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K U L O N F E  L E K .  | Csáktornya nagyközségben az 1902. évi or-1 fa r th-féle »Syphonia« szőllővessző-permetezőin i  1 j

, szagos vásárok a következő napokon tar- számára egí. a csap és szórócsö közé iktatandó
— Karácsonyra minden I. olvasónk- tatnak rne«: 1902. év február hó 3-án kl3 készüléke készítettem, mely teljesen megfelel

nak, előfizetőnknek, munkatársunknak igaz hétfőn; márczius hó 24-én, hétfőn; junius hó keverékéi penn-nezL* széjjeV A s^őbíTkdépő 
szívből boldog ünnepeket kívánunk. Legyen 80-án, hétfőn; augusztus hó 4-én, hétfőn; luib, pohárban felfogva, teljesen tejszinünek látszik
egészség, békesség és boldogság minden október hó 18-án, hétfőn; és november hó és csak hosszabb állás után válik szét.
házban! 25-én kedden A Syphonia különösen alkalmas e czélra,

— Beiktatás. A légrádi ág. hitv. ev. ‘ 1_ Mindenki tudia meg hogy a lég- ™rt önműködő lévén az egész ügyeimet a szóróért
hitközség mull hó 17-én tartotl közgyűlése biztosabb szer különféle gyermekbetegségek i^ .n e t'a  gyároIna°k e 'cróh 'a^^ngedn t'^y^fő  
alkalmával Bors Györgyöt választotta meg (vérszegénység, angolkór, skrofulözis, tüdő- permetezőjét kiegészíthesse vele.
lelkészévé. Az uj lelkész ünnepélyes beikta- vész) keletkezéseinek elhárítására a Zoltán- Készülékem elve, hogy a nehezebb fajsúlyú 
tása f. hó 8-án ment végbe. Ezen lélekemelő féle csukamájolaj, mely teljesen szag- és viz a könnyebb fajsúlyú petróleumot egy ugyneVe- 
ünnepélyre úgy Légrádról, mint a vidékről Anélküli, lápereje nagy és könnyen emészt- Ievezetö ríszén alkalmazón tartány-
számosan érkeztek. Az ünnepélyes beiktatást helö. Üvegje 2 korona a gyógyszertárakban w Kgy sárgarézből készült, mind a három végén 
Németh Iái vécsei evang. esperes végezte, — Muracsánybon f. hó 19-én éjjel a kúppal záró csatoló-karmantyúval ellátott T-cső 
ki szép beszédben, méltatta a hü pásztornak korcsmában néhány ember borozás után közvetlenül a Syphonia csapja mögött kapja a 
hivatását s beszéde folyamán átnyújtotta a szokás szerint összeveszett Az egyik kést nagynyomású vizet és ennek legnagyobb részét a

beifl̂ ' : ! kZ l t a “ i ’T S  IT T  elö és kéí T bfrl, tösnzeszurtÜf I f í T t ó M  “gh“ eis lnlközségi pecsétet s végül a beiktatott Ezek egyike másnap este belehalt a sebebe. a |eftílé vezető Cső végére illesztett petróleum- 
lelkészre s a hívekre Isten áldását kérte. \  kés felhasitolta a basát és a belét, tartályba. Kgy, ezen utóbbi vízmennyiségnek meg- 
Az egyházi ének elhangzása után az uj Orvosi segítség hiába valónak bizonyult, felelő petróleum-mennyiség most az említett kis 
lelkész gyönyörű beköszöntőt mondott. mert az ember kiszenvedett. A másik pedig csövecskével párhuzamosan fölfelé és azután térd-

— • * * * ■  w * >  * » « *
szerdahelyi magyar allam vasúti elöljáró korcsmából távozni. A hőst másnap a zsan- kék a |efe|é veZtílő Cáőbe vannak forrasztva, úgy, 
eljegyezle Korpics József helybeli vasúti al- dárok bekísérték »illetékes« helyére. A gyil- hogy az utóbbinak egyéb nyílása nincsen, 
kalmazolt kedves leányát Alojzia kisasszonyt, kos Tiszai István rovott múltú egyén volt. Hogy azonban petróleum és viz mindig meg-

— Kinevezés. A belügyminisztérium A karácsonyi bevásárlások. A kereskedelemügyi határozott arányban legyen, a kupaUku végre záró-
ideitdenes vezetésével 'megbízóit miniszter- nhniszter megengedte, hogy ez évi deczember 22-ére és lemez van forrasztva és ennek közepébe a térd-

1 -I r o ó ia n , . , , , , . ,  v i.e.ei oM ,» |.an .M ,i 29-ére eső vasárnapokon a vasárnapi munkaszünetről szóló alakú kis petróleum-csövecskének vége forrasztva,
elnök a Csáktól nya-Vldek. anyakönyvi ke- Wrvéliy végrehaj J  „.„delének 11 a. 2., 3., 4. és 6. pont- mig a nyomó viz számára három fúrás van al- 
rületbe Mannovics berencz jegyzői írnokot jai a|all ernlitelt ipari ég kore6kedeimi telepeken az ipari kabnazva a petroleuin-nyilás körül. Azonnal lát- 
anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. munka, illetőleg az adás-vevés egész napon át végeztethessék, ható, hogy ezen nyilasok keresztmetszete halá-

— Jótékonyság A helybeli jótékony- — A bika-áldomás. Sok mindenféle rozza meg a petróleum és viz közötti arányt.
nőegyesülel téli nagy segélyakcziójat az el- adás-vevés szolgáltatott okot arra, hogy az n T T ia ts ró U lf  m eireuTkf
mull hél folyamán kezdte meg. Ugyanis a emberek áldomást igyanak, mert csak akkor szo'rilást ési!je|ni é's ., viz kiön,és* ulán ujra llleg 
múlt pénteken délután 8 ovodai. ló köz- sikeres és érvényes az adás és vétel, ha a jtíhel tütteni. A kapcsoló nyilásgyürü ólomfényből 
ségi népiskolai, 1 gyakorló iskolai és l sógorok, komák, szomszédok és jóbarátok és glycerinből készült ragasztóval erősen rá van 
polgári iskolai tanuló meleg lábbelivel lelt száraz gégéjüket egy kevéssé megnedvesit- erősítve. Ajánlatos egyáltalában nagyobb tarlányt 
ellátva. Egyúttal 20 városi szegény számára hetik. Az ily áldomások pedig rendszerint a néni választani, hogy a kezelés könnyebb maradion.
I űzi (a oszlatott ki. közérdek csorbításává! járnák. — Grunner beá|ló lörésveszély miaU bádogtartányt venni,

— Közgyűlés. A Csáktornyái keresked. Lajos, vármegyénk közgazdasági előadója a mjvej a petróleum felhasználását iger. jói felé- 
kaszinó e hó 2b-án karácsony másodnapján f. é. deczember hó 10-én tartott közig, ülé- merni azon, hogy a permetezett hab már .nem 
d u 8 órakor tartja rendes évi közgyűlését, sen egy érdekes esetre hívta fel a közig, tűnik tejszinünek. Sudár fákat létráról permetez -

— Esküvő. Ileinrieh Miksa tekintélyes bizottság figyelmét. E szerint Zalavármegye úgy lehetne hosszabb szórócsövei
kereskedő leányát Viktória kisasszonyt ja- több jutásában azon légi szokás di\ik még ^ kjs k̂ SZij|(yk minden nyomó-szivattyúhoz
uuár bú (>-án vezeti oltárhoz a helybeli mindig, hogy a községi apaállatok eladásával illeszthető, még a vízvezeték tömlője és fecsken- 
izraelila imaházban Pogány Ernő a »Fon- vagy beszerzésével megbízott községi elől- dező-csöve közé is, mely utóbbinak szórócsővt 1 
ciére« bizlosiló-intézet nagykanizsai titkára, járók ily alkalomkor a szokásos áldomás kellene ellátva lennie.

— Színészet Stridón. Mészáros János ivast megtartják, mely magnum áldomások A,™nl niar ,n',ndotlarr. a keitek Mayfarth. ' . . . .  . .... f, . . . Ph. és la. ezégnek Majna melletti Frankfurtban és
színigazgató es recitator vezetese alall több költségéi a bika eladási arából mennek . i^csben adtam át, amint egyáltalában a kártékony
tagból álló színtársulat telepedett le néhány vagy pedig a bevásárlóit bikának vételárá- rovarok kipusztitása érdekében annak készítését
előadásra községünkben. A halárszél haza- koz cgatoltalnak. Ezen abusus beszüntetésére szabaddá teszem. De mindazonáltal kívánatos, 
íias érzelméről lesz tanúságot az, hogy Stridó nézve a következő határozati javaslatot kéri hogy a kivitel szakszerű legyen, mivelhogy a fúrások 
és vidéke intelligens, sőt polgári eleme is, a eltagadni: mondja ki a közigazgatási bizolt-
társulatot e nemzelistgi \ idek< n teljes meg ság, hogy a községi elöljárók ezen vissza- űrágittassék szükségtelenül szabadalom vagy véd-
elégedésére támogatta. Bérletüket még mii-Ülés további gyakorlásától szigorúan eltil- jegy által, miáltal a beszerzésnek és a kártékony
kedvelőkkel támogatott két előadással is I tassanak. ezen tilalomról közigazgatási utón rovarok kiirtásának lehetősége csökken, 
megloldollák. Színre kerültek a többek kö- és az apaállat-vizsgáló bizottság utján is Goethe R királyi országos gazdasági tanácsos 
zött: Tündérluk Magyarhonban, Szalámit., é rth e sse n e k  Grunner inditványát a hi-
Csókon szerzett vőlegény. Egy kis vinar, zottság elfogadta. mellett) a fennti közleményhez a »Mittheilungen
Petőfi halála s több franczia vígjáték. — Ki akar egyéves önkéntes lenni? BLo- (,ber obst- und Gartenbau* (Közlemények a

—  Deákok Öröme. A f. tanév első nyara van olvasóink között több fiatal ember, ki gyümölcs- és kertmivHés köréből) 1899. évi 3. 
nagy szünideje, a kedves karácsonyi vaká- »""ak •* # «  tanulmányait félhenhagyla s így a gsámában ezt Írja: l.ossen dr. ur szíveskedett a

. . .  . .. . . . . . . .  . , An.\\r lerhes katonai szolgalatnak néz elébe javítással ellátott permetező-készülékét bemutatni
ezio beköszöntőt . K .^( ta . i< By t Debreczenben már évek óta sikeresen működik az és én saját tapasztalatomból megerősíthetem, hogy
repeső szívvel várja a luigv napot, a mikor j országszerte kitűnő hírnévnek örvendő l.ichthlau petróleumnak vízzel való keveredése a képzelhető 
az édes szülői otthont újból megláthassa Alberl-féle miniszlerileg engedélyezett katonai elő- legtökéletesebb módon megy végbe; a folyadék 
Városunk tanintézeteinek tanulói a mull hél készítő tanfolyam (lanbizoltság; eddei Draugentz tejfehér és kitünően porzik széjjel. A munkás egy 
fnlv imiin vóoe7t,>k i karácsonyi szent evó- •,^nos nV- 1,1 kir- honvédezredes és Mayer Adolf kézbe veszi a petroleum-palaczkot és egyúttal 

. ,  *. ... • fmibSUénző- rs> ^rn,,?y) ,nelyben azon ifjak, kik még igazgatja a szóró-csövet. Minthogy a Syphor.iánál
nast es  á ldozás . * c . < I sor alatt nem állottak, foglalkozásukra és élőké- nincsen szivattyúzás, a munkásnak mindkét keze
in tézel ifjúsága már a tegnapi napon meg- SZj,ltségükre való tekintet nélkül rövidesen meg- szabad és felváltva használhatja, 
kezdte a Karácsonyi szünetet, mig a többi inté- szerezhetik az egyéves önkéntesi jogot. Pelvilágo- Kössen dr. ur találmánya az ilyes készülé
zetek tanulói csak a holnapi napon kapják ki sitást' és prospektust készséggel küld Lichtblau kek fontos javítását jelenti és jelentékenyen 
•tz érlesitőket melylyel _ a jó  tanulók — Albert igazgató Debreczenben. olcsóbbá teszi a kártékony rovarok ellen foly-
bizonyára sok örömet szereznek a szülök- „  _ , . (»["Uku^elmet, mm igy a küUségesparoleum-
U y a«« K n Z » fl Z íl a  8 íl f f .  emulziók fölöslegesek. Különös köszönetre méltó a
nek. A holnapi naptól kezdve aztan az edes készülék gyártásának szabaddá tétele.
szülői otthon a deákok vig tanyája lesz. Legújabb szer a rovarok, a vértetü és a =—----  , ...... ■
A karácsonyi vakáczió bezárólag január hó gyümölcsfákra kártékony összes rovarok kipuszti- Felelős szerkesztő:
2-ig tar., mely után újtól megkezdődik a K A R G I T  A I J ú Z  S E  F .  j
nagy munka ideje. YViesbadenben. Azon értekezések által indíttatva, Kiatió ős laptulajdonos: #  J

— Országos vásárok. Csáktornya nagy- melyek a .értetünek szélporzott petróleum-és viz FISCHEL FÜL0P (STRAUSZ SÁNDOR.)
község elöljárósága közhírré teszi, hogy keveréke által való pusztítását tárgyalják, May- -------------  <



Vu Čakovcu 1901. 22-ga decembra Broj. 51.XVIII. tečaj

Sve pošiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo: MEDJIMUAJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor
Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj5 koštaju 20 lili

S i S 1'i otenane na h0rvat9k0m 1 ma<»ar5k0m '82iku iz,azeči drUŽWeni’ Znan8,Veni 1 Povučllivi ,lat “  Puk Obinane se poleg pogodi,,,
pošiljau. Izlazi svaki t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu sv a ku  ned e lju . ' računaju.

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

K Božiču.
Blizo dvé jezere Ijet je več, da je Au- 

gustus rimski cesar dal zapoved, da se svi 
ljudi popišeju, koji živiju pod njegovom ob- 
lastjom.

Jer pak su Marija i Jožef iz Betlehema 
bili — tak veli sv. pismo — išli su dakle 
vu Betlehem, da se tam daju popisati.

I vu toj dobi se je pripetilo, da je Ma
rija, koja je čista bila od gréha, porodila vu 
Betlehemskoj štalici onoga, koj je od véka 
bil, te bude do véka vladar neba i zemlje. 
Vu štalici ga je rodila.

Kak kratek je bil njegov zemeljski put! 
Pak ipak, kak vnogo i vnogo je on včinil 
čez ono malo vréme, dok su ljudi imali ta- 
kovu sreču, kaj su ga sa očmi mogli videti. 
Oh kulike sreče. Miloga Jezuša, koj je na 
ljubav Boga i bližnjega vučil ljude, koj je 
navčil ljudi trpeti, ako su nekrivo sudjeni. 
Pak onda jena  zadnje i sam trpel i vumrl 
je, da odkupi čoveka, te mu nazad da ono 
kaj su prvi roditelji zbog gréha zgubili.

• To sve samo Bog more včiniti!
Narodil se je. Po noči kad je mirna ti

šina bila zvrhu Betlehema, onda se je na
rodil vu jednoj štalici blizu varaša Jezuš. 
Sve je mirno bilo. Samo zvrhu ove štalice 
su se čuli glasi:

»Dika Bogu na višini . . . i t. d.«
Angelci su spévali to. Oni su dali naj-, 

prije čast Gosponu neba i zemlje.
Blizo dvéjezere Ijet je minulo več od 

onda. Pak evo kaj vidimo! Svako Ijelo se 
čuje glas iz ustah pobožnoga puka, pésme 
kője slaviju neizmernoga dobroga Boga, koj 
je odkupil svét.

Kak se je iz anglelovih vustah čula 
pesma, tak se i sada čuje. Puk si na jeden 
čas hiti iz sebe svakdašnje skrbi, veseli se 
skupno, veseli se narodjenju Jezuša.

Samo Bog je mogel tak vlasten biti, da 
mu je njegov spomen i vu sada šnjim pus
tim svétu obostal.

Jer sada, da se čovek strašno mora bo
riti za život, kak mu lépő dojde jeden takov 
dan, kada se more zmisliti:

— Im ja sam netrpim, evo mali Jezuš 
je taki pri porodu trpel! — Te prosi Jezuša:

— Ostani med nami mili Jezuš, te nam 
i na dalje briši suze!

— L. R. J. —

Plebanuš mrtvih.
»Tko ide zmenom?« — Ovak pitam 

moje štovane čitatelje, a oni svi, kak izjed- 
nog grla, zaviknu; Ja! — i ja — i ja — 
a na zadnje se i iz zapečka oglasi stari Fi- 
jal, i sad je sve zajedno vodim med briego- 
ve u malo selce, kam po lielu zna i puno 
varaščancov dojti, da se naužiju friškog zra

ka. U tom selcu je gospodin plabanuš pre
povedal po nedeljah i svetkih mužike i ple- 
sove obdržavati, pak dečki zato od onud ra
di idu u jednu uru odeljeno, a više metrih 
vuz brieg višeše selce, gde je drugi plebanuš 
i nebo bliže, a uslied toga i Bog milosti vi j i, 
jer drugčije bi gospodin plebanuš i ovde ples 
prepoviedal.

U tom anda selcu ples nije prepovedan 
ija  vas anda sve skupa tamo vodim i pre
puščam vam, da se svaki po svojoj volji 
zabavlja.

U tom selu bil je mnogo liet na fari 
gospodin plebanuš, koj je zajedno sa svoji
mi farniki tu i ostarel. Kakli mladi svešte- 
nik, takaj rodjen med bregi kak i njegovi 
farniki, došel je onamo pun mara i ljubavi 
za plebanuša, ali i pun viestine u poznava
nju ljudih.

Na hitro su ga farniki obljubili. On je 
u njihovom narečju prodekuval, odpraščal 
je poslie ozbiljne opomene u spovedalnici, 
pomirival zavadjene zakonske pare, podži
gal utrnutu dečinsku ljubav naprama rodi
teljem. On je bil najveseliji na svatbah, a 
najvieštiji utiešitelj zdvojenih pri grobu. On 
se je znal na kuglani kuglati, bolje, kak nit
ko u cieloj okolici, a razne kartaške dosko- 
čice je bolje poznal, nego i koj pravi, od 
meštrije kartaš. Ako se je u farofskoj ku
hinji pojavilo pomanjkanje mesa, to si je on 
znal sam u bregoviloj šumi srnjaka ili zaj
ca ili jelena priskrbeti, i jednom riočju bil 
je plebanuš, kakov bi svaki moral bili.

A kad je ostarel i odnernogel. prosil je 
da nasliednika, pri kojem sije opet izprosil, 
za je u jednoj sobici na farotu i nadalje 
ostal pak si i k nasliednikovom stolu, uz nez- 
natnu odštetu, sedal. Njegov nasliedmk se 
je tomu dapače veselil, jer su mu staičevi 
tolnači baš bili i potrebni, a k lomu se stari 
gospodin nije nikaj u ostale farne poslove 
puščal, a u cirkvi mu je, koliko je najviše 
mogel, pomagal i ga lehkotil Stari gospo
din seje najradje mrtvimi zabavlal! - J e r  
za farofom su male šlenge vodile malo vbreg 
gore na groblje Za cirkvorn na brežulku bila 
je načinjena iz lel vi li sienica, obraščena ze
lenilom. Simo gore je po liepom vriemenu 
svaki dan dohadjal stari gospodin te je u 
prijaznoj sienici svoj breviar čital. Iz ove 
sienice se je moglo jednim pogledom cielo 
groblje pregledati, pak je zato stari gospo
din znal, tu sedeči, zmrmlati: »Pri živih ste 
misvečeničtvo uzeli,sadsam plebanušmrtvih.«

Tu je on anda vodil svoje duhovno pas
tirstvo, pak kak jc tu mnogi počival, koj je 
sa starim gospodinom odrasel, kojega je krs
til, vienčal, i do groba sprovel, to su mu svi 
bili takov i poznanci, da je pri pojedinem 
grobu sa njegovim Stanovnikom spomenke 
vodil i mu novine iz okolice pripovedni, kak 
da bi ga ov tu počivajuči čul i razmel.

Danas je baš liepo lietno vrieme, sv i 
grobovi su zeleni i puni cvietja. Tam dole u 
dolini zubači dievojka pokošcnu travu, kad 
se na jedan krat iz bližnje šumice veseli 
»juhušak« začuje; dievojka lievom rukom 
vrh očih pogleda k onoj strani, a desnom 
držeča rubac, mahne nad glavom ovim, za 
znak, da nema pogibelji, na što se opet »ju- 
huhu« začuje, — ali sada več bliže. Tiho 
posmiehavajuč je stari gospodin u sienici za- 
klonjen, u poštenoj nakani zaljubljenoga para 
dole u dolini opažaval; svog breviara je dr
žal u skoplenih ruka h a lice mu je bilo pos- 
ve zadovoljno preobraženo.

Po malo se obrne proti grobu na des- 
noj strani sa željeznim križom. »No, kaj ve
liš na to Blažinčička« — mrmla proti gro
bu stari gospodin, — kaj veliš na lo, tvoja 
kčerka tu dole liepo tiera!«

»Na sienokoši misli na dragoga, mieslo 
na liepu marhu u Stali doma, koia se več 
veseli na sočnu krmu. — No, ali — Bla
žinčička, slobodno samo mirno leži u tvojoj 
Skrinji tu dole. Kčerka li nije zlo izabrala. 
Glavak Jožek je dobar dečko od dobrih ro- 
diteljah, a liepo uredjenoga giunta dobi la
kaj Pet krav, četiri vola i nekoliko junčo- 
kah, a tvoja kčerka pak več ima sve za 
zdavanje pripravljeno, em si joj sama još 
za života komad po komad priredj i vala. Ti 
sirota! Da ti gospodin Bog nije dopustil tak 
dugo živeli! — On več zna, zakaj li nije do
pustil, naš predobri gospodin Bog. Je, je, sa
mo liepo mirno spavaj tu dole u tvojoj Skri
nji.«

»Sada moram malo Kubanca posietili, 
več me dugo nije pri njem bilo«. Pazlivo, 
kratkimi koraki otide stari gospodin okolo, 
te na onoj strani prijednem grobu postane, 
desnicom groba blagoslovi i po tiho zmrm- 
Ija: »Rcquiem aeternam dona ei Domine et 
lux perpetua luceal ei! — Guješ Kubanec, 
nemoj se u grobu obrnuti, ako ti nekaj' no- 
voga povem. Tvoj sin je šumu prodal. Iz 
počelka sam se presenetil, ali potlam sam 
previdel, da je pravo učinil. Premisli si, do
bil jc za drevo deset jezer gotovih novac! 
Kaj veliš na to, kad bi mogel govorili. Ču- 
ješ Kubanec, ti si uviek govoril, da ti je šu
ma vriedna do šest jezer forinti, a tvoj sin. 
je dobil za nju deset jezer i cirkvi je od* 
mah prikazal posve novo mešuo odielo. Je 
je, dobar je to dečko, tvoj sin!«

»Bog stobom Janiča!« — pozdravi sad 
polag stoječega, cvietjem nakičenoga groba 
— »Bog stobom! — Ti se, jeli, nisi još pri
učila tvojoj tiesnoj komorici. — Ležiš to sto- 
prv četiri tjedna. — Tvoj Franček je još ves 
zdvojen i žalosten, a to tim više, jer se nem
re nikómu pritužiti. Je, je •— tak je skrov* 
notri Ijubavju. Ja sam vas obodva po nosu 
poznal, kak ste jedan u drugoga zaljubljeni, 
a drugi nitko o lom nije nikaj niti slutil
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c . , , , ,  u nebo »i visi kip Majke božje a pred njim kleCi
»biromaški Bartolec« — zdehnul seje Akoprem je stari gospodin toga napisa njegova mati: »Oh presveta dievica. Ti jedi- 

stari gospodin — »Strast za divljačinom. znal več i na pamet, kad je došel do kri- na znaš, kak sam se trudila, mučila, skoz- 
kakti zverokradicu te je dopelala sim. Hvali ža pročital gajeipak cieloga od rieči do rie- nuvala i trapila za svog sina, da ga izško- 
Bogu, da tvoja kugla nije pogodila jagara i či, zatim je kakti milujuči, zdenoga mramo- lam. — Ne, ne tak me Bog neče kaštigati, 
li bi ljudomorcen bil postal, ovak te je ja- ra pogladil rukom, a onda se je prignul te da ga nebi videla pri oltaru svetu žrtvu pri- 
garova kugla pretekla i velikoga te grieba, je sprešani i suhi snopič cvielja skup sa čet- kazuvati. — Fomozi, pornozi nebeška Mati, 
najme ljudomorstva, sačuvala, te si ti moral verolistnom detelom položil dole na dievoj- pornozi!« — Ovak je u driemu videl svoju
ovak tvoju strast za divljačinu, životom pia- kin grob. I sad se je pričel opet po navadi mater — baš tak, kak je to prije petdeset

spominati: godinah izbilja se dogodilo, i sin ves potre-
Pri jednern dečinskem grobu se sad za- >Gog stobom moja draga Trezika! — sen digne pred kipom kliečeču si m ater,— 

ustavi: »Cuješ Rozika, meni se čini, da si Gledaj, ovaj snopič cvietja, sam tam na sie- on je blied kak stiena a oči mu se kak u
ti od samoga nebeskoga veselja ov sviet pos- nokoši za Sumicom nabral, gde smo se mi zimlici krese. »Neplači draga mama, ja ho-
ve zaboravila. Ja ti nebi niti rieči rekel, da dva °d ljubavi i života razstali. I taki polag ču postati svečenikom!« 
si tu pri nas na zemlji, jer o stvarih. oko- sam naše* ovu četverolislu detelu. Četvero- Duboko se zdehne stari gospodin u snu 
jih hoču stobom govoriti, takova mala die- lista betela nosi sreču — vele ljudi — mo- tam na klupi u sienici. — I opet mu done
ča ni št nerazmu, ali sad si angelek, a to je guče, da je istina. — Danas je od onog da- se senja pred oči prostranu sienokošu kraj
nekaj drugo. Nuder ti pri predragoj materi na na sienokoši za šumicom tam, petdeset šumice, samotnu i tihu, samo mali potočič
neba zaprosi, da tvoji roditelji zibku iz na- godinah prošlo — dugih i dugih petdeset go- je žuboril na rubu iste a sve okol o njega
hižja opet dole u sobu donesu. Je, je, ar diuah! — A kad siti umrla draga Trezika, su rasle »potočice» (mali modri cviet). Mladi 
drugač nebude dobro. Japek ti idi uviek u ia sam dragoga Roga svake godine prosil, dijak je Treziku u pojasu objetu rukom dr-
krčmu, a marna k susedam na klafranje. 1 da me k Sfíbi vzeme, jer kaj ču ja tu do- žal a svoju glavu je spustil na njezino rame
za to bi moral njim onak jedan pravi Kri- na l°m svietu slakovim srdcem punéin le se je žubko piákul. — To je bil pogreb 
čipeter u zibku dojti, za da malo posla do- ljubavi zatobom — za mojom dragom Tre- na sienokoši! — Ovi mladi su obdržavali 
be i se više doma drže.« — Odhadjajuč od zikom, srdcem punern ljubavi, koja je za me sprovod te su tu pokopali svoju ljubav i 
groba se još jedan krat obrne i prstom se grešna. I ovak je godina za godinom pro- sreču. —
Ijubezno grozeči i ljubko se smiešeči veli:,laz'la a Ja sam moral trpeti. Sad evo naje- Voljko je dievojka gladila rukom plave
»Ali čuješ Rozika, dam i nezaboraviš na loj d en krat četverolista detela med cvietjem, lasi dragoga a zatim mu seje  lagano iz ru-
jer bum te drugač svetomu Petru lužil a on k°j° sam za te bral, kak navadno svake go- ke odvinula. Sada natrga jedan snopič po
te onda včekne za vuha!« dine — nikada ju još do sad nišam našel točicah te ga razdieli na dvie male polovi-

— ljudi vele, da znači sreču — na jedan nel jeunu polovinu zatekne mladomu dijaku
* * * krat četverolista d e te la !-------- O Trezika, za gumb na kaputu .a drugu metne $ebi na

iri(5_ . . .  .. , , . .. da bi ti čula, kak veselo ov hip moje siro- prša — na srdce, zatim ga obima rukama
' 1 .  i “  ? ? ,  "°  milSko srtlce tnC kilk da bi kPkov, sreiu obvine za vrat te ga kužne na usta. -  Du-

fa 7 s  H ao , r r k. , r  '.P° ' iz ««»*d“ tulilo, -  h,n hm, četverolista de- go ga je ovak aa vrat držala, te mu u Oči
rinilo ili se i/ R. ir‘ go( me se je iei;it — Trezika, draga Trezika! Mozhil me gledala, u vierne oči viernog dragog, a on- 

J " t v e U . : Z o d^  ^ 8  vze-  k-sebi!« -  Suze su du mu je po Uho zašapta.a: »Nezaborav,

r i ° d’ ~  “ W o ,  n o , . .  -  korakom se je
J • , • j nh i Hn eg,,lV  M )0 Gože, ja Te liepo prosim!« Lagano je dalj i vala, žalostno spušlenom glavicom na
sim p*m Ril ^  ^  ' V 0’ s:‘d stupal od groba prama sienici, gde se P»‘sc, po staži sienokoškoj prama šumici te
kak u betu J0S SVG 2 Je k svoiemu navadnomu stoleku na klup je za kratko vrierne i u njoj je nestalo. Di-

'' " s(d; skloplene ruke je metnul na svoj od- jak suznimi oči za njom gledajuči, pogleda
Ljudi su na hrpe dobadjali na groblje, prti breviar te tiho moleči je samo ustnica- j°š jedan krat na cvietje na grudima led u  

te grobove svojih kitili vienci i cvietjem te mi gibal. bokim uzdisajem neslane i njega na drugoj
sviečicami. Za staroga gospod ina plebanuša, \z doline se je gore čul šum potoka i strani sienokoše. 
je današnji dan bil osobito svečani dan. I klepetanje melina a u bližnjem lurnu je ni- * . *
on se (e našel na groblju te je pomagal o- halka ure svojin, .lik tak« kakti kapelmajs- Sunce se je pričelo spuščali za brdina- 
voga .1, onoga groba k.l.t, (.roba zv.erokra- |or davala laki tako, da je sve skupa sači- mi u more, te je  po navadi farofska služki- 
d,ce Bartoka je nnkilil svržičkom bora. Tiš- njavalo jedmi mužiku, koja je na izmuče- nja donesla gore staromu gospodinu njego- 
ar /d e  ar, koj je staroga gospodin« pr, dre- noga staroga gospodina, sedečega i moleče- vu južinu, šalicu kave i komad kuglufa Več 

lu našel, je rekel. »No, na dvie deske i Ion- ga n sienici tako ugodno dielovala, da mu se je veselila na ljubezne rieči i hvalu, ko- 
ček farbe m' se bas nije zišlo velečastm 0(» je ugodni san navlekel na oči i on je ju če iz ustah dragoga staroga gospodina 
gospodin, z;i da črm Bartolec nebude moral „nde sedeč zadriemal. IJ driemanju su na- čuti — Baš je hotela gospodina sa navad- 
bez križa u vekivečnost spati.« stupile senje, koje su mu sad njegov prošli nim »Hvaljen budi Jezuš Kristuš i Marija«

Zvonovi su sad zazvonili prvi krat, bilo život pred oči donušale baš onak, kak je od pozdraviti, dok je južinu na stol metala, kad 
je med poldanom i jednom urom. Zvonovi mladosti izbilja tekel: se na jedan krat sva prestrašena osupne,
su sad zamuknuli i posietitelji grobovah su Liepi lietni dan! Mladi dijak stoji nas- Brzo si šaku metne na usta, kak da se bo- 
otišli domov, za da pod večer opet dojdu i lonjen na zidu, kojim je ogradjena cirkva ji, da joj se dihanje čuje te prestrašeno gle- 
grobove rozsviele. Ü svojoj sienici je stari le čeka konac nedeljne službe božje. Ljudi da staroga svečenika u bliedo mu lice i sta- 
gospodin, kak navadno, sedel sa breviarom leda negda idu iz cirkve; naprvo dečki, ko- klene oči. Na glas zaplačuča padne dievoj- 
u ruki, te je žalostnim posmiehom preko ji pred cirkvom odmah u dva reda stanu, ka na koliena: »Jezuš Marija! Naš predragi
grobovah gledal. Konačno se iz svoje klupe kroz koje budu morale dievojke. — Ljudi gospodin stari plebanušsu u m r li!« _____
stane, odpre breviar, med kojega listovi je su se več prilično razišli, ali mladi dijak slo- »Ave Maria! Gralia plena!« — zazvo- 
bil mali snopič cvielja sprešani i jedna de- ji još uviek na svojem mieslu. — Konačno ni u lom hipu zvon u famom turnu, a glas 
telja sa četiri lista. Polagano je sad koracal izide iz cirkve Trezika Gornik, liepa cvetu- mu se je razlegal daleko na okolb do cie-
preko nakičenih grobovah tam k-onomu gro- ča dievojka kak ruža georgina. Prste si zrno- loj d o lin i .................... ....... ....
bu na vuglu kraj kapelice, koj je imal kri- či u svetilnici le se prekriži. Zatim stupa Emanuel MCellmj*



KAJ JE  NOVOGA?

S rečne sve tke  že lin o i
Svim našim poštuvanim čitateljem, pred- 

platnikom i navadnikom želimo srečne bo
žične svetke! Naj bude zdravja, mir i sreča 
vu svakoj bivši!

Njegovo Veličanstvo k ra lj p r i sv. 
otcu papi.

Kak više novinah piše, Njegovo Veli
čanstvo bude pohodil taljansku kraljevsku 
lamiliu vu Rimu. Iz te prilike bi rad kralj 
i sv. otca papu pohodil, ali jer je papa né 
navaden primiti vu Vatikanu one katoličke 
vladare, koji na pohod taljanske kraljevske 
familie dojdeju vu Rim, zalo sada Saéchen 
deputat vu Vatikanu je dobil od našega kra
lja na to oblast, da izprosi pii sv. otcu pa
pi, da našega kralja zato ipa k prime.

Venčanje nadherceginje E lizabete .
Poleg jednih novinah i mi pišemo, da 

bude zdavanje kčeri pokojnoga kraljeviča 
Rudolfa nadherceginje Elizabete, sa VVindis- 
griitz Otto hercegom 1902-ga, januara 28-ga 
Zdavanje bude vu bečkoj Hofburg-József ka
pelici.

Vu tru g i vu Am eriku.
Reck János zvani malarski detič bi svi- 

kak bil rad vu Ameriku idei, ali nije imel 
penez, kaj bi se peljal. Zato se je nekaj zmi- 
slil, vu jednu trugu se je dal zabiti i tak se 
je dal gori deti na banhofu. Šestnajst dni 
tak je putuval. Kad su vu Ameriki trugu gori 
zdigli, su glas čuli iz nje. Reck. kak je to 
pred redari povedal, je za vodu prosil po 
nemškim. Vu trugi su našli jeden kofer, kaj 
je Beck sa vankoš hasnuval 24 flaše su 
našli takaj prazne nulri vu ladiči, za koiu 
je 12 dollarov platil, akoprem bi se za 25 
dollarav i ovak lehko peljal. 1 lak je živ do- 
šel ta, ali je rekel, da'niti za pol svéta nebi 
napravil taj put još jedenkrat — vu ladici.

Z a kla n i soldat.
Pri Soldatih višeši gavalléri vnogokrat 

né ravno po čovečjim postupaju sa prostimi 
soldati. Vu Nagyvaradu je jeden cugsíürer 
tak vudril sa puškom jednoga Per József 
zvanoga prostoga seldata, da je ov na ne- 
koj dan vumrl od toga. Sigurno, da bude 
cugsfiirer dobro kaštigani.

Nesreča iz nepazljivosti.
Velika nesreča se je pripetila vu Petril- 

la Deák-kopaonici, iz koje lapora kopaju. Ex- 
plodéranje se je pripetilo i zbog toga su tri 
težaki život zgubili a petnajst njih je ora- 
njeno. Nesreču je jeden pijani težak zrokuval, 
koj né samo, da je šibice skril pri sebi, ne
go si je još i na cigaretlin hotel prižgati i 
to je zročilo nesreču. Zvun njega su još dva 
težaki postigli smrt. Zmed trili ljudih su dva 
familiu imali.

Zm eša t  se  Je.
Nezdavnja se je pripetilo, kad su jed

noga velikoga župana imenovanje obsluža- 
vali, da je jeden mladi fiškaliuš govor dr
žal na svečanosti, tojest napilnicu je rekel 
Hotel je napiti svili onih verah pope, koji 
su tam bili. Ali med govorom se je tak zme
šal, da je pod jednim od kath »ličkih popov 
govoril. Pajdaši njegovi su ga pod jednom 
cukali od zad, da naj drži red vu govoru. 
Ali nazadnje se je tak zmešal, da je slede
če zaključil napilnicu:

— Zdignem kupicu na svakovrstne ve
re katholičke pope!

To nam na pamet donese jednu drugu 
napitnicu. Gostuvanje je bilo, pak on, koj je 
napilnicu držal, se je ravno tak zmešal. To 
si je mislil vu glavi, da bude med govorom 
pozval, ako bude Rog dal, na krstitke sve, 
koji su sada pri njem. Ali strašno se je zme
šal. Nazadnje je rekel:

— I ufam se, da ovo družtvo, koje se 
je sada na zdavanje skup zebralo: bude za 
malo vréme, zajeden mali tjeden na krstit
ke došlo skup.

Gjungj i  ostriga .
S osobitim činom jeden prefrigani vkanj- 

livec prevaril je vu Parizu jednoga od naj- 
glasoviteših gostionicah vlastelina. Elegantno 
oblečeni išel je vu gostionu, tam si sedne 
doli i zapovedal sebi jeden tucat ostrigih (to 
sumale ribice,) donesti. S dobrim apetitom 
potroši do zadnje, i na jedenput velika kri
ka. vika postane. Malo, da nišam pogutnul 
ovoga krosnoga gjungja, koj je vu ostrigi bil. 
Ostala gospoda, koja su vu istoj gostionici 
bili, svi su bežali k tomu ostrigancu, sjaln-m 
okom gledat krasuoga gjungja. Jeden medju 
ovimi, koj je ovoga prefriganca pajdaš bil, 
taki prešaca gjungja, da je najmenje do 30 
jezer frankov vreden i da taki dopelja zla- 
tara, koj ga bude kupil. Ovaj oslriganec pri- 
volji, nego prije, da mu dobročinstvo nap- 
lačeno bude, pozove ga na obed. Sada ova 
dva s najdražešimi jestvinami su sebe trak- 
tirali, da pače na konto dragoga gjungja i 
šampaniera su pili Po dokončku obeda dali 
su ovoga dragoga gjungja ošleriašu neg ga 
čuva vu ime za 300 frankov potrošeni obed 
dat čaš, dok oni nazad dojdu. 1 tim su otišli 
a ošteriaš pako badava čeka. Gjungj je bil 
hamišen od 10 fillerov ni bil više vreden i 
kojega je on sam vu ostrigu metnul

U streljeni lovn i tat.
Vu Kassfa varaša šumi pred nekolikim 

dani deržalo je družtvo vadasiju. Ovoga društ
va jednog člana, poimenu Renedek od hu- 
sarov kapitana, koj je od ovili drugih bil za
ostal, jeden lovni lat iliti raubšitcer je na 
njega napapa hotel ga je streliti, ali kapi
tan je bil brzeši, pak ustreli njega.

Hodiva vu deeembru.
Iz Vašvara nam pišeju, da lam jučer 

po poldan okolo i  vure, videli su na zra
ku čislo polokružnu navadim rodicu, ovomu 
izvanrednomu pojavljenju vnogi su se jako 
čudili.

Vu zločestom  hipu Je do s la sreča .
Žalostno . priprečenje donesol je jeden 

veliki trefer vu Sevili Ga mer imenuvanomu 
človeku. Sad ne davno dobil je na lutriji 
30 jezer korunah i od veselja kada je ove 
peneze vu ruku prijel, odločil si je, da bu
de sebi jednoga veseloga večera napravil, na- 
punil si je žepe iz penezi, pak odide žnjitni 
vu kerčmu. Céli večer i célú noč pohidjal 
je krčme, okolo jutro vu dobroj volji povr
ne se lakaj vu jednu, ali ni na*najbolšem 
glasu bivšu ošlariiu. Dva ljudi najde tam, 
jednoga prostoga i jednoga pisara, koje je 
Gamer priateljno pozdravil, ali ovi njegovog 
pozdrava grubiansko prijeli jesu. Iz toga nas
tala je medju njimi svadja, koja joj svadja 
je zločesti konec vučinila. Siromaški Ga
mer je na hilrom s jednom sulicom špicom 
prebodjen, koja sulica mu ravno serdce po
godi i smrt zrokuje. Ubojslvo je pisar zro
kuval, nego žandari su ga još on dan pri
jeli. Čemu se sada more veselili nesretni Ga
mer? — Kornu je sreča pred vremenom 
zrukuvala tak nesretnu smrt.

O tčinska  ljuba  v na  že lezn ici.
Jeden prefrigani prevzetnjak iliti vkanj- 

livec potu val je sad ne davno po šnelcugu 
iz Rudapešta vu Nagy-Varadin. Početek se 
započel vu kolodvoro gostionici, gde je je
den po gospodski oblečeni človek bez da bi 
gdo na njega kakovo sumnju imal, na jed
noga rnladoga Erdeljskoga tergovca svoju 
mrežu napel, osobito kada je iz svojega dob
ro napunjenoga sbanjkami bugjelariša platjal. 
Ov prefriganec je navék naseduvM tergovca 
i baš je vu on vagon sobice išel, kam seje 
ov mladi tergovec spravil. Taj prefrigani paj
daš odmah se pusti vu spomenek i na nag- 
lom postaniju pajdaši, koji za njimi dojdu- 
čem dali su mesto jednomu starcu, koj je 
sa svojum gospom vu Nagyvaradin putuval.

Okolo Kisujsalašu ovomu mladomu ter- 
govcu počne se zevati, na divan si legn* i 
vre okolo druge štacije je i jako zaspal, tak 
da je vu snu počel i brkati. Vezda ov zlo- 
čiuac počne se iz ovimi Nagyváradinskimi 
putniki razgovarali, koji su malo za zlo vzeli 
herkanje ovog mladog tergovca. Moj sin je 
to, veli taj prefrigani gospon. nišam rad, da 
je takov pospanec, više neprilik sam imal 
vre žnjim, zbog loga, vezda takaj veču svo- 
tu penez ima vu svojem bugjelarišu. Rerzo 
mu dojde na pamet jedna zločesta misel. Ma
lu šalu napravim žnjim, reče starcom spaz- 
Ijivostjum vzemem vun iz žepa bugjelariša- 
pak odidem vu drugu sobicu tojest jeslbini- 
cu, bude se čudil, kad se prebudi, pak ne- 
najde svoje peneze. Kak je rekel, lak je i 
vučinil mili pogled metne na spavajučega i 
stihoma odide iz sobice, starce pako prosi, 
neg umiriju sineka, kada se prebudi. Na 
Püspökladunju štaciji se prebudi ov mladi 
Erdeljski tergovec, naj prije se pograbi za 
žep, a posle pako za glavu. Starci kojim je 
bila poznata céla stvar, počeli su se skriva 
ma smijati, ali mladi tergovec zvan sebe pro
si starce, nek mu poveju, kak se ima céla 
stvar. Japica! Veli sinejuči dva starci, Japi- 
ca šalu imaju žnjimi. — Gao?! — Dragi 
njihov japica! — Gdo japica?! Moj oteč vre 
pred 10-mi Ijelmi je vumerl vu Koložvaru 
reče nesretan. Sad su se več ni smijali star
ci, nego céli dogodjajim bil laki poznali, da 
taj elegantno oblečeni tudjinac ni je bil oteč 
ovoga mladiča, nego jeden bez dušan, pre
frigani gotov tat iliti tolvaj. Svi tri su bežali 
iz sobice, njego počeli iskati, ali više ni tora 
ni glasa, tak je nekam izginul sa 1200 fo- 
rintimi napunjenim bugjelarišom. Ov dogo- 
djaj naj si dobro zapametiju oni, osobito ter- 
govci, koji višekrat putuju po železnici, pak 
pervič, naj budu budni vu vagonu, drugoč 
pako, bolje bude, da svoje peneze skrijeju, 
neg da bi pred svakim kazali.
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5020/tkv. 901. sz. az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében í
a  ,  . 1  .  i  . bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye

Á r v e r é s i  i l ir c le in ié n y i k iv o n a t .  Zéséről kiállított szabályszerű elismervényi
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi átszolgáltatni. 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik kir. jbiróság mint tlkvi hatóság,
ügyvéd által képviselt a Muraközi takarék- Csáktornyán, 1901. okt. 13.
pénztár végrehajtatnak Novak Lukács és
neje végrehajtást szenvedők elleni lti kor. f  W t t v l
166 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végre- W
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tö rv én y -----------------------------------------------------------------
szék és a Csáktornyái kir. járásbíróság terű- 0  <7 a  I n  n  I t  II Q n  ll  n  I/
létén levő dráva-szt.-iváni 713. szljkvb. A l  u Z O l O O l l V d l l j f U l i
4-11/e hrsz. 286 k. 614 sztkv. A I. 598/b . . .. . h
hrsz, 190 k. 71b sztkv. A I. 280/6 hrsz. 295 A legkiválóbb 42  bor- és csemegefajokban fajtisztán,
k. 724 sztkv. A I. 110/e hrsz. 115 k. 750 ,  i»ta"a9sal,
tkv. A 1. 122/a hrsz. 48 k. 463 sztkv. A I. =  =  Előkerités. =
406/6 hrsz. 176 k. 715 sztkv. A I. 589/b Gleditschia csemeték és magvak

hrsz. 114 k. 501 tkv. A I. 335/6 hrsz. 170 Urada'mtörn|ls k é tr f ifa d natikhár° n' éV'
k. 717 sztkv. A I. 560/6 hrsz. 1' h. 88 D  Š tU i1 3 W S M 3 S
Öl 248 SZ 391 sztkv A f  171 hrsz 396 k kélv kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még

. t, , ,  „  az  ap ró  ny itlak  sem  h a to lh a tn a k  át. M in d e n  re n d e lé s h e z
l o l  S Z t k V .  A  y  3 5 6  hrsz. 3 1 6  k. 2 1 1  sztkv. r a jz o k k a l e lü t ö t t  ü lte té s i és k e z e lé s i u ta s ítá s  m e l-
A t  51 7 hrsz. 162 k. 320 sztkv. A t  406/d le te tik . Ezer csemete elég 200 méterre. - Ára (5 frt.

hrsz. 240 k. becsárban az árverést elrendelte OIÓCSeiKttik.
és hogy a fennebb megjelelt ingatlanok daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.

Színes iénynvomatu fő á r je g y z é k  in g y e n  é s  b é rm e n tv e
1902 évi január hó II. napján délelőtt 10 órakor küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegy-

a dráva-szt- iváni községtiázánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapitott kikiál- a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fá c í á r n n  n in i  ic  p Im3 mImí fntr fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vag^ szegénylasi áron alul IS eladalm lóg. cwládnH W «án t. így ...ég azoknak i, igon érdekéből,

A rv p p p 7 n i <57íán3pkn7nk ta r ln 7 n a k  í i7 in  áll, k'k re n d e ln i s e m m it  nem  a k a rn a k , mert benneÁrverezni SZanaeKOZOK tallóznak az in- számos olv közlemények foglaltatnak, melyek mindenki-
gatlan becsárának 10%-át készpénzben vagy nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
az 1881. LX. t.-CZ. 42. §-ában jelelt árfolyam- „ É r m e llé k i e ls ő  s z ő lő o lt v á n y -t e le p " ,  N a g y  G á b o r, 

mai számított és az 1881. évi nov. 1-én 579 8-2° N a g y -K á g y a , u . p. S z e k e ly h id .

3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-

# # # # # # # « # .
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F FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
1'Vj

könyvnyomdája
p  *

C s á k t o r n y á n
2 a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj belükkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n y v n y o m d á i m u n k á k a t
^ • •

u. in. névjegyek, levélfejek, meghívók, ol jegyzési-, esket,ési- és gyászjelentéseket, 
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatvanyokat, röp iratokát, 

I műveket stb. stb.

bármely nyelven és kivitelben

- a legjutányosabb árak mellett. * * ^ 1

B i S W M f c ' —
Nyomatott Fischel FÜtöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornván

Egy jó erkölcsű fiú

t a n u l ó u l

felvétetik
Fischel Fttlöp (Jtransz Sándor) könyvnyomdájában

Csáktornyán .
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