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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. MURAKÖZ Egész évre . . . .  8 kor.
Pél é v f e ....................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.
K ia d ó h iv a t a l :

Strauez Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, Ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. I,,n,*té#ek hrtá s y t t f  « táetttitia . 

Telefon szám 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyiittér petit*««* so Mér.

Felelés ■serkeecté:
Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

A Csáktornyavidéki Gazdakör alapszabályai.
b) A s  ig a z g a tó -v á la s z tm á n y .

18. §. Az igazgató-választmány áll a 
kör elnökéből, társelnökből, 2 alel nőkből, 
titkárból, ügyészből, pénztárosból, jegyzőből 
és legalább 30 köri tagból, kiket a köz
gyűlés választ három évi időtartamra, akik 
az idő leteltével újból megválaszthalók.

19. §. Az igazgató-választmány ülésein 
az elnök, társelnök, vagy alelnök valame
lyike elnököl.

20. §. Az igazgató-választmányi gyűlés 
a rendes és rendkívüli közgyűlések előtt 
vagy a szükséghez képest az elnök által 
bármikor is összehívható. Ezen gyűlések 
jegyzőkönyveit a gyűlésen jeleTttevő és erre 
megválasztott két választmányi tag hitelesíti.

21. § Az igazgató-választmány hatá
rozatképes, ka az elnökön kívül legalább 4 
(négy) igazgató-választmányi tag vesz részt. 
Az ülésen szavazattöbbség határoz.

22. § Az igazgató-választmány a gaz
dakör ügyeit az alapszabályok és közgyűlési 
határozatok értelmében intézi és kezeli, a 
gazdakörhöz érkezett beadványt, jelentést, 
indítványt a gazdakör hatáskörére és érde
keire vonatkozó ügyet a közgyűlés tanács
kozásra előkészítőig tárgyalja s a teendő
ket vázlatilag véleményével a közgyűlés elé 
terjeszti.

e) A k ö r  t isz tv ise lő i.

23. § Az elnök, vagy társelnök össze
hívja a közgyűléseket, megállapítja azok 
tárgy sorozatát, vezeti a gyűléseket, képviseli

kört hatóságok, testületek és magánosok 
Hányában, ellenőrzi a kör vagyonát és in
tézkedik a kör ügyvezetéséről.

24. §. Az alelnökök az elnök teendőit, 
ennek akadályoztatása esetében, ugyanazon 
jogkörrel és jelentőséggel végzik.

2ö. §. A titkár és jegyző szerkesztik a 
jegyzőkönyveket, hivatalos jelentéseket és 
végzik az összes irodai munkát, egyúttal 
hdelös kezelői a kör irat- és könyvtárának 
és a kör leltári tárgyainak.

26. §. A pénzlárnok lelelős kezelője a 
kor vagyonának. Fizetéseket csak az elnök 
utalványozására teljesít, vezeti a számadá
sokat, melyeket minden év végén a köz
gyűlés elé terjeszt.

27. §. Az ügyész a kör jogi képviselője.
A kör tisztviselői kara a közgyűlés által

három évre választatik.
Az elnök, a titkár és jegyző hivatalból 

Ingja a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület 
'Kazgaló-válaszlmányának.

d ) K ö z s é g i m e g b íz ó t 'a k .

28. §. A községi megbízottak hatáskö
rébe tartozik a kör intézkedéseinek egyes 
községekben érvényt szerezni, ők az egyes 
községek érdekképviselői és a közgyűlésről 
nyerik megbízatásukat. A leltári tárgyak 
náluk vannak elhelyezve.

FOsssrk« AEtO:
M A R G ITA L  JÓ ZS E F.

VI. A kör vagyonáról.

29. §. A kör vagyonát képezik az ala
pítványok és adományok, a beszerzett gépek 
és fel szerelése k ^ A  folyó vagyon pedig a 
tagsági dljlMef^all.

30 § Ha a kör saját körülményei, 
vagy körén kívül eső viszonyok miatt mű
ködését végleg beszüntetni kénytelen lenne, 
a megmaradó vagyon csakis közgazdasági 
célodra íordítható. ^

31. §. A közgyűlésnek mindazon hatá
rozatai, melyek az alapszabályok megváltoz
tatását, vagy az egy«ület felosztását s ez 
esetben vagyonának hováfordítását célozzák, 
foganatosításuk előtt jóváhagyás végett a 
vármegye alispánja útján a m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter úrhoz föllerjesztendők.

VII. Аж a la f lu a b l ly o k  m eg változta tásáró l.

32. §4 Az alapszabályok módosítása és 
a kör feloszlatására vonatkozó összes indít
ványok a közgyűlés előtt 8 nappal az 
elnökség elé írásban beterjesztendők. Ez azon 
közgyűlés, melyen a 17. §-ban körülírt 
módon a kör felo?zlé«v kimondatik és ha
tároz a kör vagyona lelett is

33. §. Az esetben, ha a kör az alap
szabályokban meghatározott célt vagy eljá
rást meg nem tartja, a Zalamegyei Gazda
sági Egyesület és a m. kir. kormány által, 
amennyiben további működésének folytatá
sával az állam vagy a köri tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, az 1875. évi május 
2-áról kelt 1508. elnöki számú belügymi
niszteri rendelet értelmében haladéktalanul 
felfüggesztelik s a felfüggesztés után elren
delendő szabályos vizsgálat eredményéhez 
képest végleg fel is oszlatlatik, vagy esetleg 
az alapszabályok legpontosabb megtartására 
— különbeni feloszlatás terhe mellett — kö- 
teleztetik.

Csáktornya, 1909 junius 20-án. 
Szenteh Dezső Mesterich A ladár

titkár. elnök.
Viasz N ándor

jegytó.

Felhívás!
Zalavármegye lótenyésztő bizottmánya a 

Zalavármegyei Gazdasági Egyesület közre
működésével s a földmivelésügyi magas 
kormány anyagi támogatásával f. évi szep
tember hó 21-én Csáktornyán a Vásártéren 
délelőtt 10 órakor a tenyészanyag neme
sítése érdekében lódljazást rendez, amelyben 
Zalamegye kisgazdái saját tenyésztésű Mura
közi kancáikkal vehetnek részt.

Kiosztásra kerül 21 díj, 2600 korona 
értékben.

Díjazási tervezet: Tenyészkancák 3 
éves kortól : 1 drb. I. díj államdij 300—300 
K. 3 drb. II. díj államdíj 200 K—400 K. 
11 drb. IIL díj államdíj 100 K—1100 K. 6 
drb. III. egyesületidíj 100 К—600 К, ösz- 
szesen 2600 korona.

Kiad« és laptulsjdoaos:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

A rendező-bizottság fenntartja magának 
azt a jogot, hogy e díjak beosztását utólag 
is megváltoztathassa. A díjazásban részesített 
kancát köteles a tulajdonosa évenkinti elő
vezetés kötelezettsége mellett 3 évig saját 
tenyészetében megtartani.

A pénzdíjak oklevél kíséretében csakis 
kistenyésztőknek adatnak ki, mig nagyobb 
tenyésztők elismerő oklevéllel lesznek ki
tüntetve.

Zalaegerszeg, 1909. aug. 15.
Zalavármegye Lótenyésztő Bizottmánya.

—  A népkönyvtár mindenki számára 
ingyen nyitva van minden vasárnap délután 
Vi2—‘/«3-óráig a városházán.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Megyei tanitók közgyűlése. A Zala
megyei Ált. Tanítótestület ez évi közgyűlé
sét aug. hó 26-án Keszlhelyen^feplta meg 
a » városháza dísztermében. V ffösgyű lés 
napján reggel 8 órakor a plébánia templom
ban Dombay Sándor keszthelyi segédlelkéas 
ünnepélyes «Veni Sanctae»-t tartott. Mise 
után a tanítók a városháza dísztermébe 
vonultak. Körülbelül 150-en lehettek. Ott 
voltak dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelő, Nagy István városbíró, a köz
ségi tisztikar és elöljáróság, dr Csanády 
Gusztáv iskolaszéki elnök, az iskolaszék 
tagjai, meg több érdeklődő a város értelmi
ségéből. Szalay Sándor a megyei tanítótes
tület elnöke 9 órakor nyitotta meg a köz
gyűlést. Napirend előtt bemutatta Batthyány 
Pál gróf, Zalavármegye főispánjának levelét, 
melyben a hozzá küldött elnöki meghívóra 
válaszolva, értesíti az elnököt, hogy legna
gyobb sajnálatára a megye tanítóságának 
közgyűlésén távolléte miatt nem jelenhet 
meg és kérte az elnököt, hogy a tanítóság
nak fejezze ki üdvözletét. A gyűlés lelkes 
éljenzéssel fogadta a vármegye főispánjának 
meleg sorait. Az elnöki jelentés előterjesz
tése után Boda Béla rigácsi tanító mutatta 
be saját találmányu számológépét. A felta
láló nagyon érdekes előadását érdeklődéssel 
és tetszéssel hallgatták meg. Dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanfelügyelő örömmel üdvözölte 
a nagy hivatásszereletröl tanúskodó feltaláló 
ügyes találmányát és indítványozta, hogy 
a zalamegyei tanítók iparkodjanak azt be
vezetni iskoláikba. A gyűlés a kir. tanfel
ügyelő indítványát elfogadta s egyben elha
tározta, hogy megkeresi a Magyarországi 
Tanitók Országos Szövetségének elnökét a 
találmány terjesztése iránt. Németh György 
diszeli tanító «А hazaszeretetre való nevelés» 
címmel olvasott föl. Szépen megírt felolva
sását lelkes tetszésnyilvánításokkal kisérte a 
hallgatóság. Végül a felolvasó azt indítvá
nyozta, hogy a Zalamegyei Általános Taní
tótestület írasson az iskolás gyermekek



számára egy olyan kis könyvecskét, mely 
Zalamegye kiváló nagyjainak élet- és jellem
rajzát meg történeti eseményeit tartalmazza. 
Indítványát elfogadták; a kivitel módozatai
nak megállapítását és azoknak foganatost? 
tását a központi választmányra bízták. A 
leolvasónak pedig jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaztak. A gyűlés végén az elnök tolmá
csolta Nagy István városbírónak Keszthely 
város nevében neki átadott üdvözletét. Ez
zel kapcsolatban indítványozta, hogy a köz
gyűlés fejezze ki köszönetét a vendégszére- 
tetet tanúsító város áldozatkész közönségé
nek s a fogadtatás és elszállásolás dolgában 
buzgólkodott keszthelyi tanítóságnak. Gyűlés 
után 1 órakor a Hullám szállóban társasebéd 
volt. Este 8 órakor a város a megyei taní
tóság tiszteletére velencei estét rendezett, 
melynek óriási közönsége volt.

—  Jegyzői közgyűlés. A Zalavármegyei 
községi- és körjegyzők egyesülete f. évi 
szeptember hó 11-én d. e. l í í  órakor Zala
egerszegen a vármegyeház közgyűlési ter
mében évi rendes közgyűlést és ezt megelő
zőleg f. évi szeptember hó 10-én d. e. 10 
órakor ugyanott tartandó választmányi ülést 
tart. A tárgysorozat 24 pontból áll, 
amelyből kiemelendőnek tartjuk, hogy a 
Kovács Gyula légrádi jegyző, egyesületi elnök 
elhalálozása folytán megüresedett elnöki 
széket e közgűlésen fogják betölteni.

—  Eljegyzés. Dr. Schwarz Vilmos pécsi 
kórházi orvos, dr. Schwarz Albert helybeli 
városi orvos fia, eljegyezte Sohr Olgát Sera- 
jevóban.

—  A zárda köréből. A helybeli szent-
ferencrendi zárdában a tagok között némi 
változás á l^ t  be, amennyiben P. Kornelius 
Kópéié c^ ^ k ito r  Kaproncára gvardiánnak 
lett k inev^M  *

—  Halálozás. Mint őszinte részvéttel 
értesülünk, városunk egy, széleskörben is
mert és tisztelt családjára, a Grész-családra 
mély gyász borult. Grész Elek, volt csáktor- 
nya-vidéki körjegyző neje, szül. Orlovits 
Anna úrasszony, a jó anya f. hó 3-án rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése a város

társadalmának igaz részvéte mellett aug. hó
4-én d. u. 4 órakor volt. Halálát férje, két 
gyermeke, unokái és nagyszámú rokonság 
gyászolja. Elhunytéról a család a következő 
gyászjelentést adta ki \ Alulírottak úgy a 
maguk, valamint a széleskörű rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik 
a felejthetetlen jó hitvesnek, önfeláldozó 
édesanyának, nagyanyának, rokonnak : Grész 
Elekné, szül. Orlovits Annának folyó évi 
szeptember hó 3-án, éleiének 65-ik, boldog 
házasságának 39-ik évében rövid szenvedés 
után váratlanul történt elhunytét. Kedves 
halottunk hüli teteme szeptember 4 én d. 
u. 4 órakor fog a gyászházból a drávaszent- 
mihályi róm. kath. sirjiertben örök nyuga
lomra tétetni. Az engesztelő szent mise-ál
dozat folyó hó 4-én d. e. 10 órakor fog a 
Csáktornyái róm. kath. templomban a Min
denhatónak bemutattatni. Csáktornya, 1909. 
szeptember hó 3-án. Legyen áldott jóságos 
emléke ! Grész Elek fétje. Szilágyi Györgyné, 
született Grész Rizá, Grész Ernő gyermekei. 
Szilágyi György veje. Grész Ernőné, sz. Láng 
Terus menye. Szilágyi Margit, Szilágyi Erzsi, 
Szilágyi Elemér, Grész Magduska unokái,

—  A kis gróf vizsgája. Tolnai gróf 
Festetics Samu banskidvori (Horvátország) 
földbirtokos és huszártiszt Domonkos fia f. 
hó 2-án a helybeli áll. elemi népiskolában, 
mint magántanuló a III. osztály tantárgyai
ból kitűnő eredménnyel tette le a vizsgát. 
A vizsgán az intézeti igazgató, a tantárgyak 
tanítói, valamint a kis gróf tanítónője : 
Sillay Julia kisasszony jelentek meg.

—  Kitüntetett pályamű. A Dunántúli 
Dalosszövetség a jövő évben Keszthelyen 
fogja magtartani dalversenyét. A keszthelyi 
választmány, élén dr. Dezsényi Árpáddal, 
már is megkezdte a . dalverseny megtartá
sára vonatkozó fárasztó és nehéz munkáját. 
A választmány nemrég pályázatot hirdetett 
ki egyes költői művek megzenésítésére s a 
pályázatnak fényes eredménye lett. A bíráló 
bizottság a beérkezett pályaművek felett 
aug. 31-én Ítélkezett s egyhangú megálla
podással a II. csoport műdal pályázatán az

I. díjat: Ismerek egy szép országot. Jelige: 
Zala című szerzőjének ítélte oda. A műdal 
szerzője Révfy Géza temesvári áll. tanltó- 
képző-inlézeti zenetanár, ki évekkel ezelőtt 
a helybeli tanítóképezde zenetanára volt. A 
Dunántúli Dalosszövetség e hó végén tartja 
meg Keszthelyen rendes évi közgyűlését, 
amelyen az 1910. évi dalverseny idejét is 
megállapítják. Az üunepély fővédnöke Fes
tetics Tassiló gróf lesz

—  Vasutügy. Zalaegerszeg r. t. város 
képviselőtestülete m. hó 25-én tartott rend
kívüli közgyűlésén tárgyalta Udvardy Vince 
v. képviselőnek azt az indítványát, hogy 
mintán a Boba—Csáktornyái vonalnak má
sodrendű vonallá leendő átépítése elhatározta
tott s miután előreláthatólag e vonal 8—10 
év alait önmagától fővonallá alakul át, kérje 
meg a képviselőtestület a főispánt arra, 
hogy a városnak, valamint Csáktornya, 
Alsólendva, Tűrje, Ukk stb. küldöttségét 
Batthyányi Tivadar gróf vezesse, ahol a 
város polgármestere e vonalnak oly módon 
leendő átépítéséi kérelmezze, hogy az idő
vel teljesen fővonallá alakulhasson át. A 
küldöttség keresse lel a szombathelyi üzlet
vezetőt s a fenli indítvány elfogadásán 
kérje meg. A közgyűlés arra való tekintet
tel, hogy az indítvány a közgyűlés által már 
múlt évben hozott határozat s erre a vár
megye törvényhatósága által hozott végha
tározat rendelkezésével összhangban van, 
megbízza a város polgármesterét, hogy a 
hivatkozott törvényhatósági véghalározat 
foganatosítását a vármegyei főispánnál alkal
mas időben kérelmezze.

— TŰZ. Mull hó 23-án délután 5 óra 
tájban Majerics István robádihegyi lakosnak 
a kamara előtt összerakott zsupszalmája 
meggyulladt a éltől rövid idő alatt lakóháza, 
istállója és serlésóla részben a tűz martaléka 
lett. A kár mintegy 380 K, biztosítva nem 
volt semmi. A tűzesetet Majericsnak 5 éves 
Antal nevű fia okozta, ki egy, az utcán 
talált gyufával, mig édes anyja a sertések* í 
etette, a zsupszalma mellé ment játszani s 
a meggyulladt gyufát a szalma közé dobi .

Kirándulás Velencébe.
(Ú tirajz.)

Mily szép a Márkus-tér este ! Mintha fényes 
ünnep volna a nagy „szalonéban. Két oldalt a 
buffet s ülőhelyek, középen az Orchester, a kitűnő 
zenekar gyönyörködteti a nagyszáma közönséget 
változatos műsorral, melyen leginkább a nagy 
olasz zeneszerzők : Rossini, Verdi, Mascagni, Puc
cini, Leoncavallo slb. nevei olvashatók. Operaáriák, 
pajzán s csábos táncdarabok váltják fel egymást. 
Hát még, mily látványosságot nyújt a „szalon“ 
látogatóinak tömege. Az iparos, kereskedő, munkás 
s napszámos-csoportok a zenekarnak minél köze
lebbi szomszédságába igyekeznek férkőzni, az 
előkelőbbek sétálnak, vagy csoportosan beszélget
nek. Az oszlopsorok alatt, vagy a kávéházi aszta
loknál vannak a csendes megfigyelők. Mi az utób
biak voltunk. A Piazza San Marcón érdemes is 
szemlélődni. Kevés helyen van annyi ember együtt, 
mint itt. Férfi, nő van itt tán minden országból.. 
S a divat, e hatalmas hadúr, egyforma uniformisba 
szorítja valamennyit

Elhallgat a zene, amire akkora taps s oly 
viharos tetszés-nyilvánítás zúgott fel, amilyent 
eddig még nem hallottam. Azt hiszem a kar
mestert a vállukra is vették és hordozták. Jó 
negyedóra tellett bele, hogy elcsillapult egy kissé 
a zaj. S mikor felhangzottak a műsor következő 
darabjának első akkordjai, áhitatos csend lett 
egyezerre. Az olasz él hal a zenéért, a hangverse
nyekre nem fliitölrii, pletykázni, tcilettet mutogatni, 
hanem mindenek előtt és .Ián gyönyörködni jár. 
Ezért könnyű megismerni itt a „szalonéban az 
idegen vendégeket.

Mikor úgy tiz óra tájt elvégezte a zenekar 
előadását, a közönség hazafelé siet. Az előkelők a

„Ríván“ fényes gondoláikba ülnek s a Canal Grande 
valamelyik díszes palotája előtt kötnek ki, a töb
biek a Rialto felé tolonganak. Egy óra inulva már 
üres az előbb oly népes Márkus-tér, az idegenek
nek is kénytelen-kelletlen szállásaikra kell térniök.

Harmadik napunkat a Doge-palotának szen
teltük. De mily kevés volt ez az egy nap ! A dél
előtt folyamán az épület külsejét s udvarát szem
léltük meg. Igazán csodálatos alkotása az emberi 
elmének és szívnek. Nem egyszer lett a pusztító 
lángok martaléka, de, mint a phönix-madár, mind
annyiszor föltámad hamvaiból mindig szebben. 
Ezért másfél századnál is tovább épült s mikor 
végleges alakját elérte, oly épületet nyert benne 
Velence, amely minden tekintetben méltó volt a 
nagy köztársaság dicsőségéhez. Büszkén, le nem 
törve, szilárdan áll most is, pedig hány esztendő 
suhant el felette, hány örvendetes és szomorú 
eseménynek volt tanúja ! Kiesett már szerepéből 
is, nem központja többé egy hatalmas államnak, 
falai közt régen nem hoznak országokat félemlítő 
határozatokat. S e palota még sem veszített fon
tosságából, igen magas az az emelvény, amelyre 
művészi becse és kiválósága emelte.

Az alaprajza olyan, mint az örökkévalóság 
jelképéé. Ez pedig egy kígyó, amely szájába fogja 
farkát, eltüntetvén így a kezdetet és véget. A 
palotának három homlokzata van, egy a Piazet- 
tára, a másik a tengerre, harmadik a csatornára 
néz, a negyedik a Szent-Máik templommal össze 
van építve, nem látható. Legszebb a két előbbi.

A gyönyörű homlokzatot egységes, sima fal- 
tömeg alkotja, amelyet egymás felett álló két sor 
remek oszlop tart. E két oszlopsor csodával, 
bűvészkedéssel, varázslással határos. Az oszlopok 
oly könnyedek, graciozusok, mintha cukorból vol
nának, mégi3 óriási terhet tartanak. A finomság, |

gyöngédség és a hatalmas erő nem léptek iné 
egy ilyen szövetségre. Meg is csodálja ezt mindé 
ember.

Az alsósor oszlopfői csak messziről egyformák 
közelebb menve látjuk, hogy mindegyik más. Azt 
hiszem az alsó oszlopsor összesen harmincin 
oszlopot számlál, minden oszlopfőn nyolc oldn. 
ugyanannyi önálló szoborcsoport. Mily fenséges 
élvezet lelt volna ezeket külön-külön behatóan 
áttanulmányozni I Az emberi foglalkozások, tudo
mányok, művészetek, az összes erények, bűnök, 
az akkor ismert népfajok jellegzetes vonásaikban 
mind elvonultak volna szemeink előtt hatalmas 
nívójú, igazán nemes művészet ábrázolásában. Л 
felső oszlopsor nem kevésbé kiváló, oszlopfőivel, 
párkánydíszével gyönyörű csipke benyomását teszi, 
amelynek lóher-kereszt a folyton megismétlődő 
motívuma. E csipkézet tartja a fehér és vörös 
márványból mozaikszerüen képzett falat, amely 
óriási méretei ellenére sem válik komorrá. A 
csúceives művészi ablakok különböző magassága 
megélénkíti a falfelület egyformaságát. Felül ismét 
csipkeszerü díszítés fut körül. Remek szép a 
Piazetta felőli főbejárat, a Porta della Carta. 
Gyönyörű gótikus faragványok s allegorikus szobrok 
díszítik. A kapu fölött Dandolo dogé térdel feje
delmi díszben Velence hatalma elölt, amelyet a 
szárnyas oroszlán jelképez.

Ez volna a Palazzo Dúcaié külső képe. Meg 
vagyok győződve, hogy e leírás után senki sem 
tudja elképzelni. De ezt ily szűk keretek közt 
úgy leírni másoknak is kemény dió volna ! Az 
ilyesmit látni kell !

(Folytatása köv.)



A gyorsan megérkezett segítség elejét vette a 
nagyobb szerencsétlenségnek.

—  A Csáktornyái tárházak tolvaja.
Néhány hónappal ezelőtt a Csáktornyái csend
őrség letartóztatta a Csáktornyái községi 
csordást, kiről kiderült, hogy az ottani tár
házakban lopásokat követettjei. Az eset 
annak idején feltűnést keltett. Különösen 
kereskedői körökben érdeklődtek az ügy 
fejleményei iránt. Az ügyből azonban nem 
lett olyan nagyszabású bünügy, amint hit
ték és az e hóban tartandó tárgyaláson 
csak a községi csordás kerül a vádlottak 
padjára.

—  Katonai brutalitás. A Csáktornyán 
állomásozó s a II. Miklós orosz cár tulaj
donát képező 5. uhlános ezred legénysége 
valahol Horvátország területén gyakorlatozik 
s a városban csak egy kis különítmény 
maradott viBsza, talán azért, hogy a várta 
homlokzatán díszelgő csúnya kétfejű madár 
valahogy lábra ne keljen, vagy pedig talán 
azért, hogy a kutyavonításhoz hasonló lika- 
krbavai horvát nyelv ki ne menjen egy 
időre a divatból Csáktornyán. Mert hát ab
ban a kedvező helyzetben vagyunk mi Csák
tornyái magyarok, hogy ilyen vonílásokat, 
tutu'ásokat is hallhatunk néha napján egyik 
vagy másik vendéglő helyiségéből kihang- 
zani. S ilyenkor ments Isten a lutuló csorda, 
a vörös nadrágu, kék bluzos, sarkantyus és 
kardos k. u. k. barmok közé lépni, vagy 
őket koncertjükben zavarni. No hiszen! Azt 
ugyan meg nem eszik, mert hiszen a me- 
názsból talán csak jut valami a korgó 
gyomrukba is, de a virtusságukat, véreng
zésüket bizonyára kimutatják ama szeren
csétlenen, ki útjukba kerül. S ha már a 
vérengzés, a kaszabolás részükről megtörtént, 
drága mumákjaink oly alkotmányos Rück- 
werlskonzetrirungot csinálnak, hogy a könig- 
grätzi hires visszavonulás ici-pici Miskaként 
szerepelhet csak a viíághistória lapjain. így 
volt ez, — a jó Isten tudja már, hogy 
hányadszor, — a múlt hét folyamán Csák
tornyán. Augusztus hó 29-én éjfélkor az 
itthon maradt katonai különítmény öt dísz
példánya, nevezetesen Novakovics N., Lov- 
rincki N., Hajdúk János, Kamenár N. és 
l^eskovác N. uhlános katonák, talán annak
miékére, hogy a kürtös a capistrángot az 

nap este elfelejtette lujni, vagy talán azért, 
hogy ők nem kecske bőrben, hanem k. u.
k. mundérban járn ak : éktelen ordítással, 
dővad üvöltéssel haladtak végig a város 
utcáin s a Hunyadi-utca egy sarokházánál 
a legcsekélyebb ok és Szóváltás nélkül Jenes 
Janos, Schróth Lénárd és Gollieb Ábrahám 
helybeli lakosokat megtámadták s kardjuk
kal fejüket, kezüket úgy összevagdalták, 
hogy rajtuk, az orvosi látlelet tanúsága sze

nt több napig gyógyuló súlyos testi sértést 
okoztak. Az összekaszabolt polgárok, látva 
ezen emberi mivoltából kivetkőzött öt barom
nak vérengzését, nem védekezhettek ellenök, 
hanem mindenik futott, ki merre látott, 
hiszen életök forgott kockán. Az egyik sértett, 
Jenes János lélekszakadva rohant a község
házára s az éppen ott szolgálatban levő 
egyik községi rendőrnek, Babies Istvánnak 
elpanaszolta a történteket. A rendőr Jámbro- 
vics János és Majcen Miklós éjjeli őrökkel 
nyomban üldözőbe vette a hadfiakat s egy 
rossz hírű ház környékén utói is érte őkel. 
Be most már nem öt, hanem 10—12 
uhlános katona gyűlt össze ama ház körül, 
s kihúzott kardokkal várták nem ugyan a 
Herr general Sakramentovichot, vagy á Herr 
korporai Smolen Tónit, hanem a rendőrt és 
az éjjeli őröket. A katonák e közben kövek

kel támadták meg a szolgálatban álló rend
őrt és éjjeli őröket s az egyik eldobott kő 
ugyancsak nyomot hagyott Majcen Miklós 
éjjeli őrön. Babies István közs. rendőr látva 
a katonák brutális telteit, forgópisztollyal 
rájuk lőtt, anélkül azonban, hogy egyik 
vagy másik mumákot eltalálta volna. Szent 
Habakuk! Ha az a büta ólom csak egy még 
butább barmot talált volna, mily fényes 
katonai temetésben lelt volna nekünk, csák- 
tornyaiaknak részünk! Igazán, kegyetlen a 
sors hozzánk! Mikor a rendőr és az éjjeli 
őrök látták, hogy itt harc, háború, valóságos 
emberölés készül, a közeli laktanyába siet
tek jelentést tenni ; ott azonban sem ügye
letest, még kevésbé őrséget nem lehetett 
találni. Vegre is a csendőrőrsöt kellett igénybe 
venniök s mire a csendőrség járőre a hely
színére érkezett, az uhlánosok, mint a 
kámfor, elillantak, elmenekültek. A sebesült 
polgároknak az első segélyt Kovácsics Ferenc 
dr, járásorvos és Schwarz Albert dr. városi 
orvos nyújtották, kik az éjtéli órákban azok 
sebeit bekötözték. A sebesülteknek komolyabb 
bajuk nem történt, téves tehát egymegyei lap
nak azon tudósítása a fennti vérengzésről, mi
szerint az egyik sebesült haldoklik s nem 
éri meg a holnapi napot. Haláleset nem 
fordult elő. Sajnosán kell konstatálnunk a 
történtekből, hogy a mi katonáink sehogy 
sem tudnak megfelelni kötelmeiknek, mert 
az általuk elkövetett kihágások, büntettek s 
egyéb vétségek Csáktornyán bizony nagyon 
gyakran fordulnak elő, sőt azt lehet mon
dani, hogy napirenden vannak. Ma egy 
tisztviselőt, holnap egy iparost támadnak 
meg legtöbbször minden ok nélkül s uri- 
nőket üldöznek, ha az esti órákban szabad 
kimenetelük van. Igazán gyalázatosai) és 
pimaszul viselkednek, a város polgáraival 
szemben, csak azt szeretnők tudni, hogy 
mire is oktatják őket olt a kaszárnya négy 
fala közölt? A katonai reglamát mi is 
ismerjük, úgy tudjuk, hogy abban schwarz 
auf weiss elő van Írva, hogy a közös had
sereg béke idején a belrend és biztonság 
fenntartására van hivatva, nem pedig vé
rengzések elkövetésére. Ez hát a katonaság 
részéről a civil ember, — ki véres verejté
kével izzasztja ki a haderő fenntartására 
szükséges ad ó t,.— megbecsülése? Pfuj! 
Igazán komisz, gyalázatos dolog. Mit várhat 
a polgárság, a nép, a nemzet ily katonák
tól ? Semmi jót, mert ezek még a csecs- 
szopót is kardélre hanynáék, ha ily őrült 
helyzetükben a kis bölcsőhöz közelednének. 
Azután ama katonai szabályzatban félreért
hetetlenül (de elég bolondul) meg van írva 
az is, hogy a katonának szolgálaton kívül 
is meg van engedve az oldalfegyver viselése, 
mi őt arra kötelezi, hogy a kihágásokat, 
erőszakoskodásokat annál gondosabban ke
rülje, mivel a fegyverrel való visszaélés 
mindenkor a legszigorúbban büntettetik. 
Utóvégre az a kard, vagy gyiklesö nem 
arra való, hogy a békés polgárokat gulyás- 
hús módjára aprítsák, kaszabolják katonáék. 
Ily állapotok mellett Csáktornya polgárai a 
katonák személyében védelmet, segedelmet 
nem várhatnak, hanem üldözött vadként 
menekülniük kell, ha nappal vagy éjjel egy 
vörös nadrágu mumákot a horizonton meg
jelenni látnak. Az augusztus hó 29-én éjjel 
történt vérengzésről úgy a helybeli főszol
gabírói hivatalnak, mint pedig a zágrábi 13. 
hadtest parancsnokságának, akitől az eset 
részletes megvizsgálását kérik, jelentés téte
tett. Hisszük, hogy katonáék részéről ez a 
gyalázatos dolog nem fog eltussoltatni s a 
bűnösök méltó büntetést kapnak. Valamikor

régen, de nagyon régen, a német sógor (gy 
könyörgött Mindszentek litániájában Istené
hez : A magyarok haragjától ments meg 
Uram minket! Volt egy kor, — nem is oly 
régen, öregapáink még emlékezhetnek reá, 

amikor a magyar ember sarkantyújának 
a pengésétől ugyancsak a német sógor 
térdre borult s hányta a kereszteket cefettül, 
azt hívén, hogy a lélekharang szól! Mi is 
kérhetjük a magyarok Istenét, hogy lávoz- 
tassa el tőlünk mielőbb ezt a garázda ka
tonaságot, az ily fenevadakat, hogy szemé
lyünknek, édes magyar nyelvünknek békes
sége legyen !

—  Titokzatos idegen. Egy idő óla a
helybeli rendőrség figyelmét magára vonta 
egy 40—45 évesnek látszó idegen, aki min
den podgyász nélkül jött a városban lakást 
vett. A rendőrség gyanúsnak találta a visel
kedését, igazolásra szólította fel, májd amikor 
látta, hogy emiatt menekülni igyekszik, le
tartóztatta. Az illető olasz tolmács utján 
Zanna Federiko turini ügyvédnek mondta 
magát. Miután igazolványai nem voltak 
rendben, azonban igazolta, hogy Zanna Fri
gyes turini ügyvéd és az ottani ügyvédek 
közölt kiváló helyet foglal el, szabadon 
bocsátották. Azonban megállapítottak, hogy 
Zannán az elmebetegség jelei mutatkoznak 
és értesítették a búdapesti olasz főkonzulá
tust. Arra a kérdésre, hogy miért visel 
kopott ruhát, kijelentette, hogy Oroszországba 
utazik és ott barlanglakók után kutat. Teg
nap folytatta úlját Oroszország-felé.

—  A Csáktornyái lódijazás. A f. év 
szept. 21-én Csáktornyán megtartandó ló- 
díjazásra az 1907. évben díjazott muraközi 
kancák is előlesznek tulajdonosaik által ve
zetve. Díjakat nyerlek az 190^. évben kan
cáikkal Muraközterületéről: Lovrencsicslván 
Őrség, Koprivec Márton Muraszentmárlon, 
Szobocsán István Tündérlak, Blagusz János 
Hódosán, Horváth Albert Nagyslefanec, Cseh 
Iván Domasinec, Horváth András II. Hegy
kerület, Dominkó György Domasinec, Cseme- 
rika Antal Palinovec, Markács Iván Hódosán, 
Szabol András Palinovec, Jankász István 
Palovec, Fodor Iván VII. Hegykerület, Rob 
Elek Muraszerdahely, Percsics Mihály Ormos, 
Sinkó Mátyás Majoriak, Dominkó György 
Domasinec, Antolasics Mihály Boltornya, Kut- 
nyák Mihály VI. Hegykerület, Laptusz Imre 
Muraszilvágy, Blagusz János Hódosán, Kut- 
nyák Mihály VI. Hegykerület.

—  Csalás Zsvorc Márton és neje, szül. 
Gajnik Teréz novoszelói (Horvátország) la
kosok mull hó 25-én Csáktornyán* Zámoda 
Antal drávacsáoyi lakos kárára 60 К értékű 
csalást követtek el oly módon, hogy a 
Zámoda által elvesztett 3 drb 20—20 K-át 
magukénak vallva, Loncsárics Ferenc dráva- 
csányi lakos megtalálótól követelve, azt ma
guknak jogtalanul eltulajdonították. Mindkét 
csaló a helyi büntetőbíróságnak feljelenletett.

—  Gazdátlan dongák. Múlt hó 28-án 
Salaries István felsőmihálylalvi lakos, a 
község halárában fekvő rétjén egy hordó 
dongákkal megrakott kétkerekű kocsit talált. 
Bejelentés folytán a miksavári csendőrőrs 
járőre a nyomozási megejtvén, megállapította, 
hogy a kézi kocsi Novák József újhegyi 
lakos tulajdona, aki azt át is vette, a kocsira 
felrakott 53 drb. különböző nagyságú s 
mintegy 40 К értékű dongáknak jogos gaz
dáját, illetve gazdáit megállapítani nem sike
rült, mert a dongák minőségéből az tűnik 
ki, hogy azokat ismeretlen lettes több gaz
dától lopkodta össze. Úgy a dongafák tulaj
donosa, valamint a tettes után a további 
nyomozás folyamaiban lartatik.
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Sve poäiljke, kaj se tiée zadr- 
iaja növi nah, se imája pos- 
Iati na iroe urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjüara Stransz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMUR1E
na horvatakom i magjarskom jeziku Izlazeöi druitveni, znanstveni I povuóljivi üst za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : svaku nedelju.

Predplataa cint je:
Na celo le t o ..............8 kor.
Na pol Ieta . . f 4 kor.
Na éetvert let л . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koStaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe i fel

ZR ÍN YI K A R O L Y .
Smndnici:

B E Z E H H O F E R  M IH Á L Y  I P A T A K I V IK TO R .
IsdatolJ i vlastnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Bratya.
Pisai: PA TA K I V IKTOR.

Nije potrebno tolnaóiti, da nezrelo 
grozdje kiséloga — Marcija — daje, a zre- 
lo, da расе prekzrelo grozdje daje teCno i 
dobro, jako vince. Toga téka i jakost pako 
vu jagodici nabrani cukor daje, koj se za 
vinski alkohol prevri. Nije potrébno da se 
sa branjem 2urimo, ako prem i té posel 
ima svoju praktiku.

Vnogiput sila zakone tere. Jeso hude 
jeseni, gda rani mrazi ili stalni de2dj sili 
goriCnoga gazdo na branje, ali poleg toga 
moramo bili pazljivi. Ne milujmo malo tru- 
da, na kőrist svojega 2epa. Nezrele pák 
gnjile grozdje zoseb beremo i predajmo. 
Istina, da vide posla zavda, ali lak budemo 
imali jedno dobro, a drugo slabede i hujde 
vino. Ako pák fridko hoCemo gotovi biti, 
onda imamo jedno telő vino, ali hudo; kője 
si sami piti moramo sa kisélim obrazom, ar 
kupiti nitko neCe.

Dr2imogse pri bratvi siedeCega:
1. ) Grozdje je nejbolje brati vu jutro 

gda se rosa posodi ili ako je mraz, gda se 
on odtopi i grozdi suhi postano.

2. ) Te2aki morajo stalni biti. Pod brat- 
vom nek ne jeju, osebujno hrano nej ne 
nosiju teZakom med trsje, i tam se nek ne 
poCivaju.

3. ) Branje ide od trsa — do trsa sa 
odtrim uo2om i osem óistom posodom i

pazimo, da se grozdje ne dotekne zemlju i 
da se ne orani.

4. Zrele grozde zoseb denemo.
5. Reda rastepati nije slobodno, takaj 

i napré se 2uriti, jer poleg loga kvarujemo. 
Rajdi pomenje, nego toCno.

6. Pokodtavanje nije lépő, niti pák ne 
slu2i na hasén bratvi.

7. Nek se nedopuSCa da grozdje vu 
putah du2e vremena stoji.

8. Pri branjo potrebno sredstvo i po- 
suda mora biti izvanredno Cisto i zadosta.

9. Lagve, osebujno nőve je prepruCano 
sa sodom i juhom kuhanih orehovilistov 
dobro oprati a zatem s Cistom tnrzlom vo- 
dom videputa oplaviti.

Kak sem predi spomenul, gda ga dós- 
ta sertstva i posude nega, tam glava ima 
vide posla как kotrige, tője zamudek, a 
zamud je né na hasén gazdi.

Imajmo osebujno veliko skrb na lagve, 
vu kojih most, a potli vino du2e vremena 
stoji; ar vino vu se zeme öve posude duho 
i tak zgubi od vrédnosti.

Növi lagvi se moraju dobro i videput 
najpredi svrélom vodom splaviti, dók Cista 
voda teée iz njih. — Starede lagve je 
dobro ako njim se jedno dno vunzeme, 
znutra s piritusom dobro na moCi i vu2ge. 
Morali jedno zadno vur zeti, ar drugaC 
lagve neizmemom silóm diromhiti i nesreCo 
uzrokuje. Da su lagvi tak séidCeni, moCi je 
jód sa 2veplom dobro nakadeti, eindlagérati.

*

Gda pobirajmo krompéra? Vnogi mes-

ti videti, komaj da se krompérova klica po- 
sudi, veC idő kalampéra kopat, misleCi, da 
je vu zemli i kromper takaj zrel; ali nije 
tak. Nije se emeli s bratvom kalampéra 
2uriti, jer ako vréme dopudCa preporuCano 
je od izkustva krompére skim du2e vu zem
li ostaviti, ar onda se zaistino zréli, dobi 
finesi lek, postane sitovnedi i po ceni vred- 
nedi.

Nezrelo pobrani krompér je vodem, 
soponasti, slabi za hrano i te2ko za spravi- 
ti ar se lehko i tridko pokvari i zagnjili.

OpaZeno je bilo, da se takvoga krom
péra, plesnivoCa najpredi kliéje prime, za
tem na jabuke krompérove prineju, stem 
skup se odnese vu pevnicu ili pák vu ja- 
mo.

Prama tomu, sasvem vu zemlji dozrel- 
jeni krompir je puno jakdi proli svakojac- 
komu betegu i vide vréden za seme.

Ito je sprobano, da krompir vu jami 
puno Ie2e preterpi zimo, как vu pevnici. 
Osebujno vu topli pevnici se fridko sklije i 
tak zgubi tek i vrednost.

K A J  J E  N O V O G A ?

—  Na jednoj deski po morju.
Englezi su samo behatni ljudi. Ide na vi- 
soké brége, vu pudCinu, vu tujinu svikam, 
gdé se uvék mora smrti bojati. Ako nemre 
dalko odputuvati, doma próba kaj zvun- 
rednoga napraviti. — Jeden Westlake Wil
liam zvani englezki ezredes |e öve dneve

Ball a maákarami.

Gospodja Berger je u dobrih odnoda- 
jih 2ivela, ona je imala mu2a, koj ju je 
iskreno ljubil, ali — lu je sad bilo kluka: 
njezin mu2 je bil Cinovnik, koj je cieli dán 
u uredo med akti sedel i svoju slu2bu 
saviestno zvrdaval, to ga je uCinilo duboko 
misleCim te je uslied toga postal posve oz- 
biljan Coviek, как se to za dalje misleóega 
mu2a pristoji. Njegova, как 2ivo srebro 2e- 
na, mlada, bila je puna jogunastog veselja 
te se je hotela svog mladog 2ivota u2iti. 
Ona je osóbito ljubila ples, pák je samo 
za ljubav svomu ozbiljnomu mu2u, koj je 
rekel: »Nemo sobrius saltat,* veC dvie godi- 
ne tu zabavu drugem prepustila; ali konaC- 
no su ipák njezine plesa 2eljne no2ice svo- 
je prvo zahtievale. Jasno je svoju 2e!ju 
izrekla, da bi se 2elela jedan kratonak, bad 
po husarski izplesati. Ali njezin ozbiljni*mu2 
о kakovom plesu niti Cuti nije hotel.

U toj nevolji joj dojde jedna njezina 
prijateljica na pomoö te obodve zajednu 
skupu jedan fini plan. Podto je mu2 tako 
tvrdokoran, morati ga je sprevarom predobiti. 
Sobarica Lizika je odnesla potajno od gospo- 
je Berger opravuza ball skupa sa maskom 
к prijateljici — sve |e bilo najbolje prired- 
jono i uredjeno.

I zato je danas gospa Bergerica dvos- 
truko sigurno okolo po kuCi hodala te je 
svoga mu2a grlila tak, da se niti on sam 
nije mogel znajti, kaj to mora biti, da mu 
je 2ena tako dobre volje, ali govoril nije 
rjikaj

Jednog dana, kad je iz ureda domov 
dodel, slupi mu 2ena Trezika pred njega te 
mu u naglosli pripoveda, da je malo prije 
njezina prijateljica ovde bila, — »znad njezin 
mu2 je po poslu odputoval u Trst, pak sto- 
prv preko sutra dojde domov, a njezina 
sluZkijna ide u veCer na ball i tak bude 
ona morala sama u kuCi ostati. A znad,

da se Ella boji sama biti po nodi, pak i* 
mene prosila, da ove noCi pri njojspavam i 
ja  sam joj obeCala«.

»Ali draga moja* — odgovori on 
»Ella-bi bila mogla dojti k-namt. — Is-*H 
se je priCelo parlamentirati simo i tarn , 
dok mu 2ena, как je to veC iz poCetka bi!э 
videti, nije preobladala, le je zakijuCeno Ы- 
lo, da onda njegova 2ena sprovede ovu 
nőé pri prijateljici Elli. Na veCer ju je jod 
on sam osobno sprovel do Elle i tam joj 
jod pri razstanku daljivo sa »lahku nőé« 
za2elel, da nekaj о njem sanja.......

Ala, — je to bila liepa plesna zabava! 
— Как dan razsvietlena sala, fino liepo 
dru2tvo a pies za plesom neprestano i 
neulrudljivo. Najzanimivija plesaCica je da
nas bila gospoja Trezika; ta vrteCa se gospa 
sa svojimi malemi i hitremi nogicami iSla 
je samo onak plesaCom iz ruke u ruke.

Kérjen mindenütt valódi epyiptomi , , N I L “  szivarkahíivelyt és szivarkapapirost,
mely a dohányzás alatt nem lesz sem Z S ÍR O S  sem F E K E T E . Csak akkor valódi, ha a N I L “  O0V 8S i 
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1896. március 15. —  krokodil védjegygyei van ellátva. —»66 H9-60



na jednoj deski se átél s Englezkoga vu 
Francosku po morju prék prepeljati. Nego 
ravno tarn je skorom uvék viher, morje 
je nigdar né mirno. Nili je né doáel prék 
érez morje vu Francosku, nego vu Sevemo 
morje, gdé mu je viher sim—tara metal 
slabu deáéicu i vu najvekáoj pogibelji je 
Ы1. Kaj si je malo hrane sobom zel, to mu 
je voda odnesla. Véé dva dni i dvé nőéi 
je tak bil, véé je vés oslabil, da su ga s 
jednoga damsitta spazili i na damáifl gori 
zeli.

— Na smrt odsudjeni. Vu Adana 
zvanoj turskoj provinciji je velika buna 
bila pred par meseci. Punlare su vlovili i 
na smrt odsudili. 10 turéinov i 4 jermerine 
budu öve dneve u Konstantinapolju obesili.

—  Buna vu Grékoj. Vu Grékoj su 
takaj jako nezadovoljni zbog toga, ar jim 
neCeju dali »Kréta« otoka. Ov otok je Turske, 
samo stanovniki su grki. Как ss Cuje gréki 
kralj se kani zahvalili i svojom íamilijom 
ostaviti ov orsag.

—  Tezko ceka na odgovor. Ne-
zdavnja je jednoga dobrostojeöega inteligent- 
noga gospona йена vumrla. Так lépő i vu 
najlepáoj slogi su skup Ziveli, da je niti 
to nikaj né bantuvalo, da je 2enina sestra, 
jedna stara srdita puca pri nji bila. Da je 
gospa vumrla, ova áogorica ni mogla du2e 
ostati kraj dovca, odiála je к rodbini; nego 
gustoput mu je pisala, i vu svakom listu 
je napré donesla, как ve siromak áogor v 
samoéi mora 2iveti. éogor je razmel, kaj 
bi njegva áogorica rada, nego kaj je on 
rnaral za to! Da je vidla stara (rajla, da 
ju áogor neCe razmeti, jenput mu samo 
о vak piáé: »Premisli si samo, dragi áogor, 
как zvunredni sénj sam imela ovu noö: 
Senjala sam, da me je pobodila pokojna 
>e$tra, tvoja pokojna Zena, pak mi je ovo 
rekla: »Ljubi si áogora, i imaj brigu na 
. jcga, budi uvék s njim i reöi mu, naj te 
zeme za Zenu! Kaj buä rekel dragi áogor 
к ovomu senju? Prosim za odgovor!« No 
ovo je veC moral razmeti, makar je átél 

I ne. Nego niti na ov list je ni odgovoril 
опак, как je áogorica to álela imeti. Pisai 
jo j  je, nego od njejne senji nikaj. Pred neá-

ibobito jedan, kakti vitéz maskirani, ju skoro 
mii nije iz rukah spustil, veC se je cieli ve- 
éer najviáe snjom vrtel; on je ravnié malo 
govoril, — ali tiru viáe plesal, a gospa 
Trezika je rada ánjim plesala, jer je bil vrlo 
uipidan a ktomu vrlo dobar plesaé, pak se 
je kroz nőé najviáe u njegovom dru2tvu u 
sáli zabavljala i do jutra plesala —

Sliedeéeg dana je gospa Bergerica ob 
poldan, kada je navadno gospodin Berger 
>7 ureda domov dohadja!, nestrpljivo pri 
obioku svoje sobe sedela éekajuée si mu2a 
1° je podjednom gledala niz ulicu, kojom 
bi imái on iz ureda domov dojti. No — to 
je bilo dielo öve nőéi! Izplesala se je za 
cielu godinu, ali pak je zato i mramurna 
lava tu sa svimi svojemi posledicami. 

Medjutim ju je i malo saviest pekla te se je 
tokár onda ponieálo primirala, kada je u 
sebi za stalno zakljuéila svojemo mu2u Ivici 
se iskreno izpoviediti, pak makar ga svojom 
izpoviedju u zlи volju natierala. Takajáe 
ulpgivanje svojega viteza i zajedno nepoz- 
oatoga kavalira, a kaj je naj gore, da mu 
je dozvolila vrieme i miesto, gde ée se sas- 
tati, sve ée ona to svojemu Ivici iz
poviediti. Em niti nije nikada ni sanjala, da 
•koma kada dozvoli vrieme i miesto sobom 
se saslajali, ali u ovom sluéaju je bila baá

térim tjednom si je pobodil áogoricu tam 
pri rodbini. Da su jenput sami bili, s prvom 
prilikom odmah pita áogora: »Nikaj si mi 
né odgovoril na moj liat. Pisala sam ti, ка- 
k.ov senj sam imela jenypul, kaj mi je vu 
anu tvoja pokojna 2ena„ rekla. Zakaj si mi 
né na to odgovoril? Zdehne se na to áogor 
i véli: »Da ti povém, zákjj sam ti na to 
né odgovoril, zato, ar f mene je vu snu 
pohodila moja pokojna 2ena, pak mi je 
ovo rekla: »Ljnbi moju sestru i imaj brigu 
na nju, budi joj jako dober, nego — naj 
ju zeti za 2enuí< 4.

—  Cigare s éistoga papéra. S 
papira delaju véé kotaée za kola, oprave i 
kajkakve stvari. Vu Newyorku su ve poöeli 
vu jednoj fabriki takvoga papéra delati, s 
áteroga budu cigare delaM Papéra vu du- 
hanovoj vodí pacaju i tak ga spreáaju, da 
Cisto takvu formu ima как duhanovi listi. 
íz tóga, iz tak prepariranoga papira cigare 
delaju. Veliju, ki su veC puáili takve cigare, 
da su fine, i jako dobru aromu, dobru duhu 
imaju. К tomu su öve cigare puno faleáe, 
как s duhana delane cigare. Za kratek éas 
se moci nadjati, da budemo i tu takve 
puáili, ar su naáe cigare drage, к tomu jako- 
jako hude za puáili.

— Nesreca vu petróleum fabriki 
vu Budapesti. Vu budapeátinskoj petróleum 
fabriki je jeden veliki, dva átoké visoki 
kötél pun petróleumom explodiral i tri te2aki 
su se smrtno pobili i zgoreli. Как se je 
pripetila nesreéa, to su joá ni konátatirali, 
ar sve sloge su bile v redu i sve posle su 
te2aki poleg prepisa v redu napravili. V 
julro ob 9-li vuri, komaj su poéeli delati, 
najvekái kötél, okoli áteroga je do sto menjái 
kotlov je explodiral. Znied pet te2akov, ki 
su gori bili je slap vu zrak bitiig ovi su se 
pobili i jako su zgoreli; fz kotla se je goreéi 
petroleum vun razlejal, i bojati se je bilo 
treba, da Се se sa fabrika vuágati i onda 
ne samo fabrika, nego' cela okolica bi bila 
vu zrak odletela, ar bi vés petroleum, ben
zin, i druge takve maáée bi bile explodirale. 
Sreéa, da su vu Budapeáti ognjogasci dobro 
zve2bani i flelno pripravni, pak su tu ve- 
liku nesreCu pretogli.

prisiljena, jer ju drugéije nije hote iz sale 
pusfiti, pak da se ga rieäi, obeCala mu je 
ánjim se na spomenck sastati, samo da 
ju pusti u miru oditi. —

Ali kaj je to s njezinem Ivicom danas ? 
— Zakaj tak dugó nedojde domov ? — 
Ako se je kada drugda sluéajno znalo 
dogoditi, da je bil zaprieéen iz ureda do
mov iti, to je on svaki krat njoj kroz po- 
dvornika znal pojaviti; ali danas nisu 
nikakovi glasi iz ureda doáli, a njega ipák 
nije bilo. Ona je od minute do minute 
postajala nemirnija. KonaCno je na telefonu 
pitala u ured za svoga mu2a Ivicu, pak je 
dobila odgovor, da je njezin mu2 toCno u 
pravo vrieme, zakljuékom uredovnih satih 
ostavil ured i otiáel. — Sad nije znala jeli 
mu se nije kaj pripetilo, ili — em nemo- 
guée — i straána ljubomornost ju spopa- 
de.. .. —

Tandem negda se otvore vrata hi2e i 
vés blaZeni i vesel Ivica sa kitöm évietja u 
rukah se poka2e med vrati i skoCi veselo 
ksvojoj u neizvestnosti tu sedeéoj 2enici te 
ju srdaéno zagrli. Ali mlada 2enica tim ni
je bila ónak na preóac zadovoljna, jer Ijnbo- 
mornost, kada ruje, se razne misli radjaju, 
pak anda je i ona ga u viáem tonuáu pita
la, gde se je tako dugó zadr2aval.

—  Povodja yu Dolnjoj Ameriki,
Vu dolnjoj Ameriki je Orinoko zvana voda 
vun vudrila. Osem sei je povodja uniátila i 
pet sto ljudi se je vtopilo. 3000 ljudi je 
prez kvartéIja ostalo.

r—  Ako peneze poiiljate si deékom 
ki au na velikoj muátri, ha dügy minister 
opomina i obznanuje, da najte na utalvánju 
poslati peneze, nego vu peneznom listu. 
Ovak malo viáe koáta, ali barem odmaü dobi 
peneze vu ruke. Negda su ravno vu malom 
selu, gdé poáta nemre odmah utalvanja 
splaliti, nego lista s penezi odmah dobi.

—  Oéivesna pucika. Nemáka cesa- 
rica je pohodila Kleve varoá. Kak je na
vadno s takvom prilikom s velikom sveéa- 
nostjum primaju presvetlu cesaricu. Ovdi 
je varaákoga birova pucika bila odebrana, 
áléra je kratkoga veráa povedala, zatém je 
lépi, s ru2 slo2eni címer dala cesarici. Cesa- 
rica je véé vuCna к takvoj paradi i da je 
blizu doála do puce posegne po címer. Nego 
mala pucika nepusti cimera, pak oátro véli: 
»Predi veráa povém, onda dam cimera!« 
Cesarica se sladko nasmeje i istinu je dala 
oCivesnoj puciki, pak je posluhnula i lépi 
verá, áteroga je ova batrivno povedala.

—  Kolera v Hollandiji. Vu Rotter- 
damu v Hollandiji je Cetvero dece vumrlo 
v koleri. Od kraja su mislili, da su deca 
od kakvoga Cemera umrla, nego glavni 
doktori su koleru konstatirali. Pofiam je joá 
viáe ljudi zbeteáalo. H4 ljudi je v ápitalju.

—- Nesreca na morju. Poleg Monte
video se je »Schlezien« damáift v »Colum
bia« damáifta zalctel átéri se je odmah 
vtunul. Na »Columbia« damáiítu je bilo iz 
matrozi skupa do 150 duá. Как odonud 
piáeju, viáe как 70 ljudi se je otopilo. Nes- 
reCa se rano jutro, ravno da su svi putni- 
ki spali, po velikom de2dju pripetila

—  Potres V Talijanskoj je opet bil 
potres. Vezda je vu gornjoj Talijanskoj vu 
viáe mesti i na velikoj okolici zrokuval 
veliki kvar potres. Cuda hi2 se je poruáilo. 
Vendar vekáa nesreCa se ni pripetila.

—  Pod kola su doéll Jeden te2ak 
élovek si je na mali kolci dvoj deca rival,
4- leta staroga deéeca i dvé leti staru puci-

»Bil sam na dogovorenom sastanku 
sa jednom liepoticom« — odgovori on — 
»ali me je zavela i ja sam njoj nasel, a 
ovo tebi nosi ovu kitu cvietja, koju sad ti 
dobiá, kad nje nije bilo, kojoj je bila 
uamienjena.« —

No, to bi morali Cuti, как ga je sad 
njejova 2ena napala radi takovog govora; 
ali je izbilja dosta prevzetan takov govor, 
pak se nije niti za éuditi kad je radi svo
je frivolnosti imái i on posluáati, — i ter 
как. On je medjutin bil miren pak je poslu- 
áal trdljivo, dapaée se je i potajno 
podsmiebaval.

»Oh !« — zajadikuje ona zdvojno — 
pak ja  sam si joá saviest teretila, radi po- 
sve nedu2ne zabave i véé évrsto odluéila 
sve izpoviediti — a ti, — til — —«

»Так? — —« prelrgne ju on, tobozé 
ozbiljno — »dakle pri tebi je to neduána 
zabava, potajno bez muZevog znanja na ples 
iti, tam si dali udvarati; a na zadnje se sa 
posve stranjskim, nepoznatin éoviekom na 
sastanak dogovoriti ? — Jeli ? — To je pri 
tebi posve nedu2na zabava...... ?«

Dakako, da ga je sad sa zaéudjenjem 
gledala, od éuda zapanjena, kako on to sve 
zna i véé su joj suze na óéi navirale, kad 
se on dűlje nemogavái se suzdrZati ju obuz-



ka. Drugi 6 let stari deőec je krai njega 
igei. Jen put samo biti veter ékrljaka s 
glave i dalje ga kotura. Clovek pusti koéi- 
jicu tér u be2i za dkrljakom. Nego koéijica 
je né postala, nego zaleti se vu jedna kola 
i siromaána deca pocuriju z nje vunpod 
kola. Otec i vekéi deCec s velikom larmom 
i jafkanjem beZiju deci na pomoé i med tem 
su i ovi pod kola doéli, ar su se od veliko- 
ga javkanja i kriéa konji splaáili. Vu ti 
nesreéi je pucika vumrla; otec i dvoje dece 
su na. smrt oranjeni postali.

—  Rajsi se je skonéal как bi se 
bil podal. Vu gornjoj Ámeriki 2ivi mno- 
go négerov (harapinov). One negere, kakti 
érne ljude amerikanci -ne trpiju. Ako su sa- 
mo roalo kaj krivi, ili ako samo malo kaj 
faliju, amerikanci jako na kralkim zvréiju 
znjimi. Zato se négeri nedaju z lehka v 
podlogu. Vu Monroe zvanom varaáu je re- 
dar Stal jednoga négera vloviti. Néger se je 
iz svom moőjom branil i pred redarom 
je odbegel, vu svojoj hiZi se je dobro zak- 
leniil. Vezda su stoper poéeli veliku silu 
delati za tém siromakom. ViSe jezer ljudi 
se ziélo pred hiZom, na Stere je ov nesre- 
éen uvék strelal, ar drugaé bi bili na njega 
vudrili. Tri ljude je опак slrelil i 21 oranil. 
Na zadnje su hiZu vuZgali, vu iteroj je ov 
iz svojom familijom zgorel.

—  2andar i birkái. Kutcz Péter 
birkáé se je na sejmu vu Szalmám svadil 
s jednom pucom, pák ju je poéel biti. Tóth 
Gyula Zandar, éteri je ravno blizo bil, pák 
je to videl, opomene birkaéa, nej da mira 
puc*, naj ju ne bije Na lo birkáé s bati- 
nom riad 2andara, nego ov je ni za to, da 
bi se komu biti dal. potegne sablju i pre
pái z njom birkaéa. VeC je omiral, da su 
ga v épitalj nesli.

—  Maiina ga je zgazila. Blizu 
Budapesté, na jednom étacijonu je jeden 13 
let stari deéec, inuö pod maöinu doáel, átera 
ga je éisto stergala. Zbog tak nepazljive 
dece mora onda i drugi trpeti. 1 tu bude 
maéinista kaétigali.

—  Smrznute jabuke i smrzntai 
jaja mogu se opet upotrijebiti, ako ih Sta- 
vimo kroz viée sati u posudu punu snijega, 
ili hladne zdenéne vode u koju metnemo 
njekuliko éaka soli. Jabuke ili jaja izvadimo

me rukom okolo pojasa te brundajué ariju 
sinoéinje polke priéme se plesajué énjom 
po sobi obraéati__  —

Ali kaj je to sad bilo ? — Ona ista 
snoékanja polka — on isti lahki plesaé — 
oh Bo2e ! — Tu Ie2i nieka skrovnost.... 
1 sad je priéelo pripoviedanje od jedne i 
druge strane...

Kada je on snoéka svoju 2enicusprovel 
do njezine prijateljice Elle, koja je topo2 
sama doma te se od onud povrnul domov, 
nije se rnogla sobarica Lizika suzdr2ati; a 
da mu nebi cielu prevaru odkrila. On je na 
tu Lizikinu pripoviest postai ljubomoran, 
akoprem mu njegova 2enica nikada nije 
dala tomu povoda. Hilro se odluéi zakrabul- 
|iti i na ples pojti, gde ée imati priliku sve 
kretnje svoje 2enice opazivati. Kakova ée 
mu 2ena krabulja biti, to mu je véé Liza 
izdala i anda ju je lahko u sáli naSel med 
krabuljami. Obucenoga kakti starodrevnog 
viteza, nilko nije prepoznal, a njegova 2ena 
najmanje, koju je malo prije do vralah 
Elline kuée sprovel, a ondaspavat otiéel. — 
Anda ovak je svoju Zenien straZil, a na 
zadnje, za dokazati joj njezinu neviernost, 
pri njoj izhodil dozvolu za sastanak...—

iz vode dobro krpom otaremo te ili na hlad- 
no mjesto do dalnje upotrebe Stávimo.

—  Kak treba da hranimo kokoii 
vu zimu. Uputno je ako se kokoáima u 
jutro daje topla hrana, kuhani krumpir s 
posijama, valja dobro pomeáati dók je tako 
évrst как na primjier 2garci i to dók je joS 
mlaéno mora se dati kokoSima, no ne baciti 
ií dvoriőte nego staviti u posudu, najbolje 
drvenu, da oslane dűlje toplo. Cim se jelo 
rashladi, a i smrzne, kokoSi neée htjeti vise 
jésti, te onda ostane na dvoriőtu hrana za 
nezasitne vrapce, koji to osobito vole.— Pos- 
lije krumpira daje se kokoéima obiéno zob 
ili kukuruza, koju ‘je  dobro na veéer malo 
prokubati ovako toplu kokoéima dati.

—  Nesreóa s automobilom. Báron 
Radovitz se je s 2enom na automobilu peljal 
iz Parisa dimo vu Nemáko vu Amberg. Pu
tern se je automobil vu jedno drévo zaletel, 
pák se je prehilil. Baronica je na mestu 
vumrla, báron i őofför su se jako pobili.

—  Povodja vu Gornyoj Ameriki. 
Vu Mexiko orsagu vu Gornyoj Ameriki je 
zbog Cuda deZdja velika povodja bila. Santa- 
Katarina velika voda je vun vudrila i na 
veliki okolici je sve uniéliia. Do 1200 ljudi 
se je vtopilo. Viée как sto milijon kurun 
je kvara.

—  Luk как vractvo. Véé iz prasta-
rih vrémena poznato nam je, da se luk 
ősim, 3to ga jedemo upotrebljava i za vraé- 
tvo Как vraétvo sluZi protiv razliénim bo- 
lestima. N. pr. как lijek rabi nam luk proli 
smrznutim i raspucanim rnkama inoga- 
ma. Osobilo je  izvrsno sredstvo proti ozebli- 
nama. Luk moramo dobro i linó skosati i 
njime bolesne dijelove lijela namazati. Во* 
li se ublaZe, i ozebhne se izgube za neko- 
liko dana*. ' ( : 4

—  Bolgarskí kralj v Magjarskom. 
V Magjarskom ima bolgarski kralj velikoga 
imetka. Svako lelő po leli se najrajái lám 
zadrZava. Gda je tu, pohodi naée velikaée 
i na put sobom zeme i svojega sina, kron- 
princa Bulgarije, da i on vidi, как lépi je 
naá orsag. Öve dneye je pohodil vu Tátra- 
füredu Klotild föli reegovieu, i onda J e  vi- 
soke goste Dr. Wlassics Gyula, preses köz- 
igazgatásskoga (upravnoga) suda vodil, i pri 
svojega zeta, Szenliványija hizi podvoril.

Dok je jóé u svojem uredu sedel, 
bil je nemiran. te je véé cielu uru prije, 
nego je bilo dogovqreno otiéel na dogovo- 
reno miesto sastanka i onde sav nervozan 
Cekal na njezino doéastje, baé tak как ju je 
onda znal oéekivati; dók se je jóé kakti 
lediéen énjom saslajal na dogovorenom 
miestu. Kad pák ona sada nije doéla na 
sastanak, to ga je moralo otriezniti te je mo
ral nedvojbeno uvideti, da joj je krivicu 
éinil, kad je 0 njezinoj viemosli samo i 
posumnjal. A ktomu je je jóé sluCaj dop- 
rinesel, jer domov iduéi se je sa prijatelji- 
com Zenininom Ellom srel, koja rnu je cie
lu sivár razjasnila.

»A znaá kaj novoga draga Zenica« — 
véli joj —»ja sam za buduéi ples kupil 
dvie karle, tu se onda budemo mogli poáte- 
no izplesati!« — Ovak je spomenek za- 
kljnéil, Zenicu si zagrlil i u usta srdaéno 
kuénul.

Ona je bila zadovoljna; barem se nebu- 
de morala prevarom sluZiti, ako bude hotela 
iti na ples.

Em. Kollay.

Vu Stracena obőini ie dal bulgarski 
kralj lépu cirkvu zazidati; na posvetiliscu 
je i kralj bil nazoéen. V11 cirkvi su totska 
deca pod meöom lépe magjarske cirkvene 
pősme popévala, na koncu svete meée Hiin̂  
nusza. Cirkvu je Párvy Sándor biőkup sam 
posvetil i sva gospoda iz okolice su bila 
nazoéna. \

— Ciscenje vina. Svaki je od nas 
imao barem po neáto vina, kojeg je dobio 
iz vlastitog svog vinograda. Та éuvali mi nje
ga neznam kako ipák nam sem éesto pok- 
vari t  j. prebaci i postané kiselo. Pa kako 
da se bi pomognemo? Evő ovako: U pokva- 
reno vino bapi se nekuliko komada ug.'jena 
od zdravog brezovo drva ito pokvarer.o vi
no —nakon kratkog vrémena postane opet 
onakovo, kakovo je bilo prije svoje bolesti.

— Veliki ogenj vu Ruskoj. Vu 
Krivoj-Rog zvanom ruskom varaáu je veliki 
ogenj bil. 450 hi2 je zgorelo. Kvar je jeden 
milijon rubel. 50 jezer ljudi je prez kvar- 
lélja i prez sega ostalo.

—  Na mesto zveri je óloveka 
strelil. Fodrány Gyula Péő varoéa lugar 
je vii jednoj guééari tak vidil, как da bi 
kakva divja zvér, divja svinja gibala, cilja 
i streli tam. Dani János, jeden siromak te- 
2ak je bil, áteroga je strelil i éteri je vu 
tóm vmrl.

— Saje. Zbog saje koja se nakupi u 
rafungu i Stednjacima bukne éesto ogenj, koj 
silne kvare pronzroéi. U gradovima Ciste to 
dimnjaéari. A tko na selima? Tamo n* ma 
dimnjaéara. Zato to moZe svaki seljak 1 sam 
oéisliti na vrlo laki naéin. Uzme se neko- 
liko éaka lupina od krumpira i bace se u 
vatru: od pare, Sto izlaze—rastopi se Cadja. 
Ali pri tóm moraju biti óba vrataéca na 
stepnjaku zatvrena.

—  Puékin prah se vuigal. —
Na Csepel otoku vu Csepei zvanom m tu 
je íabrika, gdé za puéku patroné delaiu. 
Do éetiri jezer teZakov dela tarn den na 
den. Mu2i, Zene, deéki., puce ki gdé-ki lé 
delaju vu fabriki, átera na tak velikom n s- 
tole2i, как váróé Vu jednoj hi2i, vujed in 
verkétatu su skorom sama deca, 12—1 ét 
stari deéeci i puce bile v sluébi pák su 
stare soldaéke za puéku patroné, étere u 
Werndlpuáke nucali, Sírom raztepali, Sir. in 
jemali. To se zmaéinom ide. Óva deca *  
samo morala patroné nuter metati, p k 
onda puékin prah i prazne patroné kruj 00- 
spravljati. Lehko delo, как da bi samo uU- 
ruzu ruZdjili. Deci se to lépő vidi, kaj eui 
znaju, v kakvoj pogibelji su. Lehko su se 
morti i igrali, huncvutariju tirali. Máéin st, 
ki je tam pri miáini bil je javil, da maii «а 
veéput patrona, hülzua éisto skupa stisne, 
kaj nebi smela. Pazitelj je pregledal mai iu 
i nikva falinga je né bila. Drugi den opet 
tak. Nego ravno, da je pregledaval mai; nu, 
kaj je za falingu, vuZge se puékin prah i 
od toga vu zraku puékin prah, od ovogd 
straénoga ognja su se svi tam zgoreli. 17 
teZakov svi jóé deca su zgoreli. Siromaski, 
neéteri su ili na mestu vmrli, drugi su od 
slraáne boli drugi, ili tretji den pomrli. 
Vesligacija je, átera bu dokazala, Sto je kriv.

Z a nőve v in ske zab o n  e , & tam 
p a n  Je (b o rn y ilv á n ta r tá s )  d ob ivá - 
ju  se  vn S ta m p a rn ic i S t ra u s z 
S á n d o r  C sá k to rn y a •
---------------- $ — —

Obznane urednika.
Odgovor uredn ika. V eséiékom u kmetu.

Na vaäe Clanke bude doäel red. Zakaj ne piSete pod evo- 
jim imenom?



G a b o n я  A rab . — C ien a  t i t ka

mmázsa 1 ш.-cenl, ' kor. ПИ.- ' ' --wir- ...— ,
Búza elsőrendű Páenica 25.50 —
Rozs Нгй 16 00—
лгра JeCmen 14 50 —
Zah Zob ! 14 50—
Kukoricza Kuruza nova 15.50 —
Fehér bab uj Grab beli 16.50—
Sárga bab * 2uti | j  1550 —
Vegyes bab » zinéSan 14.50 —
Kendermag Konopljenoseme 16.00—
Lenmag Len 22 00 —
Tök mag Koáéice 23 00—
Bükköny Grahorka 16 00 —

5taK«njifcrd-
CRIomtejszappan

Legenyhébb szappan arcbőrre és szeplő 
ellen jé hatással.

Mindenütt Kapható!
»60 28—40 Щ

piisz«rH<resK«dő segld
azonnali belépésre kerestetik. 

Magyar-német- és liorvát nyelvet 
beszélő előnyben részesül.

Stráhía restVérel;, CsáKtornya.
Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás :: 
M érlegkészítés .

»Mértékhitelesitésröl« szóló törvény életbelépése alkal- , 
ival van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, bogy 

- '  I műhelyemben mindenféle = = = = = =

m é r l e g e t
m karos (balanee, egyensúly) tizedes, százados, lolós,

1 lyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
ring és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz- ) 

>ш a legjulányosabb árak mellett. .M inden m é r le ge t  
ilie lv e m b ő l h ite le s ítte tve  sz á llíto k  el, úgy a 

Melyemben javitottakat is. — A javítás végett hozzám 
r,r' nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első- 
nndd munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 

4Azességet vállalok. — Munkásaim az ország elsőrendű I 
' Inggyárainak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

A nagyérdemű közönség megbízásait kérem. =

Kohn Samu “
épü le t-, m ü la k a lo s ,  d r ó t ro n ó g y á ro s  és 
ü  m é r le g ja v  itó  í !

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.
—  ̂ j
%  jó  erkölcsit, n p o lg á r i isko la  

3  o se  Idly át végzett

fiú, tanulónak
felvétetik

f i r m i e r  T e s t v é r e k
ffisxer- ée rövidáru kereskedésében 
(»00 5—* Csáktornyán.
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