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A lap szellemi részére vonatkozó 
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M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K iad óh ivatal.
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(.le küldendők az előfizetési dijak 

nyiltlerek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Л »Csáktornyái Takíirókpóiizlár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

A gabona a magtárban.
Magától érthető, hogy a kitűnő gabona 

előállítása több fontos tényező összmükődé- 
setől függ. Л lalaj okszerű megnövelésén, a 
kitűnő vetőmagon, a vetés ápolásán s. t. h. 
kívül az aratás ideje ezek helyes megválasz
tása és az aratási időjárás igen nagy befo
lyással bírnak az aratott gabona minőségére.

Ha azonban a gazda mindezeket szem 
előtt tartva, a gabonát kicsépelve magtárba 
— rakja még mindig — van gondoskodni 
valója. Általánosan ismeretes, hogy a gabona, 
nem mini holt tömeg hever a magtárban 
hanem a külső befolyások íolytán is jelen
tékeny belső változásokat szenved.

Ilyen belső változás az nlóérés. mely 
alkalommal jelentékeny meleg fejlődik és 
vizpán lesz szabaddá, a gabona »megizzad» 
mi alatt azt értjük, hogy az első hetekben 
bizonyos körülmények között a gabona ma
gától megnedvesedm látszik Kzen a gabona 
minőségére hátrányos állapot különböző ese
tekben következik be.

így lehetséges például, hogy a magvak- 
lói elpárologtatott nedvesség vizpára alakjá
ban huzamosabb ideig a garmadában marad; 
ha most a külső levegő erősen lehűl, a gar
mada is lassan lehűl s a vizpára lecsa
pódván. csepp folyó vízzé lesz.

Megtörténhetik ez azonban akkor is, ha 
tavasszal a meleg pára dús levegő a leien 
ál erősen lehűlt garmadára hal. s ezallal 
lehültetvén. nedvességét a garmadára csapja.

Ha ily esetben a garmada magas, az 
egész készlet könnyen megromolhat ha a

I I
I gazda a kedvezőtlen körülményeket idejében 
I lel nem ismeri és a gabona gyors száradá
séi elő nem mozdítja.

tizekből köveikezik, hogy a frissen csé
peli gabonát a magtárba oly vékonyan kell 
elteregelni. amennyire csak lehetséges s azt 
az első betekben lehetőleg gyakran ál kell 
lapátolni, kivált száraz meleg szeles napo
kon, hogy az nedvességét mielőbb elveszítse, 
attól hogy a cséplés utáni első betekben 
miképen kezeltük a gabonát, nagyban függ 
annak velőmagként való használhatósága

Az nlóérés alkalmával — mint emh 
tettem meleg is képződik Ez valószínű- i 
en oxidációnak lulajdonilbaló, mikor mellé
kesen szénsav is keletkezik.

A íölmelegedés annál nagyobb toku.j 
minél nyirkosabb volt a magtárba vitt ga 
hona és minél melegebb volt a levegő a ,

! cséplés utáni betekben.
Noha az oxidáció, föl melegedés és vise- j 

zelpárologtalás főleg a - raktározás utáni 
! első belekben mutatkozik, egészen azonban 
j csillán sem szűnik meg Kísérletek szerint a 
IHH hónapon keresztül szetlős padláson tar- : 
I tolt zab mintegy 720/„-kal több száraz anya-l 
got vesztett mint az. melyet egy elzárt edény-! 

íben tartottak, mert a levegő oxigénje nem 
I férhetett hozzá

Az eddigi tapasztalatok szerint kimond
hatjuk. hogy az ( iidilelt körülmények altat j 

I okozott sulvveszlescg'jk annál nagyobbak, 
minél nedvesebb volt az aratási időjárás; 
és iinnci hamarább került a learatott gabo-j 
na a cséplőgépre és onnan a magtárba. A ; 
sut у veszteség rendes körülmények között j 
egv év alatt búza es rozsnál 3, árpa es :

zabnál Hl/g, hüvelyes magvaknál ü, repeze 
és olajos növényeknél 1 2 — lb°/o

A súly veszteség annál kisebb, minél 
jobban sikerül a gabonát az izzadási idő
szak után a levegőtől védelmezni, azért a 
magtárnak szorosan záró ablakok és altok
kal kell ellátva lenni.

Az ablakok az időjáráshoz képest — 
majd bezárandók, majd kinvitandók, külö
nösen a tavaszi nyirkos meleg levegő — 
mint láttuk — kárt tehet; hideg szeles idő
ben ellenben az ablakok kitárandók, hogy 
ködös, nedves időben az ablakokat zárva 
kell tartani, az önként következik.

Az elmondottak szerint kezelve a ga
bonái a magtárba megmenekedhetik a gaz
da a károsodástól.

SZENTKH DEZSŐ, 
gazdasági szaktanár.

A népesség foglalkozása Mura
közben.

A magyar királyi központi statisztikai
hivatal most adta ki egy terjedelmes kötet
ben az 1900. évi népszámlálás (II. rész) fog
lalkozási csoportosításának tüzetesebb ismer
tetései ti munkából Muraköz népességének 
foglalkozási adatait a következőkben kö
zöljük

1. a) A Csáktornyái járásban összes né
pesség. kereső 2 1 1 87, eltartott 2HM9, együtt 
1282ö A mezőgazdaság és kertészetnél ke
reső 17379, eltartót! l()t> 2 2  Az őstermelés

T  Á R C  Z  A  .

Az arany.
Hajdanában élt Jeruzsálem mellel! kél lesi- 

vél, az idősb aíaiiaszijnak. a liatalabhal pedig .le
állnak hívták. Lakásuk eg* hegyen voll a város | 
mellen és abból éllek a mit az tun berek nekik 
adtak.

Nappal dolgoztak, de nem maguk, hanem a 
szegények számára. Segítettek az embereknek kik 
a nehéz munka súlya alatt izzadlak és elváltak 
tölfik anélkül, hogy béri fogadtak volna el Vi
gasztallak az özvegyeket és árvákat, lg* egymás
tól külön vállán ellöltöllék az egész hetet es csak 
minden szombat este találkoztak és együtt töllol- 
ték el a vasárnapot imádkozással és beszélgetés
sel. —

fcs lejólt hozzájuk az Isten angyala és meg
áldotta őket.

Hétfőn reggel ismét elváltak és elindultak 
ellenkező irányban, az egyik jobbra a másik
balra. , .

így élt a kél testvér számos éven al es min
den héten lejött az Isten angyala és megáldotta 
őket.

Kg* hétfői napon, midőn ismét elindullak 
munkájukra, Afanaszij nagyon bánkódott a felelt, 
Img* el kell válnia lest véré lói úgy, hogy megállt 
az utón és visszanézett az nesc.se után.

Joan  is megállóit és kezét szemei lóié tart
va figyelmesen <'g\ helyre nézeti.

Kzuláii közeledett ezen hely felé, de egy- 
szerer felugiolt és hesyen-völgvön ál futott, mintha 
valamilyen vadállat volna nyomában

Afanaszij nagyon csodálkozott r fölött és 
elment e helyre, hogy megtudja mi okozta öesosé- 
nek e nagv félelmét. Л mikor e helyhez közele
dett, látott valamit a napfényben csillogni. Oda
ment és latja, hogy a fűben egy nagy rakás arany 
fekszik, akárcsak vederrel öntötték volna oda.

Vájjon mi ijesztene meg annyira Joánt és 
miért futott el innen? («ondolta magában Afana
szij az arany nem rejt Mini magában. A bűn az 
emberben van Az arany nyal ugyan lehet rosszat 
cselekedni, de jót is lehel lenni -  hány árvát és 
özvegyei lehet vele ellátni, hány moszlelennek ru
hát adni, hány szegényt és beteget lehel vele meg
segíteni!

Igaz. most is szolgálunk az embereknek, de 
munkánknak csekély az értéke, meri erőnk gyenge, 
de az aranynyal sokkal jobban szolgálhatnánk az 
embereknek.

Afanaszij szerette volna elmondani mindezt 
öcsesénnek, de Joann már messze volt tődé úgy,

hogy Afanaszij hangja már nem hallatszott el hoz
za és olyannak látszott a távolban, mint egy kis
bogár-

Afanaszij levetette felső ruháját és megtöl
tötte arany nyal annyira, amennyire csak tehetett, 
felvette vállára és bevitte a városba. Bement egy 
korcsmába, átadta a korcsmárosnak az aranyat 
és visszament hogy a többit is elhozza. Midőn 
már megvolt az egész kincs, elkezdett telkeket, 
köveket és épitő fát vásárolni és felfogadott mun
kásokat Három házal akart építeni. Kgyet az őz 
vegyek és árvák — egyel a betegek és egyet a 
zarándokok és koldusok számara.

Táléit pedig három Istenfélő agg embert. 
Az egyikre bízta a kórház, a másikra az árvaház, 
a harmadikra pedig a szegények ‘házának felügye
letét.

Maradi még neki három ezer aranya, ebből 
mindegyik öreg embernek ezret adott, hogy segít
senek a szegényeknek. Csakhamar meglelt a h á 
rom ház és lakói dicsérték Afanaszijt mindenért, 
a mit tett.

Oly nagy volt az öröme a felett, hogy nem 
akarta többé elhagyni a várost. He mivel nagyon 
szerette öc sósét, mégis c s a k  elbúcsúzott és elment, 
ügyetlen egy aranyat sem tartott meg a maga szá
mára és ugyanazon ruhában távozott a melyben 
a városba jött.

Amidőn ismét a hegy felé közeledett, az ju
tott eszébe, hogy öcscee talán nem jól gondolta





ban vannak, azt mielébb beküldeni szives-1 

kedjenck, nehogy a lap szétküldésében fen-1 

akadás történjék Tisztelettel
a k i a d ó h i v a t a l

Személyi hir. Gróf Festetics Jenő urö  
Méltósága hosszabb külföldi tartózkodás után 
f. hó 4 -én a délutáni gyorsvonattal Csáktor
nyára érkezett, s innen zalaujvári kastélyá
ba hajtatott.

— Esküvők Berlin Ágoston, helybeli 
kir. járásbirósági aljárásbiró f. ho 7 -én es
küdött örök hűséget Nagykanizsán Králki 
Margit urhölgynek. -  Mráz Jenő Csáktor
nyái kereskedő f. hó 7-én délelőtt fél 1 1 ó. 
vezette ollárhoz Varga Irma kisasszonyt, 
Sehulleg János helybeli vendéglős kedves 
unokáját Az egyházi esketést, melyet szent 
mise előzött meg, a vőlegény testvére. Mráz 
György gutái káplán végezte

— Esküvő- Klein Géza dolni-miholjai 
magánhivatalnok múlt hó 28-án tartotta es
küvőjét Heinrich Karóim kisasszonynyal 
Csáktornyán.

—  Anyakönyvi statisztika A Csáktor
nyái anyakönyvi kerületben a I. év l-ső fe
leben 71 születés, 54- halálozás és 2.4 há- j 
zasságkötés történt.

— Ráczkanizsán Kozma György »a sző-! 
lőfürU-höz czimzett vendéglőjének helyisé
geiben ma, julius l()-én zártkörű lánczviga- 
lom rendeztelik Kezdete délután 4 órakor. 
Beléptidíj: személyenkml (10 fii lér. A tiszta-j 
jövedelem lő százaléka a községi szegény- 
alap javára fordittatik.

— Lopás Szabó Károly varazsdi szü
letésű, salon vári illetőségű egyén m hő 29-én 
a kora reggeli órákban Gutlerrnan Simon | 
zririyikülvárosi lakos szobájának ulcza fe-1 

löli ablakát betörte, s azon keresztül a szó-1 

bába hatolva, egy záratlan szekrényből 109 
korona 4-0 fillér értékű különféle ruhane
műt lopoll el. A csendőrség járőre azonban 
a tolvajt elcsípte és a büntető bíróságnak 
átadta

— Halálozás A Csáktornyái iparosok 
gárdájának egy derék, köztiszteletben álló: 
tagja, Bors István szabómester,ki »Bors bácsi» 
néven volt ismeretes, mull hó 27-én hosszas í 
szenvedés után, éleiének 09-ik évében el 
hunyt. Halálát özvegy nején kívül nagyszá
mú rokonság gyászolja. Temetése június hó,
29-én délután volt. a melyen megjelent az 
ölik. tűzoltó-egyesület zászlajával s zene
karával, s a megboldogult számos tisztelője 
Legyen áldott emléke!

— Az Újság ajándék még soha sem idézeti 
elő a közönségnél olyan elismerési és elragadtalásl 
mint »Az én korlárs'tiin« rziiníí Mikszáth album. 
— Erre vall az ezrekre menő s napról-napra a 
kiadóhivatalhoz érkező buzdító, dicsérő levél, de 
leginkább az az örvendetes tény, hogy az »Újság« 
hoz szegődő. »Az Újság« zászlaja a!á csoportosuló 
uj hívek részére már nem telt a Mikszáth album 
első kiadásából és igy kénytelen volt *Az Újság« 
politikai napilap egy második kiadást rendezni, 
hogy a tömegesen érkező uj előfizetőkkel szemben 
is leróhass» szere telének és hálájának ezt az aján
dékát. — A »Mikszáth Album» második kiadása 
szolgáltatja nekünk a kedves alkalmat, hogy ra- 
tereljiik olvasóink íig\elmét a módjára, mellyel 
ezt az értékesdiszinűvet »Az Újság» előfizetési* 
révén teljesen díjtalanul és könnyű szerrel meg
szerezheti. Fölösleges megjegyeznünk, hogy a «Mik
száth Album» második kiadása akár tartalom, 
akár pazar kiállítás tekintetében teljesen azonos 
az első kiadással és igy minden uj előfizetőnek, a 
ki félévre egyszere tizei elő »Az Újságra,» vagy 
félévi kötelezettséggel akár negyedévenkinh akar 
havonkinl fizet elő, módjában van az előfizetési 
összeg beküldése, után azonnal megkapni ezt a 
gyönyörű ajándékot, mely ékessége â  könyvszek
rénynek, vagy asztalnak, a hová kerül és lel
két gyönyörköd te tó olvasmánya annak, a ki végig 
lapozza.

Esküvő Szalay László helybeli könyv-1 

kőtő tegnap esküdött örök hűséget Schnei- 
tzer Ilonkának.

—  Állategészségügy A földmivelésügyi 
minisztériumához beérkezett hivatalos adatok 
szerint junius hó 26-án Muraköz területén 
4 községben ivarszervi hólyagos kiütés, 2 
községben scrlésorbánc, 9 községben sertés- 
vész volt.

—  Eljegyzéí Weisz Ignácz pécsi keres
kedő jegyeit váltott Meyer Gizella kisaszony- 
uynl Csáktornyán.

—  Előléptetés A cs. és kir. szab. Déli 
vasúti társaság Schwarz Forencz Csáktor
nyái déli vasúti forgalmi hivatalnokot a VII. 
fizetési osztály 3-ik. fokozatába lepletle elő.

— TŰZ. Múlt héten Szászkö községben 
leégett a Hajner féle pajta. A tűz keletkezé
sének oka ismeretlen.

Zeneestely. Sárközi Sándor zene
kara minden hétfőn a Horváth (volt Szei- 
verth) kertben, kedden és szombaton a Gerst- 
uiíitui kávéházban, szerdán a Hencsey kert
ben, csütörtökön és vasárnap a Friedl szál
lodában hangversenyez. Minden második 
szombaton a kereskedelmi kaszinóban.

—  Hová utazik? Ez a kérdés most na
pirendjén van. Egy tapasztalt barátom ezt a 
tanácsot adja: ne feledjen egy palaczkocska 
Maggi Ízesítőt magával vinni, biztosítva van 
akkor, hogy a falun vagy a hegyekben is 
mindig izleles levesei és ételei lesznek, ha
nem nem sokat belőle venni. Maggi Íze
sítője nagyon kiadós, és nem szabad tehál 
elő Ízlelnie, néhány csöpp elegendő. Üres a 
palaczkocska úgy minden jobb kereskedőnél 
utána töltetheti: Kellemes nyaralást!

Köszönetny ilván ítás.
A Csáktornyái önkéntes lüzolló- 

egyesülel, a Csáktornyái iparlestűlel va
lamint mindazok kik felejthetetlen fér
jéin. illelve apám, nagyapánk Bors Isl- 
ván temetésén való megjelenésükkel 
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek 
fogadják es utón is hálás köszönetünket.

Csáktornya 1904. ju! 1.

Bors család

I R O D A L O M .

A világtörténet egvik légről lonelpsebb emléke 
Napóleonnak Oroszországból való visszavonulása. 
Először az ellenségen kelteit álvágnia magái a se 

j regnek, aztán ál kellel! kelni a zajló Berczinán 
' A roppant seregben már csak 2o,(KX) volt a fegy
verfogható ember. A hiti gyönge volt. Fának a 
szomszéd házak gerendáit használták, alapnak sze 
kereket dobtak a lolyóba. Ilyun ingatag hídon ment 
át a világverő sereg. Az oroszoknál is jobban ijesz 
lette a csapatokat Napoleon jelenléte. A hídról a 
nagy sietségben és tolongásban annyian hulltak 
le, hogy hol testei к egész kis szigetté tarlódlak a 
folyóban. A seregnek fele elveszett. А Ю fokot 
érő hidegben némán haladtak tovább. Ló már alig 
volt. Az emberek százával hulltak el uton-utféten, 
az utánuk jövők áttapostak rajtuk. A kik este a 
tűzhöz mentek, elpusztultak a tűz miatt.

Midőn a kozákok nagyon szorították, kiosz
totta hadi pénztárát gárdája gránátosai közt. Mi 
kor biztos helyre érkeztek, visszaadtak mindent, 
nem hiányzott eg\ arany sem. A vén gránátusok 
le te nil lek a hóra meghalni. Л mint meglátták a 
császárt gyors szánján, kenyeret kérlek tőle, de 
nem francziául hogy a szive meg ne szakadjon, 
hanem oroszul: »Papa kleba*. Л császár szomo
rúan rázta fejét: »Nieina kleba.» Nincs kenyér A 
császár, mint Aegyptusban, ismét elhatározta, hogy

elhagyja seregét visszatér Franczia országba. Be 
kellett látnia, hogy Francziorszúg csak addig hó
dol neki, a inig uralma alatt képes tartani egész
Európát.

Napoleon oroszországi hadjáratáról szól a 
Nagy Képes Világtörténet 195. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes félbőrkötésben 10 korona; füzetenkint is kap
ható GO fillérjével. Megjelen minden héten egy fü
zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., 
Ollói ul 18 sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

A »Budapesti Újságírók Egyesülete» segély
alapja javára egy Almanach! ad ki, melyben 100 
magyar író munkája fog megjelenni és 25 neves 
festőművész festményei, mint különálló műméi lék
lelek lesznek a műben. Az Almanach igazán szemet 
és lelket gyönyörködtető nagy alhumaluku disztnű 
lesz. Ara 5 forint. — Megrendelések a Budapesti 
Újságírók Egyesülete Almanachja» kiadóhivatalá
hoz küldendők, Budapest, VII, Káioly-körnt 9.

Nyári vasúti menetrend Csáktornyán.
Érvényes 1904 október hó l-ig

Csáktornyáról indul Nagykanizsa felé:
reggel 4 ó. 49 p gyorsvonat, 
délben 11 ó. 1 2  p. személyvonat, 
délután 4 ó. 05 p. gyorsvonat, 
éjjel 1 0  ó. 15 p személy vonal, 
reggel 5 ó 51 p. vegyesvonal.

Pragerhof felé;
! reggel 6  ó. 1 0  p. személyvonat,
I délután 1 ó. 0 1  p. gyorsvonat, 
j délután 4 ó. 03 p. személyvonal, 
i éjjel 1 ó 09 p. gyorsvonat.

Zágráb felé :
reggel í ó. 41 p. személyvonal,

I délután 4 ó 2 0  p. vegyesvonal,
Varazsdig:

I reggel 6  ó. 15 p. vegyesvonal,
(leiben II ó 44 p. »

i délután 1 ó 2 0  p »
este 1 0  ó 2 0  p. *

Bobára:
1 reggel 6  ó 04 p. személyvonat, 

Zalaegerszegre:
délután i ó. 28 p. vegyesvonal.

Csáktornyára érkezik Nagykanizsa felől

reggel 5 ó. 50 p. szeméi у vonal, 
délután 12 ó. 58 p. gyorsvonat, 
délután 3 ó 40 p. személy vonal, 
este 8  ó 13 p vegyesvonat, 

j éjjel I  ú 06 p gyorsvonat
Pragerhof felöl:

í reggel 4 ó 36 p. gyorsvonat,
! délben 10 ő. 54 p. személyvonal, 
délután 4  ó. 0 2  p gyorsvonat, 
este 9 ő. 55 p. személyvonat.

Varazsd felől:
reggel 4  ó. 18 p. vegyesvonat, 
reggel 5 ő. 38 p. «
déltien 12 ó. 50 p. «
délután 3 ó. 50 p «

Zágrábból:
délelőtt 10 ó. 47 p. vegyesvonat, 
este 9 ó. 45 p személyvonal,

Zalaegerszegről:
délelőtt 8  ó. 40 p. vegyesvonat.

Bobáról:
este 9 ó. 41 p. vegyesvonat.











Egy jó csalódból való Hu

tanonczul
felvétetik ш i_3

Tomka György »as- és fűszer- 
kereskedésében Alsólendván.

JVIíndennemű

női ruhák
g y o re, divatos ee jutányos 
készítését, ú gy  a saját mint 
a megrendelő lakásán, el

vállalja 738

Rtrecbl Lazáme
Csáktornya, Széna tér, Neumann féle ház.

Leányokat női ruha varrására 
és egyéb kézimunkákra tanít.

# # # # # # # # #  
girdeU>«K feWftetnels 

« lap Kiadóhivatalába n.

Egy liatal füszerkereskedő-

segéd, J
ki a magyar, német és honát 
nyelvben jártas, augusztus 1 -én

felvétetik.
Kezdőfizetés : lakás- teljes ellá

tás és 20 korona.
Mielőbbi ajánlatot kér

Ascher R.és Társa
WARAZSDON

Ugyanott egy jó erkölcsű liu 
tanulónak azonnal felvétetik.

Nyomatott Fische l
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