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ílTOMfK Í№íMÍ4illÍM? к  íáoáp fiiulonocíén hogy а kül,öldi’ föle8 oszlrák »«gyobb lő- mulatnia, hogy Magyarország bátran felve- 
UluMî Uo IgdolUMIIIldo le Vdodl DUUdJltoLull. kereskedő-cégek valósággal elárasztják ügy- heti a versenyt az igáslótenyésztés terén is

Általános régi baja a magyar közön- nökeikkel a sopron-, vas-, zala-, somogy-, külföldi szomszédaival, 
ségnek a külföldi árukhoz való C3ökönyös tolna-, baranya- és bácsmegyei igáslovakról A kiállításon és vásáron való részvétel 
ragaszkodása. Ügy vagyunk vele, mint a messze földön h rés tenyészkerületeket s le- semminemű külön megterheléssel nem jár. 
részeges ember az itallal. Nem tud róla le- nyomván az árukat száz és száz számra A lovak vasúton való szállítására a keres- 
szokrii, bármennyire akarná. És mi sem tud- viszik ki a Magyarországon kitenyésztett kedeimi minisztérium viteldíjkedvezményeket 
juk levenni tekintetünket a külföldről, ha elsőrangú munkabíró lóanyagot a külföldre, ad s úgy ezt, mint a szabályszerűen kiál- 
rá is fizetünk a nemzeti vagyongyarapodás hogy azután nagyrészben mint hamisítatlan lított fuvarleveleket az érdekeltek idején 
szempontjából költséges kedvtelésünkre. pinzgaui, mecklenburgi, nóri s többfajta kézhez kapják. Ezenkívül, ha a lovakat a 

Ez a tapasztalat lebeghetett Budapest lovakat minél drágábban varrják a hozzájuk vásáron el nem adnák, visszaszállításukról 
székesfőváros közönségének és az Országos forduló itthon már csak kevésbé jó anyag- ingyen gondoskodnak.
Magyar Gazdasági Egyesület vezetőségének ban válogatható tótartó közönség nyakába. A bíráló bizottságnak élén a főváros 
szeme előtt, midőn a mindinkább fejlődő és íme a nagy, megszivlelésre méltó, szörnyű vezetőségén kívül az ország legkiválóbb ló
szép jövő előtt álló magyarországi igásló- csalódás! tenyésztői és szakemberei állanak. A kiál-
tenyésztés jövedelmezőbbé tétele szempont- A híres külföldi igáslovak jórésze ma- Utók kitüntetésére Ghillányi Imre báró föld- 
jából elhatározta, hogy az igáslóanyagnak йуаг származású Ezt a külföldi patentot mívelésügyi miniszter ériékes tiszteletdíján 
Budapesten központi piacot teremt Hisz k,JH a magyar közönségnek önámításból meg- kívül több értéktárgy áll rendelkezésre. Je- 
mindenütt a világon már arra törekednek fizetnie. De jgyeimet érdemel az igáslókiál- lentkezéseket augusztus 25-én déli 12 óráig 
a gondolkozó nemzetek, hogy a gazdát, a Utas a mezőhegyesvidéki tájfajta lótenyésztők fogad el a Tattersall igazgatósága (Budapest, 
tenyésztőt közelebb hozzák a fogyasztóhoz szempontjából is, kik mint nónius-tenyészlők X, Kerepesi-út 7—11.) s ugyancsak ide kell 
Misem lehet fontosabb tehát az igáslóte-'a legjobb melegvérű igáslóanyaggal rendel- fordulni bővebb tudnivalókért is. 
nyészlő gazdaközönség szempontjából, mint- j keznek. ! Az igáslólenyésztő magyar gazdaközön-
hogy egyrészt a főváros iparvállalatai, nem- Ezekre a nemzetgazdasági szempontból i s^g ügybuzgóságán fordúl meg а II. Országos 
különben a hazai köz- és mezőgazdasági rendkívüli fontossággal bíró jelenségekre Igáslókiállílás és Vásár sikere.

I intézmények igáslószükségletüket egy külön- való figyelemmel kell különös szeretettel l _______
leges kiállítással egybekötött vásáron és felkarolnia — saját anyagi haszna előmoz-!
lehetőleg hazai lótenyésztő forrásokból köz- díiása céljából is — az igáslótenyésztö gaz- Щу||( |gyj| g MUfökÖZ“ SZBíkOSZtÖSBOétlÖZ. 
vétlenül szerezzék be, másrészt meg, hogy daközönségnek a székesfővárosi Tattersall-: * M . "
díjazásokkal, valamint e lóanyag kedvező telepen szeptember hónap 6—10. napjain : T ek in tetes S zerkesz tő  Űrt
értékesítésével az efajta lovak országos te- rendezendő, díjazással egybekötött országos Tisztelettel kérem, hogy a magyar nyelv-
nyészlését serkentőleg előmozdítsák. igáslókiállítás és vásár eszméjét s a ktállí- ben jeleskedő muraközi és vendvidéki ta-

Közismert tény a szakemberek körében, táson való tömeges részvételével meg kell! nítók és tauulók 1912/13. tanévi megjutal-

д* — Adjon Isten, Bözse néni! No, mi újság ? A templom alatt kanyarodik az út s két-
m u c i— puci. Pihés néne elszomorodott orcával üldögél a j oldalról terebélyes koronájú almafák virágoznak.

Irta: Pont. padkán s hallgat. Sárika szintén. Nem kevés idő Csupa fehér s halványrózsa vírágtenger az út
... múlva valami nyikorgó, fénytelen hangon kezd széle, ahol Dezsó utólérte Sárikát:

szólni Bözse néne. Ügy érezni, mintha a keményre — Kisasszony I — kiáltotta Dezsó rekedten.
Hm, baj van . . . Zavaró felleg bukkant fel vert föidpadló alul beszélne holmi elkárhozott Sárika megállt Pihegett még akkor is s

a horizonton. Először csak egy csüppeiietes pici lélek : csupa lángoló vértenger volt a két orcája,
pontocska, ami úgy hatott, akár a kék tintapecsét — Aszongyák, galambom . . .  — Igaz az, amit az a vén sárkány mond ?
a vakító fehér papíron vagy mint a csillagfény az Újabb hallgatás. — Melyik?
ég sötét azúrján. És ezt az icipici pontocskát — Mit mondanak?—toppant Sárika türelmét — A Pihésnél
egyre fújta, egyre emelte egy démoni erő, (a poéták veszítve. — Ha hiszi igaz, ha nem hiszi, nem igaz —
féltékenységnek mondják I) lassanként elborúlt — Aszongyák, hogy a kisasszony — levelez... hangzott a válasz s Sárika indult.
Dezsó fölött az ég s fakó arccal várta, mikor pat- — Levelezek ? Kivel ? — Még egy pillanatra I
tanik ki a kavargó felhőtömegből egy cikkázó — Nagy sora van annak, galambom, szép- — Csak nem akar megverni — ijedt fel
villám ? séges piros rózsám, Sárika, mikor Dezső reszkető karral állta útját.

Kipattant. — Mondja el szaporán, Pihés néne, amit tud, — Legyen nyugodt! — harsogta Dezső —
Egy nagyon derék néne indította harcra a vagy itthagyom, mert nem érek rá. nem érintem többet. Aki holmi ringy-rongy pik-

villámterhes fellegeket. Azért mondom, hogv derék — Éj, ej . . .  galambocskám, hát olyan sietős, torkákkal levelez, az nem érdemes arra, hogy én
néne, mert tudvalévő dolog, hogy Pihésnó komám- no? Hát akkor már csak elmondom . . . Aszón- érintsem ! Egyébként nagyon sajnálom, hogy csak
asszony aranyos jó barátja minden hivséges lélek- gyák : a Gyergyóék Pestájával levelez . . . egy percig is felültem a maga szende szemeinek!
nek. Mindjárt meglátjuk. — Nem igaz! Én nem írtam neki soha! Azzal otthagyta a meglepett kis leányt 8

Sárika a virágait öntözgette, mikor bekopo- — De 6 ir, galambom . . . rohant fel a parton a kedves otthon felé.
gott a szöszke Miklós gyerek : — Nem ir rosszat. Minő változás . . . .  A kedves beszélgető

— Azt izeni az idesanyám, hogy gyűjjék le — Jezen nem is mondom én azt, de lássa... pajtás, a pici legényszoba hidegen, mereven nézett
a kisaszony, de — mindjárt. ha a tensasszony, a mama megtudná ? reá . . . Egy picike zsongás, egy barátságos meleg

Sárika lement. Pihésék ott laknak az alsó — Legyen nyugodt — vén boszorkány, hogy sugár sem várta, csak a nagy üresség kongott 
íalúvégen egy olyan dűlt kopott viskóban, hogy tudja. És azt se feledje el, hogy ha mégegyszer feléje kétségbeejtő hangon.
szinte azt mondja az ember, ha látja : no ezt a hivatni mer, akkor seprőnyéllel jövök, tüskére Dezső felrúgta a kerek nádfonatú széket 8 
házat is a vakondok túrták ! Durván ácsolt tölgyfa való pletykabocskor I mikor ezért a szekrény tetőn álló bagoly kárör-
pallókból van a ház ajtaja cifra fakilinccsel. A Akkorát zuhant a nehéz ajtő Sárika után, vendve pillantott le reá, mondom akkor a leg-
raeslergerenda meg középen aláhajlik, mintha hogy szinte csoda, miért nem bukott orra a kopott kedvesebb kalapját úgy hajította a tömött madár
Dárius minden kincsét tartaná szúette dereka a sárfészek? felé, hogy az hanyatt-homlok znhant alá a tele
zsuptető alatt. A háznak csak egy ablaka van, az Egy jó kakaskukorékolás múlva Dezső nyitott lavórba.
is kicsiny s alátekint a gyümölcsös partoldalra. I be a tölgyfa ajtón, őt már állva fogadta a jó Az utcaajtóban egy pösze kisleányka kezdte
Nagyon sok szent kép, egy pulitóros szekrény, asszony e olyan szapora beszéddel rohanta meg, a dalt érzelgős cérnaszál hangon :
fenyőfaasztal s néhány kopott lóca a bútorzat, hogy mire Dezeő észretért, sebesebben száguldott »Allelujja öőlveen—deezzünk . . .
Sárika belépett * ' Sárika után, mint a felbőszült bika. -----------------
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mazásáról szóló számadásomat becses lap- Közös gyűjtemények, a) A könyvtár a K Ü L Ö N F É L É K ,
jában közzétenni szíveskedjék. grafikai osztály és a Történeti képcsarnok ------

Jutalmazásra begyűlt adományok: kézi könyvtáraival együtt 499 művel gyara- — Kinevezés. A király a magyar igaz-
LZalavármegye törvényhatósági bizottságától 600 К Podotí 595 kötetben és 96 tüzetes munká* ságügymimszter előterjesztésére Szugíill János 
II. Zalavármegye nemesi pénztárának val 247 füzetben. Ajándék 51 mű, 77 kö- nagykanizsai törvényszéki jegyzőt a csák-

választmányától 240 » tettel és 1 füzet. Az ajándékozók közt nem- tornyai kir. járásbírósághoz albírónak ne-
összesen : 840 К csak a belföldi, hanem a külföldi múzeumok vezle ki.

Az 1. alatt, összegbal megjutalmaztatlak : megemlékeztek e gyűjteményünkről. Az -  Tanügyi kinevezések és áthelyezések.
1. Grófi Gizella perlaki áll. óvón« 60 К *v *“lyamán kölcsön adalol 404 A m. k.r. vallás- és közoktatásügy, mitunter
2. Honfy Lőrinc zrínyifalvai áll. el. izk. tanító 60 . egyénnek 404 mű 504 kőiéiben és 81 füzet, kinevezte a dravaegyhaz, áll. el. iskolához
3. Varga Pál muravidi áll. el. isk. tanító 60 * a könyvtár olvasótermét pedig 115 egyén Perczel István, a drávaszenliványi áll. el.
4. RántesMenyhért királylaki áll. el. isk. tanító 60 » j 498 alkalommal vette igénybe és használt skolához Bériek Győző és Schidek Etelka,
5. Mendel Zsigmond drávaszentmihályi áll. [ 776 művet 1280 kötetben. Fényképeket 45 a drávaszilasi áll. el. iskolához Palkó József,
o. j . Í  isk‘ , . . . .  «. ... . * ízben, metszeteket és rajzokat 54 esetben a jánoslalvi áll. el. iskolához Savóra Pál, a
Királylaki * » » * 12 . tanulmányoztak. A látogatók zöme gyakorló királylaki allami el. iskolához Hady Jenő, a
Szentorbánhegyi * » » 1 2  * művész volt, külföldi műtörténész 9. muraszentkereszti áll. el. iskolához Némethy
Drávaszilasi » » » 8 * b) Fényképgyűjtemény. E gyűjtemény L-ijos, a muravidi áll. el. iskolához Miszer
Drávadiósi * » * » 8 * az 1911. évben nagy mértékben, mintegy Mária, a nyirvölgyi ált. el. iskolához Pollák
Drávavásárhelyi . . . . 12 . m 7  dariibb.(, gyarapodott, ame yből vétel Gizella, a sti idóvári áll. el. iskolához Plander
Vashegy|Val I I I  l 12 111331, ajándék 39, köteles példány 9, házi János és Tóth Péter, a zrínyifalvai áll. el.
Lendvarózsavölgyi » » » 1 0  * fölvétel 8 drb. A gyarapításnál a gyűjtemény; iskolához Gógl Mária, a vashegyi áll. el. is-
Muravidi » * » » 10 » hézagainak kitöltése és a gyakorlati tanul- kólához Lukacs Peter és Wrana Ilona, a
Damásai * » » * 12 » mányi célok voltak az irányadók. ráckanizsai áll. el. iskolához Labancz Anna,
IfatacsáiH l l * » 16 * Tanintézetek, testületek nagy számmal a kisszabadkai állami el. iskolához Kracker
Ráckanizsai l l  l 1 l \l l i látogatták az 1911. évben a felsorolt gyűj- Vilmos oki tanítókat, illetve tanítónőket.—
Drávaegyházi * » » * 10 * keményeket. A külföldi csoportos látogatók Áthelyezte: Beregszászra Benedek Mariska
Kotori * » » * 16 » közűi ki kell emelni a belgrádi egyetem perlaki, Pestszentlőr.ncre Kuhár Ernő mura-
Drávanag)falui » » * » 1 0  *• hallgatóit 24, a hrudini tanítóképzői 20, a csányi, Szegedtanyára Macsuga János kis-
Mora«zentkereszti* » * » *g * ^an *a,iar°k és tanítónők egyesületét 109, szabadkai, Dráva vásárhelyre Rántes Menyhért
Perlaki * » » » 10 » a konstantinápolyi erdészeti akadémiát 17 királylaki, Felsöpálíára Grüner Gyula apatini
Ligetvári községi iskola növendékei 8 » és a belgrádi kereskedelmi akadémia hall- j és Grünerné Adrián Anna szabadka-tanyai,
Csáktornyái áll. gyakorló iskola növendékei 15 » gatóit 45, az amerikai Egyesült-Államok, F* Isőpusztafára Faludi Géza és Faiudiné
Alsódomborui községi iskola növendékei 10 » nagyiparosainak és nagykereskedőinek egye- Meszarits Anna vashegyi, Slridóvárra Kram-
I égrádj02' Г „m ka,< 1S*°la noVt" kei [ sütetét 30, a bécsi grafikusok egyesületét patits Magdolna ráckanizsai, Perlakra Mágót
Murakirályi » » » » 8 * 35, a boszniai iparkamarát 25, az osztrák Vilma molnári, Muracsányra Horváth János

összesen • 600~K erc*é ẑel' egyesületet 30 taggal. Hazai inté- kisiratosi áll. el. iskolai tanítókat, illetve ta- 
zetek közűi is számosán keresték fel az 1911. nílónőket.

A 11. alalti összegből megjutalmaztattak : ;^vben a gyűjteményeket. — A zalai körjegyzők évi nagygyűlést
1 Hotcrer Béla rauramelencei áll. el. | VégeredménVkép a Szépművészeti Mu- tartottak múlt hó 21-én Starzsinszky György
2. BráunerTajos Csáktornyái áll. el. * K' zeum osztályai műtárgyakban és tudományos galamboki körjegyző elnökletével Keszthelyen.

isk. ig. tanító 60 * segédeszközökben 1911-ben a leltári értékek Mintegy 70 en vettek »észt a tagok. A jegy-
3. Tiszai Kálmán dékánfalvai áll. el. isk. szerint 554.746 27 К értékben gyarapodtak, zők mindjárt az első pontban köszönelüket

tanító 60 * Orsz. M. Iparművészeti Muzeum. Az és hálájukat fejezték ki a miniszterelnöknek
4 Tihanyi^Lajos ráckanizsai áll. el. isk. Orsz. M. Iparművészeti Muzeumnak a kö- és belügyminiszternek az érdekükben lelt

n -------------------- zönséggel és a gyűjtőkkel való kapcsolata nyilatkozataikért is. Ellentmondanak az
összesen: 240 К az évben is erősödött. Ügyvédszövelség ama kívánságának, hogy a

Zalaegerszeg, 1913. július hó 29-én. Az Iparművészeti Muzeum gyűjteményei magán munkálatokat vegyék ki a jegyzők
Tisztelettel: ajándékozás és vétel útján 237 drb. tárgygyal kezéből Azzal okolják ezt meg, hogy a
. . gyarapodtak jegyző kezén való meghagyás elsősorban a

Szirm ai M iksa Az ajándékozók száma 28 volt, kik 66 közönség érdeke. A községi tisztviselők or-
kir. tanfelügyelő. darab tárgyal 7889 69 korona becsértékben szagos Egyesületét nem óhajtják támogatni,

-------------------------  ajándékoztak. mert e szétforgácsoló munka saját érdekük
Manvarnman kultúrája 87 1Q11 ávhon Az 1911 év elején rendezte a Muzeum ellen lenne. A vármegye törvényhatóságától
IrldyydlUIOLflg MIIIUIúja dl l o l l .  CIUBIL .<z érdekes japán iparművészeti kiállítást. 30%*kos drágasági pótlékot kérnek 1913-ra.

Vili- Ezen kiállítást 43 nap alatt közel 150 ezer Községi levelezéseikre általános porlómentes-
Grafikai osztály. Nyitva volt 154 napon, egyén látogatta. ségel kérnek a minisztertől. A tanítók gyer-

látogatta 42.353 egyén. Gyarapodott a gyűj- A Muzeum részt vett a berlini Gerhardt- mekei számára Nagykanizsán felállítandó 
temény 432 lappal 43.419 51 К értékben, aukción is, amikor 52 drb. elsőrendű meisseni internátus javára megszavaznak 200 K i Az 
Ebből ajándék 20 lap, 13.270 К érlékbeu. és bécsi porcellánt s két magyar ötvösművet Erzsébet-házban kezelt alapítványoknak 200 j. 
Az osztály gyarapodása régi és modern ál- i szerzelt. Londonban pedig 25 drb. XVIII. K-s kamatját özv. Goricsanecz Józselnének 
Ingáiban, úgy a 'kézrajzokat, mint a metsze- századból való különféle angol bútort vá- Ítélik oda. Pártolják Zimics Sándor nyug.
teket illetőleg, egyaránt nevezetes. sárolt a Muzeum. kjpgyzőnek 400 К-s nyugdíja felemelését a

Keletázsiai grafikai és plasztikai osztály. Megkezdte a Muzeum az 1911. év fo- törvényhatóságban. Kérik az alispánt, hogy 
Lálhaló volt 114 napon, megtekintette ezen lyamán a régi leltárak revideálását is. Átéli a szabályrendelet értelmében állapítsa meg 
idő alatt 15,415 egyén. Ezen osztály 1911. időszakban pedig 17 népies előadást tartott az egyenes állami adót nem fizető útadó 
évi szerzeménye egy két darabból álló iparosok részére. Ezen előadásokon közel 10 kötelezetteknek összeirási határidejét. Egye* 
makimono (Hirai Baisen) 800 К értékben, ezer látogató vett részt. sületi főjegyzőnek megválaszollak Vajda
35 drb. festmény javíttatott, 108 fametszet Az intézet könyvtárát 1911 évben Ákos hévizszentandrási körjegyzőt s helyébe
helyreállíllatott és a monlirozatlan kakemonók 7513-an látogatták. A könyvtár gyarapodása jegyzőnek Marinovics Ferenc drávavásárhelyi 
megfelelő tekercsekre helyeztettek. ajándék és vétel útján 202 kötet könyv, körjegyzőt. Elhatározták, hogy a jövő évi

Történeti képcsarnok. Az 1911. évben 216 fénykép. A Muzeum gyűjteményeit az nagygyűlést Balatonfüreden tartják, 
lálható volt 157 napon, tátogatta 3897 egyén 1911. évben 252.892-en látogatták. Az év — Alapszabály jóváhagyás. A m. kir.
A látogatók száma kevés volt, ami a gyűj- folyamán a Múzeumot 20 budapesti és 13 belügyminiszter a kotori polgári egylet alap* 
temény nehezen elérhelő, elszigetelt elhelye- vidéki iskola növendékei és a belgrádi ke- szabályait az 1913. évi 109 837. szám alatt 
zésének a következménye. A festmények reskedelmi iskola növendékei tekintették lállamozfa.
sorozata részint vétel, részint ajándékozás meg. A Rálh György-íéle Múzeumot, melyet — Óvodai beiratások. A helybeli I-ső 
útján löbb művel gyarapodott, amelyeknek nagy részben külföldiek látogattak, közel 4000 (Vaspálya-utcai), 11 ik (Festelics-utcai) és Ill ik 
összes értéke mintegy 9905 K. egyén tanulmányozta. (pusztafai) számú állami kisdedóvodákban a
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jövö l®né.ví beiratások f. év oltójánál évi 200 K-ban, 7—10 tanerös — Fiúnevelt intézet Vácon. A Szent
augusztus hő 5-én (kedden) egész napon át iskola igazgató tanítójánál évi 300 К-ban, József fiúnevelő-intézet Igazgatósága felvesz 
*| lt“  meg f el hivatnak a t .  szülök, hogy 10-nél több tanerös iskola igazgató-lanftójá- I—Vili osztályba járó, római katholikus val-
óv“ e„s i 3r 6 ,fVef gyer' nál évi 400 K'ban- Az öi 'örvény idézett lású gimnáziumi tanulókat. Havi ellátást dij
mekek) a torvény ide vágó §-a értelmében §-a határozott intézkedést tartalmaz arra 50 K. Az intézet kizárólag papi vezetés alatt 
a tenrili napon okvetleuül beírassák, mert nézve, hogy az igazgatói pótlék összegének áll. A növendékek a váci kegyes-tanltórendi 
elleneseiben a törvény szigora fog velők megállapításánál az esetben, ha az igazgató- főgimnáziumba iratnak be. Egyházmegyei 
szemben alkalmaztatni. A beiratások kezdete tanító igazgatása alatt kisdedóvó intézet is tanítók gyermekei kedvezményben részesül- 
a reggeli H óra. áll, a l otl alkalmazott kisdedóvónő és me- nek. Pályázati határidő aug. 15 Bővebb fel-

— BÚCSÚ teáktornyan. Az évenkmt nedékhazvezetönö is számba vétessék. Az világosftást készséggel nyújt az intézet Igaz
szokásos porctnkulai búcsút, amelyre Murán igazgatói pótlékra igénnyel bíró tanítók a gatósága (Vác, Honvédsor 4. sz)
túlról, különösen pedig Alsólendva vidékéről rendes illetménytöbbletük kiutalásával egy- _  Eltűnt sznlnanverak finné» lenár
oly számos hivő keres, fel a helybeli Szent- idejüleg hozzájutnak az 1913. évi XV. t e. delejes! lakosnak S  jáims nevezetű fzol 
ferencrendiek templomát, a tegnapi napon, alapján őket megillető igazgatói pótlékhoz gagyereke még múlt hó 15-én nvomtalanúl 
aug. 2*án tartották meg. A búcau napját is Az igazgatói pótlék fizetés természetével eltűnt. A Csáktornyái járás főszolgabíráia 
megelőzőleg aug. hó 1-én délután 3 órakoi bíró javadalom és a tanító nyugdíjigényébe nyomoztatását elrendelte, 
vesperás litánia, 5 órakor pedig magyar is beszámít, de c=ak abban az esetben és _  Kincstári vetfiman a navdáitnab a
szent beszéddel kapcsolatos litánia tartatott, oly mérvben, mg a beszámítható összjava- földmivelésügy,^“ S ‘ end^uThogy a 
A szent beszédet ezúttal Pur.cs Lukács dalom a 3400 K i meg nem haladja. - k V b é r ,b X lL ^ n ^ ő h L v e s i é fovaras!
órakoi Nménél Urt0Ua , AUg' 2' a ',' reggel8 — Sportünnepély AUÓIendván. Aszom- ménesbirtokok, valamint a gödöllői m. kir. 
órakor ünnepélyes szent mise volt magyar szédos Alsólendva,. ma délután nagy sport- koronauradalom gabona- és egyéb szemes
hihd'htllana> ! " ! l i  VfZ  U1'1‘nepé'y lesf aí’l,rtl 82 alki,l°mból, hogy az termény készletéből az erre alkalmas minő
ben hittanár mondott. Délelőtt 10 órakor ottan. Sport-klub ma avatja fel új football- ségű magvak vetőmagul azoknak a gazdák-
horval szent beszéddel assisztenciás mise, d. pályáját. Az ünnepély football-mérkőzéssel „ak kiadassanak, akik eziránt a birtokok 
u 3 órakor pedig ünnepélyes vesperás litánia kezdődik, amely az alsólendvai Sport-klub igazgatóságához fordulnak. Az egyes termé- 
volt tartva s ezzel a pőréinkül*, búcsú be toolball-csapala és a Csáktornyái Sport-klub nyék csak készpénzfizetés mellett engedlet- 
fejezést nyert. A porcmkulai országos vásár football-csapata közt fog lefolyni. Ifjaink a „ek át. Az eladási ár Kisbérre, Bábolnára, 
a holnap, napon aug. 4-én tartatik meg. ma délután induló vonattal utaznak el Alsó- Mezőhegyesre és Gödöllőre nézve a budapesti 
C sTT 5 ,maradt sportünnepély. A helybeli lendvára. Verseny után az alsólendvai vasúti tőzsdei, Fogarasra nézve az odavaló piaci 
Sportklub a múlt vasárnapra hirdetett sport- vendéglő kerthelyiségében nyári táncmulatság árak szerint állapíttatik meg, oly módon 
ünnepélyét »sínét nem tarthatta meg. Fáj- lesz. A rendezőség ez úton is kéri a csák- hogy az elszállítást megelőző napon jegyzett 
dalom, a szeszélyes időjárás újból megakasz- tornyai közönséget, hogy úgy a versenyen, tőzsdei, illetőleg piaci árakból szállítási költ 
to ta a helybeli és a vidéki vendeg allé- mint az azt követő mulatságon — tekintettel, ségre Kisbéren 83, Bábolnán 50, Gödöllőn 
Iáknak minden fáradozását, a közönség nem hogy címek h Anyában igen sokan nem kap- 30, Mezőhegyesen pedig 100 fillér méter- 
gyónyörködhetett atlétáink mérkőzésében, haltak meghívót — minél számosabban meg- mázsánként levonatik, az ily módon megál

l t  altjuk, hogy a Sportklub aug. 20*án jelenni szíveskedjenek. I lapított árhoz azonban, mivel jól megrostált
óhajt nagyobb szabású ünnepélyt és mulat- - -  A legelterjedtebb betegség még mindig az í vplömag engedtetik ál, mindegyik birtokon 
Ságot rendezni. Hisszük és reméljük, hogy elhalálozási statisztika szerint a tüdővész. Ha min- « K hozzászámítunk Fgv Gazdának ecv és
a* augusztusi időjárás talán mégis kedve- d«"‘Wő,ész-eset az orvosnak idejekorán l.nne je- „ % 0  ú iv elvéb_«Kh I t , . . ® . lentve és azonnal gyógykezelve, ez esetben nem ugyanazon ganonanemoöl 1UC q lg, egyen
ö leend s így ltjaink regi vágya, óhaja vo|na lehetetlenség a baj kiirtása. Tüdőbetegségek, magvakból pedig 10 q-ig terjedő mennyiség 

a megvalósuláshoz jut. i melyek állandóan Sirolin »Roche«-val lesznek le- engedtetik át. A vásárolt vetőmag kizárólag
— Értesítés. A sümegi államilag segé- küzdve, nemsokára gyógyulásnak mennek, sokszor csak vetésre fordítható, hiteles községi bizo-

lyezelt községi polgári leányiskolával kap- j 3 2 ® nyi l vánnyal  igazolandó, hogy a megrendelt 
csolatosan f. évi szeptember 1-től mternálus nagyon jó izü Minden gyógyszertárban kapható vetőmagra az illetőnek saját gazdaságában 
nyílik meg elemi- és polgári iskolába járó Sirolin »Roche*. tényleg szüksége van. A szükségelt vető
leánykák számára. Az ellátás díja (élelmezés, — Lovassági gyakorlatok Muraközben, magvakra a gazdák az illető uradalmak 
mosás, fűtés, világítás) havi 45 K, mely A f. év nyarán, augusztus hónapban Ma- igazgatóságainál előjegyzést is kérhetnek, 
mindig előlegesen fizetendő. A társalgás nyelve gyarország délnyugati részén nagyobb lovas- még pedig őszi gabonára okt. 1-ig. tavasziakra 
az iskolán kívüli időben német is. Francia sági gyakorlatok tartatnak. A gyakorlatok december végéig. Minden előjegyzett vetőmag 
nyelv és zongora tanításáért külön kell Zalavármegyének Muraköz részére is kitér- után előlégűl, illetőleg bánatpénz gyanánt 
fizetni. A fölvételre vonatkozó megkeresése- pdnek s névszóin! Csáktornya, Zalaujvár, mélermázsánkint 1 К beküldendő, mely 
két a polgári leányiskola igazgatónőjéhez Belica, Pálovec, Benkovec, Szobotica, Nagy- összeg a szállításkor az egész vételárba be
lessék intézni. és Kisstefánec községek közt fognak lefolyni, számíttatik.

— Az igazgatói pótlék. Az áll. el. isk. E lovassági gyakorlaton a górzi 5 sz. dra- — Halálos végű lóvátárlás. Múlt hó 
tanítók illetményeinek rendezéséről szóló új gonyosezred 6 százada, a 3. sz. lovasdandár 22-én vásár volt Stridóvár községben. Lehár 
törvény az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. § át, parancsnoksága, a 24. és 29. sz. vadász- Ferenc pressikai lakós egyfogatú kocsijával 
mely szerint az arra érdemes áll. isk. tanítók zászlóaljnak egy-egy kerékpáros százada, 1 elment a vásárra, hogy ott egy másik lovat 
és tanítónők 200 К fizetés természetével utászszakasz és a 11. sz. lovassági gép- vásárol a »szürkédhez. Ki is szemelt egy 
bíró pótlékban való részesítés mellett igaz- fegyverosztag vesz részt 36 tiszt, 759 ember neki megfelelő állatot s kialkudta, majd 
gató-tanltókká és igazgató-tanítónőkké lép- és 751 lóval. A lovassági gyakorlatok aug. pedig ki is fizette az árál 240 K-ban. Azután 
telhetők elő, hatályon kívül helyezte. Akik hó 6-tól—12-ig lesznek megtartva s a kato- — szokás szerint — rövid áldomás követ
ni 1907. évi XXVI. t.-c. 9. §-a alapján már naság a következő községekben lesz elszál- kezelt, melynek megtörténte után Lehár fel
igazgatói pótlékban részesültek, ezt a pót- lásolva: Csáktornyán az ezredtörzsből 8 ült a kocsijára és elindult a steier határon 
lékot abban az esetben, ha fizetésük enélkűl tiszt, 25 ember és 17 ló; Zalaujváron az fekvő Pressika felé. Útközben, amint az új 
az új törvény alapján kevesbednék, meg- 6. sz. dragonyosezredből az 1. század (5 ló járását figyelte, észrevette, hogy az egyik 
kapják, ellenkező esetben a fizetésbe betű- tiszt, 112 ember és 112 ló) ; Belicán a 2. hátsó lábára sántít, mintha kavics szőrűit 
dalik. Akik megkapják továbbra is, azoké is és 3. század és utászszakasz (7 tiszt, 245 volna a patkója alá. Leszállt tehát a kocsi- 
be fog szüntettetni, mihelyt legközelebb elő- ember és ugyanannyi ló ); Pálovecen a 4. ról, odament a lóhoz és vizsgálni kezdte a 
léptettetnek vagy előlépnek, vagy ha az század (4 tiszt, 110 ember, 110 ló); Szobo- lábát. Ebben a pillanatban a ló kirúgott s a 
1893 évi okt. 1. előtt is működött tanítók tica és Benkovecen az 5. és 6. század (9 rúgás a guggoló helyzetben levő Lebárt a 
és tanítónők részére megállapíttatott személyi tiszt, 220 ember, 220 ló); Nagy- és Kis- mellén érte, úgy, hogy Lebár mellkasa be- 
póllékban részesülnek. Az 1913. évi XV. t.- steíánecen a 11. sz. lovassági gépfegyver- szakadt s orrán, száján eleredt a vére. Lebárt 
c. igazgatói pótlékot csak az áll. el iskolák osztagból 3 tiszt, 47 ember és 47 ló. Ezeken később a többi vásárosok eszméletlen álla- 
igazgatóságával megbízott igazgató-tanítók kívül aug. 8-tól kezdve rövid időre Csák- pótban találták meg az úton, kocsira tették 
részére biztosít s ezt a törvény 21. §-a a tornyán lesz elszállásolva a 3. sz. lovas- és beszállították a varasdi kórházba. Az 
megbízatás, illetve az igazgatói minőség tar- dandár parancsnoksága, egy egészségügyi orvosok véleménye szerint Lebár olyan 
tamára a következő évi összegekben álla- különítmény és a 24 és 29. sz. vadász- súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy fel- 
pítja meg: 3—6 tanerős iskola igazgató-ta- zászlóaljnak egy-egy kerékpáros százada is. gyógyulása szinte kizártnak tekinthető.
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Csáktornya, 1913. augustuä 3-ga. Broj 31.XXX. god. teőaj.
Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
2aja novinah, se imaju pos

ta ti na irae urednika vu 
Csáktornya

Izd a te ljstv o :
knjiíara S tra u sz  S an d o ra  
kam sepredplate i obznane 

po&iljaju.

M EDJIM URJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni, znanstveni i povuöljivi list za púk

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

Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i fal 
ra6unaju.

OdKOVorni urednik:

Z R Í N Y I  K Á R O L Y .

Zakaj se skvari kruli'P
Negda jeden drugoga pita, zakaj dojde 

takov kruh na stol, koj doklarn je friSki, 
vleCe se, Spehasti je i za par danov veC je 
tak skvarjeni bo2ji dar, i tak hudu duhu 
ima, da néga moCi jesti. Sto pák ga je rné- 
sil i spekel, pazil je na sve s célom zna- 
nostjom ga je delal, pák itak svakdaSnja 
neobhodno potrebna hrana néje dobra i niti 
néje lakva, как bi to morala biti.

Istinu ima poljodelavec i te2ak Clovek, 
kad véli, da ako na meso nemore zmoCi, 
barem kruh naj bude takov, da ga v tek 
more pojesti.

Kakva falinga more to biti, da nam je 
s krvavemi 2uli zaslu2en kruh né dober, 
da ga néje moéi pojesti? Tomu je zrok она 
nevidljiva rnala stvar, koja se niti vu vruéi I 
peénici ne sfonda i как se kruh prehladi,! 
po célirn kruhu se razSiri i zapova. Gazda* 
rica se tu2i na mlinara, pák na gazdu, za
kaj je takov 2itek inu obesil na hrbet. Ako 
si dobro prernislimo, obedva imaju prav, 
makar je né to itak tak. Gazda nemore proti 
tomu, ako po zloCestim vremenu 2itek se 
mu prehiti, dőli se Ie2e i vu mokrim vre
menu ovi mali bakteriumi se zaplodiju. Mli- 
nar opel nemore nikaj proti lomu, ako me- 
lin néje mu tak slo2eni, da bi öve male 
novidljive stvari iz zrnja vun mogel spraviti. 
Ali kupec pák ima pravo zahtévati, da za 
drage peneze dobru robu dobi.

Takvo zrnje moremo zvraCiti i mora i 
se. Jedno jedino vraCtvo to je, da zrnje 
dobro operemo. Po odsvunaSnjih orsagov 
te2ak Clovek nigdar viSe ne jede hudoga 
kruha, jerbo tam viSe ne dojde takvo zrnje 
\u  trgovmu, kője néje dobro i Cisto oprano.

DoSlo je veC i pn nas vu spomenek, 
da zrnje mora se spirati, ali nádi gazdi ne- 
Ceju joS v pamel zeti i veruvati, da je to 
jako dobro i potrébno. S tém se izgovariaju, 
da prano zrnje je mokro, néje ga moCi du2e 
vremena zadr2ati, nadune se i poleg toga 
se pokvari i splesnivi To se izbilja more 
dogoditi. ako je zrnje né tak bilo prano, 
как to mora biti. S pazljivostjom moCi je 
zrnje tak prati, da se nebude skvariio. Slo 
to more poleg svojega duSnoga spoznanja 
reCti, da s Pruskoga ili s Francuskoga ne 
tr2iju vu tudje orsage prano zrnje?

Za zrnje prati sloga isti na, da puno 
kosta, ali dobroga intereSa donese onomu 
gazdi, koj si to pribavi Donese intereSa z 
bog vise zrokov. PrviC: naSa pSenica doklam 
vu melin dojde, jako se vsuSi, menje va2e; 
ako pák ju operemo, malo se nadune i 
vekSu vagu ima. К tomu je joS on hasén, 
da vu takvi pSenici né najdemo baktériumé, 
jerbo se doli spereju. Z vun loga joS jeden 
vekéi hasén nosi oprano zrnje. Как to znarno. 
iz zrnja se viée vrsli méla dé!a. Óva méla 
s tém je beleSa, s kim menje posejih dojde 
vu nju i s tém je CrneSa, s kim vise po-

Soradnik: IadVelJ 1 vlaatnik

P A T A K I  V I K T O R . S T R A U S Z  S Á N D O R .

sejih ima. Ako jedno páeniCno zrno pregriz- 
nemo, vidimo, da je odznutra sveposut lépő 
bélo, как snég, poleg toga iz dobroga me- 
lina navék dobro i lépő meló moramo do- 
biti. То рак je samo tak moCi postiCi, ako 
se zrnje dobro spere. Vu vodi ostane svako- 
jaCko smetje i druga gerdoba, poleg toga 
menje posejih ima méla i vu jednu vrst je 
lépő béla.

S velikom pazljivostjom se mora pSe
nica prati. Vu vodi samo nekoju rninutu ju 
smeti imeti, da Cuda vode ne zeme vu se. 
Zatém рак se pazljivo mora posuSiti. Vu 
dobrim melinu jeden metercenl spranoga 
zrnja, jeden metercenl mele i poseje dobimo. 
Tam pod kvar nikaj nesme dojti, vise bude 
bélé mele i vekSi bude hasén, dohodek. Za 
dobro i Cislo melo svaki rajSi viSe plati, 
как za smelljivo. ZloCesloga i pokvarjenoga 
kruha pak niSCi nebude vu ruke dobil, ako 
si 2itka malo vu friSki vodi opere.

Koji budu tak delali, navék budu dober 
i zdrav kruh imali.

Po grozni povodnji.
JoS zmirum idejű glasi od onih mestah, 

koja je voda po plavila. To su jako 2alostni 
glasi. Niti nije za pomisliti, kakvo zlo je tam 
i gda budu mogii (amoSnji stanovniki malo 
к sebi dojti.

Povodnja je poruSila stanje. Ijudstvo 
neima ober sebe krova, Stale su spodrte i 
prazne, mladinu je voda odnesla, snopje i 
krma je odplavala, kuruza, bez koje tam 
nemoreju biti i bez nje marhu hraniti, uniS- 
tila se, krumpir je zgnjilil, sada i gorice je 
tuCa spotrla. S jednom réCjom, ravno Cisto 
nikaj neimaju i nikaj nebudu dobili. Zalostno 
je gledati siromake, koji su veC vezda bez 
kruha. Kormán je za veliku silu nekoji vag- 
gon kuruze postal, da rezdeliju med onimi, 
koji su vu najveksoj sili.

Zalostno hodiju oni, koji su barem 
2ivlenje si obranili. Jesu obCine, iz kojih su 
po trideset obiteljov prosili putnice, da mo- 
reju vu Ameriku oditi, jerbo tak veliju, da 
tu od glada budu morali poginuti.

Naj viSe kvara je vu OlCva i Apáti 
obcinaj. Vu ovih obCinah Szamos, Tur i 
Kraszna rieke sve su uniStile. Vnogo hi2 se 
je spodrlo, 2itka niti zrna nije ostalo, marha 
i mladina je poginula. Iz Apat; obCine tri
deset familije su prosile pod2upana za put
nice. da vu Ameriku odvandraju.

Так se tu2iju, da veC nikaj neimaju 
takvoga, da bi jim mililo se tu ostaviti, ili 
pak da bi vrédno bilo. Jedni-jedni joS tuliko 
siromaStva imaju, to hoCeju prodati, da si 
stroSka na put pribaviju.

Bodrogszeniahelju i po okolici se opet 
Bodrog zvana rieka rezlijala. Kuruze, krum- 
piri, senokoSe i vrti opet su pod vodom 
Samo vu krmi je strahoviten kvar. Povodnju, 
как se potlam zazvedilo, mali deCeci su zro- 
kuvali. ObCinu Sanci braniju proti povodnji,

jedno ustavu su odprli i (ak je onda nagla 
I bistra voda Sanca reztrgnula i obCmu i 
okolicu oblejala, na 2alosl stanovnikom.

Velikoga kvara je tuCa napravila vu 
Deregnyő i Nátafalva obcinaj i po okolici.

Vu Udvarhelj varmegjiji skorom niti 
jedna obCina nije ostala, koju povodnja nebi 
bila pohodila Zemlja se je veC tak premo- 
Cila, da se gible как hladnetina. Vu Lövéte 
obCini, как srno veC pisali, tak se genula 
zemlja, da se devetdeset hi2 i sto drugoga 
stanja se porusilo. Magyarhermány obCina 
takodjer je vu takvi pogibelji. S bog toga 
nekoji gospodari su veC sprazmli hi2e, da 
se nebi znenada kakva nesreCa pripetila.

Vu MiklóSlalva obCine hataru se je je
den visoki brég genul i tak se je na orsacki 
i na 2eljezmCki put zruSil, viSe tjednov bude 
trajalo, dok budu mogii opet puta odprti. 
Vu Magyarzsákod obCmi je brég trideset hi2 
pod se zakopal. Szökelypálfalva, Telektalva 
i Sükö obCine takodjer su vu pogibelji i 
varmegjija je veC odredila, da nije smeti po 
hi2aj stanuvati.

Vu Udvarhelj varmegjiji je najviSe 
de2dja opalo i vu céli varmegjiji je voda 
leloSnoga ploda unistila. Tam niti za seme 
zrnja nebudu dobili.

TuCa je Cisto uniStda Bagj, Szeniáb- 
rahám, Csekefalva, kissolyrnos, Székelandrás- 
lalva i Székelyszenterzsébet obCine. Так na 
debeloma je Ie2aia tuCa po polju, da je s 
podnje nikaj né bilo videti.

JoS vekSe zlo je z bog toga, jerbo po 
ovih mestah niti lani nésu nikaj dobili zrnja, 
niti pak krme. Ljudstvo Cez zime iz onoga je 
2ivelo, kaj su vu ime bo2je dobili. Na pro- 
tuletje na posudu su zeli seme za sejati, sad 
niti toga neimaju i to je pod kvar doSlo. 
Céla varmegjija pred strahovitnim gladom 
stoji i ako nebudu na skorom pomoC poslali, 
ljudi od glada budu potnirali. Kormán je 
odredil, da za siromaSko Ijudstvo po célim 
orsagu budu pomoC prosili. Sam kormán 
nemore tuliko zmoCti, da bi skorom pol 
orsaga podpiral. Nekaj porcije jim budu 
Senkali, na ostatek pak Cekali budu. Gde je 
najvekSa nevolja, tam veC i vezda Ijudstvo 
stoga 2ivi, kaj jim kormán poSle.

Iz LugoS varaSa piSeju, da je tam takov 
deidj opet opal vu bli2nji goricah, da su za 
fertal vure sve vulice pune bile vode, как 
potoki. Varmegjinske, orsaCke i 2 eljezniCke 
pute je voda rastrgala i sad nije moCi niti 
skorom peSice nikam. Na Facset potoku je 
voda sve moste spodrla. Vu sadovnjaki i po 
goricaj je veliki kvar. Vu Bégahosszúpalaku 
obCmi je slréla jednu osern lét staru pucku 
na srnrt vudrila.

Po gadni vodi joS i plavaiu postelje, 
stoli, ormari, zibke i negdi rnrtvo télo. Na 
stotine i stotine Ijudstvo je na óterCiju doSlo, 
ne samo pri nas, nego i po céli Europi. 
Ljudi se v So spominaju od zloCestoga 
vremena, как od boja.



Balkanski boj. javilo je, da su tani stoCeliri stanovnikov veselje tolmaéili, kakva je sad vu Drina-
bulgarci zaklali iz med kojih trideset mrtvih polju. Sultan takodjer i od drugih stranih 

Srbski, gréki I bulgarski delegátus véé nisu mogli najti. Med mrtvi je jeden nad- dan na dan dobavlja gratulacije i telegramé, 
su vu Bukarestu, da se za mir spominaju, biSkup, jeden sveéenik, vise starcov, 2ene, vu kojih ga slaviju svrho toga, da su tur- 
ali na bojnim polju joS neée oru2je vtihnuli. puce i male dece. Nadalje bulgarci su vu2 Cini nazat dobili Drinapolja.
Grke í srbe nemoreju vladari nagovoriti, gali Spitala, beteírnki su Éivi zgoreli. Kvar Iz Serresa niSeiu da stanovniki nejein
da nesreíni Bulgariji naj daju mir jedenpnt. je trinajstjezer turtinskih funtov. Vu Ser- bulgarske peneze pJijeti i poleg loga jako 
Romania jako zahtéva od neprijaleljov, da r«su dvésto zidovov su zaklali, druge pák veliki kvar je na trgovini. Ljudi rajai ga  da 
na, bade pred konierencon, prem.r ah Srbia su porobili. terpiju, neg Jbi bulgarske peneze prijeli grt-
, GrCka nit iuti neCe od tóga tak dugó, íz Konítantinapolja javiju, da su zapo- klh tur8kjh penez pak £ ma|o vu v„ f ÍU-
doklam Bulganu Cisto ne potereju. Ruska í ved poslali turskim Seregom, da nesmeju ________
Austria-Magjarska opet su vu Belgradu i vu prék Marice rieke iti. Zaplienili su vu KonS-
Athenu probali navuka dati za premir, ali tantinapolju stopetdeset Stukov, petdeset jezer K A J  J E  NOVOGAV
opet nisu tam Steli к tomu privoliti. puSkih, vnogo mutiicije. Íz med ovih stvarih ------

Dakle Srbia i GrCka dalje hoCeju bója polovicu je tursko blago bilo. — Rimski otec papa je  beteien,
tirati. Так raCunaju. da vladari nebudu se Austria Magjarski konzul popital je Ve* íz Rima piSeju, da otec papa se je prehladil 
méSali vu njihove posle. Na bojnim polju nicelosn, grCkoga minister prezidenta, da ali i sad betefcen Ie2i Néje tak jako nevarno 
Romania sn oruíjem vu rukali bude diklé- je to isiin», da grkom eil je Bulgariu Cisto zbeteíal, ali doktori za jeden Cas nikoga ne 
rala balkancom. Romania neCe, da neprija-! uniStiti i Sírom raztrgati. Ako je to isti na, pustiju do njega i nedaju mu nikaj delati. 
telji do kraja potuéeju Bulgariu, z vrho toga | Austria-Magjarska s célom jakostjom bude — Dva milljune je herbai Vilmos
ne dopusti, da neprijateljski Seregi dalje idu profi tomu. Gréiíi minister prezident táji i cesar. Vu NemSkim Piaunen vumrl je 
vu Bulgariu. Romanski Seregi veó pred Vi* tak véli, da to nakanenje neimaju i eil jim Knorr Ágoston bogati zemeljski gospon. Do- 
dinom stojiju, da nedopustiju srbom, da va- jo to, da sv: jednako jaki ostaneju na Balkanu. vica i vuoga rodbme minuéi tjeden su isii 
ra^a zavzemeju. Takodjer paziju i na Sofiu. Francuski kormari zahtéva, da na Bal- na posluSanje teStamenta. Jako su se zaéu- 
Romania je véé zadobila, kaj je zahtévala kanu tak ostaue sve, как su to vladarski dili, kad su poCuii, da Vilmos cesar bude 
i sad s éisiim srdcom hoée, da mir bude. delegatuSi vcé jedenpnt odred li vu Londonu. herbai célo imanje, vu vrédnosti prék dvt 
Posli su véé lak zméSani na Balkanu, da Ruski car jako je srdit na túréin», zakaj je milljune. Dovica samo penziju dobi, rod- 
ni se je moCi nadjati, da tak fldno mir'poruéil bója bulgarcom i ako on nebi se binstvo pak nikaj. Как iz Berlina piSeju, 
nastane, jerbo sad pak se srbi í grki poé-íbil outer zméSal, véé bi zdavnja bil med rodbinstvo je pravdu podiglo proli teStamenta. 
meju svaditi. Takodjer niti turéina nemoreju braéom mir nastal. Ruski kormán tak véli, — Veliki Ogertj vu Bringhamptonu. 
s dobrom rééiom vladari zastavili. Nazadnje ako túréin nebude nazad ostavil ona mésta, Vu ovim amerikanskim varaSu strahovitna 
Romania bude morala sa örültem redana-ko ja nije vu londonski koníerenciji zadobil, nesreéa se pripetila. Vu2gala se jedna fabrika, 
praviti na Balkanu. odmah zavzeme vu Mali-Aíiji Armeniju i vu kojoj su na stotine teSaki deleli. Kad su

Austria-Magjarska i Taljanska odluéila tak dugó ju nebude z ruk pustil. doklam ognja spazili, odmah lerakom na glas dali 
je, da na nikakvi naéin nebudu dopuslili. luréin nebude nazad odiSel na onu granieu, nesreőu. Na éetrtim Stoku su same 2ensk6 
neprijateljom, da zavzemeju Sofiu. Kad je ' koju su mu vu londonski konferenciji odredili. i puce delale, kője su vu prvim hipu tak 
glas doSel, da Srbia hóét* Vidmu okupérati,| Enver bej turski vodja pak je ovak mislile, da to je samo próba »alarm.« Svrho 
romanski soldati odmah su zavzeli varaSa i i govonl pred jednim novinarom: »Dajte na loga pomalem su se spravlale i tak nisu 
tak su srbe pretekli, Austria Magfarska pak;glas, da mi nigdar nebudemo Drinapolja mogle za cajta dőli dojti. Vifte как sto te
je odluéila, du odmah zavzeme Novibazar j ostavili. Nikakva vlada nebude to mogla 2akov je vu ognju 2ivlenje zgubilo. Do vezda 
sandfcaka, ako ruski regimenti vu tursku napraviti, da bi mi nadega negdaSnjega sve-1 petdesetsedem mrtvih su nafili.
Armemu vdereju. log» varasa ostavili. Za Driuapolj vojuvali — Milljunerica kakti teiakinja. Vu

Turski Seregi mkaj némariju i makar \ budemo doklam samo jeden élovek z med ! Newyorku pred Franklin monumentomu svaki 
su je véé viSeput opomeuuli. da naj mirni nas ostane na svétu.« Как se vidi, turéini joS dán jednu 2ensku videti vu eandali i vu 
budu, smirurr. idejű dalje vu bulgarsku dosta brige i posla budu zavdali Europi. marinerski kapi, koja svakojaéka socialiska 
zemlju, poleg toga ruski regimenti su véé Okolo DSumajana bitka je jako krvna pisma tr2i. Puca je Guggenheim milljuneroda
prék slali tursku granieu vu Mali-A2iji. bila Bulgarci su si dobre pozicije zebrali i kéi, koja je odluéila, da svojom zaskrbjom 

Nad plienom óvak se hoceju razdelilc s célom jakostjom su se branili. Kuliko bude sí kruha sluiila. Vu Ameriki jedina 
Kratovo, Koéana, Istip, Radoviéte i Slrumica ljudslva je tarn poginulo, to joS nije znati, milljunerica, koja svojemi rukami si kruha 
к Srbiji, Doiran, Demir-Hisse.r, Fiorina i Vo- neg kaj nije malo, to po tem moéi znati, slufi.
dana рак к Grékoj bude spadalo. Montenegro da kola za koli voziju plezérce Bulgarci su — Divje gobe. Yaniéek sedemdeset 
vu Staroj-Srbiji dobi jeden falat zemlje sa morali pozicije ostaviti i proti Dubnci nazad lét stara 2enska poleg Gödöllő vu jedni Sumi 
Ipekom i Diakovom Srbia dobi 100 jezer. iti. Tri dni i tri nőéi je bilka trajala, vu glive je brala. Gobe je za veCerju pripravila
GrCka 110 jezer, Romania 140 jezer i Bul- kojoj su grki strahovilno vnogo ljudslva i tri su jeli od njih: mali, punica i trinajst
garia 130 jezer kvadrat kilometrov od neg zgubili. Bulgarci su je nazad pretirali i samo löt stara pucka. Dvé starice su joö po nőéi 
da3njega Turskoga orsaga. kad su vidli, da pred vékáim éeregom itak vumrle, pucku pak su vu 3pital odpelali,

Srbia zahtéva, da sve ono zader2i, кнj nebudu mogli svoje Запсе zadríati, samo gde sad na smrtni postelji leíi. Koj né pózna
je s oruÉjem zadobila, к tomu joä, da Bul onda su odvinuli. Kak dalko su morali re- gobe, naj jim rajsi daje mir. 
garia naj plali bojne stroSke. tirirati bulgarci, od toga nije doSel joä ni- — Pod cirkvenom zastavom. Al3o-

Juliuäa 28-ga opel je bitka bila poleg kakvi glas, neg tak misliju, da do Dubrice lendvainskoga kotara zmirom idejű »tanov-
Simetlia med bulgarci i grki. B'tku su grki j tam se opet suproti budu postavili. mki vun iz orsaga — vu Ameriku. Nekoji su
zadobili Bulgarci su na Rujan bregu bili Vu KonStantmapolju veliko je veselje. jako lukavni i sve sprobaju, как bi vu Stájer
med äanci. Sanci su átuki bili naperjeni. i Jussuf Irzedin princ i Lia Eddin heiceg su doSli. Mimiéi tjeden tridesti Cetiri éerföldski
Grki su prék Kresna zvanoga klanjea iSli. vu Driuapol) odiäli. Fred varaäom pulnike i adorjanfalvainski stanovniki su odluéili, da
Vu klanjeu su vnogo terpeli od bulgarski célo poglavarstvo. sveéeniki i Ijudslvo je Ce- vu Ameriku odideju. Jeden je negdi cirkvenu 
ätukov, ali nazadnje itak su bulgarce vun kalo. Frinc i Zia najpredi su Serege pregle- zastavu zmogel, stali su se lépő na red i
zhiü i njim vi3e ätukov odzeli. dali. Stanovniki s velikom paradom su popevajué obrnuli su se proli Stajerski granici,

Bulgarske fainilije beiiju '. red srbom slavili hercege. Jussul je govora drial, vu как drugi — romari. Vu Kőhida obéini
jerbo síbi juko neCimurno barstuju 2 njinn. kojorn se je jako 2aluval, da je i to moral 2andari su je sastavili i popitali su je, kam
íkdam piäe sa Drinapolja, da su bulgarci varaSa preSiveti, da je Turski orsag zgubil Drina- idejű. »Vu Mariacell, na proSCenje!« od-
ostavili. dvésto grkov 2ive su z( 2gali. polja, céloga orsaga drugi glavni vara3. govorili su lukavei. 2andari su je pustili prék

Grki neéeju podpisati premir. ierbo radi Zahvalnost daje bogu, da su turski Seregi hatara. Putujuéi bohneci su se prék na Sta- 
bi t;ik dugó bója tirati, doklam bi Srbia vpe- opet nazad mogli zadobiti sveti varaä. jerskim dobro smejali. 2andari su samo
Sala, koja zavezda sve bojne slroäke nosi. Popoldan su na glavnim trgu razpravu onda zeznali, da su vkanjeni, kad je vodja
Poleg Gevgeli zvanoga mesta su se grki i imali. vu kojoj zahtévaju, da Drinapolj túr- na zad doSel sa zastavom. Na spitavanju
srbi posvadili, jeden i drugi bi rod ov falat éinom ostane. Sultanu su telegrama poslali, moral je povedati, da putujuéi bohneci ni*
zemlje posvojili. vu kojem hercegi gratuléraju i veliju, da kakvo nakanenje neimaju vu Mariacell iti.

Demir H ssara obCine poglavarstvo pri-* nemoreju takve rééi najti, s kojemi bi ono Lukavca su ksudu dali.

Csáktornya, 1913. augustuS 3._________________________ »MEDJIMURJE« Broj 31



Csáktornya, 1913. augustuá 3-ga. Broj 31.XXX. god. teöaj.
Sve poäiljke, kaj se tiőezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izd a te ljstv o :
knjiiara S tra u sz  San d o ra
kam se predplate i obznane na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuCljivi list za púk

poftiljaju. Izlazi svak! tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju.
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Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

OdKOvorm urednik:

z r í n y i  k á r o l y .
Snradnik:

P A T A K I  V I K T O R .
IidaTelJ i vlastnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Zakaj se skyari kruli?
Negda jeden drugoga pita, zakaj dojde 

takov kruh na stol, koj doklarn je fnáki, 
vleCe se, Spehasti je i za par danov veC je 
tak skvarjeni bo2ji dar, i tak hudu duhu 
ima, da néga moCi jesti. Őto pák ga je mé- 
si 1 i spekel, pazil je na sve s célom zna- 
nostjom ga je delal, pák itak svakdaSnja 
neobhodno potrebna hrana néje dobra i niti 
néje lakva, как bi to morala biti.

Istmu ima poljodelavec i te2ak Clovek, 
kad véli, da ako na meso nemore zmoCi, 
barem kruh naj bude takov, da ga v tek 
more pojesti.

Kakva falmga more to biti, da nam je 
s krvavemi 2uli zaslu2en kruh né dober, 
da ga néje moéi pojesti? Tomu je zrok ona 
nevidljiva mala stvar, koja se niti vu vruéi I 
peCnici ne sfonda i как se kruh prehiadi, 
po célim kruhu se razíiri i zapova. Gazda- 
rica se tu2i na mlinara, pák na gazdu, za
kaj je takov 2itek inu obesil na hrbet. Ako 
si dobro prernislimo, obedva imaju prav,: 
makar je né to itak tak. Gazda nemore proli 
tomu, ako po zloéestim vremenu 2itek se 
mu prehiti, dőli se Ie2e i vu mokrim vre
menu ovi mali bakteriumi se zaplodiju. Mli- 
nar opel nemore nikaj proli tomu, ako me- 
lin néje mu tak slo2eni, da bi öve male 
nevidljive stvari iz zmja vun mogel spraviti. 
Ali kupec pák ima pravo zahtévati, da za 
drage peneze dobru robu dobi.

Takvo zrnje moremo zvraCiti i mora i 
se. Jedno jedino vraCtvo to je, da zrnje 
dobro operemo. Po odsvunaSnjih orsagov 
te2ak Clovek nigdur vide ne jede budoga 
kruha, jerbo tarn vide ne dojde takvo zrnje 
\u  trgovinu, kője néje dobro i Cisto oprano.

Dodlo je veC i pri nas vu spomenek, 
da zrnje mora se spirati, ali nádi gazdi ne- 
Ceju jód v pamet zeti i veruvati, da je to 
jako dobro i potrébno. S tém se izgovariaju, 
da prano zrnje je mokro, néje ga moCi du2e 
vremena zadr2ati, nadune se i poleg toga 
se pokvari i splesnivi To se izbilja more 
dogoditi, ako je zrnje né tak bilo prano, 
как to mora biti. S pazljivosljom moCi je 
zrnje tak prati, da se nebude skvarilo. Sto 
to more poleg svojega dudnoga spoznanja 
reéti, da s Pruskoga ili s Francuskoga ne 
tr2iju vu tudje orsage prano zrnje?

Za zrnje prati sloga istina, da puno 
kodta, ali dobroga intereda donese onomu 
gazdi, koj si to pnbavi Donese intereda z 
bog vide zrokov. PrviC: nada pdenica doklam 
vu melin dojde, jako se vsudi, menje va2e; 
ako pak ju operemo, malo se nadune i 
vekdu vagu ima. К tomu je jod on hasén, 
da vu takvi pdenici né najdemo baktériumé, 
jerbo se doli spereju. Z vun loga jod jeden 
vekdi hasén nosi oprano zrnje. Kak Io znarno. 
iz zrnja se vide vrsti méla déla. Ova méla 
s tém je beleda, s kirn menje posejih dojde 
vu nju i s tém je Crneda, s kim vide po

sejih ima. Ako jedno pdeniCno zrno pregriz- 
nemo, vidimo, da je odznutra sveposut lépő 
bélo, как snég, polag toga íz dobroga me- 
lina navék dobro i lépő meló moramo do- 
biti. То рак je samo tak mod postiöi, ako 
se zrnje dobro spere. Vu vodi oslane svako- 
jaCko smetje i druga gerdoba, poleg toga 
menje posejih. ima méla i vu jednu vrst je 
lépő béla.

S velikom pazljivostjom se mora pde- 
nica prati. Vu vodi samo nekoju miuutu ju 
smeti imeti, da Cuda vode ne zeme vu se. 
Zalém рак se pazljivo mora posuditi. Vu 
dobrim melinu jeden metercent spranoga 
zrnja, jeden metercent mele i poseje dobimo. 
Tam pod kvar nikaj nesme dojti, vide bude 
bélé mele i vekdi bude basen, dohodek. Za 
dobro i C.slo melo svaki rajdi vide plati, 
как za smetljivo. ZloCestoga i pokvarjenoga 
kruha pak rndCi nebude vu ruke dobil, ako 
si 2itka malo vu fridki vodi opere.

Koji budu tak delali, navék budu dober 
i zdrav kruh imali.

Po grozni povodnji.
Jod zmirum idejű glasi od onih mestah, 

koja je voda po plavila. To su jako 2alostni 
glasi. Niti nije za pomisliti, kakvo zlo je tarn 
i gda budu mogii tainodnji stanovniki malo 
к sebi dojti.

Povodnja je porudila stanje. Ijudstvo 
neima ober sebe krova, dtale su spodrte i 
prazne, mladinu je voda odnesla, snopje i 
krma je odplavala, kuruza, bez koje tarn 
nemoreju biti i bez nje marbu hraniti, unid- 
tila se, krumpir je zgnjilil, sada i gorice je 
tuCa spotrla. S jednom réCjom, ravno Cisto 
nikaj neimaju i nikaj nebudu dobili. Zalostno 
je gledati siromake, koji su veC vezda bez 
kruha. Kormán je za veliku silu nekoji vag- 
gon kuruze poslal. da rezdeliju med onimi, 
koji su vu najvekdoj sili.

2alostno hodiju oni, koji su barem 
2ivlenje si obranili. Jesu obCine, iz kojih su 
po trideset obiteljov prosili putnice, da mo- 
reju vu Ameriku oditi, jerbo lak veliju, da 
tu od glada budu morali poginuti.

Naj vide kvara je vu OlCva i Apáti 
obCinaj. Vu ovih obCinah Szamod, Tur i 
Kraszna rieke sve su unidtile. Vnogo hi2 se 
je spodrlo, 2itka niti zrna nije ostalo, marha 
i rnladina je poginula. Iz Apat; obCine tri
deset familije su prosile pod2upana za put
nice. da vu Ameriku odvandraju.

Так se tu2iju, da veC nikaj neimaju 
takvoga, da bi jim mililo se tu ostaviti, ili 
pak da bi vrédno bilo. Jedni-jedni jod tuliko 
siromadtva imaju, to hoCeju prodati, da si 
sfrodka na put pribaviju.

Bodrogszerdahelju i po okolici se opet 
Bodrog zvana rieka rezlijala. Kuruze, krum- 
piri, senokode i vrti opet su pod vodom 
Samo vu krmi je strahoviten kvar. Povodnju, 
как se potlam zazvedilo, mali deCeci su zro- 
kuvali. ObCinu danci braniju proli povodnji,

Ijedno ustavu su odprli i lak je onda nagla 
I i bistra voda danca reztrgnula i obCinu i 
iokolicu oblejala, na 2alost stanovnikom.

Velikoga kvara je tuCa napravila vu 
Deregnyő i Nátafalva obCinaj i po okolici.

Vu Udvarhelj varmegji|i skorom niti 
jedna obCina nije ostala, koju povodnja nebi 
bila pohodila Zemlja se je veC tak premo- 
Cila, da se gible как hladnetina. Vu Lövéte 
obCini, как smo veC pisali, tak se genula 
zemlja, da se devetdeset hi2 i sto drugoga 
stanja se porudilo. Magyarhermány obCina 
takodjer je vu takvi pogibelji. S bog toga 
nekoji gospodari su vec spraznili hi2e, da 
se nebi znenada kakva nesreCa pripetila.

Vu Miklódlalva obCine hataru se je je
den visoki brég genul i tak se je na orsacki 
i na 2eljezniCki put zrudil, vide tjednov bude 
trajaio, dok budu mogii opet puta odprli. 
Vu Magyarzsákod obCmi je brég trideset hi2 
pod se zakopal. Szökelypálfalva, Telektalva 
i Sükö obCine takodjer su vu pogibelji i 
varinegjija je veC odredila, da nije smeti po 
hi2aj stanuvati.

Vu Udvarhelj varmegjiji je najviäe 
de2dja opalo i vu céli varmegjiji je voda 
lelodnoga ploda umdtila. Tam niti za seme 
zrnja nebudu dobili.

TuCa je Cisto un'Stda Bagj, Szeniáb- 
rahám, Csekefalva, kissolyrnos, Székelandrás- 
íalva i Székelyszenterzsébet obCine. Так na 
debeloma je le2ala tuCa po polju, da je s 
podnje nikaj né bilo videti.

Jod vekde zlo je z bog toga, jerbo po 
ovih mestah niti lani nésu n;kaj dobili zrnja, 
niti pak krme. Ljudstvo Cez zime iz onoga je 
2ivelo, kaj su vu ime bo2je dobili. Na pro- 
tuletje na posudu su zeli seme za sejati, sad 
niti toga neimaju i to je pod kvar dodlo. 
Céla varinegjija pred strahovitmm gladom 
stoji i ako nebudu na skorom pornoC poslali, 
Ijudi od glada budu poinirali. Korinán je 
odredil, da za siromaSko ljudstvo po célim 
orsagu budu pomoC prosili. Sam korinán 
nemore tuliko zmoCti, da bi skorom pol 
orsaga podpiral. Nekaj porcije jim budu 
äenkali, na ostatek pak Cekali budu. Gde je 
najvekda nevolja, tarn veC i vezda ljudstvo 
stoga 2ivi, kaj jim kormán poSle.

Iz LugoS varaSa piäeju, da je tarn takov 
deidj opet opal vu bli2nji goricah, da su za 
fertal vure sve vulice pune bile vode, как 
potoki. Varmegjinske, orsaCke i 2eljezniCke 
pule je voda rastrgala i sad nije moCi niti 
skorom peäice nikam. Na Facset potoku je 
voda sve moste spodrla. Vu sadovnjaki i po 
goricaj je veliki kvar. Vu Bégahosszúpalaku 
obCmi je slréla jednu osem lét staru pucku 
na smrt vudrila.

Po gadni vodi joS i plavaiu postelje, 
stoli, ormari, zibke i negdi mrtvo télo Na 
stoline i stotme ljudstvo je na sterCiju duSlo, 
ne samo pri nas, nego i po céli Europi. 
Ljudi se vifie spominaju od zloCestoga 
vremena, как od boja.
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Balkanski boj.
Srbski, grCki i bulgarski delegatuéi veC 

su vu Bukarestu, da se za mir spominaju, 
aii na bojnim polju joS neCe oruZje vtihnuli. 
Grke i srbe nemoreju vladari nagovoriti, 
da nesreCni Bulgariji naj daju mir jedenput. 
Romania jako zahtéva od neprijaleljov, da 
naj bade pred konterenciom premir, ali Srbia 
i GrCka niti Cuti neCe od toga tak dugó, 
doklam Bulgariu Cisto ne potereju. Ruska i 
Austria-Magjarska opet su vu Belgradu i vu 
Athenu probali nnvuka dati za premir, ali 
opet nisu tam Steli к tomu privoliti.

Dakle Srbia i GrCka dal je hoCeju bója 
tirati. Так raCunaju. da vladari nebudu se 
möSali vu njihove posle. Na bojnim polju 
Romania sa oruZjem vu rukali bude diklé- 
rala balkancom. Romania neCe, da neprija- 
telji do kraja potuCeju Bulgariu, z vrho toga 
ne dopusti, da neprijateljski Seregi dalje idu 
vu Bulgarin. Romanski Seregi veó pred Vi- 
dinom stojiju, da nedopustiju srbom, da va
rasa zavzemeju. Takodjer paziju i naSofiu. 
Romania je veC zadobila, kaj je zahtévala 
i sad s Cistim srdcom hoCe, da mir bude. 
Posli su veC tak zméSani na Baikanu, da 
ni se je moCi nadjati, da tak fbtno mir 
nastane, jerbo sad pák se srbi i grki poC- 
meju svaditi. Takodjer niti turCina nemoreju 
s dobrom réCiom vladari zastavili. Nazadnje 
Romania bude morala sa oruZiem reda na- 
praviti na Balkanu.

Austria-Magjarska i Taljanska odluCila 
je, da na nikakvi nnCm nebudu dopustili 
neprijateljom, da zavzemeju Sofiu. Kad je 
glas doSel, da Srbia hoCe Vidina okupérati, 
romanski soldati odmah su zavzeli varaSa i 
tak su srbe pretekli, Austria Magiarska pák 
je odluCila, du odmah zavzeme Novibazar 
sandZaka, ako ruski regimenti vu tursku 
Armemu vdereju.

Turski Seregi lükaj némariju i makar 
su je veC viSeput opomeuuli. da naj mirni 
budu, smirurr. idejű dalje vu bulgarsku 
zemlju, poleg toga ruski regimenti su veC 
prék slab tursku granicu vu Mali-A2iji.

Nad plienom ovak se hoceju razdelili: 
Kratovo. KoCana, Istip, RadoviSte i Slrumica 
к Srbiji, Üoiran, Demir-Hieshr, Fiorina i Vo- 
dana рак к GrCkoj bude spadalo. Montenegro 
vu Staroj Srbiji dobi jeden falat zemlje sa 
Ipekom i Diakovom Srbia dobi 100 jezer, 
GrCka 110 jezer, Romania 140 jezer i Bul
garia 130 jezer kvadrat kilomelrov od neg- 
daSnjega Turskoga orsaga.

Srbia zahtéva, da sve ono zaderZi, ka) 
je s oruZjem zadobila, к tomu joä, da Bul
garia naj pia ti bojne stroSke.

JuliuSa 28-ga opet je bitka biia poleg

javilo je, da su tam stoCetiri stanovnikov 
bulgarci zaklali iz med kojih trideset mrtvih 
nisu mogli najti. Med mrtvi je jeden nad- 
biSkup, jeden sveCenik, vise starcov, Zene, 
puce i male dece. Nadnlje bulgarci su vuZ- 
gali Spitala, beteírnki su 2ivi zgoreli. Kvar 
je trinajstjezer turCinskih funtov. Vu Ser- 
resu dvésto Zidovov 9U zaklali, druge pák 
su porobili.

íz KonStantinapolja javiju, da su zapo- 
ved poslali turskim Seregom, da nesmeju 
prék Marice rieke iti. Zaplienili su vu KonS- 
tantinapolju stopetdeset Stukov, petdeset jezer 
puSkih, vnogo municije. Íz med ovih stvarih 
polovicu je tursko blago bilo.

Austria-Magjarski konzul popital je Ve- 
nicelosa, grCkoga minister prezidenta, da ali 
je to istina, da grkom eil je Bulgariu Cisto 
uniStiti i Sírom raztrgati. Ako je to istina, 
Austria-Magjarska s célom jakostjom bude 
proti tomu. GróKi minister prezident táji i 
tak veil, da to nakanenje ne maju i cil jim 
je to, da svi jednako jaki ostaneju na Balkanu.

Francuski kormán zahtéva, da na Bal- 
kanu tak ostane sve, как su to vladarski 
delegatuSi veC jedenput odri d li vu Londonu. 
Ruski car jako je srdil na turCina, zakaj je 
poruCil bója bulgarcom i ako on nebi se 
bil nuter zméSal, veC bi zdavnja bil med 
braCotn mir nastal. Ruski kormán tak véli, 
aki* lurCin nebude nazad ostavil ona mésta, 
koja nije vu londonski koníerenciji zadobil, 
odmah zavzeme vu Mali-AZiji Armeniju i 
tak dugó ju nebude z ruk pustil. doklam 
lurCin nebude nazad odiSel na onu granicu, 
koju su mu vu londonski koníerenciji odredili.

Enver bej turski vodja pák je ovak 
Igovoril pred jednim novinnrom: »Dujte na 
glas, da mi nigdar nebudeino Drinapolja 
ostavili. Nikakva vlada nebude to mogla 
napraviti, da bi mi naSega negdaSnjega eve* 
tóga varaSa ostavili. Za Driuapolj vojuvali 
budemo doklam зато jeden Clovek z med1 
nas ostane na svétu.« Как se vidi, turCini joS 
dosta brige i posla budu zavdali Europi.

Okolo Däumajana bitka je jako krvna 
bila Bulgarci su si dobre pozicije zebrali i 
s célom jakostjom su se branili. Kuiiko 
ijudslva je tam poginulo, to joS nije znati, | 
neg kaj nije malo, to po tem moCi znati, 
da kola za koli voziju plezérce. Bulgarci su ' 
morali pozicije ostaviti i proti Dubnci nazad 
iti. Tri dni i tri noCi je bitka trajala, vu 
kojoj su grki strahovitno vnogo Ijudstva; 
zgubili. Bulgarci su je nazad prelirali i samOj 
kad su vidli, da pred vekSim Seregom itak j 
nebudu mogli svoje Sáncé zadrZati, 9amo| 
onda su odvinuli. Как dalko su morali re-1 
tirirati bulgarci, od toga nije doSel joS ni-1 
kakvi glas, neg tak misliju, da do Dubrice!

Simetlia mnd bulgarci i grki. Bdku su grki i tam se opet euproti budu posta vili. 
zadobili Bulgarci su na Rujan bregu bili Vu KonStantinapolju veliko je veselje. 
med Sanci. Sana su Stuki bili naperjeni.IJussuf Irzedin princ i Lia Eddin heiceg sü l 
Grki su prék Kresna zvanoga klanjca isii. vu Driuapolj odiSli. Pred varasom putnike 
Vu klanjcu su vnogo terpeli od bulgarski célo poglavarstvo. sveéeniki i Ijudslvo je Ce- j 
Stukov, ali nazadnje itak su bulgarce vun jkalo. Princ i Zia najpredi su Serege pregle-' 
zbili i njim vise Stukov odzeli. dali. Slanovniki s velikom pnradom su j

Bulgarske familije beZi|U pred srbom, slavili hercege. Jussuf je govora dr2al, vu ! 
jerbo srbi jako neCimurno baretuju 2 ujinn kojom se je jako faluval, da je i to moral 
Ikdam piSe sa Drinapolja, da su bulgarci varaSa preZiveti, da je Turski orsag zgubil Drina- 
ostavili. dvésto grkov Zive su z<2gnli. polja, céloga orsaga drugi glavni varaS.

Grki neCeju podpisati premir. ierbo radi Zahvalnost daje bogu, da su tureki Seregi 
bi tak dug ) bója tirati, doklam b: Srbia vpe- opet nazad mogli zadobiti sveti varaS.
Sala, koja zavezda sve bojne stroSke nosi. Popoldan su na glavnim trgu razpravu 1 
Poleg Gevgeli zvanoga mesta su se grki i imali. vu kojoj zahtévaju, da Drinapolj tur-l 
srbi posvadili, jeden i drugi bi rád ov falat Cinem ostane. Sultanu su telegrama poslali, 
zemlje posvojiti. vu kojem hercegi gratuléraju i veliju, da'

Demir-H ssara obCine poglavarslvo pn- nemoreju lakve réíi najti, s kojemi bi onoj

veselje tolmaéili, kakva je  sad vu Drina- 
polju. Sultan takodjer i od drugih slranih 
dán na dán dobavlja gratulacije i telegramé, 
vu kojih ga slaviju svrho toga, da su tur
Cini nazat dobili Drinapolja.

Iz Serresa piSeju, da slanovniki neCeju 
bulgarske peneze prijeti i poleg toga jako 
veliki kvar je na trgovlni. Ljudi rajSi glada 
terpiju, neg bi bulgarske peneze prijeli, gré- 
kih i turskih penez pák je malo vu varafiu.

KAJ JE NOVOGA?
— Rimski otec papa je beteien.

íz Rima piSeju, da otec papa se je prehladil 
i sad betefcen leZi Néje tak jako nevarno 
zbeteZal, ali doktori za jeden Cas nikoga ne 
pustiju do njega i nedaju mu nikaj delati.

— Dva milljune je herbai Vilmos 
cesar. Vu NemSkim Piaunen vumrl je 
Knorr Ágoston bogati zemeljski gospon. Do- 
vica i viiOga rodbine ininuCi tjeden su isii 
na posluSanje testamenta. Jako su se zaCu- 
dili, kad su poCuii, da Vilmos cesar bude 
herbai célo imanje, vu vrédnosti prék dva 
milljune. Dovica sarno penziju dobi, rod- 
binstvo pák nikaj. Как iz Berlina piSeju, 
rodbinstvo je pravdu podiglo proti teStamentu.

— Veliki ogenj vu Bringhamptonu. 
Vu ovim amerikanskim varaSu strahovitna 
nesreCa se pripetila. VuZgala se jedna fabrika, 
vu kojoj su na stotine teZaki deleli. Kad su 
ognja spazili, odmah teZakom na glas dali 
nesreCu. Na Cetrtim stoku su 9ame Zenske 
i рисе delale, kője su vu prvim hipu tak 
mislile, da to je sarno próba »alarm.« Svrho 
toga pomaiem su se spravlale i tak nisu 
mogle za cajta doli dojti. ViSe как sto te- 
Zakov je vu oguju Zivlenje zgubiio. Do vezda 
petdesetsedem mrlvih su naflli.

— Milljunerica kskti teiakinja. Vu 
Newyorku pred Franklin monumentomu svaki 
dan jeduu Zeusku videti vu sandali i vu 
marinerski kapi, koja svakojaCka sociaiiska 
pisma trZi. Puca je Guggenheim milljuneroSa 
kCi, koja je odluCila, da svojom zaskrbjom 
bude si kruha sluZila. Vu Ameriki jedina 
milljunerica, koja svojemi rukami si kruha 
sluZi.

— Divje gobe. YaniCek sedemdeset 
lét stara Zenska poleg Gödöllő vu jedni Sumi 
glive je brala. Gobe je za veCerju pripravila 
i tri su jeli od njih: mati, punica i trinajst 
löt stara pucka. Dvö starice su joS po nőéi 
vumrle, риски рак su vu Spital odpelali, 
gde sad na smrtni postelji leZi. Koj né pozoa 
gobe, naj jim rajSi daje mir.

— Pod cirkvenom zastavom. Also- 
lendvainskoga kotara zmirom idejű stanov- 
niki vun iz orsaga — vu Ameriku. Nekoji su 
jako lukavni i sve sprohaju, как bi vu Stájer 
doSli. MinuCi tjeden tridesti Cetiri Cerföldaki 
i adorjanfalvainski stanovniki su odluCili, da 
vu Ameriku odideju. Jeden je negdi cirkvenu 
zastavu zmogel, stali su se lépő na red i 
popevajuC obrnuli su se proli Stajerski granici, 
как drugi — romari. Vu Kőhida obCini 
Zandari su je sastavili i popitali su je, kam 
idejű. »Vu Mariacell, na proSCenje!« od- 
govorili su lukavei. Zandari su je pustili prék 
hatara. PutujuCi bohnrei su se prék na Sta- 
jerskim dohro sinejali. Zandan su sarno 
onda /eznali, da su vkanjeni, kad je vodja 
na zad doSel sa zastavom. Na spitavanju 
moral je povedati, da putujuCi bohneci ni- 
kakvo nakanenje neimaju vu Mariacell iti. 
Lukavca su ksudu dali.
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— Iz Horvatske. Как se zna, horváti 
i magjari nisu si zadnjih 10 let dobri prija- 
telji I brati bili. Horváti bi se radi raztrgnuli 
od maler-doinovine magjarske, s kojom vise 
как 800 letah su vu slogi 2iveli. Horváti 
bi radi veliku horvatsku, tojest illirsku na- 
praviti, med kője bi srbi slovenci, kranjci i 
drugi slavljani spadali. Mater-zemlje magjar
ske kormán, niti kralj nije to dopustil. Da 
bi jedenput mir nastal vu Horvatskoj. Njegvo 
Velióanstvo kralj imenuval je za svojega 
komeáara gospodina baruna Ivana Skerlecza 
i njeinu naredbu izdal, da óim predi mir i 
red napravi vu Horvatskoj i to опак, da 
bude Horvacka opet sloina s Magjarskom. 
Gosp. kraljevski komeéar je vre vu Zagreb 
doäal, gde se razgovara s onimi politiCari, 
koji vu orsaCke posle upliv imaju. Kak sei 
vidi, mir bude Cim predi nastal med ma- 
gjarima i horvatima

— Goreca rudnica. Casteltermini Tal- 
janskim orsagu Lo zvanoj rudi 2veplo ko- 
paju. Vu rudnici sedemsto teíakov déla. 
MinuCi tork zbog nepoznaloga zroka se 
iveplo vu2galo. Te2aki как nori su bej2ali 
do lifta. Na liftu svaki bi rad bil prvi. Koj 
je jaksi bil, slabeSoga je doli hitil. Vu veliki 
buni petdeset te2akov se je zaduäilo. Jeden 
Coport samo tak si je mogel 2ivot obraniti. 
da su Cetiri kilometer dalko pod zemljom 
vu jednu ostavlenu rudnicu odbej2ali itam| 
su na zrak doSli.

— Svecanost sto lét stare sluz- 
kinje. Lépa sveCanost je bila vu BeCu pri 
Taglang familiji. Petdeset lét slu2i pri ovi 
familiji jedna Stiasni Anna zvana slu2kinja, 
koja je sad spunila sto lét. Kad je dvajsti 
lét bila stara, je slupila prvic vu slu2bu. 
Ova familija lak zder2ava staricu, как da 
bi jim ona bila mati. Kad je svoj stoti rodjen 
dan spunila, oblékli su ju vu belinu, pusedeli 
su ju vu jeden mebki stolec i onak su joj 
hodili svi po red gratulérat. Najpredi je dodel 
varaSki Cinovnik, koj joj je od kralja donesel 
pozdrav i zlati kri2ec. Blagoslov i svoj kip 
je poslal starici i rimski otec papa. Zvun 
toga vnogo listov i telegramov je dobila od 
poznancov. Так se nagradjaju dobra i verna 
dru2ina.

— Pustolovina tolvaja. Pacek Fe
renc trgovca Zen и pokral je na Karcagskim 
eejmu jeden mladi nepoznati tolvaj. Zenska 
ialostjom je odiála dimo vu Debrecen. Drugi 
dan dojde na stan ravno ov tolvaj Nije znal, 
s kim ima posla i poCel je 2ensku nagovar- 
jati naj kupi prslane. Zenska je odmah 
epoznala svoje blago i veliku larmu je пар- 
ravila. Tolvaj je odbejZal. Na putu stojeCi 
ljudi su se za njim pohitili, ali nisu mogli 
mali, Sto je tolvaj, jerbo on je najbolje 
kriCal :» Tolvaj, tolvaj f primite ga !< Vu 
veliki zmeSariji je vuSel.

— Smrt vu goreéi hiii. Poleg se- 
renCskoga kolodvora imaju bulgarski vrtlari 
svoj vrt. Nekoji dan vuZgala se hi2a i siro- 
maSkim bulgjrcom sve je zgorelo. Dusko 
Karolj osemnajst löt star bulgarski deCko je 
ravno onda na naj2i spal. Nise je mogel 
prebuditi i na vuglenje je zgorel.

— Zaljublenoga soldata umor-
Itvo. HaSki Antal 86. regimenta muSikaS 
Szabadki zaljubil se je vu jednu snaZnu 
pucu. Na pluCa je beteZen bil i minuóu srédu 
V noCi hi moral bil iti vu budapeStinski 
Spital. Nije mogel svoju dragu tu ostaviti, 
odiSel je na njezin stan i tarn se vu glavu 
atrelil. Odmah je vumrl.

— Gledal je, как su ga pokrali.
Krammer Mór bajai «tacunar po noCi Cul je, 
da nekaj vu drugi sobi tere, ru2i. Zdigne gori 
glavu i vidi, как mu iz kasse jemleju vun 
trijezer korun gotovih penez i do dvé jezero 
korun vrédnosti zlatine i sreberniue. Od 
straha nije ufal se genuti, nego da su táti 
veC se sve vu 2epe naphali i pomalem 
odiöli, onda je poóel kriéati. Doklam su se 
susedi skup ziöli, te Cas su tolvaji veC dalko 
bili. Zandari iáóeju noóne goste.

— Pomilovanje pod galgami. Vu 
Berlini! su tri razbojniki jedno bogato staro 
2ensku zaklali i porobili. Sud je sve tri na 
smrt od sudil. V Cetrtek su dva obesili i 
kad su tretjega ételi, doáel je glas od Vilmos 
cesara da tretjemu odprosti i naj ga do smrti 
vreSt zapreju. Jedno minutu ako kesneSe 
dojde odprosl i tretji bi bil skonéani.

— Birov kakti razbojnik. Sisini 
varaSu vu Taljanskim dugó su né mogli na 
konec dojti Sto hódi potioói Stacune i kasé 
odpirat. Minud tork su opet vdrli vu jeden 
Stacun. Őlacunar se prebudil, pograbil je 
revolvera i strehl je med razbojnike smed 
kojih je jednoga tak trotil, da je odmah doli 
opal. Drugi su na lo odbej2ali. Kad su j 
2andari larfu doli zeli streljenomu Cloveku, 
onda su stopram vidli Sto je to To pak je! 
drugi niSói né bil, как varaSki birov.

— Skocil je iz resta. Jeden glasoviten ; 
razbojnik je skoCil iz kolo2varskoga reSta 
Kovaó Farkas Janoä na sedem lét odsudjeni j 
rob joS óetiri lét je imel slu2 ti; kad minuöi 
petek su ga vu Nagyenyed steli prinesti,! 
skoCil je iz vlaka doli i to tak sreóno, da 
se mu nikaj ni pripetilo. Doklam su cuga 
zastavili, veC je zniknul vu bli2nju Sumu. 
Sad ga iöfeju po célim orsagu.

— Vnogo oruzja su pobrali zan- 
dari, Józsd nadhercega Hunyadi Karol zvani 
iSpan lu2bo je dal, da po Sumah velikoga 
kvara délaju raubSicari. 2andari su previzi- 
térnli Pernyeíalva, TorjaS, óborSa, RoSSa, 
Maroshollód, MaroSpetred i MaroSSeleste ob- 
óinah stanovnike i naSli su tuliku puSkih, 
da su komnj odpeljali na Cetiri kolah. Ljudi 
sad od aliSpana prosiju nazat puSke, koje 
segurnu viSe nebudo nazat dobili.

— Ne vugodno vréme. Po célim 
orsagu su veliki vihri i vnogo nesreCe. Vu 
KiSmaroSu 2njaCi su pred de2djom pod jeden 
hrast se skrili. Stréla je vu drévo vudrila 
ravno vu onu, kam su se 2njaCi potegnuli. 
Tri mu2karci i jedna 2enska je mrtva ostala 
pod drévom.

Nekaj za kratek <3as.
Oficir je zapital regruta, kuliko je Ijet 

star. — Nato mu je regrut odgovoril: »Dvajsti 
i jedno Ijeto, nu bil bi dvajsti i dve Ijeti 
star, da sam né bil jedno Ijeto bete2en «

NavuCitelj: Poveó mi Pista, zakaj je to 
gréh, ako Covek sam sebe zakolje?

Dijak: Zato, ar to zdravju Skodi.

»Ah nejma ti dragi bra tec den denes 
nikakve pravice, ter nejma. rekel je AndraS 
svojemu prijatelju Miski. Na to mu odgovori 
MiSka: Istina je dragi brate, ar da bi bila 
pravica mi dva bili bi veó zdavnja obéSeni.

»No как si zadovoljen s tvojim zetom?« 
zapital je sused suseda. — Drugaó sam za
dovoljen, samo jednu íalingu im a: nezna 
se kartati, odgovori ov. Pak kaj je to ta-

linga? lm je to jako dobro, rekel mu je 
prveSi! — Na to mu je sused odgovoril: 
»Je, je, nezna se kartati, — ali se ipák 
karta; a to je zlo!«

»No, как mi 2ivite vi s vaSom mladom 
|2enom, bil je jeden zapilan vu druZtvu.« — 
»A, navék veselo, ona, ako se razsrdi, hióe I lonce, tanjire, ranjgle i kaj god zgrabi za 

í menőm« Ako me pogodi, veseli se ona; a- 
J ко рак me nepogodi, veselim se ja, i tak 
|smo obedva veseli.

Pri obedu posvadil se mu2 sa 2enom 
i za Cas je moral mu2 vtihnuti; ar ga 2ena 
svojim dugim jezikom preobladala. — Kad 
su veó vtihnuli, zapital je mali Petrek svoju 
seslricu Mancu, kad je 3pazil pred svojom 
materom veliku 2licu s kojum se juha gra- 
bi: »Marica. zakaj imaju naSa mama naj- 
vekSu 2licu od nas vsejuh? — Marica, kad 
si je malo premiSljavala, reóe: »Zato, ar na
Sa mama imaju najvekse lampe«.



G a b o n a  A r a k .  —  C ie n a  z i t k a .
m mázsa 1 m.-cent, Д kor, fill.

Búza Páenica n>-ao.w-ig
R o z s  e lsőrendű H r 2  is - i b s o - i *
Aroa JeCmen 13 50—
Zab Zob 14 50 —
Kukoricza Kuruza suha 17 00 —
Fehér bab uj Grah beli 18 00—
Sárga bab » 4uti 15 50 —
Vegyes bab * zméfian 15 00 -
Kenderrnag i Konopljenoseme 20 00 — 
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag KosCice 26 00
Bükköny Grahorka 16 00

Гс* r á c - y á r - f n r r l r í  Budapesten. Nyári és téli 
U o ű o Z Ú I  I U I U U  gyógyhely, a magyar Irgal- 
m a s r e n d  tu la jd o n a .  Elsőrangú k é n e s  h é v v i z ű  r a d io a k t iv  
gyógyforrásai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatások, u s z o d á k ,  külön hölgyek 
és urak részére. Törők-, kő- és márvány fürdők; hőlég-, 
szénsavas- és villamos-vízfürdők, v fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos b á n ta  Imáknál é s  ideg
bajok ellen. I v ó - k u r a  a légzőszervek burutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld \Z  IGAZGATÓSÁG.

Egy 2—3 polgári osztályt 
végzett jó erkölcsű fiú

ta n u ló n a k
felvétetik tós _.

6 ráner Ccstvérefc
löszei és mW iri M ésé te n
C S Á K T O R N Y Á N .

K ía d ú la k á s .
íupjH i  к. ш  I. emeletén
egv három szoba, konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás folyó 

évi október hó 
1-ére kia
dandó. ö*4 6—*

U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T  
IR O D A H ELYIS ÉG N E K  A L
K A LM A S  2 SZOBA KIADÓ. 

Bővebbet lapunk âdóhivatalában.
lé —-■

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN I

Csáktornya, 1913. augusztus 3.

O B Z N A N J E !
Dajem na znanje Stov. P. da ovu godine mjeseca Septembra i-ga u 

Csáktornya u utici Rákóczi broj 1. MEGLOVU KRŐMU uzel búdéra, gde u J 
svnkoj dobi toplo i mrzlo jelo, takodjer i dobro pice u nisokoj cijeni dobiti
se moáe, i niojim gostom budein i u novcanim poslu pomagal.

Na dűlje i od zrnje trgovínu búdéin takodjer tam ov mjesec 20-ga
I 692 2“3 otvoril.

PiaŐ.il budem zrnje po najdraieSoj d név nőj cijeni.
T; sil se budem, da ni u birtiji, ni kod trgoviui zrnje tuábu nebude 

I nitko imái.
Molitn podporu po§t. obéinstva, koju őu povratili.

Za ätovanjem

S IN G E R  ( K Á N T O R )  S A L A M O N
(brat pokojnoga Kantor Bernata) stanovnik Kisszabadke.

0 0 0 0 0 0 0  © © © » » © » © e © © » © © © © © © © © © ©  0 0 0 0 0 0 »
|iK$ 2 drb. engedélyezett И Г  2 Biki z licencom 
tenyészbika e l a d ó  ^ H l  su za prodati pri

ш л и  H i l f m  ш ш .  ш и ш  m m  м  щ ш .
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Egy jó állapotban levő 
lehetőleg P u c h-fóle

k e ré k p á r
m egvételre kerestetik.

OT“ Czlm: e lap kiadóhivatalában.

Rákócl-ulica hite broj 18. poleg Kriljevskoga suda. 
Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fa l.T rz im  takaj razcie- 

pana suha bukóvá  
W8 22_. drva na vagu.

Q ty .  ,V ,  .V .  ,V ,  ,V ,  , У ,  ( V ,  ,¥ )  , y .  , v ,

e l ő k e l ő  c s a l á d  j í !

k e i a z 1 9 1 3 4 4 »  Ж
>e t e l j e s  e l  In -  ¥
T erh ein ek  N a gy - 2r
in, izr. c s a lá d n á l .  5
ndü étkezés, ké- ^
§ la k á s  és sxi- m

йfelügyelet. tn ,_3

HiadíbiVatalban. Ц
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 íXt4 6 4 6 4 6w w w flP w w 'S r 'x ’w W w

E g y  J ó  e r k ö l c s i !  tiú 9 ш 2_ 8

tanulóul
t e l j e s  e l l á t á s s a l  f e l v é t e t i k .

Sonnewald Hermann
vegyeskereskedésében Alsódomboru.

Az emberi kéz mint servkötd 
SEHSATIÓS 1ННМШ!

K érjen  ingyen prospectustl 
Z á r t  b o rítékb an  portóm éncesen küldi

PILUTZEI SEBOAHPILATIIIHM
speciális orvosi re n d e lő in téze t

ШИРОТ, VII., Wóui-Bt ». FflnwW- "

Csáktornya, 191S. augusztus 3.

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
682 I0-* 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosiás!
46464646464646464646464646464646464646464646464646464646461^46^646464646

H irdetm ény.
G yö r g y la k a  k ö z s é g  e l ö l j á r ó s á g a  e z e n n e l  k ö z h ír r é  t e s z i , 

h o g y  a  k ö z s é g  t u la j d o n á t  k é p e z ő — a  k is s z a b a d k a i  v a s ú t 
á l l o m á s  m e l l e t t  l é v ő , p é c s - v a r a s d i  á ll. k ö z ú t  m e n t é n  f e k v ő

H Ú Z  S É G I K O R C S M A  É S  T A R T O Z É K A I
l o l y ó  é v i  a u g u s z t u s  h ó  2 1 -é n  «#. ti. 4  ó r a k o r  a  k öz 
s é g b í r ó  h á z á n á l  m e g t a r t a n d ó  n y i l v á n o s  á r v e r é s e n  — h á r o m  
é v i  id ő t a r t a m r a  — b é r b e  fo g n a k  a d a tn i .

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k  a  k ö z s é g i  b í r ó n á l  é s  a  k is s z a b a d k a i  
k ö r j e g y z ő n é l  m e g t e k in th e t ő k .

G y ö i g y la k a , 1913. é v i  iu l iu s  h ó  27-én.

P u h r  AU h á l  у  Laß t m an K á ro ly
j e g y z ő . «86 i—a b író . I

DmifrOCC cq cQ zecq ü q yí cigaretta hüvely és papír anconarcotíco 
l lUglCuU vattával ♦  Kapható: Fischel FÖ iíp (S ÍR A U S Z SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán

Nyomaton Fisr.hel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán,

к
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