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Néhány szó legelőinkről.

Hiába beszélnek nekem a földmivelők 
arról, hogy földjükből nem tudnak megélni, 
nem hiszem, mert ha csakugyan igy volna, 
régóla több hasznot iparkodnának a föld
ből kicsikarni, főleg pedig ha a tömérdek 
legelőt észszerűbben raivelnék meg.

fin nem tudok jobban lehangoló képet 
magamnak elképzelni, mintha nyár derekán 
országunk bármely községi legelőjére ki
állók s az vagy teljesen kopár, vagy pedig 
a tavasz8zal szálanként nőtt íü lerágott, 
leperzselt töveivel benőit »legelőn«, — me
lyen legfeljebb egy-egy bogács vagy sza 
márlövis terpeszkedik — kiöllött nyelvvel 
kínlódni látom a rovarok szúrása ellen 
védekező nyugtalan marhái.

A legelőket igy gondozni, ennyi földet 
igy heverve hagyni megbocsáthatlan pazar
lás, melyet utódaink büniil róvnak fel mi 
nekünk !

A muraközi legelők még a türhelőbbek 
közé tartoznak, mert természetétől lógva 
oly előnyökkel bírnak, melyeket a legtöbb 
hazai községi legelő né külöz : erdőrészleteik 
vannak, többé kevésbbé beíásiloltak s van 
többnyire száraz és nedves, pocsolyás 
területük ; éppen ezért annyival könnyebb 
a mi legelőinket kevés költséggel nehány év 
alatt megjavítani s annyival indokoltabb 
nvelőbb hozzálátni e munkához ! Miképpen

rontják főleg a lég löt és miképpen kellene 
azt megjavítani, a következőkben óhajtom 
röviden megvilágítani.

Helytelen eljárás a midőn a legelő 
egész területén egyszerre legeltetünk s 
hozzá mindenféle jószággal, ezáltal nemcsak 
állatainkat hanyagoljuk el, de a legelőt 
teljesen tönkre tesszük. Nem mindenféle 
legelő való bármely jószágnak s mily könnyű 
volna a mi vidékünkön a legelő nedves, 
pocsolyás részét a sertések számára élő 
sövénynyel elkeríteni, mert ez az ő elemük; 
mig a száraz részét a szarvasmarha, lovak 
számára föntartjuk, melyeknek a nedves 
legelő ártalmára lehet. Ha a legelő egész 
területén folytonosan legel a jószág, akkor 
úgy rágja le úgyszólván a füvet, a mint 
kinő. a fű is csak tengődik, s az állatoknak 
sem lesz mit enni, tehát a már elrekesztett 
területen belül újabb szakaszokat kell ki 
jelölni, — legjobb élősövénynyel elkeri 
leni! — s fölváltva pld. 3 - 4  részle-
ten 1 - 1  hétig legeltetni egymásután min 
deniken. Nagy esőzések után nem 9zabad 
legeltetni, a marha összttapossa a legelői, 
a füvet pedig kiszakítja tövestül. Százszo-i 
több kárt okoz tehát ilyenkor a legelőn, 
mint a mennyi előnynyel jár a künnlétele.j

Egy másik nagy baj, hogy, — már a 
legelés okszerű következményeképpen, — 
a legjobb íüfajok hova tovább kifogynak és 
hasznavehetlen füvek vagy épen káros tűs

kés, mérges növények foglalják el a legelő 
területét Az előbbieket szaporítani, az utób
biakat irtani kellene mindenütt. A muraközi 
legelőket e tekintetben következőképen le 
hetne legegyszerűbben megjavítani; elszórva 
több helyt kis bekerített térségeken a le
hető legjobb, itt jól termő fafajokat kellene 
elvetni és e területeket sem legeltetni, sem 
kaszállatni nem volna szabad E fűfajok 
magva a szél szárnyán vitetnék tova s 
minden évben uj magot szórva a legelőnk 
egész területére, azt folytonosan javítanánk, 
mely munkában akár mesterségesen segít
ségükre lehetünk s a magot kézzel szét
szórjuk. Igen kevésbe — úgyszólván csak 
jóakaratba, — kerül e munka s számos 
évre kihat jótékony hatása Különösen al
kalmas volna a mi legelő nkre s pedig 
szárazabb helyekre. a kétélű zab (Avena 
compressa Henff ), réti csenkesz (Festuca 
elatior M.), olasz vadócz (Lolium italicum 
A. Br ), réti komócsin (Phleum pratense L.), 
mezei perje (Poa prutensis L), stb , nedve 
sebb terű etekre az ecsetfű több faja (Aló- 
pecurus), a sovány perje (Poa triviális L ), 
ilarmatpázsit (Glicería íluitans L,), fa Bek- 
mannia erncaeformis Hőst stb.

Mennél jobbak a legelőink, annál job
bak lesznek állataink, annál jobbmóduak 
leszünk magunk s annál gazdagabb lesz a 
mi édes hazánk !

Euphrasia.

A „Minkül" t i  mája
A M ü 8  A L A.

(Bolgár utambó'.)

— (Folyt, és vége). —

Mit csináljak most ? Haragudtam , csakha
mar tisztán láttam helyzetemet. Eleségem nin
csen! Ha ma nem megyek a Musílára, e kirán
dulásom alkalmával nem mászhalom meg ! —
Barátaim most olvassák levelemet, melyben 
arról értesítem őket, hogy e havait megmászom, 
különösen Hegen dr. barátom, ki Bulgáriába 
küldött, megvárja tőlem, hogy a Muraiét is 
megmásszam; adott szavam , kényszerít rá— s 
miután helyzetemet igy jól megfontoltam, tovább 
folytattam utamat, 10 óra volt. Tiszta kék ég 
volt fölöttem s a nap ragyogó ábrázatával báto
rítani látszott a nehéz munkára. Lent a völgyben 
sürü köd ült, melynek egyes foszlányai már-már 
e csúcsok közelében úsztak. Bár szép idő ma
radija sóhajtottam magamban, tovább kapaszkod
va a kopár szirteo. Már már föltűnt előttem a 
csodált havas a a remény, vágy, megkétszerezte 
inaim erejét. A köd azalatt folyton emelkedett a 

látóhatár, melynek széle már régótH elmosódott 
volt, mindinkább öaazeszórult a h mindjcwban 
emelkedő köd csakhamar megzavarta kilátásomat. 
Nehezebb lett a baladhatás is, de ott álltam már 
h keskeny tarajon, hol a Cadir-Tepe felöl jövő 
ág avval a gerinczczel egyesül, melyen ón jöttem,

hogy egy kis völgyelésen kereazlülmenve a 
Mušala kup még jobban kicsipkézett meredek 
taraján a régóhajtott csúcsra kapaszkodhassam. 
Leültem a kinyu'ó szirten s néztem a mélységbe, 
melyben a nem rég kerekedett szél a sürü ködöt 
kavarta. Időnként szétoszlott a stirli gombolyag, 
s beláttam a Bisztricza festői völgyét kísérteties 
megvilágításában.

Mily borzasztó látvány volt az I A Mušala 
teteje ivalaku taraj, melynek homoruan kivájt 
oldala éjszaknak néz ; egy kiterített hólegyező, 
melynek barázdáit e hócsuszamlások vájták, szűk 
medeuezébe mutat, melynek kellöközepéu a vakító 
hótól mint a szem a pillájától határolva nagy 
kiterjedésű ibolyaszin tengerszem terül el. E ten
gerszemből ered a Bisztricza, mely e magasan 
fekvő medenezéböl vízesést képezve, csakhamar 
másba önti vizét, melyből újra másba folyva az 
amphitheátrálison lekvő tengerszemek egész so
rozatát képezi. Bal oldatomon a kúp közvetlen 
tövében zöld szinti tengerszem vonta magára 
figyelmemet, melyből a Maricza, a Balkán félszi
get legnagyobb ben«zülött folyója veszi eredetét. 
A kis patak keresztül folyik a már emiitett me
d en je  kis részén, bol a Manžu alján fekvő több 
tó vizét magába véve, a teknő keleti, geológiai 
alakulás következtében nyitott olda’án távozik. 
A kavargó lködfoszláuyok a távolságokat meg
kétszerezve az úgy is rémes látványt még rómsé- 
gesebbó tették Az eső is permetezett már : min
den csepp helye meglátszott, a hol a bőrbe 
ütközött, de már csak 50—60 méter választolt 
e! a csúcstól ! Visszaforduljak ! N em ! nem 
lehet ! Fölkapaszkodom ha utohó leheletembe 
kerül is I

Hozzáláttam az ut utolsó részéhez ! Csak
hogy mily fárasztó ut volt az 1 A tarajból ké

ményként kiemelkedő sziklák a legkisebb érin
tésre letörtek, s szűnni nem akaró morajjal még 
félelmesebbé, méz rémségesebbó tették környez« * 
lemet.A nedves sziklán nem volt talpalatnyi hely« 
hova biztos lépéssel helyezhettem volna lábamat. 
Örültem, hogy bocskor volt a lábamon ; czipővel 
te'jes lehetetlenség lett volna odáig is tölkapasz- 
kodni. Vérző szívvel néztem a gazdag Saxifraga 
és Semper.virum flórát, de táskámba semmit sem 
rakhattam Zsebkendőm négy sarkát szíjamra 
kötve, abba tettem a szebbnél-szebb, ritkábbnál- 
ritkább kis havasi növényeimet s alig voltam 
Bulgária legmagasabb pontján már is búcsút vet
tem tőle.

A meredek tarajon ügygyei bajjal leeresz
kedve a gerincz oldalán, a Manžu és Mušala közt 
elterülő medenezébe iparkodtam eljutni, mely 
irányban számításaim szerint, leghamarabb érek 
haza. A nedves sziklákon, vizes gyepen csúszva, 
csakhamar lent voltam — úgy gondoltam — a 
völgyben, hol a gyalogösvényen könnyű sze rel a 
fűrészig eljuthatok; — da csalódtam, a törpe 
(enyö régiójának felső határán voltam még csak, 
s hiába kerestem tisztást, hiába iparkodtam egy 
kis patak vizében a völgy mélyébe jutni : Ke* 
resztül kellett haladnom a törpe fenyő erdőn is 1 
Tudtam mit tesz az f — Volt már szerencsém a 
Magas-Tátrán Simonkai dr. barátom társaságában 
lörpetenyö állományon keresztül törni, s csak 
miután más kibúvót egyáltalában nem találtam, 
határoztam el magam e veszedelmes útra.

Eleinte lassan, biztosan haladtam, de veszi - 
tém türelmemet, — sötétedni kezdett már, eső 
is esett és 4 órányira vagyok még a kunyhótól! 
Elestem... a rugékony ag, melyre ráestem, en
gedett, belemártott az alatta levő tőzeg vizébe, 
hogy nagyobb erővel néhány lépésnyi távol«ágr



Tudnivalók
a m eteorologa köréből.

(Folyt).

A viharjóslaloknál elért eredményt, a 
vele foglalkozók figyelmét most arra terelte, 
hogy nem lehetne-e egyes helyeken vagy 
vidékeken is a bekövetkezhető időjárást elő 
re meghatározni illetőleg megjósolni. Ezen 
időjós'ási elmélet gyakorlati keresztülvitelé
nél Amerikát illeti a dicsőség. Itt azonnal 
— 1846. — társulatok keletkeztek, melyek 
az ügyet magukévá téve, gondoskodtak a 
kellő számú meteorológiai állomások felállí
tásáról s azok berendezéséről; — 1870-ben 
midőn«* washingtoni központi intézet felál 
liltatott, akkor az állam vette kezébe a ve
zetést; az állomások kezelése s az észlelések 
teljesítése pedig katonai csapatokra bízatott, 
melyeknek legénysége az e célra felállított 
külön gyakorló iskolában nyer oktatást. Az 
Észak-Amerikai egyesült államokban járt tu 
dósok a katonai berendezés melleit elért 
eredményt meglepőnek és nagyszerűnek 
mondják. Az eu >pai hatalmak közölt első 
volt Francziaors^ág 1853-ban, mely az idő 
járási állapotok jelentéseivel behatóbban fog
lalkozott s úgy nevezett »nemzelközi* na
pi jelentéseket adott ki, Osztrák Magyarbi 
rodalomban 1877. én óta szokásban van a 
nemzetközi* napi jelentés, mely 24 bel- é9 
44 külföldi állomás jelentéséből áll és pe
dig: 18 osztrák, 6 magyar, 10’olasz, 9 né 
met, 7 franczia, G orosz, 6 svéd és dán, 4 
angol és 2 török állomás.

Hazánkban már a múlt században tör 
téntek meteorologiai feljegyzések s mint más
hol, úgy nálunk is csil'agdák foglalkoztak leg
először a légköri viszonyok kipuhatolásával 
s megfigyelésével.Legrégibb észlelett adataink 
1872-évről a budai kir. csillagdából szármáz-j 
nak; tagiunk továbbá meteorologiai észle 
leteket, melyek Kolozsvárott, Pécsett, Me- 
hádiábai, Maros-Vásárhelyen, Fiúméban, 
Temesváron, Pozsonyban jegyeztettek fel 
azonban sem állandó állomások, sem rend

eldobjon, hol mán ág hasonlóképen jár el áldo
zatával Szerencsémre közel voltam már az 
ösvényhez. Odaérve, ruhám csak foszlányokban 
takarta testemet, keaem, arczom vérzett, s a 
midőn közel a teljes kimerüléshez, a földre 
ültem, hogy a kevés növényt, melyet magammal 
hoztam, a táskába rakjam : akkor vettem csak 
észre, hogy sem kendő, sem szij, sem növény ! 
fejembe szökött a vér! elszédültem... mikor föl- 
ccsudtam még egy fájó tekintetet vetettem a 
Mušala hófehér csúcsára s gyorsított lépésekben 
a fűrész felé tartottam.

Későn érkeztem a kunyhóba, hol belépve 
összerogytam. Szlávi önelégedetten a tűz mellett 
ült s falatozott az előbb hamuban sütött pogá
csából. Nem szóltunk egymáshoz, de alig szedtem j 
össze magam, elém tálalta pogácsáját is meg a 
kenyeret is, melyet ő vitt v Ina fel a havasra, j 
Kevés konyak meg a még meleg pogácsa hamar 
helyre hozott. Másnap korán felébredtem s elha« 1 
tároztam, hogy lóval a Marioza mentén számos 
példányban meggytijtöm azokat a növényeket, 
melyek Bulgária flórájára kiválóan jellemzők s a 
melyeket centuriákban is szívesen elfogadnak.

Szlávi keresi a lovat... nem találja! nir- 
csenl A munkások látták már a medvét is a 
mely hajnal hasadtán lovunkat elragadta. Embe
rem káronkodott, a munkások nevettek, de vettem 
észre, hogy érzelmeik nem természetesek s türel
mem utolsó oseppjót is elveszítvén, ráijesztettem 
vezetőmre. Ha 0 órára elő ,iem teremti a lovat 
— mondom — elmehet s én az épen megérke
zett fahrrdó munkásokkal vitettem le holmimat. 
Addig m«1 <rtam Degen barátomnak levelemet s 
alig készültem el soraimmal, megkerült a ló is. 
Estig beraktam vagy 400 iv növényt.

Másnap reggel (e napra már nem volt 
ennivalóm) fölraktuk Rozinantéra kissé megnőtt 
táskáimat, a préseket s még egy búcsú pillantást 
vetve a Musalára, útnak indultunk Samakov (elé.

szeres pontossággal vezetett észlelések nem 
léteztek

Az állandó meteorologiai észleldék fel 
állítására s azok teljes felszerelésére vonat
kozólag 1847-ben Berde János kolozsvári 
tanár igen praktikus indítványt tett, t i. 
»hogy a magyar orvosok és természet
búvárok vándor társulata évenkint össze 
jövetelük helyén, ha szükséges egy légsuly, 
egy hő és egy légmérőt és talán egy szél
rózsát is hagyjanak hátra emlékül és hogy 
ily módon pontos adatokkal gazdagítsák a 
hazát«.

Bécsben a hőmérséki feljegyzések már 
1775. év óta folytak, de az ügy teljes ki
fejlődése és átalakulása csak 1848 és 
1851. évre esik. Ugyanis 1848 bán történt, 
hogy dr. Baumgostner András, az akkori 
cs. kir tudományos akadémi alelnöke a 
a műszerek beszerzésére és az észlelési 
állomások berendezésére évi fizetését fel
ajánlotta; 1851. julius 23 ári pedig felállít - 
tatott az osztrák cs. kir. meteorologiai 
központi intézet.

Az észlelési háló • Oszlrák-Magyar 
birodalom területén — 1849 ben 3 állo
mást foglalt magában Magyarország ezen 
hálóban csak egy állomással — Selmecz 
— volt képviselve, 1851-ben 39 re terjedt 
ki, ezek között 4 esik Magyarországra, t. i. 
a selmeczi, pozsonyi, nagyszebeni és brassói 
áilomás, 18*51 ben az összes állomások 
száma : 43, hazánkban 3 volt. Ezen évtől 
kezdve Ausztriában az ügy igen kedvező 
fordulatot vett, a mennyiben a cs. kir. 
központi intézd felállításával a mellék 
állomások száma is letemesen szaporodott; 
mig ellenben nálunk igen sokszor vissza
esés is mutatkozik, mint azt a következő 
számok is mutatják: 1851-ben volt 3
1854-ben 17, 1855-ben 19, 1856 bán 21. 
1857 ben és 1858-ban ismeretlen az álló 
mások száma, 1859 ben 28, 1860-ban 31,
1861 ben 22 18G2 ben 2l, 1863 bán 20,
1864 ben 2'S] 1865 ben 26, 1866-ban 35,
1867 ben 36, 1868 bán 38, 1869-ben 44,
1870 ben 42.

Utközbtn egy a Hieracium sparsumhoz hasonló, 
roppant feltűnő hölgyöméi! vonta magára figyel
memet s miután vezelömnek odakiáltám „csikáj!“ 
hozzá láttam gyűjtéséhez. Azalatt mig még több 
Pinus Pence bokrot megvizsgáltam, nincs-e toboz 
rajta : szépen tovább ment az én emberem. — 
Siettem utána, de alig ha'adtam 100 lépést, 3 
leié is ágazott az ut. Melyiken ment már must a 
vezetőm ? Egyik egyenesen föl a gerinczre lát
szott vezetni, a másik a gerinc« oldalán tovább 
vitt, a harmadik levezetett a völgybe. Megyek a 
középsőn, gondolám, legkönnyebben juthatok igy 
bármelyikre. Siettem, noha most éreztem csak a 
havasi excusió fáradalmait. Hegynek (öl még 
hagyján, de leíelé! lábam, térdem legkisebb meg 
haj ításra bebicsaklott. Útközben es/.embe jutott, 
hogy a ló lábanyomát kellett volna néznem, úgy 
a helyes útra találhattam volna. Nézem az utat, 
azon ugyan nem járt moslanába ló, eltévedtem 
tehát. Föl a másik útra, mert arra emlékeztem, 
jövet felülről a vö'gybe ereszkedtünk A hogy 
körül r.é'.tem, miképen juthatok el leghamarabb 
a felső útra : a legszebb Pinus Pence grsb. 
erdőt láttam a maga legszebb végeladójában 
körülöttem. 6 —6 dm. átmérőjű fák telve porzós 
barkákkal, telve termésekkel. Nyomban tetején 
voltam az egyik fenyőnek s lázas sietséggel vág 
tam le a tobzos gályákul.

Csakhamar éreztem azonban, miképen fogy 
erőm s ba még egy ágat letörök, lajhárként a 
földre pattanok ; leereszki dtem, Összekötői lem a 
száz ivre terjedő gályákul s két óra múlva em
beremet is megleltem, a mint n (első utón egy 
szép tisztáson lovát legeltelé. Közel hat órai ut 
egyfolytában lefelé haladva volt még hátra, pedig 
mily keserves volt lefelé va'ó menetelem ! Fű 
lemben zengtek Blücher szavai, melyekkel — 
Wellingtonnak segítségére menvén — katonáit 
buzdította (élénk emlékei gyermekkori olvasmá
nyaimnak) .. fölhasználtam erőim utolsó maradé
kát, és... ment!

A fent kiirt adatok dr. Schenzl Guidó 
a meteorologiai és földdelejességi m. kir. 
központi intézet igazgatójának összeállítása 
alapján sorollattak elő, ki azokat a bécsi 
meleorologiaí központi intézet évkönyvéből 
merítette s melyekről azt mondja, »hogy 
tökéletességre igényt nem tarthatnak, miután 
több észlelő, miután éveken át nagy szor
galommal és lelkiismeretességgel tette az 
észleleteket, azokat sem a bécsi köz 
ponti intézetnek be nem küldte, sem 
pedig más utón nyilvánosságra nem hozta«. 
Ezen állítás valószínűség jellegével bir 
ugyan, de miután más hitelesebb adataink 
nincsenek, igy ezeket kell szemünk előtt 
taitani s ezek szerint kell az ügy haladását 
vagy hanyatlását mérlegelni.

A magyar tudományos akadémia a 
magyarországi központi meteorologiai köz
ponti intézet felállítását már 1860. évi jun. 
18-iki gyűlésén czélba vette, a midőn el
határozta »egy inathematikai és természet
tudományi bizottság kikü'dését, melynek 
feladata a Magyarország természettudomá
nyi megismertetetésére vonatkozó adatokat 
gyűjteni, rendezni és közzétenni.«

A bizottság azonnal meg is kezdte 
működését, mely nem is volt eredménytelen, 
azonbtn az akadémia óhaja csak 10 év 
letelte után teljesült be, t. i. midőn 1870. 
év ápril 8 án Ő felsége legnagyobb elha
tározásával Magyarországban egy külön 
meteorologiai központi intézet nyert szen
tesítést.

Ezen időtől fogva Magyarország terű 
létén legmegbízhatóbb adatok »meteor 
évkönyvei« alapján az észlelést állomások 
száma következőleg növekedett: 1871-ben 
volt 47, 1872-ben 57, 1873 bán 69, 1874- 
ben 79, 1875-ben 77, 1876-ban 85,
1877 ben 86, 1878 bán 89, 1879 ben 96, 
1880-ban 109, 1881 ben 154, 1882-ben 
175, 1883 bán 205, 1884-ben 222, 1885 
ben 231, 188G bán 227. Ezen évben dr. 
Schenzl Guido 35 évi nyilvános működés 
után jól kiérdemelt nyugalomba vonult. — 
1887-ben 210 állomás volt-

Este már Samakov kőtelében voltam, kopár 
sík legelőn, mely hortobágyi kirándulásomat § 
avval édes hazámat juttatta esze nbe. Kopár terü
let és édes hazhn ! mily ellentmondás! s mily 
igaz reám né/.ve! Láttam a Vaskapu le'ől a 
Retye/át ormát, a mint a buezuzó nap utolsó 
sugara azt megaranyozft ; láttam a Pop Iván 
bajusz alakú tetejét, a mikor a fölkelő nap bíbora 
tűzbe boriiá erdős fejé ; láttam a Magas-Tátra 
fellegek ba nyúló gránit kúpjait s nem egy arany
it alá^zszal díszes rónáját az országnak : de nem 
láttam még édes hazám szeretett népét, a tős
gyökeres magyar fajt a maga szűzies eredetisé
gében.

A n ült tavasz folyamán a HortobAgyra 
küldtek (az orosz puszták nehány szökevényét 
szedtem ott) s ez alkalommal megismerkedtem 
hazám népével is ! Igen ! ott a Hortobágyon, ott 
szerettem csak meg igazán hazámat 1 s ezért van 
hogy a samakovi puszta a felejthetetlen Hortobá- 
gyot s avval hazámat juttalá eszembe.

A faluba értem. Ünnepnap volt. Alakosok 
különösen a kíváncsibb elem, az asszonyok ut- 
czákon ültek — mini a mi svábjainknál divik. 
-  Ruhám rongyokban fityegett le testemről, 

kezem sebes volt; az éhség meg talán a — hon
vágy, fájó érzelmeket rajzoltak arezotnra; .. 'né
hány jószivü asszony pénzt dobott elém... kol
dusnak néztek!.. Én pedig addig is mig a korcs
máig érkeztem, azt tervezgettem, hogyan és mi
kor mászom meg e nagyszerű havast újból.

De ilyen az életi itt vagyok Csáktornyán, uj 
működési helyemen s most is sokszor vissza-vissza 
vágyom a szép havas birodalmába, mely annyira 
lebilincselte kóbor lelkemet s napról-napra jobban 
érzem : ki a havas vizét issza, vágyik annak 
szive vissza.u

W a g n e r  JA no*.



A szóban forgó év közepe táján az 
intézet igazgatói állására dr. Gruber ^Lajos 
neveztetett ki, ki azonban nehány havi 
működés után gyógyithallan betegségbeesett 
s igy az intézet fejlesztéséhez nem járul- 
hatott. 1888. évben 190 állomás volt. Ezen 
évben az intézet ideiglenes vezetésével 
Kurliinder Ignácz bizztolt meg 1889-ben 
1 9 6  es 1890-ben 237 állomás volt; a leg
utóbbi két évről nem készek az adatok

Közli: Jenei G
(Folytatjuk)*



X . tečaj Broj 49.Vu ČakovcuI1893. decembra 3-ga
8 urednikom moči je evaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve poftiljka tičnče ee cadržtja no- 
viiah, naj se poSiljaju na ima 
H a r i l t a l  J o ž e fa  urednika v« 

Čakovec.

IsdatelJstTo:
ia jižara Fiicbal Filipova kam sa 

predplata i obznana poéiljajn.

S»
P r e d  p  la t  n a  v e n a  fe s

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 trt 
Na četvert leta . . 1 hi

Pojedini broji koltaju 10 kr.

Obznana m  poleg pogodba i fa) 
računajo.

qr  h o r v á t ik o r  i |  m a ^ ja r ik o m  J e z ik u  iz la z e é i  d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i I p o v u c lj iv l  Itat z a  p u k .^  
^ I z l a z I  © T r a lc iO t i je & e n  3e d .e n lc r a t  i  t o :  ttv l  s v a k u  n e d -e ljio ..

Službeni glasnik: Medji m urskoga podpomagajučega činovničkoga družtva' C ,,Čnkove<’ke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse14. i t. d.

tíilspáricsev-spomenik.

Više kak dvesto forintov se je izad- 
ralo do vezda za Gáapáricsev-sporaenik. 
Nije velika Summa, ali lépa> i za lépu ju 
včini on cilj, za koju su ju domorodci 
daruvali.

Ovih dnevov su nam na novo pri
javili dare za spomenik. Med ovimi lendavski 
őrs ablegat daruval je 10 ftov, a na jed- 
nim gostuvanju svati su med sobum zeb 
rali 6 ft 65 krajcarov. Osobito tomu se 
moremo svi raduvati, da medjimurski muži 
i žene tak vu trudnih poslih svojih, kak i 
vu zabavih svojih zmisliju se na onoga, 
koj je za domovinu i za njihovu vezdaánju 
sloboščinu vu 1848. letu vojuval i mar- 
tirski smrt pretrpel.

Naj si zeme pe du medjimurski puk 
od Legrada gori do Štrigove, da je moči 
vu gostuvanjib i na dobre i domorodne 
cilje mislili Vu tem poslu nasledujmo vu 
Sv. Martinski fari stanujuče goste Kutnjak 
Jožefa zvanog piljodelca, ko,i su na nad 
bpi cilj alduvali.

Sve poštuvane i vredne svate i goste 
pozivljemo, da naj vu gostuvanjib svoje 
krajcarc skuppobereju i naj na spomenik 
Gáspáricsev nam pošleju:

Na novo daruvali su Bledeči ;

1. Dr. Mandel Pál ors* ablegat Buda« 
peát 10 ft.

2 Hrusóczy Elek učitelj Mura-Sik’ós 
50 kr.

3. Svati i gosti vu gostuvanju Kut 
nyák Jožefa Göröghegy (Gerkavesčak) 6 ft 
65 kr. I to :

Kecskés Ferenc plebanuš 1 ft.
Majhe i F<renc učitelj 50 kr.
Kutnyák Jótef (hižni gazda) 50 kr. 
Mladoženja i zaručnica 60 kr.
Kósz Peter birov 50 kr.
Kutnyák Matjad 50 kr*
Novák Mihalj 50 kr.
Kutnyák Mihalj 40 kr 
Kutnyák Roza (gazdarica) 5 ) kr. 
Králics Štefan i žena Kata 25 kr. 
Koray Štefan 20 kr.
Házsics Jo2ef 20 kr.
Kutnyák Štefan i Margeta 20 kr. 
Kodba Magda 20 kr.
Oletics Martin 10 kr.
Kovacsics Ferenc 10 kr.
Fián Mihalj 10 kr 
Zsárdin Jela 10 kr.
Kodba Mihály 10 kr.
Coliár Gjura 10 kr.
Svim skupa svoju hvalu izrazi 
Vu Čakovcu, 1893. 30 g i novembra

Komisija za Gasparicsev-spomenik.

Kak su se starci posvadili.
i .

Staromu Vioceku je bilo dobro. Dal 
mu je Bog vsega, kaj je čovčku tréba, da 
živi dugo i spokojno: dobre dőce, zdravja i 
imetka do zadovoljstva. Vincék je bil i vu 
tora srečen, kaj se nije moral mučiti pod 
stare dane, da mu neprepalne, kaj je za 
mlada stekel. Szin Martin ravna célim gos. 
poiarstvora več tri Ijeta ; on komaj kaj nal« 
gledava, vužge pipn, navrne se ve sim i 
tam, odšeče se na polje, koliko god put mu 
je volja.

Najrajši ide k sosedom. Najbližeši mu 
je Štrbec. Pozoaju se od mala i stanuju je- 
den do drugog l:  luža tiče se kiže, streha 
strehe. Kad se poréökaja, onda su kak dva 
kokoti, kad se naSušuriju; srde se i kriče, 
mašeju rukaraa, ljute se. Ali najte misliti, da 
zatu preitaju biti prijatelji. Vincék se dobro 
izkazi ja, ter mu ollehue ua prsima, kak da 
bi se napil lipovoga teha, a Štrbec nebi 
mogel niti spati, da se gda kaj malo nebi 
razljutil.

To su vam stari i verni prijatelji. Pog- 
ledajte plot izraedju jihovih vrov. Vu sredini 
imaju vrata, da neraoraju črez cé i vrt, naj * 
predji na zavrtje, pak onda od tud jeden k 
drugomu na navadila vrtna vrata. Zikaj su 
predrli na plotu vrata? Zgodilo se vnogo 
puta, da je jeden ili drugi nakupčal na

Z A B A V A .

S l u t n j e .

Slutiti znamenuje, več naprvo čutiti, da 
se bude nekaj dogodilo. Koliko ih ima, koji 
mogu posviedcčit', da su za nekoga, koga 
več dugo nisu videli, samo se na jedau krat 
sami ob sebi zmislili, i izbilja sa se on isti 
dan jod : ijim na ulici sretnali ili ih je da* 
pače doma pohodil. Neimamo li primierah 
dosta, da se je nekomu nekaj zvidlo, na kaj 
niti nije mislil, a drugi dan se je ono izbilja 
zgodilo ?

Ova anda naprvo čutenja se zovn „Slutv 
njett jer se naprvo čutiti veli: „slutiti*1.

Nisa svi ljudi sposobni slutiti, a oni koji [ 
jesu, nadareni so sa čutljivtai, viže manje 
razdraženimi živci (nervus), iliti jednom 
rečjam rečeno ; oni nagiblju na slutnje.
Za istinitost sliedečih dogod;ajah, jzvan onih 
dviuh zadnjih ovde n redu, koje imam iz 
tretje ruke, mogu dobar stati, jer jo imam 
od odličoih i zaufanih osubah, koje su je 
same doživele i meni pripovedale.

I,

Gospodična E. R. kči protestaotskog 
svečenika, se je jedne večeri u sobi, u kojoj 
je sama spala, u posteli legla, kad se na 
jedan krat probudi. Sva začudjena gledi na 
lampu na stolu, koju je ona prije bila vgas- 
nula, a sad je gorela te je polag nje sedel 
dijake.?, kakovih deset godiu star, koj je pii 
njih bil na kodti; isti je pri stolu sedel i 
dole gledal, kak da bi kaj öté).

Kad je gospodična R. na lámpa svoj 
pogled bitila, znikne sve od stola i ona je 
ostala u tmini. Gospodični je sal postalo 
čadnovato pri dudi ; ona hitro hiti kiklu na 
se i odbeži u sobu materino, gde je od 
straha samo rieč „Adolf** mogla zgovoriti. 
Tak se je najme rečeni dijačec zval.

Kad je malo k-sebi došla i sve pripo- 
vod&la, poglednu u sobu dijačeci, ali ga najdu 
tvrdo spati. Preišcu i ostale postelje u kojih 
su menjša dieca spavala, i sad se je vidlo, 
da su baš u pravo vrieme doili, za da 
namenjle, koje se ie hotelo zadušiti, oslobode. 
Diete si je najme u suu vugel od plahte tak 
daleko u usta porinulo, da je več bilo sve 
modro u Ica. Bez onog pojava (ili seoje) 
bilo bi se diote posve sigurno zadušilo.

II.

Gospa P . . . bila je, kakti mlada frajla 
još, u D . . .  ž vu<h sa jednom starovičnom 
gospum, groficom H , .. uzko sprijateljena. 
Jedne noči je u svojoj sobici baš slučajno 
ekoznnvala. Ona je ravoic več u postelji 
ležala, ali nije mogla zapitsi, te je konično 
i dvanajst vur čula tuči.

Na jedan krat se bižna vrata odpru i 
pred ujezinom posteljum stoji kip njez'ne 
stare prijateljice. Ova prepozna posve izvi 
e3tno kapu, koju je ona navadno nosila. Za 
jedan hip ali, znikne kip izpred njezinih očiuh 
kakti n megli.

Drugi dan dobi rečena gospa telegram, 
<D joj je prijateljica grofica I I . . .  baá ob 
pol noči omrla.

I I I .

Gospa B . . .  kod koje sem ja kakti di* 
jak jog bil na stanu, povedala mi ie, da je 
one noč*j kad je njezin oteč, koj je u Linču 
živel živel, umil, vidla, kak su se njezina 
vrata na jedan krat odprla i med njimi na 
pragu je stal njezin otac.

Nadalje joj se je se dogodilo, da je na 
jedan krat vidla jednu svoja prijateljicu u



íyii
sejmu ili vu selu kakvc novosti, ter se pažuril, I 
da ih izpripove susedu i več se veselil, kak 
se bude ov veselil, čudil ter razkolacil očiJ 
Ali dok je moj dovék obhdjal hiiu i odpi
ral dvoja troja vrata, izhlapilo je ono iz 
glave, kaj je najznaraeniteše.

Onda stupi na példu Viucek pred Strbca, 
počeše se za vuhom pak počme zlovoljno; 
„Hotel sam ti — Andraš — "nekaj reči; 
ali kak da su rai coprnice mozga izpile ; ve 
se nemrem znaisliti".

András pokuša napeljati suseda na pravu 
misel; ali zabadavo . . , , i predli su dru* 
gam; nu sused ostal je zle volje i povrnul 
se dimo nezadovoljen.

Kad se jenkrat tak dogodilo, rekel je 
Štrbecz : Vsaki dan smo stareši, a star čovek 
te/k o pamti. Nebi li dobro bilo, da predenemo 
vrata vu plotu? »Zakaj bi obhadjala?"

Vincék je pristal na to i koji dan kes 
n»še neobhadjaju susedi štaglja i tvrte, ved 
dobadja jeden k drugomu na nova vratca. 
Veselili su se toga stari pak i deca. Kad 
idu otci na mala vrata, gdo bu zameril Vin- j 
cekovomu Martinu, kaj se je i on navadil 
ter dohadja k Štrbcu na mala vrata i to 
povéda kakti novosti onomn, koga prvoga 
sretne? Pak i opet, kaj je on kriv, kaj re- 
dovito sretava prvu Ankicu Štrbčevu ? Ajošče 
je menje kriv, kaj ga Anka rada sluša pak 
gda i gda porumeni, ter glibokši zalukne vu 
oči ? To je došlo samo od sebe, da uije jedu 
ni drugo opazilo kada i kak ?

Napokon previdli su i Vinceki i Strbci, 
da né tréba n ti plota niti vrata ; nu pr vi je 
nego 1» se o tora osvedočiše, zgodilo se nekaj, 
kaj lioču da vam pripovčlam, da vidite, kak 
bedasto moraju da se ljudi posvade i kolika 
je sreča, ako se za dobe oparaete.

Bilo je t.o kad lipe cveteju. Vu nedelju 
po poldan otišel ie Vincék vu vrt, da se 
spanjem okrčpi. Izpruži se pod lipom na 
zelenu travo; obedve rake postavil je pod 
glavu ter je počel poslušati, kak zuje črnele 
po svržju.

Dva tri put odpre oči, onda se mu 
zaklopile trepavice i zaspal je. Drugoč raz- 
Rovarjai sc tu sa Strbcem ; nu deocs je 
Štrbec odišel vu gorice.

Sunco se je spuščata proti gori, a Vin
cék jói uvék spi, kak da bi osem oočib 
skoz .uval. Nišu ga prebudili sunčeni traki, 
koji su predrli do njega izmed lipovib grauah, 
uiti muhe, koje mu okolo nosa brnijo. Gda 
god zahvati rukom za muhom ili je puhuul 
na njom srdito, ali se nije prebudil, več je 
samo spal dalje. Istem kesao pretrgel mu 
je sna Štrbec, zovuč ga po imenu :

„Andraš hej Andraš!”
Viucek sc podigaul, ogledal se i opazil 

suseda, gde se vuprl vu plot s obedvemi lakti 
ter ga Šarca

„Drugi se ljudi vu nedelja Bogu mole
— rekel je Štrbeč, — a ti ovak vréme 
tratiš !a

„Nemam posla pak zakaj si nebi malo 
podrémal, dok je Bog dal Ijepoga dana i 
vremena ?“ odgovoril je Vincék.

„Cul sam te do guvna, kak si zdravo 
hrkal; blago onomu, komu neotimlju sna brige 
i posli,« nastavil je Štrbec.

„A kaj tebe muči ter si se nekaj ozlo- 
volil?* zapital je Vincék.

„Im puknuti bi moral od srd toati. Nes* 
rečui pastir i ! dali su mi popasti najljepše 
trse na zavrt)u goric!* potužil se Štrbec 
susedu.

Medtimtoga osovil se Vincék na noge, 
oodigel s trave škerlaka i pošel je bliže 
susedu. Hladni vetrek popuhavul je od za
hoda, zadnje č nelice odlétale su s lipinoga 
cveta, a listje trepetalo pomalem kak da bi 
se hotelo okupati vu fri/.kom večernjem 
zraku. Dišal je evét, dišala trava, dišala 
trava, dišal je ves zrak.

„Ali je sad Ijepo — dotrguul je šutnju 
Vincék — pak je puno vrédno takvo Ijepo 
drévo, kakova je ta naša lipa!”

„Istina, istina — poprijel je Štrbec ;
— nego kaj bi ti rekel, da ju posečem ?u

I akoprem se je pri tom Starec nasmez 
jal, da pokaža kak se samo šali, stepel se 
Vineek, da bi ga gdo po hrbtu polejal mrzlom 
vodom ter je pogledal ve na suseda ve na lipu.

Plot je doista podal lipu Štrbcem ; nu i 
slčpec bi videl, da plot krivo stoji ter je onaj,

hoji ga je gradil, zašdna tudje tlo pak dali« 
pa ako uije Vincekova, barem mora da je za- 
jeduička (skupna).

Zato Vineek nežna, kaj bi rekel, več pre
meri suseda okom srdito. Ov se podjeno smejal.

„Moram ga malo podrAžiti% mislil je 
vu sebi.

Ouba je rekel: „zabadava tu zaslanja, 
a pod dfévom trava ueraste 1*

Vinceku je stvar dodijala ! na šilom se 
vmiril. Nije mogel da dokuči, kaj je Štrbcu 
puknulo vu glavu; čemu išče svadju; kaj 
mu je skrivila lipa ? Napokon je rekel mi 
rovno:

„Cernu to pravdanje ? Govorimo rajši 
kaj drugo.®

„Hm — pak kaj zla govorim? Svojom 
stvarju morem činiti kaj hočem? Jeli ne 
tak%? — pebnul ga i opet Štrbec.

(Drugiput dalje.)

K A J J E  NOVOGA ?
Pogreb grofa Hartenaua-

Vu pondeljek po poldan pokopan je grof 
Hartenau, kak smo več javili. Naše izvješče 
moremo još popuniti sledičimi vrlo zanimivimi 
detaili:

Vu jutro 20. novembra došli su vu 
grofova vilu bugarski oficiri ter položili 14 
véncov na raku pokojnikovu. Jeden za drugim 
pristupili su k raki, prekrižili se i kušnili 
staklenu ploču, koja je avaua pokrivala po- 

j kojnikovu glavu. O poldan stigla je va vilu 
velika bugarska deputacija, vu kojoj su bili 
ministri Frekov i Sabov, prezeš sobrana 
(orsačkoga spravišča) Potkov, obligati Cankov 
i Solkotovič, oberšter Petrov i adjutanti kne • 
ievi Vinarov i Markov.

Deputaciia se je najavila grofici vdovici, 
koja se je dala donesti vu salon ter ih primila. 
P. klamkam su joj izjavali sažaljenje naroda 
i kneza, grofica je odgovorila francoski, da je 
njezin pokojni tovaru^ od svega srca ljubil 
Bugare i da im je začuval zahvalni spomen.

dvorišče dojti i za vugel, gdc je njezina 
kuhnja bila, se obrnuti. Ona misleča, da ju 
P'ijatelj:ci hoče pohoditi i čez kuhnju u 
sobu dojti, slane se odmah i ide kuhnju 
odpirat; ali kad odpre i van pogleda, nevidi 
nikoga.

Za nekuliko vur poslie toga joj dojdu 
povedaat, da joj je pujateljicu gutta 
vudrila.

IV.

Meni poznata gospodična L. R bila je 
na ladanju kod svoje sestre, vdovice K. te 
je njezino betežno diete dvorila. Kad su 
jedne v« čeri obodve gospe u sobi pri berfžoi 
ku sedele, začuju na jedan krat, kak da bi 
nekaj po zvoncu jedau krat čvrsto udarilo 
— Gopodična mi je potlam piipovcdala, da 
je bilo baš tak čuti, kak da bi glas bil od 
zgora došel.

Cinilojse je, da je žren i betežno diete 
^ulo, jer je pitalo: kaj jeto bilo ? — Sestre 
8» to niso tim vifle mogle razjasniti, pošto se 
onde u bližini nigde nikakov zvonec nije 
nahadjal. Aii su si zapametile varu, ok kojoj 
su iven čule.

Drugi dan je diete, ban u ono vrierac, 
kad su prije jedan dan glas zvona čule, 
umrlo.

V.

Od jedne vriedne gospe sam čul pripo- 
viedati, da je svaki krat, kad joj je god 
netko u familii umrl, čula ober sebe rižiti, 
kak da bi tko lonca potrl.

Nekaj sličnoga se je meni samomu 
zgodilo. Jednoč sam imal vrlo nepokojni sen 
i nevugodnu senju. — Senjal sam kak gle- 
dim, gde človek umira. — Na jedau krat, 
onak u snu, mi se piič ni, da je nekaj zrušilo, 
da bi netko jednu korpu porcelana hitil, na 
kaj se prebudim- Toga dana si zapametim i 
tri dni zatim dobin iz doma list, da mi je 
ded umro i to baš on isti dan

VI.

Gospodična II. H. mi je pripovedala : 
Jednog liepog lietnog dana je na imanju 
svoga otca, u senci, na klupi polag zida 
sedela, kad na jedan krat začuje svoje ime 
zvati. Ona misleča, da joj se je mladja 
sestra ua nabižje skrila, pak ju sad hoče 
tob ž dražiti, stane se i gledi gore na nabi- 
/ijski oblcčec.

Komaj da jc od klupi, nu kojoj je se
dela, skraj ot'šla, opade ba* na ono miesto, 
gde jc pr i je sedela, veliki cigel iz krova 
dvokagnoga grada.

V II.

Zemelski gospodiu G... hoteči jednog 
dana marofa si pregledati, dojde na jedau, te 
po.:aljc po išpaua, kojemu je hotel nekakov 
nalog dati. Buduč da je išpan bü na polju 
pri ttžakib, otide gospodin u svoja sobu, 
koju si je zi takove prilike dal prirediti, 
prevali se na kanapej i čeka cigara pušeč, 
dok išpan dojde.

Sad na jedan krat pokuči netko na 
vratih- On dovikne „szibad® — misleči, da 
je išpan döftél. Nutar nedojde nitko, nego 
pokoči još jedan krat. Gospodin opet dovikne 
„szabad” — ali opet neima nikoga, nego 
pokuči i po tretji krat.

Sad gospodiu G... malo razsrdjen skoči 
iz kanapeja gore ide k-vrati, da tomu glu- 
haku sam odpre. Ali komaj da je odprl vrat«, 
van poglednul i vani nikoga našel, zruše se 
ciele prosoice na kanapej, ua kojem je on 
malo prije ležal.

VIII.

Nekaj par zakonskih ljudih bit je sud 
beno od stola i postelje razstavljen. Njihovo





NYILTTÉR*

H e n n e b e r g  G . (cs. kir. udvariszállitó) 
s e ly e r n g y á r a  Z ü r ic h b e n , privótmeg- 
rendelőknek közvetlenül szállít fekete, fehér 
és színes selyemszöveteket, méterenkint 45 
krtól 11 írt 65 krig postabér és vámmen
tesen, sima, csíkos, koczkázott és miniázot- 
takat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző 
minőség és 2000 különböző szin és árnya
latban.) Minták postafordultával küldetnek. 
Svájczba c/imzett levelekre 10 kros és 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

* E rovat alatt közlőitekért nem válal fe
lelősséget a Szerk.

ODGOVORNI UREDNIK 
H A R G I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni surednik 

G L Á D  F E R E N O Z

Hirdetések.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Gróf Festetics Jenő végre hajtatónak, B ar. 
tits Imre és neje Tkalcsecz Mária végreha
tási szenvedők elleni 25 frt 50 kr tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a n -kanizsai kir törvényszék — acsák- 
tornyai kir. járásbiró^ág teríí'etén lévő' pri 
viszláveezi 327 tk, 128 3 hrsz. a1 45 írtra 
becsült ingatlan ; 232/3 hrsz a. 56 f r t ; 
533|4 hrsz. a- 66 ftt; 578|3 hrsz a. 32 
frt, 595/3 68 frt és 47 5|b hrsz. a,
220 írtra becsült ingatlanra az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren 
delte és hogy a fentebb megjelelt ingatlan az
1893. évi deczemher 12. napján 

délelőtti 10 órakor
piibiszláveczi községhiró hazánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladotui fog

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° ö át vagy készpénz 
ben, vagy az 1881 - LX. t-ez 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881- 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rende'et 8. §-*ban ki
jelölt óvadékképes értékpapit bán a kiküldött 
kezéhez leteni, avagy az 1881 ; LX t ez. 
170. §a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről k állított 
szabályszerű elismrvényt átszolgáltatui,

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Csák* 
tornyán, 1893 nov. 1-én 9 28 1 - 1

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gróf 
Festetics Jenó végrehajtatónak, Kuhár Antal, 
özv, Hacsek Istvánná szül. Dodlek Dorottya 
ás Leitner Józsefné szül. Lobstcin Terézia 
őrségi lakosok elleni végrehajtást szenvedők 
50 frt 96 k r tóke követelés és járulékai 
iránti végrehatási ügyében a n.-kanizsai kir. 
törvényszék — a Csáktornyái kir. járásbriőság 
területén lévő őrségi 21 tk. 22 hrsz. a. in
gatlan az ezen tjkvben felvett legelő és erdő 
illetménnyel együtt 305 rfi t ; 157 hrsz- a. 
193 frt; 264 hrsz. a. 194 fit; 482 hrsz.

41 frt; 765 hrsz a. 108 f«t ; 1099 hrsz. 
8- 65 frt; 1132 hrsz. o. 83 frt; 1138 hrsz.

a 91 frt becsértékben ; az őrségi 227 tk. 
294 hrsz. a. 59 frt; az őrségi 230 tk. 
418 1 hrsz a. 160 frt; az őrségi 240 tk. 
244ib hrsz, a. 63 frt ; 307/b hrsz. a. 62 frt 
becsértékben ; és végre az őrségi 287 tkvben 
felvett legelő és erdő illetmény 50 frt becs
értékben az árverést ezennel megállapított 
k kiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelelt ingatlan az

1893 évi dec/ember 12, napján délutáni 3 órakor

őrsogi község biró házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltás' áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lau becsárának 10°|0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz 42 §-bm jelzett árfolyammal 
szanaitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz' a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. LX. 
t-cz, 170. §*a értelmében a bánatpénznek a 
bJóságnál előieges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Csák 
tornyán, 1893 nove bér 1 én. 929 i

4896 tk 93

Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jb'róság, mint tkvi ható 
ság közhírré teszi, hogy Zalavármegye össze
sített árvatára végrehajtatónak, Ztgorecz István 
mura csányi lakos elleni végreh jtáái ügyében 
a viss/árverést 38 frt 51 kr. tőke, ennek 
1881 évi január 1-től járó 7% kamatai a 
félévenként lejárt 7°/0 késedelmi kamatai, 
15 frt 90 kr. és 8 fr* 55 kr. már megá'- 
hp tott költségeknek behajtása czéljából Spie.
• íi Albert mura-csánw lakos árverési vevő 

késedelmes fizető ellen elrendelte. Az ár 
érés megtartásába határidőül

1893. évi december hó 15 ik napjának d e.
10 óráját

M-Csányban a községházához kit űzi mely baíá 
napon a n.-kanizsai kir törvéuyszék (a perlak. 
kir jbiróság) területén fekvő, a mura-csányi 
1934. sztjkvben felvett A f  1063|a hrsz a. 
egész ingatlan az 1881 évi 60. t.-cz. 156 
§-a alapján 18 fit; az 1065|a hrsz. a. égés/ 
ingotlan u. e. t.-cz alapján 78 frt, továbbá 
a mura-csányi 69 sztjkvben A f  73, 74, 
76, 2215, 4569, 895, 2316/a 2252 2306 
és 2213 hrsz ingatlanoknak és tartozékaiknak 
Zagorecz István nevén álló része együttesen 
410 frt becau.ban dr. Tersánszky Gyula per 
laki lakos vagy helyettese közbejöttével meg- ; 
tartandó nyilvános árverésen elfogtak adatn;.

Kikiáltási ár a fentebb kitett bec9ár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

10“|6-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 120 nap alatt minden egyes részlet ntán 
az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg 
á lapított árverési feltételek a perlaki kir 
jáiásbitóság telekkönyvi osztályánál és Mora- 
Csány község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Kelt Perlakon a kir. jbróság, mint 
tkvi hatóságnál 189S. évi november 3-án.

925 1 - 1 .

4163 tk 93.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbiróság mint t • 
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy állam- 
kincstár végrehajtatónak, Hollub Oszkár, Hol • 
lub Ferencz és Hollub NatilL végrehajtást 
szenvedettek elleni 215 frt 60 kr. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a 
nagy-kanizsai kir, törvényszék — a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén lévő a IV. 
hegykerületi 236 tk. 445 hrsz. a. 436 frtra 
becsült ingatlanra az árverést ezennelmegálla- 
pitott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az

1893 évi deczember hó 25-ik 
napján délelőtti 10 órakor

tf IV. hegykerületi községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozóak az in- 
gatlin becsárának 10°|o-át vagyis készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igazság 
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881: LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előFges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

K»r. jbiróság mint tlkvi hatóság Csáktornyán 
1893. október hó 14 én. 926 1—1

r  Köszvéuy cs csúzban szenvedőknek ezennel a 
legtágabb körökben

H orgony-Pain-Expeller
elnevezés alatt diesérűlog ismeretessé vált Tinct. 
Capsici comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. 
Ezen népszerű háziszer 25 éta, mint legmegbízhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölés ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedveltetik, úgy hogy 
további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr., 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer- 
tárban kapható. Azonban a „Horgonyt védjegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára ,,az arany 

L„ oroszlánhoz*1 Prágában vagy Török József 
cJt_______ gyógyszerészhez Budapesten. ______

E s z e n c z i á k a t
r u m , c o g n a o  
mindennemű sze_  
s z é n  ita lo k , a?z_  
t a l i  l ik ő r ö k  óg 

k ü lö n  l e g e s s é ,  
g e k  azonnali elkó. 
szitésére & legkitü 
nöbb minőségben 

szállítok.
Azonfelül ajánlok 

80 fokú, vegyileg 
tiszta e e z e te s z e n c z ié i t  kellemes izü boreczet 
és közönséges eczetek gyártásához. Leírások és 
használati utasítások ingyen mellékelteinek. 

K iv á ló  e r e d m é n y é r t  k e z e n k e d e k . 
Árlapot bórmentve küldök.

Pollák Károly Fülöp
Eszencziák - különlegességek gyára 
878 11-00 P R Á U.

Megbízható ügynökök kerestetnek.



Nyomatott Fiscbel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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