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MURAKÖZ~
MASYAR és nORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI DETILAP.

M e g je le n ik  h e ten  k i n t  e g y s z e r :  Y nsárnap .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflzatésft árak:

gyümölcsfák megfiatalitásáról
Múltkori számunkban a gyümölcsfák 

terméketlenségeinek okainál a gyümölcsfák 
megifjilásával végeztük a czikk zárlatát, 
mint egyik fő tényezőt a termésre erőltetési 
módok közül.

Mint minden a nagy természetben, 
úgy a gyümölcsfa is időre kimerül, öreg
szik, elhagyja az életerő, s indul az enyé
szetnek, s következik az idő, hogy az ily 
Iákat megfiatalítsuk.

Ha gyümölcsfát fiatalítani akarunk 
ügyelni kell, hogy az kellő időben történjék, 
mert az igen elöregedett fa már nem érdemli 
meg a fiatalítást, s ha még fiatalon fiatalí
tunk, akkor évekre menő terméstől fosztjuk 
meg magunkat.

A fiatalításnak ideje akkor van, midőn 
a fa éves hajtásokat nem hoz, tehát az 
összes tápanyagot termésre fordítja, és azt 
tapasztaljuk, hogy az ágak végei beszáradnak, 
néha félig is, ilyenkor már nem igen terem 
és hozzá foghatunk a fiatalításhoz

A fiatalításnál figyelembe kell venni a 
fa törzséi; ha az ép erőteljes, bátran meg 
fiatatalilható, ellenben ha a törzs korhadt, 
egészségtelen, nem fizeti ki magát a fiatalítás.

A magas törzsű illetve vad csemetére 
ojtott  gyümölcsfák majd mind fialalithalók ;

kivételt képeznek az igen puha belü fák, 
minő gesztenye, dió, de hogy ezek is né
mileg eltűrik a megnyitást, mutatja azon 
körülmény, hogy midőn azok ágai elfogy
tak, ismét kihajtanak. Tökéletes eredménnyel 
fiatalithatók, az alma , körtefák, szilvák, őszi 
baraczk és cseresznyék. Mert nagy dolog 
az, hogy ha a vénebb fákat egyszerűen ki
dobjuk s újat ültetünk helyükbe. Nagy hát
ránya ezen eljárásnak az is, hogy sok időre 
megfosztanók magunkat minden gyümölcs
től, holott azon fával még 20 30 évig is
termést kaphatunk.

Hatásra nézve lehet a fát erősebben 
és gyengébben megífjitani. Erősen ifjilunk, 
ha az ágaknak felét, kétharmadát távolit- 
jku e l ; gyengének, ha az ágaknak egyhar- 
madál távoliljuk el.

Az ágak levágását mindig ott kell esz- 
közölni, hol ágak indulnak ki, a hol van
nak rejtett szemek, a miből az uj ágak fej
lődni fognak- Az ágak levágása következő 
kép történik : azon hely felett 1 crarrel 
fellebb, hol ágak indulnak, fürészszel előbb 
alulról fölfelé fűrészeljük az ágat addig, 
mig a fűrész nem szorul, azután fölülről 
úgy, hogy a két fürészvágás összejöjjön, a 
fűrész után a vágást késsel lesimitjuk si 
mára, s ojtó viaszszal a sebeket bekenjük.

Ha egész gyümölcsöst akarunk megfi
atalítani, azt nem egyszerre kell végrehaj

tani, mivel igy több időre megfosztanók 
magunkat minden gyümölcstől. Tehát lég- 
czélszerübben járunk el, ha felosztjuk az 
egész területet 4 évre s minden évben 
csak egynegyedrészét fiatalítjuk meg gyü
mölcsfáinknak.

R . J

K ü l ö u f é l é  k.
—- grastUs (§tnö főispán ur, mint a 

megyei lótenyésztő bizottság elnöke e hó 
2 ikán és 3 -lkán Csáktornyán. Perlakon és 
A -Lendván időzött, ahol a magán tenyész
nének engedélyezését eszközölték az illető 
bizottságok. Csáktornyán a bizottsági tagok 
közül a főispán uron kívül jelen voltak : 
Wrana Frigyes, Tislér József, Murai Ró
bert, továbbá Vrancsits Károly főszolgabíró 
és Parcsetics Ottó főhadnagy. A földmive- 
lési ministerium részéről dr. Schmied J ó 
zsef min. tanácsos és Durmann Antal ez
redes táviratilag jelentették a közbe jött 
akadályok miatt történt elmaradásukat. 
Ugyanezen alkalommal több muraközi fajú 
csikót is vezettek fel, melyek közül néhány 
az 1896-ik évben rendezendő oraz. kiállí
tásra kijelöltetett.

— fanitöválasztás. A turcsiscsei ürese
désben levő tanítói állásra e hó2G-án Komlósi 
Márton kis bisztriczei oki. tanító választa
tott meg.

i  „ K i n k ü l "  U r n á j a
A hókereszt.

Irta: V i h a r o s  G a b i .

— Hollá 1 álljunk meg ..P e c s e n y e s k á n  
vagyunk !

így kiálltottam a melegen nekiöltözött ko- 
c ágnak, ki a füleire húzott burkus kucsma alatt,| 
uiár csak a lovakra aggatott temérdek pörgettyű 
zörgése miatt is alig hallotta hangomat.

Szinte jól esett farkasbundára 'piros gallér
jából zsugorgó nyakamat kinyújtani: szétnéztem, 
látnék-e valakit, aki helyre igazitaon. — Még egy 
fia-ember se, de annál több éhes kutya kóbor- 
gott a széles utczáu ; éppen mintha sovány téli 
élelmét keresné. Úgy lehet, mert a g o n d o s  
gazdasszonyok az ültéire őntögetlék ki a kövér 
mosogató ló t; van abban akármennyi étel- 
hulladék.

P e c s e n y e s k a K r a s s ó S z ö r ó n y  me
gyének csaknem legdélibb részin fekszik egy szűk 
völgybén. Egyik oldalról kopér-sziklás, a másikról 
pedig bortermő hegyek ölén. — Szurtos kis oláh 
fészek, mely a tisztaságot csak híréből ösmeri, 
mint a katona a kávét. — A szalmás, rozzant 
viskók kóménytelen gerinezén remegve szivárog 
ét a szürke füst, mintha a nedves hideget félné, 
ami a környéket (Ili. Előbb mocskos sárgára festi 
a meredek tető hóteritékét, aztán lomhán végig 
gomolyog rajta s az e r e s z n é l ,  mintha alak
talan teste oda lenne tapadva, oly kelletlenül bo
csátkozik alá. — Igen., a lá ! ., mert a páráza-

tos levegőtől leverödik a füst: nyilván havazásra 
hajlik az a l k o n y a t . .

Tetszett nekem ez a zordon téli kép. — 
Körültekintettem.

Az égre nyúló hegyek vastag hóköpenye 
egykedvűen borul a kopasz bérezek szirtes 
váílaira, mik fölött a tüskés gyalogtenyő koro
názta ősz fej méltóságos nyugalommal bámulja a 
szunnyadó vidéket.

Az idő csöndes, a szél valahol a hegylábá
nál húzta meg magát : mintha csak Ö is éji 
átomrá tért volna.

Hogy a zimankós levegőn az állongáló lovak 
meg ne fázzanak, lépést tovább indultunk.

A falu közepetáján erdélyi módra épült ud
varházat pillantottam meg. — No erről mindjárt 
hinni kezdtem, hogy ez a z ő h á z a s a  szánt 
újból megállítottam. Erre a lábzsákból és bun
dából nagynehezen kiszabadulván, egy gyors ug
rással a síkos utón termettem.

Úgy goneoltam, hogy — márcsak benézek 
erre az idegen portára, ha mindjárt nem jó helytt 
kereskedem is. Hát ahogy a nyitott kapuhoz 
érek. alléié magyaros ábrázalu legény jött rám 
szembe, ki illendően magyarul köszöntött. Persze, 
hogy kellemesen lepett meg Menten szóba ke
veredvén vele. megtudtam, hogy valósággal jó- 
helytt járok : e z a  T o r o n t á l y  m é l t ó s á -  
go s ur k ú r i á j a .

— A k k o r  s e b t i b e '  f o r d u l j o n  
b e ... kiáltottam oda mócz kocsisomnak. — Iga
zán derék ember ez az én G y u s z i bátyám ; 
hej! csak megösmerszik rajta, hogy jófajta székely
vére van, még ide is elhozta magával a góbé 
cselédeket.

Ekkép dicsérgetém magamban az öreg urat.
Nem is mókáztam sokáig- sőt inkább minden

czafrangos czerimoniát a czirádás deszka torná- 
ezon feledve- amúgy háromszókiesen nyitottam 
be hozzá.

Dolgozó szobájában találtam.
Belépésem pilanatábau olyan formát éreztem, 

mintha lábam a tőidbe akarna gyökerezni. Lépni 
alig bírtam, e helyett inkább merőn néztem, de 
akársogy néztem is. úgy elváltozott, alig tudtam 
ráösmerni. — Ő ellenkezőleg volt velem : amint 
rám tekintett, nyomban fölösmert.

Remegve emelkedett föl t l l t ő h e l y  ő r ö l ,  
minden mozdulatán látszott, hogy — nagy szen
vedésen esett át. E ős, magas alak|a görnyedt, 
összeesett; sürü galambösz haja tisztára lekopott ; 
szemei töröttek, fénytelenek ; járása olyan, mintha 
inguványou lépegetne.

Eléje siettem... megölelt... én megilletődve 
hallgattam, de ő... a gyönge... beszélni kezdett.

— Hozott Isten! f o g l a l j  helyet... ugyan 
mondd már, m i j ó s z é l  h a j t o g a t  ?... rég 
nem láttalak ; soha f e l é m  s e j ö s z t ö k 
mintha bizony az én hi bám volna, h o g y  b e 

c s ü l e t e s  a p á n a k  i s  a k a d  g a z  í a t y . . . .  
Eh! de erről ne szóljunk...

— Úgy, úgy Gyuszi bátyám ! inkább mondja : 
hol van a s s z o n y n é n ó m, hadd sietek kéz- 
csókjára.

Az öreg e kérésemre erősen megüiődölt; 
olyan megkövültén bámult rám ; akárcsak a 
mellszobrát látnám magam elölt — gipszből.

Aztán kisváratra olyan hangon, mintha föld 
! alul jönne, szaggatva ezt telelte :

— Asszonynénéd ?... asszonynénéd ?... ahhoz 
fiú — te nem mehetsz 1... Hogy hol van?... hát 
ott kint a temetőn i

Szegény bátyám, künyezö szemét kék zseb 
kendőjével taknrta ej... istenem! miért is meg 
hatóbb az öreg sírása, mint a fiatalé ?



— S r WlMsics Gyula, egyetemi tanár 
ás ke-illetünk orsz. képviselője, mint érte 
sülünk, nagymérvű gégebaja miatt Olasz 
országba utazik.

— <£z építtetni tervbe vett katonai I»k 
tanya ügyében kiküldött vegyes bizottság 
múlt hó 2 0 , 21 és 22. napján működött 
a városháznál, mely megállapítandó volt 
azt, hogy Csáktornya község mely katonai 
lakbérosztályzatba lenne sorolandó. A bi
zottság munkálatáltól kiderült, hogy min
denre szükséges helyiség ez idő szerint 
nincsen, illetőleg az utolsó 5 év alatt bér
be adva nem volt, n ível üzlettel bérben 
volt, vagy levő lakás alapul nem ve 
hető. Hallomásként ezen munkálat szerint 
Csáktornya község alacsonyabb lakbér 
osztályzatba esik; legutóbb 6-ikba volt so
rozva. Ennek oka az, hogy a hásbérek sok 
helyütt igen alacsonyan voltak bevallva, 
hihetőleg az illetők rettegtek a magas adó
fizetéstől. 11a csakugyan ez bekövetkeznék 
nagy hátrányára lenne az állami tiszt
viselőknek.

— j farost közgyűlés Csáktornya község 
képviselő-testülete február hó 25«én rend
kívüli közgyűlést, tartott. Tárgyaltatott a 
tervbe vett villany világítás. A közgyűlés 
a villany világítást — 75 izzó és 2 íviám 
páért évi 2000 f t — elvben elhatározta, ér [ 
demleges határozathozatalra azonban az 
újabb közgyűlést márczius hó 28 ára tűzte 
ki. — A múlt évi számadások megvizsgá
lására a bizottságba Graner Miksa, Hirsch- 
mann Leó, Nusy Mátyás, Szilágyi Gyula 
és Ziegler Kálmán urak választattak meg 
— Az utczák kavicsollatására telt ajánlat 
tanulmányozás t égett egy bizottságnak 
adatott ki. — A kántorválasztási ügyben 
pedig azon határozat hozatott, hogy ezen 
állást községi tanítói állássá rendszeresíti, 
vagyis a megválasztandó kántort községi 
zenetanitóvá zálasztattja meg az iskolaszék 
által. így az illető tanítói nyugdíjra tarthat 
igényt és csakis okleveles egyének pályáz
hatnak. Fizetés egyelőre a város részéről 
300 írtra egészitetettt ki, de a megválasz 
tandó képzettségéhez képest azt felemelni 
határozta. A város ezen határozatát, elfő 
gadás végett az illető egyházi hatósághoz

beküldötte. Az egyházi hatóság — hallomás 
szerint — a határozatot minden akadály 
nélkül megerősíti s a pályázatot ezen érte
lemben fogja kiíratni.

— 4  Csáktornyái áll. tanító képei fa i épület 
kibővítése és az utczai kerítés építése a ta 
vasszal megkezdődik. Az építésre vonat
kozó versenytárgyalás április 5*ikén. % • 
Egerszegen tartatik meg. Az előirányozott 
ö szeg 13,785 írt 51 kr-

— 4 -  Alsö'&rndva videkt phylloxera 
ellen védekező egyesület megalakult Eddig 
több mint 120 tagja van, közöttük több 
rnuraközi szőlőbirtokos is. A lendvai urada 
lom 3 ho’dnyi területet ajándékozott az 
amerikai sző őtelep czéljaira. a földmivelés 
ügyi minisztérium ppdig 16500 drb. sima 
riparia szőlővesszőt

— 4  n M w tk ö J  tanrtb-kör* választmánya 
í. évi január hó 22 én tartott értekezlete 
folytán levelet intézett több megyebeli 
képviselőhöz, melyben kéri őket, hogy a 
tanítói fizetések rendezése alkalmával tá
mogatassák « tanítók ama kérelmét, hogy 
a minimum 600 fit és ötödéves pótlékokkal 
állapitassék meg Ur. W l a s s i c s  G y u l a  
kerületelünk orsz. képviselője e napokban 
a kör elnökének meleg hangú levélben 
válaszolt, melyben a kérelmet méltányosnak 
és igasságosnak tartja s ígéri hogy tőle 
telhetőleg íz ügyet támogatni fogja.

^skiivő Háfner ígnácz zágrábi lakos 
ma délelőtt vezeti ollárhoz özv. Heinrich 
Jakabné leányát Hermina kisasszonyt.

4  helybeli áll. tanítóképző intézet tanári 
testületé és növendékei a »Hattyú« szálló 
nagytermében folyó évi márczius 15 én ha
zafias ünnepéllyel összekötött hangversenyt 
rendeznek, melyre előre is felhívjuk a haza
fiasközönség figyelmét. Az ünnepély rnüsoro- 
zalát lapunk köv. számában közöljük.

$yilvknos köszönet A helybeli Muraközi 
takarékpénztár igazgatósága 40 (négyén) 
frtot volt szives a helybeli Csáktornyái 
Kisdedóvó Egyesület folyó kiadásainak fö- 
dözésére megszavazni s azt kiutalványozni. 
Köszönettel s etek ezen lényt a nyilvános 
ság elé hozni a mikor egyúttal az egyesü

let mély háláját is kedves kötelességemnek 
((ártom a takarékpénztár iránt tolmácsolni. 
Csáktornya, 18á3. márczius 3-án. Ziegler 

í Kálmán, egy. elnök-
<Halálozás. Lobi Mór Csáktornyái keres

kedőt súlyos csapás é r te ; ugyanis neje szii 
letett Ebenspanger Amália asszony folyó 
hó 2-án hosszú és kinos szenvedés után 
52 éves korában elhunyt. Nyugodjék bé
kével !

— gánatarifa a déli vasúton. A déli vas 
ut lesz közlekedési vállalataink közt az első 
a mely személy- és árudij szabását koro
naértékben állapítja meg. Egyidejűleg az 
értékBzámitás megváltoztatásával jelentékeny 
reformokat léptet életbe a teher és személy . 
díjszabásokban is. Egyes relácziókban jutá 
nyosabbak lesznek az árutarifa tételei, a 
személyforgalomban pedig végre valabára a 
vasút is meghonosítja a zónatarifát, 
díjszabás április 1-én lesz érvényes.

Nyilvános kösiönet. A bottornyai önk. 
tűzoltó-egylet támogatására ngos dr Mandel 
Pál országgyűlési képviselő nr 50 frlot, 
ngos Murai Róbert ur 10 frtot voltak ke
gyesek adományozni, melyért e helyütt is 
köszönetét szavaz az egylet nevében Kollay 
Lajos, főparancsnok.

ffalálozis. Hertelendi Ferencz, volt za- 
lamegyei árvaszéki elnök 93 éves korában 
meghalt Z Mibályfán

4  Csáktornyái jótékony nő egylet mull 
hóban tarlolta meg közgyűlését- Főbb tár 
gyai voltak: titkári jelentés, Bencsák Slana 
pénztárom jelenlése, a melyből kilünt, hogy 
az egylet vagyona 2211 frt 78 kr. A szá 
madások rendben — mintaszerű pontosság • 
gal — és helyesen kezeiteknek találtattak, 
miért is a pénztárosnak a felrarnlvény meg
adása mellett a legbensőbb hála és köszö
net jegyzőkönyvileg fejeztetet ki- Bernyák 
Károlyné, mint a bálrendező bizottság el
nöke, bemutatta a bál jövedelmei és kia 
dásairó! szóló számadást, mely helyeslőleg 
tudomásul vétetett és a tiszta jövedelem 
333 frt 20 ki\ Bencsák Slana pénztárosnak 
adatott á t ; Bernyák Károlyné ő nagyságá
nak pedig önzetlen fáradtsága és kitartó

Nágyon clér/ékenyedtnm; magam la pilyer- 
gésre fogtam a dolgot. Szemeim olyanok lettek, 
mintha pókháló terülne rájuk ; igy néztem hosz- 
szasan az öreget a egyre azou törtem az eazem, 
hogy ha már akaratom ellenére megrikaltam: 
hogyan józanitsam meg ? . Azt bö'csen tudtam, 
hogy a katona fiáhan van minden gyönyörűsége, 
majd az után tudakozódom tán.

— Hát E n d r e  mikor volt itthon?
Erre a kérdésre minden arczi/ma kínosan 

rángatózott ; szinte megremegtem látá«án Láttam, 
hogy egyik gyölrö érzésből a másikba űzöm ; 
azonban okát el se képzelhettem- Annyira nyo 
maszlólag hatolt reám a jelene', hogy szereltem 
volna — i t t  s e m  l e n n i !...

— E n d r e ? . . .  szegény jó fiam!... az édes 
anyja temetése után egy Ízben... és többé soha ..

Vontatva, sajgó fájdalommal ej’é ki e sza
vakat ; egesz valóján mély megindulás vett erőt, 
mit nem volt képes legyőzni; de azért folytatta 
keserű panaszát ;

— Még akkor c<upa élet, csupa elevenség 
volt az egész fiú .. Ki hitte volna, hogy alig né 
hány hét múlva ő is anyjához fór?!...

— Hova beszél Qyuszi bátyám ?... az Istenért, 
térjen magához .. talán nem jól értettük egy
mást... E n d r é t  kérdeztem . E n d r ó »...Siettem 
az öreget helyes irányba terelni.

— Tudom tudom — válaszolt, miközben 
tekintete bizonytalanul révedezett: mintha elmé
jére homály borult volna ; ártván a vigasztalan 
gvötrés nagyon sűrű barázdákat sí,‘'intőit ; kezeivel 
íróasztalán dobolt.

A legroszahbtól volt okom tartani.

tán okosan is cnelekediók hogy neked mindezt 
meg neiu benték. Dehát láttd. mégis csak meg 
kell tudnod a valót, — ha tőlem nem, hát mástól. 
Lehet — más — nem mondaná a s z i n i g a z 
s á g  o t, a/éit legjobb tőlem hallanod.

Szentül hitlem. hogy E n d r e  öngyilkos lelt- 
Olyan formán okoltam meg e hitemet, hogy va
lami nyegle fölebhvalójának méltánytalan bánás
módja adta kezébe a fegyvert.

— - Tudod öcséin...az a boldogtalan G e rfi .. 
ahogy T e m e s v á r o n  a p i a r i s t á k  az  
i s k o l á b ó l  k i c s a p t á k . ,  r ó s z  ú t r a ,  
n a g y o n  r ó s z  ú t r a  f ért . . .  Előbb engem 
zsarolt lopott; mikor pár ezer talléromból kifosz- 
togalolt akkor czinkosokat hozott a házamra éjnek 
idején s fojtogatott engem, fojtogatta szegény né- 
nédef.. Isten csodája hogy heie nem vesztünk .. 
Ma se tudom magamnak megboe«álani hogy 
börtönre nem vettettem . Hej ha akkor tömlöczhe 

j hurczoltalom : Endréin ma is él... Istenem Te
remtöm! ha élne! ..volna kiben gyönyörköd, öm...

| De nincs .. láttd. úgy állok ezen a nagy világon, 
mint az upam egyedül .. Elég az hozzá, hogy 
( l e r ö  valami nagy rablásban vett részt a múlt 
nyáron ; itt a közeli M e h á d i a alatt egy dús
gazdag bőért tettek löldöntutóvá; attól kezdve 
nyoma veszett.

Kevés időre elhallgatott s nagyol sóhajtott. 
Feszült figyelemmel lestem : mi lesz ennek a vege ? 
Nem tudtam kieszelni : miképp lügg össze az 
E n d r e  halála a szerencsétlen (1 e rfi elvete
mültségeivel.

Aztán elmondta, hogy E n d r e  a honvéd
ségül átlépett a csendőrökhöz, hűl nyomban í ■ 
hsdnagygyá lett Ezt a kerületet kérte, hogy mi

nél gyakrahbnn az apai háznál lehessen... »Oh ! 
bárcsak máslele rendelték volna!« kiáltott föl

— Látszik öcséin, vévé föl újból a beszédet, 
hogy soká jártad Olaszországot, mert se a nénéd, 
se az unokatestvéred végéről nem tudsz. Szüleid 
Azt a nagy rablási ügyet vette a kézébe s éjt 
nappá tett, hogy a bandát hurokra kerítse... Va 
lamelyik éjíelen néhány perezre avval toppant be 
a szülei házhoz hogy nyomán jár a bűnösöknek, 
kik S z e r b i á b a  törlek át. Volt köztük magyar, 
sokácz és oláh, a haramiafonők meg éppen sz  é 
k e I y fö I d i... Az a gonosz üerö jutott eszembe, 
de nem akartam Endrét elkedvetleníteni, hát nem 
is említettem. —- Ekképp panaszkodók tovább az 
öreg... Csak nem vagy tán egyedül fiam ? .. 
Endre megnyugtatta, hogy portyázó járőrök ve
szik körül Pedig dehogy vették, dehogy vették 
körül... Alig néhány hete: randkivül hideg és 
tiszta éjszaka volt, a ragyogó hold még fehérebbé 
tette a vidéket. Úgy egy óra tájt szakadt el 
atyjától, a csendőrök után nézett... Hajnalra a 
szomszéd falu hecsületetes dászkálja halálhírét 
hozta... A csendőrtisztel és rablót az „a k a s z t ó- 
d o m b“ környékén vérhefagyva találták a k i m-  
p á n y i oláhok .. A gyermekevesztett apa ló' 
halálába’ sietett! oda. A beosületes dá.szkál szörnyű 
valót szólt... Hóból készített közepes nagyságú 
kereszt tövében feküdt E n d r e, lábától vagy két 
ölnyire G o r f i;  annak szivét, ennek eltorzu l 
koponyáját fúrta át a golyó. A kókeresztre vérbe 
mártott ujjal e név volt vésve : En d r e . . .

Kevés pihenés után azt is elonadtn, hogy a 
bandát a szerbek kézre kerítették. A rablánczrn 
jutott czinkosok bevallották, hogy a esendői fis; lel 
egyedül látván bolyongani. körülfogták, rávetették 
magukat s hősies küzdelem árán megejtették ; de 
ahogy ( i e r ő  elé hurcolták, ez E n d r e  láttára
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8 urednikom moti je svaki dan 
govoriti mod 11 i 12 varom — 
8ve pošiljke tiGnée se sadržeja no* 
▼inak, naj e« pošiljajo na ime 
H a r g ita i J o ie fa  urednika vu 

Čakovec.

Isdataljatro:
Hsjiiara Fiichel Filipova kaa ee 

predplata i obanane poiiljaju.

n a  horvatnlcor ■ i m a g  fa rsk o  m J ez ik u  iz la ze^ i d r n ž tr e n i z n a n s tv e n i i p ovnefljiv i l i s t  za  p u k . * 
^ T z l a z i  © T r a lc i^ t i je d L e n  j e d - e n l s r r a t  i  t o :  v u  S T ra l^ ta . n e d .e lj" u ..

Službeni glasnik: ,.Medjimurskoga podpomagajurega činovničkop d r u ž iv a  C .Gakovečke Sparkasse'*, „Medji m lirske sparkftsse'*. i t. d.

Papin biškupski jubileum-
Februar* 19. je ves katoličanski svet 

poslavil najvekšom dikum bi kupsku 50 
godišnjicu vrhovnog glavara katoličke 
cirkve, svetoga otca papa Leona X III Na 
taj dan, Ijeta 1843. posvetil je kardinal 
Lambrušini, orsački tajnik Gregora XVI 
33 )jet staioga prelata Givachina Pece a 
vu cirkvi San Lorenzo na Viminalu na 
naslovnog nadbiškupa Damiette, a malo za 
tim pošel je mladi nadbiškup kakti pa- 
pinski nuncij vu Bruselj, gde je sprevel 
nekoliko Ijetah. Nekoliko Ijetah kesneše 
imenovan je bil za nadbiikupa vu Perugiji,! 
19. decembra 1853. kardinalom, a 20 
februara 1878. izebran je za papa

Rédka ta svetkovina petdesetljetnog 
b’Skupovanja Njegove Svetosti pape Leona 
XIII. uzbudila je po célem svélu živahno 
saucelt e i veliku radost.

Katolički narodi, i nekatolički ladavci 
k a k : cesar Vilim prajzki, cesar ruski 
Aleksander, kraljica englezka Viktorija, 
kralji danski i švedsko-norvežki i turski 
sultan (cesar) gratulirali su mu prigodom 
ovom.

Kak sam rekel, katolički narodi, na 
té u se, da čuvstvom svojega veselja, svo 
jega počitanja, svoje ljubavi i odanosti dadu 
izraza, pak da tom sgodom zajedničkomu 
naSem ljubljenom otcu zasvedoče iskrenu 
harnoat, sinovsku odanost i nepokolebivu J

vérnost prama svetoj apofitolskoj stolici i 
uzvišenoj njegovo; per.'oni.

Isi ina je doduže, da sv. Oiec ni je 
više denes zemeljski gospodar, ar mu je 
po*jet prevzet, ali on je ipak kralj do 300 
milijunah du ah, moralna njegova moč i 
vlast nije ugrabljena, ug'ed (preštimanje) 
mu je kakti namestniku božjem silen i 
ve ik vu vsih narodah i ladavcev toga 
svéta. Akoprem je s 1 etmi pognut, duhom 
je navék fri;ek i boder, velikom svojom 
pametjum i razumom i plemeni tostj um 
srca začudjuje céli s vét, ter se more reči, 
da je jeden od najslavnjih pre timaneših) 
nasljednilah sveloga Petra

Katolik' ga svsrdno ljube, nep ijatelji, 
ga se boje, a cé!i izobraženi svét čudi se 
i klanja njegovu angelskom duhu, mudrosti 
i plemenitosti srca. — On je filozof na 
papinskoj stolici, jeden od najženijalnijih i 
najtreznijih polifičarah sadašnjosti. Vuj 
njem je spojena visoka vučenost sa dubo j 
kom poniznostjum, a razborita ošti r ca 
sa blagošču

Nad Leonom XIII lebdi očevidno mi
lost božja, koja mu daje doživeti neobično 
starost, uz krepko zdravje i nenavadnu1 
jakost On ravna cirkvom vrlo mo no, on! 
suzbija bludnje, kak malo koji od njegovih 
predšastnikab, on podvučava i opomina 
vladare (kralje i cesare) i njihove doglavnike,j 
kak se n gdo drugi nepodstupi činiti, on 
s\élu, željnomu istine i pravice nestraáeno

nazvčšča takova, koju je vadil iz zvi - 
runjka božje objave.

Ravnan nedokučnim promislom božjim, 
izprobal je te ajem dugih preživljelih Ijetah 
divne premene odredbah božanskih, n idei 
»ad glavom cirkvom ponistujuče črne 
oblake, višekrat, žarko vjenčavajuče sunčane 
(rake, no vu duši ostal je navék nepre 
menjljiv: črne oblake gledal bi blagom 
strpljivosti odana boguvugodnika, a sun čane 
trake čednom skromnosti izprob n a mu. 
draca, uvčk cirkvi Kristuševoj nepomiče,, 
stup, ladavcom i državnikom trézen toj 
načnik, pravdajučim narodom nepodmitl// 
posrednik, ljubljeni pastir ovcah Kr;stuv 
ševib, a batrivnost siromakom

Joaclrm Pecci, vezdašnji papa Leo 
XIII., rodil se 2 marc u5a 1810. Ijeta vu 
Carpinetu vu cirkvenoj državi od stare 
patricijske familije — Kad je zvršil na- 
vuke vu rimskom kolegiju, otigel je vu 
akademi u plemenitili klerikah, da se vuči 
ju*a i bogoslovlje. Kak je bil izvanredno 
spameten, poleg toga ponižen, ljubežljiv i 
prijazen, imenoval ga ved Ijeta 1837., anda 
vu 27. Ijefu, Gregor XVI svojim lužnim 
prelatom i referendarom signature. Malo 
za tim pos'al ga papa kakti delegata vu 
Benevent, da vredi o. u pokrajinu, kojom 
se bilo silno razmahalo razbojstvo. Tu je 
pokazal toliku znanost i razboritost vu 
upravi, da je doma’a čudnovitom odva 
žnostjum, uz blagost spojenu sa ošlročum 
'zkorenil razprostranjeno^zlo.

ZABAVA.

I.

Pojel mienicu (Weksel).
Nekoj soldački officir bil je o svoj 

službi i ponašanju vrlo uredan gospon, samo 
je imal tu faliDgu, da mu je uviek novac 
manjkal. Oa je bil od ugledne i bogate 
hite, te je nuz svoju plaču jofl i iz doma 
novce dobival, ali kak to več pri mladoj 
gospodi ide, svigde je hotel biti i svigde 
se je hotel dati videti i tak mu je često 
prije nego je dolel vrieme za miesečuu 
plaču zdiči, uovac ponestalo. |K a j onda ? — 
Oada nije bilo druge pomoči, nego se vteči 
í'dovu, koj je na minica za kratko vrieme 
uz dobre percente novce posudjival. Ovde je 
officir svaki krat novce dobil, koje je ali, 
kad je vrieme izteklo i svaki krat pošteno 
povrnnl.

~Jednoč je opet dolel u sfisku za peneze 
i on opet ode k-svojeran židovu, koj mu 
drage volje nekobko stotin forinti na miesec 
dni posadi.

Dan po dan je prebadjal, pak i dan 
plačnoja dobadjal, dok je izbilja i došel 
Židov vjntro rano, vzeme milnico i odpravi

se k ofticiru, jer kesneše bi officir mogel iz 
doma oditi. Dojduči do vrat, pokuč>, officir 
iz nutra veli „bereinM i Židov dubokim
naklonom stupi u sobu: „Gospon lajtnant,
ja sem došel z-mienieum, danas je termin za 
p atiti, prosim novce.* Ovak reč? židov još u 
postelji ležečemu offleiru.

„Dobro dobro, da ste došli, ali vam 
imam povedati, da ja danas jói nemogu pla- 
titi, jer mi joS nisu iz doma došii novci* — 
odgovori officir — „nego potrpite joS osam 
dui, do toga vriemena mi novci dojju i onda 
ču vam sve podpunoma izplatiti.

»Tuk dugó bez intereša njih ja nemrem 
čekati* — odgovori Židov — „nego molim 
da mi ili odmah moju mienicu izplatiju ili 
pak nova mienicu sa sto forinti više na osam 
dni podpisu.0

Officir videči židovovu bezobraznost, 
koj hoče za osam dni interesa sto forint', 
pričme ga miriti te mu se moliti, da ga nek 
počekff a ooda če mu več za 06am dni 
polteno platiti i deset forinti preko dati.

Židov neda o kakovih deset forintih na 
oaara dni Diti čuti, nego zahtieva, da officir 
odmah mienicu, miesto vrhu dve sto, kak 
je do sada glasila, na tri sto forinti podpi e, 
koju če od danas za os im dni imati, platiti, 
a drugač ga ide ov hip k soldačkomu sudu 
tuž't, kaj je stim pogibelnije, čira je offici.

irom prepovedano duge delati, pod kai»igum 
zgubljenja službe i officirske časti.

Officir se videči n stiski, skoči iz po
stelje, zaklene iz nutri hižua vrata, vzeme
u ruke na stolu ltž ču pištoliu, te držeči 
cev židovu pod nos zavikne : „Židov, odmah 
pojedj mienicu, ako hočaš živ iz ove sobe 
oditi; kad mi hočeš na moju službu iti, do- 
peUl si me do zdvojnosti i zato sad ili
odmah pojedj nrenicu ili ja prstom na je*
zičet p Stoljin piitisnem i ti si spuhnjeni 
kak goreča sveča ua večer, kad se ide 
spat.“

Ovakova pištoljina ciev pod nosom je 
vrlo neprilična stvar, a officir se je k tomu 
tak ozbiljno držal i kažiprst njegov je 
jezičeci uavinjeue pStolje tiskal, da jo | 
niti jedua guska, koju su pri židovu onog 
lieta klali, nije imala takovu guskinu 
koži, kakva je sad ž dova po plečh pošL 
kavala.

r Wajh 1 Wejh ! Nek metnu gospon offi 
cir tu pogibelnu stvar nazad na stol, evo ja 
njim nj'hovu mienicu prikazujem — tu njim 
je ! Samo me nek iz hiže van puste. — 
Nikaj rai nisu du/nb samo me nek puste 
van « — Prosi phčuči na cielem telu lak 
šiba na vodi drhöuói Židov.

„Muči lopova — zakriči officir. — „Ka 
ti misliš, da bu jeden pošten officir kako- 
voga zdrapanoga Židova ovde sad robil? —
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Jofi sjajneše pokazal je svoju vještinu 
vu upravi, kakti delegat vu Spoletu i 
Perugiji.

Zaradi tik izvanrednili sposobnontih 
imenoval ga je Gregor XVI. !jeta 1843 
nadbiškupom od Damiette in partibus in 
fidelium i poklisarom vu Bruselju. Tomu 
je ve prav 50 ljet.

Kakti nuncij vu Bruselju, zastupajuč* 
vsestrano i vješto interese cirkve katoličke’ 
tak se mudro ponesel proti kraljevskom 
kormanju, da se za njega zavzel bil kral) 
Leopold I., da ga papa Gregor XVI. ime 
nuje kardinal m.

Kakti nadbiškup perugijski razvil je 
preljepa svoja svojstva i krčposti, bil je 
blag, pravičen, strpliv i uzoran nadpastir 
črčde svoje. Za zasluge i vanredna svojstva 
imenoval ga je Piuš IX. papa Ijeta 1853, 
kardinalom.

Zaradi izvanrednah zaslugah imeno
val ga blagokopojni PmS IX. kardinalom 
komornikom, najznamenitešim kotrigom 
vu sboTU kardinalab. — A po smrti pape 
Piuša IX. bil je izebrani njegovim na- 
sljednikom.

Da bi dal dobri Bog, da još dugo 
svojom svetom odvažnostjum i postoja 
nosljum, svojom ljubavjum : dobrotom 
tvrda srca protivnikov cirkve Kristuševe i 
rimske stolice kroti i od navalah na cirkvu 
božju odvrača, da kakti fundament cirkve 
i stožer jedinstva njezina širi i razprestira 
to jedinstvo stranom odvažnostjum i odluč- 
nostjum do zadnje kaplje krvi, stranom 
opet, gde je potrebno, ljubavjom i strplji- 
vostjum.

Bože daj, jda bi bil ioš dugo bo- 
žanstvenim Šamaritancom, koji rane de- 
nešnjega véka vinom i uljem vida (oblaže) 
i izpira, milosrdnim Otcem prama razsi- 
pnomu sinu, blag pastvi éréde svoje.

Ovim čutenjem stupaju denes vsi ka
toliki pred svete oltare, da Bogu hvale, 
kaj je na rimskoj stolici vu Papi Leonu 
XIII. u< vrstil svoju diku, kaj je vužgal 
nevugasljivo svétlo istine proti tminam 
ovoga svéta. Moliti se budemo višnjemu

Bogu, da delovanju Vatikana neslane zapre- 
kah, da milost božja pripravi i odpre 
srca ljudib kakti subu zemlju za rosu bo
žanskih istinab i navukah, koje nazvešča 
sveti oteč papa Leon X III , daj mu Bog 
naspori i blagoslovi delo

Vu to ime kličemo veselim i nabožnim 
srcem onu starinsku : ,V  i v a t  s u m m u s  
P o n t i f e x.u

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

Krščenje nadvojvode.

Njegovo Veličanstvo cesar i kralj Fe
renc Jožef zaputil se je 21. februara ob 
5. vuri vu pratnji svoga prvog glavnog 
adjutanta, grofa Paara vu Wols, kam je 
prispol ob 10 vuri. Na banhofu dočekali su 
ladavca nadvojvoda Ferenc Salvator, kotarski 
predstojnik i načelnik. Za kratkim pozdra
vom odpeljalo se je Njegovo Velčanstvo s 
nadvojvodom vu bližnji dvor Licbtenegg, gde 
je pozdravilo svoju kčerku, nadvojvoikinju 
Marija Valeriju. Punktum ob 12. vuri pre- 

! duzeto je vu palači krščenje novorodjenog 
nadvojvode, ko;e je obavil dvoiski plebanoi 
dr. Mayer uz asistencije méstnog plebanoša. 
Kralj je kumoval Princa držal je na 

1 krstu predstojnik komore barun Lederer. Na 
krstu dobil je nadvojvoda eljedeči imena: 
Ferenc (po kumu i otcu), Karol (podedeku), 
Salvator, Marija, Jožef, Ignac. Kakti gosti 
bili su nazočii pri krščenju; nadvojvoikinja 
Marija Immaculata, dvorske gospoje grofica 
Kornis i grofica Attems, vrhovni nadvornik 
nadvojvodkinje Marije Immacul&te grof 
Attems, glavni adjutant kraljev grof Paar, 
zapovednik regimente vn Welsa nameščene 
ulanske regimente, podpnkovnik (alezredes) 
barun Boineburg, kotarski poglavar Fišer, 
načelnik dr. Šauer, dvorski sav jetnik dr. 
Braun, profesor dr. barun Widerhofer, i dr. 
Saller. Po kršcenju bil je dvorski obed, 
posije koga se je Nj* Veličanstvo oprostilo 
sa svimi nazočnimi ter je ob 5. vuri odpu 
tovalo nazad vu Beč, kam je stiglo ob 10. 
vuri ua večer.

Kraljica vu Svajcarskoj!

Iz Cenovo su telegrafirali, da je kraljica 
Jalžabeta onde boravila dva pune dneve i 
pohodila peiice vsake fele predele varafia ter 
razgledala znamenitosti. Kraljica je stana ■ 
vala vu Hotel Metropole, gde je s pratnjom 
zapremila célú prvu kondignaciju. Za stvari 
koje sobom vozi, potrebno je bilo I I  kolah. 
O poldan 20. februara odputovala je kraljica 
Snel cugom vu Terrikt pri Veveju.

Kralj papi.

Iz Rima iavljaju: Njegovo Veličao&tvo 
kralj Fcrencz Jožef poslal je papi prigodom 
njegvoga jubileuma dragoejenu kasetu sa
100.000 franka. Ov dar ima cilja, da orno- 
gudi papi vrediti palaču vatikanske knjižaice.

Zaruki princa Ferdinanda Koburga.

Vu kaátelju Svarcau ne daleko od Wie
ner NeusUdta, vlastničtvo vojvode Roberta 
od Parme, koji ta navadno sa svojom farni- 
lijom stanuje, obavljen je pred dvemi tjedni 
cirkveai čiu zarukah princa Ferdinanda Ko
burga s princesom Marijora Louisom bour- 
bonskom Priac Ferdinand stigel je ob 11 
vuri pred poldau sa svojom majkom princesom 
Klementioom i svojim bratom Filipom vu 
Svarcau. Malo za tim služil je mestni plé
bános vu dvorskoj kapelic sv. mešu, a po 
sveti meái blagoslovil je svečenik iz Frohs 
durfa prstenje ter ozval zaračnike. Nazoču! 
bili su bug&rska pratnja kneževa i dvorjan.k* 
vojvode od Parme. Po poldan po/rnnli sej 
visoki gosti vn Beč. Veneanje (zdavanje) 
obavila se bude 10. aprila vu Vili Pianore 
kod Viareggia.

Soldačka straža strelila Soldata.

Vnoči od 17. na 18 februara dogodil 
se je vu Beču naproti centralnom grobju pri 
soldačkih hižih, pozuatih pod imenom »Naj- 
gebajde", misteriosan dogodjaj, koji još nije 
razjaőujcn, ali se o njem vodi oštra iztraga 
Vu onih vojuih sgradah (hiiah) poleg Švc- 
hatske ceste pospravljeno je veliko vojno 
skladište (magazin) vsake fele predmetah,

Oimah pojedj micnicu ili si ov hip gotov — 
eirs — zwei.* — Još ofiicir nije #dreiM 
zgovoril, židov videči, da nije šala, zmota 
mienico skopa, porine ja o usta, skofle ju i 
pogotne. Officir sada metne pištolju nazad 
na stol, odpre hižna vrata i pusti Židova 
van, kojega još, liepo do štengih sprovede, 
onde mn ruka pruli te se zojim na način 
razide, kak da su si do sad od same Ijubavi 
jeden drugomu na vrata viseli. Židov sad 
neimajuči nikakov dokaz, da mu je officir 
dvie sto forinti dužen, otide ves poklanljen i 
Žalosten domov, posve siguran, da sada svoje 
novce več nebude videl.

Od tog doba več je proSlo osam dni) 
prošlo je i drugih osam dui a vera je prošlo 
i tretjih osam dni, kad na jedan krat pri 
židovu na vratih pokuči, ov veli „herein44 i 
notar u sobu stupi naš poinati offiicir — 
gospon lajtnant spozdravom : „Dobar dan 
gospon Iliršenhauzer !* — Židov se spočetka 
osuzne, ali odmah skup pobere te odzdravivi i 
mu zapita ga ! kaj želi. Oificir odmah zvadi 
iz žepa svoj bugjilariš te z riečmi: ,  Ja 
sem njim još dužen dve sto forinti, koje bi 
njim bil moral pred tremi tjedni platiti, ali 
znaju, da oific'ri neimnju uviek novec, — 
včera sem iz doma dobil moja podporu, koju 
k mojoj redovitoj plači svaki mesec dobivam, 
pak sem evo odmah danas ovde, da moj 
dug i s interešom podpnno platina* — nabroji

židovu podpnno njegovih dve sto forin
tih na stol i k tomu još dobrovoljno prida 
nekoju desetaču za intereš, za ove tri 
tjedne.

Židov ves osupnjen nad poštenjen offi 
čira, jer ove novce, vrhu kojih je mienicu 
pojesti moral, je držal za zgubljene za na 
veke — pobere novce i spravi u kassu te 
offičira med ponižnim naklanjanjem do putnih 
vrat spovede i znjim se na najliepši način 
razide.

Nekoliko miesecih zatim, doSel je naš 
officir opet u novčanu nepriliku — i on kud 
i kam ? odo k svojemu židovu, gosponu Hir* 
Šenbauzeru te ga po navadi opet z&moli, da 
ga iz neprilike oslobodi, pak da mu na 
mienicu opet posudi nekoliko stotin forinti, 
koje da če mu za miesec dana podpnno vra- 
titi i platiti. Baš su bili ž dovski vuzmeni 
svetki, kad najine ž'dovi miesto kvasnoga 
kruha, nekvasnoga, t. j* mlince (maces) jedu. 
Židov se odmah stane, nabroji offteiru zatra- 
ženu šuma novac i donesc iz drago hiže 
jednu krpu takovog vuzmenog mlinca, papir i 
pero te sve troje postavi pred offičira 
z-željum, da svoja obvezuicu na onu krpa 
mlinca napiše.

Officir ae začudi veleč, da takovu 
mienicu, na mlince još nigdar nije videl a 
jod menje pisal, te zapita Židova, za

kaj mn jc miesto papira mlinca donesel za 
pisati.

„Znaju gospon lajtnant, to jc zato, da 
ako bum opet u svoje vriemc moral mienicu 
jesti, laglje ju pojem, kad bu na mlincu 
miesto na papiru napisana.

I I .

Obed gospodina velikog sudea.
Nieki gospodin velki sudec običaval je 

u jednu oštariju na obed hoditi i bil je onde 
radi svoje ljubeznivosti rado vidjeni gosi, a 
jer pak je i male trinkgelde na pravo 
raičsto i u pravo vriemc znal dieliti, dobival 
je iz kuhinje najliepše i najsočneSe komade 
pečenke.

Jeinog dana si je isti gospodin liepoga 
psa kupil, ovoga je sobom dopeljal a ošta
riju te ja bil za njega toliko zabrinut, da 
kad sc jc naobeduval, reče kelnem, nek do- 
nese i za njegovog psa jednu porciju svako- 
jako zmešano a jeiuoj zdeli jelo.

Kelner otide k-obločecu kuhinjskom i 
zavikne u kuhinja: »Jednu porciju pesjega 
jela za gospodina velikog sodca I*

Em. Kollár.



szám. Mta n fe lü g y e lő je .

Hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi miniszter ur 1983 évi február 

hó 18 án kelt 3350. számú magas rendeletével a Csáktornyái állami tanitóképezdei 
épület kibővítése és az utczai kerítés építése alkalmával teljesítendő munkákat 13785 
frt 51 kr összeg erejéig engedélyezte.

A fentemlitett munkálat foganatosításának biztosítása czéljából az 1893 
évi április hó 5-ik napjának <1. e . 1 0  órájára a zaUvármegyei m. kir.
állsmépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik .

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának 
elvál'alására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó s a részletes feltété • 
lekben előirt 5° 0-nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni mivel a későbben 
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek 
a zalavármegyei magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban na
ponkint megtekinthetők

Kelt Zala-Egerszegen, 1893. évi február hó 28 án.





Gróf Esterházy cognac
mely tiszta borból késiül s ezért a közönség legkedveltebb itala 

t t f -  mindenütt kapható. "830
Csáktornyán kapható: (iraner t.etvérek é» Sztrallia testvérek urak, Perlakon pedig: Kramarji* V. úr üzletében.

k ö z p o n t i  i r o d a :  H u d a  p e s te n ,  le.
565 28 - 3 0

hazakra és földbirtokokra
nemcsak 4V ,% -os záloglevelei alapján 50 évre, 
évi 5 35“ „ törlesztés mellett, hanem e t e n < u I 

a felek kívánságára
4°(,-os záloglevelei alapján 

50 évre, 5°0 évi törlesztés melleit
ím engedélyez.

Az évi törlesztési részletben (annuitásban), úgy 
a kamat mint a löké törlesztése beníoglaltalik. 
A bank ezenfelül úgy mint eddig is törlesztési 
jelzálog kölcsönöket engedélyez rövdebb tör

lesztési időtartamra, úgy

4'1,%-os mint 4°Jo-os záloglevelei 
alapján.

Prospektusok és közelebbi felvilágosítások a 
bank jelzálogoszlályában szóbelileg vagy levélileg 

kaphatók.
774 2- 3 Az igazgatóm ig .

4°/0*os tiszaszabalxozási sorsjegyek.
Főnyeremény 100.000 frt.

llnzA s Aprili« 1-én.
U c r r r n j  * f r i  é «  ftO k r  l i é l j r « *

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán
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