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A bőrbetegségek és borbajak. . Sok esetben megelőzzük a nyúlósságot A fekete törésre hajtandó borokat akként 
ö  ö J  ha a mustot (>— 10 óráig a törkölyén állni lehet ezen bajtól megszabadítani, hogy a

A bor savanyodása. hagyjuk, hogy csersavat vegyen fel, azután bort gyakrabban fejtjük le; még gyorsabban
arra kell törekednünk, hogy a must tökéle- czélt érünk, ha a bort szellőztetjük, bevár- 

A bői savanyodása, karczos ize es néha ies erjedésen menjen át s a benne levő juk a törést okozó anyagok leülepedését s 
az avas vajhoz hasonló ize és szaga, gya- czukor szeszszé alakuljon át. a bort átfejtéskor megderitjük csersavval és
kon hidegsége a bornak. Ez olyan uj és vizahólyaggal,
gyenge boroknál lordul elő, leginkább meleg A keseredés.
pinczékben, melyekben még néhány száza- a bor megkeseredése fehér bornál rit- A Pene#z,z*
lék cl ijedhető czukor van. kán, vörös bornál gyakrabban tapasztalható, A penésziz alatt értjük a bornak azon

A bor alkatrészeinek ezen átváltozása de leginkább akkor, ha a vörös bor lebo- kellemetlen izét és szagát, mely a dohos és 
hasonló a bordókáposzta és kovászos uborka gyózatlan törkölyén hosszabb ideig, mintegy penészes bordókba való fejtéstől, vagy pedig 
savanyodásához; ha vízzel leöntött uborkára 24-— 30 napig áll. Ezen Keserű iz. mely kéz- onnan származik, hogy a bor rothadt pené- 
megsavanyodott kenyérdarabot teszünk s detben alig érezhető, később annyira foko- szes szőlőből készült; különösen ügyelni kell 
meleg helyre állítjuk, az uborka hamarosan zódik, hogy a miatt a bor teljesen élvezhe- tehát arra, hogy a kádak, hordók s a bor 
megsavanyodik. Ezen savanyodást a tejsav- telienné lesz. kezelésénél használt más edények tökélete-
élesztő okozza, mely a borba is belejuthat A keserű izü anyag rendesen a 2 — 3 sen tiszták, penészmentesek legyenek. Pené- 
és kedvező körülmények között a czukrot éves borokban kezd mutatkozni s némelyek szes izü bort, ha a penész rothadt, penészes 
nem szeszre, hanem tejsavra változtatja át. szerint ezen a bajon azzal lehetne segíteni, szőlőtől származik, javítani lehet a bor gya-

Ezen betegséget felismerhetjük a bornak hogy a keseredő bort musttal keverten újra kori fejtésével, kénezéssel és derítéssel, de ♦ 
erőtlen és karczos, a savanyított káposzta- ki kell erjeszteni. A már megkeseredett bort a penészes bordótól származó penésziz nem 
léhez hasonló izéről, mely betegségtől, ha el- javítani nem lehet, legcélszerűbb azt ko- távolítható el. 
hatalmasodik, a bornak erősen avas ize lesz .nyakfőiíésre feliiaöznáffn/ ” A hordószaa
* attól a bor élvezhetetlenné és értéktelenné "*
válik ** megfordulás. A bornak ezen hibája a kiforrázallan

Az ilyen beteg bort sem lehet teljesen Ezen bőrbetegség alatt azt értjük, hogy uj bordótól származik, mert a bor a hordó
jóvá tenni, legfeljebb a baj tovább fejlődé- a vörös bor színét veszti, — a fehér bor fának szagát és izét telveszi. Uj bordókat 
sét lehel meggátolni oly módon, hogy cser- pedig barnás szinü lesz, zavaros marad s tehát nem szabad a bor eltartására felhasz- 
sav és vizahólyaggal való derítés után a meg- egyáltalán nem derül meg. Vörös bornál ezen nálni, de még a jól kiforrázotl és előkészi- 
liszlull bort erősen kénezett hordóba fejtjük, betegség onnan származik, hogy a mustot telt bordóban is czélszerü lesz előbb mustot 
A kénessav a tejsavélesztőt ugyan nem pusz- a nagyon rothadt szőlő törkölyén erjesztik erjeszteni s azt csak azután kell a bor bele- 
tilja el. de működését egyelőre megszünteti. » a rothadás, a festőanyag feloszlása a bor- fejtésére alkalmazni.
Inkább ajánlom azonban azt az eljárási, bán is folytatódik; rothadó szőlőből tehát A hordószagot a bortól elvonni nem 
hogy a deriléssel megtisztított bort friss tör- vörös bort ne készítsünk s iparkodjunk a lehet, többszöri fejtés és derítés azonban 
kölyön erjeszszük át mustot törkölyéről azonnal lesajtolni. némi haszonnal jár.

A siivunyodás okát tehát abban kell /  fehér bor megfordulását a rothadt A zantnias szán
keresnünk, hogy a must nem erjedt ki lö- sf,öla '» okozhatja de annak is tulajdonit- A záptojás szag.
kéletcsen s valami módon a must közé tej- Í^» ‘)°^Y a ',or sokíl|H leküdt fejtetlenul a Egészséges szőlőből készült borban ezen
savéleszlő is keveredett. seprőjén. A seprő mint elhalt élesztő —- kellemetlen szag nem észlelhető, de most,

felbomlásnak indul s a fejlődő gázok az üle- |10gy a lisztharmat ellen kénvirágporral kell 
A nyulOSSag. déket felemelik, a bort zavarossá s a fel- védekezni, ezen borhiba már gyakori lehet.

A nyúlósság inkább észlelhető betegsége oszlásban levő anyagoktól barnás színűvé ^zen záptojás-szagu légnemű anyag a bor- 
a gyenge, kevés szeszt tartalmazó fehér bor- változtatják. bán van elnyelve, leloldva, s erjedés alkal
mik. vörös bornál alig fordul elő. A nyu- A megfordult bort erős kénezéssel s ,n^va| a hordó aljára lecsepegelt kénből is 
lósságot is egy éleszlöféle, a nyákélesztő azután sikerült derítéssel még némileg meg szarmazhatik, de leginkább a kénporozás 
okozza, mely a tökéletlenül erjedt mustban, lehet javítani.  ̂ után a szőlő bogyóin maradt tinóm kén-
rendesen tavaszszal vagy nyáron, a meg- A fekete törés. por jelenlétében képződik nagyobb mennyi-
maradi czukrot nyákos anyaggá változtatja. A mcgtörés minden uj bornak lermé- ségben.

A nyúlós bor homályos-zavaros és nyál- szetszerü sajátsága, ettől azonban a fekete Megelőzhetjük ennek bekövetkezését, ha 
kás sűrűségű, a pohárba öntéskor nem úgy törés abban különbözik, hogy az egészen az erjedő mustot, melyben már a záptojás 
folyik mint a rendes bor, vagy viz, hanem szép, tiszta bor, a levegővel érintkezve, ké- szag (kénhydrogén) érezhető, 1— 2-szer meg
nőni az olaj. A bor zamatja és ize a baj kes-szürke színnel megzavarodik és belőle szellőztetjük; a levegő ezen kellemetlen szagu 
kezdetén nem változik, de később már kel- néhány nap múlva feketés üledék rakódik légnemű anyagot kiűzi. Hasonlóképen kell 
lemellen lesz. le. Ezen fekete törés oka már a szüretelés- elbánni a záplojásszagu borral is, mélyei

Ha idejében hozzálátunk a baj elhári- nél elkövetett hibától származhatik, ha t. i szellőztetés, vagy néhányszori fejtés után 
fásához, a bor teljesen jó minőségű lehet, a törköly kiszedésénél vaseszközöket basz- kénezett bordóba kell átfejteni; a kénezés- 
Javítása abból áll, hogy a nyulósodó bort, nálunk. Oka lehet az is, hogy a hordó bel- tői a kén igen finom poralakban leválik, 
a már ismert módon megszellőztetjük, friss sejében, a hordó ajtajának felerősítésére való azt aztán derítéssel lehet a borból kiválasz- 
borélesztővel összekeverjük, s erjesztéssel a vas, nincs elfedve s a borral közvetlenül tani, leülepiteni. 
még meglevő czukrot szeszszé alakiljuk. Az érintkezik. A bor sava t. i. feloldja a vasat, ^ füstös íz
erjedés megszűnvén, a seprő leülepedése egy vas-só áll elő, mely a borban fel van
után a bort csersavval és zselatinnal kell oldva, de a levegővel érintkezve oldhatlan A bornak ez a sajátságos ize ritkán 
megderiteni. lesz 8 a bor fekete törését idézi elő. észlelhető s legtöbbnyire onnan származik,



hogy a penészes hordókat szalmával égették 
ki. A szalma erős füstje behúzódik a fába 
s ettől a bor is megkapja a füstös izt. Ezen 
ritkább baj ellen is legjobb óvószer a leg
nagyobb tisztaság, de ha már a baj meg
történt, gyakori fejtéssel lehet némileg segí
teni rajta.

Dr. Csanády Gusztáv.

A jegyzők közgyűlése.
Balaton-Füred, 1900. jul. 9.

A még mindig csendes balalonmelléki para
dicsom két nap óta annyira felpezsdült, mintha 
Nivera tájékán volna az ember; de ennek oka 
nem a fürdői élet fellendülése, hanem az a körül
mény, hogy a zalavármegyei községi és körjegyzők 
egylete itt tartotta közgyűlését. Ilyen hasznos, nél
külözhetetlen közéleti faktor, mint a jegyzők tes
tületé, élénk figyelem tárgya mindenütt, és méltán, 
hisz a nemzet ezen szerény munkásainak minden 
ténykedése kihat magára a nemzeti életre is.

A megtisztult politikai közélet minden terén, 
mint a kikelet korszakában, életerős, szépremény
re jogosító mozgalom indult meg, mintha az egész 
nemzet érezné egy jobb kor. a konsolidáció elő
szelét, eszmék körül csoportosulnak egyesek, tár
sulatok, testületek, a nagy nemzeti élet csaknem 
minden szerve hatványozott működésben van.

A zalavármegyei jegyző egylet tagjai még 
soha nem látott impozáns számban jelentek meg 
gyűlésükön; inig máskor alig jött össze 20 jegyző, 
az idei gyűlésen háromszor annyian megjelentek, 
és mondják, ha valami része van is ebben a kies 
fürdő vonzóerejének, de tagadhatatlan, hogy a fő
indoka a vajúdó közigazgatás újjászületésében való 
hit és remény hozta össze közéletünk hasznos 
szerveit ilyen nagy számban.

Történelmi szerep az, a mit hazánkban a 
falu jegyzői betöltenek. A falusi magyar népet az 
ő jegyzője nélkül elképzelni sem lehet, s daczára 
hogy az eddigi hiányos községi törvény a falu 
jegyzőjét csak egyszerű Íródeákká degradálta, a 
magyar nemzet megléveszthetetlen történelmi ér
zéke még a rossz törvénynyel szemben is expiálta 
jegyzőjét; nem az a tudatlan falusi biró befolyá
solható esküdttársaival a totum-faktum a faluban, 
hanem a jegyző, s egyedül csak felé fordul min
denütt a nép bizalma, a hol ő apostoli hivatása 
magaslatán áll.

Sajnos tapasztalatokból érzi az egész ország, 
hogy a községi törvényeken minél előbb változ
tatni kell, mert a csaknem kivétel nélkül conser- 
vativ szellemű foldmivelőkből alakított elöljáróság 
minden hasznos újításnak ellensége, a mely a tör
vényt a komaság és rokonság hagyományai respek
tálásával épen nem, vagy csak lanyhán hajija 
végre, — olyan közállapotokat teremtett, hogy 
tűrhetetlen, s csakis a jegyzők társadalmának kö
szönhető, hogy belső közigazgatási életünk eddig 
csődöt nem mondott; mert elül-hátul nyakukon a 
parasztelőljárósággaI, mint szentesített kolonczczal, 
tiláni erőfeszítéssel tolhatták előre a polgári köz
élet primitív faszekerét.

Mikor tehát olyan jelentékeny tényező, mint 
9 zalamegyei jegyzői egylet ily nagy számban gyü- 
lésezik, annak komoly nemzeti politikai háttere 
van; azért kiváncsi is voltam a közgyűlés lefolyá
sára, a mely — mondhatom — higgadtság, tár
gyilagosság tekintetében díszére vállt volna még 
az angol parlamentnek is; szép fegyelmezett szel
lem s összetartás uralkodott köztük, me a tes- 

, tület elitje, a tisztikar s elnökség s csa*. politi
kailag képzett magyar nemzet fiaiban kifejlett zse
nialitással tudja és képes intézni 3 irányítani az 
egyleti életet. Minő kár, hogy ilyen nagy társa
dalmi osztálytól, mint a jegyzők nagy családja, el 
van vágva a politikai továbbképzés s előmenetel 
útja, s kénytelen vagyok helyeselni a jegyzői egy
let érdemes elnökének azon szomorú referádját, 
melylyel az országos jegyzői egylet memorandu
mára tett megjegyzést, hogy a memorandumban 
nincs kiemelve és hangsúlyozva sehol az összes 
magyarországi jegyzők azon méltányos és jogos 
aspirációja, hogy a jegyzői pályán eltöltött bizo
nyos hosszabb szolgálat magasabb előmenetelre 
képesítse a jegyzőt, ne legyen az ő ulja elzárva 
mint a Dante pQkla ezzel a kérlelhetetlen, két
ségbeejtő felirattal: »Lasciate ogni speranzó !« Itt 
megszűnt a remény !

Bedig ha a törvényhozás történelmi alapon

akarja megoldani és fejleszteni a községek bel- 
igazgatását s a falu jegyzője életrevaló s népszerű 
intézményét, nem szabad a közigazgatási hivatal
nok statusból kirekeszteni a jegyzőt, mint valami 
olyan Gzegődvényes embert, kinek előmenetelre re
ménye nincs, mert ezzel megzsibbasztja a nem
zeti élet azon leghasznosabb kiskerekeit, a melyek
nek lanyha működése mellett előmenetelről, nem
zeti tökélyesedésről szó nem lehet. Hiszem is, hogy 
hazánk bölcs kormányzói ezt figyelmen kívül hagyni 
nem fogják. Minő szegény szellemű observatóriu- 
mok lesznek kéznél a közigazgatásnak alsó fokán, 
ha a magasabban iskolázott ifjúság, a 8 közép- 
osztályt végzett tanulók vissza riadnak a jegyzői 
pályától, hol előmenetelre nincs remény.

Sok hasznos köz- és magándolgot vitatott 
meg a jegyzők közgyűlése, a mi nem csak neki, 
hanem közvetve az országnak hasznára válik, az 
ilyen közgyűlés, összejövetel leghasznosabb isko
lája a felnőttek tovább képzésének, mert szakfej
tegetéseikből mindenki ismeretekkel megrakodva 
tér vissza falujába, hogy, mint a hasznos méh, a 
nép javára értékesítse; ha nem is nagyobb, de 
minden esetre olyan jelentősége és haszna van, 
mint a tanítók évi közgyűlésének, hiszen a tanító 
és jegyző a népélel olyan elválasztliallan létszerve, 
mint a férj és feleség, ami egyiknek jó, előnyös, 
jó az a másiknak is, s a csekély anyagi áldozat, 
a mi ilyen összejövetelekkel kapcsolatos, kamato 
san megtérül a szellemi eredményekben.

Az egyesület vagyona ha szerény is, de nem 
jelentéktelen, mert fentarlására és hasznos orszá
gos intézményei gyarapítására áldozhat valamit.

Az országos jegyzői közgyűlés képviselőiül az 
elnök mellé megválasztva lettek: Szondi László 
és Plichta Béia.

A közgyűlést kedélyes társasebéd fejezte be, 
melyen nem a menü volt gazdag, mert a szegény 
jegyzők anyagi helyzete nem enged meg semmi 
fényűzést, hanem gazdag volt szellemes tósztok- 
ban, a mi a soványabb ebédet is fűszerezi, kelle
mesebbé teszi.

Felköszöntőt mondottak: Kováts Gyula 0  Fel
sége a királyra, Kováts Gyula zalavármegye al
ispánjára Cserián Károlyra, mint a jegyzők csa
ládjának szigorú, dé' Iffffkágos és jó atyjára, Star- 
zinszky György Halbik Cyprián tihanyi apátra és 
Lingl Valérián fürdőigazgatóra, Kele György az 
egyesület tisztikarára, Molnár István dr. Ságváry 
Jenő szolgabiró, fürdőbiztosra, Kováts Gyula az 
egyleti tagokra és az összetartásra, Kapdebó Ist
ván a jelenlevő hölgyekre, majd ismét Molnár Já 
nos örvényesi jegyzőre, Kele György verses tószlol 
a hazára.

A társasebéd a késő délutáni órákig elhúzó
dott, mely után a jegyzők ismét visszaindultak 
otthonukba, hogy a félbeszakított munkát a gyű
lésen szerzett tapasztalatokkal bővítve megújult 
erővel tovább folytassák.

Egy je lenvolt.

K Ü ti Ö N F É L É K.

— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII 
évfolyam harmadik 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 kiadóhivatal.
— Megbízás. A pécsi posta- és távirda- 

igazgatőság, tekintettel a helybeli posta- és 
távirda-hivatal főnökének 6 heti szabadság 
idejére, Babics Sándor főtisztet ezen időtar
tamra a főnöki teendőkkel bízta meg.

— Egyházi kinevezés. Iskra József kö
rösi születésű lelkész, ki papi tanulmányait 
nemrég végezte Zágrábban, Szelenczére káp
lánná neveztetett ki.

— Katonai szemle. Moravetz marburgi 
dsidás-vezérőrnagy és katonai-felügyelő, f. hó 
lö-án a helybeli dsidás katonaság felett 
szemlét tarlóit.

— Kinevezések. A vallás- és közokt. 
m kir. miniszter városunk szülöttjét, Ben-

osák Rikhárd zay-ugróczi áll. polg. fiúiskolái 
helyettes tanítót, ugyanazon intézethez segéd
tanítóvá nevezte ki. —  Nágeli Rezső,a Csák
tornyái áll. polg. fiúiskola végzett növendéke, 
a déli-vasuti társaság igazgatósága által Nagy- 
Kanizsára vasúti gyakornoknak neveztetett ki.

— Köszönetnyilvánítás. Gróf Festetics 
Jenő Ö Excellentiája a »Kereskedő Ifjak Ön
képző Egyletének« f. hó 15-én tartott mu
latsága alkalmából 40 koronát volt szives 
a könyvtár gyarapítására küldeni, a miért 
ez utón is köszönetét mond a »Keresk. Ifj 
Önk. Egylete.«

— Esküvő. Besnyák Lajos mura-szerda
helyi körjegyző f. hó 26-án délelőtt 1 1 óra
kor a helybeli róm kath. templomban eskü
szik örök hűséget Nuzsy Mátyás Csáktornyái 
lakos kedves leányának, Anna kisasszonynak

— Katonai hadgyakorlatok. Csáktornya 
és környékén, mint biztos forrásból értesü
lünk, a 111. hadtesthez tartozó 5-ik drago- 
nyos ezred 6 escadronja aug. 1 0 — 26-ig 
ezred, aug. 26-tól szept. 4-ig pedig brigád
gyakorlatokat tart.

- -  A sümegi Darnay-muzeum. Megem
lékeztünk lapunk múltkori számában, hogy M 
a »Zalam?gyei Alt. Tanítótestület« ez évi 1
rendes közgyűlését I. hó 5-én Sümegen tar- l 
tolta meg. A mindvégig érdekes és tanulsá- 1  
gos közgyűlésen a megyei tanítóság nagy L 
számban vett részt, s felejlhetlen emlékekkel 
távozott el úgy Sümeg városától, mint annak W 
érdemes és hazafias közönségétől. Ugy a I  
közgyűlést megelőző, mint a közgyűlési na- I  
pon a megyei tanítóság nagy része felrán- 1  
dúlt a IV. Béla király által épített sümegi 
várba, s onnan szemlélte azt a gyönyörű 1  
vidéket, mely Sümeg körül elterül. Felkeres
ték tanítóink az európai hirü üarnay mú
zeumot is, melyben az ó-kori tárgyaknak 
oly ritka és tanulságos példányai őriztetnek, 
hogy valóban páratlan az európai kontinen
sen e muzeum. Darnay Kálmán, a múzeum 
tulajdonosa ritka szakavatottsággal és lelke
sedéssel magyarázta vendégeinek múzeumá
nak nevezetesebb tárgyait, s tanítóink isme
reteiket kibővítve, a legkedvesebb emlékek
kel távozlak a jeles historikus és archeoló
gus múzeumából.

— Tanulmányút. Czibulka László vezér
kari őrnagy Zágrábból több fő és alantos 
liszt kíséretében megyénkben tanulmányulat 
tesz; f. hó 14-én Csáktornyán vonullak ke
resztül, innen Nagy-Kanizsára, aztán Kis-Ko- 
márom érintésével Keszthelyre utazlak.

Esküvő. Szabó Oszkár varazsdi vasúti 
hivatalnok, ki városunkban is hosszabb időn 
keresztül működött, f. hó 12-én esküdött 
örök hűséget Baum Samu nagy-kanizsai ke
reskedő kedves leányának, Malvin kisasz- 
szonynak.

Kirendelés. Bánfy István helybeli 
csendőrőrsvezető Nagy-Kanizsára helyettes
nek rendeltetett ki

Hirdetmény. Csáktornya város elöl
járósága közhírré teszi, hogy a cs. és kif
l i k  hadtest-parancsnokság f. évi 3100. ál- 
nézete szerint f. évi aug. hó 10-től szepl 
hó 4-ig bezárólag Csáktornya környékén ' 
fegyvergyakorlat fog tartatni. Felhivatnak a f 
községi adózók, hogy ezen gyakorlat alkal
mával okozott mezei károkat az 1895. évi 
XXXIX. t.-cz. 13. §-a értelmében, saját jól 
lelfogott érdekükben a községi elöljáróság
nak bejelenteni el ne mulaszszák.

A helybeli iskolák értesítői. A Csák
tornyái m. kir. áll. polg. fiú- és leányiskola 
ez idei értesítőiéből, melyet Pálya Mihály 
igazgató szerkesztett nagy gonddal, kitűnik, 
hogy a polg fiúiskolába beiratkozott 158



rendes es 3 magántanuló, a leányiskolába 
02 rendes és 3 magántanuló. Az igazgató 
sajnosán konstatálja, hogy a leányiskolában 
a tanulók száma már két év óta apadást 
mulat, s azért inti a szülőkéi, hogy leány
gyermekeik jól (elfogott érdekében iparkod- 
kodjanak leányaiknak minél gondosabb ne
velést adni, s ne vonják el azokat iskola- 
köteles korukban a polg. iskolától. Változást 
idézett elő a testületben Hhédey Ferencznek 
a múlt iskolai évben váratlanul bekövetke
zett halála, kit ugyanazon iskolai év végéig 
Dobosy Elek közs. népiskolai tanító helyet- 
tesiletl. az idei iskolaévben pedig helyét 
Hrabetz Nándor rajztanár foglalta el. Jelen
leg a tanári testület a polg. fiúiskolában 9, 
a leányiskolában 0 tagból áll Valláslanra 
az ifjúságot 3 hiloktató tanította. A polgári 
fiúiskolában az ifjúság önképzésére szolgált 
a Zrinyi-Önképzőkör és az ifjúsági könyvtár, 
mely 58(> műből állott. A tanári testületnek 
a tanári könyvtárban 338 mű állott rendel
kezésére. A jövő 1900/901. iskolai évre a 
beiralások szept. hó 1— 5-ig tartatnak. — 
A közs. fiú- és leány-népiskolában 7 rendes, 
1 kézimunka- és 5 hitlanitó 4 —4 oszlály- 
ban 230 fiút és 230 leányt tanított. A múlt 
tanévben nyugalomba vonult Jeney Gusztáv, 
ennek helyét Brauner Lajos volt hodosáni 
áll. népiskolai igazgató-tanító foglalta el. Az 
1900/901. iskolai évre vonatkozó javító- és 
pótlóvizsgálatok szeptember hó 1-én a be
iralások pedig 2 — 5-ig eszközöltetnek.

—  Nyilvános köszönet. T. Vlasics Jero
mos és Sziládi Flórián urak, kotori lakosok, 
római zarándoklásuk endékére 4. illetve 1, 
összesen 5 koronát adtak a Tanítók Háza 
javára. Fogadják ezen nemes tettökért úgy 
az ügy, valamint a Mura közi Tanítókor ne
vében hálás köszönetemet. — Csáktornyán, 
1900. július 20-án. M e n c s e y  Károly, a 
kör elnöke.

—  Vízbe fulladtak. Zőri János dobrii 
lakos, czipészmester, e hó 17-én a Kerka 
folyóban halászni ment Nándor nevű 10 
éves fiával. A fiú ezalatt nekivetkőzve el
kezdett a vízben fürödni, miközben egy ör
vénybe került, honnan nem tudott kijönni. 
Erre atyja segítségére ment, de nem bírván 
fiát kimenteni, mindkettő a viz áldozata lelt. 
nejét és 2 kis leányát hagyva hátra.

A perlaki fiatalság a város főterén elhugya - 
toltan álló Gasparics Márk vértanú emlékoszlopá
nak a kor kívánalmainak megfelelőleg díszesebbé 
s impozánsabbá léteiére fordítandó költségek meg
teremtése czéljából I. hó 15-én Herman János 
vendéglős kerthelyiségében tréfás mutatványokkal 
egybekötött nyári tánczmulalságot rendezett. —  
Öröm volt nézni azt a fényesen kivilágított lün- 
dérkerlct, melyet l'erlak inlelligencziájának színe 
java megtöltött. A határtalan jókedv, a mit a tré
fás mutatványok a jelenlevőkben keltetlek, elfe- 
lejthetellcnné teszik a napot. A Hamum muzeum 
humbugjai és bohóságai majd halálra kaezagtalta 
a nézőket: különösen nagy tels.ést aratott az 
ókori vihar ágyú. Nagy meglepetést kellett a Ma
gyarok bejövetele czimtl körkép. Tetszett az óriási 
hölgy is az ő méltóságos lépteivel. Az óriási kon
fetti záport csak a czigányok zenéje tudta beszün
tetni. A jó kedv oly magasra hágott, hogy a fia
talság még reggel 7 órakor sem akarta abban 
hagyni a ropogós csárdást. A jelen volt hölgyek 
névsora: Höhm Sidneyné, Balek Kcrenczné (Igái), 
(Jrész Alajosné, Kbenspanger Miksáné, Kramarits 
Viktorné, Lange Kelemenné, Lonesarics Lipótné, 
Mattersdorfer Béláné (Fiume), Mattesdorfer Netti, 
I'erezelné (Bpest), Steril Samuné, Sólyomi Tiva- 
darné, Spitzer Józsefné, Verli Lrnőne. özv. Verli 
Miksáné, Zala Józsefné. Leányok névsora: Fiiszár

Irma, (irész Meíike és Emília, Gyürke Ilona, Kra
marits Eszter, Mattesdorfer Adél és Margit, Me- 
gyeresy Katicza, I'app Cosima (N.-Várad), l'ichler 
Olga (Bpest), Sípos Vilma, Sípos Nelli, Sostarics 
Unka, Spitzer Hezsinka, Spitzer Aranka, Steril 
Olga, Karolin és Laura (Hátka), Sümeg Sletike, 
Thiery Olga, Verbancsics Klára. Felülfizelni szí
vesek voltak: Sípos Károly A k Grész Alajos, Só
lyomi Tivadar 2 —2 k, Mattersdorfer N., 1'erezelné 
(Bpest), Stern Samu t— 1 k. Böhm Cosimo, Luk
man Károly 1.50— 1.50 k. Ágh István, dr. Szabó 
Zsigmond, Veszély Géza (Szlánya), Kokodics Ist
ván (Szlánya), Baneily László, Neusiedler Jenő 
(M.-Király). Epstein József (Z.-Egerszeg), Babus 
Mihály, Horváth Csongor, Kisfaludi Gyula és Sí
pos Elek 50 50 fillért. Bevétel volt 205 kor. 22 
fiiL, kiadás 180 kor. 04  íill., tiszta jövedelem 25 
kor. 22 fillér. A felülfizetőknek a rendezőség kö
szönetét fejezi ki.

—  A fürdés áldozata. Zala-Egerszegi 
tudósítónktól vettük a következő sorokat: 
Bár nem nagy a Zala folyó, mégis minden 
évben megkíván egy-egy áldozatot. S bár 
itt Zala-Egerszegen van fürdőház és a ható
ság a Zala partján felállított figyelmeztető 
táblákkal inti a közönséget egyes helyek 
veszélyességére, a fürdőközönség mégis ne
hezen okul s derüre-borura fürdik a veszé
lyes helyeken is. így történt, hogy folyó hó 
14-én délulán a Schülz és fia tekintélyes 
kereskedők üzletében alkalmazott mintegy 
18 éves derék, szolid fiatal ember, a ki a 
ezégnek rokona is, az úgynevezett »kisma
lom« alatt fürödvén, csakhamar elragadta a 
viz és a mély vízben eltűnt. Mentésről szó 
sem lehetvén, megszomorodolt rokonai min
dent elkövettek, hogy legalább a kedves ha
lott testének birtokába juthassanak, s mikor 
ez iránt minden kísérlet meghiúsult, segít
ségükre jölt Balti Lórincz ur, egy a város
ban időző panorámás* és búvár-cabin tulaj
donos. Ezen derék úri ember nem késett a 
helyszínen egész személyzetével és búvár 
eszközeivel megjelenni, a hol egy czeglédi 
születésű derék fiatal búvárja csakhamar 
alászállott a mélységbe, de a holtestet csak 
mintegy harmadfél órai fáradságos keresés 
ulán volt képes a megszomorodolt rokonok
nak. a vízparton álló több ezerre menő néző 
közönség helyeslése mellett, átadni. Batli ur 
ezen tette által üzletében kárt szenvedett 
ugyan, s a derék búvár is roppant fárasztó 
munkát végzett bámulatos kitartással, de ál
talános a nézet, hogy a gazdag rokonok 
bőven kárpótolni fogják az ő kedves halott
juk miatt megcsappant jövedelmükért a de
rék emberbarátokat. — Mi is intjük a kö
zönséget. hogy ne fürödjenek a szabadban, 
különösen pedig vigyázzanak gyermekeikre, 
kik sokszor nagyobb utat is meglesznek, 
csakhogy a Drávában vagy Murában törőd
hessenek.

—  Villámcsapás. Nagy égiháboru dü
höngött f. hó 7-én Göröghegy (Gergovcscsák) 
felett. A villám beütött Balázsek Mihály gö
röghegyi földmives lakóházába, a mely meg- 
gyuladt s a szomszédos istálló és kamara 
is leégett. Az istállóban a szegény embernek 
tehene is odaveszett. Sem a lakóház, sem 
a melléképületek biztosítva nem voltak.

—  Betörés és lopás. Vinkovics Mihály 
kerekhegyi lakos kárára I. hó 2-án nappal 
ismeretlen egyén feltörte zárt szobaajtaját, s 
a szekrényből 220 korona készpénzt ello
pott: a helybeli derék csendőrségnek sike
rült a tolvajt Plávincsák Lőrincz határőrsi 
lakos személyében elfogni, s a Csáktornyái 
kir. járábiróságnak átadni. — Kohn Ármin 
helybeli fakereskedőnél a mull héten nagy

ban dolgozott Frász Balázs szobafestő le
génye, Pártiies Ferencz. Egy napon a házi
gazda arra ébredt fel, hogy zárt szekrénye 
fel van törve, s a benne volt 320 korona 
készpénz hiányzik. Nyomban megindult a 
nyomozás, mely sikerre is vezetett, amennyi
ben a tettes Párllics Ferenc személyében kézre 
került, s az ifjú jómadár most a hűvösön 
ábrándozik elkövetett dolga felett.

—  Belefullt a Murába. Vángyek Mihály 
mura-szent-máriai illetőségű 17 éves szolga
legény, ki Zsnidárics György mura-csányi 
földmivesnél volt szolgálatban, a múlt héten 
fürdés közben a Murába fullt; holttestéi meg
találták.

—  Tűzvész. Egyedután Ginler Mihály 
földmives pajtája f. hó 10-én ismeretlen ok
ból kigyulladt. A tűz a szomszéd épületekre 
is átharapódzott, úgy. hogy 2 lakóház és 6 
melléképület egészen a tűz martaléka lett. 
A kár meghaladja a 3000 koronát.

—  A czigány kívánsága Megcsípték a 
mórét mert lovat lopott. A bíróságnál addig 
fagatták, mig végre bevallotta, hogy ő a lo
vat csak úgy találta; ez is elég szép egy 
czigánytól Az Ítélet kihirdetése után kérdezi 
tőle a biró, hogy hát megelégszik-e a bün
tetéssel. Igenis tekintetes biró ur, csák még 
ázst a sivarvégit á kezsibil kérem ráádásul.

Köszönetnyilvánítás.
Boldogult Kiazelák Lajos nyug. uradal

mi kasznár temetésén mélyen résztvevő régi 
tiszttársainak, s ott kegyesen megjelent jó
barátainak és tisztelőinek ez utón nyilvánítja 
hálás köszönetét

A rokonság és ápolója.

Az élet mindenek felett.
Mindenki saját akarata szerint rendezi be életét. 

Mindamellett azonban ezt csak viszonylagosan tehetjük, 
meri mindnyájan alá vagyunk vetve egy magasabb akarat
nak, a mely ellen hiába küzdünk. Vannak akiknek éléte 
lelve van örömmel és boldogsággal, de a legtöbb ember bi
zony sok szerencsétlenséggel, szenvedéssel kénytelen meg
küzdeni. A legborzasztóbb az egészség elvesztése. Fájdalmas l 
betegség hamar tönkre teszi a nyugalmas napokat s szen
vedés üt tanyát ott, ahol vigságnak kellene lenni. Mert mi 
drágább az egészségnél ? A vagyon, a családi boldogság, a 
baráti szeretet cdveszti értékéi, ha a betegség állal elgyen
güli test szenved. Pedig hát mindenkinek joga van az éled
hez. S éppen ezért írjuk e sorokat. Meg kell találni a mó
dot, hogy a jogos örömöknek, az éleinek örülhessünk. Az 
egészség alapföltétele a tiszta ellentállásra képes vér. Ila 
különféle körülmény következtében e tulajdonságok egyikét 
vegv másikát elveszti, oly gyógyszert kcdl alkalmazni, mely 
a veszteségei kipótolja. Csudálatosán hatásosak a vér leljes 
ujraelőállitói a llr. Williams-féle Pink-pilulák. Visszaadják a 
beteg egészségét, cdgyengült erejét. A vérszegénység, sárga
ság, idegbetegségek, reuma, bármi legyen is az oka, elmú
lik alkalmazásuk által. Ilerz István perjámosi lakos levele 
is bizonyítja:

Boldog vagyok, Írja hogy tudathatom önökkel, 
hogy a l’ink pilulák feleségem egészségét teljesen helyreállí
tották. Kitűnőek e pilulák s nagyon jótékony a hatásuk. 
Mikor láttam bámulatos hatásukat, liamou is próbát tettem 
velük s már azon is észrevehető a hatás. Ö még szedi a 
pilótákat s én reménynyel várom az eredményt.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint a magyar- 
országi főraktárban TÖRÖK JÓ/.SKK gyógyszerésznél, Buda
pest. Király-utcza 12. doboza I frt 75 krért Vagv hat doboz 
9 írtért. I

Felelős szerkesztő:

( H A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLŰP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 22-ga. jnlinša Broj 29.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaj« na 
me, Marolta! Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskon. jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

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

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.

Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj5 koštaju 20 fi||.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Kuruzni črv.
Vsaki človek, koji nežna, mora se nav- 

čiti, ako hoče, da ga lekše stane vu njego- 
vom živlenju, koje nam je i onak težko spre- 
vadjati, a tim više, ar skoro več nežna mo, 
kak, i odkud bi si mogli pribavljati potreb
ne stvari, da moremo sami sebe zdržavati 
i opel dati daču, kaj komu pripada. Sloga:

1. Dohodke imamo slabe, ar: sadjenje 
duhana je prestalo vu Medjimuju, kaj je ipak 
siromaškomu narodu lepi hasén nosilo.

2. Pokazuju se kajkakvi nepriatelji vu 
živiuslvu a to su opel jedtie fele metulji i 
kukci, moli. Jedni kvariju gospodarom vino
grade ili gorice, a drugi pak i islu kuruzu 
na polju.

Buduč pako, da se pri nas najviše ku- 
ruze obdelava i ovo je još jedina priroda, 
koja nas zadržava. Ali kaj, da su se i ta- 
kovi kukci pojavili, koji več i kuruzu kva
riju. Ako pak nam i kuruzu na nikaj spra- 
viju kak su gorice, kaj burno onda počeli?

Opazil sem i sam, kak je težko živlenje 
naroda sadašnje vréme, pak tim više me 
želja vleče kvam, da vam stvar ovu na srca! 
i duše naložim i vruče preporučim, da se bu-j 
dele sami branili proti ovim jako škodlji
vim životinjam; ar i g. Bog veli; pomozi 
si sam, pomoči ču ti i ja.

Dužni smo pako jeden drugomu da po- 
moremo vu čem, i kak moremo. Kt \ pak

je  potrebna složnost med sobom, ar i pri
redje govori: slogom rastu male stvari, a 
nesloga vse pokvari. Budimo anda složni.

Vu poljodelstvu na prvo dohadja vnogoj 
škodljivih životinjah kak su to: kukci i črvi, | 
koji se brzo pomnožavaju i razširivaju, ter 
na rastlini vnogo kvara činiju.

Verojatno je  pako, da i kuruza spada 
medju potrebnu rastlinu, koja po škodljivih 
kukcih vnogo trpi.

Minuče leta gospodari ili poljodelavci 
ni su se jako lužili, da bi njim kuruzu ka- 
kovi škodljivi črvi kvarili, ako posejano seme 
nisu vrane pobrale. Onda vu maloj dobi, 
kada iz zemlje zide, na sednu na nju negda 
vnogo tak zvanih drotčrvov. i uprav onda. 
ali kesneše, kada je  rastlina do 8 0 — 35 ctm. 
visoka, napadnu na nju nočni metulji i po- 
žrtljive gusenice takaj, ali druge male me- 
tulice i mali kukci koji se na rastlini redko 
nahadjaju, ovi vu istinu nisu jako škodljivi.

Minučeg 1898— 1899 leta činilojeipak iz- 
nimku kajti su se ovi škodljivi kukci ili 
črvi, koje gospodari km* nekojih meslah nisu 
jako opazili, dočim vu drugih mestah su se 
navčinjeni kvar, jako lužili Ovaj kvar je 
kuruzni črv ilili kuruzni mol (Botys nubi- 
lalis Hb.) zrokuval.

lvud samo vu našoj domovini kuruza 
raste, vsigder se leženje ovili sl varili pojavla 
i opažuje.

Ali, kak se je opazilo, najviše kvara su

vu sredini naših varmegjijah zrokuvali ovi 
nesrečni črvi.

Tak vu Dest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Jasz- 
Nagy-Kun, Szolnok, Bács-Bodrog varmegjije, 
Za tim Csongrád, Arad, Ternes varmegyije, 
kak takaj varmegjije z onkraj Dunaje ležeče 
i to: Hožon, Moson, Sopron, Vas i Zala vu 
ovih je kuruza jako vnogo trpela. Zalim na 
polnočnoj strani Mármaros varmegjiji, vu 
hataru i lak zvanoj Hahó občini pokazalo 
se vnogo tih gusenicah koje su ipak pobrali. 
Ovo je  posvcdočeno.

Napomenuli je  vredno: da su gospodari 
kvara stopram onda vpamet vzeli, kada je 
več veliko zlo bilo, kada je kuruzinje bilo 
spotilo i sim tam viselo, a nezrelo lulje 
opel doli viselo. Onda više nije bilo moči 
pomoči, niti obranili.

Glavno je ipak to, da se pioti lomu 
črvu moči fal i uspešno braniti, a to zalo; 
kajli ovaj črv ravno vu takovoj dobi vre
mena žive, kada ga je lehko skončati moči.

Da se pako uspešno moremo branili 
proti toj životinji, potrebno nam je  da naj- 
prcdi upoznamo formu i život ove stvari, 
da tim lekše videti moremo hipe i čase, 
koji se nam za branenje osobito nudjaju

Ovaj črv, ili kuruzni m olje jedrni mala 
metulica, koja vuni, najgušče vu sredini jú
niusa do prvoga juliuša mlade plodi; to je 
uprav onda. kada kuruza címere pušča.

Kajti je pako ovo nočna životinja, zalo

Z A B A V A

Pred kipom Majke božje.
Bilo je na božični post u sedamnajstom 

stoletju. U cirkvi Majke božje u Köln-u kle
čala je pred kipom »Kraljice angelske« okolo 
sedamdeset godišnja starica te je molila 
zažgano i duboko zdihavajuč za njezinu 
močnu pomoč. Ona je molila za svoga jedi- 
noga sina, da bi kroz zagovor Majke zveli- 
čitelja Bog od njega veliku nesreču, u koju 
je opal, odstranil i njega opet svojoj obite- 
Iji povrnul.

U podpunom ufanju da joj presveta 
Dievica svoju pomoč neče uzkratiti, digne 
se iz nizkog klecala te ide pobožno se sve
tom vodom poškropivša prama velikim iz 
cirkve vodečim vratini. Dojduča do vrat. 
bude ovde po nekom jednostavnom gospo- 
dinu, koj ju je več duže u njezinoj molitvi 
opazival, zaustavljena i nagovorena.

»No draga majkica, vam mora nekaj 
osobitoga na srdcu ležati, jer vi ste tak 
zažgano molila, da sam si ja u sebi mislil, 
kad bi u mojoj moči stalo, ja  bi vam od- 
mah trha, koj vas tišče riešil.«

Starica pogleda suznima očima nepoz- 
natog gospodina. Glas, kojim joj je govoril

bil je osobito volj k i a njegove oči su tak 
ljubezno u staričino lice gledali*, da mu se 
je odlučila u svojoj nevolji pritužiti.

»Samo mi odprto rečite kaj vas tišče«
— veli joj — »mozbit bi vam ja mogel po
moči ili harem nauka dati!«

Starica, koja je u prvi mah svoga za- 
ufanja mislila, [da joj je sama Majka božja 
toga nepoznaloga gospodina na batrivost pos
lala, ali zatim odmah opet drugega nudenja 
postala, skima žalostno siedom svojom gla- 
vom i reče: »Ah moj gospodine, neuzmite 
mi za zlo. ali moram odprto reči. da ovde 
čoviečanska pomoč nikaj nemre pomoči: ako 
se dragi Bog u nebesih nebude smiluval i 
ovde svoje čudo pokazal, tak bude prije 
nego se današnji dan dovrši, moj siromaš- 
ki sin, otac troje neodrasle diece. na stra- 
tišlu pogubljen!« — Za timi riečmi pokrija 
si starica obima rukama lice i zaplače 
glasno.

»Vaš sin ima danas pogubljen biti?«
— Zapita osupnjeni gospodin:

Je, dragi gospodine« — odgovori ona 
»danas, na predvečer sveloga božiča mo

rati če on smrt podnesti, akoprem je tak ne- 
dužan i nekriv, kak novorodjeno diete!«

»Pak skojega zločina je oblužen?« 
zapita opet nepoznani.

Odgovori starica: »Obtužili su mojega 
siromaškoga Jožefa, koj niti komaru nebi ni
kaj učinil, da je  kožara Vida zaklal te ga 
za sto forinti porobil. Mi svi skupa, lo jest 
moj sin. njegova obitelj i ja, smo sa Vidom 
u jednoj istoj kuči stanovali, pak jer ob
lasti nisu mogle drugoga ubojicu pronajli. 
potvorili su mojega sina!«

»A on nije?« — zapita nepoznali do
čim se je ravno izpravil te kak da hoče 
svojim pogledom slaricu probosti.

»Nije. dragi gospodine!« — odgovori 
starica — »kak je istimi, da je jedan Bog 
na nebu i da bi ja  želela zveličena biti, baš 
tak stalno stoji u lom zločinu njegova ne- 
dužnost. On nije krivec!«

»Ja vam vierujem!« — veli nepoznali 
i pruži slarici ruku —  »jer takova mali, 
kakova ste vi, nije moguče da je odhranila 
zločinca, a za dokaz, da je  to za stalno 
držim, obečujem vam, da če vam u dčl pasti 
ona pomoč, za koju ste ovde pred kipom 
Majke božje molila.«

Starica je mislila, da čuje angelski glas 
kad je  le rieči čula, te je prašlo nekoliko 
minutah, dok je  mogla odgovoriti: »Ah dragi 
gospodine, vaša namera je dobra, ali ja  se 
bojim . . .«

»Nikaj se netrebale bojali« — prelrgne



i rastepanje svoga ploda, po sunčenom za
hodu ili vu mraku rastepati prične. Takovom 
prigodorn ober kuruznoga belva, vu formi 
locna neprikladno obletava i s perotmijako
poca.

^ekoje rane metulice se več vu ma- 
jušu mesecu moreju opaziti, dočim se kes- 
neše stopram vu augustušu pokažuju. — i 
ove neopažuju se na kuruzi, nego na dru- 
goj kakovoj travi.

Ovak najkesneše ove metulice su 19 
augustuša vu Lendavi ober mela i venike 
letati se videle.

Ta kuruzna melulica gledeč farbe i krilah, je 
čisto različna od metulja ili mužkarca. Iz
med oveh dveh spolah glavna je razlika, da 
je  metuljica svollo hrdjave, a metul, ili muž- 
karec pako kmično hrgjave piknjaste farbe. 
Obedvoje je po dolnjem telu svilno svetlo.

Kada metuljica ja ja  nese ili iz sebe se
me steplje, neostavlja vse na jednom mestu, 
nego po jedno zrnce pušča na rastlini.

Pri kuruzi zbere si najvišeše mesto, a 
to je čimer i onde na dvč svrži ostani po 
jedno ja je  ili seme, zalim ide na drugi či
mer, dok do 3 0 — 40 ali još više ja ja  ne 
znese. Ali pák ovo sejaje jajah su več druge 
meluljice na istom cimeru ostavile, onda 
na jednom cimeru takovog semena, od
6 — 7 — 12— Ih i preko 30 komada ostane.

Izležene mlade gusenice su spočetka 
malene i prvi put jim je, da se vu one 
svrži, na kojih su se zlegle zavrlaju, i 
onde oslanu tak dugo, dok svržje čisto 
vnišliju.

Zjedinu, koja zgledi kakti piljevina on
de hilču van, gde su nulri zašle, s ovom 
zjedinom imaju prelo za tek njeno.

Ta zjedina uprav tak vun vidi, kak cvčt 
na cimeru.

Kvar, kojega napraviju gusenice vu ci
meru, malo gdo opazi, jedno zalo: kajti ku
ruznoga cveta i cimera nesmo navadni pré- 
gledavati, a drugo: ako se i zgriženi cimeri 
povehnu i posuše, iz vsege toga se vanjski 
oblik vidi kakti da je zdrav. Nigdo se ne- 
brini. jeli je laj čimer po naravi povehel, 
ali pak je  po kakvoj životinji ozledjen. Ako 
li se pako više gusenicah skupa sprave, on-

ju on te iz svojega kepenjka potegne papir 
i olovku i napiše nekoliko red a k áh le pis
mo starici preda veleči: »Kvo vam majkica, 
vzemite ta j list i odnesite ga sudeem, koji 
su vašega sina obsudili, a ja  vam dohár 
stojim za lo, da če on svami i svojom obi- 
telju veselo božične svelke sprovesti, samo 
idile odmah!«

Sirota starica u lom hipu je  kakti oka- 
menjena tu slala, neznajuča jeli bdije ili 
sanja, u ufanju ipak na oslobodjenje svoga 
sina, zahvali stranjskomu gospodinu te mu 
obeča, da če se za njega Bogu molili, a on
da se hitro iz cirkve odpravi, za da prijeto 
pismo čim prije u prave ruke preda. Ali 
kad je ovak zaboravivša na sedam križali, 
koje je nosila na plečih, u sreinom veselju, 
da če na skoro sina si na materinske grudi 
pritisnuti moči, napred se žurila, dojde na 
jedan krat u stisku med ljudi takovu, da 
nije mogla dalje niti korak načinih. A kad 
se je  polag svega toga hotela šilom kroz 
stisku proturati, reklo se joj je. da neka 
jedno malo počeka. bnš sada vode Jožefa 
II . . .  . na pogubljenje, koj je umoril po- 
robil kožara Vida te je uslied toga na smrt 
obsudjen. Strašni uzlik nesretne matere bil 
je  odgovor na tu strahovitu viesl, ali od
mah zalim navali sirola. kak razjarena la-

da se za kratko vrčme cimeri kuruze prič- 
nu pretrgavati, pak se to nam onda čud
no vidi.

Koncem juliuša, počelkom augustuša je 
več kvar veliki.

Kada več gusenica vekša postane i vu 
zgriženoj maloj svrži neima več kaj grizli, 
onda ostavi, ovu, pak se uvrta vu drugu 
deblešu svrž. ali najpotli i vu steblu i ovu 
iznutra vsu izjede. Gusenica vu rastlini nei- 
de niže, nego, kada je iznutra vse zgrizla, 
onda izide vun, pak izvuna ide ili skoči 
niže, pak se opet uvrta nutri.

Na ovakov način ide i skače ta nesreč
na stvar sve niže i niže, dok na koncu 
augustuša i vu septembru čisto je  vu ku- 
ruzini od zdol. Vu ovo vreme vidi se izvu- 
našnji kvar. Gusenice polegle su se čisto 
doli i zgrizle kuruzinje okolo i kuruza se 
više redovito nezrele, zrno se povehne i 
čisto sgubavi. Ali ovo još nije dosla; ar gu
senice i dalje kvariju kuruzinje i latje tak, 
da i kuruzinje i latje pretrgnjeno doli visi.

Pri ranih kuruzah je još vekši kvar, 
kajti ovde se kuruzinje predi počne sušiti. 
Ako ovak napadjenu kuruzu gledimo, onda 
je  ona jako vu tužnom položaju, pak bi 
človek mislil, da su nju konji ali krave 
zgrizle i zgazile. Pa ipak sve je  samo kriv 
kuruzni mol. Kuruzinje leži sim i tam. Gu
senice, vse su na nikaj spravile.

Ovakovu dob je gusenica kvar dovršila, 
pak je  i sama čisto dorasla. Na onom mestu, 
na kojem je dorasla, ostane i čez zimu. Naj
više se sa gusenieum lo dogodi kaj i s kuru- 
zinjemi. Ako kuruzinje vu zimi ostane vuni, 
onde ostane i gusenica. Ako se kuruzinje 
požge, zgori i gusenica. Ako se pako skuru- 
zinjem hrani marha, i gusenica se s konča. 
Koja pako iz kuruzinja vun zide, ona se na 
takovu mestu spravi, gde njoj je  opet mir, 
ali zalo se jih ipak vnogo skonča. One pako, 
koje čez zimu vu kuruzinju ostaneju, do- 
rasteju do kraja tak, da iz njih opel metulji 
postaneju.

I ona stran gusenicah, koje su se vu 
latje zavrtale, kada se kuruza zruždji, osta
neju vu kocenju mirne: ar se ovo negde 
na nahižje ali vu kuružnjake spravi, a no

vica na neprodrljivi kup ljudih, te nad čo- 
viečanskom šilom prodre kroz stisku i za 
čas je pri svojem nesretnem sino oko u 
oko, — kojega je krvnik sa svojimi 
slugi vodil na stratište. Starica došavša do 
svoga sina, zagrli ga strastveno u svoj na- 
ručaj te je ciela povorka morala stali. Sto- 
prv kad je  sudac iz komissie pristupil te 
dalnje postajanje i bunenje u izvršivanju 
žalostne ove dužnosti pravice i zakona ne- 
trpeči zapovedal da stražari mater od sina 
šilom oddruže i svoj put naslave, onda se 
je  stoprv starica zmislila na pismo, koje joj 
je on nepoznati gospodin u cirkvi pri veli
kih vratih dal, za da ga sudeem pokaže. 
Uzme anda pismo iz žepa te ga preda sud- 
cu i na cielom tielu drhčuča stoji tu i čeka, 
kaj to pismo govori.

Tužnim glasom je  iz bližnjeg turna 
zvon na umiranje zvonil, kak lo navadno 
biva, kada koga na pogubljenje vode, a su
dac je to pismo sada razmotal, puk pako 
se je  znatiželjan i pun očekivanja okolo nje
ga tiskal. Kad je sudac pismo pročilal od
razilo se je iz njegovog lica začudjenje, jer 
kaj se je sad tu dogodilo, to mu još nikada 
u životu nije naprvo došlo Još jedan krat 
je točno pramalral sva slova u pismu a za
lim se obrne k-obsudjenomu te mu veselo

koje se po dvoru i gnoju rastepe. Dočim one, 
koje se skocenjem požgeju, budu uniščene, 
Najpotli, ona mala stran tih gusenicah, koje 
su se do korena vu kuruzinjina stebla 
skrile, ostaneju onde mirne, ako se ta ku
ruzna stebla skorenjem ostaviju na polju.

Kaj se pako tiče guseničine narave, nije 
moči reči, da je hitra ili sporna. Ako li se 
vu skvarjenoj kuruzini zapopadne, nazad se 
povleče ili pako skoči, i mirno čeka kak da 
bi si mislila, kaj se žnjom pripeti. Kada se 
vu svojem stanu uznemiruje, neče onde du- 
že ostati, več si novo mesto išče. Kada po- 
beči hoče, onda se k drugoj vu prelu poteg
ne, od onud pako samo onda zide vun, ako 
se više ne preganja.

Kajti njoj je telo mehko i gibko, zato 
se i vu najtesneše mesto more zavrtati; 
pak, kam jo j samo glava vlezne, ta se i cela 
potegne. Ona po letu vnogo ždere, a po zi
mi pako nikaj, nego mirno čeka, dok se 
opet kakti svilni kukec zaprede. Zaprede se 
pako samo vu protuletju, početkom juniuša.

Gusenica neostavi zimsko svoje mesto, 
nego se onde zaprede. Predi vender nego se 
zaprede, napravi si vu svojem mestu dovo
ljen prostor, vu kojem se more zapresti. Vu 
zapredjenoj gelčti ostane, dok se opet vu 
metulj pretvori.

Metulj ili kuruzni mol se vu juniušu 
pokazuje. Ovak tečaj njegovoga života samo 
jedno leto trpi, a to tak: da jedna polovica 
života vu jedno, a druga polovica vu drugo 
lelo opadne.

Kvara prične delati gusenica vu juliušu 
i trpi do zadnjega oktobra.

Pri nas ravno lak nega takove fele ku
ruze, na kojoj laj kukec nebi delal kvara.

Islina je, da po vrlih nasadjena kuruza 
više trpi, nego li ona, koja je na odprtom 
polju. Zrok toga pako stoji vu tom, kajti 
kukec ovaj s počelka samo vu malom broju 
semena ostavlja, predi nego se po celom 
polju razširi.

Pak zato je i navekšem polju teže spa- 
zili kvar na kuruzi, nego li na menjšem 
prostoru.

(Drugiput «lalj«>.)
B. L.

uzrujanim glasom reče: »Vi ste prost i mo
rete iti kam vam je  volja! Njihova milost 
Kurfrtrst od Kdln-a Jožef Klemens je  doslo- 
jal odrediti, da se odmah na slobodu pus
tite !«

Na sudčev mig su odmah krvnik i nje
govi sluge delikventa razvezali željezje mu 
iz nog i ruk oduzeli.

U puku se je  odmah o nedužnosti kri
vo obsudjenoga govorilo te se je  počela 
pravice povladjivati, kad na jedan krat na- 
hrupi iz lupe zapuščeno izgledajuči muž 
pred krvnika i krikne: »Ovde je  sada nebo 
govorilo. Istina je Jožel H . . . .  je  nekriv 
i nedužan! Ne on, nego ja  sam kožara Vida 
umoril i porobil! Vodite me odmah pred 
sudee, onde svoj zločin odprto priznam i 
da oni vrhu mene odsudu izreču, koju za
kon i pravica zahtieva!«

Još se nedužni Jožef H . . . .  iz svo
jega osupnenja nije oddumel. te nije znal, 
jeli bdije ili sanja, kad se njegova starica 
majka knjemu prigne te mu veli: »Marija, 
presveta mati božja je  moju molilvu usli
šala tvoju nedužnost na svi«tlo iziti dopus
tila; hodi hitro, da jo j se zahvalimo!«

»Ali Kurfűrst, kak je  on dobil viest o 
mojoj nesreči i o pogibelji, koje me čeka?« 
— zapita Jožef si mater.



KAJ JE  NOVOGA?
—  P ro sim o  n a š e  p o š t u v s n e  p red -  

p lu trn k e , n a j  m im  vil tretjim  tort s iju  

p r e d p is t n e  z s o s t s t k e  cim  p r e d i  p oŠlgjll 

i  p r e d p is  te p o n o v i ju .

Prorokuvan je Falba,

Vu onem vremena smo i mi povedali 
kaj je prorokuval Falb za juliuš mesec. To 
se je do vezda sve spunilo. Falb je za sa- 
dašnju druga polovica rekel da bude Ičpa. 
Ali zato vnogo vihra i na kraju meseca 
deždja moremo čekati. Za augustuša veli, 
da bude mrzli, kak još nigdar. Za pri nas 
samo deždj prorokuje, ali za Austriju veli, 
da bude tam na višeših meslah i snčg pa
dal. — Za kritične dneve veli Falb jul i 
aug. 12.-ga juliuša 26-ga aug. 10-ga i 25-ga.

O sveta.

putom viher zastigel. Kak su se znali, su se 
za jedno drevo skrili proti vihru. Najeden- 
krat jako zakriči jeden zmed druživa. Pod 
susednom drevom je videl jednu raku, iz 
koje je jeden čovek negda, negda ruku po
rinul vun. Muži su bili svi, ali niti jeden 
nč ufal se blizu iti. Vu tčm su se ustano
vili, da kak viher presta, ga ipak pogled- 
neju. — Ali veliko čudo! — Kak je viher 
prestal, se je  iz rake stal jeden čovek, gdo 
je raku prijel i dalje nesel. Potlam se je 
zeznalo, da je to bil jeden tišlarski detič, 
koj je zato del nase raku, da se obrani od 
deždja. Takovih čudah, ali i takovih prazno
vernih ljudih više poznamo.

VtopiI se je .

Zöri János cipelar iz Dobri občine, je 
o. m. 17-ga se kupát išel vu Kerka vodu 
sa Nándor zvanim 10 Ijet starim sinom. 
Dečko je  na hitrom vu vrtuljku došel i vun 
je né mogel dojti. Na to mu je oteč na 
pomoč išel i obedva su se »utri vtopili. Že
nu i 2 male pucke je ostavil.

Od Gerencsér Györgya iz Kis-Komárom 
občini je o. m 7-ga jeden vandravec stana j 
prosil, ali da nije nikakvu svedočbu imal.i 
mu je gazda ne svršil prošnju. Gerencsér 
je odišel z doma i kad je opat nazad do
šel je spazil da mu je sva oprava, koja je 
na dvoru prestrta bila zginula, a na ..ahnji 
pak je ključenica gori vtegnjena bila. Taki 
je javil pri žandarstvu, koji su i prijeli po
tepuha vu osobi Mákszi Pála iz Berlina, koj 
je valuval, da je opravu on odnesel.

Ma g  ja  rsk! bik, kak tl sloboditelj.

Iz Debrecena nam pišeju, da se je vu 
Szt-Becse pusti znameniti slučaj pripetil. Na 
paši se je švajcer-bik nad nečim rasrdil i j 
navaljil je  pastira. Na krič su se skup zbe-i 
žali ljudi, ali niti jeden je nč mogel stirati 
bika, koj je več veliku ranu napravil na 
télu pastira. Sada je nekomu v pamet opalo, 
kaj je vun pustil magjarskoga bika, koj je 
taki proti svajcer-u išel i odtiral ga od pas
tira, koji samo tomu more h valj iti, da je 
živ ostal.

Raka vu šumi

Strašljivi dogodjaj. Pripetilo se je vu 
salzkammergutski šumi. Više mužov je med

Runa vu Kini.

Tien-Čina, kojega su boxeri vu svojih 
rukah držali, su europejci osvojili. Ali su 
zato ipak vu drugih strandi Kine europejci 
vu velikoj stiski. Vu Pekingu, kak nam te
legrafi kažeju su sve europejce sposlrelali i 
zaklali, sa ženami nečemurno baratali, a koj 
je ne z med njih ne postal žrtvom boxerov, 
on je med gorečim stanjem našel smrt. Iz 
Magjarske i Austrie njih ga je 82 med žrt
vami. — Ja pan je vekše vojske poslal vu 
Kinu. Kak se vidi, Ruska bude vu Severnoj 
Kini neobvisno od drugih vladah započela 
tabor sa Kinom, jer se vu Mandžurii ki- 
nezeri vu noveše lakaj buniju.

Duh otva.

Vu jednoj občini poleg Sátorai j a-Ujhe- 
lya je vu noči poštarica hudo postala. Pet- 
rovszky Mihály kučiša su anda zbudili, da 
ide po vračtvo vu varaš. Dečko se je odkraja 

1 né dal, jer kak je  rekel pred trema dnevi 
su mu zakopali otčulia, sa kojim je dok je 
živ bil zlo poslupal. Ali na zadnje su ga

Na to mu mati, na koliko je to u onom 
komešanju i larmi bilo moguče pripoviedi 
svoj doživljaj u cirkvi Majke booje. a okolo 
njih stoječi su dogodjaj dalje pripoviedali. 
i to je tak išlo, da za kratak čas nikoga 
nije bilo na miestu, koj nebi taj čudnoviti 
dogodjaj bil znal. Ali sada pak je i med pri- 
sutnimi takovo veselje nastalo, kakovo se u 
onoj okolici još nikada nije vidlo nit čulo. 
Uzkliki »Vivat« na plemenitoga Kurfitrsta 
Jožefa Klemensa vrili su se do neba, a za
lim je cieli puk pričel pievati svetu piesmu 
na čast blažene Dievice Marije, čijom po- 
močju je nedužni Jožef II . . . .  bil od očite 
smrti oslobodjen. Po svili ulicah su se pie- 
vale piesme Majke božje i dičilo se njezino 
presveto ime.

Isti hip je množina Jožefa i njegovu 
slaru mater na ruke dignula te ih je u nji
hov stan nosila. A kad je  ta puna veselja 
povorka došla do cirkve Majke božje, u ko- 
joj sc je starica mati za oslobjenje svoga 
nedužnoga sina malo prije moljla, stal je 
za zidom skrit i od množiva neopaženi on

nimi očima je gledal mimo iduču veselu 
množina i njegovo srdce je  od radosti igralo 
mu u grudih kak još nikada. Više krat pos- 
lie toga slučaja se je Jožef Klemens. jer on 
je bil sam onde za zidom sakrit. znal za
dovoljno izraziti u krugu svojih prijateljah 
da je on božični posl iliti badnjak bil naj- 
liepši dan njegovog života.

Okolo kuče i u 'kuči staričinoj se je 
polagano sve primilo, ljudi su Jožefu još 
jedankrat svaki ruku stisnuli te su se pri
čeli svaki k-sebi razhadjati, dok je Jožef os
tal svojom materom i obi telj u sam. Sad doj- 
de vrieme, da zvon iz turna najavi približa- 
vanje početka velikoga svetka, na kaj se svi 
u sobi kleknu le zažgane molitve šilaju pred 
tronuš onoga. koj če se za zveličenje svili 
dušah još ove noči roditi.

A kakov je Božič imala familija Jožefa 
II . . . ., to si moji vriedni prijatelji čitatelji 
ove istinitc pripovesti ili bolje rekuč dogod- 
ja ja  mogu sami predstavili, a meni nije po
trebno dalje ono veselje u njegovoj kuči 
opisi vati

ipak nagovorili i on je  odišel. Postamester 
si je počel premišlavati nad coprijom kuči
ša, zato je  prosil susedovog dečka, da nek 
ide za njim, pak nek idejű skup. Kučiš je 
ravno prek cintora išel, kad je  čul kričali.
— Miška, Miška! čekaj idemo skup. —  Na 
to se je  kučiš tak prestrašil, jer je  mislil, 
da ga duh otca zove i počel je  bežati; čez 
polje, grmje je  bežal i nije niti postal do 
tretjega sela, gde je doli opal i omedlel. Sa
mo za tri dni je došel k sebi i vezda ga 
vračiju. Još je samo 17 Ijet star pak su 
mu lasi béli postali od velikog straha.

M ale  n ovost! Iz M ed ji mu rja .

V u m rl je. Kiselák Lajos bivši grofoski 
kasnar vu S.-Roku i činovnik »Muraköz 
šparkasse« je o. m. 18-ga vumrl vu 78 let- 
noj dobi svoga života. Lahka mu zemlja!
— C irkveno. Iskra József vu Kőrösu ro- 
djeni, gdo je svoje navuke nč zdavnja vu 
Zagrebu svršil je vu Szelencés za kapelama 
imenuvan. — V to p iI sc je  vu M u rn .  Ván- 
gyek Mihály 17 Ijet star sluga Znidarics 
Györgya iz Muracsánya se je prošlog tjed- 
na med kupanjem vu Muru vtopil; telu su 
mu našli. — Ogenj. Vu Egyeduti se je Gin- 
ler Mihalya škedenj iz nepoznatog zroka 
vužgal i ogenj se je na susedne zidine pri
jel, tak da su dve hiže i (i drugih zidinah 
zgorele. Kvar je više, kak 8000 korun. — 
S tre lu . Vel ki viher je bil o. in. 7 vu Gö- 
röghegyu. Strela je vudrila vu liižu Bala- 
zsek Mihalya i tak hiža kak i štala i ko
mora je  zgorela Vu štali je  i siromaka 
čoveka krava poginula. Niti hiža niti zidine 
ni su bile osekulirane — T s tb in a .  Vin-

i kovies Mihalyu iz Kerekhegya je  negdo o 
j m 2-ga po danu gori vtrgel ključenicu na 
j hiži te iz ormara 220 korun vkral. Žan
darstvu je išlo po ruki flička vu osobi Páv- 
lincsek Lörincza iz Határörsa p rije li.—  Pri 
Kohn Herman trgovcu je ove dane delal de
tič Frász Balázs maiara Pártiics Ferenez
— Jeden dan se je gazda — na to 
prebudil, da mu je zaklenjeni ormar gori 
vtrgnjeni i da iz njega 820 korun fali. lz- 
traga je sa svrhom išla i Pártlics sada si 
vu reštu ima čas premišlavati, da kak, kak 
nč, kaj je  on ipak vu tu krletku došel.



Melléklet a „Muraköz1 1900. évi julius hó 22. (29-ik) számához.
227!). Ik. 900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Muraközi 
Tkpénztár és társai végrehajtatóknak Szen- 
csár József és neje Flincser Ilona végrehaj
tást szenvedők elleni 146 kor. 16 fii. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyéhen a 
n-kanizsai kir. törvszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén lévő a lVr. hegykerületi 
800 tk. 586/a/2. brsz. a. gyümölcsös, szántó 
és erdő 1839 □  öl 618 k.; IV. hegykerü- 
leli 984. tk. 586/a/l. hrsz. a. szőlő 1275 □  
öl 568 koronában az árverést ezennel meg
állapított kiállási árban elrendelte és hogy a 
fennebh megjelelt ingatlan az
1OOO. é v i n u g  riszt. h ú  O. n a p já n  

d é le lő tt Í O  ó m k o r
a IV. hegykerüleli biróházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
ingatlan becsárának 10%  vagyis készpénz
ben, vagy az 1881. LX. l.-cz. 42. §-ában 
jelelt árfolyammal számitolt és az 1881. évi 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tikvi hatóság.
Csáktornyán, 1900. május 25. 644

Haszonbéri hirdetmény.
Dráva-Vásárhely község elöljárósága részéről ezen

nel közhírré tétetik, miszerint a község tulajdonát képező

drávavásárhelyí nagyvendéglő
pusztafai (puscsinai) korcsma és a drávahidi 

korcsma
a hozzátartozandó melléképületekkel együtt f. é. auguszt. 
hó ii-én délelőtt 9 órakor a községi irodában megtar

tandó nyilvános árverésen 1901. január hó i-től kezdve 
3 évre haszonbérbe adatni fog.

Az árverési feltételek a községi irodában bármikor 

megtekinthetők.

Kelt Dráva-Vásárhelyen, 1900. julius 15-én.

651 1 —3 Az v/öl/tirostif/. \

2449. tk. 900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye 
összesilelt árvatára végrehajtatónak Novak 
Dorottya férj. Horváth Hókusné végrehajtást 
szenvedő elleni 25 k. 26 f. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehjtási ügyében a n.-kanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiró-1 
ság'területén levő ferketineczi Í 78. Ik. 8. és 
9. hrsz. a belsőség 408 □  öl területű épü
letekkel 452 k.; ugyanitt 746. hrsz. a. in- 
gallan 625 □  öl és 747. hrsz. a. ingatlan 
373 □  öl szántóföld és rét együttesen 126 
k ; a ferketineczi 390. tkv. 570/6. hrsz. 398 
□  öl területű szántóföld 156 k. és 219. tk. 
111. hrsz. a. szántóföld 381 □  öl 62 koro
na kikiáltási árban az össze3 ingatlanokra 
az árverést elrendelte és hogy a fennebh 
megjelelt ingatlanok az 
ÍÍIO O . é v i a u g  uszt. h ó  IS .  n a p ió n  

d é le lő tt Í O  ó m k o r
a Ferketinecz miklaveczi községbiró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10% -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. § a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 652

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya, 1900. évi jun. 3-án.

A m. kir. igazságügyminiszter 1900. évi február hó 28-án 12697/1. M. 
szám alatt elrendelte, hogy a perlaki kir. Járásbíróság mint tkv. hatósághoz 
tartozó Csukovecz község telekjogyzökönyveibo felvett mindazon ingatlanokra 
nézve, melyekre az 1886. XXIX az 1889: XXXVIII 1891: XVI. t.-czikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
t.-czikkben szabályozott eljárás s ezzel kapcsolatban a lelekjegyzökünyvi be
jegyzések helyesbítése kapcsolatosan foganatosittatik.

K  e zé !h ó ! n h e ly s z ín i e ljá r á s  a n e ve ze tt k özség b en  
1UOO. é v i a u g u s z tu s  h ó  2 1 -ik  n a p já n  fo g  k e zd ő d n i.

Ennélfogva felhivatnak:
1. Mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre 

nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.

2. Mindazok, kik valamely ingatlánhoz tulajdonjogot tartanak, de te
lekkönyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX. l.-cz. 15., 18., az 1889. XXXVIII. l.-cz. 5. 6. 7. 9. §-ai értelmé
ben szükséges adatokat beszerezni iparkodjanak s azokkal igényeiket a ki
küldött előtt igazolják, avagy odahassanak, hogy az átruházó tkvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el s tulajdonjog beke
belezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek.

3. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 
zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszin
tén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása vé
gett a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Poriakon, a kir Járásbíróságnál, mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. 
évi junius hé) 30. napján.

SZIL HE RT G YU LA
666 1—3 kir. albiró.



Felkéretnek Eladó!
mindazon kereskedők, kik iizle- g g y  Jq m in ő s é g ű  16-OS  
tőikben olvasztott v a g y
vágott zsírt árusítanak, fór- laDltöSZter V É tö m W
dúljanak zsir-árjegyzókért Far-
has János mészároshoz es k,vál° ^  elszereléssel

Kotor (Zala-m.), hol a legjobb jutányos áron eladandó, 
árut és hozzá kedvezményes árért Bővebbet a kiadóhivatalban, 

megkaphatják. 655

I Hirdetmény. !
I  Bottornyán levő összes !

S ingó és ingatlanaim í
| u. ni. korcsmaház 3 szobával, istálló stb. hozzátartozó j 
I  helyiségek elköltözés miatt előnyös feltételek mellett el- j 

fi adandók. — Bővebb felvilágosítással szolgál |

I KIngerJőzsri. Itottornyán. ~ j

Hirdetések

Fiséból Fülöp (Strausz Sándor)

könyvnyomdájában felvétetnek.

Valódi csakis üvegekben ! I
I ( Zacherl névvel.) H

Legbiztosabb szer minden kártékony féreg ellen. I
K a p h a t ó :  I

Csáktornyán: Özv. GÖNCZNÉ gyOgvszl. AU().l ...nlvin v Ay i » .d I
GRÁNER TESTVÉGEK. "  . F I  >s XA.\...... i. IVrInkon: KKAMARITS VIKTOlí. |

HEINRICH MIKSA. ! * F “ KYEK . SOSTFRICS 1-Al I
STRAHIA TESTVÉREK. AR.VSTEIX IIEXÖ. S

* TODOR RÓZA | . FltKYK.lt UFÓT Rols.rau: MAX ROlilC, I



Nyílttól'*)
K rova«, alatt közlőitekért sem alaki sem tartalmi 

lekimelboi. nőm vállal felelősséget a ’ 6 W

Selyem-mennyasszonyi-ruha
10 frt 50 krtólf e l je b b  14 meter ! postabér és vámmentesen szállítva ' 

Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér és színes Honneberjí-selyom < 4ő krtól 14 frt (lő ’krí-, 
mélerenkint.

Henneberg G. selyemgyáros cs.es ^ .« ^ 1 0 1
Zürichben.

ős a mé̂ í felmerülendő költségek, továbbá 
Janusits Györgynek 52 k. 88 f. tőke, annak 
1898. évi juníus bó 1 -töl járó 5 %  kamatai, 
12 k 80 f. per, 9 k. 4-0 f. végrehajtási, 
mégis Kuttermann István és Loncsarits Ká- 
rolynak 49 k. 28 í. annak 1899. évi ápril 
hó 1-től járó 5%  kamatai, 29 k. 10 f., 12 
k. 00 f. költségek kielégítése végeit a végr. 
törv. 1 í4  és 146. §. értelmében elrendeltetvén 
a n.-kanizsai kir. törvszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén levő a IV. begykerületi 
800 tk. 586 ;t 2. hrsz. a. gyümölcsös, szántó 
és erdő 1839 □  öl Öl« k.; IV hegykerü- 

1 leti 984. Ik. 586/a/l. hrsz. a. szőlő 1275 Q  
öl 508 korona kiállási árban Zakál Henrik 

1 ügyvéd vagy helyettese, esetleg Janusits 
György, Kuttermann István és Loncsarits Ká
roly vagy helyettese közbenjöttével megtar

tandó nyilvános árverésen
ÍOOO. évi a 11 ff a sz f, hó fi, napján 

fiéle/őtt tfi órakor
aIV. hegykerüleli biróházánál eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10° o készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételári 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőse emelke
déséiül számítandó 30 nap alatt, a másodi
kat ugyanattól 00 nap alatt, a harmadikat 
ugyanattól 90 nap alatt, minden részlet után 
az árverés napjától számítandó 0 %  kamat
tal együtt az árverési feltételekben megha
tározott helyen és módozatok szerint.

Hzen hirdetmény kibocsájlásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiró
ság llkvi osztályánál, a IV. begykerületi köz
ségi elöljáróságnál megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Csáktornya. 1900. évi mái 25-én.

Csáktornyán kizárólagos raktár:

Strahia Testverek fűszer, csemege es ásványvíz kereskedéseben

2279 Ik 900.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság min 

tkvi hatóság közhírre teszi, hogy a Mura 
közi Tkpénzlár végrehajtatónak Szencsár Jó 
zset és neje Klincsecz Ilona elleni í i  ko
rona tőke. annak 1899. évi szepl. hó 5-től 
járó 8%  folyó, 8 n/o késedelmi kamatai 18 

| k. 00 f. eddigi végrehajtási. 13 k. jelenlegi

'Fényképészeti műterem
j Csáktornyán.
I Van szerencsém a 11. é. közönsé- 
í get értesíteni, hogy felvételeket

I még csak
í .
! 7  napig Utolsó nap julius hó 29-én .
► eszközlök.

j Felvételek borús időben is eszközöltetnek.
j Kitűnő tisztelettel

j POBUDA KÁROLY,
j fényképész.

Ideiglenes helyiség:
li Wiktornván. Kossuth Lajos-utcza (Pulay-ház).
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1900

A zala-vármegyei m. kir. államépitészeti hivataltól.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Zala vármegye tekintetes közigazgatási bizottsága f. évi július 10-én tartott ülésén hozott.2 1  33. számú ha- 

lároza Iával a zalavármegyebeli törvényhatósági közutak len tartásához szükséges ledanyag szállításának az 1J01. 
1902. 1903. 1904. évekre való biztosítását elrendelvén, az erre vonatkozó versenytárgyalás ezennel kiliiruelleliK. 
melynek megtartására

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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