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Ez a kisérleli állomás lesz hivatva arra 
is, hogy az eddig szerzett tapasztalatokat, az 
elméleti ismeretek segélyével teljesítendő ku
tatások nyomán, tudományos alapon fej- 
leszsze és bővítse s folyton újabb anyagot 
szolgáltasson a gyakorlatnak a szakszerű 
szölömivelés előbbre vitelére.

Sok szőlőbirtokos lesz abban a hely
zetben, hogy a jelen »Útmutatás«-bán foglalt 
tanácsok s útbaigazítások daczára sem lógja 
a leghelyesebb utal és módot választhatni, 
mert azt az ezer és ezer különféle esetet s 
azt a számtalan kérdést s árnyalatot, a me
lyet a gyakorlati élet hoz felszínre, mind 
előre látni s behatóan tárgyalni nem lehet
séges. Ezért minden szőlőbirtokos, a ki azt 
tapasztalná, hogy a jelen »Útmutatás«-bán 
foglaltakból kimerítő felvilágosítást nem me
ríthet, vagy hogy az eredmény nem igazolja 
ezen »Útmutatás« tartalmát, daczára annak, 
hogy mindenben pontosan követte annak 
rendelkezéseit, —  leghelyesebben cselekszik, 
ha az illetékes kerületi szőlészeti és borá
szati felügyelőhöz fordul, a ki vagy maga 
fogja megadni a szükséges tanácsot, vagy 
azt az erre hivatott helyről beszerzi.

A jelen »Útmutatást« azzal az óhajtás
sal bocsátom a közönség rendelkezésére, 
hogy annak a szőlőbirtokosok minél számo
sabban hasznát vegyek s alkalmazásának 
eredményét minél gazdagabb szüretükben 
tapasztalják. Bizalommal fordulok különösen 
a lelkészekhez s a tanítókhoz, mint a kik
nek leginkább van alkalmuk a népre hatni 
.s azt hasznos munkára vezérelni, hogy a 
jelen »Útmutatás« nyomán a közvetlenség 
utján világosítsák fel a kisgazdákat a szölő- 
mivelésvél szükséges eljárásrál. (Lelkészek
nek és tanítóknak, a kik eziránt egyszerű 
levélben, vagy akár levelező-lapon a föld- 
mi velésügyi ministeriumhoz fordulnak, ez a 
hasznos könyv —  Útmutatás a szőlőműve
lésre —  ingyen küldetik meg. Czim: Nagy- 
méltóságu földmivelésügyi m. kir. minisz
térium szőlészeti osztályának. Budapest. Szerk.)

Bárki is, a ki szőlőjét he'yesen újítja 
meg és miveli, úgyszintén azok is, a kik a

hoz, de nem járt máshová sem. Belelemelkezett 
könyvei lapjaiba.

Mogorva, rideg ember lett. Csak a gyerme
keket szerelte még.

M\ilt év óta fővárosi lapokban egymásután 
jelentek meg gyújtó hatású vezérczikkek. hójukat 
nem ismerte senki, csak én, a ki hozzám irt gyér 
leveleiből jól ismertem Dénes stílusát. De a láng, 
a mi az eszmékkel telt sorokból felcsapott, komor 
színben világított meg mindent, mintha a pesszi
mizmus oltárán lobogott volna. A Dénes pesszi
mizmusa a hazája jövője fölött kétségbeeső sze
retet volt.

És egyik czikkében mondom nem ismerte 
senki a nevét egyik czikkében jós szavakkal 
hirdette, mi lészen eljövendő. Hogy gyász vár a 
nemzetre, mély, nagy gyász.

És aztán meghalt az én öcsém. Tudod, most 
féléve épen. Eltemettük. Az orvosok azt mondták, 
hogy szivszélhüdés ölte meg. De az olyan szivek
nek más a halálos mérgük. Te ezt nem érted meg 
öcsém, én is csak sejtem, az én lomha érezni 
tudásommal. Te meg ennek a ti sokat dicsért, 
émelygős »fin de siecle«-leknek a lia vagy.

És tegnap megtaláltam ezt a könyvet a Dé
nes hátrahagyott iratai közt. Most csak ezt a la
pot olvasd. »Aktuális«, mint ti újságírók nevezitek. 
A többit majd máskor talán.

És egy kis kiszakított lapot adott kezembe, 
íme ide írom mi volt rajta:

»Csak egy szenvedély jogosult a földön: a 
hazaszeretet. A többi mind ephemoris érdekek 
szolgálása, a mik a rövid életű emberrel együtt 
eltűnnek, de a hazaszeretet és annak földje örök 
marad.

A tespedő levegőt vihar mozdítja meg, a 
tespedő emberi a kétségbeesés, a tespedő nem

népet e tekintetben helyes tanácsokkal látják 
el, mindannyian munkatársaim és közre
működnek annak a nagy nemzeti munká
nak teljesítésénél, hogy hazánk szőlőm Ívelése 
virágzóbb, szőlőhegyeink lakossága elége
dettebb és jobb sorsban legyen, mint va
laha volt.

Darányi Ignácz.
földmivelésügyi m. kir. miniszter.

KÜLÖNFÉLÉK.
Dr. Ruzsicska Kálmán Zalavármegve 

kir. tanfelügyelője e hó 19- és 20-án Csák
tornyán időzött, s itt megtekintette a kisded- 
ovodát s az állami tanítóképző-intézetet, a- 
hol meghallgatta a tanárok előadásait s a 
növendékek feleleteit.

—  Kinevezés. A Csáktornyái anyakönyvi 
kerületbe Kuczor Imre szolgabirósági dijnok 
helyettes anyakönyvvezetővé neveztetett ki.

—  Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy a napokban 
megvizsgálta a Csáktornyái, alsó-domborui 
és lelenyei csendőrőrsöket, melyeket rend
ben talált.

Áthelyezés. Molnár József komá
romi csendőr a Csáktornyái őrshöz helyez
tetett át.

Városi közgyűlés. Községi képviselő
testületünk f. hó lő-én közgyűlést tartott a 
következő tárgysorozattal: 1. A villamos 
részvénytársaság kérvényezi, hogy a világitó 
a villámot Varasdról vezethesse Csáktornyára 
egy gyűjtőbe s ez utón lássa el a várost 
világítással. —  A kérvénynek szótöbbséggel 
hely nem adatik. 2. El lön határozva a lak
tanya alapcsövezése. 8. A hadlestparancsnok- 
ság megkeresése folytán a laktanyában szük
séges árnyékszékek felépítése elvileg elfogad
tat ik. k  A honvédelmi minisztérium leira
tában elrendeli a Termává patak szabályo
zását és általában az alapcsövezés fogana
tosítását. —  A patak szabályozása akadá
lyokba ütközik, az alapcsövezés foganatosí
tása elvileg elfogadta lik. 5. Toplek István és

zelet egy nagy veszteség fölött érzett fájdalom.! 
A fájdalom, a mely, ha a csendes resignatió ideje 
elmúlik, teltekre aczélozottan bocsátja ki békéi
ből a szenvedőt. A nagy fájdalom, a melybe, mint 
a tengerbe, feloszlik, átolvad minden, a csalódott 
szerelmes bánata, az elhagyott barát keserve és 
az egyéni érdekek helyére a mindenki üdvét ke
reső, remegésleien tettvágy lép.

KI fog jönni ez az idő.
KI fog jönni ez a gyász.
KI fog következni ez a nagy fájdalom.
És ha a nagy természet tanító megnyilatko

zásait a gondviselés összhangba akarja hozni a 
tespedő álomból, a fájdalomból felriasztott nem
zettel, a tavasz ébredése idején lesz az. Hogy a 
mikor a síron kihajt a virág, a mikor az élet 
forró erővel lüktet minden élő lényben, a mikor 
a szerelem, a vágy, az epedés töltik el ismeretlen 
erővel a lelket, hogy akkor minden hév, minden 
erő a nagv fájdalom, a nagy szenvedés szolgála
tába álljon . . .

. . A tavasz ébredésekor . . .
Künn a pirosló rügyekkel borított ágak közt 

fölébred az első kis madár. A hajnali derengés, 
az első halvány szürkület szűrődik át a tiszta, 
nedves levegőn. A harmat egy gyöngyöt a másik 
után fűz a gyöngéd hajtásokra, az első kis madár 
körülnéz, mintha tisztába akarna jönni azzal, hol 
van és — elcsicsergi magát. A csicsergés elhang
zik a csöndben. A szomszéd ágon ülő |»ajtása, 
barátja tán, vagy barátnője meghallotta álmában 
a halk köszöntést és felemeli fejét, apró, fényes 
szemeeskéi fölcsillannak s összebúj a két ma
dár, hogy lestok melegében keressenek védelmet 
a hajnal borzongató hidege elöl. a mely minden 
élő lényt a nappal veszélyeire és bajaira emlékez
tető sejtelemmel tölt el.

társai legeltetés iránt beadott kérvénye el- 
utasittatik. <>. A számvizsgáló bizottságba 
megválasztattak: Ziegler Kálmán, Wollák 
Bezső, Probst Ferencz, Pálya Mihály, Al- 
szeghy Alajos, Szilágyi Gyula, Hirschmann 
Leó, Gráner Miksa. 7. Elöljáróság bejelenti 
a vásártérnek szöges dróttal való bekerítése 
ügyét. —  Elfogadtatik. 8. Vadászati jog bérbe
adása az elöljáróságra bizatik. 9. Járvány- 
kórházul a szegények háza telkén levő el
különített ház jelöltetik ki.

—  Halálozás. Belányi Tivadart volt Csák
tornyái áll. tanitóképezdei tanárt súlyos csa
pás érte, 17 éves leánya, Mariska e hó ló-én 
Pozsonyban elhunyt. A megboldogult a po
zsonyi áll. tanitónőképző-intézelnek volt szor
galmas növendéke. Áldás poraira !

—  Méhészet. Abaly József méhészeti 
vándortanár e hó 20-án Csáktornyára érke
zett, ahol másnap az áll. tanítóképző-intézet 
minta-méhesében a tavaszi munkálatokat vé
gezte s a növendékeknek a méhészetről ér
dekes szakelőadást tartott.

—  A »magyar Lányok Köre« április hő 
29-én d. u. ó órakor diszülést tart a közs. 
népiskolában, melyre az érdeklődőket ezennel 
meghívja. Műsor: 1. Szabolics Melánie be
szédet tart az önképzésről. 2. Rosenberger 
Szeliria Coriolan-t szavalja Tárkányi Bélától. 
8. A fogoly lengyel, irta Csengey Gusztáv, 
szavalja Alszeghy Paula. 4. Zrínyi Ilona élet
rajza, irta és felolvassa Alszeghy Ilonka. 5. 
Az ezüst fátyol legendája, szavalja Szeiverth 
Stefánia. H. A tót tánezmester, vig magán- 
jelenet. előadja Mayer Klára, 7. Elnöki záró
beszéd.

—  Zene-előadás. A Csáktornyái állami 
tanítóképző-intézet növendékei e hó 19-én 
dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfel
ügyelő s a tanári testület jelenlétében zenei 
matinét rendeztek, melyen a következő zene
kari és férlinégyes zenedarabokat adták elő 
szép sikerrel: 1. Balletrészlet Veber »Pre- 
ciosa« ez. művéből. Zenekari mű. 2. a) Nem
zeti zászló Hubertöl, b) Dalárinduló Rieger- 
iöl. Férfikarok: 8. a) Pusztai hangok, b) Ma
gyar tánezok Chovántól. Négykezes zongora

isteni szépségű ez az első tavaszi éjszaka, 
ez a rövid éj ! Mennyit tudnak erről beszélni ezek 
az apró énekesek, a kik a tavasz idején és egész 
nyáron át ugyanazt az egyszerű, fenséggel teljes 
dalt, azokat a lágy és gyöngéd, felcsengő és vidor 
kis dalokat éneklik, azokat az egyforma refrainU 
dalokat:

• Mindent te érted, és mindent te ál
talad !•

A szerelemnek ezt az egyszerű és fenséges 
dalát, a melynek a forrása tiszta és apadása erős 
ott, a hol a szűzies tisztaságú s z ív  melegen do
bogva, büszkén üríti ki az élet oltáráról levett 
kelyhet. Az élet oltáráról, az életről a mely maga 
az istenség, a kit mi gyarló voltunkban imádunk.

Lágy. gyengéd, édesen csengő dalla
mok, a melyek a szivet megdobogtató boldogság
tól beszélnek, a mi a szivet eltölti erre a gondo
latra, - ő az én mindenem !

És a mint a reggeli derengés mind gyorsabb 
és gyorsabb hullámokban áramlik tilokteljes for
rásaiból, míg csak a »Fiat lux < isteni pillanatá
ban aranysugarak árja nem önti el az erdőt, me
zői: úgy emelkedik, nő a madárcsicsergés hvm- 
misza és terjed, terjed az emberi lakások, a har
mattól terhes ágú erdők fölé. inig a nap, az örök 
szeretet, az izzó s z ív  hevével minden élő és élet
telen lényt egyetlen csókkal életre nem ébreszt: 
ébredjetek '

Ennyi volt a kitépett lapon.

Baján  M ik sa



művek. 4. Czelli búcsú Endrőditől, szavalat 
zenek isérel tel (zongora, physhai monium, fór ti
kár) zenéje Kutnyányszkytól.

—  Értesítés. Perlakon az országos vá
sár május 28-ika helyett kivételesen május 
18-án tartatik meg.

Uj menedékházák. A Csáktornyái já
rásban Belicza, Bottornya, Dráva-Csány, Mura- 
Szerdahely. Zalaujvár községekben, a perlaki 
járásban Domásinecz, Oráskovecz, Dráva- 
Kgybáz, Mura-Király. Mura-Vid, M.-Szt.-Mária, 
Szoboticza községekben menedékbázak lóg
nak l'elálliltatni.

Öngyilkosság. Márkus Sándor mol- 
nárii áll. elemi isk. igazgató Géza nevű 22 
éves tia forgópisztolylyal Kibe lőtte magát. 
A szerencsétlent gyógyitbatatlan betegsége 
kergette halálba.

Április II. Április 11-ét Letenye köz
sége megünnepelte, a hivatalok és iskolák 
aznap szüneteltek

Halálozás. Löwensolni Sándor dráva- 
vásárhelyi kereskedő végelgyengülés követ
keztében meghalt. —  Marcsics Károly iiiura- 
szent-mártoni vendéglős 80 éves korában 
meghall. Nyugodjanak békevei !

—  Véres verekedés volt e hó 2()-án 
d. u. I órakor Csáktornyán egy csapat dráva- 
vásárhelyi és egy csapat hegyvidéki le
gény között, kik a sorozás után zene- és 
énekszóval vonultak a városon végig. A vitéz

Tauglich« és »Untauglich« legények véresre 
verték egymást úgy, hogy több súlyos sebesülés 
történt, minek folytán az igénybe vett orvosi 
látlelet több súlyos testi sértést állapított 
meg. A fő verekedőket átadták az igazság
szolgáltatásnak, a sebesüllek pedig bekötött 
lejjel távoztak szülöl'alujokba. A verekedés 
oka állítólag a magyar nóta és a stayer nóta 
közötti nézeteltérés volt.

Hackl Károly vasúti szállodájának 
kerti helyiségében vasárnap, ápril 80-án a 
Csáktornyái tüzoltó-egyesület zenekara lóg 
játszani

Színészet Csáktornyán. Szombaton 
e hó 17-én, vasárnap 18-án és 10-én három 
fényes estéje volt Jeszenszky társulatának. 
Vendégül meghívták Budapestről Kaffkádé 
Hegyesi Mari ünnepelt művésznőt, ki játé
kával elragadta a közönséget. Mindhárom 
este zsúfolásig telt ház elölt játszott a mű
vésznő s a közönség lelkesiiltsége nem 
ismert határt, melyet igazán jól és szépen 
megjátszott szerepeit méltányolta s eltávo
zásakor egy szép csokrot nyújtott át a 
fiatalság a művésznőnek. Első este l)u- 
tnasnak Caulhier Margit« czimii szili- 
műve kerüli szilire, melyben fényes tehet
ségét ragyoglatta llegyesi Mari úrnő Margit 
szerepében. Méltó társa volt Miklósy (iábor. 
ki rendkívül jól játszott Annáiul szerepében: 
kitünően oldotta meg a nehéz feladatot. Va
sárnap e hó 18-án Szigligeti Czigány ez. 
színműve került színre, melyben Hózsi czi- 
gánylány szerepéi játszotta Hegyesi úrnő s 
a nehéz szerepet, az örült leányt megrázóan 
és hűen adta. Mellette kivált Jeszenszky, ki 
Zsiga czigány szerepét kitűnő alakítással 
játszotta. Hétfőn a Lovoodi árva« Thomas 
hires színműve adatott, a melyben a czim- 
szerepel játszotta llegyesi Mari úrnő; kiváló 
játékával teljesen elbájolta a közönséget; 
drámai alakítása kiváló volt. Ebben a darab
ban a főbb szerepeket Jeszenszky igazgató. 
Pécsi Anna, Csanády Lenke és Székely Janka 
játszták. Kedden <>h azok az anyósok« víg
játék. szerdán »Arthur kalandjai szinten 
vígjáték adatott l tolsó előadásul »Mária

bátyja« iíj Bokor József népszínműve ada
tot!. melyben Jeszenszky Dezső színtársulata 
elbúcsúzott a közönségtől, melynek sok él
vezetes estét szerzett jól szervezett társula
tával. A társulat Csáktornyái szereplésének 
úgy erkölcsi mint anyagi sikereivel teljesen 
megelégedve Alsó-Lendvára távozott.

—  Lopás. Jánosics István Csáktornyái 
lakos zárai lan szobájába I. hó 9-én éjjel egy 
ismeretlen egyén bement, Jánosics neje a 
zajra felébredt, az ismeretlen egyént meg
szólította, ez erre az asztalon levő ezüst 
órát magához vevén, elmenekült. A csendőr
ség a tettest nyomozza.

Elfogott gyilkos. Herzsinyák József 
falu hegyi illetőségű egyén 80 éves anyját f. 
hó l-én megölte s hazulról megszökött. A 
Csáktornyái csendörség a rendőrökkel együt
tesen f. hó 6-án éjjel 8 órakor a gyilkost 
Csáktornyán letartóztatta s átadta a kir. 
járásbíróságnak.

—  Letartóztatott rabszökevény. Vucse- 
nik Begina alsó-domborui csavargónő, ki a 
folyó évben már háromszor szökött meg 
börtönéből, í. hó 7-én Nagy-Kanizsán elfoga- 
loll s az ottani kir. törvényszék börtönében 
el zára tolt.

Tűz. K hó 19-én a Csáktornya—  
vizi-szenl-györgyi ut mentén, a gróf rózsa
hegyi parkja tövénél levő kis-mihályfalvai 
csárda a délutáni órákban kigyuladt s da
czára az összeseregletl népnek, mely tevékeny 
részt vett a tűz oltásában, melléképületeivel 
együtt porig leégett.

Osztálysorsjegyek vételére ajánljuk az 
általános ismert és jó hírnévnek örvendő Lukács 
Vilmos (Budapest, V., Fürdő-utoza 10.)bankházat, 
hol az oszlálysorsjátékra vonatkozó mindennemű 
kérdésben szívesen kap mindenki felvilágosítást, 
valamint kívánatra játéktervezelek azonnal ingyen 
és bérmentve megküldelnek.

A Látóképes levelező-lapok a képes 
levelező-lap gyűjtők lapja — első száma április 
Ifi-én jelent meg igen érdekes, hasznos ét. szóra
koztató tartalommal, valamint gazdag csere- és 
közvetítő-rovattal. Előfizetési ára az 1899. évre 
7f> kr. A 24 oldalas lapocskát — mint mutatvány
számot kívánatra ingyen és bérrnentve küldi 
meg a »Látóképes levelező-lapok* kiadóhivatala 
Tata. Komáromrnegye.

Marczali nagy képes világtörténete
megjelenik heti 80 kros füzetekben és 8 
frtos kötetekben, megrendelhető F i s c h e I 
F  ü I ö p (Strausz Sándor könyvkereskedé
sében Csáktornyán. Mutatványfüzei kívánatra 
ügyen és bérmentve küldetik.

Nyíl ttér.*)

N y í l t  l e v é l .

Fdö J u r á k  Z v o n i m i r  plébános urnák
Vizi-Szent-Györgyön.

A zágrábi érseki szentszéknek február hó 
lü-án kelt 77i. sz. alatti magas parancsának 
némi habozás után engedve, elfoglaltam állá
somat mint Önkegyednek helyettese, a inig On- 
kegyed, bizonyos ügyeit elintézendő Szegeden 
fog tartózkodni két hónapon át. Ön nem várt be 
engem, hogy valamit átadjon a mint az ilyen al
kalommal szokás, hanem futva futott Szegedre! 
Mivelhogy a két hónap leiellett, az én küldeté
semnek vége. Mindazonáltal illő, hogy Öntől bú
csút vegyek. Bizonyos közbe esett incidensek alap
ján nem tanácsos, hogy a buesuzásl négy szem 
közt végezzük el. De én Öntől mégis buesuzni 
óhajtván, e nyílt helyet válasziáin !

*) R rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a
Siork.

Miféle incidensek ezek ?
On még úgyszólván meg se melegedett Sze

geden. én pedig Szent-Györgyön immár javában 
izzadtam — persze ön helyett, a midőn inárczius 
7-én kapok Öntől egy »express« levelet Szeged
ről. Első pillanatra örültem, mert, azt gondolva, 
hogy Ön immár visszasiet Vizi-Szent-Györgyre, 
tudtam, hogy én csakhamar megmenekülök a po
koli kínoktól. Ugy-e furán hangzik e kifejezés ? 
Pedig igaz !

Mit ir Ön nekem eltávozása utáni tizedik 
napon kedves Express levélkéjében ? Tán arra buz
dít, hogy a plébánosi kötelességek teljesítésében — 
a vidék hegyes volta miatt, a hol én  n e k e m  
mindent gyalog kell végeznem ne csüggedjek ? 
Nem azt irta ! Hát mit irt ?

Azt irta, hogy inár föladott Ó Nagyméltó
ságának, a zágrábi érsek urnák. Aztán: Miért? 
Hát egyszerűen azért, mert Ö n n e k  valaki azt 
irta Vizi-Szent-Györgyről, hogy én e tiz napon át 
ledöntöttem erkölcs dolgában mindazt, a mit Ön 
a n n y i  é v e n  n a g y  f á r a d o z á s s a l  f e l 
é p í t e t t .

Nohát ez bizony hatalmas egy építmény le
hetett, a mit ismeretlen embernek tiz napon belül 
teljesen lerombolnia lehet.

Ez a v a I a k i, a ki Önnek irt, első sorban 
is hozzátartozói voltak, amint Ön ezt levelében 
említi. Én — világos dolog — fegyelmi vizsgálatot 
Kértem magam ellen ! Ezen vizsgálat eredménye 
az, hogy Övéi állítása szerint Ön nem mond iga
zat, sőt hogy minden állítása alaptalan. Én meg 
hozzá adom, hogy a l j a s  is.

Akkor tehát ez a valaki Önnek fogadott em
bere, mert különben okos embertől föl nem téte
lezhető. hogy aláírás nélküli vádak alapján minden 
előzetes figyelmeztetés nélkül, saját helyettesét oly 
gáládul ócsárolja saját felsőbb hatósága előtt, a- 
mint ezt Önkegyed megtette velem szemben.

Önnek személyisége nem olyan ismeretlen, 
erről az oldaláról persze, sem hogy ne tudná Csák
tornya és nagy kiterjedésű vidéke, hogy Ön ve
szélyes individium, papi kollegáinak becsületére 
nézve. Hiszen majdnem rendre pörölte őket a 
szentszéknél. Ha pedig nem pörölte, akkor legalább 
is a legocsmányabbul rágalmazta őket Hanem 
bezzeg, mikor kenyértörésre került a sor, akkor 
ugy-e volt tagadás ?

E két össze nem egyeztethető jelenség Önnek
tán családi baja ?

Tehát engem is megakart leczkéztetni ? Azj 
mondja, h o g y  m é l t ó a n  v i s e l j  e m in a- 
g a m a t. Tán bizony azt akarja, hogy Önt vá- 
laszszam példány képül? No iszen akkor jól járnék! 
Nein tudom, hogy honnan tulajdonítja magának 
azt a jogát, hogy lelkész társait oly ke.-ményen 
leczkéztesse ?

Hiszen ha Önben olyan nagy mérvű sze
retet lakoznék a fegyelem iránt, úgy hiszem, nem 
hagyta volna ott a szent-ferencziek zárdáját és 
annak fegyelmét, hanem zárdái életével tovább 
fejlesztette volna magában e fegyelem iránti sze- 
retelét. Ön pedig kiugrott! Uram! Csáktornya és 
vidéke Önre még mindig jól emlékszik, mint az 
ottani zárdának volt tagjára ! Ne farizeuskodjunk! 
Söpörjön ki-ki saját háza előtt! Mossa ki-ki saját 
szennyesét !

íme ez azon incidens, a mely miatt mi kelten 
tanuk nélkül nem találkozhatunk, illetve bú

csúzhatunk ! Tehát fogadja búcsúszavamat ez 
utón !

Ezt az egyet azonban mégis ajánlhatom:
Ha aztán Onkegyeddel esetleg még egyszer 

megesnék az. hogy ily huzamos ideig távol legyen, 
úgy gondoskodjék jó előre egy külföldi lelkészről, 
a ki még O n t és k ö r ü I m é n y e i t nem 
ismeri !

Érti ugy-e ? Tehát alászolgája !
Szelenczén, 1899. április hó 21-én.

Lisziák Lajos
káplán,

(lnnék volt helyettese.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  I Ú Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se tičučzadržnja 
novinnh, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i seli el Filipova 
kam se predplate i ohznune 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijeden jedenkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predpiatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 f,.j 
Na pol lein . . . . 2 frt 
Na cet vert leta . . . | fn

Pojedini broj; kofitaju in ki

Obznnne se poleg pogodil 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke SparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Povrtnica.
Povrtnicu svako dele pozna; poznaju 

nju seljčani, varaščani i ljubiju nju kak 
hranu. Ali kak vračtvo, ju malo koji poz
naju. Najprije najbolše sredstvo je žaludeu, 
ali samo onim, koji su jakoga žaludea. 
Pripomaže prekuhavanje; osobito za mast- 
nom i uljivtom liranom je jako preporu- 
čana povrtnica kak jestvina. Kak da gaz- 
darica očisti i pobeli svoju sobu, tak očisti 
povrtnica žalodca ; pretira ž njega zaostanjene 
vetre. raztali vu njem zasedjenoga znaja i 
sprehodi poleg toga sva droba.

Nadalje, dobro dene i mahuru, koren- 
Ijivo zvrači svakojačkoga belega bubrekov. 
Koj bi more hiti kakvoga belega imel v 
bubrejvj, a poleg toga pak mu je žaludec 
zdrav,*. naj samo próba hasnuvati povrt- 
ničU. ‘

JJobro sredstvo je nadalje za one, pri 
kojim se vodeni beteg hoče početi. Povrt
nica jako pograbi i »abtreten« zapuše sva- 
koj zvisega stoječi mokrini po teli; tojest 
raztira mokrinu i nedopušča vun vudriti 
vodenoga belega.

Četrtiput jako dobro sredstvo je za 
jetra. Jetra čisti od nevugodnoga žuča.

Z A B A V A

Veverica (mókus).
Pri Strahiji su bas za obed imali cic- 

varu i pečeno friško slaninsko meso sa krum- 
pirom, kad na jedan krat nieki stranjski 
vandravec na vratih od sobe pokuči i stu- 
pivši u sobu, liepo se odkrije i u najdubloj 
ponižnosti reče: »Siromaški vandravec na 
putu, prosi liepo za putni krajcar!« Na to 
Strahijeva žena posegne u žep i vandravcu 
pruži jedan putni krajcar, k tomu pak vze- 
me svoj nož u ruke i odreže dobar komad 
cic vare iz tepsije, kojega takaj pruži van
dravcu, jer joj je poznato, da vandravci 
cicvaru u nijednom slučaju nepoteptavaju. 
Na to je vandravec ves blaženi i razdragani 
rekel: »Bog vam liepo plati sto krat!« I 
kad se je u odhodku prama vratam obrnul 
i odhadjal, je rekel još: »U vrtu vaui vam 
je na orehu veverica!« A komaj da je to 
zgovoril, več su se pri stolu svi gore sko-, 
čili, samo stari Strahija je rekel: »Pustite 
vevericu vevericom biti, vi ju ipak nečete 
moči vloviti, —  ali dečki su več bili vaui kroz 
vrata u lovu, a sluga Stel je za njimi oti- 
šel u vrt u lov iia vevericu. Na to je stric 
i vujec i zel i težaki i ostali, svaki svoju

Ali nebi trebalo obeliti povrtnicu! jer 
onda je zbogom jakost njezina. Kavno v 
bélinju njezinom je največa jakost. Kavno 
lak iiije dobro nju preveč posoliti, lak da 
plava v solnati mokri. I s tim zgubi svoju 
jakosl.

Jako dobro sredstvo je još na dalje 
povrtnica proti tak vonni kašlanju, koj več 
čez više vremena traja. K;ik se mora k lomu 
povrtnica hasnuvati V Kazrežemo povrtnicu 
na lak tenke komade (Snitté), kak mlinec, 
pak onda posipajmo komade s tučenim 
cukorom. Vezda posipane komade med 
dvemi tanjeri dobro stepemo. Cukor se 
raztali, pak ona bela mokrima, koja se z 
njega i z mokrime povrtnice napravila, 
izvrstno raztali sline (šlajma) ne grize i tak 
postavi kašlanje, zčisti pluča.

I s medom se more tak prepraviti 
povrtnica. Med je i drugač sredstvo za raz- 
taljenje, ali mokrina povrtnice dobro objači 
i povekša ovu znamenitost meda. S mede- 
nom mokrinom (saftom) povrtnice, ako z 
nje svaki za dve tri žlice zememo mitri, 
još najjakšega kašla moremo zgubiti, jer 
pluča i grgu bez svake grizke pod jednim 
i dobro tali. —  V ovim slučaju moremo i , 
povrtnicu skuhati v čistoj zviralnoj vodi i

vilicu na stol metnul, i služkinja 1 još le- 
dična kči su otišli i otišle gledat u vrt lova 
na vevericu.

Stari Strahija je još jedini pri stolu 
sedeči, sad sam sebi mrmral: »Sad budu 
svi obnorevali za lom vevericom, ali za 
kratko vrieme se je i on od stola stal. pak 
je olišel u vrt, jer je bil zuatiželjan. jeli pak 
budu vevericu vlovili. Kad je došel u vrt, j 
videl je kak svi okolo velikog orehovog j 
drveta stoje i gore med svržje za vevericom 
gledaju.

Kri Cirkvenčicu pako su u to vrieme 
baš takaj svi okolo stola pri obedu sedeli 
a za obed su imali prevudjena svinska rebra 
sa kiseloin zeljem. To svaki zna, da je to 
jestvina, koja čovieka u dobru volju sprav
lja, pak su za to svi pri Cirkvenčiču okolo 
stola sedeči bili baš dobre volje i puni ve
selja. II to na jedan krat pogleda onak iz 
nenada domača dekla kroz oblok i začud- 
jena krikne: »Kaj imaju oni tam pri Stra
hiji? Svi su u vrtu, —  nekaj se je moralo 
pripetiti. —  Svi stoje okolo orehovog drveta 
i gledaju gore med svržje! »Na to su pri 
stolu sedeči Cirkvenčiči kroz oblok prek u 
vrl kričali i pitali, kaj imaju - kaj se je 
pripetilo? A iz vrta od Strahije su im od
govorili: »Je, na orehu tu gore je veverica!« |

tak zmešamo onda k njoj meda. Od toga 
moremo svako jutro i večer za jednim 
kupičku zeti. Velika dobrota hude to za 
prebladnjena prša i vrat.

.1 I h  j  c  z o n  F e r e n c *
učitelj.

Á  p r i l  i s.

Mesec april je ime svoje od o ve la
tinske rčči dobil »aperire« (tojest odpreti), 
jer poleg jednoga latinskoga pesmara pro- 
tuletje odpre célú narav, tojest vezda poeme 
se sve oživavati. V starim rimljanskim ko- 
lendaru je april drugi mesec bil v jedni 
godi ni.

Vezda ima 80 danov, ali do Julius 
Caesara (Cezar) rimskoga čara je samo 29 
danov imel. —  Krščeniki ovoga meseca za 
Jurajskoga meseca zoveju od svetoga. Juraja 
viteza, koj je pod Diocletian (Dioklecian) 
zvanim rimskim čarom vu vojničku službu 
slupil i poleg svoje vernosti i junačiva je 
velikn službu dobil od čara. Ali kad je pak 
car počel preganjati krščenike, zabvaljil se 
J n raj vilez nad svojoj služili. Strogost ca- 
rovu je on s velikom sigurnostjom obsudil. 
Za to su ga i onda v reši zaprli. Jer pak 
011 poleg svake težke muke nije štel odslu- 
piti od svoje vére krščanske, v 303-joj go
di ni su ga vmorili.

Za to je mučenik postal. Tak govori

Na to su svi od Cirkvenčica, preko k 
Strahijevim u vrt bežali, te su se pri orehu 
med ove zmešali i gore na drvo med svržje 
gledali, j li bi gde tu vevericu opazili. Na 
jedan krat Strahijev Fenek zakriči: »Ja vi
dim vevericu!« Ali to, kaj je Lenek videl, 
nije bila veverica, nego na pol posušeni, 
črni orehov list na najvišjoj svrži gore. (Kl
inah zalim zavikne Cirkvenčičev Tonček: 
»I ja vidim vevericu!« Ali on ne samo da 
nije videl vevericu, nego on niti onoga na 
pol suhoga črnoga lista na najvišjoj svrži 
nije videl, več je samo za to zakričal, da i 
on vidi vevericu, pošto se je srarnuval, da 
kad Strahijev Lenek vevericu vidi, da ju 
onda on nebi videl. Medjutim nisu samo 
dečki takovi, da od samoga pretiravanja 
nekaj vide česa u obče niti neima. Marica 
Stiahijeva je na jedan krat zavrisnula, da i 
ona vevericu vidi, a Cirkvenčičeva Janiča 
je rekla, da ju ona več dugo vriemena vidi. 
samo nije bolela nikomu povedali. Zalim 
su ju ostale dievojke vidle, za njimi su ju 
1 stare žene spazile a nazadnje i muži.

Kad su anda svi vevericu vidli, visoko 
gore na orehu, dospomenu se i pošalju k- 
gospodinu školniku, da l>i on bil tak dobar 
1 hotel svojom puškom dojli sim u vrl. jer 
je na orehu veverica. Gospodin školnik je
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legenda, da je vmoril jednoga pozoja, pak 
za to ga malaju kak na jednim lepim s 
páncélom pokritim konju sedečega mladiča, 
koj s dardum svojom kolje pozoja. Mi i 
staroverci ga za mučenika štujemo. On je 
i patron više reda h vitežkih. Još i moha
medánéi (turki) ga poznaju, gde osobito v 
Mossul zvanim turskim varašu ga pod 
Dsérdsis imenom štujeju. Mohamedanci tak 
veliju, da je četerdesetput pretrpel ognjeno 
probu. Dan sv. Juraja je 24-oga aprila, koj 
dan mesto 7 vur, več ob 8 vuri na večer 
počeju pozdrav angelski zvoniti.

Na prvoga aprila ljudi svakojačke šale 
t i raj u. Koga morejo onda prevaliti, ž njega 
se dobro smejeju. Za aprila nekoga poslali 
je jako razširjena navada. Odkod se počela 
ova šalna navada, to neznamo. Velijo, da 
razlaganje ovi šali daje ono pomešano i 
vkanljivo vréme, kője je v aprilu. Vidijo, 
da ova šala se od jedne jako stare navade 
počimlje. kada so v starim vremenu na 
početku aprila s mesne, vesele protuletne 
igre i svečanosti držali : velijo, da se po
čimlje od jednoga l\-oga Karla zvanoga 
čara, koj je naredbo dal, da se nova godina 
ne na 1-oga aprila, nego l-oga januara 
počimlje. I v ovim starim vremenu so na
vadni bili novoletni dari, pak poleg loga 
su onda ljudi v januaro apriliškoga a v 
aprilišu pak januarskoga dara obečavali. 
To jedno istimi, da áprilisa meseca so navek 
za promenljivoga meseca držali i držijo ga 
i vezda, za to i kolendarišti apriliško nebo 
zvekšinom tak rišejo, da se ono s jednom 
okom smeje, a s drogom pak plače.

[z povesti Mairjarske.
Halj#-.

(Sveti) Ladislav. (1077 1095.)

Kak smo več vidli, magjari so niso zao- 
lali vu Šalamona, zato su Ladislava zebrah 
za kralja. Ladislav ne samo, kaj je bil vi- 
težki i s jednom glavom višeši od drugih, 
nego i bogoljubneši i dobrotivneši od drugih 
On se nije predi dal okoruniti, dok se ni j

podobrikal sa Šalamonom. Ov videči, da dru- 
gač nemore bili, pristal je k lomu, samo 
kraljevski naziv i 3-u strau Magjarske si 
je zadržal. Po ovim se je i Ladislav dal 
okoruniti.

Ali nemirni Šalamon nije dugo imel 
mira. Počel je proti Ladislavomu živlenju 
vdirati, zbog česa ga je kralj vu Višegrads- 
ko tam niču dal zapreti. I od ovud se je 
hitro oslobodil, jer gda je Sv. oteč papa 
Štefana i Imro med svetce zapisal, cela 
Magjarska je svetila ovaj dan, i tak su i 
Šalamona slobodno pustili.

Kad se jr Šalamon tak oslobodil. otišel 
je vu Nemško, da prosi za pomoč proti 
Ladislavu. Ali Henrik car nije hotel više po
magali Šalamonu, zato je on k-kunom išel 
i njihovega vodju K o lesk a pohotni proti 
magjarom.

Kutesk jo i vdrl vu orsag, ali ga je 
Ladislav lak polukel, da se je sramno povr- 
nol dimo. Šalamon se je zalim požaluval 
za svoje čim*. (Kisel je vu jedno somu po
leg Pola občine, gde je kakli pustinjak molil 
za srečo Magjarske domovine.

Po snob Zvonimira hrvatskoga kralja 
so se brv a Iški velikaši ne hoteli pokoriti 
njegovoj ženi (Ladislavovi sesiri) Heleni, 
koja je brata, Ladislava, pozvala na pomoč. 
Ladislav je pomiril poka Hrvatskoga i orsag 
njihov sa Slavoniom je k Magjarskoj bil 
priklopljen

Ali kuni so se pak pobunili proti ma
gjarom. Ladislav njih je i vezda svladal, i 
da više nebanlojo niagjare, nastanil nje ji* 
vo lak zvanim Jászsági! Ovi so potlam pri
jeli krščansko vero.

Ladislav je zalim vo miru kralju val. 
držal je orsačko spravišto sa cirkvenimi 1 
svetskimi velikaši. Ovdi so oštre zakone na
pravili. (Ido samo deset zlatili vkazne. smrt 
si je zaslužil, prepovedali so, da gdo vo 
nedeljo dela, bil on velikaš ali krnel, vo 

| crkvo moral iti i svelo mešo poslušali. Vo 
j Zagrebu je biškopijo postavila Galiciu pak 
je k magjarski kroni priklopil.

Več je lak bil na glasu da ga je cela 
Kuropa želela za vodjo križarskih vojskah. 
Ladislav je radostno prijel lo. ali na veliku

došel i puško sobom dooesel te je zapilal: 
»Gde je veverica?« —  Strahi je v Lenek je 
odmah na pitanje odgovoril: »Onde gore na 
najvišjoj svrži je veverica! — Vidijo lam 
onu črnu krpicu!« I slini je prstom poka
zal na on na pol pozušeni orehov lisi. Gos- 
podin školnik vzeme puško s ramena, na- 
cilja na ono, kaj mo je Strahijev Lenek 
pokazal, i slreli. I nul. iz dreva. iz naj- 
višeše svrži štroponče odbijajoč se od svrži 
na svrž i opadne dole na zemljo črni. 
na pol posušeni orehov lisi.

Na lo gospodin školnik stepe glavom 
i nezadovoljno veli: »No lak. —  a kaj sle 
me zvali? Em to nije veverica, to j na pol 
posušeni orehov list. Zalim su i oslali gla
vami kimali i rekli, da to nije veverica, 
nego samo črni na pol posučeni orehov lisi. 
i tim se je gospodin školnik svojim šlucom 
povrnul domov, a Strahijevi su se iz vrta 
povrnuli u sobo, ali na slo'u niso našli 
cicvaru, niti pečeno hiško slaninsko meso 
a i Strahijeva srebrena urica srebrenim lán
céin je iz stene izpod zrcala, gde je na lie- 
pem zelenem vanjkušcu visela, zniknula.

Cirkvenčičevi su se lakaj povrnuli iz 
Slrahijevog vrla domov, ali dojduči o sobo 
več na stolu niso našli uiti mrvice prevu- 
djenoga m e s a ,  ai Girkvenčičkini dva svilni

robci, koji so bili najprvi gore o ladici, su 
zniknuli.

A kad so na lo Strahijevi i Girkvenči- 
čevi iz svojih kočah \an izbežali. zniknol 
je i vandravec le ga niso nigde našli.
Več je kroz sve brege i doline odjekal !

IIoHhh' Miškn na željezniri.
Ilorbec Miška so je vozil željeznicom 

iz 1'ragerhol‘a o Gakovac. Gon je vlak došel 
na prvo postajo, pila Miška konduktora: 
Jeli lo Ormož (Kriedau)?« —  Nije« - 

odgovori konduktor. Vlak leti dalje te o 
Obtuju opel slane. Miška niešlo glasnije za
pila konduktora: Jeli to sad Ormož?« —  
»Nije« -— odgovori opet konduktor. Vlak se 
opel gene i svum brzinom juri dalje le o 
bližnjoj postaji Moschganzen postoji. Miškec 
tori iz vagona kroz prozor glavo i dosta 
naglo i opet glasnije nego prva dva krat 
zapila konduklera: »Jeli je lo sad Ormož?« 
Kondokleru je ta ciela komedja pričela nes- 
nosnom postajati le otresito Miškecu odrapi: 
»Cujetc vi, ako me u miru pustile, ja vam 
povem, da smo sad na miestu, čim u Or
mož prispemo, ali me nemojle podjednom 
vašimi pitanji banluvali!«

nesrečo svili krstjanah je vumrl 1095-ga.
Po njegovi smrti ne dugo su ga svetem 
proglasili a povest ga za velikoga zove.

(l)aljo sled i.) 1.0p u r  it s.

KAJ JE NO V (Ki A ?
hojf n Jo č e /  t r i n a j s t  m e s e č o  v sp  n  in .

Ali to samo poleg velike dalinje je 
mogel na tak veliko zrasti ovaj broj. Jer 
to se v Ameriki dogodilo. V San-Francisco 
zvanim amerikanskim varašu se dogodilo, 
da jedmi devojka se posvadila svojim mla- 
dožeojom. Poleg velike naglosli je devojka 
zvon sebe došla i tak je ostala čez trinajst 
mesečo v. Gez ovo vreme so ju hranili tak, 
dii so hrano vu njo vlevali. Kad je onda 
prošli tjeden k sebi došla, pri njezinoj pos
telji je stal zaručnik, koj ju je s takvim 
pitanjem pozdravil, da na koj dan hoče, 
da bode zdavanje? Na to pitanje je devojka, 
tak veliju, odmah k sebi došla i ozdravila.

A'(*čciw n  m n  m n  t l ,

Vo Hudimpešti se dogodilo sledeče ža
lostno pri pečenje. Jedmi VVoIschein Ignacz 
zvana vdovica imela je jednoga (i Ijet sta
rega vnuka, kojega je v jednoj drevenatoj 
bulici držala. Komaj nekaj-nekaj mo je dala 
j esti-piti, nego s tem više ga je ona i mati 
delela tokla. trapila, da ga ponišli. Javkanje 
1 vriščanje deteta su višekrat i susedi 
čuli. Stvar bik sloji, da jedna Juli zva- 
na kčer ovc vdovice je nezdavnja zamuž 
odišla. Mož nije znal nikaj za to déte, kője 
j(‘ nezakonito bilo. Pak da niti nebi mogel 
zeznati lo. za to su dete zaprli i trapili, 
ne samo stara i mati, nego i dvoje neza- 
inožne, doma stanujoče kčeri. Susedi su to 
ne mogli dože trpeli, nego so prijavili pri 
redarstvo. Uedarmki so i našli lo ladieu. v 
kojoj. kad bi jo odprli, našli so i dčte, koje 
je več sama kosi i koža bilo. Okolo deteta 
je zelinje. ostanki hranah, puno s mrd oče 
bilo. Telo deteta je puno bilo s svakojačkimi 
smradi. Naj te me banluvali, ja nejdem
odovod -  je kričalo déle prama doktoru

»Dobro!« —  veli o sebi Miškec. On je 
slini posve zadovoljan. On se liepo komod 
na svojoj klopi nasloni o kot i pod mono
tonim roženjem kotačah vagonskih. ugodno 
zaspi, kak lo more samo on zaspati, kojega 

1 dušno spoznanje nepeče.

Teda negda dojde vlak do postaje Or
mož i posloji. Nitko neslane dole i nitko 
gore. »Feriig! —  Irara! - I vlak se gene 
dalje, ali o lom hipu se konduktor zmisli 
na svoje obečanje. koje je Miškecu zadal. 
Vlakovodja bode odmah signalom aviziran. 
a tak i mašiuista. Zapore pričmu odmah 
šrajfiti i vlak opet stane. Kondukter skoči u 
vagon gde Miškec još öviek sanak pravič- 
noga siliva, te mu u oko zakriči »Ormuž!

Hitro, hitro —  hodte! —  Vlak bu ov 
hip dalje išel!«

»Tak, a uda to je Ormuž?« —  pita Miš
kec zievajuč i oči si rukami luleč.

»Je. je, Ormuž!« —  otresne se kon
duktor. - »Ali sad hitro hodte van, je duže 
nernogu čekati!«

»Je, cm ja nečem u Ormožu dole slati, 
ja se vozim do Čakovca« veli posva jed- 
nostavno Miškec.

»K-bicsu. tak anda!« —  zakriči ves uz- 
rujani kondukter. —  »Kaj anda imate tim





HICHTER-féle HORGONY-PAIN-EXPELLER
L»inimentum*Capsici compos.

Ezen hirneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 30 év 
Óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csuznál, tag- 
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsólésekre is mindig gyakrabban
rendeltetik. A valódi lIorgony-l’ain-Expeller*gyakorta Horgony-liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több ki* 
sel.lx-rtékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden 
egyes üveget „Horgon"** védjegy és Kit-hter ezogjegyzés nélkül mint nem va
lódiért asitsa vissza. " *

RICHTER P. AD. és T8A.t csász. és kir. udvari szállitók, RUDOlSTADT (Thu ringta).
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K e il- la k k
(G lasur)

legkitűnőbb mázó ló-szer púim p:icll«» számára 
I nagy palaczk ára Irt 1.35 kr. I kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek slb. bearanyozására. 
k e m é n y  padló számára. I köcsög ára öOkr. I kis palaczk ára 20 kr.

Fehér ..Glasur '-fénymáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák slb. ujonnani befestésére.

I kis doboz ára 45 kr. I nagy doboz ára 75 kr 
Mindenkor kaphatók:

H e in r iv h  M ik a m  o » z ő g / n é  |

H I R D E T M É N Y .
Kzennel közhírré tétetik, hogy miután a M a gy a r  K irályi Pénzügym in isztérium , ellenőrző közegei » Magy. 
Kir. Szab. Őszi ál y sorsjáték (IV. Sorsjáték) I osztályára szóló sorsjegyeket fölülvizsgálták, azok a lőelárusitóknak

elárusitás végeit kiadattak.
M a gy a r  Királyi Pénzügym in isztérium  által jóváhagyott sorsolási terv itt következik :

Kir. Szabadalmazott Osztály'sorsjáték Sorsolási Terve.
Negyedik sorsjáték. _______________________ 100.000 sorsjegy 50.000 nyeremény.

Első osztály Második osztály Harmadik osztály Hatodik osztály I
Betét 12 korona Betét 20 korona Betét 32 korona Betet 24 korona

Húzás: 1899. máj. 18. és 19. Húzás: 1899. jun. 14 és i5. Húzás: 1999. jul. II.. 12. és 13. Húzás: 1899. szeptember 13-tól október II ig.

Nyeremény Korona Nyeremény Korona Nyeremény Korona

1 á 60000 l á 70000 1 á 80000 Legnagyobb nyeremény szerencsés I
1 á 20000 l á 25000 1 ;1 30000 esetben
1 4 10000 1 4 10000 1 á 20000 K o r o n a
I á  5000 I á  5000 1 4 15000 |  / W W i  Í W W I
3 á 2<XX> ÜÍXJO a á 3000 ÍHKK) 3 á 10000 3<HXX) 8 \  ® \  f
ő á 1(XX) ÍXXX) ő á 2000 l(XKK) ;'> á .'>000 20000 7
8 á fXXJ 4<XX) 8 á 1000 8(XXJ 8 á 2<XK) 1C>000 y r  ;i i ;IA\

30 á 300 ÍKXX) 20 á .rXXJ KXXX) 10 á 1000 100(10 n íllllO )
rx> á loo rxxx> oo á aoo ihooo 70 á r>oo 3.*>ouo . . . . . . . .

2.>00 á 40 i '1 faXK> 3900 ú HO 312000 4900 ,i 130 1*37000 1 <>00000 600000
3000 nyer. Kor. 240(8M> 4000 nyer. Kor. 477<88> őooo nver. Kor. 808000 2 1 100000 ÍOOOOO

-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- .̂i. I ú 200000 200000
NnCg*yf dJn ?SZtá,y DÖtAdÍo ° sztály Í1  l A 100000 100000Betet 40 korona Betet 32 korona g-S j íinn(m nwwwl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Húzás: 1999. auguszt. 2. és 3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Húzás: 1899. aug. 23. és 24._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^  , A&

Nyeremény Korona Nyereméyn Korona f 'l 2 á 30000 60000
1 á 90000 I á 100000 \ i  3 a 20000 60000
1 á 30000 1 á 30000 f i  2 0 á 10000 200000
1 á 20000 1 á 20000 £5 r>0 a ‘ 900 250000
1 á 15000 1 á 15000 « í °0  á 2000 800000
3 á kxxxj :kx«xj 3 á i(8MN> snom 720 á 1000 720000
b sss sas sí ks sas »«» «hhk>«

10 a kxx) íoooo io A looo U8MM> - /800 4 200 5560000
7o a r>oo arxKX) 7o & 'xx) 3fxxx> "TTTTTTTTTT . , . . „ —

jjixjo â no 003000 jkxxwt 2(8> 78(xxx> 30.000 nyer. es jut. Kor. 9.550.000
4 00 0  nyer. Kor. 9 3 4 0 0 0  4U K ) n yer. K or. 1 06 10 0 0

Az I. osztá ly  húzása 1899. évi m ájus 18 és 19-én lösz. A búzások a M a g y a r  k i r á l y i  e l l e n ő r z ő  h a t ó s á g  és  
királyi közjegyző je len létében, nyilvánosan  történnek a vigadó lőrinciben. —  Sorsjegyek a Magy. Kir. Szabadalm azott Oszló lysoi>- 
játék valam ennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1899. évi április hó 16-án. . .  „ .  0  , , , . .  ~
M a g y .  K ir .  S z a b a d a l m a z o t t  O s z t a l y s o r s j a t é k  I g a z g a t ó s á g a .

792 i - i  h á n y n i .
N yom alott F ischel Külöp (S lrau sz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán
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