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XVIII. évfolyam. Csáktornya, 1901. február 24-én. 8. szám.
A lap szellemi részére vonatkozó 

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

nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési árak:

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egje len ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap . Nyilttér pstitsora 20 «11.

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

A Black-Rot nevű szőlőbetegségről.
Tek. Szerkesztő ur! A Black-Rotról gya

nús leveleket és szőlőfürtöket múlt év szep
temberében beküldtem a magyar szölőkisér- 
leti állomásnak Budapestre, ahonnan egypár 
nap múlva ez elsőrangú intézetünk egyik 
derék hivatalnoka, Slehlo ur leküldetett, 
hogy a szőlőleveleket és fürtöket itt a hely
színén még egyszer maga összeszedje és 
vigyázattal összepakolva magával vigye, mert 
az én pakkolásom oly rossz volt, hogy tu
dományos kísérleteket a küldött levelekkel 
és fürtökkel nem lehetett megejteni. Az ál
lomáson aztán a beküldött gombákat vagy 
gyanús tárgyakat mesterségesen roppant me
leg és nedvesség mellett tovább fejlesztik.

A legnagyobb örömmel tudósíthatom a 
közönséget, hogy a leglelkismeretesebb vizs
gálatok mellett sem volt a Black-Rot felfe
dezhető és bocsánatot kérek a nagyközön
ségtől, ha azt félrevezettem.

A szőlőkisérleti állomás észleletei foly
tán a következő szakvéleményét közölte 
velem:

Az egészséges bogyókon a tenyésztés 
folyamán többféle saprophyeta fejlődött ki,
u. m.: Cladosporium, Pleospora, Diplodia, 
Penicillium, Meliola s több jelentéktelen nem
hez tartozó penészek.

Parazita az ösmerleken kívül kifejlődött 
még néhány a Phomákhoz tartozó penész, 
melyek még kellőleg tanulmányozva sincse
nek. nemhogy számbavehető kártételük után 
ösmerjük meg őket. Sok közöttük sapro- 
phita is, vagyis az elpusztult növényi anya
gon is fellép. Ilyen pl. egy a Pestallozia táj
hoz tartozó penészcsoport is, melyet a nyár 
folyamán többször találtam. Kifejlődőit még 
a stridói anyagon a Botnytis, Withe rőt, autr. 
stb. A fekete foltokon, részint Antraknozisza 
gyanús helyeket találtunk, csakhogy miután 
ezek beszáradtak, a penészszaporitó testecs- 
kéi is elhallak s elvesztek, s ezek voltak a 
más fajtákon mutatkozó foltok; mig a ké
kes és barnásfekete (oltok az Olasz Risling 
fürtökön csak itt-ott mutattak néhány pe
nészt, miért is ezek okozójául csak az eső 
és harmat után fellépő erős naptüzést. eset
leg erős kénporozást is lehet betudni. A fő 
az, hogy Black-Rot alakját sehol nem talál
tuk. A leveleket elégetni czélszerü más pe
nészek miatt is.

Végre, nehogy valaki hiába nyugtalan
kodjék, vagyok bátor önöket figyelmez
tetni, hogy van nagyon sok a Black-Rothoz 
hasonló betegség, mint például: az Anthrae- 
nozis és a White-Rot (ejtsd: hveit-rot); az 
első a szölőleveleken fekete foltokkal, mely 
lyukasnak mutatkozik, a szölöbogyón pedig 
fekete fényes folt van, a közepén behor
padva, az ilyen bogyók nagyon nedves fek
vésű helyeken és sok eső után beszáradnak.

Ez a baj nincs igen elterjedve és a közön
séges permetezéssel és kénporozással gyó
gyítható. A White-Rot pedig a szőlőbogyót 
előbb összetöppeszti és utóbb beszáritja, ez 
az amerikaiak zöld rothadása, ami különben 
esős időkben nálunk is régóta ösmeretes.

Az idén a stájeroknál ez a két beteg
ség különösen nehezebb talajokban volt ész
lelhető, azért mégis tudtak ojtványszőleik- 
ben 50 akót per cat. hold termeszteni, ami 
elég kecsegtető eredmény.

Br. Knezevich V ik to r.

Gróf Zrínyi Miklós a költő emlékezete.
(Több hites kútfő nyomán: Brauner Lajos.)

E gaz tettek tudomására jutottak II. Ferdi- 
nándnak, s ezért a király egy év múlva az ötös 
gyámságot megszüntette és az árvák nevelését és 
gondozását a Zrínyi család lelkes barátjára Páz- 
mán Péterre, a bíboros főpapra bizta, ki őket 
előbb a gráczi, utóbb pedig az általa alapított 
nagyszombati jezsuita-kpllegiumban neveltette.

A kollégium iskoíai neveléséi üdvösen ki
egészítette az ott székelő nagy gyámnak szemé
lyes befolyása, kinek házához úgy Miklós, mint 
Péter naponkint bejártak: itt a nagy szónok, iró 
és államférfi körében gyűlt fel Miklós nemes lel
kében a magyar nyelv, tudomány és irodalom 
iránti lelkesedés tüze, mely neki hadi tetteinél 
ragyogóbb emléket szerzett, noha ő az utóbbiakat 
nagyobbra tartotta.

Az iskolai nevelés bevégeztével 1035. végé
vel Szenkviczy esztergomi kanonok kíséretében 
Olaszországba utaztak, hol majdnem két álló évig 
időztek, s hosszabb időt töltöttek a bolognai hor
vát kollégiumban. Az ifjak bohlogak voltak, hogy 
láthatták a művészet ez örök hazáját. Megcsodál
ták Velencze műkincseit, elandalogtak Hóma régi 
emlékein, s tanulmányozták őseik hazájának iro
dalmát, művészetét, államtudományi és társadalmi 
állapotát.

1037-ben visszatértek Olaszországból Csák
tornyára s mindketten a hadi pályára léptek. 
Csáktornyára érve, a fiuk megoszlozkodtak az ősi 
birtokon. Miklós Muraközt és a magyarországi 
birtokrészt, Zala, Somogy és Baranyavármegyét, 
Péter pedig a horvátországi részeket tartotta meg. 
Miklós mihelyt átvette a családi birtokot és rendbe 
hozta, nyomban számos kisebbszerü harezot ví
vott a törökkel, a törököt kikergetle Muraközből 
s elűzte még a horvát határokról is; ezen har- 
ezokban képezte ki magát híres hadvezérré. 
1045-ben a király hívására ment először harczol- 
ni hazája határain túl Morvaországba a svédek 
ellen. 0  saját költségén szervezte seregét és vi
selte annak költségeit, ügy Morva, mint Csehor
szágban fényes diadalt aratott az ellenség fölött. 
Rövid időre ezután Rákóczy György fölkelő serege 
ellen is hadakozott Magyarországban, keményen 
megverte őket a Tiszánál; mindezen hősi tettek 
csak növelték hírnevét.

A harczból hazatérve, nőül vette Druskovics 
Gáspár báró leányát, Euzebiát; hozományul Tra- 
kostyánt és Klenovnikot kapta, de úgy, hogy ezek 
átengedéséért ipjának 30.000 forintot fizetett. A 
király vitézsége jutalmául 1040-ban Horvátország 
kapitányává nevezte ki, mely katonai rang meg
felelt a mai tábornoki rangnak. 1047-ben Légrád- 
nál kitüntette magát a török elleni harezban, IV.

Ferdinán koronáztatásánál Zrínyi is jelen volt, s 
ő vitte a királyi pallost. Még ez évben (1047) a 
király Zrínyit fényes hadi tettei jutalmául Horvát
ország bánjává és főkapitányává nevezte ki. Mint 
bán több országgyűlést hirdetett s azokon országa 
jogait lelkesen védelmezte.

Első nejének halála után 1051-ben ipjával, 
Draskovics Gáspár báróval heves összeütközésbe 
keveredett, mert ez visszakövetelte Zrínyitől Tra- 
kostyánt és Klenovnikot, de úgy, hogy a 30.000 
fi tót, melyet értök kapott, vonakodott visszaadni 
Zrínyinek. Hogy mikép végződött a pör vő és ipa 
között, ismeretlen előttünk. A pör mellett több 
baja volt a törökkel, mert 1052—53-ban szünte
lenül hadakozott ellenük. 1053-ban sok gondot és 
dolgot okozott neki a szávamelléki parasztlázadás, 
1057—59. között érdekes latin levelezést folytatott, 
azon kor szokásai szerint tarkítva magyar és hor
vát mondatokkal, barátjával, Rucsics Iván Zágráb- 
vármegye alispánjával. Ezen levelek egyikéből 
megtudjuk, hogy másodszor nősült, elvevén Löbl 
Zsófiát.

1000. junius havában Zrínyi Csáktornyái vá
rában Hollandiából fogadott vendéget, ki hírét a 
tudományos világban harczi sikereinél is jobban 
elterjesztette; ez a vendég a híres iró és tudói 
Tollius Jakab volt, ki tapasztalatait ütleirásaiban 
(Epistolae itinerariae) közölte a művelt világgal. 
Tollius csodálja Zrínyinek rendkívüli nyelvismere
tét, mert úgy beszélt magyarul, horvátul, olaszul, 
törökül, németül, latinul, mintha mindegyike anya
nyelve lett volna.

Tolliusnak egy 1000. julius 10 -án Gráczban 
kelt leveléből tudjuk meg, hogy Zrínyi Csáktornyái 
kastélyában minő volt a mindennapi élet. A hol
landi tudós leírja e levelében a vidék szépségét, 
borainak finomságát, a pompás várkastélyt, annak 
gazdag és bámulatos könyv-, fegyver- és kincs
tárát. A költő kertjeinek fényét és csínját sza
vakkal ki nem fejezhette, — »ha Alcinous régi 
kertjeit képzeled magadnak, akkor lesz fogalmad 
ezekről« ir a tudós. Levelében leírja a vadászatot, 
Zrínyi lovait, a török foglyok — kik a sarezot 
megfizetni nem akarták, vagy nem tudták — bün
tetését. Végül élénk színekkel ecseteli a szives 
vendégszeretetet, s az itt kapott nagybecsű aján
dékokat.

Valóban Zrínyi korában Csáktornya valódi 
paradicsom lehetett. A várkastélytól egészan a
szentilonai paulinusok zárdájáig diszkertek voltak 
szőkőkutakkal, szobrokkal ellátva. A könyvtár, 
mely kitűnő és nagy számú könyveket foglalt ma
gában, valamint a kincstár, valóban ritkította 
párját az országban.

Hol és kinél vannak a műkincsek, a drága 
könyvek ? Rajos megtudni, nehezebren megszerezni. 
Az ő halála után idegen kezekre került a család 
minden értékesebb tárgya; erős gondja volt a 
bécsi udvarnak, hogy semmit itt ne hagyjon, ami 
esetleg emlékeztetne a fényes múltra, az ő tevé
keny, munkás életére.

A Zrínyi-korból Csáktornya m. város levél
tárában csak nyolez okirat őriztetik, melyek mind
egyike a város szabadalmainak biztosítására ada
tott ki. Az okiratok közül egy magyar, egy hor
vát, a többi pedig latin nyelven van Írva. A ma
gyar és horvát okiratot Zrínyi Miklós (a költő) 
adta ki, amaz kelt 1048. jun. 10-án, emez 1656. 
decz. 18-án Ez a nyolez, részint pergamen, ré
szint papiroklevél, melyek a vidék történelmi 
múltjára vonatkoznak, képezi az egyedüli emléket 
ama fényes korból, a mikor a dicső Zrínyiek Mu
raköz fölött uralkodtak.



Ifit* 1 -ik évben, hogy Csáktornyát és a vidé
ket a törökök rablótámadásai ellen megvédje, fel
építette a Mura és Dráva találkozásánál, Kani
zsával épen szemben Zerin várát (más néven: 
Uj-Zrinvár.)

16G2-ben a törökkel béke köttetett, de Zrí
nyi mégsem szűnt meg a török ellen harczolni, 
ismerve azok furfangját, az erősítette, hogy ők 
úgy sem tartják meg a békét. (Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kirendelés. Az igazságügyminiszter 

Gáspárits László perlaki járásbirósági al
jegyzőt a perlaki járásbíróság mellett alkal
mazott ügyészségi megbízott állandó helyet
teséül rendelte ki.

—  Letört bimbó. Folyó hó 21-én te
mették el igaz részvét mellett Dénes Béla, 
Csáktornya mezőváros jegyzőjének kedves 
kis fiát, Laczikát. Alig néhány napi betegség 
után életének 15-ik hónapjában szállt fel 
az égbe a kis angyalka, végtelen keserűsé
get hagyva hátra szerető szüleinek. Áldás 
legyen a drága hamvak felett! Enyhítse 
meg a jó ég a kesergő szülök nagy fáj
dalmát !

—  A Csáktornyái Takarékpénztár e hó
ltí-án tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
igazgatóság, nemkülönben felügyelő-bizottság 
jelentései alapján az 1900. zárszámla elfo
gadtatott és az igazgatóságnak nemkülönben 
a felügyelő-bizottságnak a felmentvény meg
adatott. Az igazgatóság ezen nyeremény fel
osztási javaslata fogadtatott el: 30000 k. 
1500 drb részvény szelvénynek 24 koroná
jával leendő beváltására, 1000 k. az intézet 
ingatlanainak értékcsökkentésére, 1080 k 
közhasznú és jótékony czélokra, 2150 k. a 
tisztviselők jutalmazására, 11G47 k. 50 f. a 
tartalékalap gyarapítására fordittalik, 2000
k. 78 f. uj számlára vitetik át. Az igazgató
ságból kilépett ezen tagok: Szeiverth Antal 
igazgató, Hirschmann Samu aligazgató, Ber- 
nyák Károly, Csakathurner Hermán, Sztrahia 
Ferencz, Pecsornik Ottó igazgatósági tagok 
újból megválasztattak, továbbá egy üresen 
volt igazgatósági tagi állás Murai Róbert 
megválasztása állal töltetett be. A felügyelő
bizottság tagjai: Pálya Mihály, Alszeghy Ala
jos, Hirschmann Adolf rendes tagok. Mayer 
Károly póttag újból megválasztattak. Egy 
üresedésben volt felügyelő-bizottsági póttagi 
állás Verbancsics Ferencz megválasztatása 
által lesz betöltve. Néhai Lobi Jakab volt 
takarékpénztári tisztviselő özvegyének egy 
évre 300 korona kegydij szavaztatott meg. 
Weisz Miksa takarékpénztári tisztviselőnek 
a kért nyugdíjbiztosítási segély megszavaz
tatott, miután Wollák Rezső ügyész ur meg
bízatásához képest ezen ügyben a közgyű
lésnek referált, Ziegler Kálmán ur pedig a 
kérvényt melegen párttogolta felszólalásában 
Benedikt Ede indítványai folytán határozatba 
ment a) hogy a takarékpénztár jövő évi 
rendes közgyűlése alkalmával 30 éves fenn
állását bankettel fogja megünnepelni; b) hogy 
igazgatónak, aligazgatónak és a könyvelőség- 
nek buzgó tevékenységéért jegyzőkönyvileg 
köszönet és elismerés szavazta tik meg.

—  Fősorozás. A Csáktornyái járásban 
a fösorozás a következő napokon tartatik 
meg: márczius hó 11-én Csáktornya nagy
községi, Csáktornya-vidéki és mura-siklósi: 
márczius hő 12-én a beliczai, bottornyai, 
vizi-szent-györgyi és dráva-vásárhelyi, már
czius hó 13-án a mura-szerdahelyi, mura- 
szent-mártoni, dráva-csányi és lelső-mihály- 
falvai, márczius hó 14-én pedig a stridói 
körjegyzőségbeli mind három korosztálybeli

összes állitáskötelesek. A sorozó bizottság 
polgári elnöke dr. Hauser János vármegyei 
biz. tag, polgári orvosa dr. Krasovetz Ignácz 
megyei tb. főorvos és járásorvos. Az állítás 
alá kerülő védkötelesek száma: I. korosztály
ban 425, II-ban 220, 111-bau 171. Összesen 
81 fi védköteles. Körülbelül távol marad 43. 
Ekként az állítás alá kerülők száma 773

— A mura-csányi önk. tűzoltóság f. hó
14-én sikerült zártkörű tánczmulatságot ren
dezett a Fridrich Ferencz-féle vendéglőben 
a perlaki önk. tűzoltó-zenekar közreműkö
désével. A vendéglő helyiségei zsúfolásig 
megtettek mulatni vágyó közönséggel. A mu
latság sikerülte leginkább dicséri a derék 
perlaki tűzoltó-zenekart.

—  A Mura szabályozása érdekében dr 
Mandel Pál, az alsó-lendvai választókerület 
orsz. képviselője e hó 13-án figyelemre méltó 
s a kerület legnagyobb részét közvetetlenül 
érdeklő beszédet mondott a képviselőházban. 
A Muravidék érdekelt lakossága elismerés
sel tartozik orsá. képviselőjének, hogy a 
főldmivelésügyi minister figyelmét az ország 
szine előtt felhívta azokra a bajokra, me
lyek a muramenti lakosságot oly közvetle
nül érintik és sujlják. Mi annál inkább is 
nagy horderejűnek és égetően szükségesnek 
s helyén valónak találjuk a t. képviselő ur 
felszólalását, mert tudjuk, hogy a Mura a 
legutóbbi egy-két évtized alatt falurészeket 
vitt el s földterületi viszonyokat forgatott 
fel. A hol házak és belsőségek állottak, olt 
ma a Mura örvényei vannak A nép kény
telen volt házát s gazdasági épületeit lerom
bolni, az építési anyagot elhordani, hogy 
megmentse a Mura pusztításai löl Dr. 
Darányi Ignácz földmivelési minister dr. 
Mandel Pál képviselő érdekes és nagyértékü 
felszóllalásának hatása alatt nyomban vála
szolt s kijelentette, hogy ott, a hol a Mura 
mentén különösen veszélyes pontok vannak, 
rendkívüli munkálatok által fog a bajon se
gíteni. Ha az érdekelt községek maguk is 
teljesítik védekezési kötelességeiket, minister 
ur — úgymond — módját fogja találni 
annak, hogy az állam is őket segítségben 
részesítse.

— Oltárszentelés Mura-Siklóson. Lélek
emelő ünnepélynek voltak szemtanúi e hó 
17-én mindazok, kik az ottan szokásos Szt.- 
Bálint búcsún részt vettek. Már a kora reg
geli órákban csak úgy özönlött a szomszé
dos fárák népe, úgy, hogy rövid idő alatt 
zsúfolásig megtelt a templom ájtatos hívők
kel. 11 órakor már ember ember hátán to
longott Ekkor főt. Kecskés Ferencz a lespe
res felment a szószékre, hogy alkalmi 
beszédjét elmondja. Szent áhítattal és rend
kívül nagy figyelemmel hallgatták a költői 
hasonlatokban gazdag szónoklatot. A szent 
beszéd elmondása után kezdetét vette a 
szertartás. Ez alatt minden szem a maga 
nemében páratlan, remek oltárra volt sze
gezve. A szentségtarló felett levő pelikán
madár, a mint kicsinyeit tulajdon vérével 
eleli, a közepén emelkedő hatalmas kereszt 
a szenvedő Üdvözítőnkkel; továbbá az oltár 
mindkét oldalát s a gúlaalaku tetejét diszilö 
faragványok, — ez mind, mind oly vonz
erőt gyakorolt a szemlélőre, bogy az ember 
alig tudott betelni a nézésével. Kevéssel fel 
12 után megjelent az oltárnál Kecskés Fe- 
tencz alesperes két asszisztenssel: Jurák 
Zvonimir szt.-györgyi és Králics Bálint sze- 
lenczei plébánossal. Mielőtt azonban kezde
tét vette az istenitiszlelet, az alesperes meg
áldotta az oltárt és csak ennek megtörténte 
után mondották el a szt.-misét, mely csak
nem d. u. 1 óráig tartott. Most a község

vendégszerető, derék plébánosa, Kotter Már
ton, terített asztallal viszonozta a jóbarátok 
és ismerősök meleg érdeklődését, kik között 
ott volt a helybeli intelligenlián kivül mint
egy 12 pap, 3 tanító, az uradalom részéről 
pedig Wlasics György ujudvari ispán. A 
finomabbnál finomabb ételek, a zamatos bo
rok csakhamar megtették a hatásukat: vig 
társalgás, számos felköszöntő és énekszó 
járta egész késő estig. E közben általános 
tetszést aratott az alesperesnek ama kijelen
tése, hogy a fáradságáért járó dijat, 20 ko
ronát az általa megáldott főoltárnak aján
dékozza. Az ott levő vendégek mindenkor 
kellemesen fognak visszaemlékezni az idei 
siklósi búcsúra.

—  A Muraközi Takarékpénztár r.-t.
f. hó lfi-án tartotta XX. rendes évi közgyű
lését a következő tárgysorozattal. Elnök üd
vözli a megjelenteket és a közgyűlést meg
nyitja. A közgyűlés néhai Szakonyi Zsigmond 
valamint Kiszelák Lajos az intézet felvirá
goztatása körül szerzett kiváló érdemeit, va
lamint elhalálozásuk fölötti igaz részvétét 
jegyzőkönyvileg örökíti meg. — Az igazga
tóság és felügyelő-bizottság jelentését a köz
gyűlés egyhangúlag tudomásul veszi és a 
felmentvényt megadja. — A 35038 k 09 
ft kitevő tiszta nyeremény felosztása a kö
vetkezőkép lett elrendelve: 200 darab rész
vény után osztalék á 90 k. 18000 kor., a 
tartalékalap gyarapítására 2000 k.. a rész
vénytőke kiegészítési számlára 10000 kor., 
jutalmazásokra 920 k., jótékony czélokra 
700 k.. kétes követelések leírására 3304 k , 
a jövő évi nyereség számlára átviendő 114.09 
kor. — A megejtett választás eredménye a 
következő: igazgatósági tagokká választattak 
ifj. Neumann Miksa, Rosenberg Rezső, Fi
scher Endre, Szilágyi Gyula. A felügyelő-bi
zottságba Margitai József, Neumann Sala
mon és Neumann Simon rendes tagokká, 
mig Deutsch Salamon és Morandini Román 
póttagokká lettek megválasztva. A jegyző
könyv hitelesítésére Szilágyi Gyula és Be
nedikt Béla leltek kiküldve. Ezek után az 
elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

—  Köszönetnyilvánítások. A helybeli áll. 
polg. fiúiskola könyvtára részére a Csáktor
nyái Takarékpénztár 40 kt, az ifjúsági Zri- 
nyi-Ónképzőkör tőkéjének gyarapítására a 
Muraközi Takarékpénztár 20 kt, a Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár a tanári-testület állal 
meghatározandó czélra 30 kt voltak kegye
sek adományozni. Midőn ezen összegeknek 
a meghatározott czélokra való átvételét a 
nyilvánosság előtt is nyugtázom, elenged
hetetlen kötelességemnek ismerem, hogy a 
nevezett intézetek tek. igazgatóságainak in
tézetünk iránt tanúsított meleg érdeklődé
sükért és jóakaratukért úgy a magam, va
lamint tanártársaim nevében is a leghálá- 
sabb köszönetéinél nyilvánítsam.

Csáktornyán, 1901 február 21.
P á l y a  Mihály, igazgató.

A Csáktornyái Tkpénzlár r.-t. tek. igaz
gatósaga a Muraközi Tanitókörnek a F. J 
Tanítók Házánál leteendő alapítványa gya
rapítására már másod Ízben adott egyszáz 

tehát összesen 200 kor. segítséget. Fo
gadja a tek. igazgatóság az emberbaráti czél 
támogatására nyújtott nagybecsű adomá
nyáért a Muraközi Tanitókör nevében hálás 
köszönetemet.

Csáktornyán. 1901. február 21-én.
M e n c s e y Károly.

A helybeli pénzintézetek, nevezetesen a 
Muraközi Takarékpénztár 80 kort, a Csák
tornyái Takarékpénztár fiO kort és a Csák-



tornya Vidéki Tkpénztár 40 kort voltak szí
vesek múlt évi üzleti nyereményeikből az 
izr. nőegyletnek adományozni, a mely ado
mányokért ez utón is hálás köszönetét nyil
vánítja az egylet nevében

W o 11 á k Paula, elnök.
A helybeli Kisdedóvó Egyesület részére 

a Csáktornyái Tkpénztár 200 kort. a Csák
tornya Vidéki Tkpénztár 50 kor., a Mura
közi Takarékpénztár pedig 40 kor. segély- 
összeget volt kegyes kiutalványozni. A mikor 
ezen összegek átvételét elismerem, egyúttal 
logadják a nevezett intézetek tek. igazgató
ságai nemesszivü adományukért az egyesü
let forró köszönetét.

Dr. K ra s o v e tz  Ignácz, elnök.
Csáktornya mezőváros szegényei közt 

leendő kiosztásra a Csáktornyái Tkpénztár 
120 kort, a Muraközi Tkpénztár 80 kort 
volt szives adományozni. A midőn ezt a 
nyilvánosság terére hozzuk, egyúttal fogad
ják a fentnevezett intézetek tek. igazgató
ságai ezen nemeslelkü adományukért a vá
ros szegényei nevében leglorróbb köszö- 
netünket.

Csáktornya mezőváros elöljárósága.
A Csáktornya Vidéki Tkpénztár tek. 

igazgatósága a Muraközi Tanitókörnek a F.
J. Tanítók Házánál leteendő alapítványa gya
rapítására másod ízben 50 — tehát össze
sen 150 k. segélyt nyújtott. Fogadja a tek. 
igazgatóság az emberbaráti czél támogatá
sára adott becses adományáért a Muraközi 
Tanitókör nevében hálás köszönetemet.

Csáktornyán. 1901. február 21-én.
M e n c s e y Károly.

A helybeli jótékony nöegvlet részére a 
Csáktornyái Tkpénztár 00 kort. a Csáktornya 
Vidéki Tkpénztár 40 krt, a Muraközi Taka
rékpénztár 80 kort, Hirschler Miksa ur 2 k. 
s N. N. szintén 2 kort volt kegyes adomá
nyozni; a mikor fent nevezett takarékpénz
tárak tek. igazgatóságainak és a nemesszivü 
adakozóknak egyletünk számára küldött ado
mányaik átvételét elismerném, fogadják egy
úttal az egyesület nevében leghálásabb kö
szönetemet.

Csáktornya, 1901. február 22-én.
B e r n  y á k Károly né, elnök.

A Csáktornyái Iparosok Otthona javára 
a helybeli pénzintézetek, nevezetesen a Csák
tornyái Tkpénztár 200. Muraközi Tkpénztár 
100, a Csáktornya Vidéki Tkpénztár 50, az I 
alsó-domborui Hirschler czég pedig 2 kori j 
volt szives adományozni. — A Csáktornyái 
önk. tűzoltó-egylet részére a Csáktornyái | 
Tkpénztár 100, a Muraközi Tkpénztár 80, 
a Csáktornya Vidéki Tkpénztár 30, az alsó-; 
domborul Hirschler-czég pedig 5 koronát 
volt szives adományozni; a midőn a fent 
nevezett pénzintézetek tek. igazgatóságainak j 
s a nemesszivü Hirschler czégnek e két 
nembeli jótéteményeiknek átvételéi elismer
ném, egyúttal úgy Csáktornya mezőváros 
iparosai, mint az önk. tűzoltó-egylet nevében 
fogadják kegyes adományaikért ez utón há
lás köszönetem kifejezését.

Csáktornya, 1901. február 22-én.
N u z s y Mátyás, elnök.

—  Tánczmulatság. A Csáktornyái izr. 
nőegylet javára február hó 16-án a »Zrínyi« 
szálló dísztermében megtartott művész- é3 
tánczestély fényes sikert aratott. Kiváló ér
dekességet kölcsönzött a mulatságnak a mű

vész-estély szereplője, Zilahi Gyula ur buda
pesti nemzeti színház tagja, kinek remek elő
adását zajos tapssal és éljennel jutalmazta 
a hallgatóság. A rendezőség szép tánczrend- 
del kedveskedett a nőknek. Az első négyest 
36 pár tánczolta. Jelen voltak. Asszonyok: 
Baumann Zsigmondné, Belecz Edéné (Stridó), 
Benedikt Béláné, Brodnyákné (Stridó), Gerő 
Izsóné (Keszthely), Graner Miksáné, Graner 
Mórné, Hackl Károlyné, Heilig Józsefné, 
Hirschmann Adolfné, Hirschmann Leone, 
Hirschmann Samuné, Hochsinger Sándorné, 
Kemény Jákóné, Klein Vilmosné, Kohn Ar- 
rninné, Lobi Josephin, Lobi Rezsőné, Mar- 
gitai Józefné, Mayer Károlyné, Neumann 
Miksáné, Neumann Vilmosné, Pollak Gyulá- 
né, Fóliák Samuné, Rosenberg Ádámné, Ro- 
senberg Emília, Rosenberg Rezsőné, Rosen- 
berger Zsigmondné, Csepreghy Schapringer 
Gusztávné (Pécs), Székely Vilmosné, Özv. 
Strausz Manóné, Strausz Sándorné, Schwarz 
Jakabné. Varga Sándorné (Szelencze), Weisz 
Miksáné, Wollák Rezsőné. — Leányok: Blau 
Fanni, Deutsch Jenni és Kamilla. Graner 
Szelina, Hochsinger Irma, Kohn Vilma, Lövve 
Elza (Szombathely), Neumann Fina, Neumann 
Josephin, Neumann Irén (M.-Szombat). Ro
senberg Margit. Rosenberger Szelina, Wollak 
Erzsi. VVolf Jetii (M.-Szombat). — A mulatság 
erkölcsi sikere teljesen el van érve, az anyagi 
siker is megfelelő. Bevétel a jegyek árából 
408 kor. Fel ül fizetések bői 261 kor. Felül
fizettek: Murai Róbert (Belicza) 13 k Hoch
singer Sándor, Neumann Miksa, Wollák Re
zső 12—12 koronái. Benedikt Ede. Mózes 
Bernát, Wilheim Antal (Bécs) 10—10 
koronát. Csakathurner Ármin, Lobi Rezső, 
dr. Schwarcz (Győr) 8 —8 k. Friedl János 
7 k. Mayer Ármin 6 k. Charmatz Jónás, 
Rosenberg Rezső, dr. Wolf Béla 5—5 kor. 
Gerő Izsó (Keszthely), Hirschmann Samu, 
Graner Miksa, Kollarits Mihály, özv. Neu
mann Józsefné, Neumann Ödön (Belicza), 
Rosenberg Lajos. Székely Vilmos, Strausz j 
Sándor, Viasz Nándor, Weisz Miksa 4 —4 k. 
Benedikt Ármin. dr. Hajós Ferencz, dr. Kra
sovetz Ignácz, Reich Miksa (Alsó-Hrabócz), 
Reich Mór (Eördarma). dr. Schwarcz Albert. | 
Taussig Oszkár, Csepreghy Schapringer Gusz
távné (Pécs) 3—3 koronát. Baumann 

i Zsigmond, Blau Sándor, Graner Mór, 
Hirschmann Adolf, Hirschman Leó, Heilig 
József, Klein Vilmos, Kohn Ármin, Leim- j dörfer Albert. Pethö Jenő, Pollák Gyula, 
Pollak Samu, Neumann S., Neumann Ró
bert (M.-Szombat), Schwarcz Antal, Schwarcz 
Jakab, Schwarcz Izidor. Stern Miksa (Stridó), 
Varga Sándor (Szelencze), Hackl Károly, I 
Pálya Mihály 2—2 k. Hidegh Béla, Hoffmanu 
Ignátz, Hoffmanu Lipót, Kalchbrenner Fe
rencz, Kende Róbert. Pastinszky József, Ro
senberg Kálmán, Schwarcz Lajos, Schützer| 
Lajos és dr. Szegő Hugó 1 — l k. Fogadják 
a nemeskeblü adakozók ez utón is a ren-i 
dezőség legmelegebb köszönetnyilvánítását.! 
— Kelt Csáktornyán, 1901. február 19-én. 
A rendező-bizoltság nevében: Dr. Viola Vil
mos. Reich Jenő.

— A vetés idejének közeledtével említés 
nélkül nem hagyhatjuk, a mit különben régen tud 
mindenki, — hogy nincsen hazánkban czég, mely 
nagyobb bizalomnak örvend, mint Mauthner Ödön 
világhírű budapesti magkereskedése. Különösen 
megbízhatók gazdasági magvai, melyek közül im
pregnált takarmány répamagjai párjukat ritkítják, 
de kerti magvai is minden versenyen felül álla
nak. Nagyon csodálkoznánk, ha akadna csak egyet
len hazai gazda vagy kertész, aki külföldről ho
zatna magot, mikor — mint általánosan ismere
tes — a Mauthner-félo magvak ép oly elterjedtek

és közkedveltek külföldön, mint idehaza Magyar-
országon.

— Szülök vétkes gondatlansága. Voz-
lics Bálint I. hegykerületi lakosnak 5 éves 
Vincze és 3 éves Román nevű gyermekei 
f. hó 19-én szüleik gondatlansága folytán a 
lángokban lelték halálukat. A szülők, kik 
délután eltávoztak hazulról, az égő takarék- 
tűzhely melletti padokra szalmazsákot téve, 
lefektették gyermekeiket. A gyermekek alatti 
szalma tüzet fogott s mindkét gyermek ha
lálát okozta. A délután 6 órakor hazatérő 
szülők már csak a szénné égett gyermekek 
tetemeit találták. A feljelentést a község elöl
járósága még aznap megtette a vétkes szü
lők ellen.

— Kohöger gyakran előhírnöke a tüdő baj-
nak, miért is nem ajánlható eléggé ilyen köhögés 
gyors megszüntetése. E czélra legmelegebben ajánl
hatjuk a kitűnő izü és páratlan hatású Réthy 
Réla b. csabai gyógyszerész által készített pemete- 
fű-czukorkát, mely mindennemű hurutot, rekedt
séget néhány nap alatt biztosan megszüntet. E 
közkedvelt czukorkák mindenütt kaphatók dobo- 
zonkint 60 fillérért.

— A Horgony-Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál. csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járvány kórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az alteslnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsüléskér.t az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle llorgony-Pain-Expeller« vagy *Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké'iink figyelni.

Kimerülési állapot az 50 éves 
asszonynál.

Staub Lajos levélhordó Londonvillersben (Lotharingia) 
a következő levélben őszinte bizonyítványt ad egy gyógy
szer erejéről, mely anyjának egészségét visszahozta :

52 éves anyám — irja — ki Kurzelben lakik, hosszú 
idő óta beteg volt. A máj és altost megdagadván, makacs 
rekedtség, valamint fájdalom a gyomor, altost és derékben 
súlyos szenvedést okoztak neki. Annyira ki volt merülve, hogy 
minden perczben elájult és nem bírt már a lábán állni, — 
Miután sok szert hiába megkísérelt, végre a Pinklabdacsokat 
használta és tulboldog volt, mert azóta nem szenved többé, 
a betegségnek minden jele eltűnt és nagyon jól érzi magát. 
Szívesen felhatalmazom Önt levelem közétételére

A Staub asszony életkorában különös, ezen életszak
ban sajátságos, zavarok lépnek fel, a melyek nagyon veszélye
sekké válhatnak. A vérnek már nincs a rendes és szabály
szerű keringése és mindazon esetek, a melyekben Staub 
asszony több év óta szenvedett, ennek következményei 
voltak. Ezért szükséges minden erővel és rendelkezésre álló 
s.ierrel a szervezet ezen zavarai ellen küzdeni. A legjobb, 
ilyen körülmények közt választható szer a Pink-labdacsok 
melyek a vér gyarapítása által annak ismét erőt kölcsönöz
nek, rendszeres keringést és szabályszerű működését ismét 
helyreállítják. Ép ezért minden a vér elszegényedése által 
keletkezett betegség, mint vérszegénység, általános gyenge- 
ségi állapot, sápkór, neurasthemia, női baj és rheumaerélye- 
sen a Pink-labdacsok által küzdetik le.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖRÖ K JÓ Z S E F  g y ó g y s z e r é s z 
n é l, (B u d a p e st, K ir é ly -u tc z a  u .)  i frt 75  k ré rt d o b o z o n 
k én t, vagy 9  frtért 6  d o b o z o n k é n t.

Felelős szerkesztő :

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knji*ara Fischel Filipova, ^  h#rvatgkom ( ma„jarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden  je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke

Gazda i služinče.
Vnogoput se čujemo lužiti, da ga vez- 

da néga više tak dobrih služinčetah, kak su 
negda bili, komaj se najde lu-tam jeden 
dober. Ako pak služinčeta poslušamo, rédki 
je koj se nebi tužil na gazdu.

To je sigurno, da je kraj onim dobrim 
starim vrémenam, gda je služinče za člane 
familie držal né samo gazda, nego i ono 
samo se je tém čutilo, vleklo je k hiži gaz- 
de, njegova dobra je svojimi držalo. Obrnulo 
se je i to, kak tuliko drugoga na svétu. 
Obteršelo se je življenje gazde. Iz druge 
strani pak i služinče ima vezda više potre- 
boče, vu hrani i vu opravi. Slobodneše je 
vu ponašanju, više ima zahtévah, kak prije 
bolje si zebira i ako se mu gdé ne vidi, 
dalje stane sreču próbát.

Napreduvanje svéta n i j e moči nazaj 
nagnati, kak caigera na vuri. Istina, da je 
dobro postupanje teéko trefili, jer čovek 
mora biti, gdo zna, gde je bolje treba has- 
nuvati, a gde pak vojku. Pri jednim dobra 
réC a pri drugim pak sigurnost više hasni.

Pri pogodbi je taki prav težkoče jer 
vu najviše slučajih neznamo, kaj stanuje 
vu onim čoveku, koj pred nami stoji. To 
vidimo, da je jaki delavec, ali kaj je vu 
njem, jeli je veren, moremo se ufati vu 
njega, jeli je marljiv, to tež koznamo.

Več smo rekli, da pri jednim služinčetu 
sigurnost, a pri drugim dobra reč hasni više. 
Ali od kraja sa svakim moramo jednako 
dobro poslupati, a sigurnost samo onda mo
ramo potrebuvati kad je potrebno. Ali i onda 
moramo paziti, da bez islimtog zroka ne 
navalimo na služinče, akoprem smo srditi, 
to naj nekažemo pred služmčetom, a kašti- 
ganje pak naj bude svigdar smerno sa či
nom. Za svaki čin za svako malenkost nes- 
memo špotati. Ne pozabimo, da je i služin
če čovek, koj kak svaki ima pogreške. Sa 
»vekšimi štuki« samo onda moramo na- 
pre rukovati, ako hotomično hmanjost, ili 
pak hudu volju vidimo pri služinčetu. Ako 
smo pri karanju svigdar pravični, i ako po- 
pravljenomu navek nespočitamo njegov stari 
gréh, to postupanje i najhujšega čoveka po
pravi. Akopak bez svakog zroka špotamo, 
ravno naproti dostignemo ono, kaj hočemo, 
služinče bude još hujše, tvrdoglavo, opomi- 
nanje nikaj nebude hasnelo se stepe žniega, 
kak voda z psa.

Ali naproti sa dobrim poslupanjem nes- 
memo čez hatar iti, jer lukavno služinče 
vu tém slabost vidi, na šinjak nam zrase, 
te je hujše. Jakosi premislimo sa kojim sc sta
nemo šalit. Služinče naj čuti i lo, da né pred svo
jim pajdašom, nego pred svojim gazdom stoji.

Pogodjenu plaču, né 9amo vu vrémeno

ŠparKasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Špa

i vu točnoj kulikoči, nego i vu dobroj kak- 
voči dajemo služinčelu. Hudo računa on 
gazda, gdo pri plači služinčeta hoče šparati, 
jer kaj tak dobi na brom, to zgubi na imalt. 
Hudo držano služinče, hudo dé!a, bez volje 
déla, čemu hasna néma, navék si na tem 
tere glavu, kak bi nas vkanilo pak i kvara 
nam déla, bez toga, da bi ga za to mogli 
na reč pobrati, pak ako ga sud kaštiguje 
žtoga mi hasna neimamo. Ako služinče pre
tira živinu, pokvari dojnu marvu, sa jako 
mrzlom vodom i sa hudim postupanjem 
pohiče sa brejnom živinom, pak što nam to 
sve povrati. Naproti, ako služinčetu točno 
damo kaj ga ide, i ako trsenje vidimo te 
višekrat ga nadarimo, budemo lomu hasna 
vzeli, služinče bude svigdi nas podpomagalo.

Nadalje pak zasadimo i gojimo vu srdce 
služinčeta pobožnost i poštenje, jer pobožno 
služinče je sa jednim i pošteno. Da zakaj, 
lo svaki prave pameti človek more videti. 
Vu stiski mu vera da vračtvo ova ga po
miri sa njegovim stališom. vuči g a trpeti, 
ufati se, ova ga drži nazad od zločina. An- 
da né samo da naj nepreprečimo služinče 
vu zvršavanju pobožnosti, nego sami hodi
mo napré sa lépőm példom. jer ova se naj
bolje prime na njega.

Kaj smo od služinčetah rekli to stoji 
od drugih težakov. Ako pošteno, kak je tre
ba postupamo s njimi, ako njim njihovu 
plaču v redu damo. ako više delo nezahlé- 
vamo od njih, kak moreju svršiti i ako sta
rih težakov plaču m* hočemo doli vtrgnuti 
sa tém da onda. kad je menje dela druge 
faleše težake zunemo, ako vidiju, da se tr- 
simo njim život čim ležešim deti, hudu se 
bolje priklopili k nam, ne ostaviju nas vu 
blatu, ako mi opet nje potrebujemo.

— F. —

Spomen Zrínyi Miklós Grofa.
Po drugih piseov pisal: B rauner Lajos.

(Dalje.j

Po Zrinyiu vužganoga osečkog mosta 
je turski veliki vezii čez kratko vréme dal 
popraviti, i da nekak povrne Zrinyiu. kaj je 
on na turke meril, sa šeregom je lt>64-ga 
proti Novi Z^rin-gradu išel. Zrínyi je vu tom 
vremenu vu Čakovcu bil ostavši svojega 
šerega pri Kaniži. Turk je sa 40 jezer ljudi 
išel, da osvoji grada pak austrijskih vojskah 
vodja, Montecuccoli gdo je več čez Ijeta vu 
srdbi bil sa Zriniyom je grada tak slabo 
branil, da je Zrínyi nazad odstupil od bra- 
nenja. Turki su |uniuša 30-ga podkopali 
grada i vu luft pustili.

Zerin-grada vu luft pustenje je jako 
razžalostilo Zrinyia pak je taj nevredni čin

sse Okolice Čakovca«, i t. d.

krščanskih vodjah koji su dopustili, da je 
turk tak znameniti grad né sa štukom, nego 
sa sabljom osvojil, pred štajerskimi rodi, 
koji su pomoč prosili od Zrinyia, jako od- 
sudil

Po obladanju turka pri Szt-Gotlhardu 
(lf)64 aug. 1.), koje niti ne Montecuccoli. 
nego francuzi su včimli, je I Leopold, na na
govor zgornjo-magjarskih vojskah vodje 
Montecuccolia sa velikim uskvrnenjem ma- 
gjarskih dobrah je sa turkom na 20 Ijetah 
sramni mir sklopil vu Vasváru.

Ovo skloplenje mira je občenito neza
dovoljnost napravilo vu orsagu. Kada je 
ovaj glas se razišel med narodom, naši pred- 
dedi su sa čudenjem pustili doli sablje, ovo 
sredstvo slave, koje iuliko dike priskrbelo 
ljubljenoj domovini.

1 napravila se je Vesselényi-urota, kojoj 
je i Zrínyi bil član.

Zrínyi, kak je počul, da se je mir sklo
pil, se je taki vu Beč žuril, da proti tomu 
govori ali zabadava. Papin poslanik je vezda 
vu ime pape dragocenjeno držalo starih 
stvarih dal prek Zrinyiu za nagradu onih 
harcov, koje je on vu ime krščanstva proti 
lurkóm imel. Bečki dvor je niti to né sa 
lépim ukom gledal. Zrínyi, jer nikaj nije 
mogel včiniti proti sklopljenom miru, je ne
zadovoljen otišel iz Beča, ali prije je još 
naročil Sagredino poslaniku Venecie, da je 
vu svakim času pripraven sa bOOO ljudmi 
vu vojnu službu Venecie stupiti proti lur
kóm. Od ovog vremena je samotno živel 
žalostno vu Čakuvcčkim gradu i pred magnaši, 
koji su ga pohodili, j<» žuhko se tužil nad 
politikom b»*čkog dvora i nad skloplenjem 
v^svárskog mira.

Na 1664-ga okt. 31-ga je dvor sbor 
glasil vu Beč, i na ov sbor je i Zrínyi kra
ljevski poziv dobil. Ali spravljište — zbog 
tajnih nepoznatih zrokov — je na nov. 2ő-ti 
bilo odaljeno (Pauler »Vesselényi i njegova 
urota« 35 str.), ali Zrinyi je podjednim od- 
lačil vu Beč putovanje, nazadnje je odlučil 
da bude nov. 19 išel na put.

Prije kak je odputoval, je novembra
18-ga više magjarskimi i horvatskimi gos
podarni (Bethlen Miklós, Vitnyédy István, 
Grof Zichy, Gusics kapitan) vréme na 
lovu vršil vu okolici Čakovca i Dráva-Vá- 
sarheya (Nedelišče). Bánovi lovci su ovog 
dana zárán isii na lov, još pred obedom 
su med više streljenimi zvérimi i jednoga 
velikoga divjega marosca donesli, kojega su 
pred gospona grada, pred Zrinyia nesli. Zrí
nyi je od Bethlen Miklósa popital: Gospone! 
Jeli su vu hrdelju je takovi maroséi!« Bet
hlen je na to sledeče odgovoril: »Milostivni 
gospone, ponižno moram reči, da od ovili 
još vekši su je« — Zrinyia je pri ovih re-



čih, kakti sram bilo te je rekel Bethlenu: 
»Ako hočete gospone,budemo po poldan išli 
vadasit, budete vidli. da tu i vu hrvatskih 
šumah najdemo još i vekše«

Med tem je gotov bil obed, magnaši su 
se vu obedinicu grada skup zišli te naobe- 
duvali. Gosti su se jako dobro čutili, od po
kojnih vitezov su se spominali na red je 
išla kupica i ako su ju do dna spraznili za 
domovinu iz očih njim je jedna suza kap- 
nula. —

Siromaški magjar! ako na domovinu 
misli se mora plakati, i ako se zabavlja, se 
plače . . . .  jeli morebiti žalostno minuče 
vrčme mu sili zuze na oči, ili pak je božja 
kaštiga to, da se plačuč veseli magjar?!. . . .

Zrínyi je pod obedom — naproti na
vade — izvanredno hude volje bil, ali to- 
mu zrok nigdo nije znal. Po obedu su dvč 
vure mogle biti, kada je Zrínyi sa svojimi 
gosti si na kučiju sel, te otišel vu bliznu 
kuršanečku šumu na lov. Člani pratnje su 
bili Poka István oberjager Majláni i vnogo 
drugih puškašov.

Zrínyi se je po putu veselo šaljil. Družt- 
vo, kak je vu šumu došlo, se je širom raz- 
išlo, Zrínyi je sam otišel i streljil je jedno- 
ga velikoga divjega marosca. Prama večeru 
su se lovci opel zišli da skupa otideju dimo. 
Zrínyi je ravno vu kočiju hotel si sesti kada, 
mu je Poka István javil da je vu šumi jed- 
noga ostreljenoga marosca videl. Grof ako- 
prem su ga opominjali, da je več kesno 
vrčme, si je taki na konja sel i prosil je 
gospodu, koji su njega pratiti hoteli, Zichya 
Bethlena, Vitnyčdia i Gusicsa, da naj samo 
ostaneju i naj ga počakaju s Pokam je ot
išel vu šumu na poiskanje marosca. Tam 
su taki našli oranjenu zvčr. Ali komaj da 
je Zrínyi iz konja doli stal, je marosec na 
njega navaljil, doli ga je pogazil i prša mu 
je razdrapil. Poka je med tem na jedno 
drevo vušel i od onud je sa strelbom stiral 
vkrej zvčr. Na krič su došli tam i člani 
druživa, ali dok bi ovi bili tam došli, je 
Zrinyi več vumiral. Gusics je taki bežal po 
kočiju,ali prije kak bi bil nazad došel, je 
ban — gdo je na glavi tri rane imel — več 
spustil dušu*)

Sa glasnim plačom i jadikuvanjem su 
peljali mrtvo tčlo vu Čakovec. Kak su dimo 
došli, ženi su né taki se utali povedati nes- 
reču. Ali potlam njoj je Zichy ipák sve po
vedal na kaj je Zrinyiova žena omedljeno 
se zrušila doli.

Mrtvi je vu sjajnoj magjarskoj opravi, 
na plečah sa bčlog perčma menteničom le
žal vu »velika palača« zvanoj sobi kaštelja. 
Mrtvo tčlo su mu decembra 31-ga pokopali 
sa velikom paradom vu familinsku kriptu, 
poleg njegovog otca vu kapeli pri Sv. 
Heleni.

A na mesto pak, gde je Zrinyi vumrl, 
je Pignatelli Marianna princeza 1722-ga 
spomenika dala postaviti, koj još i sada stoji

Žalost i plač je nastal na glas — 
smrti Zrinyia vu cčloj Magjarskoj i po cčlim 
svčtu, gde su vitežtvo poštuvati znali. Ža
lostila se je za njega ne samo nemška dr
žavna dičta, nego vu Parizu i vu Münchenu 
su kraljevski dvori meše dali služiti za po
koj noga i njegove zaslužbe su sa vručimi 
govori pripoznali. Samo kanižki turk je dal 
streljati od radosti, a bečki dvor pak — 
kam je glas smrti Zrínyiévé nov. 2i-ga do-

•) Dugo je trajala ta vtVa, da je Zrinyia Poka zaklal, 
ali vu noveSo vrfmo »u našli list Zrinyi Petra i druge sve- 
dofibe, da je Zrinyia istinito marosec zaklal.

šel — »je sa tak velikom radostjom primil 
glas smrti Zrinyia, da je rados ttežko mogel 
sa dostojnim žaluvanju pokriti: (Pauler: Ves- 
selényi i njegva urota I. 35. str.) Ali služ
beno je i dvor izrazil zato žalost.

Zrinyi kak pčsnik, vojnoznastveni i po
litični pisec je jeden izmed naj vekših slikah 
naše kulture. Pčsnička dčla njegova su vu 
Beču 1651-ga izišla prvič pod »Sirena Ad
ria morja. Grof Z. M«imenom. Menjše idylle 
i ljubavne pesme je pisal, koji su vu XVII 
stoletju med najviše vredne spadali. Zvun 
ovih je vnogo drugih delah pisal, ali naj- 
vekše delo ipak je Obsidio Sigetiana, (Nes
reča Sigeta) zvani na 15 pesmah razdeljeni 
epos, koj do Arany Jánosa ne ima para. 
Rukopis ovog znamenitog eposa magjarske 
kulture se sada vu zagrebačkoj sveučilistnoj 
knjižnici čuva.

*
Zrinyi Mikloša — koga je neizmerna 

domoljubav vodila po cčlim njegovim ple
menitim životu, gdo je vnogo bolje ljubil 
svojega naroda, kak narod njega, gdo je 
našu slavnu domovinu od turka tulikokrat 
oslobodil, komu moremo zahvaliti, da smo ne 
zbrisani zmed vu onim vremenu živučih 
narodah, — ime i zaslužbe prama dragoj 
domovini naj nepozabimo nigdar. Njegov 
spomen i dela budu živele vu srdcu ljudih 
tak dugo, dok samo jedno oko domovins
kih sinov bude gledalo srebrni Dunav:dok 
hude Zemlja samoi jednu dušu nosila na sebi 
Na dalešnje posluvanje naj nas bodri ona 
tvrda vera, da na naše molitve, bude došel 
med nas njegov duh i batrivost, zdržanje i 
domoljubnost bude posadil vu sa jezernim 
minučem se hvalečeg magjarskog naropa 
verne sine !

(Konec.)

Posvečenje oltara vu Mura-Siklósu.
Za dušu zdignuti Ičpoj svečanosti su 

bili svedoki o. m. 17-ga tojest vu nedelju 
oni, koji su na tamošnjim navadnim Sv. 
Valenta proščenju nazočni bili. Več od rana 
jutra se je samo tak rivalo ljudstvo iz su- 
sednih farah, tak da za kratko vrčme se je 
do stiske napunila cirkva sa pobožnim pu- 
kom. Ob jedenajsti vuri je takva stiska bila, 
da je čovek skoro na drugoga hrbtu stal. 
Sada je vnogopošt Kecskés Ferencz podjaš- 
prišt gori išel na prodekalnicu, da prodekuje. 
Sa svetom pobožnostjom i sa velikom paž- 
njom su poslušali nazočni lépi govor Kecs
kés Ferencza.

Po sa vršenju svetoga govora se je za- 
počelo posvečenje. Med tem je svako oko 
na remek oltar, koj dalko ne ima para, bilo 
obrnjeno. — Nad šakramentom stoječa pe
likan ptica, kak svoje mlade iz svoje krvi 
hrani; na sredini se dizajuči veliki križ sa 
mučenim Jezušom; kak takaj oltara obed ve 
Strane i okruglji vrh kinčeno zrezavanje — 
to je sve tak lépő činilo čovčjemu oku, 
da se je komaj nagledal.

Malo prije kak je pol 12 vur bilo je 
došel k oltaru Kecskés Ferencz sa dvčma 
assistenši sa Jurák Zvonimir jurovskim i 
Kralics Bálint selničkim plebanošom. Ali 
prije kak bi se sv. meša za počela je pod- 
jašprišt blagoslovil oltara i samo po ovim 
su služili mešu, koja je skoro do 1 vure po 
poldan trajala.

Sada je občine gostoljubivi plebanoš 
Kotter Márton sa prestrtim stolom povrnul

dobrih priateljov i poznancov toplo zanima
nje, med kojimi je tam bilo zvun domače 
intelligentie 12 svečenikov 3 navučiteljah i 
iz strani grofovskih Wlassics György ujud- 
varski ispán.

Od fineših fineše hrane, dobro vino je 
na hitrom deluvalo: veseli spomenek više 
napitnicah i popevanje je bilo do kesno ve
čera. Med tem je občenitu zadovoljnost našla 
ona reč Kecskés Ferencza, da plaču za 
njegov trud, 20 korún, po njim blagoslov- 
Ijenom oltaru daruje.

Gosti, koji su tam bili se svigdar budu 
vugodno spomenuli nazad na letošnje sik* 
loško proščenje. —

Hrusóczy Elek.

KAJ JE NOVOGA?

S m r t I  d v o b o j•

Iz Varaždina nam javiju, da je vu su- 
botu tam med Stankovics i Kaiser honved- 
skimi leitinanti dvoboj bil sa pištolom. Kuglja 
je vu Stankovicseva prša izišla, i on je taki 
vumrl.

P o tr e s  vu V e s zp ré m v á rm e g J IJ L

Vu Varsány veszprémvarmegjinski ob
čini su vu subotu po poldan med 4 i 5 
vurom tri sekunde trajajuči potres čutili. 
Nesreča se vendar nije pripetila, samo tu
ren cirkve je jako na nikaj došel poleg ob
čine pak se je iz jednoga brežuljka više 
zemlje vruhnulo doli.

Z g o r e tu  š u m a .

Kak iz Trieszta pišeju jednim budapeš- 
tanskim novinam o. m. 19-ga je blizu Ro
jane opet gorela šuma, koju su zbog velikog 
bora-vetra samo za tri vure mogli pogasiti 
ognjogasci i Stanovniki občine. Jeden deč
ko, gdo je jako dalko išel vu šumu se je 
zadušil od dima. Ogenj, kojega zrok je još 
nepoznat, je po priliki na tri mekote ve
ličine bil.

P le s n n -z u b n v a  vu J lu r a -C s á n y u .

Mura-Csánysko ognjogasno družtvo je 
Ičpu piesnu-zabavu naredilo o. m. 17-ga vu 
ošteriji Fridrich Ferencza. Na zabavi je pre- 
ločkog ognjogasnog druživa banda igrala. Oš- 
terija je puna bila gostov, koji su se lépő 
zabavljali. Zabava je lépő zišla vun i to se 
najviše preločkih ognjogascov bandi more 
zahvaliti.

O d  s p o m e n ik u  Z r ln y l ja .

Vu prošlim broju naših novin smo 
pozvali domoljubno občinstvo Medjimurja 
na pozor vu stvari Zrinyi-spomenika. Poziv 
preporučamo vu pažnju pošt. čitateljah! Dare 
prosimo k Petrics Ignácz varaškom birovu 
ili pak k uredničlvu naših novin poslati. 
Kak gud male dare rado primemo. Svaki 
naj ima dél vu postignenju ovog domoljub- 
nog cilja! Ufamo se da se potrebni penezi 
na hitrom budu skup zišli, — i ako budu 
skupa, dalešnje delo bude jedna komišija 
žela prek. Ovoj komišiji bude delo i to, da 
ustanovi napis na tablu, tablu da napraviti 
i nju svečano namesti. Za toga dok bude 
vrčme ovih došlo, prosimo svakoga, naj da-



ruje i dare skup bere. Sa postavljenjem 
Zrinyievog spomenika smo dužni spomenu 
velikog pésnika, dužni smo našoj domolju- 
bivosti i dužni smo našemu dobromu glasu! 
Zato dakle: d a r u j m o !

T a t !  n a  s e jm u .

Od Zelenko Rudolfa iz Čakovca su pri- 
likom 4-ga o. m. obdržanim orsačkim sejmu 
tri nepoznate žene 15 metrov farbanog plat
na vkrale. Zmed taticah su Novak Éva zva- 
nu sejmarsku tatiču iz Gesztenyeša prijeli i 
prek dali kr. kotarskomu sudu; ali druge 
dvé su još niti do sada né vljovljene.

T a t  s lu g a ,

Dravecz Ferencz je pri Novak Feren- 
ezu iz Zala-Ujvara služil. Prošloga meseca 
31-ga je v noči negdo 40 kgr. kuruze sa 
vrečom i dve konjske kete vkral vu 8 ko
run vrednosti. Tat drugi nije bil kak sluga. 
Kad ga je gazda za to napre vzel, je Dra
vecz pobegel ali prije je iz osvete sa no- 
žom vpičil malo žrebe svojega gazde i ovo- 
ga do 30 korun okvaril. Žandarstvo je iz- 
tragu podiglo i rotilo Dravecza, ali on sve 
taji, akoprem više svedočbah na to kaže, 
da je krivec on bil. Prek je dani sudu.

T a t b in a ,

Još lani vu decembru se je pripetilo, 
da je jedne noči iz štale Premus Janoša iz 
Paphegy občine negdo jeden gunj i kefu vu 
6 korun vrednosti vkral. Niti gazda, ali niti 
njegovi su né mogli krivca najti, dok nazad
nje sada štrigovsko žandarstvo ga je prijelo 
vu osobi Magdalenics Ivan tamošnjeg Sta
novnika, gdo je svoj čin valuval.

I a  o r s a č k o g  s a b o r a ,

O regulaciji Mure je gospodin dr. Man
del Pál ablegat alsó-lendavskog zbirnog kő
tára 13-ga ovoga meseca govor držal vu or- 
sačkom spravišču. Zahvaljnost moraju čutiti 
prama svojim ablegatom dotične občine, da 
je ministra poljodelskih poslov vu pažnju 
preporučil težkoče onih občinah, koje poljeg 
mure ležiju i kojim mura velike kvare dela. 
I mi poznamo težkoče i kvare ove, i pre- 
vidimo veliki hasén onog govora, kojega je 
visoko poštuvani lendavskog kotara ablegat 
vu orsačkim saboru držal, ar mi smo takaj 
osvedočani o tom, da je Mura vu zadnjih de
setih letah céli del selah odnesla, vnogo i 
vnogo mekotah oranic i senokošah oništila. 
Tak, da si je vu vnogih mestih moral puk 
hiže i gospodarstvena stanja podreti i rez- 
nosititi, da je nebi Mura odnesla. Dr. Dará
nyi Ignác ministra poljodelskih poslov je 
na visoko vréden govor ablegata dr. Man
del Pavla taki odgovoril I to: izjavil je mi
nister, da tam, gde je najvekša pogibelj, hude 
s izvanrednim delom pomogel dotičnim ob
činam. Ako budu dotične občine svoje duž- 
nosti včinile proti trganju Mure, — veli 
minister — onda bude jim i država vu 
vsem vrednu pomoč dala. Vu orsačkim sa
boru su tak govor ablegata, kak takaj od

govor ministra sa éljenom prijeli ablegati 
na desnoj i na lévoj strani.

K a g ra d je n o  a g a ié n  Je,

Redovito se je tak znalo pripetiti, da 
jednog velikog gospona kučija zgazi jednoga 
siromaškoga čoveka, te da siromak z toga 
oikakvu larmu ne napravi mu gospon da 
5 forintah. Ali vezda se je naopak pripetila 
stvar. Jednog siromaškoga kučiša konj je 
bez pažnje bil na budapeštanskim banhofu, 
kad je onud išel jeden stari gospon. 1 sad 
se je veliko čudo pripetilo. Mršavi konj je 
najedenkrat, kak prije mgdar, volju dobil, 
te je zgazil staroga gospona. Jeden redar je 
vpamet zel to te si je zapisal imena. Poz
vali su obedva k sudu. Svaki je tak govoril, 
kak je bilo. Vezda je sudec pital staroga 
gospona. — »Jeli hočeju. da ovoga kučiša 
kaštigujemo?« — »Kaj bi hotel, naproti, tu 
vam je dragi kučiš pet forintah, zemite za 
trinkgHd.« — Svi su gledali na to, a stari 
gospon pak je d dje rekel: »Prosim to je 
bila moja najvekša oevolja, da kad gud sam 
išel po vulici, me je mamica prijela. Odkad 
me je pošteni konj zgazil od onda — hvala 
Rogu — se dobro čutim Zemite priatelj 
ovith pet forintah iz »srdca« vam je dajem.

O g it ta n o  m eso .

Iz Debrecina pišeju jednim budapeš
tanskim novinam: Veszprémi Zoltán nota- 
tarius je vu subotu mrzlu šunku dal do- 
nesti Notariuš njegova žena i tri dece, kak 
takaj i dekla su težko zbetežali. Taki su 
doktori došli i znašlo se je da je meso ogif- 
tano bilo strichninom. Osobilo pak je jako 
hudo notariuš i njegov 10 Ijet star sin. Iz- 
tragu su podigli.

D e la v c i  to liš n lh  g e n e z o  v,

Vu Temesváru je redarstvo célú trupu 
delavcov folišnih penezov prijelo, koji su oso- 
bito na sejmu próbali sreču. Najviše su 10 
i 20 fillerne peneze delali. Glava céloj trupi 
je jedna Rastaetter Erzsébet žena, pri kojoj 
su vnogo mašinah, céloga verkštete i više 
jezero komadov folišnih penez našli.

Ž a lo s t  Jed n o g a  v a r a s a ,

Vu Cbalcis grčkim varašu na Euboea 
otoku je velika žalost; zvoni pod jednom 
davljeju žalostni glas. Osemnajst jakih lé- 
pih mladičov )e poginulo jednu noč. 'Spon- 
dju su išli lovit, pak nje je vu noči viher 
zastigel blizu Afrike. Divji veter njim je k 
pečini hitil barku, te su svi lam našli smrt. 
Oslobodili se niti jeden nije mogel

Gdo Je d  vade  s e t I  če  t i r i  /J u d i s k o n č a l,

Vu Kalinovka zvanim ruskim selu je 
stanuval jeden muž sa svojom ženom, koji 
vu komaj par Ijeta več dvadeset i četiri ljudi 
poslali na drugi svét. Muž je jednostavni 
težak, najzadnja žrtva mu je bil jeden van- 
dravec, gdo je na noč stana dobil pri njim. 
Kak je zaspal su mu glavu odrezali i kaj 
je imel zeli. Ubojstvo je mali sin strašnih

ljudih povedal. Vu reštu je valuval taj živi- 
na-čovek. da je več 24 ljudi zaklal i vred
nost njim zel. Prilikom iztrage su vnogo 
vrednosti našli pri hiži nečemurnog para.

K a a b o js tv o  vu G rčko J ,

Vu Grčkoj još i sada staro vréme hodi 
Svedoči nam to sledeče. Poleg Belandis ob
čine su grčki razbojniki prijeli jeduoga Do- 
metrios Fselingas zvanoga trgovca i da ga 
slobodno pustiju, su vnogo pene2 zahtévali 
od njega. Ali trgovec je med tem nekak vu- 
šel njim iz ruk, pak je nazad išel vu svoje 
selo. Drugi dčn vu jutro su razbojniki, koji 
su se zato osvetili hoteli, vdrli vu občinu 
te su navaljili hižu trgovca, njegovu decu 
su spozaklali, a Ženu pak su vu vruče olje 
namakali, da je tak morala vumreti, onda 
pak, kak gdo je delo najbolje zvršil su 
otišli nazad vu šumu. Redarstvo je od sve- 
ga toga nikaj né znalo.

Ž a lo s te n  g la s .

Goricsanecz József Svete Marije notari
uš je 23-ga o. m. vumrl. Živel je 40 letah. 
Pokopali budu ga 25-ga o. m. Naj po
čiva vu miru! —

la  P r e to k a ,

Vu Preloku se jé jedno družtvo napra
vilo, gde sé lépe navuke vučiju oni mladiči, 
koji su več nedeljne škole zvršili le od Ki 
Ijet su stareši. Svaki tjeden se triput zideju 
skup i to vu nedelju i tork od šeste do 
osme vure njim se predstavlja od gospo- 
podarstva te kak se vu drugih orsagih gospo
dari, čitaju se knjige i to v magjarskom 
jeziku, a vu petek pak vu horvatskim jezi
ku. Družtvo se je na nagovor Varga János 
plebanuša /apočelo. Magjarski razlažeju Bol- 
tizsár Béla. Csizsmesija János, Chityl Pál, 
Vodak Rezső őrs. navučitelji. a horvatski 
pak Habos Mihály kapelan. Lépa példa je 
to. koja je vrédna, da ju prime svaka občina 
i sa tu likom radostjom, kak preločani.

G rč š n a  n e p c a lj lv o s t  r o d l te l ja b .

Vozlics Balint iz I Dišlrikluša Stanov
nika mužikaš — 5 Ijet stari Vince i 3 
Ijetni Roman dečeci su o. m. 19-ga, kak 
nam to iz Štrigove pišeju. zbog nebrižljivosti 
roditeljov morali zgoreti. Roditelji, koji su 
po poldan otieli z doma, su poleg gorečeg 
šporherta hitili strožok, te decu na nje po
legli. Slama se je pollarn vužgalk i obed- 
vojem smrt zročila. Kad sa ob šesti vuri 
na večor dimo došil nebrižlj i vi roditelji, su 
več samo na vuglen zgorelo decu našli. 
Občinsko poglavarstvo je nebrižl j i ve rodite
lje prijavilo sudu.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



0 n bonit áruk. —  (J e  n n žitkn.

1 m.-mázsa. 1 m.-cent. kor, érték

Búza Pšenica 14.00 —
Zab Zob 11.00 —
Hozs Hrž || 11.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11.30 —

» » ó > stara 00.00 —
Árpa Ječmen 11.00 —
Fehér bab uj Grah beli 15.00 —
Sárga » > » žuti 11.00 —
Vegyes » * * zmčšan 10.80 —
Lenmag Len 20.00 —
Bükköny Grahorka 14.00 —

Az Alsóm uraközi Takarékpénztárra l egyesült ^
|| Önsegélyző-Szövetkezet

ItXVII. évi r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ^
^  1901. évi m árczius hó 10-ik nap ján  délután  2 ó ra k o r ^
jw a taKaréKpénztár üzlethelyiségében tartja, s.

melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. >

& ---------- Jj
^  A Höijyülís tárgyai lesznetf: ^

gw 1. Elnöki jelentés a lefolyt üzletévröl. A
2. A felügyelő bizottság jelentése, az 1900 évi zárszámadások előter- 1;

^ jesztése s ennek kapcsán az üzletrészek és azok növedékeit megállapító igaz- S  
^►gatósági határozat előterjesztése, jóváhagyása és a számadók felmentése. ÍJ

3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. /.
9y  4. A szövetkezet igazgatóságából kilépő Ebenspanger Miksa és Lange ÍJ
gw Kelemen igazgatósági tagok helyett uj választás megejtése, esetleg a kilépők A

újbóli megválasztása. ^
gw 5. Az 1901. évben működő felügyelő bizottság megválasztása.

Kelt P e r l  a k o n, az Alsómuraközi Takarékpénztárral Egyesült Önse- > 
^gélyzo-Szövetkezet igazgatóságának 1901. évi február 14-én tartott üléséből.

ifz ig a z g a tó s á g . ^

;t Z o n g o ra  o k ta tá s . ^
|  Csáktornyán zongora oktatási tanórákat óhajtván ^  
jpidni, felkérem a t. szülőket kik gyermekeiket zongora ta- jŽ  

nitásban részesíteni óhajtják, hogy ebbeli szándékukat ki- 2  
*  jelentve — jelentkezzenek e lap kiadóhivatalában — a hol ™
Ka feltételek is megtudhatók. M
\  tisztelettel
£ Hirschl Herm in
^  o k i. z o n g o r a ta n á r n é .



8106. tk. 900.
Árverési hirdetmény.

Az alsómuraközi tkpénztár s társainak 
Pintarics János elleni végrehatási ügyében 
az 1900. évi oki. hó 20-án meglartott ár
verés alkalmával elárverezett és a vulláriai
з. sztjkvben 283. hrsz. ingatlanra a 47. sz. 
tjkvben felvett legelő és erdőillelményre a 
159. sztjkvben foglalt 322. hrsz. ingatlanból 
Pintarics Jánost illető ,8/í0 részre az alsó- 
mközi tkpénztár részéről az 1881 LX. t.-cz. 
187. §. értelmében kellő időben és szabály
szerű alakban benynjlott ulóajánlat elfogad- 
tátik és az említett árverési cselekmény li - 
tályon kívül helyeztetik

Minek folytán a 283. hrsz. ingallanr 
275 kor., a legelő és erdőiib tménvr • 113 
k. 30 f., a 322. hrsz. ingatlannak Pinlar.es 
János nevén álló ,8/*o-J,d rész • 1210 k >r 
utóajánlati mint kikiállási árban már meg
állapított árverési feltételek ért Iliiében az 
ujabbi árverés elrendeltetik és annak foga
natosítására határidőül

1 9 0 1 .  é v i  m á r  ex. hó 14. n a p j á n  
d. e.  ÍO  ó m k o r

Vullária községházánál kitüzetik. mégis azon 
megjegyzéssel, hogy ezen ulóajánlat az uló
ajánlat vevőre még akkor is kötelező, ha az 
árverésen meg nem jelennék, s ha ulóaján- 
lati árnál magasabb Ígéret nem tétetnék.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt az alap kikiál
tási ár 10%-át azaz 88 kor. 60 f.. 2 kor.. 
154 k. 62 fillért bánatpénz fejében letenni 
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben 
lefizetni köteles és végre az árverési felté
telek a hivatalos órák alatt alulirt tkvi ha
tóságnál és Vullária község elöljárósá
gainál megtekinthetők. 861

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. nov. 13-án.

218. tk. 900.
Árverési hirdetmény.

Az alsómközi tkpénztárnak Narangya 
Balázs és neje Mate Anna hodosáni lako- 
elleni vhajtási ügyében az 1900. decz. 31. 
napján megtartott árverés alkalmával elár
verezett és a hodosáni 76. sztjkvb. felvett 
327. ingatlanra s hozzátartozó legelő s erdő
illetményre a m.-királyi 806. szljkv. felveti 
485., 605. és 1027. hrsz. ingatlanra Matics 
Kajetán t.-sz.-györgyi lakos részéről a hodo
sáni 1281. sztjkvb. felvett 88. 377, 381. 
1515, 1516. hrsz. ingatlanokból erdő és le- 
gelőilletményböl Narangya Balázst illető ,/4 
része, az 1451. sztjkvb. 315, 322. hrsz. in
gatlanokra, a m.-királyi 232 szljkvb. 585 
hrsz. ingatlanra Deulsch Zsigmond Csáktor
nyái lakos részéről az 1881. LX. t.-cz. 187 
§. értelmében kellő időben és szabályszerű 
alakban benyújtott utóajánlat elfogad tátik és 
az említett árverési cselekmény hatályon kí
vül helyeztetik.

Minek folytán a 76. sztjkvben felvett 
327. hrsz. ingatlan s hozzátartozó legelő s 
erdőilletmény 85 k., a m.-királyi 206. sztj
kvben felvett 485. hrsz. ingatlan 158 k. az
и. o. 605. hrsz. ing. 365 k., s az u. o 1027. 
hrsz. ing. 27 k., a hodosáni 128. sztjkvben 
88, 377, 381, lb lő , 1516. hrsz. ing erdő 
s legelőillelményböl Narangya Balázst illető 
*/4 rész 1468 k. 50 f., a hodosáni 1451. 
sztjkvb. felvett 315. hrsz. ing. 110 k, az 
1451. szljkvb. felvett 321. hrsz. ing Na
rangya Balázs és neje Máté Anna nevén 
álló */4 része 78 k. 10 f., a m.-királyi 23’j  
sztjkvb. felvett 585 hrsz. ing. u. a. illető 
Vi rész 55 k. utóajánlati mint kikiáltási ár
ban már megállapított árverési feltét I k ér-

\ v  |

telmében az ujabbi árverés elrendeltetik s 
ennek foganatosítására határidőül 
1 9 0 1 . é v i  inti ré z . h ó  12. n a p já n a k  

d. e. lO  ó r á ja
Hódosán és ugyanaz nap d. u. 3 órája M.- 
Király községházába kitüzetik. mégis azon 
megjegyzéssel, hogy ezen utóajánlat az utó
ajánlat tevőre még akkor is kötelező, ha az 
árverésen meg nem jelennék, s s ha az utó- 
ajánlati árnál magasabb Ígéret nem tétetnék.

Venni szándékozók íigyelmez élnék, hogy 
az árverés megkezdése elolt az alap kikiál
tási ár 10%-ál azaz 29 k, 12 k. 10 t, 12
k. 10 I, 3 k 90 f., 105 k. 3'- I, 13 k 32 
k. 80 f, 1 k bánatpénz I jcben letenni 
kötelesek 860

A kir. jbíróság mint tlkvi hálósig, 
p. rlak >... 1901 jan. 23-án.

661. e> 947 sz. 1900.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárásbir
1900. évi Sp. 199 3. és Sp II 17/3. szánni 
végzése köveik* zteben dr. Hajós Ferenc/ 
ügyvéd által kép'iselt Horváth Márton fa 
rankói és Zakál Henrik Csáktornyái lakos 
ügyvéd j <1 vára M tosa Mihály felső-Király- 
falvi lakos ellen 384 kor. és 81 k 37 í. 
jár. erejéig 1900. évi okt. hó 18-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le é> 
felülfoglalt és 750 koronára becsült 1 vas- 
tengelyü sz* kér, t könnyű kocsi, 2 mén- 
csikó és 1 kanczalóból álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
jbiróság 1900. évi V. 474/2. és 598 2 sz.1 
tán 384 és 81 kor. 37 f. tőkekövetelések I 
és ezek összes járulékai erejéig Felső-Király -  
talván leendő eszközlésére
1901. é v i f e b r u á r  hó  20. n a p já n a k

d é lu tá n i  .7 ó r á ja  
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 863

Kelt Csáktornyán 1900. feb. hó 7-én.
Gin vina d á n o s  kir. l,ir.

29. v sz. 1901.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bir végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 1900. évi 
V. 549/1. sz. végzése kövei kéziében ,jr | | :|. 
jós Ferencz Csáktornyái ügyvéd által kép
viseli Csáktornya vidéki Ikpénzlár r-l. lá
vára Fischl Sándor és társai m-királyi la
kosok ellen 550 k. s jár. erejéig 1900 évi 
nov. hó 2-áu fngnn-ilnsjlo'l kielégítési \égre-

I hajtás utján lefoglalt és 1860 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m.: 5 drb ló nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- 
j bíróság 1900. évi V. 540/2. számú végzése 
j folytán 550 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. 
évi aug hó 2-tól járó 6% kamatai, »/,«/’ 

j vállódij és eddig összesen 96 k. 05 f.-ben I 
bírói la" már megállapitott költségek énjéig I 

ja helyszínén, vagyis M-Királyon leendő esz- I 
I közlésére

1901. évi marcz. hó 4. napjának d. e. II órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- I 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 1 
hogy z erinlett ingóságok az 1881. évi Lx! 
l.-cz. 107 és 108. §-a értelmében készpénz- I 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség I 
esetén heoáron alul is el fognak adatni. I 

Amennyiben az elárverezendő ingóvá. I 
gokai mások is le és fölülfoglaltalták és I 
azokra kielegilési jogot nyertek volna, ezen I  
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér- I  
telmebeu ezek javára is elrendelt tik 

K It PerlaKon. 1901. február 17-én.
859 S ó s  F r i a v e s , kir. bir. végrehoitó I


	08

