
Egyetemi asztal.
Az egyetemi iljuság asztali állított sze

gény kollégák részére. S az állam, a fővá
ros. a társadalom ennek az asztalnak lerilve 
maradását biztosiIja. A legjobb szívvel örii- 
liá̂ k. neki. hogy ez igy van. hogy a jóravalö. 
töro&'vő. dolgozó tanulónak ne a minden
napi után kelljen magái napról-napra vetnie, 
liánéin tanulmányainak, összeségében véve 
a .Nemzeti inlelligenczia jövőjének szentel
hesse óráit, perczeit.

Hivatásunknak tartjuk, hogy e fölteri- 
tett asztalok fölött elmondjuk a mi asztali 
imánkat, a mi asztali áldásunkat.

Az egyelem rendeltetése produkálni a 
nemzet krémjét. Kicsiny a kolozsvári egye
lem. jelentéktelenek a vidéki akadémiák, 
ezért jóformán csak a budapesti egyetemre 
van utalva a nemzeti élet azon várakozása, 
hogy onnan szellem áradjon ki az országra, 
tudás teremjen olt a nemzet jóvoltáért és 
világosság gyűljék onnan kulturális út
jainkra.

Sajnos, hogy budapesti egyetemünkéi 
mindezekkel eddig nem dicsérhettük. A köz
felfogás diplomagyárnak tekinti azt. mester
ségnek tartja az egyetemi tanulást, a mely
ben doktorinasok tanulják az ügyvédi, orvosi, 
tanári kenyérkereset iparszerü iizését és Ki
szabadulva az inasévek alól. pergamen
diplomákkal bizonyítják privilegizált jogosult
ságukat arra, hogy ok vannak hivatva

nem az igazságot, nem az egészséget, nem 
a jó nevelést terjeszteni, hanem mint fel
szabadult ügyvéd-orvos és tanárlegények és 
mesterek kenyeret keresni, esel lég vagyont gyűj
teni. Műegyetemünkről most nem is szólunk: 
régi és talán rossz viczcz. hogy budapesti 
műegyetemi tudománynyal épített hidra lépni, 
vagy házban lakni, a legnagyobb islenki- 
sértés. Tudományos egyetemünkről van most 
szó. a hol azösszerogyás nem olyan nyilvánvaló 
és szembeötlő mint egy kézzel- és szemmel 
fogható épületen tárnádé) repedés. Különösen 
nem olyan nyilvánvaló ez akkor, a midőn ez az 
épület, a melyet a tudományos egyetemen élő 
rendszer fölállít, nem más. mint maga a nem
zeti kultura épülete, a nemzeti felvilágoso
dás. a nemzeti világnézet rendszere. Ebben 
mindannyian benne vagyunk.

Ha ennek alapja sülyed, mi észrevétle
nül jutunk az alacsonyabb nívóra: ha ennek 
oldala, teteje nyiladozik, mi önkénytelenül 
ezt lartjuk a jó, a helyes, az igaz rendszer
űek, meri nem volt módunk a jobbat meg- 
ösmerhetni.

Szó sincs arról hogy (miiek hibája a 
tanuló ifjúság szellemi fogékonyságának gyen
geségében rejlenek. Ez azl tanulja, a. mire 
tanítják, tapasztalatlanságában arra megy. a 
merre vezetik.

Maga a tanítás, a tanítás szelleme, iránya, 
maguk a lanilók betegek a legfelsőbb tan
intézetünkön. A professzorok a protekczió- 
nak gyermekei. Xincs különbség nálunk abban

a tekintetben, hogy ki legyen pedellus, vagy 
ki legyen a íilozóíia professzora. Mind a két 
állásaa csak egy módja van az eredményes 
rellektálásnak: nem az. hogy ki az arra 
való, hanem, hogy ki a legjobban protegált. 
És ha a véletlen szerencse jobb erőt hoz a 
kalhedrába. nem érzi magát jól ebben a 
több erőtől duzzadó tanár, mert környezetét 
nem érzi munkakedvéhez, ambicziöjához 
méltónak és elvágyakozik azért onnan a 
több babért nyújtó politikai arénára.

A mi lapunkat vezérlő czikkelyeinknek 
szavai nem lehetnek elég erősek egy orszá
gosan lenálló és meggyökeresedett baj el
pusztítására. Mi lármázhatunk a protekczió, 
a tudománytalanság, a szellemellenség ellen, 
mind ennek meg vau a maga erős vára: 
a már eléri, elfoglalt pozicziókban. De 
czélt érhet még szavunk az egyetem ifjúsá
gánál.

Ez az ifjúság nem megy mcgromolva 
az egyetemre. Vágyat, törekvést érez magá
val egy elölte még csak sejtelmes szellemi 
világ iráni. Csak a mikor évek során át az 
egyetem e sejtelmes világot nem nyílja meg 
előtte, távozik ö  el íiz  egyetemről azzal a 
hittel, hogy ez a világ csakugyan nem léle
zik. a szellem, a magas emberi gondolkodás 
csakugyan csupán csak egy sejtelmes vágya
kozás és nem egy létező realitás.

Ezt az iljuságot még (él világosit ha t- 
jdk arról, hogy iljusága vágyainak ez a 
világa igenis létezik és lia egyeteme nem

T  Á R C Z A.

A játszótársak.
Irta Nagy Ferencz.

I
Az ispán ur kertjeién két gyermek játszik 

vidoran.
A leány mintegy tizenkét évesnek látszik. 

Hydnyörii szőke teremtés s hozzá olyan vidám, 
mint egy kis őz. Ez a Pap István ur kedves Irén 
leánya. A fin is csinos, barna gyermek, magas 
homlokkal, felfelé fésült hajjal. Tizennégy-tizenöt 
évesnek néz ki. Ez meg az uradalmi bognár fia, 
Endre.

Együtt nőttek fel, együtt élték ál eddigi évei
ket. Mindig együtt játszottak, kerülve a többi gyer
mekek lársasását. Sokszor leheteti látni őket 
együtt ábrándozva az illatos réten.

Most is ott a virágok közt egymásnak 
szedik a préselni való virágot s vidám cseve
gésük versenyezik a bokorban csattogó fülemile 
dalával.

Mikor leleszedték kalapjukat virággal, oda 
hitek a kerti padra. Körülöttük ezer meg ezer 
virág vegyitette illatát a langyos nyári légbe. A 
virágok közt ül ez a két virág édes ábránddal 
hallgatva a fülemile dalát.

— Hallod Irén. milyen szépen dalol a füle

mile? A mi boldog gyermekkorunkról szól 
éneke.

Xem jól érted édes Endre. Azt énekli az 
a kis madár olyan mélabus hangon, hogy ugv 
elszáll a mi boldogságunk, miként az ő dala. Igen 
elszáll, mert nekünk el kell válnunk. Szeptember
ben édes atyád Budapestre küld tanulmányaid 
tovább folytatására. Tudom, majd elfeledsz ott a 
nagy városban, talán rám sem fogsz gondolni, 
talán eszedbe sem jutok. Akad olt elég já t
szótárs neked, én meg itt ellehetek egyedül, ma
gányosan . . .

—  Igaz, hogy el kell vállnunk, de azért ne 
gondold, hogy elfeledlek. Mikor a tanulással készen 
leszek, irok neked majd sok mindent. Aztán, hogyha 
jobb játszótársat nem találsz, hát le is gondolj 
néha rám. Különben még az távol van. Két egész 
hónapig, még együtt leszünk.

Hamar elmúlik az a két hónap s aztán 
vége a mi boldog együttlétiinknek.

Olyan szomorúan mondta ki e szavakat a 
leányka, mintha sohasem látnák többé egymást. 
Hisz úgy lehet, hogy s o h a ! . . .

Ne légy azért szomorú, hiszen a szünidő
ben ismét látni lógjuk egymást. Aztán megint 
kedvünkre játszhatunk, mulathatunk kél egész hó
napig. Mindig együtt leszünk. Együtt megyünk az 
erdőre, együtt hallgatjuk a rigó énekét, a mit te 
olyan nagyon szeretsz. Versenyt kiabálunk a ka
kukkal. Milyen jó is lesz a z !

Igen ám, de tegnap a papa rólad beszélt 
a mamának s azt mondta, hogy egy úrhoz mégy

kinek gyermekeit fogod tanítani s azért kapsz 
nála ellátást és a nagy szünidőben is ott kell 
lenned az ő gyermekeivel. Én tudom, hogy mi 
többé nem látjuk egymást! . . .

Es a kis leány nak két fényes könycsepp jelent 
meg a szemeiben, azokban a bűbájos gyermeki 
szemekben. S a fiú. a helyett. hogy vigasztalta 
volna, ő is elkezdett pityeregni.

Alkonyodéi kezdett. Vége szakadt a két gyer
mek sírásának, s mindkettő szomorúan a lakásuk 
felé tartott.

II.
Az idő rokkája gyorsan pereg. Futnak, tel

nek a napok egymás után. hogy alig veszi észre 
az ember. Csak úgy repül az idő. Különösen pedig 
akkor, ha valaminek a bekövetkezésétől félünk. 
Szereplők azt az időt messzire eltolni, de hiába, 

nem lehet.
A fák levele már sárgulni kezdett. A gyü

mölcsfák érett gyümölcsösei voltuk tele. Minden 
arra mutatott, hogy nemsokára beköszönt az ősz. 
Itt a szeptember!

Endre és Irén ott sétált a mezőn, hol olyan 
sokszor, olyan boldogan játszottak egy ütt. Búcsúzni 
jöttek. Az egyik azért, mert elköltözik a kedves 
helytől messzire s talán sohasem látja többé, a 
másik pedig azért, mert ezentúl ő sem fogja láto
gatni úgy, mint eddig. Egyedül nem megy, más 
gyermekekkel meg nem szeret menni.

Heggel korán megyek, Irén. Az Isten áld
jon meg! Ne feledj el, lm majd ott az idegenek



vezeti őt abba. kisértse meg a saját erőivel 
oda behatolni.

A menza akadém ikától várjuk mi. hogy 
összetöm őr ü lesi magja lehet az ifjúság jobb 
törekvéseinek. Ez az intézmény már puszta 
létezésével is demonslrálöja lesz bizonyos 
együvétartozásnak, bizonyos közös törekvés
nek, csak kissé komolyan kell abban a 
tónust megállapítani, hogy bizonyos akadé
miai közszellem is fakadjon ki onnan.

Ks ha ez a közös intézmény, ennek a 
sikerülése még más szellemi szükségletek 
kielégítését czélzó intézmény létesítésére, lei- 
olvasások tartására, viták rendezésére, sze
mináriumok gyakorlására is fog buzdítani, 
akkor hisszük, hogy az egyetemi iljuság 
maga. saját erejéből helyre lógja pótolni azt. 
a mit a felette álló egyetem rendszere neki 
megtenni elmulaszt, szellemet lóg tölkelteni 
magában, tudományos nívóra lógja emelni 
magát, világnézetet fog teremteni magának, 
vágyat és útmutatást fog nyerni a meg
tanullak és elsajátítottak tovább fejlesztésére.

Megyei élet.
Zala vármegye közigazgatási bizottsága 

április havi ülését dr. gróf Jau k  o v i c h 
László főispán Öméltósága elnöklete alatt f. 
hó 13-án tartotta.

Az alispáni havi jelentés a közigazga
tás egyes ágaiban márezius hóban a vár
megye területén előfordult eseményekről tel- 
olvastatván, helyeslőleg tudomásul vétetett.

Az 1890. évi utfentartási számadás 
beterjesztetvén, a közigazgatási bizottság tudo
másul vette s a további eljárás foganatosi- 
tása végett a vármegye alispánjának ki
adta.

Kir. tanfelügyelő havi jelentésében közli, 
hogy a miniszter a vármegye 13 iskola és 
iskolázás nélküli községében az 1898. 1899 
és 1900. években állami iskola felállítását 
határozván el. elrendelte a tárgyalások meg
indítását : felterjesztést tett a miniszterhez 
a nyári gyermekmenedékházak vezetésére 
alkalmas egyéneknek Zala-Egerszegen és 
Xagy-Kanizsán képesítése ügyében.

Kir tanfelügyelő előterjesztést telt a 
perlaki állami elemi iskola tantestület fel
folyamodása ügyében a növendékek temp
lomba vezetése iránt. Tekintettel az eddigi

közt leszek, hol senki sem fog talán szeretni, hol 
mindenki talán alantasának fog tekinteni. De 
elmegyek. így kívánja jövőm s áldom a jó Isteni, 
hogy igy gondoskodott ellátásomról, mert bizony 
szüleim olyan egyszerű anyagi körülmények közt 
vannak, hogy arról gondoskodni képtelenek lettek 
volna, 't anulok szorgalmasan, iparkodom, munkál
kodom s meglátod a jó Isten segítségével tisztessé
ges állást vivők ki magamnak.

A kis leány nem szólt semmit, csak könnyezve 
hallgatta, a mit játszótársa beszélt. Olyan bús, 
olyan bánatos volt szivei skéje! . . Hogyne, hisz 
az ő egyetlen pajtását, a kit mindenkinél jobban 
szeretett, nem fogja ezentúl látni.

Vannak emberek, kik azt hiszik, hogy egy 
tizenkét éves leány még nem ábrándozik, annak 
még nincs ideálja. Nagyon csalódnak, a kikeltben 
a véleményben vannak. Kzek a kis leánykák egész 
ábrándvilágot hordanak magokban, melyet idege
nek előtt, sőt szüleik előtt is a leggondosabban 
titkolnak.

A ki azonban az ő ábrándviláguk iránt érdeklő- 
dik, a ki meg tudja nyerni bizalmukat s hosszas, 
bizalmas beszélgetésbe bocsátkozik velük, meggyő
ződhetik róla. Sokszor akaratlanul is elárulnak 
cgyet-mást azokból az édes titkokból. De rendesen 
olyanokról ábrándoznak, olyan ideálokat őriznek 
szivük mélyén, a kik már nekik b á c s i  j u k lehetne. 
Szóval gyerekség az egész.

Nem igy volt Irén. 0 nagyon szerette Endrét

gyakorlatra és helyi viszonyokra, a közigaz
gatási bizottság helyben hagyja a gondnok
ságnak kir. tanfelügyelővel egyelerlöleg tör
tént azt az intézkedését, hogy a tantestület 
tagjai váltakozva s az eddigi arányos szám
ban vezetik a növendékeket a templomba.

Bíró Mari alsó-domborui községi isko
lai tanítónő dijlevelét a bizottság megerő- 

j sitetle.
A gazdasági ismétlő iskolák szervezése 

ügyében kiküldött bizollság javaslata az 
|összes községek elöljáróságainak, járási lö- 
szolgabiráknak. remi. tan. városok polgár
mestereinek. gondnokságok, iskolaszékek, tan
testületek. egyházi főhatóságok es lelkészek
nek megkiildelik

Zrinyifalva és Tóthfalva községek kér
vénye az 1890 0. 189(5/7 és 1897 8. tanévi 
5%-os iskolai adó elengedése ügyében a 
beterjesztett főszolgabírói javaslat alapján a 
miniszterhez fel terjesztetik.

Zalavármegve kisdedvédelmének 1897-ik 
évre vonatkozó s a kir. tanfelügyelő állal 
szerkesztett tervezetét a közigazgatási bizoll
ság elfogadván, az összes érdekelt községek
nek megküldetik.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelete. melylyel a mura-szilvágyi r. k. 
iskolának évi 148 fit államsegélyt folyóvá 
teli. hiteles másolatban érdekeli községnek 
kiadatik.

Előterjesztetett a vármegye számvevő
ségének Szent-Ilona. Szászkö. F.-Puszlafa. 
Édeskut. Nagy-Falu. Cseresnyés. Vidafalva, 
Dráva-Csány. Jánosfalu és Práva-Szent- 
Mihály községek 1893 91 évi, Nyirvölgy
1893, Gyümölcshegy. V-ik hegykeriihd és 
Xyiresfalva községek I89(i. évi iskolai alap- 
vagyon számadásának megvizsgálásáról szóló 
jelentése. A számvevőség bírálatát érdekeli 
községeknek hiteles másolatban a közigaz
gatási bizottság kiadja.

Az árvaszéki elnök jelentési1 szerint 
a fogalmazói karnál m árezius hóban elinté
zés alá került 1 1.437 ügydarab, a melyből 
elintézlek 2.411 drbot s igy hátralékban 
maradt 11.99b ügydarab; a kiadó hivatalnál 
elintézés alá kerüli 3.207 drb. a melyből 
leírtak és expediállak 2.283 drbot s igy 
márezius végén hátralékban maradi 921 
ügydarab.

másra rá sem ügyelt. Azonban nem nevezhetjük 
ezt az érzelmet szerelemnek, hanem ártatlan, tiszta 
gyermeki szeretetnek, melyből olyan sokszor válik 
az életben később szerelem. Mikor gyermek, sze
reti azért, mert jó. mert kedvesnek találja. Ha az 
eg\ik szivecskéjét valami bánat éri. épen ug\ fáj 
egyiknek, mint a másiknak s egyiknek az örömét 
épen úgy átérzi az egyik, mint a másik. Egy meg
nevezhetetlen érzelem köti őket össze, mely a 
korral csak erősödik.

A liu látta a kis leány szemében a könnye
ket csillogni, ő is elhallgatott s szótlanul meniek 
egymás mellett. Egyszer » sak a majorhoz értek. A 
liu itt ismét elkezdte a bucsuzást.

I s t e n  v e le d , Irén. De többet nem tudott 
mondani. A leányka nyakába borult s összecsó
kol ta a liu arezát s csak annyit suttogott elfojtott 
hangon; »Isten veled! . . .«

Szemeiket meglüriilve mindketten haza siet
lek, mert Endrének még dolga volt a csomagolás
sal, a készülődéssel.

Nem tudóit a liu semmit az egész jelenet
ből . . Megfoghatatlanul, álomszerűé^ eltűnt az. 
De az az »Isten veled! . . .« talán sohasem lesz 
elfeledve nála.

(Folyt, kttv.)

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
márezius hóban a vármegye területén állatni 
adóban befolyt 120.019 irt 87 kr.: a f. ,-,v 
első negyedében befolyt 020.728 IFI j.,. 
mely a múlt év hason szakában befolyt 
181.002 fit 74 krral szemben 39.185 |j.( 
04 kr emelkedést mutat. Márezius vég«-'*,, 
hátralékban maradi: 1.305.309 Irt 5 1 'a \ r 
egyenes adóban. 103.553 írt 3 7 1 /u kr. had- 
mentességi díjban, 1,080.022 frl 27 kr. szö- 
lödézsmaváltságban. 423.082 frl 8 0 1 a |<r 
bélyeg- és jogilletékben, 54.543 frl 23' 2 kr 
fogyasztási- és italadókban. stb. igy összesen 
2.980.084 fit 10 kr. Leíratott a f. év első 
negyedében: a) egyenes adóban 12.455 fit 
19 kr.. b) hadmentességi díjban 285 |'r| 
50 kr.. c) szölödézsmaváltságban 50.852 IVi 
54 kr. Ideiglenes liázadómentesség már
ezius hónapban 8 esetben, fizetési halasztás 
9 esetben 895 Irt 74 kr. adótartozásra enge
délyeztetett,

K Ü L Ö N É ti É K.
—  Feltámadás. A feltámadás magasz

tos ünnepét szokatlan fénynyel ünnepelték 
meg a húsvéti ünnepek előestéjén, a polgár
ság nagyfokú érdeklődése mellett. A rend
kívüli kedvező időjárás nagy számmal gyűj
tőt te össze nemcsak a falusiakat, de a város
iad i lakosságot is. hogy a szokásos egyházi 
szertárosokban részi vegyenek. A körmenet 
M in isek  Melehiadesz adminisztrátor veze
tési* melleit 0 órakor vette kezdetéi, melynek 
fényéi nagyban emelte a helybeli katonaság, 
mely Szy Sándor főhadnagy parancsnok
sága alatt, fölgallyazott csákóval kél szakasz
ban. szintén csatlakozott az áj latos közön
séghez. A katonaság az urfelmutatása alkal
mával több ízben sort űzet adod. mi Csák
tornyán nem csekély feltűnést kelteti, a hol 
az ily zajos assziszláláshoz nincsenek hozzá
to k  va.

Bérmálás. Erlesüllségünk szerint a 
Zágrábi egyházmegye érseke. Poszi luvics 
Cyörgy. a pünkösdi ünnepek folyamán Alsó- 
Muraközbe érkezik. () eminencziája ez alka
lommal mint halljuk a bérmálás 
szentségéi fogja híveinek kiosztani

Uj anyakönyv-vezetök. A m. kir. bel
ügyminiszter Letenvére D énes Jenő kör
jegyzői anyakönyv-vezetővé, helyettesévé 
W ajd a Jakab járási írnokot nevezte ki. 
mindkellöt anvakönyv-vezelés és házasság- 
kölés jogával is fölrubázva.

Halálozás. K r a m p a I i e s János, a 
stridói m. kir. áll népiskolánál működé 
lauiló. egyúttal kántor, folyó hó 18-án reggel, 
hosszas hetegeskedés illán élle 49-dik. lauito- 
ságának 28-dik évében elinniyl. Működéséi 
Mura-Siklóson kezdte meg. majd Szoboliczáii 
folylalla: s vagy 24 éve. hogy Slridón 
működőit mini községi, 188 4. óla mini all. 
isk. tanilő és kántor. Lappangó) betegsége, 
csak 8 10 nappal halála elöli lóri ki rajta
és ágyba döntötte. Szívós szervezetében bízva 
alig lehetett rábeszélni^ hogy helyettesítsél 
kérelmezze. Ámde kimerüli, s többé lel sem 
kell. hanem lefekvése után 5-üd napra kínos 
fájdalmak közöli jobhlélre szenderüll. maga 
után hagyva 8 tagú családját. Temelese I 
hő 20-án délelőtt 9 órakor ment végbe. 
Ilavalalát a család, a barátok és tisztelők 
koszorúja boritolta el. Temetésén nagyszánm 
közönség vett részt és kisérte örök nyuga
lomra a koszorúkkal elborított halottat. A 
temetést K e c s k é s Ferenc/ esperes plébá
nos végezte papi segédlettel. A temetőben 
az egyházi szertartás után. kartársai és bara-



t;ii nevében D anitz Sándor áll. isk. igaz- 
gaté-tanitó intézett a boldogodhoz érzésteljes 
bucsu-beszédet, mely után a tanítóság elzengte 
szomorú énekét, miközben a hült tetemet 
átadták az örök nyugalomnak.

A helybeli lovassági kaszárnya czi- 
mén közölt hírünkre vonatkozólag vettük a 
kővetkező sorokat, melyeket a bizottság ké
résére, helyreigazításul minden megjegyzés 
nélkül hozunk:

T is z t e l t  s z e r k e s z t ő  u r !

A Muraköz« folyó évi április 11-én 
megjelent számában A helybeli lovas
kaszárnya« czirn alatt közöltek a valóság
n a k  meg nem felelnek. Ezen deinenti köz
léséi kérve, vagyok tisztelettel

A laktanya-bizottság nevében 
P r u s z ú t z ,  elnök.

—  Eljegyzés. M arton Kálmán alsó- 
lendvai vaskereskedő jegyei váltóit B rü l  
Cipót, odavaló kereskedőnek leányával Gizella 
kisasszonynyal.

—  Fényképészet. Ü obosy Elek hely
beli közs. isk. tanító már hosszabb ideje 
nyitott műtermet a perlaki utczai lakásában 
(Morandini-lele ház), a hol sikerüli fénykép- 
fölvételeket eszközöl. Ej abban tökéletesítvén 
műszereit, még inkább jutott abba a hely
zetbe. hogy képeivel a legkényesebb igénye
ket is kielégíthesse. Miért is ajánljuk a nagy- 
közönség becses figyelmébe. Műterme nyitva 
van kedden, szerdán, pénteken és vasárnap, 
mindenkor délután 1-től 5 óráig s nemcsak 
arezképeket készít a legkisebb fajtól a leg- 
nagyobbig, de tájkép-fölvételeket, f>latinőtypiá
kat stb.. úgyszintén nagyításokat is végez 
fénykép után — 1/4, '/,. akár egész élet
nagyságban. Kívánatra háznál is fotografál. 
a mivel kivált gyermek-fölvételeknél óhajt a 
közönség kényelmére figyelemmel lenni.

—  Gyászhir. Folyó hó 19-én hunyt el 
Csáktornyán özv. K reh an  János szül. Frics 
Terézia úrnő, 75 éves korában, szélhüdés 
következtében. Az elhaltban F rá s z  Tamás 
városi pénztáros és helybeli anyakönyv-vezelő 
felesége öreganyját siratja. Folyó hó 20-án 
temették el nagyszámú gyászoló kíséretében. 
Nyugodjék békében!

—  Szerencsétlenség. A nyári nagy had
gyakorlatok alkalmával eldobált töltényeket 
zsákszámra szedték Össze a gyakorlatok 
befejezése után a környéken s hozták be 
Csáktornyára, hogy itt eladják, inig a vásár
lást a kereskedőknek hatóságilag be nem 
tiltották. Az ekként elhajigált hüvelyek között 
volt azután nem egy olyan is. mely még 
nem lévén elsülve, az avatatlan vagy kiváncsi
nak kezében csak szerencsétlenségnek leli 
okozója. Különösen a gyermekek voltak azok. 
kik játékszernek tekintették a töltényeket, s 
nem egyszer tettek igy magukban velők kárt. 
Ilusvét hétfőn is ilyforma szerencsétlenség tör
tént Mura-Szerdahelyen. mely borzalmasság 
tekintetében az eddigi eseteket is fölülmúlja, 
mert — halállal végződött. A gyermekek itt 
i> talállak hüvelyeket, azokat kavicsokkal 
megtöltötték, s kupaczba rakva tüzet gyúj
tottak fölöttük, hogy azután körülüljék, 
kíváncsian várják, mikor robban majd föl 
egyik-másik? Nem kellett sokáig várniok. 
egy-kettő csakugyan elsült, de örömüket 
elrontotta. Mert az egyik hüvely megsértette 
az egyik gyermeket szeme táján, a másikat 
meg szivén találta, ki menekülő társaival 
egy pár métert futva, tehetetlenül összero
gyott s szörnyet halt. A kavics keresztül- 
lurta a 11 éves fiú szivét s kioltotta a sze
gény gyermek életét. A vizsgálatot megindí

tották ez ügyben, de eredménye csak akkor 
lesz. ha a nép a saját kárán tanulva, óva
tosabb lesz a jövőben az ekként latált töl
tényekkel szemben.

A cserebogarak. Nagy veszély fenye
geti a gyümölcsösöket, nemcsak nálunk, de 
másutt is, a cserebogaraknak rendkívüli 
mennyiségben való jelentkezése folytán. Zala- 
Egerszeg polgármesteri hivatala nyílt föl
hívást intézett e czélból a város és vidéké
nek lakosságához, hogy a cserebogarakat 
erélyesen pusztítsák. Azt hiszszük. nálunk 
nem lesz szükséges a § czitálásával. külö
nösen a hegyvidék lakosságát a csereboga
rak veszélyes voltára figyelmeztetni. Tudni 
fognak a gyümölcstermelők védekezni az 
1891. XII. t.-cz. 50-ik £-ának alkalmazása 
nélkül is. hisz a maguk érdekeiről van szó, 
a melyek pedig a cserebogár-invázió folytán 
nagyon is veszélyeztetve vannak. A szép 
reményekkel kecsegtető gyümölcstermést men
tik meg. ha a belsőségekben, majorokban, 
szőlőkben, gyümölcsösökben és kertekben a 
Iákról és bokrokról a cserebogarakat alkal
mas módon azonnal elpusztítják.

Szőlő- és borgazdasági tanfolyamok 
a néptanítók részére. A szőlőmivelés szem
pontjából kiváló fontossággal bíró községek
ben működő néptanítók részére az állami 
szakközeg vezetése alatt négy hétre terjedő 
szőlő- és borgazdasági tanfolyamok fognak 
rendeztetni. A tanfolyamokra első sorban 
olyan néptanítók fognak felvételin, a kik 
tekintet nélkül arra. vájjon állami, községi 
vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkal
mazva — oly községben működnek, a tiol 
a íilloxera a szőlőket már elpusztította vagy 
nagy mértékben pusztítja, s a hol a lakosság 
első sorban a szőlömivelésre. illetőleg az 
elpusztult szőtök felújítására van utalva.
A tanfolyam négy hétre terjed, s két rész
letben tartatik meg. u. m.: a) május hó 
20-tól június hó 2-ig. b) október hó Jl —
24-ig. A tanfolyamon mind a két* időszak
ban. tehát az egész 1 héten át ugyanazok 
a tanítók vesznek részt. A tanfolyamokra 
felvett tanítók első Ízben folyó évi május 
hé) 20-án reggel, másod Ízben pedig október 
hó 11-én reggel tartoznak jelentkezni. — A 
tanfolyamokra felvett tanítók útiköltségeik s 
a lakás és élelmezési költségek fedezésére 
az egész négy heti tanfolyam tartamára 
egyenkmt 00 forint átalányt kapnak, mely 
összegnek fele, azaz 80 frt, folyó évi május 
hó 20-án, a másik fele pedig október hó 
ll-én szabályszerű (18 kros) béiyeggel ellá
tott nyugtájukra a tanfolyam vezetője által 
lóg az illetőknek kifizettetni. — Felhivatnak 
azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolya
mokon részt venni óhajtanak, hogy 50 kros 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben 
életkoruk, nyelvismeretük, lényleges alkal
maztatásuk valamely nyilvános népiskolánál 
s a szőlő- és borgazdaság terén esetleg tör
tént eddigi működésűk is fölemlítendő, s ezen 
körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által 
is igazolandó, folyó évi április hó 80-ig az 
illetékes kir. tanfelügyelőjük utján az illeté
kes kerületi szölöszeti és borászati felügyelők
höz nyújtsák be. — A Dunántúl Tapolczán. 
Veszprémben, Sopronban és Pécsett rendez- 
tetuek ily tanfolyamok.

—  A megyei állandó választmány f. hó
14-én gyűlést tartott, a melyen tárgyalás alá 
vették a vármegyei főszámvevőség által meg
vizsgált és helyesnek talált megyei házi pénz
tári. árvapénztári 1890. évi számadásokat, 
valamint a különböző alapok 1890. évi szá
madásait. A bizottság a számadásokat átvizs
gálván, azokat a törvényhatósági közgyűlés-

o
nek elfogadásra ajánlja. Az átvizsgált szá
madások betekinthelés végett a vármegyei 
első aljegyzői irodában közszemlére ki van
nak téve.

Művészi körút. B o m b a y  Mihály, felesége 
és L á n g h  Ilona színészek művészi kőrútjukban 
Csáktornyán is bemutatják ügyességüket E hó 
22-én szép számú közönség jelenlétében adták: 
Az elkényeztetett férj és a Koloslorbul czimü víg
játékokat s a Férjhez menjek-e czimü monológot. 
Az első előadás teljesen kielégítette a közönséget. 
A szereplők czélja a szili iroda lom gyöngyeinek 
színpadi tökéllyel való bemutatása, ami az első 
előadás után Ítélve, sikerülni is fog. Mind a három 
szereplő kifogástalanul tölti be szerepkörét s tiozzá 
még súgó nélkül játszanak. A legmelegebben ajánl
juk színészeinket a közönség pártfogásába!

Állategészségügyünk. A földmivelésügvi 
miniszterhez beérkezel! legújabb jelentések 
szerint a száj- és körömfájás az országban 
lényegesen csökken, úgy, hogy a viszony 
Magyarországon már ma sokkal kedvezőbb, 
mint Ausztriában. Ez a betegség állatfor
galmi szempontból különösen figyelmet érdé
inél, mert a külföld rendkívül súlyt helyez 
e betegségre s a külföldi piaczok akadékos
kodásainál főleg ezt szokták fegyverül föl
használni. Erre való tekintettel D arán y i  
Ignáez dr. földmivelésügvi miniszter terje
delmes népszerű iilmulatót dolgoztatott ki. 
melyben a betegség ellen való védekezés és 
a baj gyógyítása könnyen megérthető módon 
vau ismertetve. Az útmutatót 10.000 pél
dányban nyomatta ki a miniszter s a tör
vényhatóságok és gazdasági egyesületek között 
ingyen fogja szélosztatni.

—  Szalay története. A most hozzánk 
érkezett 50-ik füzete a Szalay-Daróli magyar 
nemzet történetének (Eampel II. VVodianer 
és fiai budapesti kiadó-ezég kiadásában), 
mint a nagyszabású millenniumi emlékmű 
harmadik kötetének utolsóétólli füzete egé
szen a dicső emlékezetű szabadsághősnek, 
II. Itákóezy Ferencznek van szentelve. Hégi 
magyar dicsőségről olvasunk a hazaszeretet 
ama utolsó lángjával, melynek fénye után 
csakhamar bekövetkezett a bosszu-hosszu 
sötétség. Az 50-ik füzet sem fukarkodik 
különösen az illuszlráeziókkal. Az egyik 
külön mümelléklet a szent-gotlhardi csatát 
ábrázolja egykorú rajz után kellős nagyságú 
lapon. A másik II. Itákóczy Györgyöt mu
talja be lóháton, szinte egykorú rajz után 
reprodukálva. A többi szövegképek is igen 
érdekesek.

A legtöbb orvosi szaklap terjedelmes 
czikkekben méltatta és ismertette az Acs-féle 
Cascara-sagrada-lalKtacsot, mint teljesen ártalm at
lan, legradikálisabb szert gyomorbajok, aranyér, 
székrekedés, stb. ellen. Kp igy a legkedvezőbben 
ismertette az Ács-féle Vasinangan-pcplonát-labda- 
csot. mint a vérszegénység, sápkor, higvérüség 
páratlanul álló speczitiikus gyógyszerét. (Lásd e 
lap mai számában megjelent és az ezután jövő 
hirdetéseket.

A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és 
ízléses selyem, gyapjú és nyári mosó-kelmét 
akarnak vásárolni, kérjék VVeitier Mátyás 
(Budapest. Andrássy-ut 8.) legnagyobb divat- 
áruházának legújabb tavaszi és nyári minta- 
gyűjteményét. melyet ingyen és bérmentve 
küldenek meg. F o n to s ! Megírandó, hogy 
mily minőségű és körülbelül mily áru szö
vet- vagy selyem-minta küldessék.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCH EL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
im* Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i seli el Filipova 
kam se pred pinte i ohznune 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Xa , <'l°  ll‘l° ................ i f,i
Na pol lela................... •>

Na četveri lela . . . | f,.( 

Pojedini lunji košlaje Mi k,.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l ju .

Obznane se poleg pogodbe 
I fal raeunajú.

Službeni glasnik: »Čakovec k c Šparkasse«, »Medji murske Šparkasse . Šparkasse Okolice Čakovca . i. !. d.



gospodstva prež evropskog rala. Po vjesti 
iz Atene izjavil se je grčki minister Deli ja
nis o momentanom stanju krelskog pitanja 
i nastale krize ovako: Grč k a se vlada ne
ba vi sada samo kretskim pitanjem, koje če 
komično rešili sami Krečani tako, da če 
prisiliti Vlasti na izpunjenje svojih tražbina. 
Pozornost Grčki* obrača se više na izvršenje 
berlinskoga kontrakta, koji je Grčkoj odme
ril i priznal pograničnu liniju, na koju ona 
iinade podpuno pravo. Atenski se kabinet 
havi ovim pitanjem ter namjerava dozna- 
čeno področje posesli grčkimi šeregi. ako 
si* Turska ne bi dobrovoljno sklonula na 
izpražnjenje. Grčka vlada nedrži za vezda 
ulanek potrebnim vu onom delu Macedo- 
nije, koji leži iza one linije, a za tim če 
sredstvom posegnuti stopram vu onom 
slučaju. kad nastane skrajnja nužda, 

da se izazove obča kontlagracia na 
Balkanu.

Istodobno javljajo iz Atene, Londona i 
Carigrada o ponovnoj po v redi macedonske 
granice i borbi izmedju grčki h ustaša i 
Turaka. »Agence Havas« dobila je najine 
vjest, da je jaki odjel ustaša iz Ralambake 
prederl vu Macedoniju, — a »Times« javlja 
iz Elassone DL aprila da je vu pondeljek 
blizu Grevene do 1000 ustaša prešlo gra- 
nicu i napalo na Turke, iza oštre borbe 
Grki su suzbiti zgubičkom od 50 momaka. 
Opel se tvrdi, da su ustaše predvodili grčki 
oiiciri. Grki očito idu za tim. da prisile sili
la na, neka prvi nazvesti tabora.

Komično potvrdjuje carigradska vjest 
vse te provale na granici, a dodaje još, da 
su se i Arnauli, koje je turska vlada stala 
oružati, podignuli na vsake tele mestih proti 
Turkom.

Vu Londonu, 10. aprila. Reuterov Bu- 
reau javlja iz Durbana, da je onamo nena- 
dano doplovilo englezko brodovlje. sastoječe 
od sedem ral ni h brodovab. Očekuju se još 
dva brodil, nu nije |)oznalo opredeljenje 
brodovlja.

Vu Londonu. 17. aprila Vodja liberalne 
opozicije Sir William Harcourt držal je vu 
Kighlv-klubu govor kojim je najošlreše na
pul Salisburya i evropski koncert, veleči.

da tak govore stare babe a ne držav- 
i lici. —

pod ledinom, tak anda je staroga I latlaka 
lakaj najjači coprnjak. - smrt vlovil i 
i na prali i pepel zaeopral.

Ali dok je još živel, bil je osobili ve
selak. a ktomu je imal talent za tobožnje 
coperne kunšte, kakove i danas okolo pu
lil juči gaukleri za dobre novce čudečemu se 
svietu pokazuju.

Pošto pak okrčtnost i hitrina nije ni- 
kakova coprija. akoprem ju labkovierni za 
to drže, sloga, je stari Hallak znal mnogo 
toga kazali, kaj se je onim. koji po malo 
misle. baš kakli čudačin vidlo, i kajti je bil 
nemirnog duha i živo srebro imal u nogah, 
lak nikada nije mogel dugo doma obstali, 
nego je večinom okolo putoval, po krčmah 
i u vagonih po željeznicah je svoje šale i 
kunšte pokazival te je više krat znal više 
penez domu v donesti, nego li stari Mezga 
iz klavske trgovine.

Radi njegove vesele čudi ga je sve 
rado imalo i jer jo uviek u seljačkoj odeči 
okolo hodil i rad poinogel, ako je glas puk
liul, da je stari Hatlak opel ovde i u kojoj 
krčmi svoje kunšte kaže; svaki je iz žepa 
potegnili koliko je mogel i hotel, a koj nije 
u žepu nikaj imal izvan gumba od lajbecp,

Vu Carigradu, lb. aprila. Novine, dnev
nik »Ikdam« daje na znanje očito inspiri- 
rani članak, kojim se pút Njegvoga Yreli- 
čanstva i kralja Ferencza Jožefa vu 
Petrograd komentira kakti znamenje mira. 
Nadalje iztiče članak ohečanje kaj ga je 
grčka vlada dala velevlastima i njezine od
redbe na vojsku. kak lakaj i nastojanje 
porté oko uzdržanja mira. ter izjavljuje 
nadu. da če se uzdržati mir.

KAJ JE  NOVOGAV

Putovanje Nj. Veličanstva vu Petrograna.

Njegovo Veličanstvo odpuloval hude 
25. aprila vu jutro posebnim dvorskim vla
kom iz Bcča vu Petrograd. Vu pral nji kral- 
jevoj budeju: glavni adjutant grof Paar, 
krilni adjutanti grof Alberti. knez Dietrich- 
stein i kapetan Hilli: chef (šef) vojnoga 
ureda glavni adjutant Bol tras. pukovmk 
Wranke, dvorski tajnik Wimmer i vojni alta- 
ché vu Petrogradu, (i M Klepsch; dvorski 
tajnik Haverda, dvorski savjetnik Klaudy, 
tjelesni doktor dr. Kerzl; minister vanjskih 
poslov grof Goluchovski. izvanredni posla
nik barun Zviedinek i odjelni savjetnik Me
rev. Sa Njih. Veličanslvom puluje i nadvoj
voda Otto vu pratnji svoga vrhovnoga in
spektora kneza Montenuova i nadporočnika 
grofa Leebura.

Austro-magjarska vojska na Kreti.

Tvrdjavica (festunga) Izedin. vu kojoj 
je nastanjeno austro-magjarsko vojničtvo. 
leži ua oštrom rtu. 50 metrov nad pučinom 
morskom. Vuzka steza vodi gori uz stare 
zidine. Festunga od stratégáké je važnosti 
sloga, kaj gospoduje nad cestoin, koja vodi 
od Apokorone vu Sudu. Zvini utvrdjenja 
ima ovdi nekoliko lužicah: na zidovima, 
vratima i oblokima ima vidljivih tragova od 
taneta. koja su simo udarala i još i vezda 
udaraju. Nekoji prefrigani ustaši popinju se 
najmre na obližuje brežuljke i slrelaju vu 
tvrdjavicu. Ali ovde nigdo ne mari na lo 
pucketanje. Na cesti igra ju se djeca i psi: 
naši soldali šečeju se bezazleno s jednoga 
kraja festunge na drugi.

ou je slobodno i zabadava gledal i još 
klonili koju čašu vina od drugih dobil, koji 
su kaj imali, a i sam stari Hatlak im je 
znal po koju natočiti, jer, znal je reči, njega 
i onak nikaj nekošta, jer on zna iz čiste 
zdenčne vode najboljše vino napraviti, pak 
mu sloga nije težko gde kakovom siromaku 
koju čašu pod nos staviti.

I kak je rekel, tak se je i sbilo: Na 
jedan krat se je llaša vode pod škriakorn 
Hatlakovim pretvorila u llašu čistog vina i 
svaki koj je isto kušal. nije mogel zadosta 
dobrotu nahvaliti.

Dok je anda stari Hatlak u krčmi se
del. došulja se i Mezga onamo, misleči se u 
svojoj lugi i žalosti onde nad Hatlakovimi 
šalami i kunšti malo razbistrili, jer ono sve 
kaj je taj umielnik u seljačkoj odeči kazal, 
je bilo izvanredno i svaki, koj je tu sedel 
i odprtemi zubi do vuh gledal, moral je 
priznati, da lo nikak neide bez vraga.

Hatlak si je baš ov hip dal donesti 
dvie v mak kuhane jajce, i kad je je potrl, 
skočile su iz njih dvie vesele žabice kak 
trava zelene, žene okolo sedeče pričele su 
vriskati i kad ih je Hatlak polovil, postali 
su iz njih na jedan krat dva mali bieli

5 0 :.
Zajedno sa austro-magjarskom vije se 

na fesiungi i turska zastava, jer je ovde i 
turska posada. Naši se vojniki dobro stažu 
sa Tureima. Kadikad dohadjaju vu pohode 
pomorski oiiciri s ratnih brodova. Sa festunge 
pruža se Ijepi vidik na sudajski zaljev, na 
otoke i dolinu Apokorone. Na morju okolo 
se nišeju veliki taborski brodovi. Na Kreti 
je več podpuno proluljetje.

Grčki milijunaši.

Novine Revne des Hevues« pripovcda 
zanimiv članak o grčki m milijunašima i 
njihovoj darežljivosti i požrtvovnosti za do
bro! vorne i patriotičke svrhe (cilje). Grki 
stiču svoje blago, bogatstvo vu inozemstvu, 
a trošiju ga vu domovini ponajviše vu javne 
cilje. Vu Ateni potrošeno je zadnjih godinah 
do 20 milijuna prikazanog novca (penez) 
za javne gradnje. Alensko sveučilišle do
bilo je za podignuče novih profesura: od 
Dmitra Benardaka 100.000 drahma, od Pla- 
taghima 250.000 drahma, od Papadakisa 
000.000 drahma; gospodin Dumpas poklonil 
je za vanjsko poljepšanje sveučilišlne sgrade
80.000 drahma, grčki narodni muzej dobil 
je od gosp. 1). Benardakija 200.000 drahma 
a od gospodje Sturnare 75.000 drahma. — 
Familija Tosika darovala je politehničkoj 
školi jeden milijun drahma; g. Barvakis 
zapisal l */2 milijuna za prosi »e nje pomorske 
škote: g. Georgios Rixaris jeden milijun 

.za teoložki zavod; g. Teodor Arctarios jeden 
milijun za kliničku školu; gosp. lladžikosta 
jeden milijun za sirotište; g. Pangas 2 mili
juna za podignuče prodavaonah; gosp. Ni
kola Zarili odredil je 250.000 drahma za 
javne vure; g. Evangil Zapppas 2 1/* mili
juna za palaču Zagione vu kojoj se nahadja 
stalna izložba grčkili industrijalnih proizvoda. 
Pokojni bečki velelržac barmi šimun Sina 
osla vil je 2' 2 milijuna za gradnju grčke 
akademije, a barun Georgios Sina poklonil 
je varašu Ateni observatorij. Bogati brodo- 
vlastnici Rali popravljaj u na vlastiti strošek 
nadbiskupsku palaču. ter su darovali 250.000 
funti sterlinga za gradnju novoga kazališta 
(teatra.)

Ljubimac grčkoga naroda. Andrija Sin- 
gros. koji je skup spravil silni svoj iinetek 
vu Carigradu, prikazal je varašu Ateni pučko

mišeki. Ove je posve mirno metnul si u 
zube te ih je zgrizel da je sve praščalo, 
zalim mu je tobože od toga zlo postalo i 
on je pričel bljuvati te je same sreberne 
forintake na stol pred se izbljuval. Od ovih 
je d vem poleg sedeči dečkom svakomu po 
jednoga u šaku stisnuk te im je rekel nek 
si plate piti, a kad su ovi veseli nad pri- 
kazanemi srebernjaki šake odprli, bile su 
im prazne kak i prije; stari Hatlak ali im 
je rekel, nek se samo pošteno posla primu 
i nek čvrsto dielaju, onda si lakaj nekoliko 
srebernjakah zasluže. koji im lak lahko ne- 
odlete, kak ovi sad tu prikazani.

Sve ove i još mnoge druge kunšte je 
stari Mezga sa na pol zaprlemi oči gledal, 
glavu si na ruke podbočil, strašnoga dima 
pušeč gore proti zakadjenim prosnicam. 
te je Hatlaka držal za vražjega dečka.

A kad je na jedan krat još ktomu je
dan zakričal, da mu je mošnja s penezi iz 
žepa zniknula, te kad je stari Hatlak rekel, 
da se ista u papuči stare babice nahadja, 
kak je izbilja i bilo. razkuražil se je stari 
Mezga le se je pričel Hallaku prituževati 
kak je nesrečen i ga ji* prosil, da mu po- 
mogne do svojih novac dojti.







19%-at készpénz!,(Mi vagy óvadék képes érték- k r̂ Verbánics István lakásán: I ' telién, 
papírban kiküldőn kezéhez lelem,, , szekér és I seri vésni. Szabii Mátyásnál:

Vevő köteles a vetelárt 3 egyenlő rész- .> kan(za|rt. I tehén, l kukoriczagóré és 
leiben, meg pedig az elsőt az árverés jog- lragya. schlesinger Kerenez lakásán: I kan- 
erőre emelkedésétől számítva 3« nap alatt. r z a |,j 6s  , ^  ruganyos koesib.il álló ingó- 
a másodikat ugyanattól (itt nap alatl, a bar- ságok nviivános árverésen eladalnnk 
maciikat ngyanall.il tfu nap alatt minden Me|v árverésnek a Csáktornya, kir. já- 
egyes resztet után az árverés napjától szá- rásbjróság 2178. 1897. sz. végzése folytán 
mi amin b ",, kamatokkal együtt az árverési H5 u>kekövelelés, ennek 189«. évi augusz- 
lel e elekben meghatározott helyen és m.ido- tus hrt , „apjától járó 8%  és 8%  kése- 
za o ■ szerin e izeim. 74a Jelrni kamatai és eddig összesen ötl frt 40

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. krban biróilag már megállapított költségek 
Poriak, 1890. évi deczember hó 81-én. erejéig Bottornyán leendő eszközlésére

is el fognak adatni.
Csáktornyán. 1897. évi április hó 15-én.

U in  í ina *in n o s ,
748 1 1 kir. hír. végrehajtó.

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kiviteli! 
szabadalmazott gozcséplokéwleteit. melyek a magxar 
gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannlieimi czegtüf.
mely elismert legnagyobb és legjelentékenyebb gyár 
gozmozdonyok • * cséplőgépekben: utólibiak háromszori 
légtisztitásra berendezve.

Kzen készletek minden eddigi versenveséplésnél 
az összes versengő belföldi es angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. Kzek teli.ii a vi
lág legjobb cséplokészletei.

Képes árjegyzékkel 
bérmnntve. felvilágosítással készséggel szolgálunk.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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