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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

Kiadóhivatal :
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelen ik  h e te n k m t egyszer: vasárnap . Nyiittér petitsora20 mi.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Emléktáblát Zrínyinek!
Zrínyi Miklós, a költő emlékét hálás 

szívvel őrzi a nemzet kegyelete! Nagy volt 
ö mint hadvezér, nagy. mint költő s főkép 
nagy. mint hazafi! »Nem mindennapi ember 
ez C — mondja az akkori krónikás. »Mint 
alig liz éves követte atyját a csaták hevébe: 
mint tizennégy éves főlovásznagy volt; még 
harminez éves sincs s a legfőbb hivatalok 
egyikél (a horvát báni méltóságot) viseli: 
udvara tele lelkes fiatalsággal, mely öt iste
níti, s boldog, ha zászlói alalt teheti első 
hadmerényét <

Zrínyi Miklós a költő életének java ré
szét Csáktornyán s vidékén töltötte. Itt irta 
irodalmunk egyik epochális művél: a Zri- 
nyiászt. s innen indult seregével verni a tö
rököl. kinnek valóságos réme volt. — »Mo
csarak és vízcsatornák közepette emelkedett 
a büszke ősi lak. melynek csak a helység 
felőli oldala volt száraz földön.« E roppant 
faltömeg — mondja a krónikás — agg tor
nyaival. a körűié keritkezö gyönyörű kerttel 
s lág uvarral oly erőben s védelmi állapot
ban voll, hogy a török bármily váratlan 
megrohanása lakóit aggodalomba nem hoz- 
hatá.«

A Zrinviék alapították meg városunkat, 
ők adományoztak neki szabadalmakat s maga 
a köllö erősítette meg azokat, a mint a 
Csáktornyái városházán kegyelettel őrzött 
adománylevelekből s okiratokból kitűnik. 
Nincs Muraközben egyetlen község, a hol 
Zrínyinek birtokai ne lettek volna, s nincs 
község, melybe Zrínyi hazaszeretetének a 
fénye be nem hatolt volna. Muraköz plé
bániainak a túlnyomó részét a Zrínyiek 
alapították. Ha valaki hálával tartozik 
a Zrínyiek s közöttük a nagy költő em
lékének. akkor első sorban Csáktornya 
s Muraköz az, mert e városnak és vidéké
nek összes dicsősége s hírneve a Zrínyiek 
telteihez s nevéhez fűződik. Volt idő. a mi
kor nemcsak a haza s a nemzet, de Európa 
figyelme Csáktornyára, Muraközre s annak 
nagynevű tulajdonosára irányult.

S mégis! Zrínyinek semmiféle látható 
emléke nincs minálunk, melyei a város és 
a vidék közönsége emelt volna. Egyedül a 
derék honleány, Pignatelli Marianna grófnő 
állal a zrinyifalvai erdőben felállított emlék
oszlop mutatja azt a szomorú helyet, ahol 
a nagy költőt a vadkan megölte. Lapunk 
által 15 évvel ezelőtt s most nemrég Csák
tornya város bírája által megpedittetett az 
eszme, hogy dicső nevű löldinknek. Zrínyi 
Miklósnak a költőnek városunk egyik terén 
emlékszobrot állítsunk fel. De az eszme 
megpenditésén kívül semmi sem történt eb
ben az ügyben. A terv ebben a formájában 
nem is vihető ki egyhamarjában ! Mert bár
milyen nagy legyen is városunk és vidé

künk hazafias közönségének lelkesedése, de 
ereje nem elég nagy ahhoz, hogy Zrínyi 
Miklós nagy nevéhez méltó szobrot a maga 
erejéből állíthasson ! A magyar nemzet ösz- 
szeségéhez pedig nem fordulhatunk a jelen 
időben, mert a haza nagyközönségének ál
dozatkészsége úgyis minden irányban igénybe 
van véve más nagyjai emlékére tett adako
zások állal. Hagyjuk tehát a Csáktornyán 
emelendő Zrinyi-szobor tervének kérészi ül- 
vilelét szebb, jobb s alkalmasabb időkre, 
bízzuk annak (elállítását a nagy magyar 
nemzetre. De reánk, most itt élő nemzedékre 
egy kötelesség mégis vár. S ez az. hogy 
Z r í n y i  M i k l ó s  m ű k ö d é s i  h e ly é  t. 
a Z r í n y i  v á r a t  d í s z í t s ü k  fel  e m- 
1 é k t á b 1 á v a 1! Legyen ez az emléktábla 
bizonysága a mi hazafias lelkesedésünknek! 
Legyen bizonyítéka annak, hogy Csáktor
nyának és vidékének jelen nemzedéke tőle 
telhetőleg igyekezett leróni a nagy költő 
emléke iránt érzett kegyeletének és hazafiui 
kötelességének adóját!

A szükséges összeg csakhamar össze 
fog gyűlni s az emléktábla fel fog állíttatni! 
Adakozásra hívjuk fel tehát Csáktornyának 
s a Muraköznek hazafias közönségét, a mu
raközi népet, az asztaltársaságokat, a kártya- 
asztalokat, a takarékpénztárakat, az egylete
ket, társasköröket, távol lakó földieinket. 
egyeseket s mindenkit, a kinek az ügy szi
vén fekszik. Vegye ki részét a nagy költő s 
hadvezér iránt érzett hazafiui kegyelet adó
jából vidékünk minden állású és foglalko
zású lakosa!

A perlaki és dráva-egyházi Gáspárits- 
emlék költségeit másfél év alatt adta össze 
Muraköz hazafias közönsége és töldmivelő 
népe. Zrínyi emléktáblájára előbb össze fog 
gyűlni a szükséges összeg. Egy év múlva a 
Zrínyi vár falán fog díszelegni vái ősünk s 
vidékünk most élő nemzedékének hazafiui 
érzéséből emelt emléktábla!

Gyakran zarándokolnak idegenek Csák
tornyára, hogy városunk országos neveze
tességét, a Zrínyi várat megtekintsék. Mennyi
vel nagyobb volna megelégedésük, ha e vár 
falába illesztett emléktáblán a Zrínyiek jel
mondását: »Sors hona nihil aliud!« s a 
hazafiui kegyeletnek pár sorát olvashatnák!

S mi újra s újra hangoztatjuk, hogy 
Csáktornya s Muraköz közönségének mielőbb 
fel kell állítania emléktábláját annak a nagy 
hazafinak, a kinek a neve össze van forrva 
Muraköznek a történetével s régi dicsőségé
vel, s a ki Csáktornyának s Muraköznek a 
a magyar nemzet történetében örök időkre 
oly sok szép és dicső lapot biztosított.

Felhívjuk Csáktornya érdemes hiráját, 
hogy vegye kezébe az ügyet, körözzön egy 
ivet a varos polgárai között, mi pedig fel- 
szóllitunk minden muraközit, különösen pe
dig a fötisztelendő lelkészi, a l. jegyzői és

tanítói kart. hogy a nép között gyűjtést ren
dezzenek nyilvános összejöveteleken, lako
dalmakon, magyarázzák meg a népnek, hogy 
miről van a szó, hogy úgy, mint a Gáspá- 
rits emlékoszlopnál láttuk, legyen minden
ki részes a Zrínyi emléktábla felállításá
nak az érdemeiben !

Felhívásunk Ikalmából t. olvasóinknak 
figyelmébe ajánljuk t. munkatársunknak a 
Zrínyi életéről irt alábbi soroait.

M argitai József.

Gróf Zrínyi Miklós a költő emlékezete.
(Több hit«‘S kútfő nyomán: Brauner Lajos-

A sárguló levelek évszakában, lombhullató 
ősznek idején, midőn a szép természet is levetette 
tengernyi virággal hímzett köntösét és lassú hal
doklással hullott az enyészet öleiŐ karjaiba: IGGi. 
november hó 18 án omlott vére nemzetünk azon 
nagy férfiénak, ki inig élt, karddal és lanttal szol
gálta a hazát.

A mull év nov. 18-án volt 23G-ik évfordulója 
azon gyászos emlékezetű napnak, midőn gróf Zrí
nyi Miklós, kora legnagyobb magyarja, jeles köl
tője és írója, európai jelentőségű egyénisége itt, a 
szép Muraköznek egyik erdejében kilehelte nemes 
lelkét. Nem a ha rcz mezőn, hol annyiszor kereste 
a halált, hunyt el a csaták hőse. De a zugó, mély 
erdőben:

»Angyali légió ott azonnal leszáll,
Dicsérik az istent hangos muzsikával,
Gábriel bán lelkét kél tized magával
Földről felemeli gyönyörű szárnyával.«

*
Nincs Muraköznek egy talpalatnyi helya, mely 

az ő fáradhatatlan tevékenysége, munkás élete és
nagyságára ne emlékeztetne.

Hiszen mindennap láthatjuk Csáktornyán az 
ősi Zrinyi-várat, melyet ő megszentelt. All még a 
kis imaház, melyben ő annyiszor fohászkodott a 
magyarok Istenéhez, hogy ne hagyja el árva ha
zánkat Nincs messze tőlünk az a történelmi ne
vezetességű hely, a zrinyifalvai (kursáneczi) erdő, 
hol az ő nemes szive a fenevad küzdelmeiben 
megszűnt dobogni. Még állanak az óriási tölgyek, 
melyeknek viharedzett koronái mintegy szem- 
födéllel borítják be a rémes helyet. E tölgyek vol
tak néma tanúi ama rettenetes küzdelemnek, mely 
gyászba boritá a magyar hazát. A Dráva mélubús 
morgása még most is hallatszik, mely mintha csak 
érezné a gyászt, sietve rohan tovább ama szo
morú helyről. A helyet — hol a borzasztó kata
sztrófa történt — most még csak egy emlékkő 
jelöli, mely fenkölt lelkű grófunk gondoskodásának 
a tárgya, de vájjon a jövőben az emlék gondozá
sával fognak-e mindig törődni ? . . . s igy részint 
az idő kérlelhetetlen vasfoga, részint pedig a Dráva 
folyó sebes árja nem emészti-e, nem mossa-e el 
azt is, s lessz-e majd az utókor előtt intőjel, mely 
mintegy figyelmezteti a vándort, hogy megemelje 
kalapját, ha e szent hely előtt elhalad, s ha lábai 
azt a földet tapodják, melynek porszemei a ha
záért dicsőn meghalt poraival vegyültek össze. 
Nem lesz intőjel az utónemzedék előtt a haza
szeretetre is, hogy a hősök nyomán tanuljon küz
deni, vérzeni, ha kell, meghalni a hazáért!



Még áll a kis szent-ilonai kápolna, a családi 
sirbolt is, mely az ő földi maradványait rejti ma
gában.

Sem büszke márvány, sem fényes mauzó
leum nem jelzi az ő porait, de azért Zrínyi ma
gasztos emléke és dicsőült szelleme nemcsak Mu
raközben, hanem széles e hazában maiglan is el, 
s élni fog, inig az utónemzedék tiszteletben és 
becsülésben tartja azon dicső ősök emlékét, kik 
megszerezték és fentartották nekünk ezt a szép 
hazát, melynek neve: Magyarország !

Áldozzunk tehát az ő emlékének. Keá is el
mondhatjuk azt, amit egy előkelő római polgár 
mondott a Scipio Africanus temetése alkalmával 
fiaihoz, midőn arra inté őket, hogy emelnék vál
laikra a nagy halott tetemeit, mert ennél nagyobb 
férfiúnak e szolgálatot egész életükben nem fog
ják megtehetni. Úgy mi is t. olvasóim ! Adjuk meg 
mi is gróf Zrínyi Miklós a költőnek a tisztelet és 
elismerés koszorúját, mert nálánál nagyobb és 
dicsőbb, a haza hálájára inkább érdemes férfiút 
egész életünkben nem fogunk ünnepelhetni.



F le u ry  J ú lia  k is a s s z o n y  egy fé n y k é p  ú t in .



XVIII. tečaj. Vu Čakovcu, 1901. 17-ga februara. Broj

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

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M EDJIM URJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijed en  je d e n k ra t i to ; vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol le la . . .  4. ko,.
Na čet vert leta . . 2  kor

Pojedini l»roj: koštaju 20  fi||

Obznane se poleg pogodu* 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i 1. d.

Spomenik Zrínyiül
Spomen Zrínyi Miklósa, pésnika sa 

zahvalnim srdcem čuva céli narod. Veliki 
je bil on kak vojvodja, kak pésnik i oso- 
bito veliki, — kak domoljubec! — »Nije 
svakdašnji človek to!« — veli ondašnji po- 
vestn.čar —»Kakti komaj deset Ijet star. je 
sledil otca vu boj; vu četirinajstom Ijetu 
je več nadkonjanik bil, još trideset nije, pak 
več najvekši oblastih jednu, tojest hrvatsku 
baniju nosi; njegov dvor je pun duševnih 
mladičah, koji njega slaviju i srečnimi se 
se čutiju, ako pod njegovom zastavom mo- 
reju iti najprvič vu boj!«

Zrínyi Miklós pésnik je svojeg življenja 
veliku stran vu Čakovcu i vu okolici spro- 
vadjal. Tu je pisal Zrínyi jednoga iz
med najlepših eposov: Zrinyiász-a i od ovud 
je išel sa svojom vojskom buhat lurka, kojernu 
je istinitistrah bil. »Med močvarami i vodni
mi jarki je stal gizdavi stari grad, kojernu 
je samo prama občini stoječa stran bila na 
suhoj zemlji.« »Ovaj veliki kup sténah — 
veli povestničar — sa starimi turni, okolo 
njega sa velelépim vrtom i sa velikim dvo
rom je vu takvoj jakosti i obranosti, da bi 
turka kakvogud nečekavno navaljenje Sta
novnike né moglo vu strah donesti.

Zrinyiova família su utemeljili našega 
varoša. oni su mu dali slobode, sam pésnik 
je ove potrvdil, kak to sa domoljubostjom ču
vani listi diplome na čakovečkih varaških 
hižah svedočiju. Nega vu Medjimurju niti 
jedne občine, gde Zrínyi imanje ne bi bil 
imel, — i nega občine, vu koju Zrinyia 
domoljubnost ne bi bila sijala. Tak rekuč, 
svaku medjimursku faru je obitely Zrínyi 
vtemeljil. — Ako je gdo dužen sa hva- 
lom Zrinyiom i med ovimi spomenu ve- 
likornu pesniku, — onda je vu najprvim 
redu Čakovec i Medjimurje to. jer ovog va- 
raša i okolice sva slava i glas se sa čini 
Zrinyiov skopčeno drži. Bilo je vréme, gda 
né samo domovina i narod, nego célé Euro
pe oko je na Čakovec, Medjimurje i na ovih 
velikog vlastnika bilo obrnjeno.

Pak ipák! Zrínyi nikakov vidljivi spo
menik neima pri nas, kojega bi varaš i oko
lica bila podigla. . Jedino samo po domo- 
Ijubnoj Pignatelli Marianna grofici postav
ljeni pil vu kuršaneckoj šumi nam kaže 
ono žalostno mesto, gde je velikoga pésnika 
divji marosec zaklal. Mi smo več pred lét
mi pisali vu našim listu i čakovečkog va- 
raša birov je né zdavnja opet opomenul, da 
bi našemu velikomu domorodcu pil posta
vili na kojem placu varaša Ali zvun reči 
se nikaj nije pripetilo vu stvari. I plan vu 
ovoj formi niti nije lehko moguči taki! Jer

kakova gud velika je duševnost občinstva 
našega varaša i okolice, ali jakost ipak ne
ima dosta veliku, da bi k velikom imenu 
Zrínyi Miklósa vredni pil moglo iz svoje ja
kosti postaviti! A k skupnosti magjarskog 
naroda pak se nemremo obinuli vu sadaš- 
njem vremenu, jer žvrlvovanje céloga na
roda je itak vu drugoj strani dosta polias- 
nuvan sa davanjem na spomenike drugih 
velikih domorodocv. Ostavimo dakle za pil 
Zrinjia plan na druga lepša priličneša vre
mena, ufajmo se da hude došlo vréme kad 
hude céh narod dél z»*l vu postavljenju pila. 
Ali na nas sada živučeg naroda ipak jedna i 
duznosl čeka! I lo je ono, da Zrínyi Mik
lósa posluvano mesto sa tablóm spomina 
nakinčimo! Naj bude ova tabla svedok na- 
šoj domoljuboostnoj duševnosti! Naj hude 
svedok tomu, da Čakovca i okolice sadaš- 
nji narod se je Irsil po mogučnosti dosta 
včiniti svojoj dužnosli za zahvalu i spomen 
velikog pésnika!

Zahtévana šuma bude na hitrom skup 
došla i tabla bude postavljena! Pozo v mio 
dakle na daruvanje domoljubno občinstvo 
Čakovca i Medjimurja. medjimnrskog puka, 
družtva, kasse, klube i dale sta nuj uče do
morodce pojedinoga i svakoga, kojernu stvar 
na srdcu leži. — Ne samo jedili nego 
svaki naj ima dél vu darovanju !

Preločkog — Gašparils- spomeni
ka stroške je poldrugo Ijelo dalo skup Me
djimurja domoljubno občinstvo i poljodelst- 
vo. Na spomenik Zrinyiov bude prije došla 
skup potrebna šuma. Za jedno Ijelo bude 
več na steni Zrínyi- (staroga)- grada sa do- 
moljubnostjom našeg i okoličnog občinstva 
postavljena tabla!

Vnogokrat dojdu siranjski vu Čakovec, 
da veliku znamenitost Zrínyi grada pogled- 
neju. S čim vekša bi bila njihova zadavolj- 
nost, ako bi na ovog grada posti vi jenoj 
tabli Zrinyia naslovku: »Sors bona nihil 
aliud!« i domoljubnog čustva par redek mogli 
čitati!

Pak mi opel i opet moremo glasiti da 
Cakovečko i Med|imurja občinstvo mora 
postaviti spomenik zbog velikog domorodca, 
kojega ime je skup priraščeno sa povest- 
jon^ Medjimurja i sa starorn slavom i gdo 
je Čakovcu i Medjimurju vu povesti Ma- 
gjarskoj za navék luliko lépih i slavnih lis
tov osegural.

Pozovemo vrednog birova Čakovca, naj 
žeme vu ruke stvar, i pobira stroške na 
ov lépi cilj med varaškimi purgari. a mi pak 
pozovemo svakog medjimurca osobito pak 
častne duhovnike i P. nolariuše i navučite- 
Ije, da naj raztulmačiju puku od česa je 
reč, da kak smo lo pri Gasparits spome

niku vidli, naj bude imel svaki dél vu pos- 
tavljenju spomenika Zrinyia !

M argitai József.

Spomen Zrínyi Miklós Grofa.
Po dingih piscov pisal: B ra u n e r  Lajos.

Grof Zrínyi Miklós, pésnik, horvatski 
ban sc je rodil vu Csákvaru (Čakovcu) 
1620-ga. sin VII. Gyure i Szécliy Magdalé
ne. Zrínyi familie iz naiznamcniteše grane 
hrvalsko-magjarske familie Šubič roda — 
kojega iz Sulpilius rimske familie izhadja- 
noga velijn — izhadja koju familiu od Bre- 
birskog grada za »Brebirske grofe (knez)« 
zoveju. Ove znamenite familie više članov 
su po ovim imenu vu XIII. stoletji Bosnie, 
Dulmacie, i Slavouie bani bili doklam je ne 
Veliki Lajos magjarski kralj 1347-ga šubič 
Györgyu (Brebiri György, IV. György) za Usz- 
trovica grad i za druga irnanja vu Dalma
cii Zerin grada (in tera Sehlavoniae) i vu 
bližini ovoga Stupuicu i Pedalj grada daru
val Od ovog vremena se je IV. Gjura i nj»*- 
govi potomki na mesto Šubič imena od Ze
rin grada najprvo za Zrini pofiam za Zrí
nyi: • pisal i mesto njihove povesti več nije 
Da Im ari a. nego Hrvatska i Magjarska.

Po smrti Ui2b dec. 18-ga) VII Zrínyi 
Györgya bi njegovi dva sini Miklós (pésnik) 
i Péter čislo sami ostali, jer njihova mali je 
po kratkim vdovičkim stališu k Malakóczy 
Miklosu isla za Ženu, ako se njihovog po- 
kojnog otca vladami priatelj 11. Ferdinand 
kralj nebi pobrinil za nje. koji je pet luto- 
rov odredil poleg njih (Senyei István vácki 
biškup. Domitrovics Peter zagrebački biškup. 
(Patacsics Péter. Mikulics, Tamás, Battyáuyi 
I'‘‘renez) Ali ovi tutori su né tak gospoda
rili. kak bi trebalo. nego je svaki sebi hotel 
napuniti žep. Tak je Battyanyi za tutorski 
tmd iz irnanja Zrinyiov sam sebe sa Buko
vec gradom i imanjem nadeliI, a Domitro- 
vies zagrebački biškup pak je jalen bil, da 
jeden magjarski magnaš bi luliko imel je iz 
Zriuyiah irnanja Svetice selo paulinušom da
ruval.

Ovi čini su i do II. Ferdinanda vuhah 
došli. pak zalo je on prelrgel gori spome- 
nulili petih tutoriju i odgajanje dvéh mla- 
dičov je na duševnog priatelja Zrínyi fami
lie na Pázmán Péter kardinala prenesel, gdo 
je nje prije vu gračkim. potlam pak po 
ujem sazidanim nagyszombalskim kollegiumu 
ježnitab dal školali.

Školanje vu kollegiumu je jako 'lépő 
sa\ršavalo tam stanujučeg velikog lutora 
osubno ulica nje, k kojega hiži je tak Miklós, 
kak Peter svaki dan bodil, tu poleg velikog 
prodekatora, pisca i orsačkog muža se je
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vužgal vu plemenitoj duši Zrínyi Miklósa 
ogenj duševnosti prama magjarskom jeziku 
znanstvu i kulturi, koja je njemu od bojnih 
činov sjajneše ime priskrbela, akoprern je 
on ove zadnje za više držal.

Po savršenju školah su na kraju 1635- 
ga ljeta mladiči sa Szenkviczy esztergom* 
skim kanonikom vu Taljansku putovali, gde 
su skoro dvé ljeta bili i veče vreme su na 
bolognanskim horvatskim kollegiumu svršili. 
Mladiči su srečni bili, jer su mogli videti 
vekivečnu domovinu znanstva.

Mogli su se čuditi nad velikim blagom 
Venecie i nad spomeni staroga Birna pak 
su mogli promatrati njihovih dedov domo
vine kulturu, znanstvo i t. d.

1637-ga su nazad došli iz Taljanske vu 
Čakovec i obadva su vu vojni stališ stupili. 
Kak su vu Čakovec došli su se razdelili 
nad imanjem. Mikloš je Medjimurje i ma- 
gjarsku stran Zala Somogy i Baranja var- 
megjiju si pridržal, a Peter pak je na Hr- 
vatskoj strani ležeče imanje dobil Miklós, 
kak je prek vzel i v red spravil svoje ima
nje je taki više malih harcov imel sa tur- 
kom, turka je vun ztiral izMedjimurja i od
gnal ga je iz hrvalskegranice. Vu ovili boji 
je Miklós postal pravim i glasovitim vojvo- 
djom. 1645-ga je išel na z vanje kralja pr
vič se harcuvat zvun hatara svoje domo
vine vu Moravsku proti Svédem. On je sa 
svojim stroškom spravil skup svoje soldate 
i on nje je zdržaval. Tak vu Moravskoj, 
kak vu Cehskoj je svigdi preobladal nepri- 
atelja. Za malo vréme onda — je i proti 
Kákoczy Györgya šeregu harcuval vu Ma- 
gjarskoj, i tvrdo nje je nabuhal pri Tisi: svi 
ovi vitežki čini su mu stem na glasoviteše 
deli ime.

Kak je iz bojov dimo došel si je ženil 
kčor Draškovics Gáspár barona, Euzebiu;sa 
njom je dobil Trakostyán i Klenovnika, ah 
tak da je za odpuščenje ovoga 30 jezer fo
rintov platil. Kralj ga je za nagradu 1646- 
ga za kapitanna .Hrvatske imenuval. kaj je 
jednako bilo sa sadašnjim general nazivom. 
1047-ga se je pri Legradu zvisil vu taboru 
proti lurku, prilikom korunenja 11. Ferdi
nanda je i Zrínyi bil nazočen, te je on ne
sel kraljevski mač. Još ovog ljeta (1647) je 
kralj Zrinyia za njegove bojne čine sjajno 
nagradil, imenuval ga je najme banom i 
glavnim kapitanom Hrvatske. Kakti ban, je 
više orsačkih spravlištah držal i branil je 
duševno juš svojeg orsaga.

Po smrti prve žene 1651-ga se je sa 
njenim otcom Draškovics Gaspar baronom 
trvdo posvadil, jer je ov nazad zahtčval Tra- 
kostyana i Klenovnika ali 30 jezer frtov, 
kaj je za nje dobil, se je kratil nazad pla- 
tili. Da kak se je svršila ova svadja? je ne- 
poznato pred nami. Poleg loga je više ne- 
volje imái sa lurkóm, jer 1652-ga-53-ga se 
je pod jednim harcuval proti njim. 1053-ga 
mu je vnogo dela i brige zavdala buna 
mužov kraj save. Med 1657—59 tim je zna
menito pisanje latinskih listov imel, poleg 
ondašnje navade zmešano sa hrvatskimi i 
magjarskimi izrekami, sa svojim priateljom 
Rucsics Ivan zagrebačkim podžupanom. Iz 
jednoga z med ovih listov zaznamo, da se 
je drugoč — oženil zel si je Lobi 
Zsóíiu.

1660-ga vu juniušu je Zrínyi vuČako- 
večkim gradu iz dalka Hollandié imel gosta, 
gdo mu je glas vu znanstvenim svčtu od 
njegovih bojnih činov bolje razširil, ovaj gost 
je glasovih pisec i znanec Tollius Jakab, bil,

gdo je svoje opažnje vu spisavanju puta 
(Epistole itinerariae) dal na znanje célornu 
svétu. Tohus se čudi nad velikom jeziko 
znanstvom Zrinyia, jer je tak govoril ma- 
gjarski, hrvatski, taljanski, turski, nemški, 
latinski, kak da bi mu ov svaki materinski 
jezik bil.

Iz jednoga 1660-ga juliuša 16-ga vu 
Gracu pisanog lista Tolliusovoga zeznamo, 
da kakov je bil svakdašnji život vu 
čakovečkim Zrinyiovim kaštelju. Hollandski 
znanec izpiše vu svojim listu lepotu okoli
ce, finoču vina, lépoga kaštelja, ovoga bo- 
gatu knjižnicu. oružnicu i blagajnicu. Kras- 
nu lépőtu vrtov pésnika je sa rečmi né 
mogel povedati. — »ako si predstaviš stare 
vrle Alcinousa, — onda imaš smislu od 
ovih« tak piše znanec. Vu svojem listu spiše 
vadasiju, Zrinjiove konje, turske robe — 
koji su daču né znali ili ne hoteli platiti, i 
od tu dobljenih dragih nagradah.

1 za istinu vu vremenu Zrinyia je Ča
kovec k paradizamu mogel bjti spodoben. 
Od kaštelja do Svete Helene do kloštra pau- 
linušov su vrti (promenadi) bili sa artézi 
zdenci i sa pili. Knjižnica, koja je izvrstne 
i vnogo knjig imala, kak takaj blagajna nije 
imala para vu orsagu.

Gde i pri kim su one knjige i veliko 
blago? Težko je znati, još teže poiskati. Po 
njegovoj smrti je vu stranjske ruke došla 
svaka znameniteša stvar familie, veliku skrb 
je imel bečki dvor, da nikaj tu neostavi, 
kaj bi morti zmišljavalo ljudi na sjajno 
prošlo vréme na njegovo brižljivo i marlji
vo delo.

Iz Zrinyiovog vremena se vu Čakovca 
varaša listovnici samo 8 listov (diplomah) 
čuva, koji su svaki na oseguravanje slo- 
bodah varaša bile vun dane. Zmed pismah 
je jedno magjarski, jedno hrvatski a druge 
pak su latinski pisane. Magjasrko i hrvats- 
ko pismo je Zrínyi Miklós pésnik dal vun, 
magjarsko 1648 jun. 16-ga, hrvatsko 1656 
dec. 18-ga. Ovih osem listov su ili na per
gamen ili na papir pisani listi koji na oko
lice povest spadaju te činiju jedmi spomen 
iz onog vremena, gda su Zrinyiovi zrvhu 
Medjimurja vladali.

1661- ga ljeta. da Čakovca i okolicu od 
navaljenja turkov obrani je dal sazidati pri 
sretanju se Mure sa Dravom, naprama Ka- 
niže Zerin- grada (po drugim nazivu Novi 
Zrin- grad).

1662- ga se je sa turkom mir sklopil, 
ali Zrínyi ipák nije prestal se harcuvati proti 
tiirku, poznajuči ovih lukavost, to ga je po- 
tvrdilo, da oni i tak nedržiju mir.

1664. Ijeto Zrínyivog življenja zadnje 
Ijeto, je njemu najslavneše bilo. Sa batrivim 
i za harcom žednim šeregom je lija do 
osečkog mosta vdrl, osvojil je Breznicza, 
B a bocsa. Szigetvár i Pečuha, sa vojsk om je 
navaljil kanižkog grada ali generali nemš
kih šeregov Hohenlohe i Strozzi su ne ho
teli poleg Zrinyievog plana se harcuvati i 
otišli su spod grada.

Ov čin dvejuh nemških vodjih je jako 
razžalosti! Zrinyia. Ali Európa je puna bila 
sa dikom i slavom Zrinyia. Célog kontinen- 
sa (suhe zemlje) vladari su se vtekali jeden 
sa drugim, da Zrinyia čim sjajneše i lepše 
nagradiju; 1. Lipót kralj ga je sa »herceg« 
nazivom hotel nagraditi, ali to je Zrínyi iz 
smernosti né prijel; rimski papa m űje voj
vodski škrljak i iz svojeg zlata zlejani svoj 
kip poslal, španyolski kralj ga je zlatno vu*

nastim redom a franceski kralj pak ga je 
pair-nostjom nagradil, bavarski i viirtember- 
žki vladari su ga za otca zvali Gjura sakski 
vladar ga je za brata zval, a magjarski na
rod pak ga je nazval »bičom turkov« Zvaki 
je njega slavil jer — turka su samo Zri
nyiovi mogli obladati. Pri turskim detotu 
ako se je plakalo, je dosta bilo Zrínyi Mik
lósa ime reči i déte je taki vtihnulo.

(I)aljo sledi.)

KAJ JE NOVOGA?

Č a k o v e č k th  m e š tro v  p le s n a , z a b a v a .

Čakovečki meštri su za dobru »Iparo
sok Otthona« (dom rukotvorcov) o. m. 9-ga 
držali plesnu zabavu vu lépő okinčenoj šali 
Zrínyi ošterije. Vu ganjku su lépu luku pos
tavili »Živila meštrija« naslovom i sa sim
bolu mi svakofome meštrije. Sala je na više 
mesti sa naslovi, simbolumi meštrije i üfa 
stenah »Sa sjedinjenom jakostjom« bila na- 
kinčena.

Občinstvo, se je hitro skup spravilo vu 
tak velikim broju. da je sala skoro premala 
bila Tuliko občinstva né samo letošnjj se
zon nego minučih fašnikov niti jedna ples
na zabava ne more pokazati.

Nahitrom su se oglasili i mužikaši i 
vlekli su čardaša, a mladost se pak nije dala 
vnogo prositi nego su tancali ónak isiinito 
po magjarskim. da se je cela sala samo tak
stepala.

Prvoga quarteta je 50 parov taucalo.
Vu velikoj stiski je pogibeljen bil ples, 

ali mladost se nije brigala sa tem. Dobra 
volja se je i na stare primila, koji, su se 
med dobrom voljom zabavljali.

Zatem pak je opet ples bil lija do jutra 
i najvekša stran občinstva je samo ob 7 
vuri vu jutro lšla dimo sobom nesuč lépi 
spomenek zabave.

Priznanje se tiče, roditeljov koji su vu 
tak velikim broju skup spravili občinstvo
varaša.

G o s p o d a r  s t  ve n a  p r e d s t a v a .

Kovács Kezsd preločkog kotara .velrki 
sudec je o. m. 3-ga po poldan vu Szobotj- 
czi gospodarstvenu predstavu držal vu hiži 
škole. Govoril je od marvinske kuge vu na- 
šoj okolici, i kak se je moči proti njoj bra
niti. Občinstvo je sa zanimanjem poslušalo 
predstavu, koju je Bartal György raztuma- 
čil puku hrvatski.

/ i  S z o b o t lc e .

Szobotičko ognjogasno-družlvo je na o.
m. 10-ga držanim spravištu sledeče zebralo 
čanstnike na sledeče 3 ljeta: za predsedni
ka Jáncsecz Nándor, za pod pred sed r>i ka 
Brunner Gusztáv, za bilježnika Koósz János, 
za controllora Marušics Lőrincz, za kaséra 
Kollarics Tamás, za zapovednika Kovacsics 
Flórián, za podzapovednika Novak Mihály. 
Družtvo iz *35 članov stoji. , , .

N o v i u r e d i  b t i l e  ta b ,, ■
Za žganjaru su kotara Stanovniki do 

sada vu čakovečkim poreznim uredu dobili 
bulete,kaj je zbog veličine* kotafra dosta dela 
dalo uredu. Zalavarmeg)insko m. kr. financ-

O
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ravnateljstvo je pomoglo na stvari, jer je vu 
Štrigovi od 1901 januara zadnjega baletah 
ureda postavilo, za Vizi-Szt-György Felső- 
Mihályfalva, Szt-Márton, Szerdahely, Bottor
nya, Mura-Siklós notarstva po priliki za 50 
občinah. Na ovu novu službu je ravnatelj- 
tvo Forintos Lajos štrigovskog poštameštra 
imenu való.

Ž r tv e  s n e ž n e  la v in e .

Poleg Kabolapolyana mármarosvarme- 
gjinske občine je jedna velika fabrika, koja 
materiala iz velike bukovne šume iste one 
občine dobavlja. Med težaki ove fabrike su 
delali i sedem brati Tapej zvani iz Szavöl- 
gya, kakti žagari. Od njihove občine je delo 
na 15 km. bilo. Veliki sneg, koj je med 16 
i 17 idei, je na to prisiljil težake da delom 
prestaneju. 28-ga su za isto se prama domu 
spravili, ali da njim bude menjši put su 
prek jednoga brega se puščali doli. Ali ko
maj su išli pol vure, kad je sa velikim ru- 
ženjem velika snežna lavina (skup zmržnjeni 
snég) letela njim nad glavom i sobom je 
pomela svi sedem bratov. Jer pak se je ta 
nesreča né na redovitoj stezi pripetila, nigdo 
nebi znal za nje, ako i zaisto čudnovatim 
— drugi dan pred poldan ob 11 se jeden 
Tapej brat iz svoje jakosti neoslobodi spod 
snega i nesreču prjavi vu fabriki. Taki su 
svi težrki išli na pomoč ali zbog velikih za- 
puhah su samo na vččer došli k lavini.Od- 
večer je opel 50 težakov išlo na pomoč. 
Občinsko poglavarstvo i žandari su vodili 
oslobodjenja posluvanje. Ali pri delu su opet 
su opet se druge lavine grozile težakom, 
zbog česa su ovi samo na batrivenje žan- 
darov delali. Januara 30-ga pred poldan ob 
10 vuri su naj prvič do Tapej Vaszil (Rus) 
i do Tapej Györgya došli. Ali ovi su več 
mrtvi bili. Lavina nje je taki zaklala. Okolo 
poldan je nadjen bil Tapej Grigor, gdo je 
još živel, akoprem je 60 vur dugo pod če- 
tiri metre visokom snežnom lavinom ležal 
i tak je vu svakim času sin smrti mogel 
biti. Januara 31 je nazadnje išlo po ruki 
Tapej Ivana, Tapej Janoša i Tapej Vassila 
vun zeti ali ovi su več mrtvi bili. Od veli
čine lavine moremo imeti smisel po onim 
velikim delu, koje je 100 težakov od jan. 
29-ga do Sl-ga dakie samo 4 dni moglo 
zvršiti. —

U b o j n !k  c i r  k v  e n i ta t .

Zelenka Mihály 't— iz Hajdu-Böször- 
ménya je o. m. 9-ga po poldan otišel v 
grčko-katoličku cirkvu i počel je razbijati 
penezne peršelje vu cikvi. Ali delo mu nije 
išlo tak lebko po ruki, kak je mislil. Da 
ipftk cilj postigne je sa sekirom počel razbi
jati ključenice. Ali tak je ruženje napravil, 
pak je i to počul Girithi János kapuš. Ov 
je na faro! bežal i povedal je, kaj se pri
peti vu cirkvi Fabok András i jeden drugi 
cirkveni slugi su išli sa njim vu cirkvu i 
odprli sa vrata; Girithi je pri vrati stražil 
a oni su pak išli nutri. Zelenka je to spa- 
zil i hitro je k vratam skočil Girilhia je sa 
sekiram vudril po glavi i odbežal, ali su ga

još na putu prijeli. Girithi je još onu noč 
vumrl. Ubojnik stopram 18 Ijet star, i više- 
put je bil več kaštigani zbog tatbine.

Z g o r e t tí že n a ,.

Vu Budapesti se je za lasi zdignuti 
nesreča pripetila Lővenstein Sándora žena 
je sa služkinjom vu pivnici imala nekak- 
voga posla. Služkinji je sveča nekak -kad se 
je obrnula doli opala. Kak kak né od sveče 
je Lövensteinove žene oprava ognja primila 
i vu plamnu bila. Služkinja je probala po- 
gašenje i za pomoč je kesno kričala. Ali po
moč je kesno došla jer do toga se je žena 
čisto obgorela. Vu špital su ju na pol mrt- 
vu peljali. Néga ufanja da bi živela.

B o j z v é ro k ra d ic a h .

Glasovih zverokradica je bil vu klyus- 
sóskoj šumi Dercsák János. Sa pet njego
vimi pajdaši Petrencsák Mihály, Bardala Já
nos. Demkár János, Andrik György i Katar- 
csik András žagari je znal na zvéri vada- 
siti i to je dosta spustil ove. Pred nekojim 
dánom se je pripetilo, da je Dercsák rekel 
svojim pajdašom, da se popravi i više ne 
bude vadasil. Ovi su se na to prestrašili, jer 
su si mislili, da vezda Dercsak leliko prijavi 
nje sudu, stem više jer je svojujednu kčer 
jednomu jagaru dal za žanu. Odlučili su 
dakie da ga najprvom prilikom skončaju. O. 
m. 11-ga za rana vu jutro je po obloku 
Dercsaka ružil Bardala János i tak dugo 
nagovarjal Dercsaka dok je ov opet prve- 
šu volju dobil k vadasiji i išel je vu šumu. 
Pri jednim hrastu su ga čekali pajdaši — 
»No, vezda sam zadnjiput došel svami« — 
rekel je Dercsak — »More biti da je zad
nje!« — odgovoril je Bardala. Dercsak je 
samo tuliko vrémena imel još kaj je zaje
den veliki hrast skočil. Najedenkrat se je 5 
hicov čulo iz puškah, ali drevo je Dercsaka 
dobro obranilo i on je imel vremena nazad 
odgovoriti sa puškom na kaj je Bardala taki 
mrtev doli opal. Dercsakova kuglja mu je 
prek srdca išla. Zatem su opet streljili jed
na kuglju mu je lévu ruku ozledila. Na to 
je on pušku na Andrika obrnul, komu je 
vu prša išla kuglja. Vezda pak je sa puš
kinim tušom vudril još na tri pajdaše i bu- 
hal nje je po glavi po hrbtu. Kak je vu 
selo došel javil se je Dercsak pri občinskih 
hižah. Iztragu su taki podigli.

O s lo b o d je n i m e d v e d i .

Na banhofu vu Budapesti se o. m. 14- 
ga iz jedne krletke, koju bi po željeznici 
vu Sofiu morali peljati i koju su pozabič 
odprtu ostavili, dva medvedi oslobodili vun. 
Dvé velike ove živine su nad blankah ban- 
hofa prek otišli te veliki ssrah napravili po 
putu, gde su ljudi hodili. Na sreču prije 
kak bi bili kvar napravili, na vlovljenje vun 
poslani ljudi su je vlovili i nazad donesli 
vu krletke.

N o v i e n g /e z k i  g e n e z i .

Kak je kraljica vumrla sa njom pres
taneju i sa njenim kipom penezi Na sadaš-

njih penezah, koje več vu množini delaju 
bude kip VIL Eduarda kralja. Njegov kip 
bude na désno obrnjeni na pezezah jer po
leg navade novog kralja glava navek na
proti mora gledati, kak prvešeg kralja gla
va. Viklorie kip je na lévő bilobrnjen, VII. 
Eduardov pak na desno, a za njim bude 
opet na lévő. I to je nekaj.

M ila n  f

Bivši kralj susednog kraljestva Serbie 
je vumrl. Komaj' četerdesetsedem Ijetah je 
bil star Milan sada, kad se je moral raz- 
dužiti od življenja. On je bil vezdašnje, 
Srbie ! Obrenovič-dinastie jeden najizvrst- 
neši sin. On je napravil iz Srbie slobodni 
neodvisni orsag; on jesasvojom  pametjom 
i diplomatičkom sposobnostjom prekončal 
da Srbia više turku daču neplača, on nju 
je priklopil k Europejskim izobražnim orsa- 
gom. Ali akoprem mu je njegovo posluva
nje puno sa slavom, vu življenju svojme 
ipak je vnogo žuhkih časov imel, odprta 
tragédia je njegov život. Niti njegov puk 
niti žena Natalia. koju je iz nizke farnilie 
podigel na kraljevski tronuš, ni su ga raz
meti, ni su ga pomagali vu njegovim pos- 
luvanju nego su se još proti njemu obrnuli. 
Pak jeli nije njegova žena, koju si je iz 
ljubavi ženil, i sa kojom je potlam se mo
ral tak raziti, da je on do svoje smrti ne 
mogel vladati? Sa njegovimi najvekšimi ne- 
priatelji je napravila savez, te je moral 
propasti, moral se je odpovedati kraljestva. 
Pak vezda. da se stara rana več malo za
celila, evo proti njemu vdere sam njegov 
sin Sándor, za kojega je tuliko pretrpel, da 
mu tronuš pridrži, (jer kad je on propal 
malo je falilo, da i sin nebi bil kralj) koje 
ga je tak ljubil, sada prilikom svoje ženitbe 
je i on proti njemu vdrl. More se žalostiti 
céla Srbia nad mrtvim télom Milana jer on 
je bil najizvrstneši sin svojeg orsaga i naj- 
vekša podpora gori stoječeg reda i dinastie, 
K nam je navek rad došel za živlenja 
naši magnaši ga dobro poznaju kakti izvrst- 
noga čoveka. Jeli bude njegova žena sada 
promislila svoj čin, jeli bude prepoznala, da 
je njéna krivnja bila i jeli bude išla k 
mrtvom tčlu pokojnega te za svoj gréh žuh-
ke, žuhke suze točila........ ? Ako srdce ima,
sigurno, da bude . . .

O g e n j .

Bukovecz Józsefa iz Dráva-Vásárhelya 
štala i Skedenj se je o. m. 11-ga iz nebriž- 
Ijivosti vužgala te zgorela. Zvun stanja je 
krma i više gospodarenih sredstvah zgorelo. 
Kvar je 450 korunah.

Odgovorni urednik 

M A R C I T A I  J Ó Z S E F .



f i  t i  b o  n  n  t i  r t i  k .  C i e  n  ti  Ž i t k a .

SChfél'e 0 P á fra n y - to k o c s k á k  elhajtó.) I 

Millió embernekc “ SST**egészséget!
Kik g a la n d fé re g b e n  és g y o m o rb a jb a n  sz e n v e d n e k .

Pántlikagiliszta fejestől,
a páfrány-tokocskák által 
fájdalom nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt ((> perez alatt) teljesen 
elhajtatik.Ezen kitűnő gyógy 
szer fájdalom nélküli gyors 
és biztos eredményéért jót
állás nyujtatik. Nem árt, ha 
pántlikagiliszta féreg nincs 
is jelen. Az életkor meg
jelölendő. T ö rv é n y e s e n  
véd ve. Egy eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel-és külföld részére 
4 frt postai utánvéttel vagy 
3.50 előre való beküldéssel.
A p á n t lik a g ilis z t a  tü n e te i ~  
a k ö v etk e ző k  : Az arc/, h a l- '* 
ványsárga, bágyadt tekintet,rj 
kék szemkarikák, lesoVá-* 
nyodás, elnyálkásodás, be-« 
vont nyelv.emészthetlenség, 

mohó étvágygyal, gyakori 
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh- 
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, 
nválösszegvülemlés, a test megdagadása, gyomorsav, 
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés, 
hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szú
rások a belekben, szívdobogás, a vérkep ingés rendet 
lenségei, különösen nőknél, gyakori vél tlenü beálló
főfájás. a búskomorságra való hajlam, életuntság és 
a halál óhajtása.
E g y e d ü l v a ló d i k a p h a t ó : S C H N E I D E R  J Ó Z S E F  
gyógyszerésznél. Resiczan. Fo-utcza 55. !>■ imagv orsz.

Gázkészülék Gyártási Vállalat
JVlautncr Adolf 6  Tim i

Budapest, V., Arany János-utcza 5 sz.

Acetylen világítási berendezések
m inden  nagyságban.

Számos berendezés üzemben.
GALCIUM GA HIÚI) E L A D Á S

minden mennyiség a legolcsóbb napi árban. 

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. 
Szakképzett képviselők kerestetnek-

Szám os e lism erő  n y ila tk o z a t b irto ká b a n  vagyunk.
A többek közölt berendeztünk :

Ö z v . f / r ó f  H a t t h y á n y  d ó z s e f a é ,  nngybirtokosnő Kelhar.
D r . \ I m á s s y  L á s z l ó ,  ügyvéd Jászberény
/> r . 1 *0 / f f á r  S á n d o r ,  ügyéd Gyöngyös
T a k a r é k p é n z t á r  Ksztergom
K ö z  s é  f f  h á z a  Vojtek
D i k t a i v y  T e s t v é r e k ,  kereskedők Zilah
L / iv y  » J ó z s e f  é s  T s a ,  likőrgyárosok Beszterezebánya
T r a p p i s t a - k o l o s t o r  Prijedor t Bosznia)
„ I* o s a v ia a st- s z á / / ó  Breka (Bosznia 
„ D o s n n " - s z á  Hó  Banjaluka (Bosznia)
F r i e d r i c h  S á n d o r ,  vendéglős N.-Palánka 
H a  u s  K e r e s z t é i } ,  vendéglős Hódságit 
M e z e i  M ó r ,  vendéglős Munkács 
F i i ld v á r y  I s t v á n , vendéglős Uj-Gradiška 
F r a n k  M ó r á é  é s  T s a ,  vasúti vendéglő Boglár 
W h a m e r  K á r o ly ,  vendéglős Bjelina /Bosznia)
F l a n e r  F e r e n e z ,  vendéglős Déva 
K ó u y a  M ik ló s ,  vendéglős Zilah 
K a  s z ia o -C f fy le  t  Ny irbátor 
W c is e r  K e r t  h ó id .  vendéglős b.-Szt.-Miklós.

T öbb száz kiváló o rvos á lta l aján lva. 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege es ásványvíz kereskedésében.

Nélkülözhetlen és utolérhet len. hatása kitűnő. 
V ilágczikk. kivitel m inden  o rszág b a .

THI ERRY A. balzsama.
Felülmúlhatatlan szer minden m ell-, m á j-, g y o m o rb e te g 
ség e llen. K ü lső leg  is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dali látható zö ld , törvéuyszékileg bejegyzett »a p á c  za« védő

jegygyei van ellátva. Évente  6 m illió  üveg álliltatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o stán  kü ldve 4  k o ro n a .

Egy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  20  fillér. S zéjje l- 
kü ldés c sak  e lőze tes  fize tés e se tén .

THIERRY A. centifolia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen s z í v ó  erejű és gyógyitúhalásu. Operácziókat a legtöbbh esetben fölöslegessé tesz. 
K kenőcscsel egy \ \  éves, gyógyithatatlannak tartott csontszut, újabban egy 22 éves rák szerű 

bajt gyógyítottak in^g. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 
Próbatégely bármentve i kor. 80  fii. Az összeg előre beküldendő.

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakod junk  u tán za to k tó l. Valódi c sak  akko r, h a  e ezég  nev e  és v éd 

jegye rá jta  áll:
A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"

P reg rad a , Rohitsch-Sauerbrunn mellett.
A cs. k. állam v. h iv a ta ln o k o k  eg y le tén ek  szá llító ja .
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pénztár részvénytársaság javára Jágecz Jó
zsef s t. battyáni lakosok ellen 7<> kor. s 

| jár. erejéig 1900. évi decz. hó 13-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 730 koronára becsült még pedig Já- 
gecz Józsefnél Iluz ison: 1 tehén, i sertésül. 
1 szekér. I kukoriczakas és széna. Jágecz 
Bálintnál Bottyánban: I sertésól. I kuko
riczakas. 1 szekér és 1 pajta. Körűnek Já
nosnál Battyánban: 1 szekérből álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir járás- 
jbíróság 1900. évi V. Ő9Í 3. s z  végzése foly
tán 380 és 75 kor. tőkekövetelések, ennek 

' 1900. évi október hó 22-től járó fi0/«, ki|-
> matai és eddig összesen o2 k. 92 I-bon bi-
► róilag már megállapított költségek erejéig 

Búzáson

Í U O l .  é v i  f e b r u á r  hő  2 ő -é n  

ti, u, 2  ó m k o r

és Battvánban leendöeszközlésére 
I

1901. é v i f e b r u á r  hó  2ó. n u p jű n u k  

d é lu tá n i 2  ó r ű ju

- határidőül kitiizetik és a h h o z  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. 855

Kelt Csáktornyán 1900. feb. hó 10-én.
G f i i  v i l i i t  * l á l l O * f  kir. bir. végrehajtó

95. és 877. sz. 1900

Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881 

évi I,X. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárásbir 
1900. évi V. 594 1. számú végzése követ 
keztében Zakál Henrik Csáktornyái lakos 
ügyvéd által képviselt Muraközi takarék

K í r d e f ó e K
felvétetnek

( lap Hi^óVVatilátan.

I _________  I

j FISCHEL FÜLÖP (STMUSZ SÁNDOR]
M

k ö n y v n y o m d á ja

C s á k t o r n y á n ,
]  a legújabb gyorssajtókkal és díszes nj betűkkel van felszerelve.
v,:

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m u n k á k a t,
%

u. ni. névjegyek, levélfejek, meirhivók, eljeiryzési-, esketési- és ifvászjelentéseket.
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpira tokát,

H műveket stb. sth.
S
|  bármely nyelven és kivitelben

-  le g ju tá n yo sa b b  á ra k  m ellett.
L _ _ | f  ---------------------1------------------- 1___

■ -  : ---------------------

f lP P P á P ------------- ---------------------------------  - "
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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