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A »Csáktornyái Takarékpénztár*, »Muraközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.Muraköz Budapesten.
Múlt hó 27-én zarándokol! fel hazánk 

fővárosába az orsz. kiállítás megtekintésére 
Muraköz kél járásából mintegy fi70, legna
gyobb részt horvát ajkú földmivelöből álló 
társaság. A felrándulókat vivő különvonat 
Csáktornyáról indult ki, s Mura-Királyon és 
Kottor-Alsó-Domborun állott meg. hogy fel
vegye a perlaki járásbelieket. A társaság d. 
u 3 órakor érkezett Budapestre, a Déli-Vasút 
budai állomására, ahol a kiállítás igazgató
sága részéről dr. Kovács Gyula titkár, orsz. 
képviselőnk dr. VVIassits Gyula miniszter 
úr nevében pedig annak elnöki titkára Mol
nár Viktor osztálytanácsos fogadták és üd
vözölték a muraközieket. A muraköziek ne
vében Kovács Bezsö és KoJbenschlag Béla 
föszolgabirák köszönték meg a ügyeimet. A 
muraköziek fogadtatására még számos. Bu
dapesten időző muraközi jelent meg a pálya
udvaron. köztük Terbócz István miniszteri 
osztálytanácsos, Horváth Csongor kir. járás
iam, Göuczy Ferencz áll. isk. tanító. Vidovits 
Rókus miniszteri tisztviselő stb.

Elöl nemzeti zászlóval egy megyei hajdú, 
oldalán a két főszolgabíró díszbe öltözött 
huszárja, azután a vezetők s a nép négyes 
sorban vonultak fel Budára a Mátyás temp
lomba. A várból a megragadó kilátás Bu
dapestre rendkívüli hálással volt a mura
köziekre. A Mátyás templomtól a honvéd- 
szoborhoz. innen a honvédelmi miniszeriumi 
s a miniszterelnöki palotához, azután le. s 
a lánczhidon át Deák Ferencz szobrához 
vonult a muraköziek impozáns serege. Deák 
Ferencz szobra körül kalaplevéve csoporto
sult a nép, mire Margitai József igazgató, 
kit a vezetők még útközben kértek fel, a 
következő beszédet intézte a hallgatókhoz.

»Tisztelt muraközi polgártársak ! Komlat- 
lan hazafiul érzelemmel s igazi hazafias lel
kesedéssel indult zarándok-utia szeretett ma
gyar hazánk határáról Muraközből, dicső ősök 
földjéről, a Zrínyiek ősi fészkének lakossága, 
hogy hazánk ezredéves ünnepén ő is szent 
áhítattal boruljon le a nemzet hatalma s 
nagysága előtt, s ő is kivegye a maga jogos 
részét abból az örömből, amely a haza min
den egyes fiának a keblét eltölti hazánk vi
rágzó fővárosának s mindnyájunk büszkesé
gének, az orsz. kiállításnak a szemlélésén. 
(Éljenzés.)

Mielőtt az »ígéret földén«, hazánk főváro
sában tovább folytatnák zarándok-utunkat, 
álljunk meg ezen a szent helyen, szülőme
gyénk nagy fiának, a haza bölcsének: Deák 
Ferencznek szobra előtt s áldozzunk néhány 
perczet a nagy szellem emlékének. Ne men
jünk addig tovább, inig szent fogadást nem 
teszünk, hogy a haza bölcsének nyomdokain 
haladva, a hazát mindenek fölött szeretni s 
annak érdekében munkálkodni, soha meg nem 
“ dinünk. (Zajos éljenzés.) Te pedig megdicső- 
hit földiák, hazánk nagy fia! ki ott a csilla
gok niilliá. Jji.i fölött laki »zol. terjeszd ki ál- 
őólug karjaidat a te nzülőmegyéd muraközi

népére s erősíts meg minket hazafiul érzel
meinkben! Légy szószólónk, hogy békés mun
kásságban s józanságban leljük igaz örö
münket, a hazafiul erényekben pedig gazda- 
gok s ezáltal boldogok szerencsések és meg
elégedettek legyünk !

Deák Ferencz emléke legyen áldott s szel
leme maradjon közöttünk mindörökké! Éljen 
szeretett s imádott magyar hazánk!«

Az éljenzés lecstjíapodtával tovább ha
ladtak a inuraköziek a Fürdő-utczán s az 
Andrássy-uton át ki a barakkokba, a hol tel
jesen kielégítő szállást és élelmezési kaplak.

Épen vacsoránál volt a nép, a midőn 
megjelent dr. VVIassits Gyula miniszter úr 
nejével. O Excellentiájának kíséretében volt 
Molnár Viktor osztálytanácsos és dr. Hőnyi 
József min. fogalmazó; később megjelentek 
dr. Schmidt József a kiállítás igazgatója, dr. 
Kovács Gyula titkár s más notabilitások. 
Amint észrevette a nép képviselőjét, dr. 
VVIassits miniszteri, szűnni nem akaró éljen
zésben tört ki s körbe fogta őt s kíséretét. 
Tóth István tiszttartó meleg szavakkal üd
vözölte a minisztert s* örömének adott ki
fejezést. hogy a miniszter mint a murakö
ziek képviselője a felrándulók közé jött. Az 
éljenzés után dr. VVIassits Gyula miniszter 
köszönetét mondott a szives fogadásért, 
majd figyelmeztette a muraközieket a kiál
lítás tüzetes meg tekintésére, ahol sok hasz
nost tanulhatnak. Hazaüságra. végzé a mi
niszter. nem kell önöket figyelmeztetnem, 
mert az köztudomású, hogy a muraköziek 
jó hazafiak s hazafias érzelmeik őszinték, 
igazak és megingat hatatlanok. A miniszter 
e kitüntető nyilatkozatát zajos éljenzéssel 
fogadták a nuiraküziek. A miniszter lapunk 
szerkesztőjét kérte fel, hogy szavait tol
mácsolja a nép előtt. Ennek megtörténté
vel elementáris erővel tört ki az éljenzés 
s főleg midőn lapunk szerkesztője bemutatta 
a népnek miniszter nejét, a muraköziek 
meg-megujuló és szűnni nem akar«) éljen
zésben adtak kifejezést őszinte örömüknek, 
hogy a kegyelmes asszony is szerencséltette 
megjelenésével a muraközieket. Orsz. kép
viselőnk megszólítással tüntette ki muraközi 
ismerőseit és más felrándulót bemutat- 
tatott magának s sok mintegy másfél órai 
időzés után a nép szívből jövő éljenzése 
közölt távozott szeretetreméltó nejével s 
kíséretével kocsijához. Este a muraköziek 
legnagyobb része a czirkust s egyéb látni 
valókat tekintette meg.

Másnak (28-án) reggel tömegesen néz
ték meg a Keszty körképét, azután kezdetben 
tömegesen a föszolgabirák, később csopor
tokra válva a jegyzők vezetése mellett a 
kiállítás pavillonjait tekintették meg. Délben 
dr. VVIassits Gyula miniszter úr fogadta a 
kiállítás területén a 111. bejáró előtt a fel
rándulás vezetőit, rendezőit, jegyzőket, bírá
kat s más tisztelgőket, kiknek nevében 
VVolláU liezsö ügvv. köszönte meg miniszter

urnák azl a megtisztelő figyelmét és kegyét, 
hogy a muraközi felrándulók között tegnap 
este megjelent. Miniszter úr a jelenlevőket 
a balatoni csárdába villás-reggelire hívta 
meg, d. u. ö órakor pedig a népet vendé
gelte meg. Több mint 500 felrándult mura
közi jelent meg a balatoni csárdában ahol 
miniszter úr nevében Molnár Viktor osztály- 
tanácsos üdvözölte a muraközieket, majd a 
nép közül többen (Tlajdinyák, Branilovics,) 
Krámár) a hazát, a miniszter-képviselőt a 
felzarándokolás rendezőit sat. éltették. Este 
százakra menő tömegben megnézte az ipar
csarnok előtti korzót, a megvilágított szökő- 
kulat és Üs-Budavárát; egyes csoportok az 
operába, népszínházba, rzirkuszba sat. mu
latóhelyekre mentek.

A harmadik nap (29-én) a muraköziek 
ismét a kiállítást tekintették meg, majd egyes 
csoportok a villamos és lóvonalu vasúton, 
hajón s gyalog bejárták a fővárost, a stri- 
dóiak és felső-mihályfalviak közöl pedig 
egy nagyobb, mintegy 50 személyből álló 
csoport Terbócz István osztálytanácsos urat 
kereste fel budavári lakásán, aki földiéit a 

S legszivélyesebben fogadta és megvendégelte. 
Este felé kimentek a déli-vasut indóházához. 
Mintegy 100-an a nép közül még Buda
pesten maradtak. A muraközieket hazavivő 
különvonat este 8 órakor robogott ki a pálya
udvarból az utazók élénk éljenzése melleit 
s éjfél után 3 órakor érkezett végállomására, 
Csáktornyára.

Nem fejezhetjük he tudósításunkat, hogy 
ezen sikerült felrándulás erkölcsi motívu
mairól ne beszéljünk. A felrándulásnak több 
oldalról megvolt a maga kiszámíthatatlan 
nagy haszna. A nép meglátta saját hazájá
nak fővárosát, látta annak nagyságát, szép
ségét. megtekintette az orsz. kiállítást, az 
ott felhalmozott kincseket, iparunk, földmi- 
velésünk. közlekedésünk haladását s mind
azt, amiről neki fogalma nem volt, a mi 
az ö eszmekörét messze túlszárnyalta. —  

Oly sok szépet láttam —  mondá egyik 
muraközi, —  hogy még csak a mennyek 
országának és az örök boldogságnak a lá
tása hiányzott.« —  A nép elsősorban is 
azt a tanulságot fogja magának levonni a 
felrándulásból, hogy a magyar nemzet nagy 
és hatalmas s megerősíti őt abban a boldogító 
tudatban, hogy ennek a nagy, ennek a ha
talmas nemzetnek ő is fia.

Meggyőződött a nép arról is, hogy azok 
a hazatiatlan elemek nem beszéltek igazat, 
a kik lebeszélni igyekeztek őket a felme
netelről s azzal ijesztgették, hogy majd Bu
dapesten a magyarok kigunyolják ruháza
tukért s nyelvükért, ki fosztogatják pénzükből 
s bántalmazzák őket. A népnek majdnem 
minden egyes tagja el volt látva pénzel, de 
a felvitt összegnek legnagyobb részét haza 
is hozta, mert bár, mennyire az idő engedte,
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mindent megtekintett s magától semmit sem 
vont meg, az 5 írt utazási és ellátási költ
séget még 5 frttal sem kellet pótolnia. —  j 
»Nem ő irtot, de egész vagyont megér az, 
amit láttunk s amit tapasztaltunk!« —  
mondá a nép.

Jói esett a népnek az, hogy orsz. kép
viselője megjelent közötte. A muraközi so
kat ád az ő képviselőjére, főleg a mosta
nira. Az, az igazi ragaszkodás amelylyel a 
nép dr. Wlassits CJyula miniszter s képviselő 
iránt viseltetik az a szeretet őszinte s a minek 
a nép között való megjelenésekor, valamint 
a kiállítás területén is kifejezést adott szivé
ből jött. Annál inkább elitéiöleg nyilatkozott 
a nép a fehérvári perionon, úgy odamenet, 
mint visszajőve! végbement komédia felől, 
melynek a nép között hivatlanul megjelent 
fehérvári- orvos ur volt az okozója. A fel- 
rándulás nem korleskedés czéljából rendez- 
tetett; utunkat egyedül hazafias és közmű
velődési czélok vezették. Elég helytelen, 
hogy akadt, aki a fehérvári perronon a 
tiszta s nemes szándék közé konkolyt hin
tett s a felrándulást a maga czéljaira akarta 
kizsákmányolni. Az effajta élelmességek ren
desen nem szoktak elsülni, amit bizonyita- 
naÁ azok az »abczugok«, melyek a fehérvári 
perronon oly szépen visszhangoztak.

A vezetőkre nézve is tanulságos volt a 
felrándulás. iMeggyőződhetett mindenki a 
muraközi nép józanságáról, hazaíiságáról, 
tisztességludásáról. Ügy útközben, mint a 
fővárosban senkivel semmi bajuk sem volt 
a vezetőknek. Azok a hazafias nyilatkozatok, 
amelyek a nép részéről felköszöntő alak
jában elhangozlak, megerősítették a kétel
kedőkben is azt a tudatot, hogy a muraközi 
minden hazánkbeli idegen ajkú népnek haza- 
liság tekintetében mintaképül szolgálhat.

Végül a haza és a muraközi nép soha 
meg nem fizethető hálával és köszönettel 
tartozik mindazoknak, akik a felrándulást 
rendezték, vezették s mindenki iránt, aki 
csak egy jó szóval vagy szándékkal is 
hozzájárult a telrándulás sikeréhez. Első 
sorbau a két járás íöszolgabiráját illeti a

T Á R C Z A .Téli rege.
Irta : Gottier Lajos.

(Föl} t. és vége.)

Lassankint meglétük a szoba, a viasz gyer
tyák és len)óla kedves illatával. Látni kelleti azt 
a napbarnított, komoly férfit, milyen gyöngéd 
gondoskodással lorgolódik a karácsonyfa körül. 
i\éha iutó mosoly jelenik meg okos sötét szemei
ben s ilyénkor latszik csak, hogy nincs több har- 
ininczot evesnél. Örökös komoly munkában töltve 
éleiét, soha sem fordított sok gondot külsejére s 
emiatt is néz ki idősebbnek. Mielőtt jelenlegi ál
lasát eltogiulla volna, Keöthy gróf uradalmában, 
erdőmester volt, egy állami tártokon. Nagyon ke
veset forgolódott női társaságban s az meg is 
látszik modorán. Lgyeneslelku, vasjellemü lérh, 
aki nem szívesen veti magát alá bizonyos üres 
társadalmi tormáknak, melyeknek semmi jelentő
séget nem tulajdonit. Hazussaga is olyan körül
mények között jött létre, mely jellemzi az egész 
emberi. A faluban, hol azelőtt lakott, a reformá
tus lelkész és neje rövid idő alatt, egymásután 
elhaltak, a legnagyobb nyomorúságban, minden 
tainasz nélkül hagyva lizenhatéves lányukat. Mi
kor Doeskay erről értesült, elment a lányhoz —  
kivel azelőtt egy szót sem váltott —  és megkérte 
a kezét. Házasságuk azonban csak rövid ideig 
tartott, n ért az asszony ka meghalt az első évben, 
mikor k.s lánynak életet adott. Doeskay ukkoi ke
rült ide, Keöthy grófékhoz.

Az egész család hamar megszerette őt, d a - , 
czira, hogy kissé különcének tartották. Lgyszer 
úgy nyilatkozott a g.óiiiők elölt, Hogy női társa
sági ;.n mindég olyan furcsán érzi magát, mint

köszönet és az érdem koronája, akik oly 
buzgón teljesitették a felrándulás szervezé
sét, azután a Muraköz derék jegyzői karát 
illeti az elismerés, akik a szervezés és ve- 
zetésben a főszolgabíróknak oly odaadóan 
segédkeztek. A muraközi tanítói kar sok 
tagja szintén fáradhat illa * volt. úgy m 's 
értelmiséghez tartozók, L 'gy a nép otthon 
érezze magát a fővárosban, ott sokat lás
son és sokat tanuljon. Éljenek mindnyájan!K  ü  L  Ö N F É L É  K.

A király Ö felségének e hó 20-án 
Csáktornyára való jövetele alkalmával Zala- 
vármegye dr. gróf Jankovics László főispán 
vezetése alatt küldöttség által fogja hódo
latának kijelentését teljesíteni. E küldöttségbe 
a megyegyülésen Muraközből beválasztattak: 
gróf Festetics Jenő, Gadó Mátyás, dr. Hajós 
Ferencz, Kolbenschlag Béla, Kovács Rezső, 
Margitai József, Molnár Elek, Szabó Imre, 
Szilágyi Gyula, Tóth István, Varga János, 
Vrancsics Károly, Zalán IApót, János és 
Ziegler Kálmán törvényhatósági bizottsági 
tagok.

—  Köszönetnyilvánítás. A vallás, és köz
oktatásügyi miniszter dr. Mandel Pál alsó
iéiul vai kerületi orsz. képviselőnek őszinte 
köszönetét fejezte ki azon hazafias tettéért, 
hogy kerületbeli tanítóit saját költségén az 
orsz. kiállítás megtekintésére felvitte.

—  Ejegyzes. Guttmann Géza helybeli 
m. kir. adótiszt eljegyezte magának Ková- 
csies Juliska kisasszonyt, menedékházvezetőt, 
Uráva-Vásárhelyről.

—  Kinevezés. Szaboiics Mélánie oki. nő- 
ipar és lornatanitónőt a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr* a Csáktornyái áll. pol
gári leányiskolához segédlanitónővé kine
vezte.

—  Esküvő. Horvát Dénes, a cs. és kir. 
T8-ik gyalogezred őrmestere, f. hó l-én ve
zette oltárhoz Pozsonyban özv. YValter Ja- 
kabué kedves leányát, Karolina kisasszonyI.

—- Veni Sankte. A helybeli áll. polgár 
íiu- és leányisk. s közs. el. iskolában tegnap 
kezdték meg hivatalosan az 1896/7-ik is
kolai évet. Reggel nyolez órakor vonult föl 
zászlók alatt a három iskola tanulóifjúsága 
a tantestületek által vezetve a róni. kath. 
templomba —  Veni Sanktera. A szent mi
sét Matyi Mark hittanár mondotta s kérte 
az Ég áldását az iskolák működésére. Ki
lenc/ órára már eloszoltak a tanulók, kiki 
sajál osztályába, ahol meghallgatták az előt
tük fölolvasott fegyelmi szabályokat és is
kolai rendtartást, s tanítások holnap veszik 
kezdetüket.

Eljegyzés. Vutsák György in. kir. adó
tiszt Xagy-Martonból. jegyet váltott Rauch- 
bauer Mariska kisasszonynyal Fraknúról.

— Közgyűlés. A Dunántúli Közművelő
dési Egyesület« ez évi közgyűlését Széli 
Kálmán elnöklete alatt holnap szept. hó 7-én 
d. u. í órakor tartja meg Budapesten a ki
állítási igazgatóság tanácstermében.

—  Halálozás. Dr. Ditrichstein Dávid disz- 
tudor, megyei tb. főorvos, a nagykanizai 
orvosi kar Nesztora, f. hó 28-án 70 éves 
korában elhunyt Két évvel ezelőtt, doktor- 
ságának 50 éves évfordulóján, a budapesti 
egyetemi tanács disztudori oklevéllel tüntette 
ki. Nagy részvét mellett temették el. Béke 
poraira!

—  A hadgyakorlatok. Az előkészületek a 
király fogadtatásához nagyban folynak a vá
rosban. A vasúti állomásindőháza uj képet 
nyert; a várótermek újból ki lettek főst ve s 
uj fintorokkal ellátva; a folyosók (czement- 
kövezelét is megújították. Legtöbb dolgot 
ad a vasútról a városba vezető ország út
nak és a zala-ujvári megyei útnak jókarba 
való hozatala. A még csak tavaly makadá- 
mozotl országút annyira tönkre ment alig 
egy év alatt, természetesen az igen élénk 
forgalom következtében is, hogy újból lel 
kell tölteni és friss makadámrnal ellátni az 
egész vonalon, hogy használható legyen. 
Nagy buzgósággal dolgoznak raj la s több 
mint felét már el is készítették Lányi me
gyei főmérnök ellenőrzése s Szűcs Lajos

mikor a gyermek madárfészket szed ki és a to
jásokat ügy etlenül tartja markában, attól rettegve, 
hogy összetöri.

Az öreg grófné komikus kétségbeeséssel csó
válta a lejét s aranykeretü lorgnettején érdeklő
déssel nézett végig rajta.

—  Maga egy valóságos ősember. Sie sind 
eín Lrm ensch!

Ldith grófnő pedig szívből kaczagott ez ere
deti mondáson s azzal válaszolt rá, hogy rög
tön fölszólította az ősembert, tanítaná meg őt 
lovagolni.

Ettől a naplói fogva, a falusiak sokat látták 
őket lóháton, amint lépésben haladtak egymás 
mellett, az erdőn vagy az országúton . . .

Egy szer Ldith gróínő fölvitte lovagjai a kas
tély képtermébe és ott sorra magyarázta neki az 
ősök történetét. A sok régi olajtestmény közölt 
volt egy szelíd arezú, kék szemű, szép hatul nő 
arczkepe is, akit a család szégyenfoltnak tekin
tett, mert polgári származású volt. Egyik ősük, 
ugyanis, azt a hallatlan vakmerőséget követte, 
hogy mesallianszot kötött. Szerelemből. Bár a 
szegény asszony életével lakolt ezért, mert a 
családi intrika halálba üldözte. Öngyilkos lett. Edith 
grófnő titokban beszélte ezt el Bocskainak, kü
lönben kikapott volna szüleitől, bizalmaskodásáért.

De hat azok a szép nyári napok már régen 
elmúltak. Edith grófnő lolment Becsbe. Herezegué- 
nek készül. Az Ősember meg itt jnarad az erdőn, 
halálra sebzett szivével . . .

A karácsonyfa viaszgyertyái teljes fényben 
égtek, mikor a papa csöngetett és a boldog gyer
mek örömrepesve szalad be a szobába. Nyomában 
a cselédek, a kik, úgy latszik, szintén jól viselték 
magokat egész éven at. mert a Jezuska róluk 
sem feledkezett meg: Mindenkinek hozott valamit. 
Nagymama is kapott ajándékot. Egy draga teke le (

selyem kötőt 8 szélből. Gyönyörűség volt látni 
is ! Örült is neki. Bégen vágyott ő már ilyenre.

Legboldogabb volt azonban a kis Margit, azt 
sem tudta, mihez nyúljon előbb, a sok szép holmi 
közül. De azért az ajándékok koronája mégis az a 
remek hajasbaba, amelynek olyan szép kék szemei 
vannak, mint Edith grófnőnek, még a ruhája is 
szakasztott olyan, aminőben a cointesse a nyáron 
itt lovagoltatott.

S hogy elkészült a vacsora és a kis család 
leült a terített asztal mellé, oda künn olyan hó
vihar keletkezett, hogy a vén fák csak úgy csó
válták fehér fejeiket. Soha ilyet! A szél meg 
sírva, fütyülve hordta a havat, meg-meg rázva az 
ablak láblakat.

Emiatt aztán nem is hallották oda benn a 
kis szán csengőjét, mely megállt a kastély kapuja 
előtt. Egy erősen beburkolt alak szállt ki a szan- 
kából s zsebéből egy kulcsot véve elő, maga nyi
totta ki a kaput, nem csöngetett rajta. Aztán 
nesztelen léptekkel ment végig a folyosón s egye
nesen az ebédlőnek tartott, hol a család vacso
rázott. Kopogtatás nélkül nyitott be az ajtón s 
inig azok fölálltak az asztaltól és kíváncsian néz
lek a tetőtől talpig beburkolt váratlan vendéget, 
az ledobta magúról a drága szőrmével béleli lei- 
öltőt, melyből Edith grófnő büszke, szép alakja 
bontakozott ki.

A meglepetés fölkiáltása hangzott mindhár- 
mok ajkáról, mialatt Edith ráborult Doeskay keb
lére s az ősember, erős karjaival, szivéhez szorí
totta szerelmesét . . .

*

A hóvihar még egyre tömi »olt, mikor a falu 
kis harangja megcsendült éjféli misére. A szél el
vitte hangját a vén kastélyba is, hol a két egy
mást forrón szerető szív áldozott a szerelem is
tenének . . .



utmester vezetése alatt. —  A városban is 
egyre folyik a házak csinosítása; friss me
szelésnek s füstésnek nyomát látjuk minden
jelé. —  A legnagyobb sürgés-forgás a zula- 
ujvári kastélyban van, a hol Feszletics 
Jenő gróf termeit bútorozzák he újból az 
udvartól leküldött bécsi bútorokkal. Szó
val élénkség és lázas tevékenység árulja el 
minden irányban, hogy Csáktornya nagy na
poknak néz elébe.

—  Figyelmeztetés. Azon szomorú alka
lomból kifolyólag, hogy a borzasztó vihar 
és jégeső aug. 22-én Muraköz egyrészének 
szőlőjét, gyümölcsösét teljesen tönkre tette, 
szükségesnek tartjuk az érdekelt olvasókö
zönségünket a pénzügyminisztériumnak I S9(i. 
márcz. 11-én kelt utasítására figyelmeztetni, 
mely szerint az illetékes községi elöljáróság tar
tozik úgy ezt, mint a phylloxera és a pe
ronospora pusztításait d i j I a I au u 1, min
den költség felszámítása nélkül a kir. pénz- 
igazgatóságnak Zala-Egerszegre bejelelenteni 
a”z adóleengedés tárgyában.

—  Női gyógyszerészek. A vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter leiratot inté
zett a vármegyék törvényhatóságaihoz, mely
ben tudatja, hogy ezentúl a szabályszerű 
előképzettség igazolása mellett gyógyszerész- 
gyakornokokul nőket is föl lehet venni. A 
miniszteri leirat értelmében azonban a fel
vételt csak esetröl-esetre lehet megadni és 
azért utasította a miniszter a törvényható
ságokat, hogy oly esetben, midőn nő kérel
mezi a felvétett, a kellően felszerelt kérvé
nyeket mindenkor ő hozzá terjeszszék fel. A 
folyamodvány ügyében tehát a kultuszmi
niszter fog dönteni.

Népesedési statisztika. (10— 22.) Szü
lettek: Horváth Ilona. Szedlácsek Ferencz. 
Plaj Kálmán. Gaberez Julianna, Szlunyek 
Jván, Szabol Ilona. Bozsies István. Uaranics 
Kókus. Belső István. Mrarovics Bozália. Lu- 
kaesics Ignácz. Heicli Mária. Meghallak : Baj
ko vecz Mária (ti* é.). Czónár Islvánné (í8  
é.). Zseleznyák Ilona (lő  é.). Szóidat Juha 
(21., é.) Házasságot kötöttek: Fábián László 
és Hajko vecz Anna, Neubrunn József és 
Steril Szel ina.

A polg. iskolák uj épülete A város 
építészeti bizottsága, kiegészítve a közgyűlés 
állal beválasztott szakértő tagokkal, mull hét

Fönn az emeleten pedig a büszke <»uk mo
gorván néznek magok elé, csak az a >/eiid arczu, 
kék szemű, szép asszony látszik mosolyogni, az 
arany rámáin)!, mintha azt gondolná magiban : 
»Meg vagyok buszúivá* !

Huilá s Gyurim.
Dudás Gyurka híres lógóny 

Arról, hogy !i í*<trí szereti.
Trlo pohár, tolo Üveg

S nőm nyúl hozzá nőm koli neki!

Pajtásai kinálgatják
Móg som iszik egy cseppet som

„•Jó barátim! no bántsatok?
A bor mostan nem kell nekem!**

Dudás Gyurka szavainak 
Nagy hatása lett egyszerre

Kettő lógja egy meg a bort.
Mint a vizet önti bele.

„Megállja tok!** Kiált Gyurka
„Máskép úgy sem jöttök őszre,

A logika azt diktálja
Egy lógjon és kettő öntse !u

Fn vkn s s  húro/y.

elején tar! a meg gyűlését, melyen a be
érkezel} ; mű fölött döntött. Miután a Bá
liul /(>■', /rosi in llépi lesz által készített 
tervezi ' i iehnikai, mint pedagógiai s 
ege zm . ;gy. damint szépészeti tekintetben a 
kor igényeinek mindenképpen megfelel, az 
építészeti bizottság a tervet a kir. tanfelü- 
gvelöség utján a minisztériumhoz terjesztette 
föl azzal a kéréssel, hogy az építés a folyó 
tanévben eszközöltessék. Megkerestetett a 
minisztérium még az iránt is. hogy nem
csak a ház felépítése, de a termek bebu- 
torozlatása s fölszerelési? is a pályanyertes 
műépítészre bizussék. Az épület a tervezet 
szerint 89.000 forintba kerülne.

Vásárengedelyezés. A kereskedelmi 
m. kir. minisztérium megengedte, hogy Ko
tor község f. évi szeptember hó lő-án pót- 
vásárt tarthasson.

A muraközi ős külön a vend iskolák 
számára október elején jelennek meg az 
egyetemi nyomdában Margitai József igaz
gatónak a magy. kir. állam tulajdonát ké- 
pezö kővetkező munkái: Magyar ábáczés- 
könyv (első évfolyam), Magyar olvasókönyv 
(második évfolyam), Magyar fali olvasótáblák. 
Vezérkönyv a magyar írás és olvasás tanításá
hoz. Ezeknek a munkáknak a czéljuk meg
könnyíteni a magyar nyelv tanítását a nem 
magyar tannyelvű iskolában, azért jónak 
láttuk a tanév elején megjelenésükre felhívni 
vidékünk t. tanítóinak ügyeimét.

Tömeges felránduias a kiállításba. Egy 
holnap esti 10 órai különvonattal az alsó- 
lendvai járásból nagyszámú társaság rándul 
föl Csáktornyán keresztül Budapestre Szmo- 
dics Viktor főszolgabíró vezetése alatt, hogy 
az országos kiállítást megtekintsék. A föl- 
utazás ugyanoly föltételek mellett történik, 
a hogy a muraköziek felutaztak, csakhogy 
a jelentkezés nincs időhöz kötve, hanem a 
nagykanizsai állomásig útközben minden 
egyes állomáson, csal lakozhat ik ki-ki tetszés- 
szerint a tömeghez, a mikor a dij lefizetése 
után a jegytüzelet megkapja. Aagy-Kanizsá- 
toi kezdve c^ak két helyen áll meg a vonat, 
melv kedden reggel érkezik Budapestre.

..PiáStiCürr. ez a hatat vállalat, a mely 
az ezredéves kiállítás látványosságai közt az 
első. ina már találkozó helye a vidékieknek. 
Ötveu krajezárért kápráztató látványosságot 
nyújt a látogatónak.

Figyelmeztetjük a t, gazdaközönséget, 
hogy a 1 himm stoszínt liszt (1 homassalak) 
ára az utóbbi napokban tetemesen csökkeni,
i,,o-! van tehát a legalkalmasabb idő, ezen 
kitűnő trágyaszer olcsó beszerzésére.

„Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató-, 
a fő- és székváros, valamint a kiállítás te
rülete! írásban és képben hűen és érdeke
sen m utatja be az olvasónak. A Millenniumi 
Kalauz Kiállítási Útmutató* Budapest térké
pivel van ellátva s czelszerü és szakavatott 
beosztásánál lógva, Imáivá \au arra, hogy a 
fővárosija érkezőket végigvezesse Budapest 
ás az ezred« vés kiállítás területén, felsorolja 
és illusztf> ja annak nevezetessegeit és lát
ványossá-; .1. megjelöli az irányokat, melye
ken keid ~ \ödes nélkül cligazodhatik, szó- 
vaj birtoi. iák kellemes és szórakoztató 
tolmácsa i . nu. Ara 50 kr. kapható: Fiscáei 
Fülöp Nándor) könyvkereskedésében.

c s a  r  x o K.
Hozzátok.

Mért vagytok hozzám oly ridegek?
Miért olyan metsző hidegek;
Fagyasztók, miként a tél szele:
Hisz kedvemet veszitek vele!

Deli sokat szeretnék mondani,
De ajkam nem mer megnyílni;
Hátuk nézni sem igen merek:
Tiltják lélleggel telt szemetek!

Pisiig más sületlenségein,
Kis nebulók éretlenségein;
Miként serdületlen kis leáuyok:
Pajkos kaczajra kél ajkatok!

IIigyétek, hogy jövend oly idő.
Midőn komolyságtok is me.gjő;
Akkor majd hasztalan kérditek:
Mért va Iánk hozzá oly ridegek ?!

H étte l Lajos.

Emlék.
Valahányszor őszre hajlik az idő, 
Mindannyiszor emlékembe visszajő —
A kis kertbe' az a hársfa, mely alatt 
Lányka! minket egymásnak bemutattak

Í gy emlékszem reá, mintha most volna, . . . 
Dálldogált a nagy hársfának a lombja . . . 
Te játszottál egy megsárgult levéllel,
A legtöbb meg versenyt futott a széllel.

Beszéltnm én sokat hozzád leányka!
Te hallgattál, nem teleltél reá ja  . . .
Fájt ez neki un, de mondani nem mertem : 
Éreztem, hogy van a szívben szerelem!

Elvállottunk szót lan, némán egymástól,
Mint a levél attól a nagy hársfától; —  

Szótlanságod most már engem nem bántott, 
Rózsa színben láttam e nagy világot!

Egy év repült el telettünk —  leányka!
Sárga lombbal tele a kert hársfája; 
Csakhogy azok a sárguló levelek.

Miként ta val most nem olyan kedvesek

Versenyt futnak a levelek a széllel,
A leányka meg nem fogja kezével;
Mert az a kéz, mely a sárga levelet 
Fogta tavai átölel most engemet . . .

Háromszor volt sárga levél a hársfán, 
Amióta elhagyatva volt árván . . .
Most hogy isméi sárga levél van rajta: 
Férj-feleség jelenünk meg alatta.

Emlékeink inig a múlthoz fűződnek,
Lakhelye lett sziveink az örömnek;
Mert azok a lehullt sárga levelek —  
Játékszerül szolgálnak kis Lenkénknek!

Eh rku ss hú ro/y•



Vu Čakovcu, 1890. 6-ga septembra. Broj 36.X III. tedaj.

Sve pošiljki* tičučsc zadržaja 
novinah, naj sc pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  \ fpt 

Na pol Ida . . . .  2 frt. 

Na čet vert leta . . . | fi t

Pojedini liroji koš taji'* 10 kr.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povufcljivi list za puk 01,znane se poleg pogube
I fal računajo.

Izlazi svaki tijeden jedenkrat  i to: vu svake nedelju.

Službeni glasnik: » Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.Medjimurje vu Budapesti.
27-ga augustuša je putuvalo vu Buda

pest 670 medjimurcov, da pogledneju našege 
orsaga glavni varaš i orsačku izložbu. Fut- 
niki došli su odvečer ob H vuri s posebnim 
vlakom vu Budim, gde ih je ravnateljstvo 
iz! žbe i našega ahlegata dr. Wlassicsa mi
nistra namestnik i tolnačnik gosp. Molnár 
Viktor pozdravil. Došla su i druga gospoda, 
megjimurski sini pred svoje domorodce i 
to: gospodin Terbócz István, Horváth Cson
gor, Gönczi Ferencz, Vidovics Hók i t. d.

Pred budimskom stacijom stanuli su 
putniki vu red. Naprej je jeden vermegjinski 
hajduk zaslavu nesel, poljeg njega su vu 
paradi dva katani čakovečkoga i preločkoga 
wlikoga sudea išli za njimi su pak išli 
vodji i puk medjimurski. Putniki su najpredi 
g i vu budimski grad putovali vu lépu 
c kvu kralja Maljaša, gde se kralji kuru- 

i. Od cirkve Matjaša kralja pred moiiu- 
n i- ho n vedah 1848-ga leta, odovud poljeg 
). iče honsvedskog i ministerpredsedničkog 
*1 isteriuma i poljeg kraljevske palače doli 

; lu.icenog mosta vu Pešt k spomeniku 
v ,oga domorodca Deák Ferenca su putu- 
v • medjimurci. Fred monumentum Deák 

‘tiča su putniki postali i škrljake doli 
\ . Tu je Margitai József ravnatelj i ured- 
... . i šib novin sljedeči govor držal:

‘oštuvani domorodci medjimurci! S 
k varjenim i istinitim domoljuhlji vim

čutenjem i oduševljenjem su odlazili na 
romarski put od granice naše drage domo
vine magjarske. iz Medjimurja, od zemlje 
(ličnih prededov, Stanovniki zemlje Zrinyijah, 
da svetom pobožnosljum se nakloniju pred 
močjom i velikočom naroda i da izvadiju 
svoj pravični dčl iz ona radost, koja srce 
svakoga sina izpuni, kada vidi naše domo
vine glavnog varasa i gizdost svili nas: 
našeg orsačkog spravišče.

Predi kak bi dalje išli na naš romarski 
put vu našim glavnim varašu: postojimo na 
ovom svetom mestu pred monumentom ve- 
likoga sina naše varmegjije i mudraca do
movine magjarske i aldujmo spomenu velikoga 
sina naše varmegjije. Nejdimo dalje predi, 
doklam sveto obečanje ne včinimo, da vu 
tragu mudraca domovine id uči, domovitiu 
ober svega ljubili i ujoj na hasén biti,svigdar 
pripravni budemo! Ti pak naš dični domo
rodec, naše domovine veliki sin! koj tam 
ober zvezdah stanuješ, blagoslovi s tvojimi 
lukami nas, tvoje varmegjije medjimurskog 
puka i okrčpi nas vu naših domoljubljivih 
čutenjah, budi naš patron, da vu mirnim 
delovanju i vu treznosti najdemo naše pravo 
veselje vu krépostih bogati i vu tem blaženi, 
srečni i zadovoljni budemo!

Spomen Deák Ferencza naj hude bla- 
gosljovljen, a duh njegov naj ostane med 
nami na sve veke! Živila naša ljubljena 
domovina magjarska!«

Burni »éljen« se je čul po govoru, a

za tem su dalje išli medjimurci po lépim 
Andrássyevim pulii vu barakk gde je svaki 
dober stan i koštu dobil. Kavno je večerja 
bila, kada je došel preuzvišeni gospodin dr. 
Wlassits Gyula minister i naš zmožni able- 
gat sa svojom Ženom. Sprevodih su preuz- 
višenoka gospodina takaj njegovi dva tajnik', 
ravnateljstvo izložbe i druga visoka gospoda, 
koja su na čast našega ahlegata k-medji- 
murcom došli. Kak je puk zapazil svojega 
ahlegata, s »éljen« krikom ga je pozdravil. 
Toth István tisztartov gaje pozdravil vu ime 
puka medjimurskoga i radost je izrazil, da 
se je preuzvišeni i zmožni gospodin med 
svoje zbira če potrudil. Dr. Wlassits Gyula 
minister se je zahvaljil, da je lepo bil prijet 
od strani svojih medjimurcov i vu pažuju 
je naručil medjimurcom, naj izložbu dobro 
pogledneju, ar je lam v nogo lépoga i hasno 
vitoga moči videti i vučiti se. Na ljubav do
movine —  rekel je dalje —  nije treba 
medjimurce opomenuti, ar to celi orsag zna, 
da su medjimurci dobri domorodci i da £ 
njihova domoljubljiva čutenja prava, istinita 
i negibljiva. —  —  Ministereve lépe reči 
je na prošnju ministra Margitai József ured
nik naših novin po horvatskim jeziku rez- 
tolnačil: ouda i kada je urednik naših novin 
puku povedal, da je njegova preuzvišenost 
gospa ministra takaj med nami, svi su odu- 
ševijeno s »éljen« krikom pozdravili lépi 
govor ministra i njegovu Ženu. Minister je 
na to vnogim ruku pružil i spomina! se je

Z A B A V A .Magjarski palatin i filarka.
Iz poviesti je poznalo, kak je godine 

1838. povoduja Budapeštu poplavila i mno
gem Stanovnikom sve odnesla. Do tri hiljade 
ki:čah. koje su po starinskoj navadi iz ne- 
žganoga cigla bile zidane, bile su porušene 
i!i jako oštečene. Osobito pako u predvaro- 
š: i su mnoge familije ostale bez krova 'ak. 
da je posije povodnje postala za oblasti 
uižnost. za siromaške poplavljenike se po- 
btinuti.

Tum prilikuin se je dogodilo, da si je; 
palatin, nadvojvoda Jožef (brat kralja Franca 
I ), koj je od godine 1795. do svoje, godi ne j 
1817. smrti, obče povierenje magjarah uži
val, da si je, velim, vekivečni spomenik u 
srdcih  ̂ iuh podignul. U kerepeškoj ulici, 
onda z.i sirotinskom kučorn i na drugih 
miestih su bile barake sagradjene, u koj ih 
su siromašnije familije, koje su bez krova 
ostale, sl a novaié. Glavno miesto za stanova
nje tih siroinakah pah je bil »Holzphitz« 
odzad za »Neugebau-om«, Tu su se na skoro 
ciele kolonie siromakov peštanskib naselile, 
koji su si ovde hute iz desek ili na brežulj- 
kastom miestu, dapače dupla u zeiulju na

činih i onde nekoliko godinah na stanu 
oslali.

Falatin Jožef, koj je uviek za nesrečne 
odprto srdce i darežljivo ruku imal, pohodil 
je više krat ove nesretnike osobno po nji
hovih barakah i dupljih. Tak su i u lietu 
poslie povodnje stariovniki za »Neugebau-0111«, 
jedne nedelje popoldan pohodom palatina 
bili iznenadjeni i ne malo razveseljeni. F 
pratnji svog komornika grofa Berényi-a prošel 
je palatin Jožef cieli red lih stanov za šilu, 
opitavši se kod pojedinih glede njihovog 
siromaštva, te je uz batrivih riečih, još i 
novčanu podporu siromašnijim pružal, za da 
im žalostno stanje hárem za on hip olahkoti.

Na jedau krat se kroz stisku porine 
nieka prihčno omašna žena. Le se postavi 
pred palatina. Bila je po purgarski oblečena 
i kad ju je palatin zapazil, dopala mu se 
je ujezina kuraža, te ljubezno zapita, jeli bi 
mozbit i njoj mogel u čem pomoči.

»Znaju Njihova Visost«, —  odgovori 
ženska —  »ja sem Nanika, i več v!še go
dinah imam moj šator sa vočem na vuglu 
od Alster vulice (poslie Zrínyi ulica) i morem 
dosta dobro izhadjati s mojom trgovinom; 
ali imam jednoga dečka, on je pri Andrašu 
Kasseliku zimmermauu naučnik • da bi 
samo mogla za njega kaj včitiili, pak ga

sad, kad bu na skoro dietič postal, harem 
pristojno obleči moguča bila.« 1 žena je to 
tak sigurno i glasno govorila,Ma se je vidlo, 
da se palatinu dopada.

»Fak kak se zove vaš dečko?« *—  za
pita ju palatin. a grof Herényi odmali spukne 
iz žepa olovku i papir.

»Zo\e se Gjura Heutheuer« —  odgo
vori Nanika gizdavo.

Falalin [irogovori sa naseljenici još po 
po kuj t i srdačuu rieč i dočim Naniki obeča, 
da bu se več joj sina sietiI. otide blagosljiv- 
Ijan u srdcih nadcljenih siromakov.

Nekoliko dni zatim okolo poldneva 
stane u »Zvvei-Adler Gasse, naproti, za onda. 
Marczihanicvoj kuči, dvorske kočija, nad čim 
se je sve čudilo. Znatiželjnih se je okolo 
kočije odmali dosta sabralo, le je dvorski 
služnik, skočivši iz boka samo odmah hrpu 
zapital, jeli u ovoj kuči stanuje tesar Andraš 
Kasselik. Kad mu je bilo odgovoreno, da 
stanuje, izide iz kočije actuar dvorskog ureda, 
gospodin Auguslin Traner stariji i sa jednitn 
služnikom otide vu kuču tesarom, koj je 
sa svojom obilelj um baš pri obedu sedel, 
te se nije malo osupnul nad tim nenndanim 
i neobičnim posielom.

Gospodin Trauner, za onda palatinova



svojim zbiračom i skoro poldruga vuru med 
nami ostal.

Večer je najvekša stran medjimurcov 
i drugo kaj za gledati, pohodilo. Drugi den 
(28-ga) vu jutro pogledali su Fesztyjov kip, 
Ziltim prvič svi skupa pod vodstvom velikih 
sudcah, a pot lam su vu menjših čoportih 
pod vodstvom notarijušah i navučiteljah 
pogledali izložbu.

Opoldne je minister dr. Wlassits Gyula 
prijel na mestu izložbe voditelje medjimurcov. 
notarijuše, birove i druge, koji su tam na- 
zočni bili. Tu je Wollák Dezső čakovečki 
fiškaljuš zahvalil gospodinu ministru, da se 
je včera k-medjimurcom potrudil. Odvečer 
je minister i ablegat naš više kak ftOO 
medjimurcov pogostil vu balatonskoj csárdi, 
gde je vu ime ministra njegov namestnik 
i tolnačnik gospodin Molnár Viktor pozdravil 
medjimurce, zatem pak Hajdinjak, Branilo- 
vics, Kramar i drugi na magjarsku domovinu. 
na ministra, na velike sudce i t. d. lepe 
napitnice rekli. Ho večerji su vnogi mesto 
izložbe, vu Os-Budavár, teatre, cirkus i druga 
zabavna mesta pogledali. Tretji den vu jutro 
su medjimurci još jenput izložbu pogledali, 
onda pak glavni varaš Budapešt, a vnogi iz 
štrigovske fare su gospodi na Terbócza poho
dili. Vlak je večer ob 8 vuri iz budimske 
štacije odpeljal med »Éljen« vikom me- 
djimurcah, koji su okolo 2 3 vure vu
Kottori, Mura-Király i vu Čakovec se dimo 
dopeljali.

Xemremo zaključiti naše reči, da nebi 
se spomenuli od hasna Budimpeštanskog 
puluvanja. Vidli smo našeg glavnog varaša, 
vidi i smo njegovu velikoču i lepotu, pogle
dali smo orsačku izložbu i tam nahajuče 
kinče, svekakove stvari, odkoje dosada niti 
pojma nismo imeli. »Toliko lepotah sem 
videl, - rekel je jeden inedjimurec —  da mi 
je samo videnje neba i vekivečnog blažen- 
stva falilo! Vidli smo, da je magjarski 
narod veliki i zmožen i raduvali smo se, 
da i mi tomu narodu pravi sini jesmo.

Osvedočili smo se, da nisu istinu go
vorili oni, koji su nas nagovarjali, da nebi 
išli vu Budapešt, i koji su nas s tim strašili,

desna ruka, se je sad pri majstru Kasseliku 
obširno opital za dečka filarke Nanike, te 
je dobil za odgovor, da je dečko dobar, 
marljiv i da se rad uči. Vreč nekoliko dni 
zalim mu je iz palatinovog dvora bil pos
lani Keisszeug (škatulica u kojoj su razni 
c.rkulusi, p e ra i. 1. d ) i nova oprava. Takaj 
mu je bila dozuačena stanovita šuma panez 
miesečno, za nabav u raznih za meštriju po
trebnih učilah.

Hoslie duž *g vživanja o ve palatiuove 
dobrote, došlo je i vnetne, kad bu Nanikin 
Gjurek oslobodjen i detičom postal, te je u 
to ime opet od palatina dobil cielu odeču 
od glave do pet tak, da kad se je 
u istoj materi pokazal, je ista rukarni nad 
glavom puknula i zaviknula: »Jezuš Marija, 
om to niti nije moj dečko!«

Dečko je sad bil oslobodjen te je i 
istu navadnu južinu takovom takovom pri- 
bkom, za svoje pajdaše smel na palatinov 
račun dati, pri kojoj je mati bila najveselija.

Hrve nedelje poslie oslobodjenja, dojde 
80spa Nanika rano u jutro k-gospouu Kas- 
soliku, te ga zapita, jeli se pak sad ipak 
nebi pristojalo, da ona svojim sinom gospo- 
^dia palatina pohodi te mu se za njegovu 
tniloslivu podparu zahvali?

»Uakako, da bi to bilo u redu« —

da budu se iz nas vu Budapeštu norca 
delali i naše peneze od nas vkrali i nas 
vkanjuvali. To sve nije bilo istina. ar iz vun 
onih ő Irtov, koje je puk platil za put, za 
rterkva, obed i večerju još pet Irtov je malo 
koj potrošil. I to je videl puk, da ne samo 
vu Budapeštu, nego kud su se vozili, svigdi 
su bili dobro i lepo prijeti i pozdravljeni.

Jako se dopadalo puku to, da ga je 
njegov ablegat pohodil. Medjimurski puk 
vnogo da na svojega ablegata, osohito na 
vezdašnjega. Oni »Éljen viki, koje je gos
podin minjster od medjimurcov čili, su isti- 
niti bili i iz srca su došli. Zato ni se je 
vidla puku ona komedija, koju je na feliér- 
varskoj štaciji on poznat fehérvarski vra- 
čitelj zrokuval. Toga gospona nitko nije 
zval med medjimurce, niti nije imel kaj 
med njimi iskati, ar hvala Bogu, nije nigdo 
vu Budapeštu zbetežal. Voditelji medjimurcov 
nisu nas zbog kortešuvanja vu Budapešt 
peljali, mi srno videti i vučiti se isti vu 
Budapešt i na orsačku izložbu. Medjimurski 
puk bil je tak spánielen, da je vu Fehérváru 
s » Abcugom pozdravil (?) onoga, koj je 
kukolj hotel hitih med nas, pak naše putu- 
vanje za svoje cilje hotel hasnuvati i obrnuti.

Lčpo i dobro se je ponašal po celim 
putu i vu glavnim varašu puk medjimurski. 
\igdi nitko nije imel ž-njimi brigu niti 
uikakov posel. Svaki se je mogel osvedočili. 
od treznosti, od poučljivosti i od poštenja 
medjimurcov. A kaj se rodoljublja tiče, od 
medjimurcov koj a goder narodnost slo- 
bodno more pčldu vzeti.

Xa zadnje: domovina i puk medjimur
ski se nemre dosta zahvaliti svim onim. 
koji su o v put vuredili i vodih. Naj prvič 
su hvalje vredni gosp. varmegjinski sudci 
čakovečkog i preločkog kotara, zatem gos
poda medjimurski notarijuši, koji su vu 
redjenju velikim sudeorn na pomoč hiti, 
tak takaj i gospoda navučitelji i drugi, koji 
su sve včinili. da se puk medjimurski vu 
lepim glavnim varašu dobro čuti, tam vnogo 
vidi i tam se vnogo vuči. —  Živih svi skupa!

odgovori gospon Kasselik —  »dapače bilo 
bi dobro, da još danas to učine, i to naj- 
duše do jedenajste ure predpoldan«.

O v odgovor je učinil to, da je Nanika 
kak blisk domov odbežala te se je u svoju 
najsvetešniju opravu hitita a i to isto rekla 
svojemu Gjureku učiniti.

Točno ob jedenajstoj uri se je presrečna 
Nanika sa svojim strašljivim Gjurekom, koj 
je več pričel i pomalo drhtniti, postavila 
pred gradom u Budimskoj tvrdjavi, tam je 
jeduoga poznatoga dvorskoga služnika našla, 
kojemu je svoju želju povedala; ov ju je 
na to skupa sa njezinim sinom u grad od- Í 
peljal te joj u jeduoj šali rekel, da tu počeka, 
dok ju budu zvali.

Jerbo pah je več prek jedne ure čekala 
bez da ju je tko k palatinu zval, stupi 
k grofu Berényi-u, koj je baš kroz salu išel,l 
te mu reče: »Prosim njih, nek gospadinu 
palatinu reču, da zam ja sa Ileutheuerom 
ovdi. pak bi se rada zahvaliti.«

Grof se nasmije i otide i za nekoliko 
minutah več su Naniku skup znjezinim 
sinom zvali pred palatina, koj ih je ljubezno 
prijel i njihovu zahvalnost na znanje vzel. 
—  Poslie nudienčije je filirka Gj u rek ovo mu 
majstru pripoviodala sliedeča:

Sa milenijske izložbe.
(Obrt i industrija.)

Gde su dobra stara vremena, kad su 
zanat (meštriju) i industrija bili istovjetni 
pojmovi i kad su obrtnici (meštri), štičeui 
pomanjkanjem prometnih sredstava, namiri- 
vaIi vse potreboče vu zemlji ? Izumom paro- 
stroja (damfmašine) kak da je kucnul čas 
i malom obrtu. Veleindustrija Austrije doju- 
rila na krilimaželjeznicah i domala izstisnula 
obrtnike, koji se snjom nisu mogli natecati, 
pošlo je on delala i bolje i brže i f.dsše, a 
uz to je razpolagala kapitalom.

Stopram vu sedemdesetih godinah, kad 
je i vu Magjarskoj preevelo gospodarstvo, 
počeli su pojedini kapitalisti pažnju svoju 
obračati industriji, koj a je morala uspčvati 
tim više, što su tu vsi uslovi uspješnomu 
djelovanju na polju obrta i industrije; narod 
je radin (delaven); sirovinah imade vu obilju ; 
kovinah, vugljena nacije vu velikim množinama 
i iz vrst noj kakvoči. Denes se bavi vu Ma
gjarskoj obrtom i industrijom preko 700.000 
ljudi, medju kojima se nahadjaju do četiri 
jezere velikih poduzetnikah, koji delaju s 
motori ili najmenje sa 20 radnika (delavcov). 
Za naobrazbu obrtničkog pomladka, ustrojene 
su po céloj zemlji šegrtske i vsake fele 
obrtne škole: vsega ih imade blizu 400 sa 
ukupno 74.000 učenika, a da ovi svoj zanat 
(meštriju) sbilja razmeju, dokazali su svojom 
špecijalnom izložbom vu paviljonu za tem- 
porerne izložbe, koji je prenapunjen samimi 
raznolikimi obrtnimi proizvodi naučnika i 
pomočnika, —  proizvodi, koji im zaista mogu 
služiti na čast.

Gdo ipak hoče, da stvori sud o stanju 
magjarskog obrta, taj mora poj ti vu indus- 
trijalnu palaču, koja,je za izložbe Ijeta 1S85. 
igrala znamenitu ulogu i koja je ovaj put 
vu stražnjem delu znatno proširena. Izložba 
je lo izključivo magjarskog obrta, gde imamo 
priiike, da upoznaino revnost, estetički smisel, 
črstohlepje, a bogme i požrtvovni patriotizam 
cčlog staleža, koji je vu zemlji svojoj još 
sveudilj pastorak i koji se mora još uvčk 
borili sa svoj obstanak. kako usljed slabog

»Ja sam sa gospodinu palatinu liepo za 
sve zahvalila, a Gjureka sem za kaput 
vlekla i mu tiho govorila, da se nek po
klekne. Ali misle, da me je dečko hotel 
posluhnuti? —  Ostal je stoječ kak cepec, a 
to me je tak vužgalo, da sam ga za dinjak 
pograbila i zakričala: Jeli si buš odmah 
pokleknul, ti lopov! —  No, i tak sem ga, 
makar se je i toliko vpiral, ipak na kolena 
spravila. Sad sam mu opet rekla, nek na 
kolenih tam plazi i nek liepo ruku kušue. 
I to nije hotel vriniti, nego se je stal, a ja 
sam mu rekla: Jeli buš poslubnul, ti grol- 
duš! pak sem ga vrame tak včeknula, da 
se je pričel cmizdriti!«

»Pak kaj je palatin k-tomu rekel?« —  
zapita Kasselik.

»No« —  oogovori dalje Nanika —  »On 
se je najprije smejal, zatim me je po pleči 
potreptal i rekel, da nek nebudetn tak 
stroga, jer on nepotrebuje, da bi pred njim 
tko klečal. A onda mi je dal pet svietlih 
posve novih škudah. te je još obečal, da 
bude mog sina i na vandranju podupiral«.

I plemeniti palatin Jožef je držal svoju 
rieč. Do svoje smrti je on filarke Nanike 
sina, koj je zatim na skoro vandrat olišel, 
znatnimi novci podupiral. A kad su poslie 
smrti palatina, godine 1847. podpore prestale,



mara vlastite publike, tako i radi pogibeljne 
konkurencije iž inozemstva.

Tri sil ponajglavnije gr ne obrta, šlo 
ga vidimo na milenijskoj iztožbi i to ne 
samo vu industrijalnoj palači, več i vu mno
gim inim, Mo državnim, što privatnim p:i- 
viljonima. To je lužni, zanatlijski i urnjetni 
obrt. Vse su tri grane preobilno zastupane.

Najstarija i najrarzanjenija je, naročilo vu 
ženskim krugovima seljačkoga staleža, kučna 
(hižna) industrija; stopram joj se proizvodi, 
kano vsake Cele veziva i tkanja, čilimi i 
sagovi nemogu se mjeriti sa sličnim proiz- 
vodima horvatsko-slavonske hižne industrije. 
Manjka im fantazija i originalnosi; vse kano 
da je dogotovljeno po nekoj konvencijonal- 
noj šabloni. Narodno, a k tomu još ako 
moguče individualno: to su ona dva izvora, 
odakle valja crpiti, da se osigura budučuost. 
Da se napokon i tom polju postigne kaj 
boljši, uspjeh, uredjene su podporom vlade 
učevni tečaji, da se narod usavrši i vu ovoj 
grani obrta. vu kojoj dan danas radi i pri- 
vredjuje kruha do četerdeset jezer dušah.

Odkako su para i elektriciteta postale 
močnim pokretačima na polju industrije, 
razvil se je silno i zanatiljski obrt, a uve
denjem radnih i ručnih strojevah (mašinah), 
postádé taj obrt sposobnim za produkcijo 
vu vekšoj mjeri i linijoj izradbi, ter se je 
tim načinom razvil urnjetni obrt tak zname
nito, da promatrajuč vu industralnoj palači 
redom izložke stolarstva, staklerstva bravar-
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