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Csáktornyán a farsangi mulatságok sorát 
a város hazafias érzelmű, intelligens közön
sége által rendezett Zrinyi-estély nyitotta meg 
január hó 18-án.

Ez az estély, a melynek tiszta jövedelme 
a Csáktornyán felállítandó Zrínyi-emlékoszlop 
javára íordittatik : olyan volt, mint egy bű
bájos tündérálom ; a reá való várakozás, a 
boldogító remény illatos virágait szakasztá 
úgy az öreg, mint az ifjú szivekben, lefolyása 
maga voll a gyönyörűség minden dissonans 
hang nélkül, elmúlása édes emléket rajzolt a 
fogékony lélekben, a mely meg tudja be
csülni a szépet és jót, tud lelkesedni, bevülni 
a hazafiság és idealizmus magasztosabb lég
körében.

Az estély leírása kedves, de egyúttal 
terhes kötelességet mér reánk. Kedves e 
kötelesség, mert a tárgy olyan, melynek fej
tegetésében az ékes szólás senkit sem hagyna 
cserben, de terhes is, mert ama ragyogó, s 
minden tekintetben sikerült kedves est köz
vetlen hatása alatt alig vagyunk képesek 
gondolatainkat kellően csoportosítani szivünk 
túláradó érzelmei miatt.

Ezen az elegáns mulatságon a mosolygó, 
üde. hamvas leányarczok között a minden
napi élet gondjait meg keserűségeit elfeledtük 
egy estére. Még a »Zrínyi»-szálloda nagyterme 
is impozáns díszítésével, mintha más fényben 
tündökölt volna, mintha ragyogóbban árasz
tották volna fényüket a villanyos csillárok, 
sőt mintha a parkett is simább, fényesebb 
lett volna.

És az a szép és előkelő társaság, a 
mely benépesítette a fényes termet, méltó 
büszkesége volt a fáradhatatlan rendezőknek 
Annyi szép fiatal leány, annyi bájos asszony 
szebbnél-szebb toilettben. mint a mennyi 
azon az estén a Zrínyi bált színekben pom
pázó ritka képpé tette, csak ritkán szokott 
városunkban összegyűlni. Igazán kaleidoszkop- 
szerü vib g tárult fel szemeink előtt!

A szálloda nagyterme ragyogó fényárban 
úszott. A vármegye színeivel és az ország 
czimerével diszitett terem egyik színpadi, s 
zöld fenyügalyakkal beborított fala mellett 
volt felállítva Magyarország egykori nagyhírű 
szobrászmesterének, Izsó Miklósnak egy remek
alkotása: gróf Zrínyi Miklós a költő mell
szobra, melyet széles nemzeti trikolor vett 
körül. A folyosón a rendezők frakkos gár
dája fogadta a helybeli és vidéki szép asz 
szonyokat, leányokat, a kik pompásnál-pom- 
pásabb öltözékben jelentek meg.

Nyolcz óra elmúlt, mikor a terem szi- 
nültig megtelt a fényes közönséggel. Az 
ügyes rendezők a legnagyobb előzékenység
gel vezették a sűrűn érkező hölgyeket és 
urakat kijelölt helyükre s dicséretére legyen

mondva a rendezőségnek, hogy a nagy so -! 
kadalomban is igazán ludott rendet tartani.

Kevéssel nyolcz után a helybeli állami 
tanítóképző-intézet ifjúsági énekkara, Révfy 
Géza zenetanár dirigálása mellett, nyitotta 
meg a műsort Goli J. Rákóczi-induló czimü 
íéríinégyes darabjával. Az indulónak elő
adását, e gyönyörű dal átmeneteit, az ifjúság 
énekkara minden nehézség nélkül könnyedén 
adta elő. Dörgő taps volt jutalma a precziz 
előadásnak.

Most dr. Ruzsicska Kálmán királyi ta
nácsos tanfelügyelő lépett a felolvasó asztal
hoz. hogy előadja szép tanulmányát gr. Zrínyi 
Miklósról, mely tárgyával, gondos kidolgozá
sával s lelkes előadásával egyaránt lebilin
cselte a hallgatóságot. Most csak részleteket 
közlünk belőle; reméljük, hogy egész ter
jedelmében fogjuk olvashatni.

Mindenek előtt megemlékezik azon nemes 
versengésről, melylyel a magyar történelem fényes- 
nevű, lánglelkü mély tudomány művelői egész 
könyvtárukat töltenek meg immár Zrínyi Miklós 
gróf méltatásával, kinek bámulatos hadvezéri ké 
pessége, államlérfiui bölcsesége, halált megvető 
hősiessége, csodás összhangba olvad költészetének 
elragadó bájaival.

A történeti igazságok végmegállapodásai sze
rint betelt már vele szemben a bírálat mértéke; 
a kutató elméket bevilágítja e nagy szellem em
beri és históriai becsének ragyogó fénye.

Ma már a közfelfogás egyetemességével, a 
nemzeti hiúság legjogosultabb büszkeségével tudjuk 
és érezzük, hogy Zrínyi Miklós gróf a Zrínyiek 
legnagyobbja; nemzeti történelmünknek egyik leg
kimagaslóbb alakja, a magyar s z í v  csodálatban, 
kegyeletben felbuzduló rajongásának örökre kiapad
hattad forrása.

Jól tudom - úgymond, hogy valósága 
merénylet volna egy rövid felolvasás keretében 
méltatni gróf Zrínyi Miklós sok irányú hatását.

Ámde őszintén he kell vallanom, hogy az 
Önök lelkesedésének lángja kigyuladt az én szi
vemben is, úgy érzem, hogy e helyen és e percz- 
ben lehetetlen mással, mint Zrínyi Miklós emléké
vel foglalkoznom.

Az ő tudásban, hősi bátorságban s nemes 
társadalmi erényekben gazdag éleiéből egy-két 
kedves s tanulságos epizódot fogok lelkűkben fel
eleveníteni.

Fogadják szívesen, mint első virágokat, 
melyeket Zrínyi vármegyéjében a közművelődésnek 
egyik szerény munkása, hint az ő emlékoszlopának 
talapzatára.

Méltatja ezután Zrínyi Miklós gyermekkorát, 
neveltetését l’ázmán Péter oldalán, tanulmányúját 
Olaszországban, hol a renaissance ragyogó művé
szete, költészete, az olaszföld romantikus bájai 
hatalmas varázslatba ejtették az ifjú leventéi.

Élénk színekkel ecseteli Zrínyi Miklós Csák
tornyái otthonát, melyben a törökök álnoksága, 
zaklató kegyetlensége s folytonos rablása kigyűj
töttük a dicsőségért és megtorlásért égő hon- 
szerelem lánglelkesedését a húsz éves főloyász- 
mesler, Zala- és Somogy vármegyék főispánjának, 
bégiád és Muraköz kapitányának, gróf Zrínyi 
Miklósnak szivében.

Nem írom pennával,
Fekete tintával,
I)«> nzablyáni élivei,
Ellenség vérivel,
Az én örök híremet.

Felsorolja győzelmeit Onódnál, Ferdinánd vé
delmeit a svédek ellen, Ali kanizsai pasa rabló
kalandjainak megboszulását, a kosztaniczai győzel
met, Zerin vár felépilését a törökök visszaveretését 
a Nyulak szigetén, Csallóköz védelmét, s 1064-nek 
legdicsőségesebb hadi tényeit, Berzencze vívását, 
Babócsa bevételét, az eszéki hidak lerombolását.

Mindenütt Zrínyi és Zrínyi . . .
Támad, lelkesít, véd, felszabadít, s a meg

vetett halál sötét gondolatától oda emel a csilla
gokhoz :

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes, csak legyen utolsó,
Akár farkas, akár emészszem meg holló ;
Mindenütt felül ég, a föld lészen alsó.
Meginditóan rajzolja a hős Zrínyi első szerel

mének boldogtalanságát, melynek szomorú emlékeit 
Braskovics József gróf horvát bán leánya,.Kusébia 
törölte ki Zrínyi leikéből.

Egy hideg büszke leány, ki rideg tartózkodá
sával vérig marczangolta Zrínyi szivét, mígnem a 
hős levente hű kitartása boldog családi otthonba 
vezérelte Kusébiát.

Nagy súlyt helyez felolvasó Zrínyi Miklós gróf 
nemes emberszeretetére, s ebben a vallási villon
gásoktól lázas korszakban sokszorosan fontos ki
jelentéseire az embereknek az örök Isten előtt való 
egyenlőségéről, egy mindenható Atyának egymást 
szerető gyermekeiről, az erőszakos térítésnek sm ás  
vallásbeliek üldöztetésének a katholfkus vallás 
szellemével ellenkezéséről.

Az evangélikus rendeknek tett kijelentése, 
hogy a szabadságuk az ő szabadsága, a rajtuk 
ejtett sérelem az ő sérelme, emberszeretetének 
korát meghaladó dicsősége, melylyel, ha nem leli 

I volna különben is hős, bátor és bölcs, ; méltán 
kiérdemelte egykori vitézi ének magasztalasát:

Mint Jupiter villog több csillagok között,
Avagv hyaczinthus szép virágok között,
így Zrínyi tündöklék nagy föurak között.
A Zrinyiász-nak és Zrínyi Miklós költői jelen 

tőségének, eredeti hadvezéri tudásának, a .magyar 
közélet, közigazgatás és törvénykezés fejlesztésére 
irányult törekvéseinek méltatása után azon meg
győződéshez jut a felolvasó, hogy az erkölcsi nagy
ságból, értelmi erőből, és tetlre való nagyságból, 
melyek szerint Channing amerikai író a nagy 
embereket osztályozza, egyaránt kijutott Zrínyi 
Miklósnak s a mint messzebb és messzebb nyúlik 
a történelmi távol, a szerint fog az ő Erkölcsi és 
értelmi nagysága kiinagasulni a nemes lelkek meg
nyugvására, a jók örvendezésére, és a magyar 
haza örök dicsőségére.

A felolvasás a következő megható gondola- 
lókkal végződik.

Aki annyit küzdött, fáradolt, irt, lelkesített a
haza nagyságáért, a haza boldogságáért, megérte 
hős ragaszkodással megvédelmezett kedves Zerin- 
várának lerombolását; megérte a vasvári békekötés 
roppant szomorú visszahatását ' égész nemzeti 
létünkre.

A zrinyifalvai emlékkő felirata pedig arról 
tanúskodik, hogy a ki valaha annyi ezer vad el
lenséget győze le fegyverrel a kezében, »Semmi 
más, mint a jó szerencse« jelszavával/ kérlelhetlen 
végzet folytán, egy rettentő vadkan által térítte
tett lew

(3 nemesen végzett dolgával, élte fáradal
maival; ő az égből csodálja a mi telteinket.

Igenis tisztelt hölgyek és urak! A sir fel
iratnak igaza van. **

Ha van — és pedig van — kölcsönhatás az 
élők és holtak közt; ha van a nemes életnek pél
dája, melynek fényét, erejét sem idő, sem távol, 
s e m  viszontagság megtörni nem tudja, úgy e perei
ben Zrínyi Miklós gróf nem az égből nézi a m



dolgunkat, d$ itt vnn szelleme közlünk ; itt van, 
hogj minden magyar szívbe belevésse a maga 
áldott életének halhatatlanságát; a maga csodás 
honszerelmének, fáradhallan küzdelmeinek lángoló 
jelszavait

Itt van köztünk az »ulriusque pátriáé filius«, 
hogy megértesse, miszerint a magyar és horvát 
nemzet csak vállvetve, csak testvéri szeretőiben, 
esak Szt. István koronájának keretében lehelnek 
boldogok; hogy e haza gyermekei ne fajok, nem
zetiségek és vallások, de aszerint becsüljék egy
mást, amint a közös édes anyát, a drága hazát 
igazán és híven szolgálják.

Az ő emlékének oszlopát állítsuk fel szi
veinkben is. Az ő nagy nemzeti hivatását nyel
vünk, művelődésünk 'ejlesztésében, s terjesztésében 
fcell tovább folytatnunk, hogy szellemi és anyagi 
boldogulásunkban izmosodva, közéletünkben az 
igasság és szeretet örök eszményeinek hódolva, 
végül pedig minden életczélunkkal a haza nagy
ságához forrva, büszkén s szabadon kiálthassuk 
oda ellenségeinknek, gróf Zrínyi Miklóssal : »Ne 
bántsd a m agyart!« . .  .

Lelkes éljenzés, taps és tetszésnyilvá
nítás kisérte a felolvasást, számosán sietlek 
A felolvasót üdvözölni.

Azután Dobosy Elek hegedüjátéka kö
vetkezett Révfy zongora kísérete mellett. 
Buber K.: Aradi emlék, és Bihari Primatialis 
Magyarját ritka ügyességgel, könnyedséggel, 
precizitással és művészi érzéssel adta elő. 
Ki-kitörő éljenzéssel és tapssal fejezte ki a 
közönség tetszését s úgy Dobosy urat, mint 
kísérőjét Révfy urat ismételten hívta maga elé.

A műsor következő pontja Gaal F. 
Eredeti Magyar Dalok, pályadíjnyertes egy
veleg)« volt. Előadta a képző-intézet ének
kart. A közönség tapssal jutalmazta a derék 
énekeseket ügyes és kifogástalan énekét.

Az élvezetes műsort Eilenberg : Török- 
induló ez. zenekari müve fejezte he, melyei 
ta  ifjúság zenekara adott elő, s mely köz
tetszést aratott.

Azután pedig tánezra kerüli a sor 
Sárköz? Sándor jó zenekara húzta a talp 
aJá valót.

Az első négyest három colonne-banGO pár 
tánczolta. Az estély anyagi sikereiről most 
esak annyit, hogy az felülmúlta a várakozást, 
mert a bevétel meghaladta az ezer koronát.

Tartozunk még annak a kijelentésével, 
hogy dr. Jankovich László gróf, megyénk 
érdemteljes főispánja, ki megjelenésével 
emelni méllóztalolt az ünnepély fényéi és 
•ikeréhez hozzájárulni kegyeskedett, ujahb 
hálára kötelezte a muraközieket.

Köszönettel tartozunk dr. Ruzsicska 
Kálmán királyi tanfelügyelőnek, ki szívesen 
vállalkozott arra, hogy nekünk Zrínyiről fel
olvasást tartson, a mit meg is telt fényes 
sikerrel. Hálával tartozunk az állami tanító
képző-intézet iljuságának a négyes dalok s 
zenemű előadásáért s különösen tanáruknak 
Révfy Gézának, a ki szives volt a darabok 
betanítása és vezénylése körül huzgólkodni. 
Hálával tartozunk Dobosy Elek urnák, ki 
most is fényes jelét adta tehetségének, de 
egyúttal a Zrinyi-emlék iránt érzett érdeklő
désének azáltal, hogy szíveskedett játékával 
hozzájárulni az estély sikereihez. Hála s köszö
net illeti a rendező-bizottságot s a vigalmi- 
bizottság tagjait, kik a Zrinyi-eslély erkölcsi 
ée anyagi 9ikere érdekében minden lehetőt 
elkövettek. Végül hálás elismeréssel adózunk 
• helybeli és vidéki közönségnek, mely párját 
ritkító nagy számmal veit részt az ünne
pélyen! őrizzük meg mindnyájan s zárjuk 
szivünkbe a kedves és fényesen sikerült 
•atély emlékét!



niszter leiratához kepest az egyesület által 
Perlakon fenntartott kisdedovodának 1902. 
évtől állami kezelésbe átvétele iránt intéz
kedett.

— Megyei fegyelmi választmány. Az
1876. évi Vl.-ik törvényczikk 58. szakasza 
értelmében alakított fegyelmi választmány 
tagjai az 1902-ik évre: Eperjesy Sándor, i 
Hertelendy Ferencz és Deák Mihály a vá- i 
laszlclt, Odor Géza, dr. Huzsicska Kálmán és 
Lányi Kálmán a kinevezett tagok sorából.

—  A Zrínyi-ünnepély, méla e hó 18-án 
tarjatott meg Csáktornyán, a >Zrinyi«-szállo- 
dában szép összeggel gyarapította a Zrinyi- 
emlékoszlop ügyé.] Az összes bevétel 1008 k. 
volt, még pedig belépti dijakból befolyt 462 k., 
felüIfizetésekböl pedig 546 k. Kiadás volt 
198 k. 28 f, tehát a tiszta jövedelem 814 k. 
7 2  f .  Ez az összeg a »Zrinyi-emlék« czirnü 
takarékpénztári könyvecskékre a már eddig 
begyült összegekhez csaloltatván, a Muraközi 
takarékpénztárban elhelyeztetett. Nagyon sok 
év óta nem volt ilyen nagy jövedelmet hozó 
mulatság Csáktornyán.

—  Esküvő. Büchler Sándor február hó 
9-én vezeti oltárhoz Podsusedben (Zágráb 
mellett) özvegy Hochstádter Teréz kedves 
leányát Olga kisasszonyt.

—  Közgyűlés. A helybeli jótékonyczélu 
keresztény-nőegylet a mai napon délután 
3 órakor a községi elemi népiskola egyik 
tantermében rendes évi közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgyai ezek: 1. Elnöki megnyitó. 2.
A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kijelölése.
3. Titkári jelentés az egylet múlt évi álla
potáról. 4. Pénztárnok jelentése, 5. A szám
vizsgáló-bizottság jelentése. 6. Az 1902. évre 
segélyben részesülök névjegyzékének össze
állítása. 7. Indítványok — Az elnökség tisz
telettel kéri az egylet tagjait, hogy a köz
gyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek 
meg.

—  Felülfizetések e hó 18-án Csáktornyán 
rendezett Zrinyi-estély alkalmából. I)r. Jankovieh 
László gróf főispán 100 k., Csertán Károly alispán 
(a belépti-jegy megváltása czimén) 20 k., Ziegler 
Kálmán 34 k., Hirschler Miksa (Alsó-Domború) 
20 k., Hajós Mihály (Alsó-Lendva), Zriny i Viktor és 
Friedl János 10— 10 k., Tóth István, Zakál Henrik, 
Szabó István (Budapest), Peesornik Ottó, dr. Hajós 
Ferencz 8 — 8 k., dr. Krasovecz Ignáez, Le Gay 
Albert, Dénes Béla, Pethő Jenő, Neumann Miksa, 
Leilner Alajos (Varasd), gróf Orsics (Varasd), 
KollariIs Mihály 6 —0 k., Neumann Róbert, Morandini 
Bálint, Marlonossv Imre (Vizi-Szent-György), 
Bosenberg Lajos, Filipits János 5 —5 k., Schadl 
István (Miksavár), Plichta Béla, Frász Balázs, 
Székelyi Vilmos, dr. Schwarz Albert, Bencsák 
Viktor (Bécs), Bencsák Stana, Nuzsy Mátyás, 
Besnyák Lajos (Mura-Szerdahely), Pálya Mihály, 
Dillrich János, Bosenberg Rezső, Bernyák Károly, 
Wollák Rezső, Mayer Károly, dr. Wolf Béla, Strausz 
Sándorné, Schulleg János, Molnár Klek, Cvetkoviča 
Antal, Antonovies József, Szeiverth Antal, Peczek 
György (Tüske-Szt.-György), Úlicsny Károly 4 —4 k., 
Heinrich Miksa, Molnár Józsefné, Salon Péter, dr. 
Hídvégi Miksa, Varga Sándor (Mura-Szerdahely), 
Mik Constantin 3 —3 k., Imrei Ferencz (Szoboticza), 
König Krnest, König Juli, Huszár Nándor, Hirschmann 
Adolf, Bencsák Richárd, Bencsák Kmma, Szerb 
Henrik, Stolczer József, Mesterics Aladár (Turscsisce) 
Vlassics György (Uj-udvar), Horváth István, Bedics 
Ferencz, Probst Ferencz, Kolin Hermann, Hinke, 
Zrínyi Károly, N. N., Kornfeind Nándor (Dráva- 
Vásárhely), Lusztgarten Izrael, Neuszidler Jenő 
(Mura-Király), Viasz Nándor, Benedikt Hermann, 
Szabó Lajos (Mánd), Balogh, Mayer Hermann, Petz 
Márton, Szilágyi Gyula, Hochsinger Gyula, Strausz 
Miksa, Horváth Pál, Polesinszky Krnil, Graner 
Miksa, Weisz Miksa, Lobi Rezső, Antauer József, 
Lüwensohn Miksa (Dráva-Vásárhely), Pastinszky 
József, Barabás György, Heilig József, Bors István, 
Polkák Mátyás, Fink Ferencz, Petrics Ignáez, 
Göncz Dénes (Budapest) 2 —2 k , Gráner Henrik 
N. N., Zdelár Miklós, Nagy Kleniér, Scheiber Mór, 
Schwarcz Jakab, Masztnak József, Varga Wolfgang,

Pollák Gyula, Herczeg Hermann (Keszthely), Kaczun 
Ignáez (M.-Szerdahely), Winkler Ferencz, Heinrich 
Oszkár, Dolinszky Gy., Kollár (Csepreg). Bosenberg 
Kálmán, Heiszig Ferencz, Bosenberg Richárd, 
Sray (Dráva-Szent-lván), Rálh Ida (Mura-Király), 
Weisz Viktor, llerlinger Sándor, Grics Géza, 
Schwarcz Antal, Buchwald Bálint 1 — 1 k., összesen 
54t) k. Fogadják az igen tisztelt felüllizetők ado
mányaikért, mellyel a Zrínyi-emlékoszlop ügyét 
oly nagy lépéssel előbbre vitték, a rendező-bizott
ság hálás köszönetéi!

—  Tánczmulatság. A Csáktornyái keres
kedő ifjak önképző-egylete saját könyvtára 
és részben a létesítendő Zrinyi-szobor javára 
1902. évi február hó 1-én a »Zrínyi«-szálló 
dísztermében, hangversenynyel egybekötött 
tánczestélyt rendez. Belépti-dij személyenkint 
2 k., családjegy 5 korona. Kezdele 8 órakor. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztalak. A hangverseny műsora 
a következő: l. Elnöki megnyitó. Tartja Heilig 
József ur. 2. »Gedővár asszonya«. Irta Kiss 
József. Szavalja Bosenberg Kálmán ur. 3. 
Felolvasás. Tartja Schwarz Lajos ur. 4. 
»Matura elölt — Matúra után«. Magánjelenet. 
Irta Földes Imre. Előadja Vajda Andor ur. 5. 
»Az én tanyám«. Schuberttól. Zongorakiséret 
melleit énekli Kalz Lipót főkántor ur. 6. 
»A légy«. Vig monolog. Irta Emile Guiard. 
Fordította Hevesi József. Előadja Blau Benő ur. j

—  Esküvő. Dr. Guthy János téesői j 
ügyvéd tegnap esküdött örök hűséget Kayseri 
Alexandra kisasszonynak. Kayser Lajos grófi 
titkár kedves leányának

—  Országos vásár. Csáktornyán a jövő 
hó 3-án. hétfőn országos vásár (Balázs napi) 
tarlalik. Ezenkívül Csáktornyán még 5 vásár 
lesz, és pedig márczius 24., junius 3 0 , au
gusztus 4., október 13. és november 25-én.

—  Esküvő Tokody Ferencz muraszerda- 
helyi állomási elöljáró tegnap vezette oltár
hoz Korpics Lujza kisasszonyt.

—  A gyümölcsfajok redukeziója. Darányi 
földmivelésügyi miniszter felhívta a törvény
hatóságokat, hogy a mezőgazdasági bizott
ságok utján a kevésbé értékes gyümölcs
fajtákat a termelésből vonják ki és kevesebb 
fajtában állapodjanak meg. A miniszter azon
ban, tekintettel az újabb időben Amerikában 
tett azon tapasztalatokra, hogy egy-egy gyü
mölcsfa magában termelve hiányosan ter
mékeny ül és rosszul terem, a nagyobb fajta 
redukezióknak nem helyeslője, fölhívásával j 
azt akarja elérni, hogy a selejtesebb fajták 
termelésével hagyjanak föl a gazdák és j 
három négy fajtában állapodjanak meg cgy- 
egy gyümölcsnemre nézve,olyanokban, melyek ! 
azon vidéken bőven is teremnek és kedve
zően értékesíthetők.

—  A tudományos kutatások eredménye
balzsam a szenvedésre, mert néha oly kiváló 
kincs birtokába juttatja az emberiségei, hogy 
gyötrelmektől, kínoktól szabadul meg. Egy 
ily kutatás eredménye, hogy a csuz és kösz- 
vényes betegek bajára van egy biztos gyó
gyító hatású szer. A csuz és köszvényes 
betegek olykor évekig keresnek enyhülést 
bajukra, meri néha 10 — 15 évig tartó fürdő- 
használat sem képes enyhülést hozni kínzó 
fájdalmukra. Úgy a szenvedőknek, mint min
denkinek fontos tudni ezért, hogy létezik 
egy szer, mely e kínzó megbetegedést bizton 
gyógyítja, meri azok az előkelő orvosi 
nyilatkozatok s az a sok ezer köszönő levél, 
melyekbe bárki betekintést nyerhet, kétség- 

, telenül igazolja, hogy a Zoltán-féle csuz 
kenőcsben egy ily szert bírunk. A szer ké
szítője Zoltán Béla budapesti gyógyszerész, a 

’ kinek gyógyszertárában (Sétalér-utcza és 
‘ Szabadság-tér sarkán) a kenőcs üvegtégelyek- 
, ben mindenkinek hozzáférhetővé van léve.

—  Lopás. Horváth Mária dráva-szent-
iváni illetőségű cselédleány, ki Péntek Antal 
budescsinai korcsmárosnál szolgált, f. hő 5. 
gazdájának zárallau szekrényéből 1 darab 
10 korona értékű jegygyűrűt lopott el. A 
csendőrség járőre a tolvajnőt a lopásra vo
natkozólag kikérdezte, ki tettét azzal ismerte 
be, hogy az ellopott gyűrűt egy helybeli 
helyszerző leányának adta oda, hogy majd 
a gyűrűért neki jó helyet fog szerezni; a 
gyűrű a leánynál meg is találtatott, mi le
foglalva, a nagykanizsai királyi törvényszék
nek — a jelentés megtételével — bekül
detett.

—  A postamesterek sorsjátéka Minden
nap látjuk azt a nagy feszitő munkát, melyet 
a posta ezen legfontosabb közlekedési esz
köz munkásai végeznek. Mindenki igénybe 
veszi ezek szolgálatát s igy, midőn ők foi- 
dulnak hozzánk, támogassuk őket, ne vonjuk 
meg csekély hozzájárulással érdekeik elő- 
mozditását. Vegyünk sorsjegyeikből, mert hisz 
darabja csak egy korona ; főnyeremény pedig 
10.000 korona érték, mely gyönyörű ékszer 
a Soproni-féle nagytőzsde Kerepesi-ut 1. sz. 
kirakatában látható, hol naponkint ezer és 
ezer néző szeme akad meg a fénylő gyé
mántokon. Sorsjegyek e lap kiadóhivatalában 
kaphatók.

—  Öngyilkosság Gambes József prá
gai születésű vándorló üveggyári munkás e 
hó 23-án Légrád község mellett a Drá
vába ugrott és ott halálát lelte. Holttestét 
még aznap kifogták.

A nagy emberek társasága. Ralph Waldo 
Kmerson Írja egy helyütt, hogy ha az emberek 
meggondolnák, mi van a közelükben egy jó könyv
tárban! A legelmésebb és legbölcsebb emberek 
egész társasága, a kiket egy ezredév minden czi- 
vilizáilországokban produkált, lerakta tanulmányai
nak és bölcseségének eredményeit a legjobb rend
ben. Az emberek maguk rejtekezők, megközelit- 
hetetlenek voltak, türelmetlenek, ha zavarták őkel, 
körülbástyázva az etikettel, de a gondolat, melyei 
legjobb barátjuk előtt sem leplezlek le, itt le van 
Írva világos szavakkal a mi számunkra, más kor
szak idegen emberei számára. Kgy könyvtárban 
sok száz jó barát vesz körül bennünket, de mind
nyájukat lekötve tartja ezekbe a papir- és bőr- 
ezafatokba valami varázslat és bárha bennünket 
ismernek s közülük egy-kettő liz vagy húsz szá
zadon át várt reánk és azóta vágyakozik kiönteni 
a szivét előttünk, mégis az ő tisztító helyük tör
vénye az, hogy ne beszélhessenek, a inig őkel 
meg nem szólították és minthogy a varázsló, mnti 
valami tüzérezredet, mindnyájukat uniformisba öl
töztette, azért az igazira ráakadnunk rendkívül 
nehéz. Nem három szekrénytől kell itt választani, 
mint a Velenczei Kalmárban, hanemt félmillliúból, 
melyek külsőleg mind egyformák. Ks mi tudjuk 
tapasztalásból, hogy ebben <i lutriban 50 vagy 
100 tételre jut egy nyereség. így kínálják némán, 
varázszsal lekötve életük tapasztalásait a holtak 
is, hogy hasznunkra fordítsák. De ez az egész 
lutrizás sok és keserves gondol ad, sót lehetet
lenné lenné megismerésüket. De iin, megjelenik a 
történetíró s tapasztalásait könnyen, világosan, 
készen adja elénk. Persze sok függ attól, hogy ki 
az, a ki ezeket a tapasztalásokat megrostálta s 
nekünk idekinálta. Dr. Marczali Henrik bizonyára 
az a tudós, a ki erre magyar földön á leghivatot- 
tald). Azért ö szerkesztője a Nagy Képes Világ- 
történetnek s egyszersmind Írója az lljkor törté
netének. Kgy-egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes fél bőrkötésben 16 korona. Füzetenkinl is 
kapható 00 fillérjével. A 143. füzet most hagyta 
el a sajtót. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllói-tit 
IS. sz.) s Fischel Fülöp (Strauss Sándor) könyv- 
kereskedésében Csáktornyán. _______

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

F IS C H E L  F Ü L Ö P  (S T R A U S Z  SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 

me. Hargitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
njižara F i s c h e l  Filipova, 

kam se predplate i obznane 
pošiljau.

M EDJIM UM E
Predplatna cena je :

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol lel a . . . 4 kor.

Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20  fill

na horvatskom i magjarekom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i t ije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  ned elju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

širno vino, nam škodljivo deluje lak na télo, 
kak i na dušu.

Im samo gledajte jednoga pijanogu, kak 
zgledi on vun. Več neposluša na srdce, nego 
se pusti svojoj čutljivosti, le kakve je čudo- 
rednosti onak onda čini.

Jeduo magjarsko prirečje veli: »Vu vinu 
je pravica.« lstmu ima, jer nigdar nije čove- 
ka lak spoznali, kak kada se opije, jer onda 
više od čutljivosti, nego spametjom čini. Naj
bolje velim je moči pri vinu spoznali čove- 
ka. —

Kuliko i kuliko ljudi je  pijanščina da
tirala vu reši. Im sam samo né zdavnja či- 
tal. kaj se je  pripetilo na jednirn gostuvanju 
poleg Pešte. Dva pajdaši, pili su vinu nazad
nje su se porekli, jeden je  zgrabil noža, a 
drugi jez a  mali čas mrtev bil. Kuliko i ku
liko je lak vili slučajov. Kuliko i kuliko je 
takvih sudov. kojim je temelj pijanščina.

A kaj pak bi rekel od žganice . . . .  To 
je prokletslvo sveta. Nesrečni onaj narod, 
kojega sini su podvrženimi svoinu prokletstvu. 
Samo gledimo ruténé, ovaj puk bi bil večna 
nikaj došel, ako vlada nebi bila spazila, te 
svoju pomočnu ruku pružila, pak osloboditi 
se trsila ovaj nesrečni puk.

Kuliko i kuliko slučaju čila čovek, gde 
je svakom grčim, svakoj zločestoči zrok pi
janščina.

Čuvajmo se!
L. R. J .  —

Spomenik Zrinyiev.

Vu denešnjim broju s radostjom javimo, 
da je delo spomenika Zrinyia s jednim ve
likim korakom napreduvalo. 18-ga o. m. vu 
Čakovcu se je obdržala zabava za cilj spo
menika Zrinyia, koja je donesla 814* k. 72 
fillorov spomeniku. To nišče nije veruva), da 
bi tak veliku svolu dobil spomenik iz ove 
zabave. Lépa hvala budi svim onim, koji su 
se trsili i brinuli, da je lak duševno, kak i 
materialno lépi svrh dosligla ova svečanost!

Vu denešnjim broju izkažemo nadalje 
one dare, i to 40 korun kője je gospodin 
varmegjinski nadnotariuš Árvay Lajos sabi- 
al med varmegjinskarni gospodami. Lépa hva- 
Ija njemu, kak lakaj svim darovnikom!

Čelerdeset i drugi izkaz.

Dohodek zabave jan. 18-ga 814 k. 72 f.

Pijanščina.

Pisano je, da je Noe, koga je Bog osta- 
vil prilikom občinskog potopa, kaj se čovečje 
pokolenje čista izvoglo nebi, da je on gorice 
sadil i jedenkrat, kad nebi bil poznal jakost 
vina se je opil i da je onak gol ležal na 
zemlji. Pisano je nadalje, da to nije bil greli 
Noenm, jer kak se veli, on nije poznal ja 
kost v in a ................

Dalje se nepiše, jeli je  Noe potlam vi- 
šekrat tak napravil, tojest več onda, kada je 
poznal jakost vina. ali to je sigurno, da vu 
sadašnjim vrémenu vnogo i vnogo takvih 
nesrečnih najdemo, koji, akoprem poznajo 
vina, zato ipak vu lakov položaj dojdeju, 
kak je  vu onem vrémenu Noe, koj je né 
bil poznal jakost vina . . . .

Noemu nije bil gréh, lak veli pismo. 
Tak anda je sigurno dan današnji gréh onim 
koji poznaju jakost vina, pak zato, ipak vno
go i vnogo krat vu lakov položaj dojdeju, 
kak je negda Noe.

Sve kaj je preveč, ono je na kvar. Vi
no vu meri trošeno, nije na kvar, nego je 
na hasén i jačenje telu, nego, gda več tuliko 
trošimo, kaj je čez mere ono je na kvar, 
kole télo i kole dušu.

Vu vinu, kak svaki zna, je essencia, to
jest po našim špirilus, to mu davlje jakost, 
ako je toga više nutri, stém je  jakše vino. 
To je  jedna stvar, koja ako bezmerno tro-

Z A B A V A

Tužba proti biškupu.
Kada je Durieu biškup vu tak zvanom 

mestu Kolumba lo je vu južnoj Ameriki iz 
plamnom goručom Ijubavjnm med divjimi 
ljudmi hodil, da bermanje svetoga šakramen- 
ta med simo tam raztepemi krčeniki podeli, 
vu toj priliki predslavi se prednjega jedna 
devet let stara divojčica, pak ponižno preši 
njega, nek n joj dopusti, da ona k svetoj pri- 
česti prislupiti bi mogla.

Nego biškup je njezinu želju ne hotel 
izpuniti, odpravi nju s ovimi rččmi. »Još 
premlado jesi moje drago déle. pak niti ne 
poznaš našega dragoga odkupitela Jezuša 
Krisztusa. Ovo mala devojčica drugi dan i tretji 
dan svoju prošnju opet ponovila, ali zaba
dava, ar je  od biškupa vsigdar on isti od
govor dobila.

Tim žalostno odide, pak vu sebi reče 
da ona hoče tužbu podignuti proli biškupu, 
nego k komu da se obrne?

Iz raven se obrnem vrhu vsih biškupov 
naj višešemu poglavaru prcdragomu Jezušu 
pribivajučema vu tabernakulumu. Lépő si 
doli poklekne na šlenge oltara, gori podigne

svoje skoplene ruke. na ves glas ovak zdi- 
hava. Ah predobri moj Oteč! Biškup navek 
to veli, da je  tebe nepoznani, da pače sla- 
novilo, da le dobro poznam. Ti si mojega 
dragoga Boga jedmi sin. Ti si ono déle, kője 
se narodilo vu Betlehemu. Ti si ono déle, 
koja si vu krilu Blažene device Marie sede
la. Ti si prebival vu Nazarelu. Tebe je  bilo 
treba lo tri dni iskali, doklam na zadnje su 
bili tihe našli vu cirkvi, gde mudroznancom 
govoril jesi. Ti si na vučal Iji let na svetoj 
zemlji. Ti si dvanajst apostolov sebi zebrái, 
li si za nas vumrl na križu. Ti si na tretji 
dan gori stal od mrtvili. Ti si naredil svetu 
mater cirkvu. Ti si poslal nam na razvese- 
lenje dara duha svetoga. Kaj ne da ja poz
nam Tebe!

Prosim te iz krušenoga srdca mojega, 
budi milostiven meni postnimi prošnju moju, 
pak poveč biškupu, da ja Tebe jako dobro 
poznam.

Doklam je devojčica ovu molitvi! na 
glas molila, isti biškup je lakaj vcirkvi vu 
klupi sertel, i svoje navadne molitve zvrša- 
val. S velikim veseljem posluša biškup. ove 
male devojčice svete krščanjske katoličanske 
vere valu van je.

»Zlata vredne reči éul sam od tebe milo

moje déle, veli biškup, i taki je  podelil hoš- 
tiju ovoj maloj devojčici.

Kak su me slim blaženi! vu činili! Na 
ves glas zakriči pucica. Oh tak se mi vidi, 
kak da bi vu Paradižumu bila. —

Nego i to je  segurno, da pače i žalostno 
lakaj, da vu sadašnjem vremenu vu nišoj 
domovini malo se najde takovih ljudih, koji 
bi našega predragega Jezuša vu prezmožnom 

oltarskim Šakramenlumu tak valuvati
znali.

Pomiluvanj vredno je lakodjer i to, da 
imade i lakovih, koji onu za čim je ovo bo- 
guljubno déle lulikiin plamnom h lepi lo, od- 
mclavaju, i samo na izlik iz navade, ili pak 
iz mrzloga srdca prijimleju.

A sveta pričest, koji nju pobožno gušče 
Primaju, včimla je vre vnogikrat siromaka 
za bogatogn, tužnoga za veseloga, vu dvoj
nosti, pako bivšega za mirovnoga. Prveši ka
toliki su svaki dan k svetoj pričesti pristup- 
Ijavali, sadašnjeg vremena je  navadno samo 
jedenkrat érez célo leto, pik i to vnogi za 
nemare. Zato je jako velika razlika medju 
nami i medju prvešemi krščeniki. Ako Kris- 
tuš živi onda oblada i kraluje lakaj.

Vu kojem pako ne žive, vu njem niti 
obladati niti kraluvati mogučen nije.



KAJ J E  NOVOGA?
Tulita , devo jč lce .

Kod kotarskoga suda svakomu človeku 
je  slobodno svoju tužbu predstaviti. Zato je 
imal juša takodjer i Miška bači, kojemu je 
rekel gospou rektor vu krčmi. Vas Miška ba
či je gospodin Bog za vinskoga lagva stvoril.

Takovo zbantuvanje nemore podnašati 
jeden človek. Kajti je istinito, da Miška bači, 
kada je baš dobre volje more popiti i to na 
hitroma par litrov vina, ali da bi njega zato 
gdo pijanoga videl vu njegovom živlenju, to
ga nema. Po lom toga gospodin kotarski ve
liki sudec bistri pogled hiti na lak zvanu 
Julčiku, koja je prednjim bila stala, koja iz- 
vaniednog lepoga rumenoga lica devojčica 
bila tak, da nju dragota bila je  gledati.

Jako se za črlenila Julčika, kad nju gos
podin sudec zapita. Kaj imate vi za tužbu? 
Na pitanje gospodina sudca Julčika se za 
črleni, i s velikom dostojnostvom ovak od
govori.

Pištiku jesem došla, da zatužim. Sku- 
pa smo bili včera na večer vu svila predar- 
nici. Kada smo svojega navadnoga posla do
vršili, počeli smo dobre volje biti, tancati i 
popčvali. Kad se mi ovak lépő i nedužno 
zabavljamo, a Pištika samo na jedenkral na 
ves glas za vikne:

Jaj, ja  njih taki kušnem drago srdce 
moja Julčika.

Sad je tiho postala tužiteljica. Sudec 
2apita kakovo zbantuvanje proti poštenju 
njihovomu ovdi spoznavaju? Julčika suzna- 
timi očima odgovori nato:

Molim pokorno gospodina velikoga sud
ca, céla stvar vu tom stoji.

Ja  se zato za zbantuvano čutim, kajti 
preu vsemi mojimi pajdašicami je Pištika re
kel, da me kušne, pák me ipak nije kušnul. 
Kak dajo sirotica nebi bila vredno toga, da 
on mene jedenkral kušne. Tak me je  on os
ramotil i moje poštenje vzel.

Zatim se počne plakati óva lépa tuži
teljica.

Samo onda pogledne vu obraz gospo
dina sudca, kad njoj smejuči ovakovo od 
suda prevstavi: «No dobro, sad nek idu sa
mo lépő vu miru dimo. Ja obsudim Pištiku 
nato, da njih jeden za drugim stokrat kuš- 
nuti mora.«

Julčika s velikim veseljem reče:
»Molim pokorno gospodina velikoga sud

ca, nek bude ova meni veoma po volj na nji
hova odsudu na štemplin pisana i vu zape- 
čačenim listu njemu predana.«

Ž a lo s tn o  m lado le to ,
Vu Remete zvanom mestu s velikom 

žalosjum se započelo mlado letu. Vu katho- 
ličanskoj cirkvi pri obednoj mcši množina 
naroda spravilo seskupa. Izti koruš lakaj je 
iz ljudstvom na trpani bil. Pod svetom me- 
šum se na jedenpul čuje škripanja i puca- 
nja glas koruš se izruš; na zemlju i pod se 
zakopa pod korušom stoječe pobožnike. Na 
hitrom su počeli oslobadjali med ciglovnjem 
i drevjem zakopane ljudi zmed kojega su 
dva muže i dve žene mrtve potegnuli, koji 
vsi četiri na glavi su bili ranjeni. Osi m toga 
još osem jako ranjenih ljudih potegnuli su 
van iz ruine. Božjoj službi je taki bil konec 
vučinjeni, cirkvu pako su doli zaprli. Islraga 
odpoglavarslva za nekoji dan bude vučinje- 
na, da koga ima leršiti ova nesreča, onda 
se bude videlo.

P o ro b ljc n a  sneslca.
Vu Lublani varašu smeha vredno pri- 

pečenje dogodilo se je ovoga meseca petoga 
dana. Ar od ovoga dana Seideker Lörencz 
varaša ovoga imučan purgar, badava išče

Pripovest od eetvertoga cvetja.

Vu jednim jako lepim protuletnim danu 
vu jutro ide lepa mala devojčica Erzsika med 
svoje cvetje vu svoj mali vrtič. S veselim 
pogledom pozdravila je svaki cvet, i lak je 
znala razmeti svakoga cveta tihi spomenek 
kak da bi i cvetje imalo od svojega jezika, 
tak zvanoga rččnika.

Četiri fele czeti pajdaših se jesu vu 
sladkoj zabavi.

Lilium, fiolica. Rúzsa i Eržika. Vrtič se 
čisto blizu polja bil razprestiral, cvet Lilium 
vu samo či polja, samo preko zagradjenog 
plota mogučen je bil govoriti.

Ali kak bi želela znati! koj cvet ljub 
mene najbolje? rekla je  Eržika s tihim gla
som pregledajuča svoje cvetje.

»Ja le ljubim jako — reče njoj Lilium 
iz polja. —  Presadi mene vu tvoj mali vr
tič, sdragovoljnim veseljem oslavim za tebe 
moje slobodno polje.«

Siromaški lilium tak je rekel iz isline 
ovo. —

»Ja te takaj ljubim, ja  takaj s veseljem

— izdehne fiolica. Deni mene vu tvoj oblok.i 
oslaviti pripravna jesem za te mojega slo- 
bodnoga zraka blagoslova, blagodatu rosicu. 
sunčenoga traka, da pače i moju vre od dav
na privčenu samoču.«

Kaj bi i lepšega bila mogla reči fiolica?
»Jedino je te ljubim verno i islinskoga 

srdca mojega« — veli njoj s radostjum ru
mena Ruža.

Vrgni mene, pak me mztni mrtvu na 
tvoje kucajuče srdce!« Na ove reči vklanja- 
la se ruža s vernosljum i ljubavi puna ra
dosti k lepoj mali Eržiki.

Sad vu onim danu i sunce je  veselije 
svetilo !

Eržika se pako doli prigne kušnje nju, 
i od onoga vremena najpreštimaneši cvet 
postala je Eržiki rumena ruža 

*
Iz ovoga dtovani čitatelji izpaziti more

mo: da jeli moguáe samo premislili nekaj 
lepšega i vekšega, nego ako gdo komu za 
ljubav svoje živlenje alduje. Ovo je duše 
próba.

-  M . F . -

svoju dvadeset i dve leta staru lépu prilič- 
nu ženu, Niti vu svojim stanju, gde su pred 
nekimi dnevi skupa kakti dve grlice vu lju
bavi dane svoje sprevadjali, niti pako med 
rodbinum ni mogel najti izniknutu snešicu.

Siromaški muž ves pokrapljeni iz luž
nim srdcem popašči se na policaj, gde na 
friškoma zazvedili jesu, da ni se pripetila 
ženi neugodnost, nego siromaškomu mužu 
vučinjena je  velika nepovoljnost. Ovu mla- 
doženju porobil je  odvernog muža jeden sói
dat i k lomu oberlaitinand od 48-ga regi
menta. Lublane policaji direkcija je  vu onim 
hipu telegrafirala vu Budapešt tamošnji di
rekciji, neka ove dva skakavce iščeju, ar kak 
se čuje, ovi dva zaljubleniki negdi po Peštu 
se skrivačkaju. Oberleitinanda za Ohmayar 
Antuna, snešicu pako Seideker rodjenu Bau- 
liolcer Liniku zoveju. Policaj je vre svegos- 
lione po Budapeštu prepoiskal, ali još do sa
da nisu došli na korake skakavcom.

S večanost .

Lépa i velika svečanost se je obdržala 
za cilj spomenika Zrinyia. Na ovoj sveča
nosti nazočen bil je med v nogi mi i gospo
din dr. Jankovich László grol veliki župan. 
Dr. Ruzsicska Kálmán kr. školski inšpektor 
jeod Zrinyia govor držal, preparandisti su po- 
pévali. a gosp. Dobošy Elek je na koncertu 
u gosle igral. Vnogo let je prešlo, da nije 
bilo takve zabave vu Čakovcu. Više kak je 
zero korun bilo je dohodka, iz kojih penez, 
kakli čisti dohodek dobil je Zrinyiev-spome- 
nik više, kak 800 korun.

Vu tes tu  vtoplene žene.

Od čud novi toga pri pečenj a dobili smo 
glasa, koj se sada vu Bihartordi pripetil. Dve 
kofe, koje su iz pecila kruha živele, vre dob
ro kuražne, počele su testu mesiti, veliko ko
rile je pred njimi bilo, vu priliki mešanja 
višekrat su si nagnule flašicu, koja je bila 
s žganičkum napunjena. Da kak se pripetilo 
to baš ni moči znati, nego moremo si mis
liti da ove dve nesrečne žene od prekored- 
noga piliša žganice su se zrušile, pak tak 
nesrečno da su iz obrazom ravno nutri vu 
testu opale. Ovc dve žene nisu imale luliko 
jakosti, da bi se iz teste bile mogle oslobo- 
diti, obedve su sc zadušile. Tam su našli nie 
mrtve poljeg korita.

K r  vnet! tuna c.
Iz Barcsa nam pišeju, da tamo vu ne

deljo Sauer Malyaš gazda iz Sappanos hi- 
holyom svojim slugom skup su se zabavlja
li vu krčmi gde su cigani igrali Sapponos 
je jedmi pucu za prosil nek žnjim tancat ide 
ona mu ni hotela volju izpuniti, nego kas- 
nije je išla iz Sauerom plesat sluga si je 
ovo delo na luliko vsrdce prijel, da sc zbog 
loga i svadil s gazdutn. Iz svadje nastane 
takaj i bitvina, sluga je  tak vpičil sauera svoga 
gazdu vu črevu da su njega vmirajučega 
nesli vu špital. Naravski slugo su pak vu 
reši zaprli.

K é l k ra lje v ič a .
Rokojnog kraljeviča kči Elisabeta je  v 

čelvrtek rekla »do smrti« reči i prisegla lju
bav Windisgriitz Otto hercegu. Poleg dvors
kih zakonov se je prije morala odpovedati 
svega juša, koj bi nju se kakti kčer Rudolfa 
tičal. Pak se je  ona i odpovedala, jer je  vru- 
če ljubila onoga. koj njoj je več sada muž.

Oh ljubav, velika je  jakost tvoja.
N es re č a  na  žcljcm nlcl..

Velika nesreča je  postigla tevetnog cu- 
ga, koj je  o. m. 21-ga iz Budapešte vu Beč





S z fH ö o l tv á n y o k
szokványminöségben.

A legkiválóbb 42  bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
r  teljes jótállással.

■ Élőkerités.-------
Gleditschia csemeték és magvak 

U ra d a lm a k n a k , kö zs é g e k n e k  három évi 
tö r le s z té s re  is a d a tik .

Oriia töviaii, igen gyorsan fejlődő sövÉnynöv^ny. Ez az egyedüli 
melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül ese, 
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
az apró nyulak sem hatolhatnak át. M inden  ren d elésh ez  
ra js o k k a l e lü tö t t  ü lte tés i és keze lés i u ta s ítá s  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt.
n i f tn c o m o to k  Óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UlUuOCIIIelGAi fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Szines fénynyomatu fő á rje g y zé k  ihgyen és b érm entve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen  kiyül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében 
áll, kik ren d e ln i s e m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
„ É rm e llé k i e lső  s z ő lő o ltv á n y -te le p " , Nagy Gábor, 
579 1 2 - 2 0  N agy-K ágya, u. p. S zéke lyh ld .

I  —  “~ E

Értesítés.
A  C s á k t o r n y á i  t n h n r ő k p é n x t n r

t á r s n l n t t n l  egyesült

Önsegélyző szövetkezet 1902. febr. 19-ére eső szerdán
alapszabályai értelmében X. csoportját lépteti életbe.

Tagként belépni szándékozók inéltóztassanak alulirt intézet
nél személyesen vagy levélileg jelentkezni.

632 2-3 Csáktornyái t a M p t n z t l r  r&zVfoytársnlat.
■ -------------------------------------------------------------------------------— ■

Egy fiatal

füszerkereskedő segéd
azonnal felvétetik

Teter íéza füjzerKeresKedfcébeti Csáktornyán I
Magyar- német- és horvát nyelvet bírók előnyben részesülnek.

6 8 4  1 — 1___________________________________________________

7  A C s á k to rn y a  V id é k i T a k a ré k p é n z tá r R észvény tá rsaság

7  1902. ií\ február hó 25-én délután 3 óraKor tartja meg intézeti helyiségében W

> VI. r e n d e s  t j ö z j y d t m t ,  |
a melyre a I. c. részvényesek tisztelettel me^hivalnak.

Z _____ ____

^ Tárgysorozat: MK
kb I. A gyűlés megnyitása.
^  2. Két részvényes meg választása ti közgyűlési jegyzőkönyv hitelesilesére.
kó 3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentese a lefolyt üzletévrol.
*7 A múlt évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása;
kb az igazgatóság és a felügyelő-bizottság felmentése. X J s

5. Igazgató, aligazgató, bárom igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztás.!. 
ub f». Az alapszabályok t>7. §. harmadik bekezdésének módosítása. M K

7. Esetleges indítványok.
wt Kelt C s á k t o r n y á n ,  \'M>2. január 8-án. ®
V  Az igazgatóság. S s a

Y  4H $ A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de
k  m  jog n M W W n  n„.pkivá,ilalik, hogy a réstvényrs legalább 20 éve, le g y e n é s részvény« a közgyűlés rlőU
JV l i l á b b  négy hél óla a társamig könyveiben az ö nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlés! .1 nappal

megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.
• f  a választási jog azonban nem csak személyesen, hanem a távollevők áltál is gyakorollathatik, t. i. a nieg
r  nem jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonhan szintén
| b  szükséges, hogy az ily megbízás által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés

előtt a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék. A A
t w 6 3 0  2 — 3 Meghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatók ki. M K
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házában tartandó

XXX. r e n d e s  f c S z g y i U s r e
tisztelettel meghivatnak.

1  an á esk ozá s i tárgyainak so rren d je :
a) Elnöki megnyitás.
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása és a felülvizsgált évi számadások

feletti határozathozatal és a felinentvény megadása.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról.
f) 0 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
gj Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Alapszabályok 50. §-nak módosítása.
i) Esetleges indítványok.

C s á k t o r n y á n ,  1002. évi január hó 4-én.

A z igazga tóság .

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalma
zottja (36. § ) által gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkívántaiig hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye 
a közgyűlés előtt legalább két hét óta a társulat könyvében az ö nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a kö zg y ű lé s t  
3  n ap pal m egelőző leg , azaz 1902 . évi fe b ru á r hó 12-ig az in té ze t p é n z tá rá b a  le té tes sék .

Meghatnimazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a k z- 

gyülést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetek.

A C s á k to rn y á n  széke lő

Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság
1902. márczius hó bén délután 3 órakor saját helyiségében

XXI. r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
tartja uu% melyre a 1. részvényesek tiszteletiéi meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. A gyű lé« megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok 

meghatározása és a felment vény megadása.
4. Az elnök, igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság meg

választása.*)
5. Az alapszabályok 1, 2, 8, 9, 10, IC, 17, 20. 30, 32. 35, 47. 51. 52, 55. 70, 77 , 79. 

84, 91, 96, 102, és 108. §$-ainak módosítása.
0. Netáni indítványok.
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes kijelölése.

C s á k t o r n y á n ,  19<>2. január hó 9-én.

___________ A z igazgatóság .
•) f>9. §. A tanácskozási ős szavazást jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, 

de ezen jog gyakorolhatására megkíván tátik, hogv a részvényes legalább 20 éves s részvénye legalább 4 hét óla a tár
saság könyveiben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet 
pénztárába lelétessék.

A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem távollevők álal is gyakoroltathat, l. i. a meg nem 
jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szük
séges, hogy az ily megbízott által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés előli 
s társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

$ $
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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Melléklet a »M uraköz. 1902. évi január 26. (4-iki) számához. • * * ' '

!| 7. Ik. 902. Hirdetmény. |
Uekánovecz község telekkönyve birtokszabályozás következtében álaiakiltatot azzal egyidejűleg azokra az ingatta- 

g* nokra nézve, a melyekre az 188(5. X X IX . az 1889. XXX VIII. és 1891. XVI. l.-cz. a tényleges birtokos tulajdonjogának be- i ^
a  jegyzését rendelik az 1892 évi X X IX . t.-cz.-ben szabályozott eljárás a lelekjkönyvi bejegyzések lielyesbitésével kapcsolato- ^^
g  san foganatosíttatott. ( ! )
®  Ez azzal a felhívással tétetik közzé: ( l |
$  l. hogy mindazok, kik az 188(5. X X IX . l.-cz. 15. és 17. §-a alapján — ideértve e §§-oknak az 1889. évi
S  X X X V III. l.-cz. d . és (5. §-aiban és az 1891. XVI. l.-cz. 15. §-a pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889. ^
5 ?  évi X XXV111 t.-cz. 7. §-a, 1891. XVI. t.-cz 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések; vagy az 1886. X X IX . t.-cz 22.  ̂ i

§-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják. e végből törlési keresetüket 1902. é v i  ju iiu s hő 20-1 ff 
2 ! bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert e meghosszabbilhatlan záros határidő után benyujtoltlörlési kereset barma-  ̂ i
J ' dik időközben nyilvánkönyvjogot szerzett személy hátrányára nem szolgálhat; ( ! l

2. hogy mindazok, kik az 1886. évi X X IX . t.-cz. 1(5. és 18. §-ainak eseteiben, ideértve ez utóbbi §-nak az 1889.  ̂ ^
J '  évi X X X V III. t.-cz. 5. (5. §-aiban loglalt kiegé-szitéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellen ellenmon- O
5 dással élni kívánnak, Írásbeli ellenmondásukat 1902. é v i ju iius hő 20-iff bezárólag e tkvi hatósághoz nyújtsák be, í )

mert e meghosszabbilhatlan záros határidő után ellenmondásuk figyelembe vétetni nem fog; ( I
3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása tárgyában körülirt eseteken kívül az 1892. évi X X IX . t.-cz. I )

J [ szerinti eljárás s az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban  ̂ )

B
 ideértve azokat is, kik az 1889. évi XXXV1I1. t.-cz. 16. §-a alapján tőréül arány-bejegyzést sérelmesnek la-  ̂ )
i let ben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz 1902. é v i ju iiu s hő 2 0 -ig   ̂ )

jjtsák he, mert ezen meg nem liosszahbilható záros határidő után az átalakításkor közbejön téves beveze-  ̂ )
izó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik személyek ellen nem érvényesíthetik s az emlitett bejegyzése- ^
k a törvényrendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak  ̂ )
il támadhatják meg. 4 )
úttal figyelmeztetnek azok a felek, kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adlak áf, hogy amennyi- 1 )
gyszcrü másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket póllólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál J|J

;ir. Járásbíróság mint tkvi Hatóság. ( | j

rl a kun. 1902. évi január hó 5-ik napjai)

S zabó G yőző, |!)
1 :t kir. aibirú. | j J

w w w w w  w w w w  w v v w

^  51 *z lkv 901 Hirdetmény. 8
ű b  Murakirály község telekkönyve birtokszabályozás következtében az 1869. évi 2589 t-cz. szabályrendelethez j f l t f

képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886 X X IX . az 1889. X X IX . t. 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséi rendelik az 1892. évi XXIX. t. czikkben szabályozol! eljárás M K  
a telekjegyzökönvvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosiltatik

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesitése s a helyszíni eljárás a nevezett községben 1902. év i  
u iúrrzius h ő  1-ső  napján fog kezdődni. d b

Ennél fogva felhivatnak:
1 Az összes érdekeltek, hogy a hilelesilési tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott állal jelenjenek jÉ K  

j f i f  meg s az uj tkvi tervezel elb*ni netám észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekköuyv ál-
N K  alakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé néni érvé-

nyesilhelik.
V v  2. Mindazok, a k ik a  telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak

tenni, hogy a Ikvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az 
előterjeszléseikel igazoló okiratokat mulassák fel. i ^ k

3 . Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bckeblezésre alkalmas okirataik f j K  
jS I  nincsenek, hogy az átírásra az 188(5 X X IX . t.-cz. 15. és 18 ) az 1889 X X X V III t.-cz. 5. 6. 7. 9. §-ai értelmében i g jk
í j j f  szükséges adatokat beszerezni iparkodjanak s azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy W
iá é k  az átruházó tkvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje s tulajdonjog hekeblezésére en- | 3 b  

gedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési 
kedvezménytől is elesnek;

\ azok kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van ^  
M M  iiyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett y
wVw jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldőit elölt jelenjenek meg, já É t

mert elleneseiben a bély-gmentesség kedvezményétől elesnek. ^

< 5 ^  p e r la k o n , 1902. január 7-én.
^  H o rv á th  C so n g or ym l

kir. járásbirn.
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G a b o n a  á ra k .  — C ie n a  t i tk a • * Csáktornyái tárházak részvénytársaság" közhírré teszi, miszerint f. ó. február hó ll-én
-------------------------- -------------------------------------------- ■-----  d. u. 2 órakor Csáktornyán a társaság helyiségében ,

1 m.-mázsa. 1 m.-cent. ; kor. érték X .  r e n d e s  é v i k ö z g y ű lé s é t
tartja, melyre a t. ez. részvényeseket ezennel meghívja.

Búza Pšenica 17 .0 0 — Azon részvényesek, kik azon megjelenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a még nem
vab Zob 14 00_ esedékes szelvényekkel együtt a pesti magyar kereskedalmi ó inknál Budapesten, vagy pedig a
u__e i t i-* ji | o aa Csáktornyái tárházak részvénytársaságnál Csáktornyán letenni.
K ° f s . . » rž  , ' Az alapszabályok 32. §-a értelmében a felügyelő bizottság által megvizsgált mérleg annak
kukoricza UJ ! kuruza nova 10.80— jelentésével együtt nyolez nappal a közgyűlés előtt Csáktornyán a társaság helyiségében betekmt-

* * ö » stara ;00 .0 0 —  hetés végett közszemlére kitétetik.
Árpa Ječmen 12.00— I Csáktornya, 1002. január 24-én. , ,
Fehér bab uj j Grah beli jj13.00— | T á r  s o r o z a t -  **  igazsatosa8

Vegyes » » * ztríéSan 0 9  00— 1 .Jelentése az igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak azelinult üzleti év menetéről, az
. 0 / ' Mv UHU. év üzleti mérlegének bemutatása és a felmentvény megadasa.

Lenmag Len 24.00— , 2. Az eddigi igazgatósági tagok lemondása folytán uj igazgatósági tagok megvalasztasa
Bükköny | Grahorka 14.00— | 3  évi tartamra.

•  ̂ _ 3. A felügyelő btzotlsági tagok megválasztása. 035 l 1

^ —  ---------------

HU _ .... 1  ----- - Vu pzernost gazdem! ——( Egy jo  erkölcsű fiú A  f *

* ®  Z a s to p s t v o  ffn n ffn rin  fa b r ik c  tleinnOff t/no ja  sam 'prijel, n ^
bližnju p. I. sétvu preporučam na svaku zernlju prilične delane gnoje, tak: stipei**:- 
fo s fa ta , n n n n o n in k -s n p v r fo s fn tn . t /n o ja  z n  s v n o k o s u  1 I d. sa  kö~> 
jih  k a sa in  n n jv m  j v  zvin ijn  p o p r a v i t i  i  p lo d  ja k o  p o ve k tía t i m o č i.
Delani gnoj pod svaki žilek, pod okopavne biIjine. pod lursku i črlenn deleljicu, pod. 
trsje, pod povrtelje, osobito pak na senokošab je sa velikom svrliom moči hasnuvati.

apuiké, prepom ke i druge navtike rado d; je I

M a ye rc sá k  B é la ,
030 1 - 3  trgo vec vu Č a k o v c u , ( P r e lo c k a -v u lic a .)

f  F I8 C H E L  F Ü L Ö P  [S T R A U S Z  S 4 N D 0 B ) 7 |
81 k ö n y vn y o m d á ja  1
I I  WÉ

C s á k t o r n y á n
' llil ^

|1  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve, Ifi
j||| Elvállal minden néven nevezendő

1  könyvnyomdái munkákat
a !'| f
|||| »• ni. névjegyek, lovélíojck. motrliivók. eljoyy/iSi-. cskdósi- ys ir.viiszjclcntésrkct. ;§§§

— számlák, körlevelek, hivatalos ős iiuiyán nyomtál vánvokat. röpimtokat,
| | | t  m t lv c k e t  stl>. stl>. "

jH bármely nyelven és kivitelben |f||

a le g ju tán yo sab b  á ra k  m ellett.  ̂J

7 - *
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