
24
XV. évfolyam. Csáktornya, 1898. február 6-án 6. szám.

A lap szellemi részére vonalközéi 

minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Kischel Külöp könyvkereskedése, 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdotógok.

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

Egész é v r e ................................... 4 frt.
Fél é v r e ......................................... 2 frt.
Negyed é v r e ..............................1 frt.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsorra 10 kr.

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

A magyar hírlapirodalom. A Balaton-Egyesület kérdéséhez.
Annak liléjén, mondjuk hetven évvel Ámbár az idényen kivül vagyunk, nem 

ezelőtt, még olyan mélyen bele voltunk ásva lesz felesleges foglalkoznunk azzal a czikkel, 
a szellemi jobbágyság szomorú állapotába, amely a megyei lapok egy részének f. évi 

*d -Íiogy  csak az egyetlen Széchenyinek hatal- január hó 28-ki számában »Balaton-Egye- 
mas, villámszerű hirtelenséggel és fénynyel sülét« czim alatt Stegmüller János tollából 
feltűnt szelleme rázhatott fel s ébreszthetett megjeleni.



Az egyesület valóban boldoggá tehetné 
hazánk, sőt Európa egyik legszebb részének 
lakóit, a kik közül édes mindnyájunk felé 
a jólét sugároznék ki.

Keszthelyen megalakult a Balalon-Mu- 
zeum-Egyesület s mielőtt ez véglegesen szer
vezkednék. mi is azl ajánljuk, hogy alakul
jon át Balaton-Egyesületté, meri most van 
itt a legjobb idő arra, hogy a sok panasz 
és indokolatlan kiabálásokkal szemben végre 
tegyünk valamit,

Előre a zászlóval !

Takarékpénztáraink.
A vidékünkön működő 4 nagyobb pénz

intézet m. évi vagyonkimutatását és mérle
gét vettük, melyekből megtudjuk, hogy a 
Muraközben működő 4 takarékpénztár törzs
vagyona (részvénytőkében, tartalék- s egyéb 
alapokban) meghaladja a 430 ezer forintot. 
E négy pénzintézet m. évi betéteinek összege 
1 millió 120 ezer 521 frt, tiszta nyeresége 
pedig 04.583 frt 19 kr. Közülök:

1. ) A Csáktornyái Takarékpénztár mér
leg számlája 935,368 frt 17 kr ; a veszteség 
és nyeremény számla 73.104 frt 94 kr egyen
leget tüntet ki. Betéteinek összege: 477,017 
frt. Nyeresége: 27,346 frt 73 kr űzet rész
vényenként 35 frt osztalékot. XXVI. évi 
rendes közgyűlését f. hó 19-én d. u. 3 óra
kor tartja. Igazgatója: S z e i v e r t  Antal, al
igazgatója: H i r s c h m a n n  Samu, könyvelő: 
W e i sz  Miksa

2. ) A Csáktornyán székelő Muraközi 
Takarékpénztár Mérleg számlája 518,896 Irt, 
a veszteség és nyeremény számlának egyen
lege 49,941 frt 67 krt tesz ki. Betéteinek 
összege: 367,076 frt. Nyeresége: 14,934 frt 
62 kr. Fizet részvényenként 40 frt osztalé
kot. XVII-ik évi rendes közgyűlését f. hó 
12-én d. u. 3 órakor tartja. Igazgatója: Sz a- 
k o n y i  Zsigmond, aligazgatója: Mo r a n d i n i  
Bálint, könyvelő: B a u m a n u  Zsigmond.

3. ) A Csáktornyán székelő Csáktor- 
nya-Vidéki Takarékpénztár Mérleg-számlája 
296,792 frt 32 krt, a Veszteség és nyereség 
számlájának egyenlege 25,253 frt 3 krt mu
tat ki. Betéteinek összege 102,499 frt 24 kr. 
Nyeresége: 8340 frt 35 kr. Fizet részvényen
ként 5 frtot. 11-ik évi rendes közgyűlését f. 
hó 22-én d. u. 2 órakor tartja. Igazgatója: 
Be n e d i k t  Ede. aligazgatója C v e t k o v i c s  
Antal. Könyvelő: F e j é r  Jenő.

4. ) A Perlakon székelő Alsó-Muraközi 
Takarékpénztár mérlege 449,512 frt 99 kr. 
egyenleget mutat ki. Betéteinek összege: 
173,929 frt. Nyeresége. 13,951 frt 40 kr. 
Az osztalék előirányzata nincs kitüntetve. 
XXIV-ik évi rendes közgyűlését f. hó 13-án 
d. u. 4 és fél órakor tartja. Elnöke dr. Bö h m 
Sidney. pénztárnoka: V e r l y  Ernő. könyve
lője: S i m o n  Károly.

—  Nyilvános köszönet. Pulay Henrik 
ur, C sáktorn yá i illetőségű budapesti lakos a 
helybeli tűzoltó-egyesület részére 5 forintot 
adományozott, melyért neki köszönetét mond 
az elnökség.

Eljegyzés. Bontó Ede helybeli déli 
vasúti tisztviselő jegyet váltott özv. Novák 
Alajosné leányával. Melánia kisaszonynyal 
K is-M a r Ionból.

—  Tánczmulatság. A helybeli önk.-tiiz- 
oltók január 29-én tartották meg szokásos 
farsangi tánczmulatságukat. A Zrinyi-szálló 
nagyterme ezúttal is szűknek bizonyult, 
annyira gyülekeztek ez este megint össze.
A tűzoltók egyenruhája egy kis változatos
ságot teremtett a terem falai között, a hol 
ily alkalommal a fekete ruha szokott domi
nálni. A bálon a vidéki tűzoltók is képvi
seltették magukat tekintélyes számmal. Az 
első négyest 40 pár tánczolta. Egész este 
vig hangulatban volt a társaság, mely csak 
reggel felé oszlott szét. Az estélyen Sárközy 
testvérek játszottak.

—  Közgyűlés. A helybeli általános ipar
testület f. évi íebruár hó 13-án, esetleg 20-áu 
délután 2 órakor a népiskola 1. osztályának 
tantermében fogja évi rendes közgyűlését 
megtartani, melynek az évi ügyforgalom és 
számadás előterjesztése, úgy az elöljáróság 
lemondása és az uj elöljáróság megválasz
tása lesznek tárgyai.

A szépitö-egyesület múlt kedden vál. 
gyűlést tartott, melyen elhatározták, hogy a 
közgyűlési határozat folytán tervezett táncz
mulatság eszméjét elejtik s igy a szépitő- 
egyesület az idei farsangon bált nem ren
dez. A temető útjára vonatkozólag a mun
kálatok megkezdését elhalasztották addigra, 
mig a támogatásra vonatkozó megkeresései 
az egyesületnek minden irányban kedvezően 
elintéztetnek. A kórház elhelyezésére nézve! 
a szépitő-egyesület propagandát szándékozik 
csinálni a kórháznak tervbe vett elhelyezése 

'ellen, mert oly helyen kellene azt fölépíteni, 
a hol a várost természetes fejlődésében ne 
akadályozza. Különben pedig indítványt fog 
tétetni a város közgyűlésén, hogy dolgozzon 
ki az elöljáróság egy tervezetet, hogy mely 
irányban lehetne a várost kiépíteni, mert a 
meglevő országutak mellett való építkezési 
nem megfelelő s nagyon is falusias gondol
kozásra vall.

—  A Csáktornyái önk. tüzoló-egylet
! tánczv igaima alkalmával felülfizettek: PolIák 
Samu 20 kr. Hirschsohn Henrik, Pollák Ber- 
nát 50 kr.. Alszeghy Alajos. Bernyák Károly, 
Benedikt Béla. Bobánovics Károly. Ditrich 
János, özv. Fárendla Dora. Hirschmann Leó.

I Hirschmann Samu, Hartmanu Adolf, Kolben- 
ischlag Béla, Kornfeind Nándor, Kolin Her
man, Mayer Károly, Maider Márk. Molnár 
Elek. Nuzsy Teréz. Probszt Ferencz, Bosen- 
berg Rudolf, Segovics Imre, dr Sehwarz 
Albert, Stolzer Györgyné, Strausz Sándor, 
Tannenbaum E , Weiss Miksa, dr. Wolf Béla.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Áthelyezés. Kohut Gyula helybeli 
posta- és táviró-tiszt Dombóvárra helyeztetett 
át hasonló minőségben.

—  Uj anyakönyvvezető. A m. kir. bel
ügyi miniszter Travnik Károlyt Légrádra 
anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki s a 
házasságkötésnél való közreműködéssel is 
megbízta.

—  Eljegyzés. Dr. Wiener Márk kőszegi izr - 
hitközségi főrabbi eljegyezte Schwarcz Jakab 
helybeli rabbi leányát, Czeczilia kisasszonyt.

Belépti jegy 1 korona, családjegy2 ko
rona. Kezdete 7 és fél órakor. Felül- 
lizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapi
lag nvugtáztatnak.

A Varasdi magyar államvasuti tiszt
viselők a vonal többi tisztjeivel közösen f. hó 
12-én bált rendeznek Varasdon a* Vadember« 
szállóban. A zenét a helybeli Sárközy-féle 
társulat adja.

—  Szabályrendelet. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága deczember havi köz
gyűlésében szabályrendeletet alkotott a korcs
ma, a sorház- és pálinkamérés iparáról. E 
szerint a pálinkamérések esti 8 órakor be
zárandók és április hó 1-től szeptember hó
30- áig reggeli 6 órakor, s október 1-től már-
31- ig reggeli 7 óra előtt ki nem nyithatók 
Pálinkamérésekben ételek kiszolgálása éjs a 
zene tilos. A korcsmák és sörházak Sümeg, 
Tapolcza, Keszthely, Csáktornya, Perlak, Alsó- 
Lendva és Letenye községekben április l-töl 
október 1-éig est 11 órakor, október l-lől 
április 1-éig esti 10 órakor zárandók. Egyéb 
községekben nyáron 10, télen 9 órakor lesz 
a záróra. A zenélés minden italmérésben a 
délelőtti órákban tilos, s kocsmákban és sör
házakban csak délután 4 óra után szabad. 
A szabályrendelet ellen vétők 2 Írttól 50 
frtig, ismétlődés esetén, vagy súlyosabb ese
tekben azonfelül 5 napig terjedhető elzárás
sal büntethetők. Megjegyezzük, hogy a sza
bályrendelet még a belügyminiszter megerő
sítésére vár, s ellene 30 napon belül feleb- 
bezni lehet.

Alsó-Lendván a Korona-szálló nagy- 
mében több fiatal ember 1898. évi február 
11-én jótékonyczélu tánczvigalmat rendez. 
Kezdete 9 órakor. Belépti dij személyenkint 
2 forint.

Meghívó. Az alsó-domborui önk. tüz- 
oltó-egvlet saját pénztára javára f. hő 13-án 
a nagyvendéglő termében két zenekar közre
működése mellett zártkörű tánczvigalmat 
rendez. Belépti dij személyenkint 40 kr. 
Családjegy 1 frt. Kezdete 8 órakor.

Váltóhamisitók. Zselavecz Izidor és 
neje, továbbá Turján András tótfalusi lako
sok m. hó 29-én azzal állítottak be Hajós 
Ferencz dr. helybeli ügyvéd irodájába, hogy 
a Csáktornyavidéki takarékpénztárban 300 
frtot szándékoznak kölcsön venni s kérték 
őt, hogy ezt az összeget részükre megsze
rezze. E czélra átadták neki a már aláirt 
váltókat. Mikor azonban a váltók bemuta
tására került a sor. kitűnt, hogy álneveket 
mondtak be s hogy a takarékpénztárt he 
akarták csapni. A mint azonban turpiságuk 
kitűnt, kereket oldottak. Személyazonosságuk 
konstatálva lévén, nem sokáig élvezhették 
szabadságukat, mert a csendőrség rövid idő 
alatt a helybeli kir. járásbíróság elé állította 

löket, a hol a hivatalos eljárást folyamatba 
tették ellenük.

A perlaki „Társaskör* 1898 leb- 
ruár 12-én saját helyiségeiben műkedvelö- 
szinmü-előadással egybekötött jótékonyczélu 

j zártkörű tánczestélyt rendez. Kezdete 8 órai 
kor. Helyárak: Körszék 1 frt. Zártszék 80 
kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hírlapikig nyugtáztatnak. Előadatik az »Aján

lo tt  levél« czimü vígjáték Résztvesznek benne: 
jSpitzer Rezsin, Fiiszár Imre, Stegmüller Já
nos és Chityil Pál.

—  Fránkl Mór fejszámoló-művész a 
múlt héten Csáktornyán járt. Kedden dél
után a polgári iskolában, este a Zrinyi-száll" 
kávéházában s szerdán este a kereskedelmi 
kaszinó helyiségeiben mutatta be fejszámolás
beli ügyességét. A föladott tételeket a leg
nagyobb pontossággal és könnyűséggel ol-



dotta meg s ügyességével mindenütt a leg
teljesebb elismerést aratta a közönség előtt, 
mely nagy számban megjelent, hogy a hír
neves számoló memóriáját csodálja.

—  Gyászhir. Kopeczky József m. kir. 
adótiszt és cs. kir. tartalékos hadnagy m. hó 
28-án Alsó-Lendván hosszas szenvedés után 
tüdővészben elhunyt. A boldogutlban öreg 
szülői jövő támaszukat, testvérei szerető fivért 
a közszolgálat pedig kötelességtudó lelkiis
meretes hivatalnokot veszteti benne. Béke 
hamvaira !

— Villamvilágitás Alsó-Lendván A mint 
értesülünk, Báron Lipót a helybeli villám- 
telep igazgatója és dr. Hajós Ferencz ügy
véd, Csáktornyái lakosok Alsö-Lendva nagy
községtől 50 évre szóló engedélyt nyertek 
villám világítási üzem létesítése czéljából.

—  A Csáktornyái keresk. ifjak önképzö 
egylete f. évi február hó 18-án a »Zrínyi« j 
szálloda nagytermében felolvasással egybe
kötött tánczmulatságot rendez. Beléptidij sze- 
mélyenkint 2 korona, családjegy 4 korona. 
Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem az 
egyleti könyvtár gyarapítására fordittatik, 
miért is felülíizetések köszönettel fogadtatnak. 
Műsor: Cs o n t. Paákh Alberttól. Garai »Kont« 
költeménye után irt paródia. Flőadja Strausz 
Miksa ur. 2. A f ö l d  és népe i .  Gabányi- 
tól. Cultur historico, geographico, humoris- 
tico felolvasás. Előadja Dorner József ur.

—  Nemzetközi kiállítás Budapesten
Bécset ebben az évben a császári jubileum 
alkalmából az idegeneknek nagy tömege fogja 
felkeresni. Ezt az alkalmat felhasználni arra, j 
hogy a Bécset felkereső külföldieket arra in
dítsuk, hogy a magyar székes fővárost fel
keressék, hazafias kötelesség. Ez indította 
Budapest vezető iparos és kereskedő körét 
arra, hogy » N e m z e t k ö z i  Ki á l l í t á s t «  
rendezzen Budapesten, az e g é s z s é g ü g y ,  
nép és  h a d s e r e g  é le lm e z é s , s p o r t  és 
i de g e n  f o r g a l o m  részére, t a l á l má n y o k  
és ú j d o n s á g o k  külön kiállításával kapcso
latban. A kiállítás a városligetben lesz és 
május 15-étől szeptember 80-áig tart. Az 
eddigi úgy belföldi mint külföldi bejelen
tések után ítélve a kiállítás kiváló sikerűnek 
ígérkezik.

—  Rabok szökése. A peri aki kir. járás
bíróság börtönéből Pintár Jakab és Andrá- 
secz András mura-csányi illetőségű vizsgálati 
foglyok f. hó 2-án virradóra megszöktek. 
Most körözik őket. Mindkettő váltóhamisí
tásért állott vizsgálat alatt.

—  Halál az országúton. Vugrinecz Ist
ván szent-rókusi születésű, 65 éves munkás 
a varasdi kórházba való száll Utalása közben 
a múlt héten az országúton meghalt. A Csák
tornyái temetőben helyezték el örök nyu
galomra.

Sertés vész. A kiütött sertésbeteg
ségek következtében Páloveczen a sertésvész 
zárlatát elrendelték. Uj-Udvarra nézve ezek 
az intézkedések már régebben foganasittattak.

Tetten ért tolvaj Alsó-Véghegyen 
Türk Ferencz szelenczei lakos pinczéjét Po- 
rodje Antal feltörte, hogy onnan egyet-mást 
elemeljen. Türk azonban a nem valami 
óvatos tolvajt rajtcsipte s a helybeli csend- 
őrségnek átszolgállatta.

—  Balázs vásár A múlt csütörtöki 
országos vásár a kedvezőtlenre fordult idő
járás következtében nagyon lanyhán folyt 
le. Legélénkebb volt a szarvasmarha piacza, 
egyéb árukban azonban nagyon csekély volt 
a kereslet.

Községi állattenyésztők figyelmébe.
Mindazon községek, melyek apróállatokat az 
állam közvetítésével óhajtanak beszerezni, 
jó  minőségű bikákat és kanokat kedvezmé
nyes fizetési feltételek, kamatmentes részlet- 
fizetés mellett kaphatnak, ha az iránt kér
vényüket 50 kros bélyeggel ellátva, s a föld- 
mivelésügyi miniszter úrhoz czimezve, f. évi 
február hó közepéig a szombathelyi állat- 
tenyésztési kerületi felügyelőséghez benyújt
ják. Szegényebb községek megfelelő árel
engedésben is részesülnek.

—  Népesedési statisztika. Sz ül e t t e k :  
Vreszk Antal, Grábár Lajos. Sárközy Elemér, 
Zadravecz Juli, Zserjáv Antal, Mosmondor 
Agotha, Frászt Pál. Breznik Péter, Kelnerics 
Ágnes, Kelnerics Péter, Bors János, Novák 
Antal, Sudecz Ernő, Magdalenics Mária, Beis
mer Ilona, Simics József, Vibovecz Ágnes, 
Majszán János, Ilrebák Mária, Varsics (— ), 
Üvorscsák Ágnes, Zsgánecz Mária. —  Meg
haltak: Janusics István (62 é.). Novák Ta
más (5 n.), Behojnek Juli (28 n.), Horváth 
György (8 é.), Todor Ilona (6 é.), Branovics 
Ágotha (h. sz.), Grábár Lajos (10 n ), Kel
nerics Péter (49 n.), Mlinárics János (55 é.), 
Majszán József (7 n.), Varsics (h. sz), Brez
nik Péter (10 n.), —  Házasságot kötöttek: 

j Zadravecz Balázs és Koczián Verona, Her
man Antal és Frászt Anna, Miholcsek Mi
hály és Hoblai Ilona, Horváth Ferencz és 
Fucsko Czeczilia, Ilajdinyák Imre és Gro- 
hocsecz Róza, Mihinyács Pál és özv. Simoszko 
Jánosné, Vurusics Imre és Ilajdinyák Mária.

Páibaj-Codex. (Clair Vilmos könyvéről). 
Azok, akik eddig Magyaországon a párbajjal s ál- 

: talánosan a lovagias ügyekben irány tadó szabá
lyokkal, fontos elvekkel közelebbről foglalkoztak, 
sajnálattal tapasztalhatták, hogy bizony a magyar 

! könyvpiaczon olyan könyv, amely az egyes ese- 
, tekre kiterjeszkedőleg szakszerűen kodifikálja a lo- 
! vagias ügyek elintézésének s ezzel szorosan össze- 
fiiggőleg a párbajnak iránytadó szabályait — nem 
jelent meg. A Chappon és Bolgár könyvei hasz-'

! nos és megbízható munkák a maguk nemében. 
Ide sem nem oly bővek, sem nem oly általános
ságban mindenre kiterjeszkedők, mint Cl a i r  Vil-, 
mosnak, a jeles Írónak és a budapesti társaság-í 
bán évek óta elismert párbajtekintélynek P árba j- 
C o d e x  czimü munkája, amelynek alig néhány 
hónap alatt már a h a r m a d i k k i a d á s  a forog 

(közkézen. Olyan irodalmi és társadalmi siker 
ez, a milyennel más könyv Magyarországon aligha j 
dicsekedhetik. A könyv minden nagyobb könyv- 
kereskedésben, a szarzőnél (Budapest, Vili.. í ’ llői- 
ut 22.) vagy postai utón a Budapesti napló kiadó- 
hivatala utján is kapható. Ára ajánlott küldéssel 
1 forint 50 kr.

Az országszerte kedvelt s nagy elterje
désnek örvendő Szalay-Baróti-irta »Magyar Nem- 

Izet története« (kiadják Wodianer F. és fiai Buda
pesten) gyorsan halad előre. Alig hogy annak het- 

I venhatodik füzetéről emlékeztünk meg, már ismét j 
uj füzet, a hetvenhetedik érkezett hozzánk. Ebben 
az 1. Ferencz uralkodása alatti események folyta
tólagosan adatnak elő. Kőlönös érdekességet köl- 
esönöz e füzetnek az abban leirt Martinovics féle 
összeesküvés, mely a budai vérmezőn találta szo
morú bevégzését. A nagy franczia forradalom I. 
Napoleon világot megrázó föllépése s első had
járata képezik mindannyi érdekesnél-érdekesebb 
események, miket történetünk szokott eleven a 
könnyen érthető modorában de legnagyobb tárgyi
lagossággal leir. - A jelen füzetet egy kettős nagy
ságú külön míímelléklet díszíti, mely a magyar 
szent koronának 1790-ben nagy ünnepélyeséggel 
történt Bécsből Budára való lehozatalának a disz 
bevonulását ábrázolja.

_ >1848« hatodik es hetedik füzete. Egy-
' szerre két füzetet kaptunk most Jókai, Bródy, Rá
kosi pompás vállalatából, az »18í8«-ból, a hato
dikat és hetediket. Fegyvercsattogás és trome 
bitahang üti meg füleinket, ha ezeket a képeket 
n é z z ü k . Megragad az idők hangulata, az a lelkes, j 

i nagy érzés, mely akkora kebleket tudott betölteni, 
mint a Petőfié. Lélekcserélő nagy idők ! Dicsőséges,1 
fenséges nagy idők, jól járt. a ki bennetek élt, |

boldog, a ki rátok visszaemlékezhet, áldottak, a 
kik nagy tetteidet összegyűjtik, uj életre keltik, 
örökbe hagyják az utókornak. — A diszmű való
ban ezt teszi. Egy látszik, a szerkesztők és kiadók 
nemcsak Ígéretüket váltják be, hanem még sokkal 
többet tesznek. 1200 képet Ígérlek, de úgy látszik, 
annál jóval többet adnak, Teszik ezt hálából 
a közönség iránt, mely e művet oly jól megérde
melt pártfogásban részesíti. A gazdagabb tartalom 
nem változtat a mű árán. Az egész nagy kötet 
ára 9 forint, és diszkötésben 12 forint lesz; egy 
füzet ára 30 krajczár. Megjelenik a Révai Test
vérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság kiadásában.

—  Szerencséthozó takarékpénztár. A Buda
pesten székelő Magyar Általános Takarékpénztár 
Részv.-Társ. képviselője 1896. évi julius havában 
felkereste Schwaiz Márkus gyomai lakost, kinek 
egy 3% -os magy. jelzálog sorsjegynek havi rész
letfizetésre való megvételét ajánlotta. Hosszas rá
beszélés után 8. végtére két drb sorsjegyet vett, 
melyek egyikét e 723— 17. számút, a folyó hó 
25-én tartott húzásban 200,000 koronás főnyere
ménynyel húztak ki. Képzelhető, mily hatást és 
izgatottságot idézett elő ezen szerény életviszonyok 
közt élő családban, valamint az egész helységben 
az éjjel 10 órakor érkező sürgöny, mely a sze
rencsés hirt tartalmazta. — Ezen eset bizonyítékát 
adja annak, hogy minden embernek, sőt a kevésbé 
módúnak is meg van adva a lehetőség arra, hogy 
ilyen részletre vett sorsjegy révén hirtelen vagyon
hoz jusson.

A farsang beálltával felhívjuk a hölgy
világ b. figyelmét, hogy a legdivatosabb p á r i s i  
l e g y e z ő k ,  a legremekebb g y é m á n t- és 
k e l e t i  g y ö n g y  u t á n z a t o k  jutányosán, 
nagy választékban vásárolhatók O r l a i  S á n d o r  
elsőrangú párisi »P a 1 a i s H o y  a b  áruházban 
(Budapest, IV. Koronaherczeg-utcza 8.). hol n á s z 
a j á n d é k o k b a n ,  mint v a l ó d i  a r a n y  
és e z ü s t  é k s z e r e k b e n ,  c h i n a i e z ü s t 
á r u k b a  n is óriási a raktár. Kívánatra árjegy
zéket ingyen és bérmentve küldenek.

Fagydagok ellen. Fagydagoknak (kézen, 
lábon orron, fülön stb.) felfakadását elkerülni, vagy 
már felfakadt helyek gyors behegedését előidézni, 
fájdalmakat szüntetni. — bizonyára mindenkinek 
óhaja, ki e nemű bajokban szenved. Gyorsan és 
biztosan ható szert ajánl t korona beküldésére 
Leehenmayer J. C. Temesvár, Stefánia-utcza 16 
(saját ház). — Elért sikerek bizonyítását kérjük.

A csuzos és köszvényes bántalmakban 
szenvedőkre nagyon érdekes a dr. J oh n sen -fé le  
kenőcs leírása, melyet mindenki, ki czimét a Z o l -  
tá n-féle gyógyszertárnak (Budapest, Széchenyi-tér) 
megküldi, ingyen kapja. E szer használatával el
kerülhetők még a gyógyfürdők is, mert hatása oly 
kitűnő, hogy a legmakacsabb bajt is biztosan or
vosolja.

X yilttér. *)

T. Polmann Vincze polgárnak

Dráva-Egyhúzán.

Amidőn Ön rólam c lap hasábjain meg
emlékezett, én sem mulaszthatom el. hogy 
kedves neje szülése körül kifejtett fárado
zásomért, a húsz frtból álló tisztességes dijat 
meg ne köszönjem.

Perlak. 1898. január 29.

Tisztelettel:
S c h o b e r  I s t v á n n á

D70 oki. szülésznő.

E rovat alatt közlőitekért sont alaki, som tartalmi tokin- 
tobon nőm vállal felelősséget a Szerk.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R Ó L Y .
Kiadó ós laplulajdonoi:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XY. tečaj. Yu Čakovcu, 1898. 9-tra februara Broj (5.

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

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fi s c he l  Filipova 
kam se predplate i olizncne 

pošiljaju.
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dapače ako se zaradi njege (dvorbe) vil 
jednoj sobi spavati mora treba večkrat ruke 
karbolnom otopinom prati, večkrat čislu 
rubeninu oblčči, ter ako je beteg priljepčiv, 
treba da se karbolna otopiua vu sobi raz
prši. —

Da moreš skoro zaspati, dobro je vse 
brige i misli iz glave izbiti; nije dobro da 
si spuntan i razdražen, kada legneš vu pos
telji!. zdravomu dobro bude na večer ku
pim vode izpiti.

KAJ JE NOVOGA V

Nj, V eličan stvo kralji,

Nj. Veličanstvo pohodilo bude pre 
ma dovezdašnjim dispozicijama 8. februara 
Budimpešlu, odkut se bude 20. februara opet 
povrnul vu Beč. Za boravka Nj. Veličanstva 
vu Budimpešti priredil se bude onda dvors
ki ples.

Kraljica-vladarica Kristina (vu špa-| 
njolskoj) daruvala je povodom imendana | 
svog sina kralja Alfonza XIII. svotu od 25.000 
peseta (18.750 krune naših) vu humanitarne 
i cirkvene cilje.

Njeg. Veličanstvo kralj poslal je 
vlastoručno pismo Tiszi Kalmanu, vu ko- 
jem daje izraza »svojoj ovog notabiliteta 
javnog života.«

Sprevod Tiszin obavljen je pred par 
dnevi po poldan vu Budimpešti. Mrtvo telo 
prevoženo je vu Geszt vu biharskoj vai’me- 
gjiji, gde su ga obiteljskoj grobnici pokopali.

D vo rsk i diner,

I‘uvodom 39. rodjendana njemačkoga 
čara Vilima II priredjen je vu Beču dvors
ki diner vu nazočnosti njemačkog poklisara 
Eulenburga i njegovog osoblja. Grofa Golu- 
chovskog, baruna Gautscha i članova mi- 
nistarstva, ter drugih dvorskih dostojanstve
nika. Njegovo Veličanstvo izreklo je zdravi- 
eu njemačkomu čaru.

Svetčanom banketu predsjedal je cars
ki njemački poklisar vu Beču grof Eulen- 
burg. Vu dvorni, gde se obdržaval svetča-

i n ti neogledne na nje. nego ide samo po 
svojem poslu. Vezda ga zastaviju i pitaju. 
kaj nese vu vreči ? <̂ u je odgovoril, da psa 
nese, kojega je na seli kupil. . A vu vreči 
ga zato nese. da nebude znal puta dimo.

Nego straža mu to neveruje i daje 
vreče odvezati, da vidi, jeli je pes vu vreči 
Mesar dugo premišlavajuč odveže vreče. 
Komaj je odvezal, pes je  skočil vun i beži 
vu svoj dom.

Da je to mesar videl, počne nad psu m 
larmati i zvali ga. tak. da se je samim stra- 
žarom smilil. Onda pak beži za njim.

Za pol vure je došel z vrečom na 
hrbtu nazaj. Stražam z veselim glasom 
vikne, da ima več svojega »Sultana«. —  
Straža ga vezda pusti prež svake zapreke 
vu varaš. Straže su na to niti ne mislile, 
da on ne psa. nego tele ima vezda vu vreči.

S tim eez  31, György*

Sreberni miš.
Kada je pred par letini jeden. pril iz ki 

kot. poglavar v Lotharingiji puliival po svojem 
kotaru, došel je vu jedno fmnruzkn  selo, 
vu kojem je bila lepa cirkva posvečena 
Majki božji. Zaradi velka čuda od Strane

ui banket, postavljeno je bilo poprsje Nji
hovih Veličanstva kralja Ferencz Jožefa 1. 
i Vilima H. Prvu zdravicu izrekel je grof 
Eulenburg Nj. Veličanstvu Ferencz Jožefu, 
na što je glasba odigrala pučku bimnu. 
Drugu zdravicu njemačkom čaru izrekel je 
njemački lajtnant Muha. Iza toga redale 
su se vnoge druge zdravice.

La G e ra reli ia eattoliea
Prigodom godišnje méné izašla je knji

ga pod tim naslovom, koja pokazuje, da su 
od 268 papa. koji od sv. Petra do Leona 
XIII. eirkvom Kristovom su vladali, samo 
jedenajst njih vladali preko 20 godina, koje 
bu v réme i vezdašnji papa buduči mjesec 
navršil. Od 59 članova sv. kolegija stoji naj- 
stareši član (kardinal Mertel) na pragu 98 
godine i 41 godinu svog kardinalata. Dva 
su člana več zdavnja prekoračila 80 godinu, 
29 članova stoje izmedju 70 i 80. 28 iz- 
medju 60 i 69. 7 izmedju 50 i 59. a 2 su 
stopram vu 48 godini. Medju njima nahadja 
se 10 redovnika. Samo pet od vezdasnjih 
kardinala kreirani su od Pia IX., a vsi ostali 
od Leona XIII., koji je za vréme od 20 go
dina svog pontifikata vu vsem 117 kardi
nala imenoval, od kojih su 68 več vumrla. 
Za Leona XIII. vuinrl je jeden kardinal više 
nego za čitave vlade Pia IX. Samo jeden je 
član denešnje katoličke hierarchije dobil biš- 
kupsku čast od Gregura XVI., naj mre sv. 
oteč papa Leon XIII.; najstareši član iza 
njega je naslovni nadbiškup od Ahridč, Ha- 
phael d' Ambrosio, iz franjevačkog reda, 
rodjen I. februara 1810. imenovan 17. feb
ruara 1817. nadbiskupom vu Durazzu vu 
Albaniji, koji je 14. juliuša 1898. iesigniral 
i vezda vu Mlelcima stanuje. Tečajem prošle 
(lanjske) godine vumrlo je 5 kardinala, 8 
patriarka, 28 nadbiSkupa, 47 biškupa i 1 
abbas nullius dioeceseos.

Starini dan kra ljeviča  It a dol fa,

Tridesetog januara je proteklo devet 
Ijet, odkad je vumrl kraljevič Kudolf. Nje
govo je Veličanstvo pohodilo kapucinski! 
grobnicu. Zadušnice čitane su vu kapucin- 
skoj cirkvi več vu petek, pokehdob se vu

Majka božje je ova cirkva glasovita bila. 
Zato je ovil cirkvu svako leto mnogo ro- 
marov pohadjalo. Birov je onoga kotarskoga 
poglavara vu ovil cirkvu vodil, tam mu 
reztolnači zuameniteše stvari. Kada pak doj- 

jdeju do oltara čudotvorne Majke božje, naj
bolje glediju one dare, koji su na oltani 
bili. Med ovimi dari je bil jeden sreberni miš.

Poglavar pita birova, kaj to znamenu- 
je? Birov mu odgovori, da je pred par 
letini vu ovim kotaru jako čuda mišov 
bilo. koji su hoteli sve poljske plodiue na 
nikaj spraviti. Zalo su se Stanovniki ovoga 
kotarii k Devici Mariji obrnuli za pomoč i 
med dare su ovoga srebernoga miša na 
oltar deli.

Miši su odmah zginuli z polja, kak bi 
bili vu zemlju prepad.

Nato pit;i kotarski poglavar od birova: 
»1 vi. zvučeni človek, lakaj verujete kaj 
takvoga?«

Birov se nasmehne i veli: »Ako bi ja 
to veruval. onda bi odmah postavil na oltar 
pred Devici! Mariju srebernoga praiza.«

P isn i: S tim eez  31, György,

nedelju nemreju zadušnice služiti. Grobnica 
bila je od jutra sjajno razsvétljena. Članovi 
njemačkog poklisarstva položili su na raku 
kraljevičevi! Ijepi vénec njemačkog čara s 
pantlekom i nadpisom: »Vjernom prijatelju 
—  car Vilim II« Deputacije pješačke regi
mente br. 19. i ulanske regimente br. 1., 
koje su vu svoje vréme nosile ime kralje
vičevo, položile su tulikajše Ijepe vénce na 
raku. Vu dvorskoj kapelici vu Beču čitane 
su zadušnice vu nazočnosti Njegovoga Ve
ličanstva, Njezine c. i kr. Visosti kraljevne 
vdovice Štefanije. Vu dvorskoj kapelici vu 
Schonbrunu čitane su tulikajše zadušnice, 
kojim su nazočni bili vsi dvorski činovniki, 
oliciri i dr.

Papa L eon  X II I .

Papa Leon XH1. postal je vlastnikom 
palače vu Parizu. Neka Markiza du Plessis 
(f  1887.) imenovala je papu nasljednikom 
Ijepe palače s dvorcem vu Moselinu. Pre- 
terirani nasljedniki započeli pravdu, koja se 
je povoljno po papu svršila.

N ovi ret! krčm a ta,

Varmegjija je odredila, da krčme vu 
Čakovcu, Perlaku, Lendavi, Letenji, Sümegit, 
Tapolezi i Keszthelju od t-ga aprila do 1-ga 
oktobra večer ob 11 vuri, od 1-ga okrobra 
do 1-ga aprila ob 10 vuri moraju se za
preti. Vu drugih občinah moraju ze krčme 

i vu leti ob 10, a vu zimi ob 9 vur zapreti. 
Mužikom igrati je samo po poldan po 4 
vuri slobodno. Koji ovu naredbu nebudu 

[obdržali, budu kaštigovani. Kaštiga izrečena 
je za prviput od 2 forinta do 50 forinta, 
a za drugi put izvan toga do 5 dni traja- 
jučeg rešta. Ova naredba se je od strani 
varmegjije k visokomu ministarstvu poslala 
zbog potvrdjenja.

P o b eg li su.

Iz rešta preločkog kr. suda su Pintar 
Jakob i Andrašec Andraš 2-ga o. m. v noči 
pobegli. Vezda jih iščeju.

T olva jstvo ,

Tiirk Ferenca selničkoga Stanovnika 
kiét je Porodje Anton baš onda rezbil, kada 
je gospodar svoju kiét vu gorici! pogledat 
hodil. Gazda je vlovil tolvaja, pak žanda- 
rom ga predal.

Sm rt na patu,

Vugrinec Štefan 65 let star betežni človek 
iz Sv.-Roka se je vu Varaždinski spital dal 
voziti, ali je po tem putu na kolih vumrl. 
Vu Čakovcu su ga zakopali.

Ital vu P ri logu,

Purgarstvo varasa Priloka bude 19-ga 
februara vu veliki sáli »Muraköz« zvane 

[ošterije za podpori! siromaških školskih 
decah plesnu zabavu obdržalo. Plača se od 
osobe 1 kruna. a od familije 2 kurune.

1 Početak ob pol 8 vur na večer Nadplate 
budu se s hvaljom prijele i vu novinah za- 
hvaljile. Člani balske komišije: Kramarics 
Viktor predsednik. Lange Kelemen hižni 
gazda. Glavina Andraš kassir, Ebenšpanger 
Mikša kontrolor, Korpics János tajnik, Gas- 
parics Vince zapovednik mužikašov. Nadalje: 
Antolek György, Grész Alajos, Hajdinyák 
János, Ilajdinyák István, Misics Ferencz. 
Novák György, Pávcsecz János, Rogyák Bol
dizsár, Beicbwein Antal. Spitzer József, Sos- 
terics Pál, Schrammer György.



S rečn i su /Judi.
Srečni su ljudi purgari malenog viraša 

Klingenberga na Maini. Ne samo kaj lepla- 
čaju občinskog poreza (porciju) nege na- 
suprot dobivaju peneze od samog viraša. 
Varaš trguje na veliki dobiček zémlju šlino. 
Ljeta 1897. iznašal je čisti dobiček 9)000 
maraka, koje je varaš medju 300 prkiligi- 
rani purgarah razdelil tak, da je dobil vsaki 
od njih 300 maraka.

Sultanov dar njentačkom  emu.
Sultan (turski cesar) izjavil je svoju 

namjeru, da bude njemačkom čaru povodom 
pohoda svete zemlje dal nenavaden lar t. 
j. ono mesto, gde je Jezuš sa svojimi vuče- 
nicima slavil zadnju večerju. Ovo meáo, po 
teologima nazvano »coenaculum,« leji vu 
velikoj zgradi, koja je vlastničtvo Mukame- 
dancov, a kak ga oni zoveju »Nebi Deud« 
(prorok David). Vu jednoj prve konfigna- 
cije te sgrade pokazuje denes islamski pod- 
vornik »kamena« na kojem je sedel lezuš, 
a stol nahadja se vu drugoj sobi. Ovo njesto 
pripadalo je od ljeta 1333. F ranjenima j  
(kloštru patrov Franjevcov), kojima jí isto; 
za 100 ljet po Turkih prevzeto. Mukame-i 
danci nisu hoteli, da to mesto, koje sli dr-j 
žali za grob Davida, pradeda Muhamtdova, 
bi ostalo vu rukama krščenikov, ter si pre
povedali več 1479. krščanom pohod. Sblječa 
i stolječa mogli su krščani samo véikom 
műkőm ovo dragoečno mesto pohodit, pak 
su i različite krščanske sekte nastojah na-j 
vék, nego zahman, da ogromnimi fenezi 
zadobiju »coenaculum«, kojega bude napo
kon njemački car dobil zabadava.



A M AUTHNER,éle
hírneves

konyhakerti- és virágmagvak
zá rt  é s  lm fósnt/tlnfi védett  c s o m a g o k b a n ,  

a  törvén yesen  b e j e g y z e t t

m e d v e - v é d j e g y g y e l
valamennyi nagyobb

fűszer és vaskereskedésben
kaphatók.

A Buda pesten Anilrássy-ut 23. szám alatt lé
tező M a u t h n e r  Ö d ü n  • zég esak isolyan  c s o m a 
g o k n á l  vállal teljes jótállást egészen fr iss  és vn- 
lődi magvakért, a mely csomagok rn pn sztvn , a  
m e d v e - a b r á v a l  e s  a  M a u t h n e r  n e v v e l  je

lölve1. úgy a mint a mellékelt rajz is mutatja.
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a Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat 
helyiségében tartandó

közgyűlésre,o «/ 7
hivatkozva az alapszabályok 20*) > - m ,  tisztelettel meghivatnak.

T Á R G Y A K :
1. Az igazgató jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
•4. A folyamatban levő VII. és Vil i .  csoporti száma

dások’ fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása.
4. Öt igazgató tanácsi tag és a felügyelő-bizottság meg

választása.
•">. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvé

nyes kijelölése.
6. Netáni indítványok.
C s á k t o r n y á n ,  1898. január 17-én.

Az if/tizfftt(ős/iff.
*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20  szövetkezeti tagnak jelenléte 

szükségeltetik, kik Ő0 0  törzsbetétet képviselnek.
Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor lő  nappal későbbre egv uj közgyűlés hí

vandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tagok vagy törzsbetétek számára, jo g 
érvényes határozatokat hoz.

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügvelő-bizottság jelentése a társulat üzleti 
helyiségében a közgyűlést 8  nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetek:

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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