
V II. évfolyam Csáktornya, 1890. szeptember 14-én 37. szám.

S z e rk e s z tő s é g i  iroda: 
B fttr, Sst.-F«r«ncEÍek háaa. em« 

balra. — 8serkegítftvel érta- 
kasai lehat mindennap 11 4s 12 
éra között. — A lap HAll«mi 
réaséra raaatkosó minden köcla- 
mőmy I f a r g i t a l  J ó z s e f  sz«r- 

kaaaté navém küldendő.

K iad óh iva ta l:
Fiachel FMlöp könyrkereekedése. 
Ide küldendők az elöflzetéei dijak

nyiltterek é» hirdetések. 

Hirdstések ju tányosán  szám ítta tnak

Elöflzetési árak:
Egész évre . . . .  é fri
Fél évre . . . . %  fr i 
Fegyed évre . . .  1 fri

Egyes steént ÍO br.

Hirdetitek még e lfogad****:  
Bnd a pesten : Goldberjer A. T. és

I 1 G T 1 E  <i B O R Í Í T  N Y E L T E N  M EG JE L EN Ő  T Á R S A D A L M I, ISM ER ET T ER JESZ T Ő  h  SZ É P IR O D A L M I H Í T I I A P .  Schalek H . Dnkaa M , Oppallk A , 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Dauba o. L. é«tárainál*■ Hamíi

„Ifturaktiéi {leül Önsegélyző szövslkeget1, a „Csáktornyái takarikninei&r*, a „Muraközt falearfkpénztárM au Brttnben. tern
, Alsó-Muraközt-Takarékpénztár* ét „Önsegélyző-szövetkezet" e a muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző

kör* hivatalos közlönye. Nyilttér petitsora 10 br.

Ferink ünnepe.
A inuraközi népoktatás fejlesztésében 

egyik góczpontot képező s rövid időközben 
9 tanerővel s a jövő nemzedék befogadá
sára 12 tanteremmel szervezett perlaki állami 
elemi fiú- és leányiskola díszes épületének 
egyházi felszentelése szept. hó 8-án tartatott 
meg oly lelkesedéssel és részvéttel, mely 
ezen szép napot valódi ünnepévé tette Mu
raköznek, Zalavármegyének és a magyaro
sodás eszméjén s népokt. fejlődésén odaa
dással csüggő minden hazafinak. Az ünne- 
pies hangulatot öltő város, a feldíszített is
kolaház, a helybeli és vidéki nagy közön
ség, egyletek és testületek részvéte, az iskola 
növendékei és az ünnepélynek külső fénye 
rendkívül emelték a nap magasztos jelen
tőségét.

A Csáktornya felől Dr. Ruzsicska Kál
mán kir. tanfelügyelővel érkező Svastits 
Renó főispánt Perlak város határában Cser- 
tán Károly alispán és Muraköz alsó vidéke 
intelligentiája várta, akik csatlakozván, a 
kocsik hosszú sorával érkeztek nemzeti 
zászlókkal és koszorúkkal feldiszitett Perlak 
városába. Itt Kostyál Ferencz főszolgabíró 
lelkesen üdvözölte a főispánt és a vendége 
két. Főispán ur meleg szavakban köszönte 
meg a szives fogadtatást. Az ünnepség sor
rendje a perlaki templomban vette kezde
tét* hol Varga János plébános misét mon
dott melyen a* iskolás gyermekek Csizme- 
sija János áll. tanító vezetése mellett szép 
egyházi éneket énekeltek. Ennek befejezté
vel a templomból a tanulók, a nagyszámú’ 
nép és vendégsereg körmenetben, harangok 
zúgása és mozsarak dörgése mellett a szé
pen feldiszitett uj iskolaházhoz mentek. A 
monumentális iskolaépület egyházilag meg
szenteltetett. Utána Varga János a beszen- 
telést teljesítő plébános a nap jelentőségét 
méltató hatásos hazafias beszédet tartott. 
Ekkor Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő 
az iskola múltját és benne valósult eszmét 
méltató következő lelkes beszédet intézte a 
megye főispánjához és a jelen volt közön
séghez :

Méltóságom Főispán l í r !
Mélyen tisztelt ünnepifi közönség !

Midőn azon kiváló szerencsének lehelek 
réMese, hogy mint e vármegye népoktatásának 
őre és vezetője, az egyházi áldás kapcsában be 
esés figyelmüket a perlaki állami fiú- és leány
iskola múltjának kim agasló id) mozzanataira irá 
nyozbatom : nagy megindultsággal tapasztalom az 
aránytalanságot, mely az én érzésem, szándékom 
külső eszközei és ezen iskola munkában, küzde
lemben, lelkesedésben és áldozatkészségben gaz
dag *örténotépek cZ(4j,«ége közt létezik.

De ez n g.tüdvi eli'^szciű bal év nem is 
szóiul »i H/ a vük li iia.mai'.t !

A'ig jegőc«ödöli ki a perlaki állami iskola 
eszméje az. országos muraközi bizottság tárgyba 
maiból, — már is Zalavármegye kö*ön*ége Mél- 
ság ódnak örökre emlékezetes befolyására, a





V!i)

p la tó *  rea a  Jet

Ka celo tető . . . . .  f r t  
Ka pol Itta . . . . .  9 frt
Na ietr ir t Itta . • • » 1 f r t

PüjeJini broj! kottája 10 kr.

(JreSaitka pluarna :
M arói ptjao, frátérik a hifca, lévő 
■a kanaifnaciji. — S urednikom 
■o4i j* ivaki dán goToriti med 
11 i I I  Túrom — Sra poliljka 
Mtmé« m oadriaja norloah, naj 
m  potujaju na ima M a rg i ta l  

J o t a f a  trednika vn Cakoveo
IaSUUlJatvei

Knjlkara Ftaahal Fillpova kam a* 
pradylata i obanane poilljajn

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeői druitveni znanstveni i povuóljivi üst za púk 
__  ________  l i l á i t  i vakl tljeden Jedenkrat 1 to : vn sv&ku nedelju, _________

S h i ü e n i glasnik: „Medjimurskogafodpomagaju ftgá Snoinükoga dtmitva „Lakovetke Ífarkasseu, „Medjitnursk' sparkasse*, „Dolnjo-Medjxmurske Ifarkasse
t w Podpomagajutega drultvau „ Gornjo-Medjimurskoga kultumcga dnt&iva*. _______

SVIÍCANOSTVU PRILOGU.
Devetoga o. m se je vn Prilogu 1* pa 

sveóanost obdrfcaia ko;a je Priloku véliku 
diku a prisutiiim nigdar nepozab jivi lépi 
dén doprinesla. Novu lépn Skolu, kojoj 
npga * u okolici para.su posvetili s velikom 
párádon)

Vu jutro se je dopeljal vicekomeá 
Zalavarmegjíje Gospodin Cserfán Kálmán, 
a potlam Gospodin oberkomeS Svastits 
Benó s gospodinom áko'skim nadzornikom 
dr Ruzsicska Kálmánom i \i e gospodom 
iz Cakovca. Pred gospodina oberkomuáa 
su se Trilot anci do priloéke granice peljali 
svnogiim koéijami. Kad su koéi> vn varai 
doá'e, poéeli su muiari pukati i c li den 
HU se glasile. Na pijacu hu stali preloéki 
ognjogasei i vnogo ljudslva i éinovnikov 
iz Preloka i dóin ega kotara, polj*g ákole 
su dijaki stali vu redu s navuc< telj ami a 
a varaá bil s zastavami lepő okinéen. 
Osobito nova Skola bila je jako lcpa.

Gospodin Kostyál veliki sudec pozdra- 
vil je gospodina oberkomuSa i druge goste, 
na koj pozdrav se je gtsp. oberkomuá 
zabvalil 1 pimi röéi. Ob 9 vuri se je sveta 
meSa poéela, pri kojoj su na koriGu pre- 
loéka ákolska deca lépő popevala. Pevanje 
i igranje vodil je Gospon Csizsmesija J á 
nos uavuéitelj. Po »v. meSi su s proöecijom

1 udstvo, gospoda, gosti, dijaki i t. d. k 
novoj íkoli i>li, gde na dvoru je veié. gosp 
Varga János preloéki plébános posvetil 
Skolu. Za tem lépi govor drial i blagos'ov 
prosil na ikolu. na liudstvo, na go*te, na 
dijaké, na kralja i na orsaga magjarskoga.

Po njegovim lépim govoru se je veliki 
d«2dj spustil, pák se te sveóanost vu jednoj 
skolskoj sobi da je obdriala. Gosp Dr. liu- 

, ;iéka Kálmán kr. áko’ski in'pektor je pri-
i peéenje zidanja öve Skole lépő reztolnaeil
ii pozdravil novu Skolu, gosp. Svastits Benó 
oberkomuá je od lépi cilj ákolali govoril, 
za tem se e gosp Sípos Károly vu ime 
poglavarov Skolake skrbitelje, a go p. 
Tóth Sándor ravnatelj vu ime oavuéiteljev 
zahvalil vladi. gosponu oberkomuSu i skols 
komu inSpektoru, da su vu Prilog tak lépu 
skolu zazidali Svi govori su jako lépi bili, 
iz srca doSli i vu srce dirim 1 i onem, koji 
su nazoéni biP. — Za tem su d*ca l« po 
popövala, nekoji raéunali, drugi citali i t 
d Miniatru za bogoStovje i pouk, gospo- 
dini; grofu Csaky-u i gospodinu orsaőkomu 
tajniku dr. Berzeviczy-u su taki po brzo- 
javu pozdrav posiali vu Budape-t.

Ob jedni vuri je vu veliki oStarij* 
sveéuii obed bil, na kojem nazoénili bilo 
je do 100 osobab. Puno napitnic smo éuli. 
Prvu rekel je gosp oberkomiH na N.e- 
govoga Veliéanatva kralja na^egs Cvu na- 
p tnicu su svi stojeó i’oaluSali Gosp. Skolski 
inSpekt r pozdr <vil je s napitnicom mi

nistra Csaky-a, Kostyál Ferenci Svastits 
Beuóa, Vrane ils Károly Csertan Kalmana, 
Götz Ferncz Dr. Ruzsicska Kalmana, Mai 
gitai Jof.et skolske skrbitelje, Csertau Kál
mán Varga Janoáa potlam obcinare pre- 
loAke, Szehényi na one, koji su ák«du zi- 
dali, VUvztner nav.iéitelje, dr Teraansky 
Kosp oberkoinii'H i potlam navuéitelje, 
Bótorlly Hirach'er Mikáu, Konyáry Szabó 
Imria, Vrorli oberkomuá i, vicekomuáv i 
skolskoga nadzornika kakli naie sv. trojstvo 
i t,. i t. d.

Pod obedom dosli au telegram', i to 
od gosa. dr. Berzeviczy őrs. tsjnika iz Bu- 
dapesta od gosp. llirscbler Henrika iz 
Gleichenberga, od velő. gosp. Vogrina ple 
banuáa iz Kottoribe, koji su pozdravili ave- 
éanost i priautne.

Iz von loga dobil je g. obarkome.4 
itelcgranu od ministra Csákya malo kesnej.

Vecer su ognjogasei i s fakljami i 
mu2ikom pred stan oberkomuáa iáli, gde 
jih je gosp. Csizsmeaija Janoá navuéitelj 
pozdravil lepimi lééi. Na pozdrav odgovo 
rili su gosp oberkomuá i g o s p .  kr ins
pektor Vnoiina Ijudstva s .éljen" krikom 
i mu2ikom su se rezi li. Nekoji dimo,dru* 
gi vu veliku o^tariju, gde je plesna zabava 
bila — svaki si je vu srce zasadil ov lépi 
den ovu lep i sveóanost, kojernu para redko 
ka la ima ne samo vu IVdoku, nego vu 
cé om Medjimurju.



Gospoda iz Egfer<*zega au takaj pogle- 
dali bal i v nőéi odputuvali iz Preloga, 
gde s» j2 tak dióno, tak lepő pozdravili, 
kaj nigdar nebudu pozabili.

Na-e zadnie rőci su :
Bog 2ivi Piiloőance! Bog 2ivi Pogla- 

vare i svakoga, koj je k sveóanosti trud 
doprinesel!



je im brod pomoCju -panjolakoga kraljev- 
sko^H dvora tér je odvetdal prama zapadu 
i 1492-ga leta na'e! je Amenku ; a Vaskó



Kiadandó üzlethelyiség.

Csáktornyán, fö-uteza Szudecz- 
féle házban (a községi népiskolával 
szemben egy

és a mellette lévő lu H  
és konyhából álló

lakás
azonnal kiadó.

Évi bér 150 Irt.
Az iizlellipyiség esetleg külön 

is bérbe vehelö

Rövobbo! n ,u,nidonncnn!#

Szudecz István.
Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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