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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

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

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M egjelenik hetenkint eg yszer : vasárnap.

Élt fizetési árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Nyilttér petitsora 50 fillér.

Felelőn szerkesztő:

ZRÍNYI KÁROLY.
FOszerkesztO:

MARGITAI JÓZSEF.
Kiadö Oe laptulajdonos:

ST R A U SZ SÁNDOR.

Béke vagy háború?
Nemcsak a politikának elsőrendű fon

tosságú kérdése az, hogy vájjon háborút, 
avagy békét hoz-e a jövendő, hanem igenis 
fontos társadalmilag is az, vájjon a konszo
lidált, biztos alapokon nyugvó állapotokat a 
bizonytalanság, a veszedelem és félelem 
váltja-e fel? S ezért e percben azt hisszük, 
minden kérdés háttérbe szorul s előtérbe 
lép lángpallosával Mars, a hadak istene, 
hogy ítélkezzen élők és holtak felelt.

Hogy ellenfelünktől nem kell ez eset
ben megijednünk, az még nem biztosítja 
társadalmunkat azoktól a szélsőségektől, 
amelyek egy esetleges háború következ
ményei, Mert éppen azért, hogy az ellenfél 
erőben gyöngébb a háborús izgalmak állal 
csökkent erkölcsi érzék, még jobban fel
bátorítva, erősebben fogja ketté törni azokat 
a korlátokat, melyeket a nevelés, a törvények 
s az emberi lélekben rejlő jó tulajdonságok 
előírnak.

Mindezek tehát olyan következmények, 
melyek előreláthatólag beállanak, mihelyt a 
háború kitör, lett légyen bármily dicsőséget 
hozó a magyar fegyvereknek.

S hol maradnak az anyagi veszteségek ? 
A levegőbe lőtt milliók évek hosszú során 
éreztetik kárhozatos hatásukat, amúgy is 
gyenge hitelünket teljesen diszkredítálják a 
külföld előtt.

Hogy a mi hitelünk már most is minő, 
arról azt hisszük beszélni is felesleges ; 
hiszen a legkisebb kereskedő, ki a külföldi 
cégekkel tart összeköttetést, jól tudja, milyen 
vonakodva, milyen nehezen nyújtják még 
a legkisebb hitelt is azok, kik régenle szíves 
örömest bocsájtoltak tízszer annyi értékű 
árut rendelkezésükre. Nem csupán az ú| 
végrehajtási novella okozta eme hitelvesz
teségünket, hanem az évek óta tartó pangás, 
mely a kereskedelem s így közvetve az 
ipar rovására szettében e hazában dühöng 
s mely szinte teljesen a tönk szélére jut
tatta az amúgy is zsenge s a fejlődés kezdő 
stádiumában leledző eme élettorrásainkat.

Most még csak egy háborúra van szük
ségünk s akkor valóban évtizedekre beteltük j 
az ajtót magunk mögött; le kell monda
nunk az előrehaladásról, fejlődésről mind
addig, inig ezt a súlyos keresztet ki nem 
hevertük.

Sajnos, most kell tapasztalnunk azt, 
hogy e fontos és létérdekünkbe vágó kér
désnél, nékünk, az adófizető polgároknak, 
de talán az egész magyar nemzetnek, kevés 
szava van s az fog lörténni, amit odafönn 
a legmagasabb körökben határoznak.

S éppen ezért nem nézhetünk nyugod
tan a jövő elé, mert olt bizony idegen 
érdekek, a magyar érdekekkel ellentétben 
állók jönnek tekintelbe és senki, de senki 
sem fogja védő szavát miattunk kockáztatni.

így tisztán a véletlen bizonytalan játé

kától függ, hogy vájjon a belgrádi szerbek 
betörnek-e a magyar avagy bosnyák határon 
s lesz-e háború vagy sem. Azok kellő 
józanságától függ tehát egy szép fejlődés
nek indult nemzet jövendő boldogulása, 
avagy évtizedekre való visszavetése.

S bízhatunk-e abban, hogy az a műve
letlen, a háborúban csakis előnyöket látó, 
kulturátlan nepsöpredéktől felizgatott s 

I folytonos nyugtalanságban tartott intelligens 
j szerb néposztály, elég erőt fog-e érezni ma
gában ellent állhatni a fékevesztett izgatá
soktól őrjöngésbe hajszolt nép vak dühének 
s akaratának.?!

Mi nem bízunk ebben, csak egyben : a 
Mvigyarok Istenében! Ez mindig velünk 
volt ezredéves múltúnkban s hisszük, hogy 
velünk lesz a jövőben is !

Alsómuraköz ünnepe.
A perlaki állami elemi iskolák huszonöt 

éves fennállásának és Tóth Sándor perlaki 
állami elemi iskolai igazgató negyedszázados 
működésének együttes jubileuma szép és 
megható nemzeti ünnepség keretéoe gyüjté 
össze Perlak és Alsómuraköz társadalmát.

Az ünnepély a perlaki róm. kalh. 
templomban vette kezdetét.

M se után az áll. iskolák tágas udvarán 
gyűlt össze az ünneplő közönség, mely 
Perlak összes hatóságait s minden társa
dalmi rétegét egyesítő magában.

Az ünnepélyt a növendékek hymnusza 
nyilá meg, mely után Dr. Ruzsicska Kálmán 
kir tanácsos tanfelügyelő a következő nagy- 
halásu beszédei intézte a jelenlevőkhöz :

Igen lisztéit Ünneplő közönség !
Hosszú közpályámnak sok és szép visz- 

szaemlékezése vértezi fel már szívemet nagy 
felindulások ellen ; mégis úgy érzem, hogy 
azokkal az emlékekkel, melyek e percben 
lelkemet megszállják, nem bírok mély meg
hatottság nélkül leszámolni. Önök igen tisztelt 
uraim, kik velem együtt őszbe borúltak ezen 
negyedszázad alatt, kellőképen fogják rnérle 
gelni kijelentésem erkölcsi tartalmát. Ámde 
igen tisztelt ünneplő közönség, akik köztünk 
még csak gyermekek, akik köztünk még csak 
az élet küszöbén álló ifjak, azok nem látták 
a mai hatalmas iskola helyén azt a korhadt 
házat, melynek két sötétes, barátságtalan 
szobájában, összesen két tanító, alig ötven 
növendékkel képviselte huszonöt év előtt a 
perlaki állami eiemi iskolát. Az első mag dús 
áldással kelt ki!

A közoktatási kormány, a tanügyi ható
ságok, vármegye és társadalom közérzése 
ellenállhatlan erővel tört céljához, hogy a 
már megizmosodott Csáktornya mellé, Perlakon 
építtessék fel a magyar művelődésnek és 
érzésnek alsómuraközi végvára. Az intézet 
vezetését egy ifjú tanító kezébe tettük, aki 
tényleg soha nem volt ifjú, mert a tanító
képző küszöbéről csakhamar nagy köteles
ségek és felelősségek forgatagába került. 
H így a zászlót becsülettel diadalhoz juttattuk, 
abban nagy része volt annak a törhetetlen 
buzgalomnak s a hivatásszeretet ama nagy 
rajongásának, mellyel Tóth Sándor igazgató 
a maga szép, de nehéz állását, huszonöt

esztendőn át, becsülettel betöltötte. A ma 
már tíz tanerővel működő állami iskola mellé 
gazdasági ismétlő iskola, ifjúsági egyesület, 
kisdedovodák, iparos tanonciskola szervezte
tek. Elmondhatom, hogy ami Perlakon a 
magyar kultúra érdekében huszonöt év óta 
történt, abból Tóth Sándor igazgató emléke 
minden időkre ki fogja venni a maga méltó 
részét. Ennél a kijelentésnél ragyogóbb szónok
lattal nem ünnepelhetném az ő jubileumát. 
Lehet igen tisztelt ünneplő közönség a gond
viseléstől szélesebb keretben nagyobb meg
bízatást nyerni; leset több hiúsággal s a 
szerencsás viszonyok ügyes kihasználásával 
fényesebb pályát megfutni: de a maga hiva
tásának tiszta és szent céljait csak annyi 
szeretettel, csak annyi készséges kitartással 
lehet szolgálni, amint azt Tóth Sándor csele
kedte. A perlaki áll. elemi iskolák magas 
színvonalig fejlesztését, a muraközi népokta- 
lásűgy szervezetébe históriai beillesztését, a 
magyarságnak érzésben és tudásban tett 
szolgálatait majd az utánunk következők fog
ják méltatni, kik nálunknál csendesebb vizeken 
evezve, több idővel fognak rendelkezni, hogy 
tekintetüket a múltak alkotásaira szegezzék.

Reánk még sok munka és küzdelem vár !
Hála legyen érte a Gondviselésnek, hogy 

a megpróbáltatás idejében fakaszt erőforrá
sokat oly szívhez szóló példákból is, aminőt 
itt ünnepelünk ma hatóságok, társadalom és 
kartársuk. Lélekben velünk van grf. Batthyány 
Pál, Zaldvármegye főispánja is, ki Wiesbaden- 
ből küldött táviratában felkért engemet, 
hogy a perlaki áll. elemi iskolák huszonöt 
éves fennállásának s a muraközi oktatásügy 
derék és hűséges munkásának, Tóth Sándor 
igazgatónak, negyedszázados jubileuma alkal
mából fejezzem ki az ó szívből fakadó üdvöz
letét az ünnepeltnek, Perlak lelkes társadal
mának és a nemes példán épülő tanítóság 
nak. Midőn Ő Méltóságának minden kulturális 
törekvéseinkre kiterjeszkedő, most is oly 
gyöngéden s mindnyájunkat megtisztelőén 
megnyilatkozó óhajtását tolmácsolom, enged
jék meg, hogy az 6 jókívánságaihoz hozzá 
fűzzem annak üdvözletét, ki sok nehéz és 
verejtékes órában emelte igazgató úr lelkét 
enyhülőiért a magyar kultúra örök eszmé
nyeihez. Mert közpályámnak legédesebb gyö
nyörűségét képezi, ha mentora lehetek azok
nak, akik felett hatalom adatott nekem. 
Midőn önt a magam és a vezetésem alatt álló 
kir. tanfelügyeíőség nevében legbensőbben 
üdvözlöm, kijelentésembe nemcsak a hivatal
főnök teljes elismerését, hanem azon ember 
háláját is zárom, kit igazgató úr mindenkor 
törhetlen munkásságának odaadásával és 
hűséges ragaszkodásával támogatott. Üdvözlöm 
Perlak hatóságainak és közönségének színe 
előtt, kiknek az állami iskola huszonöt évi 
fennállása alatt tanúsított áldozatkészsége, 
honszerelme s a magyar kuliuráért égő lelke
sedése, a muraközi népoktatás történetének 
egyik legfényesebb lapját fogja betölteni. 
Kiknek nemes társadalmi erényeiben igazgató 
úr huszonötévi munkássága mindig megtalálta 
a maga élő gyökerét. Kérem a jó  Istent, 
hogy igazgató urat a magyar kultúrának 
szolgálatában és a család tiszta erkölcsében 
egyaránt hűséges földi társának, kedves 
feleségének, nemkülönben drága gyermekei
nek boldogitására, a muraközi oktatásügy 
díszére, mindnyájunk igaz örömére, a szeretet, 
munka és megelégedés áldásával még soká, 
igen soká elárassza ! . . .
A perlaki áll. iskolák tantestületének 

üdvözletét Náday Ferenc tanító tolmácsolta



az igazgató buzgó tevékenységét méltató 
tartalmas beszédben és átadta neki a tan
testület pompás keretbe foglalt csoportképét. 
Ezután a fiú és leány iskolák nemkülönben 
a kisdedovódák növendékei mondották el 
könnyeket facsaró kedves köszöntőjüket, 
pompás virágcsokrokkal halmozván el az 
ünnepeltet.

Az állami iskolai gondnokság és a 
kisdedovodai felügyelő bizottság nevében dr. 
Tamás János áll. iskolai gondnoksági elnök, 
Tóth Sándor igazgató iskolai hatását és 
társadalmi tevékenységét méltatta az iskolai 
hatóság és közönség igaz becsülését vissza
tükröző megható beszédben. Hivatkozott rá, 
hogy mint Perlak nagyközönségnek és a 
gyermekeik hazafias és erkölcsi nevelésének 
sorsán csüggő szülők összeségének képviselői, 
egyben pedig mint a perlaki kulturális 
intézetek ellenőrzésére hivatott hatóság is 
legközvetlenebbül ismerik erényeit s érdemeit, 
mert hosszú időkön át nyomonkint együtt 
működött vele Perlak kultárális felvirágoz
tatásán. Sígv kötelességének ismeri rámutatni 
arra, amit Tóth Sándor igazgatói és tanítói 
működésében legszebb erénynek és leg 
nagyobb érdemnek tart s ez az, hogy a 
szigorú és alkudni nem tudó kötelesség- 
tudásnak, hivatása egész körében, valóságos 
ideálja volt; hogy mint az intézet sok 
felelősséggel terhelt vezetője nem szavakban, 
de lettekben terjesztette az iskolán belül s 
az iskola falain kívül is a példa erejet s 
ellentállhatlan hatalmát. Az igazgató személye 
és erényei előtt legteljesebb dicséretüknek 
és elismerésüknek zászlóját azon hű kíván
sággal hajtja meg, hogy a gondjaira bízott 
és már egész emberöltőkre menő nemze
dékek hazafias és valláserkölcsi vezetésére 
és nevelésére a jó Isten őt, a testi és lelki 
erők összességében igen soká megtartsa. 
Végül pedig felkéri, fogadja el életének 
kedves emlékéül az állami iskolai gondnok
ság és kisdedovódai felügyelő bizottság hű 
elismerésének csekély, de igaz szívből jövő 
szeretetadományát, mely úgy neki, mint 
családja tagjainak juttassa mindenkor eszükbe 
a társadalomnak egy hivatását szerető 
magyar tanító iránt érzett örök háláját.

Ezzel az elnök átnyújtotta Tóth Sándor 
igazgatónak a jelzett testületek gyönyörű 
adományát: egy ezüst babérkoszorút, szép 
felirattal és hatalmas nemzeti színű szalaggal.

A megható jelenet könnyekre íakasztá 
az ünnepeltet és a nagy közönséget s Tóth 
Sándor megindultságában csak hosszabb 
szünet után mondott forró köszönetét azért 
a szép erkölcsi jutalomért, melyben őt a 
hatóság és Perlak társadalma részesítették, 
ígéri, hogy ezután is az marad, aki eddig 
volt; a magyar kultúrának igaz és fárad- 
hatlan munkása.

Miután még dr. Tamás János Perlak 
városnak ezen alkalomra adott ötven korona 
jutalmát a magyar nyelvben jeleskedő 
növendékek közt kiosztotta és az elöljáróság 
áldozatkészségét megköszönte volna, a szép 
és a jelenlévők lelkében örök nyomokat 
hagyó ünnepély véget ért.

Az ünneplő közönség újból találkozott 
a fehér asztalnál, melynél Perlak társadal
mának s a vidéknek több mint másfélszáz 
tagja jelent meg.

Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos 
tanfelügyelő grf. Apponyi Albert miniszterre, 
dr. Tamás János grf. Batthyány Pál fő
ispánra ; dr. Zakál Lajos dr Ruzsicska 
Kálmán kir. tanfelügyelőre ; dr. Szabó 
Zsigmond, Vugrintsits Nándor, Sipos Károly, 
dr. Reményi Zoltán, és dr. Grész Gyula

Tóth Sándor igazgatóra ; dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanfelügyelő dr. Tamás János 
gondnoksági elnökre és (ír. Böhrn Sydneire, 
Ehrenreich Nándor dekánoveci lelkész az 
igazgató családjára, dr. Noszlopy Gáspár 
kir. közjegyző a hölgyekre, a kir. járásbíró
ságra és a főszolgabírói hivatalra, Tóth 
Kálmán, az igazgató fia, a tantestületre és 
Perlak közönségére mondtak lelkes felkö
szöntőket. A lakoma alatt olvasták fel Zrínyi 
Károly képezdei igazgatónak, Szalay Sándor 
megyei tantestületi elnöknek, Margitai József 
Tóth Sándor egykori tanárának, számos 
iskolatársnak, tantestületnek és jóbarátnak 
üdvözlő táviratait.

A vidám lakomát a perlaki cigáuy 
zenekar látta el szép játékával.

Az ünneplő közönség grf. Apponyi 
Albert vallás és közoktatásügyi miniszterhez 
és gróf Batthyány Pál főispánhoz lelkes 
üdvözlő táviratokat intézett.

Az őnnepséget megelőző estén a perlaki 
tűzoltók rendeztek fáklyás zenét Tóth Sándor 
igazgatónak, ki az egyesületnek húsz éven 
ál volt parancsnoka. Ezen alkalomból Zala 
József városi jegyző méltatta Tóth Sándor 
érdemeit a tűzollóegyesület szervezése körül.

Zala vármegye a tüdőbetegekért.
A temetők ünnepén, halottak napján, 

a szegénysorsú tüdőbetegek szomorú ügye 
lép előterbe. Mindenütt visszhangra talál a 
József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
kérő jelszava : Asszonyok ! Leányok ! Jó 
lelkek ! Kössetek a hallotlaitoknak szánt 
koszorúba egy szál virággal kevesebbet a azt 
ajánljátok fö! a halál pitvarában levő tüdő
betegek megg^ógyítására.

Az országban mindenütt rendeznek a 
szegénysorsú tüdőbetegeknek temetői gyűj
téseket.

Nem sokból áll az egész Négy, öt 
úri nő megbeszéli a dolgot. A temető be
járói elé tesznek egy ládikát, szekrénykét 
vagy kosarat. Aztán fölváltva őrzik s föl
hívják adakozásra a közönséget. És a 
közönség a maga irgalomadományál oly 
szívesen adja erre a felebaráti célra. Bizony, 
ha a könyörületnek ez a munkája divatba 
jönne, nem 80 000 ember halna meg az 
országban, sokkal kevesebb. Ezrekkel ke
vesebb.

Vármegyénk embermentő alispánja, a 
fószolgabírák, községi elöljárók hatalmas 
segítséggel vannak vármegyénkben Mintegy 
200 gyűjtőtarsoly vau a községekben s a 
mai naptól azokba szintén gyűjtik az 
irgalomfilléreket. Csak aztán ezt a szent 
vámot senki meg ne tagadja

Lapunkban közzé fogjuk tenni a vár
megyénkben s az egyes járásokban gyűjtött 
adományokról szóló jelentéseket. S örömünkre 
szolgálna, ha az áldozatkézségnek az 
altruizmusnak tündöklő példáját a mi vár
megyénk, városunk nyújtaná.

Igen kérjük olvasóinkat, közöljék velünk, 
hogy hol alakult temetői gyűjtő bizottság ? 
És általában kérjük, hogy segítsük meg a 
derék egyesületet, mely a gyűjtött összegből 
elsősorban az életükért nála (és vármegyénk
ből is) esedező tüdővészes betegeket gyó
gyítja ki, másodsorban új tüdőbetegeket 
gondozó házakat épít. Az ügy sikere 
hülyéink kezeibe van letéve.

Győzelmünket hirdessék a fölszárított 
könnyek és a haláltól megváltott emberek 
hálaímája.

Politizáló tábori lelkész.
Nagy Magyarországon ilyen is akad, aki 
reverendája alatt nem tér meg a bőrében. 
Eljön magyar területre, hogy itt a magunk 
földjén ne azt csinálja, ami tulajdonképeni 
hivatása : hogy t. i. türelemre, felebbvalói 
iránt való tiszteletre s egyéb keresztény 
erényekre a kivezényelt katonákat tanítsa, 
szóval őket vallásos alapon fegyelmezni 
segítse : hanem azokat Magyarország ellen 
izgatja !

A tényállás a következő. Múlt kedden 
délelőtt a helybeli ulánusokat a róm. kath. 
templomba vezényelték, hogy ott az éven
ként szokásos prédikációt meghallgassák. Ez 
alkalommal zágrábi tábori lelkészük, akinek 
nevét nem tudjuk — ami egyébiránt nagyon 
is mellékes — a horvát haza s a horvát 
faj iránt való szeretetre az2al oktatta őket : 
hogy aki az ő fajuk s nemzeti nyelvük ellen 
tör — az az ő ellenségük, akivel minden 
alkalommal leszámolni kötelességük. így van 
ez szerinte pl. Muraközben is, ahol a horvát 
nemzetiséget elnyomni, a horvát szót és 
érzést kiirtani akarják. Majd a Császár 
jubileumára célozva, utalt a király 60 év 
előtti trónralépésére, amikor a függetlenségi 
harc során a magyarok a királyt trónjától 
megfosztották s más királyt akartak válasz
tani, amihez pedig joguk nem volt.

Hogy a tisztelt katonai lelkész úrnak 
mi a politikai hitvallása, azzal nem sokat 
törődünk ; de az ellen határozottan tilta
kozunk, még pedig a legerélyesebben : hogy 
ilyen hangokat, itt a magunk földjén, hir
dessen. Először is őneki az ilyen dolgokhoz 
tiszlára semmi köze. Foglalkozzék a maga 
dolgaival a maga hatáskörében shirdesse a 
szent igéket, ami kötelessége. Másodszor, ha 
kedve van az ilyenekbe is belekontárkodni, 
tegye meg ott, ahol megteheti.: legye meg 
a maga hazájában, vagy tegye meg a — 
kaszárnyában — ámbár kötve hisszük, hogy 
neki ezt itt is megengedjék. Annál kevésbé 
engedhető az meg a tisztelt úrnak nyilvános 
helyen: a templomban, ahol a békeség 
szent hajlékában az ily kijelentésekkel a mi 
polgári híveinket egyenesen megbotrán
koztatja.

Mért nem csapott fel a tisztelt úr 
mindjárt modern Kapisztránnak — s mért 
nem rántatolt kardot a feltüzelt ulánusok- 
kal —  a magyarok ellen, ha már tőlünk 
rossz néven veszi, hogy törvényadta emberi 
s isteni jogainknak itt e földön érvényt 
akarunk szerezni? Bizony sejtelmünk sem 
volt arról, hogy mily veszély is fenyegetett 
minket a múlt héten! Hiszen ez a vitéz 
páter egyszerűen kardélre is hányathatott 
volna édes mindnyájunkat, amivel a vitás 
nemzetiségi kérdést ezen a területen egy
szer s mindenkorra véglegesen meg Í3 old
hatott volna : Muraköz ezzel egy csapásra 
Horvátorsághoz kapcsoltatotl volna.

Miuíán azonban ezt a tisztelt feldpáler 
úr szerencsénkre megtennielmulasztottu, Mura
köz továbbra is magyar terület marad s mi 
magyarosítást munkánkat ezután is folytat
hatjuk. De a pályatévesztett katonai lelkész 
úrnak mégis komolyan tanácsoljuk: ne 
jöjjön többet Csáktornyára politizálni ; mert 
lesznek itt olyanok, kik ráfognak vigyázni 
s elsősorban a közigazgatási hatóságnak 
lesz majd a feladata, hogy őt itteni szerep
lésében a jövőben ellenőrizze.

Szép, ha az arra hivatott tényezők a 
hazaszeretetet s a hazához való ragaszkodást 
hirdetik és ezzel legszentebb kötelességöket 
teljesítik; de a hívatlanoknak betörik a leje



ha szélmalom-harcot folytatnak ott, ahol 
hallgatniok kellene.

Hagyjon tehát tisztelt páter úr ?. kato
náknak békét; ne csináljon zavart ott, ahol 
mi magyar polgárok a katonaság és polgár
ság érdekében az áldásos harmóniát keres
sük és ápotjuk.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Esküvő. Dorner Sándor helybeli 

bádogos ma délután 4 órakor esküszik örök 
hűséget' az alsólendvai izr. imaházban Grosz 
Rózsika kisasszonynak. '

—  Orvosválasztás. Légrádon lemondás 
folytán megüresedett a községi orvosi állás. 
Ezt múlt vasárnap töltötték be, midőn egy
hangúlag dr. Weisz Adolf orvost választot
ták meg.

—- Meggyilkolt kintornás. E hó 17-én 
Rózsás Imre, zalaegerszegi illetőségű kin
tornás holttestét szörnyen eltorzítva találták 
meg a Dobronak-renkóci út közölt. A pontos 
és gyors csendőri nyomozás kiderítette, hogy 
a gyilkosságot ez alkalommal is cigányok 
követték el. Gyilkost, s egész csomó cigányt 
sikerült elfogni s a tettes már be is val
lotta bűnét, miután ruhái között a bűn
jeleket és a véres ruhákat megtalálták.

—  Óvodai közgyűlés. A « Csák tornyai 
Kisdedovó Egyesület» a mai napon délután 
fél 3 órakor a kisdedovodában rendes köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A 
számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Az 
iskolaévi költségvetés megállapítása. 5. Óvó
női jelentés. 6. Indítványok. Az egyesület 
elnöksége kéri a tagokat, hogy szívesked
jenek a közgyűlésen minél nagyobb szám
ban megjelenni.

—  Az ipartestület köréből. A «Csák
tornyái Ált. Ipartestület» elöljárósága f. hó 
20*án Tersztenyák Bódog ipartestületi elnök 
vezetése alatt ülést tartott, a melyen elnök 
előadta, hogy a mühelyvizsgáló bizottság 
jelentése szerint az 1884. évi XVII. t. c. 
173i §-a értelmében előírt vizsgálatok és 
ellenőrzések a kellő módon megtétetlek 
mely alkalommal rendellenesség sehol sem 
tapasztaltatott, nevezetesen az ipartestületi 
lajstromok vezetése, a tanoncok iskolaláto
gatása, nemkülönben a műhelyek megvizs
gálása s a gyári szemle a törvényben előírt 
szabályoknak eléggé megfelelt.

—  Vörhenyjárvány. A Csáktornyán 
mutatkozó egyes vörhony megbetegedések 
miatt a közigazgatási hatóság f. hó 19-től 
az állami polgári fiú- és leányiskolát, vala
mint az alsótokú iparos-tanonciskolát bizony
talan idóre bezáratta. A tanítás a nevezett 
tanintézetekben szünetel.

—  Iskolálátogatás a vendvidéken. Mint 
Zalabagonyáról értesülünk, e hó 12-én dé
lután Alsólcndva főszolgabirája a járás és 
körorvossal látogatást tett a népiskolában, 
meggyőződést szerezvén a gyermekek egész
ségi állapota felől. Úgy a főszolgabíró, mint 
a járásorvos személyesen beszélgettek a 
gyermekekkel, érdeklődvén a tanügy iránt 
megelégedéssel hallgatták a gyermekek ma
gyar beszédét.

—  ZsidahegyrŐI vesszük a hirt, hogy 
itt e hó 10-én Lovrencsics Iván konyhájá
nak belseje kigyulladt s mielőtt nagyobb 
szerencsétlenség történt volna, a tüzet si
került eloltani. Csupán csak a konyhában 
hizlalt 5 pulyka és 3 kappan pusztult el a 
füsttől óe melegtől.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Németh György felsőszállás- 
pataki állami elemi iskolai tanítót a dráva- 
egyházi áll. elemi népiskolához helyezte át.

—  A közig, bizottság ülése. Árvay 
Lajos alispán elnöklete alatt folyó hó 13-án 
tartotta havi rendes ülését. Alispáni jelentés 
szeptember hóról : A rendészetet illetőleg a 
vármegye területén működő csendőrség a 
büntető bíróságok hatáskörébe tartozó bűn
tett és vétség miatt feljelentetett 242 egyént 
kik közül b nyomozás során előzetes letar
tóztatásba helyeztetett 35 egyén ; a kinyomo
zott büntető cselekmények legnagyobb része 
az ember testi épsége és vagyon ellen 
irányul, — mint feltűnő jelenségeket kell* 
megemlíteni, hogy a vagyon ellen irányult 
bűncselekmények közül 29 egyén gyújto
gatás miatt lett feljelentve. Kihágások miatt 
a kir. járásbíróságnál 16, a közigazgatási 
hatósághoz 481 egyént jelentettek fel. Orvos- 
rendőri hullaszemlét 5 esetben teljesítettek, 
a halál oka 3 esetben öngyilkosság, 2 eset
ben baleset volt. A tűzeset száma 20, 
melyek közül a tűz keletkezésének oka 6 
esetben gondatlanság, 5 esetben gyújtogatás, 
9 esetben ismeretlen ; a bejelentett összes 
kár 49291 korona, ebből a biztosítás által 
megtérült 25460 korona, marad fedezetlen 
kár 14831 kor. Amerikába szóló útlevelet 4 
egyén részére adtak ki ; minthogy a fiumei 
kormányzóságnak több ízben ideintézett 
távirati megkereséséből arról győződött meg 
az alispán, hogy a vármegye nyugati részé
ből egyes útlevél nélküli kirándulók a 
fiumei kormányzóságnál jelentkeznek út
levélért, a Csáktornyái határrendőrséget 
ezen körülményre és hathatós ellenőrzésre 
figyelmeztette,

—  Hírek a városházáról. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete f. hó 22-én 
Petries Ignác községi bíró elnöklete alatt a 
következő tárgysorozattal tartott rendkívüli 
közgyűlést. 1. A viziszentgyörgyi körjegyző
séghez tartozó községgek képviselőtestületei
nek megkeresésére határozatiig kimondotta, 
hogy az említett községekkel közös husvizs- 
gáló alkalmazására vonatkozólag az 54300. 
sz. F. M. rendelet alapján szövetkezik és 
nékik a közvágóhidat használatra átengedi. 
2. Határozatiig kimondotta, hogy az 1895. 
julius 1-én kelt 800000, továbbá az 1901. 
jul. 1-én kelt 300000 koronás ötven évre 
terjedő a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
nál fennálló kölcsöneit konvertálja, mert az 
ezáltal mutatkozó évi 7080 korona 53 fill, 
maradványra a laktanya körüli tetemes 
fenntartási költségek és a magas pótadóra 
való tekintettel elkerülhetetlenül szükség 
van. 3. A Csáktornyái áll. polgári iskolánál 
latin nyelvi tanszék rendszeresítese tárgyá
ban alakult végrehajtó bizottság elnökének 
átiratát örömmel vette tudomásul, az azzal 
áttett kérvényt magáévá tette és annak a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál 
esetleg küldöttség útjáni átnyujtásához szer
vezendő küldöttségbe a nagyközség részéről 
Petries Ignác közs. bírót kiküldte. Elhatározta 
továbbá, hogy ezen ügynek támogatására kir. 
tanteiügyelő űr О nagysága is felkéressék. 
4. TrCka Radl Mária strmilovai illetősékű 
Csáktornyái lakósnak Csáktornya község 
kötelékébe való felvételét 40 kor. települési 
díj lefizetésének kötelezettsége mellett kilá
tásba helyezte. 5. Masztnák József és Társai 
azon kérelmüknek elbírálására, hogy a 
Rákóci- és Deák utca találkozásánál a tüz- 
oltószertár melletti ívlárnpa a Lőbl- és 
Maeztnák-féle házak közé áthelyeztessék

Tóth István, Morandini Bálint, Dr. Hídvégi 
Miksa és a községi bíróból álló bizottságot 
küldötte ki. 6. Weisz József úriszéki illető
ségű szatócsnak települését 10 kor. tele
pülési dij lefizetésének kötelezettsége mel
lett engedélyezte. 7. Dobos Jeromos szíj
gyártó mester és leánya, valamint unokája 
illetőségét megtagadta. 8. A községi választók 
névjegyzékének újbóli összeállításához Petries 
Ignác, Benedikt Béla, Horváth Pál és Küm
mert Sándor elöljárókból álló bizottságot 
küldötte ki.

Talált tárgy. Csáktornyán a Petőfi-ut- 
cában egy drb. férfi óra találtatott. Igazolt 
tulajdonosa a helybeli főszolgabírói hivatal
nál átveheti.

Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy az 1908 
évi fegyveradó kivetési lajstrom a község
házán f. év október hó 23-tól 31-ig 8 nap| 
közszemlére kitétetett.

Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
választás alá nem eső képviselőinek név
jegyzéke az 1886-ik évi 22. t. c. 33 §-a 
értelmében a járás főszolgabirája által ki- 
igazittatván, az a községháza 3-ik számú 
helyiségében f. hó 25-től— 31-dik napjáig 
terjedő 5 napon at közszemlére helyeztetett 
azon célból, hogy azt ott az éidekeltek a 
hivatalos órák alatt betekinthessék és ellene 
esetleg telebbezéssel élhessenek. Az elöl
járóság.

Eljegyzés. Hirschmann Linka kisasz- 
szonyt (Csáktornya) eljegyezte Goldberger 
Arnold vara2dioi mészáros.

Itt a tél. Az idei abnormis száraz idő
járásra ugylátszik a tél rakja rá a koronát 
az ő korai beáltával. Alig vagyunk október 
második felében, máris erősen benn va
gyunk a télben, akár máskor karácsonkor. 
Csak a hó csikorgása s a szánkók csillin- 
gelése hiányzik, a tél egyéb akvizícióiból 
minden megvan. Az emberek téli ruhában 
járnak, a kályhákban pattog a tűz, mintha 
januárban volnánk, vagy valahol a Kárpá
tokban laknánk. A hőmérő már egy hét 
óla a fagypont alatt áll ; az ablakok egy
két reggel a múlt héten már jégvirágosak 
voltak ; pénteken reggel Télapó már hófehér 
szakállát is megrázta. Szóval itt a tél az 
egész vonalon s egyebek hiányában szomorú 
vigasztalásunkat mindössze a meleg szobára 
leszünk kénytelenek redukálni.

—  Kedélyes vacsora. A kedélyes te- 
kézők társasága múlt hétfőn tartotta meg 
ebben az évadban Cvetkovics Antal elnök
lete alatt záróközgyülését, amikor meghall
gatta az elnök és pénztáros jelentéséi. Ez 
volt a társaság utolsó hivatalos találkozása, 
a télre beszüntette működését abban a re
ményben, hogy a jövőben uj erővel foly
tatja. A közgyűlést társasvacsora követte, a- 
hol Cvetkovics Antal a tekeklub tagjait, 
Zrínyi Károly az elnököt, Benedikt Béla a 
társaság diszelnőkét, Nuzsy Mátyást, Nuzsy 
Mátyás a társaság tagjait s utóbb a jó va
csoráért Horváth Géza vendéglős nejét kö
szöntötte fel.

1 8 9

Szerkesztői üzenet.
K. J. SZEGED. Mint látja az egyik versnek 

máris sorát ejtettük. Nem zárkózunk el egyéb 
közlemények elől sem. A fő azonban az irodaimi 
mérték mellett a rövidség. Lapunk kétnyelvűsége 
miatt nagyon kell szem előtt tartanunk a külön 
magyar rész szűk terjedelmét.

JUBÉLIUM. Tárcáját még nem jelentethettük 
meg. Türelmet kérünk.
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Sve poőiljke, kaj se tiée zadr- 
íaja novinah, se imaju pos- 
ati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljstvo:
knjiáara S trausz S an dora  
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povucIjivMist za púk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i t o : svaku  nedelju.

Predplatna сбпа je:
Na celo l e t o .............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
N«4 éetvert leli . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koötaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odgovorni urednik: Gl&vni urednik:

RH O SÓ CZY ELEK BEZENHOFER MIHÁLY

Nesreía uvék po duplik dojde.
Zvunredno je ovo celo leto. Mrzlo pro- 

tuletje, preveé vruée i suáno leto, как se 
kaié, jesen bude kratka, zatém se pák on- 
da segurno, duge zime nadjati moramo. Sve 
neprilike nad élovekom! Célo leto smo se 
trsili, i neprestalno smo bili nad tém, da 
si bar nekaj popravimo i pomoremo tam, 

•gde smo jako kvarni bili, kaj nam je na- 
rav dotrgla. Véé sve silje je pod lokotom, 
i svaki gospodar zna, как dugó mu bude 
segnulo. Nego, ako bude duga zima, onda 
segurno bude moral joájedenput svojega 
proraéuna napravati, ar s tulikim siljem, 
как smo samo letos nuter pospravili, jako 
s teÉka bude vun s hajai.

Véé ve mora svaki gazda poéeti ápa- 
rati i dobro si mora svaki preraéunati, как 
bude mogel vun shajati, da si nebi moral 
na protuletje posudjavati, ili pák potepsti. 
»Vre nekak bu!« Ovak navadno neáteri ve- 
liju. Vidite, vutom izreku je sve vaáe miá- 
lenje, céla vaáa natura: lakoumnost, nemar- 
nost, naprépostavljena. Retko gda, da bi de
leli kaj, kaj ste si predi dobro premislili, 
nego опак: »как Bog da.«

Na sve strane, svigdé ljudi jako dobro 
gospodariju, i trsiju se da uvék bolje i bolje 
gospodariju, véé i véé pregospodariju, samo 
mi bi morali zaostati, na tak lepoj okolici 
ravno naáe gospodarstvo bi moralo na mé
nje iti! Vidite, как dobro plaéaju talijani 
marhu; ve, da je fal marha, da domaéi élo- 
vek samo gde éteri, gde éteri si kupi kakvo 
maráe, i to samo onda, ako je predi kaj 
prodal; talijani pák sve pobereju i dosl 
dobro plaéaju; kuliko je рак bude koétalo 
s stroákom skup, dók jóé na mesto dojde-

ju! Как se njim splaéa! Najte misliti, da 
bi tam preveé krme bilo. Kaj bi! Pak tarn 
je jóé viáe siromakov, pák vekéi siromakov, 
как tu, nego svi se trsiju, da si gospo- 
darstva poboláaju. (Nego meni se drugo vi
di. Ja mislim, zato pobiraju tak jako tu 
marhu, pák samo lépu marhu, — irn ste 
vidli, da su pobirali stare krave, telice, jun- 
ce, bike nego sve tusto —  ar lehko bi jim 
bilo za kratek éas potrebno éuda mesa, ja
ko éuda mesa; mi smo рак к tomu tak ga- 
lantni, da jim prez najmenáega zloöestoga 
miölenja damo, kaj njim je samo volja, ku
pid, i как oéeju; a rada bi platili dupliánu 
cenu, bar— bar da njim prodamo, ar как 
velim, ne tuliko na pleme, как za guljaá 
pobiraju oni bolje tuliko lepő, tustu marhu.)

Как dugó se mora neáéi muéiti, dók 
do lepe marhe dojde, pák dók si gospodarst
vo v red poslavi. Zakaj bi onda pák naje- 
denput samo zanemaril sve?! Trezen, raz- 
svetljeni mora biti ve svaki élovek, ako oée, 
da mu gospodarstvo obstoji, pák da ne pre- 
padne. Nego onda lepő i v obilju more 
kiveti. 1 ovu zimu ée svaki gospodar sam 
morat biti svigdé poleg, da mu nebi raéun 
na bök z iáéi. Ako je i vuéen neáéi, da 
doma ostavi svoje, svoju druZinu, naj gos
podariju poleg navade, od toga se lehko 
more, i mora se odevéiti, ar bi se drugaé 
segurno prevaril, i svoju lakoumnost pot- 
lam kiél.

Poleg öve velike nesreée, da je svega 
silja jako malo zraslo, je opet velika sreéa, 
da je vina рак jako éuda obrodilo, lak, da 
goriéanci komaj moreju dost posude zmoéi 
za most. Naáe ljudstvo ovak i ónak rada 
ide v krcmu; da imaju éas, svi su tam. 
Véé neátere áene rajéi sediju po veéera v 
krémi, kraj kupice, pák sluáaju bormeá ne

z  А в A V A.__
Siromaáka grinta.

Ako se nebi poátuvani kraljeski sud 
od stari bab tulko brigal, onda tliti Remete 
Bolta za jedno kaplo se nebi bil éudil, da 
su pre sudo na tulko znati 2eljni.

Jerbo kad su Remete Boltu pri sudo 
pitalji kaj se véé i mora pitati, как se zo- 
vete? da kulko lét imate? kakve ste vere? 
luteran ili kalvin? to joá poleg Remete 
Bolté miselji, je znal sve odgovoriti alji, 
kad su ga zapitalji kulko dece ima, stém 
pitanjem su ga zméáalji.

—  Da kulko dece imam? —
je opetuval Remete Bolta to pitanje — 
poátuvani kraljeski sud, dece imam vu 
broju dosti.

—  Zalo ipák kuliko je to vu broju 
dosti, pita predsednik serdito.

— Kuliko ? — éohla se poglavi i za 
vuha se natefce Remete Bolta, prosim samo 
pomalji, laki budem povedal. I poéel je 
broj iti.

— Naj prije Barica, onda se rodil 
Törnek, Lacek, Miákec je vu Bosni.

— To bude jako dugó terpelo véli 
predsednik.

— Ja potrebujem da kraleski sud 
posluáa véli serdito Remete Bolta, — ali 
ja si nemrem pomoöi ako mi je bog tul
ko dece dal kaj je nemrem tak dugó pfe- 
brojiti.

— Poveéte Remete kulko imate svi 
skup iz jednom reéjom dece?

— Sve skup ? — tvrdo si je misül 
Remete, iz trema vnukeci skupa?

— Vnukece pustite vum.
—  Ali i vnukece ja hranim z vesel-

jem.
Barica je vumrla.
— Bog ji dej pokoj véli predsednik 

vu óéi gazdi, vi samo poveéte kulko imate 
prave svoje dece.

—  Remete Bolta se opet éohlja po 
glavi i za brado se natefce, komaj je sto- 
kel, poátuvani sud okoli petnajst, sedemnajsl, 
dece more biti.

Isd atelJ i vl&etnik:

ST R A U SZ SÁNDOR.

iako koristne spomene ismejeju se svako- 
jaékoj prevzetnosti, kaj se tam dostput i 
skorom uvék dela, neg doma kraj kolovra- 
ta, pák bi si sluáale deéicu, как se vuéiju. 
Doma nevoéöiju, ili uedopustiju svétiti, v 
krémi pák na kurune potroáiju. Kaj bude 
pák letos, da je must tak fal ?! Ja se bojim, 
da ée se ljudstvo joá bolje pokvariti, к to
mu vezda, da bi je jako morali áparati, i 
jako bi morali reda dr2ati pri gospodarstvu, 
poleg vina, i poleg mulatáagov budu si neá- 
teri gospodarstva jako zapuslili, lehko potep- 
li. Kuliko ljudi se bude zaduáilo, ne zato, 
da je silje slabo obrodilo, nego zato, ar bude 
fal vino. Za ljude je uvek sreéa, ako je 
drago vino; onda menje potroáiju. Vino je 
ne tak, как druga hrana; da áto poje na 
primer za 40— 60 fillerov kakve hrane, to 
mu je dost i viée nebi potroáil, makar как 
fal mu se vidi Nego vino, о to je éisto áto 
drugo! Zeme si kupicu, za éas pol litra, na 
zadnje mu véé na litre nosiju. Pák vino bi 
neéteri neprestalno troáil na dneve, makar 
zna, da si slém zdravje pokvari, i svoj £i- 
vot prekrajái. To ée biti to kaátiga naáirn 
ljudem, od étere nas Bog éuvaj.

Jesenska krraa.
Как svi dobro znamo, letos je malo 

krme zraslo, osobito séna. Otava je véé 
bolje platila ; detelice, как prava lak turs- 
ka su jako lepe bile. Vnogi gazda si je 
spravil v jesen tuliko krme, da se nebu 
bojal zime, s éim bu prehranil marhu. — 
Ali proti svemu tomu itak bu dobro spo- 
menuti s par réémi, vu Cem si moremo 
joá pomoói, bolje rekué, kaj je zvun otave 
i detelice dobro za spraviti.

Koj ima dosta krme, naj se nefcuri 2

Pak je Remetio \ei\ bilo da je i te 
rééi stokel.

Ali gospoda su joá né bila zadovoljna 
iz ovimi réémi.

Pák zasigurno neznate povedati kuli
ko dece imate pita predsednik ?

— Ci dopusti poátuvani sud, ja idem 
dimo 2enu budem pital ona sigurno zna 
kuliko imamo dece sve skup.

—  Odvud oemrete oditi dimo vélji 
predsednik iz veseljem.

— Ali ako tu stanujem pri susedo 
odmah tretja hi2a je. Gospon hajdúk dobro 
znadu itak gde stanujem.

— No dobro je —  véli predsednik — 
onda naj ide hajdúk.

Ferko, itte, pitajte od Remete Bolle 
poálenu tovaroáicu, kuliko dece ima sve 
skup ?

Hajdúk se obrnul i odiáel je.
Remete Bolteka su pák dalje spitavalji. 

Imate imétka ? misli vu sebi, как da bi 
zaistino stanujuéi bogát élovek bilj gdo ne
bi imel imétka.



njom, naj ju nereztéplje, kajti do lépi pe- 
nez dojde na protuletje ako bu imel kaj 
na pijac postaviti. Svakomu gazda, makar 
ima vnogo ili malo krme, preporuéamo, 
da naj spravi sve zvrta i z polja v sranjbu, 
kaj je za hranjbu. Med ovo spada sve ze- 
lenje: как repina cima, a na vrtu cima od 
mrkve, petroZelja, zeljovo üstje, z jednom 
reCjom sve, kaj maráe rado poje, dók je 
zeleno. — To smo do ve najveéput zeleno 
pohranili, a jedna stran je doála na gnoj, 
ili ju je gazda podoral.

Osobito répne cime dobiju ljudi éuda, 
s zelénom cimom nevupaju jako hranili 
kajti se maráe rado od toga napuhne. — 
Da nam nedojde niti najmenjáa stran pod 
kvar, éinimo sledeée:

Skopajmo dva metre áiroku i jeden 
meter gluboku jamu. A duZinjav visi od 
toga, kuliko je cime. — Na dno posiplimo 
pleve ili üstje. Na to nameéimo jen red cí
me i za tim dobro zgazimo. Onda opet 
drugi, tretji, éetrti red, lak dalje, dók nesío- 
ji cima ober zemlje na jen ili poldrugi me
ter. Onda sloZimo című tak, da bu kúp 
odzgor krovu spodoben. — Na to dénimo 
slarnu ili kuruzinje, a zatim zameéimo sve 
okolo zemljom i to na pol metre debeloma. 
Ako bi po vremenu poknje nastale na 
zemlji, to moramo odmah zaphati, s jednom 
réöjom moramo paziti, da nigdi nedojde 
zrak do cime.

Так spravljena cima more stati do 
ranoga protuletja. Ako oéemo s tim hraniti, 
od kopamo tuliko zemlje, kuliko oéemo 
vun zeli na pr. pol ili jeden meter, a onda 
opet zameéemo.

Isto tak moéi i drugo zelenje. — Dra- 
éa i svakojaéke Irave, ako je sila, — ta- 
kaj moremo zahasnuvati.

Kuruzinje je bolje na seéku zrezati, 
i omk hraniti s repom.

Goriőni gazdi jako dobro moreju za
hasnuvati tropine, prém, ako z vekáega 
zeberemo vun ozobke, tak da samo koZa i 
zrnje oslane. Tropine je moéi pohraniti, da 
su friáke, i kaj se za Zganjaru ostavi. — 
Od triákoga tropa 2 i pol kile raéunamo 
na dén na jednu maráe, a véé jenput sku- 
hanoga tropa do 12 kil. — Tropine more
mo spraviti ili v kad, как zelje, zgazimo 
dobro i odzgor naléjemo tuliko vode, da 
zrak nedojde do njega, ili ako ga éuda, 
spravimo ga tak, как repinu cimu, v jamo,

— Imam nego da imam imétka i как 
lépoga, onda su ga dalje spitavalji. —

Za vréme je doáel hajdúk nazad i a- 
vil jf*, da Remete Bolta devetnajst dece 
ima.

—  Kaj ? — Cudil se je i sam Bolta 
— na to sam né misljil, niti nebi veruval, 
onda sam od prve tovaroáice decu né dob
ro raéunal.

—  Sigurno da je hajduku predsednik 
veruval da kuliko dece ima i odmah je 
rekel knjigevodilelu — Izvolite zapisati : 
broj dece devetnajst.

I sud je dalje tekel. Remete Bolta je 
nekoga zjezikom ogrdil i Zivane namétal i 
vezda se fiákaljuái nad tém svadiju, i pre- 
miálavaju i sudjjo jeli je on drugi nepoá- 
ten élovek ili né.

Dvé vure dugó je sud tekel, i onda 
su vum speklji, da Remete Bolta trideset. 
forínli mora platiti stroákov.

A sada je on drugi suda dobil.
Ali Remete je né imel s kém platiti 

stroáke jerbo je ktomo siromak élovek bil.

samo glavna stvar je to, da se dobro zga- 
zi i dobro zameée, da éim ménje zraka 
dojde do njega.

Sila grada tere — véli jedna poslo- 
vica. Koj se s tim brani, da strZi marhu, 
on se istina réái nevolje i jóé do penez 
dojde, ali как dugó bu to trajalo? Na 
protuletje niti penez niti marhe; ne ga kaj 
zapreői i onda idi к susedu prosit za ovo 
za ono. Kak je to vugodno delo, to svaki 
dobro zna, koj mora za foringom hoditi. 
Zato se moramo braniti proli nevolji tak, 
как je moéi. Nekaj od jednoga, nekaj od 
drugoga i mine zima a marha nam osta- 
ne. Pomori si éovek sam i Bog ti pomore!

K A J  J E  N O V O G A  ?
—  Statistika. Как »Statisztikai Ha

vi Közlemények« zvane novine piáeju, le- 
tos, augusta meseca se v célim orsagu na- 
rodilo 62 jezere i 61 dece. Vumrlo je on 
mesec 36 jezer 462. Так ostalo jih je 25 
jezer 5 sto 99.

—  Zizi bambula. V Parizu kaZeju 
ve v jednim zverinjaku jedno déte, kojemu 
je otec gorilla (najjakáa jopica na svétu) 
a mati jedna éruokoZna Zena, néger iz Af
riké. — Déte je v obrazu éista к jopcu 
spodobna a drugaé ima sve kotrige tak, 
как druga deca. — Zove se Zizi Bambula. 
Ve od svih stranoh hodiju doktori pregle- 
dat ovo éudno déte, za kője neznaju, jeli 
je déte ili jopica; jeli Ueteéja jopica ili 
jopiéno déte.

—  Vréme Ov tjeden se je na nag- 
loma preobrnulo vréme. Céla jesen je bila 
lépa, suha i lopla. A öve dneve je neoéeki- 
vano takva zima zavudrila, da Bog nedaj 
vun iti v jutro bez zimskoga kaputa. Po 
prst debeü led se vidi na vodi. Osobito v 
tork jutro je bila takva zima, как da nili 
nebi bili v oktobru nego v sred decembra 
da imje visi po drevju. К tomu tak oáter 
sever puhái, da je éoveka tijam pri srdcu 
zeblo. —  Sunce se stopram okolo desete 
vure porinulo vun z med gustih oblakov, 
ali как da bi se vtekali Iraki s oätrim 
vetrom, átéri bu jakái, jen i drugi se borii 
nekak do poldneva, onda se malo nekam 
veter skril pred suncom, kője isto tak své
ti, как sred augusta, ali traki su zgubili 
véé svoju jakost, netopiju véé tak, как pred 
par tjedni, da se éovek v séncu vlekel

Onda je sud preáel i viáe né bilo potrébno 
spitavati Remete Bolta si je éetiri rokenoge 
pogledal i odskuljal se vum.

—  Fiákaljuái koji su se prije za lasi 
skorom natezalji, onda su se stiha poéelji 
spominati, как naj bolái prijalelji. Pitalji su 
jeden od drugoga kaj je novoga? как su 
Zene i. t. d. kakse véé spametni ljudi zna- 
ju spominati.

I gospoda sudci su par rééi potroáilji 
iz fiákaljuái i prav su se od siromaátva i 
bogatsva spominalji, samo se dórivá nuter 
u sudiáée mesta Remete Bolta gde su se 
gospoda uprav najlepáe spominala, i véli. 
Ja potrebujem od poátenog suda —  poéel 
je larmati ónak po negdaánjem né je dob
ro. falinga je pri sudo, suda je treba dru- 
gaó prepisati. Так? — éudil se je njegof 
proli fiákaljuá.

— Treba prepisati suda, ako velim 
straáno je poéel kriéati Remete Bolta — 
jerbo né je bilo dobro povédano, hudo je 
devetnajst dece zapisano.

pred njimi, tak je bilo vruée. Od se dob 
bumo se viáe zime vZivali как toplote. 
Jesu mésta, de se véé belec pokazal Как 
jedne novine piáeju v Mármarosszigelu je 
v pondeljek céli‘ den sneg curel. Sve gore 
su snegom poknte. — Z Felsővissó piáeju, 
da je tarn v pondeljek céli den straáno 
grmelo i bliskalo, a za tim se tihi deádj 
spravil. Za deZdjom mrzel veter i viher 
puhái i v jutro su véé pet centimetrov 
debeloga snega naáli. —  Isto tak piáeju z 
Kézsmárka. Tarn je célú nőé curel snég 
A v Galiciji véé viáe dnevov ide snég. 
Zato je pri uas tak zima.

—  Malo je lagvov. Hvala Bogu, letoá- 
nja bratva je tak obiina, da na mestah su 
v tak velikoj sili za lagve, da straáno. Jesu 
goriéni gazdi, koji su presiljeni moáta éez 
viáe dnevov v kadi drZati, kajti nemreju 
dojti do lagvov. Ve odredilo ravnateljstvo 
drZavne Zeljeznice, da prazne lagve niti na 
nijednim átacionu nesmeju zadrZati, nego 
se odmah imaju poslati na mestu, kam su 
poslani.

—  Koja je muia zaklala. Blizo 
Petervara su vlovili öve dneve jednu Lud
vig zvanu baronicu, koju s tim potvarjaju, 
da je svojega staroga, beteZljivoga ali jako 
bogatoba muZa zaklala. — Baron Ludvig je 
ovo leto si zel za Zenu svoju sobaricu i 
koncem augusta véé je mrtev bil, —  i to, 
s naglom smrtjom. — Po smrti njegovi su 
poéeh sepetati, da je tnlada baronica zakla
la staroga muZa, da éim predi dojde do 
njegovoga veÜKOga imetka. Sepetali su i to, 
da je baronica joáée za njegovoga Zivlenja 
zaljubljena bila v jednoga teZaka, koj je vu 
fabriku hodil delat. To je doálu v glavu i 
redarom, koji su poéeli paziti, jeli je istina, 
da baronica ima kaj teZakom. Ovoj iztragi 
je to bil konec, da su v subotu dva tjedna 
baronicu prijeli. Baronica je probala najpre- 
di obmititi jednoga redarskoga sluZbenika, 
ali da je vidla, — da nikaj nemre z njim 
skonéati, povedala je sve. —  To táji, da bi 
pajdaáa imela, ali redari su zato prijeli i 
teZaka, makar véli ona, da je teZak nikaj 
ne kriv. — Baronica je pripoznala, da je 
baronu dala v hrani éemera, od őesa je na 
nagloma vumrl.

—  Jezero korun za jeden tanec.
Gróf Nako Sándor, fiumeéki predstojnik je 
öve dneve iáéi pohajat svojega prijatelja v 
Zsombolju, grofa Gsekonics Andraáa. Na

— Kaj vi znate profi tomu véli serdi- 
to predsednik, nerazumnomo öloveko, véé 
je bilo pitano kulko dece imate.

— Dobro je poátuvani sud, ali da se 
je véé on broj premenil.

Ravno tu vu ganjku pri obloko sam 
ravno éul da mi je Zena opet u postelju 
vjézla. Véé se je i réáila hvala bogu, véé 
je je né devetnajst dece nego viáe.

— Nego dvadeset je zmigal predsed
nik. —

— Kaj bi dvadeset — Zuril se iz od- 
govorom — kajpak dvadeset i jeden, istina 
poátovani sud, prosim onoga suda popraviti.

Gospoda su se samo pogledala.
Niti jeden je néznal, kaj bi rekel Re- 

metijovi familiji i dvojkam.
—  Samo je jeden fiákaljuá odprl svo- 

ja vusta i опак как je i viáeput znal re- 
éi, rekel je dobro glasno Remete Bolti.

—  Siromaáka grinta.
Spisal:

V icsár  F eren cz Komárváros.



valkanjskim. Stacionu se ziöel svati, koji su ne zato, da bi morebiti deőko bil za cop- med nje redar i sobom odtiral pred varaS- 
peljali jednoga srbskoga para na zdavanje ran, nego doSlo mu je vu vuhu, kaj je koga kapitana.
— Bili su svi jako dobre, Síroké volje, — vőinila sobom ta frajlica od velike ljubavi — Samoubojstvo V Zalafüzesu se
как se i to áika za svata. Grofu se to jako prama njemu, to mu je tak leglo na srdce jedna Horvat Mari zvana, 18 lét stara lépa 
dopalp, i zato je prosil, da bi plesal mladi da si nju za Zenu zéme — morti. puca zabavljala svojim dragim, Baranyai
par pred njim srbski narodni tanec, kolo. — Kuliko kuruze je zraslo. Poleg Albertom, 19 lét starirn deőkom v jednoj
— Mladiéki su к tomu zdrage volje pris- izkaza zemaljskoga ministra je pri nas v krémi. Baranyai se fletno napi! i rekel je
tali, poéeli su plesati pred njim. Na zadnje Magjarskim letos 64? jezer 727 mekot ku- puci da naj mu da péneze, kaj je pri sebi
je grot Nákó jednu jezerku dal zaruőnici, ruze bilo posejano, na kojih je zraslo 5 drZala. Puca je né Stela к tomu privoIjiti, 
koja je na to do vuh zaőerlenila nekaj od sío 36 jezer 600 melercentov kuruze, ta zbok éesa je deőko najpredi ju spljuskal, 
srama, nekaj od radosti. Islo tak su zaőerle- na jednoj mekoti po priliki 8 metrov 29 a zatim vun hitil iz krómé. Puca se na lo
nile onda i njene pajdaSice, ali ne od ra- kil. A lanjsko letu je zraslo 5 sto 49 je- od velikoga srama tak razZalostila, da je
dosti, nego od samoga Zutoga — jala. zer 6 sto 38 melercentov kuruze, tak je- skoőila v krőmarovu gluboku pivnicu. Ри-

L . Vun SU ga hitili z  CUga. V Arne- zero tri sto 38 metercentov vise, как letös. ca je tak nesreőno skoőila, da si je svu 
riki, Detroit zvanom varaSu, de ga vnogo Malo je  krme. VeraS teZko bu letos glavu stukla i v nogi su njoj kosti spoka- 
magjarov, se pripetile ne zdavnja, da su marhu őez zimu prehraniti, kajti je straSno le. SteZkimi ranami su ju odpeljali v Spital, 
trideset ljudi pogodili, da bi isii jednu Se- malo krme. Sreőa, da je jesenske krme — Ziva kaca v covecjim zaludcu  
Ijeznicu delat. — Med njimi je bil i Tamaé vnogo zraslo, drugaő bi v straSnoj sili bili Henkel Jozefa 16 let star sin JoZef iz Fu- 
AndraS za kojega svi veliju, da je miren, naSi gazdi. I Horváth István iz FelsőlakoSa, gyivásárhely je na polju prespal jednu noő 
poSten őovek, koj se niti muhi nevupa za- si je Stel malo jesenske krme spraviti, i pod jednim drevom. Po polnoői se deőko 
meríti. Da je doSel posebni cug po nje, bili da mu ne zmenjka krma, odiáel je na prebudil, i taki je őutil, da su mu vu vus- 
su veő svi pijani, samo TamaS András né. Sőmen István arendalora zemlju, i od ne- tah nekaj giblje. Da se prebudil, Stel si je 
—- Nutri v cugu su se posvadili i jen na sei Z nje 16 kupcov turske detelice. Samo vusta zapreti, ali da je zube skup stisnul, 
drugoga iSel od velike pijanSőine. TamaS je lo je bés, kaj za to i Zandari oöeju znati, stopr im onda je spazil, da jednoj kaői repa 
na to med nje skoőil, i poöeJ je tiSiti i mi- i ve se svaki dén nadja da mu dojdu tiSői. Od toga smrada se deőko tak prestra- 
riti. Ali na svoj kvar. — Kajti pijani teZaki Zandari na grunt Sarcat krmu, i more biti, Sil, da je Stel zakriőati, odprl je vusta, ali 
sa ga pograbili, najpredi desetput vpiőili, a da su mu veő pomogli nju premetati, kaj v onirn hipu se potegnula kaóa őez gut v 
onda pak vun hitili z cuga. — Siromak se nej zvuZgala. Zeludec. Deőko je ves prestraSen dimo bej-
odmah je vumrl. — Zgorel je. Ban Istvana Slala v Zal. Roditelji su se naravski jako preslraSili

—  Papír z kocenja. Z WaSingtona Barabásszegu se öve dneve vuZgala i zgo- i skriöali skup odmah dvoja sela, spitavali
piSeju. da su tarn kemikeri, koje i ondaSnji rel je nutri PaiS Károly, 26 lét star sluga od staroga. mladoga, как bi to gnjusobu 
kormán podpira, z kuruznoga kocenja nap- s dvéma konji skup. — Pais se predi je- vun spravili. — Ali pravo vraótvo je niti 
ravili papira. — Ako je to istina, onda bu den veöer do ranoga jutra zabavljal svoji- jeden ne znal povedati proli tomu, nego jav- 
za kratko vreme papir na pol tuliko koátal, mi pajdaSi. Veő su bile őetiri vure v jutro, kajuő su obkolili plaőuőega deóeca. Za őas 
как ve. da se dimo dokotural pijan, i najenput v se poőela kaőa v Zeludcu gibati, i deőko je

—  Pomorjena família. Z Pétervara Stali iáéi, naZgal lampaSa i poőel je hraniti. straSne muke pretrpel. — Onda je jeden
javiju, da su v Tiraspolu na straSni naőin Za őas vuZgala Stala, — najpredi z nutra rekel, da naj daju deőku mleku piti. Как 
zaklali jednoga Kogan zvanoga Zidova, — tak, da je célo stanje v jednim plamnu je deőko spil mleko, odmah su mu prestale 
trgovca, njegovu Zenu,, dvanajstero dece i bilo. Moguőe, da je decko zaspal, i tak se boli, ali samo za kratko vreme. — Zato, 
dva sluge, — tak svega skup Sestnajst. zaduSil, i to more bili, da je od velikoga da se god poőela kaőa vu njem gibati svig-

— Senja male pastircice. Med dima né möge! najti vrata. Da je Stala dar je pil mleko, od őesa mu je odlehnulo.
Bácsföldvár i Óbeőe Stacioni se pripetilo, zgorela, onda su i njega naSli svega zgo- — Deőko je ne znal povedati, как velika

4 vuni na Zeljeznici, da je jedna 8— 9 lét retoga a poleg njega dva konje, isto tak kaőa se mu spravila v Zeludec. — Nego to 
stara puckica, koja je pasla guske, zaspala zgoréte. Zvun Stale je zgorel jen Skedenj i veliju, da mora biti menjSa beluska. Deőko
ran med Sinjami. — NajslajSe je senjala, vnogo krme. je v straSno velikoj pogibHji, kajti kaőu ne
da je ober nje odruZil cug, bez toga, da bi — Ljubomor Ov beteg je posvadil budu mogli Z jega drugaő spraviti vun, как
i kaj biio pucki. — cugsfirer je videl pred dvé Zene tak, da su se skorom vmrtvile. s operacijom, i to je pitanje, jeli bu se da-
cugom nekaj őrnoga, i zaíuőnul je, ali kajti Burka Mária z Alsónemesapatija i Njari lo. — Kaőa v deőkovim Zeludcu nemre Zi- 
se stvar ne genula, mislil je, da je kakva Janosova Zena z TelekeSa su obedvé za- veti dugó, kajti od velike vruőine i Zelud- 
Zivina. Ali zato je zapiral, nego cuga je veő ljubljene bile v jednoga deőka. Deőko je cove kiseline mora poginuli. — Nego do 
né mogel zastaviti, da nebi bil prék iSel bolje drZal s Burka Mariom как s ovom toga, dók kaőa pogine, more v órevaj stras- 
pucke. Zadnjega vagona lanec, za kojega se drugom, i zato se je zdal Z njom — pod no velike rane uzrokuvati, od őesa bude
prikapői drugi vagon, je doli visel i malo vrbom i Ziveli su как muZ i Zena. Jen őas moral i siromaSki deőko prtfminuti. — Z
postrugnul pucku po nogi. Na lo se prebu- je mir bil med njimi, dók je né doSla med toga sluőaja si naj zemeju peldu i naSi
dila. Zeljezniőki sluZbeniki su odmah dőli nje Nyári Janosa Zena, i poőela njega s pastiri, da se naj őuvaju v takvom mestu
sposkakali z cuga i s veselim srdcem vidli, mastnimi i sladkemi réőmi vabiti к sebi. zaspati, de se takov smrad zdrZava.
da je pucki nikaj ne. To je bila sieóa ma- Decko je posluSal na sladke réői, ostavil - 1- Lépi sudec. V Pesti su öve dne
lőj paslirSici. kaj se ne prebudila, da je cug Burka Mariju i odiSel к Nyariovici. Burka ve vlovili jednoga visokoga staliSa őoveka,
ober nje ruZil. Marija se ve Zaluvala, gukala za svojim Latkoczy Imbru, podpredsednika najviSeSe-

—  Pijan na drugi svet. íz Zsom- zgubl|enim. I da si srdce nadomesti, odluői- ga suda, za kojega se zazvedilo, da je za
bolje piSeju, da se tam Progaric Ege, Ze- la je vu sebi, da grdo zbije vrSnjakinju. elikev peneze pateke spravljal lakovim Iju-
Ijezniőki őinovnik straSno napil, i onda ónak Znala je, da ova veőkrat dojde v Zalaeger- dem, koji su né za to. Vu velikim prija-
pijan obesil. szeg, zato ju je őakala na pijacu skorom teljstvu je bil s ministeriumom, zato mu

—  Ljubav i coprija Jedna siromaS- svaki dén. Toga dva tjedna, jen tork je je lehko iSlo. — Po nedopuSőenim putu si
ka puca je do vuh bila zaljubljena v jed- doSla vu varaS i ran pred jednorn Spar- je na jezerc spravil, dok su ga tie v őapili.
noga deőka. Ali neőemurni legénj je niti kassom su se ziSle. — Odmah je nahrupi- Ve je bez svega ostal.
óuti né Slel od toga, da bi se s njom zdal. la na nju, tukla ju je, bila, nacukavala za
To je preveő rezZalostilo devojku. Jedna lasi i nazadnje je jednoga noZa Stela pori- Nekaj Za kratek &IS.
stßra baba, zaSaSurjeni kramp je zazvedil nuli vu nju. Ali na to su skoőili med nje
kaj peőe pucu, zato njoj je dala na znanje, drugi ljudi, koji su odmah zvali redara, i Nemre si premislili.
da ujoj ona zacopra, kaj bu deőko drkal ov je obedvé grlice peljal sobom pred re- Samo si premislite, gospon Hakel, kaj
za njom, ali drugaő né, ako njoj prikaZe darskoga kapitana. se pripelilo s menőm dénes jutro ; как sam
za to dva oringline i na radaS plati deset К tomu spodoben dogodjaj se pripetil se prebudil, tak sam bil bedasl, da mi niti 
forinti i da si dőli zrezati lepe, Suté, dűge v Egerszegu med Segesdi Jozefa i Horváth jedna spametna misei ne doSla na pamet. 
lasi. Puca je z svemu privoljila. A baba je Jozefa Zénóm. Öve dve su se veő zdavnja Pa kaj se to nigdar ne zvami pripelilo?
prodala njéne lasi jednomu barbiru za srdile, i veőput je nastala svaja med njimi. Nigdar I — odgovori ov.
dobre péneze. A kaj je najőudnoviteSega Öve dneve su se opet ziSle na pijacu; réő No, to mi itak neide v glavu! Vám
vu stvan, da je to ne kakva zalupana po réői, i za őas su se veő cukale как ко- najveőkral bedastoóe dojdu na pamet, pak
selska muZaőa napravila, nego vuőena fraj- köti. Kitu ima jedna i druga, zato su se itak velite, da se to s várni nigdar ne pri-
pca : nadalje da je coprija itak hasuila, za öve cugle nacukavale, dok je né doSel petilo.
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Mnrajjőg Takarékpénztár Részvénytársaság Csáktornya.
A M u ra k öz ! T a k a rék p én z tá r  R és z v én y tá r s a s á g  gyű jtő - 

é s  clő leg -iiz/ etá gá n ak  A 7 / /. ( tizen h a rm ad ik ) c s o p o r t já t  a z
e d d ig i  4 é v e s  c s o p o r t o k t ó l  e l té r ő e n , 3  év i {156 heti) b e f iz e té s i  a la pon

1908. évi november
a k ö v e tk e z ő  fe lté te le k  m e lle tt  a la k ít ja  m e g  :

1. E gy-egy  r é s z le t  fe jé b e n  h eten k in t 1 k o r o n a  f iz e t e n d ő  
és  e g y  b e fiz e té s i k ö n y v e c s k e  te ts z é s  s z e r in t i  r é s z le t r ő l  s z ó lh a t .

2. A b e fiz e té s  1 5 6  h é tr e  te r jed .
3. A  ta k a r é k p é n z tá r  e g y  e g y  1 5 6  k o ro n á v a l te lje s en  b etize -  

te tt  r é s z ié t  u tán ,  a 1 5 6  b é t  e l te l té v e l  a  b e te v ő n e k  1 6 6  k o ro n á t  
tiz e t  v issza .

4. A k a m a to k  r é s z le t e n k é n t  10  k o r o n á t  te s z n e k  k i  é s  a
1 0 % k a m a t a d ó t  is a z  in té z e l  fize ti.

5. M inden r é s z ié t  után a z  e g é s z  ö s s z e g 9 va gy is  1 6 6  
k o ro n a  e r e jé ig  —  a z  in té z e t  á lta l e l fo g a d o t t  k e z e s e k  m e lle t t  —  v eh ető  
te !  e lő leg .

fi A z  e lő le g e k  u tá n  szá z -szá z  k o ro n á n k in t9 a z  etld ig l 11  
f illé r  kam at h ely ett  h e te n k in t  c s a k  1 3  t ii ié r  le s z  k a m a t  fe jé b e n  
f iz e te n d ő , m ely kam at a  c s o p o r t  ta r ta m a  a la tt  t e !  nem  
em eltetik .

7. A k ö l c s ö n v e v ő n e k  Jogában á l!  a  c s o p o r t  ta r ta m a  a la tt  
e lő leg é t  b á rm ik o r  v issza fiz e tn i9 m ik o r  is a t o v á b b i  k a m a t f iz e té s  
k ö te le z e t ts é g e  m e g s z ű n ik .

8. N y o m t a t v á n y o k é r t  é s  a k ö n y v e c s k e  f e jé b e n  dija t nem  szá m ítu n k .
9. A  g y ű jt ő -  é s  e lő le g -ü z le t á g b a n  r é s z tv e v ő k ,  eg ym á s irá n yá b a n  

eg y e tem leg es  k ö te le z e t ts é g b en  nem  á lla n a k  é s  a z  in té z e t  a 
ré s z le te n  к inti k a m a to zá s t te lje s  ö s s z eg b en  g a ra n tá lja .

10. Vidéki b e fiz e tő k  k én y e lm ére  é s  p o s t a k ö lt s é g e ik  m e g -  
ta k a r ílá sa  c é l já b ó l ,  a b e t iz e té s e k  a  m. k lr. p o s ta ta k a r é k p é n z tá r  
útján is  e s z k ő z ö ih e tő k ,  a b e f iz e té s i  la p o k a t  a z  in té z e t  d íjm en tesen  
b o c s á t ja  a te lek  r e n d e lk e z é s é r e ,

E z e n  c s o p o r t  ú g y  a b e f iz e t ő k n e k , v a la m in t  a  k ö l c s ö n v e v ő k n e k  ren d -  
k ivü i e iőn yős9 m iér t i s  abban  m in él n a gyobb  é s  szá in osa b b  
r é s z v é te lt  a já n lu n k .

T isz te le tte l k é r jü k , a m e n n y ib e n  e z e n  c s o p o r t b a n  r é s z tv e n n i  s z á n d é k o z ik ,  
e z t  s z o b á n , v a g y  í r á s b a n  n á lu n k  m ie lő b b  b e je le n t e n i .

C s á k to r n y a , 1 9 0 8 .  o k t ó b e r  8 -á n .

T e l je s  t is z te le tte l

Muraköz! Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatósága.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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