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

Ü nnepnapon.
Fellengő vágyam vedd ma szárnyaidra,

Dalos pacsirta, Isten madara!
Neked a kék ég boltozatja nyitva,
Előtted nincsen ködtakarta titka,

Vidd lelkemet hát fel, utaira.
S mig szárnyad ivén ringatózva rezzen, 
Feltámadásról dalt zengedezzen.

És kék hullámú légen úszva át,
Tőled tanulja égzengö dalát:
Dalos pacsirta, Isten madara!

Készítsd a földet a feltámadásra 
Virágszóró, rilgybontó kikelet.

Tiéd a szívnek első dobbanása,
A dalnak, lángnak első lobbanása,

Ki a tavasznak lelkét leheled 
Fűbetücskéi a teleirt rétnek 
Silrü sorokban mind téged dicsérnek,

Reád mosolyog a bimbóhasadás,
Te vagy az élet, a feltámadás:
Virágszóró, rügy bontó kikelet!

Szüzén rengő keblét a tiszta égnek 
Tűitől ti boldog, édes érzelem;

Kicsorduló csepp nyitja kebelét meg 
S harmathullása rebegö szemének 

Gyöngyökben ül meg szirmon, leve len 
Minden hurmatcsepp az ég tükre itt lenn, 
fíennök nézi magát a boldog Isten,

Kinek kezében élet és halál 
S kit szárnyaló lelkem, ha feltalál:
Túl töl ti boldog édes érzelem!

Hozzád repüljem szárnyain a dal ma,
Égnek, földnek királya, Istenünk,

Kinek halál felett győző hatalma, 
Feltámadást teremtő diadalma 

Kikeletet virágoz fel nekünk.
Mit csak szivéből a föld kisugároz,
Mind feltörekszik trónod zsámolyához.

Szin, illat, hang, lény — mind összhangba lép 
S kórusban zengi hymnusát feléd:
Égnek, földnek Királya, Istenünk!

Szávay Gyula.

N éhány húsvéti népszokásról.
Magasztos ünnep a husvét, a feltáma

dás diadalnapja. Magasztos és régi, régibb, 
mint a kereszténység. Mert apáink még az 
őshazában tanyáztak, hírét sem hallván az 
Üdvözítő boldogító tanának, mikor ők már 
vígan ülték a »tavasz ünnepét.« Örömnapját 
annak, hogy újra kezd virulni a természet, 
újabb istenáldást Ígérvén.

A »tavasz ünnepe« vigasságában és áj- 
tatosságában beleolvadt a keresztény hus- 
vétba. A nép az uj vallás szerint imádko
zott a templomban, ámde otthon ünneplé
sében még most is öntudatlanul követi a 
régi bit hagyományos szokásait. A keresz
ténység felvétele óta lezajlott kilencz évszá

zadon keresztül, mióta nemzetségről nemzet
ségre szálltak az ősi hit eme szokásai, a 
köztudatban nagyrészt veszendőbe ment 
ugyan jelentőségűit, sőt egyik-nrásik helyen 
részben elenyészett a gyakorlat is, úgy, hogy 
bajos volna ezen szokásainkból ősvallásunk 
husvétjét a maga egész mivoltában rekon
struálni.

Tagadhatatlan ősjellegüek azonban már 
azok a babonák, melyek a szentelt vagy 
szenleletlen barkához fűződnek. Némely he
lyen a virágvasárnapot megelőző szombaton 
gyermekünnep a barkaszedés. így Pákán és 
vidékén még nem régen az iskolás gyerme
kek, ha cziczamacza ágakért mentek a kö
zeli erdőbe vagy hegyre, párosán, mesterük 
vezetése alatt, s világi dalokat énekelve ün- 
nepiesen mentek az ágakat vágni. A fiuk 
fekete czukorsüvegből készített csákót tettek 
fejükre, azt telbokrélázlák és felpántlikázták. 
A leányok pedig fehér koszorút viseltek a 
fejükön.

Ennek a szentelt vagy szenteden bar
kának sok jótékony h-«:ást tulajdonit a ba
bona. így használják hasfájás ellen is. Mi
előtt szentelésre viszik, templomba lépés 
előtt sokan nyelnek egy szemel, óvszerül a 
toroktájás ellen. Az ajtófőre szegzett barka 
kiküszöbölte a boszorkányokai, dörgés alkal
mával pedig még most is sokan tüzbe dob
nak egy barkaágat, hogy a villám ne üssön 
a házba.

Többféle pogánykori babonát gyakorol
nak még nagypénteken. Így azt tartja a nép
hit, hogy nagypénteken reggel napfelkelte 
elölt jó a gúnárral és kakassal paprikát 
vagy magyarborsot nyeleim, hogy a szár
nyas nép szaporodjék. Ellenben nem szabad 
nagypénteken ruhát szárogatni, mert akkor 
azon évben bőrt is fognak szárogatni, tudni
illik kárt vallanak a szarvasmarhában. Ha 
nagypénteken reggel pálinkát iszik az em
ber, ha nyáron valahol elalszik is, a kígyó 
nem mászik a szájába. Nem szívesen látja 
azonban a gazda nagypénteken az esőt, 
mert ez nagy szárazságnak az előjele. Sőt 
ha lenne is esőzés abban az évben, az eső 
nem áztatja át rendesen a földet. De a viz- 
tiszteletnek egy maradványa a Szeged, Sza
badka, Bezdán vidékén dívó szokás, hogy a 
leányok nagypénteken egy fűzfa alá men
nek, ott mosakodnak és fésülködnek, mert 
akkor szép hajuk lesz. Dunántúl, Tolna vi
dékén pedig azt tartják, hogy aki nagypén
teken folyóvízben megfürdik, az nem lesz 
beteg abban az esztendőben. Szeplő ellen 
pedig ajánlatos, nagycsütörtökön, mikor el
hallgatnak, s nagyszombaton, mikor újra 
megszólalnak a harangok, hideg vízben meg
mosdani.

Mythikus jelentőségű szokás, mely egé
szen az ó-korba felvihető s a föld minden 
népénél elterjedt: a húsvéti p i r o s  t o j á s .

Bár őseink hiedelme szerint nem az volt a 
fő, hogy az ünnepre tojásokat fessenek, ha
nem hogy ősvallásunk szent növényének: a 
foghagyma, vagy vereshagyma héjával való 
tűzése által megszentelődjenek s titkos erőt 
nyerjenek. Sok helyütt a nép csakugyan 
még ma is vereshagymahéjja! színesíti a 
húsvéti tojásokat. Ezeket a színes tojásokat 
gondosan elteszik, mert sok mindenre jók. 
Tűzvészkor a lángba dobják, csillapítás és 
a szél megfordítása végett Erdőn azokba a 
fákba teszik, melyekbe a méhkasokat elhe
lyezték, hogy a rajzás annál jobban sike
rüljön. A csibéket is azzal etetik, hogy meg
nőve annál jobban tojjanak. Midőn a nyáj
ban és házi állatokban, különösen a juhok 
közt marhavész pusztít, összetörik és az is
tállóban és akolban szétszórják a darabjait, 
a nyájat pedig a tojás héjával s foghagy
mával füstölik. Manapság, igaz, mégis már 
inkább bízunk az állatorvosban és a dezin- 
fekezióban. De akad még gyermekleien nő, 
vagy akinek gyermekei csecsemő korukban 
meghaltak, s a piros tojásba veti reményét 
a f)vő áldása iránt.

Egy ősrégi vonatkozású gyermekjáték, 
a piros tojásokkal való »ezoknyázás« már 
lassanként teledésbe kezd menni. Ennek a 
játéknak, mely abból áll, hogy a két játszó
társ kiki a maga tojását hegyével a mási
kéhoz gyengén ülögeti, mig az egyik betöri, 
s a törött tojás a győzőé lesz, ennek a já
téknak hajdan országosan egy napja volt, a 
husvét másodnapja. Annyira ismert idő volt 
n »tojás ütésének napja,« hogy régi Írások 
is utána vannak keltezve.

Némely vidéken még most is tartja 
magát a húsvéti tojással való m á t k á z á s 
és k o m á z á s .  Fiú fiúnak, leány leánynak, 
kit mátkájának (komájának) tartatni óhajt, 
ad vagy küld egy himes tojást, keltőt kapván 
viszonzásul, ha a mátkaságot elfogadják.

A Z rinyi-em lék ügye.

A lefolyt héten ismét több szép s meg
ható jelével találkoztunk a Zrinyi-emlék moz
galma iránt tanúsított meleg érdeklődésnek. 
Első sorban is a nagy-kanizsaiakról kell meg
emlékeznünk, a kik tisztelt földink, Oszter- 
hueber László királyi itélőtáblabiró gyűjtő- 
ivén 52 koronát írtak alá a mi hazafias és 
kegyeletes ügyünk czéljaira. Köszönjük Osz- 
terhueber László kir. táblabiró urnák, hogy 
szülővidékének hazafias mozgalma iránt ér
deklődik s hogy szives volt táradozni a 
muraköziek jó hírneve érdekében, kik a nagy 
költő s hadvezér emlékének óhajtanak méltó 
obeliszket állítani. Fogadják a nagy-kanizsai 
adakozók is szives figyelmükért és adomá
nyukért a muraköziek hálás köszönetét!



Örömmel jelentjük, hogy vidékünk több 
községében t. lelkészeink, jegyzőink s taní
tóink buzdítása folytán megmozdult a nép 
és a legnagyobb készséggel adakozik a Zri- 
nyi-emlék költségeihez. Hogy a Muraköz kö
zönségében mennyire megvan az érdeklődés 
és áldozatkészség a hazafias mozgalmak 
iránt, mi sem bizonyítja jobban mint az, 
hogy nemcsak az úri közönség és polgár
ság, hanem a nép maga is jő lapunk szer
kesztőjéhez s önként ajánlja fel koronáját 
s fillérjét a Zrinyi-emlékre. Több vidéki taní
tónk jelenti,hogy az ártatlan kis tanulók is fel
ajánlották krajczáraikat a nemes czélra. A 
vendvidékről is kaptunk adományokat. Di
cséretre méltó, hogy vend vidéki t. szomszé
daink is érdeklődnek a mi hazafias mozgal
maink iránt.

A mikor ilyen szép jeleivel találkozunk 
a hazafiságnak és a nemes czél iránti ál
dozatkészségnek. akkor a nagy magyar nem
zet büszke lehet a Zrínyiek ősi földjének 
lakóira. E tények igaz és őszinte jelei annak, 
hogy Muraköz rögeinek ősi lakóiból még 
uem halt ki a hazaszeretet érzése s hogy 
bármikor szüksége volna a hazának reájuk, 
készen állanak annak érdekében közremű
ködni, érette áldozatot hozni és a haza ér
dekéért síkra szállani.

S ha majd ott fog állani a Csáktornyái 
Zrinyi-téren a muraköziek adakozásából s 
a muraköziek gyűjtéséből felállított díszes 
emlékoszlop, legyen az örök időkön át hir
detője a nagy költő s hadvezér emlékén s 
dicsőségén kívül, egyúttal a muraköziek pél
dás hazaszeretetének!

Mivel az adakozásban várakozáson fe
lül sokan vesznek részt, nem külön levele
zési lapokon fogjuk nyugtatni a begyült ado
mányokat, — mint jeleztük — hanem a 
gyűjtés befejezésekor külön kinyomatjuk a 
Zrinyi-emlék felállitóinak nevét s minden
kinek külön megküldjük az adakozók egész 
névsorát. E végből kérjük a t. gyűjtőket, 
hogy minden adakozó nevét, foglalkozását 
és lakhelyét olvasható Írással legyenek szí
vesek kiírni.

Ötödik kimutatás.
Oroszváry Gyula ügyvéd N.-Kanizsa 2 k. 
Oszterhuber László kir. táblabiró » 10 k.
Dr. Bentzik Ferencz ügyvéd » 2 k.

T Á R c  z A.

A z üveggyártásról.
Irta: T ihany i L a jos  (Rácz-Kanizsa).

(Vége.)

A csiszolóműhely pár lépésnyi távolságban 
az előbbitől van. A hogy belépünk, figyelmünket 
tüstént leköti a két oldalt sorban elhelyezett s 
fülsértő zajjal forgásban levő kőkerekek, melyeket 
szijj által, a gépházból csöveken áteresztett gőz 
hajt. A gépház a felső és alsó részen levő csi
szoló-műhely közepén van elhelyezve, hogy igy a 
kétosztályu csiszoló-műhely kerekeit gőzerővel el
látni képes legyen.

Minden egyes kerék mellett találunk 1 mes
tert, 4 —6 segédet és 2 —3 tanonczot, mely utób
biak felszabadulási ideje 3—5 év múlva történik. 
A csiszolók kifejteit szakértelme és ügyessége te
remti a legszebb s becses üvegnemüt, mely ipar- 
piaczunkat a külföld előtt emeli.

A kész csiszolt, préselt, festett s világításhoz 
való üveg az osztályozó raktárba kerül s ott át
vizsgálás után be lesz osztva a megrendelők sze
rint. a hibás, selejtes vagy tört üveg ismét olvasz
tás végett, arra használt ládákba dobatik Azüveg- 
nemü mindegyikének van külön raktára; van: csi
szolt, prés, világításhoz való, opál cilinder és kü-
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Bölcs Sándor ny. tb. főszolgabíró 
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Összesen 89 k.
Lapunk m. számának kimutatása 491 k. 80 f. 
Az eddigi gyűjtés eredménye 580 k. 80 f.

A további gyűjtés eredményét lapunk 
jövő számában fogjuk folytatólag közölni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XV11I. 

évfolyam második negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhiva ta l.
—  A feltámadás ünnepén lapunk min

den t. olvasójának, előfizetőjének, támogató

zönséges kész-üveg számára raktár, összesen 5. 
A raktárakban találkozunk az elintéző és felügyelő 
tiszttel, a raktárnokkal, ki az ott munkálkodó, kö
tözéssel s pakolással foglalkozó egyénekre felügyel. 
Reá van bízva a raktárban levő anyag és rendel- 
mények elintézése.

Végül a kész productuinból, a palaczkok és 
poharak egy része hitelesítés alá kerül. A hitele
sítés az edényeknek vízzel való megmérésével, töl
tésével, a mérték jelzésével történik. Kzt asszo
nyok, leányok az erre kinevezett hivatalnok ellen
őrzése és felülvizsgálása mellett végzik. A sok 
kézen s vizsgáláson keresztül ment üveg beje
gyezve, elszámolva, bekötés és csomagolás alá jut 
s a vasútra szállittatik, mely azt a szélrózsa min
den irányában rendeltetési helyére szétviszi.

Nézzük meg még az üveg préselését. — A 
préselésnél az üvegmunkás az üvegfuvó-pipa he
lyébe egészen más eszközre szorul. Itt már egész 
egyenesre vont rúd segélyével lesz az üveganyag 
szedve a fazékból a formába, mely üvegadag nagy 
vasollóval elvágva, helyeztetik az e czélra szánt 
vas formába, melyhez egy gépezet van embererőre 
alkalmazva. A gép — melynek felső részében a 
formaüveghez hasonló vastömb van elhelyezve — 
működésbe hozva az alsó üvegforina összes réte
geiben a belehelyezett üveganyagot szétnyomja. 
Az e fajtájú üveggel való további bánásmód ha
sonló az előbbenihez, vagyis az üvegfúvóknál em
lített s kifejlett eljárási módhoz.

A világításhoz tartozó üvegnemüek szintén

jának s munkatársának boldog ünnepeket 
kívánunk! Legyen husvét napján minden 
házban öröm, egészség, megelégedés, boldog
ság és erősítse meg e nap minden halandó 
lelkében a feltámadás és örökélet vigasztaló 
reményét!

—  Virágvasárnapja. A keresztény világ 
egyik legszebb ünnepét, virágvasárnapját a 
szokott módon ülte meg m. hó 31-én váro
sunk katholikus lakossága. A templomban 
fényes istentisztelet tartatott, a melyen nagy 
számban jelentek meg a hívek. A szeles, hi
deg idő sem tartotta vissza az embereket a 
lemplomjárástól.

—  A . nagyheti ájtatosságok a keresz
tény hívőknek igen nagyszámú részvételével 
folytak le a nagyhéten. Nagycsülörtökön d. 
e. 9 órakor szent-mise tartatolt a plébánia 
templomban. Nagypénteken 9 órakor ünne
pélyes istenitisztelet volt, mely alatt elhe
lyeztetett a templom egyik fülkéjében fel
állított s gazdagon díszített szent sírra az 
oltári szentség. Nagyszombalon reggel 8 óra
kor tűz és vizszentelés volt, utánna ünne
pélyes istenitisztel2t, délután fi órakor pedig 
a nagyhét magasztos szertarlásait a Feltá
madás ünnepe fejezte be.

—  Névváltoztatás. Rosen féld Arthur 
mura-szerdahelyi lakos nevének »Révészére 
való álváltoztatását a belügyminiszter meg
engedte.

—  Köszönetnyilvánítás. Légrád község 
tek. elöljárósága a Muraközi Tanitókörnek 
a Tanilók Házánál leteendő alapítványa gya
rapításához 10 koronával járult. Fogadja 
ezen becses adományáért a kör nevében 
hálás köszönetemet. — Csáktornyán, 1901. 
április 3-án. Mencsey Károly elnök.

—  Szövőgyár Csáktornyán. E hó 1-én 
Csáktornyán értekezletre jött össze a városi 
képviselő-testület, hogy a Csáktornyán fel
állítandó szövőgyár ügyében tanácskozzék. 
Egy részvénylársulat van ugyanis alakulóban, 
mely 400 szövőszékkel gyárat óhajt felállí
tani Csáktornyán, ha a város is segíti őt 
ezen tervének megvalósításában, ügy hall
juk, hogy a város a részvénytársulat képvi
selőjének ingyen helyet (a tanítóképző-inté
zet és Búzás külváros közötti földekből 10 
holdat) és egyéb hozzájárulást ajánlott fel. 
Mindenesetre figyelemre méltónak, sőt a vá-

a hutában készülnek. Ezek előállítására külön 
helyiségek szolgálnak, u. rn.: marató, előnyomda 
és festőműhely.

Az előnyoindában leányok dolgoznak, ezek 
ragasztják fel a kész üvegnemüekre az előirt min
tákat; a mintáktól szabadon maradó helyek lesz
nek kimarva, a melyek pedig fedve vannak, azok 
tisztán visszamaradnak; ekként a minták ki fog
nak válni. A marató szer flórsav.

A festőműhelyben férfiak dolgoznak. Ezek 
festik a lámpákat és lámpa-ernyőket, egyszóval 
az üvegekre a kívánt festést eszközük.

A táblaüveg Uj-Anlalvölgy tőszomszédságá
ban, a kokovai üveggyárban készül. Készítési módja 
a következő: az üveganyag befogadására egy me- 
dencze szolgál, az előbbi üvegminőség készítésénél 
használatba vett több fazék helyett. Az üvegfúvás 
hasonló az előbbihez, csakhogy az üvegfuvó-pipa 
háromszor akkora, mint az előbbinél használt. Az 
üveganyag szintén vasformába fujatik s azután 
vágva lesz azon melegibe és erre szánt henger- 
gépezeten megy keresztül, hogy egyenlő vastagsá
got biztosítson; ez a művelet valóban hasonlít a 
mángorláshoz. A kis kocsiknál, melyek kéznél van
nak, az üvegtábla levágatik és egyetemben a ko
csival a hiilőkemenczébe lolatik. 14—16 órai hű
tés után a vágóterembe jut, a hol kellő méret sze
rint nagy gyémánttal fel lesz vágva.



ros és vidék érdekében nagy horderejűnek 
találjuk a tervet, s épen ebből az okból 
helyeseljük, ha a város közönsége anyagi 
erejének számbavétele mellett mindent el
követ, hogy ezen nagy iparvállalatnak lehe
tővé tegye a gyár felállítását. Megjegyezzük, 
hogy a gyár kezdetben napoként 300, ké
sőbb 600 munkással vezetné üzemét.

—  Halálozások. Králl Mátyás Csáktor
nyái kovácsmester Pozsonyban, életének 55-ik 
évében elhunyt. — Kemény Jákó ügyvédi 
Írnoknak kis Jóska fia 21/* éves korában 
Csáktornyán elhunyt. Áldás poraikon!

- -  Előléptetés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi minister Paksy Győzőt, a Csáktornyái 
áll tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájának 
tanítóját, ki szolgálattételre a hevesmegyei 
kir. tanfelügyelőséghez van beosztva, jelen 
munkakörének megtartása mellett képszelei 
segédtanárrá léptette elő.

—  A Csáktornyái harangok. A Csák
tornyái szent-ferencziek templomának egyik 
harangja megrepedt. A zárda érdemteljes 
vezetője ebből az alkalomból, de régi óha
jához képest is két uj harangot öntet. A 
megrepedt 8 mázsás harang anyagának lei- 
használásával egy uj, mintegy 21 mázsás 
nagyharangot öntet, a mostani 12 mázsás 
nagyharang második harang lesz, a harma
dik marad a régi, mig a kis harangot az 
összhang miatt szintén nagyobb haranggá 
öntik. A megrepedt harangot már levették 
a toronyból. A harangöntőgyár alkalmazottja 
megvizsgálta a többi harangot, hogy az ön
tésnél figyelemmel lehessenek a kellő össz
hangra. Az öntés költségeinek egy részét az 
»Unió katholika« társulat fogja fizetni, mely
nél a harang biztosítva volt, mig a költsé
gek nagyobb része (mintegy 4000 kor.) a 
zárdát fogja terhelni. Megemlítjük, hogy Hor
váth Lajos zárdafőnök az uj nagyharangot 
még nagyobbra (25 mázsára) akarta öntetni, 
ebben az esetben azonban az összes haran
gokat ál kelleti volna alakíttatni az össz
hang miatt. Az eddigi harangok összhangja 
C-dur volt, az uj harangok más hangnem
ben fogják dicsőíteni az Ég és Föld Urát. 
A zárdafőnök ur az uj harangok által igen 
szép emléket biztosított magának s a hívők 
elismerését és háláját érdemelte ki.

—  Halálozás. Lapunk zártakor értesü
lünk azon szomorú hírről, hogy Gadó Má
tyás légrádi plébános tegnap elhunyt. Teme
tése husvét hétfőjén d. u. 4 órakor lesz.

—  A virágvasárnapi vásár városunkban 
f. hó 1-én nem a legjobb eredménynyel folyt 
le, különösen a belső vásáron volt csekély 
a közönség. A marhavásáron már nagyobb 
élénkség volt tapasztalható. Felhajtatolt kö
rülbelül 3000 drb állat, ebből elkelt 600.

K ö z g a z d a s á g .

A szőlő betegségei.
A sok pénzen, nagy áldozatokkal és nagy 

munkával újratelepített homoki szőlők betegségei 
sokszor teszik kétessé a gazda jövedelmét.

Különösen két betegség van, a szőlőpenész 
(peronoszpora) és a lisztharmat (oidium), amely 
a szőlősgazdáknak sok kárt okoz. — A pero- 
noszpóra leginkább a szőlő levelét, az oidium a 
levelet is, a vesszőt is, de különösen a szőlő bo
gyóját támadja meg. Akármelyik legyen úrrá sző
lőnkben a két betegség közül, tönkre teszi ter
mésünket. — sőt a jövő év termésére is rossz 
befolyással van.

Ezer szerencse, hogy a betegségek ellen a 
gondos és ügyes gazda védekezni tud. Minden sző
lősgazda igyekezzen ezt a védekezést megtanulni.

És ha megtanulta ne hagyja abba.
Az elmúlt esztendőben sok százezer forint 

kárt szenvedtek nagy vidékeken a gazdák azért,

mert nem védekeztek sem a peronoszpóra sem 
az oidium ellen. — Hanyagok voltak, elbizakod
tak, különösen a peronoszpórával szemben, amely 
2—3 éven át csak igen gyengén jelentkezett. Az 
elmúlt esztendőben azonban óriási mértékben lé
pett fel s a hanyag gazdákat, akik a védekezést 
elbizakodva elmulasztották, óriásilag megkáro
sította.

Tanuljanak a múlt óv káraiból és az idei 
évben teljes erővel, az egész országban minden 
gazda védekezzen a betegségek ellen.

A legjobb védekező anyagok, amelyeket min
den tanulatlan kisgazda, vinczellér is használhat 
teljes sikerrel, a dr. Aschenbrandt-féle porok, a- 
melyek már egész Magyarországon elterjedtek.

A peronoszpóra ellen kitűnő szer a dr. 
Aschenbrandt-fée »bordói por.«

Az oidium ellen kitűnő hatású a dr. Aschen
brandt-féle »rézkénpor,«

beírjuk, hogy e két kitűnő szerrel hogyan 
védhetjük meg szőleinket a betegségek ellen.

*
A peronoszpóra (szőlőpenész) ellen három

szor kell permetezni, hogy a bajt egész biztosan 
megelőzzük, — még pedig be kell permetezni a 
szőlő egész lombját.

Április végén, junius hó közepén és juliüs 
hó közepén (esetleg augusztus hóban) perme
tezzünk.

A dr. Aschenbrandt-féle bordói por előnyeit 
minden más szer, különösen a rézgálicz fölött, a 
következőkben ismerteti Linhart György, a ma
gyar-óvári gazdasági akadémia tudós tanára, aki 
kétévi gondos kísérlet után irta a következőket:

*1. Az oldatot elkészíteni igen könnyen s 
nagyon rövid idő alatt lehet.

2. Az oldat erősen alkalikus hatású s véle 
a lomb gyenge leveleit még ügyetlen munkás 
sem képes leperzselni.

3. Az oldat kitünően tapad s olyan esők, 
a melyek a közönséges rézgáliczkeveréket ok
vetlenül lemossák, nem képesek a zöld részek
ről lemosni.

4. Ha az oldat nem lesz a permetezésnél 
elhasználva, a megmaradt mennyiséget egy be
dugaszolható hordóban huzamos ideig eltart
hatjuk a nélkül, hogy az állás ártana az ol
datnak.«

A tudós tanár urnák ezen véleménye be
igazoltatott sok ezer magyar szőlősgazdánál, akik 
a port már használták és a jövőben is állandóan 
használni fogják.

A dr. Aschenbrandt-féle »bordói porból« egy 
hektoliter vízre adunk az első permetezéshez 
l — l 1/, kg.-ot, a második és harmadik permete
zéshez 1 */t —2 kg.-ot. Elfogy az első permetezés
nél egy kát holdra 4 hl. oldat, a második és har
madik permetezéshez 6 hl. oldat, kell tehát egy 
évben egy kát. hold szőlőre körülbelül 22  kg. bor
dói por, a minek ára á kg, 76 fillér, vagyis egy 
hold szőlő permetezése, eltekintve egyéb előnytől, 
5 — 6 koronával kerül kevesebbe, mintha közön
séges rézgálicz és mészkeveréket használunk.

A permetező oldatot a »bordói porral« igen 
egyszerűen készíthetjük el.

Lemérünk a porból annyi kg.-ot, a hány 
kg.-ot óhajtunk egy hl. vízhez adni. 1 — l 1/« — 2 
kg.-ot.

Azután veszünk egy kádat, melybe 40 liter 
vizet öntünk.

Ezt a 40 liter vizet folytonosan keverjük 
egy nyirfasepriivel vagy karóval.

A már előbb lemért »bordói port« egy kö
zönséges konyhaszilába öntjük és a viz folytonos 
keverése közben szépen lassan, a szitát a kád 
széléhez ütögelve (nem sietve és nyomkodva) bele
szitáljuk a kádban levő 40 liter vízbe.

így a bordói por teljesen és tökéletesen fel
olvad. Ezután ugyancsak keverés közben, még 
60 liter vizet öntünk a kádba, amikor kész lesz 
1 hl. oldat.

A bordói port okvetlenül szilálni kell a víz
be, lisztszitán, amit a konyhában használnak.

A permetező lének ilyetén pontos előkészí
tése alig öt percznyi időt vesz igénybe. Az elké
szített lé kissé zavaros halvány kék szinü és egye
nesen a permetező gépekbe önthető. Mielőtt azon
ban a lét a gépbe öntjük, kavarjuk fel mindig jól.

A »bordói-por» soha sem dugitja be a per
metező gépet és 10  perez alatt reá szárad a le
vélre, úgy hogy az eső nem mossa le.

Mindenki, aki port rendel, kap használati 
utasítást is, ami benne van a port tartalmazó 
zsákban.

Az oidium (lisztharmat) biztos ellenszere a 
dr. Aschenbrandt-féle »rézkénpor.«

Ahol már volt oidium, ott legalább kétszer 
kell poroznunk. Még pedig április hó végén, junius 
hó végén, esetleg julius hó elején, ha pedig a baj 
fellép harmadszor is.

A rézkénporl fujtatókkal por alakjában jut
tatjuk a szőlőtőkére.

A »rézkénport« nagyon finoman kell fújtatni. 
Kétszeri porozáshoz kell 8 — 12 kg. kát. holdan
ként, háromszori porozáshoz 12— 15 kg.

Ahol nem volt oidium, vigyázzanak a ter
melők és gondoskodjanak előre védekezési anyagról.

Amint a baj fellép, rögtön porozzák be az 
összes bogyókat.

A rézkénpor nem csak óvszer, hanem meg 
is gyógyítja a kevéssé megtámadott fürtöket.

A rézkénpor finomabban oszlik el, kevesebb 
fogy el belőle, mint a tiszta kénporból és bizto
sabban hat. Nem büdösiti úgy el a mustot, mint 
a tiszta kénpor és igy a szüret értékét a biztos 
védekezés daczára sem csökkenti.

** *
Egy érdekes könyvecske jelent meg, amely 

népszerű módon tanítja ki a szőlősgazdákat arra, 
hogy hogyan kell védekezni a szőlő peronoszpóra 
és oidium betegsége ellen.

Ezt a könyvecskét, amiben benne van 400 
tanult szőlősgazdának a leirt tapasztalata a véde 
kező szerekről, ingyen küldik szét azoknak, akik 
egy levelezőlapon kérik, akár a »Borászati Lapok« 
kiadóhivatalától (Budapest, Köztelek), akár a »Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezetétől« (Budapest, Al- 
kotmány-uteza 31. sz.)

K öszvény és rheuraa.
A legelterjedtebb betegségek egyike a rheuma éa a 

köszvény csak egy bizonyos neme annak. A rheuma több 
Ízületet támad meg egyszerre, mig a köszvény előszeretettel 
fészkel egy helyben. Mind a két betegség könnyen kezelhető 
a vér leghatalmasabb megújító szerével, a Pink-Iabdacsok- 
kal, mint a következő levél bizonyítja, amelyet Ichle Félix 
serfőző úrtól Weiler-Schwabenből (Bajorország) kaptunk.

Ichle Félix ur, egy fénykép után.
»Gyakran megtámadott a köszvény, Írja. Nincs az a 

kenőcs, amelyet még nem használtam volna. Sok minden 
hatás nélkül maradt és egyetlen egy sem bírt meggyógyítani. 
Ezenkívül sok port szedtem, amelyek nekem nemcsak eny
hülést nem hoztak, hanem ezeefelül még gyomorbajt. is 
okoztak. A rohamok makacsságát tekintve és miután aPink- 
labdacsokról hallottam beszélni, attól való félelmemben, hogy 
ismét hónapokon át kell az ágyat őriznem, elhatároztam, 
hogy még ezen szert is megpróbálom. 3 dobozzal vettem 
belőlük és rohamaim ezúttal gyorsan elmúltak és csak ke
veset kellett tőlük szenvednem. Ezenfelül az ön labdacsai 
gyomromnak nagyon jót tettek. Most egészséges étvágyam 
van és nagyon könnyen emésztek.«

Ichle ur kétféle vonatkozásban volt jól inspirálva, a 
midőn a Pink-labdacsokat használta; köszvényrohamaiból 
kigyógyult és ezenkívül gyomorfájása eltávolittatott.

Rheuma- és köszvénvben szenvedők ezért ne halasz- 
szátok el a Pink-labdacsok vételét, ha bajotok gyógyításában 
eredményt akartok látni. Ezek hasonlóképen nagyon hatá
sosak vérszegénység, sápkór, neurasthenia, általános gyen
geségnél úgy férfiaknál mint nőknél, angolkórnál, Vitus- 
táncznál a gyermekeknél és mindennemű tulerőltetésnél.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magvarország főraktárában TÖRÖ K JÓ Z S E F  g y ó g y s ze ré *  *  
n é l, (B u d a p e s t , K i r i ly -u t c z a  iá.) i frt 75  k ré rt d o b o z o n 
k é n t, v ag y 9  frtért 6 d o b o z o n k é n t.
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S ve pošiljke se tiőuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F ie c h e l  Filipova, ^  horvatekora i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljau. Izlazi svaki tijeden jedenkrat 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 Šparkasse« -Medjimurske Šparkasse«, »šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Vuzem.
Radujmo se Alleluja!

Poslije tužnih i žalostnih dnevov, koji 
su nas opominali na muke prvoga mučeni
ka ovoga svieta, došel nam je eto Vuzem, 
vesel i radosten den za svakoga krščanika.

Po cielom krščanjskom svietu čuje se 
veseli alleluja, ar je na taj den od mrtvih 
gori stal On, koji je nadvladal pekel i svo- 
jom nam smrljum otprl nebeška vrata. Pa 
makar je lomu vre prešlo devetnajsto Ijet, 
to itak taj den krščani na isti način i istim 
veseljem svetkujeju.

Kad je Kristuš vumerl na križu, tielo 
su Njegovo položili vu grob, a duša Njego
va rasviétljena svetlostjum dike nebeške 
došla je vu pretpekel. Duše pravičnih su se 
jako razveselile, koje su bile vu limbušu. 1 
sam se je Zveličitelj jako obraduval, kad je 
tu našel na milijone dušah kojim je muka i 
smrt Njegova otprla vrata nebeška. Eto, vezda 
je nastala velika radost na nebesima, ar je Jezuš 
pokehdobje vumrl na Golgoti, sada svakoj duši 
batrivitelj i srečitelj.Kam goddojde presveta du
ša Njegova, svikam donaša mir, sreču i radost 
kaokad dohaja prijatelj na koga se je dugo i 
dugo čekalo. A i sama duša Jezušova je 
sada, kad je pretrpita svu muku puna ra
dosti i veselja.

Najenkrat duša Jezušova ostavlja pret

pekel, sprevadja ju izebrana četa pravičnih 
dušah. Vu nočnoj tišini dohaja k grobu blizu 
golgote. Grob je zaprt, ali kroz kamen, koji 
je ležal na grobu dohaja duša k presvetom 
tielu i združi se s tielom te preliep i pre
obražen se staja Jezuš Kristuš iz groba.

Zveličitel se jako raduje! Presveto Nje
govo tielo je preobraženo i naplačeno za 
sve muke, koje je pretrpelo. Ostala su Mu 
znamenja na rukah i nogah i na prsima na 
strani i te se rane svetiju kak drago kamé- 
nje. Svaka kotriga vu tielu Kristušovom do- 
bivlje nagradu i diku za završene službe i 
pretrpljene muke: oči za dobrotu, kojom su 
gledale grčšnike, noge, koje su hodale iska- 
juč griešnike i ruke, koje su blagoslivlale i 
delile dobroCinstva.

Kad je Jezuš gori stal od mrtvih, najprije 
se je pokazal svojoj predobroj materi, materi 
žalostnoj. da ju obatrivii njenoj žalosti napravi 
kraj. Žalostna moli se ona vu svojoj hižici; 
jošje žalošču napanjeno i mečom ranjeno srce. 
Navék joj se pred očmi pokažuje, kaj je gle
dala zadnje dneve; posluša strašni krič po- 
kvarenoga, puka »Bazpni ga, razpni ga!»Vidi 
ga pri Pilatušu svega izmrcvarenoga trnjem 
okrunjenoga, srela ga, gde ide na golgotu no
seči križ, čuje kak ga pribijaju na križ, vidi 
ga visečega na križu; posluša zadnje Njego
ve rieči. To joj je navék bilo pred očmi.

Sad se iznenada pokaže Jezuš, pristupi

k njoj odičen i preobražen Da, to je on! 
to je Jezuš! on živi! On je od mrtvih gori 
stal, kak je i sam rekel. Jezuš ju pozdrav
lja a ona se raduje s njim. O kolika je ra
dost onda napunila njenu dušu! Kak je predi 
bila njena žalost velika kak morje, tak je 
sada velika radost i blaženstvo, kojega se 
vživa i koja neče nigdir zmenjkati.

Radujmo se i mi s Jezušom diki Njeg- 
voj! Hudujemo se s Marijom! Radujmo se ne 
samo zato kaj se je zvršilo delo našega 
Zveličenja, nego radujmo se mnogo više zato. 
ar su za Zveličitelja a i presvetu mater Nje
gova minule se muke i žalosti a zajedno od- 
lučimo,daib više nebudemo bantuvali griehima.

Nam je zlo, nas preganjajo svakojačke 
krivice i nevolje, hudi ljudi nam svojim ne
opranim jezikom jemljeju poštenje i obraz 
blatiju. Ali niknj zato, ne bantujmo svoje 
srce srditošču i ne fantimo se! Kad nam 
bude zlo obrnimo svoje oči na raspelo pak 
se malo zamislimo Ugledajrno se vu Njego
ve trude i muke, vu Njegovo poniženje, da 
nam bude ležeše iti po njegovom putu. koji 
vodi k istini i pravici. Jest, On je mnogo 
pretrpel zaradi našega gréha pak i islu 
smrt, ali zato je Njegovim goristajanjem 
gori stala i vu srca ljudska se posadila Nje
gova Božja ljubav i vera, koja bude trajala, 
dok bude svieta i vieka.

Pak, kad je Jezušovim goristajanjem

Z A B A V A

Stvaran je svieta.
Znate draga dieca, nekaj sam i za vas 

naSel, jer kad pišem za zabavu medjimurs- 
komu puku po koju šalnu, onda večinom 
na diecu zaboravim, pak onda pripoviest, 
koja mi iz pera izleti, dieca niti neču čteti, 
jer je tak priredjena, da ju mozbit niti na 
toliko nebi razmela a da bi je zanimala, i 
zato onda niti »Murakoza« nečitaju, ili ako 
ga i čitaju, jer ih je dedek zaprosil, da mu 
pročitaju pripovest »medjimurskog ladjara,« 
tak onda to tak čitaju, da niti nemisle na 
ono kaj čitaju, jer ih nezanima, — još toj 
pripoviesti nisu dorasli — več samo onak 
odčitaju, kakti mašina, samo da prosečemu 
starcu zadovole i da se brže bolje namet- 
nutoga im trha se rieše.

Ali sad sam si mislil, da jednoga ar- 
kuša na godinu slobodno i za diecu — koja 
znadu Citati — zpišem, pak kak su dieca 
početak naraštaja i kak diecom počimlje ži
vot, tak ču i za nje početkom svieta sko
vati priličenu pripoviest, koju ako budu paz
ljivo čitali, nebude im žal.

Kad je anda gospodin Bog pričel stva- 
rati sviet onak po redu, kak ste se to u

školi učili, te je došel peti dan stvaranja 
svieta, kada je naime stvoril u vodu ribe 
a u zrak ptice, onda je ovim posliednjim 
dal capice za skakati i kreluti za leteli, a 
kljuneke za jesti — ali i za popevati.

I sad su sve te ptice okolo svemogu- 
čega i predobroga otca Stvoritelja tu stale 
te su svojimi tačicami okolo capkale, kre- 
lutmi perhentale a kljuniči tenko i debelo, 
kak je to koja razmela, pievajuč su slavile 
zmožnost nedosežnog začetnika svega na 
ovom svietu.

Dobri Bog, koj je tu svoju pernatu 
družinu zadovoljno gledal, kak to okolo 
njega capkaju, perhenču i kakti za vadlingu 
pievaju njegovu slavu, koj bolje taj bolje, 
pak kad su se več posve blizu njega pričeli 
natiskavati i iz same ljubavi prama njemu 
se u njega brusiti te svojimi kljuneki kušu- 
vati, onda se je svemoguči predobri otac 
radostno nasmejal i rekel: »No čekajte, kad 
vi mene toliko ljubite, hoču vam jedno malo 
veselje načiniti, s kojim budete zado
voljni.« —

Gospodin Bog je odprl svojega ormara, 
vzel je iz njega razne farbe i kefice za ma- 
lati, te je u zdeličkah pričel priredjuvali 
iarbe, svaku u drugoj zdelički, i kad je on
da s farbami bil gotov pričel je keficami 
perje veselih ptičicah okolo sebe malati. Go-

lub je došel te je dobil na vrat plavu farbu 
a drugod po tielu šivu, zatim je doskakal 
kanalec i jer je gospodin Bog baš šalicu sa 
žutom farbom u ruki držal, samo ga je u 
istu namočenom keficom po hrbtu kriliina 
i po trbuhu potegnul i eto ti — kanalec 
je poslal kakti kuruzni žganec. Za njim je 
dobežala pastoričica te je svojim repekom 
kakti na poklon pristojno zmigala; i ona je 
dobila šivu farbu a k lomu je dobila jedan 
črni i jedan bieli Sirih preko cieloga tiela 
te je veselo dalje odskakala. Sad dobeži iz 
jednog kuta mali škrojančec pred svemogu- 
čega malara, nakuštreši svoju kukmicu na 
glavi, nakloni se duboko i tenkim glasom 
reče: »V cirkvi sem bil«. I njega gospodin 
Bog pomala šivom farbom. Za njim doleti 
žuna, senica, gavran, jastreb i dapače isti 
vrabec i svakoga gospodin Bog pomala 
onom farbom, kojom je mislil da mu naj
bolje ugodi, a kad je bil sa svim gotov on
da počme svoje kefice i šalice pobirati za 
da je u ormar natrag pospravi.

Ali u tom, dok je on to skupa metal 
u jedmi košaru, eto ti dosopi od nekud 
mala ptičica te liepim tankim glasom za- 
moli gospodina Boga, da kak je sve druge, 
tak neka i nju pomala, za da nebuda ona 
jedina ovak jednolika.

Ali gospodin Bog je sve farbe potro-



zasadjena vu ljudska srca ljubav, dajte se 
dakle mili moji Medjimurci ljubite med so- 
bom kak prava bratja, a budete li se ljubili 
pravom Kristušovom ljubavju, vjerujte mi, 
da bude menje neprijateljstva, menje jala a 
po tom i menje zla med Vami. Vaša srca 
naj goriju od radosti i veselja kakti vuz- 
menke po célom našem milom Medjimurju, 
pak veselo zapopievajte s cirkvom: Alleluja! 
Zveličitelj je gori stal.

Dal Vam premili Jezuš, da vu zdravju 
i veselju sprevedete sveto vuzmene svetke.

Medjimurski ladjar



F a .b r lk a  z a  tk a n je  vu Č a k o v c u .

Na početku ovoga meseca je skup došlo 
poglavarstvo Čakovca varaša, da se spomi
na vu stvari fabrike tkanja, koja bi tu bila 
postavljena. Najme jedno držtvo se hoče 
utemeljiti, koje bi sa 400 krosuami fabriku 
postavilo, ako ga i varoš bude podpomagal 
vu tem Tak čujemo, da je varaš preporu- 
čil družtvu zabadav mesto (med Búzás i 
preparandijom 10 mekolah) i drugo podpo- 
maganje obečal. Svikak da za 2namenitu 
stvar držimo to tak za občinu, kak za okolicu, 
pak ravno zato se sa pohvalom moramo 
spomenuti, ako varaš sa podpomaganjem 
hodi kcoj da se ta fabrika postavi. Još to 
imamo reči, da bude fabrika od kraja svaki dan 
sa 300, a potlam sa 600 težaki delala.

B u n a  vu R u a ko J .

Vu Ruskoj se pobunjene sve bolje i 
bolje širi i več se i vu mirnoj Moskvi širi 
uznemir. Prilikom zadnjeg uznemira su 
žandari i soldati 800 ljudi prijeli i 48 vur 
nisu jim jesti dali vu reštu. Vuni stoječi su triput 
navalili na zidinu vu kojoj su ovi ljudi bili, 
ali sve zabadava. Vu Pétervaru, Moskvi i vu 
Odessi je soldačtvo pripravljeno, da ako bi 
buna bila, proti stoji buntovnikom.

Z l a t a  r u t a .

Sv. oteč papa je svako Ijeto jednu 
zlatnu ružu navaden poslati, vladarom, vara
som i cirkvam. Zlatna ruža je osobitog na- 
gradjenja znak i znamenitost njoj povekša 
aldov pape. Gda se je počela ta navada to 
je težko ustanoviti. Nekoji veliju de iz vre
mena IX. Leona pape zhadja ta navada, 
gdo se je 1002-ga rodil vu elsaskim Egis- 
heim kaštelju i 1048 je postal papom. Drugi 
još za starešu držiju to navadu, ali ravno 
kojeg Ijeta se je počela, to neznamo. Vu 
srednjim véku, kada je papa još vu Late- 
ranu stanuval, po svetčanim blagoslovlenju

je hitro izrečena, a ona drugoga svieta hitro 
sliedi za ovom a kaj onda? — —

Čudnovato družtvo .
Na zadnje vam hoču o jednom čudno- 

vatom sudu, ili bolje rekuč družtvu pri sudu 
pripoviedati. Bilo je to odmah poslie onoga 
rata od godine 1848, kad su bili okolo po- 
nameščeni Švabi pemci, kranjci i t. d. za 
sudce po magjarskoj i hrvatskoj.

U Čakovcu je sluga Maček baš u onom 
hipu za sobom vrata zatrupil, kad je nje
gov gospodar Medved hotel u sobu stupiti. 
Gospodar srdit mu je doviknul: »Osel«, a 
to je čul gazdov dietič Jež. Dakako, da 
Mačka boli, ako mu tko veli, da je osel i 
tak je on to predal fiškalu Lesjaku, da tuž- 
bu podigne. Lesjak je bil zapresčen. da 
osobno sudu pristupi, pak je miesto sebe 
poslal svojega pisara Kopuna, a sudac je 
bil nieki Čeh, pristav Kuna, i konačno su 
se pri sudu pomirili: gospodar Medved je 
Mačka prosil za oproščenje i uvriedu Osel 
opozval te se obvezal Lesjaku troškove 
platiti, čim se je Kopun zadovoljil a svie- 
dok Jež je zatim slobodno domov otišel.

h m . K o lla y .

ruže je cčli sveti kollégium jahal te tak spre- 
vadjai papu do cirkve jeružalemskog svetog 
križa, te je papa po putu ne pustil iz ruk 
sv. ružu. Vu cirkvi je govoril od ruže a 
onda pak se je meša počela. Po meši je 
nazad išel vu Lateran papa. Ružu je po 
putu vu ruki držal. Ako je vu processiji 
koj vladar bil, ov je moral pomagati papi, 
kad je na konja išel i doli. Za to mu je 
onda papa ružu dal, njegova je bila ruža. 
Ako denes nije tak cifrasto posvečenje ruže, 
ali vu glavnih točkah je ipak takvo, kak 
negda. Papa vu rušnočrlenim plašču i vu 
béloj mitri blagoslovi ružu. Pred aldovom 
na ono novo Ijeto nabaviju ružu pri zlataru 
kojemu za ružu dragocenjeni kamen sam 
papa da. Vu četvrtoj nedelji posta, kad je 
blagoslivanje, vidi papa prvič ružu, vu ruku 
ju vzeme, da ju vidi, onda ju nazad déne, 
počne ceremunije, moli i blagoslivlja. Po mo
litvah pom iže p ipa ružu sa sv. oljem i postaroj 
navadi dišečeg praha hiti na nju. Zatem 
pak se počme sv. meša. Pod svetom mešom 
je ruža na jednim tanjeru. Po sv. meši papa 
ružu opet k sebi vzéme, te po imenu zove 
onu osobu, komu bude ruža dana. Negda 
je ta ruža iz črlenog emailosa bila, ali potli 
nju iz zlata délaju i samo vu srdinu njoj 
deneju dragocenjeni kamen. Sadašnje zlatne 
ruže vrednost je po priliki 8500 korun. Zna
menitost ruže je sledeče: zlato svemogučeg 
svih otca znamenuje, a lisčenje zlata pak 
vekivečnu svetlost, koja sjaji okolo Boga, a 
pomazanje sa oljem pak znamenuje gores- 
tatog Zveličitelja božanstvo. Vu zadnjem 
vremenu ružu onim vladarom i njihovim 
ženam daju, koji su vu ljubavi bližnjega 
osobito znameniti.

Z a k la lo  g a  Je d ré v o .

Poleg Milyó občine vu šumi je nebriž- 
Ijivost velikoj nesreči bila zrok. Najme Bar
na János je sa više pajdaši drva rušil vu 
šumi. Jedno veliko drevo se je med žaga
njem na hitrom prehitilo i pod se pokopalo 
Barna Jánosa, gdo je taki vumrl.

K u l lk o  Je d u h a n a  m o č i p o t r o š i t i  
n a  d a n  P

Boti Edwin, glasoviti amerikanski zna
nec je na jedan dan spušil 25 cigarah. Ali 
još više je spušil jeden drugi amerikanec, 
ov je od jutra do večera potrošil 40 ciga
rah. Čudnovato je, da mu nije naškodilo 
veliko duhangjeranje. Jeden amerikanski 
znanec čisto naravskim vidi, da čovek čez 
dan 40 cigaretlinov spuši. Ov gospon veli, 
da po prvoj cigareti do sada je on 250 je
zer cigaretlinov spušil. Jeden težak vu Ka- 
liforniskih rudah je iz vadlinge 6 cigarah, 
6 cigarettah i 6 pipah duhana spušil pod 1 
vurom. Ali la vadlinga je nesrečno zišla 
vun, jer pri zadnji pipi duhana je težak 
mrtvo se na zemlju zrušil, guta ga je trefila.

G u a e n lc e •

Vezda bi bilo vréme, da bi oblasti od
redile vu vrlih i goricah pobiranje, postuše- 
nje guseničnih gnjezdah. Kak znamo jesu 
i takvi nevaljani gazdi, koji to svršiti neho- 
čeju, pak zato je zbog toga i on okvarjeni,

gdo točno zvrši pustošenje guseničnih gnjez
dah, jer na njegove čista dréva gusenice 
plaziju iz susedovog nečistoga dréva. To 
znamo da svako Ijeto daju vun naredbu i 
oglasiju, ali, da bi gdo svršil to i pazil jeli 
svršiju gazdi, još neznamo. Moralo bi žan- 
darstvo paziti, i nevaljance kaštigati. Tak bi 
se onda morebiti mogli oslobediti od guseni- 
cah, koje nam ne samo sada i listje deneju 
na nikaj nego i nevugodnim deneju, da se vu 
vrtu zadržavarno.

V u m r l  Je .

Krall Mátyás čakovečki kovač je vu 
55 létnoj dobi svoga života vumrl. — 
Lahka mu zemlja!

Č a k o v e č k i  z v o n i .

Čakovečkih frančiškanov cirkve jeden 
zvon se je počil. Kloštra pošf. glavar iz te 
prilike, ali več iz stare njegove želje dva 
nove zvone da zlevati. Sa pohasnuvanjem 
počenog 8 centnog zvona bude jeden novi, 
kakti 21 centni zvon zlejani, sadašnji 12 
centni veliki zvon bude drugi zvon, tretji 
bude ostal stari, a maloga zvona pak budu 
zbog harmonie na vekše zlejali. Počenoga 
zvona su več doli zeli iz turna. Posrednik 
fabrike zvonah je pregledal i druge zvone 
da budu kak znali glasa dati pri zlevanju 
novim zvonom. Zlevanja stroškov jednu 
stran bude »Unio Katholika« družtvo pod- 
našalo, gde je zvon assekuléran bil, a dru- 
gu stran pak kakti 4000 korun bude kloš- 
ter platil. Spomenemo još, da je Horváth 
Lajos provinciái novoga zvona još na vekše 
(25 centov) hotel dati zlejati, ali vu tém 
slučaju bi sve zvone na novo treba bilo 
dati zlejati i to zbog glasa. Do vezda je 
glas zvonov G-dur bil, ali od sada budu vu 
drugim glasu dičili Neba i Zemlje gospo- 
dara. Gosp. provinciái si sa tém lépi spome- 
nek osegura i vréden je priznanosii i hvale 
vernikov.

— Vu zadnjih vurah slaganja naših 
novin dobili smo glas, da je Gadó Mátyás 
legradski plebanuš včera vumrl. Na vuzme- 
ni pondeljek budu ga pokopali.



273. tk. 901.
á rv e ré s i  h irdetm ény i k ivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
végrehajtatnak Medved Alajosne szül. No- 
vák Borbála végrehajtási szenvedő elleni 
35 kor. 80 f. tőkekövetelés és jár iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság terü
letén lévő dráva-szt.-mihályi 103. sztkvb. 
A|67/5. hrsz. szántó 1 h. 141 □  öl terü
letű ingatlan 258 k., az u. o. 322. sztkvi 
Af24/2. hrsz. 4. sz. ház, udvar, kert és rét 
4181/* □  öl területű ingatlan 268 k., az u.
o. 206. sztkvi legelőilletmény 120 korona 
becsárban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelelt ingatlan az

1901. évi április hé 24. napján délelőtt 10 érakor 
Dráva-szt-mihály község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánok tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §.-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi- 
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §.-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgállatni. 891

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1901 január hó 23-án

176. tk. 901.
Á rverési h irdetm ény i kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy gróf Festetics 
Jenő végrehajtatnak Toplek József és Ist
ván végrehajtást szenvedők elleni 80 kor. 
32 f. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a nagy-kanizsai kir törvszék 
és a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő 
a mura-szerdahelyi 776. sztkv. Al. 51, 873. 
2051, 2221, 2571. hrsz. a. ingatlanok együt
tesen 962 k. 40 f. becsárban az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az 

1901 évi április hó 19. napján délelőtt 10 órakor 
Mura-Szerdahely községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende

let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 900

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1901. január 16.

311. tk. 901.
Á rverési h irdetm ény i kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
végrehajtatnak Matosa Mihály végrehajtást 
szenvedő elleni 75 k. 49 í. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy-kani
zsai kir. törvszék és a Csáktornyái kir. jbiró
ság területén levő felsö-királyfalvai 276. sz
tkvi AI 292. hrsz. szántó 316 □  öl ingat
lan 42 k.; az u. o. 77. sztkvi Af377/b. hrsz. 
szántóföld 1027V& □  öl ing. 120 k.; az u.
o. 279. sztkvi Al. 141. hrsz. rét 382 □  öl 
tér. ing. 94 k ; a 278. sztkvi Afl43. hrsz. 
rét 382 □  öl tér. ing. 94 k.; az u. o. 107. 
sztkvi Af224 hrsz. szántó 711 □  öl terü
lettel 78 k.; az u. o tkvi 233. hrsz. szántó
u. o. 711 □  öl tér. ing. 78 k.; a mura-sik
lósi 65. sztkvi Af425. szántóföld 1 h 90 □  
öl tér. ing. 162 becsárban Felső-Királyfalva 
községházánál

1901. évi április hó 26. mpjanak délelőtti 9 órájára,
illetve a mura-siklósi község házánál

1901. évi április hó 26. napjának délutáni 3 órájára
az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelelt ingatlanok a kitűzött időbeni ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Épület és géplakatos mfUiely megnyitás.



Ntfli; Mondd csak kérlek Balog, vettél magadnak már osztály■ sorsjegyet ? 
M f : Még nem, mert ne,n tudo,n’ melyik a legszerencsésebb főáruda. 
Nlg|; A legszerencsésebb főáruda

B I H A R I  EDE
B u d a p e s t ,  V á rosház-u tcza  14.

Gondold csak kedves barátom, minő SZGÍGDCSéS ember, rövid ’.dő 
alatt már k é t s z e r  nyerték nála a jútalomdijat!

Balog: Mi az a „jutalomdij" ?
Nigr Jutalondij, barátom az a legnagyobb nyeremény

Jobb és megbízhatóbb 
gazdasági- és kerti-m a g v a k

nem léteznek.
mint n minőket 2 7  é v  ó t a  szállít

MAUTHNER ÖDÖN
c s .  é s  k ir. u d v a ri s z á ll ít ó  m a g k e re s k e d é s e  

B U D A P ES TE N .

Irodák és( VII. Rottenbiller-utcza 3 3 .
raktárak :( (Közúti villamos megállónely*-.! 

Elárusító 1 VI. Andrássy-ut 2 3 .
helyiségek:) (A m. kir. operával szemben.

20ö oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 
in g y e n  és b é r m e n t v e  küldi.

képviselőt keres
disznózsír, szalámi, szalonna és paprika

e ladására .

Jó l beveze te tt pályázók a ján 

latai „Hasznavehetö 8238" a la tt 

Haasenstein és Voglar (Jau iusés Tsa) 

czéghez Budapest küldendők.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Ryorssajtóján Csáktornyán



Melléklet a „Muraköz" 1901. évi április 7. (14-iki) számához.

árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt Muraközi Tkpénztár 
végrehajtatnak özv. Branilovics Mátyásné 
s társai végrehajtást szenvedők elleni 300 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő 
dráva-vásárhelyi 23. sztkv. AI. 1979, 2016/a, 
568/b. hrsz. a. ingatlannak 150 k. 12 f., a 
dráva-vásárhelyi 1639. sztkvben AI. 427/b. 
763/b/2. hrsz. 390 koronára becsült ingat
lan, a dráva-vásárhelyi 1644. sztkvben 
Af433/l/b. hrsz. a. ingatlan 108 korona 
becsárban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelelt ingatlan az

1901. évi április hó 27. napján délelőtt 10 órakor
a dr.-vásárhelyi község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánok tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §.-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t-cz. 70. §.-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 893

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1901 január hó 26-án

232. Ik. 901.

Á r verési h irdetm ényi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Reisch János | 
végrehajtatnak kk. Máyer Ferencz s társai 
végrehajtást szenvedők elleni 164 k. 40 f. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvszék és a Csák
tornyái kir. jbiróság területén levő V. hegy
kerületi 209. szljkvb. Af395. hrsz. a. 46. sz. 
ház, szántóföld, gyümölcsös, kert, rét és 
szőlő in Vucsetinecz 4 h. 1264 □  öl terü
letű ingatlanból a végrehajtást szenveoőket 
illető V# rész 2617 k. 50 f becsárban, az 
u. o. Af412 hrsz. 4/8 rész 354 k. becsár
ban, az u. o. 1019. sztkv. Af392/2. hrsz. a. 
4/8 részben 240 k. 50 f. az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelelt ingatlan az

I f lO I .  év i április hó 22. naplón  

délelőtt lO  órakor

az V hegykerület községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881 LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számítod és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8 §-ban kijelelt ovadékképes j 
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 901

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. jan. hó 23-án

Mindenkor kaphatók:

IPB* Heinrich Miksa czéímél Csáktornyán.

Nélkülözhette!) és utolérhettem hatása kitűnő, 
V ilágczikk, kivitel m inden  o rszág b a .

THI ERRY A. balzsama.
Felülmúlhatatlan szer minden m e ll-, m á j-, g y o m o rb e te g 
ség e llen. K ü lső leg  is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható zö ld , lörvényszékileg bejegyzett »a p á c  za« védő- 

jegygyel van ellátva. Évente  6 m illió  Üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s tá n  kü ldve 4  k o ro n a .

Egy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  2 0  fillér. S zéjje l- 
kü ldés c sak  e lő ze tes  fize tés  e se tén .

utolérhetetlen s z ív ó  erejű és gyógyitóhalásu. Operácziókat a leglöbbb esetben fölöslegessé tesz. 
K kenőcscsel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszul, újabban egy 22 éves rákszerü 

bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 
Próbatégely bármentve i kor. 80  fii. Az összeg előre beküldendő.

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakod junk  u tán za to k tó l. Valódi c sak  ak k o r, h a  e ezég  n ev e  és v éd 

jegye rá j ta  áll:



Több száz kiváló orvos által ajánlva 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz 

Csáktornyán kizárólagos raktár:

Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében,

az o id iu m  biztos és olcsó ellenszere.
A port a ,u j t . t i k b a  Öntjük és porozunk vele. A mustot nem büdüsiti; V. dal kevesebb fogy, mint a 

t is z ta  k é n p o rb ó l. A r é ,k é n p o r  é r .  = fi kgos zsákokban á kg. M  fillér; 10 kgos zsákokban á kg. 56 fllér; s» k g o .  
zs á k o k b a n  sz f i l lé r .  H í r o m . io n  p o ro zá s h o z z z  évi s z ü k s é g le t a k á t. h o ld  IZ >5 kg.

Az árak Budapesten értendők. A vasutakon kedvezményes szállítási díjtétel. A porok elküldése vagy 
pénz előleges beküldése vagy utánvétel ellenében történik.

-------------  A 4 0 0  s z ő lő s g a z d a  b iz o n y ítv á n y é t é s  a p o ro k h a s z n á la t i u t a s ít á s á t  ta r t a lm a z ó  fü z e te t

szivem en m e g k ü ld i, m e g re n d e lé se k e t elfo g a d  és mindéről felvilágosítást ad a

„ M a g y a r  M e z ő g a z d á k  S z ö v e t k e z e t e "
Budapest, V., A lk o tm á n y -u tc za  31. sz.

— S zö löv idékeken  az e ladásra  m egbízo ttak  ke re s te tne k . =

Elvállal m inden néven nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m u n k á k a t,
n. m. névjegyek , levélfejek , m eghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelen téseket, 
— szám lák, körlevelek , hivütalos és niiigán nyom tatványokat, rö p ira to k a t,

m űveket stb . stb .

b á rm e ly  n y e lv e n  és k iv ite lb e n

a legjutányosabb árak mellett.
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