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A talaj elkészítése őszi búza alá.

követhet, ily eljárás 'mellett a búza fekete
ugar után 8 szántásba kerülne amit azon
ban tekintve az ugar mind kissebbedő jelen
tőségét, zsinórmértékül oda állítani nem le
het. mert vannak esetek, midőn két szán
tásba söl egy szántásba vetve is a búza jó
helyre kerül. Belterjesebb üzemnél a hol
már rendszeres váltógazdaságot űznek, meg
különböztetjük a korán lekerülő elönövényeket a későn lelakarodóklól.

Midőn búza alá talajunkat elő akarjuk
készíteni, első sorban az elövetemény leke
rültének ideje határoz; vannak ugyan gazda
ságok. melyek a légi háromnyomás szerint
még ugart aratnak, de amennyiben lassú
átmenetben vannak a belterjesebb vállógazdálkodás felé az ugarnak meghagyandó te
rület a többféle takarmányok elvetésével
Korán lekerülő elönövények után tala
annyira össze hsz szorítva, hogy a tiszta
háromnyomás eltűnik. Az ilyen átmeneti junkat következőkép készíthetjük elő:
gazdaságokban bevetett ugarról beszélnek,
Tudjuk, a repeze, zahosbükköuy, lóbab
melyből csak annyi marad vettellen tehál ulán a talaj tiszta, beérett morzsalékos struk
fekete ugarnak amit az igaerc már elvégezni túrája és azon nyirkossági fokon van mikor
nem képes vagy a dűlő legmostohább ré a lalaj könnyen megmunkálható, rendes idő
szét képezi, ezen terület rendesen legelőnek járást teliéve, ha ilyenkor sekély szántással
használ la tik. amelyet épen mert igaerő szü- a tarlé) azonnal buktatva, jól elfogasolva lesz.
kiben vannak a tavaszi munkák befejeztével kapunk egy porbanyós felületet, mely a talaj
néha csak nyár elején szántanak fel először nedvességéi eonserválja az aláforgatott tarló
a mit őszszel a vetőszántás követ. Sok he korhadását elősegíti, a lalaj összelömődését
lyen ilyen módon az ugar csak kétszer szólí megakadályozza és ez állal könnyíti a ké
tódik arni hiba. mert ha az elmélet köve sőbb történendő mély. 'úgynevezett keverő
telte ő szántás keresztül nem is vihető, <szántást, mely illán egy közép mély velöigvekezzünk legalább őszszel a tarléd kellő j szántás adatik. Sok esetben azonban ezen
mélyen feltörni a szántott talajt a fagy ha ;> szántás nem eszközölhető az igaerő más
tásának kitenni, ami egy gyenge trágyázás módoni elfoglaltsága miall. vagy ha hosszan
nak megfelel, ezt tavaszszal felszikkadás tartó esőzés akadályozza a földmunkái, ilyen
után esetleg exlirpálni, de a második szán kor csekély larlózásl egybekapcsoljuk a ke
tást a talaj összetömődöttsége és gyomossága verő szántással a mit legczélszerübb bánié)
szerint kellő mélyen elvégezni a mit közvet vassal ellátott (‘kékkel eszközölni és csak
len a vetés előtt a közép mély vetőszántás extensiv növelésnél erősen kötött talajoknál

Hát nem elég, hogy kárliozatos könnyel
műségével addig jutott, még tovább is akar menni
ezen a lejtőn ? Klza, gondolja meg, mit tesz ! Hi
szen most elérte már, amire oly nagyon vágyott,
megismerte a dalcsarnokok mosusztól fülledt le
vegőjét. Nem-e maga mondta, hogy csak bele akar
pillantani, megakarja ismerni, hogy azután örökie
elforduljon tőle.
— De hát azt csak nem veheti most már
rossz néven, hogy egyszer, egyetlen egyszer, pár
vig órát akarok egy ehambré separée-ban eltol
teni. Tudhatja, hogy csupán kíváncsiságból
ugyanabból a kíváncsiságból, mely ime a legnnnepeltebb orpheumi primadonnává teli. Hát nem
bízik bennem, nem tudja, hogy azért csak a ma
gáé vagyok, hogy szerelmem maga iránt bástyái
von körülöttem mindenki előtt ? No, nézzen már
rám, ne legyen olyan . . . olyan tulszentimentális
Hiszen modern világot élünk, a melyben a bizarrságok és excentrikus »sliklik« egymást érik. S aztán
ha egyszer a maga kis engedelmes felesége leszek,
olyan szépen, olyan nyárspolgáriasan fogunk élni,
hogy az én színpadi szereplésem emléke csupán
mint valami álom marad hátra. Hogy szép, kelle
tne les, vagy rossz álom-e, azt még nem tudom.
—• Nem. Nem engedhetem, fellázad a lelkem
ez ellen. Ön tudja hogy szeretem, ön is szerel, a
mint mondja. Ebből én jogokat formálhatnék ma

lösz megengedhető a hánlóvas <Ihagyás i is.
Lóborét tenyésztő gazdaságokban némi
gondot igényel a talaj előkészítése búza alá.
Ili az a kérdés, vájjon első, vagy második
kaszálás ulán törik-e fel a lóhere tarlót?
Az első kaszálás illán feltörni indokolt lesz
akkor, ha lóherénk gyenge állású és túlsá
gos gyotnos esetleg laiaczkos. üt elsősorban
sekély szántás által igyekezünk a heretöve
ket, gyomokat elnyesni és aláforgatni; a here
tövek igy irtva kipusztulnak, miáltal egy
részt elejét vesszük az uláua odakerülő búza
elgyomosodásának, de másrészt a berelövek
elkorhadása által nyerünk némi trágyát is,
a melyei aláforgalunk midőn a talaj mélyebb
lelporbanyilása ezéljából a keverő szántást
eszközöljük, a melyei követő vetőszántásban
3 szántást kap a lóhere után búzánk a mi
nemcsak idő szempontjából megadható de
a talaj jó előkészítése szempontjából is czélszerü eljárás lesz.
Midőn azonban a gazda takarmányozás
ezéljából jóállásu lóheréjét másodszor ka
szálja. az idő rövidsége miatt nem fog há
romszor szánthatni; ezen esetben kélszánlás
is elég lesz és pedig az első szántást meg
adjuk mélyebben mint a tarlószánlásnál,
mert ha fontolóra vesszük, hogy nemcsak a
másodszori kaszálás által, hanem mert egyáltalán a növényi tenyészet már az előre
haladott évszak folytán is gyöngülni kezd,
a lóhere az uralkodó nagy meleg és száraz

ságban nem fog újból kihajtani és mint
gyom károsan felléphetni, hogy a vetőszán
tást a talaj kellő beéredettségével megad
hassuk. úgy intézzük a munkát, hogy itt
esetleg a legkésőbben szántunk és vetünk.
A lóhere után csak egyszer szántani akkor
lesz indokolt, ha róla magot fogtunk mitől
eltekintve sok gazda azon véleményben van,
elég a lóhere után csak egy szántás is, mely
esetben czélszerü lesz a szántást, mely egy
úttal vetőszántás is hántóvassal eszközölni;
természetesen ott, hol a műveleti talaj a
kavics közelsége folytán sekély vagy erősen
kötött, ott bántóvassal a munkálás elesik.
Későn letakaruló előnövényeink milyenek a
dohány, tengeri, czukorrépa után a tapasztalat
bizonyítja, hogy elég az egyszerű szántás is;
itt a kétszeri szántás már időkérdés szem
pontjából sem jöhet szóba; tudjuk azonban
a jelzett kapás növények után a talaj ren
desen tisztán és elég jő structurában szaba
dul fel, hogy itt a szántás eltekintve többi
jó oldalaitól leginkább a mag könnyebb befogadhatása czéljából történik, ha ezen Iriss
szántásba a búzát idejében szárazban el
vetjük, búzánk jó helyre kerül amennyiben
a búza a friss szántást nemcsak megtűri,
sőt inkább szereti.
Legrosszabbul készíthető el a talaj ké
sőn érő tengeri vagy takarmányrépa után,
mert sokszor megtörténik, hogy ezek későn
lekerülte közben beállanak a hosszan tartó
őszi esők, melyek nemcsak a munkát aka
dályozzák, de a talaj átnedvesedvén, a szán
tás szalonnás lesz, a mi pedig kötött tala
jon csak ennek elromlását jelenti; hozzá
tehetjük azt. hogy az idő előrehaladtával a
munkával sietni kell. a legjobb idő meg
nem választható, miből folyólag a talaj legtöbbnyire csak rosszul munkáltatik és a
búza tenyész feltételeit kellően nem találván
meg, kielégítő termést ritkán fog adni. Egyébb
kisebb jelentőségű elővetemények. mint csalamádé, mohar, köles, len, kender után a
szántások mennyiségét az idő határozza meg
és csak hangsúlyozható, ha az igaerö meg
engedi, legalább kétszeri szántásba kerüljön
a búza itt is. mert a termés biztosabb.
Sajátságos azon körülmény, hogy mo-

tisztikarán kivül V o r o n i n orosz katonai tartják meg évi búcsújukat. Mint minden
— Halálozás. őzv. Liszt Júlia stridói
attaché, M o r a v e c z vezérőrnagy, az ezred évben, úgy azi dén is nagy számban sereglett kereskedőnek leánya Vilma, férjezett Csade9
nek számos volt tisztje, Rubidó-Zichy va- ide a nép különösen Alsó-Lendva környé
Józsefné Turnisán 25 éves korában elhunyt
razsdi tőispán, az alispán, polgármester s kéről, de azért mégis a látogatottság s az
más előkelőség, az ezred legénysége és élénkség nem volt oly nagy mérvű, mint Nyugodjék békével !
Óriási közönség. Csáktornyáról K o l b e n  más években, a mit egyrészről talán annak
— Női kereskedelmi tanfolyam Zalas c h l a g Béla főszolgabirO diszmagyarban lehet tulajdonítani, hogy a búcsúval régeb Egerszegen. A vallás- és közoktatás-ügyi mi
jelent meg az ünnepélyen s a tábori mise ben kapcsolatban álló vásárt eltiltották. niszter ur ő nagyméltósága f. évi julius hó
után lovag Kiwisch ezredes előtt a Csák A búcsút követő napon a szokásos orszá 20-án 47.758. szám alatt kelt rendeletével
tornyái járás üdvözletét tolmácsolta, mint gos vásár tartatott meg. de ez se tüntetett megengedte, hogy Z.-Egerszegen az 1898/9-ik
a melyben az ezred fele állomásozik. fel valami nagy élénkséget.
tanévben is női kereskedelmi tanfolyam szer— Az aznap délután rendezett tiszti ló
veztessék. A tanfolyamba oly leánynöven
— Halálozás. Vranlsits Jenő községi és
verseny fényesen folyt le. Az értékes tisz
dékek vétetnek fel, kik a polgári iskola 4
járási állatorvos, Vrancsics Károlynak, a
teletdijak általános feltűnést keltettek. Este
Csáktornyái járás volt főszolgabirájának fia osztályát sikerrel végezték, vagy pedig, kik
7 és fél órakor a színházi teremben disza magyar nyelvtan, földrajz és számtanbóf. hó 4-én virradóra hosszas szenvedés után
ebéd volt, a melyen az egész előkelőség
leteendő felvételi vizsgálattal igazolják, hogy
29 éves korában elhunyt. E halálozás nem
részt vett. Az első pohárköszöntőt Voronin
a tanfolyam sikeres befejezéséhez szükségelt
csak hozzátartozóit sújtotta, hanem városunk
ezredes mondotta Ferencz József császár és
előtanulmányokkal rendelkeznek. A felvételi
társadalmában is, melynek az elhunyt egyik
királyra és igen dicsérőleg nyilatkozott az
vizsgálatért 5 frt dij fizetendő. Tandíj az
közkedveltségben álló tagja volt, mély rész
egész évre 50 frl. mely havi 5 frtos rész
osztrák-magyar hadseregben uralkodó fegye
vétel keltett, mely részvét a folyó hó
letekben előre fizetendő. Szegénysorsu tanul
lemről. Kiwisch ezredes II. Miklós czárra
5-én végbement temetésen is nyilvánult.
lók fél, esetleg egész tandíjmentességben ré
ürítette poharát. Mindkét pohárköszöntőt
A halálozásról a család a következő
szesülnek. Az erre vonatkozó kérvények a
állva hallgatták végig, a zenekar Voronin
gyászjelentést adta ki: Alulírottak a maguk
tanfolyam igazgatóságához czimezve szept.
köszöntője után az osztrák néphimnuszt és
és az összes rokonok nevében fájdalomtelt
Kiwisch beszéde után az orosz himnuszt szívvel jelentik felejthellen fiuk, testvérjük hó 7-ig benyújtandók. A szabályszerű be
játszotta. Moravecz vezérőrnagy az orosz illetve sógornak Vranlsits Jenő járási es i hatások szeptember hó 7-én d. u. 4 —5-ig
és 8-án d. e. 9 — 12-ig eszközöltetnek a felső
hadseregre és képviselőjére, Voronin ezre
községi állatorvosnak f. hó 4-én reggeli 4
desre emelte poharát. Rubidó-Zichy főispán Iórakor életének 29-ik évében hosszas szen-j kereskedelmi iskola földszinten levő középső
az ezredre mondott pohárköszöntőt, Kiwisch j védés után történi gyászos elhunytál. A bol osztályában, ugyanakkor tarlatnak a felvételi
ezredes a polgárság és katonaság között dogult hült tetemei f. hó 5-én d. u. 5 óra vizsgálatok is. A szülőket érdeklő bármiféle
fennálló jó egyetértésre, Banki Viktor ezre kor fognak a helybeli róm. kath. sirkertben' felvilágosítást készséggel ad az intézet igaz
des, a XIII. hadtest vezérkari főnöke a had örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent gatója. — Zala-Egerszegen, 1898. jul. hó 23.
testparancsnok nevében a XIII. hadtest csa mise áldozat f. hó 6-án d. e. 9 órakor fog B a l a s s a B e n ő , igazgató.
pataira ürítette poharát, Kiwisch ezredes a helybeli róm. kath. templomban az Urnák
— Óvoda megnyitás. A helybeli óvo
báró Bechtolsheim Antal lovassági tábornokra bemutattatni.
Csáktornya, 1898. évi au- dában f. hó 1-, 2- és 3-án eszközöltettek a
és hadtestparancsnokra, Voronin ezredes Mo- Igusztus hó 4-én. Áldás és béke hamvaira ! j
beiratkozások. Az óvodába járás pedig 5-én
ravetz vezérőrnagyra és dandárparancsnokra Vranlsits Károly nyug. főszolgabíró, Vrantsits
mondott pohárköszöntőt. Számos felköszöntő Károlyné szül. Huszár Francziska, szülei: vette kezdetéi.
mondatott még. A többi között a Csáktornyái í Vrantsits Károly cs. és k. főhadnagy, Vran
— Halálozás. Egyházas-bükki Dervarics
lovas-osztály parancsnoka lovag Dondorf lsits Irén férj. Zukánovics Istvánná testvérei: Jánosné szül. Tivolt Vilma élete 44-ik, boldog
őrnagy Kolbenschlag főszolgabíróra magyar Zukánovits István m. k. honvéd őrnagy házasságának 20-ik évében 1898. julius
30-án este 9 órakor rövid, de súlyos szen
nyelven mondott felköszöntöjében szívélyes sógora.
és bizonyára mindnyájunknak igen jól eső
— Kirendelés. Varga Mihály perlaki vedés után elhunyt. Áldás és béke ham
szavakkal emlékezett meg Csáktornyáról és csendőr a Csáktornyái csendörőrshöz kisegí vaira !
— Jutalmazás. Balazsics József hely
közönségéről, mely úgymond: nekik, az ezred tőül rendelteiéit ki.
felének otthont adott. Kolbenschlag főszol
beli csendőrőrmeslert buzgó és hő szolgála
Egyházi kinevezés. Dr. Márczius Jó
gabíró szintén magyar nyelven köszönte
zsef dráva-csányi születésű lelkész, ki mull táért a honvédelmi miniszter 20 frt juta
megaz őrnagy figyelmét s németül végezvén
hó 26-án mondta Miksaváron első miséjét lomban részesítette.
felköszön lőjél, az őrnagyot éltette. Este 10
a zágrábi szemináriumba thcologiai tanárnak
— Lólopás. Vrancsics János kotori la
órakor megérkezett a fáklyásmenet, melyet
neveztetett ki.
kostól l lovat és egy teljes lószerszámot
Lemaics Pál kapitány vezetett. A dzsidások
— Választás. Az alsó-lendvai izr. hit loptak el. A tetteseket elfogták s a perlaki
lóháton vitték a fáklyákat és a téren úgy
állottak fel, hogy az F. J. I. és N. 11. belü községnél üresedésben levő segédkántori ál kir. jbiróságnak átadták.
ket alkották. Végül a dzsidások fényes attaque lásra Rendeld Dezső választatott meg egy
— Kézre került tolvajok. Horváth Juli
felsö-hahóti, Boda Éva egyedutai és Horváth
illán bejárták a várost Voronin ezredes ki hangúlag
Iskolai értesítés. A zala-egerszegi József bocsoltai illetőségű tolvajokat, kiket
fejezte teljes elismerését és köszönetét és
este 11 órakor Becsbe utazott. 8-án délután felső kereskedelmi iskolába, melynek fen tar a csendőrség többrendbeli lopás miatt már
tását a magas minisztérium f. 1898. évi hosszabb ideig körözött, sikerült a helybeli
a legénység számára rendeztek ünnepélyt.
28.741. sz. a. kell rendeletével kimondotta, csendőrségnek elcsípnie és átadni a kir.
— Esküvő. Novák László stridói al
Iaz 1898/9. tanévi behatások szeptember hó jbiróságnak.
jegyző m. héten esküdött örök hűséget Ko
vács János alsó-bagodi kántor-tanító kedves l. 2. 8. napjain lesznek. Egész évi tandíj
— Előmunkálati engedély. A m. kir.
15 frt. felvételi dij 5 frt. Szegénysorsu, jó
leányának, Róza kisasszonynak.
kereskedelemügyi miniszter előmunkálatai
viseletű, szorgalmas tanulók tandijelengedés— Kiküldetés. A helybeli önk. tűzöl tó hen részesülnek és a segélyegyesülettöl tan engedétyt adott Hajós Mihály alsó-lendvai
egylet egyik tagját Polesinszky Emil elemi könyveket kapnak. Teljes ellátás havi 10 20 ügyvédnek, a dunántúli helyiérdekű vasutak
iskolai tanítót 8 hétre az egylet költségére Írtért kapható. Levélbeli megkeresésre a szük Alsó Lendva állomástól Letenye, Becsehely
Budapestre küldte ki, hogy olt a tűzoltó- séges felvilágosítást megadja Udvardy Ignácz és Török-Kanizsa irányában a cs. kir. szab.
déli vaspálya Nagy-Kanizsa állomásáig, va
tiszti tanfolyamon részt vegyen, magát Uiz- felső kereskedelmi iskolai igazgató.
lamint folytatólag Somogy-Szent-Miklós, Surd
oltótisztté kiképezze s majd ott szerzett kép
— Kimutatás. Csáktornya városban és
zettségét a helybeli tűzoltóság kiképeztetése a hozzátartozó falvakban már befejezték a és Zákány irányában a magyar kir. állam
vasutak Gyékényes állomásáig vezetendő
terén értékesítse.
tűzoltó szolgálatra kötelezeti egyének össze gözmozdonyu helyi érdekű vasútvonalra.
— Névmagyarosítás. Feigelstock Rezső írását. Ezen összeírás szerint Csáktornyában
rába-kereszturi születésű helybeli kereskedő- tényleg szolgál majd 282. fizet 117 ember.
Felelős szerkesztő:
Segéd-szerkesztő:
segéd nevét belügyminiszteri engedélylyel Búzás külvárosban szolgál 29, fizet 2. BatZ R ÍN Y I K A R O L Y .
Füredire változtatta.
lyán külvárosban szolgál 58. nem fizet egy M A R G IT A I J Ó Z S E F
— Megbízás. A perlaki szolgabirói hi sem. Zrínyi külvárosban szolgál 12, fizet 8.
Kiadó és la p tu la jd on os:
vatal Plichta Ferenczet rendelte ki Mura— Tűzvész. Felsö-Véghegyen m. héten
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
Királyra helyettes körjegyzőnek.
jOletics Mihály kárára leégett egy pajta. A
— Búcsú. A szt Ferenczrendüek min kár meghaladja a 200 frlot, mert az épület
den évben aug. 2-án Porcziunkula napján j nem volt biztosítva.

Vu Čakovcu, 1898. ti-ga augustuša

XV. tečaj.

Brej 32.
Predplatna cena je:

Sve pošiljke se tičuč zadržaja

MEDIIMURIE

novinah, naj se pošiljaju na
ime Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l Filipova
kam se predplate i obznane
pošiljaju.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to : vu svako nedelju.

Na celo leto . . . .

4 frj

Na pol lela

2 fri.

. . . .

Na četvert leta . . .

1

t

Pojedini broji koštaju 10 kr
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.
Zakaj je to dobro? pita moj čitatelj,
ako niti odpremati, niti platiti nju ne treba.
Žetva je minula. Mlatenje se počelo i Povem!
Po lak vi m vašaru se pogodi. V pogodbi
ono denes-zutra prejde. Dojde sejem. Žitek
nastaviju cénu pšenice i vrčme, kad se bude
za prodaju se na peneze obrne.
Čim više peneze dobi gazda, s lem plačalo. Kad vrčme za plačanje dojde, vre
bolje je ne samo njemu, nego celomu orsagu. ; cčna pšenice ili se zdigne, ili pak doli opadne.
Jer vekšna stranka našega orsaga stoji z Ako se zdigne, onda kupec ima dobička,
poljodelavcov. Dakle, ako ova vekšna stranka ako pak vpadne, prodavec ima dobička.
dobru trgovinu napravi, onda i sam orsag Razliku cene jeden drugomu splati. Pšenicu
ni jeden ne vidi; niti cénu pšenice nevidi
dobro trgovinu včini.
Hasna ima iz toga trgovec i rukotvo- niti jeden. Oni samo na razliku cene delaju.
Rečem: Jancsecz Tarnaš ima za pro
rec. Jer, ako gazda više penez ima, onda više
i bolšu robu more kupiti. Forez (štibru) dati 100 metrov pšenice. Kasztl Mór ima
leže plati, duga splača, decu si odhranjiva, [jezero forinte. S ovimi 1000 forinti ako
sebe i nje obleče; gorice popravi, sadov no Kasztl Mór kupi od Jancsecz Tamaša pše
drevje spokupi. stari plug s novim premeni. nicu, peneze preda Tamašu i pšenicu si
Z jednom rečjorn sebi i drugomu, cirkvi. odpelja: v ovim slučaju je redovita trgovina
školi. državni blagajni, prometu, semu hasna bila. —
Ali ako na mesto sto centov proda
delako s Žitkom svojem dobroga sejma na
pravi.
Tomaš 10 jezer centov, kője Móric i kupi,
Takov dober vašar ima dva zapreka. pak niti Tomaš nema 10 jezer centov pše
Jeden je papirnata pšenica, a drugi manjka nice, niti Móric nema zalo 100 jezer forin
občenitih skladištah.
tov, onda je jeden stopul više prodal, kak
Vnogiput se dogodi, da takov človek kuliko ima; drugi je stopul više kupil, kak
proda pšenicu. koj nju niti nema. i takov kuliko more zplatiti.
človek kupi ovu pšenicu. koj niti nema pe
Pogodiju se meter po 10 forinti. Dosneze. Dakle nigdar nevideču pšenicu kupiju pomeneju se, da različku cčne na 1-ga no
za nevideče peneze.
vembra izravnaju. Ali do 1-ga novembra
Gdo takvu psénicu proda, nigdar je ne ali vpadne, ali se zdigne céna pšenice. To
dužen nju odpremati: gdo nju kupi. nigdar maš je za 10 forinte prodal metra.
je ne dužen splatiti. To je papirnata pšenica.
Ako vpadne cčna na 8 frte, Tomaš na

Hasén gazdov.
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Živinska pamet.
Da živina ima pamet, to zna svaki, —
koliko krat je videti iz štala izpuščenoga
konja na dvorište van iziti i pri kolih se
k-rudu na svoje miesto postaviti, kak da
hoče reči: evo me. zaprezi me. Tko več
nije videl psa mirno ležati u kutu tak dugo,
dok mu gazda nije pušku iz čavla skinul,
a onda? — Veselju uit kraja nit konca,
jer sad pojdemo v lov. — To su same stvari,
koje dokazuju, kak si živina prošaste stvari
zna pamtiti, a dojduče naslučivati. pak hoču
nekoje ganutljive prizore iz životinjskog
života ovde u formi kratkih pripoviedkah
pripovedati. Za istinitost istih, izvan prve,
koju ču pripoviedati, nestojim dobar, jer
sam je samo čul pripoviedati od drugih, a
bilo je i jagarah med njimi — — to pak je
dosta rečeno. Ali prvoj sam sam sviedokom
bil, a ima ih još dosta živučih, kojim je
stvar dobro poznata.
Moj otac anda, je bil u Ludbregu školnik, pak je imal jednoga maloga črnoga
peseka imenom »dečec«. Taj pesek je uviek
šnjirn okolo bodal, ali negda je ipák otac
imal takovog posla, pri kojein je dečec bil
suvišan, dapače na putu i dosadan, kak je

to n. pr. služba u cirkvi ili na sprovodih
i t. d. Na jednom ormaru u sobi visela je
svetilnica, koju je otac uviek u vodu na
močil i sobom vzel, kad je išel na sprovod,
a poslie sprovoda ju opel u sobi na čavel
na ormaru obesil. Kad je otac se sa sve
čenikom van na selo na sprovod voziti znal,
razumieva se, da je tu dečec bil suvišan, a
osobito u zimi, pak je otac znal potajno
svetilnicu pod kaput spravili i oditi, jer tu
svetilnicu je dečec poznal, kak lovni pes
pušku. Dečec leži u sobi kraj peči, za otca
misli, d a j e u školi, kad na jedan krat zvoni
zazvone. jer mrtvoga na groblje noše. Kak
da ga je tko šilom vpičil, skoči goie, bieži
do ormara, pogleda gore na čavel, jeli sve
tilnica visi, — svetilnica nevisi, anda mora
biti sprovod, ali odkud, iz kojega sela? Jeli
od juga od sevra, izhoda ili zahoda, jer od
svili lili Stranah su sela, koja spadaju pod
Ludbreg pod faru. Dečec je pametan, on
neče odbiežati prama izhodu, a od zahoda
bi [sprovod išel, več on se postavi kod
Novoselove kuče na križanje i tu čeka, jer
odkud goder bude išel sprovod, onud če
morati projti.

svakom metru 2 frte ima dobička, jer Móric
je dužen za svaki meter 10 frte platiti.
Tomaš bi dakle pri 10 jezer metrov 20 jezer
forint dobička imal.
Ako pak cčna pšenice se zdigne na
12 frte, onda Móric ima pri svakim metru
2 frte. Jer i onda Tomaš za meter samo
10 frte dobi. Tojest Tomaš pri svakim metru
plati 2 frte. kakti razliku cčne.
Ovaj čin se zove börzeniarska igra.
Tam gde je silna igra börzianerska,
ova igra ima obrazovno delovanje cčne. S
drugimi reči; igra börzianerska zdiže ili pušča
cénu pšenice. Z vekšinom omanjka. Zakaj ?
Jer s žitom prometniki vnogo papirnate
pšenice prodaju. Njihova hasén je dakle, da
cena za vremena doli stane. Nje ne plačaj u
s cčnom onom, koja stoji, nego s onom.
koju su si prvlje dogovorili. Ako je pogodjena cčna 10 Irtov bila, a prava cčna pak
opadne na 8 frte, onda oni dobiju za do
biček 2 frte, jer za pšenicu, koja 8 frte
košta, dobiju 10 frte. Ako pak se cčna
zdigne. onda zgubiju, jer luliko bi morali
doplatiti, s kulikem se cčna zdigla.
Oni dakle na tem delaju, da cčna
vpadne. Kak to napraviju? Tak. da prodaju
vnogo papirnatu pšenicu i kupiju malo
pravu pšenicu. Kad dojde vrčme za pro ati
papirnatu pšenicu, onda na pijač neseju
pravu pšenicu. Svaki ponudja, a nitko nekupi. Poleg toga doli stisneju cčnu. Ovu

Intelligcnciji toga psa sam ja sviedok,
pak sloga mogu za istinitost ove pripoviesti
jamčiti.
Drugač se to ima sa sliedečom pripoviestjum, koju sam čul od prijatelja Gori
čanca starijega, koj je u svoje vrieme bil
marljiv jagar. Ako je jaguru moči vierovati,
kaj o lovu pripovieda, onda je moguče i ova
pripoviest istinita.
Nekoliko je jagarah našlo lisičje duplo,
pak su pričeli kopati, za da do mladih lisi
cah dojdu. Dok je prilično jaki daksl (pes
sa kratkemi nogami) čekal, dok se bude
mogel čez razširenu luknju u duple zavleči,
tukli su jagari po duplu kopajuč svojimi
motikami i krčenicami. Ovo ruženje je u
staroj lisici prebudilo odluku na bieg, ali
pri lom nije niti svoje mlade zaboravila,
več pograbi jedno lampami i kroz špalier
četirih puškašev tak nenadano skoči, da su
ovi, kad su ju sa matom u lampah spazili,
posve osupnjeni bili i onak zmoteni po njoj
pueali. ali nikaj pogodili, tak, da je stara
lisica s jednim mladim pobegla, a kad su
onda dalje kopali, došli su do gnjezde, gde
su bile još dvie male, koje su si jagari
I izbilja, sprovod od nekoje strane doj uzeli.
de, a kroz križanje mora, i sad pes liepo
Rekel sam, ako je jagaru moči viero
ide polag kotah, na kojih se otac sa sveče vati, onda nek bude ova pripoviest, a i slienikom vozi, te je posve zadovoljan.
deča istinita. Ovu sliedeču sam opet čul od

doli stišnjenu cénu službeno napišeju na večer je regimenta varaždinsko občinstvo s ! lešom diplomatičkom nanostjum je pomogel
borzi i oglasiju, da céna pšenice je samo bandom i fakljami pozdravilo. Drugi den na slavu zajti.
8 frte. Poleg takvoga su sami svoji pšenici' bila je taborska meša, za tem je ruskoga
f V r a u ts its J e n ő .
doli deli cénu i vu tem zgubička imaju.
čara veliku i dragu sliku njegov poslanik
Ali toga zgubička si stopul nadomes Woronin ruski oberster prekdal regimentu,
Vrantits Jenő čakovečki živinski vračitku s papirnatom pšenicom. Jer s omanj- kojemu je ruski car vlastnik. Odvečer bilo je telj vumrl je 4~ga o. m. Pokopali su ga
kum céne pravog dobička imaju s papirna utrkivanje na konju, zatem veliki banket, a ,5-ga odvečer ob 5 vuri. Živel je 29 letah.
tom pšenicom. Imaju pak trgovci naprimer ob pol 9 vuri večer su ulaneri na konjih s Za pokoj noga se tuguju: oteč Vrantsits Ká10 jezer metrov prave pšenice, na kojoj s 350 fakljami obhodali varaš, kaj| je jako . roly čakovečki varm. veliki sudec vu miru,
omanjkom 2 frte imaju 20 jezer zgubička; lepo i krasno bilo. Na banketu med vnogimi mati: rodjena Huszár Francziska. brat: Ká
ali ima proti ovi 100 jezer metrov papir nazdravicami zdignul je čašu velemožni roly oberlaitinand, sestra Iren zamužna Zunate pšenice, na kojoj s omanjkom céne po gospodin major Dondorf Ferdinand zapo- kanovits, šogor Zukanovits István major i
metrov 2 frte (lobiju. Dobiček je poleg toga vednik čakovečkih ulaoerov i po magjarskim druga rodbina. Pokojni naj počiva vu miru!
200 jezer forinte, zakaj lehko podneše 20 Ijeziku pozdravil je Kolbenschlag Belu, čaN e p r a v e k o r u n e.
jezer frt zgubička.
kovečkog varm. velikog sudca, koj je vu
Ova igra zato ima kvarnu stranku, ar ime čakovčanah uazočen bil pri svečanosti.
Krive korune podjedmin delaju i vezda
cénu pšenice doli metne.
|Gospodin m a jorje vu svojoj napitnici lépi- 'opel su puno korunih zišle vun. Krive ko
Drugi zaprek dobroga sejma je manjka mi réci izrazil svoju zahvalnost prama Ča rune, zlevaju iz kositra, nemšku formu i
sklad ištah.
kovcu, koj je stan dal njim i junakom po 1893. broj imaju. Jako su spodobne k praVu Ameriki ma svaki vekšni postaji je lovice regimenta. Na gospodina majora réci ! vimi korunami, samo na kraju nemaju
napisa i forma je za prana. Jer pak zvekšiskladište. Gazda, ako hitvalnu cénu ima pše se je gospodin veliki sudec zahvaljil.
nom na poštu davaju takve korune, trgonica, nije prisiljen, da fal proda, nego od
vični minister je dal zapoved svem poštam,
f S m r t k n e z a llis m a r k a .
pela k najbližnjoj skladišti. Tam ali cedulu
i da naj paziju na korune, krive naj v krej zedaju ili pak peneze. Ovu cedulu gde goder
Nega na zemlji stalne veličine. Onoga meju i od mah da j avij u redarstvu.
more zameniti, jer prež toga pšenicu nedaju
znamenitoga človeka, komu duša i telo je
van, i onomu daju, gdo cedulu pokaže. Po-j
V o p a ž k u p a z fia m.
tvrdo bilo. kak željezo, koj je puta kazal
leg toga prisiljen gazda k penezom dojde, i
politiki Europe, koj je potrl gizdost franPoljoredarstvenog zakona 53. paragra
prež onoga, da bi si pšenicu fal potepel.
cuzov. koj je pokojnomu svojemu vladaru fus tak veli, da: »posle žetve ili košnje
Skladišča na mali kamat delaju. Gazdi mopomogel zadobiti ime »veliki«, prehiti! je tralje korove ostavili je prepovedano. Korovi
reju počekali, dok se céna zdigne, i onda
beteg. Željezo lirdja uništi, njegvo življenje i traljah posle žetve ili košnje se moraju
prodaju pšenicu.
pak onaj beteg, proti kojemu vračtvu zabadava od mah skuj) pobrati i zežgati. Gdo bi to
Dakle dober sejem gazdah je orsagu na
j iščemo v apoteki: to je starost. Knez Bismark ! zanemaril, njega predi poglavarstvo ojiomebasen. Ovu veliku hasén pak moremo d os-!
j Otto Eduárd Dipól se 1815-ga leta rodil, ne, i ako do vremena nezvrši svoj posel,
tiči, ako po jedni stranki obustavimo igru
tdenes je dakle 83 let star. Od 32 let svoje j poleg iztoga zakona s 95. paragrafusa se
börzianersku, a po drugi stranki skladište
je stalno igral ulogu i pod ovom političnom kaštiguje do 50 trte. Znano je, da sad vu
se postaviju pri svakoj vekšnoj željezničkoj
delovanjem svojem je utemeljil nemšku vremenu žetve na poljah, koje poleg žepostaji. Takvo skladište je i pri čakovečkoj
državu, s nepuvenutim zdržajom, i s jakos- Ijeznice stojiju, višekrat ogenj zide vun od
željezničkoj postaji.
tjum je delal na svoji osnovi. Tabor schles- lokomotiva. Željezničko družtvo po letih
Tantalus.
wig-holsteina, taljansko-preisko-austrianski, opetuje svoju opomenu, da gazdi si naj pa
nemško-francuzki sve njegvu veliku pamat ziju na plod svoj. Žitka od željeznice najmore hvaliti, da su tak srečna bila za nemce. ■menje da na 150 klaflrov odneseju i pred
Razmeta je dakle uplašlivosl cele Európa, Žitkom 3 — i brazde zkopeju ili zorjeju.
kad je telegramul raznosil glasa; da je knez
I etik a s v e v a no s t.
Z n a m e n ito s o lila 6 k o /n a s lz a n je .
Bismark vumrl. kojemu imenu se klučiju
tuliko
čini
historični,
koj
je
počel
i
zaklju
Glavna zadača je pri soldačiji hitrost i
Vu Varaždinu i vu Čakovcu stanujuči
V. ulanerski regiment je svoj 50 letni jubi čil nemško jedinstvo, koj nutarnje posle [ uztrpljivost vu marširanju i sposobnost za
leum s vclikom paradom obdržal vu Varaž svoje domovine je ravno s takvom mud- luzdržanje. Izkustvo historično kaže, da Heten
dinu 2-ga i 3-ga o. m. Prvoga o. m. na rostjum vodil, kak zvanjske posle s najsvet- jiomičan vojske ni jedenkrat za tabore, nego

KAJ JE NOV00A?

gospodina Baumhacka iz Čakovca, koj jo to
tobož u lovu doživel.
Tam negde blizu Čakovca, kud Trnava
teče i kam gospodin Baumhach sa više svo
jih prijateljah više krat u lov ide, — lam
velim je bil jeden zajec, koj je svojom mudrostjum bil proti skim zajcom professor i
doktor philosophiae. Kad su se jagari znali
sakupiti, a vodja je u rog dal znamenje, za
raznameščanje istih, škočil je taj zajec iz
svog ležišča, te u sebi mrmljajuči: »To sve
je ona dosadna stara stvar! — Sve razmem!
Mene nebudete imali!« je fertal
milje daleko odbežal do Trnave te s o j e na
jed nem otočiču, koj je na lom miestu u
sredini potoka stal, liepo mirno legel i tu
je ležal, dok je lov prošel. Dakako, da na
otočič med dvomi strugicami plitve, Trnave,
nikomu niti na pamet nije došlo kakovoga
zajca iti iskat. Kad je lov prešel, povrnul
se je zajec iz svog otoka smejuč nat rag u
sika rje.
Ja to nikada nebi vieroval, a još manje
sim napisal, da gospodin Zakál nije to potvrdil i to m islom zajcu još pripoviedal stvari,
za koje niti gospodin Baumhack nije znal,
najmre, da je taj isti zajec (obodva gospoda
su ga lično poznavali) jednoč do sv. Križa
na špančir došel, kad na jedan krat pričmu
grofovi jagari lova. Siromak zajec ovde nije

mogel do svojega otoka u Trnavi ali pililo-!
sopli nepogine! — On odbeži med nedaleko
na sienokoši ležeče i preživajuče grofove
ovce, tu se med nje leže i pričme i on s
gubčecom gibati tobož, da je i on ovca te
preživa.

vedal mi je vrtlar o tom orelu sliedeču
znamenitost:
Dok je orel još posve divlji bil u karletku zatvoren, bil mu je taj krampač, još
posve mladi, za hranu u karletku hičen,
orel je ono drugo meso, koje mu je takodjer bilo hičeno poždrl, a krampača netakMalo sam več pričel dvojih, jer. jagari nutoga ostavil, dapače je taj orel i ptiču iz
su jagari i jagari su gospoda, a gospoda su svoje familijo, najme nastreljenoga jastreba
jagari. Mislil sem si: to bi pak ipak moral razderal i poždrl, ali krampaču nije nikaj
odviše pametau zajec biti! Je, ali kaj češ si učinil tak, da se je i krampač sa orelovom
čoviek grešni pomoči, kad ti se samo na hranom hranil i liepo rasel. Dajiače, kad je
jedan krat od nekud prijatelj šaffranič stvori krampač orlu dobačeno meso, ovomu iz
le mi za stanovito potvrdi, da i on toga škramplov znal komada šilom j)otegnuti, je
nyulca pozna, jer je jedankrat tija do Bre-l h* orel krampaču milostivo dopustil.
ložkog polja došel (valjda u zaječje gosti) a
Sad pak na koncu hoču vam jošjednu
tam se je baš lov obdržaval. Fak kaj je taj lukavost vučju ovde napomenuti.
zajec u svojoj največoj stiski napravil? — j
Nieki gos|)on je jednoč Inkey ovomu
Veli prijatelj: da kad je došel biežeč do
birkašu na paši s ovcami pokazal vuka,
groblja, preskočil je zid i na groblju ostal,
koj je iz daleka čredu obkružaval te ga je
dok je lov trpel, a poslie lova se je liepo
upozoril na pogibelj i rekel mu, da nek
čisto mirno k-svojemu domu u čakovačko
neprijatelja s cucki odtiera.
grmlje povrnul.
»/V, to ja nebudem učinil« — odgovori
Frije kakovih dvadeset i pet godinah birkaš — »Jer ja več dugo vidim toga vu
bil je u gospoštišskom vrtu u Iharošu kraj ka, ali ov tepec je samo za to tu, da moju
Berény-a u jednoj velikoj karlelki iz drota, jiozornost na se obrati te mi cucke iz črede
na formu male kuče ptica orel, a šnjitn za sobom od mami, kojem on lahko vujde.
zajedno u istoj karletki je bil i jedan kram- Ali negde u bližini je u grmlju drugi vuk
pač, pak kad sam seja pred vrllarom čudil, sakrit, kojega nevidimo i koj bi u tom hipu,
da orel krampača nerazdere i poždere, po čim bi se moji cucki za ovem povdali iz

3243/tk. 1898.

Árverési hirdetményi kivonat.
A perlaki kir. jhiröság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a n.-kanizsai taka
rékpénztár végrehajtatnak Mikácz István és
neje Orehovecz Anna végrehajtást szenvedő
elleni 250 Irt 57 kr. tőkekövetelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai
kir. törvényszék (a perlaki kir. jbiróság) te
rületén lévő domásineczi 70. sztjkvben A 1.
1— 4 sor 102. 810, 1534, 14-10. hrsz. a.
foglalt 10. népsorsz ház és telek 029 frt;
a murscsáki 243. sztjkvben 94-5 sor 538.
hrsz. a. foglalt rét 197 frt; az ugyanott a + 6
sor 039. hrsz. a foglalt rét 221 frt kikiáltási
árban az árverést ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok az
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1898. évi szept. hó 1. napján déleiét 10 órakor

BUDAPEST. VI., külső Vácziut 45.

gr harang okat ésharaiigállvanyokat
templomok* iskolák stb. részére.
Bűzmentesen működő pöczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző
kocsikat, sárkaparókat
készít é s ajánl a

Domásinecz községházánál s ugyanakkor d.
u. 2 órakor Mursesák községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve,

N in c s tö b b é lá b fá já s

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlanok
becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
003
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1898. évi május hó 20-án.
210 és 315. 189K.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró
ság 1898 évi 3105. számú végzése követ
keztében dr. Hajós Ferencz Csáktornyái lakos
ügyvéd által képviselt Novák Teréz f. Antonovics Imréné dráva-szent-iváni lakos ja
vára Novák Lukács u. o. lakos ellen 150
frt s jár. erejéig 1898. évi julius hó 9-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 339 Írtra becsült 2 pejszőrii
kancza, l csikó, 1 szekér, 2 kukoriczagóré,
1 sert vésői, épületfák és szobabútorokból
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi
róság 98. V. 140 2. sz. végzése folytán 150
frt tőkekövetelés, ennek 1897. évi november
hó 22. napjától járó 8 % kamatai és eddig
összesen 30 frt 00 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig Dráva-Szent-lvánon
leendő eszközlésére
IS fiS . é v i

h u ff.

hó IS . n a p ló n a k

d é lu tá n i H ó r á ja

határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. g-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is el fognak adatni.
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sem tyúkszem, sem izzadó láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem
fagyos láb, sem lábégés. Rövid idei viselés után megkönnyebbül a járása
annak, ki ezipöjét Dr. Högyes-féle az egész világon szabadalmazott Asbest
talpbéléssel látja el.
Párja og\sz**rü (K) kr.. kettős vastagságú frt 1.2U. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizo
nyítja, hogy a es. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállitatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése mellett külön 10 kr. i'ranco. Felvilá
gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Á lt a lá n o s

A s b e s tá r u -g y ir

b e té ti tá rs a s á g ,

B u d a p e s t V I. S z i v - u t c z a

ig .

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
4116 tk. 98.

Árverési hirdetmény.

lovics Márk illető része 57 frt 50 kr.. illetve
97 frt 50 kr. kikiáltási árban fog eladatni.

A domásineczi 925. sztjkvben foglalt
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható ingatlanokra az árverés elrendelhető nem
ság közhírré teszi, hogy Mikácz Ferenczné volt. mert ezek árverésen eladattak.
602
szül. Tomasek Katalin domásineczi lakos
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
nak Malovics Flórián ós llerczeg Erzsébet
Kelt Perlakon, 1898. julius 6-án.
domásineczi lakosok elleni végrehajtási ügyé
ben 615 frt 22 kr töke?, ennek 1896. ápril.
12-től járó 8 % kamatai, 67 frt 45 kr per, 3235. Ik. 1898.
12 frt 95 kr. végrehajtási. 2 frt 70 kr. kérvényi ezúttal megállapított I í frt 10 kr.
költségek illetve 100 frt töke. ennek 1896.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkönyvi
deczemb. 6-tól járó 8 % kamatai és 39 frt
hatóság közhírré leszi, hogy dr. Kemény
45 kr. költség behajtása végett a n -kanizsai
Fülöp perlaki lakosnak, Amadori Rafael al kir. törvényszék (a perlaki kir. jbíróság)
mihályoveczi lakos elleni végrehajtási ügyé
területén levő a inurscsaki 1137. sztjkvben
ben 100 frt tőke és ennek 1895. évi május
668/9. hrsz. a. foglalt szántónak Malovics
17-től járó 8 % kamatai, 12 frt 50 kr. be
Márk és Herczeg Erzsébet nevén álló */4-e d .
kebelezési, 14 frt per. 8 frt 10 kr. végre
részére 115 frt, s az 1238 sztjkvben 667.
hajtási. 10 frt 30 ki1, árverés kérvényi költ
hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanokét illető
ség iránti követelés kielégítése végett a nfele része 195 frt kikiáltási ár mint becs
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbiró
árban az
ság) területén fekvő s az al.-mihályoveczi
ÍS flS . é v i s z e p t . hó 2 fi. n a p já n
1343. sztjkvben A. I. 4. 7 sor 2553. 2768.
hrsz. a foglalt szántók 84 frt; az al.-mihád. e. itt ó r a k o r
lyoveczi 938. sztjkvben A + l sor 1413. hrsz.
Mursesák községházánál megtartandó ár
a. foglalt szánté) 69 frt; a szt.-máriai 490.
verésen eladatni fognak'.
sztjkvben A + l sor 4140. hrsz. a. foglalt
Venni szándékozók figyelmeztetnek.hogy szántó 17. frt; az al.-mihályoveczi 1339. sz.
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál tjkvben A. I 1— 4 sor 138/5, 2123 4, 2326/2.
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni sí 2 4 8 + 3 hrsz. a. foglalt űrbéli birtok pedig
a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le az 1881. évi LX. t.-cz. 156. i^-a alapján egész
fizetni köteles és végre hogy az árverési fel ben 173 frt kikiáltási ár mint becsárban az
tételek a hivatalos órák alatt alólirt tkvi
hatóságnál és Mursesák község elöljáró ISIIS. évi a uffuszt. hő 22. napjának
ságánál megtekinthetők.
d. e. ifi órájára

Árverési hirdetményi kivonat.

Az árverés elrendelése a fent említeti A l.-AI ihályovecz kiizségházanál meglarIandó
telekjegyzőkönyvekben fel jegyzendő.
árverésen eladalni lóg.
Kelt Csáktornyán, 1898. évi aug. 1-én.
Amennyiben Mikácz Ferencz az árve
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
rést nem tartaná meg, úgy a fentebb felső-i
f i la vin a d á n o s
kir. bir. végrehajtó.
roll ingatlanrészeknek csak fele, s pedig Ma
Perlakon 1898. máj. hó 17-én.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

