A mi más európai nemzetnek eddig még nem adódott Európában. osztályrészünk leli mi nekünk: hozsannákat
zengedezhetünk az Egek hatalmas Crának. meri édes Hazánk ezeréves lónnállásál ünnepeljük.
Ezer évnek viszontagságai illán, viharos eseményeknek lezajlásával, nem egyszer torkában a Halálnak:
rév he ért a hányt hajó!
Lelkesült hangulat uralkodik az egész országban. A történelmi pillanatnak a magasztossága halja ál egész
valónkat : ezeredik születése napjai üli ez a nemzet !
Ezer é v! Mily hihetetlenül, szinte hízelgőén hangzik »*z a hatalmas szám! Ezer esztendő a múltak tengeré
ben s a nemzet
- ifjan bontakozik ki hosszú múltjából s mulalkozik bt* lialalos bájaiban a vendéglátásra hozzánk
sereglő Európának.
íme a mesebeli Hhoenix. a hogy hamvaiból löllám ad! Egy kulimVillant, európai színvonalon
a népván
dorlás korabeli vadon területen. Egy keleti erőiül duzzadó órókiljti ország
Xyugat köntösében. Életképes, kipróbált
ázsiai nemzet
a czivilizált Európa szemei elé lárva !
Az ezeréves mull nyomaival szivében, lelkében: fogékonyságával a kultura és haladás iránt : büszkén lép
ezeréves életének határoszlopához, hogy tanúságot legyen.it nemzel jelleméről, számol adjon liz századra terjedő
európai szerepléséről.
S becsületére válik egész ezeréves lörlénele! Ha ill-oll komor lapjai vollak is históriájának. ez mii se von
le fényéből. A tornyosult lebegek el-elborilhallák a Napnak fényi árasztó sugarail. a horull percz(‘knek elvégre4 el
kellett tünniök. meri győzőt! az elemeken a nemzel ösereje s belüllhelle missziójál a magyarság a XyiigaI és Kelet
határpontján, a kiegyenlithelelleunek látszó nyugati műveltség és keleti harhárizmns érintkezési vonalán.
Ezeréves történetünk minden lapja bizonyítja. mily nehéz munka vedt e*nnek betöltése. Azon a mesgyén. a
beit az önkény a szabadsággal, a kegyetlenség a liumanizimissal bírókra kél : a hol Ázsia Európával össze*ütközik :
ott fekszik éppen a magyarok Kánaánja, mintegy arra kijelölve4, hogy e kél világtörténelmi áramlat hullámai a nem
zet testén összecsapjanak. Éhben van a magyar nemzed missziójának fontossága: ebben k«411 keresnünk okát annak,
hogy hasonlíthatatlanul több viszontagságnak voltunk kitéve*, mint bármely más nemzet Európában.
Meg is fürdőit a nemzet nem egyszer saját vérébe4n. de* Achile*skénl halhatallaiiságol örököli. Minden csa
pás után uj életerő ömlött a nemzel ereibe*, mert az ál<lótt jó Kőid a talaj, a honnan erői me-rilelt a magyar : a haza
véráztatta röge a forrás, mely friss életet ömlesztett leslebe mindannyiszor, valahányszor lespeelseg fogta <4l a k ö z e l
iemben elernyesztett nemzetei. Mert hazaszeretet hiigyog e4 csuda forrásból s ez a lórrás-kiapaelhalallan. Ebből merített
a nemzet az ezerév folyamán uj ing<*rl küzele4lmeihe4z : e*hhöl türelmet, kitartást tornyosuló hajaihoz; ebből reme*nyl.
biztatást a jobb jövő föl támaszt ásához.
Ez a hazaszeretet nyilatkozik m<4g ma benuiink is. a mikor városunkban külső kifejezést adunk éeles Ma
gyar hazánkhoz való mélységes ragaszkodásunknak. A larae*zkok durrogása. a zászlók százai, a nemzeti kokárdák ezrei
ünnepet jelentenek. LTjahb ébredését jelenti «‘Z a nemzet öne,rze4le,nek e*zen a sokat j <41e4111ő evlordulon. a mikor a ma
gyar Haza millenáris jubileumát megöljük.
A társadalom fölbiizelulása. az ifjúság lelke*s<‘elése. az imne4pi«4s hangulat. mely fölkavarta az egyhangúságot:
mind-mind jelzi azt az őséről, mely éltető nedveit a nemzet megdobbanó szivéből lakasztja.
Nemzeti karakterje a magyarságnak éppen ezen kitörés folytán lóg lokozoltahh mértekben kidomborodni.
Nemzeti jellegei fogunk adui a nemzetiségi Muraköznek is. Kezességet vállalunk a jövőre nezve azért, hogy úgy lóg
juk nevelni gyermekeinket, hogy munkás, jőérzésü honliak es honleányok Nádijának Im*Iö Ii’ik. a kik előbbre teszik a
Haza javát, a közjólétet, mint önnönmaguk érdekeit. A kik a magyar nyelvnek általános használatában büszkesé
güket lelik s élethivatásuknak tekintik, hogy a Mura és Dráva termékeny ekében, három külön nyelvű és különböző
Lradiciöju országnak találkozása pontján a magyarságnak bevehetetlen, elpuszlulhatatlan. örökéletü végvárat teremt
senek. Kezességet vállalunk az iránt, hogy kötelezni fogjuk őket a haza és a társadalom nevében arra is. hogy ők is
oltsák he utódaik szivébe a hazaszeretet szent erényeit, hogy e szent érzés, mint szellemi villámáram. áthatva az
egymást fölváltó nemzedékek életéi, érje meg e nemzel erőben, hatalma és jólléte teljességében
a második ezredév
teáikonyodásál is.
Éber őrszemei leszünk a magyar tábornak édes hazánk határszélén!
S a magyarok hatalmas Istene*, ki oly sok csapás es szenvedés s annyi viszály és veszedelem daczára is
megtartott minket, végtelen kegyelmének sugaraival el lóg árasztani a jövőben i s ’
S a magyar haza ily körülmények között virulni fog. mert neki virulnia kel l !

A polgári iskola zászlaja.
Díszes közönség jelenlétében tegnap tör
tént a polg. iskola disz-szászlajának átadása
az önképzőkör részéről — az intézet igaz
gatóságának. Egy egyszerű nemzeti zászlóról
van csak s z ó ; de mert egyik szimptornája
ez annak az általános hazafias fölbuzdnlás
nak, annak a lelkesedésnek, mely ma. e
perczben országszerte mindenütt uralkodik,
melynek hatása alatt ünnepid ma minden
egyes tagja az ezeréves nagy magyar nem
zetnek: tulajdonítjuk neki azt a fontos
ságot. mely által ez a szerény iskolai ünne
pély a magyarságnak ünnepévé lesz ill a
határszélen. A szépitő-egyesülel faültetése,
a polg iskolai zászlónak kibontása
introdukciói a mai magasztos nemzeti ünnepnek.
Megnyilatkozása valamennyi a mi hatal
mas hazaszeretetünknek, a mi mélységes
hazaíiui érzelmeinknek. Csáktornya polgár
sága. ifjúsága helyt áll. A nemzet érdekei
meg lesznek itt védve s a inig ily honfiszemek örködnek itt a határszélon. nem kell
félteni a Hazát, az belsőleg nyugodtan erő
södhetik! a határ megvédéséről nem kell
gondoskodnia, az a mi feladatunk!
Az iskolai ünnepély lefolyásáról követ
kező jelenteni valónk van:
Délután S órakor gyűlt össze az iskola
udvarán a polgári liu- és leányiskola tanuló
ifjúsága. Jelen voltak úgy az iskolaszéknek,
mint a közönségnek köréből számosán. A
Himnusznak eléneklése után előállott Zrínyi
Károly tanár, az önképzőkörnek vezetője,
hogy a zászlót a kör nevében az igazgató
nak átadja. Az átadási kisérő beszéd a kö
vetkezőleg hangzott:
»Mélyen I. Igazgató) ló ! A helybeli
polg. isk. ifjúsága már régóta érezte hiányát
egy jelvénynek, melylyel majdnem minden
számottevő egyesület, minden testület ren
delkezik. ha valamely eszméért küzd. vagy
valamely jó ügynek szolgálatába szegődik.
S mert éppen az iskola az a fórum, a hol
nem az anyagiasságnak tömjénezünk. de az
idealizmusnak hódolunk; s mert éppen az
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A millennium éve.
A mikor az ország ezeréves fönnállásának
megjubilálását felszínre vetették, hosszú ideig folyt
a vita nem egy tudományos testületben, inig vé
gül az ellentétes nézeteknek szembeállításával, az
1896-iki esztendő lett a honfoglalás ezeredik év
fordulójának hivatalosan proklamálva. Az igaz.
hogy inkább opportunitási érvek döntöttek ez
állásfoglalás alkalmával, de azért históriai bázisa
is van az INOö-ik évnek, mert hogy a magyarok
ez évben már bizonyosan itt legeltették gulyáikat,
méneseiket, enged reá következtetnük az a fon
tos körülmény, hogy Arnulf német császár Pan
nónia védelmét ez évbon Dnizluv herczegre
bízta, a ki a Dráván túl lakó szlávok fölött ural
kodott. Arnulf bizonyára nem fordított volna ily
nagy gondot Pannónia védelmére, ha a magyarok
tőszomszédsága arra nem kényszeríti.
Mindent egybefoglalva tehát nyugodt lélekkel
megállapodhatunk az ISíH>-ik évben, mint Ma
gyarország fennállásának ezredik esztendejében.
Milyen lehetett hazánk népességi állapota a
honfoglalás idejében ? Kire a kérdésit* nehéz fele
letet adni. annál is inkább, mivel az egykorú kút
főkben legkisebb fel világosi tást sem találunk erre
vonatkozólag.
A honfoglaláskor Magyarország népességét
túlnyomó részben szlávok képezték : mellettük » se
kély számban voltak frank-németek és ilt-ott el
szórva avarok. A szlávok már némi monarchikus
szervezetet alkottak s Szvatopluk alatt Xagy-Morávi;. meglehetős jelentőségre emelkedett. XagyMoraviának magvát a Magyarország képezte, de
átnyúlt az a Morva folyón innen a mai felső Ma

idcalizmus legszentebbikének. a lutzaszeretetnek emelünk benne oltárt: nélkülözheti
az iskola legkevésbé az ily jelvényt. Mert
ez jelzi ti helyet, ahol ji haziiszeretet szent
tüze lobban magasra: ennek látására dobban
meg hevesebben szive ifjúnak, öregnek:
mert 51 hol ezt a jelvényt látjuk, tudjuk,
hogy ott ii magyarságnak. íi hazaszeretetnek
otthonja van; tudjuk, hogy olyan helyen
állunk ott. a hol az áldott, édes hazai Föld
nek jótékony melegéből erői menthetünk.
S mivel a polgári iskola ily jelvénynyel
eddig még nem rendelkezett, határozta el
Ivósz Károly VI. oszt. tanulónak indítványára
az intézet kebelében fönnálló önképzőkör
nek egyik máreziusi gyűlésén ;i polg. isk.
ifjúsága, hogy annak a magasztos érsésnek a
hatása alatt, mely alatt ma az egész ország áll.
;i millenniumnak emlékére, jimmk őrve alatt,
zászlót szerez he s annak előteremtéséee ji
maga körében gyűjtést rendez. -— az ige
testeit öltött. A gyűjtés megindtttatotl. De
mert 51 polg. iskola nem oly népes intézet
s mert tudvalevőleg tanítványait nem a leggazdiigahh szülők gyermekeinek sorából tohorozzíi. ji dolog természetéből kifolyólag
nem gyűlhetett be akkora összeg, a mekkora
egy. ii momentum nagyságának, az eszme
és czél magasztosságának megfelelő. ;ihhoz
méltó zászlónak beszerzésére elég lelt volna:
ugyancsak 5iz önképzőkör határozatának
alapján a gyűjtés az iskola falain kívül is
folytattiitott. figyelemmel arra. hogy Jizok a
szülök, kiknek gyermekeik e czélra már
adakoztak, ez utón ismételve meg ne ter
heltessenek.
S Csáktornya városának
polgársága most se tagadta meg magát. Nem
tekintette ii gyűjtő iljakíit egyszerű koldusok
nak. kik alamizsnáért alkalmatlankodnak:
nem tekintette olyanoknak, kik a család
szentélyébe is beletolakodnak, hogy ;i jóté
konyság örve alatt zsaroljanak, könyöradományokat kolduljanak: hanem méltatta ;iz
ők hazafias, nemes intenciójukat s kegyes
adakozásaival kiegészilette az ifjúság gyűj
tését arra az összegre, ji mekkora a zászló
vásárlásához megkivántatott.
Ez ;i tokk

tesz tanúságot azokról, kik a tanuló-iíjuság
kérését meghallgatták; örök időköz át lógja
hirdetni e tokk a város polgárságának köréhőlazokíit ji sokakat, kik lehetővé tették, hogy
az ifjúság lelkesedése testet ölt betett. Össze
gyűltünk ma Mélyen t. lg. Hr, hogy eljárá
sunkról számot adjunk. Rendkívül boldog
nak. végtelen szerencsésnek érzem magamat,
hogy abba a kellemes helyzetbe jutottam,
hogy e lélekemelő momentumnak részese
lehetek. Orvendek neki. mint egykori ta
nítványa
az intézetnek, hogy ily nemes
gondolkozásig ily hazafias érzésű utódjaim
vannak az ifjúság körében. Orvendek neki
mint az intézetnek egyik tanára, hogy szi
vemnek rég táplált vágyát ezzel teljesedésbe
menni látom. Orvendek neki. mint az önképző körnek ez időszerinti vezetője, mert
látom, hogy munkálkodásom mégsem ve
szeti kárba, mert csakis a legnemesebb
intencióiból, egyedül a legrajongóbb haza
szeretetből fakadhalott ily elhatározás ; pe
dig ép az önképzőkör az, mely semmiféle
alkalmat el nem mulaszt, hogy a hazasze
retet lángját ne csíik kigyulaszsza, de azt
folyton éleszsze. egyre ápolja; hogy annak
éltető szikráját ifjú kebelükben az iskola tá
lai közöl is kivegyék: hogy annak éltető
melegénél, mint a [laza leendő polgárai, a
késő jövőben is melengedjenek.
S meri
látom az ifjúság nemes elhatározását: látom
;izt az érdeklődést. ;izl a lelkesedést, a mely
lyel minden egyes hazafias mozgalmat föl
karol: örvend másodsorban szivem, s nem
esem kétségbe Ihizám sorsa fölött, mert a
inig ilyen fiai vannak, kik ;iz idealizmust
szivükben foglalják, azért lelkesednek, annak
élnek
ennek a Hazának van jövője, az
nem tengődni, de virulni fog! — Íme ill a
legdrágább kincsünk M. t. lg. Hr! Jele ez az
iljuság haz;vszeretetének! kifejezője ragasz
kodásának ;i Haza véráztatta szent rögéhez:
tanúsága az ö hálájának azon intézet irá
nyában. melynek szivét, lelkét, melynek is
mereteit. eszél köszönheti.
Fogadja mini
az ifjúság ajándékát ;iz Alma-máternek.
Őrizze meg mint az intézet vezetője, hogy

gyarország területére is, mintegy a <hiram folyóig;
sőt lehuzúdott a Dunántúlra is. ahol a Dala tón
mellékén számos szláv telep tartozott a morva
fejedelem uralma alá.
Xe gondoljuk azonban valahogyan, hogy a
mai felvidéki tótok Szvatopluk szlávjainak a ma
radékai. A honfoglaláskori szlávok szlovének vol
tak. A mai felvidéki lótság nagyiészben a huszita-háboruk idején beköltözött cseh és morva
népvegyülék, melynek semmi köze sincs a Szva
topluk szlávjaihoz.
A honfoglaláskori szlávok már ismerték a
művelődés kezdetleges elemeit. A kereszténység
mindinkább tért kezdett nálunk foglalni: ( ’.yríll és
Method voltak apostolaik. Ilt-ott városaik is vol
tak. Igaz. hogy a mit nálunk igy neveztek, nem
volt egyél) nyomorult kalibák halmazánál, melyek
nagy területeken szét voltak szórva s elrejtve a
rengeteg mélyébe, mocsarak közepébe, meredek
sziklák aljába, egyszóval mindenüvé, ahol az em
ber magát az embertől könnyen oltalmazhatta.
Hazánk területén a helynevek nagy része
szláv eredetű. Duda. Miskolcz. Szolnok. Debreczen
s még annyi más nevezetes helyiségünk ez időtájban nyerte nevét. A szlávok ruházata, mint a7.
egykori irók beszéllik, állatok bőréből s fekete
szövetrongyokból állott, melynek festéséhez aszszony.dk értettek. A szláv mindenféle, még a legtisztálalanabb állat busát is megette; de élelme
különösen kölesből és tejből állott. Természeténél
fogva henye s a mulatság barátja lévén, megvol
tak benne a vendégszeretet erényei : az idegene
ket szívesen látta, s jól fogadta; dicsérték adott
szava megtartásáért is; de ezen jó tulajdonságok
nak rettentő viszái is voltak. Közönyös lelki
állapotát a legvadabb rohamok váltották fel.
Ilyenkor irgalmat nem ismert s az öldöklés má
mora oly kínzásokat találtatod ki vele. mehek az

emberi kegyetlenség leggyászosabb találmányai
voltak. Hogy többet ne is említsünk, az ő nevük
höz tapad a karóba húzás föltalálásának dicsősége.
A szláv katona hajadon fővel, meztelen mel
lel. oldalán hosszú handzsárral, kezében egy csomó
nyílvesszővel, melynek vasa méregbe volt mártva,
valóságos embervadászhoz hasonlított. Xem termett
arra, hogy zárt sarokban liarczoljon : hanem eg\egy szikla mögé lapulni, a fűben hason mászni,
egész napokat egy folyóban vagy mocsárban lel
tein. úgy hogy a vízből csak a szeme lássék ki
s esak egy nádszálon vehessen lélekzetet: ehhez
nagyon értett. Türelmesen lesett itt az ellenségre,
hogy azután rárohanjon oly ügyesen és oly erő
vel, mint a zsákmányra az éhes vadállat.
A kereszténység azonban ezeket a vad szo
kásokul nagyon enyhítette, fokozatosan képződött
náluk az előkelőbbek osztálya, a kik a fejedelem
mel hűbéri összeköttetésben állottak. Ezek voltok
a zsupánok, egy-egy kisebb földterület élén s
nemcsak hadügyi téren jártuk elöl, hanem ;iz
igazságszolgáltatás is az ö kezükbe volt hűévé.
Ezek u zsupánok megerősített helyen lukiak, mely
nem volt ugyan még a későbbi értelmében vett
várerősség, hanem pusztán elkerített hely (giad
hindi valamely hozzáférhetetlen rengetegben, vagy
nehezen megközelíthető sziklacsúcson. í.ppen ezerl
meglehetős laza függésben állottak n fejedelemhez
s ez nz oka, hogy Szvatopluk birodalmának halá
rait «1 Kárpátok közt nem ismerjük. Mert azok
•1 zsupánok, a kik bent laktuk u hegyek közt vág)
jiz ulföjd mocsaraiban ütöttek tanyái, függetlensé
gük érzetében semmi összeköttetést nem tartottuk
fenn ;i morva fejedelmi udvarral. S nemcsuk <»
felvidéken, hanem ;iz alföldén is a l\. század ve
gén számos ilyen zsupánság lehetett. v;d<Vsziuilleg a honfoglaláskor őseink által itt talált föM"
várak nagy részéi ilyen zsupásnk építették. A zsu-

még a késő utódok is, ha mi már itt se
leszünk, lelkesedjenek ennek látására s em
legessék azt a hazafias fiatalságot, mely
ISÜh-han. a millennium emlékére magának
e zászlóval, az ő hazaszeretetének örök em
léket állított. Viruljon ez az iskola e zászlónak
clőlengetése mellett oly mértékben, a hogy ozl
;i legszentebbnek, magának a Magyar Hazá
nak kívánjuk! Virágozzék ez iskola, éljen
a 11 aza !«
Miután az éljenzés után Pálya Mihály
igazgató a nehéz selyemből készült, szép
aranyrojtokkal s bojtokkal díszített nemzeti
disz-zászlót átvette, mely Itétay és Menedék
budapesti zászlógyárosok tinóm Ízlését hirdeti,
a zászlót a következő beszédben vette á l :

Mólyen tisztolt vondógközönséju!
K ed vés t;i //utó-ilj tiniig!
Fényes és nagy ünnepeket ül a ma
gyar nemzet koronás királyával az élén
az ország fővárosában hazánk ezeréves
fennállásának öröm ünnepét. .Nincs Pumpában
állam, nincs politikai nemzet, mely ekkora
múltra tekinthetne vissza. Egyedül a ma
gyar nemzetnek jutott, a gondviselés külö
nös kegyelméből e ritka szerencse. Éppen
ezért illő is. hogy a nemzet nocsak az or
szág fővárosában, de a Haza legelterjedtebb
zugában is ünnepélyes és buzgó imádság
epodczzék minden igaz honiinak ajakán: mi
is itt az ország délnyugati halárán, hálás
szívvel borulunk le a magyarok Istene
elölt, hogy hazánkat e különös kényelmében
részesít é.
Ezer éve ked. lanuló-ifjuság! hogy da
liás őseink Árpád bölcs vezérlete* alatt át
kellek a Vereezkei-szoroson és a Kárpátok
bérczei által koronázott és a négy folyam
állal öntözött tejjel-mézzel folyé) Kánánt el
foglalták és itt hazát alapítottak. Hazát ala
pítónak azon földön, hol megjelenésük elölt
annyi hatalmas népfaj közül egy sem volt
képes konszolidált államot alkotni. Hazát
alapítottak, mely ma ezer év múlva is. nem-

csakhogy erőben nem hanyatlott, de rnegifjadva és megerősödve tele reményekkel tekint egy ujahh ezerév felé.
Pedig, a kik ismerik nemzetünk ezredéves
történelmünk lapjait, azok tudhatják, hogy
e hosszú századok alatt mennyi megpró
báltatásokat és szenvedéseket kellett kiál
tania e nemzetnek, nemcsak a pártos testvérharezokban. a török-tatár dulások alatt,
de fájdalom még azon oldalról is. honnan
jog és törvény szerint csak oltalmat várha
tói! volna. De hála a gondviselésnek! a sok
megpróbáltatások és kiállott veszedelmek
daczára KI magyar, áll Duda még!« Histó
riai küldetést hordoz e nemes nemzet fér
fias vállai n. mert a történelem tanúsága
szcrinl mennél hőbbel szenvedett a sors
súlyos csapásai alatt, annál nagyobb erővel
törekedett a kapott sebeket behegcszteni.
Még alig 2S) éve. hogy jogtalanul el
kobzott alkotmányát, meglépett szabadságát
jellemének aczélkcmény szilárdsága és annyi
méltatlan szenvedések és üldöztetések néma
Iülése állal visszaszerezte. Ks ezen rövid
idő alatt, százados mulasztásokat pótolva,
ember feletti munkál végez úgy a közvagyonosodás. mint a közművelődés terén,
fejleszti iparát. keresked(*|iuél. földmivelésél.
teremt kultúrát, iskolákat alapit, a legna
gyobb, a legnagyobb áldozatoktól sem riadva
vissza. hogy a szerencsésebb viszonyok kö
zöli fejlődött nyiigotl-europai államokkal
lépési tartva, a műveli népek sorában az
öl megillető helyei elfoglalhassa.
Egymást váltogató kormányaink és a
nemzet törvényhozó testületé vállvetve a
kormányzás minden ágában, bölcs törvények
alkotása és életbeléptelése állal minden inlézkcdésl meglesznek, hogy az államépülel alaposzlopail egy uj ezred év viszontlagságainak i*lviselésére minél inkább meg
szilárdítsák. Az czl ezélozó fontos tényezők
harmonikus fejlesztéséhen, főleg a kultur intéz
mény létesítése képezi különös gondjukat, jól.
tudván azt, hol ezen intézmények hiányoznak

vagy ha meg vannak is, de hamisan functionálnak. ott a szellemi erők is hiányoznak,
ezeket pedig pótolni semmi mással sem le
ltei. Csak az ész, ezen isteni szikra és ezen
szikrával meggyujtott láng. a tudás, szóval
a szellemi műveltség és kultura képezik egy
nemzet legbecsesebb kincsét és egyúttal fenmaradásának legbiztosabb alapjait. Csak egy
igy igazán művelt, erkölcseiben fegyelmezett,
hazáját, intézményeit és nyelvét híven sze
relő nemzet képes ez ősi ház fenmaradását
biztosítani, melyet ősapáink vitézsége meg
alapított. bölcsesége nekünk megtartott.
Mi. kiknek a haza szolgálatában a ter
hes. <h* fontos népnevelés jutott osztályré
szünkül. ill az ország délnyugati részén,
mint igénytelen előőrsei a magyar állameszínének, legjobb erőink és tehetségeink sze
riül törekszünk hazánk és nemzetünk iránt
elvállalt kötelességeknek megfelelni az által,
hogy a tanuló-ifjuság szellemvilágát az is
meretek fáklyájának meggyújtásával bevilá
gítsuk és fogékony telkeikben a hazaszeretet
szent tüzet lángra lobbantsuk, hogy képzett
és hazafias polgárokat nevelve egy porszemeeskével mi is hozzájárulhassunk azon
fontos tényezők megteremtéséhez, melyek nél
kül ma modern állam meg nem állhat.

Hála a gondviselésnek! jó f esik kije
lentenem, hogy munkánk nem veszett kárba,
hogy az elhintett mag tanuló-ifjuságunk szi
vében termékeny talajra talált. Igazolja ezt
azon nemes felbuzdulás, melyet akkor tanú
sítói I. mikor elhatározá, hogy forrón szere
lőt! hazája és ezen intézet iránt, melynek
falain belül csendes munka mellet üdvö
zölheti a nemzet második ezer évének hajnalhasadásál. — hálaadóját egy oly értékes
emlékíárgygyal rójja he. mely nemcsak
ezen intézetnek, de hazáját és nemzetét hiven szerető minden igaz hazafinak büszke
sége. Hazánk államiságának és független
ségének symboliima. a szivárvány színekben
pompázó) háromsziiui zászlóval, melynek
dicsősége a mi büszkeségünk, megsértése a
mi bánatunk. E zászlóval a lanuló-ifjuság
De bizonyítják ;i helyzetek is, hogy őseink beköl egy oly kegyeletes emléket ad az intézetnek,
tözésük nlkulmával talállak ill avar népmaiailvá- mely a hosszú évtizedek, de tatán száza
nyokal. niehekel idő folytán minden hizonynyal dokig fogja hirdetni a polg. iskolai tanulómagukba olvasztottak.
A Fertő és Hanság a hagyományok szerint ifjuság hazafias gondolkodását és egyúttal
avar szó s egész érthetően hangzik a magyar buzdító például is fog szolgálni a késő utó
nyelvhen is. Avar helynevek Pozsony és Pécs is doknak is e nemes erényeknek gyakornemkülönben Ksztergom, Kszterháza stl).
, lására.
Ma ősi*iiik i* földön avarokat nem tálalnak,
Fogadjátok ezért, kedves tanuló-iíjak! hálás
természetesen ez elnevezésekkel sem ismerkedtek
volna meg. hanem egyszerűen átvették volna a köszönetéinél. Fogadja különösen a ti fáradha
tatlan vezetőtök Zrínyi Károly kartárs ur,
német vagy szláv névalakot.
Az avarok azt a tömérdek kincset, melyet ki annyijszoretettel és odaadással ápolgatja és
hadjárataikban szereztek, nem arra használták fel, élesztgeti szivetekben a hazaszeretet szent tűzét
hogy magukat akár hadászati, akár kulturális té
Fogadja hálás köszönetéinél a város haza
ren erősítsék. Megmaradlak mindvégig eredeti vad
ságukban s a tokont való elpuhulás elfeledtette fias polgárságának azon rése kik adományaik
velőik egykori nagyságukat. Maradványaikat, mint kal lehetségessé tették az ifjúságnak ezen
már említettük előbb a szlávok azután a magya szép és értékes zászló megszerzését.

IMiisígot különben később Szent-lslván is cllógadta s a megyék élére állított ispánok a szláv
tradiezióknuk megfelelőleg intézték a rájuk bízott
terület igazgatását.
A szlávokon kivid nevezetes szerepet játszottak
a Dunántúl a frank-németek, a kik a műveltség
nek jóval magasabb fokán állottak, mint a szlávok.
Azután, hogy Nagy Károly tönkre tette az avar
birodalmat, mind több és több német költözött
be Pannóniába s ezek
nagyobbára kereskedők
lévén
csakhamar városokat alapítottak. Pan
nóniában különben megvolt még a római élet
emléke, bár Atilla hunjai és all Kágánok arai
jai tökéletesen elpusztították az egykor virágzó
római városokat. Neveikkel együtt enyésztek el a
föld sziliéről Aquincum. Ihegetium. Sopiana és
annyi más város, melyekben valaha a római kul
tura oly óriási tevékenységed fejteti ki. Alig ma
radi egy-két hely. melynek ősi neve átszállóit
mina korunka; talán Sopron, mely a S< arabantia rok osztották be. A Dunántúl magyarsága nem
kelta névből romlott el ennyire és Sabaria, mely csak etnográfiái, hanem nyelvi tekintetben még
Szombathely lyé magyarosodon, tartották meg ma is annyi jellemző sajátságot mutat, hogy a
okoii nevüket. A beköltöző germánok nngyobbárn kutató búvár sokszor gondol önkéntelenül is avar
romokat találtak mindenfelé s a romokból épített emléknyomokra
íme a három népfaj, melyeknek hazáját ké
városoknak egészen uj neveket adtak. A dánántuli
frank-német helységek közt nagy nevezetességre pezte Magyarország akkor, midőn liléink beköltöz
emelkedett Veszprém, melynek eredeti neve W’eiss- tek. Mind a három rég eltűnt a föld színéről: a
brunn volt : a Duna mentén is élénk kereskedési szlovén, a frank-német és az avar. Hsak a magyar
folytattak a német bevándorlók és Pozsony. Hyőr. él még egy ezredév letelte után is s ezen ezredév
hszlergoin. Vácz Legrégibb lakosai kétségkívül alatt tanúja volt a most itt lakó összes nemzeti
ilyen frank-németek voltak. Legjobban bizonyítja ségek bejövetelének : de nemcsak tanúja volt,
ezt az. hogy mind ezen városoknak a jövevény hanem egyszersmind saját hazájában hazát adott
a besenyő, szász, kun, jász, oláh, rutlién, szerb és
nemetek is adtak külön népet.
Végre e kél népfajon kívül kellett lennie lót népnek. Kzért nem csupán a magyarra nézve
n,eg a Dunántúl avaroknak is. a kiknek egy részi* nevezetes az elmúlt ezer esztendő, hanem minden
'* l'ertó tó tájékán Nagv károk idejében lelett e hazában élő nemzetiségre nézve is.
Vájjon levonják-e a tanulságot a nemzeti
u;lH»itvc. An avarok Nagy Károly hatalmas kardJjdol összetörettek s csakhamar, szlávosodni kez ségek ez ekokális eseményből; szívélyesebb lesz-e
dettek, Még 850-ben, tehát negyven évvel a ma- a viszony a heterogen elemek és az államföntartó
•UN;i|,"k bi'iköltözési* előtt, egy történeti kuli", mely nemzet közölt a 2-ik ezredévben, mint a minő
•' karaiitanok és bajorok megtérését beszedi el. v o lt s a milyen az első ezredév, kapujának be
l‘^ sz világosan említi őket. mint Pannónia lakóit.) zárásakor !

Most pedig, mikor ezen zászlót, a reá
vonatkozó) irományokkal együtt átveszem, a
magyarok Istenének szent nevében a zászlót
az intézet ifjúságának hivatalos jelvényéül
felavatom, kijelenteni, hogy őrizni és utó
domnak sértetlenül átadni fogom. Kedves
tanuló-ifjuság! titeket pedig arra kérlek,
hogy ezen nemes érzelmeket a mik most
iljn sziveteket betöltik, őrizzétek meg és vi
gyétek magatokkal mint talismánt az étet
küzdelmeibe is, ne legyen az csak szalma
láng. mely magasra lobog és ottan kialszik.
E szőni jelvény alatt tegyetek szent foga
dási. hogy a hazaszeretet magasztos eszmé
nek oltárt emeltek szivetekben és a sors
keze vessen bármerre az élet hullámzó tengerén. hazatiatlan eszméknek és kozmopolilikai bálványoknak ezen soha áldozni
nem fogtok.

X I I I . tečaj.

Vil Čakovcu, 1896. 10-ga majuša.

Sve pošiljko tičucso zadržaja
novinah, naj so pošiljaju na
i„u‘ M argitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izd a te ljs tv o :
Knjižara Fis ohol Filipova,
kam se predplate i ohzn mo
pošiljaju.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazečj družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
. . .

Izlazi svaki tijeden je d e n k r a t i to: vu s v a k e nedelju.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«,

.Milenijske

svečanosti.

Magjarski se narod sprema. da nizom
voličajnih svetčanosti proslavi jezoroljetno
svoju prošlost, pumi borbe i nedače. al i
uspjeha i slavlja.
Pokroviteljstvo nad milenijskim sveča
nostma preuzelo je Njegovo Veličanstvo,
naš premilostivi kralj, knji eto 30 Ijel vlada
nad zemljama krtine sv. Stefana i pod čijom
je mudrom vladavinom nova iMagjarska
precvela do nenadane veličine. Trideset Ijet,
kaj je preteklo od korunjenja Njegova Veličanstva, kratek je odsjek vu životu naroda
i država, ali Magjari imaju razloga, da In
kratku periodu slave radostnim i ponosnim
pietetom, jer ista označuje najljepšu i najslavniju epoliu vu njibovoj histeriji. Samo
pod vladarom, koji je kakti svčlli oduševIjiijuči primjer črez 30 Ijel prednjačil vu
savjestnom i požrtvovnom vršenju olčinskili
svojih dužnosti. mogle su kraljevine ovkraj
i onkraj Drave vu lo kralko vreme neslučenim načinom razviti se na vsakom polju
državnog i narodnog života: samo uz Nje
govo skrb, uz Njegov u plemenih! pomiku
mogle su one vu leli neznatnem razdobij u
nadoknadili vse eno. kaj je zli udes kroz
slolječa sprečaval i otegočival... .
Kak je poznale, milenijska če se svelčanost proslaviti po slanevilem programu,
vu kujem jo previdjena kreacija slalnili.
vječnih uspomena: zaključni kamen prošlosli
i uporište za bndučnost.
Evo glavnih punklomev programa:
2. majuša: otvoreuje izložbe po Njegovu
Veličanstvu vu nazočnesli vsi članevab vla
dajoče hiže;
3. majuša: svelčana služba božja vu
Imdimskoj cirkvi. gde je Njegovo Veličanstvo
okrunjen kraljem.
Od 3. do lo. majuša službe božje vsili
vjeroizpovesti vu vsim cirkvam i bogomoIjama.
Vu prvoj polovici meseca majuša svetčane glavne skupštine svili municipija zemlje,
a vu drugoj polovici takove skupšline znanslvenih i umjetničkih zavoda: nadalje sjajne
kazalištne predstavi', utrkivanja i regate.
Dne ő. juniuša prenos svete krone i
kronskih insignija vu budimsku cirkvu. gde
bude tri dana javno izložena.
Jezgru i središte vsili svetčanosli sačiujavat če poklonslvena povorka dne H. juiiiuša pred Njeg. Veličanstvo kralja, koji če
izaslanstva obedvcb bižali zakonodavnoga
teki dočekati vu budimskom dvoru. Nakon
,(»ga sljedi svelčano olvorenje grandioznog
l,°vog parlamenta.

Broj 19.
Predplatna cena je :

Na četveri leta . . .

4 frt
frt.
1 frt

Pojedini hroji kostajé

10 kr.

Na celo leto . . . .
Na pol lela

. . . .

2

Obznane se poleg pogodbe
t fal računaju.

Medjimurske šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Od 2;T do 28. juniuša družtvene i iz
ložbene svetčanosli. Vu juliušu i augustuša
medjunarodni i domači kongresi, polaganje
temelja spomeniku svetoga Štefana, a vu
provinciji milenijskim spomenicima. Prvih
dana meseca septembra olvorenje 400 novih
pučk i11 školah po celoj zemlji. Dne I 1. seplembra polaganje temelja spomeniku Marije
Terezije vu Požunu. Dne 20. septembra po
laganje temelja milenijskomu spomeniku vu
Zemonu. Dne 27. septembra predaja Zeljeznib
vralah javnomu promelu. Početkom oktobra
olvorenje novoga mosta preko Donava na
progi Cariuara-Budim. Dne 3 1. oktobra svetčani zaključak izložbe.
Kak se vidi. program, dostajan velebnog
hislorijskog momenta, koji če ipak najrečiliji izraz najti vu milenejskog izložbi, koja
bude trajala puuib 0 mesecih i predstavljali
uspjeb jezoroljetnih borbah trpljenja, h*žnja
i nastojanja.
Denes još jezere rokah grozničavo de
lajo. da dovršijo grandiozni posel do konca
aprila, kad no če kraljevska reč veliko delo
posvetiti, ali se več denes more reči, da
če la izložba veličinom svojom, smjelom
koncepcijam i vanjštinom nadmašiti vse, kaj
se je ikad igde upriličilo pod nazovom »zemeljska izložba«. Na področju pol milijona
kvadrat metrov zdiže se do tri stotine palačah,
paviljona, dvoraca vu vsili mogočih i lak
rekoč nemogočih slogovih: celi g.iad. predočujuč svojimi izložci, kak je Magjarska
poslala i kakova je denes.
Odgovarajuč dvostrukomu ovomu cilju,
deli se izložba vu dva velika dela: vu liistoričku izložbo, koja če uas upoznati sa prošlošču i na izložbo sadašnjosti, koja prikazuje
slečevine vu vsili granati javnoga života.
llspomene. relikvije, dragulji, povelje,
eh* je historička izložba. Vse kaj se god
nahadja vu zemlji ili vu ludjini, bilo to
dokumenli. starine, orožje, kipovi. slike; kaj
je god mogoče tolnačili polilički, vjerski,
vojnički. umjetnički život starih vremenah:
vse je lo nagomilano i od vješte ruke poredauo vu historičkoj izložbi. Tu su sve
magjarske uspomene iz kraljevske riznice:
silno blago, odnoseče se na magjarsku bištoriju. ter vlast ničtvo sultanovo, aazni spomenpredmeti stranjskih muzejab: Vatikana, riznice
ruskoga čara. galerije slikali englezke kraljice.
K tonili golemo historičko blago visokoga klera,
aristokracije, varmegj ijahi varašov.jezeroljetna
hištorija. sastoječa od slikah, nacrla. kipova,
dragulja, oprave, orožja, opreme.
Nu jezeroljelna je hištorija i sgrada
sama, konglemorat svili gradjevnih slugova
počemši od 10. stolječa do denešnjega dana:
vu kamen kh*sana hištorija. Starodrevna
sgrada vu romansko-bizantinskom slogu, gde
>u priredjone kraljevskim sjajeni izkičene
odaje za Nj. Veličanstvo za primanje depu-

tacijah: nj oj na suprot Vajda-Hunyadski kaštelj vu ponosnom gotskom slogu: do nje
grandiozne skupine vu baroku i renaisancu;
vse to po vjernoj kopiji po cčloj zemlji nalazečih se s historičkog gledišta važnih
gradjevina: eto to je historična skupina na
obali bistrog jezerca, toli divnom harmonijom sazdana, da je čovčk komaj moguči,
svrnuti oči s nje.
A ipak ima još toliko toga. kaj bude
čoveka izpunilo s čudenjem, prije vsega vu
neposrednoj bližini historičke skupine podignuta izložba Horvatske i Slavonije, koja
je smještena vu 4 preljepa paviljona: obrtni,
šumarski, umjetnički i kušaonica.
Obrtni je paviljon, kaj se udobnosti,
arhitektonske koncepcije i svrhi shodneudesbe
tiče, jedan od najuspjelijih i estetički najIjepših na celoj izložbi.
Šumarski paviljon donekle je spodoben
magjarskomu. samo je menjših dimenzijah,
0 utisak, što ga čini na gledalca, nezaostaje
za onim magjarskoga paviljona, dapače vrlo
sgodnim polažajem ove sgrade usred male
šumice i kraj impozantnog paviljona, ukazuje
se ista nada vse Ijepa i slikovita.
Obirn ovim paviljonom dostojno se
pridružuju umjetnički paviljon sa velikom
svojom Ijepo sastavljenom i bogato ornamentiranom kupulom, a umiljato se ukazuje
1 kušaonica, koja siajnom svojom bjelinom
več iz daleka vu oči vudira.
Vu okviru fednoga članka dakak nije
moguče naprosto ni nabrojiti, kako če se
predočiti izložba sadašnjosti, zato ču se vu
elrúgom članku usvrnuti lih na topografsku raz
delim celog izložhenog područja, a na ovom
još im se je sa nekoliko rčči doteknuti iz
ložbe Dosne i Hercegovine, koja če za stalno
osvjedočiti svčt o život noj snazi i krepkoči
tamošnjeg naroda, prikazujuč zanimivim,
ukusnim načinom vjerna, upravo savršenu
sliku o preporodu nekadašnjih turskih po
krajina.
Bosanska izložba sastoji od velike obrtne
palače vu orijentalskom slogu; bosanske
liiže sa podpuno uredjeniin haremom; šumarskog paviljona, s bogatom sbirkom šumarstva. lovstva i ribarstva; željezničkog
paviljona, puna poučnih podatkov o razvoju
bosanskog željezničtva i konačno bosanske
kavane, gde če te baš bosanski poslužiti
kavom i nargilom, dočim če se strana^a uz
mužiku bosanske glasbe neobično dojimati
orijentalski prizori vu srcu evropskog velegrada.
Da čovjek vu malo rčči opiše denešnju
gradsku šumicu dosla jia^reči: To je šumica sa
fantastičnim kakti iz žemlje poniklim gradom,
punim impozantnih gradjevina, od kojih do
gdekoja nosi monumentalen značaj. Čovjeka
upravo srce, Imii. kad pomisli, da vse to
uz neznatne iznimke
neče dugo pre-

živeti izložbu. jer gotovo sve, kaj se je tu toričko blago, vu drugu ruku valja da služi
sagradito sa stroškom od kojih sedem mi- primjerom, kako da se slične sgrade na selu
lijuna forinti, sfondalo se bude milosrdnosti grade. Okolo cirkve su sajmovne kolibt‘. gde
se bude prodaval proizvod hižnoga obrta.
odmati nakon zaključka izložbe—
Utjetovljena velika uspomena na proš- dočim je vu cirkvi samoj izložen hižni obrt
lost i utješliva nada (ufanje) vu budučnost: i bogata sbirka. kej ju jo kupil grof Zichy
to je milenijska izložba, to je onaj vilinski na svoni putovanju vu Aziju. tražeči ondi
grad, koji se ukazuje začaranomu oku čim. pradomovinu Magjara. Na kraj sela eno ciizadješ iz veleljepe Andrássy-eve vulice i ganskog šatora.
Došavši ovamo, svane ti pred očima
pojdeš črez glavni ulaz, — impozantan stupovni kemiciklus, vrh kojega le pozdravljajo novi vilinski grad i nemisliš drugač. nego
da ti se vu snu prikazuje pripovest iz tisuč
Ijepo izradjene slinge.
Pred tim utazom opazit češ s desna i jedne noči. To je stara tvrdjava (festung)
sjajnu novu palaču; pred utazom blista po budimsku. koja več nespada na isložbeno
zlačeno korintsko stupovlje. dočim se preko područje, nego je sagradjena vu zverinjaku,
célé facade viju sjajnobojadisani frizi. To je zmišljavajuč se na vremena, kad je mesto
urnjetnička pala, opredeljena magjarskog plas- častnog križa i slobode svétil sa budimskih
tičkoj umjetnosti; ona nespada na izložbeno bedema turski polumjesec na podjarmljenu
područje, ali i njeno je otvorenje uzeto vu raju (krščenike).
Vračajuč se iz sela, opažaš požunsku
program milenijskih svetčanosti.
Prošavši črez gore spomenuti ulaz. spazil vječnicu sa izložbom hižnog obrta. njoj preko
budeš odmah toliko sjajnih objektov, da češ puta vrlo bizarni, ali odveč maleni meteobiti vu nepriliki. kam se najprvlje obrneš. roložki pavilon, do nje pako pavilon za
svilogojstvo. a do ove iziožba Bosne i Her
S desne su strane
vse ovkraj jezera
paviloni za ribarstvo. brodarstvo i trgovačko cegovine.
pomorstvo, s Ijeve strani impozantne pa
Odovud dalje zdiže se céli niz pavilona
lače ratne opreme i domobranstva. Vu obče za izložbu plodnimi i proizvadjanje tla. In
je ratna izložba, gde se prikazuje stanje ratne je veliki gospodarslveni. šmnarski. vrllarski
struke načinom, koji pobudjuje zanimanje i vinogradajski. nadalje posebni pavilon za
i dokazuje sposobnost utakmice, nada vse póvannje duhana. gospodarstvo mljekom i
Ijepo i obiljno obskrbljena.. Zvrni netom za proizvadjanje sladora. Nadalje je na toni
pomenutih palačah diže se onkraj jezera putu Ijep pavilon sa kupulom za vodogradjoš velika palača zajedničke vojske, a do nju. ter pastuharstvo i više pavilona privatnih
nje izložba ratne mornarice vu sgradi. koja izložitelja (nadvojvode Fridrika. vojvode Koje več vanjštinom svojom nalik na ratni burga. grofa Batthyánya, Alauthnera i dr.).
brod. a plovil če jezerom bojna ladja, do
Izložba obrtnih skupinah počinje impočim če nas na jezeru iznenaditi fiumanski zantnom sgradom Ganzove fabrike prikazujuč
molo en miniature.
veliku silil elektrotehnike. goleni razvoj vu
Od glavnoga ulaza vodi preko jezera gradjenju vagona i visok graduš strojarskega
na N á d o r o v otok novi široki željezni obrta. Blizu ovog pavilona imade raznih
most. koji ujedno i sam zanimiv kao izlož manjih sgradah za pero/ejsku industriji!,
bam objekt. Isker mosta na otoku diže se ugljenarstvo i inih s Urnih obrtnih granati.
desno palača trgovine i novčarstva. vu kojoj
Stara industrijafna palača bitno je prose prikazuje povjestni razvoj lih grana jav- širena. ter sadrži izložke staklarstva. kozarnoga prometa, njoj preko puta s léve strani stva, stolarstva, špirituoze. oprave i opremu.
mosta proteže se golemi ružičasti pavilon
Na stražnjoj periferiji izložbenog terito
grada Budimpešte, koji sadrži retrospektivno rija nalazi se najimpozantnija palača célé
izložbu duševnog i materijalnog razvitka izložbe, a to je pavilon ravnateljstva držav
glavnoga grada. Do nje je ukusni pavilon nih željeznicah. sgrada silnih dimenzija, a
nadvojvode Jožefa za izlošci uzorne gospoš- opel u ukusnom slogu, s Ijepo izgradjenom
tije visokog izložitelja.
kupulom. tako visokom. da se ista vidi sa
Susedni Széchenyev otok izpunjuje iz- svili nezagradjenih točaka célé Peš te. Njoj
ključivo historička skupina, taj specialitet na suprot je grandiozna strojarnica. a iz
milenijske izložbe, kojega se originalnosti medju ove i industrijalne palače su paviloni
čovjek nemore za dosta načuditi. Vanjštinom za papirni obrt. za industrijo tiskarstva i
vnogostoljetna hištorija od dobe sv. Štefana fotografija i za štampu. gde je izloženo vse,
do denes vu vsi h fazah arhitekture, sadrža- kaj se god odnosi na razvoj književnosti,
vati če blago, kojemu su vrčdnost ni s da- znanosti, literarnih i kulturnih zavoda i
leka nemore preceniti. Tamo cirkva i klošter novinarstva.
iz dobe Arpádove; preko puta vitežki kaštelj
Fz prometni! palaču nizu s* paviloni
srédnjeg véka (Vajda-llunyad); onamo dalje gradjevnog obrta (vu indijskom slogu), ko
silna palača vu renesansi iz nedavne proš- larstva. pošte. brzojava i telefona, veliki
losti i ini spomena vrédni ostanci znamenitih pavilon rudarstva, pavilon Nobelove Ivornice
gradjevina célé zemlje. Drestrano dvorišče dinamita i razne ugljenure. Na skrajnjem
rese remek-kipovi. od kojih vsaki pojedini desnom kutu nalazi se nastavni pavilon.
zastupa stanovitu idejű stanoviI simbol: a Ijepa sgrada u grčkom slogu; do ove pravoza bolje poznavanje prošlosti imade tu i pavi- sudni pavilon sa poučnom izložbom kažnjelonah za povjest lovačku, ribarsku i pastirsku. ničkog obrta i moderne uredbe sudbenih i
Iza pavilona grada Budimpešte stere se tamničkih prostorija.
drugi specijaliter: izložbeno šelo. sastoječe
Polazeči prama izlazu. zaustavit vam
od f>8 hižah, gde če izložiti predmeti etno se je pred zdravstvenim pavilonom, uz koji
grafije i hižnoga obrta. Zvun hižah magjar se nalazi ukusni balneoložki pavilon i pa
skog značaja sa vsih Stranah zemlje imade vilon. vu kojem se prikazuje odgajanje djece.
tu i »njemačka« i »narodnostna vulica, vu Vsa ova skupina pruža podpuno higijene.
kojoj se nahadja po jedna srbska, slovačka. kakova je do sada bila i kako valja, da joj
rutenska i vlaška hiža. Ne menj ka tu niti se vu buduče služi: ako i ne najzanimiviji.
čarda. ni cirkva, niti občinska hiža, ni škola. a ono po ljudstvo vsakako najpoučniji i
niti bolnica (spital), ni vatrogasna postaja i najhasnoviteši dél izložbi*.
vse to vu jednu ruku od povjestne vrédI tak smo prispjeli na Korzo, ogromni,
uosti. pošto je i tu nagotnilanu obilno his- vugoden preslor. gde če se razvijali neobičan

život. Pred industrijalnom se palačom dižu
silne balustrade. Na širokoj poljani stere si*
preljepi vrt, gde no se pomij holši vrtlari na
tečaju vu prikazivanju svoje vještine. S léve
se strani diže golema. nu s estetičkog gleidšta slabijo uspjela palača, gde če se priredjivati razni koncerti kongresi, banketi i
ine svetčanosti. S desna i léva lokolo céloga
korza ponamješčeno je više reš.auracija, pivara. kavami i slastičarna. kojlh napokon
ima dosta, skoro i odviše po célom izložhenom teritoriju. Gladen i žedjen neče ostali
nigdo!
Magjarski narod slavi svoj milenij, svéslan
si. da je kaj je god bolje mogel, naprezal
vse svoje sile, da ueostane zadnji vu kolu
prosvétljenih narodah. Zalo i bila je velikog
zamašaja zakonska osnova, koju je pokojni
»željezni« minister Baross dne HI. oktobra
Ijetu 1891. podnesel zakonodavnomu léin,
da se naj mre vu proslavil jezeroljetnog
obstanka magjarske države upriliči zemaljska
izložba, gde bi se prikazale vu jednu ruku
najvažnije političke i duševne faze jezčroIjetne prošlosti vu okviru historične izložbe),
vu drugu opet ruku (modemom izložbom)
vseukupne intelektualne i gospodarstvene
sile kano jamstvo za dalnju jezeroljetnu epohu
zemaljah krune svetoga Štefana vu čvrst oj
njihovoj célokupnost ii krepkoj volji za rad.
Milenijska izložba anda neče iznčli ab
surdnih čudovištah prež praktične vrčdnosli
popu! kakova Eifelova tornja; neče to bili
banalni bazar gospodarstvenih i obrtnih proizvodah: nego vejebna svetčanost, gde če
oživeti reminiscencije na vele znamenite, dogadjaje deset slolječa; gde če se pregledno
predočiti vse stečevine cvatuče gospodarslvene organizacije i gde če kak i stvoril i
kulturni odnošaji razgranjenog državnog i
narodnog života.
Velika ta zadača koncipirana od pokojnog ministra Barossa, započeta je od nasljednika ministra Bélé Lukácsa; a pošto je o vaj
usljed pol it ičkih konstelacijah iz kahinela
izstupil, uzel je vodstvo upravu izložbe vu
svoje ruke minister trgovine Daniel, koji je
i denes još na čelu velikog zemaljskog iz
ložbenog odbora. Podpredsjednik istoga je
državni tajnik Vörös. Vu lom odboru ima
po jeden zastupnik vsakog pojedinog mini>tarstva. zalim velik broj članova parlamenta,
municipija glavnoga grada i raznih znanst
venih umjetnikih i gospodarstvenih družtvah.
institucija i korporacijah.
Dalnji su organi
vu pojedinih sjedišlih trgovačke komore
sislemizovani kotarski odbori i povjerenstva
pojedinih skupinah, vu kojih su do H000
otmjenika vu vsili gramih javnoga života
imali priliku. da iznesi! svoje ideje, želje
i predloge.
Pojedinimi skupinami
izuzev izložbu
Horvalske i Slavonije i izložbu Bosne i
Hercegovine — upravlja ono ministarstvo.
vu čiji resori dotična grana izložbe spada
a vse predradnje i jedinstveuu upravu cé
loga podhvata vodi ravnateljstvo, koje j»*
takodjer moralo preterpeli razne promjene:
Drvi ravnatelj, ministerijalni savjetnik Németh,
preminul je; nasljednik mu Granzenstein ime
novan je nakon kratkoga vremena državnim
tajnikom, a njega nasljedi ministerijalni
savjetnik dr. Jožef Schmidi, koji je i denes
još na čelu ravnateljstva. Tajnikom je no
vinar Mór Gel léri. koji se je več vu izložbi
Ijeta 1885. pokazal vrstnimi na svom mjeslii
šilom. On je ujedno i predstojnik odjela za
štampu.
Okvir, vu kojem je milenijska izložba
zamišljena i srečno izvedena, bitno se raz-

likuje od šablone, po kojoj se slične izložbe pošlo neče samo materijalni napredak zemlje ini dohodki 300.000 for. Vsega skupa anda
udešavaju. V e č koncepcija smione ideje, da prikazati načinom, poznatim več sa dosadaš- |T,380.000 for.
izložba ta neiznese na videlo samo modemu n jih izložbah. ni*go se pruža dostojna reproII. Ilazhod. Noviji izkaz nepredleži. no
Magjarsku sa posestrimami joj Horvatskom zentacija pojedninim faktorom državnoga
po posljednjem izvještaju izložbenog odbora
i Slavonijom i susednom kršnoin llosnom- života, da vsi zajedno posvedoče samoslalnosl
znaile se samo za veče izdatke, koji iznose
llercego vinom, več i jezeroljetni razvoj države, i živolnu snagu ovili zemljah, to nije mogel
do 300.000 for.
podaje ovoj izložbi značajno obilježje origi izostali i najodličniji faklor državne okseXa izložbenom prostoru sloje po definalnosti, koje daleko nadmašuje vrčdnost kulivne vlasti: obranbeua sila
vojska. I
ililivnom odobrenju 23 i sgrade, od kojili
obične zemaljske izložbe.
lak je i ratna sl ruka dostojno zaslupana na
je 01 podignula na strošek izložbenog fonda.
Cela garda stručnjaka bito je izaslano, inilenijskoj izložbi. I ona j<*
raziikuč se
P roj vsili izložiteljah iznosi 089i. asa
da |>o vsim evropskim niuzejinia i privatnim od dojakošnjih sličnih izložbah prikazana vu
sbirkama traže, nebi li našli na predmete, historičnimi svom razvoju, ter pruža slruč- 1320. koji če povremeno izlagali 8220. Preko
koji bi se iole od nosili na upoznavanje nia i»jaku izcrpivu i poučim sliku o njenimi 1000 najavljenih izložilelja opozvaloje prijavil.
garske prošlosti. a da im trud nije za Inna n. raz v iIku. a iiz lo — s izložbom sadašnjosti
Privolom ministra linaneija prirediti če
dokazuju pune dvorane i cirkvice grandiozne
i velikimi občinstvu pojam o sadašnjoj si* izložbena lutrija. Izdali če se dve serije
liislo ričn e skupine, vu kojim jo nagomilano formi i današnjem stanju ohranbene sile.
srečaka. svaka 500.000 komada po 20 kr.
toliko blaga, da če taj retrospektivni dél
Xaravska ji* stvar, da se je pri udeša- Xahavili če se do 20.000 predmeta kakti
vsakako bili glavnom atrakcijorn čila ve izložbe.
vaiiju ovakove zamašile izložbi* postaralo i za sgodilki.
Kak navék, tak je i tu sjajnim prinilo. da ne samo duh i židci. nego i oko i
Predlogi za spomenek milenija.
jerom prednjačilo Nj. Veličanstvo, udoslojiv
j srca dojdu do svoga prava* pak če lu bili
premilostivno dozvoliti. da se iz glasovile
Milenijska proslava vu Magjarskoj silno
i zabava o obilju i dosla milovidnih aranriznice prejasne dinastije izloži vse. kaj se
je uzrujala glave. Tamo niču popul gljivah
žemi*iila: s|)ominjemo samo fonlaine liunigod odnosi na hištoriju Magjarske: okolo
predlogi, kak hi se ova proslava najilostojnense, panorame, dioraim*. valroinele, konr,()0 predmeta neprocčnive vrčdnosti, matenije uveličala. Izložba, spomeniki, škole. mi
certe i I. d.
lijak kojim bi se več dala uredili nada vse
lenijska ilrvca i t. d., vse lo više nije dovoljno.
I tako če najvišeši siidec. nopodmilljivo Sada su se dali razni genijalni ljudi na
znamenita špecijalna izložba.
Kak su poslije Austrijanaea prvi Turki, javno mnenje, videli pred soboti i magjarski smišljanje novih predloga, a P. Lil ., pri
kojim vu hištoriji Magjarske pripada, naj- narod vu njegvom domu. vu njegovi! bla občuje nekoliko lak vili piramidalnih osnova.
vekša uloga. naravski je, da se vu sullanovoj gostanju. slikoviloj nošnji, neumornimi delu. Xeki gospodin. koji dobro pozna Kgipat,
riznici nalazi bezbroj relikvija magjarskog m i zabavi svelkovanju. Videli če umjetničke hoče pod všaku cenil da se sagrade milenij
gradjevine močnika i uslednika vu harmo ske piramide i vu njih sabrane mumije
porekla. Močni je padišab plemenitom susretljivošču dozvolil, da se iz bogate njegovo ničnimi skladnimi poredku poleg raznih svijiih zaslužnih inuževa. Vu svojoj čednosti
sbirke izlože dragocčna oprava, staro oružje epokali narodnog života: vu slarodrevnih prepušla on i svoju Iješinu vu tu pleme(naročilo potičuče od obsade Sigeta). relikvije dvorovih kroz slolječa sakupljeno blago kra itil 11 svrhu.
erdeljskih knezova i ini povjestni objekti vu ljevali i pleiničkih familijah; svete cirkvene
Drugi pošlovaiii gospodin. koji vu Bu
relikvije, kaj ih legende dižu vu nebo. a
vrčdnosti od više milijunah forintih.
dimpešti obavlja cirkvenu služim, upravlja
pielet privlači k materi zemlji: videli če iz
vsim patriotom valreni poziv, neka poiščeju
Xeuputno bi bilo. prije reda upušlali,
starih kronikah, poveljah i zakonah. kak si
grob i telo Arpadovo. Visoko i nizko, veliko
se vu pobliže nabrajanje preobilnih historičkultura polagano nlire )>nl. videli če pobjedu
i maio neka se lati lopate ter posveti lom
kih izložaka vnogobrojnih privatnih i javnih
njemu vu podpunoj sliki sadašnjosli: videli
palrioličnom djelu nekoliko vur. Magjarska
sbirkah Magjarske i inozemstva, naročilo
če. kak se je razvijala malerijalna i duševna
ima najmenje 8 milijonu muževah. koju su
Vatikana tiirinžke »Armeria Itea le* wüiTemnarodna sila. koja. makar se povjesl slolječa
moguči mahali lopatom. Ilačuna li se samo
beržkih i badenskih muzeja, ter domačega
i života menja, nepretnenjc graei. radja i
tri v ure dela na vsakog lo se ubrojuje silna
episkopata i plemstva, bili če prilike, da nakon
uzkrisava. A dok su se narodi zemalja krune
railnja od 21 milijunah delavnih vur. ili 1
otvorenja izložbe iztaknemo bar najglavneše
sveloga Stefana uzpeli do onog graduša. na
milimi dana. ih 2777 delavnih godinah. Pri
objekte povjestne ove skupine.
kojem več zdavnja sloje ini prosvetljeni
lakvom delu (radnji) uspjeli je oseguran.
Pdesujuči izložbu sadašnjosti, pazilo se
narodi Knrope i dok se je njihova kultura
je. da ista nosi prije svega kulturni značaj, stopila sa svjelskom kullurom: kaj im more pak ako se nebi našli drago ostanki vlemea onda da neprikaže samo današnje prilike, služili na čast i diku. več da su uza vse ijitola domovine, koliko bi bar bila basen
več rila v državni razvoj, kak je tekel od muke. lerpljenja. borbe, pregorčvanja ipak gospodarstvu, kad hi se prekopala céla
zemlja!
nove ustavne ere (od Ijeta 18(>7).
zadržali svoj narodni značaj popul največih
ITnjetnost i znanost (tvorne uinjetnosli,
Tleči genij napokon predlaže, nek se
narodah zemaljske krugljeV
kazalište. štanipa. nastava, zdravstvo odgaI majuša uloži pri jednoj šparkasi 1000 frt
A da je lomil lak. jasno govori zemalj- s iiredbom, da se taj penez s interešom na
janje djece, balneologija.) predočiti. če se
načinom, koji če osvedočili vsakoga o raz- ska izložba svojim kamenjem i svojimi pro intereše ima zdignuli I. majuša Ijela 2890.
\|tku i današnjem stanju važnih ovili gra izvodi plodonosna lla: svojimi čudovišti nove Površini račun izkazuje, da bi tih 1000 for.
dobe: slrojevjem; svojim tiskanim papirom: na dan drugog milenija iznosilo svotu od
mih prosvjete.
slikom.
šlo ju je slvoril kisi: kipom šlo je 550. 781. 8 i i . 021, 322.000 forintih. O vom
Izložba trgovine smiono je koncipirana
i velezanimiva novost, koja če vsikak laiku izklesalo dleto i vsakovrstnimi proizvodi Ijepo svolom mogla hi se onda prirediti druga
razbistriti dosta krive pojmovc o zvanju razvijenog obrhi i cvatuče industrije.
izložba
i još kojekaj
Milenijska izložba dakle rječilo če govorili,
trgovečkog stališa, (ločim če strokovnjaku
Papir.ski zastupniki.
dati jasnu sliku o promjeni. kojim j*‘ iz a s t m a j s k i s v e t n e k a d o j i l e i n e k a s / i d i !
čednog trgovečkog života predožujačke dola*
Xovine Osservatore Romano* javljaju:
oživela komplicirana organizacija današnjih
Msgr. Antonio Agliardi, naslovni nadbiskup
KAJ JE NOVOGA V
Irgovečkih inštitucijah.
Caesarejski, dobil je pismo državnoga tajPučki život polyglolnog pučanstva Ma
ničlva. kojim mu se javlja, da ga je Njegova
Statistički podatci o milenijskoj izložbi.
gjarske noči če vrlo slikovit izraz vu izlož
.Svetost,
papa opredelil za svoga izvanrednog
Xa osnovu službenih podatkov o izdatbenem selu, gde če vsaka pojedina od onih
cih i prihodu milenijske izložbe donosi jedcu poklisara vu Moskvi, da vu ime Njegovi
HO lužicah služili a tu svrhu, da če predočili
Svetosti ruskom čaru Nikoli II. gratulira
budimpeštanski lisi sljedeči iz veš taj:
gradjevni slog, nošnju. običaje (navade) i
prigodom njegove krunitbe.
I. Prihod se sračunava ovak: Prinos
j<*zik dotičnoga žileljstva i dotičnog kraja.
Kod otvorenja milenijske izložbe vu
države
1.000.000
for..
prinos
glavnoga
grada
Gospodarstvi*na izložba izii(*li če vu
Budimpešti
zastopati če vu odsotnosti papinkakovih TO državnih i privatnih paviloua 100.000 Ibr.. prihod od razredne lutrije skog nuncija Agliardia svetu stolicu poslo
1.000.000
for..
prihod
od
ulaznine
l.fOO.OOO
dobro poznate i na glasu proizvode lla i po
vodja bečke nunciature, Msgr. Locatelli.
dalekom svetu cenjene lipove konjali. govi*da for.. prihod od mjestovino i prislojbah 335000
■ svinjah ter specijalilete šumah. a izložba for., prihod od iznajmljenih goslionah. kaDobre žepno i stene vure za fal
obrhiih proizvoda osvedočit če i domači i vanah, trafikah, slastičarnah i t. d. tO.OOO
cene moči dobili pri Pollak Jlernatu vti
tor.,
prihod
od
iznajmljenja
ograde
20.000
stranjski svét, kako je vu zemljah krune
r a m
vu Čakovcu (Pijač, šparkassa). Pri
svetog Štefana i ta dosta nova grana obče for., prihod od oglašali, kalalogah i uvoziu ik * spirituoza 100.000 for., prihod od sgra- njem se uzindjejn vitre takaj za popravek
privrede vu razmjorno kralko vrčme postala
za fal cčnu.
,u°čniin faktorom svjelskoga prometa. A da11 i prodaje uredjenja 2o0.000 lor.. razni
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garantált tiszta és ártalmatlan a fehérneműnek ér
kéznek : egyáltalában a legjobb az összes s/inszappanok köztit.
S e nki sem fog egy kiserletet m e g b á n n i..
C s á k to rn y á n k a p h a tó :

g : GR A MER TES TVÉREKNÉL.

Nyomatott Fischel bülöp (Slrausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.

*9
Margytdkó Lörincz. Medvár Ilona és férj.
Máté András, kisk. Medvár Flórián és Amália
neveli álló ingatlan ugyanazon falapján 288
Ili becsértékb.m egészben ugyanazon Ijkvben
f 8281 hisz. ingatlannok Áledvár Ilona és
A perlaki kit*, járásbíróság mini Ikv. hatóság férje Máté András nevén álló ,/te rész li2
részéről közhírré lélelik, miszerint Fiselil IVI I m‘csértékl>en a mura-esánvi 2582 szljkvSándor végrehajlatónak Máié András és nejt* ben t 249 hisz. (ludlin Mária férj. Máté
Medvár Ilona úgy Gudlin Balázs ellen Iill .lakaimé. Margyelko Lörincz és Gudlin Baírt tőke, ennek 1898. inárczius 21-löl járó lázs nevén á11<» ingatlan az 1881 LX Icz.
8ü/0 kamata Ili Irt zálogjog előjegyzési. 5 I5b$jd. pontja alapján KiO Irt becsértékben
Irt 81) kr. perfeljegyzési 27 Irt írt 80 kr. egeszbtMi a mura-esánvi 2tii(i sztjkvben f
perbeli. II irt 07 kr. végrehajtás kérvé 2ti8 hrsz. (ludlin Mária férj. Máté Jakabné
nye 9 Irt 20 kr. jelenleg megállapított Margyelkó Lörincz és Gudlin Balázs nevén
továbbá 150 Irt töke. 1890. junius hó I b-tól álló ingatlan az 1881 LX Icz. 15b § alapján
Odgovorni urednik
li° o kamatai Y s % váltódij, 25 Irt 25 kr 21 fii becséiiékben egészben a mura-csányi
költség: dr. Kemény Fiilöp perlaki ügyvéd 2582» sztjkvben I 2081 hisz. Gudlin Mária
M A R C I T A I JÓZSEF.
nek ugyanazon végrehajtást szenvedettek Margyetko Lörincz Medvár Ilona és férje
Olavni surudnik
ellen. 150 Irt töke ennek 1994 évi szeptem Máté András nevén álló ingatlan ugyanazon
ber 9-től járó (>" 0 kamatai 1 30 0 váltódij i? alapján 288 frt becsértékben egészben,
C L Á D F E R E N C Z.
8(i Irt 8o kr. költség Csesznék József ügy ugyanazon Ijkvben ugyanazok nevén álló
véd t>erlaki lakosnak, öli Irt t»8kr. h'»ke en 2057 hrsz. ingatlan ugyanazon $ alapján 7 frt
nek 1895 márt. 15-töl li" 0 kamatai. 21 irt becsértékben egészben ugyanazon Ijkvben.
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi
költség a mura-esánvi templom pénztárnak ugzanazok nevén állói 205ii hrsz. ingatlan
tekintetben nem vállal felelősséget a
Sxnk.
100 Irt töke, ennek tS88 márt. I s-t<>| járt) ugyanazon $ alapján 24 Irt becsértékben
Foulárd-selymet 60 k rtó ll fr t& ík r ig méterenként
tiü o kamatai. 80 Irt 15 kr. költség ugyan egészben a mura-csányi 2H50 sztjkvben f
— japáni, dunai stb. a legújabb mintázattal és szí
annak 12b Irt töke 80 Irt 15 kr költség. 2 0 í 7 hrsz. Medvár István Meszarics Czeczil
nekben. u. m. fekete, fehér és színes //m itrhrrií
selymet 3.'> krtól 1-1 Irt (>.'» kr. méterenként sima.
1888 évi május 14 töl li" 0 kamatok Spiegl Medvár Ilona és Máié András nevén álló
csikós, koczkázott. mintázott öamasztot stb. (mintegy
Albertnek 500 Irt töke ennek 1889 junius ingatlan ugyanazon $ értelmében 85 frt becs
24<> különböző minőségben. 2000 szili és mintázattai
s. a. t.) megrendelt áru post » h í r és vúnnm nti-svu u
7 töl járt) ti® o kamatai 54 Irt 85 kr költség értékben egészben, a mura-csányi 899 szljkvházhoz szállítva, mintákat postafordultával küld :
úgy
/0 Irt töke ennek 1888 deczber I töl ben t »829 hrsz. Medvár Taniás. Medvár
Henneberg G. les. és k. udvari szállítói selyemgyára
Zürichben. Svájcába czimzett levelekre 10 kros. leve
H°/0 kamatai 28 Irt 05 kr költség kielégítést* Ilona és Máté András nevén álló ingatlan
lező lapokra
kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
végett a nkanizsai kit*, törvényszék s illető ugyanazon $ alapján 178 frt becsértékbn
ven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
2
leg a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a egészben Mura-Csíny község házánál
mura-csányi 74 sztjkvben felvett legelő és
ÍHUH, évi junius hó / . nupjun
1315— 9ti Ik.
erdő illetmény az 1881. LX t. ez. 15b $
ti. e, ÍO órnkoi•
alapján b frl becsértékben egészben, a mura
csányi 199 sztjkvben f 20bí lusz. Gudlin
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint Halázs, Medvár István. Medvár Ilona és Máté dr. Kömény Fiilöp perlaki lakos felperesi
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy András nevén álló ingatlan ugyanazon íj alap ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével meg
a muraközi takarékpénztár végrehajlatónak ján 88 frt becsértékben egészben; a mura- tartandó nyilvános árverésen elfognak adatni
Kikiáltási ár a fentebb kitelt heesár.
Horváth Lukács végrehajtást szenvedett elleni csányi 987 sztjkvben f 8288 hrsz. Medvár
120 frt töke követelés és járulékai iránti István. Medvár Teréz. Medvár Francziska.
Árverezni szándékozók, tartoznak a
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. Vargek Mária, Medvár György kk. Medvár bocsát* 10° »»-ál készpénzben, vagy óvadék
törvényszék a Csáktornyái kir. járásbíróság Mihály, Medvár Ilona és férj. Máté András képos papírban a kiküldött kezéhez letenni.
területén levő a beliczai. 80 tkv. b7. 245. kk. Medvár Flórián és Medvár Amália nevén Vevő köteles vételár! 8 egyenlő részletben,
287. 781. 812, 890. 975 hrsz. a. ingatlanokból állé) ingatlan ugyanazon íj alapján egészben mép godig az elsőt az árverés jogerőre
Horváth Lukácsot illetett 1 a részere 244 frt l b7 frt becsértékben, a mura-csányi 2222 emelkedéséiül számítandó 80 nap alatt, a má
kikiáltási árban, a beliczai 5b8 tkv. 952 h. sztjkvben I. 81 hrsz. Medvár István Medvár sodikat ugyanattól bO nap alatt., a harma
sz. a. ingatlan egészben 58 frt. a beliczai Ilona és Máté András nevén álló ingatlan dikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes
4<>8 tkv 845 h. sz. a. ingatlan egészben ugyanazon íj alapján 482 frt becsértékben részlet illán az árverés napjától számítandó
128 frt a beliczai 512 tkv 597 h. sz. a. egészben; ugyanazon Ijkvben ugyanazok ne b® Q kamatokkal együtt az árverés feltéte
ingatlan egészben 125 frt a beliczai 200 tkv vén állé) I4b4 hrsz. ingatlan ugyanazon íj lekben meghatározott helyen és módozatok
771 b h. sz. a. ingatlan egészben 109 frt a alapján 8b frt becsértékben egészben; ugyn- száriul lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsájbeliczai 5tb tkv 995 h.sz. a. ingatlanból azon Ijkvben ugyanazok nevén álló 20b9 tásával egyidejűleg megállapított árverési
Horváth Lukácsot illetett 1 3 részére 71 frt hrsz. ingatlan ugyanazon íj alapján 171 frt feltételek a perlaki kir jhság llkvi osztályá
(>H* s kr. kikiáltási árban, a beliczai 57b tkv. becsértékben egészben ugyanazon Ijkvben nál ésIVrlak község házánál a hivatalos órák
585 h.sz. a. Halazsek Tamás és neje Hor ugyanazok nevén álló I4b2 hrsz. ingatlan alatt megtekinthetők.
váth Erzsébeth nevén ál ló 1 részére 78 frt ugyanazon íj alapján 24 frt becsértékben
Perlakon. 189b. január hó 27-én.
kikiáltási árban az árverést elrendelte és egészben a mura-csányi 2285 sztjkvben f
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 8287 hrsz. Medvár István. Medvár Teréz.
tH&G. é r / junius hó 2. nnpjnn Medvár Francziska. Vargok Mária. Medvár
György, kisk. Medvár Mihály Gudlin Mária.
délelőtt Í O ó m k o r

Nyilt-tér.*

Árverési hirdetmény kivonat.

h beliczai község biró házánál megtartandó
nyilvános árverésül a megállapított kikiál
tási áron alól is dudálni fognak.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan
becsárának 10 " „-ál készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 12 $-ában jelzett árfolyam
mal számitólI és az 1881. évi november hó
1-én 8 8 8 8 . sz. a. kelt ig azságüg y miniszteri
rendelet 8. ij-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
álszolgáltatni.
51b
Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornya. 189b. évi április hó 8.

államkincstár mint végrehaj tatónak kérelme
folytán az árverési feltételeket meg nem tartó
Pozsgai Rozália férj. Sklcpics Mihályné és
.v perlaki kii*. járásbíróság mini ttdekkönyvi
Mozga Terézia holtornyai lakosok Szklepics
hatóság ászéról közhírré Intetik, miszerint C.zcinMihályné állal még befizetendő 599 frl,
Alulírott kir. hir. végrehajtó az l# 8 l. év IA.
ko (hölgy végrehajtatnak Kvakán Mihály és neje
Súly Katalin elleni 245 írt tóke ennek 1891. julius l.-cz. 102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, Mozga Terézia állal még befizetendő 245
91-tól járó t*»»/o kamatai. 11 írl 02 ki*. perköltség hogy a p e r l a k i királyi járásbíróság 1899. évi s járulékai, valamint ti csútomyai takarékI<» frt 90 kr árverés kérési költség kielégítése ezél- 22őo p. 99. számú végzése következtében ti rész pénzlár részére 5 frl és az államkincstár
jálxjl a n.-kanizsai kir. törvényszék illetve a perlaki Alajos perlaki ügyvéd állal képviselt Xovák Jó részére
5 frl jelenlegi árverés kérelmi
kit*, járásbíróság teriileténfekvö a szt-ináriai 105 zsef domásineezi lakos javára Tököli Márton és
költségek kielégítése végett a végrehajtási
sztjkvhen i. Ilii. 1502, 1527. I92S. 2921. 9991, Deje dekánoveczi lakosok ellen 19 Irt Itt kr. s jár.
.•1998. 4091 hisz. ingatlanok 114 irt beesértékben erejéig 1899. évi máivyius hó 29-án foganatosított lörv. 185. $-a értelmében a kielégítési vissza szent máriai 1407 sztjkvlien I 1909 hrsz. ingal- kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 910 írtra árverés elrendeltet véi. a nagy-kanizsai kir.
ian 27 írt becsértékben Szent maria község házánál becsült I. kukoriezakas loo mérő csalás kukori lörvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság
INOti.v i/ nt/i/tis hó 30-011 d v lr /ö t t ÍO c á v a l 2. szekérből állé) ingóságok nyilvános árve területén levő podliireni 721. Ikv. 17 sz.ingatrésim eladatnak.
órakor
lanból Szklopics Mihályi nos IVizsgái Rozá
Melv árverésnek a perlaki kir. járásbíróság
tlr. Kemény Fülöp perlaki lakos felperesi ügyvéd
2792 p. 189.1 sz. végzési* folytán 19 frt in kr. liával podtureni lakosi illelö - 8 részére 209
vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvá
tőkekövetelés, ennek l<» frt lo krban bíróikig már frl. becsérlékhen. a podliireni 723 Ik. 582 sz.
nos árverésen elfognak adatni
A szt máriai tof> sztjkvbnn (1 9 sorsz. alatt megállapitott kíillségrk erejéig Oekánoveczen a a. egészben 90 Irt a podtureni 1060 tk.
1051 hrsz. a. egészben 69 frl. a podtureni
özv. Súly Mátyásáé javára bekebelezett lakás szol |„.|yszinén leendő eszközlésére.
galmi joga az árvérés által nem érintetik: a me- 1896. évi május ho 15 -ik napjának d. u. 3 órája 728 ikv.
1508 hrsz. a egészben 106 frt
nyiben azonban az ingatlanok oly áron adotnáhatáridőül kitüzelik, ahhoz a venni szándékozok becsárban az árverést elrendelő* és hogy a
nak el hogy a szolgalmi jogid megelőzőleg beke
oh megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett fentebb megjelölt ingatlanok az
f> 5 l8 /tk . 05.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

belezett követelések kielégítésre szükségesnek látszó
900 írt ki nem telnek, az árverés hatálytalanná
válik s az ingatlanok a szolgalmi jogra való tekin
tet nélkül fognak újabban elárvereztetni.
Kikiáltási ár, a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár
10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles
a vételárt A egyenlő részletben, még pedig az elsőt
az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 90
nap alatt, a másikat ugyanattól 90 nap alatt, a
harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes
részlet után az árverés napjától számítandó 9 szá
zalék kamatokkal együtt az árverési feltételekben
meghatározott helyen és módozatok szerint le
fizetni. Kzen hirdetmény kibocsájtusával egyidejűleg
megállapított árverési feltételek a perlaki kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál és l’erlak község
elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.
509
A kir. járásbíróság Ikvi. hivatala.
Perlakon. 1899.jauár hó is-án.

ingóságok ezen árverésen. az IStfl. évi IA. t.-ez
M7. és I »8. íj-a é. lebnéliea készpénzlizetés mellett
a legtöbbet ígérőnek becs írón alul is eladatni fognak
Kell
5o|
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kir. Itin'tsági végrehajtó.

VisszárvFivsi liinlotmóm i kivonul.
\ Csáktornyái kir. járásbíróság mini
Ikv. hatóság közhírré leszi. hogy uz államkinrslár végreliajlaténmk Szkh‘|»k*s Mihály
végrehajtási szenveilell holtornyai lakos elleni
55 Irl 19 kr. töke és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a Csáktornyái takarékpénztár
nak mini jelzálogos hitelezőnek továbbá az

í Síi fk évi május hó 2S-űn dőlő Hitt
ÍO ó m k o r
a podliireni községbiró házánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási
áron alul is eladatni fognak.
Árverezni kívánók tartoznak az in
gatlan becsárának 10° 0-ál készpénzben vagy
az 1881. LX. l.-cz. 12. §-ában jelzelt árfo
lyammal számítod és az 1881. évi november
hó 1-én 3339. sz. a. kell igazságügyin iniszleri rendelet 8. ^-ában kijelölt óvadékképes
érlékpapirban a kiküldött kezéhez letenni,
avagy az 1881. LX. l.-cz. 170. $-a érlel mé
hen a bánatpénznek a bíróságnál elöleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vény! álszolgállalni.
503

könyvnyomdája

Csáktornyán,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
Hlválliil minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
névjegyek, íevélfejek, m eghívók, eljeg yzési-, e s k e té s i- és g y á s zje le n té 
seket,
szám lák, körlevelek, h ivatalo s és m agán n y o m ta tv án y o k at, röpira to k a t, m ű v ek et stl>. stb.
n. in.

bármely nyelven és kivitelben -m
a legjutányosabb árak mellett.
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