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Felhívás Csáktornya magyarér
zelmű polgáraihoz!

Nulla dies sine line« ! Egyáltalában nem, 
vagy alig múlik el hét hogy a Muraköz 
utján ne értesülnénk újabb és újabb láma- 
dásokról a magyar állameszme ellen s ne 
lennénk kénytelenek tudomást venni egyes 
lelketlen emberekről, kik egész más minő
ségben nyerlek ill alkalmazást, minta minő 
munkát tényleg kifejtenek. Felesleges ilt egye
sekre céloznom, kik a hazaárulást tervsze
rűen űzik, s ennek következtében fölöttes 
hatóságuk kedvében járni vélnek, hogy ily utón 
magasabb polcra jussanak, melyet képességeik 
inferiorítása miatt alig, vagy csak nehezen 
érhetnének el.

Természetes, hogy ily aknamunka ellen- 
halast szül s vértezve találnak minket az 
orvlámadások, melyeket eddig a legtöbb 
eselben sikerült kiparirozni. De kérdés, sike
rül-e midegyik vágást felfogni s nem lan
kad-e el erőnk? Teljesen magunkra hagyatva 
itt az ország szélén, kérdés: nem merülnek-e 
ki az anyagi és lelki források, hogy a ma
gyar állam eszméinek tovább is oszlopai le
gyünk, mint volt Magyarország a középkorban 
a kereszténység védője és oltalmazója?

Sok igényt támaszt a magyarság géni
usza Muraközzel szemben s ismét újabb 
küzdelemre, újabb áldozatokra kell a közön
séget felhívnunk, hogy a magyarságnak meg- 
I enlsünk veszendőbe menő sok ifjú lelket.

Már évekkel ezelőlt a drávánlúli vasu
tasok és részben postások között mozgalom 
indult meg, melynek célja volt Csáktornyán 
magyar iskolákat állítani, illetve inlernátu- 
sokat létesílletni azon horvát területre szorult 
véreinknek, kik gyermekeiket magyar szel
lemben nevelni akarlak.

A terv azonban dugába dőlt; a Máv 
nem áldozott s már feledésbe ment az egész

Japán mesék.
ii.

A k in c se s  pap.
(K incsü l gakusan.)

Irta: Zom bory Gyula.

Ottóiéban hallollam ezt a másik mesét, amit 
igaz történél színével beszélt el egy dadogó öreg 
japán; és a mennyi valószínűség mutatkozik az 
egyszerű meséből, ép u^y igaz is lehetett. Hallga hát!

. .. Nagyon régen,mikor még Alikádók helyeit 
bogunok kormányoztak s a székhelyük nem Tokió, 
hanem Kioto (Kotó) volt, élt itt a tengerparton 
egy öreg szinton tudós (pap), a ki arról volt hires, 
hogy egy hétig el tudott lenni étien, szomjan. Tu
dott koplalni, mint a béka, melyet befalaznak. Ls 
a koplalásban soha még csak a feje sem fájdult meg.

Ez a pap fenn lakott egy vén cseresznyefa 
lombjai között, ahol éppen olyan fészket rakott 
magának, akárcsak a szarka; csakhogy nagyobbat 
és tetőt is csinált hegyibe bainbuszlevelekből, akár
csak egy nagy esernyő. Úgy mászott fel a fészkébe 
egy feldobott kötélen, melyet aztán maga után 
mindig felhúzott, hogy holmi váratlan látogató meg 
ne lephesse.
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ügy, amikor a helybeli polgári iskola lelkes 
igazgatójának, Pataky Kálmánnak, a leány 
inlernálust felállítania sikerült.

Egy csepp a tengerben ! 150 tanköteles, 
horvát területen lakó gyermek jönne napon
ként Csáklornyára, hogy magyar szellemben 
neveltethessenek, ha — — lehetne.

Az államvasut szívesen bocsájtaná ren
delkezésre a szükséges reggeli és esteli vo-' 
natokal, ha a gyermekek ilt Csáktornyán 
napközben fedelet és olcsó élelmet találná
nak. S így a szülők esdekelve tekintenek 
Csáktornyára, egyedüli reménységökre, meg
találni ilt azt, mit a Dráván túl tel nem 
találnak; magyar szól, magyar szívet!!

Hajlékot gyermekeiknek, ez az első és 
legfontosabb kérelem! Az ellátást legnagyobb 

I részben a bejáró gyermekek maguk fedeznék, 
de baj ékot tölünk várnak, s ebben talán 
csalatkozni nem (ognak, appellálva Csáktor
nya és Muraköz hazafias közönségére, mely 
már oly sokszor adta tanujelét áldozatkész
ségének.

Nagyobbszabásu mozgalmat kellene meg
indítani a cél elérhetésére, bele kellene vonni 
e mozgalomba mindenkit: egy hölgybizott
ságot kellene szervezni, mely permanens 
mozgalom kilejtése mellett oly anyagi esz
közöket tudna teremteni, melyre a íérfiak 
képtelenek.

Hasonlóan a gyermeknaphoz, gyűjtést 
kellene rendezni utcákon és házakban, s azt
hiszem, ami egyszer sikerült, sikerülni log 
másodszor is. Hisz ezer koronái inár gyűj
töttek hölgyeink egyizben!

Addig is, míg ezen mozgalom konszo
lidálódik, ideiglenes helyről kellene gondos
kodnunk, e célra a község szegényházában 
3 nagy szobát lehelne kapni, mely helyiségek, 
inert csak a járványbetegség céljaira szol
gálnak, éveken át üresen állanak. A város 
hazafias elöljárósága, azl hiszem, e kérelem 

! elől kitérni nem log s Szalmay József já

rásunk főbírája is, ki a közhasznú mozgal
makat mindenkor támogatja, az engedélyt 
erre meg fogja adni.

így a kezdet nehézségeit leküzdve, lé- 
pésről-lépésre s belevonva a Mávot, fel le
hetne építeni a hajlékot, mely uj dicsőséget 
jelentene a Muraköznek a magyarságért küz
dött dicső harcaiban.

Alakuljon egy bizottság, élén Szalmay 
József főszolgabíró és Hajós Ferenc dr. kép
viselő urakkal, alakuljon egy hölgybizottság, 
hogy valamennyien vállvetve küzdhessünk 
a nagy és szent cél érdekében !

________  V.

A Kereskedöiíjak mulatsága.
A K e r e s k e d ö i í j a k  Ön k é p z ő  Egy

l e t é n e k  ez évben is megvolt a farsangi 
táncmulatsága, melyet ez alkalommal is mű
kedvelői előadással összekapcsoltak. S ezt 
nagyon helyesen telték, mert ezzel nemcsak 
nagyobb látogatottságra számíthattak, de 
egyéb célt is szolgáltak. A maguk, nívón 
álló képességeikről számolhattak be, de ezzel 
a magyar kultúrának is szolgálatot tettek; 
mert ezáltal is ismételve bebizonyították, hogy 
egyesülelök a magyarságnak egyik számot
tevő tényezője Csáktornyán.

A műkedvelői előadás során a Mozgó
fényképek c. bohózat került színre 3 felvo
násban Vajda Andor ügyes rendezése melleit. 
A színpad berendezése ízléses s az összjáték 
kifogástalan volt A szereplők mindegyikéről 
csakis dicséreteset mondhatunk. Dénes Ma
riska bájos Kczár Vilma volt, aki biztos és 
élénk fellépésével nagyon kedvesen dombo
rította ki különben is hálás szerepét. Benedikt 
Katinka is temperementumos volt, mint Ma
riska asszony. Kedves egyéniségével és sér
tett női önérzetének itt olt elég nagy és ter
mészetes erővel történt kitöréseivel teljes 
mértékben lekötötte a közönség figyelmét. 
Ács Maliid szintén tetszeti komoly, higgadt

Ez a pap, minthogy a szinton papoknak 
semmi fizetésük sincs, úgy táncolta össze a meg
élhetéshez való pénzt, (mert olyan láncost nem 
lehetett találni hetedhét országban) s olyankor, 
mikor temetés volt valamelyik faluban, ki nem 
hagyták volna Őt a ceremóniából, messze földről 
is eljöttek utána, hogy a temetésen első táncos
ként szerepeljen s mindig megkapta a negyven 
sent, (a negyven krajcárt.) Tudták róla, hogy sokat 
keres, azt is tudták, iiogy örökké koplal, hát sok
nak szeget ütött a fejébe, hogy hová teszi azt a 
bőséges keresetet ? Hová ? .. Hová tehetné máshová, 
minthogy elrejti valahol ott a fészekben, vagy a 
vén fának korhadt odvábán !

A hír olyan, mint a szálló madár, nem áll 
meg, hanem megy-megy hegyen-völgyön keresztül, 
s lerakódik az emberek fülébe. Eljutott hát a 
lunguz pásztorokhoz is, akik aztán elhatározták, 
hogy megkeresik a kincseket. Utána lestek a pap
nak, hogy mikor hivatalos egy távol községbe, 
felkuszlak a fára, összevissza hányták a fészket, 
azután lefejtették a fa kérgét egész tövig, de bez
zeg a pénzt csak nein sikerült megtalálniuk. Ro- 
szuságukban aztán tűzet raktak a fa alá, felégették 
az egészet, hogy mire hazajött a táncból a pap,

a fának, fészkének, otthonának csak szenes kor
mos nyomát találta.

De a pénze nem veszhetett oda, mert a de
rekára kötve hordozta magával örökké. Voltak, 
akik hallották is csörögni a sok ezüst jent, meg 
a sárga rinl olyankor, mikor hires táncát végezte 
valahol.

Mit tett már most a pap, hogy többet meg 
ne közelíthessék s föl ne dúlhassák otthonát? Egy 
magas háznak a tetején húzódott meg, a kémény 
szája fölött, ahogy a gólyák szoktak; ott lakott 
hosszú esztendőkig s a kémény füstjétől úgy meg
feketedett, akár egy csóka, hogy a merre ment, 
futottak előle nemcsak a gyerekek, de a felnőttek te.

Most már táncolni sern hívta el senki, kez
dett a sorsa rosszul menni s fogta magét, beleve
tette magát a tengerbe s úszott akár egy hal, le 
Yokohama felé, túl Fonnozén s ott a bambusz- 
szigeteken telepedett le valahol Szingapúr tájékán 
s ő tőle származtak azok a fekete emberek, akik 
hosszú kampós orrú bambusz csónakokon eljönnek 
ide mi felénk s hoznak dohányt cserébe Hsáért 
teáért.

A lap szellemi részére vonat- I I  m tiiUil érák:
koz« minden közlemény a szer- ■  Ш  ■  ■  ■  ■  1 f  4 %  Ш Ш  Egész évre . . .  Я kot

kesztfiség nevére kllldendo. I f t f l l  I  I  I I  Ц  I #  I  I  Fél é v r e ...................4 kor.
K ia d ó h iv a t a l :  ! ■ ■ ■  I  I  V K  I I  I  I  Я  Negyed évre . . 2

btrausz Sándor könyvkereske- I B I  f l  И  I  H  Ш Ш  H  Ж  ■  Д  Щ  Egyes szára ára 20 fillér,
dése. Ide küldendők az előfizetési I I I  w  Я В  Я  fl. В  Ш Щ Я  H Í
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és borvit nyelven megjelenti társadalmi, ismeretterjesztő et szépirodalmi hetilap, wirésttssk Irtéeyseea «értttal.*. 

Telefon szán 34. M egje len ik  heten k in t egyszer: vasárn ap . Nymtér petitsora so mér.
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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, nyiltterek és hirdetések, magyarét 

Telefon szám 34.

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

M egje lenik  hetenk in t egyszer: vasárnap .

EtiflMtéol árak:
Egész évre . . .  8 két
Pél é v r e .......................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányoson számíttatnak. 

NytHtér petlteora 50 tllér.

FtUlOa 8c*rke»te.

Z R ÍN Y I K Á R O L Y .
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Felhívás Csáktornya magyarér
zelmű polgáraihoz!

Nulla dies sine linea ! Egyáltalában nem, 
vagy alig múlik el hét hogy a Muraköz 
utján ne értesülnénk újabb és újabb láma- 
dásokról a magyar állameszme ellen s ne 
lennénk kénytelenek tudomást venni egyes 
lelketlen emberekről, kik egész más minő
ségben nyerlek itt alkalmazást, mint a minő 
munkát tényleg kifejtenek. Felesleges itt egye
sekre céloznom, kik a hazaárulást tervsze
rűen űzik, s ennek következtében fölöttes 
hatóságuk kedvében járni vélnek, hogy ily utón 
magasabb polcra jussanak, melyet képességeik 
inferiorítása miatt alig, vagy csak nehezen 
érhetnének el.

Természeles, hogy ily aknamunka ellen-1 
hatást szül s vértezve találnak minket az 
orvlámadások, melyeket eddig a legtöbb 
esetben sikerült kiparirozni. De kérdés, sike
rűbe midegyik vágást felfogni s nem lan
kad-e el erőnk? Teljesen magunkra hagyatva 
itt az ország szélén, kérdés: nem merülnek-e 
ki az anyagi és lelki források, hogy a ma
gyar állam eszméinek tovább Í9 oszlopai le
gyünk, mint volt Magyarország a középkorban 
a kereszténység védője és oltalmazója ?

Sok igényt támaszt a magyarság géni
usza Muraközzel szemben s ismét újabb 
küzdelemre, újabb áldozatokra kell a közön
séget felhívnunk, hogy a magyarságnak meg- 
I enlsünk veszendőbe menő sok ifjú lelket.

Már évekkel ezelőtt a drávánlúli vasu
tasok és részben postások között mozgalom 
indult meg, melynek célja volt Csáktornyán 
magyar iskolákat állítani, illetve internátu- 
sekat létezilletni azon horvát területre szorult 
véreinknek, kik gyermekeiket magyar szel
lemben nevelni akarták.

A terv azonban dugába dőlt; a Máv 
nem áldozott s már feledésbe ment az egész

ügy, amikor a helybeli polgári iskola lelkes 
igazgatójának, Pataky Kálmánnak, a leány
internátust felállítania sikerüli.

Egy csepp a tengerben ! 150 tanköteles, 
horvát területen lakó gyermek jönne napon
ként Csáktornyára, hogy magyar szellemben 
neveltethessenek, ha — — lehetne.

Az államvasut szívesen bocsájtaná ren
delkezésre a szükséges reggeli és esteli vo- ■ 
natokal, ha a gyermekek itt Csáktornyán 
napközben fedelet és olcsó élelmet találná
nak. S igy a szülők esdekelve tekintenek 
Csáktornyára, egyedüli reménységökre, meg
találni itt azt, mit a Dráván túl te! nem 
találnak: magyar szót, magyar szivet!!

Hajlékot gyermekeiknek, ez az első és 
legfontosabb kérelem! Az ellátást legnagyobb 
részben a bejáró gyermekek maguk fedeznék, 
de baj ékül tőlünk várnak, s ebben talán 
csalatkozni nem fognak, appellálva Csáktor
nya és Muraköz hazafias közönségére, mely 
már oly sokszor adta tanujclét áldozatkész
ségének.

Nagyobbszabásu mozgalmat kellene meg
indítani a cél elérhetésére, bele kellene vonni 
e mozgalomba mindenkit: egy hölgybizott- 
ságot kellene szervezni, mely permanens 
mozgalom кilejtése mellett oly anyagi esz
közöket tudna teremteni, melyre a férfiak 
képtelenek.

Hasonlóan a gyermeknaphoz, gyűjtést 
kellene rendezni utcákon és házakban, s azt 
hiszem, ami egyszer sikerült, sikerülni (og 
másodszor is. Hisz ezer koronát már gyűj
töttek hölgyeink egyizben !

Addig is, míg ezen mozgalom konszo
lidálódik, ideiglenes helyről kellene gondos
kodnunk, e célra a község szegényházában 
3 nagy szobát lehelne kapni, mely helyiségek, 
mert csak a járványbetegség céljaira szol
gálnak, éveken át üresen állanak. A város 
hazafias elöljárósága, azt hiszem, e kérelem 
elől kitérni nem (og s Szaimay József já-
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rásunk főbírája is, ki a közhasznú mozgal
makat mindenkor támogatja, az engedélyt 
erre meg fogja adui.

Így a kezdet nehézségeit leküzdve, lé- 
pésről-lépésre s belevonva a Mávot, fel le
hetne építeni a hajlékot, mely uj dicsőséget 
jelentene a Muraköznek a magyarságért küz
dött dicső harcaiban.

Alakuljon egy bizottság, élén Szaimay 
József főszolgabíró és Hajós Ferenc dr. kép
viselő urakkal, alakuljon egy hölgybizottság, 
hogy valamennyien vállvetve küzdhessünk 
a nagy és szent cél érdekében !

________  V.

A Kereskedőiíjak mulatsága.
A K e r e s k e d ö i l j a k Ö  u k é p z ő  Egy- 

l e i é n e k  ez évben is megvolt a farsangi 
táncmulatsága, melyet ez alkalommal is mű
kedvelői előadással összekapcsoltak. S ezt 
nagyon helyesen telték, mert ezzel nemcsak 
nagyobb látogatottságra számíthattak, de 
egyéb célt is szolgáltak. A maguk, nívón 
álló képességeikről számolhattak be, de ezzel 
a magyar kultúrának is szolgálatot tettek; 
mert ezáltal is ismételve bebizonyították, hogy 
egyesületök a magyarságnak egyik számot
tevő tényezője Csáktornyán.

A műkedvelői előadás során a Mozgó
fényképek c. bohózat került színre 3 felvo
násban Vajda Andor ügyes rendezése mellett. 
A színpad berendezése ízléses s az összjáték 
kifogástalan volt. A szereplők mindegyikéről 
csakis dicséreteset mondhatunk. Dénes Ma
riska bájos Kezár Vilma volt, aki biztos és 
élénk fellépésével nagyon kedvesen dombo
rította ki különben is hálás szerepét. Benedikt 
Katinka is temperementumos volt, mint Ma
riska asszony. Kedves egyéniségével és sér
tett női önérzetének itt-ott elég nagy és ter
mészetes erővel történt kitöréseivel teljes 
mértékben lekötötte a közönség figyelmét. 
Ács Maliid szintén tetszett komoly, higgadt

Japán mesék.
ii.

A k in c se s  pap.
(K incsü l gakusan.)

Irta: Zom bory  Gyula.
Ollóiéban hallottam ezt a másik mesét, amit 

igaz történet színével beszélt el egy dadogó öreg 
japán; és a mennyi valószínűség mulatkozik az 
egyszerű meséből, ép u^y igaz is lehetett. Hallga hát!

. . . Nagyon régen,mikor még Mikádók helyett 
bogunok kormányoztak s a székhelyük nem Tokió, 
hanem Kioto (Kóló) volt, élt itt a tengerparton 
egy öreg sziiiton tudós (pap), a ki arról volt hires, 
hogy egy hétig el tudott lenni étien, szomjan. Tu
dott koplalni, mint a béka, melyet Ы falaznak. És 
a koplalásban soha még csak a feje sem fájdult meg.

Ez a pap fenn lakott egy vén cseresznyefa 
lombjai közötl, ahol éppen olyan fészkel rakott 
magának, akárcsak a szarka; csakhogy nagyobbat 
és tetőt is csinált hegyibe bambuszlevelekből, akár
csak egy nagy esernyő. Úgy mászott fel a fészkébe 
egy feldobott kötélen, melyet aztán maga után 
mindig felhúzott, hogy holmi váratlan látogató meg 
ne lephesse.

Ez a pap, minthogy a szinton papoknak 
semmi fizetésük sincs, úgy táncolta össze a meg
élhetéshez való pénzt, (mert olyan láncost nem 

I lehetett találni hetedhét országban) s olyankor, 
mikor temetés volt valamelyik faluban, ki nem 
hagyták volna őt a ceremóniából, messze földről 
is eljöttek utána, hogy a temetésen első táncos
ként szerepeljen s mindig megkapta a negyven 
sent, (a negyven krajcárt.) Tudták róla, hogy sokat 
keres, azt is tudták, hogy örökké koplal, hát sok
nak szeget ülőit a fejébe, hogy hová teszi azt a 
bőséges keresetet ? Hová ? .. Hová tehetné máshová, 
minthogy elrejti valahol ott a fészekben, vagy a 
vén fának korhadt odvábán !

A hfr olyan, mint a szálló madár, nem áll 
meg, hanem megy-megy hegyen-völgyön keresztül, 
e lerakódik az emberek fülébe. Eljutott hál a 
tunguz pásztorokhoz is, akik aztán elhatározták, 
hogy megkeresik a kincseket. Utána leslek a pap
nak, hogy mikor hivatalos egy távol községbe, 
felkusztak a fára, összevissza hányták a fészket, 
azután lefejtették a fa kérgét egész tövig, de bez
zeg a pénzt csak nem sikerült megtalálniok. Ro- 
szuságukban aztán tű/et raktak a fa alá, fölégették 
az egészet, hogy mire hazajött a táncból a pap,

a fának, fészkének, otthonának csak szenes kor
mos nyomát találta.

De a pénze nem veszhetett oda, mert a de
rekára kölve hordozta magával örökké. Voltak, 
akik hallották is csörögni a sok ezüst jent, meg 
a sárga rint olyankor, mikor híres láncát végezte 
valahol.

Mit tett már most a pap, hogy többet ineg 
ne közelíthessék s föl ne dúlhassák otthonát? Egy 
magas háznak a tetején húzódott meg, a kémény 
szája fölött, ahogy a gólyák szoktak; ott lakott 
hosszú esztendőkig я a kémény füstjétől úgy meg
feketedett, akár egy csóka, hogy a merre ment, 
futottak előle nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is.

Most már táncolni sern hívta el senki, kez
dett a sorsa rosszúl menni s fogta magát, beleve
tette magát a tengerbe s úszott akár egy hal, le 
Yokohama felé, túl Fonnozán s ott a bambusz- 
szigeteken telepedett le valahol Szingapúr tájékán 
s Ő tőle származtak azok a fekete emberek, akik 
hosszú kampós orrú bambusz csónakokon eljönnek 
ide mi felénk s hoznak dohányt cserébe Hsáért 
teáért.



f

játékára! Kó*a szerepében, melyet jó ."ílgou- eenb^r» Richárd,S«hle*mger Mór.dr, Hídvégi M'ksa, tapasztalt példás rend és tisztaság, » nővén, 
dotteággnl személvesiletl. Pollák Jank« mint № ,  Muzikár Ferenc W *« S4nd"£ dékek taunlmány. allapota az mternalusnalt
csinosszobaleánу hasonlóképen hódt.olt s G e X Í  i Ä ?  " " “ f f  í *
szerepéből k.folyó természetes konMMiciá- &  Ä h «  МЧ tálán ellátására Irányuló vezetese felelt Zrínyi
jával nein egy szivet hozott hevesebb do- Rosenfeld I., Meider B̂ nó, Hiráetmlin Heinnk, Károly igazgatónak, neinkulomben a lanéri 
bogásba Kreutz Lipót, Mendl Zsizmond, Zrieyi Viktor, Ru- karnak e fontos határszéli intézel nagy hi-

A férfiak is méltó pártnereik volltk az £ Í S *  i f  « " f t  v , t t*é,‘ Cáüggö lelkii^ " e^ tei é* |е,кез "шп-i„ s,»»« «... ssfvss%!-8Äi Iä les ̂ ^sszssrtcäs^mint Göncs Bálint derék após volt. Azzal, E(ie Hübsch Manó. Kopjár József,Hirschsohn Test- KOSZOnewyHvaniUi. A Csáktornya!
hogy komolys-ágra törekedett kómoly szere- vérek, Graner Mór, Hirschsonn Henrik, Lakenbacher Takarékpénztár К -l 4U K I adományozott 
pénéi fogva, de azért közben minduntalan Mór, Stőger Béla, Szalay László, Mémet Mariska, egy legjobb polgári fiú- és leányiskolái ta- 
kikitört pujzánságra hajió alaptermészete, Csutka gyógykovács 1 1 koronái. nulónak н tanév végén leendő megjutalina-
mely árlatlan kiruccanásokra, söl kalandokra ~ ~  z^sa céljából. A szíves adományért az ulon
is csábította - nem egyszer megkacagtalla a ^  ta n í tó k  g y ó g y fü rd ő je .  hálás köszönetét mond a polgári iskola
közönséget. Nemkülönben Bokor Jenő is ö ‘ igazgatósága.
szimpálikus volt Kapor Kálmán szerepében, Megbízható helyről örömmel vesszük — Eljegyzés. Szabados Jenő gépészmér. 
mely öt, mint fiatal férjei, a véletlen körül- hírét, hogy a tanítók alapítás alatt álló nők Budapestről eljegyezte Spdzer Arankát 
mények összejátszása folytán állandóan fonák társadalmi gyógyfürdője, üdülő és nyaraló Alsópusztaiáról.
és kritikus helyzetekbe sodorta. Menszki Во- telepe «ránt az egész ország területén nap- — Adomány. A »Csáktornyái Takarék- 
riszl, a különben jóérzésü lengyelt, Esen* naP ulán igen meteg érdeklődés, álalános pénztár« JOG К-t volt szíves a »Csáktornyái 
slädter Hugó adta, aki a bohemkodásra haj’ó támogatás nyilvánul meg. Jótékonycélu NőegyleU-nek adományozni,
természetéből kifolyólag támadt nehézségeket Székelyudvarhely város képviselőtestű- melyért a »Nöegylel« ez utón mond hálás 
leküzdve utoljára is boldog lesz. Kaján Tóbiás fete, midőn nagyobb mennyiségű részvényt köszönetét A jótett Önmagát dicséri. Özv. 
szerepében ifj. Sátrán Ferenc neveltette meg jegyzett, átiratban kereste meg Magyarország Bernyák Károlyué. a »Nőegylet« elnöke, 
s tartotta állandó derültségben a közönségei, összes városainak és nagyobb községeinek — Választás. A város képviselőlesiű- 
mint erőművész, akivel nyers természete képviselőteslűleteit:a tanítók fürdőjének rész leiében kiválás folytán megüresedett 10 kép
dacára, az előállott fonák helyzetek sokasága vények jegyzésével való támogatása érdekében, j viselőteslűleli tagsági helyet f hó 17 én tül- 
miatt a közönség állandóan rokonszenvezett. A Tanítóegyesületek Országos Szövet-j tölték be választás ut|án. A választási aktust 
Blau Jenő, mint kmematográfus és Friedl sé8e külön felhívásban ajánlja támogatásra j á törvény értelmében reggel nyolc órakor 
Árpád* mint könyvvezető is ügyeskedtek s a tanítóságnak ezen alapítást az Udvarhely- | nyitotta meg Huszár Pál dr. járási szolgabiró. 
méltón illeszkedtek bele a keretbe, mely vármegyei Tanilóegylet lelkes elhatározása д választást d. n 4 órakor fejezték be. A 
vonzó előadásban mutatta be a Mozgófény- alapján, erejéhez mért tömeges részvény | megválasztott képviselőtestületi tagok a kö- 
képeket. jegyzése után, kéréssel járult a vallás- és| vetkezők: id. Premecz Miklós, Gráner Miksa,

Az előadás sikere fényes volt. A nagy közoktatásügyi miniszterhez, hogy a szerve- Krislofics Károly. Mózes Bernál, Taalcsecz 
halast legioKább az igazolja, hogy nemcsak zendőgyermek nyaralólelep javára engedélyez- i látván, Mászniuk József, Schwarz Lajos őr, 
az egyes felvonások s az egész előadás he- zeíl az ország összes népiskoláiban gyűjtési.! teoó Viktor dr. Gáberc János. Pelrics Ignác 
fejezésével nyilatkozott mega közönség lel- Az ország külömböző vidékein telkes! rendes és Strahia Károly, Tóth István. Hor- 
szése, de kitört a taps a nyílt színen egy-egy tanítók részvényjegyzésre és további párlo- ‘ váth István, Krizsán Imre és Szlrahunya 
halásosabb jelenet alkalmával is, mely mind- ,ásra szervezik az egész helyi társadalmai József póttagok.
Untaten megakasztotta egy-egy percre a sze-! Bankok ajánlják lel legmesszebbmenő támo- — Eljegyzés. Jezerniczky Zoltán takócsii 
repeikel ügyesen alakító műkedvelőket. Igatásukal, hitel-és fogyasztási szövetkezetek j káutortanító eljegyezte Nagy Ilonkát Közép- 

Peitl Józseí is nagyon ügyes kupié sietnek részvény-jegyzéseikkel bebizonyítani.j hantosról, 
előadó volt. Változatos ügyeskedéseivel 9 hogy a tanítóság nemes.к üzleti munkásságát — Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
derűs mondásaival, énekével nagy mértékben kívánják, de közérdekű ügyeiknek támoga- Takarékpénztár R.-T 100, a Gőzmalom és 
hozzájárult az eslély sikeréhez. tásánál is olt vannak. De nincsen egyetlen Villamtelep R-T ЮЭ К-t voltak szívesek a

Kiváló és élvezetes pontja volt a mű- foglalkozású kör, melyből az emberek ne a Csáktornyái Önk. Tűzollóegyletnek adómá-
kedvelői előadásnak Schmidt Olga fellépése, legmelegebb érdeklődéssel szemlélnék és tá- nyozni, melyért ez úton is hálás köszönetét 
aki Rodákné Székely Vilma Magyar Ábrándját riogatnák ezen a köz javára is végtelen tejezi ki az Önk. Tűzollóegyesülel elnöksége, 
adta elő nagy tehetséggel zongorán. Kiváló nagy hasznára megalkotni tervezett társa- — Szinielőadás. A polgári lányiskola 
tekmkájával most is nagy sikert aratott, dalmi zóna fürdő és üdülő telep ügyét. internálusábun a jelzett szinielőadást a teg- 
Évről-évre konstatálható a haladás, mely a Magyarország össZlanítóságának, tanuló- nagyobb érdeklődés és kiváló siker mellett 
még nagyon fiatal Schmidt Olgát a művé- ifjúságának és az egész társadalomnak hasz- tartollák meg I. hő 18-án a késő délutáni 
szel utján következetesen előbbre viszi. S nálatára és gyógyulására megteremteni egy órákban. Az intézet tágas tornacsarnoka dig 
ennek megállapítására nemcsak teknikai teljesen modern berendezésű s emellett olcsó győzte a nagy közönséget befogadni, ami 
ügyessége jogosít fel, hanem temperámén- zónaárszabásu, az évnek minden részében már magában véve is a rendezett szinielő- 
luma is, mellyel tudását és érzését a billen- használat, illetve szezón alatt álló hideg, adások népszerűségét bizonyítja. S ezt a 
tyűkből kiváltani tudja. Meg is volt érte a meleg és gőzfürdővel kapcsolatos gyógyfür- népszerűséget a polgári lányiskola interná- 
jutalma: lelkesen megtapsolták a kis mű- dől a Székelyudvarhely határában levő tusa a tegteljesebb mértékben ki is érdemelte, 
vésznőt. S z e j к e - fürdőn; a felnőttek és gyermekek mert a vasárnapi előadás sikere méltán so-

Az előadás folytatása lánc volt a késő üdülő- és nyaralótelepét a kilűuő levegőjű, rakozik az előző években elért eredmények 
reggeli órákig ivó- és fürdői gyógyborvizü nagybaczoni mellé. Az előadott kétegyfelvonásos szmda-

A mulatságon a következők fizettek telül, (Erdővidék) Uzonka-fürdőn a kijelölt cél, rabban (A tavasz lű.idére s Irénke születés
eiknek az egyesület elnöksége ezulon is melynek szervezése a tervezett részvénytár- napja) 23 intézeti növendék szereped, akik
Jeghálásabb köszönetét nyílvánítja : sasági alapon már ezidőszerint is biztosítva szerepeiket nemcsak jól tudták, de a szin-

l)r. Hajós Ferenc 18 kor; Csáktornyái Gőz- lévén, igen sokan az építendő magán villa pádon olthoniasan mozogtak is, sőt egyik 
innintn io kor; Heinrich Miksa, Felhő Jenő (j—6 telkek után érdeklődnek és lesznek előjegy- másik, mmt pl. Höhn Mariska Venebauer 
kor; Hoffmann Ignác, Neumann Vilmos, Lőbl Rezső, zéseket. A részvénytársaság szervezési műn- Mannt Kontier . t b r , u . w i k a é e

S Ä S S Ä S  a  S l Ä t t r J Ä *Jenő, Benedikt Hermann, Benedikt Béla, Martonosy ^  ’ d,k bármilyen íranyu tájékoz- tek is д Gyermekcsiny párbeszédet is jól
Imre ft—6 kor; ШпсЬшшю Leó, Binder Károly, készséggel megad es prospektust küld adlák Az elért siker a Bezerédy nővérek
Roeenberg Rezső, Nádasdi Nándor. Hauuisteiger ------------- számlájára Írandó, akik, mint az internálás

K Ü L Ö N F É L É K .  ; buzgó (e.ügye,ö„öi, a sz,„darabok Üetanitás. 
Mózes B., Graner Miksa, Szerb Henrik, Tibor Samu, _ _ Ä u  , korul laradhalatlanok voltak. A beléplulijnk
Strahia Ferenc, Budai József 3—3 kor; Mráz Jenő,  ̂ Tanfelügyelői látOgStílS. Dr Ruzsicska ból szép összeg gyűlt ös^ze a szegény t** 
id. Heinrich Mór,óiv. CharmaU Jonásné, Wetten- Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő e hó nulók tankönyveinek beszerzésére, 
dorfer L-né Prostenik Gusztáv, Hencsey Gábor, 19—22 én teljesítette a Csáktornyái állami! — Felülflzetések. A f. hó 10-én megtartott 
Sefcaik Zsigmond, Meider Mór (Drávavásárhely), tanítóképző-intézet és internálus félévi látó-1 kórháíbál alkalmával felülfizettek: dr. Hajós FereftC.

Vizsgálata felölelte a széttárni ered- !}^“® Гм)—öt) K; l’sthó Jenó, Szalma)mása], b hides Mór, Mikk Szilán!, llercog Sándor, B x ^ .  . . .  .. t . . . K , . .  .. Murai Róbert 20—20 К dr Unó Viktor 18 К
Hercer Izidor, Meider Albert, Mayer Károly, Anlo- rnény, bennlakás, rendtartás és körtartás összes (j r v,jinos (~)ZV |)i#»rich ílánosné,
novics Károly, S’ein Bertalan, Pálya Mihály, Во- viszonyait. Királyi tanfelügyelő az intézetben I Mózes Bernit, Hirschnnnn Leó Btdec Ede Stri-



зле
g g j g a ^ ^
jenó (t^ieri), öz» dr. %Loho,«?, ?.пТЛ"’1 ^ “1м u- n II. о. gyak. iskolába beiskolázol ГеЫ-' logházörnek mégis sikerült Uehot séta kői- 
Lajos (Bottornya), Simon Lajos, BenedSl Bél* Mii k o m á é ra  l ábírni^ireUchBakpsQéMdr.
10—10 K; Székely Vilmos, dr. Schwarz l^jofjW jpiK  h a la s i  ál ; f ^ p f t b í  ró előtt is töredelmes vallomást telt.
dr. Csillag Dezső (Stridóvár) 8—8 K; Kaysef bajos, I f lÉ llI t t  -IdMftÖnet. А & ä® ori|ä i hogy előre megfontolt száodékkal
rd0lH L 'ü a,M 6rT-6 к!Lóbi S . fS e M  ?С Т #¥ГI  f  У'Т#1 И Че”|  I f i  végre a gy.ikosságol s hogy a gyil- 
ifj. Neumann Vilmos, Szabolics Rezső (Drávifc^nyTO^V^* aífclPnai* végrehajtása után összesen 290 К
Simon István (Drávanagyfalu), Kiló Vince (Mura- 82^ез adományozni Amiéri leghálásabb kÖ- készpénzt, 4? db. aranygyűrűt, 2 zsebórát 
szentmártiw). dr. Haszár Fái, Berlin Gusziáv, r̂. Szőrijét tótrtiáfckolja a váröö etöfjftrtféfcgá lánccM és 2 fnelllűt ifi elvitt. A rablógyilkos 
Wolf Béla, Hirschmann Adolf, Wollák Rezső, dr. Műkedvelői előadás. A toell évbeu a vallomás után imakönyvel kéri, melyet
Kovács LipóL Lukmann Nándor (MuntszerdahelyU Aleédomborun- megebikuU Polgárt Egylet saéfHeleaállUásáig-- egyre forgatóit Lacii Jánosi
nrávávásárhülí), Binder Пк1гок( ’ Imrey2 Ferenc J*'« ndla életrevalóságának és hivatollságá- 22-én a déli vonallal SíáttRollák ál Nagyka- 
Kisszabadka), Neumann Mór '<VizUzentgyftrgy), nak- E hó 11-éif táncvigalfinat rendezeti, rnzsára, ahol a kir. ügyészségnek adták át. 

Bencsák Sztana, Mayer Herman, Meider Mór (Drá- melyet elnöke, Bagyary János ottani )g. ta- _  FelÜlfizetések. Az internátusi növen-
vavásárhely), dr. Gänger Jenő (Varasd), Zakál níló, dicséretes buzgóságából műkedvelői szi- délfek f. bó 18*án rendezel! szinielöadás*

nielöadássaf kapcsolt össze. Szinrekerült »A nemcsak erkölcsileg járt fényes sikerrel, ha
llva), Péikay Jákó, Pataky Kálmán, ^ndí^Amal, végrehaltó* vígjáték, melynek szereplői Кva- 0em egyúttal u csekély beléptidíj mellett is 
Pecsornik Olló, Larnszak István (Bottornya), kan Kalica és Alajos, Haidinyák Katica és a jótékony célra jelentékeny összeget jöve- 
Rieger Antal (Szombathely), Visnyei János (Felső- Ágneska, Kolarek Ferenc, Jakukáp József és delmezett, amennyiben az összes bevétel 
mihályfalva), Kolarics Imre (Murasiklós), Sárosi Feletár Mihály voltak. A műkedvelők szere- 289 kor. 18 fill., a kiadás pedig 88 kor. 35 

é«Íiak<?lS В«Г1а,али5й? Ki: ^e.zsrt’ peiket nagyon ügyesen adták e»ő. Ki is jutott fill, volt s így a tiszta jövedelem 205 К 83 í

Samu (Boltornya), Cuk< r György, özv. Molnár látogatott voll, képviselve volt azon a társa- Viktor 9; Pataky Kálmán, Rosenberg Lajos 6—5 
Józsefné és Pruszatz Alajos 4 - 4  K; Schwarz J., dalom minden osztálya. Jelen volt dl*. Zalán Farkasovszky Ködre (Lenti), Höhn Béla (Lenti), dr.
Heilig József, Vajda Andor, Mendel Zsigmond (Drá Gyula kér. képviselő is s a környékből is VeneLiáner Izor (Zákány), dr. \\o lf Béláné, Bokros
r Ä Ä  mT ’Ä  Ä  *  r gy°" SOkun «'yannyira hogy alig fér.ek
Hídvégi Miksa.’ Zrínyi Karoly, Zrlnvf Viki.» 3 -3  bele a lerenibe Az érdeklődés dacára a nagy WoMák R«sfl, Bucolics Józsefné iBellatmcz) 2 -2 ; 
K; Szép János (Miksavár), Szebényi Lajos, Hencsey bőségnek, az előadás iránt állandó volt, min- Szalmay Józsefné, Hirschman Leóné, Tomka 
Gábor, Divéky Ödön, Samu.lly Ottó, Mayeicsák denki gyönyörködött a borvát anyanyelvit Györgyné, Kelemen Béla, Antonovms Gusztáv, 
Gyula (Drávanagyfalu), Szabolics Stefánia, Wollák fiatalságnak magyaros előadásában. A közön- K°lzig Káro.y, Dénes Mariska, Imrey Ferenc(Nagv- 
Rezső, Kümmert Sándor. Horváth Pál, Weisz Sándor, ség sűrűn tapsolt, végül az előadás után f a W *  Av Ä  СЛЬот
Deutsch Salamon, ifj. Premec Miklós, id. Premec о |ún0s rendezői élienezték те г  aki í?At' á ’ u Г «г J*eszler<̂ eY 7 ог’M.klós, Mráz Jenő, Muzikar Ferenc, Heizler Adolf, «agyary János re idézőt éljenezték meg, ak ElsensiadteP Hngó, Winkler Ferenc, Mendel Zsig.
Sáfrán Károly, Csury Anna Szelencehegy), Rézén- legnagyobb mértekben érdemel elismerést mond (Drávasztmlm.haly) ko r ^ t ;  baumelly 
hofer Mihály (Drávanagyfalu), dr. Reményi Zoltán a színdarab sikeres rendezéséért, mellyel a Ottóné, dr. Viola Vilmosné 50—60 f; Hirschsohn 
(Perlak), Brodnyák Antal*(Stiidóvái), Daniiz Sándor magyar ügynek nagy szolgálatot telt Alsó- Henrik 40 fillért.
(Stridóvár), Nika Gizella (Muraszentmárton), Pólyák domborun. Az előadás ulán tánc követke- ^gy a mélyen tisztelt felülfizetőknek,
Mátyás, Bencsák Richárd, Horváth Antal (Dráva- ze(, д ;0кес|у|0| klS£rt mulatság kivilágos m‘nt a résztvevő nagyközönségnek is szives 
vásárhely), Gnls Géza, Forintos Lajos (Stridóvár), . .  . . . .. . érdeklődésük és áldozatkészségükérl legmele-
Novák József 2—2 K; Szeiverth Antal (Muraszent- k . gebb köszönetét fejezi ki Pataky Kálmán
marton), Cira Sándor (Drávadiós), Máyercsák Béla, — Zalavármegye mindenféle jetlegO és fok о - . , . . .,
dr. Bakos Géza, Bolgár Benő, N. N., Fejér Jenő, zatu népoktatási tanintézeteinek, tanári-és tantes- P0,g- iSKOiai igazgató.
Maver Károly, Tóth Pál (Alsólendva), Kotter Márton tuleteinek dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos — AZ Idei sorozások. MiUlan a tőso-
(Miinisiklós) 1—1 koronát. Hajas József szálloda- tanfelügyelő figyelmébe ajánlja az írgalinaa gyűjtést, rozás a politikai viszonyok miatt március és 
tulajdonosnak a táncterem ingyenes átengedéséért, amelyet a József Királvi Herczeg Szanatórium április hónapokban megtartható nem lesz. a 
nemkülömben a Villamtelep vezetőségének a díj- Egyesület miniszter ur engedélyével, az: fskolákbari honvédelmi miniszter úgy rendelkezett, hogy 
tálán villanyvilágításért és Fejér Jenőnek a rend- emberbaráti alapra, a szegénysorsu tüdőbetegek j keretekben szervezett állandó so-
kivül díszes táncrend s egyéb meglepő szórakoz- javara rendezett. Az Egyesület ez alkalommal fo- , . . . .
tatások összeálíttásáért, végül a fáradhatatlan kozottabb mértékben szoi-ul a társadalom párlfo- rozó bizottságok működése csakis a gyámo- 
tánrrer.dezóknek. kik a tánceetély sikerét biztosi- gására. Az Egyesület ugyanis az idei tavaszon kezdi Utasra szoruló férfirokonok keresefképPSségé- 
tolták, e helyütt is legmelegebb köszönetét lejezi építeni a debreceni Nagyerdőben második szana- пе  ̂ megállapítására, tehát az OT&zág területén 
ki a rendezőség. tóriumát, mely az Egyesület fenséges vódnöknőjérő tarlózkod(5 és megkeresés utján itten utóát-

Auguszta főhercegnőről, Auguszta-szanalórium nevet , ,, , . ,, IK. „
— Közgyűlés. A Csáklornvai Takarék- fogja kapni. Az egyesület tudvalevőleg számos Idandó osztrák honosságú, illetőiig boszniai

pénztár február 15-én tartotta meg ez évi tanárt, tanítót, tanítónőt, óvónőt és ezek család- illetőségű állításkÖtelések megvizsgálására
rendes évi közgyűlésé! Pálva Mihály ienzenió |аИ»и вуЛ»у1“‘Ча Kiógviija szaoa lóri urnában szorítkozzék. Magyar honosságú állítóköleleyek
elnöklete alatt Meuiele.il » „villásén ЧЯ rész- s hokyhl1 :,г Ifjúság nerelói jó srivvel támogatják azonban sem az ország területén, sem Auezt-
vénveŝ  ̂1069 résivénv^k t r ä t e n  A iegv- T v  T f nT hV П *  Ä  nában nem állíthatók sorozóbizottságok elé.\enyes lUbJ részvény kepxiseieienen. a jegy beleg embeitársuknak adhat helyet gyógyiió- TaiewAmumv« a«.*Ae éiinnii kft74étii és
zökönyy hí létesítésére Benedikt Béla és Gold házában. i„ae.fü 2
bereue küldetlek ki. A felolvasóit igazgató- — RablÓgyllkOSSag. A napilapokat is tanítóinak dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, taii-
sági-és felügyelő bizottsági jelenléseket tu- bejárta a borzasztó hír, hogy Fiume szom- felügyelőn miniszieri rendelet alapján meghagyja,
dornásul vették s úgy az igazgatóságnak, azédságában, Gandrida községben, í. hó 12-én hogy szenteljenek évenként legalább egy napol arra,
mint a felőgyeiőbizollságnak a felmentvényt a d^li órákban Oszwald Rozáliát, egy mun- !Ю8У csak аг alkohol veszevetmérót 8zéWa
megad,ák, vLamml az igazgatóság álla. ja- káa (eleségét, meggy,Ikol.ák s egiuUal k, ,s
vasolt nyeremény felosztási tervezetet is vál- rabolták. A vizsgálat során hamarosan meg- . . f .x .x .'"
tozatlanul elfogadták. Az igazgatóságba Hein- állapították, hogy a gyilkos más nem lehet, easáfl f évi febr hó 19 én tartó táncestélye 
ncb Miksái, Hirschmann Leót és Murai csak Lach Jánoe foglalkozás nélküli munkás, aíkalmával felül fizetlek:
Róbertét újból beválasztották, nemkülönben akl H meggyilkolt asszonynak 2 hónapon át t .40^ 1̂ °  к ̂ Horváth Pál, Komár^Ferenc, N. N*| 
a felügyHőbizottság összes tagjail: Alszegby nlbérlője volt s akit agydkossság előtti idő- Baranics Gábor, Tihansi Mihály, Petries Gusztáv] 
Alajosl, Dénes Bélát, Herzer Izidort, Binder ben a lakás táján ólálkodni láttak. A nyo- Szirk Frigyes, Hübsch Maoő, Králl Mátyás, Mikiaulz 
Károlyt és Verbmcsics Ferencet újból meg- п,огАа tehát ezen a világos nyomon indult Ferenc, Srey György, Horváth Mihály, Moícsán 
választották. meg s miután Lach Jánosa Stridóvár mel- H.frválh Lajos Zsihek N, Heissig Ferenc,

. . . . i и ác< » •» „ ( belesik Zsiginuiid 1 — 1 kor; Redics rerenc80nll;— Az Olasz királyi család gyermekei mind- leli kercsebegyi illetőségű, erre felé üldöztek ^  perenc 6() RU. Horváth Alajos 50 fill; Huszár
annyian Posphatine Falliéressel lettek táplálva Lacliot az osztrák csendőrök s Kercsehegyen C-»uiku N., Sáfrán Károly, N. N., Prselees
аг elválasztás pillanatától kezdve és épen ennek kereölék, ahol családja tartózkodik. S az Ül- Ignác, Vég János, Oreski István, Kropek József, 
tulajdonítható az, hogy a gyermekek kicsattanó egész- ddz^snek eredtnéi iye !S leli. Lpcbot csakugyan Villmnnn N, Kreutz Lipót, Lübl Rezső. Német 
séges jó színben nevelkedtek és gyermekbelegsé- . KerrsehMven f hó 17 én a reá- István, N. N , Wekerle Ferenc, Szekeres N. Lugá-kekei mindezideig elkerültek. Világhírű gyermekor- «Wlűrlék в h e r csehegy ei. Ií ПО 1/ ей a reg ^  Kerm<k Ferenc Ке1ешеп ,9tván n.N.,
vosok egyhangú véleménye, hogy a gyermekláplálást gell órákban letartóztatták. L ich mindent ta- N N 4o _ 4o Dem»**,, József, Segovice Antal,
az elválasztás idejétől kezdve úgy eszközöljük gadolt, de azért a stridóvári csendőrség N N> N N Pejll Meider Benő, Magyarica
a leghelyesebben, hogy ha Posphatine Falliérest Csáktornyára kisérte be s 18-án reggel a József, N. N. 20—20 fillér.
lejbe főzve adunk a gyermeknek, mert ez е9,11̂ п helybeli kir. járásbíróságnak át is adta a A szíves felülfizelök fogad,ák jótékony- 

кЬ^"ГппП* 1 gondos nálH l»IAU péiuiel és értéklürgyakk«l ugye- ságukérl ss e lnökig  hálás köszönetét, 
szülő sem kívánhat. lemben. Luchot letartóztatása után több ízben Híreink folytatása a mellékleten.
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Odeavonu uredaik:

z r í n y i  k á r o l y .

Zidanje gospodarstvene gradjevine.
NaSih gospodarov gradjevine su naj 

viSeput lak hudu napravljene, da vnogipul 
popravek vide kosta, как dabi laki od kraja 
9 veksim stroSkom dobro bilo napravljeno. 
Da je to tak, zrok je toinu veliko Sparanje 
pri zidanju. Dobro je Sparati, samo da i to 
moramo znati, da tak Clovek, как i néma 
marha zdrav i suhl stan nuca.

Vnogiput hudi stan i Stale su krive 
svakojaCkotnu betegu, kaj puno kvara déla 
gospod.Tom, kojega bi se lebko réSili, а ko 
zdrav stan i Stale imamo.

Na kratkoma spiSemo, na kaj mora 
gazda paziti, da tal i priliCen stan i Stale ima.

Taki как mesto zbiramo, moramo paziti, 
da na naj viSeSi kraj napravimo slanje, jerbo 
tarn je naj euheSe mesto. Na mokrim nije 
smeti zidati, tarn uvék su mokre sténe i 
mrzle. Poleg toga рак prék takovib slémh 
nemore friSki zrak i lain je sve za duSeno 
i lubleno, Io pak nije zdravo niti za Cloveke 
niti рак za marhu. Vu takovim stanju se 
nahadjaju svakojaCki betegi i s med ovih 
naj grozovitneSi beleg :suSica, koja nezmerno 
ljudstva spravi pred vremenom vu grob.

Kaj pak se 2ivinu tiCe, Cuda gospoda
rov lo misli, da 2ivina né potrebuje friSki 
i Cisti zrak. Koji tak misliju, njim budein 
jedno priliko povedal.

Vu Preiskim orsagu su probu napravili, 
kuliku vise rnléka da krava vu suhi Slali, 
na friSkim i Cistim zraku; kak ona, koja je 
vu takovi stali, kak tu prinas skorom pri 
svakim gospodaru videti moremo.

S veiikom pazljivostjom napravljeni 
raCuni su pokazali, da na friSkim zraku su 
krave na leto 483 liier inléka vise dale vu 
suhi Stali, kak vu mokri. FriSki zrak mkoga 
né kosta peneze i veliki basen je moCi pri- 
baviti ako marhu vu suhi Stali na friSkim 
zraku der2iniu

Va2no je daklam, da hi2e i Stale na 
suliim mesto napravimu, da med sténami 
dober zrak more biti

Na stanju vrata i obloki na ishod naj 
stojiju, jerbo drugaC v zimi je preveC zima, 
po leli pak velika vruCina med slanjum.

Vnogi gazda avako stanje zoseb napravi, 
isiin* da se je tak Ie2i oguja braniti, ali nije 
dobro sbog toga, da viSe kosta, vise síén i 
vekSi krov dojde tak i punu vise mesta 
zadeneju, vise popravka je i nije moCi na 
jedenput tak ave pre giedati, kak ako je 
skup zazidano. Nadalje pak po zimi je punu 
vekSa zima, po leti pakvruCina po takovim 
stanju, kojn je zoseb napravljeno.

Vnogo gospodarov 2ivinu vu malih nis- 
kit) luknjah dr2iju, ne premisliju, da slém 
sebt i marhi su jako naSkodu.

Na novoma za zidanim stanju najbolje 
je Stalo taki za hi2om n&praviti, zatem pak 
Skednja, parme i kotce, da pod jeden krov 
dojde eve.

S a n d á ik :

P A T A K I V IK T O R .

Niti preveC veliko, niti pak preveC malo 
slanje nije dobro. Hi2a barem 3 rneter visoKa 
mora biti, da dosta íriSkoga zraka vlézne! 
vu njo.

Kak pri hi2i, tak i pri Stali pazimo, da 
marba dosfa veliko mesto i dosta friSkoga 
zraka ima. Koj nato né pazi, istina vu menj- 
Su Stalo menje peneze vlo2i, ali pozabi, da 
na bud2élaroSu takvo luknjo ostavi, po kojuj 
smirorn curiju vun penezi. Stala takodjer 
barem 280 cm visoka mora biti. Negdi su 
Stalni obloki tak mali, da vu Stali skorom 
nikaj né videti. Nije smeti pozabiti, da 2ivina 
ravno tak nuca svetloCu, kak i hranu. Vu 
kmiCni Stali nemore marha zdrava bili. S 
bog toga obloki vei ki moraju biti i ako joS 
i na CistoCu pazimo, vnogiput se obranimo 
velike nesreCe.

Politicki polozaj.
Magjarski kornrin i opozicija nikak se 

uemreju poravnati n mini. Kormán bi rad 
bez nikakve polakSice soldaCkoga predloga 
vu red staviti, BeCu, bolje rekuC vojski viSe 
soidale i viSe milijun korune odpr inati. Ali 
opoz cija je pazljiv». i ne dopusti vec terha 
na orsaga, naroda polo2iti Im i vezda veC 
le2ko Éivi narod, kaj de biti stopram onda, 
ako joä vekSa bude porcija .. . i to sve sarao 
za soldaCiju, za kasarne, za Stuke !

Kak je gróf Hédervary dimo dolazil iz 
Beéa, drugi (Jan, tojest február 14 ga pred 
poldan hapil je od opozicije voditelje poho- 
diti za radi toga, kaj njim na znanje donese 
ono, kaj je on u BeCu 9 rninislrarni i kral- 
jom mogel svrSiti.

PrviC je AudraSSy Gjula grofa pohodil. 
Pred poldan ob 11 uri je gróf Hédervary 
ministarpredsjednik doSel u AndraSSyevu pa- 
laCu i 1 uro dugo je razpravljal s AndraS- 
Syom. Odonut se je 2uril u munkapart-klub, 
gde su ga veC ablegati u veiikom brojom 
Cekali. Ovdje je gróf Hédervary preko 2 ure 
dugo konferenciju dr2al s saborskim pred- 
sjedniClvom i obznanil je, da grof AndraSSy 
je njegve propozicije od mir» nazajriaputil. 
Poslie podne ob Cetvrti uri je gróf Héder
vary KoSSuth Ferenca pohodil u Gresbam- 
palaéi. Pri ovim vizitu bi moral i grot Apponji 
Albert nazoéen bili, nego on se je zbete2al, 
i mesto njega je DéSy Zoltán bil pri KoSSuthu. 
ViSe, kak jedno uro dugo je bil grof Khuen 
pri KoSSuthu. Ministarpredsjednik je obsiraoo 
povedal KoSSuthu, kaj je donesel iz BeCa, i 
kaj Ce u saboru vu lém delo orsagu na 
znanje dati. KoSSuth Ferenc, za radi toga, jer 
je ovo pitanje jako zanimivo, prosil je grot 
Hédervarya, da nek sabor ne dr2i do február 
19 ga sednicu, jer on hoCe ovu célú stvar 
pred svoju stranjku nesti Ministarpredsjed
nik je k tomu pristupil OdveCer ob pol Sesti 
uri je grof Hedervary Justh Gjula, ablegata 
od neodvisne stranjke voditelja pohodil, i 
preko trifertalj ure dugo je pri njernu bil I

Iidatolj i vlaatnik
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Justh Gjula je posluSal one stvare. kaj je 
grof Hédervary svrSil u BeCu.

Februar 15 ga je sabor sednicu drZal. 
Nu ovi sednici su viSe, kak tristo able

gati nazoCui bili; od parlamenlske palace 
galerija je na Cistoma puna bila, i viSe sto 
ljudi su morali vani stati, okoli parlamenta, 
koji su né mogli mesta dobiti. Veliki i zna- 
meniti dan je bil. Od opozicije Clani su sko
rom svi na sednici bili, samo KoSSuth Fe
renc i grof Apponji Alberl, kakti voditelj od 
opozicije 9U taleli, jer ovi dvé politiCari su 
on dan dornaj bete*no Ie2ali.

Ob pol jedenajsti uri je Navay Lajos 
predsjednik odprel sednicu, i za lém je grof 
Khuen Hédervary ministarpredsjednik hapil 
govoriti. Preko dvé ure dugo je gróf Héder
vary govoril. Napréjedal, da kak Ce orsagu 
na hasén biti, ako bude soldaCki predlog 
sankcionéran, stém zakonorn bude naS orsag, 
uaSa vojska |ak5a, i tr3iti se moramo na to, 
da s drugemi orsagemi vu lém delo u red 
dojdemo. Napré je donesel i zadnje ablegat- 
zbiranje, i one grde, nepoSlene déle, koji su 
se onda u orsagu pokazale. I vu lém hoCe 
reda napravili, i trsil bude se na to, da Ce 

; viSe perSonam juSSa dati k zbiranjem, samo 
j nek bude narod trpljivi, i ono vréme bude 
doSlo. U 40ldaCkim stvari kormán, iliti sol
daCki oblast nikakvu polekSicu ne daje. Sve 
ostane tak, kak je do vezda bilo ZadnjiC 
pako oporninal je opoziciju, da, ako Ce ona 
i na dalje obStrukciju ravnati, onda bude 
kormán oStreSe orudje napré vzel.

Dakle Hédervaryova torba, koju je on 
iz BeCa dimo donesel. je Cisto prazna. Céli 
orsag je tak mislil, da budu ipak nekve 
pogodnoste dali u BeCu orsagu, narodu; nego 
bormeS grof Hédervaryu su tamo na znanje 
dali, da nedobi orsag nikaj.

Za Hédervaryov govorom je u ime KoS- 
Suthove-stranjke DéSy Zoltán govoril, i prosil 
je sabora, da nek vezda ne nastaviju od 
soldaCkoga predloga razpravljanje, nego nek 
razvlaciju sednicu do február 19-ga. U ovu 
je I grof Hédervary privolil. JoS je Justh 
Gjula ablegat na kratkoma govoril, i u ime 
svoje stranjke privolil je, da nek se sedmca 
február 19 ga dana nastavi. Opozicija je to 
zalo prosila, da bude u stranjki iineli dostig 
vréme u svojih sednicih nad ovim govorom 
se spominati, iliti razpravljati.

Za sednicom su ministri konferenciju 
dr2ali u parlamentski palaCi

On dan poslie podne ob tretji uri su 
grot AudraSSy Gjula, grof Apponji Albert i 
DéSv Zoltán politiCari KoSSuth Ferenca po- 
hodili, i pri njem dugSe vréme od politiCkoga 
polo2aja, naluralno u prvim redu od grof 
Hédervaryovoga govora epominali

Februar 19 ga dana je sabor opel scch 
nicu drfcal Onda je dobiI grof Khuen Héder
vary odgovora od KoSfuthove i Justhovo 
stranjke l ime KoSSuthove stranjke je grof 
Apponji Albert velikoga govora dr2al i poka*



zni je u svojim govoru, da Ыкяк nemre se 
mir sklopiti na ovim fundaraenlu, kaj je 
ministarpredsjednik napré dal. Grot Héder- 
vary je na Apponjiev govorodmah odgovora 
dal, i trail se je na to, da pokaZe, da je 
med nj«h ipák né tak velika opreka, kaj se 
uebi mogli poravnati. On se uta, da Ce ipák 
mir nastati, i sabor bude mogel soldaCkoga 
predloga sgotovili.

Za tönt je od 48-me neodvisne slranjke 
Justh Gjula vodja govoril. Juslh je na krat- 
koma povedal, da on, i njegva stranjka nikak 
n6 ima povjerenje u ministarpredsjedniku, 
jer on jako íudaj obeéa, a nikaj né uapravi. 
Mir Ce samo onda nastati u saboru, ako bude 
kormán obCenitoga izbornoga vlasta donesel, 
kojega i kratj hoCe.

Grof Khuen je i Justhu odgovora dal 
i najavil je, da mu je jako Zal, da je Justh 
né na oniin staliSu, na kojem on stoji.

Jod je gróf Batthyány Tivadar ahlegal 
upravio interpellaciju к trgovaCkomu minislru 
u ZeljezoleZakim delo. Ministar mu je odgo 
vora dal, i veCina je odgovora na znanje 
vzela.

Februar 20-ga dana je pred dnevnoga 
reda Egry Béla, Sabo István i grof Batthyány 
Tivadar govoril. Svi tri su u svojim govoru 
pokazali na to, da, dok nebude magjarski 
kormán polekSice donesel u soldaCkim pred- 
logu, dot Саз nebude mir u parlamenti!.

U miouCem srödu su dalje nastavili 
borbu nad ministarpredsjedniCkoga proglasa. 
Govorili budu : Déáy Zoltán, Polonji Géza, 
Bikady Antal, Lovasy Marton i Gjörfty Gjula 
ablegati.

U Cetvrlak, tojest tebruar 22-ga je né 
bila sedn ci, jer grof Khuen Hédervary Karolj 
mimstarpredsjeriik i joá dva mmistri su on 
dan v julro ob 8 úri u BeC putuvali na 
Aehrenthalov sprevod.

U Hrvatskim orsagu joS uvjek demon- 
álréraju proti magjarske drZave. Od zagre- 
baCkoga sveuCiliSta dijaki ne imaju rnira, 
za radi toga su vezda sveuCiliSte zaprli.

Barun Burian zajednicki financministar 
je od svoje sloZbe zanvalil, 11a njegvo mesto 
jekralj bivSega auslrijanskoga financministra 
Bilinski-a imenoval.

KAJ Jli NOVOGA?
—  S o ld a c k o  premjeAtenje. Vec

smo pisali, da od V ga regementa ulaneri 
budu odnas otiSli na Sombalhelj, ali meálo 
nje ne budemo dobili husare, koje smo s 
veseljem Cekali, nego opet ulanere, koji iz 
Sékeéfehérvara budu preinjeSteni na Сак* 
tornja. Novi ulaneri március 20-ga dana do- 
laziju na Caklornja, a naSi pako marciuS 
inesec 5ga budu se od nas spriCavali i 10 
ga dolaziju na Sombalhelj. PreseljivajuCi ula
neri budu na konju ovoga puta napravdi

— S e jem p rem jeá ten je . Trgovacki 
minislar je dopustil, da se u Caklornja ob- 
Cini na juniuS 30-ga dana odredjeni orsaCki 
sejem na juliuS mesec 1 ga. « na október 
13 ga odredjeni sejem pako október mesec 
l i g a  dana obdrZi.

—  Patakyev jubileum . Pataky Kal
man od Caktornjaiske gradjanske Skole di
rektor je február inesec 15-ga dana jubile* 
uinu drZal tomu, da veC Iridesli godine je 
spunil, kakh proffesor. Na on dan g» je u 
ime protfessore FiSer Endre proffessor, a u 
ime uCenike Poleáinsky Géza dijak pozdravil. 
Pataky je ljubezno prijel ove gratulacije, i 
veselil se je. da su ga tak iznenaduo »vet- 
kuvali.

—  Mikloi kraljovo putuvanje. M ik 
lós montenegroiski kratj seje tebruar mesec 
17-ga dana pred poldan ob poljedenajsti uri 
iz Pélervara odputuval Na kolodvoru pri 
spriCavanju nazoöni su bili : veliki knezi, 
Kokovcev ministarpredsjedmk i drugi veh- 
kaSi. U Carskoje Selo je MikloS ruski car u 
kraljski vaggon nutar iSel i tamo priateljsko 
se spriCaval od monlenegroiskoga kralja.

-r- A eh ren tha l je  um rl. Od nase 
monarchie ministar izvanjskih posala, grot 
Aehrenlhal-Lexa Lajos, je tekuCeg meseca 17- 
ga dana odveCer ob 10 uri u BeCu umrl. 
Minislar je samo 58 godine star bit, ali veC 
preko 2 godine je bolestan bil. Kratj ga je 
jako rad irnel, i kada je Aehrenthal u 1909. 
godiuu svrSil s Bosniom annexiju, kralj mu 
je grofskoga ranga daruval. Njegov sprevod 
je u minuCem Cetvrlak bil u BeCu. U Mihalj 
cirkvi je bilo pooveCenje i odonul su ga na 
kolodvor nesli, odkuda je mrlvo télo na 
osobilnimvlaku u Dozau (Ceska) bilo sprav- 
Ijeno na vekiveCni poCinek.

— Krvava dem onstrac ija . Vu Sera- 
jevi (Bosnia) je u minuCem nedelju krvava 
demonstracija bila proti magjare. OdveCer 
ob Sesli uri pred katoliCkoga kaledrala su 
se ljudi skupaspravili i tamo hrvatske narodne 
pjesme pévali Kada su uje rcdari gorizvali, 
da nek idejű Sírom, med nje su se revol- 
verpucanji Culi. DernonStranti su kamenje 
hitali na redare. Reiiari su za tém s sabljom 
demonSlrante Siroin tirali. Jeden mohamed- 
ski dijak je umrl ( njega su slrelili. Potlam 
kada su redari u jedni ulici imeli posla 
demonSlrauli su к magjarski Skoli isii, i tamo 
obloke polrli i jeclnu magjarsku zastavu zgo- 
reli. Ali i nje su redari Siromslirali. Potlam 
su I soldati vandoSli iz kasarne i onda je 
mir nasial. Célo demouAtraciju su Cetiri zag- 
rebaCki dijaki zrokuvali. Vise demonStrante 
je redarstvo ubitilo.

— N ag lo  sm rt. ü  Segedu vu minu
Cem nedelju koli odveCer je jeden starac 
na ulici hitroma skupaopal i umrl U Spital 
su ga odnesli, gde se je zvédrilo, da |e sta- 
rác Harkai Imre 75 godiSnji felSöpustaserski 
stanovnik. Harkai je u 1848. godinii honvéd 
bil, i u vise ratah je vojuval za magjarsku 
slobodu, za naSu dragu domovinu. Na ne
delju je starac peSice doSel iz Pustasera na 
Seged, kaj neka kupuje. Nego put ga je tak 
strudil, da je na trotoaru skupaopal i umrl.

—  V ilm o s  cesar u Svajcu. Vilmos 
nemSki cesar bude letos uazoCen na S^ajc- 
skim mar.Övru Za lém bude cesar u Bern 
putuval.

—  Doli je sk o c ila  iz Eiffei-turna.
U Parisu je jeden veliki, trislo metara visoki 
luren, kojega je Eiffel-zvani mérnik zidal. Iz 
ovoga túrna, iz drugoga kata je február 
тэзес 18-ga dana odveCer doliskocila jedna, 
Paulian Maliid zvana 20 godiSnja devojka, 
odmah je umrla Так misliju, da je samo- 
ubojnica u bolesti ovoga Cina delala.

— Sam o u b o jstvo . U minuCem ne
delju odveCer je u Pétervaradu Tergovac 
JoZef podkupovnika supruga, rod|ena Kall- 
necker Maria u Dunaj skoCila i bez traga 
izniknula.

— Ogenj u jedni fabriki. Februae 
18 ga vu noCi je u Nantesu, vu Bretagnr 
ladiafabriki veliki ogenj pusloSil. Od fabrike 
jedno dél je ogenj uniStil. Kvar je pelsto 
jezer frank, poleg naSe peneze l i7  |ezer 
körn и

— Poplava. Kre Tisa réke leZeCih 
varaSih Satinar, SenteS, Congrad. Matésalka 
velika poplava puetoSi. Svigdi soldali i Zan-

dari su na pomoC nesretnim stanovnikooj. 
Poplava je do vezda veC vide jezer korpa 
kvara zrokuvala.

—  Növi barun. Kralj je Daniel Gabor 
umirovljenomu velikiZupanu barunsku Cast 
daruval. Novi barun je vezda 88. godine 
stari.

—  Ekspltderanje. Na »Tacumsf
zvani japan rstnaladji se je med vjeZbanjem 
jeden Sluk eksplodéral i Celiri matrózé zaklat. 
Eksplozija je i u ladji velikoga kvara zro
kuvala.

—  Dvoboj. U SékeSfehérvaru su se 
ve to mane dvé fíSkaliuSi : dr. Kraus 2ig- 
mond i dr. Steiner Jako tak posvadili u 
jedni jeslvani, kaj su na dvoboj isii. U dvo- 
boju je Steiner GSkaliuS teZke rane dobil.

—  Krvna zena. Na Budapestu február 
17-ga dana v julro u Maria-ulica 12. brojni 
hizi je Graul Jozefa supruga, rodjena Mol
nár Róza 25 godiSnja uliCna Zena s noZom 
dolivpiCila svojega dragoga, Fuchs Jenő 35 
godiSnjoga keiner«, koj je skupaopal i umrl. 
Krvnu Zenu su redari uhitili.

—  Vkradjen i cirkveni penezi. U 
PőStjénu su február 16-ga nepoznati Cinaci 
na plebaniu vdrli i odonut osemjezer korun 
cirkvene peneze odnesli. Blagajna je pri 
BuCek kapelanu u sobi bila, koj je bil kas- 
sér od peneze. Dok je kapelan odveCer pri 
plebanuSu na veCerji bil, su ovi nepoznati 
Cinaci peneze vkrali. JoS su nje né mogli 
vloviti.

—  Nesreca. U Budapestu na Gjömö- 
röi-putu stojeCi kerainit cigelfabriki je Banft 
Mihalj 45 godiSnji teZak iz Sest melar visine 
doliopal i na teZkoma oranil. Branitelji su 
ga u Sent lAtvan-Spital odnesli.

— Növi M in istar. Kralj je grof Berc- 
htold Lipot pétervarskoga bívSega vélikoga 
poslanika za ministar izvanjskih posala 
imenoval.

—  Jozef nadknezov  p o lo ia j. Jozet 
nadvojvoda, koj je jako bolestan bil, se dán 
na dau bolje Cuti, i moremo se utali, da za 
riestere dane bude veC kakti zdrav dovek 
van doSel iz sanatoriuma. Augusta nadher- 
cegica skorom céloga dana poleg svojega 
muZa puni i mali knezi viSe ure puniju po 
danu pri otcu.

—  Gde n ije s lo b o d n o  u nedeljah  
pjesati. U baCmegjeiski Conoplja obCini je 
poglavarslvo prepovedalo, da ne dopusli viSe 
na nedeljah u krCmi plesati. Zrok je tomu 
to bilo, ar su momaki u svaku nedelju ve- 
liku svadjenje i halabuku napravili lak, da 
je u obCiui nigd.ir né bil mir. Zandari su 
Cudaj revolvere vkrajzeli od momakov.

— U Dunav su  se  vtopili. Február 
mesec 15-ga dana pri BaziaSu su pet serbi- 
anci prék doSli na Cunu na Dunaju u BaziaS, 
Znjimi je bila i jedna Zena svojom 15 go- 
diSnjom beleZnom devojkum, koju su u 
Fehértemplom odnesli к doktori). Ovi pet 
inuZi su u selo isii, kaj si svoje déle svrSiju, 
i u onim su se postaiali, da pri baziaSkim 
révu budu skupadoAli i opet na Cunu se 
dimovozili u Ran (Serbija) obCinu. Február 
16-ga su se i sreli, Z njnni je bila i ona 
Zena, koja je iz Fehértemploma nazajdoSla. 
Makar je nje leden matróz opominal, da za 
radi vehkoga vetra nek né slupiju u Cun, 
ipák su se spravili na put. Za neStere mi
nute se je iz sredine Dunaja veliki kriC Cul. 
Talasi su viSekret prékvdrli na Cunu, koj. 
se je goriobrnul. Svi sedem perSoni su se 
vtopili u Dunav.

— Jeden m acak. U C^skim glavnim 
varaSu, vu Praga je jeden шаСак osem per- 
Sonim Zivota branil. Naime u Sylva-Taroncca



zvani grofski paláéi su tamoSnji redari né 
zdavnja jednoga maéaka kupilijer u palaéi 
ga jako éudaj miöov bilo. Redari su maéaka 
jako ljubili, i njega redovito pri njih, u stra- 
íionici drZali. Februar 15*ga odveéer ob 10. 
úri, kada su redari — i to osem perSoni — 
od stra2e nazajdoéli, légii su se, i 2 njimi 
je bil i maéak. Redari su na fletnoma zas- 
pali, kada je iz peéih jedan 2ereéi uglen na 
pod opal, i pomalem céla sóba je puna bila 
s dimom i gazom. Redari su mirno spali 
dalje, ali maéak se je zbudil i od dima i 
gaza hapil je kihati, tak, da je redare zbudil, 
koji bi se bili zaduftili. Ali gaz je véé sve 
redare omamil, lak, da su komaj mogli к 
sebi dojti, dók je maéak, koj je od dima 
na éistoma odivjil, je na redare skoéil i od 
njih vide podrapal, na kaj su ovi к sebi 
dosli i porazmeli pogibeljnoga polo2aja, na 
fletnoma su obloke i vrata odpirali. Dim i 
gaz je tak na hitroma Sírom idei, i pomalem 
i drugi redari su к sebi dodli, koji su vezda 
svi osvedoéeni u lém, da njivoga 2ivola 
saino maéaku moreju zahvaliti. Bormed lé 
maiak je vréden, da mu svaki dán redari 
barem jednoga piceka. ali pák fazana speéeju. 
Iz toga se samo lo uéimo, da tivolin je Ireba 
podtuvali i nje né smeli muéiti.

— Sve itovanje pred takovim postupkum, 
koji nádi citatelji u sledeŐem pismu nj. preuzv. 
baruna Leona FREYTAGH-LORINGHOVEN, zem. 
savjetnik vezelskog viteátva i carski ruski pravi 
drá. savjetnik u Arensburgu, Komandanlenstrasse 
5, otok ősei, gouv, Livland, náci mogu. Nj. preuz- 
visenost piáé: »Drdim sa svoju duánost prema 
bliznjima, izvrsni Felleror Elzaíluid, gde mi je sa
mo moguée preporuőiti. Ja sam jednog mojih sau- 
őenjaka i petrogradskog lijeőnika na ovo izvsno 
sredstvo upozorio i imao sam priliku, da jednog 
drugog petrcgradskog lijeönika, koji ovdje jepnu 
veliku glibnu kupku posjeduje, da ga Fellerkvim 
Elzafluidom od njegoviii velikih reoinationili boti 
u ledjama oslobodim, kod kojih boiova ni sama 
njegova v l a s t i t a  s r e e s t v a  ne p o m a g a h u  
niáta. I jedan Iménik u Danzigu, Westpieussen 
uporabi u svojoj praksi Fellerov Elzafluid i lakó 
ielim ja za dobro biánjih ovom sredstvu dalnje 
raéirenje i njegovom zumitelju zasluíenu slavu. 
»Nadamo se, da ée i naái éitutelji pokuáeti, jer 
jedan pokuáni tucet stoji 5 kuiuna franko kod 
Ijekarnika E. V. Fellera u Stubici, Centrale br. 124 
(Zagorje.)

— Um iranje. Osterhuber Laslo, nagj- 
kani2aiski kotarski sudac je február 17 ga 
dana na BudapeSlu umrl Njegvo mrlvo télo 
su na nagjkan>2a spravili, i tamo u minu
éem pondelek s velikom suéutom na veki- 
veéno meslo sprevadjali. Pokojni kotarski 
sudac je i u Medjimurju póznát élovek bil 
Dobroga i mimoga srdca je imel prama 
svakomu éloveku Nek poéiva u mini Bo2jem !

—  Bugarsk i p rie sto lon aslje dn ik  u 
Abbaziji. BoriS priestolonasljednik je s njeg 
vim mlajSim bralom, Cyrill knezorn na dugöe 
vréme u Abbaziju putuval.

—  G o ro sta sn i m o s t  u Japanu. Ja- 
panski kormán hoée vezda jednoga gorostas- 
noga mosta dati zidati, koj most bi Hondo 
i Kíushiu otokf* skupakapéil. Most bude 1 
jezero 140 meter dugi i tak bude visoko 
slal ober vode, da i najvekSi ladji budu 
mogli na lehkuma prékiti. Most bude 36 
milijun korune koStal.

— D ram a na seli. Po2*r András 
manjski (Febérvarmegpja) poljodelavec je 
né dobro Äivei svojom fainilioin, koja fe né 
mogla videli s dobrim oéimi lo, kaj starac 
si Sccike dr2i i sve peneze na nje potioSi 
Tekuóeg mesec 16 ga dana odveéer je Po2ar 
dimodojSel i hapil se je svadili svojom 2o- 
nom. Med svadjenjem je Po2ar tak u srdi- 
dosli iloSel, di je s jenom hallom svoju 
suprugu zulukéi. Krvni mu2 se je dvé dane 
skrival u halam, uego február 19 ga dana

se je sam ntifavif. Zattdari su ga odmah 
uhitib.

—  Ljubezna dram a. U minuéem 
nedelju vu zorju se je krvava ljubezna drama 
pripetila poleg Caktornja, na Dravanagjfalu 
(Strahoninec) obéini. Mayeréak Gjula posta
mester je s revolverőm na Söjtöry JanoSa 
suprugu strelif, a onda pako je on зато* 
ubojnik postal. Mayeréak je pred deset létmi 
mornar bil, ostavSi ovoga staliSa, na Drava
nagjfalu je doSel stanuvat Proineta je od- 
prel, véé potlam je i postamester bil. Za 
2enu si je vzel jedno bogalo udovieu, s ko- 
jum je u najbolSim miru i slogu 2ivel. Ali 
né zdavnja je hapil udvarati Söjtöry JanoS 
krémara lépi i mladi suprugi i odluéil je, 
da bude 2 njom u Ameriku skoéil. Ali Őöj- 
löyrca je né hotela svojega mu2a ostaviti. U 
minuéem nedelju poslie podne se je Mayer 
éak veselo zabavljal, a odveéer je u Söjtö- 
ryovu krému iSel, 2enu je vun zval na ulicu 
i dvékrat na nju slrelil. Onda pák je dimo 
bej2al i u glavu se je slrelil. Mayeréak je 
odmah umrl. Söjtörycu su s najprvim vla- 
kom u Grac u Spital spravili. 2ena je véé 
domaj, nikve pogibelne raue ‘je né trpela, a 
Mayaréak véé u hladuim grobu Ie2i.

—  Növi tűnél. U Svájca vezda jed
noga novoga tunela ípodrov) zidaju. Ov tű
nél ober mórja na 3 jezero 457 metara vi
soko Ie2i

—  Zarob lje n i razbojn ik. Na Cak
tornja su ve to mane vlovili Lach JanoS 
fabriénoga te2aka, koj je joS u minuéem 
tjednu u Zamet obéini Osvald Antal fabrié- 
noga le2aka vmoril i iz njegvoga stana sve 
pokral.

—  Nesreca. Tekuéeg meseca 20-ga 
dana se je straSna kalastrofa pripetila na 
BudapeSlu. On dan posli podne je dr. lej
tőn ji Vadas Lorand ministarski perovodja na 
svojim stanu oru2|e sna2il. Med éistenjem 
se je BrowningpiStola puknula i kuglja je 
Vadasu u prse se zavrtelo. Dugó éas je tak 
sami Ie2al u sobi dók na jenkrat je u sobu 
stupila slu2benica. — Dobro, kaj su nutar- 
doSli, Judit, sluéaino sem se strelil, nek se 
2uriju odmah po doktora — rekel je po 
tihoma perovodja Slu2benica je na fletnoma 
lelefonérala po branitelje, nego, makar su 
ovi odmah na lice mesto doSli, nesretni élo- 
vek véé je mrtev bil.

—  Petar kralj u Веси. Как iz Bel- 
grada javiju, Pelar serbski kralj bude na 
proluletje naáega kralja u Beéu pohodil.

—  D e m o n stra c ia  proti m agjar- 
sk e  zastave. U Ragozi (Dalmacija) su 
február 21-ga odveéer veliku demoSlraciu 
uredili hrvati i srbi proli Magjar?ke dr2ave. 
DemonStranti su jednu magjarsku zastavu 
zgoreli i kada su 2andari od buntovnike 
voditelje vlovili, Ijudslvo je zarobljenike os- 
lobodilo Pri juriSanju su se dvé perSoni 
na te2koma oranili. — Takva demonétracija 
je bila i u Travniku (Bosnia). Od varoáa na 
glavnim Irgu skupa su doSli viSe sto grad- 
janini I dijaki, pjevali hrvatske narodne pes- 
me i med lém su jednu magjarsku zaslavu 
zgoreli. VekSa halabuka se je né pripetila. . 
Jako veliki kvar je to, kaj su nam dereSa 
zbnsali, dobro bi bilo takve prasce i lopove, 
koji drugoga naroda psovHju, na deres vlééi,
i tamo nje tak dugó buhali, dók samo 2i- 
veSa imám vu sebi.

— Radn iki pred parlam enta. Velika 
demonSIracia bude március mesec 4-ga u 
glavnim varadu, na BudapeSlu. On dan od 
BudapeSla i od okolice radniki budu pred 
parlamenta isii, i Uko zahtjevali, da nek 
parlament soldaékoga predloga meine vkrej,

i nek odmah zöme napré obéenitoga izbor* 
noga vlaéta. To je зато  pitanje, jeli ée re- 
darstvo dopustiti ovu demonStraciju?

— Veliki ogenj u Texasu. U Ame- 
riki, vu Texas dr2avi, vu Honstou zvanim 
varaSu je február 21-ga strahoviti veliki ogenj 
pustoflil. ViSe hi2e, fabriki i cirkve su se 
zgorele. Véé как jezero perSoni su bez stana 
ostali Kvara na petmilijun dollara Sarcaju.

— Tri m ilijun  za Spital. Jeden vb 
tez Guttmann Dávid zvani velikiobrtnik je 
u Beéu na jeden deteéjiSpital trimilijun ko
rune daruval. U Spital se moreju krSéanjska 
i 2idovska deca gorijemati. Btrem bi se na- 
Sei i tu pri nas jeden takov bogati éiovek 
koj bi na medjimurski Spital né milijune, 
samo jezere daruval.

— Letosnji m anövri. LetoSnji manöv- 
ri, koji se budu okoli KoIoÉvara obdr2avali, 
se budu od September 8ga — do l i  ga 
obdr2avali. Na manövru budu sedemdesetjezer 
soldati nazoéni.

Zdravice.
Za koga nek spraznim prvu öaSico,
Kdo pove mi to ?
Na tvoje ime vjeöni gospodar,
Kak je bila tvoja dobra volja,
Si пая stvoril — slatko Vince d a l. . .
Zato nek tvoja bu prva zdravica.
Ispijmo vinöeka —
ln vnoviö, nek puna bu öaäica.

Za koga nek spraznim drugo őaéico,
Kdo pove mi to?
Zatebe moja draga Ijubica,
Tvoj piámén ljubavi samo zame gori.
Nőma duSe da bime tak как ti ljubila.
Zato nek tvoja bu druga zdravica.
Izpijmo vinöeka —
In noviö nek puna bu öaSica.

Za koga nek spraznim tretjo kupico,
Kdo pove mi to ?
Zatebe moja Domovina draga,
In Ijepo naáe Medjimurje ti.
Как nikoga nas duSa moja ima rada.
Zato nek tvoja bu óva őastitka,
Izpijmo vinöeka —
In vnoviö nek puna bu öaáica.

Za koga nek spraznim ovo öaäico.
Kdo povf mi to ?
Zavas predragi roditelji moji,
Ljubav do vas da ste zmenora trpeli,
Plamno u srcu i danas gori.
Zato vaSa nek bude óva öastitka,
Izpijmo vinöeka —
In noviö nek puna bu ÖaSica.

Za koga nek spraznim peto öaSico,
Kdo pove mi to ?
Zavas predraga moja rodbina,
Slava nam kinöa prebrisane glave,
Dom ti je um, naSel z ukom siga.
Zato nek tvoja bu óva öastitka.
Izpijmo vinöeka —
In vnoviö nek puna bu ÖaSica.

Za koga nek spraznim Sesto ÖaSico,
Kdo pove mi to ?
Zanas predragi moji pajdasi,
Spomin na vas joS nije minul,
Kak smo se negda lfpo igrali —
Zato vaSa nek bu óva zdravica, 
izpijmo vinöeka —
Pák opet samo pimo ga

M a rtin  K u t n y a k  Keszthely.

Figyelmeztetés!
Az utóbbi időben a mi kitűnő és igen kedvelt szi
dás - •  varka hüvelyünket a

R I Z  A B A D I E - t
s o k f é l e k é p e n  U t á n o z z a k  és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tiszt. It vevőinket az A B A D I  névre 
különösen ügyelni Ó v a k o d á s t  a j á n lu n k  m in 
d e n  s i l á n y  á r ú v a l  s z e m b e n ,  mivel ezeket a 

törvény teljes szigorával fopjuk Üldözni.
Socié té  des Pap ie rs Abadie.
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JVIeqbízbató szőUdoltvány.
a v e v ő  által d ara b ró l-d a ra b ra  

átv álo gath ató ,  kapható

Schwarz Emil badacsonyi 
szőlő birtok osnál Tü polczáll.

U gyan o tt  kapható  sim a és  g y ö 
k e re s  hazai és  am erikai szö lö-  
71 я «-и ve ss ző .

Kellemes üdítő ital! 
Hazai  gyártmány!

A Z  Ö R E G E M
is mindig azt mondta, bogy szeplök elűzésére, vala
mint finom, puha bőr és fehér te int elérésére és meg
óvására nincs jobb szappan, mint a világhirü „ S te 
c k e n p f e r d “ l i l  i o m tej  s z a p p a n .  Védjegye 
„Steckenpferd“, készíti Bergmann et Со. ezég Te- 
schen a/E. - -  Kapható minden gyógyszertár- drogé
ria- illatszertár s minden e szakmába vágó Üzletben. 
Darabja 80 fillér. — Hasonlóképen csodálatosan be
válik a Bergmann féle „ M a n e ra“ l i l i o  m tej  к r é m  
fehér és tinóm női kezek megóvására, ennek tubusa 
70 fillérért mindenfitt kapható. 774 40

Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
1911. évi V. 251/1 sz. végzése következ
tében Dr. Kemény Fülöp ügyvéd által képv.

• Alsómuraközi takarékpénztár rl. javára 100. 
130, 200, 247 kor. s jár. erejéig 1911. jú
lius hó 1-én foganalositotl kielégítési végre
hajtás utján leloglalt és 2100 К becsült kö- 

! vetkező ingóságok: lovak, pajta, ól, kukorica- 
górék és kocs'kból álló ingóságok nyilvános 
árverésen Hadainak.

Mely árverésnek a perlaki кir. járásbí
róság 1911. V 251/2 sz. végzése folytán 
100, 136, 260 és 247 kor tőkekövetelések 
után járó 6% kamatai. */80 „ vállódij és ed

dig összesen 268 К 35 fill, ben biróilag már 
j inegál la pilot t, költségek erejéig Murakirályon 
alperesek lakásán

1912, évi marc. hó 11-ik napjának d. u. 3 óraja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §*a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Perlak, 1912. íebr. 16 780

30 sz. /1912.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. le. 102 §-a értelmében ezennel köz- 
hirréteszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 
1911. évi V. 31 sz. végzése következtében 
Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által képviselt 
Lazsanszky u. Schenk brünni cég javára 
606 К 96 fill, s jár. erejéig 1912. évi ja
nuár hó 19-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1100 К becsült 
színes vászon és szövetből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1912. V. 31/2 sz. végzése folytán 
606 К 96 f tőkekövetelés, ennek 1911. évi 
szept. hó 11 napjától járó 6% kamatai és 
eddig összesen 91 К 10 f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig Stridóváron a F ő 
téren leendő eszközlésére

1912. évi febr. hó 26-lk napjának d. a. fél 3 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c 107 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1912 febr. 12. 781

Hirdetések 4P3 
Р ф *  felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

Ip a ro s  s  k e r e s k e d ő  e lő fize tő in k  c é g é t  
e ro v a tb a n  d íjm e n te s e n  

k ö z ö ljü k Iparos és kereskedő előfizetőiek névjegyzéke Ip a r o s  e k e re s k e d ő  e lő fiz e tő in k  cégé*, 
e ro v a tb a n  d íjm e n t e s e n  

k ö z ö ljü k

B ád ogos: Eredeti S inger varrógépek : K ötélgyártó: V en d ég lők :
Hübsch Manó (faszénraktár) Csáktornya Singer Со. Arpád-nica Caiktornv, l,0" lik Caák.ornya C r tk S S »

, — . . . Kőfaragó é s  sirk őkészítő  : Hencsey Gábor Csáktornya
B ork eresk ed ő: eerti sza o o . Ter>ztenvák Bódog Csáktornya Antonovics József Csáktornya

Maver Testvérek Csáktornya Ivácsics Ignác Csáktornya M észá ro s : 5Ud*í»íÓSí*i /v ka Csáktornya
Bodies Ferenc Csáktornya ,  , . r  . . ,  Horvath Mihály (fehér

Rni.h aI, . o f n H r i „ .  Antonovics József Csáktornya galamb! Csáktornya
Borbély é s  fo d rá sz . F é r f i- é s  nöidivatérú : ó r é s -  é s  ék szerész  • Dcnuch Jenó C.ákiornv.

VAJ..J: N ii-J-. Csák torn a u r a s  e s  eK Szeresz . Kelemen Imre Csáktornya
v ^ a sa . [Nándor кллп в 2r|nyi Viktor Csáktornya Pollák Bernát Varafcdin Prusátz Alajos Csáktornya
Ш  ^ f t trd  Csáktornya Deutsch Zsigmond Csáktornya

. . .  , F ű szerk eresk ed és: P ezsgőgyár: Schlesinger Mór Csáktornya
M ézesk a lá cso s  e s  V ia sz - Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya Bogota István vendéglő
g y e r ty a ö n tő : Mayercsák Béla (kőszén, . .A vasúthoz« Csáktornya

T.. . «... , Tl * п,а?Уак #s a _ ’ .. § Singer Salamon, Kisszabadka
Tibaovi Mihály barnása »Mfiirrtgvát Krlékesitő- Petncs Viktor Csáktornya Kalchbrenner Ferenc, Stridóvár

o e  . .x  Szövetkezel« raktára Csáktornya QrAllttA йл d a a z k a k A r e ^ e d ö  Sőjtöry János ’ Drávanagvfalu
B utorraktár : Gráncr Testvérek Csáktornya • Deutsch Adolf, nagvv. Drávavisárhely

,, Mráz Testvérek Csáktornxa Löbl Mór és Fia Csáktornya Kovács Mihály korcsm. Drávavásárhelv
bórák Ödön (bútor- es Ifj. Premecz Miklós Csáktornya Leitraann Mihály Nyirvölgy

koporsóraktár Csáktornya Deutsch Salamon Csáktornya Úri- ÓS noidivat, já ték - é s  Leitmann Bálint Szentilona
Hirechler Annin Veret,lin K Ä T  “ ‘ Ж  d .e z m u é ru  : H j H W  A M  ВиЧ.ргЧ, VII., Kl.u-

Matters'iori» r w. • еГaK Kelemen Béla Csáktornya *ül-tér 13
ClDéRz . Leitmann György Ny.rvölgy Kozják Mihály Kisszabadka
^ ф е 8 г * Stráhia Testvérek Csáktornya V ask eresk ed és: Baumhack Rezső Szentilona

Masztnak József Csáktornya K A véház • Bernyák Károly utóda Nádai József Ligetfalva Petánczi savanyú
dé,}^ Bálint Cs.iktornva Binder Károly Csáktornya viz központi raktár és szállítási vállalat

Földes Már Ziinyi kávéháza Csáktornya Prostenik Gusptáv Csáktornya Szabadalm azott „K ristály“
D iv a tá ru h o z  • Deutsch Jenő Csáktornya w* . b orszü rőgyár :

Gersttnann Lipót Otthon V á sz o n k er e sk ed ő . Herczog Sándor délivasúti
Liszt és Brodnyák Stridóvár kávéháza Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktornya vendéglős Csáktornya

Könyv-, papír- és zenemükereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAUSZ SÁNDOR Csáktornya



rlirL°Ä* l ^ B ú  t o r v á s á r  ló  к I
S 3  Г С I  D Ó I  в  « « y e n é b e I S Ä , —  "  ,“ ro"‘ @

^  f l *  ^  L l i n c r u i  A D I U I I M  kárpitos és díszítő bntorraktárában I r J
(GALLOSNIT) а  П  I К  w  w l i  L  M i i  IY II Is  Vardidin, Sétány.-u. 2. ^

a hol a legolcsóbb árban szép és ió háló-, ebédlő- és szalonberendezé- 
G r a u e r  C e s t v e r e h  @  seket kaphat. Ugyanott mindenféle díván a legolcsóbbtól a legfinomabbig ^  I  

Cöábtomya. ^  jutányos árban kapható. Javítások is elfogadtatnak.

$$$$#$##$ 0 Butorraktárom szíves megtekintését kérem! Vásárlási kényszer kizárva! 1

leíBiilli és elismert ©@@@00000000000000 m$m  beszerzési @ 00000000000000000 
forrása e t e o r e n d o  m « e z  p i * v o r « d n o  v a p n o

dusági és erdésxeti magvak, г я -
lamint virághtigymák és gumók, kpílachi és pegaui waggonrakomá- köílachsko 1 pegauisko u vaggon- 
róxsafacsemeték és mindennemű nyokban és kicsinyben ugyszinte tovar i u malo, takodjer
e pergyflmölcs-nö vények пек.

» S ä 1 cementet eementaIngyen
H u s c h k u  Á g o s t  és T á rsa ,  szállít egész Muraköz részére a odprema za stran célo Medjimurje

m ag k eresk ed ése  legolcsóbb áron U najfaleáoj CÍéni
T e m e s v á r .

Kramarits Viktor, Perlak. Kramarits Viktor u Perlaku.

e e e 0 0 e e e e e 0 0 e 0 e é ^

„Csáktornyái Ш М  RószvÉnytársásáy ш<лмлнл- ш ш ш ш  (лмлмднлил»
közhírré teszi, miszerint folyó évi március h ó  W W V V W  
12-én d. u. 3 órakor Csáktornyán a társaság ----------  - -йг шм ifléim miau 1
tele ttel meghívja. _________  ^

Azon részvényesek, kik ezen megjelenni — ~~ : ~"" - 1

3 u J S S 9 3 i % ' . % l !  Ш  ajánlom dúson felszerelt raktáromat nil kinMMan. a leg- 
Ä Ä Ö a S S L Ä i ;  &> 4 abb> sikkes bi' itelben. Homes (Kins és angol double £  

я Csáktornyái T»k»rékpénr.iárRT.-nái le te n n i.modellek. Gyermek felöltők és kabátok 10 koronától feljebb w
Az alapszabályok értelmében a felügyelő *T . 1 f aa

bizottság által megvizsgált mérleg annak je- Ж  Nagy választékban kész férfiöltönyök. felöltők, raglanok, Ж  
Csáktornyán a társaság helyiségében betekint- kŐPgallérok, gy0rmekruliak? 3 16Q Ujd ЬЬ (IÍY8t SZ6TÍ П t Í0BII SZOlllt <3Í̂

2  « " “ *"• • Vkr  » « » ал , koesibundák, prémk.bátok g  
u m w M a S  . . . . .  kitűnő olesO minőségben. W  

—— —  'S ?  ! Nincs vételkényszer! fSB
T á r g y s o r o z a t  t Ág . ^

/. Jelentése az igazgatóságnak és fel- W  Aki jót és olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen. W
ügyelő bizottságnak az elmúlt üzleti év те- ^  II 1 4 ц ,
netéről az 1911. évi mérleg bemutatása a W r КП1ПШЗП A VtlIPIIIli Ж
tiszta nyereség megállapítása s  annak fel- llUIUIIIOI H ullullllU 3 1
osztása, valamint az igazgatóság es felügyelő m K ■iwiwillllll !!■ V|IUInlji jjsjr

t i k  Varaídin* Ferenc Jőzsef-ter. S
választása. 7»i 1-1 w  ....

a g e g g j j g e e g g e g g g g g g  Ш Ш Ш Ш  Ш Ш Ш Ш Ш  :
Nyomalotl Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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