
Wlassics miniszter választói között.
Hég érzett örömmel fogadta a perlaki 

járásnak — a Csáktornyái választó-kerület
hez tartozó — választó-polgársága dr. Wlas
sics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz
tert a kerületnek már 9 éve képviselőjét s 
most is jelöltjét. A miniszter f. hó 22-én 
Vtl órakor érkezett a mura-királyi vasúti 
állomásra, ahol 350—400 választó polgár 
fogadta kitörő éljenzéssel, zászlókkal és a 
perlaki tűzoltói zenekarral.

A vasúti állomáson Sípos Károly, mint 
a szabadelvü-párt végrehajtó-bizottságának 
egyik elnöke üdvözölte a következő lelkes 
szavakkal:

Kegyelmes Urunk!
Szeretett képviselő-jelöltünk !

Lelkes örömmel üdvözöljük Nagyméltóságodat 
itt Muraközben : Isten hozta ismét körünkbe !

Hálával és köszönettel tartozunk, hogy ke
gyelmes urunk a Csáktornyái választó-kerületet 
kilencz évig az országgyűléseken képviselni mél- 
lóztatott. Háromszor egymásután vittük diadalra 
a szabndelviiség zászlóját országszerte díszes ne
vével.

A hála, a szeretet és tántorilhatlan ragasz
kodás kiváló személyisége iránt újra sorakoztatja 
a perlaki járás választó-polgárait azon zászló alá.

Hisz az országos pártvezér szavai szerint 
Nagy méltóságod egyik büszkesége, egyik oszlopa a 
szabadelvű-pártnak, a kormánynak és a politikai 
uj korszaknak.

S mi büszkék vagyunk, hogy mint Zalá
vá rmegye szülöttjét is lelkesedéssel újból jelöltük 
s szerencsések lehetünk Nagyméltóságodat tovább 
is képviselőnknek választhatni.

Éljen dr. Wlassics Gyula követünk !
Éljen!!!
Ezután hosszú kocsisortól kisérve, lelkes 

hangulatban vonullak be Perlakra. Megér
kezés után 200 teritékü banket volt a tár
saskör helyiségeiben. Az első felköszöntőt 
dr. *Zakál Lajos perlaki ügyvéd mondta. 

Nagyméltóságu miniszter ur!
Szeretett képviselő-jelöltünk !

Engedj e  meg Nagy méltóságod, hogy midőn 
a Csáktornyái választó-kerület szabadelvű-pártjának 
nevében s megbízásából a mai nagyon szerény 
körünkben üdvözölni szerencsém van, egyúttal 
néhány szóval bővebben fejthessem ki azokat az 
okokat, melyek arra indítottak bennünket, hogy a 
jelen képviselő-választás alkalmából ismét Nagy
méltóságod nevét írjuk zászlónkra s azt fennen 
lobogtatva a Rzabadelvüség nevében fényes győze
lemre is vigyük !

Ez e l ő t t  9 évvel ,  midőn a Csáktornyái 
választó-kerület bizalma első Ízben fordult Nagym. 
felé, s erős küzdelem után a mandátumot Nagym.- 
nak juttatta, a választó-polgárok zöme már akkor 
felismerte, hogy Nagym.-ban olyan férfiút nyert 
meg képviselőjének, kit tehetsége, tudása, politikai 
képességei s személyes tulajdonságai arra tette 
hivatottá, hogy szeretett hazánk közéletében ve
zető-szerepet vigyen.

Lehet  azonban valaki a legfényesebb te
hetség s a legkiválóbb jellemvonásokkal felruházva, 
érvényesülése mégis ki van zárva s különösen a 
politikai élet felszínén lehetetlen magát fenntar
tania, ha olyan elveket vall és hirdet, melyek az 
emberiség egyik vezéreszméjének — a tiszta

szabadelviiségnek alapelveivel ellentétben állanak, 
de éppen az, hogy Nagym. már évek sora óta 
nemcsak a Csáktornyái választó-kerület bizalmát 
bírja, hanem mini az ország vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztere a Felség bizalmából évek óta a 
legfényesebb ^llások egyikét méltóan és köz- 
megelégedésre tölti be, ez mutatja legjobban, hogy 
a Nagyin, képviselte elvek javunkra válnak, nem
zetünkre áldást hozók, s hogy Nm.-ban oly kép
viselőt bírtunk, a kinek minden szava, minden 
tette, egész élete a szabadéivüségnek becsületes, 
hü és önzetlen megnyilvánulása!

Természetes dolog tehát, hogy mi dőn a 
legkegyelmesebb királyi leiratból köztudomásra 
jutott, hogy uj választások küszöbön állunk, a 
Csáktornyái választó-kerület szabadelvű-választói
nak bizalma egyhangú lelkesedéssel fordult Nagyin, 
kimagasló egyénisége felé, aki a tiszta szabadelvü- 
ségnek egyik kipróbált előharczosa s a szabadelvű 
pártnak kimagasló büszkesége !

De n e mc s a k  ezért tömörülünk most is 
Nagym. zászlója közé, hanem azért is, mert mint 
eddigi szeretett képviselőnk, mindenkor fóheismer- 
hetlen tanujelét adta annak, hogy sokoldalú el
foglaltsága és országos gondjai közepette is mindig 
szivén viselte kerületének és kerülete minden 
választójának érdekeit s melegen érdeklődött min
den kérdés iránt, amely Muraköz localis érdekeit, 
különösen pedig kulturális és közgazdasági érde
keit érintette s hathatós közbenjárása és párt
fogásával, Muraköz szellemi és anyagi fejlődésének 
és felvirágzásának előmozdításával magának her
vadhatatlan érdemeket szerzett.

Nagyméltóságod mindazon i n t é z k e d é s e i t ,  
melyeket e téren telt, s melyeknek áldásait mind
nyájan élvezzük, egy felköszönlő szűk keretében 
felsorolnom, sajnos, lehetetlen, de viszont lehetet
len reá nem mutatnom arra, ami minden mura
közit, minden magyar emberi igaz hálára kell, 
hogy kötelezzen Nagyin, iránt, hogy a fennforgó 
nehézségek daczára Nagym. minisztersége alatt 
Muraköz magyarosodása, az iskolák államosítása, 
uj állami iskolák és ovodák felállítása, s egyéb 
intézmények által óriási lépésekkel haladt előre !

Azért midőn törhetetlen bizalmunkról és 
tántorithatlan ragaszkodásunkról továbbra is biz
tosítjuk Nagyméltóságodat, egyúttal ígérjük, hogy 
azt a zászlót, melyre Nagym. neve mellé a jog, 
törvény és igazság magasztos jelszava van felírva, 
minden erőnkkel, minden tehetségünkkel a szabad
éi vüség nevében fényes győzelemre is visszük !

Éljen Ő Nagyméltósága Wlassics Gyula kép
viselőjelöltünk !

Erre Wlassics Gyula közoktatási s ál
talános politikai működéséről mondotta a 
nagyhatású beszédét a jelenvoltak szűnni 
nem akaró éljenzései s nagy tetszésnyilvá
nításai közölt:

A többi között — igy szólt:
»Sem beszámoló, sem programinbeszédet 

nem szándékszik mondani, csak azért jött, hogy a 
közvetlenség melegével mondjon köszönetéi a bi
zalomért, melylyel polgártársai immár negyedízben 
kitüntették. Beszámolóra véleménye szerint nincs 
szükség, mert miniszteri állásában úgy törvény
hozási, mint kormányzati működésében a nagy 
nyilvánosság teljesen szabadon gyakorolt kritikája 
alatt áll. Önök különben a leghizelgőbh kritikát 
gyakorolták eddigi működésem fölött, úgymond, 
akkor midőn újra nevemet Írták zászlójukra és 
azzal adják nekem eddigi működésemre nézve a 
legbecsesebb fölmentési, hogy változhatlnn bizal
mukkal újra megkívánnak ajándékozni.

Tárczám ügykörére vonatkozó programmot 
folytatja szintén nem szükséges adnom, mert 
minden évben a parlament színe előtt a leg
nagyobb részletességgel fejtein ki terveimet s 
magam kérem úgy az ország első tanácsának mint 
a nagy közvéleménynek elfogulatlan tárgyilagos 
bírálatát. Azt talán nyugodtan mondhatom, hogy 
a nemzeti cultur-élet egész szervezetét átölelő és 
erős meggyőződésem szerint egységes vezérgondo
latok által átjárt programúmmal az elérhetők és 
megvalósíthatók korlátái között fokozatosan a 
nemzet szellemi és anyagi erejének mérlegelésével 
erőm teljes megfeszítésével igyekszem is tettre 
váltani. Különösen nagy súlyt helyezek arra, hogy 
az alapvető közoktatási reform kérdésekben meg 
nem érett kísérletezések csábjának ne engedjünk. 
Egyik évben ne döntsük halomi a azt, amit az 
előbbi évben épitettü.ik. Ez minden közoktatási 
szervezetnek legnagyobb veszedelme volna. A lég 
messzebbmenő nyilvánoszággal veszem igénybe az 
előkészítő munkálatok során csaknem az egész 
nemzeti értelmiség közreműködését. Nem volt ed
dig jelentősebb reform-alkotásom, melyből az 
egész tanügyi közvélemény ki ne vette volna 
m u n k a t á r s a i  részét. Ennek tulajdonítom, hogy 
csak néhányat említsek — az általam életbe
léptelett uj gymnasiumi, reáliskolai, a felső leány
iskolái tan tervek, a polgári képző tanterv a nép
iskolai uj rendtartás, minden rázkódtatás nélkül, 
mondhatnám a közvélemény szives támogatásával 
léphetett életbe. Ezek pedig az iskola beléletét 
tárgyazó és jellegüknél fogva a törvény állandó
ságának értékével biró oly természetű alkotások, 
melyekre nézve bízvást elmondhatjuk, hogy a leg- 
szétágazóbb szak-nézetek területe.

A jövőben is hasonló eljárást követek és 
nem lesz jelentősebb reform-alkotás, mely életbe
lépte előtt a nemzeti értelmiség és az illetékes 
szakkörök kritikájának tisztitó tüzét ki nem állja. 
Nincs nagyobb veszedelem, mint az életbe nem 
léptethető hangzatos szólamokban bővelkedő papir- 
törvéay. De ezeknek rendszerint csak annyi érté
kük van, mint a papírnak, melyre ráírták a nagy 
szavakat. A nemzeti cultura felelős őrének nem 
az a feladata, hogy az élet föltételeit nélkülöző 
törvények számát szaporítsa, hanem hogy az 
eleven elő cultur-életet ernyedetlen munkával 
napról-naprá ébren tartsa és előrevigye, a ma 
még bizonyos létföltételeket nélkülöző nagy közép
iskolai reform előföltételeit zajtalan munkával elő
készítse. A törvénytárba csak oly iskolai reformnak 
szabad jutni, melyet az életben hatásában áldá
sosán teljesen meg is lehet valósítani. Olyannak 
kell lennie minden alapvető reformnak, melyet a 
holnap viharja nem söpör el azért, mert egy 
gyökér szála sem jutott a nemzeti talaj mélyébe.

Szólt még a miniszter a polgári iskoláról, a 
jogi oktatás halasztbatlan reformjáról, a már 
előadói tervezetben elkészült tanítói nyugdij-tür- 
vényjavaslatról és egyebekről is.

Az iskolától — folytatja tovább — sokat, 
nagyon sokat követelhetünk. De nem mindent ér
hetünk el. Ha a nemzeti élet működésében vala
mely fogyatékosságot ismerünk fel, ha a néplélek- 
ben téves irányok mutatkoznak, ha gyöngülni 
látjuk a kötelesség hü teljesítését, ha a jellem 
szilárdság lazul, ha nincs kellő bátor kezdeménye
zési, vállalkozási hajlam a magyar társadalomban, 
ha az ifjúság nagy része hivatali pályára tódul, 
ha az önálló pályáktól, melyeken saját erejéből 
k»>!! éieiboMogságát megállapítania, idegenkedik, 
rögtön mindenki az iskola felé tekint. Mindennek 
oka az iskola. Elismerem, hogy az iskolának egy 
nemzet charaklerére is Átalakító ereje lehet. A 
tervszerű czéltudatos, hivatásos komolysággal az



fjuság szeretetével melegített ós a nemzet ideál
jai által lelkesített nevelés és tanítás még egy 
nemzet charakterén is javíthat. De gyorsabb si
kereket csak úgy lehet elérni, ha a társadalom az 
iskolát hathatósan segíti. Ha azonban a társadalom 
az iskolát hatásában ellensúlyozza, akkor az át
alakítás nehéz munkája csaknem parlagon hever. 
Az uj nemzedék nem szívhat magába elég ellen
állási erót az iskolában, demokratikus, nemesebb 
világnézete nem alakulhat ki nagyobb erővel, ha 
ifjú és fogékony lelkében a társadalom gyakran 
lerontja azt, a mit az iskolában építenek. A mig 
a szülő azt mondja otthon a fiának : »A keres
kedői pálya nem urnák való«, hogy »ha rosszul 
tanulsz, iparos leszesz«, ha azt hallja szünet nél
kül, hogy »jobb a biztos szerény hivatali kenyér, 
mint a koczkázattal járó vállalkozás«, »minek 
erőltednéd magad, van neked néhány hold földed, 
megélsz abból«, ha a legkisebb hivatalnok jogo
sítva érzi magát lenézni a kereskedői vagy ipa
rost; ha a legyeimet és rendet tartó kötelesség- 
tudó tanár vagy igazgató nem egyszer egyes 
társadalmi körök jogtalan üldözésének tárgya, stb. 
az iskolai nevelés és tanítás ha még oly tökéle
tes volna is, csak igen nehezen képes a nemzedé
kek világnézletét átalakítani.

Ha tehát azt akarjuk, hogy egészségesebb 
világnézlet díszítse majd a minket követő nem
zedékek eharakterét és azt akarjuk, hogy ez az 
okos átalakulás gyorsabban legyen elérhető : úgy 
ne nyugtassa meg háborgó lelkiismeretét a t. fel
nőtt magyar társadalom se azzal, hogy csak 
szidja az iskolát, de segítsen a házi körben a 
nevelés munkájának. A felnőtt társadalom ön
fegyelme nélkül az ifjú magyar társadalom világ
nézetének iskolai átalakulása alig vagy csak szá
zadok múlva sikerülhet. Hogy sikerülni kell, bízom 
nemzetem életképességében és nagy missiójában. 
Én mindent elkövettem eddig is és ezentúl szintén 
elkövetek arra, hogy az iskola minden tagozatában 
az ismeretek közlése mellett a nevelő elemek 
érvényesüljenek, hogy igy minél tisztességesebb, 
jellemesebb, kötelességtudóbb a munkát bármely 
foglalkozási ágban becsülő erős erkölcsi akarattal, 
önállósággal biró tanult nemzedék vegye majd át 
e haza sorsának intézését. És ha e szavaim a 
nyilvánosság elé kerülnek, úgy hallják meg 
Magyarország szülői e lelkem mélyéből fakadt 
kiáltást, hallják meg azt hazám tanárai és tanítói 
is, akiket legbecsesebb és legtiszteltebb munka
társaimul tekintek, hogy üljenek bár a legszeré
nyebb népiskola vagy az egyetem tanszékén, sohase 
feledkezzenek meg, hogy tanításuk csak úgy becses, 
ha szavaikkal és példáikkal az ifjúság charak- 
terét igazi erkölcsi értékben és akaraterőben is 
gyarapítsák.

Az állam és egyház között — úgymond — 
az állam souveranitásának sértetlen megőrzése 
mellett a béke hive vagyok. És az egyházi fő
hatóságoknak dicséretükre legyen mondva már 
hosszabb kormányzati időm tapasztalatából mond
hatom — őket is az a nemes czél vezeti, hogy 
az állam és egyházak karöltve járjanak együtt a 
magyar nemzet erkölcsi erőinek fokozásával a haza 
felvirágzására, a nemzeti élet boldogulására. 
Komoly kötelessége is minden irányadó tényezőnek 
közreműködni, hogy se felekezet közt, se az állain- 
és egyházak között harezok ne zsibbaszszák e 
rokontalan, sok ellenséggel küzködő magyar nemzet 
erejét. Nekünk az erők egyesítésére van szük
ségünk, ha sikerrel akarunk megállni ama nagy 
küzdelemben, a mely e nemzetre úgy a cultura, 
mint a gazdasági élet terén vár. Minden szél- 
forgácsolás és különösen felekezeti meghasonlás 
csak ellenségeink erejét gyarapítja. A magyar 
hagyományos vallási türelmesség nemes erényének 
e haza minden polgárát felölelő igazi .felebaráti 
szeretet világitó tüzének kell minden magyar szi
vet melegíteni. Kz ősi erényünk — ezt f okozni  
kötelesség — de ezt g y ö n g 1 1 e n i bűn a haza, 
a magyar nemzet ellen.«

Ezután Sípos Károly pártelnök emelt 
poharat Széli Kálmán miniszter-elnökre, mint 
a szabadéivü-párt fővezérére, a kihez indít
ványára sürgönyt intéztek. Felköszöntőket 
mondottak még : Reichwein Antal, Gasparics 
Vincze, Zakál Henrik.

Banket után dr. Bő hm t. főorvos ven
dégszerető házában levő szállásán fogadta 
ő  Nagyméltósága a küldöttségeket. Tisztelgett 
Hódosán, Drávaegyház, Perlak, Draskovecz, 
Muracsány, Turcsiscse, Szoboticza, Podbreszt 
községek küldöttsége s a közönség legnagyobb

örömére Alsó-Muraköz vezető papsága. Élénk 
érdeklődéssel kérdezősködött Ő Nagymélló- 
sága az illető községek viszonyairól. A kül
döttségek fogadása után kikocsizolt Ő Nagy
méltósága a Drávához, a hol az épülő 
védelmi müvet tekintette meg.

A jelölt tiszteletére a házigazda fényes 
estélyt rendezett, amelyen jelen volt a 
megye, környék, s a község számos előkelő
sége. Az estély alatt a választók lelkes tö
mege vonult a jelölt szállása elé tűzoltó- 
zenekarral s fáklyás-menettel. Itt is lelkes 
ovácziókban részesítették szeretett jelöltjüket.

Hétfőn reggel Ő Nagyméltósága Csák
tornyára utazott kíséretével. Útközben meg
látogatta Pusztákoveczen Szabó Imre föld- 
birtokost, a szabadelvü-párt régi oszlopos 
tagját, a kerület volt országgyűlési képviselő
jét, s Peczek György esperes-plébános láto
gatását viszonozta.

A Csáktornyái választó-kerület pol
gárai lelkes és impozáns módon fogadták 
képviselő-jelöltjüket, Dr. W I a s s i c s Gyula 
Ő Nagyméltóságát f. hó 23-án Csáktornyán. 
A miniszter ur Ő Excellentiája a nevezett 
napon délelőtt féllizenketlőkor érkezett meg 
Perlak felől az ottani végrehajtó-bizottság 
számos tagja és titkára kíséretében Csák
tornyára A város e napon lobogódiszt öl
tött. A perlaki utcza végén álló állami ta
nítóképző-intézet előtt az intézet ifjúsága 
állott sorfalat a miniszter tiszteletére, ki 
leszállva kocsijáról, az őt lelkesen éljenző 
tanári-testület és ifjúsághoz ment. Itt az 
intézet igazgatója üdvözölte őt. s egy
ben bemutatta a tanári-testület tagjait; 
a miniszter ur élénk érdeklődéssel kér
dezősködött az intézet viszonyai és a 
növendékek felől. A tanári-testületnek és az 
ifjúságnak megköszönve a meleg ovácziót. 
ezen szavakkal búcsúzott el a tanári-tes
tülettől: »Isten önöKkel, kitartást kívánok 
tövises és terhes, de szép pályájukhoz« ; a 
növendékekhez pedig igy szólt: »Isten velük 
kedves barátaim, csak jók legyenek!«

Innen a miniszter és kísérete tovább hajta
tott, s dr Krásovecz Ignácz házánál, szállott 
meg. Délben Ő Nagyméltósága látogatást telt 
Festetich Jenő gróf Ő Méltóságánál Zala- 
Ujvárott. Onnan visszatérve, délután 1 óra
kor dr. Krásovecznél fényes ebéd volt, a 
melyen 25-en vettek részt Ebéd után a 
miniszter ur küldöttségeket fogadott. A Csák
tornyái községi elemi nép- és állami polg. 
fiú- és leányiskola tantestületeit P á l y a  
Mihály polgári iskolai igazgató vezette a 
miniszter ur elé. — A miniszter ur 
a küldöttséget örömmel fogadta, s biz
tosította őket, hogy legyenek irányában 
mindenkor teljes bizalommal. Ezek után 
a felső-mihályíalvai plébániához tartozó hí
vek tisztelegtek a miniszter urnái, kit, mint 
plébániájuk kegyurát, arra kérték, hogy szűk 
és romladozó templomuk helyet újat épít
tessen és a mostani templomnak a tégláit 
pedig egy uj iskolaház felépítésére fordíthas
sák. Miniszter ur a felsőzmihályfalvaiaknak 
adott válaszában a többi között azt mon
dotta, hogy az egyházi hatóság által 
hozzá érkezendő kérvényt a legjobb aka
rattal fogja tárgyalni és boldognak fogja 
magát érezni, ha a felső-mihályfalvi tárának, 
melynek oly kiváló és jeles plébánosa van, 
a ki csak az egyháznak és a nép boldog
ságának érdekében működik közre, tel
jesítheti kérelmét. Ezután a miniszter 
ur még Csáktornya nagyközség elöljáró
ságát, az iparteslületet, a tűzoltó-egylet

küldöttségét és Nagyfalu község elöljáró
ságát fogadta.

A fogadások után többek kíséretében 
kihajtatott Csáktornya környékének egyik 
történelmi nevezetességű helyére, Szent-Ilo
nára. Itt megtekintette a grófi parkot, a 
mely nagyon megnyerte tetszését.

Este 8 órakor a Zrínyi-szálloda nagy
termében mintegy 150 teritékü fényes 
banket rendeztetelt, a melyen mind
végig lelkes hangulat uralkodott. Az első 
felköszöntőt Zakál Henrik ügyvéd mondta, 
kiemelvén, hogy mennyire büszke az egész 
kerület eddigi képviselőjére. Szűnni nem 
akaró éljenzés között élteti a minisztert, 
mint a kerület volt és leendő képviselőjét. 
Erre Wlussics Gyula kultuszminiszter ur 
emelkedett szólásra s nagy tetszéssel foga
dott beszédében jelentős politikai nyilatkoza
tokat tett, a többi közt különöse/) közoktatás- 
ügyi politikájáról. A beszédet frenetikus 
tapssal és éljenzéssel fogadták. Wollák Rezső 
ügyvéd élteti a minisztert, mint a szabad- 
elvüség tántorithatlan bajnokát. Czvetkovies 
Antal horvát nyelvet) szól a miniszterhez, s 
lelkes beszéd kíséretében kéri a képviselő
jelöltei. hogy a hazafias muraközi nép jövő
jének biztosítása érdekében hasson oda, 
hogy a vidék újból megkaphassa a dohány- 
termelést. Mencsey Károly, mint a muraközi ta
nítókor elnöke, a muraközi népiskolai tanítóság 
nevében köszöntötte fel a tevékeny minisz
tert, ki a tanítóság érdekeit szivén viseli 
Most újból a miniszter ur emelkedett fel, s 
ragyogó ékesszólással történelmi visszapil
lantást vett a Festetich grófok azon tevékeny
ségére, melyet e lényes család egyes tagjai 
úgy a haza, mint a trón körül érvényesítet
tek. A díszes közönség lelki szemei elé va
rázsolja a keszthelyi Georgikon halhatatlan 
alkotóját, az alkotmányos korszak első kabi
netjének fenkölt gondolkodású miniszterét. 
Festetich György gróf érdemeit: beszédében 
utal e ragyogó történelmi múlttal biró csa
lád jelenlegi lagiára, Festetich Jenő gróf ur 
ő méltóságára, ki ideális gondolkodásával, 
nemesen érző leikével, s a művészetek iránt 
tanúsító páratlan lelkes áldozatkészségével 
már eddig is lényes nevet biztosított magának 
a hazában; poharát emeli gróf ur ö Méltó
sága egészségére. Kayser Lajos grófi titkár, 
noha nincs megbízatása ő Méltósága részé
ről, a legszivélyesebb szavakkal mond kö
szönetét a miniszter urnák a lelkes felkö- 
szöntöérl. Zakál Henrik, a Csáktornyái vég
rehajtó-bizottság elnöke élteti a perlaki vég
rehajtó-bizottság jelenlevő tagjait. Sípos Ká
roly. mint a perlaki végrehajtó-bizottság el
nöke, megköszönve a fel köszöntést, szép és 
lelkes szavak kíséretében kéri a miniszter 
urat, mint a kerület leendő képviselőjét, hogy 
Muraköz két határszéli városának, — Csák
tornya és Perlak, — felvirágoztatása érde
kében nemes lelkének inteueziójához képest 
tegyen meg mindent. Ziegler Kálmán azzal 
a kívánsággal éltette a miniszter ural, hogy 
ne csak itt a fehér asztalnál megjelentek, 
hanem a rokon a rokonnak, jó barát a jó 
barátnak, ismerős az ismerősnek az egész 
kerületben ajánlja nagyhírű képviselőjelöl
tünket. Utoljára felemelkedett a miniszter 
ur, s tekintettel arra, hogy nagy elfoglalt
sága nem engedi neki azt, hogy kedves vá
lasztói körében hosszabb ideig tartózkodjék, 
fel köszön tőjében búcsút mond a jelenlevők
nek, s üdvözletét küldi a választók családjai
nak; egyben biztosítja a jelenlevőket, hogy 
fog keresni módot arra, hogy a jövőben az 
érintkezés minél gyakoribb legyen; hosszú 
beszédében a hazát élteti. Mire az egész kö



zönség felállva, Sárközi jeles zenekarának 
kísérete mellett a miniszterrel együtt a Hym- 
nust énekelte.

A banket után a miniszter ur 
kíséretével a vasúti indóházhoz hajtatott 
s az állomásnál reá váró nagy közönség él- 
jene.i és a helybeli tűzoltók fényes sorfala 
között beszállt salon kocsijába és az esti 10 
órai személyvonattal visszautazott Budapest
re. A banketten jelenlevő lelkes társaság pe
dig a zenekar hangjai mellett késő éjjeli 
órákig vidám hangulatban együtt tartott

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII,- 

évfolyam negyedik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
—  A törvénytudó községi bíró. Dr.

Wlassics Gyula kultuszminiszter urat, mint 
a Csáktornyái választó-kerület képviselő-je
löltjét f. hó 23-án Csáktornyán való tartóz
kodása alkalmából nemcsak a Csáktornyái, de 
több, a választó-kerülethez tartozó községek 
küldöttségei is felkeresték, hogy részint ma
gas személyéhez való ragaszkodásukat kifejez
zék, részint pedig némely bajos dolgaikban 
hathatós támogatását, pártfogását kikérjék.

A küldöttségek között 0  Excellentiája 
elé került Nagyfalu község elöljárósága is.

Az elöljáróság tagjai elhelyezkedvén, a 
község derék bírája előlép, s tekintettel 
arra, hogy nem bírja folyékonyan az édes 
magyar nyelvet, egy iv papirosról csengő 
hangon magyarul leolvassa a kegyelmes ur 
előtt Nagyfalu község elöljáróságának azon 
kérelmét, hogy: miután a községben már 
régóta szerveztetett az állami iskola, zz 
épület is megvan, kegyeskednék most már 
a miniszter ur az iskolát meg is nyitni s 
oda tanítót kinevezni.

Wlassics figyelemmel kisérte a község 
birájának felolvasását s annak befejeztével 
megígérte az elöljáróságnak, hogy kérelmüket 
mihamarább teljesíteni fogja ; egyben, hogy 
az egész ügy jobban emlékezetében marad
jon, átadatni kérte a miniszter a bírótól a 
felolvasott kérvényt.

l)e nem oda Buda! Jól tudja azt Nagy
falu község bírája, hogy mi van a törvény
ben. A miniszter kérelmére a biró csak 
ennyit telelt magyarul :

— Bocsánatot kérek Nagyméltósáfcu ur, 
a kérvényt nem adhatom oda.

— Miért nem? — kérdé csodálkozva 
Wlassics.

— Azért nem Nagyméltóságu ur, vá
laszolt a biró, mert nincs rajta stempli. 
hátha a községet megbüntetnék.

Jóízűen mosolygott a kegyelmes ur a 
biró ezen szavaira, s rögtön megnyugtatta, 
hogy ne féljen semmit, csak adja oda.

Erre Nagyfalu község bírája nyugodt 
lelkiismerettel átnyujlotta a bélyegtelen kér
vényt a miniszter urnák, mire a küldöttség, 
lelkesen éljenezve Wlassicsot, eltávozott.

— Képviselőválasztás. A Csáktornyái 
választó-kerületben a jövő szerdán, okt. hó 2-án 
ejtetik meg a képviselő-választás. A válasz
tási és szavazatszedő-küldöttségi elnök, he
lyettes elnökök, jegyzők és helyettes jegyzők, 
tekintettel az 1874. éviXXXHl. t.-cz. 59. §-ában 
foglalt határozmányokra, kerületünkben a 
következőképpen választattak meg a zala-

vármegyei központi választmány által. Vá
lasztási elnök: Zakál Henrik, jegyző: dr. 
Hajós Ferencz1 Szavazatszedő küld. elnök: 
Tóth István, jegyző : Polesinszky Emil. He
lyettes elnökök: Sípos Károly és Szilágyi 
Gyula. Helyettes jegyzők: Brauner Lajos és 
Dobosy Elek. A választási törvény 61. §-a 
rendelkezéséhez képest a Csáktornyái vá
lasztó-kerülethez tartozó községeknek a sza- 
vazatszedő-küldöttségek közti felosztása és 
szavazási sorrendje a következőképpen ha- 
tároztatott meg: az 1. szavazatszedő-küldött- 
séghez, a választási elnök elnöklete alatt a 
következő községek tartoznak: Csáktornya, 
Dráva-Csány, Alsó-Hráscsán. Alsó-Pusztáko- 
vecz. Zalabárdos, Benkovecz, Károlyszeg, 
Dráva-Egyház. Csehovecz, Dráskovecz és 
Hemusovecz, Derzsimorecz, Delejes. Mura- 
Csány, Dráva-Szt.-Iván. Jurcsevecz, Zrinyi- 
falva, Nyirvölgy, Jánosfalu, Stefánecz, Oppo- 
rovecz, Dráva-Óhid, Perlak, Podbreszt és 
Szent-Kereszt, Felső-Pusztafa és Felső-Vida- 
falva, Szent-Ilona, Sztrelecz, Tüske-Szent- 
György, Turcsiscse, IX. Hegykerület, Miksa- 
vár. — A 2. szavazalszedő-kűldötlséghez, ‘ a 
szavazatszedő-küldöttségi elnök elnöklete 
alatt pedig ezen községek tartoznak: Dráva- 
Vásárhely, Zalaujvár, Nyiresfalva, Cseresnyés, 
Mura-Király, Dráva-Szent-Mihály, Dráva- 
Mogyoród, Édeskut, Erzsébetlak, Felső-Dom- 
boru, Gyümölcshegy, Gáborvölgy. Hódosán,
I., II., III. Hegykerület, Hétvezér, Királyiak, 
Ligetfalva, Mogyoród, Mihályfalva, Gyümölcs
fáivá, Mártonhalom,Turzóvölgy. Mura-Füred, 
Nagyfalu, Orehovicza, Pálovecz, Pálino- 
vecz, Rácz-Kanizsa, Stridó, Határőrs,Szobo- 
ticza, Szászkő.« Tótfalu, Végfalu. Vullária.

— Halálozás. Frász Balázs helybeli 
derék iparost és családját súlyos csapás 
érte. A zord halál fagyos lehellete egyetlen 
Antal fiát, ki a helybeli állami polgári fiú
iskola szorgalmas és tehetséges tanulója 
volt, f. hó 25-én rövid néhány napi szen
vedés után életének 13-ik évében megszaba
dította a töldi élet szenvedéseitől. Ifjú teste 
a hideg földbe, kedves emléke pedig a jó
szülők szivébe lett eltemetve.........Temetése
f. hó 26-án délután 4 órakor volt, a melyen 
a polgári fiú- és leányiskola tanulói gyász- 
fátyollal bevont intézeti lobogójuk alatt a 
tanári-testület vezetése mellett vettek részt. 
A megboldogult tanulótársai szép koszorút 
helyeztek kis barátjuk koporsójára. Legyen 
a korán elköltözött ifjú siri álma csendes, 
pihenése édes!

— A tűzoltóság köréből. A helybeli 
önkéntes tüzoltó-egyesület működő tagjai 
múlt vasárnap, szeptember hó 22-én dél
után 4 órakor fényes és minden tekintetben 
igen sikerült iskola-gyakorlatokat mutatlak 
be a zalavármegyei tűzoltó-szövetség kikül
döttjeinek : Knorczer György elnök, Kovács 
Gyula és Dénes Jenő választmányi tagoknak 
jelenlétében. A gyakorlatokat nagyszámú 
közönség nézte végig. Az iskola-gyakorlatok 
után az Erzsébet-téren jelképes tüztámadás 
lett bemutatva, mely alkalommal a tűzoltó
ság gyors megjelenésével, leszerelésével és 
védekezésével oly sikert ért el, hogy a szak
körök minden tekintetben a legnagyobb di
csérettel illették e derék önkéntes lüzoltó- 
egyesületet. A gyakorlat után zeneszó mellett 
vonultak vissza a szertárhoz. Mi is üdvözöl
jük városunk derék önkéntes tűzoltóit, s 
kérjük őket, hogy egyletük fényes múltjára 
való tekintettel, hassanak oda, hogy az a jö
vőben még szebb, boldogabb és virulóbb 
legyen, hogy valóban a Csáktornyái önkéntes 
tüzoltó-egyesület legyen mindenkor minta
képe a v.-megye bármely tűzoltó-egyesületének.

— Értesítés. A postautalványok fel
adásában f. év o kt óbe r  hó 1-től kezdve 
változás áll be. E naptól kezdve kizárólag 
csak a belföldre (Magyar-, Horvát- és Szla- 
vonország területére) szóló postautalványok
hoz lehet a feladóknak a postakincstár által 
kibocsátott eddigi r ó z s a s z í n ű  űrlapokat 
használni, mig ellenben a külföldre (ideértve 
Ausztriát és a megszállott tartományokat is) 
szóló postautalványokat a feladóknak ugyan
csak a postakincstár által kibocsátott s á r g a -  
s z i n ü  utalvány űrlapon kell kiállítani. A 
czimzést illetőleg a közönség saját érdekében 
felkéretik, hogy a külföldre szóló postautal
ványokon a rendeltetési helyre és czimzett 
lakhelyének közelebbi meghatározására vo
natkozó adatokon kívül a rendeltetési ország 
nevét is Írja ki.

— A Zrinyi-emlék ügye. E hó 27. és
28-án vidékünkön fárt Budapestről Szász 
Gyule fővárosi hírneves szobrász, ki a buda
pesti opera ház, az uj országház, a nemzeti 
színház, a honvédelmi palota, a honvédelmi 
főparancsnokság palotáfa, a lipótvárosi ba
zilika s. t. középületek számára számos 
szobrot készített és több emlékművet létesí
tett a haza több helyén. Átulaztában kéré
sünkre megtekintette az emlékoszlop czél- 
jaira alkalmas tereinket s természetes nagy
ságban keménypapírból és léczből készített 
9 méter magas emlékoszlop-vázlatot állított 
fel a Zrinyi-térre, hogy az érdeklődő közön
ség tájékozva legyen az emlékoszlop alakja 
és nagysága felől. Az impozáns emlékoszlop 
hatásos és összbenyomásban osztatlan tet
szést aratott. Az érdeklődő közönségen kí
vül megtekintette az emlek-oszlop-vázlatot 
gróf Festetics Jenő ur Ő Méltósága is, ki 
szakértői szemmel vizsgálta a mü vázlatát 
és elismeréssel nyilatkozott felőle, egyben 
az emlék-oszlop elhelyezésére is adott meg- 
szivlelésre méltó szakértői tanácsot.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Dienes Károly turócz-szent-mártoni 
állami polgári iskolai tanitót a helybeli ál
lami tanítóképző-intézethez végleges minő
ségben segédtanárrá nevezte ki.

— Magyar Bazár. Ezt a legrégibb, leg
jobb divatlapot nagylónyai Lónyai Sándorné 
és S. Hentaller Elma szerkesztik és az Athe- 
naeum r. t. adja ki. A »Magyar Bazár« az 
egyetlen magyar divatlap, mely havonként 
négyszer jelenik meg mindig bő divalrész- 
szel, gyönyörű színes divatképekkel, és illu
sztrált szépirodalmi melléklettel. A »Magyar 
Bazár« borítékján annyi tudnivalót közöt a 
társeságból, háztartásból, regényt, amennyit 
egyetlenegy sem a hazai divatlapok közül; 
a »Magyar Bazár etőfizetési ára l/4évre 
4 korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadó-hivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54.

— A kötelességtudó biró czimü hírünkre 
vonatkozólag, mint lapunk zártakor értesülünk 
a minister ur máris elintézte a község kérvé
nyét, amennyiben tanító már kineveztetett és 
az iskola nehány nap múlva megnyittatik, mint 
ezt a kir. tantelügyelő táviratilag tudatta

— Választási levelező lapok. Az ország
gyűlési képviselő-választások alkalmából ér
dekes választási jelenettel — dr. Wlassics 
Gyula Ö Nagyméltósága kerületünk nagy
nevű képviselőjelöltjének sikerült arczképé- 
vel ellátott — levelezőlapok jelentek meg. 
Kaphatók lapunk kiadóhivatalában Fischel 
Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedésében.

Felelői s/.t*rk08zlö :
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Dr. Wlassics Gyula vu 
Medjimurju.

Zdavnja su koga tak radoslno prijeli 
vu Medjimurju, kak ministra dra Wlassics 
Gyulu, koj je 22-ga o. m. došel med svoje 
zbirače. Po poldan ob pol jednoj vuri je s 
brzovlakom došel vu Mura-Király, gde ga je 
do 350—400 zbirateljov čekalo sa »éljen« 
krikom, zastavami i s preločkom bandom. 
Pri željeznici ga je Sípos Károly kakti pre- 
zeš slobodnoume stranjke oduševljeno poz
dravil. Rekel je, da more siguren biti gos- 
podin minister, da ga célo Medjimurju štuje, 
vu njegovu visoku peršonu se zaufa i želi, 
da bi Njegova Preuzvišenost, koja je vre 9 
letah zastupala kotara našega, bi i nadalje 
naše okolice ablegat bil. Minister je zahva
lil, da su ga ovdi lépő prijeli i zatem od
peljal se je vu Prelok Sprevodilo ga je ve
liki Sereg kočijah i kolah.

Vu Preloku obdržal be je veliki bankett 
na čast ministra, na kojem bilo ih je na- 
zočnih 250 ljudih. Na bankellu pozdravil je 
s lépim govorom ministra Dr. Zakál Lajos 
Na to je gospodin minister dr. Wlassics Gyu
la s velikim, glasovitim i lépim govorom od
govoril, vu kojem je i to izrekel, da bude 
se za srečnoga držal, ako bu mogel i na 
dalje našu lépu okolicu Medjimurje zastu- 
pati vu orsačkim saboru. Sípos Károly je na 
Széli Kálmána, minister predsednika zdigel 
čašu i zatem izreklo se je, da budu ga br
zojavno pozdravili, kaj su taki i včinili. To-

astirali su još Reichwein Antal. Gasparics 
Vincze i Zakál Henrik.

Po bankettu su . ministra pozdravljat 
išla izposlansta Hódosán, Dráva-Egyház, Fer
ink. Draskovecz, Muracsány, Turcsiscsa. Szo- 
boticza i Podbreszt občine \ više izmed Ve
ličastnih gospodinah redovnikah. Izpozlanst- 
ve je popital okolnosti dotičnih občinah. Za 
tem se je odpeljal k Dravi, gde je pogledal 
regulaciju Drave. Na večer bil je na čast 
ministra bankett pri gosp. dr. Böhm Svdneiu. 
Pod večerjom je vnožina pučanstva sa ban
dom i fakljami išlo pozdravljat ministra.

Vu pondeljek vu jutro odpeljal se je 
minister vu Čakovec. Putem pohodil je gos
podi na Szabó Imre bivšega negdašnjega ab- 
legata.

Čakovečkog kotara zbiratelji su sa ve- 
likom častjom primili svojega ablegata Dr. 
Wlassics Gyula ministra o. m. 23-ga vu Ča
kovcu. Njegva Visokost minister .je ovog da
na došel ob pol dvanajsti vuri iz Preloka 
sa velikom pratjom tamošnjih zbirateljov. 
Na ovaj dan je céli Čakovec sa zastavami 
bil nakinčen. Vu Preločki vulici je minister 
malo postal pred preparandijom, a od ovud 
pak se je k hiži Dr. Krasovecz Ignácza pel
jal. gde je vnogo občinstva čekalo na nj°- 
ga, i tu se je nastanil. Oh poldan je njegva 
Visokost pohodil Festetics Jenő grofa vu 
Zala-Ujváru. Od onud kak je nazad došel je 
pri Dr. Krasovecz Ignaczu svetli obed bil, 
za 25 osobah. Po obedu je minister posla
nike primil Čakovečke male i purgarske

Z A B A V A

Prva pipa iz morske pene.
Okolo godine 1723 je živel u Pešti ne

ki Soštar imenom Kovács Károly, koj se je 
u svoje prosto vrieme tim zabavljal, da je 
razne stvari iz drvela zrezaval te ih je on- 
da svojim mušteriam (kuntom) prikazuval. 
Med timi njegovimi mušlerijami, za koje je 
on čižme delal, bil je takaj pokojni stari 
grol Andrássy, koj je više krat od log šoš- 
tara mnogu takovu rezbarsku i baš liepu 
stvar na prikaz dobil, te se je znal nad šoš- 
tarovom umietnostiu čuditi.

Jednoč je grof Andrássy iz svojega pu- 
tovanja donesel iz Turske jedan komad bie- 
le, ná formu ilovače, tvrde masse. koju mu 
je netko u maloj Azii prikazal, i ovu mas- 
su je on doma opet prikazal svojemu umi- 
etniku šoštaru, da iz nje nekaj izreže.

Soštar, koj je bil strast veni duhandžar, 
je odmah na tu misel došel, da iz ove mas
se pipu izreže, a tim više, pošto je ta más
sá bila posve lahka i za pipu kakti slvorena.

Kovács se anda prime posla i pošto je 
ta massa bila prilično velika, izrezal je iz

nje dvie pipe, jednu za sebe a drugu je pri
kazal grolu, koj mu je tu massu donesel.

Jednog dana se je dogodilo, da je šoš- 
tar svoju pipu slučajno smolom zazmazal 
te je za strahom opazil, da se je ova pri 
pušenju raztopila i u materiu pipe otišla. Za 
liepu pipu mu je bilo žal. te je rukavom 
brisal po zamazanom dielu pipe, za da to- 
bož mrlju odstrani; ali na svoje začudjenjc 
je opazil, da je raztopljena smola dala pipi 
liepu smedju farbu. Anda je uzel bieloga 
voska te je šnjim cielu pipu namazal i on- 
da iz nje pušil, a tu je opet opazil, da se 
je sad pipa liepo tamno — crveno — črno 
napušila i to je on onda grofu povedal i 
njegovu pipu na isti način praepariral tak, 
da je i ova u kratko isto takovu lépu far
bu dobila.

Sad je grof naručil više takove masse 
iz Turske te je šoštar sad napravil više ta- 
kovih pipah, koje je grof iz počelka samo 
za probu svojim prijaleljom prikazuval. a 
pošto su se pipe aristokiatom dopadale. do
bival je naš šoštar od svili Stranah toliko 
naručbinah, da je konačno šilo i fordetu 
metnul na stran pak je samo iz te masse, 
koja je bila morska piena, pipe izrezaval

škole učitelje je Pálya Mihály direktor pur
garske škole vodil pred gosp. Ministra. Mi
nister nje je rado primil i obečal njim je, 
da svigdar sa ufanjem moreju biti prama 
njemu. Za ovimi je primil minister posla- 
ničlvo Felső-Mihályfalva fari, koji su ga, kuk- 
li patrona njihove fare prosili, da bi njim 
na mesto vuzke i več jako vu hudim po
ložaju cirkve novu dal zazidati, a vezdašnje 
cirkve cigel pak bi za zidanje nove škole 
pohasnuvali. Ovim je minister odgovoril, da 
od cirkvene oblasti k njemu poslanu molbu 
bude sa najbolšom voljom spuminjaval i 
srečnim bude se čutil, ako Felső-Hihályfal- 
va fari, koja tak izvrstuoga plebanoša ima, 
koj samo za veru i za sreču puka posluje, 
bude mogel zvršiti prošnju. Zatem je gosp. 
Minister još Čakovca varaša poglavarsko, 
obrtno-družlvo i ognjogasno-družtvo primil.

! Kak je lo minulo, je vun se peljal sa više 
gospodami vu Szent-llonu i !u je pregledal 
grofovskog vrta. koj se mu je jako dopal. 
Na večer ob 8 vuri je vu Zrínyi — veliki 
ošteriji, kakli za 150 ljudi bankéi bil, na ko- 
jim su pod jednim dobre volje bili nazoč- 
ni Prvu napitnicu je govoril Zakál Henrik 
fiškaliuš, rekel je kak more biti gizdav ko
lar na dosadašujeg ablegata svojega Med 
pod jednim držanimi éljeni napije na bi v - 
šeg i budučeg ablegata kotara. Na lo se je 
Vlassics Gyula kultus minister stal i lépi 
govor je držal, kojega su pod jednim sa él- 
jenom pralili, Wollák Rezső fiškaliuš napije 
na ministra, kakti na viteza slobodnoinnos-

1 ovak je bil peštanski šoštar Kovács 
Károly prvi, koj je iz morske piene pipe 
fabriciral, koje su još pol stoletja za tim bi
le tak visoko u c.ieni, da su si ih mogli je- 
dino bogati ljudi kupovali, danas ih je mo
či več jeftinije kupiti. Kovácsévá pako prva 
pienasta pipa i danas još obstoji te se čuva 

i med starinami u peštanskom muzeumu

Posliedice.
Šrevelius je ime proflessora na sveu- 

čilišlu u Lund-u u Švedskoj Taj proffessor 
je pri izpitih uviek bil vrlo strog tak, da 
kad se je vléme za izpit približavalo, več 
su svi dijaki drhtali; osobito pak je taj gos
podin bil na rigorozumih ilili strogih izpitih 
iznimno strog, a kaj to znamenuje, na juri- 
dičkom rigorozumu med lotikemi paragrafi 
zločina i prestupka i nagode, strogi proffes
sor. to samo more on povedati, koj je pod 

i takovirn prolTessorom rigorozum polagal Ds- 
lied toga su njegovi svi dijaki bili toga mnie- 

I n j a. da bi bolje bilo, kad bi se gospodin 
! prolTesser Šrevelius preselil tam, gde prpr i 
j  fige raslu ili makar i diku nebesku su inu 
Iželili. samo na rigorozum izpilavat ne.



ti. Czvetkovics Antal hrvatski govori k mi
nistru i med duševnim govorom prosi ab- 
legata, da za oseguranje budučnosti medji- 
murskog puka naj se trsi, da. Medjimurje 
opet dobi radjenje duhana. — Zatem je 
Mencsey Károly, kakti predsednik družtva 
Medjimurskih učiteljah napil na ministra. 
Sada se je opet minister stal gori, i sa sjaj- 
nimi rečmi je govoril od povesti Festetics 
Grofov i od njihovih činov, koje su tak za 
domovinu, kak za tronuš kralja včinili. Go
voril je od utemeljitela Georgikon škole i 
prvog ministra ustavne domovine od Feste
tics Gyure, grofa nadalje od sadašnjeg ide
alnih mislih Festetics Jenő grofa i zdigel je 
kupicu na zdravje grofa njegov dostojenst- 
venost. Kayser Lajos grofovski tajnik akop- 
rem ne mu je rečeno od grofa, sa srdečni- 
mi rečmi zahval gosp. ministru napitnicu. 
Zakál Henrik napije na nazočne preločkog 
zbirnog odbora člane. Sípos Károly kakti 
preločkog zbirnog odbora prčzuš je zahva
lil napitnicu i prosil je ministra, kakti bu- 
dučeg ablegata kotara, da naj za Prelpk i 
Čakovec, za ove dva varaše Medjimurje sve 
napravi, kaj more od svoje plemenite duše, 
da cveleju. Ziegler Kálmán sa tom zahtčvom 
zdigne kupicu, da né samo tu pri stolu 
shadjanim, nego priatelj priatelju, poznanec 
poznancu, vu célim zbirnim kotaru naj pre- 
poruča glasovitog našeg ablegata. Nazadnje 
se je zdigel gosp. Minister i jer on vnogo 
poslov ima te med svojimi dragimi zbirate
lji vnogo vremena nemre sprovadjati se je 
razdružil sa lépimi rečmi od nazočnih i o- 
bcčal njim je, da bude se vu budučem trsil, 
da bude višeput došel vu svoj zbirni katar 
med svoje zbirače, kojim srdačni pozdrav 
pošilja vu céli kotar. Na to su svi nazočni 
se stali gori, te poleg mužike Sárközyeve po
pevali skup sa ministrom »Hymnus«-a. Po 
banketu je minister sa svojom pratnjom ne 
banhof se odpeljal, i tu je med éljen na 
njega čekajučih nazočnih si sel vu svoju 
salon-kučiju i sa 10 vurnim cugom seje na- 
zad odpeljal vu Budapešt. Na banketu na
zočni pak su se sa dobrorn voljom zabav
ljali do julra.

Dakako. da je i profiessor Šrevelius 
dobro znal misel svojih dijakah, jer mu je 
i samomu bila poznala njegova strogost, ali 
baš to mu se je dopalo, da su se ga dijaki 
bojah. Bedak!

Jednoč je na rigorozoinu dal jeduomu 
jurištu, za kojega je bil posve siguran, da 
mu je neprijatelj, pitanje, u kojem je bilo 
sadržano činenje i kaštiga, te ga je zapital: 
»Hečile mi gospodin kandidat, kakove kaz- 
nene posliedice bi za vas imalo, ako bi se 
vi odlučili nekoga podplatiti, za da mene iz 
zasiede balinom pošteno namlati ?«

Bez da se je dijak dugo promišlaval, 
odgovori on: »U tom slučaju se posliedice 
za me nedaju predvideti niti podpuno usta
noviti, ali za vas gospodin profiessor bi bile 
posliedice ove, da bi mnogo voljkeše prošli, 
nego da bi vas ja sam mlatil.«

Kaj je preffessor na to rekel, dalje se 
nepripoveda. Navadni čoviek bi se sa osta
limi slušalci od srca smejal i kandidata radi 
njegove iskrene izpoviesti blago izpitaval. 
Ali protfessori su negda čudno vali ptiči! —

KAJ JE N0V0GA?
— P r o s im o  n a š e  p o s t u  v a n e  p r e d - 

p la tn ik e ,  n a j  n a m  vu  z a d n j im  f e r ta l ju  

p r e d p la tn e  z a o s t a t  k e  é i/n  p r e d i  p o š le ju  
i  d r e d p l a te  p o n o v i ju .

V e l ik i  o g e n j,

Vu Kallinburgu je septembra 23-ga ve
liki ogenj vudril vun vu jednoj fabriki te 
se je ogenj i na hiže prijel. Vnogo vulicah 
je zgorelo a ljudi su komaj vuišli, jer je o- 
ogenj vu velikim vetru se jako širil. Po pol
dan se je i banhof zežgal, tak da onut cu- 
gi več niti nemreju hoditi, dok nebudu po
gasili ognja

Z g o r e t a  p t i č k a .

Nebrižljivosti roditeljov je postala žrt- 
vom vu Gyula varašu jedna šest Ijet stara 
pucka, Mull Erzsébet zvana. Mati njoj je ku
hala i kad je od ognja otišla, malu decu ni- 
je zvala od onud vkrej. Nesrečna mala Er- 
zsika je tak dugo se igrala s ognjom, dok 
njoj je rubača se vužgala i mala pucka je 
na vuglen zgorela. Pucku su parali, a ma
ter pak prijavili sudu.

K a m  j e  b a t a l l i o n  S o ld a to v ?

Vnogo kaj-kaj se je pripetilo na boj- 
nom polju vu Južnoj Afriki, ali ovomu, ko- 
jemu sada čujemo glasa, néma para. Najme 
jeden céli batallion soldatov sa officéri je 
bez sléda zniknul. kak da bi ga zemlja po- 
gutnula. Batallion je iz tristo ljudi i iz se
dem ofiicérov bil. Tuliko je znano, da su je 
buri né prijeli i imena se njim med mrtvi
mi nenahadjaju. Céla stvar je né šala i ja
ko je vu posel donesla engleze. Batalliona 
je Grigg zvani plemenitaš spravil skup i on 
je postal mu vodja. Od onog dneva, kak su 
se vu Afriku odpravili, je céli batallion tak 
zniknul, kak da niti nigdar nebi bil. Niti vu 
Afriki, niti doma ga njih néga. Osobito je 
znamenito to, da mihje zmed soldatov, ko- 
ji su vu ovim batalliopu, vnogo več dimo 
pisalo, i povedaju od *vi težki h činov njiho
vih. Ali od listov nije moči znati, vu kojoj 
strani Afrike su gori dani. lzkanje je sve 
zabadav; jesu i néga njih.

Pozdravljenjem angelskim oslo- 
bodjen.

U Španjolskoj je i danas taj pobožni 
običaj, da čim zazvoni »Pozdravljenje an
gelsko«, kaj na dan tri krat kak i kod nas 
biva, svaki prestane svoj posel i moli. To 
je u tridesetih godinah oslobodilo jednoga 
hrabroga soldata od sigurne smrti.

U to vrieme bil je borilac za tronušem 
Bon Carlos, died danas u Parizu živučega 
Bon Carlosa po kraljevskih trupali preobla- 
dan a njegov vierni pristaša Bon Zavala sa 
mnogimi Carlisti ulovljen. Bon Zavala. kak
ti vodja Carlističke revolucionarne vojske 
bil je odmah pred ratni sud stavljen i pos- 
lie kratkog viečanja zavikne predsiednik rat- 
nog suda: »Jednoga spovednika za njega!« 
— Bon Zavala je mirno tu odluku slušal, 
koja je značila toliko, da ga je sud na smrt 
obsudil, em se drugomu niti nije nadjal, pak 
je samo zapital: »Kada?« A predsiednik mu 
je odgovoril: »pol ure pred pozdravljenjem 
angelskim«.

Svečenik je došel i za vrieme je stra
ža vodila Bon Zavalu izvan varaša na po
gubljenje. Na stratištu je več bila sila puka

Ijjmbar.

Baksi Antalia vdovica i Kossá Veron 
vu Szerdahelyu su negda jako bile srdite jed
na na drugu, ali sada nje je obedvejuh ne
sreča pomirila i o. m. 21- ga su složno na
valile na Csabi Lajos šnajdera, koj je obed- 
ve vkanil.

Csabi je samo pred iednim letom do
šel vu Szerdahely i na hitrom se je spoz
nal sa vdovicom Baksi Antala, koju je k 
sebi vzel i tak su »na lévu ruku« živeli, 
skup. Bok je žena peneze imala je sve dob
ro bilo. i veselo su živeli, ali kak su pene- 
zi prošli te je vdovica žmehka bila, je Csa
bi ostavil vdovicu i otišel je k jednoj dru- 
goj ženi. koja se je Kossá Verona zvala.

Ali niti sa ovom je né dugo bil. Tri 
mesece je i ova žnjim bila, dok je peneze 
iméla, a kad je vréme došlo, da Csabi skr
bi kruh. šnajder je otišel od doma i znik
nul je iz sela.

Prošloga tjedna je onda Csabi opet do
šel, ali sada več né sam, donesel si je so- 
bom jednu ženu.

Sada su se dvé prveše dospomenule, 
te su ga na voglu vulice počekale, dok bu
de na sejam išel.

Né dugo je došel Csabi. Dvé žene su 
na njega navaljile i polejale ga sa vitriolom, 
koj ga je tak zežgal, da je još on dén vu- 
mrl.

Č o v e č je  ž i v in e .

Proti anarkištam, koji bi radi red své- 
ta preobrnuli, sve posvud jako délaju. Svaki 
dan donašaju novine, da su iu iti tam opet 
prijeli anarkištu ili pak célú trupu anarkiš- 
tah. Colgosa. koj je zaklal Mac Kinley-a 
predsednika amerikanskth Unio-državah su 
na električnu smrt obsudili. — Vréme bi 
bilo več, da se te živine uništiju, jer i mi 
se imamo zakaj srditi na nje — zbog naše 
dobre pokojne kraljice Elizabete.

\ k a n j  e n i  n n tž l .

O. m. 3-ga je vu Fiumu jeden céli čo- 
por hrvatskih mužov došlo, koji su si ho
teli na ladju sesti, da se peljaju vu Ameri- 
ku. Nadzornik banhofa, je zeznal od njih, 
kaj hočeju. Jeden Cap Miklós zvani agent 
njih je skup nabral i obečal njim je, da tam 
zemlje i marvu zabadav dobiju. Redarstvo

sakupljena, koji su svi želeli toga pogiblje- 
noga carlističkoga vodju videti.

Soldati su več pripravni, sa napereni- 
mi puškami u njega tu stali, te je več of- 
ficir hotel usta otvoriti, da izreče komandu 
»Ogenj!« U tom hipu zazvoni u cirkvenim 
turnu zvon na »pozdravljenje angelsko«. I 
on hip su se puškine cievi spustile k zem
lji, soldati su mirno stali a officir se je od
kril. —

Bon Zavala se sad spusti na koliena, 
za da se još jedan krat pred smrtjum po
moli Prečistoj Bievici, a i ostali puk je tu 
stal odkril glave i molil š njim zajedno.

Kad pak je »pozdravljenje angelsko« 
odzvonilo i Bon Zavala se je stal, da.pod- 
nese dosudjenu mu smrt, dojaše jedan offi
cir iz varaša na stratište a na sablji, koju 
je visoko držal, prhental je bieli rubac, kaj 
je toliko značilo, da je odsudjeni dobil »par
don« iliti odprost kaštige.

Veseli poklik se je ražlieval iz prisut- 
ne hrpe puka: partajička ogorčenost i osve- 
ta su pod pobožnom molitvom zniknule. Za
vala brl je pomilovan! A tko se je za nje
govo pomilovanje zauzel, nikada nije doz- 
nal.



je toga nevaljanca prijelo a mužom pak je 
raztumačilo, da pravoj nevolji idejű vu ru
ke ako vu Ameriku pojdeju. Na to su se 
muži nazad obrnuli. Nevaljanee agent, koj 
si tak zlehkoma išče kruh, je prek dani 
sudu.

V k a n j l lv o s t .

Šaljivi dogodjaj je došel prošle dane 
pred sudbeni stol vu jednim varašu. Jedna 
mlada pucka, koja je sa svojom lukavnos- 
tjom jako Čudnovato dobila na vužinec jed- 
noga staroga gospona, te peneze cecala iz 
njega. Rekla je najme, da je jedna lépa 
gospodska pucica zaljubljena vu njega i nju 
je si zebrala, da staromu gosponu liste nosi.

Stari gospon je veruval toj pucki i za 
donešene liste nju je svigdar bogato na pla
ti!. —

Čelu stvar pak je stari gospon pred 
sudbenim stolom sledeče dal napré:

Pred dvéma létmi se je spoznal sa UI- 
mann Márthom 13 Ijet starom devojkom. 
Ova je onda još vu školu hodila i spazila 
je, da je stari prijazan prama njoj. Kad je 
iz škole došla je poiskala starca, te mu je 
pripovčdala, da je jednog oberindžellera lé
pa kči zaljubljena vu njega, ali osobno se 
nemreju žiti, jer nju oteč jako čuva. Liste 
bude mu dakle pisala i sa njom bude nje 
poslala.

I listi su došli jedno — na drugo, te 
su puni bili ljubavi. Vu jednim listu to pi
še, da naj Márthu naplati za njeni trud. 
Pak je i stari sve dal Márthi, koja je liste 
donašala, kaj je samo željela. Nazadnje je 
Mártha počela tuliko zahlévati i guliti star
ca, da je on i svoj zadnji fillér dal njoj.

Kad je puca vidla, da starec više pe- 
nez ne ima, mu je sledeči list donesla vu 
ime indžellerove kčeri:

— Vi ste jeden stari osel, nekomu ste 
povedali, da vas ljubim i tak mi je oteč 
zeznal sve. Dakle spoznati se več neznani | 
sa vami i pozabite me.

Starcu je samo sada počela sumnjiva 
biti céla tvar i prijavil je sudbenomu sto
lu. Prilikom iztrage se je znašlo, da je lis
te sve Ulmann Mártha sama pisala i célú 
stvar ljubavi je ona zmislila.

Iz stratišta se je Don Zavala odmah odpu- 
til u cirkvu »Prečiste Dievice, gde je dal 
sve svieče užgati te je cielu noč klečeči zah- 
valuval onoj, koja ga je od sigurne smrti 
oslobodila. »Zdravo Marija!«

Velikodušnost i poštenje.
Neka vrlo siromašna žena, kojajeima- 

la to veselje i batrivost. da joj je jedina o- 
samnajst godišnja kčerka, koja je bila oso- 
bite liepote anda i napastovanjam izvržena, 
ostala čvrsta i neokaljana.

Ista žena je jednoč sa svojom kčerkom 
zajedno zaprosila audienciu pri glasovitem 
kardinalu Farnese (potlanjenju papi Pavlu
III., koj je od godi ne 1534 do 1549 na sto
lici sv. Petra sedel.)

Ona mu je pri audienciji u svojoj jed- 
nostavnosti pripoviedala, da je skupa sa svo
jom kčerjum u pogibelji, da če ju njezin 
kuče gazda iz njezinog malog kvartiriča iz- 
tierati, pošto mu je pet cekinah dužna a 
nemre je platiti. Njezin kuče gazda je dodu- 
še bogat čoviek, ali prama sirotinji smilo- 
vanja nepozna.

Ovaj jednoslavni i iskreni način pripo- 
viedanja o svom neugodnorn položaju je u- 
činil, da je kardinal odmah pregledal, da su

Sud je na osem mesečni rešt odsudil 
vkanjlivu pucu.

B ir o  v,  k o j  d o b r o  z n a  z a k o n e .

Gosp. Dr. Wlassics Gyula ministra, kak- 
ti ablegata čakovečkog zbirnog kotara o. 
m. 23-ga iz prilike, kad se je vu Čakovcu 
zadržaval, né samo čakovečko, nego i dru
gih občinah poglavarstvo ga je poiskalo, iz 
jedne strani, da mu tolmačiju vernost koju 
prama njemu čutiju. iz druge strani, da mu 
povéju svoje nevolje i njega na pomoč pro- 
siju.

Med poslaničtvi su pred Njegvu Exel- 
lentiu došli i poglavari Nagyfalu občine.

Kak su se tak člani poglavarstva na
mestili napré je stupil občine vréden birov 
i gledajuč na to, da negovori čisto po slad
kim magjarskim jeziku iz jednog arkuša pa
péra je lépő prečilaI pred presvétlim gospo- 
nom prošnju. Nagyfalu občine, da jer je vu 
občini več od zdavnja je zidina školska. 
naj bi bil tak milosliven gosp. minister ovu 
vezda več i odpreti i ta navučiteija dati.

Wlassics je sa pazljivostjom pratil či- 
tanje birova i zatem pak je obečal pogla
varstvu, da bude njim prošnju čim prije 
zvršil; a sa jednim pak, da célú stvar ne- 
pozabi, i da mu na pamet dojde, je prosil 
birova, naj mu, da ta onu molbu, koju je 
Citál.

Ali nije to tak! Dobro je znal to birov 
Nagyfalu občine, kaj je vu zakonu. Na proš
nju ministra je samo tuliko odgovoril birov 
magjarski:

— Naj mi odprosliju presvétli gospo- 
dine molbenicu njim nemrem dati

— Zakaj né? — zapital je začudjcno 
Wlassics.

— Zato ne. presvetli gospodi ne. — od
govoril je birov — jer néga na njoj štemp- 
lina, kajpak, ako bi občina štrofa morala 
platiti.

Dobro se je nasmejal na to milostiv- 
ni gospon i pomiril je birova, da naj se ni- 
kaj neboji. samo naj da.

Na to je Nagyfalu občine birov sa mir- 
nom dušom dal bez štemplina molbu gosp.

te dvie ženske |edino radi toga u nepriliki 
za pet cekinah. jer im kriepost više valja 
nego bogatstvo; a to je lahko mogel pogo
diti več na prvi pogled, vidivši liepu ženu 
od kakovih trideset i šest godinah, a još 
liepšu kčer od osamnast godinah pred so- 
bom.

Kardinal anda napiše cedulju te šnjom 
pošalje siromašku Ženu k-svojernu kasiru. 
Kada ov prime i pročita cedulju, odpre kas- 
su i ženi izplati petdeset cekinah.

»Gospone« — veli poštena žena — »ja 
toliko niti od njih eminencije nišam prosila, 
njih eminencija se je sigurno zabunila.«

Za da nju umiri a samoga sebe osvie- 
doči, otide kasir sam u osobi k- kardinalu 
i poveda mu, da žena tvrdi, da se je valj- 
da zabunil, jer je ona samo pet cekinah 
prosila.

Kardinal vzeme cedulju još jedan krat 
u ruke i veli: »Izbilja, žena ima pravo, ja 
sam se zabunil. Njezino poštenje to doka
zuje !«

I miesto petdeset cekinah napiše sada 
pet sto, le poruči kriepostnoj materi, do os
talo vzeme za miraz svoje dobre kčeri u 
slučaju vienčanja jednim krieposlnirn mla- 
dencom.

K o l la \  K rnil.

ministru, na kaj je poslaničtvo duševno »gj. 
jen Wlassics!« kričalo i olišlo.

S p o m e n i k  Z r ín y i é  v.

O. m. 27 i 28-ga je vu Medjimurje ho
dil iz Budapesté Szász Gyula glasovih néz- 
bar, koj je za više palačah napravil več pi- 
le i spomenike vu više mestah domovine 
Na našu prošnju je pregledal naše plane j 
iz tvrdog papéra je postavil 9 m. visoki 
plan spomenika, da občinstvo more videli 
kukov bude spomenik. Spomenik je jako 
lépi i jako dirne na čoveka. Zvun občinst
va je pogledal spomenika i gospodin Grof 
Festetics Jenű, kojemu se je lakaj dopal, j 
sa jednim je više navukov dal za postav 
ljenje spomenika.

N e s r e č a  v u  r u d n i c u .

iz Kassa varašu javiju, da tam vu Tur- 
csa-erdö zvanoj kopaonici se je velika nes
reča pripetila o. m. 25-ga. Težaki su delali 
tam vu 500 metrov glibočnimi. Zemlja je 
jako raba bila, i na to su i opomenuli paj
daši Rebilasz Vojtek zvanog težaka, ali on 
je zato ipak vu najpogibelnun mestu kopal. 
Za par minut je velika gruda okolo 5 me- 
tercentov žmehka opala na njega. Nesrečni 
čovek je taki vumrl. Zvun njega su dva 
težaki još težko oranjeni.

Nekaj za kratek čas.

F o r i n g a š i v a r m e g j i n s k i doktor.

Jako silnoga posla je imel varmegjinski 
doktor, po noči je moral jedno 18 kilomet
rov dalko putovati i zato si pogodi (brin- 
gaša. raztolmačil mu je, kam ga mora pelja- 

I ti i zalim se spakuje, hiti se vu bundu i 
veli foringašu, da naj samo lira hitro, alt 
zato pazljivo, kajti do jutra moraju tam biti.

Kak iz hatara vuu zideju. foringaš se 
počme spominati, ali odgovor nedobi, ogled
ne se nazaj, i etto vidi, da doktor spi.

No ako spi, onda i on zastavi konje, 
respreže, doli zéme hame žnjih, konje slira 
na pašu pokraj pula. a on se pak leže po
leg koleslina na čohu i nasleduje példu svo
jega gospona. Za kratek čas hrčeju obed- 
va. —

V jutro zaran prebudi se doktor, a fo
ringaš ravno onda zapreže konje. —

Doktoru se tak vidlo, kak da bi jako 
poznati bil on varošinec, kojega je vu bli
žini videl.

Nini, gde smo ve?
Gdč? — hm, išče smo tu pri Léli. — 

(Tak se zval varošinec, iz kojega se doktor 
v čera odpravil.)

ITh, kak žereču slrélu more to biti?
Kak? — samo lak vera, da sam videl, 

kak su v tek spali gospon goktor, nésam 
štel, kaj bi jih zotim joekanjem prebudil i 
pokvaril céli sen; da kola jako drnjčeju, ou* 
da čovek nemre na njih počivati i zato sam 
si mislil, da njem zotém v potim, ako osta
nem na jednom mestu, harem se dobro na- 
spiju. Pak i ja sam bil potreben počinka. 
kak i oni, a spati i konje tirati v jednim 
hipu je nikak né moči. No, némám prav 
gospon doktor, znam da njim je po volji?

(Kaj je doktor rekel na to, neznani, ne
go si moremo misliti, da je né molil )

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Végzés.
A perlaki királyi járásbíróság, Oroszvár 

Gyula, Vutsák Miksádé s dr. Tamás János
nak Perlak község végrehajtáshoz való 
csatlakozását kimondja s kibocsátja a követ
kező

Árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbir. mint tikvi hat. közhírré 

leszi, hogy Oroszváry Gyula nagykanizsai 
lakósnak, Goldschmied és Griin pécsi czég- 
nek, Perlak községnek, muraközi takarék- 
pénztárnak Grész Alajos perlaki lakós elleni 
végrehajtási ügyében 79 k. 4 f., eddigi 
14 k. árverezési kérvényi költség úgy 158 k. 
98 f., 206 k. 60 f., 247 k. 80 f. tőkék, s 
jár. kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. 
trvszék, a perlaki királyi jbiróság területén 
fekvő a perlaki 847. sz. tjkvben felvett 512. 
hrsz. 859. népsorsz. ház, udvar és kertből 
Grész Alajos nevén álló felerész 2492 k.. a 
perlaki 847. sz. tjkvben lelvett 1107. számú 
ingatlan, a végrehajtási tör. 156. §-a alapján 
824 k. kikiáltási árban mint becsárban az

1901. évi Kovenber hó 5-én d. u. 3 ónkor
a tkvi hatóság irodájában Oroszváry Gyula, 
dr Grünberger Samu, dr. Tamás János 
Zakál Henrik ügyvédek közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a  fennti kikiáltási 
ár 10%-ál bánatpénz fejében letenni kötelesek

A kir. jbiróság mint tk vi hatóság.
Perlak, 1901. julius hó 10 -én. 553 

S z a b ó
kir. albini.

i 8 s x 5 n ,
SZILVORIUM, RUM és FINOM LIKŐRÖKET
b á rk i  hideg utón minden készülék nélkül 

kitűnő minőségben előá llítha t.

í v -  Kezelési könyv és érlapok ingyen. -v »

W A T T E R I C H  A.
BUDAPEST,

V I I . ,  Dohány-utcza 5 .  szám.
Slw<tHtfgeKI|>H a it t r t  »  bw üctlfeta , niadta 

te rttta to  »Ild i » t itü .
m E l s ő  é s  le g r é g ib b  ü z l e t  e  s z a k b a n  m 
564 1—6. F e n n á l l  3 0  é v  é ta .

Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-franczia cognac-gyár

jVíarty cs Társai
Világos.

(A lap itta to tt 1883-ban.)
• Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R. fűszer- és csemegenzlefében
Csáktornyán.

Egyetlen gőzerőre berendeeett cognac-gyár. r>eo 2 -1 2

Gyüm ölcs- és szö lö-bor készítési gépek.

é s  s z ő l ő - s a j t ó k ,
lolytonosan haló kettős szerkezettel, és nyomerő szabályzóval

A muttlfaKipwég 20%  nagyobb mint bármely más sajtónál.

H y t a l ilu is  sajtók,
S z ő l ő -  é s  g y ű m ö l c s - z ú z ó k

és bogyó morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő KfeziilfKeK.
Szőlő és gyümölcs őrlők. Aszaló-készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, 
gyümölcs-vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő 
„Syphonia" gyümölcs és szőlővessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak

jótálás mellett a legjobb kivitelben

M A Y F A R T H  PH. és TÁ R S A
cs. és kir. kizár, szabad , gazdasági  gépgyárak ,  v a sön tö de  és gözhám or.

BÉCS, l í . Taborstrasse 71.
----- h  K itünte tve  450 arany, ezüst és b ronz érem m el. ^ -----

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
ü7‘.> u 10 Képviselők és viszontárusitók fe lvétetnek.



KI AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nőm végezték, 
előkészílltségUkre és foglalkozásukra való tekintet női
kül megszerezhetik az egyéves ö n k én te si jogot. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S zü le té si év kö zlendő . 

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

L I C H T B L  A U  A L B E R T
a katonai előkészítő tani', igazgatója, Debreczenben. 

T a n b iz o t ts ig : eddei ORAUGENTZ JÁNOS ni. kir
honvédezredes ny. és MAYER ADOLF rs. és kir. 

őrnagy ny.
F e lü g y e lő : a nm. vallás- és közokl.-Ugyi m. kir. mi

nisztérium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

Intelligens urak, foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással összeférő 
mellékjövedelemre tehetnek szert

Nem kell hozzá sem szakismeret, sem 
nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell csak 
tevékenységei kifejteniük e minden kétségen 
felül tiszteletreméltó mellékjövedelmi forrás
nak minél nagyobb mértékben való kiakná
zása végett.

Teljes felvilágitás azonnal adatik
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék 

pontos czimniel ellátott ajánlataikat, (melyek 
rögtön továbbittatnak) „M ellékjövedelem  
jelige alatt az

J tL M Á N C S  TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztiliához.
Budapest VII.. Erzséhet-körut 54

Hirdetések
felvétetnek e lap kiadó* 

hivatalában.

S z a p p a n f t f z d e .
(1ssiktornyán a vasiiti-utczábaii levő Schützer-félc

szappanfözö-telej)
teljes felszereléssel bérbe-csetleg eladandó.

Iiövebben értekezhetni

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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