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Tisztelt szerkesztő ur!
Már régebben kértem t. szerkesztő urat, 

hogy becses lapjában egy kis tért engedjen 
At, hogy azon muraközi szőllősgazda tár
saim figyelmét felhívhassam a szőllőlevél 
penész (Peranoszpara) iránt. Ezen kérelmem 
teljesítését szives volt megígérni, s most 
méginditom felhívásomat, vajha kellő siker 
koronázná e lépésemet.

Három év óta pusztít a szőlőle vél-pe
nész Muraköz szőlőiben. Az első években 
fel se vettük, azt hittük majd elmúlik ma
gától, s nagyobbrészt ragya esőnek tulaj
donítottuk a bajt. A tavalyi évben azonban 
már sajnos — igen érzékenyen tapasztal
tuk ezen csapásnak kártékony hatását. Azt 
hiszem, ma már minden szőlősgazda be 
látja, hogy ha alaposan nem küzdünk e baj 
ellen, egy pár év alatt a szőllőnek tönkre 
kell mennie.

Tavaly gyönyörű termés mutal kozott, 
a virágzás egyenletes és gyors volt, már- 
már azt hittük, hogy a régi jó idők térnek 
vissza a muraközi szőlőkbe. -  Mind e re
ményünk azonban csakhamar megsemmi
sült ; a szőllőlevelek elkezdtek sárgulni, csak
hamar vörös toltok támadtak a felső részen, 
egészen összefonnyadtak, lehullottak. A tűr
tök a levelek lehullása folytán rendes táp 
anyagot nem nyertek, nem is fejlődtek, s 
valljuk meg magunk között, hogy bizony 
minden tekintetben silány bort kaptunk, 
melynek literjét 5 6 krajczárjával kell
elvesztegetnünk.

Ezen most elmondott szomorú állapot 
szőlőinkben egyedül a szőlőlevélpenés/. pusz 
titásának következménye.

Távol vagyok azon gondolattól, hogy 
a szőllőlevél penészről tudományos érteke
zést Írjak. — Egyedüli czélja jelen soraim
nak az, hogy szőlősgazdáink a/on részét, 
kik eddigelé ezen felette nagy bajt semmibe 
sem vették, ezen álomszerű állapotból, a 
velem egyformán gondolkozó gazd.i társaim - 
mal felrázzam, s így üsszeőgva, egyesült 
erővel ezen végzetessé válható bajt m előbb 
lerázzuk magunkról.

A természettudósok megállapították, 
hogy a szőlőlevél-penész élősdi gombafaj, 
mely a szőllőlevélen élődik és ott csirák 
által elrettentő gyorsasággal szaporodik. A 
csirák a legzordonabb tél viszontagságait 
is kiállják, s igy nem igen bízhatunk abban, 
hogy egyik erős tél majd csak megszünteti 
a baji Azt pedig már gazdag tapasztalatból 
tudjuk, hogy a növények levél nélkül nem 
képesek élni. s ha több éven leveleiktől 
idő előtt megfosztatnak, egy két évi tengő- 
dés után tönkremennek. Ettől félhetünk asző- 
lőlevól-penész miatt leginkább, s ez volta
képpen veszedelmesebb a phylloxeránál is 
mert utóbbi 8— 10 év alatt öli meg szőlőn
ket, — de azért eleg jó minőségű borunk 
teremhet a megkímélt tőkéken, de a szőlő

levél-penésznél a jó minőségű bor ki van 
zárva s 8 —10 év alatt, ha évről évre m-g- 
marad szőlőnkön, azt bizonyosan tönkre 
teszi. -

A már előadottakkal, azt hiszem elég
gé igazolva van, hogy a szőlőlevél penész 
megvan és már is tetemes károkat okoz.

Most még igen röviden elmondom né
zetemet a védekezésről. Nem akarok idegen 
toliakkal ékeskedni, azért eleve kijelentem, 
hogy e részben igen csekély tapasztalatom 
van és ezért e tárgyról Orosz Pál zalame- 
gyei gazdasági egyesületi titkár ur által irt 
füzetecske és a Borászati lapokban megje 
lent értekezések nyomán haladok.

Olasz- és Krancziaországban a szőlő- 
levélpenész el en magam láttam a védeke
zésnek azon módját, hogy oltott meszet 

annyira felo'dotlak vízben, hogy az egész 
tejszerü folyadékot képezett, ezen folyadék
kal kora tavasztól kezdve közönséges me
szelő ecsetekkel fecskendezték a szőlő leve 
leket. Ezen ó szer által teljes üdén zölden 
tartották m g a szőlől°velet, mig a nem 
meszezett szőlők levelei teljesen el voltak 
fonnyadva. Ezen fecskcndezést tavasztól, 
midőn már a levelek fejlődni kezdenek — 
őszig, nálunk szeptember közepéig 12-16- 
szor kellene ismételni. Maga az anyag 
ugyan olcsó és a mi fő, sem magára a 
szöllőre, sem pedig a nyerendő terményre 
nézve nem veszélyes, — de gyakori ismét
lődése miatt, igen sok napszámot vesz 
igénybe. S igy ez csak kis szőlőkben volna 
nálunk megkísérelhető. Csemege fajoknál, 
melyek eladásra vannak szánva, nem alkal
mazható, mert a fecskén lezés a szőlőfürt
ről igen nehezen távolítható el

Az eddigelé alkalmazott védekezési 
mó Iszerek közül viszonyainknak leginkább 
megfelelő a ré/gálic,z-old<»ttal való védeke
zés. Ezen rézgálicz-oldat tekintetében, hogy 
hány perczentes legyen az — elágazók a 
vélemények. Francziaországban eleinte 3 
perczentes oldatot alkalmaztak — ma már 
1 percentes, sőt kisebb százalékot is alkal
maznak.

Steierországi szomszédaink az első 
fecskendezésnél midőn még a levél igen 
gyenge, 1 '/, perczentes, a két későbbi fecs
kendezésnél pedig 2 perczentes oldatot 
alkalmaztak — igen jó sikerrel Azt hiszem, 
hogy ezen szomszédságunkban kipróbált 
arány alkalmazása nálunk is a leghelye
sebb lesz.

A nagyon gyenge o’dat nálunk, azért 
nem volna ajánlandó, mert itt a szőlőlevél 
penész minden ellenóvszer nélkül igen bő
ven maradt csirákból -  valószínű — ez 
idén is erősen, s valószínű a tavalyinál is 
erősebben fog fellépni, s ez esetre, ha 
kelletinél gyengébb oldatot használunk — 
a levél p nészt nem tuljuk elfojtani, s igy 
fáradságunk és költségűnk elvesz.

Ezek alapján legjobb lesz muraközi

szőlőinkben a következő módon készítendő 
vegyüléket használni :

Vegyünk fel alapul egy hektoliter fo
lyadékot. Ebből tiz liter vizet megforralunk 
és ebbe 1 llt kiló rézgáliczot oldunk fel.

A többi 90 liter vízbe 2 kiló oltott me
szet oldunk fel.

Ha mindkét edényben a beletett anyag 
kellőleg fel van oldva — akkor a két fo
lyadékot — folytonos keverés által, össze
öntjük -  ugv hogy az teljesen s jól egye
süljön.

A mésznél nagyon vigyázzunk, hogy 
abban kövecs, vagy más kemény tárgy ne 
legyen, azért igen ajánlatos, hogy a két fo
lyadék összevegyítésénél a mész-vizet meg
szűrjük szitán vagy vászondarabon át. Mert 
ha erre nem ügyelünk, a fecskendező vei 
sok bajunk lenz, miután a kő és más ke
mény iárgyak a fecskendő rózsáját elduga
szolják és sok idő vesztegetést okozó tiszto- 
ga'ásnak leszünk kitéve.

Ha jó minőségű rézgáliczot használunk 
és a mészvizet megszűrjük és azt jól Össze
keverjük, fél óra múlva már a fecskendő 
zésre teljesen alkalmas anyagot nyerünk. A 
biztonság okáért legjobb, ha a folyadékba 
Lskumes papirt m irtunk, ha ez a bemártás 
nem lesz veres,úgy folyadékunk jó; ha meg
festi veresre a pap rt, akkor még vegyítünk 
be’e mészvizet.

Ez volna a használandó folyadék az 
első fecskendezésre, mely a Virágzás előtt, 
tehát nálunk május közepén eszközlendő.

A fecskendezés, erre külön készített 
fecskendők által eszközöltetik, még pedig 
mindig kora reggel, vagy estefelé, vagy bo
rús napokb n, szóval napos időben soha. 
Ha csak lehetséges kerüljük a fecskende- 
zést akkor is, ha a szőlőlevelek i*en ned
vesek m rt ez esetben a folyadék hatékony
ságából sokat veszi!. Jó fecskendő haszná
lata mellett ezen folyadékból 12 0 Q  öl 
nagyságú területre kö: ülbelül 225 —250 liter 
szükséges, mely munkát, két nipszámos 
elvégezhet. Az egyik a fecskendőt kezeli, a 
másik pedig a szükséges folyadékot hordja 
a fecskendőhöz.

A második és harmadik fecskendezés- 
hez, a már leirt mód szerint 15 liter víz
ben 2 kiló réz'álicz és 85 liter* vízben
3 - 4  kiló mész oldandó fel.

A második fecskendezés nálunk Mura
közben junius végén, vagy julius elején 
alkalmazandó. A harmadik pedig augusztus 
hó végén.

A fenti módszer pont >s és szigorú ke 
reszlülvitele mellett megóvhatjuk szőllőinket 
a swílőlevé'penész veszedelmétől. Ezen bajt 
azonban végleg és gyökeresen csak úgy 
irthatjuk ki, ha ezen óvszer mellett még 
egy két éven keresztül a lehulló szőlőleve
leket szorgalmasan összegyűjtjük és elégft- 
jüw. Magától értetődik, hogy teljes kiirtása 
e bajnak csík úgy lehetséges, ha kivétel







gospon N . . . vu sebi őadil, kak je on ne 
ved viáe kral vu tu oátarijj — zabludil.

Lice gospona N . . . véé se je pricelo 
iariti kak ogenj, k Cemu je poleg njegove 
i ónak zdrave farbe Hattyú ov badoéanjer 
puno doprinesel. — Tu se je pilo i smejalo, 
a onda — opet pilo. Zabava je baé lepő 
tekla. Ali naiedenkrat je nekak epomenek 
ne prav hotel iti. — Gosponu varaákomu 
zastupniku N . . .  se je poCel jezik za- 
devati. — —  . . .

Velika vura na steni vu oitariji ved j? 
pokazala na deset a naruéeni fijaker je ved 
pred ofltarijom stal. Z* gospona Dr. G . . . 
je véé bilo skrajnje vreme, da se dignet ako 
neée f.eljeznicii zamuditi. ön se dakle zamota 
vu bundu, pnájptoe gosponu N . . ., koj je 
ved blizu f«"t*l vu^e vu zikutku pefii inirno 
dremal i hí kai, srdaCai „zbogom-, sedae vu 
fijaker í odpelja se na kólód vor.

Gjspou vara'>ki zastupnik N . . . spava 
dalje i to tak sladko, da je odtarjaéu bilo 
g* milo buditi, nego ga je vu miru pusttl, 
dók je i jedeuajsta vura ved preála i gosti 
se raziáli.

Sad, kad su bili sami dva vu sobi, pri- 
stupi oStarjná k spavajuóemu gosponu v«raj
kóm u zastupniku N . . . prímé ga lahko 
za ruku i lepő tinó strese. Oa se prebudi i 
zadnje ied* svcje seuje, koju je baá ov bip 
valjda senja1, i kője bu glasile : „Moja stara

Sad su vu sobu dosli, a na „Iufluenzia 
zbetefani bude vu postelju pospravljeu i po 
svojoj gotp ji prek vuh pokrit. ali on je 
popluna odriuul, njegovo lice bilo je crveuo 
kak bubaui rak.

J o  ka ti ima straduu zimljcu 1
aJe straáuu" zdthne t*2ko gospon N . 

i prebiti se na drugu stran.
„H^őefl, ja poáaljem po doctorau ?
t Ou se je ved ob pol jedenajstoj vuri 

2eljeznicum odpelal.*
„Za Boga miloga, ved vu zimlici fan- 

tazira4 ! — Gospa N . . . bc*2i zdvojno vu 
kuhinju, tam sbudi deklu i po^alje po doc- 
toru, ier a i gosponom varoikim zastupnikom 
zlo stoji.

Dók je slu2kiija po doctora otiála, pri- 
redjuvala je zdvojeua gospa iz bezgovoga i 
lipovoga cvetja teha za svojega na smrt be
it 2uoga mu2a. Ali kad je i gotovim tehom 
k pobtelji bete2nika duíla, ved je isti vlekel 
kak pilenica. Gospa N . . . je spocetka 
skoro vu ouiijavicu pala, jer je misiila, da 
sad ide k koucu. Ója ga zdima. Nekakovo 
bez imisla hroktanje bilo je odgovor, a od- 
mah zatíra je piljenica iála.

Sad se gospa domislí, da varaflki za. 
stupnik v d od pamtiveka vu snu ovakovu 
muz'ku tira. ,On spava — a to je dobar 
znak.u Bogu hvaltdi otice posve tiho po 
prstih vu drngu sobu. — Oua bi medjutim 
bila slubodno Cvrsto koracla, njezin Joika 
se uebi bil prebudil.

Slutk nja dojde natrag i javi, da doktor 
za fertő 1 vure dojde. Gospa N . . . ju od 
mah poéalje natrag, da doctoru nije treba 
sad vu nodi se truditi, jer je gospon zastup
nik baá iád zaspal, nego moll, da bi vu 
jutro izvolil dojti.

Kroz noö se je nebo rasbistrilo i vtö 
je sunce vu jutro vu sobu, vu kojoj je gos 
pou varolki zastupnik dobnh devet satih 
tptval, svetilo, kad se je isti prebudil. Pii 
postelji je stala sva zabriuuta njegova gospa

Dragi Joáka, kak se Outié ? zapita ga 
umiljatim glasom.

f a d j *  — siratna 2edja !

Dakle ti zimlioa jo5 nije preála ? Z*pi- 
ta strahora gospa. Hofeá, douesem ti ma- 
lo j uhe ?

Gospon N . . . sitim* zglavum. da ne- 
treba. — Ne, ne — ja bi rajli hariuga s 
octom, uljom i s lukom.

Na te reCi gospa N , . . od straha pro- 
bledi, jsr je joá od svoje pokojue bab'ee Cila, 
da je on betdhik na kraju, koj pr éma pos- 
telje premenjati ili dobivati gustuáe, kakve 
drugaC navadno nije imái, a haring s octom 
üljem i s lukom se nikade nije vu kufii gos* 
podina varaskog zastupnika N . . .  na stol 
donesel.

Na sreCu stupi táj bip vu sobu Doctor 
K . . . Oa odmah pregleda hete nika i ne- 
najde niti najmanje zuamenje kakove po 
gibeljne bolesti. Valjda je tu koj od onili 
sluéajev, kakovi se vu Covedankom >ivljeuju 
viéekrat dogadjaju, ali koji puno neznarae- 
nuju i 2ivljenje vu nikakovu pogibelj uepos- 
tavlaju. A kad mu je gospa joá od vrhuna- 
ravskoga gustuáa na haring pripovedala, 
onda jo b<l gospon doctor posve sigurau za 
svoju diagQOSu. Sineáe*' se, je dapaöe dozvo- 
Ül, da mu se po/eljeai Imiiig slobaduo nio- 
t e  dati.

Gospin váróé ti zastup lik se je z* tudó 
na toliko oporavil, da je veó po poldan iz- 
van postelje se po h 2i áetal.

Gospa N . . . je svojina nr int l̂jicam 
vl^ekrat znala o toj zagonetnonoj bolesti pri 
povedati, te je uvek Bogu hvulila, Ha je tak 
sriöao proála Kak, i na koj naöin pák se je 
ta bolest pri gosponu N . . , pojavla, zn*l 
je samo dr. G . . . iz Preloga i oétarjaá od 
• Hattyú«, koj je medjut'm muCal kak grob 
I gospon dr. K . . . ,e vise znal, nfgo je 
^ tel povedati.

£  i fo lla y .

K A J  J E  N O V O G A  ?

Podtuvanim c tateljem I

Preporu* amu vu pa2«. u naSim poét. 
í'itateljem prvi élanak naöih novin. Ov 
Clanak govóri o peren inpora zvanim traov- 
nim betegu, pa o tem. kak je treba ov be
teg vraCiti i uniftit,i, da nam gorice do 
krnja nepokvari i na nik j ne spravi C a- 
nak od pereno«})Ore pisai je svim dobro 
pozna*i jeden gospon, koj je (aka, ov broj 
naS h nowu do siotiu vise dal átampati. 
da se obü’nam vu gorjim Medjimurju raz- 
deli pák budu i om je éilati noogli, koji 
nisu predplatniki n»áih novin. Ov cin se 
sara sebe hvali 1

Svoje dete je vmorila
Vu Ko toribi je 22-ga dneva proé- 

loga meseca Ru2iC Mila zvana slu2kinja 
6 dnevov slaroga si sina s fibiéinom 2ve- 
plom vmorila Knátiga Bo.ja je hitro do- 
stigla ovu strahovitu mater. Susedi, koji 
su predi jen den jód detela zdiavoga vidli, 
kada su ju pitall, kak je sirotCe vumrlo, 
bled-i je postala. Ljudi su tak dugó go 
vor li od tóga, dók su i vu obCi skoj k«n- 
cellariji zeznsli. PreiuCki kr. sud je lztragu 
vodil vu ovem poslu, 3 dui pukopano 
dCte su odkopsli i naáli su, da je Éveplom 
vmorjeno. KaStigu oStru — to s ■ razme - 
bude zadobila bez srea mater.

Ogen*.
Vu P< eloku je 26-ga februa a odveCer 

ob 4 vuri ogenj bil. Zgorele su 3 b 2e i 
k njim spadajuéa gospodarstvena sUn a, 
Na pomoö su doili íz C-rkovlan, Draéko-

vec, K* 1 evee i Sv. Kri2 s iprica’kami 
Pi'e oőkim ognjogascom je moCi zahvaliti,1 
da se ogenj nije razáiril. Tu>.iju^«e ognjo- 
gasci, da je vu Preloku jako zlo zbog vode, 
Ognja su deca zrokuvala 

Nesreca
Vu Stanetincu su 24 ga februara tri 

mu2i iz jedne jame kain na Bekli. Ober 
jih je dober falat z.mlje bilo, kője nisu 
podprli* Zem’ja se vruhnula, pák sve tri 
pod se zakopala. Dva sa srecno oslobodili, 
ali tretjega s te/ko om Telő ovoga je tak 
spreáala zemlja, da komaj more d.hati i 
gibati se. Veliju, da te2ko ostane.

Irnenuvan e .
Ministerium je za pomoőnoga vodju 

prelodne kr. gruntovnice Plichta Kazméra 
onde-ijega pisára imenuval.

Vehki mrtvec.
Nemilostivna smrt opet nam je poko- 

si!a jednoga diónoga vtdikoga domo.odca. 
kak smo vre vu preölim broju pisali. Gróf 
Andrásy Gyula vumrl je vu Volosoi kam 
su ga doktori ua vraöenje poslali. Gróf An- 
drásy Gyula bil je m űi, koj si i* vu do* 
movmi veliku diku a vu svétu átovan e 
zas u2il VeC leta 1848. borii se je za sa 
mostaliiost mngyarske domovine. Svaba 
pribil je n egovo ime na galge ali Andrásy 
vtekel se je kak emigrant vu Paris. 8to- 
pram 1860. léfa, kada je ávaba vu stiski 
bil, dobit je AndrAái od cesara Ferenc 
Jo2eía milost. Od vezda >ivel je doraa, 
bil je ministerprezident a potjam driavni 
kancelar ce okú, ne inooarhije Kak oátro- 
umni i muiri diplomata bil je kraljev prvi 
tolnaCnik. Veliku je ulogu igral vu svib 
politiökih stvarib monarbije kak takaj pri 
okupaciji Bosne i Hercegovine. K tómu bil 
ie gKvalir prvoga red*. Bkoro od svib 
vlada>ov Kurope imái je svakorstna odli- 
kovanja kak malo koj europejski diplomát 
ima. Domovina uada zgubila je vj  Andrá 
syu velikoga brauite a i zadiitnika. 19-gi 
Februara dopelali su njegovo mrtvo IClo 
Íz Vo ogce vu Budapest, gde je jeden Cas 
izloieno a zaiim vu mater zemlu pulo2ena. 
Dogovaraju Be, da bi ga pokopali vu ke- 
repeSkom grobju polek Deák Ferenozi a 
potlam odluiili su podici mu spumenik 
(monumentj na orsaéke stroáke.

Regrutacija.
Vu éakovskom kotaru poóiinle re6ru- 

laci.a 2b ga márciusa i traje do 2-ga apri- 
la Vu pr. loCom kot»ru od 8 ga aprila do 
11-ga. Vu lenduvskom kotaru od 19-ga 
marciu a do 26 ga, a vu leienyskom kotaru 
od 14 ga aprila do 16 ga.

»The Gre8ham>
Pri „The* Grcsham„ zvauom loudonskoin 

druitvu (vu Cakovcu je upiavuiötvo pri Graneru 
2tacuuaru), je műéi 2 vöt osigurati. Tojest 
plati, gdo si h Ce 2ivot osigurati, po letu 
Vek u ili menjáu svotu i to puleg tóga, kak 
je gdo star i kak svotu hoőe da dob  ̂ pik 
sko bi vumrl, herboiu imeuuto druitvo cplati 
onu 8vo(ut na koju je bil isti osiguren, ili 
ako duiivi u. pr. 1 5 - 2 0  Ier, njemu daju 
istu svotu vu iuke. Tak je moói 2.vöt ieuab 
i decah os gurati. Ovo dru2tvo ima svoje 
glavuo npravuiCtvo vu Budaptát*.

_ _ _  N Y 1 L T T É U  * )
Schwarze Seidenstoffe von 60 kr t>i» "•

11.65 p. Aleier — glail und gemustert (c« IbO 
versch. Uual.) — vers. roben* und siückw«i#® 
porlo- und zolllrei das Fabrik Depot G  
H e o n e b e r u  (K. u. K. Hot ieí.) Z ű r i é i -  
Musier umgehend. Briele kosién 10 kr. Porlo. |

*) K rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.
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—  ,g e lh iv p k  lapunk t. olvasóinak fi
gyelmét mai vezérczikkünkre. A vidékün
kön erősen garázdálkodó peron >spora szőlő- 
levél-betegség védekezése ügyében, helyi 
közéletünk egyik vezérférfia küldötte be 
hozzánk ama közleményt. Ugyanő, hogy a 
felsővidéken minél többen olvashassák a 
védekezés módját, lapunk jelen számából 
százramenő példány-többletet rendelt, a hegy
vidéki községek közt leendő kiosztás végett 
E figyelemre méltó intézkedés nem szorul 
dicséretre !

— (Halálozás. Györffy Ján- ŝ ügyvéd a 
maga, úgy a rokonsága nevében mély fáj
dalommal jelenti felejthetetet.len, szeretett, 
nejének, illetőleg rokonnak Guoth Idának 
f évi február hó 24-én éjjeli 2 órakor, éle
tének 48-ik, bőid »g házasságának 20 ik évé
ben, hosszas, súlyos szenvedés után történt 
gyászos elhunytát. A bőid pultnak hill- 
tetemei f. hó 25-én d. u 4 órakor tétettek 
az ágostai evang. hitv. szertartásai szerint a 
nagy-kanizsai sirkertben levőc3aládi sírbolt
ban örök nyugalomra. Áldás és béke leng
jen sírja fölött!

—  § lá h  czigányok ügye a megyénél. 
Csertán K ároly alispán ur utalt az n tovább 
nem tűrhető állapotra, mely a Csáktornyái 
járásnak a Stájer határral szomszéd >s köz
ségeiben a Stájerből átjövő oláhczigányok 
kai előfordul Stájerből kihajtják, még mi 
kénytelenek vagyunk illetékességi helyükre 
toloncz dn i; csakh gy  az illetékesség m eg
állapítása sok nehézségbe ütközik s annak 
megállapitásá’g itt kell őket tartanunk 
Indítványára a belügymin:szter feliratilag 
megkerestetek a czélból, hogy ha a Stájer
ból megyénkbe átövő, németül és szlové-1 
nul beszélő czigány król bebizonyul hogy 
nem e megyébe valók, hanem a szomszéd 
Stájerbe, Azonnal oda t-doncz ztassanak s 
igy megyénk a további jogtalan zaklatás k- 
tól megmenekednék.

— bem ondás. Themleitner Emercze 
drávavásárhelyi tanítónő, gróf Keglevics 
családjához Kocsolyára társalgónönek kine- 
veztetvén, m. hó végével tanítónői állomá
sáról lemondott, a minek folytán a dráva
vásárhelyi tanítónői állomás megüresedett.

— $ í z  volt m hó 2G-án d. u. 4 óra 
kor Perlakon. Elégett 3 ház s a mellék- 
épületek. Ott voltak legelsőnek a czirkov- 
lyáni, továbbá a draskoveczi, kraljeveczi, 
szentkereszti bcskendők. Mire segély érke
zett, a helybeli tűz »ltók már 1 culizálták a 
tüzet. Általán s baj Perlakon, hogy nem 
volt elég v íz . A tüzet gyermekek okozták

— N yilatkozat. Felkérés föl) tán kijelent
jük, miszerint lapunk múlt számában KJ- 
larits Mihály kir. aljárásbiró ur neve alatt 
megjelent alkalmi verses felköszöntő magán 
körben, dr. Krasovetz Ignácz orvos ur há
zánál mondatott el, de nem egészen abban 
az alakban, mint lapunkban megjelent. Ki
jelentjük továbbá, h g y  ama verses közle 
ményt nem Kollarits Mihály ur felkérése 
folytán közöltük lapunkban Szerk.

— £  Csáktornyái Ur. uöegylet mu’t évi 
számadásait vettük. A bevétel rovat 714 
Irt 98 krt mutat, ugyanaunyit a kiadás ro 
vata. A havi bevételek összege 330 frt 22 
kr. Az egyleti vagyon készpénzben és sors
jegyekben 1681 frt 46 krt tesz ki. A le 
folyt évben 264 frt osztatott ki szegények 
és 94 frt 50 kr betegek között. Az egylet 
elnöke Neumann Józsefné, alelnöke Öchwartz 
Rozália, pénztárnoka Wollák Paula. A fel
ügyelő bizottság tagjai Hirachmann Louiza, 
Graner K rnelia és ff chsinger Charl Ha

— {ótikon; rág A Csáki omyai- és Mu- 
jraközi takarékpénztárak ez idén a követ

jkező összegeket oszlottak szét a különféle 
jótékonysági egyletek és intézetek között: 
\) A Csáktornyái Takarékpénztár a hely
beli tűzoltó-egyletnek 50 frt, a nőegyletnek 
30 frf, az izr. nőegylelnek 30 frt, a kisded 
óvó egyletnek 1 0 0  frt. a polg. isk. Zrínyi 

•önképzőkörnek 10  frt, a népisk. népkönyv 
tárnak 10 írt. a helybeli szegényeknek 70 frt,

1 ossz. 300 frf. 2 ) A Muraközi Takarékpénz
tár a helybeli tüzoltó-egylelnek 30 frt, a 
nőegyletnek 30 frt, az izr. nőegyletnek 30 
frt, a kisdedóvó egyletnek 30 frt, a polg. isk. 
Zrínyi önképzőkörének 5 frt, a népiskolai 
népkönyvtárának 5 frt, a kórház részére! 
20 frt, összesen 150 frt. — Az egyletek! 
elnökei és az intézetek igazgatói meleg 
hangú köszönőleveleket intéztek lapunkhoz, 
melyben nevezett pénzintézeteknek a leg- 
hálásabban nyilvánítják jótékonyságukért kö- 
szönetüket. Kívánják, hogy latén áldása ki
sérje további vállalataikat, hogy folytonosan 
növekedő mérvben jót tehessenek. K köszö 
nőleveleket helykimé'és és ismétlés kikerü
lése okából k'hagyván, összegezzük a tűz
oltó egylet, a két nőegylet, az ovoda elnök
sége, nemkülönben a polg. és elemi isk. 
igazgatóságának hálanyilvánitását.

— g órta. A pécsi pósla- és távirda 
igazgatóság megkerestetett az iránt, hogy 
Letenye és A.-Králjevecz közt naponként 
kettős póstajárlat, a bánok-szentgyörgyi és 
becsehelyi póstajárlat pedig Leteuyéig ren- 
deztetnék be, mi által a Murakesztur becse
helyi kocsi-pósta-járlat fentartása felesleges
sé válnék és Letenye lenne a járáshoz tar
tozó majdnem valamennyi postahivatal 
góczpontja. A kereskedelemügyi miniszter a 
beliczai póstahivatalnak fentartását megen
gedte.

— ^  közig, bizottság ülésén olvastatott 
Csáktornya város elöljáróságának kérelme, 
a Csáktornya-ukki helyi érdekű vasút vo
nalnak a közigazgatási bizottsági bejáráskor 
megállapított vonalzáslól eltérőleg tervezett 
kiépítésének megakadályozása iránt. A kér
vény a kereskedelmi miniszterhez azon 
kéréssel terjeszleiik fel, hogy azt figyelembe 
venni s a panaszolt vonal áthelyezésre újabb 
közigazgatási bejárást elrendelni szíves
kedjék.

— 15 iktnek hazafias ünnepé
lyét ez évben is megüonepli a helybeli da - 
egyeRület. A változaton programúi a követ
kezőleg van] összeállítva : Hymnus, Erkel 
Ferencitől, Kossuth dal, id. Ábrányi Kor 
néltó l; márczius 15-ikének méltatása Zrínyi 
Károly á lta l; Gyere haza, Huber Károly 
tói, Cserebogár, Hubertól. O atadal Hubertól. 
A »Hattyú* szálló nagytermében rendezendő 
ünnepély, melyen a helybeli zenekar is 
közreműködik, esti fél 8 órakor veszi kez
detét.

— giniveM- Plichta Kázmér perlaki 
kir. járásbirósági Írnokot az igazságügy- 
minisiter ur ugyanoda s gédtelekkönyvve- 
zetővé nevezte ki.

— A dom ány. Tislér József plébános egy 
darab sorsjegyét, mellyel lü  irtot nyert, 
jótékony czélra adta. A sorsjegy 8 írt 10 
krért váltatván be, abból a Csáktornyái 
kisdedovodának 3 frt 10 kr, 5 frt pedig 
a Csáktornyái néptanodánál a magyar nyelv 
elsa átitásában szép eredményt felmutató 
tanulónak ajándékoztatok.

— Stanetmecheg en f. hó 25-én három 
férfi egy üregben homokkövet vágott Fö
löttük jókora földnyelv maradt hátra, me
lyet nem támas tottak meg s igy a meleg nap- 
ag arak  miatt, meg a maga súlyánál fogva 
is leomlott az, maga alá temetvén a három 
munkást. L°gc-odálatosabb a szerencsétlen- 
"égben az. hogy aki az üreg legbeljéba ug
rott, semmi sértődést uera szenvedett, a

másik kellő betemetve vált s az egyiket 
sikerült hamar kiszabadítani, ellenben a 
harmadikat, ki legmélyebbre került, csak 
nehezen. Testét a leomló föld agyonnyomta, 
m>z >gni, lélegzeni alig képes; életéhez kevés 
a rém ny.

— (gyermekgyilkos anya. Kottoriban f. 
hó 2 2  én virradóra Buzsics Mila szolgáló 
leány másodszülött 5 napot fiúgyermekét 
gyuíaoldattal megmérgezte. A szerencsétlen 

! asszouyt csakhamar uto’érte Isten büntető
keze. A szomszéd asszonynak feltűnt az 
előtte való este egészségesnek látott csecsemő 
hirtelen halálhíre, át nézett másnap reggel 
a gyermek-gyilkos nőhöz, hogy a hallott 
halálhírről maga is meggyőződjék. Az ár
tatlan csecsemőt még abban a ruhában, de 
már halva találta, melyben előtte való este 
látta, csakhogy most látott a ruhán nagy 
kékes-sárga foltot is. Az anya a hozzá in
tézett kérdésekre elsápadt. A szomszédnő 
még ebből semmi rosszat nem sejtett, csak 
később kezdett utánna gondolkozni és ezt 
legnagyobb félelemmel meséigette egyik 
másik vele találkozónak, kik neki azt a 
jó tanácsot adták: menjen és jelentse be az 
irodában. A szomszédnő est meg is tette, 
Hivatalos feljelentés folytán a perlaki járás
bíróság teljesítő a vizsgálatot és a már 3 
nap óta eltemetett csecsemő bonczolásakor 
csakugyan konstatáltatok, hogy a szeren
csétlen csecsemő gonosz szivü anyjának 
gyuíaoldattal való megmérgezése folytán 
esett áldozatul.

— W a r n e r  S a t e  C u r e jó t  méltán tart
ják az újkor legfontosabb higiéniai találmányának, 
mert a vese,- máj- és hólyagbajok gyógyításánál 
a legnagyszerűbb eredményekkel dicsekedhetik, a 
mire nézve a legtényesabben szóló bizonyíték a 
kővetkező :

Távaly nyáron Karlsbadban tanácsért for
dultam egy orvoshoz, a ki konstatálta, hogy epe
kőben valamint májdaganatban szenvedek. Azt 
rendelte tehát, hogy használjam itt a kúrát. Fit 
azonban nem igen lehetett rajtam végrehajtani, 
jóllehet állapotom igen aggasztó volt. Nem tudtam 
többé ülni s gyötrelem volt, ha éjjsl az ágyban 
ieküdtein. Étvágyamat majdnem teljesen elvesz
tettem, az óteluek nálam olyan ize volt, mint a 
tőidnek. Ezenkívül nagy hajlamom volt a szédü
lésre, ájulásra szúrást és fájdalmat is éreztem 
jobb oldatomban, mely, ha feküdtem, még r o s 
szabbra vált. Igen gyér volt a vizelválasztáa is.

E szomorú ai ápolómban figyelmeztettek 
Warner Safe Cure jére s én ezzel is próbát akar
tam tenni. A hozzá mellékelt brosüra csak meg
erősített elhatározásomban, hogy azt a kúrát hasz
náljam, hogy visszakapjam egészségemet. (20 1

Legjobb lélekkel tudathatom tehát, hogy fiái' 
Istennek megszabadultam bajomtól • minden szen
vedőnek a/t a (anácsol adhatom, hogy ezt a cso
datevő szert bizalommal Használj i, mert egyedül 
csak ez a szer mentett u>eg családomnak.

H KAN DL FANI. divatárusnö.
Künigsherg az Eger mellett.

Egy palaczk ára 2 frt. Kapható az {ismer
tebb gyógyszertárakban. Főraktár: !8zalvator gyógy
szertár Pozsonyban és Tőrük J. gyógyszertárában 
Budapesten

— A  m in t  é r t e s ü lü n k ,  az Assicura- 
zioni Generálihoz közel álló körökben egy magyar 
jég- es visszbiztosiló társaságot szándékoznak 
alapítani; a társaság egy millió forint alaptőké
vel alakul, székhelye Budapest lesz és hazánkban, 
mint szintén Ausztriában jégbiztosítással fog köz
vetlenül foglalkozni, mely czélra az Assiourazióni 
Generáli saját ügynöki hálózatát és az általa gyűj
tött becses üzleti anyagot rendelkezése alá bo- 
csájtja; ezenfelül tüzbiztositási üzletéből is nagyobb 
mérvben fogja az uj társaságot részesíteni. Mint
hogy a társaság működését minden alapítási és 
szavazási költség nélkül fogja megkezdetni, azon
felül az alaptőke egy részét magok a Generáli 
főügynökei jegyezték, ez uj társaság előnyős fej
lődése előre biztosítva vau.

FELELŐS SZERKESZTŐ

MAKCJI TAI  J Ó Z S E F
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H redM itka p la a r n a :
•U rai pg«o, frataraka biia, léro  
aa k*ndif»*HJi. - -  S uradiiikom 
nőéi ja avakl dán fovoríti med 
II i l t  rnron. — Sra poüljka 
tféaéa aa aadrft^a norinak, naj 
aa poétán na 1»* M argtta l 

J o t e f *  tradnika vn Oaküvao.
laéalalJalTai

Kojitera Vloahal Flllpova kam aa 
pradflata i obanaaa poÉiljaju

F r e d p la tn a  c e n n  J e t

Na eelo l e t o ....................... 4 f r t
Na pol l e t a ....................... 2 f r t
Na éetrert leta . • * ,  1 f r t

Pojedini b ro ji k o ttá ja  10 k r.

Obsnane aa poleg pogodba i fal 
raOnnaja.

Izlazl ivakl tijeiien Jedenkrat 1 to : vn svaka nedelju, _____________
S h tÜ m ig la s n ik : „M tdjtm urskogapodfontagaju/tga Üncnmttkoga druétva  „Lakovetke lparkasseu, „M edjitnursk* sparkasst*, „Dolnjo-M eJjimurske $parkas±cu 
__________________________________ i  „Podpotnagajuiega d ru itva*  n Gurnjo Mt'djimursRoga kulturrwga d m i tv a “.

Stovani gospodin urednik !
Odavno sem oprosil át. gospodina u- 

rednika za prikaz malen prostor njihovih 
cénjenih novinah, da vu njih uzazovem 
Ogled meni zadruino goriómh gospodarov 
na grozdolistni p ’ésiv, (peranospora) kod 
nas tako zvanu hrdju. Hudué ovu proánju 
izpuniti su mi srdaóno obeóali, tim putem 
genem ovo mo e uzivanje, podaj Bo£e, da 
mi táj zapoóelek uspéh okoruni.

Tri leta od kad je ta hrdja na pala 
medjimurske go’ ice. Prva leta nismo se
0 tóm brinuli, misleó, da se pogub!, a 
vekáa atranka je soliki prisudila to nesreéu 
Lansko leto veó áali bo2e, jako éutldvo 
»mo opazili prijav ákodljivosti. Ja mislim, 
dán danas svaki gospodsr previdi, da 
ako ae temeljno ne branimo proti toj ne- 
sreői, za nekoje leto nnm goricc propadn *ju.

Lani se pri naa krasno pokazivalo ; 
cvelo je pojednako i na hitrom Du*e bolje 
obiéla nas radost, da ae negdaflnja blaáena 
vremena vrafiaju na medjimurske gorice 
Ali sve nade na brzom su se nam uniőtile, 
grozdno üstje zapoíelo o2utiti, na to se na 
vrhu uzkazaü Crleni nadutci, poóim je 
listje posve cvehuulo i pokapalo; a grozd 
kao ni zadoata ohra* jen, niti ui,e dorasel ;
1 s tim pr znajmo m ed’u sobom, da verek 
vu avakim pogledu rodilo nam budo vino, 
kf jemu litra po 5 — 6  krov jesmo prisiljeni 
fratiti

Tuáni OY8J pred^oíeni polo aj naáih 
goricah posljedica, jedino je : hrdja.

Dalko od mene ona misei, da znanst- 
veni razgovor piáéin. Jedini cil je mojih 
reöih táj, da onu stranku gospodare go- 
ricah, koji dósad ovo véé i preveliko ne- 
8 eCu do niá dráali jeau, 1 od *e dr. mavice 
s menőm porazumljen mi gospodari pro- 
budim i pndruáim te tako s jedinjei om 
jakostjum grozovitu tu nesrefu odvmuti 
<im prije se poprimemo

Prirodoznanci su ustanovili, da je ta 
India iedna vest glivab, koja na grozde- 
mm listu klicanjem áivari, i a prestra$- 
nom hitroóom se razplodi. Klice naj vr- 
stcáu zimu preterpijü, zato néma nade, 
da koja tvrdeáa zima mogufa je dók n- 
íaii tu pogibelj

To pák nem je poznato, da rastline 
bez lista nisu moguéa á iveti: i ako kroz 
viáe letah te od lista pred vremenom 
opleniju, po jedno — dvé letnim gingavim 
uzdriavauja posve pogineju. Od tóga se 
imamo bojati najviée vu hrdji ; jer za 
ptavo je pogibeljnija od fíloxerei, koja ako 
gorice za 8 — 1 0  let i skonéa, ipák po 
icést&h koja nisu napadjena, prirodi nam i 
dobroga vioa, do^im kod brdje rasti dob- 
roga vina poive je izkljuéena moguóuost; 
a joá oko kroz 8 - 10  lét od löta do lé'a 
ztostaje na goricah to nam one i konaóno 
uniáti

Y*l;*, da predstavom onom podpuno

je dosvjedoéeno, da ta hrdja nam véé ne- 
izmerno kvara uzrokuje.

Sad joá na kratkom íaz’oáim ugled 
moj o branenju. Neéem se okinéiri tudiem 
perjem, i zato uprvo izjavim, da vu tim 
delu jako malo poznanja imám, i o toj 
stvari samo na temelju od go^p. Pavla 
Orosa tajnika zalavármegjinskog gospo 
darstvenog druátva pisane kniáíce, i vu 
„Borászati lapok* naved^nih razgorah na- 
predujem.

Vu Taljanskoj i Francuzkoj sem osob- 
no videl i opazil on nácin branenja, da 
su ugaánjeno vajmo na toliko razmtéili 
vu vodi, da je kao m ’édna tekuéino na- 
stala, kojum tekuéinom su po<*emtfi od 
ranoga protulrtja sproitom  kefom liénicom 
íkropili grozdno üstje, i podpunom za mla 

| do i zeleno obéuvaii; docim ui vapueno 
listje bilo posve ovehnuto

Ovo ökropljenje imalo bi se kod nas 
od irotulétja, kad se li'tje razvija, do po- 
lovice septembra po 12 16 putah na-
Htavití.

Sama sprava (matériái) je fal : i kaj 
je glavno, niti goricam, niti prinosu grozd 
ju ne p.»#kodi ; ali adi restogi opetovanja 
mnogo te^akali potrebuje, i tak kod nas 
bi se moglo samo vu m en’áih goricah na 
staviti. Za slastno vrstno grozdje, kője 
je za tr*tvo odredjeno nisposobno jer se 
poákropljeni grozd teZko da od tóga 6  titi

Medju dósad upotrébljenih naéinah 
branenja, na^oj okolnosti naiodgovarnije 
branilo je razmok zelene ga'ice (Kupfer 
Vitriol).

Koliki percent da naj ima táj razmok 
zelene gaüc •, su m néuji razldita. Vu 
Francuzkoj su poCeíkom 3 percentni raz
mok upotrebljuvfli, dana^ véé 1 . a joá i 
menjái percent potrebljuju. Stajerski naái 
susedi kod prvoga ákropljenja kad je Üst 
jsko slab 1 '|, percentni, a kod potlaánjeg 
dvojega ákropljenja pa o 2  perceutni raz
mok su upotrcb li s jako vrlim uspcliom 
Ja  sem foga mncnja da óva kod naáih su- 
sedah izprobana kolikoéa bude najvaljneSa 
za ua^u upotrébljenje. Jako slab razmok 
kod nas nebi bi 1 pieporutíljiv, jer budué 

(i ismo se nikakvim nnéinom proli hrdji 
branili, ona se oláirno razplodila, i za 
pravo moáe da lőlon veéjorn silóm nastupi 
nego lani, kojim sluCejom ako razmok 
menje upotiébimo nego áto ga je zadosti, 
nismo vu sfanju bérdju dokoné iti ; badavo 
nam trud i tioáek

Temelju tóga, za medjimurske gorice 
najvaljuije je sled fiim naóinom priredjeno 
m e'avinu upotrebiti.

Zemimo za temtlj jeden hectoliter
vode

Zavrimo od tóga 10 ülrov vode i ráz 
mo imo vu n oj 1 '|t kilogr. ze ene galice.

Vu ostaü 90 litrov vodi rszmoíimo 2 
kilóg'. ugaSnjenoga ^apna.

Kad se vu dyoju po^udu metnuti táj

matériái za dosta razmoóil 9lijmo obodvoju 
tekuiinu neprestanim méáanjem, da se
dobro siedini.

Kod vapna imamo vrlo padti, da ka- 
men ili druga tvidiua ne pripadne, zato 
valja se brinuti prije meáanja da razmok 
v»pna na 9Íto ili kroz komád platna pre- 
cedimo, jer ako na to ném im o paz'jivo^t 
dogodi se nam mnogo neprilike ákropilj- 
kom (4pricalka) kamen ili druga tverdina 
nju zaduái i prouzroéi Ce9to opiranje, i 
krali nam viéme.

Ako dobre vrsti zelene galice upotr - 
bimo i vapnonc vodu preceJimo, to tako 
dobro zmclamu, za pol vure imamo pod- 
punom sposobni matéria!. Radi siguráéine 
valja vu gotovu tekuőinu Lakmn? papír 
(modri papir) umoöiti ako on po tm  ne 
oéerleni to nam je tekuáina dobra, nasu- 
prot ako oérleni, imamo joí dom é5ati vap- 
nenu vodu.

To bi bila tekuöina upotreblenja p r
voga ákroplenja, ko;a se ima prije cvé a, 
i kod nas vu sredini majuáa obaviti.

Skiopljenje se vu tu svrhu osebno 
p iredjenon -kropiljkom obavüa, i to uvék 
rano jutro, ili veéerom, ili po meglovitim 
vrémenu a inkád sunóanim dánom.

Koliko je samo mogu e, éuvajmo se 
ákropljenja na premokro listje, jer vu tim 
sluAaju tekuöma oslabi i za kőrist n'je 
sposobna.

U 9 éd hasnuvanja dobre ákropiljke,za- 
dosta je velikoé ni od 1 2 0 0  £ ]  klf. popri- 
liki 225—250 litroV tekuéine, koj posel 
obaviju dva teÉaki, najm 3 jedan rukuje 
íkropil.ku a drugi prinosi tekuíinu.

K drugim i tretjim ákropljenju ima 
se opÍ8aním véé naé nőm vu 15 litrov vo
de 2  kilogr. ztl ne ga ije, vu 85 litrov 
vode pako 3 - 4  kilogr. vapna rasuo ti i. 
Ürugo ákropljen e se ima kod nas vu Me- 
djimurju koncem juniuáa ili poée»kom ju- 
üuáa a tretje p tko koncem auguntu4a do- 
vráiti.

Toénim i brialjivim obavlj^njem na 
pomenutoga naéina mo2emo se obéuvati 
pogibelji brdje. Ali korenito i koraóno 
skréiti to ne reéu samo onda budemo mo* 
guéi, ako nz branenja, joá kroz dvó — tri 
eta, pokaple o listje marljivo .^kupé.imo i 

poágemi.
Odebi se razum va, da korenito iz* 

k r enje te nesre e samo tak postignemo, 
a o bude bez iznimke svaki delnik toj borbi. 
Jer ako samo dva gospodari zapusli u bra- 
nit', njihove gorice postanu vékiveénom 
gnjézdom te nes eée, odkud bude se opet 
dalje ^irila, óim budemo izloieni neprestano 
branit' se, trudom i s tro'ki.

Ne o ekivajmo dragi domorodci, da 
nas uvek vlada obskrbi pomoéjum. Ne 
oíekiva mo to, da radi podignutega razái* 
renja nesreóe nas vlada prisili brsniti se.

Gornu okolicu gornjeg Medjimurja 
osobno na9 nthaja cdmali se poprijeti po-



Árverési hirdetményi kivonat-
A Csáktornyái kir. jb iióág  mint tikvi 

hatóság által ezennel közli né tétetik, hogy 
Zilainegye öiszesileit átvatárának K<ojik 
István végrehajtást szenvedő ell ni 155 írt 
tőkekövetelés és játulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. tői vé, y^zék (a 
Csáktornyái kir. jáiásbuóság) teiübtéu lévő 
a sz&szkoveszi 6 6 . tk, 59. hrzi s/. a. 106 
fiira beoült egész ingatlanra — a szávszka 
Veszi 6 8 . tk. 174. hrzi sz. a. 490 fi ir t  b»- 
cstllt egé'Z ingatlanra, a szávszkavt *0 12. tk. 
I2jb lírai sz. felére 4s3 fit, 8 I |a htzi sz. a. 
felére 59 fit, 92. hrzi sz. a. felére 195 frt, 
113 b hrzi sz. a. telére 202 írt, 134 4 hrzi 
sz. a felére 155 írt, 135,4 híz1 sz. a felére 
133 f t, 167|b hrzi sz. a. felére 76 frt, 
176. hrzi sz. a. felére 46 fit, 195|i hrzi sz. 
a  felére 38 frt, 235|i hrzi sz. k telére 106 
fit becséitékbeu az árverést ezennel mega* 
lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb nng, elölt ingatlanok az I SOO. évi 
m i i r e /  Ilii l ü - i k  n a p já n  <1. u  3 
ó r a k o r  a szászkaveszi bíró házában tucg- 
taitaudó nyilvános árverésen a megállási* 
tottkikiáltási áron alól is eludatui fognak

Áiverezui szándékozók tartoznak az in* 
gatlanok becsárának 1 0  7 o * á t  vagyis 10  frt 60 k i t ,  49 frt, 48 frt 30 krt, 5 f i t  90 k«r, 
19 frt 50 krt, 20 frt 2 0  krt, 15 frt 50 kit, 
13 f t 30 krt. 7 frt 60 k i t .  4 Irt 60 kit, 3 
80 krt, 10  f r t  6 J k i t ,  késxpéjzben, vagy z 
1881. évi LX törvénycikk 42 ik §•*-

bán jelzett át folyammal számított és az 
1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8 § ában, kije
lölt óvadékképes éi lékpapu ban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy sz 1881. LX, t. ez. 
170, §-a értelmében a bánatpénznek a bi.ó- 
ságnái előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismei vényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1890. évi febr. 3 -áu.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóvág. 540

á r f o l y a m m a l  számított és az 1881
évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságügymin'.8tori rendelet 8 . § ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróság, 
nál elóleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1890. évi február 
hó 4-ik napján.

A Csáktornyái kir. jbirófág mint tlkvi 
hatóság. 5 3 0 .

323 tlkvi sz. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Csák
tornyái szegényalap végreha tatónak Bellovics 
István végrehajtás' bzenv-'dő elleni 83 frt 
tőkeköveUlés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai királyi tói vény szék 
(a Csáktornyái kir. jbiróság) területén lévő 
a Csáktornyái 209. tk 357 hrzi sz. a. in
gatlanból Bellovits Istvánt illető fölére 39 
fit ugyanott 753 hrzi sz. a. felére 152 fit, 
ugyanott 374|b hrzi sz. a. felére 180 frt, 
ugyanott 37ö|> hrzi sz a. f lére 145 frt, 
a legelő és erdőilletmény felére 50 frt becs 
értekben az á verésl ezennel megállapított 
k kiáltási álban elrendelte, és hogy a fennebb 
m gj* lölt ing ttauok az I ív 110. év i m h r -  
czi hm h u  1 7 - ik  n a p  jó n  d. e. 1 0  ó r a k o r  
a kir. jbilóság tkvtáraban megtartandó nyil
vános árvetésen a megálUp tott kikiáltási áron 
iilói is eludatni f g m k.

Aivereziii szándékozók tartozuak az in
gatlan becsáiának 10 •/• ^  vagyis 3 fit 
90 krt, 15 fit 20 krt, 18 frtot, *14 fit 50 
kit, 5 fi tót készpénzben,vagy az 1881. évi 
LX. tőrvényezikk 42-dik §-ában jelzi tt

Csáktornyán, fő-uteza Szudecz- 
féle házban (a  községi népisko
lával szemben) e g  üzlethelyiség  
a mellette lévő szobával és hozzá
tartozó pinczével a z o n n a l  ki *  
a d a n d ó .

Bővebbet a tulajdonosnálSZUDECZ ISTVÁN.



Szabó-üz let  C s á k t or ny án .

V a n  szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
hozni, miszerint fiam ifjú BORS ISTVÁN, aki 12 éven át folytonosan a fő- 

városokbani tartózkodása alatt, ott a szabómesterséget teljesen elsajátította, 

a budapesti szabászati tanintézetben kitűnő bizonyítványt nyert, a mai napon

üzletembe mint társ belépett,
Tekintettel arra, hogy a legújabb divatlapok nagyválasztéku és 

legszebb kelme minták, valamint kelme kéailHek a legkitűnőbb hazai 
és külföldi czégektől rendelkezésükre állanak : tisztelettel kérjük a nagyérdemű 

közönséget, aziveskedjenek minket becses megrendeléseikkel szerencséltetni!

Csáktornyán, 1890. márcz. 1.
Kiváló tisztelettel

B O R S  I S T V Á N  É S  F I A
544 t — 3 férfiöltöny-készitők.

57. tk 90,
Árverési hirdetményi kivonsit.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
közhiiré teszi, hogy Neowirth klór Csáktornyái lakos v é g r e h a j 
tónak Kocsis István és Looreucsics József végrehajtást szenvedő 
elleni 43 Irt 53 kr tókekövetetés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék fa Csáktornyái kir. 
jbiróság) teiületén lóvó gardinoveczi 250. tk. 684 707. é* 1077 
hrzi sz. a. ingatlanokból K ocbís Istvánt illető \  tésze 2 5 
frt és a gá> dinoveczi 23 tk. 25. hrzi sz. a. 106 M r* be sült 
ingatlanokra az árverést ezennel megáll, kikiáltási árban elren
delte, és hogy a f^nnebb megejlölt ingatlanok az 1N 90  m á rc z  
hó 20. napján <1. n. 3 órakor Uardmoveez község hazá
ban megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs&ráuak 
10 % -át vagyis 20 frt 50 krt, 10 frt 60 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX t.-cz,42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi nov. 1-én 3333 sz. a kelt igazx&gUgyraiuh- 
teri rendelet 8  §-ában kijelölt óvadékképes értókpapubun a ki* 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1 8 8 1 . LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege elhelyezéséről 
kiállított szabályozótü elismervényt átszolgáltatni.

Csáktornyán, 1890. jan. 0. A Csáktornyái kir. jbiróság mint 
tlkvi hatóság. 541

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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