




Je ti je vredno svinje povati.
h .

Gdo si nabavi skupe engleike svinje, 
mora za njih imati d *bre i tople kotce i 
zgoden prestor okolo kotca ; mora kotce i 
svinje navék éiste dríati pák svinje navék 
jednako dobro i obilno hraniti. Gdo tóga 
neműre őiniti, bolje je, da si niti nena- 
bavlja skupih (dragih) englezkih svinjah ; 
ar mu pogineju vu zloöestom kotcu, ne 
vrednom stanju i na zloj hrani, ili pák 
budu goráe od domaéih svinjah Potrebin 
je dobro premisljiti, prije nego si gdo na
bavi englezke svinje, jeli mu sebude tiud 
i stroáek naplatil.

Jo5 je jedno tegotno s englezk;mi 
sviojami, kaj se za njih moreju veékrat 
növi merosci (nereiti) nabavljati ,* ar 
svinje, ako se ne kriíaju, vu parenju hitro 
prepadaju,

Nisam proli englezkoj plemenitoj faj ti, 
veó ju dapaée i kak preporuéam; ali 
samo za oplemenjivinje domaée fele, 
Hoóe li gdo da mu domaóa fe a, koja 
slabo raste i kesno za razplod dozréva, 
bude boláa tojest da bude bolje rasla i 
prvlje dozrtla, rtek ju kriáa s eng’eZkemi 
plemenitimi felami.

Od naiih domaC.h svinjah najbolői 
6U prez dvojbe bagón'. Gdo ima do»ta

paáe, nek goji samo bagonske svinje, 
samo ib nesme povati vu rodbinstvu, véé 
im mora kiv obnavljati kri2*njem, Bagon- 
ske svinje davaju vnogo masti i vnogo 
dobroga mesa, osobito ralaj e.

Vlaáke svinje, tenke i plomate kakti 
krapi, dobre su za onoga. koji hoóe 
vnogo me3a, zato je i kupuju vnogo 
palóci.

Gdo pák r.eima vnogo prestora, a 
komu je stalo, da ima mirne i krotke 
svinje, kője vnogo neruju, on nek lírani 
ói ne rudaste svinje. One su nekaj krajse 
od navadnih, ali ipák dobro hranjene 
jednoljetna more imati do prek 2 centa a 
3 do 4 ljetna pák do 4 centa. Mást i 
meso je jako sladko. Za hranjenj© su 
dobre, ar v»e jedu kaj im se daje. Niti 
im iima niti koja druga nepogoda vnogo 
neákodi.

llraneó svinje, dr2e se öve z’ate re- 
gule : hrani raj i menje svinjah, ali ih 
hrani dobro.

Da kaj vekÉu hasén imaá od gojenja 
svinjah, imaj ovo na pameti :

1. Svinje mráave neprodavaj pod 
jenen ili vu zimi, nego vu protuljetje, 
kada topleáe vréme nastaje, jer ih onda 
budu kupovali i oni rado, koji je budu 

1 dalje pasli, kak takaj i trgOvci, koji nje 
budu vu kotcu hranili.

2. Cim viáe koja svinja na den po- 
iere i vu mást i meso pretvori, tim se 
bude prvlje odebe'ila, i tim bude pivtanje 
faleáe. Raéuna se navadno, da svinjá od 
1 do 2 Ijota dva i pol funla kuruze po- 
trebuje, da iivi. Kaj joj se viáe prek tóga 
daje, pretvara se vu meso i mást. Zato, 
óim joj na dán viáe podaje\ hitreáa bude 
tusta i menje te bude hranjenje koátalo. 
Vu protuljetju i vu Ijefu bolje je hraniti 
jednoljetne kak dveljetne svinje, ar ako 
i je stareáa te^eái od mlajáega, treba 
viáe da íivi, a ov mlajáe vi'ek treba da 
raste i da se vno2i.

Postavi vu kotec nekakvo god svinju, 
veó gledi, da si nabaviá kője od dobroga 

| plemeua, za koju si siguren, da rada jede 
i na se bere. Daj rajáé za dobro sviujée 
koj torint viáe, ar ti se bude obilno na- 
platilo

3. Svjuji ae mora hrani dobro pri- 
praviti, ar ona hrane niti dobro ne 2vaée 
niti süni, niti preiiva, tér se nesdrobliena 
i dcbro nepripravljena hrana vu kratkom 
éié 'u  svinje nemre < isto ircekati i na

(hasin obrnuti. Dokazano je, da je od 
100 funti zrnja neprobavlj no iz svinje 
iza‘lo : jeémena 54 procenta, zobi 50, 
br2i 49, g aha 4 procenta. Nut, kuliki je 
to zgubiéek. Jeli se anda neizplaéa svi- 
njara hranu dobro pripravljati.

4 Na zadnje nije vse jedno, koliko 
se pút svinje na dán hrane. Svinja ima







végrehajtást szenvedő elleni 800 frt tókekö- leges elhelyezéséről kiállított szábályszeifl 
vetélés és járnlékai iránti végrehajtási Agyé- elismervényt átszolgáltatni.
ben a Dkanizaal kir. törvényszék (a csáktor- Csáktornyán 1890. évi szeptember
nyai kir. jbiróság) területén lévő knrsaneci ^  -V J
20 sz, tjkvben fekvő 23 hr. sz. ingatlanra az ho n iPJ*0,
azon lévő fából épült lakház, istálló épület ^  Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
téglából épült cséplő pajta, 2 db sertés ól, hatóság 720.
2 db kukoriczagóré, legelő és erdóilletméDy-_____________________ __________________
nyel együtt 800 frt becaárban as árverést . QQn
eaennel megállapított kikiáltási árban elren- 3964 ad 3531. t . sz.
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanra . . . . .  ,
az 1890. deczember hó 16-ik napján dél Á r v e r é s i  hirdetményi kivonat, 
előtt 10 Órakor a kursanrczi községbiró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg- A Csáktornyái kir. jbirósAg, mint tkvi 
állapított kikiáltási áron alul is eladatni hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
fognak. szt. Ferencz reodü zárda pénztára végrehaj-

Arverezni szándékozók tartoznak as in- taténak Jursits Lőrincz zalaujvári lakos vég- 
gatlanok becsárának 10 */.-át készpénzben rehajtást szenvedő elleni 100 frt tőkekövetelés
vagy az 1881. LX . t.-cz. 42. § ában jelzett és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
árfolyammal számított és az 1881. évi no- nagykanizsai kir. törvényszék (Csáktornyái 
vember hó 1-én 3393. sz a. kelt igazság- kir. jbiróság) területén lévő pribiszlaveczi
ügyministeri rendelet 8. § ában kijelölt óva- 15 sztjkvben 21 hr. sz. a. 412 írtra; 303|b
dákképes értékpapírban a kiküldött kézé- hr. sz. a. 29 frt; 448|i hr. sz. a. 168 frt;
kai letenni, avagy az 1881, LX. t.-cz. 604|d hr. sz. a. 23 frt;  740|a hr. sz. a 85
170, § a  értelmében a bánatpénznek a bi-jfrt; 748|d hr. sz. a. 142 frt; 790|a hr sz. 
róságnál előleges elhelyezéséről kiáilitolt 99 frt; 145|a 4 hrzi sz. a. 99 írtra; a
Szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. pribiszlaveczi 482 tk. 721 |d hrzi sz. a. 41

Kelt Csáktornyán 1890. évi novémber írtra becsült ingatlanok ; továbbá a prtbisz- 
kó 1 sö napján. laveczi 15 sztjkvben felvett legelő és erdő

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi illetmény 60 frt becsértékben az árverést e-
hatóság. 732 zennel megjelölt kikiáltási á rban elrendelte,

és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok ai 
1890. évi deczember hó 20. napján d. e 

U q  10 Órakor a pribiszlaveczi község házánál
l i a ^ u i a u a o *  megtartandó nyilvános árverésen a megálla

pitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 
Sidák Mária előbb özr. OZ8- Árverezni szándékozók tartóinak az 

bolies Anlalné most Kollibas Má- ii>K»tlan becsárának 10 százalékát készpénz- 
. . . . .  i_ i „ mr* A  ni ben vagy az 1881. LX. t.cz. 42 § ábanténé m. kir. nyugalm honvéd-al- j#liett yrfo,ytllimll SIimitott és az s1881 
ezredes neje tulajdonát képező évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt
Csáktornyán a Z.-Ujvári lltczában ig»MAgüsyminÍ3zteri rendelet 8 . S-ában ki-
I . m J jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött

kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX 
l a h l i a z  é s  k é r i  t.cz. 170. § a  értelmében a bánatpénznek a

, .  . ,  bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított I
szabad késből eladó. szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

n ~ . . m , . i .  . . .  Kelt Csáktornyán, 1890. évi szeptemberBővebb felvilágosítás azerez- hó 13.ik napj4a \

hetö Z a k á l  H e n r i k  Ü g y v é d -  a  Csáktornyái kir. jbiióság, miut t lk v i1 
nél Csáktornyán. hatóság.
------------------------------------------------------------- 731,
4026. tk. 1890. .................................................................................

Árverési hirdetményi kivonat. 448 szám sao.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi

hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye Össze- Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. 
sitett árvatára végrehajtatónak Kofjár let- évi LX. t.cz. 102. 103. § a értelmében 
ván és neje Zsumann Magda végrehajtást ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
szenvedő elleni 70 frt tőkekövetelés és jár. kir. jbiróság 3254/1890 számú végzése által 
iránti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai Dr. Bárdió György miut ügy gondnok végre-; 
kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) bujtató javára néhai Verbauetz György jog 
területén lévő III. hegykerületi községben utódi ellen 960 frt tőke, s ennek járulékai 
fekvő 137 sz. tjkvben 173)2 hrsz. a. 450 erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás al- 1 
írtra: 178|4 hrsz. a. 75 ír tra . 173|6 hrsz.. halmával biróilag lefoglalt és 616 fitra be 
8, 129 fonutra becsült ingatlanokra az árve- csült 2 drb. tehén, 3 dib. borjú, 3 drb.
rést ezennel megállapított kikiáltási árban kaucaló. I csikó, 1 szekér, 1 eke és széuá-
elrendelte, és hogy a fenebb megjelölt ingat- bői álló ingóságnak oy ilvános árvoiésen le-
Unok az 1 8 9 0 .  é r i  d t e u m b í r  h é  2 7 - é n  d é lu tá n  endő eladatása elrendeltetvén, a helyszínén
S é r a k o i a lll. hegykerületi község bíró há- vagyis Senkovcczen leendő eszközléaére 1890. 
zánál megtartandó nyilvános árverésen a deczember hó 12-ik napjának d- 6- 10 órája 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatui határidőül kitüzetik és ahoz a venni száu- 
fognak. | dékozók ezennel oly megjegyzéssel hiiatnak

Árverezni szándékozók tartoznak az in- meg, hogy az érintett iugóságok ezen árve- 
gatlan becsárának 10 */,-át készpénzben résen az 1881. évi LX . t. ez 107, §-a ér
vagy az 1881 LX. t.-cz. 42 §-ábau jelzett tőimében a legtöbbet igérőaek becsárou alul 
árfolyammal számított és az 1881. évi no is eladatni fognak.
vember hó 1 én 3333. sz a. kelt igazság-, Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
ügyministeri rendelet 8 . J-ában kijelölt óva- érvényesíthetni, kereseteiket, vagy szóbeli 
(lékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-Ci. 170 §-a bir. végrehajtóhoz adják be 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- Az elárverezendő ingóságok vételára'az

Nyomatott Fiochel Fulüp UptuUjdonosnál CíAklornyto.

1881. évi LX. t. ez. 109 §-ban m egállapít 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1890, évi novembt-, 
hó 26. napján.

MOLNÁR
kiküldött öir. végrehajtó n

3935 tkvi szám 1890. ^  <*
■ **

Árverési hirdetmény. *
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ht mi 

tóság közhírré teszi, hogy ^eufeld Henrit 
a.-domborni lakosnak Kranyecz Mihály ugyan- 
ottani lakos elleni kielégítési végrehajt^ 
ügyében 104 frt tőke, ennek 1884. évi ok ri 
tóber 30-tól járó 6 százalékos kamatai 0 w 
frt végrehajtáskérési, s jelenleg 10 frt 7{t 
krban megállapított valamint a még félmt. H 
iülendő költségeknek kielégítése végett i ^  
nkauiz8 i kir. törvényszék <a perlaki kir, 
jbiróság) területén fekvő Also-Domboru köz
ségben lévő az akó-domborui 12 sztjkvben 
A l l  sorsz. a. foglalt Kranyecz Imre (qóm 
Tkálics Máriával) és Kranyecz Mihály (nőt 
Sostárics Máriával) nevén álló báz és bel.;er 
telekre az 1881 . évi 60 t. ez. 156 §-i íez 
értelmébon egészben 400 frt becsárban, ki 
továbbá az u. ezen sztkvból lejegyzéssel ai bí 
1766 sztkvben A j- 1 sor 2437 hrsz. i, k( 
foglalt Kranyecz Imre (nős Tkalics Máriával) a 
és előbb Kranyecz Mihály, jelenleg Nenfeld d< 
Adolf nevéu álló ingatlanra ugyancsak a már al 
idézett törvényszakazs értelmében szintén sí 
egészben 126 frt becsárban Alsó-Dómboron rt 
a község bíró bálánál 1890. évi deczember d< 
hó 15-ik napján d. e 10 óraker Zakál n 
Henrik felperesi ügyvéd vagy helyettesi k 
közbeojöttével megtartandó nyilvános árve- sí 
résen elfognak adatni. k

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. j< 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár P 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképei 
értékpapírbm a kiküldött kezéhez letenni,: fc 
Vevő kötyles a vételárt 3 egyenlő részletben l, 
nrég pedig az elsőt az árverés jogerőre ft 
emelkedésétől számítandó 45 nap a. a má- /  
sodikat u. a. 75 nap a. a harmadikat a. a. e 
105 nap a. minden egyes részlet után az ár- (, 
verés napjától számítandó 6 ° /#-os kamatok- r 
kai együtt az árverési feltételekben mégha, \ 
tározott helyen és módozatok izeriut lefizetni. k 
Ezen árverési hirdetmény kibocsájtásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek ' 
a hivatalos órák alatt a kir. jbiróság tlkvi 
osztályánál s AUó-Dombora község elöljárósá
gánál megtekinthetók.

Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi ha- 
óságnál. 1890. évi szeptember hó 11 ik 
lapján. 7Q4
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