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S z e r k e s z tő s e it  Ir o d a :
FiUAr Sít-K«r«nr*iek háza, em«- 
Ivt. balra. — Szerkeíztftvel érta- 
késni lehet mindennap 11 6a 12 
óra k&zött. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden kózls- 
uiény Margltal József szer

keszti nevére küldendő.

K iadóhivatal:
?iachel Fttlöp könyvkereskedése. 
He küldendők az elftflzotési dijak

nyiltterek é# hirdetések. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak

HÍM él BORTÍT K í l i r a  MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISÍERETÍERJESZIÖ és SZÉPIROBALMIBETIÜF. 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Á  „Muraközt tiszti öniegéli/rS szövetkezet", a „Csáktornyát tokát-ék-pénztára „Muraközt takarékpénztár•“ az 
„Alsó Muraközt-Takarékpénztár" és „ Önsegély ző-szávetkeztt " t a Muraköz-hegy vidéki közművelődést „Únképző

kör" hivatalos közlönye.

Előfizetési Arak:

Egész évre . . . . 4 frt
Fél évre . . . .  2 frt
Fegyed évre . . .  I frt 

Egyes szám tO kr.

Hirdetések még rlfoyadtatnaic: 
Budapesten: O oldh-rfer A V. és 
F.ckstein B. hird Imii Bécaben: 
Schalek H., Duke* II , n{«pelik A., 
()aube G. L. és társánál és lierndk 

Brünlien: Stern II

Nyilttér petitsora W kr.

A percnospora elleni védekezés 
költségei.

A perenospora elleni védekezés költ - 
ségeit illetőleg közlőt! adataim sok tekin 
felhőn hézagosak voltak : alkalmam lévén 
azokat bővíteni: vagyok bátor ezen lapok 
hasábjait ismét igénybe venni.

A füldmivelő csak akkor fog valami 
újhoz, ha kézzel fogha'ó előnyöket lát. A 
polstrauiak oly szerencsések, hogy aí-idanii 
és több más uradalmak tapasztalatait ma- 1 
gukévá tehetik és igy teljes két évet nyer
nek ; t i már az idén jobb bort kapnak, 
azonkívül a szőllőtőke fája is megérhetik 
és igy már a jövő évi termés is sok tekin- 
tel ben biztosítva van.

Akárhányszor hallani a mi muraközi 
embereinktől, hisz a rozsda meg a piktez 
régen ismert bajok — azok ellen nincs 
mentség*; de azok elfelejtik hogy 1887-ben 
a legnagyobbb szárazság uralkodott, pedig 
mégis meg volt a levélhullás, ép ngy 8G-bán 
és 88-ban 1871>-ben szintén volt nagy 
mel lékben rozsda, meg pikecz is de azén i 
mégis jó, sőt helyenként kitűnő borunk is 
volt, miért? mert akkor még nem volt) 
perenosporánk

Ezen baj ellen okvetlen v'dekeznünk 
kell. Ha nincs jó borunk, a vevők elszok
nak tőlünk, azlán nehéz lesz azokat ismét 
visszahódítani. — Hála az Istennek, a vé 
dekezés sokkal kevesebbe kerül, mint. azt 
első közleményben kitüntettem, meg a hir
detett fecskendő 50 megrendelője is lelje 
sen biztosítva van, úgy hogy az a szállí
tással együtt nem 30 hanem 20 Írtba ke
rül. Tehát 1 katasztr holdra következő 
költségek lesznek:

a többiek fölött, hogy nincs rajta semmi
féle bőr vagy kautcsuk, azért nincs a ko
pásnak úgy kitéve; az egész tisztán érczből 
van előállítva és úgy néz ki mint egy kézi 
tíízhcskendő. Eleinte 0 10 nyomás is
szükséges a balkézzel, hogy működjék, 
aztán csak minden 20-ik lépésnél szüksé
ges egy két nyomás (ez jól megjegyzendő ) 
Nem jó fecskendezni a nedves levélre, 
sem a nagy melegben, azért a munka csak 
állhatatos időben és dé'után 4 óra után 
kezdhető meg

Szelnicza vidékén általános az idén a 
panasz, hogy a szőllő híja elfagyott, sok 
helyen annyira, hogy nem lehet sem ivet, 
sem csapot hagyni -  ez a végnek kez
dete pedig az idén soha 10 foknál na
gyobb hidegünk nem volt; mi lesz majd 
lő 20 foknyi hideg mellett?

Egy polslraui gazda, Sinko vasúti ven
déglős következő felette érdekes Iapaszta- 

!latokat szerzett a múlt évben: Szerin'e 
van egy szőlleje a fiidau uradalom mellett 

! Ivaagba", ahol ^  ad területen bükkönyt 
vetett, ’j-adol pedig a nélkül kultiváft ; a 
biikkönyös részen tavaly a szőllő nagyon 
édes és érett volt a nem biikkönyös részen 
pedig feltűnően savanyu. A ►avanyu szöllőt 
az édessel összepréselve majdnem mégis 
ép úgy, mint az egyszer fecskendező fri
daui uradalom 15\  fokú m ulo l  ért el; 
ma nekem is alkalmam volt ezt a bort 
1 óstolnom és azt mondhatom, hogy ez a 
bor feltűnően kevés savanyúságot tartalmaz, 
de nagyon gyöngének tetszeti, amit a ven
déglős avval okolt meg hogy a bort 2 
nappal azelőtt lefejtette. Mivel a perenos- 
pora tudvalevőleg alulról hullasztja lég 
előbb a szőllőtőke leveleit és a fák alatt, 
tehát árnyékban levő tőkék egészen zöldek 
és érett sző Iő\el bírnak: úgy a biikkönyüs 
szőlők érettsége egészen motiválva van és 
ezen módszer nagyszerű concurrenliát csi
nálhatna a rézvitriolnak már csak azért 
is mivel kitűnő zöldtrágya a szőllőre nézve, 
vagy pedig takarmány ; csak két hátránya 
van : a szőllő levele mégis korábban hul
lik. mmt a f cskendezett tehát a szől’ő 
fája nem érik ngy meg. aztán, ha nyáron 
nagyobb esőzések beállnának, talán zöld- 
rolhadtság is beállhatna

A réz vitriol átalánosan kipróbált és 
biztos szer, de a bükkönynek is annyi 
szembeszökő előnyei vannak, hogy minden 
gazdának ajánlanám legalább kis terr'to 
riumon a kísérletet és az összehasonlítást.

Az ur Isten csak azt hagyja el. aki 
maga magát elhagyja azért tiszta szívből 
kívánom, hogy senki ne veszítsen ismét 2 
ével önhiba, a folytán !

BH. KNEZEVICS VIKTOR.

F e l  h l  vöm

a magyar gazdaközönséghez !

A magyar gazdák jégszövetsége íenu* 
állásának második évét fejezte be. A részt
vevő gazdáknak a lefolyt két évben elő
fordult nagyszámú és tetemes jégkárok 
folytán — az élvezett olc*ó dijak éa a 
a készfizető kezesség alól történt felmenté* 
előnyein kívül — külön osztalék ugyan 
nem volt kiosztható, d3 örömmel consta- 
tálhalju , hogy a szövetségi eszme folyton 
nagy hódításokat tett a második é ben is, 
amennyiben az első ávi dí,bevétellel szem
ben, mely frt 403 560.38 krt tett, a máso
dik évi di bevétel már frt 525,348.80 
k n a  emelkedett.

Most már tehát oly tekintélyes üzleti 
állomány felett rendelkezik a szövetség, 
hogy annak virágzása nemcsak minden 
kétséget kizár, hanem biztosan várható, 
hogy a külföldi , vagy nagyrészt kü'földi 
tőkével alapított — Magyarországban mii 
ködő — társaságok minden gáncsoskodásai 
daczára évről évre nagyobb kiterjedést 
nyerend.

Midőn ezen tényál ást a magyar gazda
közönség tudomására juttatni szerencsénk 
van, bátrak vagyunk egyúttal azon fontos, 
ma már az égés* ismert és követett nem- 
zetgazdászati elvre figyelmét felhívni, mely 
szerint csak azon ország vagyonosodba!ik 
és fejlődhetik, melynek polgárai gondosan 
őrzik saját hazájuk tőkéjét és nem hasz
náltatják fel pénzüket idegen tőkék kama
toztatására akkor, midőn önmaguk ép úgy, 
sőt esetünkben jobban és czélseerübben se
gíthetnek magukon.

Ha ezzel szembe állíthatjuk azon la 
pnsztalatot, melyet a tisztelt gazdaközönség 
tehetett és nagy részt bizonyára felt is, 
amaz idegen pénzzel alapított biztosító
ié mulatnál, mely a h vataloa lap hirdetése 
szerint legközelebb fusionálni fog úgy 
hisszük, jól felfogott hazafiui kötelességet 
teljesítünk akkor, midőn intő szavunkat 
emeljük honfitársainhoz, arra kérvén őket, 
hogy biztosítás czéljából kiadandó fillérei
ket ne vigyék ok nélkül a külföldre és ne 
ford tsák azt a külföldi tőke kamatoztató 
sára

Az előadottak alapján jégkár elleni 
biztositásra melegen a ánljuk szövetkeze
tünket a t. gazdaközönség figyelmébe, 
mely egyrészt azért, mert önbiztodtási 
al pon van szervezve, másrészt, mert az 
az „Ehő mtgyar általános biztosiló társa 
ság" ra támaszkodik, minden irányban 
tisztán magyar és kizárólag hazai tőkén 
alapszik.

Azon gazdatársaknak pedig, kik tűz 
ellen, vagy életüket kívánják biztosítani, sző- 
vefcégünk alaphóját és védnökét, az »EMJ
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I redul^kM pinám* : 
Olavni uy-o, frateraka hifca, lAvo 
n* kondignaciji. — S uredniknm 
moéi je «vaki dán govoriti nirnl 
)1 i I I  vurom — Sva poíiljke 
ÜW« M aadríaja novinab, naj 
•e poiiljaju na ime Margltal 
J o í e f a  Orednika vu Cakuvec

l*rt*«l|*lutnH c e i m j e :

Sa celo l e t o .......................... 4 f r t
Sa pol l e t a .......................... 2 fi  t
Sa tetrert leta . • • • 1 f r t

Pojedini broji kuktája 10 kr

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raőunaju.



dojde po njega aerdito sam komendant. Luci 
fér. Kad dojde k njemu, Lek ga samo mirno 
gledi i poztavi se pred njim tojest pred 
liiiciferum i \éli mu, Lucifer zipamii hí 
da belezni Ivek seneboji nikogu i neostane 
nikomu duíen.

Odgovori mu na to aerdito Lucifer, 
Znag ti, da *e za jednu minulu vu peklensku 
glublinil hitim.

Ti mene, odgovori mu Ivek, to bilo bi 
St.opram lepő, zmisli se, da te odmah vu lorbu 
metnem.

Odgovori mu vezda Lucifer, ti mene 
nesreien rlovek. Jest ja tebe, odgovori mu 
Ivek z repom i z rogmite vu torbu apravim.

Dosta bude, pregovori Luciíer 3 iioóe 
Iveka prijeti. Ivek videó to komendera: vu 
torbu, a Luc'fer koj je sve sile opolrebil 
da neb iáéi, morál je ifi vu torbu.

Ivek vezda ga metnes torbom vu pregu, 
i npreáal ga je na toliko, da je bil tak tenek 
kak papir Viáe ga írje hotel muóiii, nego 
s ovim i reómi ga je odpusli : Za ve/dane- 
budem te muóil. nego ako jo^ j d,input 
dojdeá ti ili tko diugi, tője tak istma, iák 
je istina, da sam ja 24 leta slu2 1 kralja 
za hleb krulia i 6 kr. da ti rep i noge 
npotergam i onda bulemo videü, tko «e 
k o g a  bo’i. Vezda pák ne mi pob ri, da te 
viáe nevidim.

Vide i hu to drugi, kak je Lucifer pó
tért! degel dimo, dogovarali hu se, di Uaj 
bi vezda nap avili ?

Jednoglasno hví hu pr.voli i da ne na 
Hvaka vrata jaka kluéinica mora napravifi, 
da ne bi Ivek dogé’ nuter. Zato zove Lucifer 
npo’are (glonare) da neka odmah napraviju 
na svaka vrata jaku klvcenici i neka dolro 
zatvoriju vata, j r ako d<jle Zelezni Ivek 
nular, onda búd nam svim nkupa zlo.

Ivek kad se je resil vragov, veselo 
d<>ma gonpodari, i sviga \u se i radi imája 
jer je dober ( 'övék a ti zatoj^r ne gi bője 
da nebi i nje vu torbu nve skupa zmetal

Medjutim niti ja nebudem dalé nikaj 
j>ÍHal od n ega drugo nego dajeon i torbu 
vu Us'amentu deci bví j< j ostavil A niti ne 
ufam viáe pisati da i ebi i mene k' inén 
derül mi tori u Vidite drag eitntel i_, dal 
ni te badava zval /*■ lezni luk , jer kako o 
ime je nősül, lakov je i l>il sam

Priredil:
Kerleza Ignác



dopeloli su cigara k gosponu pbbanuáu.
PJebanuS: Smko, zaba) kradeö '< lm fcui.s, 

da ako k meni dojdeá prodt, ja ti dam, 
(igán: Znam gospon Vcliőastni! Ram 

zato sem si misül, zakaj bi sí sim trudil, 
kida mi je odonut leíi dimo odncsti.

ITcgda pák vez-ia
Zena (koja je vre ata-a bilaj rcéc íruáu, 

koj ja je jako gledal: Pák kaj mc glediö tak, 
kak tele na nevű lesu ?

Mu2 Samo to gledim, kaj se jc meni 
negda na tebi dopalo ?

Clzrak 7a pivar:.
Őlovak je vu varas doáel vu jednu pivaru, 

pák si je őase pive zupovedal. AH predi kak 
bi pil, vzeme si is £epa jeinu dnvuatu /. icu. 
Vidi to jeden gospor, pák ga zapit«:

Oemu je tebi ve te ílici?
Je prosim — odgovor Jan i*— gospon kelner 

siromaka na nikaj neátiina. I/, moje pive 
nigdar ne poberc penu. zato sam morál ílicu 
sobum dinesti.

Magjarska slovniea.
beszélgetés. •— $a:go:oi.

(Dalje-Tovább.)
— Ov pút je bregoviíi i pékinast.
Ez az út hegyes és sziklás.
— Ovi biegi nőse zlato i srebro.
Ezek a hegyek aranyat és ezüstöt adunk.
— Cije su öve rude ?
Kié ezeu ásványok ?
— Jesu orsaCke.
Az orgiágé.
— Ovdi moia lepi dohodek biti.
Itt szép jövedelemnek kel lenni.
— Tak je.
Úgy van-
— Zivo srsbro i Éeljezo viáe milijunov 
dt nasa.
A b;gany és a vas több miliőt jö
vedelmez.
— Oíseta stran ovoga bi mc mogla za 
celo iivleije ircéuoga véiniti.
Tucdréfze egész élelemre szerencséssé 
tehetne.
— Ja uemaram za bogatstvo.
En nem törődöm a gazdagsággal.
— klóéi je i s malem na svetu #íveli 
Ke\éssel is meglehet a világon élni.
— Povedali su mi, da je na ovoj gori 
copernic.
Beszélték nekem, hogy ezen a hegyen 
boszorkányok varn ak.
—  To nije istinn, da bi bi le, ar ga 
coperuic nega.
Az nem igaz, hogy volnának, mórt bo
szorkányok nincsenek.
— N(go t<áko je na ov breg gore i/.iti. 
llauem nehéz erre a hegyre fel menni.
— Nj hov kouj Santa.
Az ön lova sántít.
— Kak dojdcm do kováéi, ga dam | 
podkovati.
Amint a kovácshoz érek, incgpatkoltatnm.
— ^reé\ da vidim jedno selo. 
Hzercncae, hogy egy falut látok.
— Ovdi budemo prenoőili.
Itt töltjük az éjjelt-

Oi di budu mogli kenju nőve podkove 
dali prebit*.
Itt a lomk uj patkót Ültethet fel.

láol.'iiilar.
Oi 12-ga do 20 voga.

12 Ncdelja. Paukraeij inuc.
13. Pondelj. Servac b'sk.
14. Tóik- Bonifacius.
15. Sreda. S >fia műé.
10. (Jeteitek. Iván nép.
17. Petek. Ivana vdov.
20. Subot». Venancij mié

C E i\A  i í T h  A.
Kuruza 5 frt Páenica 7.20— llr l  5.3b Jeö 
mén 6.— Zob 6 frt Gkali beli 8.30 2uti 8.50

L Ő T T E M  JA.
Bpefit .5 májúéi 1889.
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május hó SÍ ik napján d e. ÍŰ ó/akor A rvay
bajos m. t.. főügyész / .  Egerszegi lakó* fel- 
peresi ügyvéd vagy helyettese Vözb«n:ö té\el 
inegtartanaó ny.lváuos átverésen elfoguak a- 
datni. Kikiáltási á% a f-nnebb kitett becsár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 át készpénzben, v>»gy óvadék1 épeg pa
pírban a kiküldött kezéhez leteuni. Vevő kö 
teles a vételárt 3 egyenlő részletben: még 
pedig az elsőt az árveiés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 20 Lap alatt, a másodikat 
ugyanattól 40 nap alatt, a haimadikat ugyan 
attól 60 nap alatt, minden egyes részlet 
után az árverés nap ától számítandó 6 *|a uj 
kaiuatokkal egy U t az átveréi feltet-dekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. E'.en hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési teltételek 
a hivatalos órák alatt a perlaki kir. jbi-óság 
tlkvi osztójánál s Turcsiscse község elöljá
róságánál megtekinthetők.

Odgovomi urednik: 
M A K Ó I  T A I J 0  Z S E F.

Hirdetések.
871. <zám tk. 889.

A rrvrvs i hit d c im rn y i k iv im al
A perlaki kir jbiróság mint tik vi In ló

ság közhírré teszi, hogy a Zala megyei össze
sített árvatár végrehajtatónak, Lepcn József 
végrehajtást szenvedett a illetve L rpen István, 
Lepen Máii és L»pen Mállás késedelmes 
árveiési vevők turcsiscsei lakósok elleni kie
légítési végrehajtási iigyébgn 139 fit 63 kr. 
tők'', ennek 1888. janur hó 1-tól járó 8 os 
lairatai 7 frt 70 kibau megállapított költségek 
kielég lése czéljából a nkan zsai kir. törvény
szék (» per laki kir. jbiróság) területén fekvő 
Turcsiscsn község 12 sztjkvben A I 12 hisz. 
a. felvett belsőség és ház az 1881. LX t. 
156 § a alapján égésiben 286 frt becsálban, 
továbbá a turcsiscsei 76 sztjkvben A f. 113]2 
ütsz. alattti ingatlan 63 fit bccsárban, 155a 
hisz. alatti ingatlan 55 frt becsálban, 2o6| 
hrszl alatti ingatlan 51 frt b-esáiban, végül 
464|b brsz. alatti ingatlan 28 frt. bccsárban, 
rurcsEcseu a községi bitó lakásán 1889. évi

Megjegyeztetik hogy a fenti árverés által 
a tuícsiscsii 12 8/tjkvben A I. 12 hrsz. a. 
ingatlan fele részére özv. Leppeu Andrásné 
javára bekeblezett holtiglaui haszon élvezeti 
szolgalmi jog ueaa érintetik, ha azonban a 
jelzett ingatlan a szolgalmi jog fentartásával 
oly álban adatnék el, mely ezeu sz Jgalmi 
jogot megelőzőleg bekeblezett mintegy 1000 
frtnii tehertételek fedezékére nem lenne elég
séges, az árvetés hatály tál inná válik s az 
ingatlan a sz lgalmi jog fentartási nélkül a 
kitűzött határnapon újabban elé veregetik.

Kelt Perlakon a k r jbiróság mint tik vi 
hatóságnál 1889. február 22 én. 908.

Máriaczelli gyomorcsoppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Fölülinullm tatlnn étvágy hiány,
gyomorgyönge^ég, rósz illáin lt-l.-u- 
/.ét, felfúvódás, savanyú íelhöÜVnés, 
ko lika, gyoiimi-lnirut, gyomorégés, 
homok- es ditraképzodés, túlságos 
nyá lk ak ep /tx le s  sárgaság, undor e* 
hányás, főfájás (ha a gyomortól ered), 
gyomorgőrcs, székszorulás, a gyo
m ornak ételekkel és italokkal való 
túlterhelése, giliszták, lép-, mAJ 
aranyeres hántulm ak eseteiben. — 
Kgv üvegese á ra  ha szn á la ti itta- 
sitassn l e g y ü tt 40 kr., k e ttő s  na 
laer.k 70 kr.

Központi szétküldés Brld, Kár <1, 
gyógyszerész által Kremtierbsn Mor
vaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás ! A valódi máriaczelli gyomoresöriiieket sokat 

hami 'it j.ik és utánozzák. A v a lód iság  Jeleiil m inden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba 
kell göngyölve lennie és a minden üveghez m ellékelt 
haszn á la ti u tasításo n  meg kell jegyezve lenni, hogv 
az Kremsierbcn (íusek Ib iin k  köny \ nvoiiid.'íjúhan nyo
matott. 9 * u u
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