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A mezei egei’ek ellen való 
védekezés.

Az egér szaporodási viszonyait ismerő 
gazda jól tudja, hogy az egérjárás hogyan 
keletkezik, mindazonáltal a kisebb gazdák 

* közöU.még most is igen el van terjedve az 
aÁ hit; hogy az egér idegenből szokott be
vándorolni; és vannak, kivált az alsó nép
osztálynál, olyanok is, kik az egéresőben 
hisznek, vagy legalább azt vallják, hogy az 
egér magából a Tőidből lesz. Hogy ezek a 
vélemények, mennyit érnek, az könnyen ki
derít hető az egér szaporodási viszonyaiból.

Az egér miután szabadban él, egész 
esztendőn ál szüntelenül ki van téve ellen
ségeinek és az idő viszontagságainak. Ha 
tejlödése folyamán csak olyan arányban 
szaporodnék, mint házi állataink, akkor e 
fajnak okvetlenül ki kellene pusztulnia. Ámde 
a természet az állal segített rajta, hogy rend
kívül kedvező szaporodási tulajdonsággal 
áldotta meg.

Az egér rögtön hozzá fog a szaporo
dáshoz, mihelyest a talaj annyira megmeleg
szik, hogy a vegetáczió megindul. Ha a talaj 
egy keveset felszikkadt s a növényzet már 
hajtani kezd. az egér Magyarországon, kivált 
délibb vármegyéinkben sokszor már április 
elején vígan futkos és játszadozik az át
telelt herésekben és vetésekben. Fészkében 
pedig már ugyanakkor fiataljaira is lehet 
ráakadni; április közepétől azután a szapo
rodás rendes.

Egy-egy anyaegér tavaszszal egyszerre 
7 ~ 10 tiat vet, nyár derekán e szám átlag 
majdnem mindig tizen felül van. S ez a 
fejlődés júliusban és augusztusban, mikor 
az egerek nemcsak megtámadott növények 
szárából (here, fii, gabonaszár) élnek, hanem 
a megérett gabonaszemekből bőven és jói 
táplálkozhatnak, még kedvezőbb, még szapo
rább. E nagy szaporodási számhoz hozzá
járul az is, hogy a megnőtt anyaegér az 
utolsó elles után 5 héttel későbben ismét 
fiat hoz; a fiatal egér pedig maga nyolcz 
hetes korában már szintén ivaérett.

A szaporaságra lényeges belolyással van 
azután az. hogy átlag 10 egér közül 7 majd
nem mindig nőstény és csak 3 darab him. 
S e számbeli eltérés nemcsak tavaszszal 
van, hanem megmarad a fejlődés egész idő
szakán át, vagyis már újonnan vetett fiák
nál is érvényesül.

Ezek alapján mondható, hogy egy egér
pár után az utódok száma még a folyó év
ben, Magyarországon ok’óber közepéig, hosszú 
és meleg ősz idején novemberig is, 2 0 0 — 250 
darabra felszaporodhatik.

A mi az egér táplálékát illeti, az min
dent megeszik és mindent megrág. Őszszel, 
télen és tavaszszal csak abból él, a mit künn 
talál. A partokból, kirágott gyepes részekből 
behúzódnak a kikelt vetésekbe, luczerna- és 
heretarlóba s azokat nagy szaporodás esetén 
úgy össze-vissza túrják és rágják, hogy az 
oda vetődő ember alig ismer a földre s nem 
igen mondhatja, hogy ebbe mi volt vetve;

a legszebb, legerősebb luczernás föld egy-két 
hét alatt olyan, mint a kirothadt tarló.  ̂j****

Ha pedig vetésre vetik magukat, akkor 
azt eleinte csak legelik. A növény földből 
kiálló részét teljesen leeszi és csak annyi 
marad belőle, a mennyit a föld takar.

Az egér nemcsak mély lyukat fúr, liá
nom a földet 3 — 5 centiméteres mélységben 
föl is túrja. Ebben a túrásban rejlik úgy az 
őszi vetés, mint a luczerna veszedelme. Fa
gyok esetén az igy aláturt növény teljesen 
védtelen; az a kis és rendesen átázott föld- 

j réteg, melybe a növény az egérlurás követ
keztében jut, alulról és fölülről annyira meg- 
tagyhat, hogy abban maga a növény nagyon 
könnyen kifagy. Azok a foltok tehát, a me
lyek ilyen egérlepte vetésben tavaszszal ta
lálhatók. az egérturásnak következményei: 
azokon a vetés kifagyott, vagy ha sok volt 
tavaszszal az eső és a folt alantabb feküdt, 
akkor ki is ázhatott.

Az egér télen sem tart szünetet. Ha 
fagyasztó időben fészkében is marad, mialatt 
az odahurczolt élelemmel él, nyughatatlan 
természete kihajtja lyukából még akkor is, 
ha a földet hóréteg fedi: lyukat tura hóban 
is s meleg napokon csak úgy rontja a ve
tést. mint öszszel. Ha pedig hó nincs s a 
tél száraz, akkor azt föl sem veszi.

Tavaszszal. mikor a vegetáczió általában 
erősen fejlődik, az egér nyom nem igen szem
betűnő, de aratás táján csakhamar észre
vehetővé válik, kivált, mikor a kalász már 
eredő félben van.

T Á R C Z A.

A Dráva tündére.
Irta : Alpári Jenő.

Következő éjjel, éjszakának évadján, elzarán
dokolt a tündér a sirkerthez és fölkereste azon 
rögöket, amelyek alatt zavartalanul pihent az 1 
ascéta végső reménye, teljes boldogsága.

Mikor a szellemek órája elérkezett, megnyíl
tak az eddig lezárt hantok, és a béke-otthonban 
fülzugató susogás, bugás, zizegés törték meg a 
csendet.

Csakhamar előlépett az egyik sírból a hal
vány ifjú, vér nélkül való, aszott ábrázattal, hó
fehér tógában.

A tündér megszólította és hívta, hogy men
jen azon kies tengerszemhez, melynek hűvös hul
lámai neki lakóhelyül szolgálnak. A sápadt ifjú 
ellenállni iparkodott, szabadkozott, mentegetődzött, 
okul azt hozva fel, hogy ő halott s élőkkel nem 
élhet együtt.

Ámde a szerelem hatalma ellenállhatatlan,, 
leküzdhetetlen, és a nyinpha nem hagyott fel 
ostromlásával, inig végreis a szellem engedett a 
mézes-mázos hívásnak.

Zephirszáinyakon, mint imbolygó silphisek, 
lenglek tova az éj leple alatt és a libegő, suhogó j 
habokban pihenték ki az ut fáradalmait.

A tónak varázsereje volt és ennek következ
tében a sápadt hulla visszanyerte daliás alakját. |

Arczát az élet lehelete pirosra festette ismét; vi- 
I  ruló ifjúság bája sugárzott egész lényéből.

V7idám csevegés, csengő kaczagás és enyel- 
j gés közt töltötték idejüket s boldogságban úsztak; 

nagyon boldogok valának. —
Azonban az édeni boldogság mámora nem 

volt ölökké tartó. Midőn a szellemidő lejárt, akkor 
az előbb még derék levente, rideg, visszataszító, 
ocsmány alakot öltött és visszaszáguldott a nyu
godalom hazájába.

Ilyenkor a tündér lázasan lüktető, kéjtől ára
dozó szivén keserű fájdalom nyilait át és az egye-! 

Idülvalóság rémitő gondolata panaszkodó hangokat 
csalt eperajkára.

*
*  *

A halványan derengő holdfénynél ölelkeztek, 
vigadtak éjszakánként, de esókolózniok nem lehe
tett, mert a csábitó, elragadó szépségű szirén 
tudta, hogy az először elcsattanó csók erkölcsi 
halál lesz reá nézve.

Ámde a pajkos Ámor egyik nyilat a másik 
után ajzotta fel fel és nagyon felszította a szere
lem lobbanékony üszkeit.

A miliárdnyi csillag rezgő sugarai aranyos 
pikkelyekkel szőtték át a lágyan rengő tó felszínét, 
a szerelmesek dévajul pajzánkodtak és felkorbá
csolták a csendes habokat.

Hattyufehér, gömbölyű karjaik majd össze
fonódtak, majd meg lekonyultak. . . .  A boldogság 
szilaj kedvet támasztott ugyannyira, hog\ a tila
lomról is mefeledkeztek.

Az olthatatlan szerelem legyőzhetetlen ereje 
annyira becsalta áldozatait bűvös hálójába, hogy 

I nem menekülhettek és elcsattant a nehezen 
várt, jóleső első és — utolsó ásók. . . . Össze
forrtak az ajkak, hogy kiszívják egymásból a vég
telen boldogság mézét és azt a gyilkos fullánkot, 
amely kioltá életük lobogó szövetnekét . . .

Az ifjú összerezzent és czikkázó villámként 
elenyészett a távolság ködében, hogy újólag azzá 
legyen, amivé lennie kell és levetkőzze azt a tes
tet, azt a mezt, amelyet föltennie nem volt szabad.

A párka elmetszette az életfonalat.
A feledékeny tündér is iszonyúan meglakolt 

bűnéért.
El veszté azt a földöntúli varázslataim at, a- 

mely oly nagy erővel ruházta fel és gyarló, véges, 
földi féreggé változott át, amely hamuvá, porrá 
zúzódik össze.

Az a gránitkeméuy biztos alap, melyen eddig 
állott, kibillent. —

() vétkezett s ezért vezekelnie, sőt kimond- 
hatatlanul bűnhődnie kellett.

Az a nymbus, amely gyönyörű termetét kö
rülvette, eltűnt.

Aranyhaja lehullott és nem diszlett többé 
telt, formás karjain leomolva.

Arezán az öröm bimbói elenyésztek ; vénuszi 
testalkata elcsenevészedett s a pillanatnyi mámort 
—■ örök keserűség, bánat cserélte föl. —-

Kijött a fodros hullámok közül a fövenyes 
partra és zokogott keservesen, vég nélkül . . .



A szár hosszú és a kalász sokkal ma-1 mölcsfákra is ráveti magát. Ha a fa egye- 
gasabban van, mintsem hogy az egér azt nes, akkor csak az alján rág. mert ügyet- 
elérné s azután a gyenge, hajlékony száron len mászó, de ha görbe, vagy hogyha a ka- 
föl sem mászhatik hozzá. Akkor hogy segit róhoz úgy van kötve, hogy a kapaszkodó 
magán az egér ? A mennyire a szárat nyuj- j egér ahhoz hozzá támaszthatja a hátát, akkor 
tózkodva eléri, azt olyan magasan elrágja, feljebb is hatol. Az ilyen kürülrágott fa aztán 
Egv-két harapás s a szár leesik, de nem úgy alig marad életben.
hogy az egér most már a kalászhoz férhetne. Valóban nincs ernbei, a kinek nem 
A lerágott szár a többi gyökérén áltó szá- volna oka panaszra a poczok és egér ellen, 
rakra dűlt s azok között állva marad. Az úgy hogy ezek után ezt az állatfajt nem a



14-én Alsó-Lendván őzv. Loebl Józsefné leá
nyával, Jetii kisasszonynyal.

—  Megyei közgyűlés. Zalavármegye tör
vényhatósági bizottsága decemberi közgyű
lését holnap tartja. A tárgysorozatba lelvett 
57 tárgy közül felemlítjük a következőket: 
A közigazgatási bizottság választott tagjai 
közül kilépő öt tagnak, valamint a lemon
dott Skublics Gyula helyére uj tagok vá
lasztása; a bíráló bizottságnak az 1898. évre 
megalakítása; az Alsó-Lendvától Regedéig, 
valamint Nagy-Kanizsától Alsó-Lendváig ter
vezett vasút építési költségeihez törvényha
tósági hozzájárulás megszavazásának kérése; 
miniszteri lehat a közigazgatási bizottság 
által kért két árvaszéki ülnöki állás rend
szeresítése, esetleg ideiglenes munkaerők al
kalmazása tárgyában: a mezőgazdasági ren
deletek elkészítésére kiküldött bizottság ja 
vaslata; Alsó-Lendva n.-küzségnek vásár és 
piacz rendezési szabálytervezete jóváhagyás 
végett bemutat tátik; a balalon-füredi Erzsé
bet szeretetház igazgatóságának kérvénye az 
intézet segélyezése iránt.

—  A Muraszombat-lendvai vasút ér
dekében Fróf Szapáry Géza és 188 érdek- 
társai indokolt kérvényt intéztek a törvény- 
hatósághoz az Alsó-lendva-muraszombat-re- 
gedei h. é. vasút támogatása illetőleg a vár
megye területét érintő 18 kilométernyi vo-j 
nalnak megfelelő 32.000 frtnyi törzsrészvény
nek jegyzése érdemében. A kérvényt az érde
keltség kinyomatta és a törvényhatósági bi
zottság tagjainak megküldötte. Vas-vármegye 
legilletékesebb köreiben méltányolják a mu
raszombatiak kérvényét, s az lesz a kér
vényre vonatkozó határozati javaslat, hogy 
a törvényhatóság jegyezzen 32.000 forintnyi 
törzsrészvényt s egyúttal küldjön ki egy per
manens bizottságot, mely annak a lontos 
kérdésnek megoldásával foglalkoznék: mi
ként lehetne Mura-Szombatot a vármegye 
székvárosával közvetlen kapcsolatba hozni V 
Vas-vármegye egyébiránt elvárja az Alsö- 
lendva-muraszombat-regedei vasút érdekelt
ségétől, melynek javára jelentékeny áldoza
tot hoz. hogy a muraszombati vasúti hálózat 
továbbfejlesztése érdekében lelkesen fog közre
működni.

—  Milyen idő lesz deczemberben ? Falb 
Rudolf dr. jóslata szerint deczember hava 
nagy hideggel kezdődik. A hónap első har
mada száraz lesz. Azután melegre, esősre 
változik az idő, de ez múló lesz. Ugyanezen 
jelenségek mutatkoznak a harmadik harmad
ban is. Hóesés ritkán lesz és csak a de
czember 23-ki kritikus nap után válik va
lamivel erősebbé.

—  Költözködő kaszinó. A helybeli ke
reskedelmi kaszinó helyiséget változtat. Er- 
tesültségiink szerint jövő hó 1 -jévei a Hirscli- 
mann-féle házba költözködik át a Szeiverth- 
féle kávéház mellé.

—  A helybeli általános ipartestület a
nagy-kanizsai betegsegélyző pénztártól való 
elszakadása és az iparlestületnél alakítandó 
pénztár létesítése tárgyában f. hó 5-én tar
tott rendkívüli közgyűlésén nem határozha
tott az elszakadás kérdésében, mert ez idő 
szerint Csáktornyán csak 188 iparos segéd 
és tanoncz áll alkalmazásban, a törvény 
pedig csak az esetben engedélyezi az ipar- 
testületi betegsegélyző pénztár alakítását, ha 
a segédek és tanonczok száma a kétszázat 
megüti. Hogy tehát az ipartestület a község
ben meghatározott segédmunkás létszámát 
kimutathassa, a kereskedő osztályt óhajtaná 
ipartestületi tagokul bevonni, a mibe, ha a 
kereskedők beleegyeznek, meglesz a kívánt

létszám, s törvényadta jogánál fogva meg
alakíthatja az önálló betegsegélyző pénztárt

—  A Nőegyesület Szylveszter-estélye-
A Csáktornyái Jótékony Nőegylet 1897. decz- 
31-én (Sylvester napján), Csáktornyán a 
* Zrínyi« szálloda nagytermében tánezmulat- 
sággal egybekötött zene-estélvt rendez. Be-j 
lépti-dij 1 frt. Kezdete pont 8 órakor. Pro
gramul: a) Zene-estély. Aesthetikai és törté- i 
nelmi fejtegetésekkel rendezi Alszeghy Ala
jos ur. I. Beethoven Sonata (Cisz m.) Elő
adja Alszeghy Ilonka k a. II. Chopin a) 
Nocturne Esz. d. a) Mazurka II. m. Előadja 
Wollák Erzsiké k. a. 111. Ernst W. Elégia, 
hegedűn és zongorán Dobosy Elek és Al
szeghy Alajos urak. IV. Zsadányi »Boka ke
sergője.« Hegedűn és zongorán előadják Do
bosy E. és Alszeghy A. urak. b) Táncz. 
Szünóra előtt: Keringő. I. Négyes. Csárdás. 
Szünóra után: Csárdás. Rezgő polka. 11. Né
gyes. Keringő. Lengyelke. 111. Négyes. Csárdás. 
A meghívók az estélyre már szélküldeltek, 
a mennyiben valaki tévedésből ilyent nem 
kapott volna, forduljon Bernyák Károlyné 
elnökhöz, ki a mulasztást helyre fogja hozni.

—  Közgyűlés. A helybeli kereskedő 
itjak egylete f. hó 5-én közgyűlést tartott, 
melyen az egylet tisziviselői karát egyhan, 
gulag megválasztották. Elnök lelt Weisz Miksa, 
alelnök Fejér Jenő, pénztáros Strausz Miksa, 
jegyző Tódor József, háznagy üorner Józseí, 
háznagyhelyeltes Meider Albert. A választ
mány tagjai; Lukofnák Bernát, Németh Já 
nos, Mayer Arthur, Masanszker Henrik, Ro- 
senberg Richárd, Tauszig Arthur, Kőim Béla, 
Feigelstock Rezső; póttagok: Neumann Ró
bert, Premecz Miklós, Hirschmann Henrik.

Halálozás. Ruesz József helybeli kir. 
segédtelekkönyvvezetőt és családját súlyos 
csapás érte, a mennyiben sógora. Wagner 
Ignácz, nagypalini tehenészeti bérlő f. hó 
8-án rövid szenvedés után, 59-ik évében 
meghalt. Nyugodjék békében !

Színészet. Ágh Aladár színtársulata 
szerdán f. hó 8-áu érkezeit városunkba s 

icsütörtökön kezdte meg előadásait. Első. be-; 
mutató előadásul Gabányi A »Az apósok« 
czimü vigjátéka került színre. A női szerep
lők közül Vajda Ilona, ki amint tudjuk még 
kezdő színésznő, Margit szerepét helyes fel
fogással és kellő élénkséggel játszotta. Győri 
Berta pedig a cseléd szerepében keltett több
ször derültséget. Megnyerő, kedves alak volt 
Nagy Mariska is A lérfiak közül legjellem- 
zetesebben Körösi alakította Zab Ferit, a fél
szeg és félénk udvarlót és leánykérőt. Mis- 
kolczy pedig az egyik após szerepét játszotta 
sok jó  humorral és természetességgel. Az est 

i sikeréhez hozzájárultak még Adorján Irma. 
Ágh Aladár és Falusi. - Pénteken Géczy 

: Istvánnak a már ismert nyomokon haladó 
| népszínművét a »Leszámolás«-t adták. A 
darabban előforduló nóták valóban igen szé
pek, fülbemászók, szívhez szólók. Ez az elő
adás még sikerültebb volt mint az első 
Nagy Mariskában a társulat tehetséges nép
színmű énekesnőt bir. Török Kornél szintén 
kedves egyszerűséggel adta Mariska szerepét. 
Győri Berta pedig ügyesen játszotta az özvegy 
postamesternőt. A férfiak szerepében jól meg- 
állták helyüket Miskolczi, Réthy, Falusi és 
különösen Körösi. Sajnálattal kell konstatál
nunk, hogy a társulat nem részesül a meg
érdemlőt pártolásban. Tegnap Trilbyt adták.

—  Népesedési statisztika. S z ü le t t e k :  
Galinecz Ferencz, Lehkecz Teréz, Pálli Gi
zella, Hozják Mária. Kranjcsecz Erzsébet. 
Zadravecz Lukács, Bratyanscsak Alajos, Kol- 
manics Teréz, Karapancsa Miklós, Kántor 
Margit, Novak Katalin, Jalsovecz Katalin,

Kosár Róbert, Zsvorez Erzsébet, Nagy Remi- 
gius, Stolezer Karolina, Visnics Erzsébet, 
Bujanics Otto,] Derk Ferencz, Ferencz Er
zsébet, Zsganecz Rozália. Takács Imre, Ko- 
sics Katalin. —  M e g h a l t a k :  Zsilavecz 
Miklós (2 h ). Kollár Imre (10 é.), Meczler 
Andor (18 é.), Varga János (75 é.), Toplek 
Elek (27» é.), Veehtersbach Antal (42 n.), 
Fodor György (80 é.), Leszár Francziska 
(22 h.), Novák János (24 é.). Vargha Mária 
(2 é.) Grádicsai Albert né (32 é.).

Aratógépek beszerzése. Hazánk legtöbb 
vidékén most folynak az alkudozások gazda és 
aratók között a jövő évi aratószerződések meg
kötésére vonatkozólag; igy azután rövid néhány 
hét alatt legtöbb gazdaságban eldől az a kérdés 
is, hogy aratógépek beszerzése a jövő idényre 
tervbe vétessék-e, vagy nem. A múlt esztendőben 
megtartott aratógép próbák, különösen a nagy 
k ürül tekintéssel rendezett mezőhegyesi verseny meg
mutatták, hogy az aratógépek mai alakjukban kész, 
használható és jó gepek, a mint az a Köztelek év
könyvében foglalt jelentésben bővebben ki van 
fejtve; a kévekötő-gépnek természetszerűleg kom
plikált szerkezetétől a gazda, különösen a kisebb 
javítóműhelyek az ügyes gépészszel nem rendel
kező, sok esetben idegenkedik, a marokló arató
gép mai alakjában azonban minden viszonyok között 
fontos segédeszközt képez a gazdaságban. Tudva
levő dolog, hogy ilyen aratógépek még hazánkban 
nem készülnek; ez abban leli magyarázatát, hogy 
az aratógép szükséglet nálunk mai napig aránylag 
csekély és nagyon változó volt, úgy, hogy gyár 
sem terhelte meg az aratógép gyártásra való költ
séges berendezéssel, igy legelső gyáraink ezen a 
téren a nagy amerikai világczégek képviseletére 
szorítkoznak. A mezőhegyesi versenyen a marok
rakó gépek közül a legelső dijat az állami nagy 
arany érmet Kühne E. által bemutatott Osborne 
marokrakó aratógép nyerte, miután e czégnél az 
előjegyzések ilyen gépekre, fűkaszálókra és kéve
kötőgépekre is már nagy számban beérkeztek, ezen 
az utón kéri a t. gazda közönséget, hogy esetleges 
szükségletéről a czéget mielőbb értesíteni szíves
kedjék; a szükséglet megrendelése Amerikából t. i. 
e napokban megtörténik, miért is kívánatos volna 
eziránt a tájékozódást megnyerhetni, nehogy mint 
a lefolyt idényben az egész készlet időelőtti elke- 
lése folytán későbbi megrendelések foganatosítha
tók ne legyenek. Bővebb fölvilágositással szívesen 
szolgál Khüne E. gazd. gépgyára Mosonban és 
Budapesten, VI. Váczi-körut 57/a.

Felhívjuk t. olvasóink figyelmet a 27 év 
óta lenálló, hírneves V á r a  d y B é l a  féríidivat- 
és különlegességek üzletére, ki azon kéréssel for
dul a n. é. közönséghez, hogy miután nem utaztat, 
forduljanak megrendeléseikkel egyenesen a főüzletbe: 
Budapest. IV. Kishid-utrza 9. Várady állandóan 
óriási raktárt tart a legmodernebb félidivatujdon- 
ságokból és meg vagyunk győződve, hogy minden 
vevő saját érdekében cselekszik, ha szükségleteit 
Váradynál fedezi. Minden államban szabadal
mazol g o m b 1 y uk nélk ül i i ngei közkedveltség
nek és nagy kelendőségnek örvendenek. F é r f i- 
sz a b ő s á g  a oly tetőponton áll, hogy a legma
gasabb igényeket is kielégíti. Mindezek daczára 
árai mérsékeltek és versenyképesek. Részletes á r
árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küld.

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi
| szerré lett, mely számos családban már több mint 
27 év óta mindig készletben van. Hátfájásnál, csip
fájdulom. fejfájásnál, köszvénynél, esúznál stb.-nél 

ja Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések 
mindig íájdalomesillapitó-hatásuaknak bizonyultak, 
sőt járványkórnál, minő: a kolera, hányóhasfolyás, 
az altestnek l’ain-Expellerrel való bedörzsölése 
mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó eredmény nyel használtatott bedörzsö- 

: lésként az influenza ellen is és 40  kr., 70 kr. és 
I frt. üvegenként! árban a legtöbb gyógyszertár
ban készletben van, hanem bevásárlás alkalmával 
mindig határozottan: mint *Kiehter-féle Horgony- 

; Pain-Expeller« vagy Bichter-féle Horgony Lini- 
ment« kérendő és a »Horgony« védjegyre kérünk 

| figyelni.

KpIpIös szprkrsztö. Spgéd-szerkpsztő:
(H A R G IT A I J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

Kiadó laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, nnj se pošiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 

Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četvert leta . . . \ f,.t

Pojedini broji koátajé 10 kr

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o : vu s v a k e  n e d e lju .
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računajti.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

G o s p o d a r s t v o .
Nekaj o oranju.

Predma se gospodarom čini. da je  
oranje več tak poznata stvar, da svaki zna 
orati i da je suvišno o tom kaj pregovoriti, 
ipak je  oranje tak važno za gospodare. da 
je  od oranja ovisno. da li če biline dobro 
uspjeti ili ne.

Nije svakomu gospodam poznata velika 
hasén dobroga oranja, ar oranje je  prvi i 
najglavniji uvjet uz gnoj za dobar razvitek 
bilina. Zato treba najprije znati, kaj se hoče 
sa oranjem polučiti i kakovu basen ima 
dobro oranje ?

Oranjem se tlo preobrača, izrahli, fonda 
se drač, podorava gnoj i sjeme. Da se to 
more kaj bolje obaviti. treba kod oranja 
paziti :

1. Da brazde idu vu pravoj liniji, da 
se sve jednako gliboke, ne preširoke i ne 
prevuzke. Navadno se uzima širina od 20 
do 25 cmtr.

2. Da se vu bregovih ne orje uz breg, 
nego poprčko brčga tako, da brazda pada 
na gornju stran.

8. Da se sve falinge, kője bi nastale 
kod oranje tim. kaj plug izkoči iz tla. od- 
mah poprave i da se svaka brazda podporni 
preobrne.

Da se tlo plugom kaj bolje obdela, 
treba znali :

1. Kada se o rje ;
2. Kuliko put treba orati i
8. Kak se gliboko orje.
1. Kaj se vremena za oranje tiče, naj

bolje je  orali onda, kada tlo nije niti pre
suho, niti premokro. Osobilo težko ilovasto 
tlo nesniije se orati, dok je  premokro, 
pjeskovito pak ili jako vapneno tlo more 
se orati o onda, kad je  malo više vlažno 
Strnišča treba prašiti i podoravati, kaj pri je, 
vsikak pak pred zime, da se tlo preko zime 
smrzne, da se izrahli, da zrak lehkeše vu 
tlo prehadja i bilinskn hrami razlvara. Težko 
glinasto ili ilovasto tlo mora se zaradi loga 
navčk i za protuljetnu sčtvu v n jeseni pre
orali na debele brazde, ar tak postaje težko 
tlo rahleše i plodneše, a zimski mraz sfonda 
orač i kukce. — Tlo treba orati, kad se 
pognoji. Osobito kad se gnoji vu Ijetu, treba 
gnoj kaj prvlje podoruti. da ne izlila pl j uje 
amonijak. Tako isto mora se tlo preorati, 
ako jc  poraslo dračem, da se tak drač sfonda, 
kaj je  osobito polrebno kod prahe.

2. Koliko put treba tlo orati, to ovisi o 
feli tla i bilja (semenja), koje se na njem 
goji. Vil obče treba tlo orati toliko put, dok 
hude dosta rahlo i sposobno za uzgoj gos- 
podarskoga bilja. Težko ilovasto i glinasto

tlo treba preorati više puta, pjeskovito pak 
tlo izgubilo bi večkratnim preoravanjem, 
osobito vu prolii letje i vu jesen, od više vlage, 
kaj bi škodilo bilju. Čisto tlo treba menje 
preorati, nego li llo poraslo dračem, tako 
isto treba, tlo, na kojem su rasle žitarice, 
gustokrat preorati, nego li ono, na kojem 
su bile okopavine.

8. Dubljina oranja visi o mekoti i zdra
vici. Gde je  zdravica dobra, kojem se more 
mekota povnožiti i popraviti, onde treba 
orati kuj dublje. Ako je  zdravica jalova i 
neplodna, treba da se doljno tlo malo po 
malo vsake godine mekoti priorava, da se 
tak uzmogne s mekotom dobro pomčšati, 
dobro obdelati i popraviti.

No ako je  zdravica jako huda, kojom 
bi se mogla mekota pokvariti, nesrne se 
mekoti priorati, več se mora samo prorah- 
liti, kaj se čini plugom podrivačem ili rova
tom, Oranje na 5 do 10 ctm. duboko zove 
se plitko oranje, na 10 do 18 ctm. zove se 
srednje oranje, a na 20 i više ctm. duboko 
oranje.

Duboko se orje rijolnim plugom, osobito 
onda, ako se hoče dublje orati, nego li se 
navadnim plugom orati more, najnire na 
10 do (>0 ctm. Tim plugom more se llo 
injesto rigolanja prirediti za sadjenje inne
n iké cčpljene lože vu školi (vu cčpilnjaku).

Z A B A V A

Svakoga po nekaj.
»Ako je  tko za van liititi, lak ja  sem 

tu!« — viknul je  pokojni stari birov iz 
Selnice, dojduči na vrata krčme baš on hip. 
kad su u krčmi se »vadili i glasi se čuli: 
»Hitite ga vun!«

Naravski, da slini: »Ako je  tko za van 
hititi, tak sem ja tu,» — nije hotel birov 
reči, da onda neka njega van hite, nego je  
to bil zapoviedajuči glas, kojim se je  imalo 
svadljivcem im poni rali te kojim se im je  
hotelo doviknuti: »Mir! —  Birov su tu!!*

Ovak se više krat dogodi, da čoviek 
nekaj veleči, posve drugo pove, nego li je  
mislil povedati, jer tko uebude vieroval, da 
je  kanižki mesar dobro hotel reči, baš onda 
kad je  najgorje rekel, a to pak je bilo 
ovak.

Obdržavala se je  skupčina u kojoj se 
je  razpravljalo vrhu skupoče mesa. Tu je  
sedel varaški birov sa ašešori. zalim me
sarski meštri, skoro svi — i oni iz male 
Kaniže, i konačno ostalo občinstvo. Spočita- 
valo se jc mesarom da ne samo šlo je  
meso tak skupo, nego onda još dodavaju 
toliko privage (zuwage), da je  tih falatov

kostih skoro toliko, koliko mesa.. Jedan 
gospon ašešor još dodene, da ne samo sto 
mesari one kosti kakli privagu rabe, koje 
ima u sebi kupljeno marše, nego oni još u 
klaonici kupuj u i teleče noge i glave, samo 
da onda i ovc pri vaganju govedine ob
činstvu. kakli privagu pridodaju i tak jedno 
sdrugim za skupe novce trže, akoprem te
leče glave neimaju tu cienu, koju govedina; 
izvan toga pak nije dostojna šmucarija za 
jednoga kanižkoga mesarskoga meštra, tam 
na klaonici za fal novce teleče glave kupo
vati. a onda isti* u mesnici za skupe novce 
kakli privagu k-govedini prodavati. Datias 
je  anda skupčina sazvana i varaš sad hoče 
na ova, koja su sad izrečena, da mesari 
odgovore i krivci da še operu.

Na ovu potvoril se zdigne jedan mesar 
B. i pričme potvoru opovrgavati sliedečim 
govorom: »Moja gospoda! Ova potvora, da 
mi tobože kupujemo teleče glave u klaonici 
zafal novce, a poslie istih kosti tržimo pod gove- 
dinu kakti privagu za skupe novce, i to da mi 
kakli nepristojni gšeft tieramo. ova potvora 
nestoji, je r  ako ja  na primer u klaonici 
kupim više telečib glavah, tak to ja  neči
mrn zato, da bi je  poslie skupleše sgovedi-

nom zajedno tržil, nego to ja  činim zalo, 
jer mi moždjani tale!« — Strašen srnieh 
nastane u cieloj šali, da su se obloki ste
pali. — Govornik jedno malo presenečen 
videči da nije dobro rekel, akoprem je  dobro 
rekel, akoprem je  dobro mislil hoče se po
pravili i zakliči miter u skupčinu: »činim 
zato, jer mi teleči moždjani fale!« — Na
ravski, da stiin nije nikaj popravil, a srnieh 
je  postal sada rozgotom. da se je  na pijač 
vari Cul.

Ern je on dobro rekel za onoga koj bi 
ga hotel bil razmeti, samo u naglosti je tak 
povedal da, bi čoviek bil mislil, da njemu 
teleča pamet fali, a u istinu je  bilo toliko 
rečeno, da ima negda teleče moždjane na- 
rušene za svoje kupce mesa, a pošto ne- 
kole sam toliko teličev^ da bi mogel sve 
zadovoljiti, mora u klaonici od drugih ku
piti. —

Slakovim na pol povedanjem je  uviek 
neprilika i čoviek večini dielom nasedne. 
Jer jednoč je  nieki otac poslal frajlicu Ko- 
ziku v apotheku, da donese za svog mladjeg 
brata Štefeka, koj je  bolestan u postelji le
žal. ricinsko ulje. a to je  takovo ulje, koje 
dole tiera, samo ima tu falingu, da je  gad- 
nog bljutavog niastnog teka, pak ga zato 
nekoji težko uzimlju, a dieca još najteže.



Duboko je  uranje osobito dobro za detelicu, 
okopavine, Takovim se oranjem fonda drač, 
mokro tlo postaje lehkeše i sušeše, zrak 
lehkeše deluje i raztvara zemlju vu bilinsku 
hranu, a ujedno se povekšava plodovitost 
zemlje.

Treba li na vuzko ili široko slogove 
orati, ili ravno ili na grebene, to ovisi o 
tlu, koje se orje. Tlo sa vuzkimi slogi hitro 
se posušiju, vnogo se zemljišča za sétvu iz
gubi, posijano bilje nemore se oranjem tak 
lehko obradjivati, a sčtve lehko pozebu. Zato 
je  bolje orati na široke sloge, vuzki pak 
slogi inogu se upotrebiti samo ondi, gde je 
tlo odviše vlažno. Kuliko se tegleče jakosti 
upotrebljava kod oranja sa vsake fele plu- 
govi, visi o zemlji, koja se orje, o dubljini, 
vu kojoj se orje i o teglečoj sili, kojom se 
orje.

Željeznice.
Željeznice na céloj zemlji bile su go- 

dine 1894. kak najnoveši izvještaji pokazuju, 
687.000 kilometrov duge t. j. njihova duljina 
je  tolika, da bi se tračnicama 17 put mogla 
opasati céla naša zemlja. Kapital, koji je 
uložen, da se taj silni pojas stvori, iznaša 
ogromnu svotu od 80 milijarda ili 80.000 
milijuoa forinti! Kako li su srečni naši 
potomci, koji če biti nasljedniki ove silne 
herb ije! A neprekidnim delom raste ovaj 
kapital neprestano, jer gradnja željeznicah 
napreduje denes kud i kamo brže, nego li 
prije kakovih trideset godinah.

Na porast željeznicah, koje su se još 
prije 50 godina smatrale kakti dvojben eko
nomski podhvat, ne utječu samo trgovačke 
i financijalne prilike, nego vu velike tuli- 
kajše politički i vojnički obziri. Kak što su 
nekad Rimljani gradili svoj »limes* ter ni
zom tvrdjavah (feslungah) i dobrim cestama 
mislili najtvrdje zaštititi medje svoge carstva, 
tak je  denes željezniča postala najjakšim 
sredstvom, koje veže i osigurava udaljene 
krajeve sa materom zemljom.

Baš vu zadnjim godinama napreduje 
gradnja željeznicah rapidnim načinom. Sve 
zapreke (prččke) prirode su denes svladane :

niti najvekše udaljenosti, niti najvekše gore 
(bregi) ili pustinje nesprečavaju više gradnju 
žel jeznih cestah. Vu tom su srnjem pred- 
njačili vu noveše doba Amerikanci, koji su 
cčlim nizom prugah spojili Atlantik sa Pa
cifikom.

No i Amerikance pretekli su Rusi svo
jim orijaškim podhvatom transsibirske pruge. 
Ovima su vu prvom redu bili mjerodajni 
vojnički obziri. kad su počeli vu srdcu Azije 
graditi svoje smione — prekožarne željez
nice. Ves se je  svčt začudil, kad su od Kas- 

| pijskog morja položili tračnice do Samar
kanda, a doskora nadkriliti če ovu veliku 
radnju željeznicah, koja če spojiti krajnju 
Aziju sa Evropom. Vožnja od 14 dana sve- 
udilj istim smjerom dopeljati če putnika iz 
središta evropske kulture gotovo oko polo- 
vine zemeljskog obsega do obale Tihogoceana 
vu »zemlju nebesku«, vu domovinu žutih 
Kinezov.

A kak što vu Aziji, tako napreduje 
željezniča i vu Afriki. Gde je  Stanley došel 
do svojih glasovitih odkrica i samo nekoliko 
godina natrag orušanom rukom puta si 
krčil medju ljudožderima, djelomice več da- 
nas prolazi lokomotiva. Jošče nekoliko godi
na, pak če i Saharom ju riti francezki vlak, 
a strašne tegobe i pogibelji, kojim su potniki 
ovih krajov izvrgnuti, postati če bajkom iz 
davno prošle dobe.

Dok su za vrčme križarskih vojnah 
stotine jezer 1 j udih gubile, glave, da prevali 
mali razmak, koji Jeruzalem déli od morja, 
to današ Cook za one, koji imadu dosta 
penez, aranžira putovanja vu svetu zemlju 
sa naslovom (titulošom) »Izlet vu Jeruza
lem«. Tu nema više pogibelji. niti žedje, 
niti gladuvanja, od kojili nebrojene jozere 
nastradaše, kad se idealnim zanosom trgnuše, 
da nevjernicima otmu Zveličiteljov rodni 
kraj. Kak i vu Čakovcu ili vu Polstrau javlja 
i ovdi konduktor: Jeruzalem ! (gde je  jako 
dobro vino.)

Kad se je  prije 700 godina odvažil 
hodočastnik na taj put. opraščal se je  sa 
svojom farni lij o m, kak da ga čeka sigurna 
sm rt; denešnji putriik treba samo nekaj gli- 
bokše vu žep segnuti, da namiri Cooka i

Pod takovimi okolnostmi je  naravski, da se 
to ulje mora tak nutar davati kak je  ikako 
moguče da nebude onoga svoga gadnoga 
teka imalo, pak ga zato nekoji uzimlju na 
dobro posoienoj govedskoj juhi a drugi opet 
na octu, —  kaj se mene tiče ja  ga neču 
nikak.

Štefekov otac je  anda u to ime rekel 
frajlici Roziki, da neka prosi apothekara, da 
bi jo j tu ulje tam u apotheki več s nečim 
zmešal tak, da se nebi malomu bolestniku 
predurilo. Kak več mlade frajlice jesu, ne- 
promišljene, nagle i u svem samo onak na 
pol, dobieži Rozika u apotheku i zaprosi 
mladoga apothekara asistenta da jo j zmeša 
s nečim taj nesrečni ricinus, ako jc  moguče, 
da nebude onoga gadnoga imal teka.

»Ah, dakako da je  moguče« — odgo
vori mladi asistent liepoj mladoj frajlici, — 
»nek si samo dostoju tam na stolec jedno 
malo sesti, pak jer vidim da su naglo išli, 
evo nek se dostoju iža toga, dok njim toga 
ricinusa priredim, ovom limonadum malo 
okriepiti i prefriškati« — Stim joj na taci 
poda čašu limonade, koju Rozika pogledavši 
u asistentove črne oči, smiešeča se vzeme 
i izpije, a asistent otide za recepturu na 
»voj posel.

Gospodična Rozika sad čeka, ali se

nemre včehati toga ricinus ulja bez teka, 
pak zato onak na pol strahom, potiho, za- 
oite: »Prosim, jeli bu več skoro moje rici
nus ulje gotovo?«

»Ricinus ulje?« zapita mladi asis
tent, gizdav radi ov hip dokazane svoje 
vieštine — »Em su je  malo prije izpili —  
ono s limonadom je  bilo ricinus ulje! Dakle 
nisu nikakovog uljnatog teka čutili?«

»Nišam niti najmanje. Ali — bi upravo 
moral bil moj mladji brat i vračivo űzeti!« 
—  odgovori Rozika, a u tom je  več i ne- 
šcipanje po trbuhu čutila tak, da nije mogla 
u apotheki duže čekati, dok bi asistent drugu 
porciju toga iinoga vračtva bil priredil, nego 
se je  morala domov žariti, i samo sreča je  
bila ta, da od apotheke pak do Rozikine kuče 
nije bilodaleko — zaradi nastupivše neprilike.

A kad je doma olcu cielu stvar pri- 
poviedala, kakov je  najine taj mladi asis
tent fini mladič, koj jo j je  u onom hipu, 
kad je  mislila, da limonada pije" več gotovo 
vračtvo dal piti, —  te kad je  velikodušno 
sama priznala, da je  svemu ona kriva, jer 
nije sve podpuno, onak kak bi to morala 
reči, rekla, pobatrivel ju je  japek tim, 
da je  na cieloj stvari to dobro, što bolestni 
Stefek nije izbilja nikakovog teka tog ne- 
nesretnog ricinus ulja čutil.

prijave potomke plenemitih Arapa, koji ne- 
dosadjuju više ubojitom strelicom i kopljem, 
nego praktičnijim »bakšisom« (sa penezi.)

Gde je  priroda sama silnim gorama 
odélila kraj od kraja, svladala je  željezniča 
sve zapreke (prččke). Vu južnoj Ameriki, 
gde se ogromne Ande neba tiču, dovodi 
željezniča putnika vu višine, kak što je  Mont 
Blanc (Oroya 4774  m.), a vu prorovu St. 
Gottharda —  15 kilometrov dug —  vu vut- 
robu zemlju.

Kak vu vnogim stvarima, tak je  i vu 
željeznicama Amerika otela Evropi prvenstvo. 
Evropa ima 249.660 km. željeznicah Ame
riške sjedinjene države pak same 290.000, 
ali zato je  želježnička mreža vu Evropi ipak 
najgušča, ar na 100 kvadrat kilometera tla 
dolazi 2 5 km. željeznice. Gustočom svojih 
željeznicah vu prvom je  redu Belgija sa 
18 8 km. na 100 kvadratni km., a najviše 
željeznicah imade Njemačka (1’rajzka). 46.900 
km., iza koje redaju se Francezka sa 41.200 
km., Ruska sa 35.770 km., Englezka sa 
33.641 km. i Austro-Magjarska sa 30.200 
km. Vu Aziji dolazi na prvom mjestu Rus
ka, koja ima 39.222 km , od kojili se 11.455 
km. vezda dogredjuje.

Gustom mrežom željezniča preplela je  
Englezka svoje indijansko imanje, gde ima 
tuliko prugah, kak vu našoj monarkiji. Da 
Kina samo 200 km. ima. nije čudo, jer tam 
su još nezdavnja več dogradjene željeznice 
opet razvarili (poruli). To su Kinézi včinili 
po znoj istoj logici, po kojoj su se i prinas 
negda foringaši proti vili gradjenju željezni
cah, ar da im ova zatire zaslužbu. Kinéz 
nije bas hudo po sebe argumentiral, kad je  
navalil na željeznice, koje su se inicijativom 
poznatog podkralja (vicekralja) Li-hung-čanga 
gradile. Ljudstvo (pučanstvo) vu Kinezkoj 
tak je  gusto, privreda vsakdašnjeg kruha 
zaradi silne konkurencije tako težka, da ako 
komu presahne izvor zarade (dela) vu nje- 
govom zanimanju, to drugih izvora težko 
ili gotovo nikak najti nemre. Koliko je  Ki
néz šparaven, dosjetljiv, pripraven na vsaki 
posel, »nakar kakov god bil, pak pri tom 
nevtrudljiv i delaven, to ipak uz bezbrojne 
milijune svojih konkurenta, koji su isto tak

Samo je  sad pitanje jeli je  to Štefeku 
hasnilo, kaj je  Rozika nuter brala, jer i to 
se je  več dogodilo, da jedan pije vračtvo, a 
drugomu basni, i opet obratno, dok najine 
jedan nutar bere, drugomu škodi.

Tak je  u isti hip zbetežal nieki zemeljski 
gospodin u svojem gradu, kad je  u štali i 
osel zbetežal. K-gospodinu je  došel doktor i 
prepisal vračtvo, a k-oslu je  došel živinar 
te je  i on prepisal vračtvo. Sluga je  s obod- 
vemi recepti olišel u apotheku i donesel 
domov dve flašice medicine, jednu najme 
za gospodina. a drugu za osla. Ali žalibože 
dvorjanik nije dobro pazil, pak je  flašice 
zamienil lak, da je  vračtvo, koje je  bilo po 
doktora za gospodina u gradu prepisano, 
došlo dole u štalu k oslu, a ono, koje je  
živinar za osla prepisal, došlo je  gore u grad 
k-gospodinu i tak su sad ovi dva betežniki 
ta vračtva nutar brali i to : gospodin u 
gradu gore ono oselsko, a osel u štali dole 
ono gospodinovo.

Ali sad budemo videli, kakova je  iz te 
zmešarije basen ili škoda nastala? — Gos
podin u gradu je  ozdravel, a siromak osel 
u štali krepnul.

I ovak je  gospodinu oselsko vračtvo 
hasnelo, dočim je  osel od gospodinovoga se 
tnoral svietu izpričati.
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E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

„KÉPES CSALÁDI LAP0 K“
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

A „K épes Családi Lapok“ már a X X - ik  évfolyamába lépett. Önérzettel jelent
jük ezt a tényt a magyar olvasóközönségnek akkor, midőn egyúttal felhívjuk, hogy legyen 
szives továbbra is azon érdeklődést tanúsítani lapunk iránt, melyet eddig tanúsított.

A „K épes Családi Lapok“ múltja logjohb bizonyíték a mellett, hogy inig egy
részt hézagot pótoltunk, másrészt az olvasóközönség igényeit tökéletesen kielégítettük. Ismé
telten elmondhatjuk, hogy kitűzött czélunkat elértük, mert lapunk jelenleg már az ország 
minden vidékén a legtöbb müveit magyar család kedveli házibarátja.

A „K épes Családi Lapok** fennállása óta már több hasonirányu vállalat tá
madt, melyek részben megszűntek, részben tengődnek. Nem kutatjuk az okokat hanem egy
szerűen megköszönjük az olvasóközönségnek bizalmát s újból kérjük: előlegezzék azt nekünk 
lapunk X X -ik  évfolyamára is.

A „K épes Családi Lapok*1 a legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes he
tilap! Megjelnik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön be
köthető regénymelléklettel.

A „Képes Családi Lapok*4 havonként kétszer »Hölgyek Lapja« czimü félives 
mellékletet ad, pá'isi divatképekkel és bő divattudósitással s igy egy külön divatlapnak  
tartását feleslegessé teszi.

A „K épes Családi Lapok*4 olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy 
ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „K épes Családi Lapok“-ba a régi és újabb irói és költői gárda minden 
számottevő tagja dolgozik.

A „K epes Családi Lapok“ -nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei köl
teményei kedélynemesitő olvasmányok. Iránvezikkeivei a társadalom minden kérdéseire kiter
jeszkedik. Orvosi és egyébb czikkei pedig tanulságosak.

A „K épes Családi Lapok*4 minden évben négy külön beköthető regényt ad 
mellékletül előlizetőinek.

A „Képes Családi Lapok*4 boritéka szellemes és szózakoztató csevegések, illetve 
kérdések és feleletek tárháza

A „K épes Családi Lapok*4 előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az »Elő
fizetők postájáéban.

A „K épes Családi Lapok** képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanul
ságosak .

A „K épes Családi Lapok*4 a lehető legjobb czikkeket igyekszik nyújtani s hogy 
hivatásának megfelel azt legjobban bizonyítja immár XX. évi fennállása, mit eddig hazánkban 
egyetlenegy hasonló irányú lap sem volt képes elérni; bizonyítják továbbá azon előkelő és 
kitűnő irók és Írónők nevei, kiknek nagybecsű müveit csaknem minden számban élvezheti 
az olvasó s a kik közül büszkén említhetjük fel dr. Tolnai Lajos szerkesztőn kívül: dókai 
Mór. Mikszáth Kálmán, liadó Antal, Kákosi Jenő, Temérdek (Jeszensz Dániel), Lauka 
Gusztáv. Kudnyáuszkv Gyula. Tölgyesi Mihály, dr. Feleki Sándor, Mérv Károly, Jámbor 
Lajos, Dombai Hugó, Kenézv Csatár, Pécsi I). Ansehn, Kosa F.de; — tíeniczkyné Bajza Lenke, 
B. Büttner Lina, G. Büttner Júlia, Tutsek Anna, Buday Sándorné, Cserneczky Gyuláné, Nagy
váradi Mvra, K. Beniczky Irma, Mericzay-Károssá Irma, Fanghné Gyújtó Izabella, Ábrányim* 
Katona Klementin. II. Havassy Ilona, V. Gaái Karolina, Karlovszky Ida, Harmatit Lujza, Kéray 
Elza, Vörös Juliana neveit stb.

A „Képes Családi Lapok*4 előfizetési ára a »Hölgyek Lapja« czimü divatlappal
és regény mellék lettel együtt:

Egész é v r e ............................6 frt kr.
F é l é v r e ........................................3 frt kr.
Negyedévre ............................ 1 frt 50 kr.

A „Képes Családi lapok** annak a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 
80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül 4 regényt küld 
díjtalanul.

A „K épes családi lapok** mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mind
azoknak, a kik eziránt legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK« kiadóhivatala
B udapest, V., V ad á sz -u tcz a  I4. Saját házában).

Korcsma és üzletátadás!
D o m á s in e c z e n , jó helyen 

levő
k o rc sm a  é s

k e re sk e f/é s
előnyős feltételek mellett 

azonnal eladó. 
Bővebben értekezhetni

a tulajdonos

D c u t s c h  Ja k a b n á l
913 2 — 3 Domásineczen.



•M-74/tlk. 1897.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zakál Henrik ügyvéd által képviselt mura- 
közi takarékpénztár végrelmjtatónak Zobics 
Mária özv. Horváth Hál né végrehajtást szen
vedő elleni 85 írt tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyéhen a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. jb íróság, 
területén levő bottornyai 486 tk. <>80 hisz. 
ingatlan 59 írt: 1918 hrsz. a. ingatlan 18 
írt. továbbá a bottornyai 547 ík. 584 hisz 
a. ingatlan 55 írt; 1025 hrsz. a 88 írt; 1727 
hrsz. a. 46 írt; 1786 hrsz. a. 158 frt és I 
1954 hrsz. a. 42 frt, ezennel megáilapitotI j 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és j 
hogy a fennebb megjelelt ingatlan az 
1H97. é v i  d e e z e m h e r  h ó  .7 / .  n a p já n  

d é le lő t t i  IO  ó r a k o r  
a bottornyai községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 8888. sz. a. kelt igazságiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 917

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornya, 1897. évi novem, hó 28-án.

1071/vh, szám 1897.

Árverési hirdetménv.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 8180/p. 97. számú végzése 
következtében dr. Tamás János perlaki ügy
véd által képviselt >A zágrábi serfőzde és 
malátagyár részvénytársaság« javára Jelen- 
csics Gábor és neje perlaki lakosok ellen 
2500 frt s jár. erejéig 1897. évi október hó 
6 és 7-én foganatosított biztosítási végrehajtás 
utján lefoglalt és 1962 frt 90 krra becsült szoba 
és korcsmái bútor, ágynemű, 1 pénzes- és 
1 jégszekrény, különféle edények, evőeszköz,
3 kocsi, 2 szán, 2 ló, 2 pár lószerszám, 9 
sertvés, 1 mángoló, 1 pálinkafőző kazán, 1 
kályha, ser, bor, hordók, 1 zenekészlet s 
több apró tárgyakból álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
9219/p. 1897. sz. végzése folytán 2500 frt 
tőkekövetelés, ennek 1897. évi szeptember hó 
15. napjától járó 6 %  kamatai és eddig 
összesen 100 frt 80 krban bíróikig már meg-i 
állapított költségek erejéig a helyszínén, 
vagyis Perlakon leendő eszközlésére

1 H 9 7 . é i Id e e z e tn h . h ó id • é s  17. n a p 

j á n a k  d é le lő t t i  H ó r á ja

határidőid kitiizelik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-cz. 
107. es 108. $-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. Pl(j

Kelt Perlakon, 1897. évi decz. hó 2-án.
S te r n  F r if/y v s ,  

kir. bírósági végrehajtó.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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