
Alsó-Lendva ünnepe.
emlékezetes napja volt tegnap oki. 5-én 

Alsó-Lendvának. A polgári liu-iskola államo- 
sitlatván, az e ezélra újonnan épült díszes, 
nagyszabású iskola telszentelési és megnyi
tási ünnepe tartatott meg és ezzel kapcsola
tosan Zala-vármegye uj főispánja rnéltóságos 
dr. gróf Jankovich László is első ízben láto
gatta meg Alsó-Lendvát. E kettős ünnep 
programmjál már napokkal előzetesen meg
állapította a város képviselőtestülete, mely 
ünnep lefolyása a következő volt:

oki. 4-én este a Z.-Egerszegről fél 9 
órakor érkező vonat elé a sok száz lőre 
menő nézőközönségen kívül nem csak a 
város képviselőtestülete, hanem az egész 
lakosság szine-java. a vidékről számos hiva
talbeli és kiváncsi nép. a városi tűzoltók 
díszben, zenekarral, fáklyákkal jelenlek meg 
a pályaudvaron. A főispánnal megérkezett 
dr. Kuzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő is.

Az üdvözlő beszédet Szmodits Yőklor 
járási főszolgabíró tartotta, melyre O Méltó
sága a főispán ur röviden, de meghatottan 
válaszolt, kiemelvén, hogy bokros teendői 
miatt csak most tehette első látogatását, de 
szívesen fog jönni nem csak hivatalosan, 
de jogos érdekek védelmére mindenkoron 
és különösen szívesen jelen alkalomkor, 
midőn egy kullurális czélt dicsőítő ünnepe 
is van a városnak.

A lelkes tapsvihar és a képviselő-tes

tület néhány tagjának bemutatása után 
hosszú kocsisorban, követve az óriási közön
ség által, bevonultak a városba, hol improvi- 
zállan társas vacsora tartatott, melyen Ő 
Méltóságán kívül vagy huszonöt-harminczan 
vettek részt.

Másnap, 5-én. reggel 9 órakor az egész 
közönség részvétele mellelI diszmise volt a 
róm. katli. templomban, közvetlen utána 
pedig az uj iskolaépület nagy és díszes rajz
termében a felavatási ünnepély, melyet tö- 
tisztelendö Kiss Pál plébános ur celebrált.

A rendkívül Ízlésesen feldiszitett ter
met valóságos szentélylyé avatta át az ügyes 
rendezés. A terem felső részében díszes 
szőnyeggel fedett pódiumon helyet foglalt 
a főispán ur Ó Méltósága, jobbra a kir. tan
felügyelő ur, balra tőle dr. Mandel Pál ország- 
gyűlési képviselő ur.

Szemben és közvetlenül mellettük az 
asztal körül helyet foglallak az iskolaszék 
illetve gondnokság tagjai, megártandó a 
díszközgyűlést. Megettük a város képviselő
testülete. az összes hivalalbeli egyének, a 
vidékről bejött urak és a perifériákban a 
nagyközönség, —  a terem alsó részén pedig 
az iskolai dalárda és növendékek dirigálva 
a mi nagymesterünk Murkovics ur által.

A közgyűlés megnyitása elölt az iskola
szék elnöke K. Hajós Alihály ügyvéd nagy
szabású beszédben elmondta a polgári iskola 
25 éves fejlődési történetét, államosításának

körülményeit, megemlité. hogy ezen meg
nyitás egy lánczszeme a millenniumi ünnep
ségeknek, mert hivatva van a magyarság 
eszméjét e határszélen ébren tartani és elő
mozdítani az uj évezred küszöbén; köszö
netét mondott azoknak, kik elősegítették az 
államosítását yz iskolának és ez uj épület 
emelését, —  a főispánnak, hogy eljött fon
tosságát és díszét ez ünnepélynek emelni, 
—  a tanfelügyelőnek és egyúttal a kor
mány képviselőjének, hogy pártoló és tevé
keny közreműködésével lehetségessé tette a 
város hő kívánságát, az államosítást. Ezután 
megnyitotta a közgyűlést.

Utána a főispán méltatta a hivatalos 
formán messze túlmenő lelkesedéssel az 
ünnep fontosságát, szép szavakban és szivre- 
hatóan felhívta a növendékek figyelmét 
kötelességükre és reményét fejezte ki. hogy 
ez iskola a növendékek utján erős vára lesz 
a magyar hazafiságnak.

Erre dr. Kuzsicska Kálmán tanfelügyelő 
urnák rendkívüli hatásos diszbeszéde követ
kezett.

A ki már hallotta dr. Huzsicskát beszélni, 
csak annak lehetne jelezni e szónoklat szép
ségét, melynek gyújtó hatása a szűnni nem 
akaró éljenzés és tapsviharban nyilvánult. 
Azon reménynyel és biztos tudattal adja át, 
úgy mondá, ez iskolát, hogy minden egyes 
növendék hálás lesz mindazok iránt, kik ez 
iskolát a mai szervezetében létesítették, fen- 
tartják és támogatják, és nem fogják elfelej-

T  Á R C Z A.A  kis írauezia.
i Folytatás, i

Fogtunk akkora harcsát mint magam. 
Hűl a mikor viszszük a ladik felé, beleugrik, leül 
á padi a s nyakig bela karódzik a subába. Nemcsak 
bajusza, szakálla is van.

A legkisebb fin, a Ferke gyerek In marosan 
nii'g is kérdezi apját, igaz-e. mit a Vendel mond.

A harcsa már ott is ült az asztalnál a nagy- 
toszony mellett szótlanul, némán teljesítve rendel
kezéseit.

Egyék az ur. Jaj. lelkem, de keveset 
wzik. Nézze itt a dereka, vagy a csuka feje. Nem 
»éreti? No hallja! . . Ugyan aptyuk tölts az urnák 
efl’ pohárral abból a pudárnak való homokiból.

Kínálta, kínálta mig bele nem fáradt, akkor 
'íztán elosont a hátsó házba, felpaskolta kövérre 
j1 sok vadlud tollával megrakott vánkost, mert 
tóttá, hogy nem éhes. fáradt ;i vendégük. —-

Másnapon reggel kora hajnalban újra ott 
halászgatott Tokodi uram embereivel a Dunán. 
ni|g a harcsa - csak igy nevezték a talált ide- 
gent j, pUha ágynemüek közt nyúzta nagy 
hangosan a macskát. A kis Marosa lány minden 
Negyedórában bekukkant az ajtón, mikor aztán 
elkelt, bevitte neki a reggelijét, kikente lábbelijét, 
j kis embernek nem Ízlett a reggeli, újra nyug
talanság;! vett rajta erőt, kereste a férfi-népet. A 
8Z(,nies Marosa észrevette.

Az apámat keresi bácsika. az még huj- 
•üpirussával elment a ladikokkal.

Többet is mondott volna, de látta, hogy a 
szót nem érti, elkezdte tehát azon a nyelven, melyet 
mindenki megért.

- Hm! hm! . . . aztán hm! messzire . . 
hm! igy ni . . . hm! a Dunára .. s közbe mutatta, 
hogy a nagybajuszt! (már mint az édes apja) 
kievezett (itt az evezést is utánozta) . . messze 
i csapot egyet kis tenyerével a semmibe.) . .

Ha akarja, elvezetem. KI én! Nem félek 
én s az utat is tudom. Lemegyünk a halászsoron 
a téglavetőkig, ott aztán neki a nádasnak . . 
Kézen is fogta a kis embert s vezette, vezette 
miközben kis pampulája zakatolt mint a garat. 
Az bátran követte akkor is, mikor a nádas bizony
talan utjain nádbucsokrói nádbnesokra kellett 
ugrálnia. Hát egyszer csak a sárga náderdő meg
szakadt s felcsillant a Duna tükre a mosolygó 
őszi eget mutogatva. Ott bevezette a nádból rakott 
halászkun) hóba az idegent, maga pedig beállott 
térdig a Duna csekély szélébe és kis tenyerével 
ernyőt formálva szép kék szemei fölé, fürkészte a 
tájat, a víztükröt, melyen délebéd idején a guny- 
hólioz csúszik a két ladik.

Meg is jöttek nemsokára. A kis lány haza
ment egyedül: este ott maradt a kis ember egye
dül. Nem tudták rávenni, hogy velük menjen. 
Mutatták neki. hogy megfázik, hiszen gyenge, hiszen 
olyan mint a bibliai hét sovány esztendő. Mind
hiába. A gyerekek hamar össze vagdaltak egy kis 
uszadékfát, tüzet csiholtak a gunyhó előtti tűz
helybe. beterítették az egyik subát, az egyik 
tarisznyát megrakták harapnivalóval, dohánynyal, 
aztán elladikáztak.

A kis ember egyedül maradt. Nézte, nézte, 
mig a ladikok eltűntek, rápillantott u lenyugvó,

napra s aztán végighevered ve a tűz mellé, evett 
és dohányzóit. Oly jól esett lelkének az egyedül
lét gondolata; egészen megnyuvodott, hogy ember 
nem volt közelében, késő estig elnézte már hain- 
vadozó tűzhelyénél az égbolt gyönyörű illuminatió- 
ját; hogyan sárgul, veresül a nyugati ég, hogyan 
surran rá észrevétlenül több-több sötét fátyol s 
hogyan gyűl a sok millió csillagszem. Hsak a 
nádas susogott nagyon halk altatót, egy-egv meg
zavart viziniadár rikkant egyet-egyet, de aztán 
egyszerre hangos bődülel hangzott át a túlsó 
partról s a félhomályban látta, a szarvasbika 
kivezette csordáját a zátony sekély vizébe.

Késő éjfél zárta le szempilláit.
Másnapon, s a többi napon is együtt halász- 

gatott. Tokodi urammal, ki hűségesen szállította 
a nagyasszony kommenezióját, különösen a dohányt, 
s néha egy-egy üveg papraniorgót a hűvös őszi 
idők mián. Lassan-lassan egy-egy melegebb ruha
darab is került a gunyhóba, a kis ember rövide
sen szót szó után tanult meg. a halászathoz meg 
olyan szeme, türelme, ügyessége volt, hogy csoda. 
Arcza leégett, de leste megedződött, kedélye fel
vidul I, s néha-néha szép hangján egy-egy gyönyörű 
dallamos nótát fújt el a kompánia nagy gyö
nyörűségére.

Lassan-lassan tellett az idő, a nád bóbitája 
már pergett, körül átesett mindenféle lomha her- 
vadás szinváltozásán; tiszta estéken lehangzott a 
hűvös levegőből a vándorló vadludak kiáltozása, 
a Duna tükrén megszaporodott a kacsák famíliája. 
Reggelenként a deres hidegben csak úgy bizs»r- 
gett a nádas fűzfáin a sok czinke dideregve, fázva.

Egyik ködös reggelen aztán üresen találta 
Tokodi uram a kunyhót. Hiába szólították a kis



lel előttünk és dicsfénytől sugárzó ragyogás- 
| bán szólnak a késő nemzedék epi ion
jaihoz.

Vagy járjátok körül az uj ipari müvek 
hajlékait, az emberi kézmü, gépek, találmá
nyok csarnokait és bámulva fogjátok szem
lélni az erejére ébredt, előre törekvő és 
hivatása magaslatán álló magyar nemzet 
képességeit.

Minden együtt van itt hordva, a mit 
szivet-lelket nemesit, a miből tanulni lehet, 
a miből megbecsülhetjük magunk magunkat. 
Meg kell ismerni, hogy méltányolni tudjuk, 
mennyire haladtunk és megmérhessük, 
milyen hosszú ut áll még előttünk, hogy a 
legközelebb nagy nemzetekkel versenyre 
kelhessünk.

Százával, ezrivel jönnek hozzánk kül
földiek. csapatosan keresik fel kiállításunkat 
olyanok, kiknek azelőtt a magyar nemzet 
neve is csaknem egészen ismeretlen volt. 
Csodálattal vannak eltelve a magyar nemzeti 
erő ily óriási megnyilvánulása előtt. De sok
kal fontosabb ennél az. hogy mi magunk 
ismerjük meg magunkat. A kiállításnak nem 
szabad berekesztetni, mig mindenki nem látta. 
Minden magyar embernek kötelessége néhány 
napot a kiállításnak szentelni. A kiállítás igaz
gatósága gondoskodott róla. hogy a legszegé
nyebbek is csekély áldozattal megtekinthessék. 
Szegény és gazdag okulni fog belőle. Kel 
kell használni tehát a még rendelkezésre 
álló nagyon rövid időt. Október közepén 
megszűnnek a nemzetközi kongresszusok és 
a kiállítás úgyszólván még csak a magunk 
részére marad nyitva, hogy a kik még nem 
láthatták, utólag megtekinthessék, a kapuzá
rás előtt gyönyörködhessenek benne. Ezer
éves történelmünk ereklyéi, gazdasági éle
tünk káprázatos kincsei ily módon, egy cso
móba még soha sem voltak összegyűjtve.

November másodikat) bezárják a kiállí
tást és talán soha sem lesz alkalom többé 
együtt látni azt ások becses anyagot, melyet 
a millennium alkalmára csak a közös lel
kesedés és hazafias kötelességérzet tudott 
összehozni.



Hivatalos rovat.
Meghívó.

Az 1 89b 1901-iki országgyűlés egybe-
hivásáról sz(^  kegyelmes királyi meghívó 
levél kihirdetésének eszközlése ( zéljából folyó 
1890. évi október hó 10-án d. e. 10 órakor 
Z a laeg erszeg en  az uj megyeház termében 
rendkívüli b izottsági közgyűlés  fog tar
jadé, melyre a törvényhatósági bizottság t. 
tagjait tisztelettel s azon megjegyzéssel hívom 
nieg. miszerint ezen közgyűlés tárgyát kizá
rólag a fentidézett legfelsőbb királyi meghívó
levél kihirdetése képezendi.

Kelt Zala-Egerszegen. 1890. évi októ
ber hó 8-án.

f í r .  f f  r ó !  'J n n k o v ivh  L á s z ló  s .  k.,
Xalavúrmegve főispánja.K  Ü L  Ö N F É  L É  K .

Kérelem. Lapunk f. h*> 1-ével a XIII 
évfolyam utolsó negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani. a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fcnakadás történjék. Tisztelettel

n kiadóhivatal.
Megyei közgyűlés. Zala vármegye 

törvényhatósági bizottsága október l én és 
folytatva tartotta meg közgyűlését dr. Janko- 
vich László gróf főispán elnöklete alatt.

A főispán üdvözölvén a szép számban 
megjelent megyebizottsági tagokat, a közgyű
lés megállapított tárgysorozatán kívül mély 
részvéttel jelentette, hogy a vármegye volt 
főispánját. Svaslits Benő Öméltóságát, lesújtó 
csapás érte: Imre fia. honvéd-huszártöhad- 
nagy elhunytával. Indítványozta, hogy e 
szomorít alkalomból a közgyűlés jegyző
könyvileg fejezze ki részvétét. Indítványát a 
megyebizottsági tagok egyhangúlag, általános 
bel yesl ésse 1 el foga d I á k.

Jelentette továbbá, hogy Ziegler Kálmán, 
csáklornyai kir. közjegyző, megyebizoltsági 
lag. a törvényes határidőn belül indítványt 
adott be. Ennek előterjesztésére fölhívta az 
indítványt benyújtó bizottsági tagot.

Ziegler Kálmán egy valóban tartalmas 
s közben-közben általános helyesléssel kiséri 
beszédben emlékezett meg Bolgár Bélának 
»Zalamegye a lejtőn* czimü röpiraláról. 
melyben botrányos módon támadást inté
zett a legutóbbi megyei közgyűlésen műkö
dött kijelölő bizottság ellen és éppen oly 
botrányosan meghuirzolla a nyilvánosság 
dőlt a megyei liszt viselőket is. Ennek tol y- 
Ián indítványozta:

a) hogy a közgyűlés c méltallan meg- 
lámadással szemben a kijelölő bizottságnak 
bizalmat szavazzon;

b) a meghurczolt tisztviselők repulációja 
üdékében pedig a közgyűlés utasítsa a 
^gyei tiszti ügyészt, hogy a megtorlás 
lránt a törvényes lépéseket haladéktalanul 
le8Ve meg.

Ziegler Kálmán indítványának mindkét 
P°ntját általános helyesléssel el fogadták.

— Nyilvános köszönet. F es t e l i  t s Jenő 
r̂öf ur () méltósága újabban ismét volt 
ĝyos a Csáktornyái Kisdedóvó-Egyesület 

?!fai föntartott kisdedóvó-intézet löntartási 
költségeinek részben való födözésére 50, 
toiz ötven forintot kiutalványoztatni. A

midőn ezt itt a nyilvánosság elölt elismer
ném. fogadja Ö Méltósága változatlan szi
ves érdeklődéséért az egyesület legforróbb 
báláját. C s á k to r n y a . 189b. okt. ti-án. 
Z ie g le r  Kálmán, egyes, elnök.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m kir. miniszter T ö m ö r Boldizsár 

-segédtanárt a Csáktornyái áll. tanítóképző- 
intézethez helyezte át.

Mura-Vidröl tudósítanak bennünket, 
hogy ott kegyeletes ünnepet ült a község 
hazafias népe okt. ti-án az aradi vértanuk, 
valamint Batthyány. Csánvi László, báró 
Perényi Zsigmond ki végeztetésének évfor
dulóján. A községbeli intelligenczia felkéré
sén* a község mindenkór hazafias érzelmű, 
derék plébánosa szívesen ígérte meg. hogy 
e napon gyász-istentiszteletet fog tartani. Az 
október (i-ál megelőző vasárnapon a szó
székről hirdette ki e misét, hogy a nép 
minél számosabban jelenhessék meg a 
templomban. A községi elöljáróság nemzeti 
szrnü kokárdával, mely azonban gyász
fátyollal be volt vonva, jelent meg a misén; 
a tanulóifjúság tanítóinak vezetése alatt, kik 
szintén fátyollal bevont nemzetiszinü kokár
dái hordtak, az iskola-épületből fekete zászló 
alatt vonult a templomba, mely ez alkalom
ból szintén gyász-diszitéssel volt ellátva. —  
A katafalkon örökzöld koszom, előtte a 
nemzetnek e napon kivégzett vértanúinak 
képe volt elhelyezve, feketével bevonva. A 
szebbnél-szebb magyar gyászénekeken kívül 
mise közben a Hymnuszt és Szózatot szin
tén elénekelték Mindenek felett megható 
volt, midőn Goi uh János plébános mise 
előtt még fekete stólával a szószékre ment 
s mély érzelemmel elmondott beszédben 
emlékezett meg a vértanukról; buzdította a 
hallgatóságot hazaszeretetre mindenek tolóit, 
követendő például állítván a vértanuk élet-
lét, kik * ........... elhagyták nejeiket hagy
a haza hivó szózatára, mint igaz honfiak 
szolgáljanak a zsarnoksággal szemben s 
végre életükkel, szivük vérével pecsételték 
meg hazaszeretetüket. Fogadja igaz köszö
netét Mura-Vid lakosságának - a derék plébá
nos ur. G ol ub János, ki minden hazafias 
ünépéiy alkalmával megmutatja, hogy igazán 
szereti ezt az ezeréves szép országot.

Uj anyakönyv vezetők. A belügy
miniszter Zala-vármegyében a stridói anya
könyvi kerületbe X o v á k  Lászlót, a mura- 
szerdahelyibe H o rv á th  Antalt, a szoboti- 
czaiba B r u n n e r Gusztávot auyakönyv- 
vezető helyettesekké nevezte ki s vala
mennyit a házassági anyakönyv vezetésével 
és a házasságkötésnél való közreműködéssel 
is megbízta.

Esküvő. \T u t s á k György pagy-mar- 
loni adótiszt m. hó 29-én vezette oltárhoz 
Frak nőn K anc h ha u e r Mariska kisasszonyt. 
Uauchbauer Mihály földbirtokos es nyugal
mazott posta- és távirda-fötiszt kedves 
leányát.

Tanítói választások. Ilerzsics János 
oki. tanítót Miksavárt, Koősz Antal oki. 
tanítót Alsó-Vido veczen választották meg az 
ottani röm. kath. iskolákhoz. Mindkét tanító 
a helybeli tanítóképző-intézetnek idén vég
zett növendéke.

— Baleset. Megla István helybeli kocs- 
máros. volt városi másod városbiró unokája. 
Hanzsel József, 9 éves elemi iskolai IV. osz
tályú tanuló, játék közben a patak hidjáról 
a kir. járásbíróság előtt az árokba esvén, 
jobb lábát törte. A kis fin a gyorsan hivott 
orvosi segély folytán komolyabb veszélyen 
kívül van.

— Uj adóhivatal. Perlakon —  a mint
leghitelesebb forrásból értesülünk, 1897.. 
január elsején nyílik meg a kir. adóhivatal 
A pénzügyminisztériumban már a megnyitás 
előkészületeivel foglalkoznak.

—  Halálozás. G  a d ó Lajosné született 
Loncsaries Vilma alsó-domborui községi 
tanitónő J Hifii, október hó 8-án esti 7 óra
kor életének 80-ik évében elhunyt. A bol
dogult hűlt tetemei I89(i. október hó fi-én 
reggel tétettek a közönség nagy részvéte 
mellett Alsó-Dombomban .örök nyugalomra. 
Áldás és béke hamvaira!

Köszönetnyilvánítás. Végtelenül sze
releit feleségemnek L o n c sa rie s  Vilma 
tanítónőnek elhunytával, lesújtó fájdal
mamban résztvevők fogadják e helyen 
gyászba borult szivem legmélyebb köszöne
tét. —  Alsó-Dombom, 1890. október 7-én. 
G a d ó Lajos.

A Csáktornyái hadgyakorlatok. A
legközelebb nálunk lefolyt katonai gyakor
latok alkalmával a vármegye területén el
helyezve volt katonaság után a vármegye 
katona után 5. ló után 8 krban állapitolta 
nieg .̂a naponként való kártalanítást s fel- 
i rali lag megkeresi a honv. minisztert, hogy 
ezen kártalanítási összeg a hadgyakorlatokra 
előirányzott költségből lödöztessék.

—  Uj állandó gyermek-menedékház. Alsó- 
Domboru községe a kir. tanfelügyelővel 
történt személyes tárgyalások folytán áll. 
gyermek-menedéktiáz fölállítását határozta el 
s az erre szükséges költségekről már gon
doskodott, mert jövő évi budgetjébe a meg
felelő összeget belevette.

Kotor vasúti sorompója. A déli-vasút 
pályatestén átvezető sorompó ügyében a m. 
kir.. kereskedelemügyi miniszter mégkereste- 
tet(e 'h°gy annak a kocsi- és gyalogközleke- 
(fere hátrányos kezeltetését illetőleg intéz
kedjék. Most érkézéit le a miniszter rende
leté, melyet a közig, bizottság tudomásul 
vett. E szerint a kotori állomás közelében 
levő megyei útátjárón a sorompó jövőben 
akkép fog kezeltetni, hogy a vonatlolatás 
miatt a közúti közlekedés huzamosabb ideig 
gátolva ne legyen.

Vizi-Szt.-György iskolaszéke az iránt 
fordult a vármegye közig, bizottságához, hogy 
az V. hegykerület iskolai aiapvagyonát egy 
uj iskola építésére használhassa lel. A közig, 
bizottság a községet kérésével elutasította, 
mert az | 8(i8. évi '88. *><*z>88. és 89. §-ai 
értelmében létesített iskolai alap vagyon tár
gyában 1888. junius 26-án 18217. sz. a. 
kiadott utasítás 9. 4?-a e tárgyban tüzetesen 
intézkedik. Felhívta azonban egyúttal a 
róiu. kalli. hitközséget, hogy a 2-ik tanítói 
állás szervezése iránt haladéktalanul intéz
kedjék.

Vegyes házasságot kötött mull héten 
a polg. anyakönyvyezetó elölt S töger Sala
mon és F ű n ké n setéin Anna, mindkettő 
Csáktornyáról. Az első izraelita, utóbbi róni. 
kath. vallásu. A polgári házasságkötés élet- 
beléptetése óta ez a második házasság, melyet 
lóm. kath. és izraelita vallásnak az anya- 
könyv-vezető elölt városunkba kötöttek.

Uj gyár. Viaszkból való kirakat modellek gyár
tását is felölelte a budapesti nPI&titieon“ rész
vénytársaság. Az uj vállalat mar a külföldről is 
kapott áok megrendelést.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H A R G ITA I JÓZSEF. ZRÍ NYI  KÁROLY.
Kiadó és lapüilaj^Qiios : •

FISCHEL FULOP (STRAUSZ SÁNDOR).



X III .  tečaj. Vu Čakovcu, 1896. 11-ga oktobra. Broj 41.

Sve pošiljke tičuč se zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
in e Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knji žar a Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fj*t 
Na pol lela . . . .  2 frt* 
Na četveri leta . . .  1 frt.

Pojedini broji koštajč 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.Otvorenje Željeznili vrata.
Dok ovi redči dojdu pred poštovane 

čitalce, osvanul je dan, koji hoče vu histo- 
riji brodarstva na dolnjem Dunavu biti od 
svjetske znamenitosti. Dana 27. septembra 
proglasil je premilostivi naš kralj Ferencz 
Jožef I. vu nazočnost kraljeva rumunjskoga 
i srbskoga i zvaničnikah célé Europe otvo- 
renim novi kanal, koji jednu od najvažnijih 
evropskih vodenih pruga oslobodjuje od 
prirodnih zaprekah i pogibelji: od tvrdih 
klisura karpatskog i balkanskog gorja, od 
Bazijaša vse do Turn-Severina, dakle ka- 
kovih 140 kilometrov, koje su do vezda 
smetale brodarstvu na Dunavu. Ovde ustave, 
onde brzice; ovde slapovi, onde virovi, a 
prije vsega tvrdo kameno grebenje, kaj je 
na vnogo mjesta stršilo iz vode, činilo je 
ovo pod imenom »Željezna vrata« poznato 
mesto Dunava nada vse pogibeljnom.

Vnogi drže tjesnac Kazan za Žel jezna 
vrata. To je krivo, premda se dade pojmiti. 
Jer Kazan sa strmim klisaram i vuzkim 
koritom (ovde se voda suzuje do 120 me- 
tara). Takav je, kakti kakova vrata dolnjeg 
Dunava, pak da se ista zatvore, tok bi 
se Dunava mogel —  kako to vu Jókaievom 
»romanu budučeg stolječa« i biva —  obu- 
staviti i velik bi se predel pretvoril vu 
nedogledno jezero.

Velika zapreka brodarstvu bila je i ta, 
kaj se izmedju Bazijaša i Turn-Sevarina 
dunavsko korito vsaki čas ménja i glede 
dubljine i glede širine. Mjestimice bila je

voda tak plitka, da ovuda nisu mogle plo- 
viti ladje sa večom dubljinom od dvé i pol 
stope. Boba i putniki morali su se ovde 
izkrcavati na plitče ladje, a na drugoj strani 
opet ukrcati vu velike parobrode. Ne treba 
spomenuti, da je promet tim načinom bil 
vanrédno otežčan i kak su strožki uz velik 
zgubiček vremena znatno rasli.

Več su stari Rimljani uvidjali, od kolike 
je to k vara za njihov promet S toga su 
za čara Trajana odlučili bili, da izkopaju 
prokop, kojim bi pogibeljno ovo mésto 
obišli. Ostanki započetog posla vide se još 
i denes.

Vu novije doba vnogo su se bavili 
pitanjem, kak bi se tim prometnim potež- 
kočam doskočilo. Ljeta 1856. sazvana je 
komisija, koja je trebala, da stvar preštudira, 
ali se je naskorom razišla prež ikakvoga 
rezultata.

Isto se dogodilo ljeta 1866. nekom 
austrijskom družtvu koje je stalo tu stvar 
proučavati.

Ljeta 1871. sklopljen je vu Londonu 
kontrakt, kojim bi zaključeno, da se od bro- 
darenja na dolnjem Dunavu, imade pobirati 
carina, koja če služiti namirenju stroškov 
za regulacij u ovc rčke. Izvedba te osnove 
povjerena je austro-magjarskoj monarkiji.

Povlastica ova ponovno je povjerena 
našoj monarkiji berlinskim kontraktom od 
ljeta 1878. s naročilom uputom, da se urede 
željezna vrata, a zato da monarkija more 
črez 12 Ijet pobirati dohodke brodarenja. 
Nu nastalo je pitanje, koja polovica monar-

kije, da tu izvedbu prevzeme, obzirom na 
razne trgovečke interese, koji su stim 
skopčani? Osobito se izlicala bojazan kon- 
kurencije rumuujskog i bugarskog žita i 
ostalih privrednih proizvoda S  toga se je 
ta stvar prilično dugo zavlačiln. Najzad se 
slože obed ve polovice monarkije vu tom, 
da austrijska polovica izvede alberžku željez- 
nicu a Magjarska da uredi Željezna vrata.

Sténe koje je trebalo odstraniti, ležale 
su izmed Oršove i Turn Seveiina. Jeden se 
je dél radnja imal zvršiti na magjarskom. 
a drugi na srbskom zemljištu. Uz to, kaj 
se je jeden dél pečina imal ukloniti, odpo- 
čeli su i gradnjom novog prokopa na srbskoj 
obali. Trebalo je izkopati korito od 2 metra 
dubljine, 80 metra širine i 2 kilometra 
dužine. Razoravanje i odslranjivanje pečinah 
izveli su magjarski poduzetniki pod nadzo
rom ministra trgovine, dočim je prekapanje 
povjereno škotskoj firmi Lobitz i drug, koja 
se je svojim mašinami odlikovala v, č pri 
izvedbi suečkog kanala.

Da se je ovo doista epohalno delo vu 
glavnom evo dovršilo još prije proračunana 
termina (6 Ijet), najviša zisluga ide pokoja 
noga ministra Barosa, koji se je velikom 
eneržijom dal na ta j velebni posel i koji je 
zavrédil da mu se je ime ovjekovjcčilo na 
Alibegovoj klisuri (na početku Željeznih vrata) 
pločom sa sledečim napisom:

Regulacija Demir-kapije i ostalih sla
pova, odredjena godine 1888. zakonskim 
člankom XXVI., početa je za vladanja Ferenc 
Jožefa I. za ministra-predsjednika grofa Julije

Z A  B A  V  ADiete za sekser.
To je čudnovato uredjenje, da svaka 

mati svoje diete drži za najliepše, naj- 
Ijubeznije i najbolje. A to je dragoga 
Boga premudro dielo.

On učini, da iz oka pače i najgodešega 
i zlo zraščenoga dieteta jedan trak do 
materinjega srdca prodre, koj ju tak ugodno 
grije, da ona svoje malo zlato niti za 
kraljevsko diete nebi vmenjala. On ju sili 
k postelki svojega maloga betežnika, za da 
ga dan i noč dvori i pazi. On k-svim trudom 
i težkoi am, svim probdijenim nočim, svim 
suzam bojazljivosti i zdihavanju, zabrinenja 
pridruži nebesku trpljivost i neizrečivo ve
selje materinske ljubavi. A to je čudo 
premočne ljubavi.

Ali neprijatelj zna i najliepše ^olje 
kukoljom zasijati, pak je na isti način i 
malerinsku ljubatf impal, te je sve matere 
učinil sliepimi tak, da falinge svojé diece 
baš tak malo vide kak kameniti pilj pred 
cirkvum gospodina plebanuša, kad mimo 
njega ide sv. mešu u cirkvu služit.

Sliepa materinska ljubav razmazi iliti 
zacarta diecu i miesto da bi se nježno 
drvce jednako ravnalo i nepotrebne svržičke 
se z listjem samovoljno i divlje zapliče i 
niti cvietu niti plodu nikakovog prostorca 
neprivušči.

Ja bi o tom skoro toliko pripoviestih 
znal pripoviedati, koliko je roditeljah na 
zemlji; ali za sada se hoču samo s jednom 
zadovoljiti, u koju se mnoge materé i otci 

! mogu kak vzercalu videti i za vlastiti nos 
j  se prijeti.

Jedan par, je imal jednoč jednog jedi- 
noga sinčeka, i taj je svojimi rudastimi i 
malim frntastim nosekom bil tak ljubezan, 
a u prvih hlačicah tak smiešen i zabaven, 
da bi ga cieli sviet bil hotel imati a kamo 
li roditelji.

Ali mali Franček je takaj imal, kak 
sva dieca, svoje falinge, koje je danomice 

|sve više i više dobival, jer materinsko 
za9liepljeno srdce nije bilo moguče niti 

!jednu njegovu želju neizpunjenu pustiti, 
a to je najliepši način si domačega zapo- 
viednika odhraniti, koj biva s vriemenom 
gorši od istoga neprijatelja u obsadnom 
stanju (Belagerung u ratu).

Ovak je postal mali Franček naj- 
samoladnije diete ovoga svieta, pak ako 
je otac, kad je taj samoladigak polrebiival 
svetleče se zviezde ili bliedoga mieseca 
iz neba, velim, ako je onda otac težkim 
srdcem rekel »ne«, tak je mali obsadatelj 
postal strašno srdit nogicami je od srditosti 
štrptal i tukel po podu, ručice je stavil na 
oči i znal se je tak izdašno plakati, da se 
je ciela kuča skupzdrčala, a roditelji su si 
vlasi vušli radi toga što je Franček raz- 
srdjeni i jer takovo diete još to tak nerazme 
i Bog zna kaj sve.

Kaj bi u takovih slučajih najbolje bilo. 
brezovo ulje, o tom se niti čmrnuti nije 
smelo te je več to bilo dosta, da kad je 
roditeljem Franček več prek glave prešel, 
t. j. kad im ga je več preveč bilo. da su 
ga raznovrstnim grožnjami na pokornost 
sklonuti, kušali, kaj je naravski bilo istotak 
bedasto kak i prekomierno šparanje brezo- 
vog ulja. Je u takovom slučaju se je na 
pomoč zval »krampus«, a došel ipak nikad 
nije pak ako je i došel sa lanc Mikulom. 
tak je imal puklu i glas stare domače služ
kinje. —  lli znalo mu se je zagroziti, da 
tri dni nedobije niti mrvice jesti, a eto ti



Szapárya, za ministra trgovine Gabora Barosa 
de Beíusi dne 15. septembra Ijeta 1890. 
Bog blagoslovio posel i njegove začetnike;

Svekolike radnje oko regulacije Dunavu 
Zil čim se težilo več pred hiljade godina. 
danas su dovršene. Otvorenje pako željeznih 
vrta znači za srednjo-evropsku, po gotovo 
pako za trgovinu Austro-Magjarske, Rumunj- 
ske, Srbije, Bugarske i Turske novu epohu, 
pak se lehko pojmi interes, kojim se izče
šiva dan, kad če se velikim sjajem otvorenje 
parobrodnog prometa od morja pak do 
sredine Evrope, do srca njezina obaviti.

Oršova, mali trgdvački gradič, koji je 
do sada donekle važan bil radi toga, kr,'j 
je sačinjaval skrajnju postaju magjarskih 
državnih željcznicah prije prelaza na rumunj- 
sko zemljište, svrača danas na sebe pozornost 
célé Evrope, jer če biti pozorištem svetča- 
nostih, kojimi če se proslaviti golemi rezultat 
savršene tehnike i mučne radnje, kojim je 
naša monarkija vu kulturnoj hištoriji sveta 
osvojila mjesto.

San velikog Széchenya, koji je plame- 
nitim entuziazmom modemu Magjarsku 
izbavil iz azijatskih prilika, plemeniti njegov 
ideal i veličajna osnova evo je olvarena. 
Dunavskim nezaprččenim parobrodarstvom 
nastala je nova epoha, koja če —  nadajmo 
se — biti znamenitim faktorom gospodarst- 
venog i kulturnog procvata interesovanih 
naroda.

Magjarska odgovorila je častnomu na
logu berlinskog kontrakta vu podpunoj mjeri. 
Sbor magjarskih tehničara može osobitim 
ponosom gledati na svoje veliko ne samo 
prometno več i histročno znamenito djelo. 
Vu dovršbi veličajnog rada na dunavskim 
kataraktima, vu kulminaciji milenijskih svet- 
čanosti nalazi misija Magjarske najljepši 
izraz —

—  Oršova. Na granici trijuh državah 
ležeči gradič Oršova sjajno se izkitio i s 
osobitim ponosom na najpozantniji način 
včinil je vse, da našega kralja, članove 
previšnjega doma i ostale odlične goste 
dostojno primi, koji se sastaju na pozornici 
velikog i zamašnog medjunarodnog dogodjaju.

Drugi dan bude se odigrala najvažnija 
svetčanost milenijske godine, pokehdob če 
kraljevska rčč posvetiti rezultat blizu šest-

godišnjeg dela. Gigantsko je to djelo, kojim 
je Magjarska ne samo rčšila veliku zadanu 
joj medjunarodno zadaču, več je njime 
posvedočila i sjnjan napredak domače teh- 
ničke znanosti. Oršova vrvi od nebrojena 
svčla. Žalibože deždj pa>da i malo izgleda, 
da če se nebo izvedriti.

Na sjajno izkičeni kolodvor stiže iz 
Budimpešte i Beča posebni vlak za vlakom 
sa pozvanimi gosti. Sa svih lužah viju se 
zastave vu magjarskim. srbskim i rumunj- 
skiin bojama. Kud god gledaš, milo vidno se 
ukazuju oku Ijepo aranžirano cvetje, ukusni 
festoni. pripreme za razsvjetu i bogato iz- 
r adj eni transparenti. Dva reda visoki h jar- 
bola sa trobojnicama pokazuju put. kojim 
če previšnji i ostali gosti pojti. Osobito je 
Ijepo izkicen kolodvor, kojemu peron sječa 
na bajku o Semiramidinih visečih vrtovih 
Željezni stupovi nadkrivenog hodnika kak 
da če se slonih od obilja cvetja i baršunastih 
draperija, dočim su odaje (stani) Njegova 
Veličanstva izkičene kraljevskim pompom 
Niti bližnja Ilerkulova kupelj, gde če se 
velebna svetčanott svršiti svetčanim dvorskim 
obedom, nije zaostala glede ukrasa za Or- 
šovom. Ljepi kolodvor sa ljubkom svojom 
kupulom sa po sebi več sječa svojim obli- 
kom džamije na vilinski svčt susjednog 
orijenta, dočim danas (Imperijama vu zlatu, 
srebru i grimizu izkičene dvorane razsvet
ljene bezbrojem žarulja blistaju na čarob
no m sjaju.

Velika vnožina sveta riva se prama 
ovdašnjem kdiodvoru, kam bude Njegovo 
Veličanstvo sa sjajnom pratnjom došlo ob 
tretji vuri posije podnze.

Vse gostione i privatne hiže prepune 
stranjskih, medju kojimi se nalazi do pet 
sto visokih dostojanstvenika. Tu su poslanici 
grof Eulenburg (Njemačka). sir' Monson 
(Englezka), grof Nigra (Italija), Lože (Fran- 
cezka), grof Benkennorf (Rusija), Mahmud 
Neddin bey (Turska), Ghyka (Kumunjska), 
Simič (Srbija), zatim ministri predsjedniki 
grof Badani i barun Bántty, minister tabora 
Krieghammer, minister vanjskih poslov grof 
Goluchovski. admiral Sterneck. vsi ministri 
austrijski i magjarski, zvon Lukácsa, ministra 
financijah. Nadalje su došli nadbiškup Császka, 
biškupi DessewITy, Zmejanovics, Popea, Papp,

Kiss. Sárkánz, državni tajnici Gromon, Tar- 
kovics, Vörös, Csergő: vnogi visoki činovnici 
raznih ministarstvah. zastupnici vsih velikih 
evropskih novinah i vnoge deputacije, iz 
raznih varmegjijah i obližnjiq gradova.

Za izvješčivanje štampe učinjene su od 
temišvarskog ravnateljstva pošte i brzojava 
velike pripreme, da se isto kaj brže vrši. 
Direktne linije uzpostavljene su sa Bukareš- 
tom, Bečom i Budimpeštom. Brzojavni aparati 
znatno su umnožani iz Budimpešte i Temiš- 
vara odredjen je simo velik broj činovnika, 
koji velikom eksatnošču ureduju na vuogim 
mčstima vu Oršovi i Herkuljevoj kupelji, 
dapače i na ladji »Jožef Karlo«, na kojoj 
su smješteiii novinari. Deset kurira na bicik
li ma raznašaj u listo ve telegrame, a na 
vulicama preuzimaju listonoše postu i depeše. 
Nadzor vodi sam direktor, kraljevski sav- 
jetnik Ivan pl. Petheoe. kojemu su dodeljeni 
inžinir Ratkoszky kao tehnički i povjerenik 
lvrajčevič kakti administrativni voditelj, koji 
velikom susretljivošču vrše svoju težko 
službu.

I sa vojničke strane učinjene su velike 
pripreme. Ves generalitet je tu sa velikim 
brojem visokih oficirah, ter hiljade i dvé 
sto vojnika raznih četnih sborova, koji če 
uzdržavati red. Na bastaji tvrdjave »Ada- 
kaleh«, vije sč zastave previšnje hiže. Po
častim stražu za došek Veličanstva daje 
ovdešnji domobranski batalijun sa domo- 
branskom mužikom iz Segedina. Vu Herku
ljevoj kupelji sastoji počasi na straža od 
momčadi zajedničke vojske.

Poldan je blizu. Kolodvor je prepun 
zvaničnikah, dočim žandari i voj niči komaj 
svladaju težki posel, da brane pristup 
nedoglednoj svčtini, koja poleg vsega toga 
kaj deždj pada grozničavo čeka. da ugleda 
IjubJjenoga kralja i - da mu iz vseg grla 
kliče: »Éljen a király!«

K A J  J E  N 0 V 0 G A ?
Prosimo naše poštuvane predplat- 

nike, naj nam vu zadnjim fertalju predplatne 
zaostatek čim predi pošljeju i predplate 
ponoviju!

za pet minut, več si je pekmesa po kruhu 
ličil. —

I o vak je bil ves prah zabadava izpu- 
can, te je med svemi grožnjami samo jedna 
znala na toliko hasneti. da ga je silno pre
strašila i uzrujala..

Ako se najme več nikak stim malim 
obsadnikom nije moglo zdržati, tak znalo 
niu se je reči:

»Cekaj Franček, ako nebuš posluhnul, 
lak si mi kupimo drugu diete za sckser, a 
it buš onda moral oditi;«

Na to se je mali naravski znal osup
l i  i iz svega grla, kaj je igda mogel, 
kričati: »Ne. ja nečem, —  netreba grdoga 
dieteta za sekser —  nečem!«

I s-ovim dečinskim strahom su bedasti 
roditelji i s vi ostali, koji su to znali, imali 
na toliko veselje, da su iz zabave maloga 
v’iše krat i bez potrebe tim grdim dietetom, 
2a sekser znali dražiti na toliko, da je 
konačno proti lomu za sekser grdenu, koj 
ga hoče iz srdca i kuče roditeljske iztisnuti, 
neizmerno pričel srdit postajati.

I kad je mati izbilja u Rim otišla a 
Šhk iz Egipta izbilja im u kuču liepu puc- 
kiču donesel, onda je Franček videl, da su

se sad grožnje izpunile, te je neizmerno 
pričel vikati i tuliti, maju puckicu za sek
ser, koja očito u kuču došla, da njega 
izrine, odrinul je od ‘sebe i nikaj o njoj 
nije hotel znati, a najmanje pak je tu moglo 
biti govora samo jednoj iskrici bratske 
ljubavi. —  Dapače ciela stvar bi se skoro 
bila vrlo žalostno dovršila.

Jedne noči se mati na jedan krat 
probudi i čuje po tiho hrglanje i skečanje 
te kad svieču vužge za da si puckicu u 
zibki pogleda, jer od onud taj glas dohadjal, 
imala je i kaj videti.

Franček je stal polag zibke male sestrice 
te joj je obodvima rukami tak čvrsto za 
vrat tiskal, da je mala sirotica več modra 
postala i skoro se zagutila.

Naravski, da je sada Franček ipak 
jedan krat koštal brezovaču i to prvi krat 
za svog življenja.

Ja pak stavljam na moje čtovce pitanje: 
»Kaj mislite, tko je u tom slučaju batine 
zaslužil, slane i zapapricirane?«

Eni, Ko//ny.

Iz Sv. Martina.
Prošlu nedelju, T-ga oktobra lepa 

j svečanost se je vu Mura-Sz-Mártonu doge d,la. 
1 Več tomu dve letali, da fare ove mešterski 
ljudi med sobom dogovorili se jesu. da 
goruča želja bi bila tak zvanoga ceha stvorih. 
Početek ovoga čila bil Kristofícs Peter sto- 
lar. Reč je iz telom postala. Komaj dve 
leta prošlo lomu, da se započelo ovo njihovo 
družtvo, poljeg dobrog i marljivog gospoda- 
renja spravili su toliko penez, da su si 
mogli za sto forintov jednu zastavu kupiti. 
Ove zastave posvetilišče se je denes obdr- 
žavalo. Kak svigdi pri takovim dogodjaju, 
tak i ovdje zebrah su kumu. Ovu čast je 
iz Mura-Szerdahelva pošt. Vinko Ju raja 
vredna gospa Juliana na se primila. Sve
čanost se svetom mesom prodečtvom i 
prošeciom za počela. Najprvoga čavlja je 
gospa kuma potvrdila. Po dokončku sveča
nosti pozvala je gospodu plebanoša, patra, 
učitelja i okolo 85 peršon cehskih meštrov 
u »Vig emberhez* zvanu gostionu na obed. 
Ovde nemiem zamučati, da ne imenujem 
gospu Marsics Apoloniu, koja s tečnemi 
hranami, a gosp. oštariaš pako dobrim vi
nom podvoril. Gosp. Kecskés plebanuš naj*



prvič kurnu i cehske meštre, Vinko Juraj 
gosp. plebanuša, Kvirin patra i navučitelja 
su s napilnicom pozdravili. Najnapokon gosp. 
plebanuš nazdravil je Njegovo Veličanstvo, 
naše domovine miloslivnoga kralja. Fercncz 
Jozsela, kakli godovnika, kojemu na čast 
svi skup zakriknuli jesu: »Éljen a király!« 
1 steni se je lépa svečanost, koja je večer 
do 10-te vure trajala, dokončala. —  Pri- 
poslal: jeden nazočni.

Novi porezni ured.
Za preločki kolar bude se novi porezni 

ured sastaviI. ito: vu Preloku. Preločki po
rezni ured (kir. adóhivatal) bude svoj posel 
vre vu uojdučirn letu prvoga januara za- 
počel. Visoka vlada vre priredjuje vu minis- 
tarstvu stvari za porezni ured.

Novo zbiranje.
Pokehdob su se orsačke spravišče do

vršile, novo zbiranje bude se za dva tri 
tijedne počelo. Tak se govori, da bude pri 
nas vu Zalavarmegjiji 31-ga o. m. zbiranje.

Episode s kraljeva puta vu Oršovu.
Bečke i budimpeštanske novine pripo- 

védaju vise zanimivih episodah s puta Nj. 
Veličanstva vu Oršovu.

Kad je Njegovo Veličanstvo čekalo na 
peronu vu Oršovi dolazek rumunjkog kralja 
i kad je več vlak (cug) bil signaliziran, 
opazilo je, da nekoja gospoda na peronu 
pušiju. Na to je kralj rekel ministru pred- 
sjedniku barunu Bánlíyu magjarski: »Izvolile 
kazali ovoj gospodi, da se nepristoji pušiti, 
kad se čeka na kralja.« Na to je car glasno 
rekel svojoj okolini njemački: »Uvjek treba 
odgajati«.

Cigarah je hitro nestalo —  i dobra 
volja kraljeva povrnula se je za čas.

Druga se je sgoda sbila pred dolazak 
srbskog kralja. Više radoznalih gospodjah 
biiO se je postavilo pred počastnu kompa- 
niju na perunu. Njegovo Veličanstvo, videči 
to, okrem lo se je na pol k svojoj pratnji, 
na pol gospodjam ter je glasno reklo: 
»Gospodje se moraju odstraniti; na peronu 
smiju stajali samo gospoda«. Za čas bilo 
je ueovoljeno i tom pozivu.

Vru Oršovi je vladala velika nestašica 
stanova (kvartirov), a nije ni čudo, kad se 
zna, da su onde nočila 22 ministra, 7 
poklisara i preko 2000 vsake fele odlični- 
kah. Honvéd minister, barun Fejérvárv spal 
je sa svojim državnim tajnikom Gromonom 
vu željezničkih kolih (vagonu). Izkajuč svoj 
coupe, bil je minister nadošel vu kola no
vi n aro v. Smešeči rekel je minister tajniku: 
»Bežimo za boga, im su tu sami novinari!«

Zaključak milenijske izložbe vu Budimpešti.
Zaključak milenijske izložbe vu Budim

pešti oba viti če se ne 31. oktobra, kak je 
bilo odredjeno, nego 2. novembra.

l)o konca septembra pohodilo je izložbu 
2,490.090 osobah s dnevnim kartama. Naj
više je osobah pohodilo izložbu vu juniušu 
(656.535), a najmenje vu juliuša (449.412). 
Do zaključke izložbe moglo bi ju po tom 
pohoditi nekaj preko 3 milijuna osobah.

Kršcenje nadvojvodkinje.
Septembra 29 pred poldan obavljeno 

je vu carskoj vili vu Ischlu svetčano kršče
nje najmlajše vnučice našega kralja i kra
ljice. Kumovala je nadvojvodkinja Marija 
Immaculata, a nazočni su bili krščenju 
Njezino Veličanstvo kraljica, oteč novorod- 
jenčeta. nadvojvoda Ferenc Salvator sa 
svojoin djecom. nadvojvodkinje Karolina i,

Marija Haineraia. princ August Goburg i 
t. d. Svetčani čin krščenja obavil je župnik 
prelat Mayer. Mala nadvojvodkinja dobila je 
na krstu imena Hedviga Marija Immaculata 
Ignatia. Iza krščenja bil je vu carskoj vilii 
obed za 20 osoba, komu su uz članove 
carske familije nazočni bili i obedva dvorska 
doktora i dvorski župnik.

Spomenik kralju Matiji.
Ncobično svetčanim načinom obavljeno 

je vu Kološvaru 30. septembra polaganje 
temeljnog kamena za spomenik kralju Matiji 
Hunyadu. Nakon svetčane meše pošli su 
nazočni odlični na trg. gde su pod sátorom 
c *kali minister honvédstva barun Fejérváry 
kakti zastupnik kraljev i minister a latere 
barun Jósika kakti magjarske vlade. Tu je 
ponajprije zastupnik AIeksand°r Hegedős 
držal govor, vu kom, je ocrlao važnost 
ovoga momenta, a zalim je barun Fejérváry 
na ime kraljevo izjavi), da ga veseli, kaj je 
grad Kološvar poprijel sgodu, da podigne 
spomenik velikom kralju. Minister Jósika 
pozdravil je nazočno na ime magjarske 
vlade, dojduči, da za spomenik ovog kralja 
neima sgodnijeg i dostojnešegh mjesta. nego 
li je grad Kološvar. Pošlo su nazočni redo- 
mico čekičem udarili po temeljnom kamenu, 
predan je spomenik na čuvanje, a za tim 
se je cél o druži vo sakupilo kod svetčana 
banketa.

Vjenčanje nadvojvodkinjd Marije Doroteje.
Vjenčanje nadvojvodkinje Marije Doro

teje š princom Filipom Orleanskim obaviti 
če se vu četrtek 5. novembra ob J 1 vari 
pred poldan vo dvorskoj župnoj cirkvi vu 
Beču. Dne 4. novembra obaviti če se po 
običaju renuncijacija zaručnice, ob (i vuri 
na večer bude dvorski obed vu Schönbrunnu, 
a ob 8 vuri kazalištna predstava vu Schön- 
brunnskom kazališlu. Na dan vjenčanja biti 
če ob o. vuri po poldan vu bečkorn carskom 
dvoru svetčani obed.

Sultan Abdul Hamid.
Sultan Abdul Hamid postal je po v es

tima iz Carigrada, us led poslednjih dogodjaja 
vrlo nepovjerljiv prema svoim armenskim 
odaliskama vu haremu. Njegove dvč najlepše 
i najdraže žene. obed ve Armenkinje pale 
su usljed toga u nemilost pak ih velikom 
strogošču stražiju vu Seraju. Armenske služ- 
benice vse su odpuštene.X a p o 1 e o n.

(Dalje i konec).

Napoleonu odprti je bil put tijam do 
Beča, a Francuzki orsag se je povekšal s 
Nemškom podravnicom i Lombardium.

Faigležko nije mogel Napoleon potuči, 
zato je leta 1790-ga-f vu Egiptom išel i 
vudril je na Anglianski imetek. Ali dok je 
on tam jednu bitku za drugom dobil, Aus- 
trija si je nazad posvojila Lombardiju. Jošče 
k-tomu, bojali su se, da se Pariz opel 
z-buni. Napoleon je hitro vu Parizu postal, 
novu konštanciju je daval vun, a moč je 
trem konzulom dal. Napoleona su za prvoga 
konzula zebrali. On je bil nad bojom i nad 
mirom. S ovom vladjom naj predi je nazad 
vzel od Austrije gornju Ilaliu. Na to su ga 
Francozi vu veselju za vekivečnoga konzula 
zebrali.

Nekoji su jalni bili Napoleonu, da ima 
tak veliko vlastitost, pak zato su urolu 
podežigali proti njemu, Ove je on dal

poklati, pak da se više nitko nebude posta
vil proti njemu, leta 1804-ga decembra 2-ga 
dal se je za cesara okoruniti. Kurunu mu 
je sam papa del na glavu.

Napoleon, kakti cesar, red je napravil 
vu svojem orsagu. Nove zakone je dal puku 
i tak je oslobodil svakoga blago. Pariza je 
postavil za glavni varaš s skinčum, kaj je 
vu bitkih zadobil, tak je lepoga napravil, 
kak nijeden varaš vu Europi. Francuzi bili, 
su zahvalni cesaru i jako su ga ljubili.

Nego s odzvuueši knezi niše je mogel 
pogoditi. Napoleon je kraljestva i korune 
delil svoji rodbini. Starešega brata Jožefa 
vu Napolja; mlajšega Lajoša vu Hollandija 
je poslal kralju vat. Zbog toga su knezi opet 
svež napravili proti njemu, koje je on opet 
zbil, tak da su se več ne ufaii krenuti. Več 
sada su se Europanci strašno bojali od 
njega; Franc, cesar ostrakov za ženu mu 
je dal svoju kčer. imenom Maria Lujza.

Toga velikoga viteza nesu mogli knezi 
potreti, ali ga je zima. Da i ruskoga cesara 
pred sobom vidi, išel s pol milliunom sol- 
dati proti njemu. Buški cesar prestrašil se 
je pred tak velikim šeregom i zapovedal je. 
da se ljudi vu orsag naj potegneju, a hiže, 
varaše pak za sobom naj spovužgeju. Za
povedal je takajše i polja poništiti i sve, 
kaj je moči, sobom donesti. Napoleon išel 
je do Smolenska, da se nije zišel s Husom. 
Fri Smolensku se je zišel sjednim malim 
ruskim šeregom, kojega je od mah polukel. 
Sad je išel vu negdašnji glavni varaš, koj 
je čisto prazen bil; Stanovniki su se pjteg- 
nuli iz njega, a varaša su pak vužgali. 
Napoleon dakle nije imel stana, a velika 
zima je bila. Hotel je nazad iti, ali ruši su 
pred francozi sve uništili. Od velike zime i 
od glada pomirali su mu ljudi. Živi su 
smrtvih potegnuli opravu. Crknjene konje 
su se hapili jesti. Jeden ruski šoreg njih je 
dostigel i vnogo francuzov odtiral. Od pol 
miljuna ljudstva ostalo je samo 20.000.

Knezi su mislili, sad j * d« šlo vri me, 
da Napoleona potučeju. Hus, Preis. Auslrija 
su se skup sklopili proti Napoleonu. Ali 
on nije čeka! na nje, nego vudril je na 
Nemško i više bitkih je zadobil. Nazadnje 
su ga ipak preladali poleg Lipče i ou više 
nije mogel nje zdržati, da pod Pariz nebi 
došli. Napoleona su odlirali i XVIII.-ga Lajoša 
su postavili za kralja. Napoleon je Elba 
otoka dobil, odredili su mu takaj 1.000.000 
Irti na leto.

Samo da Francozi nisu trpeli novoga 
kralja. Napoleon je nazad došel i sliral je 
Lajoša. Knezi su opel prijeli Napoleona i 
poslali su ga na otok Sv. Jelena, gde je lela 
1821-ga vumrl.

Francozi ga još i dandanašnji pjštu- 
jeju, kak naj vek šega viteza. Telo njegovu 
su leta 1840-ga vu Fariz donesli i zvelikom 
paradom su ga zakopali.
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Árverési h irdetm ény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1890. évi 0289/p. 90. számú végzése követ
keztében dr. Kemény Fiilöp perlaki ügyvéd 
által képviselt Vidovics József kotori lakos 
javára Samerk Pál u. o. lakos ellen 179 írt 
33 kr. s járuléka erejéig 1890. évi augusz
tus hő 10-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 345 Írtra becsült 
1 ló. 1 üsző-borjú, 1 szekér. 1 sertvés-ól. 
1 lószerszám és 1 4 hajó-malomból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 0744 p. 1890. sz. végzése folytán 
179 Irt 33 kr. tőkekövetelés, ennek 1895. évi 
oktober hó 31 napjától járó 5%  kamatai 
és eddig összesen 72 frt 25 krban biróilag 
már megállapított költségek erejéig beszámí
tásával a már fizetett 100 fiinak Kotorban 
a helyszínén leendő eszközlésére
1S90. évi október hó 22. napjának 

délutáni H órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni.

Perlakon, 1890. évi október hó 9-én.
S í r n i  F rigyest,

1 1 kir. bir. végrehajtó.

3274. tk. 890.Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Muraközi taka
rékpénztár végrehajtatónak Kiss Gáspár 
végrehajtást szenvedő elleni 10 frt tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai királyi törvényszék a Csák
tornyái kir. járásbíróság területén levő V. 
hegykerületi 500. sz. tljkv. 837 h l. hrsz. a. 
ingatlan 510 írtban az árverést ezennel 
Megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlan az 

l&Otk évi november hó ó. napján 
d. c. 10 órakor

az V. hegykerületi községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megái lapított 
kikáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1890. augusztus hó 13-án. 

010 ' 1 —  1

3272. tk. 1890.

a podtureni községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 12. sj-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8 §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. i?-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Csáktornya, 1890. évi augusztus hó 13-án. 
011 1 —  1Árverési hirdetmény kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a muraközi takarékpénztár végrehajtatónak 
Poszavesz István podtureni lakos mint 
elhalt Peszávesz Imréné szül. Kobermann 
Borbála örököse végrehajtást szenvedett elleni 
170 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. 
törvényszék a Csáktornyái kir járásbíróság 
területén levő bottornyai 019. tkv. 428. hrsz. 
a. ingatlan 25 frt; 434. hrsz. a. 82 frt: 
929. hrsz. a. 103frt; 1139. hrsz. a. 93 frt; 
1011. hrsz. a. 53 frt; 1720. hrsz. a. 95 frt; 
330/a. hrsz. a. 54 frt; 333a. hrsz. a. 28 frt: 
a legelőilletmény 75 írtban az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingat
lanok az

1H90. évi november hó 4. napján 
délelőtti lO  órakor

C sak  4 ’/ ,  fo r in té r t
szálliLom világhírű

„ B O H E  M I A“
vonóhiirmonikáinat, mely 

hosszú  billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 1 1 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztít
hat hm bronsz-védsat kokkal. 

A billentyűk lemezeken áilanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

. í es nagys I ÖV, X  33 cm. =  41/* frt 
3 17 X  34 * = 0 » »
i  * 17*/,X341/,* = 6 7 , *

Hozzávaló iskola magán tanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási ilij 60  krajezár. — Árjegyzék 

díjmentesen.

S C H U S T E R  C. A. h a rm o n ik a k é s z itő ,
003 Graslitz, Csehország. í— 20

Szétküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadlatik. 
Összeköttetés viszontelárusi lókkal kerestetik.

v ./ n o x  s A

j legújabb javi tűit rendszerű tizedes 
1 százados«  ̂hídmérlegek fából és vas

ból, kereskedelmi közlekedési, gyári, mezőgaz
dasági és ipari« zélokia Embermerlegek.mérle

gek házi használatra, barommerlegek. 
Connnandit-társaság szivattyú és mérleg

gyártása.

Legjobb szer mosdóasztalok, ajtók, ablakdeszkak stb. ujonnani befestesere.
Mindenkor kaphatók: 575 8— 8

Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán.



Kávésügynök.
A „T h e  H a rv e s t"  angol kávé- 

beviteli-lársulat képviselősége Budapest, 
IV. kerület Ferencz-József rakpart

6— 7 ügynököt
keres minden vidéki városban. Aján
latok fenti czim alatt küldendők.

013 1—1

! Olcsóbb a fővárosi áraknál! 

Képviselőválasztási

z á s z l ó k a t
színtartó szövetből

fel i rattal ,  rojt  és n y é l l e l
szállítanak

F A N T L  T E S T V É R E K

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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