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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény • 

H 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 Külöp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési irak:
Egész é v r e .............................. 8 kor-
Fél é v r e ..................................... 4 kor
Negyed é v r e ......................... 2 kor’

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben, 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A. 
-Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hlrletések jutányosán számíttatnak, M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y s z e r: va sá rn a p . Nyilttér petitsora 20 flll.

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

Nagybőjti elmélkedések.
Homo, pulvis es. Memento!
Emlékezzél óh ember, hogy por és 

hamu vagy!
E szavakat elménkbe vésni s minden

kor szemünk előtt tartani saját nyugalmunk 
megőrzése végett mellőzhetlenül szükséges.

Minden test olyan, mint a fü, minden 
lest múlandó; nincsen egyetlenegy teremtett 
lény sem, mely a természet örök törvénye 
alól ki volna véve. Isten az embert a föld
nek porából teremté, mondja szent könyvünk 
s ebben azon megdönthetien igazság van 
kifejezve, hogy testünk porlandó anyagból 
vétetve, porrá lészen.

Balgalagok azért, kik testi erejükben, 
szépségükben elbizakodva, nem gondolnak 
semmit a természet örök törvényével, a 
minden teremtett lények közös sorsával, a 
múlandósággal: balgatagok, mert önmagukat 
csalják meg.

A természet mindnyájunkhoz beszél az 
őszi és téli bervadásban, és a ki ennek 
szavát nem érti, nézzen körül a világban s 
bizonyára meg fogja érteni a gyászruhákat 
s a gyászba öltözöttek bánatos arczát.

Bizony, még szomorúbb az ember sorsa, 
mint a nagy természeté. Itt az enyészet 
akkor fuvall át, midőn már minden meg
hozta gyümölcsét; és az ember sírjába dől, 
mielőtt küzdelmeinek jutalmát elnyerhetné, 
vagy éppen nagyralörő lelke szép terveinek 
végrehajtását kezébe vehetné.

* *
*

Nézzük meg csak a temető néma fej
fáit. mennyi tesz azok közül bizonyságot 
ama sötét valóról s hány beszél el egy-egy 
szomorú történetet, melynek hőse elbukott, 
még a küzdelemnek kezdetén. Itt egy ártat
lan kisded felelt domborulnak a sötét han
tok. amott ifjú nyugszik szép reményeinek, 
vágyainak romjain, s van, ki sírjába dőlt 
az élet küzdelmeinek közepette.

Nem mondom én. hogy valaki oly nagy 
önmegadással nyugodhatik bele a múlandó
ság fájó tudatába, hogy szivének szeretteii 
könyhullalás nélkül kisérheti a temető csön
des hazájába: nem mondom én, hogy bárki 
is fájdalom nélkül válhat meg az élettől, 
de a közös sorsnak érzete enyhíteni képes 
az elválás kínos perczeit. Ne rettenjünk 
azért vissza múlandóságunkra gondolni most, 
midőn a természet nagy templomába halotti 
csend szállt, hanem sokkal inkább megös- 
merve a minden teremtett lények közös 
sorsál, a múlandóságot, elmélkedjünk a felett 
s ezzel kapcsolatban ne féljünk megbarát
kozni azon másik tudattal is, hogy az em
berek minden d ic s ő s é g e  olyan, mint a 
fűnek virága.

Eme szavak igazságát önkénytelenül 
következtetjük az előbbiekből, mert ha az

ember múlandó, mennyivel inkább múlandó 
az embernek dicsősége, azaz, minden löldi 
dolog, mely a halandó emberhez kölve je
lenik meg, mely a halandó embert ékesíti, 
itt e földi életben

Egyik ember kincsek gyűjtésében találja 
minden gyönyörűségét s a gazdagságnak, 
mint egy bálványnak áldozva, feled minden 
szentet, felebaráti kötelességet s mások jó
létének romjain sem riad vissza megmér- 
hellenné tenni kincsének halmazát; a másik 
ember pedig abban találja boldogságát, ha 
minél nagyobb rangban, hatalomban fénye- 
leghet, s gonosz vágyait mások elnyomásá
val is elérni törekszik. Pedig vájjon a gaz
dagnak az ő gazdagsága mindörökre marad-e 
s a hatalom utáni lörekvés nem szédítő 
hegytetőn járás-e, honnan igen könnyen a 
mélységbe zuhanhatunk alá?

Vannak olyanok is, kik múló földi örö
möknek hódolva, minden igyekezetüket káros 
szenvedélyeik kielégítésére fordítják, vagy ha 
nemes eszmékért küzdenek is, a küzdelem 
hevében el engedik magukat ragadtatni s 
korlátokat nem ismerve, tiltott babérral kö- 
rilik homlokukat. Pedig számtalan alkot
mánya az emberi elbizakodottságnak, hatal
masan int bennünket romjaiban: hogy az 
ember dicsősége olyan, mint a fűnek virága!

Ez értelme a hamvazó szerdai komoly 
intelemnek: Hom o, p u l v i s  es. M em ento !

C se lkó  József.

A Mura szabályozása.
Tavaly történt, hogy a inuraszentmártoni 

fára községei először jajdultak fel erősebben a 
Mura folyó pusztításai ellen Különösen pedig azok 
a községek, a melyeknek a veszély már a hátukra 
nőtl, és a melyeket legjobban fenyeget a Mura ; 
ezek Mura-Szenl-Mái Ion és Békásd.

E két község olyannyira van veszélyeztelve, 
hogy ha a közel időben nem fog érkezni segély, 
a szilaj folyó idővel el fogja seperni házaikat és 
maga alá temetni földjeiket.

Mura-Szent-Márlonnak épen neki jön a folyó, 
de ekkor hirtelen nagyol kanyarodik, azaz a hogy 
délkeletnek folyik, gyorsan északkeleti irányba for
dul; elképzelni tehát, hogy e »V« alaknak a csúcs
pontja mekkora rombolásnak van kitéve, annál is 
inkább, mert a part talaja laza, homokos agyag.

Ugyanilyen viszonyok vannak Békásd köz
ségnél is. Itt már egy-néhány ház temetője a 
Mura, a közeli házakat pedig a legnagyobb vesze
delemmel fenyegeti. E két községen kivül veszély
nek varnak kitéve még Tündérlak, Mura-Nyirád, 
Ormos, Majoriak községek.

Nem csoda tehát, hogy ha az itteni szegény 
nép segítségért esdeklett. fis fájó hangjainak vissz
hangja lett ama felszólalás, a melyet mull évi 
tebruár hó 13-iki országgyűlésen az alsó-lendvai 
választó-kerület akkori érdemes képviselője, dr. 
Mandel Pál intézett a földinivelésügyi miniszterhez.

Valóban figyelemre méltó volt az ő beszéde. 
Höviden, de hűen és érzéssel festette a muramenti 
kétségbeejtő állapotokat. A Mura pusztításairól és 
ezek okairól beszél, azután pedig igy folytalja:

»Annál elszomorítóbb ez állapot, mert még 
sok más csapás érte ezt a vidéket. Több éven át 
rossz volt a termés. A szőlőkoszoruzta gyönyörű 
hegylánezokat ellepte a ph^Iloxera. A síkot pedig 
pusztítja a Mura. A nép létele van veszélyeztetve. 
Olyan népé, a mely habár kétfelé választja nyelve, 
habár kétfelé választja az egyházi szel vezet, mégis 
a sok sorscsapás után is egy maradt: egy szív, 
egy lélek, a hazaszeretetben, a magyar állam iránti 
tiszteletben és szeretetben«.

»Pedig olt van az a nép, mondja tovább, 
hogy nemcsak mezeje és rétje vész már el, hanem 
u meder nélkül szágüldozó lölyó a falvakba is 
beront, veszélyezteti a bel telkeket, a lakások ház- 
tüzhelyeit, nyugvóhelyeit«.

Űr Mandel Pál eme szavaiból kitetszik, 
mennyire viselte szivén választókerülete népének 
a sorsát. Az ő leköszönésével egyik támaszukat 
veszítették a muramenti községek.

És Mandel szavainak lett is eredménye. A 
földmivelésügyi miniszter ur utasítást adott az 
eszéki folyammérnöki hivatalnak, ez szakmérnökö
ket küldött ki, a kik helyszíni rajzokat készítetlek 
és megcsinálták a költségtervet. E szerint az ösz- 
szes költségek 132 ezer koronára rúgnának. Ezen 
összeg azonban jóval csökkeni fog, ha az érdekelt 
községek elegendő munkaerő adása által segítség
gel járulnak a szabályozáshoz.

fis az állam igy sokkal könnyebben viselné a 
költségeket. Mert mint tudjuk, nem csak mi vagyunk 
az egyedüliek, a kik segítségét igénybe vesszük, 
van e hazának sok oly szegény vidéke, a hol még 
erősebben vannak rászorulva az állam támogató 
karjaira, mint a mienk.

Alig vártuk tehát, hogy megtudjuk, az érde
kelt községek miként fognak dönteni eme kéidés 
ben. Ugyanis e hó 4 éré voltak összehiva az 
érdekellek értekezletre Mura-Szent-Mártonba, a 
hol az érlek* zlet Kolbenschlag Béla főszolgabíró 
ur vezetése mellett meg is tartatott. Mondhatjuk, 
hogy az érdekelt uradalmak — a beialinczi és 
Csáktornyái — derekasan viselkedtek. Megajánlot
tak minden tőlük telhetőt, fis igy a községek is. 
bár eleinte nehezen, de mégis megszavazták a 
kívánt munkaerőt.

Most tehát még csak az van hátra, hogy az 
állam is megadja a még szükséges köllségösszegél

Bízunk henne, hogy reményünk alapos.
L. R. J.

Az alispáni jelentésből.
Van szerencsém Zala vármegye nópoklulás- 

ügyének ezen időszakot felölelő állapotáról a kö
vetkezőket jelenteni.

A vármegye tanintézeteit 05.251 tanköteles 
látogatta: Elemi iskolába járt 24 493 fiú, 23.186 leány. 
Az általános ismétlő iskolába 7.230 fiú, 0.0O1 leány. 
Gazdasági ismétlő iskolába 500 íiu, 514 leány. 
Iparos tanoncz-iskolába 400 íiu. Kereskedelmi 
tanoncz-iskolába 77 fiú. Felső népiskolába 32 fiú, 
40 leány. Polgári iskolába 600 fiú, 500 leány. 
Felsőkereskedelmi iskolába 22 fiú. Középiskolába 
708 fiú. Az iskolázók vallás szerinti viszonya : 
Római katholikus 00.422. Görög # kalholikus 4. 
Görög keleti 1. Ev. ref. 1.498. Ág. ev. 1.161. 
Unitárius 3. Izraelita 2.162. Az iskolázók anya
nyelvűk szerint: Magyar 51.217. Német 563. Hor
vát 10.402. Vend 3.066. Tót 3. Miniszter ur állami 
kezelésbe veszi át a D. K. E. által eddig Perlakon 
fenntartott kisdedóvodát. Uj állami kisdedóvoda 
nyittatott Draskoveczen. A vármegye tanítóinak 
száma 72N, képesített 001 nem képesített 67, férfi 
577, nő 151. A nem képesített tani^k közt van
nak az óvó, vagy tanítóképzőt teljesen vagy rész
ben végzett, de még oklevelet nem nyert egyének 
is. A Csáktornyái községi elemi iskolák helyébe





elhordatni és nyilvános árverésen eladatni 
fognak.

—  Muraköz népessége Muraköz népes
sége a mull 1901-ik évben összesen 680 
lélekkel szaporodott. A születések száma 
1497, a halálozásoké 817. A két járás kö
zött a születések és halálozások száma a 
következőkép oszlik meg: a Csáktornyái já 
rásban született 766, meghalt 378, szaporo
dás 388. A perlaki járásban született 731, 
meghalt 439, szaporodás 292.

—  Tánczmulatság. Perlakon f. hó 8-án 
a nagyvendéglőben az orgona javára igen 
sikerült tánczmulatság tartatott. A bevétel 
261 korona 50 fillér lett, a kiadás 104 kor. 
A tiszta jövedelem 157 korona 50 fillér. 
A felülfizetők a rendezők nevében fogadják 
a legmélyebb köszönetünket.

—  Csaló jegyzösegéd. Zalavárrnegye 
területén Hódosán, Pálovecz, Garaboncz, Kis- 
Kada, Szent-Márton és Horváti községekben 
a mull hó folyamán egy csavargó csaló je
lent meg, hol magát dr. Somogyi Gedeon. 
Somogyi István miniszteri biztosnak adta ki, 
s a községek közegészségügyi ügyeit vizs
gálta, melyért 2 —3 korona napidijat veti 
fel a községi biráktól, még azonfölül elő- 
fogatot is rendeltetett, igy a megállapítottak 
szerint 13 korona 60 fillért csalt ki. A 
csendőrség járőre a tettest Stingl István 
Csáktornyái születésű s illetőségű 21 éves 
csavargó jegyzősegéd személyében elfogta, ki 
csalásait beismerte s nála 29 korona kész
pénz találtatott, mely állítása szerint lopás
iul származott, de a bővebb felvilágosítási 
megtagadta. A csendőrség a pénzt lefoglalva, 
a tettessel együtt a helybeli királyi járás
bíróságnak átadatott.

—  A stridói uriközönség által 1902 évi 
február hó 8-án a »Nemzeti« vendéglőben 
a *Muraközi-hegyvidéki olvasókör« könyv
tára alapjavára rendezett jelmez-estély min
den tekintetben sikerült, ügy a helybeli, mint 
a vidéki közönség nagyon szép számban 
jelent meg. A jelmezek válogatottak és ízlé
sesek voltak. A maradt bevételhez, a követ
kező felülfizetések járulnak: Gróf Dunay 
Hugó Agenor 4 kor. Földes Imre 2 kor 
Balogh Ferencz, Gzinzek István, Pálinkás 
Lajos, Bokor N. 1 kor. 20 I. — 1 kor 20 f. 
Szép János, Stern Miksa, Bellec Ede 1 — l k. 
Danitz Sándor, Forintos Lajos 6 0 — 60 fillér 
Csárics Sándor, Lacii Ferencz, Brodnyak 
Antal, Krampatits József 50 — 50 fillér 
Mely szives felülfizetésért ez utón is köszö
netét mond a rendezőség.

— Útonálló a törvényszék előtt. Ben- 
kovecz község halárában, közvetlenül a vasút 
mellett van egy csárda, melyet »Amerika« 
csárdának hívnak, s a hol néha napján 
vendég is szokott megfordulni. Még a mull 
év október havában Novák Izidor és Kosák 
Mihály tértek be az Amerikába egy kis uj 
borra. Nem is távoztak el addig, míg a ven
déglős ki nem tette a szűrüket. A sötét éj
szakában, erősen benyakalva hazafelé botor
kált a két ember. Az utón elébük ugrott 
Klucsarics Lukács és Nováktól pénzéi köve
telte. Ennek azonban volt még annyi esze, 
hogy nem adta oda a pénzét az utónál ló
nak. Klucsarics nekirontott Nováknak, le
hasogatta a zsebeit és elvett tőle 9 koronái, 
a melyből 4 koronát Kosák Mihálynak adoll, 
hogy hallgasson. A múlt héten azután 
Klucsaricsot és Novákot beidézték a nagy- 
kanizsai törvényszékhez, ahol az esküdtek 
ítélkeztek felettük. Klucsarics úgy tett. mintha 
semmire sem emlékeznék, de Kosák, a ki 
orgazdasággal volt vádolva, szemébe mondta 
a bűnét. Az esküdtek verdikté alapján

a törvényszék Klucsarics Lukácsot 4 hónapi 
Kosák Mihályt pádig 3 hónapi fogházra 
ítélte.

—  Megfulladt csecsemő. Bakos Katalin 
györgymajori 19 éves leányt bűnbe vitte a 
szerelem. A mull év őszén egy kis hiány- 
gyermeke született, a kivel (‘gyűlt a szeren
csétlen leány az apjánál húzta meg magát. 
A leány szülei folyton korholták, szidták a 
leányt, hogy szégyent hozott rájuk. Igv tör
tént a múlt év november hó 27-én éjjel is, 
a mikor a kéthónapos csecsemő folyton sirt 
Vele együtt sirt az anya is, mert szülei, a 
kiket a gyerek sírása éjjeli nyugalmukban 
zavari, újra kikeltek bűnös lányuk ellen 
Bakos Katalin egy zsebkendőt telt a kicsi 
gyermek szájára, hogy elhallgasson, s az ár
tatlan piczi kis teremtés csakugyan elhall
gatott örökre. Bakos Katalint, az anyát a 
nagy-kanizsai esküdtszék elé állították s a 
szerencsétlen leány teljesen megtörve bűn
bánóan állott a bíróság elölt s elmondta az 
ö szomorú történetét. Apja, anyja, testvérei 
mellette siránkoztak s bizonyították, hogy a 
leány mindig jóérzésü, becsületes teremtés 
volt. Az esküdlek Bakos Katalint bűnösnek 
mondották ki s a törvényszék 2 évi bör
tönre Ítélte.

— Veszett ebek. Az utóbbi időben 
Pettau felöl több veszeti eb jött át a hatá
ron. a melyek aztán hegyvidékünkön garáz
dálkodnak szerteszét. Legújabban Várhegyen 
ütöttek agyon egy ilyen veszett ebet, a mely 1 
több kutyát megmart és a szomszédos köz
ségekben néhány gyermeket. A rnegmarl 
kutyákat lelöllek.

Köszvények öröme az a kellemes1 
hir. melyet a Zoltán kenőcsről számtalan 
meggyógyult gsuz és köszvényes beteg mond. 
K páratlan kitűnő szer már néhány napi 
használat után a legmakacsabb csuzos és 
köszvényes bajokat meggyógyítja, mit számos 
köszönőlevél és több orvosi nyilatkozat bi
zonyít Üvegje 2 k Zoltán Béla gyógyiárában 
Budapesten

—  Gyilkosság, perlakon I. hó II-én 
éjjel V, 11 órakor Czigler László n -kanizsai 

I kőműves Múlok Imre perlaki lakost a jobb 
i tüdején megszurta. a ki ugyan nem halt 
I meg, de életéhez kevés a remény. A gyilkos 
megvallotta, hogy ö nem Málek Imrét, hanem 
egy más egyéni akart meggyilkolni, még 
pedig hosszúból

Hirdetmények a déli vasúton V déli 
vasul üzleligazgalósága elhatározta, hogy el- 
téröleg az eddigi eljárástól I évi január hó 
1-től kezdve az üzleti és más egyéb magáu- 
hirdelményeknek alárendelt állomásain való 
kifüggesztését a saját kezelés-be veszi és 
ezen kifüggesztéseket a saját közegeivel fogja 
eszközöltetni Minden ilyen hirdetménynek 
az állomások előcsarnokaiban, folyosóin és 
perronjain való kifüggesztésért az elfoglalt 
falfelületnek minden négyzet deczimélerjeérl 
é ven k i n t 6 lillérnyí illeték, mint legesekelycbb 
illeték azonban példányonként legalább 2 k 
fizetendő. A hirdetni szándékozók kéretnek, 
hogy hirdetményeiket a cs. kir. szab déli 
vaspálya-társaság üzletigazgatóságánál Buda
pesten (I. Mészáros-utcza 17 I. 17.1 vagy 
személyesén, vagy pedig kisérö irattal nyújtsák 
be Az üzletigazgatóság által a hirdetmény 
elfogadása esetén közölt illeték azután a 
déli vasul Budapest állomásának állomási 
pénztáránál íizetendő he. Közelebbi felvilá
gosításokat' az üzletigazgalóság ad

— Anyakönyvvezetöi kinevezés. A bel
ügyminiszter a dekánoveczi anyakönyvi ke
rületbe Brenner Mihály segédjegyzői anya- 
könyvvezető helyettessé kinevezte.

—■ Ujonczozás A folyó évi ujonezozás
működési tervezetéi következőleg állapították
meg: a letenyei járásban márczius hó 23., 
24. és 26-án és április hó 2-án; az alsó- 
lendvai járásban április hó 7., 8., 9. és 
10-én; a Csáktornyái járásban 12., 14., 15. 
és 16-án: a perlakiban 18., 19., 21. és 22.

—  Felhívás. A járás főszolgabírójának 
5208 kig. 901. számú reudelete folytán figyel
mezteti a község elöljárósága Csáktornya 
nagyközség sertéstartó lakosait, hogy a ser- 
tésvész járványzárlat feloldásának előföltéte- 
léül megkívánt fertőtlenítést saját érdekűk
ben azonnal a legpontosabban végrehajtsák.

Az állandó borvizsgáló bizottságok 
tagjai. A hivatalos lap mai száma közli, 
hogy a löldmivelésügyi miniszter a mester
séges borok készítésének és forgalomba- 
hozalalának tilalmazásáról szóló 1893. évi 
XXIll ik lörvényczikk tl-ik  §-a érteimében 
alakított állandó borvizsgáló szakértő-bizott
ságok tagjává az 1902-ik évre a következő
ket nevezte ki: úgymint: a) a budapesti 
borvizsgáló-bizottságba: Ágoston József kir. 
tanácsos földbirtokost; Forster Géza, az Orsz. 
Magy. Gazdasági Egyesület igazgatóját; Görgey 
Gyula cs. és k kamarás tállyai földbirtokost; 
Hertelendy Ferencz löldbirtokos országgyűlési 
képviselőt és Lindmayer Ferencz székes- 
fővárosi törvényhatósági bizottsági tagot: b) 
a kolozsvári borvizsgáló-bizottságba pedig: br. 
Jósika Gábor császári és királyi kamarás 
országgyűlési képviselőt ; Simay Ferencz 
löldbirtokost: dr. Szenkirályi Ákos gazdasági 
tanintézeti igazgatót ; Tokaji Lászlót, az 
Erdélyi Gazdasági Egyesület titkárát és 
Weisz Józsefet, az Erdélyi Pincze-egylet 
zgatójigaát.

A történelem egyes korszakai szinte
drámai erővel jelennek meg s úgy is hatnak, mert 
a sors szinte művészien dolgozta ki. Nagy Sándor 
hadmeneleihen, Hannibál alpesi útjában mintha 
cgy-egy eposz testesülne meg. Kóma bukása. 
Karthágó elpusztítása, a Thermopilée, az Aben- 

í ceragok sorsa mind költői, sőt egyenesen drámai 
érdekű. Drámai korszaka nincs az egész világ
történetnek, mint a .‘tO éves háború, az eszmék 

! és szenvedélyek vad és nyers harczának borzasztó 
kora. Wallenstein féktelensége, csapatainak fana- 

i lizmusa betölti a világot s drámai erejűvé tes/i 
az egész korszakot. Ez megint egy olyan világ- 
esemény. a melynek hullámai hozzánk is átcsap
nak. s az európai történelem lapjain megint meg
fordulnak magyar nevek. A kereszténység terjedése 
óta .Nyugatról nem csapódtak ide nagyobb hullá
mok. mint ebben a korban Erről a korról szól 
a Nagy Képes Világtörténet 147. fűzele,) mely 

i most hagyta el a sajtót. A 12 kötetes nagy 
, munka szerkesztője dr. Marczali Henrik, egyetemi 
' tanár, ki egyszersmind a VIII. kötet Írója is 

Egv-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes fél - 
bőrkötésben lő korona; íü.etenkint is kapható 
öO fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Kévai Testvérek írod. Int. 
Kész vény társaság Kudapest, Vili., Ollői-ut IN. sz.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján havi rész
letfizetésre is.

Ki akar egyéves önkéntes lenni? Kizo-
iivára van olvasóink közölt több fiatalember, ki 
annak idején tanulmányait félbenhagyta s igy a 
:{ éves teihcs katonai szolgálatnak néz elébe. 
Debreezenben már évek óta sikeresen működik az 

j országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Eichthlau 
Albert-féle minisztei ileg engedélyezett katonai elő
készítő tanfolyam, (tanbizottság : eddig Draugentz 
János nyug. magyar királyi honvédezredes és 
Maver Adolf nyug. cs. és kir. őrnagy), melyben 
azon ifjak, kik még sor alatt nem állottak; foglal
kozásukra és előkészültségükre való tekintet néU 
kiil röviden megszerezhetik az 1 éves onkéntesi jogot. 
Felvilágosítási és prospektust készséggel küld 
Eichthlau Albert igazgató Debreezenben.

Felelős szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



X IX . tečaj Vu Čakovcu 1902. 16-ga februara Broj. 7.

Sv© pošiljke 56 tiéué zadržaja 

novinah, naj se pošiljaju na 

me, Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

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

pošiljaju.

M ED JIM UM E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20 fiII

na horvatekom i magjarskjm jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Iz laz i s va k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva ku  nede lju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaj u.

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

Regulacija Mure.

Lani se je dogodilo, da su svetomar- 
tinske fare občine prvič skriknule gori proli 
pustašenju Mure. Osobilo pak one občine su 
počele javkati, kojim je pogibelj več na hr
bet zrasla, i kojim se Mura najbolje grozi, 
med ovimi vu prvim mestu Mura-Szent-Már- 
ton i Békásd (Žabnik).

Öve dvé občine su tak vu pogibelji, da 
ako na blizoma ne bude došla pomoč, silna 
voda bude njim po vremenu odnesla hiže i 
pod se pokopala zemlju.

Pri Sv. Martinu ravno naproti dojde 
voda, ali ovde se hitro jako zavine, toiest, 
kak vu južno — iztočnu stran teče nahit
roma se vu severo-iztočnu stran oberne; mo
remo si dakle misliti, da ove »V« spodobe 
vogel kakovoj sili je vun deti, te kuliko tu 
kvara déla voda vu obali, stöm više, jer je 
obala raha iz rahe pčsnate ilovače.

Ravno tak stoji stvar pri Békásd obči
ni. Tu je več nekoje hiže pokopališče pos
tala Mura, a bližeše hiže pak su zbog nje 
vu najvekšoj pogibelji.

Zvun ovih dvčh občinah su vu pogi
belji još Tündérlak. Mura-Nyirád, Ormos, Ma
joriak občine, kojim se Mura takaj sa veli- 
kom pogibeljom grozi

Nije čudo dakle, da ovaj puk za po
moč kriči. I reson njegvog žalostnog glasa 
je  bil onaj govor, kojega je lanjskog leta 
februara 13-ga vu orsačkim spravišču držal

_ _  Z A B A V A

Vetrič i Ružin listek.
(Konec)

Lépő črleno lice n joj prebledilo i kao 
vojsk žuto postalo, gde si bil ovih danah. 
da te k meni ni bilo, upita ona Hermiaša? 
Naj kvariti sada našu milu zabavu, reče on 
dosta, da sam sada pri tebi. Sarinie oči pu
né su nastale iz žuhkimi suzaini, a srce nje
no pako malo, da njoj od žalosti ne pukne.

»Tebi je to dosta, reče tiho, ali meni ne « 
— glas joj je drhtal. Oprosti mi, reče mla
dič, pa nju obine — oprosti mi i ljubime ! 
zločesti bil jesem, razžalostil sam tebe. ali 
zato moje srdce niše premenilo. Sarah pla- 
čuča položi glavu na rame njegove. Vkanil 
jesi mene, kak sada mene, tak si obinjaval 
drugu. Ljubim te duša draga, ali ti odpros- 
titi nemrem. S jednom rukom obine drago- 
ga, a s drugom pako prime noža i prvlje neg 
bi Hermiaš kaj opazil bil, zapiči ga vu nje
gova prša Ono srdce mu je hotela prebosti 
koje je i drugu znalo ljubiti. Izrušila se je. 
Malo ga bila samo ranila, koj je bil od straha 
skočil bil i takov udarac dal čunu. da se 
je preobrnul bil, onda je Sarah hitil i hitil

k ministru poljodelskih poslov, alsó-lendav- 
skog kotara ondašnji poštuvani ablegat Dr. 
Mandel Pál.

Za istinu pozornost je vrédni bil nje
gov govor. Na, kralkoma, ali istinsko i sa 
čutenjem je ilustréral strašni položaj kre Mu
re. Od pustošenja Mure i od zroka pustoše
nja govori a zatem pak nastavi sledeče:

»Steni je žalostneši taj stališ, jer još 
vnogo drugih nesrečah je postiglo ovu oko- 
licu. Cez više Ijeta je hudi plod bil. Sa go
ricami venčane lépe brege je nasela phylo- 
xera. A ravnicu pak pustoši Mura. Stališ pu- 
ka je pogibeljen. Takovog puka, kojeg akop- 
rem na dve strani deli Mura, akoprem ga 
na dvé strani deli jezik, akoprém je na dvé 
strani deljeni cirkveno, pak je po vnogih ne- 
voljah jeden ostal vu srdcu, vu duši, vu 
domoljubju, vu časti i ljubavi praina Magjar- 
skoj državi «

»Tam je taj puk. — veli dalje, — da 
več né samo polje i senokoše se mu zgubi- 
ju, nego bez obale voda vdere več i vu sela, 
le se grozi več i nutrešnjim fundušom. luž
nim zidiuam, i mestam njihovih pocinkali .«

Iz ovih rečih Dr. Mandel Pála se vidi, 
kuliko je nosil na srdcu stališ puka svojeg 
zbirnog kotara. Sa njegovim zahvalenjem su 
jednoga pomočnika zgubile občine kre Mure.

1 ročjam Dr. M tndel Pála je i bila svrha. 
(Josp. minister poljodelskih poslov je  napu- 

jtil oséCki rekoindžellerski ured. ov je mdžel- 
I lere poslal vun, koji su plane napravili i us-

I bil na pre vu morje. I vu njegovu nazoč- 
nosti vtopili su valovi njegovu pajdašibu na 
dnu morja. Za ovim pripečenju s velikum i 
trudom došel je n a  suho Hrv mu je curela 
iz njegovih prsah, bil je bledi zdvojen. Od 
velike boli, pako preklinjal je ime svoje 
drage. *

Divji metulj letel je dalje, nego njega 
je uvek vetrič sprevadjal. Ružnoga lisleka 
bili su morski slapi odnesli i vu dnu morja 
pokopali Ružnoga lista pajdaši su se iz nje
ga spozabili, živili su vu ugoduoj duhi i na
dalje Samo jeden človek ni se mogel izpo- 
zabiti iz svojega deteta mgdar Stari Mojzeš. 
Samo zdvojno i žalostno sedel je vu svo- 

ijem štacunu. Sada več nije imal za koga 
I sbrajati izdatke i dobitke

Napisala: B e n icky  B a jza  Lenke .
Prevol R oscher A lfréd .

Podelinskili piarištov prihodnik.
Podelinskih piarištov kloštra. je vnogo 

glasovilih velikih gospodah pohadjalo od ono- 
ga vremena, kak je Lubornirsky herceg pia- 

I rište sim bil nastanil.
Lepoga i velikoga kloštra, kollégiuma

lanovih su stroške. Poleg ovih bi se nabrali 
svi stroški do 132 jezere korun —

Ali ovai veliki broj bi vnogo menjšim 
postal, ako bi dotične občine dosta pomoči 
dale k regolaciji Mure.

Tak bi onda i orsag vnogo leži podna- 
šal menjši strošek Jer moremo znati, da 
smo né samo mi jedini, koji smo prisiljeni 
na pomoč orsaga, nego ima ova domovina 
vnogo takvih siromaških sinov koji su još 
bolje prisiljeni na pomočnu ruku države.

Komaj smo čekali onda, da budemo 
znali, kak budeju se ponašale dotične obči
ne sa ovim pitanjem. Jer kak se zna, na 
ovoga meseca 4-ga je bilo spravišče vu loj 
stvari vu Sv. Martinu. Moremo reči, da su 
se grofovski — čakovečkog i belatinskog — 
lépő ponašali Preporučili su sve, kaj je od 
njih moguče. Na to su i dotične občine — 
akoprem od kraja težko, — ali ipak su pri- 
voljile, da budeju dale potrebne težake.

Sada je samo to još nazad, da vlada 
da još potrebne stroške.

Cfamo se jako, da to bude istinsko!

-  L. R. J. -

Spomenik Zrinviev.
Vu denešnjim broju naših novin izka

žemo: 1.) one dare, koje su 10-ga o. m. vu 
!Čakovcu, vu kloštru častnih] otcov sv. Fe- 
rencza daruvali pri obedu gospoda gosli. Ov- 
di se je  nabralo 40 korun.

zazidali su tam zvari varaša poljeg Poprad 
potoka na velikom prostoru, iz sadovnjakom 
kuhinskim vrtom, ribnjakom, pivokuharstvom 
i vu boltanimi pivnicami s velikimi lagvi, 
koji su bili napunjeni s onim glasovilim, lak 
zvanim tokai vinom, koje su tamo stanu- 
jučem prečastnim otcom, bogaboječa inagjars- 
ka i poljska gospoda vu ime prikaza daru
vali.

Ali bilo im je i potrebno, ar jako gusto 
su dohadjali stranjski. Koji su najmre vu 
Rušbach kupel nakanili, ovdi se jesu nas
tanili na jeden, dva, dapače i na tri dane, 
tak dragovoljno videli su prečastni otci stranj- 
ske pnliodnike. Luhomirski hercegi iz Lubló-a 
a Thököly grofi pako iz Késmárka višekrat 
dohadjali su na pohadjanje simo. Vu varaš- 
kom protokolu je takajše zabilježen ov spo- 
menek, ar vu takovoj priliki i varaški ma
gistrat je takaj pomagal zdržavati, i vu ime 
toga srnu, jelena, fazane su poslali za ovakvu 
veliku stranjsku gospodu, dapače od nožovži 
vilicah korice su iz stebrom bile okovane, 
kojih majster je glasovih bil vu Podolinu 
stanujuči, sva ova s dubokom poniznostjom 
alduvali su prečastnim piarištom.

Vu jednim danu je i sam palatinuš her
ceg Esterházy Pál. svojom gospojum i dvemi



2. ) Denes izkažemo onih 40 korun, kője 
smo dobiii iz dohodke bala čakovečkih mla
dih trgovcov.

3. ) Takaj denes dovršimo iskazati one 
dare, koje je gosp. Plichta Béla notariu švanjske 
fare Čakovca sabiral i to iz občine Szászkő.

Poslali su još dare gosp. Fejér József 
mérőik, občina Legrad, Göncz Árpád iz Bu
dapesté, Czvetkovics István iz Soprona. üve 
dare budemo vu naših novinah potlam iz
kazali.

Svim onim, koji su bili dobri sabirati 
i daruvati, vu ime spomenika Zrinyia lépő 
zahvaljujemo trud i dare!



prestrašil, i gledi, kak bi mogel svojega de- 
tiča mrtvo telo skrivoma kam pospravili. Ne 
go ovo delo su mu preprečili simo tamo ho- 
dajuCi ljudi, pak su njega AdaC občine zva- 
neJ poglivarstvu taki javili jesu Zandan su 
ovoga vmoritela taki bili zvezali i ol* m* * ° ' 
mu poglavarstvu dognali, gde je ouda .Cio 
pripecenje s turobnim srdcem sam valuval.



Legjobbak saját nemükben a
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G abona  árak. V lenn  t itk a • ikvi A f  324/b hrsz. ingatlan fii kor. az

1 m.-mázsa. 1 m,cent. kor. érték :? * éf  759 sz lkv' A ^  brs? inga! ,anfii kor az árverést elrendelte es hogy a fen-

Buza Pšenica 18 0 0 -  ,,ebb megJeleI1 ingallanra ;,z
^ ab £ ob 14 00— 1902, évi márczius hó 13-án délelőtti 10 órakor

! Rozs Hrž 12 00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11.0 0 — Őrség községházánál megtartandó nyilvános

> » ó » stara |00.00— árverésen a megállapított kikiáltási áron alól
Árpa Ječmen 12.00— is eladalni fog
Fehér bab uj Grah beli 18 0 0 -  Az árverezni szán(l„küztik ,artoMlak az
yr * * 'U ' • „ ingatlan hecsárának tO %át készpénzben vagy
Vegyes » . , zméSan u9.5 0 -  |H* 1881 : I X  L-rx-tó. g-ban jelölt árlolyam-

“ T B /5 " , . i ! Ili! inai számított és az 1881 évi nov Ilii 1-én
' Bukk0nY____1 Grahürkí* 14 0 ° -  8888. sz. a. kell igazságügyi mi,.fia im  ren-
őfi24 tkvi 901 delet §*^an kijelölt ovadékképes papírban

' a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881:
Árverési hirdetmény. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek

a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
A perlaki k.r. |birósag. mini Ikvi ható- szabályszerü elismervénvl beszolgállalm. 

erá közhírré teszi, hogy Zakál Henrik ügy
véd által képviselt Muraközi tkpénztár rész- Kir. jbiróság mint tkvi hatóság, 
vénytársaság végrehajtatónak Horváth Lukács . ,
és Vranovics Vincze végrehajtást szenvedők Csáktornyán, 1901 decz. ho l t ó i ;> 
dekanoveczi lakosok elleni végrehajtási ügyé
ben 24 k. tőke, ennek 1900 évi november j 6445 tkvb. 901 
20 napjától járó 6 %  kamatai 2ö k. 35 f
eddigi 21 k 50 f árverés kérvény« költség Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y i k iv o n a t , 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék a pe rlaki királyi járásbíróság területén , . . .  . , . . .r . „ r  , . . V \L. . . . ” r . ,, A Csáktornyái kir. jbiróság mint llk ufekvő a dekanoveczi 4fi sz. tjkvben felveti J ,.
731 hrsz. ingatlan a végr. törv. 156 §-a alap- hatóság közhírré lösz,. Iipgy Ivn.yak Mátyás 
ján  egészben 12 1 k. az u. o. 387 sz tjkvben végrehajtatónak Kercsmár lerencz végrehaj- 
felvett 48 hrsz. ingatlannak a végrehajtást tást szenvedő elleni fid kor 88 (ill lök«* kó- 
szenvedő Horváth Lukácsot illető */• része vetélés és jár. iránti végrehajtási ügyében és 
44 k. az u. o. 735 sz. tjkvben felveit «2 hrsz. Wo||ák H,.zsönek 2 i  kor. s jár követelésé- 
ingatlan a végr. törv. 156 §-a alapján ^ s z - j  . . . . .  k j j  kir törvény
ben 335 kor. az u. o. 835 sz. tjkvben 72o nek k,elég,lesere a ,,agv K m”  IK I* ■
hrsz. ingatlan a végr. törv. 15fi §-a alapján sze  ̂ és a 'Csáktornyái kir.  ̂járásbíróság leru- 
125  k. végül a dekánoveczi filfi sz. tjkvben j Idán levő Csáktornyán 878 s/ Ikv. A f  8a, h 
felvett 836 hrsz. ingatlan a végr törv. 15 6 1/2  hrsz. ingatlan 908 koronában az árverési 
§-a alapján egészben 126 k kikiáltási árban, j ezennel megállapított kikiltási árban az ár 
mint becsárban az verési elrendelte, és hogy a fennebb megjelelt

1902. évi aárczlus 8-ik napján d e. 10 órakor ingatlan az
Dekánovecz község házánál Zakál Henrik , , . .. .. .. ... . .. n , .
ügyvéd közbejöttével megtartandó árverésen l902' «' ■ « *  hí "■  M«,n délelolt 9 oríkor

''^Vennílzán dékozök figyelmeztetnek, hogy me«Urlandf . »Vüvános árverésen a megálla- 
tartoznak az árverés megkezdése elölt a fennti kikiáltási áron alul is eladatni lóg.
kikiáltási ár 10 % -á t  bánatpénz fejében letenni. Az árverezni szándékozók tartoznak az 

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. ingatlanok hecsárának IO"/.-át készpénzben. 
Perlak. 1901. oki. hó 17-én. 6*3 vagy az 1881 I X  l.-oz VI. S-áhan jelölt

---------------------------------------- -----------------------------~—  I árfolyammal számított és az 1881. évi no-
6477/tkv. 901. vember hó 1-én 3388. sz. a. kell igazság-

Árverési hirdetményi kivonat. ügyi miniszteri rendelet 8. $-I>hii kijelelt óva- 
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint dékképes papírban a kiküldött kezéhez le- 

tkvi hatóság közhíré teszi, hogy Debelecz Já- tenni, avagy az 1881. LX. t-cz 70. §.-a 
nos önkéntes árverési ügyében a nagy ka- értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
nizsai kir törvényszék és a Csáktornyái kir elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerü 
járásbíróság területén levő őrségi 99 sz. tkvi e|ismervényl beszolgáltatni. 642
A I. 137 hrsz. ingatlan s legelő erdő illet
mény 484 kor. 50 fill. az őrségi 998 sz. tkvi ^ kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
A I 221/a , 2 2 1 /c, 1103/a, 1152 a és 1182/b
hrsz. ingatlanok 591 kor. az őrség. 788 sz Csáktornyán. 1901 decz hó 14-én

S z ű l O o l l v á n y o k
szokványminosegben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtiaztán, 
teljes jótállással

Élőkerités. ....—
Gleditschia csemeték és magvak

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

Óriás tovinii, ijien gyorsan frjiőiló sftvénynövAny Kr. az egyedüli 
iiiólvhOl oly örökös keritA* nevelhető pár óv alatt, rendkivftl c*e.
K<■ 1 \ ki i'l i«-il melyen neiiihii^y ember, »le semmiféle állat, móg 
az apró nyitlak sem hatolhatnak át. M inden  ren d e lésh ez  
ra jz o k k a l e llá to tt  ü lte té s i és késelési u ta s ítá s  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 800 méterre — Ára 6 frl 
n in P Q O m o tü k  óriási jövedelmet biztosító voltán..! 
U lU uO ulllu luK i fogva, ennek tenyésztése számos ga/ 

daságban az utóbbi idóben rendkívül elterjedt.
Színes fénynyomatu fő ir je g y z é k  ingyen ée bérm entve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. As á r je g y 
zésen kívül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen a/ 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ii<- 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegén 
családnál egyaránt így még azoknak is igen érdekében 
áll. kik  re n d e ln i s e m m it nem a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki 

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
, ,É rm ei léki e lső  a z ö lő o ltv in y -te le p " , Nagy G ib o r, 
579 1C» —'JO Nagy-K ágya, u. p. Székelyh id .

A m a g ya r iro d a lo m  fő m ű v e i. 
M e g je le n ik , fé lé v e n k in t i 5  k ö te 
tes s o ro za to kb a n , összesen 55  
k ö te tb e n  á ra  2 2 0  ko ro n a .

M e g re n d e lh e tő _____ ré s z le t f i

ze té s re  is

Fischel Fülöp (S tra v sz Sándor)
H5ttyV1(trQl(c4fe{bcfl

C s á k t o r n y á n .



y  Hz al s ó m u r a k ö z i  t a k a r é k p é n z t á r r a l  e g y e s ü l t  x r

|  önsegélyző szövetkezet ^
Y  =  1902. évi márczius hó 6 -án délután 2 órakor =  J S k

I ren d es közgyű lést |
P  tart, ndyrt a szövetIjjzet t. tatjai ezennel tisztelettel meghiVatnaH. j V k

Jk A  k ö z g y ű lé s  tá rg y a i: jjK b

Jk 1.) Elnöki jelentés a lefolyt üzletévről. m i t
Jr 2.) A felügyelő bizottság jelentése, az 1901. évi zárszámadások előterjesztése s ezek kapcsán az üzletrészek
\  s ezek növedékét megállapiló igazgatósági határozat előterjesztése, jóváhagyása és a számadók felmentése. jŽ š k
Y  3.) A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
Jk 4.) A szövetkezet igazgatóságából kilépő Herman János és Kramarics Yriktor igazgatósági tagok helyett uj
Y  választás megejtése, esetleg a kilépők újbóli megválasztása.
£k 5.) Az 1902. évben működő felügyelő bizottság megválasztása. u E k
P  Kelt P e r I a k o n, »Az alsómuraközi takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet* igazgatóságának J Ö T
K  1902. évi február hó 12-én tartott üléséből.
í  Az V. évtársulat tagjai leszámolásukat közvetlenül a közgyűlés után eszközölhetik. ^

l  mr  A z  a ls ó m u r a k ö z i  ta k a r é k p é n z tá r r a l  e g y e sü lt  W
k  646 1 — 1 ö n s e g é ly z ő  s z ö v e tk e z e t . m

9 FISCHEL FOLOP (STRAUSZ SÁNDOR) E
j könyvnyomdája

M M  ■  »  ?C s á k t o r n y á n
g a legújabb gyorssajtókkal és díszes ej betűkkel van felszerelve. f
| Elvállal minden néven nevezendő I

! kOnyvnyoeidai munkákat
|f g

u. m. névjegyek, levélfejek, megírnék. eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, |
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat.

| műveket stb. stb. g
I  ---------------------------  I

bármely nyelven és kivitelben

ül W T *  a legjutányosabb árak mellett. I

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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