 k., Maries Ottó 10 
к , Kollarics Mihály 4 k., Kayser Lajos 5 k.. 
Kende Róbert 1 к , Ferencsina 2 k., Taussig 
Oszkár 2 k. összessn 248 korona. A szives 
felülfizetőknek ezúton mond köszönetét az 
egyesület.

—  Nyilvános köszönet. Heilig József ur 
a Csáktornyái Iparosítják Egyesülete czeljaira 
5 koronát volt szives átadni, mely szives 
adományáért neki ez utón is hálás köszö
netét mondok. Csáktornya, 1905. évi február 
hó 10-én. Zrínyi Károly elnök.

—  Népszerű téli háziipari tanfolyam 
Turcsiscsén A Nagyméltóságu fölmivelésügyi 
Minister ur anyagi és erkölcsi lámogalásá- 
val a folyó évi január hó 2-től bezáiólag 
február 8-ig háziipari oktatással kapcsolatos 
téli gazdasági tanfolyam rendeztetett Turcsis
csén. E tanfolyamra 18 kis gazda gyermeke 
vételeit tel, kik a tanfolyam alatt a legna
gyobb szorgalommal és figyelemmel hallgat
ták az elméleti oktatást s veitek részt a 
háziipari tanításban. A háziipar keretébe a 
kosárfonás, seprükötés és szalma munkákvétet- 

jtek fel. A tanfolyam bezárása alkalmával öröm
mel jelenthetem, hogy az azon részt vett 
horvát ajkú fiuk igen szép eredményi mutat
tak fel az elméleti ismeretekben. A kosár
fonás és seprükötésben is nagyon szépen halad
tak. El nem mulaszthatom e helyen is meg
említeni, hogy e tanfolyam szervezése körül 
igazán dicséretes buzgalmat fejtett ki Nagy 
Elemér uradalmi ispán, ki áthatva annak 
nagy jelentőségétől, a tanfolyam ideje alatt 
sem szűnt meg istápolni a még mindig sok 
helyen mostoha fogadtatásban részesítő nemes 
ügyet. Nem szűnt meg buzdítani, serkenteni 
a növendékeket. Szives fáradozásaiért e helyen 
is meleg köszönetét mondok A tanfolyam 
alatt számos vendég látogatta meg tanulóin
kat. Meglátogatta a tanfolyamot Dr. Ruzsicska 
Kálmán, Zalavármegye kir. taufelügyelője is, 
ki örömmel és megelégedéssel, a növendéke
ket buzdítva távozott onnét. Készült a tan
folyamon 160 kosár, 50 drb seprű és több 
kisebb tárgy. Szenteli Dezső gazdasági szak
tanár.

— Szerencsés az, aki bajára enyhülést tud 
találni. A betegség kétszeres szerencsétlenség ott, 
hol a szegénység is jelen van s ezért tudja meg 
szegény, gazdag egyaránt, hogy ha csuz és kösz- 
vény bántja, attól úgy szabadul a legkönnyebben, 
ha a Zoltán féle kenőcsöt használja, mert az már 
1—2-szeri bedörzsölés után biztosan használ. 
Üvegje 2 kor. Zoltán Béla gyógyszertárában Buda
pest, V., Szabadság-tér.

S c h m id th a u e r -fé le  keserüviz, reggelenként fél pohárral használva,
meglepően gyors és nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a K n r ls b a d i  és M arien- 
b a d i  ivókúrát, gyomor és belbajokban. úgyszintén elkövéredós, szivelhájasodás s az azzal járó fulla 
dásnal sárgaság, máj- és lépdaganatnál ezukorbetegség, csúz és köszvénynél, stb. — Az „Igmándit“ 
hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó ásványvizek meg sem közelítik és saját érdekébenjcselek- 
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—  Fa lopás Ternovcsanecz Flórián 
dushegyi lakos édeskuti erdejéből 4 drb. 
64 kor. értékű fenyőlát loptak el Zsindarics 
György és Szalai Bálint kerekhegyi lakosok.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyköz
ség elöljárósága ezennel közhírré teszi, 
hogy a községnek múlt 1904. évi összes 
számadásai az 1886. évi XXII. t.-cz. 142 
szakasza értelmében folyó hó 10. napjától, 
folyó hó 25. napjáig terjedő 15 napon át a 
községháza tanácstermében közszemlére he
lyeztettek azon czélból, hogy azokat az érde
kelt adófizetők a hivatalos órák alatt bete
kinthessék, és netáni észrevételeiket meg
tehessék.

— A D, К. E. sosrjátéka. A Széli Kálmán, 
Pallavicini Ede őrgróf és Rákosi Jenő vezetése 
alatt álló Dunántúli Közművelődési Egyesület 
tudvalevőleg nagy sorsjátékot rendez 60000 korona 
nyeremény nyel. A két főnyereményt már kisze
melte a Kämmerer Ernő miniszteri tanácsos veze
tése alatt álló bizottság és e 30000 korona illető- 
tőleg 10000 korona értékű díszes ékszerek egyelőre 
közszemlére tétettek ki Lipp Gyula ékszerésznél 
(Budapest, IV. Koronaherczeg-u. 18. sz.) A nyere
ménytárgyak sorában a Franklin-Társulat értékes 
könyvkiadványai is szerepelnek, s azokról a társu
lat Budapest, IV., Egyetem-u. 4. sz. alatt rendez 
kiállítást.

—  Zalavármegye törvényhatósági bízott-
SSgának folyó hó 13-án tartandó rendes 
közgyűlésén a következő muraközi vonatko
zású ügyek kerülnek tárgyalás alá; Drásko- 
vecz község képviselőtestületének igatlan 
vétele tárgyában hozott véghatározata törvh. 
jóváhagyás végett bem utat tátik. Mezriczky 
Jenő perlaki szolgabiró kérvénye áthelyezési 
költségeinek kiutalása végett. Dr. Gänger 
Jenő, Csáktornyái uhlánus ezredorvos okle
velének -törvényhatósági kihirdetése. Bottor
nya község képviselőtestületének révhaszon
bér elengedése tárgyában hozott határozata. 
Murakirály község képviselőtestületének in
gatlan vétel tárgyában hozott határozata. 
Csáktornya nagyközség képviselőtestületének 
az adóügyi jegyző lakbérének megállapítása 
tárgyában hozott határozata Oporovecz köz
ség földbér törlési határozata jóváhagyás 
végett beterjesztetik. Bottornya községnek 
Özv. Molnár Józsefeié pótadójának törlése 
tárgyában hozott határozata jóváhagyás végett 
beterjesztetik. Csáktornya községnek községi 
pótadó törlése tárgyában hozott határozata 
jóváhagyás végett beterjeszletik. Alsódomboru 
községnek malombér elengedése tárgyában 
hozott határozata jóváhagyás végett beter
jesztett. Alsódomboru községnek kölcsön 
felvétele tárgyában hozott határozata jóvá
hagyás végett beterjesztetik.

—  Elvi jelentőségi határozatok. A köz- 
igazgatási bíróság kimondta, hogy a gazdá
nak a cseléd által okozott károkért megillető 
visszatartási joga a cseléd testi ruháira nem 
terjed ki s ha bér tartatik vissza, a kártérí
tési pert folyamaiba kell a gazdának tennie 
még akkor is, ha a cseléd ellen bűnvádi 
feljelentést tett.

—  Zalavármegye népesedési mozgalma
a múlt év Második felében a következő volt: 
A tapolezai járásban született 663 gyermek, 
elhalt 427 egyén, szaporodás 246; a sümegi 
járásban született 376 gyermek, elhalt 233 
egyén, szaporodás 143; a zalaszentgróthi já
rásban született 390 gyermek, elhalt 217 
egyén, szaporodás 173; a keszthelyi |árásban 
született 463 gyermek, elhalt 283 egyén, 
szaporodás 180; a nagykanizsai járásban 
született 589 gyermek, elhalt 460 egyén; 
szaporodás 129; a pacsai járásban születeti 
541 gyermek, elhalt 354 egyén, szaporodás

187; a zalaegerszegi járásban született 517 
gyermek, elhalt 309 egyén, szaporodás 209; 
a novai járásban született 389 gyermek, el
halt 198 egyén, szaporodás 191; az alsó- 
lendvai járásban született 745 gyermek, el
halt 385 egyén, szaporodás 360; a letenyei 
járásban született 485 gyermek, elhalt 240 
egyén, szaporodás 245: a perlaki járásban 
született 879 gyermek, elhalt 467 egyén, 
szaporodás 412; a Csáktornyái járásban szü
letett 772 gyermek, elhalt 406 egyén, szapo
rodás 366; Zalaegerszeg városban született 
105 gyeemek, elhalt 81 egyén, szaporodás 
24; Nagykanizsa városban született 332 gyer
mek, elhalt 262 egyén, szaporodás 69. Össze
sen: született 7245 gyermek, meghalt 4312 
egyén, szaporodás 2933.

— Avignon. Van Avignonban egy nagy-nagy 
palota, olyan, mint valami királyi palota, de év- 
százdok óta üres. Ember nem lakja, csak kisérte
lek huhognak benne éjfélenként. A régi pápavár 
ez az óriási épület, amelyet, miután V. Kelemen 
pápa 1309-ben Avignonba tette át székkelyét, XII. 
Benedek, VI. Kelemen, VI. Incze, és V. Orbán 
építtettek 1334-től 1370-ig. Csak XI. Gergely ment 
vissza Rómába 1376-ban. De Avignon 1411-ig 
megmaradt pápai székhelynek, mert VI. Orbánnal 
egyidejűleg a franczia bibornokok Kondiban VII 
Kelement választották meg, ami a nyugati egyház- 
szakadásra vezetett, 1411 óta Avignonban csak 
pápai legátus lakott. 1789-ben, a franczia forra
dalom kitörésekor a nép a nemzetgyűléstől azl 
kérte, hogy Avignon Francziaországhoz csatoltassék 
s e kívánsága teljesült is. 1797-ben a tolentinoi 
békében a pápa Avignonról Francziaország javára 
lemondott. A pápaság avignoni korával foglalkozik 
a Világtörténetnek most megjelent 214—215 füzete, 
melyek közül az utóbbi már Wiclef és Húsz refor- 
mácziójával is loglalkozik. A 12 köteles nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár. A 
most megjelent VI kötelet dr. Csuday Jenő irta. 
Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes fél
bőrkötésben 16 korona; füzetenként is kapható 60 
fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvény'.ársaság, Budapest, Vili,, Ollői-ut 18 sz.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján, havi részlet
fizetésre is.

—  K e dve zm é n y a kö zségekne k A föld- 
mivelésügyi miniszter az 1905. évi költség- 
vetéssel a szarvasmarha és sertéstenyésztés 
emelése czéljából rendelkezésére boasájtandó 
hitel erejéig ezen fontos tenyésztési ágaza
tok az ország minden vidékén a felmerülő 
szükségletekhez képest és lehetőleg egyenlő 
mértékben támogatni kívánván, felhívta a 
vármegye közönségéi, miszerint az érdekel
teket azonnal utasítsa, hogy amennyiben a 
köztenyésztésben mutatkozó bika és kan 
szükségletüket állami közvetítéssel, eselleg 
kamatmentes részletfizetés mellett óhajtanák 
fedezni, ily irányú kérelmükkel mielőbb, 
legkésőbb azonban folyó évi márczius hó 
végéig a szombathelyi m. kir. állattenyész
tési felügyelőséghez lorduljanak A leiratban 
megjegyzi a miniszter, hogy apaállatokat 
nem engedélyez, az állami közvetítéssel be
szerzett apaállatok vásárlási árából kedvez
ményeket nem nyújt s ily értelmű kérvé
nyek felterjesztése a jövőben mellőzendő.

—  T e jS 7Ö v e tk e ze te k  terje d é se . Zala vár
megyében a tejszövetkezetek örvendetesen 
szaporodnak, ami a városoktól, a nagyobb 
fogyasztási piaczoklól távolabb fekvő közsé
gekben a nép gazdálkodásában nemsokára 
éreztetni fogja üdvös hatásál. Legújabban a 
nagylengyeli szövetkezel alakult. Tagjainak 
száma 60; eddig bejelentenek 170 tehenet, 
de legközelebb meg 70 tehénnel szaporodik 
az állomány. A vajat tejszövetkezeteink a 
vasúti állomásokra átlag 2 korona 20 fillér
ért értékesítik kilogrammonként. A közönség 
abban a téves nézetben van, hogy ez a 
vajért oly magas ár, amelyet a helyi fo
gyasztó nem adhat meg. Figyelembe kell

azonban venni, hogy a szövetkezetek álta 
előállított, vaj sokkal értékesebb, mert a 
házilag készült vajban sok a viz tartalom, 
a gépekkel készített vajból azonban a vizet 
kigyúrják. A vállalkozók szintén nem vesz
tenek a szövetkezeti vajon, amelyért Trieszt
ben — hajóra rakva — minimálisan 3 kor. 
60 fillért kapnak

—  A szo m ba th elyi m. kir. bábaképző-
in té ze tb en  az 1905. (magyar német) 
tanfolyamra a beiratások 1905. márczius
1—3-ig tartanak. A felvételhez szükséges: 1. 
20 —40 év közötti életkort igazoló születési 
anyakönyvi kivonat, 2. férjezetteknél házas
sági anyakönyvi kivonat, 3. erkölcsi (községi) 
és 4 orvosi bizonyitvány; végül jártasság 
az Írásban és olvasásban. A tanfolyamon 
10 tanuló, ki magát arra kötelezi, hogy 5 
éven át oly községben tolytat szülésznői 
gyakorlatot, hol okleveles bába nincsen, 
100— 100 korona államsegélyben részesül
het Akik ezt elnyerni óhajtják, az idézett 
okmányokon kívül szegénységi bizonyitvány- 
nyal és az említett kötelezvénynyel ellátott, 
a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi
m. kir. minisztériumhoz intézett bélyegmen
tes folyamodványukat legkésőbben 1905. évi 
február hó 20-ig a szombathelyi m. kir. 
bábaképző intézet igazgató tanárához küld
jék be. A tanulók korlátolt számmal havi 
20 koronáért az intézetben lakást és ellátást 
kapnak.

T e k in te te s

Margitai József u rnák
a/, áll. tanítóképző-intézet igazgatójának

H elyben.

R. lapjának f. hó 5-iki számában megjelent 
nyilatkozatára a következőket válaszolom:

Én rágalmazni senkit se szoktam. S igy a 
rágalmazás vádját a leghatározottabban vissza
utasítom.

A választások idején megjelent s az Ön sze
mélyét érintő hírlapi közleményeket nem én irtain 
s nem is tudom, hogy azokat ki irta.

Amit azonban Önről s az ön közéleti tevé
kenységéről mondtam, azt szóról-szóra, a maga 
egészében fentartom s kész vagyok azért bármikor 
és bárhol helytállani.

Mint volt tanítványa csak sajnálom, hogy 
Ön iránt nem viseltethetem azzal a tisztelettel, 
melyet többi tanítóim és tanáraim iránt minden
kor tanúsítottam

Végül még csak annyit jegyzek meg, hogy a 
Krakélerség vádját Önre visszahárítom, s fentartom 
magainnak a jövőre is azt a jogot, hogy a köz
életben szereplő egyének közéleti tevékenysége 
felelt véleményemet nyilvánítsam.

Csáktornyán, 1905. február 5-én.
B encsák Richárd.

A szerkesztő megjegyzése Szerkesztői köte
lességemből kifolyólag helyet adok a fentebbi nyi
latkozatnak. Az ügyet a müveit és jobb Ízlésű 
közönség elfogulatlan Ítéletére bízom. Az mondjon 
véleményt afelől, hogy ildomos dolognak tartja-e, 
hogy egy, az életbe alig kilépett fiatal ember oly 
nagy hangon — a minap szóval, most Írásban — 
mondjon elitélő véleményt idösbb egyén, volt 
tanárának működése felől, aki őt nem bántotta 
meg, — s ebbeli jogát oly nagy, szinte nevetséges 
merészséggel hirdesse, mint azt B. ur teszi nyilat
kozatában. S ezzel ezt az ügyet részemről befeje
zettnek tekintem, mert nem tartom oly fontosnak, 
hogy még tovább is foglalkozzam vele

Margitai József.

Felelős szerk esz tő :

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és lap tu lajd o n o s:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya, 1905. februara 12-ga. Broj 7.XXII. teéaj.
Sve poáiljke se tiőué zadriaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
íme, Nargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljatvo:
knjiiara F isch e l F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povuóljivi list za púk 

Izlazi svak i tjed en  je d e n k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na po! leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill,

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluSbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Tábor vu Aáiji.
Februara 8-ga, tojest vu sredu je bilo 

jedno Ijeto tomu, da je med rusi i japani 
vun vudril rat. 1904-ga med februara 8-ga 
i 9-ga vu noói se je dogodilo, da je Togo 
admiral sa svojom mornarijom navalil na 
pred Porth Arthurom stojeóu rusku mor- 
nariju i laki vu toj prvoj bitki je uniátll tri 
velike ruske vojne ladje. To je bil poóetek 
taboru, kojega prvo Ijeto je samo pobitku i 
sram doneslo na rusku vojsku. Morskih bit- 
kah dugi red je pokazal, da je japanska 
mornarija boláa od ruske, japanski marinari 
su vuöeneäi, как ruski. A na suhoj zemlji 
pak su rusi vu vnogo bitkah pokazali, da 
vnogo odzadi stojiju vu vodjenju od japan- 
cov i da samo biti znaju biti a gvinuti ne.

Kada su japanci sa tretjim navalenjem 
portartursku mornariju nemoguónom deli, 
tojest zaprli su ju od mórja, tak su onda 
gospodari postali morju i poóeli su svoje 
soldate vu Koreju voziti tak da za nekoji 
tjeden su sedemdeset jezer soldatov dope- 
Ijali prek őez morje, koji su pod vodstvom 
Kuroki generala iáli na mandfcurski hatar, 
pri Jalu vodi su mudili ruse, kője su potli 
vu velikoj bitki jako nabuhal, zatoga su na 
liotungskim polnotoku druge dve japanske 
vojske stupile na suho, to su bile Oku-a I 
Nodzu-a vojske, pak dók je prvoga vojska 
poóela zapirati okolo Porth Arthura, Nodzu- 
ova vojska je gori iála, da vu hrbet navali

na ruse, koji su onda veó pred Kurokiom 
befcali. Jer je Oku pri Kinóu jako nabuhal 
ruse i tak Porth-Arthura óista obkolil od 
sveta, je grada daleánje juriáanje na Nogia, 
koj je med tem doáel sa növöm japanskom 
vojskom, ostavil, a sam sa svojom vojskom 
je tak aj Se proli sevru iáéi, proti velikoj rus- 
koj vojski, kője zapovednik ravno onda je 
bil postai Kuropatkin ruski general.

Od toga su tri japanski vodje podjed- 
nim poljeg jednoga plana vojuvali, i bitku 
za bitkom predobili zvrhu rusov. Ruska 
mesta: Töngvanóöng, Dasióao, Hajóöng, su 
jedno za drugim vu japanske ruke opala i 
po krvnih bitkah je Kuropatkin í ruska 
vojska podjednim moral nazad beZati. 190*4- 
ga vu septembru po dvat|edinskoj krvnoj 
bitki su japanci prevzeh Liaojanga, glavni 
logor Kuropatkina, koj je vu toj bitki na
valil bil na japance, ali bit je bil. To je bil 
prvi sluóaj da su rusi navalili, all to nava- 
lenje njih je skoro petdeset jezer Ijudi koá- 
talo, pak ipák nisu gvinuli, nego beZati su 
morali. Japanci su je Uráli i pri Sahú vodi 
su je opet tvrdo nabuhali. Rusi su beZab 
pod Mukden do Hunhó vode; ali vnoge 
bitke su veó i japance vtrudde, tak da su 
ne hoteli dalje tirati ruse. Та bitka se je 
joá pred zimom poóela. Minuli su íz zime 
dva meseci i protivniki su iz jednoga me- 
sta gledali jeden proti drugomu. Zimu su 
obedva protivniki nato pohasnuvab, da si 
vojsku objaóiju.

Skoro na kraju prvoga bojnoga Ijeta, 
januara drugoga su rusi prek dali japancom 
Porth-Arthura, vu kojega luki je poginula 
negda tak gizdava ruska mornarija (ladje.

Vezda, vu drugim ljetu tabora, Ruska 
se takaj neima veseliti vu staliáu bojnoga 
polja. Samo pred nekojemi dnevi se je pri- 
pelilo. da je Kuropatkin tvrdo bil obladan 
prilikom navaljenja. Kuropatkin je sa tim 
hotel ufanje vlejati vu ruse, da bude drugo 
Ijeto boláe za nje. Englezke novine, kője se 
sada spomeneju iz celoga japansko ruskoga 
rata, veliju, da je zadnje zgubljenje tabora 
vu Ruskoj Cisto zelo volju vladi, da dalje 
lira rat, i slranka — mira je veó velika, te 
veliju da sa poátenom pogodbom bi veó bilo 
dobro mira sklopiti. To je stem bolje pot- 
rebno. jer se straáno buniju i vu samoj 
Ruskoj Ijudi zbog nezahvalnog rata vu Afciji. 
Vnogo rezerviátov — viáe áesf jezer su vu 
reátu, koji su se proli stavili, da oni najde- 
ju se vojuvat proti japancom.

Vec i to piáeju jedne novine, da su 
rusi oprosili francusku vladu, naj cngleze 
prosi, kaj ovi zhodiju poátenu pogodbu pri 
japanci za ruse. Neznamo kaj je istina iz 
toga, ali bi veó dobro bilo, ako bi ovo krv- 
no prelevanje minulo, koje nije na diku 
niti rusom, niti njihovomu caru, koj se da 
za »car-mira» zvati

Kak bude vreme pustilo ,bude sigurno 
opet velika bitka, koja bude mira donesla.

z А в a  V А.
Nevaren élovek.

lm veó nije to, jer proti nemilostivni 
smrti nije mogel dosta nevaren biti. Ali 
doklam je Äivei, svaki je prepoznal — da 
on ni tuliko nevaren, nego da zabavni C,ló
vék je, как se to iz sledeóega bude odmah 
vidlo.

Sto pak naáega viteza ‘me hoóe znati 
nemora ga po hiátoriji iskati, nego naj se 
potrudi vu zvunjski varaá plemenitoga va
rasa Begnjec, tam vu Spongya zvanu vulicu, 
na jednoj t najniáeáoj i njpodrteáuj hiíióki 
bude se joá dendenes mogel osvedoóiti iz 
joá malo poznatoga napisa: »Klopotec Fer
dinande kemióna fabrika i skladiáóe.»

Drugaő pak Klopotec Ferdinand vu 
onim vremenu je glasoviten ólovek bil po 
celim varaáu. Po svojih dvakotaónih kolah 
je hodil po vulicah i glasno je ponudjaval 
svoju robu znatiáeljnomu kupujuóemu puku. 
Da kaj je tríil? . . . .  Sve, kaj je dorna s 
pomoójum svoje íene skup znavordal. Na- 
primer pri njim se mogel dobiti najbolái 
kulimajz za kola mazati, tinta, vojsk za pe- 
Catiti, viks, pleba, prah za snaiiti i drugo

ali sve viáe glasovita »Napoleon» maáóa za 
mustaóe mazati, i nato je on i gizdav bil. 
Pred svakum krómum varaáa je poóinka 
drzal. jer dobroga vinóeka je prek jako Iju- 
bil, pak i dobroga sejma je znal napraviti 
med pivci.

Как velim, na od njega znajdenu maáóu 
za mustaóe mazati, i nato je on i gizdav 
bil. On sam njoj je dal ime »Napoleon», 
рак zato su ga njegvi poznanci ni jedenput 
draZili.

— Stric Klopotec, jeli znaju, da Napo
leon nije imái muslace?

То pitanje naáega Ferdinanda nijeódo- 
neslo v zmeáanost; odmah je gotov bil s 
odgovorom.

— Zato nije imel, jer onda joá nije 
bilo znajdeno moje mazilo za mustaCe! — 
i gizdavo je vudril po svojih prsah.

Niegova osobua Ijubeznosl mu je jako 
podpomagala njegov napredek, ряк je i raz- 
mil к svoji trgovini. Na svakoga Cloveka 
je znal nekvu svoju robu priáiti, p ak jedeti- 
pul zaisto za smeh Cina je napravil, gdaje 
slaroinu Blum Jakabu prodal jednu liaáu 
tinié, a znalo ja svako dete, da stari mesar 
nije opelan v tajnosti pisma, tojesí, da nez- 
na óitati i pisati.

Jer pak njepova trgovlna se poCela po-

vekáavati, na fletnoma je dva tefcake nucal, 
a njegvu 2enu pak je zmenul za nadpazi- 
telja njegve fabrike. Так je anda i műhely 
vuski postai i tak je gospon klopotec odlu- 
Cil, da se vu dojducim fertalju bude vu pro- 
straneái stan odselil. Odmah je i odiáel sta- 
na iskat.

Celu popoldan se klataril po varaáu i 
more se reóti, da vu svakoj okolici je bil.

VeCer dobro pri vini je doáel dimo.
Zena ga je mrgotajuó primila.
— Sam inislila da veó nigdar te ne- 

b ide dimo! J J i  si naáel mesto za mihelj ?! 
To je bormeá йена jako po rugajuőim glasu 
rekla; ali Ferdinanda nise primilo ruganje.

— Ab, ma duáica Jana! — odgovoril 
je s presiljenum zbiljnostjum, — zaisto te£- 
ko je vu vezdaánjem vremenu jedno priliő- 
no mesto najti. A kője pak bi plilióno mesto 
bilo, za ono pak tak dragu cenu prosiju, 
как v pateki za otvor. Na, ali zato svaki 
dán budem zvedaval.

1 tak je bilo, da Klopotec zatem svaku 
popoldan je tiral iskanje, a 2eni pak je 
podjednim povedal, da je veó ni s jednim 
nego s trerni gospodari v pogodbi

I tak je to óez dobro vreme iálo, bez 
da bi on kaj zvráil. Так se je vidlo, da se 
niti jako netrsi, pogodbu naóiniti, im je to
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Buna yu Ruskoj.

Как smo zadnjikrat pisali, da su Gor
kija slobodno pustili, to je ne istina. Sve 
novine piáeju, da je Maxim Gorkij joá zaprt. 
Onaj glas, da je Slobodan, je ruska policija 
vun dala, da sa tem za nos vodi celi svet.

Vezda je mir. Samo negdo negde se 
joá malo buniju. Так je táj mir, как pred 
velikim vihrom vreme: mirno. Morebiti kaj 
budemo za mali óas óuli opet glase bűne.

Gapon, koj je vodil teZake je vujáel. 
Neznaju gde je. Nekoje novine veliju da je 
vu Parizu.

Как su prokleli Gapona?

Gapon je jeden ruski sveóenik i za- 
jedno za ovo vreme kad je vu ruskim or- 
sagu neizmerno velika buna med ljudmi 
nastala, on je bil njihov vodja kojega sada 
radi toga sveti sinoduá bil je proklel. Sada 
prokletstva od njene ceremonije doálo je 
javlenje, pri takovim prokletstvovanja aktuáu 
puna je cirkva sa ljudmi i mrtva tihoóa 
vladuje vu njoj. Okolo oltara vu ornatuáu 
stojiju sveöeniki i moliju. Na jedenkrat naj- 
glasneáega glasa imajuói sveóenik imenuje 
na prokletstvo smrtno odsudjenoga ime, opet 
zatim ovo reó anafema. Sad poóneju moliti 
Zoltara i cirkva napunjena postane od tem- 
jana njogovom dühöm. Med ovim vu sjaj- 
noj opravi sa velikimi lasi, s dugom bradoin 
sveóeniki pred oltárom hodiju i opet se sti- 
homa skrijeju. Bezkrajno litaniju moliju iz 
jako starinskih knjigah. bezbrojno se kriZa- 
juói. na kolena se hitajuói i med tim iz 
nova se poóuje óva reC: anafema i za njom 
na prokletstvo odsudjenoga njegovo ime. 
Geremoniju od kraja do konca jedno glasna 
Zalostna popevka sprevadja. 1 pod ovoj mis- 
tiókoj ceremoniji drhóeju hlihCeju plaóeju 
gliboko poboZni ljudi i na prokletstvo od- 
sudjem vumre sada za nje Kak da bi Ga
pon sa tem kaj zgubil, ili dobil. Vidi se da 
su rusi joá ne zreli, da je njihovi popi tak 
za nos inoreju voditi.

Kaj je novoga!

P a p é  Hat к  са ги ,

Низка buna X. Pius papu takaj jako 
uznemiriva. Sveti otec je lista pisai саги, 
vu kojem listu za smiluvanje prosi za nes- 
reónoga puka stran. Opomina 11. Mikloäa 
cara vu mira zanimivost naóinjeno djelova- 
nje i na hagaisku konferenciju. üpet iz Za- 
lostnimi reómi ga nato prosi, da neg pos- 
luhne svojega puka tuZbu.

— Jedino samo sa ljubavnim djelova 
njem moguóe osloboditi ruskoga naroda piáé 
na dalje papa.

— Svetoga otca papé lista, dva ple- 
meniti njegove osobe straZari su odmah bili 
odnesli vu Petervar, da samomu caru pre- 
dadu. Pape vu niegovem krugu se spomi- 
naju, da kada X. Pius zeznal je od ruskih 
pripeCenjah, svoje ruke je prama nebu po- 
digel i tak je bil zakriCal gori:

Oni ljudi bi boláu sudbinu vredni bili!

Веж ie lu d cu .
Vu beókom Rotshild ápitalu jedna be- 

teZna Zenska lezi, kojoj pred óetiremi tjedni 
prije tóga celoga Zeludca su van vzeli. Cud- 
novito djelovanje naravno как vu doktor- 
skim tak i vu laikuákim krugo, je veliko 
zanimivost na Cinilo. BeteZnica koja iz jed- 
noga susedskoga varaáa doála je vu BeC 
da sebe ovdi vraóiti dade, kroz viáe mesec 
danah veliko Zeludóno bolest je óutila, koju 
duZe podnaáati nije moguóa bila. Beóki dok
tori su za Zeluóni tuberkuloziá bili konáta- 
tirali i taki su zapoóeli к operaciji. Nego 
как veliki bil je njihov nenad, kad su öre- 
vo bili prerezali i videli jesu, da celi Zelu- 
dec na rakovorano je preobrnjeni. Po krat- 
kim premiálavanju, celoga Zeludca odstraniti 
odluCili jesu, áto za kratko vreme sjajnim 
uspjehom takaj i svráili jesu. BeteZnice nje-i 
zino .ivlenje je na lasu viselő. Vu prvorr 
vremenu osobito nju je Zedja muóila, jerbc 
njoj je prepovedana bila vodena pitvina 
samo su njoj tuliko dali, da si je svoji 
vusta smoóila. Po jednim Ijednu danu paz 
Ijivo mleko su njoj dali i to vu maloj ku

naravno bilo, njemu niti na pameti nije 
bilo stana iskati, jer njemu se prveáe vidlo 
po krCmah se povlaóiti.

— Fletno jednoga spriczera! — s ovum 
krikum je vdrl v poznate krómé. — Silnoga 
puta imam! Mihelja iáőem!

Ali zato zvun svoje sile nise je pres- 
traáil niti on dva — tri ápriczere i gde pri- 
lióno se s dobrimi pajdaái ziáel, tarn rnakar 
i óez vure dugo se zamudil.

Na jednoj mesti mu je sam krómar 
ponudjaval na rendu stana:

— Poglednite ga, gospon Klopotec. On 
stan je ravno za vas áiroki, zraóen, svetel 
i jeftini. All Zurite se jer vas lehko drugi 
preteöeju.

— Veó как ja da bi se Zuril? — veli! 
napoleonski kemikar. — Onda ga rajái niti 
nepoglednem. No joáőe to mi treba, da jed- 
nu grizavu pivnicu pred poldrugim mesecom 
budem z rendu vun zel . . . Im onda je 
konec mojim krasnim popoldanom!

ZmrkavajuC se nasmejal, pak da svoje 
reói razloZi veli:

Jer zvoliju znali, poleg zroka, da stana 
iáóem, barem imam vesele dneve. 2ena ne- 
mora za sve znati!

Ali vreme, bez volje Klopotec berdi- 
nanda je prehajalo i na zadnje se i pak

moral odluCili zaisto, da poiáöe mesto i star.a 
Koma joá tjeden den je imal iz staroga fer- 
talja.

Klopotec Ferdinand je dakle s biljnom 
nakanom odiáel z doma, pak jer nije radi 
hodil za jednom ili drugom stvarjom, naj- 
prveáega mihelja, koj mu je vput doäel, ga 
je za sebe zakaporil. Zatim pak se odmah 
dimo poZuril javiti to svoji Zeni.

— Vredu smo! — veli.
Poöel je po hizi gori doli hoditi; tak 

se vidlo, da rnu neaaj rova po glavi. Naje- 
denput postoji pred Zenom i veli dalje:

— Samo, jeli znadeá ti, da vu deneá- 
njimi dnevi moremo zdobra biti s hiZnim 
gospodari, da se mentujemo od njivoga se- 
keranja . . . '. Jeli ni istina? .

Dakle veóer budem növöm gazdi oldo- 
maáa plati — za mir.

— Im si ni obnorel!
— Nisam, ali si zapamti i to, da sem 

к jeftini rendi doáel . . . Vu ovim sluCaju 
je zabava bilo sve mrgotanje Jane, jer nje- 
zin Ferdinand je joá on veóer zaisto piafii 
aldomaáa. Moramo si zapamtiti, da hiZni 
gazda nije bil poleg, jer Klopotec je mihelja 
od jedne prek stare dovice na rendu vzela 
za koju pak je teZko misliti, da bi ona za 
Klopotecovo vino v krómu se sela Stari

likoói, sad pako veó vu obilnosti slobodno 
jede mehku hranu i za dosta pitvine takaj 
more vzeti vu sebe, zdravje njeno pako se 
na tuliko poboláalo, da Crez dan viáekrat se 
takaj more i spostele gori stanuti i za ne- 
kuliko danov budu nju doktorskomu druá- 
tvo pokazali. Peau zvani francuski doktor 
1879 Ijeta je veó zvráaval prvo к ovoj spo- 
dobno operaciju, nego zaznamenujuö, da 
onda i do vezda vu svakim spodobnim slu- 
óaju Zeludcu* samo jednu njegovu stran od 
dalil je i tak sada opomenutoga Zeludca 
djelovanje do sad zevsema za prvi Cin ima 
preátimati.

Sam uja vm arja .

Iz Nagyvarada javiju, da Kéri Mihály 
tamoáni zidarski meáter öve dane v jutro 
sa revolverom se preko svojega srdca bil 
slrelil. Kéri Mihály vpetek se skup zabavlal 
iz svojimi dvemi pajdaái iz Tóth Sándorom 
i Tóth JoZefom vu jednoj oátariji. Druátvo 
se dobro bilo iz opilo i dobri pajdaái ogr- 
leni popevajuó ostavili jesu oátariju. Za 
kratko vreme kad su se bili razstali Tóth 
JoZef za sopleni beZi na redarstvo, i tuZbo 
na Cini, da njegov crleni bugjelar, podpu- 
noma iz dve sto korunami skupa je zgublen. 
Nego zatuZil odmah sumnjivoga takaj, da 
peneze nigdo drugi nije vkral, neg Kéri Mi
hály koga su i pozvali na redarstvo. Nes- 
reóni ólovek se jako branil od te odurne 
sumnjivosti i posvedoóival je svoju neduZ- 
nost Medjutim badava se odgovarjal siromak 
sumnja i sumnjivi zrok je proti njemu gla- 
sil i vre bil je vu tóm miálenju, da bude 
krivióno odsudjen. Vu svojem poátenju gli
boko ranjeni ólovek, nije naáel drugo oslo- 
bodjenje nego smrt. Öve dane vjutro na 
svojem stanu se iz revolverom preko svo- 
j "ga srdca bit strelil. Doktor mu veó ni mo- 
gel pomoói.

Jed n o g a  strahovitoga razbojnJka  
k o n ec .

íz Trapozunta javiju da Sandikói Oglu 
Sukrireis zvanoga razbojniókoga vodju, koj 
veó 14 Ijet neprestanoma uznemiriva oko- 
licu, na njegovo preganjanje van poslano

kujon je sam sebi plaóal aldomaáa i poleg 
toga je i vesel bil.

Med pijaóom jeden njegov pijanec si 
je sei kre njega. Ovomu je odmah pripo- 
vedal, da si je jednoga krasnoga stana pri- 
javil vu Óra-vulici pod 24-tim broju biváoj
hiZi.

— Póznám to hiZu, — rekel je Klo- 
potecuv prijatelj. Cuda su átakori po tem 
átanju.

— Kaj govoriá! — veli preslraáeno 
fabrikant. — Bojim se od te grdobe.

— Lahko je tebi. lm ti znaá izvrstno 
stvarilo napraviti, pak je lehko z fundaá.

Klopotec je Zalostno mahnul s rukom 
svojom.

— Nije moói z fundati.
— Znal bi ja za priliáneáega i jeftine- 

áega stana. Kvar da si mi ne prije povedal 
Vu Spongya-vulici ga moreá najti.

— Ah, jaj, — si je zdihaval Ferdinand 
— da barem nebi bil dal öeterdeset ranj- 
áki kaporé . . . Pak da bi ju nekak nazaj 
mogel dobiti . . . si je premiáljaval vu sebi 
. . . nili se meni nedopada ovo starinsko 
podrto stanje.

Od ovoga hipa Ferdinand nije imal 
mira. Pod jednim si je nadtem rabil pamet 
как bi se on mogel reáiti od öve duZnosti



soldaőtvo ga je vmorilo. Pogibeljnoga raz- 
bojnika smrtni glas vu varaáu samo da ne 
sveőanost nastala. Notabilitaái po redoma su 
gratulirali kajmaku zbog sreőnoga pripeőe- 
őenja, da okolica se nazadnje jedenkrat ipák 
oslobodila od ovoga boZjega vudarca. Raz- 
bojnika mrtvo telő vu Rihzu su odpelali 
isto tako razbojnika njegovoga brata i nje- 
govoga bratanca takaj, koji su Zivi dospeli 
к rukam. Mrtvo telő je do tri danov na 
vidjenje bilo van deto na varaákih hiZah. 
Vise do tri jezero ljudih pogledalo je stra- 
hovitoga őloveka mrtvo telő i svaki hitil je 
na jednoga kamena.

I z  m ors k e vode z la to .

íz Londona javiju da Snell mernika 
niegovo iznaáaáőe, da iz morske vode bude 
moguői zlato stvoriti vu celim varaáu sad 
od toga biva najvekái spomenek. Snell celo 
svoje Zivlenje, na ovo iznaáaáőe je bil obr- 
nul, postige! je to da iz jedne tonne morske 
vode jeden gram zlata moguően je napre 
postaviti i na to potrebni stroáki neznaáaju 
viáe, как jednoga cekina njegova deseta 
stran vrednosti. Ako na velikom ovo pri- 
pravlenje bude se uspjesilo, onda vu zlatu 
jako velika prememba bude nastala po ce
lim svetu. Vu morje je najme zlato razta- 
jeno как i sol.

— Тейко doSel je na zbiranja dotiőno 
mesto na veőer ob 10 vuri. Sglasoval je i 
ide dimo. Zatim si legne dőli i poslie pol- 
noői je vumerl.

R radijivost.

Iz Szentendreja javiju, da prevzetni 
zloöinci po noőnom vremenu odkopali su 
sad ni davno preminjenoga Luppa Petra 
bivSeg orsaőkog zastupnika, groba van su 
vzeli raku, spotrli su i vu sveőanoj opravi 
iz pokopanoga mrtvoga tela vsega drágulja 
i kajkakvo drugo drago dugovanje su spo- 
krali i isto opravu su takaj odnesli. Mrtvo 
telő őisto golo naáli jesu v jutro poleg gro
ba. Zandarstvo je laki poőelo traZili groba 
pogrdjene greánike, kője veő drugi dán us
pjesilo se im i takaj i prijeti. Cervenka bil 
je najmre pomaziiske obőine pastir i ovoga 
njegov áogor Korfanta potepuh. Obodvojica 
bili jesu tamo na Luppija njegovom spre- 
vodu i znali jesu, da pokojnika vu njégovu 
raku peneze i drugo kajkakova vrednost 
vu sebi zadrZavajuőe stvari takaj deli jesu 
nuter. Obodva zloöinci pripoznali su svoje 
őinenje i veő prek su nje i predali takaj 
fiákaliatu.

R a zb o ju o st po belim  dnevu .

Sin rí po zbiranja.

Od őudnovitoga pripeőenja donaáa glasa 
brzojav iz Budimpeáta. Cvilinger Manó peöni 
fabrikant koj na Andrassy-ut zvanim mestu 
ima svoju trgovinu, jako beteZno leZal je 
na svojom stanu. Na zbiranja dán stane se 
iz svoje postelje, iz tim nakanenjem da ide 
glasovat na Vazsonyia. Kad se odpravil tak 
je til rekel jako betelni stari őlovek svo- 
joj tuvaruáici.

— Cutim da vumreru nego prvle hoőu 
sglasoviti na Vazsonyia.

Proli jednoj gospodski Zenski öve dane 
po belim dnevu drzovito razbojnu napad 
naőinil je jeden zloőesti fák in vu Budapesti 
Dragonitz poátarskoga őinovnika йена ravno 
kad se prama domu bila odpravila na Haj- 
par zvanim putu najedenkrat samo jeden 
fakin stane pred nju, stane, noZa vzerne na 
Crvo i na nju za vikne:

— Dajte sim svoje peneze i vu obraz 
se njoj smeje. Dragonitza se hotela vugnoti 
pred njem. nego on medjutim pred nju ar 
drugaő vas prebodnem iz ovim noZom.

a najbolje рак, как bi dobiti nazaj svoju 
kaporu.

I tu áe poőne nevarnost Klopotec Fer- 
dínanta.

S prefriganom svojom pametjom je 
fletno nastojil naőina, po kojem sigurno. 
more zajti do svoga cilja. Uspeha je zasi- 
gurnoga zel i zato muprije je pieporuőeno 
ga stana vu Spongya vulici poglednul. Так 
műhelj (radionica) zaisto lepái i boljái bil 
od prveáega, а к tomu joá za sto forinti 
jeftineái. I odmah se je pogodil za njega, 
odove minute dveh müheljov je bil arendator.

Drugi den je Klopotec jednoga kuná- 
noga trogara pozval к sebi, как vu Beg- 
njec plemenitim varaáu na vsakim voglu 
kője vulice moremo najti jednoga — ali 
dva s plavami kaparni na glavi i s nume- 
rum na kapi, i s takvim trogarom se stiha 
spominal onda dugó.

Trogara je s ovim pitanjem primil: 
»Jeli hoőete priatelj őez jednu vuru pet 
ranjáki ZasluZiti?» — Troga je dakako ? 
veseljem ponudil svoju nasluZbu i őekal je 
zapoved. Da kaj mu je rekel Ferdinand, to 
se bude odmah vidlo ali i lo je sigurno, 
pa s Zegetljlvírn stvarjum ga je obtráil, jer 
su dugó skup áepetali.

Plavo kapasti vitéz je onda fletno po- 
őel zvráavati svoju zadaőu. S na klafter ve- 
likimi koraki se je poZuril к v Óra-vulici 
bivdoj hiZni gazdarici, pri kojoj se je v sil- 
nim poslu odmah javil.

— Milostiva vu ime jednoga pohiZlva 
fabrikanta sem doöel, koj bi njivoga podru- 
m& rád na rendu zeti.

— Zamudili ste — véli starica — veő 
vun dani podrum.

— Kvar je to! Pak mojemu gosponu 
nebi bilo öuda dali za njihov stan na Ijelo 
äeststo forintov.

— Seststo torintov?! . . . Aj, aj, pria- 
lelj, zakaj niste predi doáh? . . .  Ja sem za 
400 forinté dala vun pred nekojem dnevn

— Komu? — pita znatiZeljno trogar.
— To mu je adress: »Klopotec Fer

dinand, kemiőni fubrikant.»
Trogar je na te reői skoőil z mesta.
— Kaj onomu nevarnomu öloveku? 

Im njemu po celim varaáu niáői neőe dati stana!
Vezda je red bil starici se prestraáiti 

i äiroku gledati.
— Prosim vas govorite — veli s pre- 

straáenim obrazom starica — kaj znate?
— Samo tuliko da je nevarni őlovek 

Dmamila i druge nevarne stvari fabrikera, 
tak da Zellari nili jedan hip nisu sigurni 
gda budeju grozno v zrak odleleli.

Gazdarica je skorom omedlela. Po jcdni 
strani se bojala, a po drugi slrani zada bi 
bila dvesto forintov viäe rende dobiti.

— Bog moj, Beg moj si je zdihavala 
— kaj budem? Kak bi se mogla reáiti toga 
őloveka?.

— Naj mu daju nazaj kaporu.
— Ali je zeme nazaj?
— Traba probati!
— To je istina. Próba — i sreőa.
Zatim trogar nije imel viáe posla, dak-

le je odiáel. A Ferdinand рак je za pol 
vure dobit glasa od gazdarice, da odmah 
naj к njoj dojde.

— Gospa iz prvine nije hotela ovo 
vőiniti nego kad je vidla da se ga nemre 
reáiti, vu svoj йер segne i préda njemu 
svoju moánju Razbojnik odpre moánju i 
videői da vu njoj sveskup 2 korune i 40 
fillerov ima, stim nije bil zadovolen, nego 
gospoje njezine ürese takaj je potrebuval. 
Dragunitza se plakali poőela i jeden za dru- 
gim poőela je dole njemati svoje ürese je
den zlat lanac, jeden par oringlov i dva 
z!ate# prstane. Fakina njegova drzovitost 
med’utim nije poznala hatara i sad veő 
nato je hotel presiliti Dragunicu, da ávojega 
premnatoga kepenka takaj njemu préda, na 
usprkos sve njezine műibe nije hotel odstu- 
piti od svoje namjere. Gospodska Zenska 
nato za pomoő poőela jo vikati, na áto se 
fakin bil prestraáil i odbeZal je. Redarstvo 
traZi sad drzovitoga razbojnika.

C rn i krum per.

Ovaj krumpir od zvuna je tak crni 
как smola, od znutra pako je temno crven. 
Ovo novo fele bilje su iz JuZne Afriké do- 
nesli i buduő je joá jako redki i viáeáu ce- 
nu takaj ima, neg naveden krumpir. Osobito 
mesto áalate ga hasnuju. Тек njegov se пе
ка rnalo razluői, od navadnoga naáega krum 
pira téka.

Izg u b ie n n  sr e b e r n o  d r ia lo  im ajuéa  
b a t ina.

Kovács Rezső prilockoga velikoga sud- 
ca na ablegata zbiranja veőer |edna crno- 
manjasta njegova iz tvrdoga dreva batina 
iz srebernim za vinjenim drZalom vu zavi, 
njenirn drZalom vu zavinjenim drZalo na 
kraju forme slikom, vu kője K. S. slove i 
spetimi granami koruna je vu nju vceplena 
negdo je odnesel, Koj bi od batine, aii gde 
je kaj znal, naj javi pri őakoveőkoga kotara 
velikem sudcu.

— Dobil sam )u! — si je popévá 
Ferdinand i ne dugó je tani bil pri star 
gospe. Da on niti nije átél őuti od toga da 
bi kaporu nazaj zel. Toga nega! jL-den tr- 
govaőki őlovek nemre sí podjeduom preme- 
njavali naslov svoj. Drugo pák on je vec 
na glas dal svojim vrednim kupcom svoga 
novoga %tana.

— Ali prosim oni su nevarni őlovek!
— se molila gcspa.

— Nikaj! neprimam pregovore.
— Zaradi njih budu svi Zellari mi 

skoöili.
— Nemrem pomoőti!
— Bi njim dala kaporu na kaporu 

samo najmi daju slobodu na műhely Klo
potec Ferdinand je nato gori zdigel glavu.

— Как su zvolili reőti? Zakrijeju ka
poru ?

— Z drage volje je opetuvala dovica
— samo naj se nedoseliju к meni. Klopo
tec Ferdinad se tak naőinil, как da bi si 
dobro premiáljaval stvar. Jeden hip zamiá- 
Ijaval stvar. Jeden hip zamiáljeno je gledal 
pred se dőli i onda najedenput veli:

— No pák naj daju sim te osemdeset 
forinté!

Gazdarica je nje pripravno dala.
— Sluga pokoran! — veli zdobrom 

voljom nevarni őloveki s penezi je fletnon 
odiáel.

1 od potlam nije vidla dovica toga fa
brikanta pohiZtvah je zabadava őekala, koj 
njoj je dvesto forinté viáe obeőal rende.

M ajczen  Ferencz.





39 9z. végi*. 1905.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bír. végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiró- 
ságnak 1905. évi V. l./l. sz. végzése foly
tán Dr. Zakál Lajos perlaki ügyvéd által 
képviselt Perlak nagyközség felperes részére 
Gáspárics Vincze alperes ellen 1189 k. 23 
f. tőkekövetelés s jár. erejéig elrendel kie
légítési végrehajtás folytán alperestől lefog
lalt és 2400 k. becsült ingóságokra a perlaki 
kir. jbiróság 1904. V. 1./2. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglallatók követelése erejéig is, arneny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán a perlaki nagyven
déglőben leendő megtartása határidőül .

1905. éli február hó 16-lk napjának d. e. 8 órája
kitüzetik, a mikor a bróilag lefoglalt ven
déglő berendezések, bútorok slb. s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Perlak, 1905. évi január 31. 879

5336 tk 1904.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktor
nyái Szent Ferencz rendű zárda végi ehajtató- 
nak Kipke István Csáktornyái lakos végre
hajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében 
a kérelem következtében a kielégítési árverés 
1600 kor. tőke, annak 1903 évi márczius 
hó 5-től járó 7% kamaitai 13 kor 60 fill 
végrehajtás kérelmi, 16 kor. jelenlegi és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett a 
végr. t. 144. és 146. §. értelmében elrendel
tetvén a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területén lévő, 
Csáktornyái 1135. tk. 48/b/2/b hr. sz. a. 75. 
□-öl belsőségből és épületekből Kipke 1st-1 
vánt illető fele része 1718 kor. becsértékben 

1905- évi márczius hó 4. napján d. e. 10 órakor 
a Csáktornyái kir. járásbíróság tkvi hivatalá
nál dr. HajósL Ferencz ügyvéd vagy helyet
tese közbenjöllevel megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
171 kor. 80 fill.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 6% kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok 9zermt.

Kir. jbiróság, mint tkvi. hatóság. 880
Csáktornya, 1904. deczember 22.

5335 tk. 904.
Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Strahia 

' Testvérek Csáktornyái bejegyzett czég végrehaj
tatnak, Vak Mihály zrinyitalvai lakos végre
hajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében 
a kérelem következtében a kielégítési árverés 
132 kor. tőke, annak 1901 évi junius hó 
1-től járó 5% kamatai, 35 kor. 90 fill, per, 
17 kor. végrehajtás kérelmi és 12 kor. 
jelenlegi valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végeit a végrehajtási tör
vény 144. és 146. §. értelmében elrendeltet
vén, a nagykanizsai kir törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területen lévő 
zrinyifalvi 156 tk. 8/b hr. sz. a. 318 D-öl 
területű belsőség 110 kor., 155/e/8/a hr. sz 
a. 600 D-öl területű legelő és erdő 28 kor., 
57/b hr. sz. a. 494 D-öl területű szántó 256 
kor, 69/a/l hr. sz. a. 672 D-öl területű 
szántó 84 kor., 58/b hr. sz. a. 413V* G-öl 
területű szántó 40 kor., 160/b/l hr. sz. a. 
600 D-öl területű rét 286 kor. és 160/5/1 
hr. sz. a. 600 D-öl területű rét 200 korona 
becsárban

1905. évi márczius hó 3. napján délelőtt 10 órakor
a zrinyifalvi községházánál dr. Hajós Ferencz 
ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. 

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%‘át készpénzben, vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig: 
11 kor., 2 kor. 80 fill.. 25 kor. 60 fill, 8 
kor. 40 fill, 4 kor., 28 kor., 60 fill, és 28kor.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5% kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo 
zatok szerint. 881 |

Csáktornya. 1904. deczember 22. 
70/1905. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közbirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1904. évi Sp. II. 185/3 számú vég
zése következtében Dr. Hajós Ferencz Csák
tornyái ügyvéd által képviselt Branilovics 
Miklós dráva óhidi lakos javára Polonies 
György kedveshegyi lakos ellen 580 korona 
s jár. erejéig 1904, évi november hó 11-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 660 koronára becsült 1 üsző, 5 
sertés, 1 pajta. 1 sertésól, 1 szekér, széna 
és falevélből álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
járásbíróság 1905. V. 38. számú végzése 
folytán 580 korona tőkekövetelés, ennek 
1903. évi január hó 1. napjától járó 6% 
kamatai, és eddig öszszesen 35 kor 10

bérben biróilag már megállapított költségek 
rejéig, Kedveshegyen alperes lakásán leendő 
szközlésére

1905- évi február hó 18. napjának délutáni fél 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-; 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-! 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1905. évi február hó 
13 napján. 879.

eteő  peceí rubafeető ee vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán.

ДТ"an szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csak- 

tornyán и W lnssics Gyula u tczn  
95 szárm i S töger József f éle házban

fiókm űhelyt
nyitottam.

Mindennemű férfi-, női-, és gyer
mekruhát, függönyöket, bútor
szövetet, dísztárgyat a legnagyobb 
gonddal és szakavatottsággal tiszlitok 
és festek.

O lc s ó  á ra k !
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b pártfogását kérve 
maradok

teljes tisztelettel

Ше(вг Ignácz
rubafeető ee vegyítísztító 

873 3-10 f i  intézet tulajdonos, f i

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arezot, a puha sim a  

arezbőrt és üde rózsás a re z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le
LILIOM TEJSZAPPANNAL

(Védjegy : 2 bányász.)

B e rg m a n n  & C o . Dresden ésTeschen a/K. 
gyárából.

Kapható Csáktornyán S tráh ia  T e s t
vé rek  füszerkereskedésében.

Darabja 8o fillér. 821 10_ S(,



A „Csáktornyái tárházak részvénytársaság‘
közhírré teszi, miszerint f. é. február hó 28-án d. 
u. 2 órakor Csáktornyán a társaság helyiségében

XIII. rendes évi közgyűlését
tartja meg, melyre a t. ez. részvényeket tisztelet
tel meghívja.

Azon részvényesek, kik ezen megjelenni óhaj
tanak, kötelesek részvényeiket a még le nem járt 
szelvényekkel együtt a társaság pénztáránál letenni.

Az alapszabályok értelmében a felügyelő-bi
zottság által megvizsgált mérleg annak jelentésével 
együtt nyolez nappal a közgyűlés előtt Csáktor
nyán a társaság helyiségében betekinthetés végett 
közszemlére kitétetik.

Csáktornya, 1905. február 12-én.
Az igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. ) Jelentése az igazgatóságnak és felügyelő-bizottság

nak az elmúlt üzleti év meneteléről az 1904. évi mérleg 
bemutatása, a tiszta nyereség megállapítása s annak felosz
tása, valamint az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 
a felmentvény -megadása.

2. ) Az alapszabályok értelmében lelépő igazgatósági 
tagok újbóli megválasztása.

4.) A felügyelő-bizottsági tagok megválasztása.
883 1 - 1

Dunántúli Közművelődési Egyesület

SORSJEGYEI
1284 n y e re m é n y  é rté k e

60.000 kor.
80' ’ 8 1 főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona érték.

2 fönyeremééy 10.000 korona érték.

1 drb. éra 1 kor. 11 drb. ára 10 kor,

Húzás 1905. márczlus hú 11-én
Kapható mindenütt és a Cultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd-u 2

Vidékre viszonteladók kerestetnek.



Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a |
v ,. . - ,»  RÉTHV-féle

pemetefű cznljorl(Ml!|
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel| 
sok haszontalan utánzata van 

I doboz 6 0  fillér. - «  
Csak RÉTHY-félét fogadjunk éli

®  8 zelbajtó ee fájdalomceUlapitó 's

bódanycsőppek
étvágygerjesztő és az emésztést clő- 
í<33 iá —24 mozdító háziszer.

Egy üveg ára  1 korona.
2 üvegnél kevesebb (2 kor. 50 fiIi. 
utánvét) postán nem küldetik. Kapható:
B ittner Gyula g y ó g y szertá ráb an  

Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)

Egy jó erkölcsű íiu

t a n u l ó n a k
felvétetik

M tiy e r s c s a k  í t é l  ti
VcgyejljerísHcdöflmi

C S Á K T O R N Y Á N .

Я  műtrágyák elterjedése, egy nagy nemzetgazdasági faktor, mely a takarékos egyes
nek módot ad nemcsak a válság leküzdésére, de a biztos vagyonosodásra is. Я 

termelés fokozásával fokozzuk az egyesek vagyonát, az egyesekével a hazáét.

Tisztelt szílöbirtokosok és
flQ7rl9Íífl I á  tavasz az ajtó küszöbön (juLllűllll I van. A munkálatok nemso
kára megkezdődnek. Törekedjünk a múlt évi 
rósz termést ez évben dús termessel pótolni, 
ami a műtrágyák használata által köny- 
nyen elérhető.

Ajánlom tehát mindenkinek, hogy trá
gyázza retjeit, földjeit, szoléit es kertjét 
az én „ G l ó b u s ” műtrágya-keverékeimmel, 
melyek 20 évi gyakorlati kísérletek alapján 
vannak összeállítva, és a melynek tényleges 
nagy baszonbozataláról már a rnult esz
tendőben több mint 700 gazda, részint Muraközből részint 
Horvátországból kísérletek által meggyőződött.

Ép úgy tudatom a n. t. közönséggel, hogy nálam minden
nemű lóhere, jó fajta fű, fehér árpa, nehéz zab, bácskai búza, 
muraközi és amerikai kukoricza stb. gazdasági és kerti 
magvak kitűnő minőségben és olcsó árak mellett kaphatók.

f ^ T *  Műtrágya-keverékeim árai a következők:

Postuvani gospodari!
Protuletje se prebliÉava a polsko delo 

oCe na skorom poCeti, d a j t e  Gospodari trsi- 
mo s e , d a  si proste zloCesto leto z jednorn 
dobrom í rodnom godinom na mirimo, a 
to lebko mo2emo dospeti ako budemo po- 
trebuvali umjetnoga gnoja (praha).

Ja dakle svakomu na najtoplije prepo- 
rucam da si zemlje, senokoée, gorice í 
domace vrte s rnojim glasovitim „Gl ó
b u s ” prahom pognoji od kojega velike 

su vec u proáloj godini blizo 
700 gospodari iz Medjitnurja pa iz Hr- 

vatske se osveduóili.
Takaj vám dajem na znanje, da se kod mene sieme 

svaké vrsti detelice, dobre trave, banatske póenice, teéke 
zobí, bieloga jecmena, medjimurske i amerikanske ku- 
ruze I t. dalje za lal peneze dobiti mo£e.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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