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. . . .  Ki nemcsak pennájával, hanem rettenetes baj
vívó szablyájával kereste örök Iliiét — (Írói Zrínyi Miklósnak, 
a küllőnek és hadvezérnek áldott legyen emlékezete!

Helelt már vele szemben a bírálat mértéke; a kutató 
elméket bevilágítja e nagy szellem emberi és históriai 
becsének ragyogó fénye.

Л nemzeti közérzés jogosult büszkeséggel állapította 
meg, hogy Gróf Zrínyi Miklós, a Zrínyiek legnagyobbja, a 
mi történetünk egyik legkimagaslóbb, legvonzóbb alakja, a 
magyar s z í v  csodálatban és kegyelet
ben felbuzdul«'» rajongásának örökre 
kiapadhat lan forrása.

Ki egy egykori vitézi étiek magasz
taláéi szerint, úgv tündököli a nagy 
főutak közi, mini ahogy Jupiter villog 
a többi csillagok, a hyacinllms a lobbi 
szép virágok közöli.

A Csáktornyái Zrinyi-lércn köz
adakozásból I «‘Iái Illőit emlékoszlophoz 
odazarándokol ma a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, a Kisfaludy Társaság.
IVIöli Társaság, a Történelmi Társulat.
Zalavármegye közönsége. Zágrábból* a 
magyar szövetég s Muraköz minden 
községe.

A hazafiul lelkesedés, szende! és 
hála fftiyes koszorúi közé l.éf-rá.1 helyez egy élő gályái 
egykori viléz kapitánya ina már megsemmisüli Zerinvárá- 
nak telepéről.

Zrinyifalva lölgvkoszorut Imz u kursaneczi erdő 
legendás fájáról, mely alatt, sírköve tanúsága szerinl kér- 
lelliellen végzet folytán, egv rettentő vadkan terhelte le 
öl. ki valaha annyi ezer vad ellenséget gyöze le légy- 
verrel kezében.

A szentilonai park sűrű. sötét húsfenyőin vidáman

tör utat a júniusi nap égető sugara; a Mura és a Dráva 
habjai nem piroslanak törökök vérétől; a büszke mének, 
ellenségtől elfoglalt ágyuk és fegyverek zaja elnémult: 
az ünnepi csöndben Muraköz jó  népének szivdobbanását 
halljuk . . .

Meri éreznie kell e perezben, hogy e sziget száz 
és ezer történeti emlékkel szentelt földje annak a magyar 
hazának, melyet Muraköz, a szigetvári veszedelem után 
évtizedekig védett, oltalmazott, vagyonával, vérével és a 

honszerelem csodás lelkesedésével.
Éreznie kell, hogy Muraköz, annyi 

századok együttérzése után nem ter
mészetes határok szerint tagolható fo
galom. hanem igaz vér, igaz hús a 
magyar állam testéből.

Az ö emlékoszlopának Turul ma
dara pedig, mely egyik szárnyát felénk 
terjeszti, a másikat a Dráván túlra le
begteti minden időkre arra figyelmez
tessen magyart és horvátot, hogy Gróf 
Zrínyi Miklós, a közös édesanya jó  és 
balsorsban egyaránt osztozkodó gyer
mekeinek Iní ragaszkodását hagyta 
reánk szent örökségül.

Áldott legyen az () halhatatlan 
emlékezete!

Állítsuk fel emlékoszlopát sziveinkben is ! !
Az <) nagy nemzeti hivatását folytassuk tovább, érzé

künk. nyelvünk, művelődésünk fejlesztésében, hű ápolásá
ban s lelkes terjesztésében.

Mert csak szellemi és anyagi boldogulásban izmo
sodva. közéletünkben az igazság és szeretet örök eszmé
nyeinek hódolva s minden életczélunkkal a haza dicső
ségén és nagyságán fáradozva, kiálthatjuk büszkén s sza
badon ellenségeinknek: Ne bántsd a magyart! . .



* ;

rí *~тт; м ;Ь 1Ло jegyzik fel, hogy »nem volt hőshöz vagy a legna- erdélyi protestáns fejedelemséget a magyar állam
ЛГШд1 lvIlKIUb ÜIIiltKÜAÜttJ. gyobb fejedelemhez illő dolog, a mely hiányzott nagy nemzeti érdekéből támogatásra találta mél-

volna belőle». Övéinek nagy hagyományai hatal- tónak.
Ovii la я csáktornvai em- mukba ejtették a fogékony ifjú elméjét és szivét. Mély hatással volt Zrínyi lelkére olaszországi 

kimondta. Wlassics Uyu a a csak у m Magyaruj ég horvátul dalban és regében hallotta tartózkodása is. Az olasz költészet, irodalom és
lékoszlop felavatási ünnepén. (1904. junius dicsőíteni a Zrínyi nevet — mondja róla a törté- művészet varázsa alatt állott. Csakúgy tanulmá-

netiró — s nem egy öreg fegyveres szolga lehetett, nyozta, Tassot, Ariostot, Marinit — mint Machi- 
hó 1 2 -én.) a ki nagy őseinek ama régi szebb idők főbajno- avelli politikai és hadi iratait.

. . kának csodás tetteiről élő krónikás volt. És tanulmányozta eredménynyel. Költői lel-
Mielótt e szószékre léptem, koszorút helyez- két magas szárnyalásra keltette a *U  Gerusalem-

lem az emlékműre a Magyar Tudományos Aka- b nagy lettek hagyományai képezték eltó me ,jb *rala , Arj03tótól Útmutatást vesz az Obsi-
déinia nevében és megtisztelő megbízásából, mely sorban katonava. »Magyar vitézeknek dicsőséggel Sziueliana nagv epikusa Itl a classicizmn« 
báláját és kegyeleté, küldi Zrínyi halhatatlan szel- földben temetett csontjai -maga _  :s azok * *  T ö ld ^ 'u jJ é s  újra élvezi az '
la'»É"ak- па*У lelkének um.brál ,ne“ baF "  is Odissea-t, Hornért és Vergiliíst, a nagyszombatiEmlékéből uj erőt, uj biztatást és áldást kér, nőin Megjelennek álmaiban̂  isi az ősok és tartozkodásból is „ régi i3merrtseit. Mindezek ba-
hogy e nemzet értelmiségének munkája folyton jgi szólno i zz "ne mi*Lnn»i véron’ l^sa ott van a па8У epopaéában, mely fényes pél-
megujuló dicsőségre vigye a magyar nyelvű tudó- *lod-e ro™lot hazánkat, . У dija annak, hogy nem vesztett eredetiségéből, L l
many, költészet és irodalom diadalát. ***4. ve'?lékka és, Unta'a” а tői egyéniségéből semmit sem azáltal, hogy ко-

I. koszorú is egyik jelképe annak, hogy Un- ** onfdok un ka Г nt^szántffáradsáaodat ne szánd то|Уа|1 tanulmányozta az epopaea törvényeit, me- 
nepünk Itt a Dráva partján a Zrínyiek ősi várá- “  > ne 3z4íd életedet. Ezekkef ^ösztönökkel Ifeknek hódolt a világirodalo.nminden nagy éposa.
ban, nemcsak a inegyének, de a hazának ünnepe. ’ . и в у то п <1 — nvugadalmamba Az osel'6 az igazi tehetség ne féltse erejének egyé-
Hészt kíván ebből a nemzet minden hü fia, a ki b g .̂? •. niségét a tudástól Az igazi tudás csak fölemel, 
átérteni és átérezni tudja annak a szent kötelék- A hatalmas harezi erő nyilatkozik meg epi- tje nem S2iy]jt |e \ z se ártott Zrínyi őserejének,
nek erkölcsi hatalmát, mely a múlt nagyjainak kai költészetében is. Ha felrázó gondolatokat a hogy tanulmányozta Istvánffyt, Forgách Ferenczet 
emlékét a nemzet jövendő nagyságához fűzi viharzó érzések világát festette: ott volt igazain gs csa|t ugy ismerte Joanes Leunclaviust, mint a

Az pedig hogv az én szavam és nem az iro- íKlgy- ЕР,к?Га teri.ne*f- 0tt raga(i ^eg, a 3Z-t~ horváth Budina Sámuelt és Karnarutin, Zadranint. 
dalomtörténet 'ihletett búvárának szava hangzik e NemT^verielés^^finomsára? a^velTtóia^ ' vavv Talán ár,ott’ hogy epikiiÍa a ci-issicizmus és az 
szószékről, jelképe annak, hogy e megye és város ^  "  a  ̂költészetének szépségét de a tar- °|?8Z irodal° '"  ,halása alatt áll?, hKuránt sem A
hű ragaszkodásában és rajongó szereidében nagv , , e'ne!' * hatahW  ягАпия! Az *Szl8et veszedelme» minden izében magyar nem-
Zrinyijéaek emléke iránt első sorban a magáénak .  Y L t  „7 л Ьяп»?я ^z kdnnás harczits zeti epos’ nemze,i lelt- Céltudatos művészi alko-
tekinti az ünnepel Ezért szólítottak engem, eme- arf ‘f Je. í*n|l к ^Гн’л^я nav! tás- Az eP°Paeaban a nemzet Geniusa - a ma
gye szülőijét e szószékre. К megye földén éltem elkén?k költ6' sz,f  “t J S Ä  " T ;  gyár nép élő lelke szólalt meg oly hatalmasan,
ifjúságom legszebb éveit. Itt szőttem reményeim, ^ ‘ .10Vih . . a k®*> í  omiéít k/oJdme^ oll ,lemes ínséggel, hogy a világirodalom reme-
törekvéseim álmait. Itt az önök polgári erényeiben Érdemeinkért magad \rg.ilmié l' keinek színvonalán áll. Nemcsak költői tartalma 
tanultam tisztein, és becsülni a munkát. Azó„ok|ae le« e" hlf a' hog* "ad világunkért a kereszt- a 3zerkezete c3odásan erőteljes, de а XVI. és 
szeretető és bizalma, mint jó szellemem kisért ut- ,dM verei onlolla- XVII. század gondolkozásának megértésére türté-
jaimon. Barátságuk, mint védőszárny lebegett pá- A Csáktornyái vár harezi emlékeinek, a nagy nelmi fonalat ad kezünkbe. A század uralkodó
lyám gyakran küzdelmes utjain. Vajha ezeknek a családi hagyományoknak hatása volt az a termő eszmekörét oly magasztos egységbe mutatja be,
gyöngéd szálaknak a varázsa oly erőt adna ajka- réteg, mely nagyra nevelte azokat a magvakat, hogy a korjellemzés, a kor kézzel nem fogható
imra, hogy méltón fejezhessem ki itt Zrínyi em- j melyeket a bíboros gyámja Pázmán Péter által erkölcsi atomjainak, eszmevilágának látásához ez
lékoszlopa előtt, azt a gondolatvilágot, mely e l-! vezetett humanisztikus nevelés és oktatás hintett illeszti a górcsövet szemünkre. Épen Zrínyi műveli 
inénket átjárja, megtalálhassam az igazi húrját ' az ifjú leikébe. De a nagy gondolkozó és nagy di- lelkének széleskörű tudása az. hogy költészetében 
annak az érzésvilágnak, mely szivünket rezgésbe j plomata, ki »tudományosabb és magyarabb» volt oly magasztos öszhangba olvadt az egyetemes a 
hozza j mindenkinél, kiváló gondot fordított Zrínyi Miklós nemzeti tartalommal.

Ha nem ri adok vissza a feladati nagysága testvére Péter, a későbbi bécsújhelyi martyr ne- Azt a hatást, a mit Machiavelli munkái let
előtt, erre csak az bátorít, hogy a történelem oly I vetésére. Ott a bíboros főpap udvarában, a szel- lek ősünkre, szintén önálló értékre váltja fel Zri- 1
fényt, oly dicsőséget font Zrínyi homloka körül, lemi és politikai élet minden szála összefutott. Ott nyj д2 a|ap0S ismeret ismét nem rontott az ős-
hogy mindnyájan ünnepies hangulatukban csak e *atla Zrínyi Miklós a század vezető embereit. Ott ег(з eredetiségén.
fényben gyönyörködnek és nem látják e szavak ár- szívta leikébe a század mozgató eszméit. Ott kö- Talán Machiavellitől kölcsönözte azt a gon- ®
nyékál. melyek e lénvt követik. zelben szemlélhette a nagy eszű állainférfiu messze öolatot, hogy a magy.v történelem egvik legna- ■

Nemzetséccnek nevének tündöklése beraavoaia kih»tó l,'P™ngéseit, /KJházi és államférfiul übb klrá|yát választotta ő is lármául, a mi,lón
I a, mze, gl 111 k’ "ele iek tündöklése beragjoya müköd4s4t. Ott vall lelke fogékonnyá a világot "jiálvás királv életéről való elmélkezésekel» iii. v- 

elménket, felemeli szivünket. Az ő alakja a nem- т ( ,70и1Л erkölcsi lénvezők iránt \7 irodalom a • * á , /  . ». u ,, . . , , gLivíla-i7tntii4inak ,ma enráhnv ínrto7Ík , muzgdl° erK0,cf l ien ez01J irdnl- az irodalom a ,rta a m,ként Machiavelli is egyik legkiválóbb оzttt kivalaaztoitjainak ama sorához tartozik, a mQVéSZet tiszteletének a lelki szükséglet finomsá- j4SZ fejedelmet örökítette meg De olvassa el Vikiknek egyéni érdeme a nemzet összességének ér- ffáinak ott nvitolta mec elméiét Ott emelkedett f ‘ejeueimei огокнеие meg. L»e tmassa u \a
téke Fgyéni dicsősége a nemzeti közművelődés g , . 1 lí 8 , > jeV • uneiKeaett )akl parhuzamosan a két müvet, látni fogja, hogy1 i-gveni uicsostgt a nemzet когти\eioues annak tU(jalara hogy a hazanak ügyeit sein po- bb müvében is az eredeti manvar felfogás
soha el nem múló dicsősége. Azok közül való 6, ,jtikai sem 3ze„ emi vonatkozásaiban nem szabad ‘ zin " anva ráavoá
kiknek emlékezete élő fohász közöttünk. A Zrínyi р|Ч7;ии.^о *7f,k |Д|Ак/»гЬЛ1 felfruoii — innom ix “  í  ). .®í *; . „ f
név történeti erő Erő mely időtlen időkig uira és í g 1 J  . l^ k o ib ö l  felíogni hantin az Politikai és hadtörténeti m unkáit nemcsak a

iui ént и erő. r.m meij luouen uoKig újra es eurőpai közviszonyok raagaslatara kell emelkedni. Ц7лп ПГл7.. .. ta ,.i .lom f t isu lv i dicsén  
újra feltárnád minden nemzedék agyaban. Erzes, ( И| . unav .... .ол7Х mf»otfVŐ7íWlé4 synl^il ИяЬяп szep Pr0Zd a ® a t i la lo m  lajsuiya ü k  sen. 
melv áthevit minden nemzedéket mely nagv ezé- ° U ] U ^z igazi meggyöztnlt s szó galataban д hazafias banat kesergő hangja szólal meg

V / .  . л ' g- minő eredményeket lehet elérnm a szellem fegy- |ЙП|ЛчА .й noliiik-.. i. iH ilm i I),* » I.
lókért nemzeti id eáért küzd. véreivel. Ott látta, hogy az ország prímása, ki lel- e8 ’ mélabus téoelődés borúi i mely sokszor el-Koltészeteben, hadi és politikai irataiban а клмик 47Pn, hevületében a kalholirizm ns h e lv re -l?® 1" те1а0и& ie Pel0üé-f ö o iu j.i , mely sokszoi t
nemzet lelke szólalt mec Hadvezért ereiében i . .  ,®zenl. uvu,eiehen л kainoiicizm us lielyie fog,a a m;,gVar szivet. О nem arra akarja hangol-
nem .ei «икс »zoiaii meg. Mauvezeri erejePen ‘‘ ; állításában hitte üz Isten kiengesztelését es a nem- : J т ч  *P) j,oc\ mélabus témdődéssel e l/ ir l -
nemzet veieszuletett balorsaga, harcz. képessége. zel kiengesztelését és a nemzet jövőjének biztos,- nubn^^ emlékê ^̂^̂^̂^̂  II ,
féri, jellemében a nemzet «vagiassaga ősztute- (ásál hánJ8Zür támogatta a nádorral szembep is k zf l ‘ Г Г  l e műnk\Гк únu ar h lói
sége, nemes felfogasa enbizalma undóköl. a protestáns erdélyi fejedelemséget csak árért, mert, k ^  ? l m  kel a^ deeén , ,Wk á•Hősi kardja példát ad, kultoi lelke példát P7/ _ inaffvar ПРП17Р,- pq7mp a m,ű6n kikiált »nem kell az idegen népek vi-
ir» jegyzi fel róla az irodalomtörténet. Szemléljük 1 gi 1 .ö etelte. tézségét tagadni, sem segítségüket megvetni, de
a példaadás nagy tetteit Elmélkedjünk a példairás Mindezek a benyomások megfogamzottak az ! első sorban a magyar lásson dolgához a maga ér-
gondolatain ő lánglelkében. Ennek lehet tulajdonítani, hogy oly dekében* . . . .

Ez emlékoszlop varázsa nyissa fel előttünk er6a érzéke volt az erkölcsi hatalom iránt. Senki »Elfutunk?« — kérdezi — »nincs hová. Se-
eszméinek és alkotásának világát. Keressük áhi-, sem tulajdonított az erkölcsi tényezők horderejé- hol Magyarországot fel nein találjuk, senki a ma
tattal és lelkünk egész odaadásával a sarkcsillagot, i nek nagyobb súlyt mint Zrínyi Miklós. Senki sem ga országából barátságunkért ki nem megyen, hogy 
a mely vezette hősünket elmélkedésben, gondol- foglalkozott többet irodalmi munkáiban is a »had- minket elhelyeztes9en belé, a mi nemes szabadsá- 
kozásban, költői, irói alkotásban és hadvezéri tét- viselés moráljává!» mint ő. Sehol sem hallotta gunk az ég alatt sehol sincs, hanem Pannóniában, 
tekben. anny it mint Pázmán udvarában, hogy a magy ar Itt nekünk vagy győznünk kell, vagy meg kell hal

Keressük az aranyfonalat, mely hősünk éle- megromlott, Isten haragjában alázta meg, Istent ki nunk.» E végszavakban mintha a «Hazádnak ron-
tét összeköti a nagy czélokkal a melyeknek szol- engesztelni. Ez az eszme vált éposának is dületlenül» lángszavai szólalnának meg. 
gálatába adta minden erejét. Keressük fejlődésé-! alapeszméjévé. Ez eszmében szolgálta ő igazán Munkát, fáradságot, kitartást követel. Szemé
nek mozzanatait, melyek a költő, iró gondolalvilá- j ôra uralkodó vezérlő eszméjét, hisz ha Károlyi be vágja bátran az akkori nemességnek; hogy 
gát a hadvezér és állainférfiu tetteivel oly ritka , Gáspár, vagy Magyari István iratait olvassuk, ók pattog és kevélykedik a nemesi titulusával, de an- 
összhangha olvasszák. , ugyanazt hirdették mint Pázmán, csak hogy ez a nak a megbizonyitására semmit 9em cselekszik.

Nemzetségének ragyogó történeti múltja, az kalholicizmus, azok a protestantizmus előnyére. Az ifjak haszontalanul élnek. Mit tanulnak? Innya. 
első gyermekkori behatások leikébe lehelték a bar- e8Z,ne magva azonban fajsúlyúra egy volt. Mit többet ? Pompáskodri, egy mentét arannyal
czi dicsőség szomját. »Nagyobb kötelesség harczolni Mennyire ez volt a kor uralkodó eszméje, megprémezletni, egy kantárt pillangókkal inegczif- 
a hazáért, mint a múzsát szolgálni» — e jelszó ^Kényesebben bizonyítja, hogy az 1540-!ki törvé- ráztatni, egy forgóval, egy varrót lódinggal piper- 
sokszor fordul elő irataiban. Költészetét is harezi n*ek  ̂ cziákelyében az országos rendek kimond- kedni, paripái futtatni — egy szóval esküdni, ha- 
eszköznek tartja, melylyel kortársainak hadi vitéz- ^  h()gy a та 8Уаг nemzetet bűneiért haragja- zudm és semmi jót követni Senki sem tanul jé 
ségét, a haza védelmére, a haza felszabadítására, ^an ver‘ a megbántatt Isten. tudományt, eenki sem lészen zarándokká, hogy
a haza függetlenségére uj lelkesedésre akarja éleez- Mikor Zriryi Miklós férfi kora delén békét, áthasson, halihason tudhasson abból hazájának
teni türelmet hirdet a különféle vallásunk között mi- szo,Kálni.»

Mar gyermekkorában itt a Csáktornyái vár- dőn a közös ellenségek ellen összetartásra buzdít 
udvarban fogant meg lelkében a harezi dicsőség minden magyart, talán akkor váltotta ki leikéből * У koVOlK-
ihlete. Atyja az egész valójában nemes és bátor annak a példának a hatásába melyet a katholi-
Uyörgy lehelte bele a harezi tűz inelegét. Róla i kus hitnek igazi apostola Pázmán adott, midőn az ---------------



A Zrinyi-emlék története.
Évtizedek óla élt Muraköz hazafias kö

zönségének a lelkében a vágy, hogy hajdani 
urának, Muraköz, Csáktornya, Légrád és Uj- 
Zerinvár kapitányának, a magyar nemzet 
nagynevű költőjének, műéposz megalapítójá
nak, az európai hírű lőrökverő hadvezérnek, 
magyar hazánk nagy fiának Csáktornyán 
emléket állítson. A helyi lapban már a 80-as 
évek elején több Ízben, később Csáklornya 
községházán tétetett szóvá ez az ügy, de a 
viszonyok nem kedveztek az eszme kivite
lének, noha Muraköz minden lakója lelke
sen óhajtotta, hogy Zrínyi Miklós emléke 
iránt érzeti kegyeletének és régi tartozásának 
adóját lerójja.

1901. márczius 3-án, lapunk 9-íki szá
mában újra megpenditletetl az eszme. Felhí
vás intéztetett Muraköz közönségéhez az ada
kozásra, hogy legyen Csáktornyán emlékosz
lopa Zrínyinek, mert — úgymond — Csák
tornyán nincs egy táblácska, mely a költő 
és hadvezér emlékét hirdetné, s nincs egy 
sor írás, mely a vándort figyelmeztetné arra, 
hogy Zrínyi Csáktornyán irta nagy költői 
művét s hogy itt élte életének java részét.

Az adakozás megindult, Gróf Jankovich 
László akkori főispán nyitotta meg az ada
kozást, a tanítóképző intézet tanári testületé 
vizsgadijait ajánlotta fel, a fővárosban és a 
haza más helyein lakó földieink közül Ter- 
bócz István miniszteri tanácsos, dr. Csury 
Jenő miniszteri titkár, Oszterhueber László 
kir. táblabiró, Vidovics Rókus póstatiszl, 
Göncz Árpád póstatanácsos, Mágics Ferencz 
biztositd-lársulati tisztviselő és mások fejtet
tek ki nagy tevékenységet a gyűjtés mun
kája körűi. Csakhamar a hazafiul érzés és a 
szülőföld iránti vonzalom megható jeleivel 
találkozunk. Horvátországban, Szlavóniában. 
Stáyerországban, Boszniában, Alsó-Áuszlriá- 
ban, a Tengermliléken és másutt idegenben 
lakó töldieink értesülvén az itthon lakó mu
raköziek mozgalmáról és szándékáról, töme
gesen siettek adományaikkal hozzájárulni az 
emlékmű felállításához, sőt gyűjtést rendez
tek az ottani magyarság közt és lelkes so
rok kíséretében küldötték be gyűjtésűk ered
ményéi.

Mindinkább nagyobb hullámokat vert 
az eszme. Megindult a muraközi nép is, mely 
a legválságosabb időkben is jő hazafinak 
vallotta magát Ö is ki akarta venni részét 
az oszlop felállításából. Számosán már a hír
lapi felhívás következtében küldőitek, vagy 
hozták be filléreiket, koronáikat. Minden 
községben megindult a gyűjtés és nem ta
lálkozott Muraközben egyetlen falu sem, a 
melyben ne érdeklődlek, ne lelkesedtek volna 
az emlékmű iráni, s a melyben ne adakoz
tak volna az emlékmű czéljaira. A szülök 
lelkesedése a kis tanulók szivében is fogé
kony talajra talált. Úgy a városi, mint a fa
lusi kis tanulók megtakarítóit filléreikkel se
gítették elő az emlékmű felállítását. A ha
zafias lelkészek, jegyzők és tanítók odaadó 
buzgósággal támogatták ügyünket a nép 
közölt.

A Zrínyi javak mostani birtokosa gróf 
Festetics Jenőa legmelegebb érdeklődéssel vi
seltetett az emlékmű sorsa iránt. Ö Méltó
sága nemcsak pénzadománnyal, fuvarral és 
anyaggal támogatta az emlékmű ügyet, ha
nem az ő kiváló műizlésével és szakértel
mével annak művészi kivitele tekintetében 
is tanácsosai lát la el a bizottságot

Csáktornyán a társadalom minden ré
tege, egyesületek pénzintézetek, a nagy kö
zönség meleg érdeklődéssel viseltettek az ügy 
iránt s anyagi támogatásban részesítették 
azl. Az asztaltársaságok asztalaikon pers3lyl, 
a kereskedők üzleteikben gyűjtő-iveket he
lyeztek el s jelentékeny összeget gyűjtöttek 
az utazó ügynököktől.

Indíthattunk volna országos gyűjtési, ta
lán nagyobb, talán szebb emlékoszlopot állít 
haltunk volna Zrínyinek, de ha nem magunk 
erejéből álliljukazl fel, nem lett volna reánk 
muraköziekre oly értékes, mint most, mert 
a magyar haza s a nagyvilág előtt joggal 
hivatkozhatunk arra, hogy a főleg saját 
erőnkből felállított emlékmű által a magyar 
nemzet nagy költője iránti kegyeletünkön 
kívül magyar hazánk iránti szeretelünknek 
is némi bizonyítékát véltük adni.

Mindazonáltal nem zárkózhattunk el 
mások szives adományainak elfogadásától, 
söl a felajánlott segítség a megye és a haza 
közönségének érdeklődése buzditólag hatottak 
reánk. Adományokat küldöttek: Zalavárme- 
gye nemesi pénztára, többen a megyei, a fő
városi és az ország más részéből is az ér
deklődő közönség köréből.

Két ízben rendeztünk az emlékmű-alap 
javára felolvasással és hangversennyel össze
kötött tánczmulatságot és két ízben fordul
tunk a helybeli takarékpénztárakhoz, s úgy 
a tánczmulatságok jövedelme, mint a taka
rékpénztárak adományai szép összeggel moz
dítottak elő az emlékmű sorsát. Sőt számo
sán a Drávántuli hóival testvérek közül is, 
kiknek eszméjét és szivét még nem homá- 
lyositotlák el a Szent István koronájától való 
különválás ábrándja — hozzájárultak ado
mányaikkal az emlékmű létesítéséhez.

Nagy segítségünkre volt a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium, a mely jelen
tékeny összeggel támogatott bennünket és 
az emlékmű terveit az ő költségére biráltatta 
meg az orsz. képzőművészeti tanács állal, 
melyben az emlékmű szobrászati munkái
nak előadója Strobl, a építészeti munka szak
előadója Schulleg műegyetemi hínár voll 
Strobelen és Shullegen kívül a legkitűnőbb mű
vészek vettek részt a bírálatban, s az em
lékmű terveit némi módosítással elfogadták 
és az emlékmű lelállitását véleményezték.

Az emlékmű építészeti részéi A róka у 
Aladár budapesti műépítész, a Zrínyi-reliefet 
és czimerét s turulmadarat Szász Gyula bu
dapesti szobormüvész és tanár, megyénk 
szülöttje keszitette. a bronzöntvények Hir- 
mann Ferencz budapesti érczőnlö gyárából 
kerültek ki, a kőfaragó munkálatokat Tersz- 
tenyák József Csáktornyái kőfaragó készitelte. 
Az emlékmű kivitelének alapeszméje Szász 
Gyula szobrász érdeme.

1902. márczius havában elég pénz 
gyűlvén össze, megalakult az emlékmű vég
rehajtó-bizottsága s hozzá látótt az emlékmű 
kiviteléhez Az emlékmű terveinek művészi 
felülbirálata, az emlékmű kifaragasa, egyes 
részeinek érezbeöntése és leállítása másfél 
évbe került. Mull év őszén már állott az 
emlékmű, de felavatását el kellett halasztani 
a kedvezőtlen időjárás miatt a jövő év ta
vaszára, a mai napra.

A Zrínyi emlékoszlopot a mai napon a 
nagy költő és hires hadvezér nevéhez méltó 
remek beszéddel felavatta a tudományos 
akadémia nagynevű kiküldöttje dr. Wlassics 
Gyula. A felavalási ünnepélyen részt veitek: 
a Kisfaludy-társulat, a Petőfi társulat, a tör

ténelmi társulat s a megyei irodalmi és mű
vészi társulatok kiküldöttjei. Eljöttek: Zala- 
vármegye élén főispánjával, —  alispánjával, 
a Csáktornyái dzsidás —  ezred tisztikara 
Drávántuli horvát testvéreink, — Muraköz 
lelkészi, jegyzői és tanítói kara, Zalaeger
szeg és Nagykanizsai városok küldöttsége 
Perlak és Csáktornya elöljárósága, ható
ságai a zágrábi magyarság küldöttsége, —  
egyesületei, társulatai és közönsége, Csák
lornya és a szomszéd városok —  tanu- 
ló-iljusága és Muraköz —  minden egyes 
községének a küldöttsége, hazajötteka fő
városban, az ország és a külföld —  
minden —  részében lakó —  muraközi 
töldieink közül sokan és az itthon élő mu
raközi nép ezrei koszorúikkal és nemzeti 
zászlóval a kezűkben hazafiui lelkesedéssel 
és Zrínyi emléke iránti kegyeletei szivük
ben. A Zrinyi-vár belső udvarán felállított 
oltárnál Kecskés Ferencz esperes— plébános 
paplársaival mondott hálát az egek Urának, 
liogy a muraköziek kegyelettel törekvése si
kert ért el. A népnek horvát nyelven Liszják 
L kotori lelkész magyarázta meg a nap je
lentőségét. Számos koszorú helyezttetett el 
az emlékmű alapzatára. Az emlékművet a 
végrehajtó-bizottság nevében annak elnöke 
adta át Csáktornya és Muraköz közönségének 
megőrzés végett, Zalavármegye közönségé
nek és a haza minden egyes lakójának vé
delmébe, a Drávántuli horvát testvéreknek 
pedig kegyeletébe ajánlotta azt.

Az emlékmű 8 méter magas művészi 
kivitelű oszlop, haraszti köböl van faragva, 
a tetején bronzba öntött turulmadár kiter
jesztett szárnyakkal, lanlotl és kardot tart 
karmai között, az oszlop alsó részén egy 
méter átmérőjű bronzba öntött féldombor- 
inű. Zrínyi relief-mellképe, alatta »Gróf 
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér» van a 
kőbe vésve. Lejebb a Zrinyi-czimer, alatta 
bronz-szalagon: Ne bántsd a magyart! Az 
emlékkő hátsó oldalán Zrínyinek nagy köl
tői művéből a ZrinyiászbólaZrinyit mint köl
tőt és hadvezért jellemző következő saját 
mondása van a köbe vésve:

» . . . híremet nemcsak keresem pennám-
|mal,

Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal!»

Hogy mennyibe került az emlékmű, 
azl megállapítani igen bajos. Az emlékműre 
összegyűlt pénz pontosan el lett számolva a 
Muraköz hasábjain. De a begyült pénzből 
ily szabású és művészi szempontból is tel
jesen megfelelő emlékművel fellállitani nem 
lehetett volna A begy ült összeget jóval fö
lülmúlják a kővetkező nem pénzbeli hozzá
járulások és szolgálmányok, melyek hazafiui 
érzésből és a nagy költő iránti kegyeletből 
ingyen bocsájtalták az emlékmű rendelke
zésére:

A gyüjtőiveket és egyéb nyomtatvá
nyokat Strausz Sándor nyomdája ingyen 
készítette, az emlékmű felállításához szüksé
ges állványokat, emelőgépekét, Szalon Péter 
éjűlőmester ingyen bocsájtolla a bizottság 
rendelkezésére, az emlékmű építészeti tervét 
Arokay Aladár műépítész ingyen készítette, 
Szász Gyula szoborművésznek csakis technikai 
munkája fizettetett meg s művészi alkotása 
egyáltalán nem lett díjazva, az emlékmű 
parkját Biró István kertész ingyen rendezte 
és ültette be, az emlékmű érdekében törléut 
utazások, levelezések az emlékmű-alapnak 
semmijébe sem kerültek, az emlékmű alap- 

I jához szükséges 8 ezer téglát, a feltöltési
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munkaiatokhoz szükséges 600 szekér földet,! nyai kér. nCegylet, a Csáktornyái izr nő- ünnepélyes fodadtatások A Zrinyi-ün- 
a parkírozáshoz szükséges árboczfákat, ga- egylet, a Csáktornyái izr hitközség, a csák- nepély alkalmából Csáktornyára érkezett 
lyakat ingyen adta s ingyen fuvaroztatta tornyai kereskedelmi kaszinó, a Csáktornyái vendégek között elsőnek érkezett meg Herte- 
gróf Festetics Jenő a hely színére, s tisztjei általános ipartestület, a Csáktornyái tűzoltó- lendy Ferencz Zalavármegye főispánja. Fö- 
az ő ebbeli rendeleit lelkesedéssel hajtották egyesület, a Csáktornyái keresk. ifjak köre, ispán ur Ö méltósága tegnap, szombaton 
végre, a mai ünnepély diszitési munkálatait a zalaegerszegi in kir. állami főgymnásium, délelőtt 11 órakor jött Perlakról. A járás 
Szalon Péter, Cvelkovics Antal, Fejér Jenő nagykanizsai kereskedelmi iskola, a nagyka- határán Kolbenschlag Béla főszolgabíró a 
ingyen végezték, a hölgyek számára a tribünt nizsai kegyesrendű főgymnásium a csáktor- járás előkelősége és bánderiom várták, Csák- 
Szalon Péter saját anyagjából ingyen álli- nyai tanítóképző-intézet ifjúsága, a csáktor- tornyán pedig a főtéren Csáktornya nagy- 
totta fel, a tűzoltó zenekar ingyen szolgál* nyai iparos ifjak köre. község nevében Zakál Henrik ügyvéd, kőz-
tatta a zenét, a villamos telep mérsékelt д 7 . . iinnonalvon írül ség‘ képviselő fogadta s üdvözölte a főispán
árakat szabott, Murai Róbert földbirtokos . . . . . .  . J { r  i /м  " urat Főispán ur ezután az uradalmi tiszti
ingyen fuvaroztatott földet a (Zriny.térre, dot8eöek. 1 Ш f r  Classics Gyu'a ÄiM/a: lakban berendezett szállására hajtatott s u- 
Csáktornya nagyközs ég a szépészeti egyesület a, J’-t”  гГ|Г|аО HerczegFerencz JaTab gyar;csak íu fo8adta mindjárt még a délelőtt
tőle telhetöleg igyekezett a bizottságnak a в  Ä  folyamán Csáktornya nagyközség, a járás-
Zrmyi-tér rendbe hozását elősegítem, a bi- . . . if| A, ■ Fd_ л / . , .  o , , rhv beli papság, a katonaság, valamint a csaktor-
zottság jegyzője és pénztárnoka láradhalat- J J(Magyar Törfénelmi Társulat.) Zalavár "»»■ hivatalok ds testületek tisztelgő küldött- 
lanok voltak teendőik teljesiteséoen, és a y L , döttsé(!e. Rertelendv Ferencz Cser- seg€lt
bizottság minden tagja szívesen áldozta fel károly к ы ы ,| Bé| K á ^  ö Szombaton délután az egy órai gyors
idejét, hogy az emlékmű ügyében tartott ™r°*v’4„ K , ^ M i k s a  Ш а С а к у  Fe vonallal érkez,ek meg dr W1“  Gyula 
számos ülésen részt vegyen és az emlékmű ™  Koller ’ bdván Berkovicf Jő ‘ séf Ollav valóságos belső titkos tanácsos, mint a ma- 
felállitását és annak felavatást ünnepélyét „  , ’ UervarjC8 л’ко Hajós Mlhájv gvar tudományos akadémia kiküldöttje s a
előmozdilsa. Sokan, nagyon sokan vollak н  ™  Kálmán dr lzü llő  többl Budapest felöl érkező kűldőltségek. Ur.
még, kik segítségére voltak az ügynek -  £ 8 1 б Т в ш Ш т  József Taránvi 'Fe" Classics Gyulát a vasúti állomáson mint 
mert Csáktornyán sok, sok év óta nem volt GéZa’ g™  az akadémia kiküldöttjét és a lobbi buda-
olyan ügy, mely iránt oly általános érdek- Várhjdy LaJ»s U gífth Kálmáif K o s e c z V  Pesl 'elöl érkező küldöttségeket az emlékmű 
lődést tanúsított volna a közönség minden Qr Cziíi der Is Iván Lánvi Kálmán Büchler végrehajtó bizottságának nevében Margitaí 
rétege, mint a Zrmy,-emlékmű ügye iránt Gr “  ^  í í Z d f n i  Г ’2а“ г- Jözse.a végrehaj.ó-bizoUság elnöke.azonkívül 

Csakis ilyen általános lelkesedés és szegj irodalmi kör: dr Ruzsicska Kálmán Classics Gyulái, mint a Csáktornyái választó
ilyen általános áldozatkészség melleit volt le- p üskás Kálmán. Sándor Zsigmond, Fülep kerület országgyűlési képviselőjét a kerület 
betséges ily rövid idő alatt a nagy költő jmre Nagykanizsa város: Vécsey Zsigmond szabadelvü pártjának nevében Zakál Henrik
nevéhez méltó emléket emelni, a mely di- Nagykanizsai irodalmi kör: 5 taggal, bejelentő alelnök üdvözölte. A kegyelmes urnái özv. dr.
szére válik Muraköz jelenleg élő nemzedé- NJágics Ferencz Zágrábi magyarság küldött- Krasovecz Ignácznénál levő szállásán a dél-
kének. sége. bejelentő Sági Ernő. Légrádiák küldött- után folyamán tisztelegtek Csáktornya uagy-

Az emlékmű áll és álljon sok, sok év- sége: Fábián Gyula. Kovács Gyula, Barna község s a községben levű hivatalak es les
századokon keresztül és hirdesse a nagy Mihály, Goldschmidt Fülöp, Goric?ánecz lüK*tek küldöttségei.
köllö és nagy hadvezér emlékéi hosszú György, Sznopek József. Zrinyifalva 5 taggal, ünnepély Színhelye, a Zrínyi lér a
időkőn ál, mig magyar szivek dobognak e vezeti' Honfi Lőrincz. Muraközi tanítókor felavalás alkalmára szépen feldiszilletel. A 
hazában és a Mura— Dráva— közén. De hir- Tóth Sándor vezetése alatt. A Csáktornyái ^ sz^ s i  munkálatokat még a hél középén 
desse azt is, hogy itt, az imádott magyar 12 egyesület és testület küldöttségéi az illető megkezdették Az egész teret köröskörül egy
haza kettős határán egy nép él, mely hű elnökök vezetik. mástól 6 — 6 méternyi távolban 4 méter
maradt az о hajdani urának a tradiczióihoz A , AMAli . . . . ... ma^as árböczok övezik, melyek mindegyikén
-  és adja tudtul az emlékoszlop minden- f . ^  fi f  ' и Г  , J* bosszú nemzeti sziuü zászló csüng. Az ár
kinek akit illet liocv e hőd mecérti és ál- fe,avalása alkalmával tetettek az emlékműre, bóczokat fölül fenyögalyabkól készített műit*
Й П az 5 h ! ! i  k Í 3 I n % n ík  * ^ k ö z i  - ^ m b a n  fognak elhclyez.etni egy 1600 méter hosszúságú füzér köti össze,
dását, hogy »Ne bántsd a magyart!» s ott őriztetnek meg az utókor számára. Az a. borzok közöli levő fák koronáját

— A Zrinyi-emlékmű bizottsága E'nök Vlrag()k díszítik. Л Zrinyi-térre való bejárai- 
Hargitai József Margilay József állami tanítóképző intézeti nab va*am|nt a várba való bejáratnál disz

igazgató, jegyző Tömör Boldizsár lanitókép- kapuk állanak A »Szedres kert» előtti gyalog-
— --------- -----  - _  zö tanár, pénztárnok Cvelkovics Antal la- jaron. a nők számára 200 ülőhelylyel tribün

karékpénzlári igazgató, bizottsági tagok dr készüli A vár belső négyszög udvarát bes- 
V e g y e s e k  a Z r in y i -Ü n e p é lv r ő l .  Csury Jenő miniszlen titkár, Fejér József l̂‘nö ur diszilelle lel es nyiría-

uradalmi mérnök, Gáspárlin Mihály plébános, galvakból, lenyö gályákkal keverve kapuinál 
Üdvözöljük az ország szivéből érkezett szentszéki ülnök, Horváth Csongor kir já- készületeit az ünnepi mise számára, 

tudományos és irodalmi társulatok nagyne- rásbiró (jelenleg törvényszéki biró), Kayser 
vü képviselőit, Zalavármegye közönségének Lajos grófi titkár. Báró Knezev ics Viktor
küldöttségéi, я Urávántulról megjeleni horvát földbirtokos, Kolbenschlag Béla főszolgabiró. u „  . . .  . . . .  . . . .
testvéreinket, Zalaegerszeg és Nagykanizsa r. Kovács Rezső főszolgabiró, Oszlerhuber Lász- . , VlZSö, , cf akb,rliya' ,log a n , fi!'
tanácsú városok kiküldöttjeit, a zágrábi ma- |p kir. láblabiró, Pálya Mihály polg. isk. é s , , ,'У ,skolabil11 1,0 1 kozdőd-
gyarság. a nagykanizsai és zalaegerszegi iro- igazgató, Pclrics Ignácz volt községbiró, Pru- !'*, 1* ’ e"  !е?г ,'ек a v'»tt»bilok mind
dalmi és művészi kör küldöttségéi. Muraköz sacz Alajos iparos. Pólyák Mátyás uépisko- .k,!, '8ko ab'"'.' es 1•>-«» a leányok,
minden községének a kiküldöttjeit, s annak lai igazgató, Sipos Károly gyógyszerész, dr. f ? ’ , S ’í "  a ' “ k l’ sz i, yv' lzsg'llab"  es 
nagy közönségéi és mindenkit, a ki bárhon- Schvarcz Alberl városi orvos, Terbócz 1st- , an. a " '^ ''v iz sg á b ilo k . — A Csáktornyái 
nan is szives volt megjelenni a Csáktornya ván miniszteri tanácsos, Tóth István liszlartó, alsó,oku lPa'osiskola vizsgálatai I. hó lft én 
s a históriai Muraköz nagy napján, a Zri- Zakál Henrik ügyvéd, Ziegler Kálmán kir lesz,lek
nyi-emlékmü felavatásának ünnepén. Isién közjegyző. Afl h. ev istentisztelet Folyó hó 19-én

z'ék magukat közöttünk jól! Isten hozta ven'- A felavatási Ünnep tánczmulatságanak 10 ' ? í  / f 0 '"  10Г" ‘" ,,Г'
dégeinket! rendezői: Bencsák Bichárd, Buchvald Ernő, ,Mebon h ev '^n hszle le l lesz.

Farkas Lajos, Fejér Lajos. Grau Géza. Grész 
— Koszorúkat tettek le a Zrinyi-em- Gyula, dr Hajós Ferencz, Hajabács Iván,! 

lékműre. A Magyar Tudományos Akadémia, Hirschmann Ferencz, Horváth József Heiszig ,,
a Kisfaludy-tarsulal, a Pelőfi-társulat. a Ma-1 Ferencz, Huszár Pál, Kende Róbert, dr Ko-
gyar Történelmi társulat. Zalavármegye kö- vács Lipöt, Korpics Rezső, Nagy Elemér, H A R G I T A I  J Ó Z S E F ,
zönsége, Zalaegerszeg közönsége, Nagykani- Nagy Géza. Neumann Róbert, Óriás János,
zsa közönsége, a zágrábi magyarság, a nagy- Pesty Béla, Pólyák Dezső, Rácz Elek, Rosen- k,„|i. «,    
kanizsai irodalmi kör. a zalaegerszegi iro- berg Lajos, Rosenberg Kálmán, Slrausz
dalmi kör. a muraközi papság, Alsó-Muraköz Miksa. Svarcz Ferencz Svarcz Vilmos, To- FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR)
közönsége, Légrád közönsége, Zrinyifalva k ö -; dór Lajos, Tólh Károly, Tömör Boldizsár, __________
zönsége, Csáktornya közönsége, a csáktor- i Wollák Béla.
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В  Sve poäiljkese tiőuézadrZaja Predplatna cena je: I CI  =■“ “  М Г n I I M I I  D i r  “  : II  -. .  M t U J I M U n J t I
Щ knjiiara b ischel Hlipova, na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztvem znastveni i povuclj'v. В
■  каш se predplatei obznane |jet za . Obznane se poleg pogodbe Щ
В  poäljaju. i faj ragunaju. Б
*  Izlazi s v a k i tjeden je d e n k ra t  i to: vu  sv a k u  nedelju. К

■  SluÄbeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d. В

I  Ne bantujта о jóra ! . . .  I
— Pisai: Dr. Ruzsicskn Kálmán. -

В . . . .  Koj je né samo s perom, nego svojom strad- svakoga drevela, kője vu promenadu sv. Jelenskim stoji; В
В nőm sabljom se borii, da dojde na vekiveéen glas — Zrínyi voda Mure i Urave véé se neérleni od krvi vmorjenih B  
В Mikloda grofa, pésnika i vodje uspomena naj bilde bla- lurkov; trlvina gizdavih konjov i od nepripateljov predob- В 
В  goslovljena ! j Ijenili dtukov véé je vtihnula: nego stim bolje se éuje ku- В
В Spunila se je mera proli njemu véinjene krilike: ra- canje srca medjimurskoga puka. В
В zum svijuh onih, koji su iziskavali éudne éine njegovog Kajli vu ovom liipu mora éutiti svako sree. da je В  
В  Äivota, je napunjen svetlostjum éoveéanske i liistoriéke j ovaj otok posveéena zemlja magjarske domovine, koju je В  
В  ejenosti ovoga velikoga duha. jMedjimurje po szigetvarskoj pogibelji éez vide lét branilo В
В  Obéenilo éustvo magjarskog naroda je s praviénom s imélkom. s krvjum i s éudnom dudevnostjom najslal- В
В gizdoéum dokazalo, da je grot’ Zrínyi Miklós najveksi iz nide domoljubavi В

9  jednu ííivu kitiru iz nastana Zeringrada. kojemu je ov vi-: Nastavljajmo mi njegovo narodno zvanje s lim, da ■
Щ tcz kakti kapetan bil i koj grad je vei denes imiSíem. razvijamo éustvo. jezik ol.razovauosti ■
Я  Zrinyifalva obCina je lépi vénec polo*ila iz hraslovih j  Kajli samo nnda, ako se ojaéimo vu duänvnomi ma- ■

I  kitic iz kitic onoga hrasla, pod kojim je. как se to m orej terijalskoin blaZenslvu. ako se vu О béé tivolii zavjerimo H
I  i na kuréanskim spomeniku Citati -  jeden divji marosec | vekoveénom ugledu pravice i ljubavi, ako se trsimo sva- ■
Я  Z'iklal Zrínyi MikloSa koj se negda sabljum vu ruki dili kim cilom naSega Zivota zdiéi slavu naée domovine, mo- ■
I  najdivjeäega neprialelja né prebojal. remo zaknknul. i slobodno zakriéimo naáim neprijaleljom: ■
1  od  toplote sunCenib Irakov se veselo razvija lislié Ne bantuj magjara! . . . . H

I I

med Zrinyiove familije, najveksi iz med 
povestniőkih vitezov, pravo zviralidée 
goruée domoljubavi, koja krépi i kré- 
pila bude svako magjarsko sree

Koj se — как od njega pisu nje- 
govi vrdnjaki — lak je svétil med 
velikadi, как Jupiter med dmgim zvéz- 
dami, как hyacinthus med drugimi lé- 
pimi cvétjami.

К spomeniku, koj je na Zrinyio- 
vom pijacu podignjen. doputuju denes 
vnogi: Magiarska Znanstveiia Akadémia. 
Kisfa lúdy-i Petőíievo druzlvo, Povjesl- 
niéko druMvo. obéinstvo Zalavarmegjije 
i svaka obéina iz Medjimurja.

Med vénre, koji su najlepsi znak 
goruée domoljubavi. je polozil Legrad

Mora éutiti, da je Medjimurje, kője В  

je  éez viée stolet s magjarskim naro- В  

dom skupaj éutilo, né samo pojern, В  

koj se da rezdeliti. nego prava krv, В  

pravo meso iz téla magjarske drzave. В

Л orlin njegovoga spomenika. koj В  
s jednim krilom proli nam, a s drugim В  

рак prék Drave inadé: naj za vekiveé- В  
nos! opommja magjara i horvata, da В  
se odajt-mo skupnoj domoviui, dra- № 
goj materi \n svakoj térkőéi. To ie M  
na I n oslavil za herb Zrínyi Mik lód В

Hlagoslovljena naj bude anda nje- В  
gova nevmrlelna uspomena! В

Poslavimo nn i vu lindem srru В  

njegov spomenik ! ! В
) mi njegovo narodno zvanje s tim, da В
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Povest Zrinyievoga spomenika.

VeC éez vide lét je Zelil domoljubni 
puk medjimurski, da negdaánjemu gosponu, 
kapitanu Medjimurja, Cakovca, Legrada i 
Novi-Zeringrada, velikoma pésniku magjars- 
koga naroda, na velikim glasu stojeéomu 
vodti, velikomu sinu magjarske domovine 
vii Cakovcu spomenik postavi Véé okolo 
1882-ga leta se viSekrat pisalo vu ovih no- 
vinah od te stvari, a pollam pak na varaS- 
kih hiZah vu Cakovcu je doáel napré ov 
posel, ali okolnosti su né dopustile, da se 
izvrSi ovo nakanenje ak^prém je svaki medji- 
murec Zeljel, da prije ili potli se mora spu- 
niti ova duZnost.

Vu devetim broju ovih uovinah 1901- 
ga leta, marciuáa 3-ga se opet pisalo od te 
stvari. Vu ovom broju je céli medjimurski 
puk bil opozvani, da nebude zkraéeni daru- 
vati na Zrinyiev spomenik, kajti niti jedne 
tablice nemamo v Cakovcu, koja bi uspome- 
nu pesuika i vodje glasila, niti jeden redek 
pisma néma, koje bi zastavilo putnika, da 
preéita, da je Zrínyi Mikloé vu Cakovcu 
spisaí najlepáe umjetnosti svoje i da je tu 
preZivel najvekáu stran svojega Zivota

Na öve reéi se genula dareZljivost na 
sve strani. Jankovich Ladislav gróf, koj je 
za ono vréme glavni Zupán bil naáe varme- 
gjije, je prvi bil, koj je daruval na spomenik, 
professori éakovske preparandije su nagradu 
svoju od egZamena preporuéili na ov cil, 
vu glavnom varaáu i po drugih mestah 
stanujuéi domorodci, как Terbócz István 
ministerski savjetnik, dr. Csury Jenő, mims- 
terski tajnik, Oszlerhuber Ladislav. kr table 
sudec, Vidovics Rok poátarski éinovnik, Göncz 
Árpád, poStarski savjetnik. Magics Ferencz. 
éinovnik osiguravajuéega druZtva i drugi su 
se vnogo trudili, da se ov véliki posel sémi 
prije zvrSi. I za kratko vreme lepu peldu 
pokaZuje éustvo dornoljubnog srca. V Hrvats- 
koj, Slavoniji, na Stajeru, v Bosniji, vu Dől* 
njoj Austriji, vu Primorju i vu stranskih 
mestah stanujuéi zemljaki, как su poéuli od 
gibanja i nakane medjimurcov. ogromno su

i poáiljali svoje dare na spomenik, dapaée 
jsami su sabiiali dare med magjari one oko- 
j lice I poáiljali v Cakovec.

Za éas se dareZljivost sve bolje i bolje 
írezőirila Génül se jc i medjimurski puk, 
I koj se i vu kritiénom vremenu lépő pona- 
I dal. Niti on je ne átél zaoslati pri torn. Vnogi 
su véé odmah, как su od spomenika éilali 
vu Medjimurju, poslali ili donesli sami svoje 
filiere, korune. Vu svaki obéini su poéeli 
sabirati na táj cil, 1 ne ga bilo vu Medjimurju 
niti jednoga sela, koje nebi pripomagalo к 
tomu.

Oduáevljenje roditeljov je i srce male 
dece genulo na dareZljivost. Né samo vu va- 
raákih. nego i vu selskih ákolah su dijaki sa- 
birali svoje priáparane filiere, da se spome- 
nik s Cím prije postavi. Domoljubni sveée- 
niki, notarjuái, uéitelji su s najvekáom gor- 
Ijivostjum podpirali ovaj cíi.

Vezdaánji vlastitelj Zrinyievoga imetka, 
Festetics Jenő gróf se s najvekáom brigom 
trsil za to, i ne samo vupenezi, s foringom 
i s materijalom je pripomagai, nego s nje- 
govom osobitom vjeátinomje viáekrat i dober 
navuk dal komiéiji öve stvari.

Svaka vrst druZtva, pojedinci, áparkasse 
i obéinstvo se trudilo za to i podpomagalo 
svojemi dari. Stolna druZtva su sparavca a 
trgovci pak prinosni arak postavili vu svojih 
átacunah i vnogo penez uabraJi od putuju- 
éih agentov

Mogli bi na ov^cil po celim orsagu sa- 
birali, i onda moguée, da bi vekáega i lep- 
áega spomenika mogli postaviti Zrinyiju, ali 
ako ga nebi íz naáe jakosti, moguénosti pos- 
tavili. nebi bil za nas medjimurce tulikovre-' 
den как ovak. I pred celim svetom se pra- 
viéno opozivamo na to, da s ovim sporne* 
nikom smo ne samo pogodnost pokazali pra- 
ma Zrinyiju, nego sjednim putom smo dokaz 
dali i one ljubavi, koju mi prama uaáojdo-, 
movini éutimo

Nego i pa к zato smo néinogli pripreéiti 
I druge da svoje dare poáiljaiu na sporne* 
nik, dapaée njihova dobrovoljna pomoé j e 1 
joá bolje silila nas. da se stun bolje brim-1

mo za spomenik. Takove dare smo dobili od 
Zalavarmegjinske plemenitaske kasse, z PeSte 
i z drugih stran orsaga, koje je zanimal ov 
spomenik.

Dvakrat smo vuredili zabavu i óisti do- 
hodek obrnuli na spomenik; dvakrat smo 
se obrnuli za pomoé к domaéim áparkassam, 
koje su svojim daruvanjem na veliku po
rnóé sluZile nam. 1 vnogi iz med braée preko 
Drave, — kojih pamet i srce nefantazira od 
toga, da se odstraniju od korune sv. Stefa na 
su svojemi dari pripomogli, da se Zrinyiev 
spomenik s éim leZi postavi.

Na veliku pomoé nam je bil minister 
javne prosvete, koj nas je s vaZnom svolom 
podpiral, nadalje planum spomenika na svoj 
stroáek dal presuditi, vu savjetu obrazovne 
umjenosti su najglasoviteái umjetniki presud- 
jivali delo ovoga spomenika, koji su prepo- 
ruéili, da se spomenik poleg prvoga planu- 
ma slobodno postavi.

A kaj se tiée graditeljstva toga spome
nika, táj posel je Arokay Aladár mérnik 
iz Peáte naéinil, reliefa i orlina Szász Gyula 
professor, rodjak naáe varmegjije sloZil, brun- 
éeni saljev je iz Hirmann Ferenc fabrike 
iziáel a kamenarsko delo je Tersztenyak Bódog, 
éakovski kamenar naéinil. A celi razmiálja) 
forme ovoga spomenika od Szász Gyula 
umjetnika izhadja.

1902-ga leta, marciuáa meseca, kada se 
véé dosta penez nabralo skup, se sastavila 
izvráiteljna komiáija, da dokonéa ov posel. 
Pol drugo leto je trajalo, dók se to sve vre- 
dilo Proáloga leta v jesen véé je stal spo
menik, ali posvetiti se ne mogel zbog hudoga 
vremena i zato smo morali prenesti posve- 
éenje na vezdaánje leto, na danaánji dán.

Spomenika je na danaánji dán s lépim 
govorom posvetil poslanik znanstvene aka- 
demije dr. Wlassics Gyula. Na posveéenju 
su zaslupali sebe: Kisfaludy —  i Petőfievo 
druztvo, Povjestniéko druztvo i poslaniki knji- 
Zevuog I umjelnogdruZta iz Zalavarmegjpe 
Potrudila se je varmegjinska deputacija s 
glavmm —  i podZupanom, doáli su i bra- 
éa iz Hrvalske, sbor medjimurskih sve-

z А в A v  A.

Jókai Mór.
Kakti silen vihor razlegla se je dne b-a 

Majuáa t. g. po cieloj magjarskoj potresna vi- 
est, da je dan prije, t j. 5-a Maja u veéer. 
najveéi umotvor sadaánjega vieka i dika mag- 
jarskoga naroda iz ovoga ávieta preminul 
Jókai Мог, najpoznatiji izmed magjarskih 
spisateljah sadanjeg vriemena, prestal je re- 
éenim dánom svojim zlatnim perom popul 
hrabrog soldata maéem u ruki, kroz sviet 
prodirati. Je, kroz sviet, — ciell velim sviet, 
jer tlo njegovih umotvorinah nije bila samo 
njegova domovina — magjarska zemlja — 
njegova diela su po cielom svielu razáirena, 
ona su u sve kulturne jezike prevedena. То 
je moé talenta, koj je sve poteZkoée strans- 
kih elementah moral najprije svladati i on
da «terain» zauzeti i zaposednuti pak od 
onud se lekar za miesto u svielskoj litera- 
turi boriti. 1 to je neumrlomu Jokaiu uspielo

U svojih dielih je Jókai uviek uzimal 
za glavne junake i érne iz domaée poviesti. 
2ivot, uprava i poviest magjarske zemlje 
podavala mu je raznolike originalne type, 
koje je on svojim íinim motrenjem i promat- 
ranjem onda za zrele pronaáel u svojih die
lih glavne uloge igrah, te ih je na glavne |

junake podignul Ovako njegova sva diela 
zlatnog pera nose karakter magjarskoga Zi- 
volamagjarske poviesti Najvriedniji i najveéi 
dobitak pako, gojega je europejska literatura 
kroz magjarskog spisatelja Jókai dobila. je 
njegova preliepa. u istinu majestätski polet- 
na fantazija, rój njegovog,na to rekué, nei- 
zcrplivog dara mislih, a umietnost za pripo- 
viedanje, kője je svakoga éitatelia do skraj- 
nosti zanimalo, je Jokaievo bilo svojstvo, ka- 
kovo za pravo mora svakoga tabuliste biti, 
ali su riedki, koji to svojstvo izbiJja i iinadu. 
Ako se u domovmi velikana spisatelja vidi 
gde dijak, gospodiéna, mladié od meálrije, ku- 
éiá na boku, stanovniki palaée. dapaée i kra- 
Ijevskog greda, gde po knjigi zadrZavanim 
aihanjem liste premeéu. to se moZe sigur- 
nostju tvrditi. da je to najnovije dielo naáega 
majstora Jokaia, koj как mjedaji drugi zna 
svoje pripoviesti tako zanimivo na papír 
postaviti, da se éitalac éitajuéi je od njih 
nemoZe odlrgnuti. Pak ipák se nikada u 
svom pisanju nesluZi onimi neumiestnimi, 
bez svakog ukusa sredstvi, kojimi se oslali 
spisatelji romanab, za da un budu senzaci- 
onalni I toboz privlaéivi, sluZe. Jókaiove ro
máné moZemo posve mirne duáe dali u ruke 
svakoj gospoji I sva koj dievojki. jer on je 
muZ, koj se u svojem pisanju niti kojetvr- 
de rieéi neprelaái, ali njegov put ipák nika
da nevodi опаши, da bi tarnne strani íz

!éovieéanskog zivota kakti nieála umietnoga 
pred óéi éitatelja stavlal. Poáto on posieduje 

I spisateljsku «intuitiu.» к tomu tini i riedki 
humor, to onda nikada nedojde u poloZaj, 
da bi se moral jdvojbenuni í prisilenimi elfekli 

jsluZdi. njegovu fantaziju uviek lodi zviezda 
sveobéeg i finog naobraZeuja — a iz tóga 

i se onda plemenito i harmoniéno pisanje sa- 
mo po sebi radja. Svi njegovi, dapaée i naj- 

I nevirerojatniji érni u njegovih romanih teku 
íz dubljine njegovih spisateljskih osíeéajah. 
pak je on na miéin, koj se neda niéim uz- 
porediti, znade tak majstroski prikazati i sa 
svojom spisateljskom sladkoéum predstavili, 
da iz nevierojatnog postaje vierojatno.

lzvanredna moé njegove «produkcije* 
obskrbela nas je sa preko pet sto svezakah 
njegovih dielah, dakako da med ovimi ima 
i dielah, koja su vec u zaborav proála — 
med tolikemi nije inti nikakovo éudo — ali 
tvorbe как ji*: «magjarski nabob,» «növi 
zemeljski gospodm,» «siromaáki bogati,» «be- 
daki ljubavi,» «crni diamanl,» «sedmogradsko 
zlalo vrieme,* «zlatni éoviek.» «Zoitan Kar- 
pathy,» «Ciganski baron,» «gospa sa mors- 
kemi óéi» i. t. d. unadu svoju vieénu vried- 
nost te se как dragoéiem zlatni biser za 
sva vriemena u svielskoj lileraturi svietiti

Toliko о poesiénoj dielatnoáti velikoga 
mestra Jokaia

A sada prelaziin na drugi diel Zivota



éenikov, notariuéov i uéiteljov, —  deputa 
cija Zalaegerszeg i Nagy-Kanizsa varaSov, 
preloéko i éakovsko poglavarstvo i éinovuiét- 
vo, dlani svakojaékoga dru£tva, svi dijaki iz 
Cakovca, deputacija od svaké obéine z Me- 
djimurja pod zastavom iz svaké strane orsaga 
rodjaki i na viée jezero domol)ubnih me- 
djimurcov. Vu gradu je postaijen oltár, pred 
kojim je Kecskés Ferencz podjaspriét sv. me- 
Su prikazal Bogu, da nam je dal sreéno se 
dofciveti ovoga dneva. — Liszják Lajos 
sveéenik pák je po horvalskim jeziku razlo- 
Zil puku zrok i vafcnost deneénje sveéanosti. 
Od strani izvráiteljne komiáije je predsednik 
dal prék Spomenika éakovcu i medjimurskomu 
puku, da ga zaéuva. Preporuéal ga je vu 
obrambu célé varmegjije i svakoinu domo- 
rodcu, как takajäe braci preko Urave, da ga 
Stuju.

Spomenikje 8 metrov visok, umjetnog 
iznaSanja stup, íz harasztnoga kamena izré- 
zan, na vrhu zbrunca zlejan orlin s rezprez- 
trtim krilom, med Skramplami lutnjo i sab- 
Iju drfceé a na odspodnjoj strani iz brunca 
zlejani kip Zrinyiev, a pod njim je v kamen 
zglééven Zrínyi Miklós, kakti pesnik i vodja. 
Malo niáe je grb njegov, pod njim brunöeni 
pántiek s ovim napisom: Ne bantuj magjara! 
A na zadnjoj strani spomenika pák öve rééi 
stojiju, kője je on vu svojih knjigah sam 
od sebe pisai: « . . .
i mojega glasa ne iáéem samo s perom,

Nego i strahovitnom mojom sabljoni!»
Kuliko je koátal táj spomenik? —  to 

bi jako teZko bilo povedati. Od svakoga 
fillera, kojega je Sto na spomenik alduval 
smoraéuna dali vu Medjimurju. Aii s ovimi 
penezi nebi mogh zdiéi lak lépi spomenik, 
da nam nebi na ruku bili joá drugi pomoé- 
niki, koji su nas ne s penezi, nego s dru- 
gim dobroémstvom podupirali.

Prinosne arke i drugu stampariju je 
Strausz Sándor zabadav dal, za gori posla- 
vili spomenika je ruáta Salon Peter zidar 
zabadav dal, graditeljsku stran spomenika je 
Arokay Aladár zabadav napravil a Szász 
Gyula umjelniku se samo lechuiéko delo j

platilo; prostor okolo spomenika je Biró Ist
ván vrtlar zabadav vredil i znasadil. Niti 
jedna íoringa se ne platila íz ovih penez za 
dopisivanje se niti fillér né raéunal; к fun- 
damentu potrebnih 8 jezer ciglov, к zava
ra nju potrebnu zemlju, po broju (»00 foringi 
i к parkiranju potrebne bore, к posveéenju 
potrebne leápanje, kitje je Festetics Jenő grot 
zabadav dal s foringorn skup, Szalon Peter, 
Gvetkovics Anton i Fejér Jenő su zabadav 
okinéili spomenika; potrebne vence, ruéta, 
gde budu gospe stale kod sveéanosti 
je Szalon Peter zabadav postavil gori iz svo- 
jega dreva; banda domaéih ognyogascov je 
Zabadav igrala; za svetlost eleklricko se éista 
malo plati; Murai Robert, zemcljski gospon 
je zabadav dal na pijac zemlju voziti, Ca- 
kovec varas i druZtvo za polepSanje varaSa 
je sve napravilo, da se Zrinyi-pijac sémi 
lepSe vredi, notarjuS i kassér komiáSije su 
neotrudljivo zvrsavali svojé posle i takajSe 
drugi élani su se dragovoljno trudili, da se 
ovaj posel séim lepSe dovrSi. JoS njih je 
vnogo, i to jako vnogo, koji su nam na po
rnóé bili, kajti v Cakovcu i vu Medjimurju 
je véé jako zdavnja ne bila takova sveéa- 
nost, koja bi na tuliko zanimala medjimurce, 
как ova.

Kajti samo poleg takove obéenite duéev- 
nosti, darefclpvosti smo bili inoguci v lak 
kratkim vremenu naéeinu vilezu doslojnoga 
spomenika postaviti, koj na diku i kinésluZi 
célomu Medjimurju.

Spomenik je véé poslavljeni. I naj stoji 
éez vnogo i vnogo stolel i naj glasi uspo* 
menu velikoga pjesnika i viteZkoga vodje, 
dók magjarska srca kueaju med Murom i 
Dravom. Nego naj glasi i to. da tu, na dvo- 
joj granici magjarske domovine Zivi jeden 
púk. koj je vérén ostal к Iradicijam negdaS- 
njega svojega gospona. Naj da na znanje 
ovaj spomenik svakoinu, na koga spada, da 
medjimurci prerazmiju i preéuliju glasovite 
reéi biváega svojega diénoga kapitana, kada 
s oátrim glasom zakriéi neprijaleljom «Ne 
bantuj magjara!»

3/Hrf/hiii d ó iét

Kaj jo novoga?

fíuntovnlkl.
íz Zagreba telegrafiraju, da varaédinske 

varmedjije viáe kotarih straána smutnja nas- 
tala je véé proáastnoga tjedna. Teíaki su 
proglase prekebli van, na kojih do sadaénih 
mesto 60 fillirov svakdanaäne piatje 2-3 ko- 
rune su zahtevali. Nezadovoljni teZaki sinrt- 
jum se grozili jesu velikaáom i onim teía- 
kom, koji bi zalo plaéu dufce delali, po vrtih 
iz sadovemh drevih sada i setvu su unidlili. 
ProSastog nieseca 30. dneva pako v nőéi do 
petdeset oboruZeni teZakov prama Zubiéa ob- 
éiue poglavarstvu je iSlo i po strelbi strosili 
su sada iz drevja. Spodobno uniáéenje véi- 
mli éu buntovniki vu Podzanovcu I Zajeéki 
obéinah.

Hercegien kakti opntlca.
Iz Präge varosa telegrafiraju: Milosirdja 

sestrih kloSlra cirkve cinila je reda zagovor 
kakti milosrdja sestrih Isenburg —  Birstein 
Adelhei hercegica, Insenburg hercega i njegove 
tuvaruSice Maria Lujza Annunciate nadherce- 
gice kéerka Skrbenski nadbiákupa i Isen
burg Birstein hercega tamilije nazoénosti.

Prijeti s ill ni tolvajt.
Jei]na évelja iz svojom pajdaSicom ide 

vu Weis i Fuchs zvanim beékim svilotr- 
govcov Stacun, gde gospojam uljudan trgo- 
vec skoro svu svilnu robu van poloíi. Po 
pol vurnim zbiranju napokon ipák najdeju 
lakve tarbe svilo, kakvo Zelele jesu, od kője 
jeden reklec takaj za Sestnajsl korun i kupile 
jesu. Kad su poéele odhadjati, jeden átacu- 
narski detié spazi, da jedna vnogo debelda 
ide van neg je nuter bila doöla. Odmah oba- 
vesti svojemu gospodaru, koj nato prosigos- 
poje, da nek bi bile milostivi.e na par reéih 
vu njegovu pisarnu se potruditi. Taino su 
onda nato doSli, kaj je bil zrok toj nagloj de- 
beloéi. Körtééi Gizella lak su zvali to évelju 
iz pod njezinoga prostranoga góléra po pri- 
liki do éetiri slokorun vrednosti svilne robe 
doélo je naprvo. Tolvajka plaéué prosila je 
trgovca, da nek nju pusti, on medjutim ne- 
milosrden ostane. Odpelja nju i njezinu pajda- 
éicu takaj к ju za Horvath Annu zoveju na 
redarslvo, gde zadrZalí su nje.

Smrtna voija na fiunu.
Na trojaéko nedelju Szőlösi Ferencz i 

Farbaki Lajos teZaki vu LJjpeslu vozil se 
iéli na L)unaj Na Szúnyog otoku seli se je
su vu Cun i od onda ni njih je videl nigde. 
Öve dane zatim jednoga preobrnjenoga éuna 
spazili jesu dunavski ribiéi. Ja vili su ovo 
na nadkapilanslvu, kője podiglo je iskanje. 
Zeznalo se je, da isto ovoga éuna vzeli je
su na rendu dva mladi Ijudi. Na trojaéku 
nedelju süni veter puhái je na Dunaju i radi 
nepovoluoga vremena i po bregu je taaaj 
malo ljudih hodilo. Pnéasu da veter prehitil 
je éuna i dva vozeéi se na éunu vu vodu 
opali jesu. Nesreéu nije videl nigdo i zato 
nit nisu mogli na ponioé iti. Nesretnikom 
mrtva njihova lela jóé nisu bili moguéinajli.

Za dvanajat korun .

íz Sepsi-Szenl Györgya telegrafiraju: 
Kiinger druétva na alsócsernaloni zvanim 
tkaleéki na sebini Virág Jauoáa tkaleékoga 
meétra Herlelendi Kalman bez posluvauja je
den dvadesel Ijet star deéko s jednim Zelez- 
nim hatom je poglavi vuderl i dvanajat ko
run, ősim tóga vuru takaj vukral. Zloéinca 
su prijeli, nego svoje éinenje táji. Ranjeni 
pako vumira.

njegovoga, kojega éu ovde, na koliko mi je 
póznát opisati. Toga velikana sam kakti bivSi 
peétansKi dijak, posredovanjem takodjer véé 
pokojnoga Bally a Ivana, osohno upoznal i 
énjin se razgovaral. Mogu reéi, da je to hi I 
liep éoviek —  dakako za onda jóé mlad. 
gödi ne 186 7-a diihovit pák u razgovoru do 
zaéudjenja.

Jókai Мог se je rodiI 19-a Februara 
182ő godine te je do svoje smrl Zivel sedam- 
deset i devet godinah, dva mieseca i Sest- 
najst danah. On se je rodil u Komarumu, a 
u ékolu je hodil u Pozsonyi!. Papi i Kecs- 
kemetu. Godine 1846 je poloZil advokatski 
izpit, ali se fiékalijom nije bavil véé se je 
povdal poeziji. Postai je zatim redaklorom 
«Vasárnapi Újsága» zatim Salnog lista «Ues- 
tökös,» onda politiékog lista «magyar sajtó,» 
lista «Hon» i «Nemzet* a konaéno «magyar 
nemzeta,» na éelu kojega (onoga zadnjega) 
je i do svoje smrlí ostal.

Jókai je bil dva kral oZenjen On je 
kakti dvadesel godiánji mladié doéel u PeStu 
tu se je zagledal u tragedicu narodnog ka- 
zalista Rozu Laborfalvi, koja je u to vriemc 
svoje slavlje na polju umietnosti slavila, te 
ju je odpelal к oltani. Zenialna umietnica 
medjutim, kad se je kazaliéta odrekla, nije 
se i urnijetnosti zajedno odrekla, jer kakti 
vierna drugarica svog ljubeznog muía spa- 
jala je ona i prilagodivala svoju к njegovoj 
umietnosti, on pisac tragediah a ona majsto-

tica! Nije li lo prekasna harmonija? — Iz 
rog njihovog presretnog braka je izaSla jed
na kéerka. koja se je. kaj se umietnosti tiée 
и svoja óba roditelja vrgla, j«»r je i ona 
pokazala talent za uinieliiost, za malariju 
te se je kao takova u alelieru Liezen —  
Mayerovem u Monakovu (Muencheu) izobra- 
^ivala. Zena mu je iimrla, a on se je prije 
pet godinah po drugi krat ofcenil

Jókai je od godine 1876 posiedoval mali 
krifc reda svetoga Stefana a od godine 1890 
ees. i kr poéastni znak za umielnosl i zna- 
nost. On je bil élanom magnatske knée, za- 
éastnim élanom magjarske akademije zna- 
nostih i. t. d.

Zadnji éasovi neumrlog pokojnika nisu 
bili teZki. Önje zbelehal na upali pluéati pák 
je due ő-а maja u 8 salili na veéer, uslied 
nagcmilanog exsudala u prsnih opnah nastalo 
kod bolestnika teÄko dihanje a po lom su 
tielesne sile priéele naglo padati. Lieénik, koj 
je uviek kod bolestnikove postelje sedel, na- 
éinil mu je ponovno injekcije pod койи, ali 
sve je bilo badava. Smrt je uaslupila pod 
znakovi uzme srdca (Herzlähmung). Poslied- 
nje rieéi je Jókai rekel svojemu leiéniku, koj 
ga je lieSil le mu napitak za pojaéanje tiela 
prufcil; ovomu je Jókai rekel, kad je osvie- 
^ujuéi napitak gulnul: «Hvala — Dobro je!»
I to su bile zadnje reéi Jókaiove.

(l)rugiput dalje.)
Km, H o lla  у
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Шк Ш Ш I  I  I  Л  §f p á ra tla n  a m aga nemében és régóta jó l bevált eszkö z, hogy gyenge leveseknek, mártásoknak,
Шк I  ■ I  *  I  I  ЩЛ ■ V  főzelék <*kuek sth egy pillanat alatt meglopó jó  és erőteljes ízt állhassunk. -- N é h á n y  csep p  elegend 6.

Hfl 11 | l  11 I 1 /  К Л  I I II Kapható minden íúszerkereskedesben. csemege-üzletben es drogueríaban. 5 3 4  3 2 —IVI 1̂ 1 \M I I ■ ■  I 4  Üvegecskékben őO lillértöl kezdve. Eredeti Uvegectkék olcsóbban utántöltetnek.

M A G G l-k itü n te té se k : 4  nagydíj, 26 aranyérem, 6 díszoklevél,5 tiszteletdíj Hatszor versenyen kivul. többi kozott az 1889 és 1900-iki párisi világkiállításokon, Maggi Gyula birálótag.

Gabona ti rak, —  H e na iit ka,

1 m.-mázsa. I ui-ccnl kor fill.

Búza PSenien 15.50 —
Zab Zob 1 1 0 0 - -
Hozs H гй 11.00—
Kukoricza uj Kuruza nova 11.20 —
kendermag konopljeno seme 1 8  00 —
Árpa Jeémen 1 1 0 0 —
Fehér bab uj Grab beli 14.00—
Sárga » » » Zuli 11.00—
Vegyes * » » zméöan 10.50 —
Lenmag Len 17 00—
Bükköny Graborka 10.00—
Tökmag KoSéice 14.00—

M ráz T estvérek
fűszer-,csemege-, festék-, апугд-, faszén-, Hőszén- és VadHeresHedés.

A petánezi Szé<*henvi-forrás viz, ifj. Ilag- 
genmaeher Henrik kőbányai és budafoki 
sörfőzdéjének valamint Götz Tamás mar- 
burgi sörfőzdéjének képviselete és főraktára

Csáktornyán, Deák-utcza. I
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I Hrvcrcöt hirdetmény. t
#  Közhírré tétetik, hogy Szászkő község vadászati 9  
íl joga. Szászkő községien 1904-. évi junius hő 28 . £  
$t napján délelőtt 9  órakor bérbe fog adatni. $
#  Kikiáltási ár HO korona, óvadék 10 korona. W
Ш A bérlet időtartama !i év. vagyis 1904. évi augusztus j|j

bő 1 napjától 1910. évi július 31. napjáig tart. $
#  Részletesebb teltételek a Csáktornya vidéki körjegyzői #
ж irodában megtekinthetők. g

Szászkő. 1901. junius hó 10. £

§  Hz elöljáróság. |

Zrínyi emlékmi b Csáktornyát
—z=diszes_ —

képes levelezőlapok
nagy választékban kaphatók

pisehelpuIöpfStrausz Sándor)
könyvkereskedésében.
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]VIíndcnncmü arany, czüot őtvőo munkát elvállal 
}& íücísz járton, Csáktornya.

Mindenféle

t é g l a
úgy m in t : fa ltegla, ly u k a s  es tó m ó r  
sa jto lt fa ltégla, igen a lk a lm a s  nyers  
én itkezesekhez, to v áb b á  h ód fa rkú  es 
h o rn yo lt  tetöcserep, valam int o r rk ö 
vezet-. kút-, csa to rn a-, p á rk án y  es já  
szo ltég la  úgy a la g c sö  is a legjobb m i
n ő sé gb e n  b á rm e ly  á llo m á s ra  szá llítva  
k a p h a tó  az a lan t nevezett té g la gy á rb a n  

Árjegyzékkel es mintával szívesen szolgál

Uradalmi gőztéglagyár
685 9-10 S á rv á r. t t

$

0 gy<B hepvÍBglóh kerestetnek!

Bzcezt
a legjobb likőrök, pá lin kák , m in 
denfé le sp iritusz  es ecet ké sz í

téséhez fe lü lm ú lh a ta t la n  
m in ősé gbe n  szá llíthatok . 

N a gy  m e gtakarítást, m e se s  e re d 
m ényt biztositok. 

M e gb ízh a tó  k ü lö n le g e s  receptek.
Hrjegyzékct cs proepectuet 
ю ~  ingyen huldőh.

pollak fulöp Károly
szeszgyára

Prága (Csehország).
Ögyeo hcpvtoclólt herenutneh I
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ш> J<ávéház-átvétel.
Van szerencsénk ;i mélyen tisztelt közönség szives 

tudomására hozni, hogy a Csáktornyái

Otthon kávéházat
átvettük s azt saját nevünk alatt tovább vezetjük.

Miliőn értesítjük ;i и. é. közönséget. liogv ngv ;i 
belső, mint a kerthelyiséget teljesen modern módon, 
v i n a n y v i t ú f f M á s s a l  újjáalakítottuk,
egyszersmind legyen szabad hivatkoznunk az e téren 
a fővárosban és előkelő fürdőhelyeken szerzett több 
évtizedes tapasztalatainkra, melyek határozott biztosítékot 
nynjtanak arra nézve, hogy mélyen tisztelt vendégeinket 
minden tekintetben kifogástalanul szolgalmidjuk ki. 

Szives pártfogást kér

hazafias tisztelettel

Qerstmamz JUipót és pm,
az Otthon kávéh áz tu la jd o n o sa i.

710

yiadennrai j j t fa j  italon fe poatos » o lid Kiszolgálás.
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ZR ÍN YI VICTOR,
divat-, vászon-, fehérnemű-, norinbergi-, rövidáruk-, lábbeli- és kalapraktára

C S Á K T O R N Y Á N ,  Á ipád- (volt iskola) utcza, városháza mellett.

Ajánlja dús választékban érkezett bel- és külföldi divatkelméit selyemből és gyapjúból;

sima és mintázott legújabb gyászke lméket .
Továbbá:

női és úri fehérnemű raktárát,
rnmburgi, hollandi к reasz és lepedő-vásznait.

V a l ó d i  c h i f f o n o k  ( e r e d e t i  áru.)
Nagy raktár: lábbeli-, kalap-, nap és- esernyő s egyéb 

férfi-, női divatáru s pipere ezikkekben.

Vidéki megrendelései; pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek-
Fehérneműnk, jutányos áron való tisztítását, mosását és vasalását 

elvállalom és nyolez napon belül szállítom.

Dráva vásárhely község 590. számú telek jegyzőkönyve birtukszahályozás következtében az 1869. évi 2579. 
sz. szabályrendelethez képest átalakiílatik és azzal egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX és 1889 XXXVI11 és 1891 évi XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892 évi XXIX t.-czikkben szabályozol! eljárás a Ikvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganalosittatik.

К czélből az átalakítási munkálatok hitelesítésére és a helyszíni eljárás Drávavásárhely községben 1904. 
évi ju liu s  hó 18-án fog kezdődni és folytatódni.

Ennélfogva felhivalnak:
1 Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek 

meg és az uj telekkönyvi tervezel ellen notaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telek
könyv végleges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2 Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas ok
irataik nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. XXIX l.-cz. 15 — 18 és 1889 XXXVIII l.-cz. 5, 6, 7 és 9. §§-ai ér
telmében szükséges adatokai megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda 
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttél a kiküldött előtt szóval ismerje el és a 
tulajdonjog bekeblezésére engedélyét nyilvánítsa/ mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg és illetek kedvezménytől is elesnek.

;V Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy a törlési engedély nyilvánítása végeit a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Csáktornyán. 1901 évi május hó 25. napján
A kir járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.

Kollaries Mihály,
7q(. .j__3 kir. aljárásbiró



{ А „GLOBUS“ műtrágyakeverfík bevezetése, j
p  I . . .  . . .  #■•• j _ _ « . „ _ i w i .  • __ _ J  ' I, I A »GLOBUS« elsőrendű műtrágyák kivonatáből állít- ||I  lsen tisztelt földművelők es gazdak! * *  e.ö keverés « 1* 1. ы е ^ .  a midnek * * *  um ц
'0  a la tt  azt, ami annak az általunk termelendő növényhez щ
Щ Hogy mily fontos szerepet játszik a műtrágya a gazda- szükséges, igy tehát egy olyan hathatós gyógyszerhez hason- j||
Éj Ságban, mi sem mutatja jobban mint az a statisztikailag htható, mely a beteget rögtön kigyógyitja és felmenti azl Щ
Щ behizonyitott tény, hogy a múlt évben 100 millió trank érték- sok rn^s haszontalan gyógyszer próbálgatásától.
g| ben szállították Európába, mely mennyiség teljesen íelhasz- Olcsónak tehát csakis a Jó m fitráf/yakevcrék  |;v
|| naitatott. mondható. ®f
1  Minden földhöz más más műtrágya szükséges es ami üz|elj versenytársaim árainál magasabb áraim ne Щi * » .  azt is k« !'«  szakértelemmel kell kezeim, hogy meg- rjasszák vi88j5a ttsz,ell gazdáinkat. Műtrágyám nem Щ
Щ adhassuk a földnek a hiányzó anyago s a ti n o  csak előállítása kerül tetemesebb összegbe.
iá} gabonaneműnek és más növénynek a szükséges tapeiot. . .
Ikí Mivel nincs mindenki abban a helyzetben, hogy évek ‘ , „ í / a l i í,i
m  цп rá n át költséges nróbákát tegyen én * GLOBUS« el neve- Bárki kívánságára J  k o ro n á tó l 4 0  k o ro n á in  ^
W Zés alatt tgy a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva készített terjedő  s szállíthatok műtrágyát, felelősseget Щ
Щ . on , gLrab^riIf tibti kinnShálf kitűnő műtrácvakeve- azonban cs a k is  az  általam összeállított és a csakis nalam
I  a * c i r 2 Г . * * 2 й »  « * * . * « »  в
Ш 300 яяАяя/ёккя! emeli. telJesen klele« ltó eredményt biztosítok Щ
Ж  Daczára annak, hogy a műtrágyák iránti bizalmat- Tekintettel arra, hogy a műtrágyakeverekem csak kora jgfc
Щ  lanság a terjesztést nagyon megnehezítette, sikerült ez év tavasszal vehető használatba, kérem a szükséglet és kellő Щ

W tavaszán részint Muraközben részint Horvátországban több mennyiség íedezése érdekében az előjegyzéseket idejekorán Щ
Ш mint 700 gazdát próbára bírnom Az eddig elért eredmény nálam megtenni, hogy a tavaszi munkában a még meg jgj

’■ 'I v i • J • t íz mediimurja i íz hrvalske na mmjAe i vékáé jM'ohe na,m rostovani gospodari! govoriti
jp  — Sve sta se do sada vidi kako laj и G !jО Н I 'S "

Statistiéno je dokozano, da je nafta Europa u poäloj pral) hasm, mj<» samo one jako zadovolilo koju su siijim
Щ godini za 100 miliona Iranaka umjelnog gnoja importi- gnojili, nego taj prah je i cole obcine u cudnost spravio Щ
Щ rala I da su viSe mihoni gospodari ovoga gnoja po- Kod ove prilike se je opet dokazalo da je samo 0П0
Ш  trebovali jeftino Sta je dobro. pa da se jako krivo sudi ako Iko
I I  toga samoga se inofte véé sudili koju vaznost una- voli da je prah-prah pa jeden’ ciinar za Ю korun tak
Щ de umietn> #noj u polodelstvu. dobre Cizme zaSijo как drugi za 14 korun Щ
Щ Ali stime nije sve reéeno, glavnost je ipák razurnljivo | ,a mozem svakomu koji Zelji praha za zemlje od ||
Ц  potrebovanje, jerbo pravoga blagoslova s umjetnim gnojom 2-do 40 korun po 100 kg prodati, ali jamöiti za dobar
Щ samo tamo dostiéi modi, gdje se hladnoj zemli ona jakost dobicek mije samo kod hasnuvanja mojega »GLOBUS« Щ
|| dade koja njonj fali a silju ona hrana koju potrebuje praha moguée, kojega so izkluéno kod moje ürme T o d o r

Poáto ah nije svaki gospodar u polofcaju da kroz R. u tód a  n C s á k to r n y a  naruciti moZe. Щ
Ш  vise god in ah skupe probe naéini, uvezeo sem ja jedno Posto se »GLOBUS« prahom samo u ranim protulatju
Щ vrst praha pod imenom „ G lo b u s "  u trgovinu. koja je gnojiti mora, preporuéam svakomu gospodaru da si svoju Щ

sastavljena od vrstih s kojima se véé vise 20 godina potrebu vec pnje zapisati dade, da onda praha harem Щ
Щ praktiéno radi pa koj prah tak hasnoviten da se Snjim к vremenu dobije.
Щ do 300 procenta doblcka dostiéi moie, tojest pri gnojenju Щ
pj za 10 koruna »GLOBUS« praha mora Vám za .40 koruna Sa poStovanjem )|§]
^  vriednosti viée zrasti. Ш

Velika neverovanost kod naéega sveta mi je n  protu- 4- f 1 £  Щ
H letju ove godine priliéno zastavljala obéenito uvedjenjc 1  U l / V / l i  1 1 «  l I T O C l c l ^  Щ

ovoga vaZnoga gnoja za polodelstvu Щ
Щ Ipák ali mi je moguée bilo vise do 700 gospodara K R A S C H O V E T Z  J Ó Z S E F
Ш Ш_______ ̂ ________________ _____________ ___________ _____ _______  ̂ '

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

Й  nemcsak tisztelt vevőimet, elégítette 
Щ teljesen ki, hanem egész községeket 
Щ ejtett bámulatba.

Ugyanazon helyeken próbáltak 
már más műtrágyával is és azok 
alig hozták meg a befektetett tőkéi.

Щ Innen látható tehát, hogy az az ál-

■' > talános felfogás miszerint „műtrágya 
\ az műtrágya" téves, meri közöttük 

fÉ óriási különbség van.
I ----------------------------------------
ш -------------------------------------------------------------

I  Uvednjenje 
GLOBUS praha

nem érkezett GLÓBUS miatt senki pá
séin legyen feltartva. Щ

Hazafias üdvözlettel ££

T0 D0 R R. utóda g
czégtulajdonos: Kraschovetz József. |  

Csáktornya. p|

(umjetni p o j I 
za zemlje.] I
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