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A  választás tanulságai.
A választási mozgalmak fúriája kitom

bolta magát, a szerdai képviselő-választással

tességes hely, kocsma, csapszék. a piacz köze
pére odaguritott hordó, vagy odaállított emel
vény. mindegy volt nekik: válogatás s tekin
tet nélkül tombolták ki magukat mindenütt 
s szórták magasra lobbant s batári nem 
ismert gyűlöletüknek megmérgezett nyilait

azok ellen, kik velők nem egy nézeten 
voltak.

Pedig a papi állástól egyebet is elvár
hatunk!

ejtett, ki legyen megint élésre köszörülve!
No hát izgatásaikkal, valóságos keresz- 

leshadjánitukkal ez egyszer kudarezot vallot
tak! Hiába gyűlölködtek, hiába hirdették urbi

et orbi, hogy átok száradjon azon. ki elle
nük mer szavazni; hiába fenyegetődztek, 
hogy az ujonszülölteket az ellenpártiak tábo
rából csak 8 éves korukban keresztelik meg, 
a halottakat egyházi funktióval el nem teme
tik sth. stb. - az egyszerű nép többsége 
nem hallgatott rájuk.

A néppártiak föltüzelt fanatizmusa, a 
papoknak a hurszakadásig menő erőlködése 
se tartotta őket vissza, hogy meggyőződésö- 
ket az urna előli szabadon ne nyilvánítsák 
s hangosan és érhető módon ne tiltakozza
nak az efféle fölháboritó inzultusok ellen.

A választásnak vége van. Halottak napja 
van! Nem alkalmas az idő arra, hogy rekri- 
mináljunk’ Fáj ugyan szivünk, hogy a papi 
állás méltóságával és tekintélyével ép azok 
törődnek legkevesebbet, kiknek pedig érde
kükben állana, hogy magasztos fenségében 
tündököljék az. kivált az egyszerű nép sze
mei előtt; de azért reméljük, hogy ez a 
második választási hadjárat, melynek ismé
telve vezérei voltak, kiábrándította a Mura
köz lelkészeit véglegesen. He fogják látni, 
hogy jobb lesz a szent igékéi hirdetni a 
szószékről, mint a gyűlölet magvait hinte
getni a hívők között; hasznosabb lesz a 
népre nézve, ha őket békében hagyják, mint 
hogy harezra tüzeljék! A mi népünk —  
fájdalom nagyon el van maradva még; 
sokkal szebb babérokat arat a lelkészi kar, 
ha hasonló lelkesedéssel s kitartással egy 
kicsit az iskolára is fordítja figyelmét. Sok

remélhetőleg végrevalahára helyreállolt ismét 
a nyugodalom, mely a szenvedélyek s lelki
ismeretlen agitácziók folytán oly fenekestül 
fel leli forgatva.

Minket a választás eredménye megnyug
tat ugyan, mert képviselője lelt a kerületnek 
az. ki úgy tehetségénél, mint tekintélyes állá
sánál fogva s érdemeinek, valamint a köz- 
szolgálat érdekében kifejtett hosszas munkál
kodása alapján a választó-kerület részéről 
a bizalmat nemcsak megérdemelte, de egye
nesen el is várhatta; de azért fájdalom fog 
cl. ha visszagondolunk a szenvedélyek elvadu- 
lására. melynek kivált az utóbbi napokban a 
választó-kerület teljes egészében kiszolgál
tatva volt.

El se tudjuk gondolni, hogy a t i s z 
t e s s é g t udás bó l ,  e r k ö l c s i  ö n é r z e t 
ből. hogy tud egy magát intelligensnek tartó 
osztály annyira kivetkőzni, a hogy ezt a 
kerület lelkészeinél a lefolyt napokban ta
pasztaltuk?

Egyházi szószék, családi szentély, tisz

A szeretet vallását hirdetik éppen ők. 
Türelemre és reméltem kellene, hogy tanít
sák az elégedetleneket, a sors csapásától 
sújtottakat. A hol seb van, azt beheggesz- 
teni; a hol fájdalom sajog, olt euyhet nyúj
tani volna kötelességük.

S e helyett megsuhogtatják a gyűlölet 
csóváját. Fszköt dobnak nemcsak a község 
békés polgárai, de a család szerető tagjai 
közé is. Nem törődnek annak következ
ményeivel; semmit sem azzal, hogy a meg- 
hasonlás. a viszálykodás mérgét hintik el 
otl. a hol a szeretnek, az egyetértésnek ágyat 
kellőm* vetniük.

Mii törődnek ők azzal: ö előttük csak 
egy czél lebeg; sértett ambicziójuk kiköszörü
lése! Hogy minő eszközökkel érjék el ezt. 
az nekik Hekuba. Ha az egyszerű ember 
elégedettségének, lelki isgieretbeli egyensúlyá
nak, a törvény iráut.való tiszteletének, vagy 
a haza iráni való kötelességei hu teljesítésé
ben áll«) öntudatának az árán is, mindegy: 
a fő. hogy tekintélyük régi fényében tündö
kölhessenek ismét híveik elölt: hogy az a 
csorba, melyei állásuk méltóságán senki sem

T  Á  R  C  Z  A .

Halottak napja.
K o l l á r  M a r i s k á t ó l .

Mily csodálatos az. hogy a naptár ünnepei
hez a természet ünnepei oly jól illeszkednek ! A 
Megváltó feltámadása éppen a természet feltáma
dásával esik össze: épp úgy az emberi enyészet is 
a természet halálával.

A nap melege is kihűlt: szomorúan zug-bug 
az őszi szél: komor szürke fellegek gomolyognak 
az égen — s a fák elhalt sárga levelei hordják 
az utókat! Még a madarak is szomorúan gubbasz
tanak a kopár ágakon, mintha ösztönszerüleg érez
nék e nagy napot, a mely a múlandóság emléké
nek van szentelve!

Az egész nap összhangban van az emberek 
lelkiállapotával. Még a leggondatlanabb ember is 
magába száll: mindenkinek eszébe jut e napon a 
meinento mori, a természet ama törvénye, hogy 
meg kell hallnunk! A lélekben felmerülnek a múlt 
emlékei: a szívben megszólal a panasz, s azokra 
gondolunk, a kiket elvesztettünk és zokogva mond
jak magunkban: »Oh Istenein, miért is kellennek 
•gv történnie!?«

He fájdalmunk enyhül, ha körültekintünk: 
mert nem környékez most öröm, vigság vagy ujuló 
l hanem szomorúan hirdeti a természet is, 
h°gy minden-minden múlandó, semmi sem örök, 
8 oogy nekünk is el kell majd az örök útra 
mennünk, épp úgy, mint a fáról lehullott sárga
d%!ekk' h°gy heíyt adÍunk n,i is az ifJu nemze*

Hisz hová lennének a lavaszszal fejlődő uj 
levelek, ha a sárgák nem hullanának le. s nem 
adnának helyet nekik?!

Ez a gondolái, hogy meg kell halnunk, más
kor oly rémesnek és elviselhetetlennek látszanék: 
de most e napon, midőn szivünk-lelkünk az édes 
elhuny Iáinkon csüng, még vigasztalást nyújt, hogy 
ott majd találkozunk velők.

Ihisan szólnak a harangok és a nehéz komor 
felhők is nyomasztólag hatnak az emberre. Minden 
ol\ komoly és lehangoló, mintha benne volna a 
légben is elhunytaink suttogó szelleme ...

Mindenki kimozdul e napon s megteszi e 
szomorú sétát a halottak békés városába. .Még 
azok is kimennek, kiket máskülönben a legszebb 
verőfényes tavaszi nap sem volt képes kicsalni 
hivatalukból, műhelyükből.

Egész népvándorlás támad a temetőbe vezető 
utón. (íyászruhába öltözött emberek hullámzanak 
itt. mindegyik saját elvesztett kedvesének emléké
vel. Kiki tehetségéhez képest viszi kegyeletének 
adóját leróni, annak, kinek elvesztése oly fájó és 
olv pótolhatatlan marad!

A temelő szomorú csöndes utczái megnépe
sülnek A »néma házsorok« közt élénk mozgás 
uralkodik: folyik a díszítés és kivilágítás — szo
morú kegyeletes munkája. — He fájdalom, már 
itt is oda férkőzik a gyarló hiúság s némelyek 
azzal akarják fájdalmuk mélységét kimutatni, hogy 
mentői fényesebben s pompásaidban díszítik fel 
elhunytaik sirhalmát. Pedig azok. kik oda lent 
aluszszák örök álmukat, oly szépen megegyeznek: 
már otl nincs köztük rang- vagy vagyonkülönb- 
ség: egyformák ők s békésen nvugosznak egymás 
mellett csendesen.

Ha végig megyünk a temető uíjain, Istenem, 
mennyi, de mennyi nevet látunk olt, kiknek sir
halmát most koszorú s színes mécs disziti! A 
kiknek elvesztését csak az érzi igazán, kinek szo
bája, kinek élete üres, sivár maradt utána — és 
az. ki a távol szendergő anya, férj vagy gyermek 
elhagyott sírja felett magát ki nem zokoghatja!

Minden sírnál a hozzátartozók imádkoznak 
szeretetünk errdékeért. Az embernek önkénytelenül 
is fohászt rebegnek ajkai a Mindenek Urához. A 
halottak pedig csendesen nvugosznak oda lent; 
vájjon tudják-e ők, hogy mily kegyelet uralkodik 
felettük ?!

Mig csendesen imát rebegnek ez ajkak, a 
szél meg-megrázza a fák leveleit s ezek zizegve 
hullanak le. Úgy képzelem, mintha egv-egy halott
nak szelleme lenne ez, s örülne e nagy kegye
letnek !

A lámpák éltetője elfogy .... a mécs világa 
kialszik. Ilyen az ember élete is: a mikor az élet
erő elfogy, a szervezet megszűnik működni, mi is 
megszűnünk élni!

Egy pár félig égett gyertyát is eloltott a 
szél: ez azon korán elhunytakat ábrázolja, kiket 
a Halál éltök legszebb virágában hervaszt el.. .

Sűrű köd ereszkedik le s befátyolozza az 
egész tájat, úgy, hogy nem látható már többé a 
sirhantra boruló gyászos anya sem, kinek remé
nyeit s boldogságát takarja azon kis halmocska, 
melyen zokogva mondja: »Isten veled boldogsá
gom a viszontlátásra oda fenn!« . ..

Mindenki elhagyja a temetőt! Az árva is 
elhagyatottan tér vissza üres lakába. Puszta neki 
az egész világ, hisz minden örömét egy szegényes 
suhant takarja. Megkönnyebbül minden gyászos



itt a tenni való s sokkal fontosabb, mint 
annak a kérdésnek eldöntése s a döntésnél 
a tudatlan népnek ebbe való belevonása —  
hogy a házasság csak a templomban köttes
sék-e meg, vagy e mellett világi hatóság 
előtt is?

Ezzel a választó-polgárok maguktól édes
keveset törődnek.

Nem származik baj ebből senkire se. 
De annál nagyobb baj az, ha a nép szen
vedélyében lejtőre kerül. Mert tudatlanságá
ban, fanatizmusában határt nem ismer. S 
ha ezt a határt túllépte, meggondolatlansá
gának levét csakis maga iszsza meg.

Pedig a mérték nélküli izgatásnak ez 
volna a következménye.

S vájjon akkor ott volnának-e mellettök 
vezéreik, kik őket idekényszeritették?! x. y.

A  képviselő-választás Csáktornyán.
A m. hó 28-ára kitűzött országgyűlési 

képviselő-választás múlt szerdán folyt le 
Csáktornyán.

Soha akkora izgatottság, a minő e vá
lasztást megelőzőleg a választó-kerületben 
uralkodott. Az agitáczió a néppárt vezetői 
részéről a legnagyobb fanatizmussá fajult. 
Soha. annyi összeütközés az ellenkező véle
ményű pártok között a politikai jogok gya
korlása körül nálunk még nem volt, mint 
ez esetben.

Pedig élesek voltak az ellentétek más
kor is. Sok salakot kavart föl más kép
viselő-választás is, de a szenvedélyek akkora 
mértékben még egyszer sem tomboltak, 
mint ez alkalommal, mivel lelkiismeretlensé- 
gökben a vezetők, mert másként czélt el
érni nem reméllettek, a demagógiához for
dultak; mert másként hatni nem tudtak, a 
rémitgetés maró lúgját öntötték a kerület 
békés választói és nem választó polgárai 
közé.

Hogy ez »a czél szentesíti az eszközt« 
milyen eredményeket vont maga után, eléggé 
volt alki lmunk tapasztalni. Se vagyon, se 
élet biztonságban nem volt. Az anarchia oly 
mértékben készült már kitörni, kivált a 
néppárt főfészkében, a hegyvidék falvaiban,

hogy a legerélyesebb intézkedéseket kellett 
foganatosítani, hogy a felizgatott szenve
délyek a kellő határok között maradjanak. 
S a mikor a helyi hatóság s utóbb a csend
őrség se volt elegendő, utoljára is a katona
sághoz kellett fordulni, hogy ez szerezze 
meg fegyverrel az ellenkező véleményüek- 
nek azt a biztonságot és önállóságot, mely
hez jussa van bárkinek is, bármely párthoz 
tartozzék is.

De hát itt az ellenkező nézetnek jogo
sultságát elismerni nem akarták. Ká akarták 
oktoroiálni a maguk véleményét a szabad- 
kozókra erőszakkal, akár terrorizmussal is. 
Kigyuladtak a házak itt is, ott is; sőt lövés 
is dördült el, a mikor a kirendelt lovasság 
czirkálását a falvak között végezte.

A Wlassics-párt korteseit a falvakba be 
se bocsájtották. Sőt azokat is, kiknek pedig 
föl tétlen népszerűségük volt eddig e vidéken, 
falhoz szorították s ha a csendőrség ideje
korán bele nem avatkozik, inzultustól sem 
tartózkotak volna.

S mert ily módon az ellenkező néze- 
tüek valósággal ostromállapotban voltak, 
katonai födözetet kellett igénybe venni, hogy 
azokat a hegyvidék lakaiból kiemeljék s az 
urna elé hozzák. Így is nyelvöltögetés. ököllel 
való fenyegetődzés, szitok és átok kisérte 
őket utjokban, mintha csak a vesztőhely lett 
volna czéljuk, pedig a szabad polgárok 
legszebb alkotmányos jogát voltak gvakor- 
landók.

Ezért a Stridó és 1 IV. hegykerület 
vidékéről valók már kedden este vonultak 
be Csáktornyára, hogy ill biztonságban le
gyenek.

A választási aktus reggeli nyolez óra
kor vette kezdetét. Miután ezt megelőzőleg 
a kirendelt tisztikar Zakál Henrik választási 
elnök előmondása mellett az előirt esküt 
letette, bizalmi férfiait a két párt bejelen
tette volna, fél ki lenezre a szabadelvű-párt 
Wlassics Gyula drt, a néppárt Major Kerenez 
drt kandidálta.

A szavazás háromnegyed kilencz óra- 
ker vette kezdetét. A sors döntése szerint 
Wlassicsra kezdődött a szavazás az I. bízolI- 
ság elölt Zakál Henrik elnöklete alatt Csák

sziv, mert lerótta kegyeletének adóját, mert meg
emlékezett mulandó emberi voltáról.

Nyugodjatok ti csendesen felebarátaink, sze- 
retetleink. az örök hazának Ilii hívei! begyen könnyű 
nektek a hant, s szivetek véréből oly harmatcsepp 
fakadjon, mely az örök emlék virágit nevelje!

A  rókavadászat.
— Elbeszélés. —

Terjedelmes és sokat jövedelmező birtok volt 
a Várnay grófok uradalma, kastélylyal és minden 
szükségessel gazdagon ellátva. S ez a nagy gazda
ság a jelen körülmények között a fiatal Várnay 
Aladár gróf birtokában volt: de meg is látszott, 
hogy a fiatal Várnayé az ősi birtok, mert minden 
modern Ízlés szerint voll abban berendezve.

Kellemes fekvésű nyaralója az ósdi kastély 
közelében épült nagy kényelemmel. Az ősök laká
ban pedig a jószágigazgató lakott.

Minden kényelem a legélvezhetőbben volt 
számára berendezve, különösen pedig nyaralójá
ban és Aladár mégjs jobban szeretett az ősi kas
télyban időzni. — Š miért? — Mert az ősi lak 
ma is a Várnay család leányivadékaihoz hasonló 
szépséggel dicsekedék, a jószágigazgató bájos 
leányával, Helénnel.

Helén foglalta el Várnayt. Annál is inkább, 
mivel annak lalányszerü magaviseletéből mit sem 
tudott megérteni. Helén ugyan fogadta a fiatal 
grófot, már csak a felsőbbséget is tisztelvén benne, 
de azért sziveseblien nézte, ha az uradalom egyik fia
tal tisztje, Sehmied vette igénybe kedves társalgását.

Várnay látta ezt, sértette is mélyen. S bár 
régen gondolkozott ellenfelének valamikép esz

közölhető eltávolításáról, még nem jutott megálla- 
( podásra terveiben.

Ha elküldöm gondolá magában -  ezzel 
még nem vetem végét annak, hogy llelénékhez 
járhasson. Párbajra meg soha sem ad alkalmat, 

í hogy levághassam, — mert Sehmied meggondolt, 
komoly és a mellett szerény is volt.

Mindennap egy-egy terve semmisült hát meg 
az ellenfél derekassága miatt. De egy napon mégis, 
mint ha talált volna már gonosz lelke valami 
gonoszabbat, örvendve hívta be inasát. Ez urá
nak szokatlan magaviseletén megdöbbent és még 
inkább akkor, midőn vadgyönyört tükröző arczezal 
széket tolt eléje a gróf. — Eleinte vonakodott 
elfogadni, de ura parancsának engedelmeskednie 
kellett s leült.

— »István! egy pár bizalmas szóm volna 
hozzád! Ígérd meg, hogy tervem kivitelében kész 
szolgám leszesz.«

— »Rendelkezésére állok méltóságos ur.«
— * No hát halld! Azt hiszem, észrevetted 

már, hogy én ezt a Schmiedet ki nem állhatom; 
különösen pedig mióta a jószágigazgató I leiénje szí
vesebben fogadja, mint engem. Ez vérig bosszant s 
azért hívtalak, hogy ezen alkalmatlan ember eltá
volításában segédkezzél.«

— »Hogyan? gróf ur, én általam akarja meg
gyilkoltatni Sehmied urat?«

— »Nem épen gyilkoltatni, István, hanem 
más valami módon eltenni láb alól és én erre a 
gyilkolásnál más, alkalmasabb módot eszeltem ki. 
Figyelj tehát! Holnap rókavadászatot rendezek az 
erdőnek mocsaras, posványos helyén és úgy intéz
zük a hajtást, hogy Sehmied, kit erre meghívok, 
a mocsaras terület legveszedelmesebb helyére jus-

tornya, a II. bizottságnál Tóth István elöl- 
ülése mellett Dráva-Vásárhely részéről.

A szavazás a legnagyobb élénkség, ér
deklődés, sőt izgatottság mellett indult meg 
mindjárt kezdetben s folyt le végig, mert 
mindkét párt a többséggel vélvén rendel
kezni, érzékeny volt a legnagyobb mérték
ben s türelmetlen minden bántalommal 
szemben.

Az első bizottságnál, hol Csáktornya és 
Alsó-Muraköz községei szavaztak, Wlassics állandó előnyben volt. mig a Il-ik előtt, a hol a hegyvidék választói szavaztak le, 
Major volt mindvégig többségben.

Mindamellett a déli 1 és 2 óra közötti 
időpontot kivéve, a mikor Major egy kis 
rekordot nyert, Wlassics állandó előnyben 
volt ellenfelével szemben.

Déli 12 órakor

1 Vlassícsnak 332  
Majornak 236

2 órakor

1 Vlassicsna k 393  
Majornak 376

fél 3 órakor

Wlassicsnak 581 
Majornak 4 5 4

szavazata volt. A hegyvidék leszavazván, 
most már kétségtelennek látszott Wlassics 
Gyula dr. többsége.

Perlak, majd utóbb Szoboticza, Tóth- 
falu határozottan Wlassics részére billentet
ték a mérleget.

Az első bizottságnál 7 óra 20 perczkor 
tűzték ki 8 20 órára a zárórát.

Itt ekkorl Vía ssícsra 663 
Majorra 358

szavazat adatolt be. A második bizottságnál 
ez alatt még folyt a szavazás. S o mikor 
Vullária leszavaztatásával itt is a szavazás 
véget éri. 8 óra 45 perczkor itt is ki lett 
hirdetve a záróra háromnegyed 9 zárórával

A pótszavazásnál csak Csáktornya fej
tett ki nagyobb tevékenységet, melynek pol-

son, hol aztán besüppedve, elveszhet. Ezért hív
talak én, hogy biztosan megtudjam, van-e erdőnk
nek ily mocsaras helye, mert én csak homályosan 
emlékszem ilyenre.«

— »De miért akar méltóságos gróf ur ilyen 
gonoszságot elkövetni ?«

»Hogy miért, mondottam már, de meg 
mi közöd neked ahhoz, hogy én mit és miért cse- 
lekszem, csak mondd van ily hely az erdőben?«

»Van, méltóságos uram, de hát ha azt 
Sehmied ur is ismeri, akkor mit sem méltóztatik 
elérni vele.«

Azt csak bizd rám, majd oda kénysze
rítjük valami módon.«

— »De mielőtt végeznénk, azt mondom neked, 
hogy titok maradjon ez örökre, mert rossz követ
kezményedtől tarthatsz, ha napfényre hozod. Most 
pedig menj s azonnal hívd meg Schmiedet, hogy

I még ma este jöjjön el hozzám, hogy a vadászatra 
vonatkozólag beszélhessünk. Jutalmadról nem feled
kezem meg. Menj! nyergelj lovat, én még estig 
ellovagolok ;iz erdő azon veszedelmes helye felé.«

S az elvetemült lelkű Várnay, mintha leg
tisztább szándéka volna, Sehmied jövendő sírja 
felé lovagolt.

*

A felkelő nap már az erdőben találta a vadá
szokat. Hárman voltak; Várnay, Sehmied és István. 
Rövid előkészületek után megkezdték a hajtást s 
bár az üldözőbe vett rókák sokáig fárasztották a 
vadászokat, még sem sikerült egyet sem elejteniük.

Újból felzavarták őket és pedig a Várna) 
intézkedései folytán a mocsaras helyhez közelebb.

Már jó ideig vágtattak lovasaink a közösen 
üldözőbe vett róka után, de az, úgy látszik, kita*



gárai a reggeli szavazásnál alig is jelent
keztek; különben meglehetős lankadtság vet! 
erőt az egész közönségen, ki volt merülve 
az egész tábor; nyugalommal olvasta min
denki a perczeket, melyeknek lefolyása 
mind közelébb hozta a választás végered
ményét.

Csak a Major-pártnak egyik műveletlen, 
elégületlen. fanatizált töredéke tombolt ez 
alatt, mert sehogy se tudott belenyugodni 
abba, hogy a választásnál ők húzzák a rövi- 
debbet. Beverték az izraelita imaháznak s 
kántori laknak ablakait mind, sőt a tanító
képző-intézeten ]s kitöltötték bosszujokat, a 
melynek szintén egynéhány ablakát be
dobták.

S ez nem volt elég! Karókkal s husán
gokkal fölfegyverkezve jelentek meg a vá
lasztás színhelyén éktelen rivalgással, ugv. 
hogy a katonaság készenlétbe volt kényte
len helyezkedni, hogy a veszélyt még csirá
jában elfojtsa.

Négy suhancz került közülök hurokra, 
a többiek elmenekültek. Az izgatottság akkora 
volt, hogy maguk a papok vetették magu
kat közbe s csititották a tömeget s szólítot
ták föl a szétoszlásra. mire azután csönd lett.

A választás eredményét éjjeli fél 10 
órakor hirdették ki.

IV/assicsraaz I. bizottságnál . 7 3 6  a 11. 4 4 91185
Majorraaz I. bizottságnál 3 7 8  a II. „ 5 8 9

nult vén róka lehetett, mert észrevevén. hogy 
egyenes rohammal semmire sem megy, jobbra- 
balra kezdett futni az űzők elől. Ennek az lett a 
következménye, hogy az üldözők szétoszlottak, inig 
egy tisztáson ismét összejöttek. A róka jó távol
ságban előttük, úgy látszék, pihenni állott meg.

Szélsebesen vágtattak utána bozótokon és 
tüskés bokrokon át, midőn a mocsaras hely nád
jait megpillanták. Várnay vad gyönyörrel nézte, 
hogy Sehmicd mily hevesen vágtat a róka után s 
hogy gonosz tervét a kedvező pillanatban elérhesse: 
hozzá vágtatott, ösztönözte a nádas ielől mutat
kozó róka további üldözésére, inig ő kimerültséget 
színlelt és csak nyargalva követte.

Schmied őrült sebességgel rohant a vad után 
— mint Várnay a remegő Istvánnak monda 
a halálba, inv, Schmied egyszerre megállóit s lova 
megbokrosodva toporzékolt alatta.

Várnay kétségbeesvén terve sikertelenségének 
gondolatára, odavágtatott, hogy újra ösztönözze, 
de alig ért lova a Schmiedének közelébe, annak 
vergődésétől, küzdelmétől megbokrosodott s vadul 
rohant, egyenesen a nádas felé . .. de alig ért a 
nádas széléig, szügyig stilyedl az le az iszapba s 
minél inkább vergődött, annál mélyebben haladt a
sár-fertőbe.

Schmied ezt látván, segítségért sietett. István 
pedig ott maradt. Alig egy óra múlva megérkezett 
a cselédség, kik épen jókor jövének, hogy a grófot 
életveszélyéből kimentsék.

Nem sokáig maradt ez eset után birtokán. 
Még egyszer elment Helénékhez. meghagyta teen
dőit atyjának és mint Schmied legnagyobb tisz
telője távozott birtokáról, hova csak egy év múlva 
tert vissza — Schmied és Belén — a boldog házas
pár meglátogatására. N ag y  F e re n c z

K  Ü L Ö  X  F É  L  É  K .

— Áthelyezés. A vallás- ős közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter F e l m é r i  Albert 
Csáktornyái áll. tanitóképző-intézeti rendes 
tanárt hasonló) minőségben a kolozsvári áll. 
tanítóképző-intézethez helyezte át.

Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi ni. kir. miniszter Z r í n y i  Károly Csák
tornyái áll. polg. isk. tanárt a Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intézethez segédtanárrá ne
vezte ki véglegesen.

—  A polgári iskolák áilamositása. Még
július havában értesültünk arról az örven- 
J detes eseményről, hogy a magas kormány 
által a helybeli polgári fiú- és polgári leány- I iskola államosittattak. Az államosítás végre
hajtásának mikéntjére nézve azonban némi 
eltérések merüllek fel, ezt illetőleg, valamint 
az építés keresztülvitelére nézve uj felterjesz- 
léssel éli a város képviselő-testülete. Erre 
vonatkozólag érkezett le a napokban a kor
mány döntése, mely a város propozicióit tel

je s  egészében elfogadta, s ennek alapján a 
t polgári iskolák államosítása és ez iskoláknak 
modern, fényes, jól berendezett palotában a 
közel jövőben való elhelyezése befejezett 
tény. Az erre vonatkozó miniszteri leirat a 
következőleg hangzik:

Vallás- és közoktatásügyi magyar kir. 
miniszter. 41387. sz. F. é. július 22-én és 
szept hó 4-én 1492. és 1956. sz. a. kelt 
jelentéseire, a vonatkozó közlemények csa
tolása mellett további eljárás végett értesí
tem Nagyságodat, hogy a Csáktornyái áll. 
polg. íiu- és leányiskola elhelyezése czéljá- 
ból emelendő épületre vonatkozó tervvázla
tokat a kivitel alapjául elfogadom. Utasítsa 
a község elöljáróságát, hogy az iskolaépület 
részletes terveit és költségvetését a munka 
megkezdése elöli megvizsgálás és jóváhagyás 
végett hozzám újból terjeszsze föl, a hu to
rokra nézve pedig mielőbb részletes költség- 
vetést mutasson he. Az építés feletti fel
ügyeletet magamnak tartom fenn. A mi a 
szóban levő iskoláknak az 1896/7. tanévre 
való elhelyezését illeti, megengedem, hogy 
a f. é. június hó 19-én 16275. sz. a. kelt 
rendelettel évi hozzájárulás gyanánt meg
állapított 800 Irt összeg az 1896 7-ik tan
évre be ne szolgállassék. illet ve. hogy ezen 
összegből a polg. fiúiskola f  tanévi bér
összege fedeztessék. Az állami polg. leány
iskola 1896 7. tanévi elhelyezésének költsé
geire 600 Irtot egyidejűleg kelt rendelettel a 
Csáktornyái adóhivatalnál folyóvá tettem. 
Eltekintve egyszersmint azon kikötött fel
tételtől, hogy az emelendő épület jókarban 
tartásáról a nagyközség gondoskodjék, ezen 
terhet a kir. kincstár fogja viselni. Budapest. 
1896. október hó 23-án. Wlassics sk. 
Nagyságos dr. Kucsicska Kálmán kir. taná
csos, Zala-vármegyei kir. tanfelügyelő ur
nák. Zala-Egerszegen. —  A másolat hiteles. 
Dr. Buzsicska sk. királyi tanácsos, tanfel
ügyelő. (t\ H.).

—  Dr. Stein Fülöp fővárosi orvos, ki 
két évi kórházi és három évi magánpraxist 
folytatott Budapesten, városunkban letele
pedett.

— Esküvő B e l e c z  Ede mura-szl.- 
mártoni körjegyző f. hó 24-én vezette Bor
iakon oltárhoz özv. Lisziák Ferenczné ked
ves leányát. Ga b r i e l l á t .  Tartós boldogsá
got a fiatal párnak.

—  Eljegyzés. M a n d c I b a u m Ádám 
fiatal iparos Felső-Szemenyéröl, jegyet vál
tott Stöger Albert leányával. Be t t i  kis
asszonynyal, Csáktornyáról.

—  A választások vidékünkön. A l s ó -
Ben d v á n dr. Mandel Pállal (kormánypárti)
szemben 500 szótöbbséggel Marsovszky Endre 
(néppárti) győzött. Le t é n y é n  Bemete 
Géza (nemzetipárti) az eddigi képviselő még 
a szavazás előtt visszalépvén, Pékár Imre 
kormánypártival szemben 605 szavazattöbb
séggel Lepsényi Miklós néppárti választatott 
meg. N a g y - K a n i z s á n  Sziics Miklós 
dr. (kormánypárti) és Zichy Aladár gr. (nép
párti) közöl a többséget az utóbbi nyerte el 
932 szótöbbséggel.

Halálozás. Özv. F i s c h e r  Jakabnét, 
mint részvéttel értesülünk, súlyos csapás 
érte, a mennyiben egyetlen fia, Ede, múlt 
héten Budapesten, 35 éves korában, hosszabb 
betegségeskedés után elhunyt. Nyugodjék 
békében!

Elhalasztott országos vásár. Az alsö-
lendvai országos vásár, melyet október 28-án 
kellett volna megtartani, a képviselő-válasz
tásra való tekintetből november 6-ára halasz
totta el a m. kir. kereskedelmi miniszter.

TŰZ. Október hó 27-én ismét tűz 
volt Alsó-Mihályoveczen. Elégett egy pajta, 
takarmánynyal. A szerencsétlenséget gyer
mekek okozták.

Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :  
Kopjár Ferencz. Szóidat Teréz, Szvacsina 
Teréz. Hepp Teréz, Behojnek Mária. Horváth 
Lukács. Vargha Lukács. —  M e g h a l t a k :  
Laufer Kosina (10 é.), Preski Mihály (8 n.), 
Hancsics Rókus (1 h.), Kozár Ferencz (82 é.), 
Branovics Lajos (1 h.), Jambrovics lgnácz 
(42 é.), Dukics Katalin (84 é.). Mihálincsics 
Balázs (56 é.), Simunka Iván (34 éj, Csrép 
Ferencz (24 éj. —  H á z a s s á g o t  k ö tő t- ' 
t ek:  Stöger Salamon és Funkenstein Anna; 
Bratkovics Nándor és Novak Czeczilia.

Zászlók és diszitések, tekintettel a 
közelgő választásra, a megrendelés vétele 
után nyomban elkészíttetnek és küldetnek. 
Csinos s mindenféle nagyságú zászlók, az 
ország czimerével ellátva a legpompá
sabb kivitelben kaphatók. Jelvények a leg
különfélébb alakokban, a legcsinosabb össze
állítással azonnal elkészíttetnek s bármely 
választókerületre leendő elküldéssel. Tekin
tettel azon újabb intézkedésekre, hogy a 
törvényhatóságok, a közhatóságok zászlói az 
ország czimerével látandók el, azoknak uj 
zászlóik beszerzéseinél különös figyelmébe 
ajánlom régi s jóhirü czégemet: Bisenius 
Karl F. Becs. I. Singerstrasse.

K ö s z ö n e t  n y ilvá  n /tá s

Csáktornya város mélyen tisztelt közönségének!

Midőn Csáktornyáról úgy lehet végleg, de 
talán csak egy időre távozom, elmulaszthatta!! 
kötelességemnek ismerem, a város mélyen tiszteli 
közönségének irányomban tanúsított kegyes párt
fogásáért hálás köszönetéinél nyilvánítani; s egy
szersmind arra kérni, hogy utódomat is, általam 
tapasztalt jóakaratában részesíteni kegyeskedjék.

Ha pedig sorsom felejthetetlen kedves körébe 
újra visszahoz, engedje remélnem, hogy pártfogá
sában, melyet kiérdemelni lesz mindenkor czélom, 
továbbra is kegyes lesz részesíteni.

Csáktornyán, 1896. évi november hó 1-én.
Alázatos szolgájaGrünwald Mór,

kávés.
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Felelős szerkesztő. Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I J Ó Z S E F . Z R Í N Y I  K Á R O L Y .
Kiadó és Uptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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X III. tečaj. Tu Čakovcu, 1896. 1 -ga novembra. Broj 44.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
I me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljs tvo:
Knjižara Fischel Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M E D JIM U R JE
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijed en  jed en k ra t i t o :  vu s va k e  nedelju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4. f,.j 
Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na čet vert leta . . . 1 fit.

Pojedini broji koštaje 10 kr

Obznane se poleg pogodbo 
1 fal računaj 11.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.
Svéde i svétiljke.

Ustavimo se za čas kod rasvjete od 
tekučinah. Več su Rimljani i Grči upotreb- 
Ijavali svétiljke ili lampe, koje bi punili 
uljem, da im dadu svetla, kad ih zapale 
(vužgeju). I vu njihovih lampicah več naha- 
djamo sténj. koji neprestano vleče iz posude 
tuliko ulja, kuliko ga tréba, da gori. Nu vu 
njih još nema drugoga glavnoga déla deneš- 
nje lampe, a to je cilinder. Vu denešnjoj 
kuhinskoj lampi živi još zadnji ostanjki 
one stari rimske i grčke lampice. Vu njoj 
dolazi na vrh sténja čistoga ugljika vnogo, 
a zraka malo, zato ugljik slabo izgori, pla
men je temen i biče vnogo sadjah. Vse do 
pod konec prošloga véka rabili su ljudi 
ovakove lampe za rasvjelu svojih domov, 
samo kaj bi sténju davali druge oblike, 
najprije oblik vuzkog štapiča. a kesneše 
oblik široke vrpce, kaki se i denes upotreb- 
ljuje. Ovaj bi sténj još dizali i spuščali vu 
lampicu uz pomoč zubatoga kola. —  Stop- 
ram Ijela 1786. vpelal je grof Arni Argand 
veliku novotariju vu stenju za lampe: napravil 
je sténj šuplji i okrugel. Tim je postigel, da 
je zrak iz vana i iznutra obilno tekel k 
onom mjestu, gde plamen gori, i s toga je 
plamen bil vnogo svetleši, To su glasovite 
Argandovc lampe, koje su vu gospodskih 
hižah upclrebljavali još oko polovice našega 
véka. Zvali su ih još i »lampe sa dvojvrst- 
nom strujom zraka.«

Pristup se zraka k plamenu u velike 
povečava, ako se na plamen nasadi »staklo

j za promahu« ili poznati »cilinder«, koji je 
za plamen lampe od prilike ono isto, kaj 
je za ogenj vu naših pečih dimnjak. Obrel 
je taj cilinder Francuz, apotekar vu Parizu 
Quinquet (čitaj Kinke), i taj je prvi cilinder 
bil zevsema ravna staklena cév. vu kojoj je 
gorel plamen lampe, Zakaj je bil cilinder 
bil dober? Najprije je čuval plamen od 
treptanja i nihanja koje bi izvodilo gibanje 
zraka, a onda postaje vu njemu i stalna 
struja zraka: vu cilindru se ugrije jako zrak 
nad plamenom, postaje lakši pak se diže 

;u vis, a na njegovo mésto struji odozvol 
neprestano drugi zrak vu cilinder. Vnogo 

! više zraka i to uvjek frižkoga pristupa k 
! plamenu i plamen postaje vnogo svčtleši. 
Tako postadoše tečajem našega véka vse 
savršenije lampe sa cilindrima: spominjemo 
samo po imenu: astralnu lampu od Fran- 
cuza Ronliera iz godine 1809. Carcelovu 
lampu iz 1800. i »rcgulateur ili moderateur 
lampu od FrancuzaFranchota« (čitaj :Franšo-a) 
iz godine 1887. Vu svetionicih morskih rabe 
još i denes ovakove moderateur-lampe sa 
okrugljim sténjem, ali njih od 6 komada, 
jeden širši od drugoga. —  Vu vsili ovili 
svjetiljkah rabili su ulje, koje se dobiva iz 
sjemena repice. Oko godine 1860. stopram 
pojavil se je petróleum, ar su vu ono doba 
našli prvi obilni zviranjek petroleja vu 
Ameriki. S toga pripominjemo orde stopram 
toliko, da je petrolej postal iz kamenog 
vugljena, da vnogo brže izlapljuje od ulja, 
pa se zato lakše zapah, ali je veča pogibelj 
od njega. Zbog nevugodnoga mirisa i sbog

pogibelji ognja morala se je sada lampa 
za petrolej drugačije graditi: posuda sa 
uljem morala je biti šlo dalja od plamena
i dobro zatvorena, da so nevužge ves pet
rolej vu posuoi najednoč i lampu nerazmrska. 
Petrolej daje ljepo i jako svjetlo vu lampi, 
ali treba na njega osobito paziti: pristupanje 
zraka k plamenu Ireba veoma pomno rav
nati šarafom i dobrim cilindrom i lampu 
treba pomno čistili. Danas je na célom 
svetu petrolejska lampa glavno vrelo umjehie 
rasvjete vu liižah i na vulicah, pak gotovo 
nema nikoga medju naobraženimi narodi, 
gdo nebi znal za petrolejske lampu.

Nu odkad su se ljudi vu velikoj vno- 
žini stali - * 1- ne na svoju basen -  sakup- 
Ijati vu velikih varoših, odkinuvši se od 
svoje grude zemlje, koja ib je najmirije i 
najsigurnije branila, pak su pošli za udob: 
nijim - tobože životom, služiti si svakidašnji 
kruh radom svojih mišica, prestal je vu lih 
gradovih blagi mir nočni i vse je više rasla 
potreba, da se fabrike. veliki pijači, cčle 
vulice a i liiže raz jetiju ju po célé noči 
tako j iko. da ne hude neprilike nočnomu 
radii i prometu. Rasvjeta se petrolejska 
pukazala preskopa i preslaba za te svrhe. 
Iz onih je prilikah nikla pomali nova rasvjeta 
vu varoših. koja se občeno denes zove 
»plinska rasvjeta« i ona je uzrok, kaj v ulice 
gradske sprani selskili imadu na večer oso- 
biti čar za stranjskoga. Podjimo joj za čas 
t ragom! Več je prije 200 godina Recher 
kamenu vugljen hitil vit dobro zatvorenu 
posudu (retortu) i onda ga vu njoj

Z A B A V A

Bečke naredbe.

Rečko varaško poglavarstvo (magistral) 
zna po negda izdali stroge naredbe, koje bi 
toliož na dobro občinstva, na dobro cieloga 
varaša služiti imele. Baš tak, kak se i od 
varoškog poglavarstva u Čakovcu, u Kanizsi 
i drugod takove naredbe izdavaju, koje se 
onda ili zvršavaju ili zanemaraju. Tak se 
naj me u Beču izdaje stroga naredba, da se 
hodniki pred hižami imadu po zimi, kad je 
ledeno, pieskom ili pepelom ili pilinjem po
sipavati, za da mirno prolažeči se nepoškliznu 
i nepadnu, a u listu, da se imadu rečeni 
hodniki dva krat na dan vodom poškropiti, 
radi prašine. Takove naredbe se i drugod 
izdavaju i takove naredbe se svake godine 
ponavljaju u Beču marljivo izdavati, u 
Čakovcu se takove naredbe takodjer marljivo 
svake godine izdavaju, ali Beču se rečene 
naredbe i svake godine marljivo —  nczvr- 
šavaju, a u Čakovcu i drugod se takodjer 
neizvršavaju, jer to več tak leži u naravi 
občinstva, da najradje sve suprotivno dela.

Ovak je danas, ovak je bilo prije i valjda 
j če ostat ii nadalje.

Pokojni cesar Franc I-i (died našega 
današnjega premilostivnoga kralja) je to 
dobro znal, baš tak. kak svaki njegov pod- 

i ložnik, pak je jednoč radi tog izdavanja 
naredbah i neizpu nji vanja istih se baš šalno 
izrazil.

Bilo je godine 181*2., kad je bečko 
varaško poglavarstvo izdalo strogu naredbu, 
po kojoj je bilo svitu Stanovnikom, koji su 
golube držali, stroge prepovedano, da isle 
nesmeju okolo proste leteti puščati, več da 
je imadu u golubinjakib zalvorene držati. 
Razlog tomu zakonu je bil taj: golubi tobož 
na krovih morta od črepa draplu, črep 
onda postane klimavi te pada iz krovov, a 
na taj način bi mogel i lakov padaj uči črep 
kojemu mirno kuče idučemu na glavu 
opasti te ga znatno ozliediti, ili ako nebi 
na glavi slučajno imal tulca, škrljaka cilin- 
dera, dapače i ubiti.

Poznalo pak je, da je pokojni cesar 
Francljubil vrlo golube te ih je imal i na stotine 
u svojem vrtu na bašti, skojimi je imal 
veliko veselje, kad su okolo zlelavali i kad 
je  je njihov dvornik, nieki Antoine branil,

dapače i sam cesar je znal iduči u vrt, u 
žep vzeti pšenicu ili kuruzu, koju im je 
onda hital i tim veliku zabavu imal, jer 
kad se je vrtu približaval, poznali su dobro 
golubi toga dobroga gospodina, te su ga 
iz dal°ka obletavali, a nekoji, koji su več 
duže bili u golubinjaku. postali sil Ink 
smieli. da mu se je i gde koj znal na rame 
sesti te pruženu pšenicu iz ruke zobati. Ova 
nedužna zabadava dakako da je cesara 
osobito veselila, te se samo po sebi razmeva, 
da ga je vrlo iznenadilo, kad je dva dni 
poslie prije rečene varaškog p o g la va rs tva  
naredbe išel u vrt, spunemi žepi pšenice i 
kuruze, pohoditi svoje golube, a niti mu je 
koj naproti doletel, niti je i samo jednoga 
u vrlu letečega našel.

»Antoine!« —  zazove vrtlara i dvornika 
golobov —  »kaj je to, ja nigde nevidini 
moje golube, kam su dospieli?«

»Prosim Vraše Veličanstvo« — odgovori 
—  »varaško poglavarstvo je izdalo nareobu,
kojom se strogo prepoveda golube oko o 
pustiti leteti, pak su sad svi u svojih go m 
binjakih zatvoreni, za da nebude nikakovi 
neprilikah « . •

»Ati, kaj još ne« —  odgovori u svoj J
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ognju grijal. Iz posude je stal izlaziti neka- 
kov plin. kak naš zrak; nije ga mogel doduše 
videti, ali ga je osjetil po nevugodnom 
vonju i kad mu je primeknul ognja zapalil 
se je taj plin i gorel je veoma Ijepim pla
menom. dok je god iz posude izlazilo toga 
plina. Dal mu je ime lilozofički plin i 
od onoga su vremena neprestance smišljali. 
kako bi mogli Ijepi plamen toga lilozolie- 
koga plina« upotrebiti za rasvetljivanje 
gradova i luža. —  No stopram vu rukama 
poduzetnoga Moravca Win zeni iz Znojma 
stao se je »plin« širili po Evropi. Godine 
1810. ustrojil je vu Englezkoj prvo družtvo, 
da ovaj »rasvjetni plin« vu veliko proizvodi 
iz kamenog vugljena. Godine 1811. dne 1. 
aprila zasjale su prvi put vulire Londona 
vu plinskom svjetlu, ljeta 1820. vulice Pa
riza, Ijeta 1820. vulice Berlina, a Beč 
rasvetljuje plinom svoje vulice stalno stop
ram od Ijeta 1840. Zagreb se rasvjetljjne 
plinom od oktobra Ijeta 1808. Danas se vu 
gradovih rasvjetni plin več vu ogromnnoj 
vnožini proizvodi i troši za rasvjetu vulicah 
i hižah. Sam London troši ga na godinu 
10 milijuna kubičnih englezkih stopa.

Ta se ogromna vnožina plina proizvodi 
vu vsakom varašu (gradu) vu posebnoi lab- 
riki, koja se zove »fabrika plina ili plinarn* 
i navadno jé na kraj grada. Tu ga dobiva j n 
iz kamenog vugljena. drva. treseti. ulja, 
smole, ostatkov masti i. I. d. Vu vsili lih 
stvarih ima ga dosta, ali nije čist. Kad su 
ga grijanjem tih tvari vu posebnim cijevima 
isterali, oeiste ga najprije i odvedu vu 
posebne ogromne posude od lima (gazometre), 
iz kojih ga po volji mogu puštati vu pod- 
Z'inue željezne cévi, koje vode plin na ono 
mjesto, gde ga trebaju. Te se cevi polažu 
1 2 metra pod zemlju i onda vode uz
zidove hižah vu pojedine sobe. a na kraju 
je vsake cévi žižak (Brenner) zatvoren 
navadno pipcem. Cim otvoriš pipac. čuješ 
kako iz žiška teče nevidljivi plin: primekni 
mu go reč u šibicu, plin če se s mesta vuž- 
gati i pred tobom se stvori Ijepi, velik i 
svetel plamen, kud i kamo jakši od petro- 
lejskoga Netrebaš li više plamena jednostavno 
zakreneš pipac. i plamen se je vgasil. Ljudi 
se vu gradu po toni gotovo nikaj nemoraju 
brinuti oko svojih svetiljkah, oko plamena

navadnoj dobroti cesar —  »kaj nezna.š, kaj 
ljudi o takovih naredbah vele V To su bečke 
naredbe, tak vele, one samo valjaju od 
dvanajste pak do jedne ure. Ta naredim 
je prije dva dana izdana, ona več danas 
nevalja. Pusti ti moje siromaške golube van, 
nek okolo lete. eni je golub ptica, c čoviek. 
koj ptiču zapira, je čoviek bez srdca, jer 
ptica vaui na prostoru je i zdravija i vcse- 
lija i liepšc pieva, negoli u zatvoru. Pusti 
li nje samo van, nek zletavaju okolo, a 
a ko bu varuško poglavarstvo proti tomu 
mrmlalo, ja rečem dobru rieč načelniku, 
pak bu on opet dopustil, da budu golubi 
sloboduo okolo zletavali.«

Ncizpražnjivi telečak.

Za vrieme lietošnjih manevrov je u 
jedno miesto došavši general pregledal svu 
°nde ležeču vojsku, te je i u to ime morala 
»e na velikom spašniku izvan miesta posta
viti u redove, polag kojih je general prohadjal 
i na to rekuč svakoga pojedinoga soldata 
na oko vzel Zalim je pričel odmah onde 
na miestu officirom razlagati hasén manev

nema nili staklenoga cilindra, koji bi mogel 
puknuli. Samo se prijaviš tabriki plina, da 
želiš vu svojoj luži imati rasvjetu sa plinom. 
Fabrika sama dovede sve cčvi vu tvoju 
bižu, ponamjesti ili vu sobah i ganjkih, kak 
želiš, i ti imaš vu vsako doba dana i noči 
Ijepo svetlo, koliko hočeš! Nije h Ijepo 
va roški m ljudem?

(Drugi put dalje).

K A J  J E  X 0 Y 0 G A  ?

Zbiranje ors. ablegatah.
Vu naši varmegjiji su prošlu srčdu 

zbirali orsačke ablegate. Kandidirani su bili 
vu Čakovcu dr. Wtassics i dr. Major, vu 
Lendavi dr. Mandel i M írsowszky, vu Letenyi 
dr. Pékár. Remete i Lepsényi. Izebrani su 
vu Čakovcu dr. Wtassics Gyula minister, 
koj je 258 vohunov više dobil, kak dr. 
Major; vu Lendavi izoliran je Marsovszkv, 
a vu Letenyi Lepsényi. Dr. Majora su vu 
Szombathelyi! izebrali za ablegata.

Polaganje zaključnog kamena vu pravosudnoj 
palači vu Budimpešti.

Oktobra 20. ob 11 vuri pred poldan 
položen je vu Budimpešti zaključni kamen 
no voj pravosudnoj palači, vu kojoj če se 
smjestiti kr. kurija, kr tabula i državno 
nadodvjetničtvo. Njegovo Veličanstvo sl iglo 
j(* v u oz n a čemi vuru pa biču, gde ga je 
dočekal minister pravosudja Erdélyi s osta
limi odličnici i odpraljl na tribinu. Nakon 
pozdrava Njegovo je Veličanstvo odgovorilo, 
da se je radostno odazvalo zamolbi da 
položi zaključni kamen ovoj palači. Magjar- 
sko sodstvo vazda se je odlikovalo svojom 
čistočom i pravednošču, pak se Nj. Veličan
stvo. nada, da če tako i vu buduče biti, Uz 
burno klicanje krapu, pročitana je za tim 
izprava i gradnji palače, koju su podpisali 
uz Nj. Veličanstvo vsi nazočni prezeši, mi
nistri i visoki funkcionari. ter je izprava 
uzidana vu zaključni kamen. Kralj je udario 
po kameno čekičem tri puta, čime je cere

rov, te kak su manevri prava škola za 
ozbiljni ral i kak moraju toni slučaju sebi 
povierne soldate k-eilja voditi. Iza toga dok 
je to dosadno predavanje trpelo, morali su 

i soldati na vručini sunca u redovih mirno 
sl ati te se na lo rekuč onak podpuno oble
čeni i zakopčani kuhati i peči. Konačno 
je bil i tomu razlaganju konec i general 
projde još jedan kral redove postavljenih 
Soldatov. Na jedan krat postane pred jed- 
nom kompanijom te je svojim oštrim gene
ralskim okom pregledava. Soldati stoje kak 
zid jednako i mirno.

»Stupi van iz reda!« —  veli general 
jednomu infanteristu —  »jeli imaš svoj 
telečak po reguli svim potrebitim napunjen, 
kak je to propisano ?«

»Imam, Vraša excellencija!« — odgovori 
ov, dočim izstupi iz reda te se pred gene
ralom postavi kak svieča.

Metni anda telečak na zemlju, te mi 
pokaži kefu za blato iz cipelah kefati« —  
veli general.

Soldat, koj je telečak a pred se na zemlju 
spuslil. odpre ga i iz vadi iz njega potre- 
buvanu kefu, te ju pokaže generalu.

monija završena. Za tim su kralju predstavljeni 
graditelji i osobe koje su radilč kod gradnje, 
ter je napokon razgledana nova palača.

Vu Budimpešti. 20. oktobra.
Bo vési ima iz Breznice i Erdőköz, 

inscenirala je pučka stranka pučka stranka 
ondi formalni pokolj. Kandidat pučke stranke 
Jožef Burján znal je, da če kandidat 
liberalne stranke programih govor držati, 
pak je došel u isto vrčme vu Bries, kam 
je plebanoš Martinček proz znanja oblasti 
dopeljal 4 do 500 ljudih iz Erddkoža, mjesta, 
vu kojem ima samo 54 izbornika. Ljudi su 
sa svojim kandidatom unatoč žandarima 
provalili vu Brier, ter su navalili na tamoš- 
nje izbornike sa količi obkolivši neoružane 
izbornike vu oštariji. Na to su počeli kamenje 
bi lati na obloke i počeli su se groziti, da 
budu vužgali varaša. Oblast je konačno 
morala pozvati vojničtvo, koje je (100 Sol
datov) okolo 9 vuri na večer stiglo. Medjutim 
su Erdőközani, čuvši, da dohadja vojska, 
žurili se vu svoje selo i domaj napali žan- 
darsku postaj n. koja je došla vu tako kritičan 
položaj, da je morala strčljati na ljudstvo.

Iz Banske Bistrice javljaju, da je kod 
zadnjeg sukoba vu Erdőközu slreljena jedna 
15. Ijet stara djevojka, 12 osobah težko 
ranjeno, 18 lehko ranjeni. Bučanstvo je 
bolelo jurišati na oružničku kasarnu, —  
onda je pridošlo vojničtvo — i stréljalo.

Vezda je vu Erdőközu proglašena neka 
vrst obsadnog stanja. Ob 5 vur na večer 
več nigdo nesme na vulicu. a ob 8 vuri 
moraju bi vse sveče vgašnjene.

Zaključak milenijske izložbe.
Zaključak milenijske izložbe vu Budim

pešti oba viti če se 8. novembra ob 5. vuri 
po poldan. Minister trgovine, kakti predsjednik 
zemaljskog izložbenog povjerenstva preglasiti 
če izložbu zaključenom.

Vjenčanje nasljednog velevojvode Oldenburžkog.
Vu Schverinu vjenčal se je 24. oktobra 

pred poldan nasljedni velevojvoda Olden- 
buržki Fridrik August s princesom Elisabetom 
Mecklenburg-Schverinskom. Vjenčanjeje obavil 
dvorski prodikator Wolf. Medju svatovi bil

»Dobro!« veli ov — -sad mi pokaži 
kefu za čižme biksati!«

Soldal metne onu prvu u telečak i 
z vadi drugu, za biksati te ju pokazavši 
generalu veli: »ovde je!«

»Dobro, sad mi pokaži kefu za opravu 
snažiti!«

Soldal opet metne kefu za biksanje 
natrag u telečak i zvadi iz njega zahtievanu 
za opravu čistili, koju pokaže generalu 
riečmi: »Ovde je, njih excellencija*.

General je bil posve zadovoljan nad 
točnostjum soldata; na jedan krat se sóidat 
još jedan kral prigne, zvadi iz telečaka još 
jedmi, čet vrtu, kefu, te ju pokaže generalu, 
koj, buduč, da mu nije bilo poznato, da bi 
soldal moral četiri kefe u svom telečaku 
imati, osupnjen zapita: »Je a kakova je to 
kefa ?«

»To je kefa u rezervi« —  odgovori
solda!.. —

Kapitanu i ostalim blizu stoječim offi
cirom su pričeli lasi u višak rasti, jer oni 
su opazili, da je taj nesrečni čoviek, onim 
ravnodušnim licem, koje samo more naj- 
pravičneši ovoga svieta kazati, svaki krat 
jednu te istu kefu pokazival, a sad si je







7103/1896. tik. sz.
Viszárverési kérvénye az alsó-muraközi 

takarékpénztár részvény-társaságnak Schulz 
Sándor ellen.

Végzés.
A kérelemnek helye lévén, a viszárve- 

rés elrendeltetik s a kérvény költségei 6 Írt
ban megállapittatnak. Egyúttal kibocsáttatik 
az a következő

Viszárverési hirdetmény
A perlaki kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság által közhírré tétetik, miszerint az 
alsó-lendvai takarékpénztár r.-t végrehajtat
nak Loncsarics Ignácz és társai elleni 200 frt 
tőke, ennek 1894. julius 23. napjától járó 
8%  kamatai 31 frt 80 kr. per és végre
hajtási, 10 frt 20 kr. ingó végrehajtás foga- 
natositási, 10 frt árverés kérelmi költségek 
behajtása végett a nagykanizsai kir. törvény
szék (perlaki kir. jbiróság) területén levő 
a draskoveczi 180. sz. tjkvben foglalt f  225. 
hrsz. Loncsarics Ignácz, György, Ilona és 
kisk. Loncsarics Iván nevén álló ingatlan 
29 frt becsértékben az 1881. évi LX. t-cz. 
156. §-a pontja alapján egészben, ugyanazon 
tljkvben ugyanazok nevén f  240. hrsz. a. ingat
lan 40 frt becsértékben a már hivatkozott 
törvényszakasz alapján egészben, ugyanazon 
tljkvben 316. hrsz. a. ugyanazok nevén álló 
ingatlan u. a. §. alapján 31 frt becsérték
ben egészben, u. a. tljkvben f. 2006. hrsz. 
a. ugyanazok nevén álló ingatlan ugyan
azon §. alapján 160 frt becsértékben egész
ben, u. a. tljkvben 2054. hrsz. a. ugyanazok 
nevén álló ingatlan u. a. §. alapján 17 frt 
becsértékben egészben, u. a. tljkvben 2079. 
hrsz. a. ugyanazok nevén álló ingatlan u. a.
§. alapján 17 frt becsértékben egészben u. a. 
tljkvben 2099. hrsz. a. ugyanazok nevén 
álló ingatlan u. a. §. alapján 89. frt becs
értékben egészben, u. a. tljvben 2177. hrsz. i 
a. ugyanazok nevén álló ingatlan u. a. §. < 
alapján 5 frt becsértékben, végül u. a. tljkv- i 
ben 2290. hrsz. a. ugyanazok nevén álló < 
ingatlan u. a. §. alapján 55 frt becsértékben < 
egészben Draskovecz község házánál <

1S96. é v i n o vem b e r h ó  20. n a p iá n  < 
d. e. ÍO  é r a k o r

Schulcz Sándor árverési vevő költségére és < 
veszélyére Csesznék József felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közben jöttével megtartandó < 
nyilvános árverésen elfognak adatni.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy- < 
idejüleg megállapított árverési feltételek a i 
perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál és < 
Draskovecz község elöljáróságánál a hivatalos < 
órák alatt megtekinthető. <

Kir. járásbíróság mint telekvi hatóság. < 
Perlak. 1896. évi szeptember hő 19-én. 
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B é r b e a d a n d ó !  ‘
Wiesmansdorfban posta: Szt.-Nikolai (Fridau \< 
mellett) egy la k h á z  a benne levő 4

vegyes- és g a b o n a k e re s k e d é s s e l
1H97. Január 1 - tő i  bé rb ea d a n d ó . ,

A házban szép  la k á s o n  k ív ü l * 
g a b on a  ra k tá ra k  és b o rp in c z e  van, 4 
továbbá nagy k e r t •

Bővebbet a kiadóhivatal.
627 1— 1 ^

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK,
m in d é n n e in e ,  h á z i n y i lv á n o s ,  m e z ő g a z -  I I I  legújabb javított r e n d s z e r ű  tizedes 
d a s á g i é s  ip a r c z é lo k r a .  százados é s  hídmérlegek fá i t ó l  é s  v a s -

mt r n  a  I r c i  / i t  b ő i ,  k e r e s k e d e lm i  k ö z le k e d é s i ,  g y á r i ,  m e z ő g a z -
u  ím u  iv & * i  u  .  d a s á g i  é s  ip a r i  c z é lo k r a .  Embermérlegek, mérle-

cn B o w e r - B a r f f - f é l e  s z a b a d a lm a z o t t  in o x y d á lá s i  gek házi használatra, barommérlegek.
£  m ó d s z e r  s z e r in t  in o x id á l t  s z iv a t t y ú k  r o z s d a  C o m m a n d i t - t á r s a s á g  szivattyú é s  mérleg- 

e l le n  v é d v e .  gyártása.
I ,  Á r je g y z é k e k  ^  p i n i / r u c  U / i o n  ' •  " a l l f i s c h g a s s a  14 . s z .
cl in g y e n  é s  b é r m e n tv e .  I f i  Ü  A  11 I L H O , II I 0 I I .  S é h w a r z e n b e r g s t r a s s e  6 . s z .

«  i j  $

| Az „A g rá ria “ §
bankforgalmi intézet

É tg  (a hollandi hitelbank vezérképviselösége) $
C f  Budapest, Kerepesi-ut 73. I ®

^  Fennálló jelzálog! kölcsönök bélyeg- és illetékmentes w  

^  konvertálását és pedig földbirtokra 3- és fél- 4°|0-os, egész W  
BC 60 évi törlesztéses kölcsönökre elvállal és ezek. valamint 
*}►  uj kölcsönök elnyerése iránt levélbeli tudakozódásokra és 
M  minden megkívánt felvilágosítással szolgál. m

2000  írton  alóli ügyletek ez idő szerin t el nem  v r  

8F 609 fogad tatnak. &—* &

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

f m o o o o m m o m m m  1
|  Jeizálog-kölcsönöket
I  földbirtokra 37i®V házakra 4*/,%, f i  

\ másnemű ingatlanokra 5° 0 mellett i 

l legmagasabb összegekben ajánlunk. 1 

! E kölcsönök konevertálásuknál ( 

l bélyeg- és illetékmentességet él- . 

I veznek. |

Erdőkihasználások, birtok- 
I parczellázások átvétele. Birto- , 
I kok szövetkezeteknek hosszú f i  

lefizetési tartamra etadatnak. 1
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