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Л lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyillterek és hirdetések.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EltftMtfci árak:
Egész évre . . . .  8 kor. 
Fél é v r e ............................4  kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Kgyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán szánittatnak.

Nyilttér petitsora 50 fillér.

Felelős szerkesztő: Főszerkesztő:

DÉKÁNY MIHÁLY MARGITAI JÓ ZSEF.
Küuló ée laptulaj do nos:

STRA U SZ SÁNDOR.

A gyümölcstenyésztés megvédése 
a szárazságban.

A gyümölcstermés számos ellensége 
közé tartozik a szárazság is, de kevés ellen 
tudunk oly biztos óvszert, mint az aszály 
ellen.

Mikor a termés hullani kezd, a nélkül, 
hogy féreg vagy gombabelegseg bántaná, 
biztosra vehetjük, hogy a fának nincs ele
gendő nedvessége, vagyis, hogy a legfőbb 
táplálékban, a vízben szűkölködik.

Ha ezeket a jeleket látjuk, úgy vegyük 
mintha a fa azt mondaná: gazdám adj vizet, 
mert szomjazom, nem tudom termésemet 
táplálni s elpusztulnak s nem éred meg 
annak piros mosolygásál. Л gondos gazda, 
a ki fáit szereli megérti, e jelekből a la 
néma, intő szavát s vizet ad, a gyükérzel- 
nek, mint a koronának, vagyis a leveleknek.

A íialal fáknak, melyek gyökerei még 
nem hatolnak sem mélyre sem messzire, 
kibontjuk a lövet s annyi vizet öntünk oda, 
a mennyit a föld csak eltud inni. Azután a 
kibontott földet ismét helyére kell huzni.

A nagy fákat is meg lehet ezen módon 
itatni, de hogy eredménnyel is járjon, akkor 
a koronájuk egész alját löl kell bontani, a 
mi nemcsak hogy munka, de olykor kivi
hetetlen is, ha a fák olyan területen vaunak, 
melyet nem nyílhatunk ki, melyen nagy 
gödröt nem áshatunk. Fölösleges is azl 
tenni, hisz a gyökerekhez másképen is ju t
tathatunk vizet.

Fő dolog az, hogy a viz oda kerüljön, 
ahol a fölszivó gyökerek vannak. Ezek pe
dig rendesen ott vannak, a hol a korona 
csurgása van, tehát a korona csurgásához 
kell a víznek utal nyitnunk.

Ezt kélféleképen leheljük. A korona 
csurgásában, vagyis a meddig a korona ki
terjed 2 0 — 30 cm. széles 4 0 — 50 cm. mély 
körárkot ásunk, ha ez sem lehetséges, akkor 
ugyancsak a korona csurgásában fél vagy 
1 méternyire egymástól a fenli mérték sze
rint lyukakat ásunk, vagy ha ezt sem te
hetjük, akkor vasruddal csinálunk, de egy
máshoz sűrűbben, miután igy a lyukak ter
jedelme kissebb, kevesebb vizet képes elinni.

A vasruddal vert lyukaknak az az elő
nyük van, hogy az egész öntözési idő alatt 
nyitva, illetőleg cserepekkel befödve tarthat
juk, többször használhatjuk, anélkül, hogy 
újra kellene csinálni. Megjegyzendő, hogy a 
lyukakat minden évben más helyen kell 
verni.

Az öntözési időszak alatt a körárkot 
sem kell betakarni, nem is volna célszerű, 
hanem egyszerűen félig érett trágyával töm
jük be, a mivel a iát meg is trágyázzuk és 
csak az utolsó öntözés után huzzuk rá a 
földet is. Az ilyen körárok a fára nézve 
akkor is előnyös, ha nem kell őnlözni mert 
könnyebben juttatja a csapadékot a gyö
kérzetnek.

He miután a jóból is megárt a sok, azl 
önlözésben is kell mértéket tartani.

Miután 2 — 3 hétben bőséges az öntö
zés, a szerint a milyen nagy a szárazság, 
kivételesen minden héten egyszer elégséges, j 
De az öntözést csak augusztus derekáig 
szabad folytatni, mert a későbbi öntözés a 
fa érését lassítja, a korai fagyok kárt tehet
nek benne és a gyümölcs, túlságos önlözés 
következtében könnyen megromlik, nem lesz 
tartós.

A iák öntözését is, mint miden hasznos 
öntözést este végezzük, mikor már a nap 
ereje, a hőség hanyatlóban van. A gyenge, 
fejlődésben elmaradt fák öntözéséhez két 
Ízben keverjük trágyalevet.

Az üldözés nemcsak a terméssel meg
rakott és elmaradt yenge fáknak használ,
— hanem aszály gidejében az ujcnnan 
kiültetteteket is megvédi az elpusztulástól.

Az öntözés igen jótékonyan hat a fára, j 
mert élénkíti és a gyümölcsöt szépre lej- 
leszti, ha nyáron át gyakrabban a koronát
— de csak nap nyugta után — friss, tiszta 
vízzel jól megfecskendezzük. A fecskende- 
zés után megtisztul, felüdül a fa és még 
azt is állítják gyümölcskerlészeink, hogy 
távol tartja a férgeket, mert azok a hideg 
zuhanyt nem nagyon kedvelik.

így az öntözéssel megvédhetjük a iát 
s a termés szépségét s minőségét tetemesen 
emelhetjük, ne mulasszuk el tehát azt al
kalmazni mindannyiszor, a hányszor szük
ség van rá.

S z e n t e l i  D e z s ő
gazil. szaktanár.

A Csáktornyái postapalota ügye.
A tervezett postapalota emelése tárgyá

ban a képviselőtestület m gdöllnek tekinti 
azon alapot, a melyen a í. é. február 22-iki 
közgyűlés a 4000 К évi bér melleit való 
építkezést megszavazta, még pedig egyrészt 
az építkezési anyagoknak időközben történt 
tetemes árszökkenése, másrészt a bérviszo
nyoknak azóta való rohamos emelkedése, 
végül pedig a pénzviszonyoknak is váratlan 
megdrágulása következtében — Mert amig 
— a még tavaly nyáron készült, s csak 
utólag ez évi kelettel ellátott 60657 koronát 
kitevő építkezési költségvetésnél majdnem 
20 % _os engedmény volt az akkori viszo
nyok közepette remélhető, addig azóta gyö
keresen megváltozott viszonyok következté
ben ezidő szerint szakszerű felülbírálás alap
ján a legjobb esetben 5 % , vagyis 3328 К 
engedmény lenne várható, miáltal az épület 
emelése legalább: 57328 koronába kerülne.

Ezen oknál fogva állott a községi kép
viselők nagy részénél az építkezés iránt 
aggodalom elő, annyival is inkább, mert a 
községi pótadózás eddig még nem volt fokra 
emelkedett, miért is a f. é. julius 11-iki

közgyűlés kebeléből bizottságot küldött ki 
azon utasítással, hogy szakerők bevonásával 
minden irányban alaposan tegye a dolgot 
tanulmánya tárgyává.

A bizottságnak erre vonatkozó jelentése 
szerint mindenek előtt a jelenlegi állapot 
hozamai voltak megállapilandók. Ez szerint 
a községnek 1557 К bérjövödelme van je 
lenleg azon épülete után, —  amelynek 
helyébe a posta palota felépítése terveztetik, 
e jövedelmet 289 77 К adók és 200 К ta- 
larozási állag összesen 4 8 9 7 7  К kiadás 
terheli, miáltal 106723  К az épület tiszta 
haszna; ha most ehhez hozzászámillatik az 
építéshez szükséglendő 57328 K-nak. mint 
takarék beiéinek a z 5 % -o a  kamatja 286b К 
úgy összesen 3933 23 К összhaszon áll elő.

Ezen eredménnyel szemben az építke
zés esetén a következő hozamok mutatkoz
nának:

1. az első 8 adómentes évben 4000 К 
a posta állal beígért évi bér, amelyből 573 К 
megyen le tatarozásra (szakvélemény szerint 
1 %  az építési tőke ulán) 3427 К ma
radna tehát liszta hozamul, vagyis a jelen
legihez képest 506 23 К hozamkevesebblet 
állana elő; •

2. a 8 évet kővelő adóköteles években: 
4 0 0 0 К a posta által beígért bér, amelyből 
672 К adókra, 1146 К tatarozásra (2 %  
az építkezési tőke ulán) összesen 1818 К 
vonandó le, miáltal 2182 К maradna liszta 
hozamul, vagyis a jelenlegihez képes 175Г23 
К hozamkevesebblett állana elő.

Ha tehát az a cél, hogy a községet 
károsodás ne érje, úgy:

1. a 8 adómentes -évben: 4000 a 
hiány: 506 23= 4506*23 K;

2 a 8 ével követő években pedig 
4000 +  a hiány: 1751 23 К +  ezen hiány
nak megíelelő adótöbblete:353 6 1 = 6 1 0 4  84 К 
képezheti a minimális évi bért.

Szakszerű számítás alapján ezen kétféle 
(4506 — 6104) bérösszegnek állagos közép
bére:

20 évre 5273 К
50 » 5534 К: azontúl 6104 К.

Miután azonban a község — ha az 
ézilkezés esete áll be —  az építéshez szük
séglendő tőkének bank kölcsön utján való 
beszerzését határozta el — (miután kész
pénz tőkéjét egyéb eshetőségeidre tartja fenn) 
— s mert a beérkezett ajánlat szerint a 
bank a kölcsönt 95-ös árfolyammal folyósí
taná, még pedig:

20 évi törlesztési tartamnál 790-es
50 » » » 645-ö s

annuitással, úgy szakrerü számvetés alapján
20 évi állagos középbéreül 6814 К
50 » * 6145 К;

azontúl 6104 К lehetne a minimális évi bér.
Ezen eredemények alapján a közgyűlés 

tekintettel arra, hogy a község bizonyos 
mértékben mintegy erkölcsi obligóban van



a kincstárral szemben, miután —  bár a je 
len viszonyoknak már meg felelő alapokon 
— a posta által beígért 4000 К évi bér 
mellett való építkezést már megszavazta, s 
hogy a kérdéses telken előbb-utóbb amugyis 
építkezni kellene, végül mert már szépészeti 
szempontból is az építendő palota mélló 
díszére lenne városunknak —  odahatározott, 
hogy ez épilkézés eszméjét végleg nem ejti 
el, hanem hiven azon elvéhez, mely szerint 
sohasem riad vissza áldozatoktól akkor, a 
midőn arról volt szó, hogy városunk fejlő
dése kőzépépületck emelésével is előmoz- 
dittassék —  hajlandó a posta részére a pa
lotát a fent kiszámított 6814 K, illetve 
6144 К évi minimális bér mellett —  tehát 
minden nyereség nélkül megépíteni.

Hajlandó lenne a község egyúttal arra 
is, hogy a kérdéses telket a kincstárnak 
20000 К leltári értékben eladja, esetleg kí
vánságára törlesztéses visszafizetés mellett is,

Az ezen eredmények alapján teendő 
ajánlatot a község magára nézve ez év 
végéig tartja kötelezőnek, s amenyiben addig 
az ügy véglegesen nyélbe nem üthetnék, 
úgy azt végleg eleitettnek fogja tekinteni.

K Ü L Ö N F É L É K .

A Csáktornyái takarékpénztárak egyesülése.
E cim alatt megjelent múlt számunk- 

beli közleményünkre helyre igazit ist, illető
leg a közleményben foglaltaknak a megcáfo
lását célzó terjedelmes iratot kaptunk Weisz 
Miksa úrtól a Csáktornyái takarékpénztár 
főkönyvelőjétől, a melyet egész terjedelmé
ben nyilvánosságra hoznunk lapunk terje
delme nem enged, de erre nics is szükség, 
amennyiben a helyreigazítást célzó közlemény 
első nagy része a szóban levő dologra nem 
tartozó s tisztán a beküldő személyi szim-; 
páthiájának a megnyilatkozása az osztrák-1 
nagyar bank nagykainizsai fiókja főnöke 
iránt. Ugyanezen részben a beküldő a bank
főnök urat egyúttal védelmébe veszi azon j

állítólagos támadások ellen, a melyek la
punk jelzett közleményében és a Zalai 
közlönyben hason cim alatt a bank főnök 
ellen irányultak. Hogy a jelzett közlemény
ben ilyen nincs, azt a közlemény minden 
olvasója tudja, de nem is volt annak a köz
leménynek semmi tendenciája sem egyes 
személyek ellen, hanem tisztán a címbeli 
dologra, mint a melynek a megvalósítása 
érdekében mozgalom indíttatott, hívtuk fel 
a közönség figyelmét saját érdekében. Hogy 
pedig ebbeli közleményünkben mennyire 
igazunk volt, és hogy ezt az egyesülést 
vannak a kik óhajtják s annak érdekében 
még ma is dolgoznak, Weisz ur hozzánk 
küldött iratának a dolog lényegére tartozó 
eme részében minden kétséget kizórólag 
elismer:

»Amióta ellátogat hozzánk Csáktornyára, 
majdnem minden látogatása alkalmával szóba 
hozta miszerint neki kedvenc eszméje volna a 
a három takarékpénztárt egyesileni. Mindinkább 
foglalkozván az eszmével ez idén felkért engem és 
Fejér Jenő kollegámat is, hogy dolgozzunk ki egy 
tervezetet, melynek alapján a fúzió kérdés oksze
rűen megoldható lenne. Fejér kollegámnál, nálam 
is készen van egy olyan tervezet. Ezen tervezetek 
hogy menyiben egybevágók vagy elütök egymástól 
magunk se tudjuk, mert mindenekelőtt arra lenne 
szükség, hogy a három takarékpénztár igazgatóság 
elvileg jelentse ki, hogy a mennyiben a kérdés 
megoldható lenne a nélkül, hogy egyiknek vagy 
másiknak érdekei csorbát szenvednének, a fúzió 
mellett vannak. Ez ideig ily kijelentés még egyik 
igazgatóság részéről sem történt, ma pedig ily 
elvi kijelentés hiányában minden idevágó közle
mény csakis üresen csépelt szalmának minősíthető.*

W e is z  M i k s a
a Csáktornyái tkrp. r. t. főkönyvelője.«

Hát ez a nyilatkozat, a mint látható, 
nemcsakhogy nem cáfolja meg a szóban 
forgó közleményünk tartalmát, hanem azt 
nyilvánosan beismeri, s igy ha üres szalma 
cséplés történt, úgy azt csakis Weisz ur védő 
irata teszi, mert mi is lehet az olyan hely- 
reigazitás és védés, a mely nyíltan beismeri 
azt, a mit megcáfolni akar.

Ezen a mi állításunkat megerősítő, nem 
pedig cáfoló nyilatkozat után ismét csak 
azt mondhatjuk, hogy minden hivatott egyén

inek teljességéből kell küzdenie a nyilatko
zatban is elismert és még mindig aktuális
nak mondható takarékpénztári egyesülés 
ellen, mert ez a fervezelt egyesülés sokkal 
rosszabb és rombolóbb gyümölcsöket rejt 
a méhében, mint a mit az fölületes gondol
kozás mellett is sejtett.

Most egyelőre a múlt számunkban fel- 
hozzatakon kívül újabb érveket nem soro
lunk fel az egyesülés ellen, de ha annak 
szüksége mutatkozik, még vissza térünk e 
tárgyra.

—  Szent István napját az első magyar 
király emlékéhez mélló módon ünnepellek 
meg Csáktornyán is. A község középületein 
a nemzeti trikolor lengett, délelőtt 11 órakor 
pedig a róm. kalh. templomban ünnepi nagy 
mise volt melyan a hatóságok, testületek és 
magánosok nagyszámban voltak jelen. Az 
ünnepi misét ez alkalommal az előző idő 
beliektől eltérőieg három pappal végezték a 
barátok, a mi a jelenvoll hazafias magyar 
közönséget igen kellemesen érintett. Ezt az 
uj házfőnök hazafias felbuzdulásából folyólag 
önmagától rendelte el. A misét Roszman 
Róbert házfőnök mondotta két szerzetes 
lelkész társa segédletével és mise alatt 
Vargha Volfgang hitoktató adott elő hazafias 
egyházi dalokat, a mise előtt ugyancsak 
Vargha Volfgang hazafias szent beszédet 
tartott a templomban.

Belicán Szent István napján az ünnepi 
nagy misét a vidéken időző dr. Vucskics 
Gyula szentszéki ülnök, Nagyvárad újvárosi 
esperes plébános mondotta s a  kántor »Hol 
vagy magyarok tündöklő csillagja* kezdetű 
régi magyar egyházi éneket énekelte. Mise 
előtt tíaranasics György helyettes plébános 
hazafias egyházi beszédet intézett horvát 
nyelven az egybegyült horvát ajkú lakossághoz.

—  A király születésnapját ez évben is 
a szokásos kegyelettel ünnepelték meg az 
országban s így Csáktornyán is. A közé- 
épületéket fellobogózták s ünnepi istentisz
teleteket tartottak. Az ulánus kaszárnyában 
tábori mise volt, melyen a Csáktornya kör-

az anyái és a fiút bizalmukban, szeretelökben 
és érzelmük odaengedésében egymástól elválasz
totta; most az anya az uj cárnak hódolni és benne 
urát elismerni jött.. Ezentúl ő nem csak anyjától, 
családjától, hanem az emberiségtől Í3 el lett, sza
kítva; mert a kormányzás átka az uralkodók 
elszigeteltségében rejlik.

Sándor lelke mélyéig megrendülve tért vissza 
hogy erőt vehessen érzelmein, szüntelen az hang
zott vissza lelkében: »Uralkodó vagy, működjél! 
A jelen és a jövő idő szigorú birákként álltak el
lenében, s oldalán nem volt egy hti barát, nem 
tanácsadó, kibe bizalmát helyezze. Erről a rette
netes éj eléggé tanúskodott.

Mosolygó arcok környezték atyja koporsóját, 
sőlt a kikkel jó t tett, éppen azok iparkodtak 
feltüntetni, milyen kévéssé sajnálják jótevőjük 
halálát.

A közömbös lötneg közt mégis feltűnt egy 
alak, mely a busongó fiúval atyjáért könyeket 
hullatott és Sánd >r ez alakban egy hü szolgát, 
egy háladalos embert fedezett fel ama számtalanok 
közt, kiket Pál jóságával elhalmozott, ez Arakl- 
sejew volt.

Sándor sohasem felejletette el, mily jótéko
nyan hatolt szivére ebben az órában e hü szolga 
könyhullatása. Araktsjejew lelt bizalmának embere 
és az maradt eg?sz haláláig.

Most Európa valamennyi udvarához futárok 
küldettek, a világnak e nagyszerű drámát jelen- 
tendők, mely Oroszországban végződött és bármi
lyen sürü lepelbe burkolták is az eseményt, a 
gyanú mely az előzményekből Ítélt mégis fölfe
dezte a valót és bármit hireszteltek is a hivatalos 
közlemények felőle, azért az egész világ tudta, 
hogy Pál cár erőszakos halállal mull ki.

T  Á R C  A. _
E g y  O r o s z  é j .

(Vége.)

— Kérem felségedet, nyugtassa meg ingei ült- 
ségét és kegyeskedjék megfontolni e lépés rettenetes 
következményeit! — Felelt Pahlen, tneghökkenve 
a cárnőnek a kormányzás iránt ily gyorsan fejlő
dő hajlamán, melyet e szelíd, békén tűrő nőben 
sohasem keresett, sőt feltételezni sem mert. Ámde 
a gróf csakhamar visszanyerte léleknyugalmál; 
élénk színekben festette előtte a borzasztó követ
kezményeket, ha közte és fia közt versengés tá
madna a trón végett; lerajzolta neki a polgári 
háború iszonyatosságait. Szent Pétervár utcáit 
vérpatakok árasztanák el, testvér testvér ellen 
gyilkos fegyvert emelne. Szavai nem tévesztették 
eí hatásukat; a cárnő elborzadt az eléje állított 
képtől; lassan-lassan felindulása is csillapult és 
kis gondolkodás után megírta Pahlen grófnak, 
hogy kész meghódolni az uj cárnak, csak pár 
percnyi időt engedjenek neki, hogy erőt vehessen 
izgatottságán és beleszoktassa lelkét a váratlan 
változásokba. Pahlen megkönnyebbült szívvel 
távozott.

Ezalatt a cár holttestét az éj sötétségében 
a várba helyezték át és minthogy hirtelenében 
más alkalmatosság nem ált rendelkezésre, az uj 
cár a halotti kíséret számára kirendelt kocsin 
indult a téli palotába, hol a tanácsnokok és az 
ország nagyai már együtt voltak, hogy hűséget 
esküdjenek és mint uj cárnak meghódoljanak neki.

Sebesen haladt a kocsi Pétervár komor, 
csendes utcáin keresztül a még zárt épületek előtt. 
Zoubow és Pahlen a kocsi hátulján állottak és 
futárok siettek még ezen éjjel az ország minden

részébe, megviendők a váratlan hirt, hogy a biro
dalom uj uralkodót kapott.

Milyen ébredés volt ez a nagy városra, mikor 
a hideg márciusi nap lankadt sugarait a mogorva 
épületekre lövelte! Minden arcról le lehetett o l
vasni a múlt éjjeli rettenetes gyilkosságot.

A nép az utcára rohant, hogy a hir valósá
gáról bizonyosságot szerezzhessen, végre a téli 
pilótához tódult, hogy a rémesetet igazolja az uj 
uralkodó személye, a kinek még nevét sem tudta.

Kilenc órakor végre kinyiitak az erkély 
szárnyajtai a császári palota első emeletén, s azon 
kilépett Sándor, hasonlóan egy márvány-szoborhez, 
sok könyhullástó! kivörösödött szemekkel, szép 
homloka körül rendellenül lengő hajfürtökkel egy 
átvirrasztott éjről tanúskodó öltözékben, —  és 
igy köszöntötte a vég nélküli néptengert, mely 
most egyhangúlag uralkodónak kiáltotta ki őt 
negyven millió lélek fölött.

Hanem ez az örömrivalgás sehogy sem talált 
visszhangra lelkében, mert e rivalgás között aty
jának haldokló hörgését vélte hallani és inig ajkai 
a gépileg megszokott mosolyra gerjedt köszönetül 
a meghódoló népnek, azalatt, szemei a legmélyebb 
fájdalmat tükrözték vissza. És ilyen pár perc soha 
ki nem törölhető vonásokat vésnek az arcba. Meg 
lehet tanulni igenis elfojtani a könyeket és mo
soly lyal eltakarni a szivetduló fájdalmat, hanem 
mikor a mosoly elillant, csak annál elevenebben 
látszanak a szenvedés nyomai az arcon.

Visszatérve a terembe, Nagy Katalin unokája 
lábainál szemlélte anyját és testvéreit. Teodorowna 
Mái ia szilárdan tekintett fia szenei közé, inig az 
övé feldre szegezódtek, nem bűnös öntudatból, 
hanem ama titkos vád következtében, mely anyja 
szeméből foléje villant. Szívesen borult volna anyja 
kehiére felkiáltván: »Vigasztalj, mert sokat szen
vedek!« azonban márfel volt állítva a korlát, mely



nyékén gyakorlatozó egész V. ulánus ezred 
teljes tisztikara és legénysége jelen volt.

—  Kinevezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Gombás Islván okleveles ta
nítót az újonnan felállított nyirvölgyi állami 
elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki.

—  Áthelyezés. Stern Dániel postatiszt 
Nyitráról Csáktornyára helyeztetett át.

—  Tanító választás A muracsányi üre
sedésben levő róm. kath. tanilói állásra 100 
pályázó közül Sáfrán István okleveles taní
tót választotta meg az iskolaszék, ki a Csák
tornyái áll. tanítóképzőt múlt iskolai évben 
végezte,

—  Eljegyzés. Dorner Sándor helybeli 
bádogos eljegyezte Rotter Berta kisasszonyt 
Budislaveczről.

—  Esküvők. Tárnái Mihály, a Mura 
közi Takarékpénztár r. t. tisztviselője í. hó 
29-én esküszik örök hűséget Antonovics 
Mariska kisasszonynak.

Hirschsohn Ernő helybeli kereskedő f. 
hó 20-án vezette oltárhoz Nagyatádon Sugár 
Janka kisasszonyt.

— Fapipagyár Stridón. Stridón már 
régidőtől fogva űzik a fapipa és facsap ké
szítését házi iparszerüleg s ez a háziipar 
több családnak nyújtott biztos megélhetést 
eddig is. A stridói fapipa és facsap lassan- 
lassan nagyon keresett cikké vált, úgy hogy 
ma már a megrendelésnek az ottani keres
kedők nem tudnak eleget tenni. Ez okhói 
Stridón hatan összeállak és a fapipa és fa
csap előállítására rendes gyárat fognak léte
síteni. A gyár létesítéséhez 40000 К tőkét 
adnak össze a konzorcium tagjai s az üze
met már ez ősz folyamán megkezdik 2 5 — 30 
munkással.

—  Kínai herceg Csáktornyán. Érdekes 
látogatója volt rövid időre Csáktornyának 
í. hó 24-én, tegnap, szombaton. Liu Weh 
Kwei kínai herceg volt a különös vendég, 
ki katonai tanulmány utón van s jelenleg 
a magyar-osztrák katonaságot tanulmányozza. 
A kínai herceg Bécsben a 4-ik lüzérezred
hez van beosztva s legutóbb a Veszprém 
környékén folyó katonai tüzérségi gyakor
latokon volt, honnan a mellé rendelt Hiller 
Rudolf főhadnagy és Chalanpka Alfréd had
nagy kíséretében a varasdi lüzerezred meg-| 
tekintésére utazott s innen átjött Muraközbe, 
Gyuranec Márton a bécsi Augusztineum tag
jának, jelenleg miksavári helyettes plébá
nosnak a látogatására, kivel Bécsben ismer
kedett meg. Miksavárról Csáktornyára is 
bejöttek, hol közönséges nyárspolgáriasan 
a Hencsey féle kerthelyiségben Filipics Lajos 
orsz. gyűlési képviselővel és kísérőivel együtt 
leült sörözni, majd pedig Slrausz Sándor 
könyvkereskedésében képes levelezőlapokat 
vásárolt. Ugyanitt felelős szerkesztőnk kéré
sére. ki épen a nyomdában időzölI, saját 
kezűleg irta fel nevét németül és kínai 
nyelven, kínai belükkel Csáktornyáról Drá- 
vavásárhelyre ment a keleti herceg, hol 
kíséretével együtt Filipics Lajos orszgy. kép
viselőnek volt a vendége ebédre. Ez nap 
délutánján pedig drávai halászaiban vett 
részt. A hercegnek, mint kísérői és maga is 
mondotta, az ősei közül már 4 volt kínai 
császár, ő pedig most a kínai hadseregben 
ezredes. Egyébként annyi bizonyos, hogy 
uralkodó családból származó hercegi voltál 
nem igen árulja el a külseje, bár igen sze
rény és európai műveltségű embernek látszik

—  Választás. A Csáktornyái izr. hit
községnél rendszeresített hitoktatói és titkári 
állásra a t. hó 22-én tartott gyűlésen az 
ö l pályázó közzül Dr. Vidor Jenő, középis
kolai tanár, bölcsészetludor, választatott meg.

—  Társas kirándulás Párisba. Szep
tember 8-án Párisba társas kirándulás ren- 
deztetik, mely rendkívül élvezetesnek Ígér
kezik. Öt napi Párisban való tartózkodás 
alatt a kirándulók megtekintik az összes 
látványosságokat, Sevret, St. Cloudol és Ver
sailles! is. Részvételi ár, melyben vasúti, 
kocsi, szálloda, étkezés és vezetés kölségei 
bennfoglaltatnak, II. oszt. utasok részére 
380 kor, 111. oszt. utasok részére 280 kor. 
E kirándulással kapcsolatosan Párisból kiin- 
dulólag londoni társas utazás is rendeztelik. 
Mindkét utazásra nézve részletes program
mal és felvilágosítással szívesen szolgál a 
Magyar Utazási Vállalat r. t. Budapest, IV. 
Eskü-ut 3 sz.

—  Iskolai értesítés. A helybeli m. kir. 
áll. polgári fiú- és leányiskolában a felvétel 
és beiratás szept. hó 1, 2, 3, 4 és 5-én 
8 — 12 óráig történik. A javító- és pótvizs
gáitok pedig szept. hó 2-án d. u. 2 órakor 
tartatnak meg. Az iskolai év megnyitása 
szept. hó 7 én lesz. A polgári iskola 1 osz
tályába oly növendék vehető fel, aki életé
nek 9 évét betöltötte s az elemi iskola IV. 
osztályát sikerrel elvégezte. Beiratáskor a 
tanulók szüleik vagy helyetteseik kíséreté
ben tartoznak megjelenni, mely alkalommal 
iskolai bizonyítványaikkal együtt születési 
bizonyítványukat is kötelesek bemutatni. — 
Tandíj egész évre 8 korona, amelyen kívül 
minden tanuló 2 korona felvételi dijat, 30 
fill, nvugdijjárulókot és 1 koronát értesítőre 
tartozik fizetni. — Az igazgatóság.

—  Vásár. Peltauban szeptember 4. és
i 18, október 2. és Ifi, november 6. és 25- 
!én uj nagy csikóvásár lartatik (különös ne
héz fajnak.

—  Halálozás. A közélet egy érdemes 
tagja hunyta be örök nyugalomra fáradt 
szemeit hosszas szenvedés után í. hó 14-én 
Rotorban. Vlasies Jeromos a megboldogult, 
ki általában »Kásek« néven volt ismeretes. 
Szerény, tiszta jellemű s jó  szivü tagja volt 
a társadalomnak, miáltal mindenki által 
közmegbecsülésben, szeretetben részesült. 
Rokonain kívül az egész község gyászolja, 
mert tapasztalt okos tanácsaival hangadója 
volt környezetének, támogatója a jótékony- 
célú egyleteknek, istápolója a szegényeknek, 
előharcosa minden kulturális intézménynek. 
Egyszerű ravatala szebbnél-szebb koszorúk 
kai volt díszítve, melyeket utolsó kegyele
tük jeléül özvegye Fuss Borbála, Vlasies 
Rókus unokaöccse és családja, Vidovics 
Rókus (Budapest), Ruszák Mihály (Alsódom- 
boru), a kotori takarékpénztár volt igazg. 
tagnak, közs. képviselőtestület, iparteslület, 
szent kereszt hadserege s római zarándok
lat róttak le. Impozáns temetése f. hó 16-án 
reggel volt. A halottas háztól, hol közel 2000 
ember jött össze, a menet a templomhoz 
indult, hol a szent mise alatt, templom előtti 
téren a halott mellett a tűzoltó testület, ipar- 

I testület tagjai és a rendőrök őrködtek. Szén- 
1 misén Hergar István szentmáriai plébános 
'alesperes pontifikáit, Czimmermán Ferenc, 
alsódomborui plébános és Golub János szent 
széki ülnök muravidi plébános ur segédleté
vel. Mise után a menet a temetőbe indult, 
hol a halotti beszédet Golub János plébá
nos ur mondotta keresetlen de megható 
szép szavak kíséretében. Nyugodjék békében.

—  A »József kir. Herceg Sanatorium 
Egyesület perlaki bizottsága f hó 4-én fé
nyesen sikerült kerti mulatságot rendezett 
A bizottság lelkes hölgy tagjai dr. Szabó 
Z^igmondné úrnővel élükön mindent elkö 
vettek a jótékony cél érdekében. Áz Ízlése

sen díszített kertben nagy közönség gyűlt 
egybe és különösen a vidékről jelentek meg 
számosán. Süteményt, virágot, tombolajegye
ket, legyezőket árúltak a következő hölgyek: 
Blazsincsics Irma, Ditriech Ella, Fischer 
Blanka, Glavina Mariska, Hajdinyák Ilka, 
Herman Irén, Kemény Ilma, Kramarics Ilonka, 
Megyercsy Kata, Németh Mariska és Rózsika, 
Novák Irma, Sohár Rózsika, Stieglbauer 
Ilonka, és Maliid, Varga Kata.eA jól sikerült 
mulatság a hajnali órákban ért véget. A 
mulatság tiszta jövedelme 283 koronát jut
tatott a szegény sorsú tüdőbetegek részére. 
Felülfizettek a következők: Kovács János 
Domásinec 7 K, dr. Szabó Zsigmond Perlak 
7 K, Dr. Grosz Dezső Nagykanizsa 9 K, 
Kálmán Árpád Budapest 4 K, Dr. Kemény 
Fülöp Perlak 4 K, Svastich Ödön Perlak 
4 K, Verly Ernő 4 K, N. N. Gyurgyevác 3 
K, Ebenspanger Miksa 3 K, Lange Kelemen 
3 K, Füzessy Gusztáv 3 K, dr. Tamás János 
3 K, dr. Zakál Lajos 3 K, Golub János 
Muravid 2 K, Magics Ferenc Nagykanizsa 
2 K, dr. Reményi Zoltán 2 K, Varga Jakabné 
2 K, Andor István 1 K, Baranasics György 
Belica 1 K, Banelly Vilmosné 1 K, Blazsin
csics l К Drachanovsky Géza 1 K, Ehren
reich Nándor Dekánovec 1 K, Mattersdorfer 
Vilmos 1 K, Larnszak György Belica 1 K, 
dr. Skublics Gábor 1 K, Spitzer József Al- 
sópusztákovec 1 K, Sümeghné 1 K, Szabó 
István Belica 1 K, Szenes Dezső 1 K, Trsz- 
lenyák Csáktornya 1 K, Tóth Sándor 1 K. 
Ezen helyen említjük meg, hogy a perlaki 
bizottságnak már van a gyulai Sanatorium- 
ban egy ágy helye, hova a legközelebbi na
pokban egy szegénysorsu tüdőbeteget el is 
fog helyezni.

—  Körgyám választás. A csáktomya- 
vidéki körjegyzőség kerületébe tartozó köz
ségek folyó hó 22-én választottak körgyá- 
mot. Kőrgyám lelt Novák Ferenc (Leszják) 
zalaujvári lakós.

—  Tüzek. Scheuer Sámuel ludbregi la
kosnak a Felsőmuraközben, Gyümölcshegyen 
levő s jelenleg özv. Lukmann Ferencné 
vincellérnő által lakott szalma fedelű lakó
háza és a lakóházzal összeépítve volt prés
ház a benne levő gazdasági eszközökkel, 
élelmiszerekkel s egyéb tárgyakkal együtt 
folyó hó 17-én (Ю0 К értékben leégett. A 
tüzet a lakóház kéményéből fölszálló izzó 
korom izézte elő

Folyó hó 20-án Muracsány községben 
tűzvész puszlitott. Leégett l lakóház, istálló 
és 8 pajta. Az épületek b.ztositva voltak. A 
kárvallottaknak minden takarmányuk el
égett. A tüzet állítólag cigarettázó gyerme
kek okozták.

—  Verekedés. Augusztus 18-án d. u. 
Perlakoltokon mulatozás közben horvát 
munkások a horvát néphymnust kezdték 
énekelni, amit a hazafias muraközi munká
sok megakadályoztak. Ebből civakodás majd 
véres verekedés támadt, mely a horvát 
munkások kudarcával végződött.

—  Gőzeke bemutató. Az Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár Részvénytársaság folyó 
évi augusztus hó 29-én Szűcs Dezső ur 
nagyfaludi gazdaságban szabadalmazott, egy 
géprendszerü gőzekéjét az érdeklődő gazda
közönségnek üzemben fógja bemutatni. A 
gőzeke 29-én egész délelőtt üzemben lesz 
tartva úgy, hogy a zalaszenliváni vagy kis- 
faludszentiváni állomásra bármely vonattal 
érkező gazdaközönség azt üzemben láthatja.
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Sve poáiljke se tiCnő zad ria ja  

novinah, naj se poSilj&ju na 
iné, urednika vu C sáktorn ya.

tzdateljetvo:
knjiZara S t r a u s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznana na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni, znastveni i povucljivi list za púk 

poSiljaju. I z l a z i  s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l j u .

Predplatna cena je:

Na celo l e l ő ..............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fa 

ra&unaju.

Odgovorni urednik:

L O P A R IT S  R. JÓ Z S E F .
OUtdí urednik: I udatelj i vlastnik:

M A RCITAI JÓ Z S E F . S T R A U S Z  SÁ N D O R.

Poáljlte decu vu ákolu.
Opet od Skole piáemo. Jer sada se za 

malo vreme na najvise mestah zapoCne Sko- 
la. Trsiti se maraju svaki roditelji da svoju 
decu taki daju vu Skolu. Naj neostavljaju 
doma decu, naj je ne tiraju na paSu, nego 
naj je poSleju vu ono mesto, gde se poSte- 
nja, poboZnosti, domoljubnosti navCiju, gde 
si vu srce svega dobra moreju prijeti, i gde 
sé jim pamet rasvetliva.

2alostno je da su je  joS roditelji, koji 
neCeju radi poslati decu vu Skolu. Jós vno- 
go dece je, koja tarn gde je Skola bez sva- 
koga navuka zrasteju gori. Kada je mali, 
ga nitko neda vu Skolu, kada veksi zraste, 
onda se veC srami iti vu Skolu, jer misli 
da je Skola samo za malu decu. Ali ako 
Znamo, da po drugih orsagih i vekSe ljudi 
primaju vu Skolu, takve koji neznaji Citali 
i pisati, le je tam navCiju na ovo dvoje, 
onda si moremo premisllti dn je  bedasti 
táj sram, jer veksi ljudi ravno lak moreju 
biti delniki vu naobrazbi, как mala deca

Ali je joS ZalostneSe, da su je obcine, 
kője su bez Skole. Cele obcine su vu straS- 
noj kmici, niti nepoznaju prav Boga, niti 
domovinu, niti nemaju pravu misei do vé
ré, niti do domoljubnosti. Istina da ima i 
vu takvih obcinah ljudi, koji su vu Skolu i 
hodili, i koji svoju decu как gud dalko da
ju vu Skolu, ali ovih je malo, najvekSa stran 
stanovnikov vu takvoj obCini, je vu straS- 
noj kmici. Pripetilo se je veC tu prinas vu 
Medjimurju da su vu jednoj obCini ne mo- 
gli birova najti, jer niti jeden Clovek nije 
znal pisati, tak su onda morali iz susedne 
obcine birova zebrali. То se jako smeSno 
vidi, ali je  istina. Tu okoli Csaktornye je 
puno obCinah, gde se deca na pasi med tr- 
njom vuCiju poStenje. BormeS to je  Zalost- 
no, Samo gledite po redu sve okoli su ob-. 
Cine bez Skole. Deca zrasteju как divjaki, 
pák onda joS nekoji roditelji i veliju, »Се
т и  vragu je Skola, gdo pák bi nam onda 
krave pasel, ako budu deca vu Skolu ho- 
dila.»

Onda nije Cudo, ako celo selo bez na
vuka zraste, gori, kada si najviSe gazdov 
okolo Csaktornye tak premiSljava.

Jesu takove obCme, kojim veC od ne- 
kojeg vremena ponudja orsag orsaCku Sko
lu, ali jer öve niti jeden krajcár neCeju dali 
vu pomoC zidanja Skole, joS niti vezda ne
maju Skolu. ObCine gde je po 80 dece za 
svakdaSnju Skolu, evő bez Skole su. Im je  
to straSno! Kakvu mlade2, kakove ljudi bú
dé dala óva obCina orsagu, ako vu takvoj 
kmici bez Skole zrasteju njezina deca gori.

Skola nam je svim potrebna. Bez Sko
le nismo ljudi. Denes neje veC ono vreme, 
kada je Clovek bez svakoga navuka mogel 
tiveti. Pak vu onim starim vremenu je dru- 
gaC bilo. Onda su roditelji vise mislili na 
decu. Ali sada? Sada BormeS niti otec niti

mati nikaj nemisli na decu. Vu starim vre
menu je otec zaistinu otec bil svoje dece 
navCil nje je na domoljubnost, na poboZ- 
nost, ali sada otec sam nemoli a kamoli 
da bi decu vuCil Boga moliti.

Samo poglednite vu Skolu kojugud i 
poglednimo decu prvoga razreda. NajviSe 
njih tak dojde vu Skolu, da niti Otec naS 
nezna moliti, a vnogo njih je takovih, koji 
se niti kriZati neznaju. To je  jako Zalostno. 
A kaj moremo onda reCi vu takvim mestu 
gde ga Skole ne. Jer denes otec beZi za 
kruhom, neima Cas se za decom baviti a, 
i kada ima vremena niti onda nije med 
decom nego ide politizirat vu krCma. 2ena 
ravno tak.

Takov je vezda svet. Sve reztepeno sve 
rezvuzdano. Otec nemisli na svoju lamiliju 
pák niti mati se vnogo nebriga sa njom. 
Sigurno da onda na Skolu ostane zadaCa, 
da iz dece ljudi stvori.

Vezda je opet tu vreme, kada se Sko
la poCneju. PoSljite dragi roditelji decu vu 
Skolu. Najte je zadrZati na paSi je na pasi 
se uikakovoga dobra ne navCi, tam samo 
fakin postane iz njega. Nebude znal poSte- 
nja ako nehodi vu Skolu. Pák zato si sva
ki otec i mati za svetu duZuost naj drZi, 
da svoje dele poSIje vu Skolu.

Politiéki pregled.

Horvatski ban je dal vun svoj Pro
gramm, poleg kojega hoCe ravnati Horvat- 
sku i poleg kojega se trsi, da si napravi 
veCinu vu horvatskim orsaCkim spraviSCu. 
I vidi se, как da bi mir nastal malo vu 
Horvatskoj. Samo joS ablegali se svadiju tu 
ili tam, ali lo vnogo neznaCi, jer narod je 
miren i zadovoljen je sa bánom, koj je ve
zda veC nekoj mesec tak praviCno vodil or- 
saga. Jer horvatski ablegati bi radi svoj or
sag Austrip prodali. Sigurno da bi njim on
da joS hujsc bilo. Samo gledimo narode, 
koji pod Austriju spadaju. lm se svaki den 
svadiju nemei sa Cehi, Cehi sa taljani, talja- 
ni sa dalmatinci i t. d. Pák ipák bi med 
te konglomerátum hoteli Horvatski ablegati 
zapeljati svoj orsag Morebiti zato jer se tam 
slobodno svaditi.

Od jednoga povestniCara Citamo zna- 
menite dele iz hiSlonje. Poleg toga Horvat- 
ska nije na pravim svojim mestu. Tu zem- 
Iju koja je  med Dravom i Savóm je joS 
Árpád osvojil. A Horvatska je joS bila dőli 
gde je Lika, Dalmacija. Taj del je osvojil 
Kalman kralj i Ladislav. Potlam su turki 
horvate iz Like i Dalmacije pretirali te su 
je porinuli na sadaSnje mesto. Gde je opet 
vnogo puka izomrlo vu taboru Dakle hor
váti nisu sada vu svojoj domovini, njihova 
domovina je Lika, te jeden del DalmaCije i 
Bosnije. Od starih stanovnikov Horvatske

su vu Turopolju bili 20 magjarskih obcinah. 
Ove je  Jelasics uniStil, kada je Horvatsku 
Auslriji prodal. Zatein su sami horváti ho
teli näzad knam dojti a vezda se opet sa 
Auslrijom skuSujeju. Ravno tak delaju ho- 
vali как neverna Zena, koja vkani muZa, 
ali vidi da ju dragi duZe neCe, onda opet 
nazad dojde к svojemu muZu. MuZ ju ma
lo nalepe i opet su zdobra

KA J J E  NOVOGA?
— KOLENDAR. Augusztus 26. Pon- 

deljek, Pelagija vdov. — 27. Tork, JoZef 
kalazantski. — 28. Sreda Augustin biskup. 
— 29. Cetvrtek, Ivan glavosek. — HO Pe-

I tek Roza limajiska. — 31. Subota, Rajmund 
prizn. — September 1. Nedelja, Angcli Cu- 

I vari. — Evangelinm ove nedelje je, как je 
|JezuS vu Naim varaS iSel. — Zadnji tertalj 
meseca je augustuSa 30-ga, tojest vu pelek 
ob 6 vuri 28 minuli odveCer.

— Rodjen den njegovoga V e lica n - 
Stva. SveCanost rodjendana Njegovoga Ve- 
liCanstvo kralja proslavila se je vu Rudim- 
peSti как i po célom orsagu. Vu Csáktornyi 
su csáktornyainski i varaZdinski vojniki u- 
laneri. koji su veZbu imali vu Csaktornyi, 
su s velikoin paradom obsluZavali rodjen- 
dan Njegovoga VeliCanslva.

— Stefan sveti prvi kralj m a g jar- 
sk i. Na den sveloga kralja prvoga inagjar- 
skoga su vu Csáktornyu sva javna stanja 
bila zastavami okinCena. Vu farnoj cirkvi 
je s velikoin paradom svetu meäu sluZil 
velicastni gvardian Rozman Robert. Vu Bu
dapesti je  poleg nazoCnosli hercegprimaSa, 
как svako lelo, tak i vezda sluZba BoZja 
bila, a onda processija, na kojoj se je des- 
na ruka svetoga Stefa na nesla Na ovoj ve- 
likoj sveCanasti nazoóni su bili ministri, ve- 
likaSi i vnogo jezer ljudstva.

— Porobili k a s su . Vu Ruskoj zemlji 
Kadova zvanom mestu nepoznati tolvaji po 
belom dnevu podrli su vu kassu kreditu3 
zadruge. Cmovnike hitili su nakla i svezali 
jim ruko. Vojnike koji su pri kassi straZili 
i jim se suproslavili, vu mestu su ubili. — 
ZloCinitelji odnesli su sobum jeden milliun 
korun.

—  Velika kradja pri Zeljeznici. Vu 
Budapesti pri drZavnoj Zeljeznici nestalo je 
vre duZe vremena vuglenje, lapora i druge 
robe vu vekSoj kolikoSi Redarstvo je ipak 
pronaSlo i vlovilo celu tatsku bandu i lo 
do lőO osobab. Ovi tali su pokrali rohe 
vu vrednosti vise как sto jezer korun. Vno
go vkradjene robe nadjeno je pri tatov.

—  Ze ljezn icka nesreca. Vu Erde- 
lyu, pri Csik-Szeredi je  vlak iz Sinjah sko- 
Cil. MaSina i tri vagoni su se razdrobili. — 
Borger Karolya professora Zena iz Keszthe- 
lya, koj je  negda pri CakoveCkoj preparan- 
diji gospodarstveni professor bil, je na me-



stu mrlva ostala. Berger Károly, jedna na- 
vuCiteljica, jeden deCak, madinista i loZaC 
fheicer) su ranjeni.

— Strahoviti smrt deteta. Dve letah 
staro dete Techla vu Donikami opalo je vu 
kotel kipuCe vode. Telo deteta se je skuha- 
lo. Krpe od mesa vijale su se iz tela, koje 
je zadobilo formu, da se nemre opisali. Pak 
ipak je dele Zivelo, da su ga iz vode vun 
polegnuli. Za jednu vuru je stopram vumrlo 
vu stradnoj muki.

— Yiher vu peCuhskoj izloZbi. Piodli 
tijeden bil je strahoviti viher v PeCuhu, koj 
je  veliki kvar naCinil izloZbi. Od nekojih pa- 
villonih odnesel je krove, zrudil piloné, sir- 
gal zastave, izkorenih drveCe. Kvar je do 
20 jezer korun. Dan i noC delaju teZaki, 
da popraviju stanja izloZbe.

— Z a h v a la . Vu Felsömihnlyfalva ob- 
Cini zazidali su letos farniki novu obCinsku 
kancellariju i stan za G. notariuda i to 2 
kancelarije i 3 sobe za stan G. notariuda i 
к tomu spadajuCe celo gospodarsko stanje 
za 11.524 K. Stanje je jako lepő i na lé
pőm zdravom mestu, tak veliju i oni stranj- 
ski ljudi koji su to videli da leZko je toj 
kancellariji para najti, i moreju biti gizdavi 
slanovniki ove male Гаге na svoju obCinsku 
hiZu, Znamenito je  na dal je i to, da skoro 
svi ovi penezi oslaneju vu domaCoj fari, 
jer skoro sve su doma'Ci medtri zgotovili. 
Spomenuti moramo jod ovo: oni dva, koji 
su ovo delo od farnikov prek vzeli, morali 
bi zbog dngoCe materijala kvaruvati 600 К 
nego lo ovi dobri i podlenja vredm ljudi ni- 
su dopuslili, nego su dobrovoljno ovih 600
k. doplatili. Zato sc i ovi dva poduzelnikij 
na torn mestu od serdca zahvaljuju svim 
podtuvanim farmkom na tom plemenitom, 
Cinu.

Bog vam Dakle povrni! Daj Bog, da vu 
zdravlju i zadovoljstvu hasnujete, kaj ste 
svojemi Zulji lojesl novcem podignuli. — i 
Ziveli!

Kodak Ferenc i Lovrec István.!
—  Velika kradja. Vu Budapesti vu 

stan poznatog bankira Sandora Töröka,do- 
áli su tati i pokrali srebernine vu vredno-j 
sti 3000 korun. Redarstvo je jod on isti 
den vlovilo lata vu osobi 18 let staroga 
privatnog Cinovnika SimonKarolya, pri njem 
su nadli sve vkradjene stvari. —  Simon je 
prekdan sudu.

—  St raj к bugarskih uciteljah Bu-
garska vlada izdala je  növi zakón, s kojim 
je sva sloboda uciteljah izkraCena. Bugarski 
uCitelji nasuprot toga zakona obdrZavali vu 
Sofiji svoj sastanak, na kojom su odtro na- 
pali vladu i ministre. Zbog toga sastanka je 
okolo 70 navuCiteljov izgubilo sluZbu. Uci- 
telji su jako razCemerjeni. Bugarski uCitelji 
budu opet spraviSCe drZali vu glavnim gra- 
du Sofiji, na kojem hoCeju izreCi, da budu 
strajkuvali, tojest da niti jeden navuCitelj 
uebude vuCil decu vu Skoli. NavuCitelji se 
nadjaju, da budu se njihovom dtrajku pri- 
kjuCili i nezadovvljni ZeljezniCki Cinovmki.

— O g en j. Vu Muracsanyu bil je  ogenj 
20 ga o. m Pogorelo je : 1 hiZa, 1 dtala i 
8 skednjah Stanja bila su assekurirana. Kr- 
ma je  sva izgorela. Veliju, da su zrok og- 
nju deca kriva, koja su cigarette pudila.

— Sveti Stefan. Ovoga meseca 20- 
ga je bil narodni svetek prvoga magjarsko- 
ga kralja sv Stefana On je del doli funda- 
menta, na kojim jod i sada stoji Magjarska 
domovina, как tvrda peCina, na koju se je 
zero i jezero valova hitilo, ali nisu joj mo- 
gli zapovedati nikaj Jezero i jezero neprija- 
telja je imala Magjarska ali evo i vezda

stoji. Samo svemoguCemu Bogu moremo 
zahvaliti da je dal Magjarskoj takovog gla- 
sovitog vladara, как je  bil Sveti Stefan, koj 
je  tak pametno vredil jorsag. Celi orsag je  
svetkuval na táj dán i velike sveCanos’i su 
bile vu Budapesti, gde je bila njegova sve- 
ta Desnica vun deta vu glaZovnatoj ladici, 
da ju je svaki mogel Videti. Na jezere i je- 
zere ljudi je iSlo na taj dan vu BudapeStu 
da vidi sveCanosti.

— D razese su  svilne bube. Minister 
poljodelskih poslov je odredil da budu se 
ovo Ijeto draZede kupovale svilne bube. Pr- 
vi razred bude kilogram 2 korune 30 fille- 
vov a drugi razred bude 1 korunu 60 fil- 
lerov koStal. Koj dakle ima svilne bube 
vezda je  draZe more prodati.

Z А в  A V А.

Dva kapucina.
Bilo je  okolo 6 satili u jutro mieseca 

octobra, za nekoliko minulah je imal vlak 
iz kolodvora se genuti, portir je veC prodel 
Cekalnice i pozval putriiké, da se u vagoné 
smieste. Bad je po drugi kral prodel Cekal- 
mce, kad zapazi u kutu sedeCega i spuva- 
juCega kapucina. Sigurno se je imal nekam 
odpelati, pák je CekajuCi vrieme odlazka vla- 
ka, zadriemal a na koncu i Cvrslo zaspal.

»Slante se, stante!» — vikne mu por- 
lir — »vlak Ce ov liip dalje iti. Em sem 
znal» — pridoda dalje iduC — da bude 
pop zadnji i jod ktomu lakov brdjavi kos- 
mati vrag!»

Na ov naCin probudjeni kapucin se 
skoCi iz svog sedala le- si oói ruleCi gleda 
snemo okolo. za Cas dodav к sebi, vzeme 
svoju polag lezeCu torbicu, valjda sa kojom 
ílakom, te véli u poniznom glasu: »Izbilja! 
Ja  moram u К . . . substituirat boleslnoga 
plebanuda, ali senoCi sam bil do 2 ure u 
dpilalu pri jednem umirajuCein, pák su me 
sad ovde sedec malo oCi vkanile Hvala vam 
liepo gospodin portir, da ste rne joá u pra- 
vo dóba zbudili.!»

Kad je vratar jirve kapucinove rieci 
Cul, malo se je zabezeknul, a kad pák se 
je kapucin stal i u cieloj svojoj veliCini pra- 
ma vratam stupal, onda su mu se pred o- 
Cima svieóki vrteli i prije nego je kapucin 
kroz vrata na perron izaáel, ga je vratar 
za ruku prijel i prióel mu ju je kuSovati 
le govoriti: »Gospodin kapitan, gospodin ba
ron!»

»Je, je, moj dragí stra^emeáter Csat» 
— odgovori redovnik, koj je sa svoje stra- 
ne takaj vratara prepoznal — »je, je, isti- 
na je, kapitan, baron! Ali samo bivái.» — 
véli smieáeCi se le vralaru ruku pru2iváe 
doda: »Ako bi vas zanimalo zeznali, как je 
to sve doálo, dojdite jedankrat gore u kluá- 
ter, pák popitajte za patra Anselmuáa, tarn 
Cu vam sve razjasniti, sad pák je skrajnje 
vrieme, moram hitro u vlak, drugCije me 
ostavi. Zbogorn!» — I — ode.

Pét godinah zatim su se baő na isti 
naöin dva biváa soldata naáli. U jednom 
drugom varaáu, kojem je takajSe bil kapu- 
cinski kloáter. je na porti istoga poátarski 
listonoáa pozvonil, vratar, fráter, je  u san- 
dalah dostrufial i vrata odprl. Taj fráter, to 
je  bil krupan, srednje veliCine mu2 sa veő 
smesnemi siedemi lasi u bradi, pák kad je 
posegnul za listovi i novinami, kője su za 
kloSter poStom doále, pogleda ga listonoáa 
dobro u lice le osupnjen korák naprvo stu-

pi i zaCudjeno véli: »Odprostiteí Niste vi 
straátemeSter Csal, moj negdaönji ratni paj- 
daá od 1866?»

»Pogodil si,» — naemije se fráter —  
»H (i si kaprol Kardos, jeli?»

»Takodjer si pogodil! — Ali molim te 
как si ti kapucinom postai?»

»BaS tak, как ti listonoSom!»
»No, znaö» — véli Kardos — »kaprot 

i listonoöa se sla2e, ali straZemeáter i ka
pucin! — То рак se ipak —  — őudno- 
vato! — — »

»Cekaj malo» — véli fráter —  »Pak 
ja  imam joS jednoga takovoga kojega ti ta
kaj dobro poznaS, pák se svojim prija^njim 
kakti danaSnji kapucin bad tak dobro slaZe 
как i ja, pák negdaSnji straímeáter.»

»To mi moraä obáirno pripoviedati!»
— véli Kardod.

»HoCu!» — odgovori fratar — »ali 
ne sada veő dojdi jedankrat, kada őed ima- 
ti vriemena, к meni u klodter i onda Ce- 
mo se porazgovoriti.»

»Dojdem!» — I tim otide listonoda da
lje, a fráter zalvori klodterska vrata i od- 
struZe svojimi sandalimi u nutrinu klodtra.

Nekoliko dni poslie toga sedeli su u 
kapucinskom refektoriju negdadnji straZmed- 
ter Csal, a sadaánji fráter Rafael sa svojim 
prijateljom bivdem kaprolom a sadadnjem 
listonodom Kardodom, pák su na stolu pred 
sohom imali vrő vina, koje im je pater — 
gvardian u Cast njihovog sastanka prikazal. 
Listonoda priCme pripoviedati.

»Zuad brate, kad ona larma pri Solfe- 
rinu prestala i nad je  regiment bil u Mae- 
stra átacioniran, onde sam se ja  u jednu 
kranjieu, koja je tarn zluZila zaljubil. Kad 
sam pol godine zatim dobil svoj odpust iz 
armade i ovu malu sluZb cu, oZeníl sem — 
moju Toniku iz Maestro i sada tak pomalo 
Zivotarimo. Bogatadi nismo, ali ona je do
bra i dparna Zena, pák anda ide pomalo.»

»Bog ju pozivi!» — véli fráter i Cade 
zveknu — »A sada Cu pák ja  tebi moje 
dozivljaje pripoviedati, koji su malo razliü- 
tiji od tvojih, jer da iz isluZenoga soldata 
listonoda posfane, nije nikaj nenavadnoga, 
ali iz straZinedtra kapucin, to je ipak ne- 
kaj drugo.» I on priCme. PoCetek njogovog 
pnpoviedanja je mojim vriednim Citatelcem 
od poCetka ove pripoviesti póznát, jer on 
grubjanski vratar pri Zeljeznici i danadnji 
kapucin fratar Rafael je  jedna te ista oso- 
ba. —

A onda nastaví: »Ja sam Cim mi je 
sluZba dopudCala nadega staroga edkandron- 
skoga Cliefa, a sadanjega kapucina patra 
Anselmuda u klodtru posietil. Nadel sam ga 
CilajuCega u klodterskom vrtu. On me je 
odmah odpelal u siencu, gde smo se na 
klupe seli, pák jeli znad kaj me je najprije 
zapital? — Zapital me je, jeli mi je, odkad 
sam na svietu, ikoj kapucin ili u obCe ikoj 
katoliCki pop kaj Zalnoga uCinil?»

»Ali gospodin baron» — odgovorim ja
—  »kak su dodli na tu misel?»

»No, iz log zroka» veli on —  jer ste 
me onomadne na Zeljeznici nazvali hrdja- 
vim kosmalim vragom.»

»Neka mi odproste gospodin kapetan ! 
To mi je  samo опак, sarno od sebe vudlo 
jer se svaki dan Cuje psovanje preko po- 
pov a najmre preko redovnikov i po novi- 
nah i drugCije, pak onda, znadu, kaj Coviek 
puno krat Cuje, to se ga i prime.»

»Ali moj drag!» — veli on —  »pak 
zar razuman Coviek, ako Cuje nepromifilje- 
ne dpotnice na svog bliZnjega sipati, mora 
odmah od veselja hudkati i rukami pleskati;



jeli nije njegovi saviesti duZnost prije se 
osviedoCiti, jeli to nije draZenje, bunenje ili 
jód kaj gorega proli sveCeniCkomu staliSu.» 
Bivái kapitan sad prestane, a onda nastavi: 
»Moram na svoju sramotu priznali, da sam 
negda i ja  bad tak delal как vi moj dragi 
Csat. Ne samo soldati, meStri, detiCi i pros- 
tiji ljudi, véé i nmog', koji su visoke Skole 
pohadjali u svojoj prenapetoj mudrosti se 
hoCu visoko zdignuti, pák poteptavaju ono, 
kaj drugi za vriedno i poStovano drZe. Da- 
kako, da зи je na to dovele zloCeste knjige 
i takova druZtva, kojim se nisu znali, a 
mozbit niti hoteli izlrgnuti. Как velim i ja 
sam bil takvi mudrijaS, ali su mi se hvala 
Bogu oői za vrieme joS otvorile te sam kre- 
nul drugim putem.»

»A prosim njih gospodin baron, рак 
как je to doSlo?»

»Evo ovak: Kad su me iz bitke pri 
Sadovi ranjenoga iznesli i povezali, dospel 
sam poslie и Spital. U torn Spitalu su bo- 
lestnike dvorile opatiee a pohadjali i batri- 
veli katoliCki popi raznih redov. Dugó sem 
lebdil med Zivotom i smrtju, dok me nije 
pogibelj minula; pak gledajte moj dragi Csat 
cielo ovo vrieme sam ja motril opatiee i 
njihovo dielo, рак з а т  naSel, da su one 
pravi angeli, koji ne za plaCu, veC iz krS- 
Canske ljubavi boleslnike njeguju i dvore. 
Ja sam i diela Spitalskih sveCenikah proma- 
tral, koji su dobrovoljno isii и rat i tu sol- 
date bodrili i lieSili, как je  veC bilo potre- 
bno, pak sam se osviedoCil da su sve one 
knjige, koje Sane popove i njihova diela, 
laZne, koje samo puka zavaravaju, za da 
ga onda obSanitelji i vikaCi laglje opliene. 
Jednom rieCju: Oci su mi se odprle i moj 
proSasti Zivot mi se nije dopal i kad sam 
poslie ozdravel, ali za daljnje sluZbovanje 
po superarbitriumu nesposobnim proglaSen 
bil, ktomu lediCen i neodvisan. odluCil sam 
se na novi Zivot, pak sam si za domovinu 
izabral ov kloSter, obiekei sem, po svietov- 
nih düäah na toliko omraZenu ovu svetoga 
Frana haljinu, poslije izuCenja theologije po* 
sveCen za sveCenika, eto me tu sad patra 
AnselmuSa!»

»Cudno, Cudno!» — véli sluSajuCi lis- 
tonoSa, kad Cuje preodmenje svoga negdaS- 
njega kapitana — »U istinu se Cudnovatc 
stvari na svietu dogadjaju! — Ali reci mi 
stari kamerad, как si ti и kutu doopel?»

»Je vidiS» — odvrati smejuC fráter 
vratar — «navadno natepu Covieka zli pri- 
mieri, meni je ov put dobar primer put po- 
kazal. NegdaSnji kapitan baron Sensen a 
danaSnji kapucin pater AnselmuS! — Ja  sam 
njegove Cine, njegov cieli Zivot pomno pra- 
til, posieCival sam njegove prodike videl 
sam njegovo hasnovito dielovanje pri died 
и Skoli, pri neSterskih sastanih, med siro- 
makih и Spitalu, pak sam videl, da polag 
svega svoga nápornoga posla, nije mkada 
bil zle volje, как je to znal biti kad je  sói
dat bil, a ktomu mi je  znal kad sam ga 
posietil, baS liepoga nauka dati. Pak jer sam 
i ja  bil neoZenjen i samostalan muZ, zapi- 
tam ga jednoC, kad sam ga baS posietil, jeli 
nebi i ja  mogel и kloSter prije! biti, jer — 
rekel sam mu —  как sam ga uviek kakti 
soldat sliedil, hoCu ga i sada sliedili; a on 
mi odgovori: oh moj dragi Csat, vi ste bili 
uviek uzoran straZemeSter, pak Cete po mo
jem sudu isto tako uzoran vratar, vrtlar ili 
sakristan biti. SveCenik neCele moCi postati, 
dok ste bezprikomog viadanja i dok imate 
osviedoCenje svete viere I ovak sam ti ja 
postai kapucin Raphael i hvalim svakog 
dana Bogu, da sam mogel do toga dojti.»

Idi mila, idi.
Idi mila, idi pod goru po vodu
Tér mi poSkrombeCi s vedrom po kamenji.
To bude moja stara maicica zaCula,
Te bu mene tiho iz sna probudila.

PoSla mila poSla pod goru po vodu,
Ter je po kamenji s védrom Skrobenlala. 
To mi je zaCula mila moja majCica,
Ter je sinka svoga iz sna prebudila.

Stani sinko, stani, ar su beli dani,
Jer tvoj Crni konjiC po dvoru SkrombeCe, 
Jeli ti zaZeljil trave deteline?
Ali jé zaZeljil pSenice bélice?

* **

»Nit mi je zaZeljil trave deteline,
Nit mi je  zaZeljil pSenice bélice,
Neg mi je  zaZeljil vode izpod gore.

Gda sunce izhaja, sinko mi odhaja,
Gda sunce zahaja, sinko mi dohaja,
Sinko mi dohaja s zelenom kiticom.

* *♦

»Jeli ti ju dala, ta Crna gorica?
АГ ti ju prinesla ta hladna vodica?»
— Nit mi ju je  dala ta érna gorica,
Nit mi ju prinesla ta hladna vodica.
Neg mi ju je  dala moja mila draga.»

Nekaj za kratek 6 as.

Arany János i plemenitaSki naslov.

Imel je Arany JanoS veliki pesnik jed- 
noga dale?,njega rodjaka, koj bi rád pleme- 
nitaS postati i zato se knjemu glasovitomu 
pesniku obrnul, dok je ov kakti nótárius Zi- 
vel vu Nagyszalonli.

Arany je dobro znal, da je njegov rod 
ne за то  da je pesju koZu ne vreden, nego 
od galZenjakov najvekSi galZenja, i zato da 
malo peldu pokaZe, vreden je da rodjakovu 
koZu malo poZegeCcju s gibkom trstikom, 
kajti njegov rodjak je  lócsiszár bil, koj rad 
konja potegne iz Stale, gda je siguren da 
ga niSCi nevidi.

I vezdaSnja aSpiracija na plemenSCinu 
je за т о  za to bila, da, —  как je  on to 
sam pripoznal i rekel —  nebude tak veli- 
ku kaStigu dobil za najnoviSe lopovStine, 
kada je  najmre dva konja vkral.

Arany JanoS je odmah dokonCal vu 
sebi, kaj bu CineCi. Obrne se к rodjaku i 
ovak veli-

Dragi brate, plemenSCina bude ti za 
Cas prestala; Skoda se ti anda za par me- 
secov tuliko boriti za tim, kajti poleg tvojih 
zaslugah si reSta vreden a ne plemenSéinc; 
a к tomu meni velikoga Spota delaS. Vkral 
si za zato kaStige vreden. No Cekaj par mi- 
nut, taki ti dopeljam one gospone, koji ti 
plemenSCinu podpiSeju, —  ali onda se po- 
bolSaj.

Za par minut dojde Arany s dvema 
lakimi hribii, s dvema panduri.

Dragi Ferko — veli preplaSenomu ro
djaku —  evo ova gospoda ti podpiSeju ple- 
menilaSkj list, idi Znjimi i [как se povrneS 
nazaj, veruj mi plemeniti Covek bude onda 
ztebe.

Rodjak se odpravi s panduri. Za kra- 
lek Cas se povrne nazaj, ali vés preslraSen. I

Podjedno se CoSe po zadnjim kraju i svi 
zubi su mu klepetali. To mu je bila prva 
reC, da vise nigdar nevkradne konja.

Arany je  25 batini dal vuZgati svoje- 
mu rodjaku na zadnju stran, od éesa se o- 
vaj tak popravil, da je  C:sla popustil svoje 
lopovStine.

Так je spravil Arany svojemu rodjaku 
plemenSCinu.

Как se SeCe si гота  к.

VlasleJin (kuCuSu): A kam AndraS opet 
se ideS Selat?

KuCuS: Setat? Imam na pameti! Samo 
gospoda se SeCeju, koji imaju peneze, ali 
takov siromak muZ, как sam te ja, se sa
mo sklatari.

Bratió í bratióna.

Ilkica: Dragi Ferko, daj mi nekuliko od 
ovoga cvetja, kaj imale vu vrtu.

Ferko: 2al mi je, ali nemrem dati. — 
Prosi od stare mame.

Za nekoji den:

Ferko: Draga Ilkica, daj mi jednu pu-
siku.

Ilkica: Zal mi je  ali nemrem dati. — 
Prosi od stare mame.

Za Cas bu viher.

Zena BrSCaS me pohodi moja mama.
MuZ: I ja tak mislirn kajti naSa zelena 

Zabica, koja nam vreme kaZe, na dnu llaSe 
sedi, a to je  znamenje, da bude za Cas ve
liki viher.

Gizdav plemenitaS. v

I vi sie prijatelj lomu, da se mrlvi ze- 
Zgeju? — pitaju jednoga plemenitaSa, koj 
je jako Cuda dal na svoju plemenSCinu.

Ja  sam ne prijatelj tomu —  veli vlas- 
telin. Ali i duZnost mi je, da ovo neodobav- 
ljam. V mojoj famiiiji barem jeden тога 
biti koj, se obrne v grobu, ako bi si koj 
vnuk siromaSkoga roda Zenil.

Bi se dalo to veruvali?
Leksi: Moj sused Franc si je japansku 

hajdinu beSlelal, koja — jen meter visoko 
zrase.

TomaS: A to je  nikaj ne! Moj brat je 
pred jedmm tjednom posejal hajdinu, pak 
je  veC ve ober mene visoka.

I to bi mogla istina biti!

Leksi: Kak Cujem TamaS ti si i vCrnu 
Skolu hodil?

TomaS: Brate, kaj iSCe i vu lom dvojis? 
ISCe me ve nckaj steple, da se za ono vre
me zmislim. Da sam (i ja crnoSkolec bil, 
onda su ti tak veliki pozoji letali do zraku, 
da se i sunce skrivalo od straha i da gud 
je polemnulo.

Dobra prispodoba.

KlajbaS: PoveC mi GirgeS, kaj je  razli- 
ka med poreijom i med poStenjem ?

GirgeS: Nikaj; niti jedna se neda dos- 
ta splatiti.

Kak to more zgledati?

Kaprol: Teringettel! — Ov »ficko opet 
tak drZi puSku, как jopec, gda oCe na По- 
tu igrati.

SloZil: R h o só czy  Elek



G a b o n a  á r a k .  —  C i c im  t i t k a .

m m á z s a  1  m .- cenl ,  kor. fill.

”  I
B ú z a  í p á en ica  1 6  —  2 0 . 0 0
R o z s  Нгй 1 4 — 1 6 0 0
А г р а  J e C m e n  1 3 - 1 4 . 0 0
Z a b  Zol) 1 5  0 0 —
K u k o r i c z a  uj K u r u z a  n o v a  1 3  0 0 —
F e h é r  b a b  uj G r a b  beli 1 6  5 0 —
S á r g a  b a b  » Äuti 1 3 . 2 5  —
V eg y e s  b a b  » z m é^ a n  1 2 . 5 0 —
K e n d e r m a g  Konopljono seme 2 0  0 0 —  
L e n m a g  L e n  1 2 1 0 0 —
T ö k m a g  K oáóice  2 0  0 0 —
B ü k k ö n y  G r a h o r k a  14 0 0  —

# # # # #  
BischitzHy jMiKsáné, jlfagyHanizsa.
Nagy választék uj és átjátszott 

zongorák, pianinók, fusshar- 

moniumokés cimbalmokban.

R ész le tfiz e té s re  is !
Hangszerek bérbe adatnak.991 1(,-2°

6gy jó  erkőlcsíí fíu

tanulónak
azonnal felvétetik 

Zrínyi Viktor 537
divatáru kereskedésében 

Csáktornyán.

\  6 2 8  2 — 2  A

£ HIRDETMÉNY. <j
JÉ J u r c s e v e c  k ö z sé g  a lu l íro tt  e l ö l já r ó i  a  k é p v i s e l ő t e s tü l e t  1 7 / 9 0 7  Л
К  sz. k ö z g y ű lé s i  h a tá r o z a t a  é r te l m é b e n  k ö z z é  t e s s z ü k ,  h o g y  a k ö z s é g  £
JÉ tu l a jd o n á t  k é p ez ő ,  a  k i s s z a b a d k a i  á l l o m á s  k ö z e lé b e n  lé v ő  M

$ község i korcsma í
К  1D07. évi szeptember bő  /> -« # /  ti. u. 2 órakor  k e z d ő d ő  á
У n y i l v á n o s  á r v e r é s e n  1 9 0 8 .  j a n u á r  1-től s z á m í t a n d ó  h á r o m  évi idő-  j f
К  la m r a ,  n y i l v á n o s  á r v e r é s e n  —  J u r c s e v e c e n  a k ö z s é g b i r ö n á l  b é r b e  i f l
|f íog a datni .
К  Á rv e r é s i  fe lté te lek  a sz o b o t ic a i  k ö r je g y z ő n é l  b e t e k i n th e l ő k .  ж
i f  B á n a t p é n z  a k i k iá l tá s i  á r  1 0 % - a .

у  J u r c s e v e c e n ,  1 9 0 7 .  aug. h ő  10 én.  Í J

^  Pa  hr M i h á l y  je g y z ő .  Loncsaries Antal  biró .  ^

f------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  ^

Hz iskoláidén? alkalmára 
ajánlom dúsan felszerelt

gyermekfebernemü
gyermekbaríenya

gyermekkalap
gyermekezípő

és egyéb felszerelésekből álló 
raktáromat a bevásárló szülők
...  szives figyelmébe.
SZOLID KISZOLGÁLÁS. -  JUTÁNYOS SZABOTT Ш .

M a g a m a t  a n. é. k ö z ö n s é g  s z iv e s  p á r t f o g á s á b a  a já n l v a  
m a r a d o k

Teljes tisztelettel

Kelemen Béla.
r>38 1 — 0
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