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Rgy fontos renddel.
§zerk  A zágrábi bibornok érsek 

ur ő  Emtfte«ciéjónak magas r ’ndelete 
kelteit a közel nrnlt nap kban Mura
köz egyházi és tanügyi térfiai közt ál
talános érdeklődést

A m agas rendelet a muraközi hit- 
tani könyveknek a muraközi iskolákba 
való behozatalára vonatkozik. A magas 
rendeletnek a t.kö önséget érdeklő része 
a következőkép hangzik

„ Miután a muraközi állami és foly
tatólag a fe'ekezeti népiskolákban is a 
Nagyin vall és közokl. m kir m inisz
térium 1 8 -3  évi junius 29-én 4615. 
sz a. kelt leiratához képest az ottani 
lájnyelven szerkesztett tankönyvek hasz
náltatnak. melyek az ottan; nép igé
nyeinek inkább megfelelnek é s  általa 
jobban is  érteinek; nehogy a*, említett 
iskolákban két egymástól lényegesen 
eltérő dialektus használata által a ta- 
nonezok előm enetele nehezít tessék, — 
ezennel elrendelem, hogy a rnult évben 
engedélyem  m e'lett a muraközi táj- 
nyelvre átfordított s f. évben  Csáktor
nyán nyomtatásban kiadott káté vala
mennyi muraközi iskolában használ
tassák “

ő  Eminenciája egyúttal ugyanezen  
rendeletében m egengedte, hogy a bibliai 
történél is leford ttassék s kiadassák A 
kis biblia e napokban már megjelent, a 
nagyobb biblián az illetők szorgalm a
san dolgoznak.

Tokkal fontosabb Ő Erninenciójá- 
nak em e rendeleté, mintsem hogy fö
lötte egyszerűim napirendre térhetnénk. 
Nagyon helyesen fogták fel Muraköz 
derék fiai a muraközi nép helyzetéi, 
hogy végre megtörték a na nyelvi ál
lapotokat, amelyeket Muraköz általános, 
de különösen hazafias feilődésére az 
ötvenes évek kemény napjai mértek s 
a melyek következményeikben még a 
visszacsatolás után s az alkotmányos 
korszak alatt is ólom sulyként nehezed 
lek fejlődésére Határozottan állíthatjuk

TAE62A.
Örökösödési szabályok hazánkban

(J o q 'ö r l 'c n e l  m i  ta n u l m á n  r . )
(Kol/taUa.)

II« hx osztozók a feloszlásra néxve 
maguk közt megegyezni nem tudtak, vagy a 
dolog termeszele az* gálolá, úgy a maguk 
közi l'irtandoil árverésen lég.ölthet ígérő — 
a mennyiben az a jobbágy terhek viselésére 
alkalmatos volt — azt egészben megtart
hatta maganak de tartozott a többit arányo
san kielégíteni, a mennyiben pedig az oszto
zik a jobbágyi terhek viselésére alkalma
tosak nem voltak vagy ha az osztozóknak 
legalább is fele része nyilvános árverest kí
vánt, azt meggátolni semmi esetben sem volt
szabad.

A szőlők feloszlására nézve az eddigi | 
helybeli szokás érvényben hagyatott, de az 
osztozók tele részének kívánságára az árve
rés elrendelendő volt.

A törvény ezen rendelele minden föl
desúri törvényhatóság alatt ló*vő s »kár 
úrbéri akár szerződési vagy kiváltságos he
lyeken lakó nem nemes személyekre. azok 
örökösödési viszonyaira, sőt a nemesek ke
zén lévő ingatlan lobbágyi javak iránt a 
nemesekre is egyformán kiterjedt.

Különös szabályok állottak fent a városi 
polgári ja vak bari örökösödésre nézve, mik 
az egyes helyhatósági rendelethez képest kü
lönbözők voltak ugyan, de tekintve a ren
det, ugyanazok voltak, melyek a nemesi 
vagyonban hanem a jogközösség utolsó 
tagja ősi vagyona felett is korlátlan ren* 
de'kezési joggal bírt.

Ha az említettek közül senki sem volt, t

hogy Muraköz népe szellem i hátrama- 
radottságának egyik okát az általuk 
nem érlett délszláv irodalmi nyelven 
készült könyvek képezték ő  Eminen- 
ciája igazságos és m essze kiható rende
letével m éltóan tetézte be s szentesi 
tette ama lelkes mozgalmakat, amelyek 
Muraközben a délszláv irodalmi nyelv 
helyeit a régi muraközi horvát nyelv 
visszaállítása mellett keletkeztek. Az ul 
megvolt törve a kormány által kiadott 
ABC- és olvasó könyvekkel s méltó 
befejezését nyerte a hittam könyvekkel.

A lelkes muraközi papság s tani 
lóság tudni fogja teend őjét! A jogos 
ősnyelvi állapotod visszahelyezvék ; most 
már mi sem  áll útjában annak hogy a 
nép szellemi világának m écsese meg
gy ujtatván, elérje az értelmiségnek ama 
kívánatos fokát, amely szellemi és anyagi 
boldogulásának feltétlen trlpköve

De emellett szent kötelessége min 
den népvezetőnek, hogy a mura közi 
nép ismeri hazaíiságának m écséb ? tiszta 
olajai öntvén, egyrészről a magyar 
hazához való ragaszkodás füzét élessze, 
m ásrészről a haza hivatalos nyelvének 
elsajátításában nem csupán a haza, 
de különösen a muraközi nép érdeké
ben hal hálósán közreműködjék !

Avagy nem hely?sebb-e, ha az 
anyaországhoz való ragaszkodásban és 
a hiva'alos nyelv megtanulásában jó 
példával mennek előre a muraközi nép 
vezető', inmtlia oda gravi'álnak, ahová 
grav tálni sem nem jogos, sem nem 
észszerű ?!

Ez a hazafiasállapotokkal kibékülni 
nem tudóknak szól. A hazafias népve
zetők tudják kötelességüket !

Uj plébánia Muraközben
(herét » S'erkeiutftliÖA.)

A »Muraköz« 48-ik számában, egy, 
ugyanezen lap 47-ik számában megje 
lent czikk a stridói fára „Egy katho- 
likusátóP nem helyeselhető megjegyzé

ki az örökösödésre nézve hivató!t lett volna, 
akkor beállott a tiscus örökösödési joga.

Azonban a fiscus a javas természe
téhez képest különböző volt. s igy különb
séget kellett lenni királyi- városi és földes- 
úri fiscus közt.

A liscusnak örökjoga részben a ius j 
eminensből ered, részben pedig határozott j 
törvényekből származott. Az ius eminensnél, 
de söl az 1715. 26. tcz. 4-ik $-nál fogva is, 
mely mondja, hogy .különben végrendelet 
nélküliség esetében (ha csak az 1697 11-ik 
tcz értelmében a kölcsönös hitvesiársi örö
kösödés kö be nem jói az ily örökösödés is, 
magának a kir. ügyészségnek részére épség
ben tog hagyatni* a királyi fiscus örökölt 
caducitásban- kivevén a polgári javakai, me
lyekben a városi liscus örökölt, miként az 
nyilván kitetszik az 1649. évi tcz. kezdő s 
kö>etl<e/ő szavaiból: „In faclo caducilatis, 
et defeclus semmis, eadem Civitates, in 
antiquis ipsarum, el longo u*u roboratis 
Juribus conserventur. bonaque ipsarum Civi- 
lia, in času ejusmodi caducitatis et deféctus 
semmis non in Fiscum suae majestatis 
Kegium. séd in Fiscum Civitaium devolvantur„ 
mégis kivétetvén ez alul a nemesi és egé
szen mentes házak s birtokok- h-ttek légyen 
azok a városon belül vagy azon kívül an
nak halárában, mely javakban mindenkora 
királyi fiscus örökösödön.

Nem a királyi, hanem a földesúri fis
cus örökösödön, lovábbá az >715 62. tcz. 
értelmében a jobbágyi caducitásókban, de 
adományi javakban a jogközösségben lévők 
kihalta után ha csak annak utolsó tagja 
királyi jóváhagyás mellett nem rendelkezett 
az adományi jószágról, vagy pedig adomány 
utján fiúsítás nem történt, már ismét a kir. 
kincstárnak volt örökjoga.

Igazolja ezt az 1. r. 63-ik czima s t b. I 
különösen pedig az 1715. 26. tcz. mely a

sekben részesült. Kérem Tekintetes Szer
kesztő urat engedjen egy kis tért be
cses lapjában, hogy ez utóbbi czikkre 
vonatkozó m egyjegyzéseimet közzé le 
hessem .

A t czikkiró ur felvilágosítással 
akar szolgálni hogy a slridói fára mely 
részéből h sitsák ki az uj plébániát, 
felhozván okul. hogy Rác/. Kanizsán 
azért nem lehet, mert a végpon
ton van. —  De ezen állítását hamar 
agyonsujtja önmaga meri Stájerhez 
még közelebb eső végpontra viszi az 
egész d o lg o t: Sztanefinecz begyre

Emlegeti továbbá a stridói fá ra ó n á l  
szétszórisIgát,valam int nagy helyrajzi is 
meret biró ál követeli attól, ki az uj 
plébánia helyét észszerűen választaná 
meg.

No erre már adom  vélem ényem éi, 
mint a stridói fárában született és annak 
minden részével jól ismerős ; mert bírom 
a t. czikkiró ur á lla1 kiemelt azon fő 
kellékeket é s  összecsoportositási nehéz 
mesterséget.

Igenis, Kácz Kanizsára kell az uj 
plébánia, mert vele Vescsicza, ^affarskó 
és ez utóbbival Gtbina községek oly 
tömör egészet képeznek, hogy a ben 
nők áthaladó egy nagy helységnek véli 
az összest I jakóiknak szám a 1 ' , — 2 0 0 0  
közt ingadozik ; s  igy ezen négy hely
ség is képezhetne egy farát, m ellőzve a 
t. czikkiró ur által oly m esszire tolt 
Saffarsesák, II és III, hegykerület 5-60  
pereznyire eső részeit

Mi löbb, Bác*-Kanizsának van 
egy gyönyörű temploma, m elyhez ha 
Sonló Muraközben kevés van, tekintve 
nagyságá* és csinosságát: van vagy
16,000 frt tőkepénze, vaunak szántó
földjei és 2 szőlője Mi szükséges mind 
ehhez ? —  Főm agasságu Bibornok Ér 
sek ur kegyes engedélye, s kész az uj 
plébánia Hololt t. czikkiró ur állal 
kitűzött Szlánetiuecz hegyen az elszórt 
11-ik hegykerülettel találkozunk, hol se 
tem plom  se • énz nincs.

Hogyha már a t. czikkiró ur

kir. ügyészség örö ödésérő! szólva mondja : 
»Annál fogva tovább is megállapitiatolt, hogy
ha valódi örökösök és utódok nélkül elhalna, 
és maga utón habár királyi adományozás 
örököd czim alait nyert, bármely birtokokat 
s birtokjogokat hagyna, azon birtok (ha csak 
a nö ágra! is nem illeti> jövőben is a királyi 
ügyészségre hárulni és szállani tartó tátidnak« 
továbbá ; »melynek ellenében az utolsó ki
haló nemcsak bármely e féle magszakadási 
örökezim alatt, hanem tisztán és egyébnek 
hozzá nem járulásával jutalmazáskép, hu 
szolgálatokért- ki ályi adomány mellett nyert 
birtokok és birlokjogok feleit különben nem 
rendelkezhetik mint a királyi Felségtől 
nyeri szabad rendelkezés jótéteménye mellett-«

Örökjoga támadt továbbá a királyi fis- 
cusnak bizonyos bűnesetek előforduitával is. 
még pedig úgy nemesi, mint polgári javak
ban de nem egyszersmind jobbágyi javak
ban is, lettek légyen különben azok adomá
ny iák- vagy nem adomá^yiak. Kitűnik ez 
Szí. István I l ik végzeményének 35. czikkén 
kívül az I r. 13 ik czinaéböl is, mely elég 
határozottsággal kimondja, hogy azok javai 
kik az ország közállama ellen, s ez által a 
k rályi Felség méltósága megvetésére ma
kacsul feltámadnak s másokat is szándéko
san háborgatnak, Magyarország szt. koroná
jára, kövei-kezőkép a kir. fiscusra hárul janak. 
Ily értelme van az 1715. 7. tcz. 3-ik §-ának, 
továbbá az ugyanazon évi 9-ik teznek is s 
a hütlenségi eseteket tartalmazó 1723. 9-ik 
teznek slb.

Általában feléledt a kir. kincstárnak 
ezen joga a hütlenségi felségsértési, pártütési 
s becstelenség és jószágvesztéssel sújtott hit- 
szegési es hamis esküvési bűnesetekben még 
pedig a felségsertés és páriüté* eseteiben 
azon kegyetlen szigorral, hogy n>m csak a 
bűnös hanem ennek ártatlan utódai is kény
telenek voltak a kir. tiscusnak ezen nyo-

1 olyan lájékozaflan volt és oly csekély  
h e l y i  i s m e r e t t e l  b í r t ,  

a m i v e l  m á s t  v á 
d o l t ,  nézte volna m eg mindkét 
helyen a tankötelesek számát, -  ami 
tudomásom szerint Szlanetinecz hegyen  
(II ik begykerület) 100, holott Rácz- 
Kanizsán közel 300, am> szintén nyom  
a mérlegben, m ert a népesség sflrü 
voltára enged következtetni, úgy már 
ez kiábrándította volttá, hogy a „Mur< 
kÖz“ tisztelt olvasóit puszta valótia. 
számhalm azzal nem traktálja.

IJgy hiszem fölösleges több ada
tot felhoznom a rácz-kanizsa’ fára lég 
megfelelőbb létesülhetése mel ett, mert 
az említett adatokból világosan kitűnik, 
hogy újabb nagy áldozatok nélkül meg 
valósítható az egész ügy.

Ami pedig czikkének második pont
ját s  a föl m lifell tényeket illeti, n y u 
godt !elk>ismerettel teheti a valótlan
ság romhalmazába, s  engedje azon  
öröm 'élj es reménnyel zárni soraim at, 
hogy „ Kácz-Kanizsán plébánia lesz .“ 
Deiz, mert Főm agisságu Bibornok  
ftrsek ur a kalhoükus hivek régi óh a
jának enged legkegyelm esebben helyet 

Kisérje á lJás nem es szándokát ! 

S t r i d ó n, 1886 deczember 8 -á n .
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—  Muraköznek a szombathely i püs
pökséghez leendő átcsatolása érdekében 
újabban figyelemre méló hírek keringnek. 
Állitólax egy jezsuita bii tokot fog kapni a 
szombathelyi püspökség kél muraközi kano 
noki dotáció fedezésére

—  A teli kórvadászatok vidékun
kön is megkezdődtek F- hó 3-án Murai Ro 
bért beliczai bii tokán volt vadászat, ahol 12 
puskás 55 nyúlni ejtett A zivataros idő 
okozta fáradalmakat a vadásztársaság Murai 
ur vendégszerelő házáná’ pihente ki ahol 
gazdag diner várta a vendégeket F. hó 9-én

maaztó jogát tűrni mert ,az 1715. 9 tcz. 2. 
§-a azt rendeli, hogy „ily felségsértési vagy 
páitülési bűnben, az atyának, ha a lázadási 
bűnben találtatnék, vagy a 'örvény rendes 
utján elmaraszlultatnók. minden s bármely 
ingó s ingái lan javai, úgy az ősiek valamint 
a teljes úri birtoklásnak alávetettek, még a 
liakat illető régekre nezve is elvehetök lé
vén, bármely koru s rendű fiáknak s roko
noknak kizárásával, a kir- ügyészség által 
ihanem az előlegeden igazolt mások joga s 
pénze és a hűségben megutal adtak hasonló 
jogiépsegben hagyása me!'ett> elfoglaltassa- 
nak“ s ezen törvényi csakis az I79*|, évi 
56 tcz. helyezte hatályon kivül, midőn ki- 
mondá: ,,hogy a felségsértési bűnben a ja
vaknak elvesztése csak a tettest illető részre 
szoriitassék.■* üzen időtől fogva azután az 
ártatlan gvermekek és az osztályos atyafiak 
nz osztatlan javakból kikapták aránylagos 
illetményeiket, épségben hagyatván a hit- 
vestársi és hajadoni jogok is.

E helyen meg kell jegyezni azonban azt, 
hogy a virtuális jogok még a szigorú törvény 
érvényben léte alatt sem képezték háram- 
iasnak tárgyát.

Ugyancsak a kir.tiscus örökösödön polgári 
javakban is a jelzett bűnök esetében, mén 
III. Ferdinánd 2- rendeletének 67-ik czikke 
rendeli,hogy „akik szab. kir. s más városok 
területén örókaégeket bírván, bármi esetben, 
felségsértési, vagy hütlenségi bűnbe esnek- 
akkor azok örökségei, mint egyéb bűnbe 
esők birtokai, nem a városra, hanem a kir. 
ügyészségre tettleg hárulandóknak és kir. 
adományozás a lá tartozóknak ismerteinek. ■ 
Ezt megerősíti az 1649-ik lö. tcz* midőn 
l-sö §-ában kimondja, hogy „hanem bár
mely polgárok hütlenségi bűne folytán a 
múlt országgyűlésnek 16Í7. évi 87-ik czikk 
megtartassék.'1

(Vége kév.)



Ziegler Kálmán és társai beliczai vadász- 
terfllcléo tartatott körvadászai,ahol 23 puskás 
158 nyuiat lőtt. — A 9-í vadásaat folyta
tása másnap Todor József ur piviazláveczi 
vadászterületén volt* ahol 14 vadász 124 
nyuiat ejtett E három vadászat ezúttal 
is a Csáktornyái és a menye közel vidéne 
sport űző értelmiségének kedves találkozási 
helye volt.

A muraközi munkás nép rég idők 
óta a Drávából aranyport mos ki és Nagy- 
Kanizsán a mr adóhivatalnál váltiák he. E 
műveletre meg Mária Terezi* királyné ide 
jé bői van engedély okmányuk is. Krizsov- 
Ijannái történt, hogy a horvátországi parira 
mentek ál ily aranymosók, de bezzeg meg
járták, mert az ottani horvátok vizbe'ulasz- 
lássál fenyegetve riasztották vissza. Hiába 
mondák a muraközi horvátok a varazsdme- 
gyei horvát nyelven, hogy hisz a magyar 
király számára szedik, azt felelték vissza, 
hogy nekik nincs magvar királyuk, hanem 
osztrák császárjuk. így állanak a dolgok még 
mindig a horvátországi atyafiaknál. (Z, T.)

Áthelyezés Maximovits György 
Csáktornyái kir. járásbirósagi végrehapó a 
keszthelyi kir. járásbírósághoz helyeztetett ál.

—  A Csáktornyái . Ha t t y ú "  ven
déglő eladásába, esetleg 30,00 forintos köl
csön felvéielébe a megy** beleegyezett.

— A megyei bi/O ttsagi tagok válasz
tása f. hó 6-án Muraközben élénk érdek
lődés mellett ment végbe. Megvál .szlattak : 
Csáktornyán Molnár Elek 243. Pruszatz Alá 
jós 161 szóval Bt adatott 244 szavazat Ne- 
delicsf n : Ungár Adolf Stridón : Séra István, 
Krauihaeker József. Mura-Szerdshelyen : 
Ebrenreich Nándor Steinauer András, Szmo- 
dics Elek Podiurenben : Padusiezki Lajos, 
Molnár László. Kralits Bálint. — T tu
dósítóinkat kérjük, szíveskedjenek bennün
ket az a-muraközi eredményről levelezőla
pon értesíteni!)

— A muraközi Tiszti Öns. szövet 
kezei nov 2l-én közgyűlést t. hó 5-én 
igazgatósági ülést tartott. Elöbbin a szövet
kezei ügyésze Zakál Henrik, jegyzője, ille
tőleg könyvelője Zrinyi Károly lett. Utób
binak tárgyai: az Dzletkönyv**k pamürozása- 
uj tagok bejelentése és egyéb tolyö ügyek 
voltak Az ülésen többek Közölt inöitvá-

| nyoziatott fogyasztási osztálynak a szővetke- i 
zethes való csatolása is, mely fölött hosz- 
szabb eszmecsere fejlődött ki. Az igazgató- 
tanács végűi ennek tanúiményosása és az 
alapszabályok kidolgozásával 4:es bizottsá
got biz meg, melynek tagjai: Ángyán Kál
mán, Belányi Tivadar Haidinegg Szilárd és 
Pólyák Mátyás; lelentésök a január havi 
igazg. tanács ülésre váraiik el.

— G' USZhir. W e i s * Károly Csák
tornyái kéményseprő mester huuyt el f. hó 
6-án  éjjel hosszas szén v« dés után élete 41. 
évében A megboldogult a Csáktornyái tűz
oltó-egyletnek volt szolgál »ti éremmel ki
tüntetett tagja, szakparancsnoka s a segély
egylet buzgó pénztárosa A tűzoltó-egyesü
let kitünb'tő módon adta jeléi elhunyt ér
demdús tagja iránti tiszteletének temetése 
alkalmával. Béke poraira !

— Jótékony Ság Csáktornyán a Schul- 
leggiéle vendéglői magyar asztaltársaság 
(ismertebb névén : Akadémiai t, hó 5«éii bon
totta fel a jótékony czólra kitett perselyéi, 
melynek tartalmát 15 trira egészítette ki s 
ez összeget a szegény tanulók felruházására 
adományozta — U g y a n c s a k  e ezé in* f. 
hó 8-án a Szeivert-fóle vendéglőben muasi- 
káltatotf magának egy mulatozó társaság s 
a szegény tanulók számára 8 forintot gyüj 
tött össze Nemes dolgok amelyekhez nem 
szükséges dicsérő szó.

—  Veres adovegrehajtas. Dekáno- 
veczen történt. E helységben állami végre
hajtó működik, ki a napokban egy Petko 
vics Antal nevű földmivesnek lefoglalta egy 
darab marháját s azt el akarta hajtani Pet
koviča elleni Alit, mire a végrehajtó karha
talmat kórt, mit megkapván, Petkoviče há
zához már este sötétben mentek, hogy a 
marhát az istálóból elhajthassák. Petkoviča 
ekkora két csendőr ellen fejszével menve 
azokkal dulakodni kezdett. Dulakodás köz
ben az egyik csendőr puskája elsü'l de a 
golyó nem talá t A mint tovább dulakodtak, 
Petkoviča h/, egyik csendőr karját fejszével 
hatalmasan megütötte, mire a másik caemiőr 
Petkovič<nak torkát keresztül lőtte, úgy, 
hogy az rögtöu meghalt.Az ügyben vizsgálatot 
indító ttak

Panaszkönyv. A felső vidék több
helyéről panasz érkezett be hozzánk hogy

kéményseprőt hónapok óta nem láttak s 
félnek h szeles időben a veszedelemtő'. A 
napokban elhalálozott Csáktornyái kémény
seprő mester hosszas betegeskedósét hozhat- 
Dók fel a rendellenes dolog védelmeződére, 
mindazonáltal felhívjuk az  illető k ö Z eig e  k  
figyelmét e* ügyre '

—  Beküldetett .Több légrádi pol
gárnak!" Személyemet illető, aláírás nélküli 
provocatióra soha sem szoktam felelni. — 
Légiád. 1886. decz. 9 G a d ó  M á t y á s  
légrádi plébános.

— Meghívó a Csáktornyái kereske
delmi casinó 1886. évi dec hó 26-án d e- 
91, órakor megtartandó évi rendes közgyű
lésére. Tárgyak: 1. Az igazgató választmány 
évi jelentése. 2. A lefolyt év számadásának 
előteijesztése. 3. Az igazgató választmány 
megválasztása. 4. Indítványok feletti hatá
rozat. Netáni indítványok 8 nappal a köz
gyűlés előtt elnök v alelnöknél Írásban be- 
jelentendők.

Az igazgató választmány
—  A múlt Csáktornyái országos vá

sárkor a sirukoveczi útvonalon Hotivecz 
Anna verhovljani lakos utonálló-éskirablójának 
tettesét sikerült Szakács A n ta l ,  zászád hegyi, 
már ily esetért büntetve volt egyénben föl
találni, ki most a helybeli kir járásbirósági 
börtönben togva van.

V a n n a k  kertészeti vannak méhészeti 
vannak állattenyésztési s még százféle szak 
lapjaink, de nagyon sokan talán nem tud 
ják. hogy van egy olyan lapunk is, mely 
mindezeket a szakokat felöleli a maga ke
retében : a „Magyar Háziasszony “ E Buda
pesten megjelenő hetilap felöleli változatos 
rovataiban mindazt, a mi nő előtt csak ér
dekkel bírhat. Közöl mindenek előtt minden 
számában nő-társadalmi vezérczikket, hoz 
közleményeket és hasznos tanácsokat a 
konyha a gazdaság, a kertészet a nevelés, 
az egészségügy, a kézi munka a divat kö
réből. A „Magyar Háziasszony" előfizetési 
ára egy évre frt. félévre 3 trt, negyed évre 
1 frt 50 kr- A „Magyar Háziasszony" ki- 
adóhivatala Budapesten nagy-korona utca 19

y y i l t l é r S )

M egbotránkozással ju to tt tudom á
sára Csáktornya város polgárságának, 
durva modoráról s kihívó pöffeszkedésé 
röl ismeretes N eum ann Vilmos helybeli 
kereskedőnek f. hó 5-én este, itteni ká 
véházban merészelt u n d o k  m a g a v i 
s e l e t é ,  ahogy, köztiszteletben és sze- 
retetben álló Prusatz Alajos ur, érdemes 
városbirónak neve szükebb magán ér
tekezésben több oldalról említésbe hoza
tott volt, mindannyiszor rut ajkvonag- 
lással kipökött.

Mula szíhat lan társadalmi kötelessé 
günk nevezett egyénnek ezen szemtelen  
aljas magaviseletéért — miután köve
telhető férfias elégtételre sem képesnek, 
sem alkalmasnak nem tartjuk, személye 
iránt utálattal megvetésünket nyilvá  
nitani.

C s á k t o r n y a ,  18.>6. dec». 10.

%öbb polgár.**)
• )  E ro v a t a l a t t  k ö ltö t te k é r t feleiÓ M égat nem 

v a lla l m a g ara  a  S Z E R E .

**) i l l e tő  tö b b  p o lg á r  n e v e  a  k ia d o -

h i v a ta lb a n  b á r m i k o r  m e g t e k i n t h e t ő .

S ze r k e n z ió t ü ze n e te k .
G. F. „A zalamegyei vendekről* cimü 

érdekes czikksorozatának közlését lapunk 
uj évfolyamában fogjuk megkeadeni. A 
lapra az előfizetős eddig az intézet pénztá
rából eszközöltetett. Egyébként a t. példány 
megindítására ráérünk újévkor »midőn ha 
kerül szívesen szolgálunk vele. — K. »Ob
rana magjarekih Thermopylah,« megkaptuk. 
Közölni fogjuk A kérvényt tessék benyúj
tani En utána fogok járni, hogy sikerüljön

Kak gliboko moramo gnojiti?

8  gnojem hranimo biline. A li gnoj 
samo onda brani biline, ako sprhne. K  
sprhnenju gnoja potreben je zrak, vlaga 
i toplota. Ako dakle hočemo, da guoj 
sprhne, moramo ga vn zemlju spraviti 
tak, da ga malo semlje pokrije Ako je 
zemlja lebka, onda je više namečemo 
nad guoj kak onda, ako je težka, jer 
kroz težku zemlja nemre niti zrak niti 
toplina predreti. 8  č  m je  gliblj»»e gnoj 
vu zemlji s tira teže dopire do njega 
zrak i toplina. Čisto je to drogač pri 
vlagi S  óim glibleje idemo vu zemlju 
s tim je vlažnega. Samo ako posle < uge 
u*e nagli deždj opadne, onda je zemlja 

od zgora vla/neša kak gliblei? odspoda. 
Ali ova vlaga nije vredna tak Spomenka 
kak zrak i toplota. Ako gnoja pudorjemo, 
za kratko vreme se budemo osvedočih, 
da zemlja od zdola proti gori vlažna 
postaje, tak da samo gornja zemlja suha 
ostane, knja nepusti vlagu iz dolnje zemlje 
vun. Ali ako gnoja glibljeje zakopa no, 
tak da zrak i toplota uemreju do njega, 
onda nebude dobro gn>l i prhel, dakle 
nebude niti dosta hrane daval bilinam. 
Vnogiput ga je posle nekoliko let moči 
pod zemljom najti.

To sn oni zroki zaradi kojib nemre 
gnoj bilinam dosta brane dati. Idemo 
dalje.

Zuamo, da nije dosta gnoja odzgora 
n a  n e k o j i h m e s t i  h v u  
kupih ustaviti, nego ga moramo s 
. emljom dobro zmešati.

Bilinsko korenje gnoja ijče Ako je 
gnoj na icdnom mestu,onda se tv i Koreni 
proti tomu mestu ravnaju. Na ovom 
mestu najde bilina vnogo hrane, koja 
negda i škodljiva more biti, dočim druge 
biline opet nemreju takova mesta najti, 
i tak nikakove hrane nedobiju. Takove 
zemlje nigdar nedaju dobroga ploda, do-* 
čim ako se gnoj dobro s zemljo m pomeša, 
onda sve biline dobiju dosta brane i 
imajo jako korenje, i z  jakoga korena

zraste i jaka bilina, koja lehko podnese 
svakojačke okolnosti. Takova okolnost je 
najpredi suša. Svaki koren, ako je vu 
suhoj zemlji prestane hranu vleči, ter 
kak vlagu dobi, taki nazad oživi, Ako je 
ves gnoj od zgora, onda ako suša nasta
ne, bilina malo hrane dobi, jer joj koreu 
nemre dati. Dngše kotenje najde još 
vlagu, ali ne hranu. Onim zemljam, koje 
su sann od zgora poguojene, vnogo 
bolje škodi vlaga, kak enim, gde je gnoj 
zemljom dobro smešan. Na to je dakle 
pri gnojenju treba paziti. Vu gospodar
stvu nema zakonov, recepte prepisati nije 
moči; s svakom prilikom moramo premis 
liti, kaj smo čtneči i kaj ne. Tko nema 
vremena, da bi izvoženega gnoja dvaput 
podoraI, on naj gliboko oe óra, jer ako 
gnoja pri sejanju podorati hočemo, onda 
moramo giedati, da gnoj ue dojde glib- i 
eie pod zemlju kak 8 — 10 centimetrov.

Na zadnje spomenemo još hasna t 
k vara onoga gnoja, kojega samo n&d 
zemljom razpiestremo i tak ostavimo. 
Opazili su ds:

1 ) na zemlji razprestrti gnoj, daje 
vlagu zemlji;

2. ) razprestrtoga gnoja n:je dobro 
dugó i vu svako vreme na zemlji ostavitj.

3 . )razprestrti gnoj samo nekojim 
zemljam hasúi.

4 . ) vlažno) zemlji, osobito vu zimi 
Škodi, a hasúi samo onda, ako se zemlja 
dobro posuši.

No zaista Ambruš!
(L tiu ita  htftorU)

(Dalje.)

A kam, da se prek noči okrenem?
Male devojčice neulivaju se odgo

varjat, boje se da bi tak mogle odgo
voriti, čim bi mladoga sii omaka još večma 
razžalostile, svi zamukuu, zvana putujuči 
detič, male devojčice znutra, i poniknuto, 
drže glave. Tak velik je narasel vre taj

putujuči detič, pak mu ipak suze kapaju 
na obrve.

Ljubljene duše začne opet, posle 
odmora od par minut, jeli ima več re- 
menaiov vu ovom varoSu, redite mi, ili 
ako ste tak dobre, odvedite me onamo

Trebalo bi ga odpeljati k brači 
Valenta Getgeljevoga. pri-apne jedna 
devojčica drugoj. Odpeljaj ga.

Odpeljaj ga til prišapoe nazad druga.
I opet se uemoru izr efiiti s nemir- 

njenja.
Dojdite obedve, prosi siromašoi putni 

detič, odpeljaj te me za ime božje; gdo 
zna nebljudi li morebit i va kakov bratič 
sin vašega otca. Naj vam na pamet dojde, 
da vam Bog na njem dobročinatvo na
domesti.

Ključcnica se vu vratih zaobrne, 
male devojčice na vulicu suknn.

H odite, hodite samo za nami, Sapče 
Lidik«.

Panuška pak lepo prosi.
I pevajte, dok tam dospimo, onaj 

lepi napev.
Putni detič umiljno odgovori.
To so nepri8toji, gda človek s de- 

vojkami po vulici ide.
Da bi to po duevu bilo, moglo bi 

se bilo videti, kak je Panuškino lice po
rumenilo, neje niti mislila, n iti jo l nigdar 
neje na to pomislila, samo vezda prviput 
more biti, da se ravno niti to nepriatoji 
da vu nočno doba s detičem idu, zato i 
ona druga jako požuruje.

Cvak su dospeli do biže šurjaka 
Valenta Gergelja.

Öurjak Valent Gergelj ne je doduše 
ravno remena črez stiskalo izvit il kak 
bi to navadno staroj Sukievkoj pogovaral, 
nije doduie niti ravno ljuknjice postav
ljal ali to je vre vsakak sveta istina, 
da je tutno nego ravno ovaj versus 
Kosuthove razstajajuč* pesme peval:

Verni ridjan ti si mi još jedini.
Koj po Turskoj s menőm daleko bodi. 

i to je  sveta istina, da kak je peval, 
onde je pri stolu sedel, pred njim do

polovice spražujena kupica, ruka mu na 
grla flaše, onde je sedel oe kak kakvo 
strašeče biče, nego kak jeden žalobno 
tugujuči domorodni purgar i budoči gde 
gdo žalost svoja g ljubavi prama domo
vini tak izleva, kak to zna, ili bolje, gde 
gdo tak poleva pil je i nasladjujuč se 
na iz uinulih uspomenah peval je, tužno 
peval. Vezda su doduše več bolja vreme 
na bila. poleg svega toga, neje se mo
gel stom  miseljum zmiriti, da za dorao- 
vinu krv lijučim domobrancem nikakva 
zadovoljiti na neje dana Ova trunka srca 
se prijela, te celo telo njegvu bol čuti. 
Valent Gergelj je jako jednostaven č lo 
vek bil, i dočim je jako jednostaveu bil, 
s tim ga je to v*čma bolelo, zato po svoj 
priliki nikaj neje na uoviše vreme pola
gal, samo je onak raztuženi po domo- 
ljausku se drž»0i domorodec o s ta l. .. i. .. i .. 
anda kak bi on navadno pogovaral, naz- 
veščal onde je sedel, pred njim vino, i 
peval je žalostno, vu predstavi je pos- 
potiskujuói tabor, pred njim deleči se ža
lostni vitezi, razkomadaue zastave; samo 
peva, tužno peva, kadno se u pevanju 
najbolje razvijal, vu toru trenutka.

Samo se postavi unutra, samo se 
postavi unutra, gdo se postavi unutra?

Sukieva Lidika pak Panuška.
A  s Lidikom  i s P&nuikom sa no 

se postavi u nutra, samo se postavi u 
untra, gdo se postavi u nutra?!

Jeden zdavna vid jen, vu živoj bit- 
noski samo meglo vit, vu podpanoj priliki 
vre samo vu snu se predstavijajuča spo- 
doba; oči si briše, pak te se mora raz- 
strgnuti od radosti. Najedenpnt skoči iz 
očtb mu poteku suze.

On je  tol
Tak ponosno lepo, raladenačko sam 

s onak mladenačkimi potezi, s velikimi 
plavimi sigurnimi očima, pesmarskimi 
zamišljenastimi obradami, s onom lepoiu 
bújnom dobom od 17 letah ravno tak, 
kak se je to pred 18 letmi poslednji 
put videl.

Ab Bo/.e! Gdo bi drugi mogel i



o

dojti ze Sukvevom Lidikom i Pannákon)
Došel je doma te se namah da odvesti 
k naj bol joj negdašnjoj vernoj dražesti 
(cimbori)

8glasi se krepko s ^udoovito jakim 
čustvam tak, da se sv i pred njim pres- 
trašiju vu onom easo, tak gledi, i h 
takvom velikom s glasi nesglasi, nego 
je li se vre pristoji ili nepristoji za jed - 
noga podtenoga Človeka kakti meftra 
od ceha tak mi izreči, ali izrečem da 
je zatrubil.

Ambruš!
Siromašni putni deti«', kak se nebi 

bil veselil pak nad ovak srdačnim dočeku, 
kak nebi bil objimajnőe ruke prijel, kak 
nebi bil sa suzami radostnicami i poljubci 
puščal nakvasiti si lica, delo i ofii, kam 
se je Valent poljabce postavljal, kak 
nebi bil dopu čal, da bi prvlje več i to 
dovoljno dobročinstvo za »joga bilo, da 
bi kroz noč pod kr>v dospel, kak nebi 
b«l dopuščal, kad je još vu njem bilo 
nekaj čmtva onoga oduševljujučega : ga- 
nntljiva Ilid mina, od kojega čiznerairena 
čustva i zburkauosti Valenta Gergelja 
zadobile svoju raztegljivost.

Ambrul Am biui izgovaral je ra
dostno i pun mhičenja i skoro zado^ujuči 
se s placueim glasom fturjak Valent' hva- 
tujuč za očekivauim plenom, večma je 
bil pripraven u naručju si ga pritiskavat, 
nego da bi ga pustil iz rukuh si izre&it.

I onda kad si najpotlje z nj?ga 
odniekne rnke, te ga lindski potrese na 
plečih s obima rokama, vu oči mu silno 
zaglečnu, na dugo, s velikom ljubavjum 
od sladke radosti, na novo ga izkuševal 
i onda mu je najpivija red bila:

Deder da jedenput gucnemo, pijmo 
jedenput za ovu slavnu nam domovinu.

Putnik se pripravlja, da izreče,
»i' pU'Oa ga, na govor se priredjuje, ne- 
pusti mu niti do reci dojti. Niti se nes 
g'asi! N-ti nrgovor ! D  sta buieS još 
imai vremena izpripovedat svoje žalostno 
dugo 8kiivadkanje. Ovde je, vzemi si 
kupicu v ruke, samo jedna je zvana, žena 
koja je s decora onde vu branju pri 
testu, izkljudila je ostale, ar ako mi to 
dojde na pamet i počel je pevati. Glasoviti 
Komoro je z&uzet, »General Klapka 
dole je zavrgnut* onda bi navadno sve 
stekleno posudje gpotrh koje bi pred 
menőm bilo. O vde ti kupica, vzemi ju 
» P'j-

Posadil ga do sebe. objinul ga ze 
svojima krepkima podsukanima rukama, 
te ga priuudi s velikim izlevom glasa, 
da in ji m peva:

Prvi mi je nakit narodne farbe ruja 
Na licu pak od mile utisak poljubca, 
Neboj mi se draga, neidem u tudjinu 
V e badern si branil ljub) jenu domovinu.

Mala Li la pak i Pannika vre vezda 
nisu onde bile, kak su pi vu, kak su druga 
i tretju viku čule i čule bezkrajnu veltku 
radost Turjaka Valenta kak nebi bile 
nahrupile brez pameti od velike radosti, 
podvikujuč i od vesalja kričeč uagruule 
se uuutra, to je bile bi nagrnule k sva- 
komu sur jaku braticu, čiju bi hi u na 
putu nadle,ako bi domu bili. Samo stari 
flurjak Buzag bil je pri domu, i dórim 
po danu ne je dospel sporad posla, to je 
s očalami pri sveči u sebi naslodno čital, 
magjarske novine, u kojib je na liste 
njegove glas dospel, iz kojib je to čital 
da se i njegova milost na praiua domu- 
vini, uapraui njenom uredjenju more 
nepoverljivo držati s toga ar onomu 
staromu Ludviku Kossuthu zahvalu je 
i povereujeočitoval, kakti savetnik onakve 
vrsti s varagkim savetničtvom zajedoo 
zato, da je pučki duh vu narodnostno d do 
toli hitro izposloval Na pamet su mu 
došli plameuiti redki biblije na mramor- 
skoj steni, koje je nevidljiva ruka onamo 
upisala, te je gospone dur jak Buzaš vu 
sebi rekel, niti one nije bilo mori od I 
onud izbrisat S  nvrabusom pesnič.e os- 
tavičine objine nedomoljubuoga zemaljsko- 
ga gonjenika. Piam narodne ljubavi s 
takvom je s jajnostjum obkolil sedoga 
skrivačnika, < esa mn nikakva sena ueod- 
vzeme, na duga daleka stoletja bude 
svetlila, kak svetlost severooga neba, 
kojega ognja vre nemoreš videti, ali mu 
svetlost dosite na daleko tja do svoda 
uebeskog.

Vu ganjak zatrčiju male devojke s 
velikom krikom.

.Am bruš bratič Ambruš* je to.

(Drugi put dalje)

Pesme odricanja. 
(Prevodih A Pataki.)

(Dalja.)

Koj govori v polju cvetje?
Svako skoro pita srce;
Od ljubavi od ljubavil 
Odgovora naglo vnogi.
Govor cvetja je ljubavi 
Milozvučui, govor sladki!
Tak je, ar to lažno oko 
Samo dol gledi na zemlju!

Kaj govori v polju cvetje? 
Nepitajte to od zemlje,
S gora rosa ta dohadjn 
I taj miriš gor se vija.
Kaj govori v polju cvetje 
Rano v zoru, kesno večer?
Nek nam srce biče večno 
Verno moli, ljubi verno, 

e

Kaj govori vetrič tužni 
Kad uzdiše tam v poljani 
Kada večer šudteč mlako 
Poskakuje k svakom cvetku,
Kaj govori vetrič nočni 
Dolu, bregu i ravnini 
Kau’ da na vek ovo poje 
,£udim  vu grob i na grobjel*

I kaj odgovara cvetje,
Kad se med njim ovak skiče, 
Poslušajte kaj govori,
Nigdo lepSe neprosboti.
Mirisno to malo cvetje 
S glavičicom na stibliki 
Ničuč ovo nam govori:
„ Bolje bude v grobu vani!*

" *

Pri obloku me celice 
šepče tiho dreva listje,
Znam ja. znam ja, da šapče to,
Da te Mati ljubim verno.
I taj slabi dah vetriča,
Koji listom podrhtava,
Vusnah mojih uzdah to je,
Koj tve ime vek spominje.

Pod obtokom vu grmičku 
Sla vol j ptice lepo pojo 
Znam, znam ja, to pevaju 
Da te ljubim D eva verno.
I ta mila sladka pesma,
Koja dole se odziva,
Mojih vusnah je molitva,
Ka se v pesmi k  tebi vija!

Iz poresti Magjarske.
Zavzimanje nove domovine

Zadnjiput spomenuli smo, kak su 
Magjari došli vu temlju na kojoj mi 
sada stanujemo. Leta 889. posle Kristu- 
Sevoga narodjenja prestupili su Karpate 
■ pri Munkaču postavili šatore. Vusred  
leta je bilo, polja bila su plodna, a šume 
pune divjačine.

Vu ovo vreme bilo je vu Magjarskoj 
vile narodov. Med Dunavom i Tisom 
vladal je Zahu, a njegovi narodi bili su 
Slavi i fiugari. Od Tise do Maroia bil 
je Marót biharski vojvoda gospon nad 
Kozari i Vlahi. Od Maroša do Dunává 
ležeča zemlja bila je pod gospodstvom 
vojvode Glada. Vu lepim Erdei ju gos- 
poduval je G yau  vla*ki vojvoda ti jam 
do Havad zvanih bregov, gde su opet 
slobodni Székelji stanuvali.

Ceterdeset dni počival si je Arpad 
a onda je p o é  e I poslu vati. Naj predi 
je zavzel (jugvara. Laborc slabi ung- 
varski kapitan je potajno pobegel iz 
varaša, ali su ga magjarski vitezi s tlet 
nimi konji dostigli i obesili polek vode, koja 
je  od njega dobila ime Laborca. Tak je 
varad vu magjarske ruke dospel. Na to 
su se Slavi prestrašili i povdali se Ar- 
padu tijam do Bodroga.

Ovaj glas prestrašil je i Z&lana. 
Poslanstvo je poslal k Arpadu i poručil 
mu, da uaj se ne podstupi prek Bodroga 
koračiti. Arpad poslal \e Unda i Ketela 
k Zalanu i odgovoril mu: „Zemlja, na 
koju sem s mojim narodom stupil, bila 
je negda mojega predje Atile. Tvoje 
grožnje se nebojim, ali zato itak se iz 
prijateljstva zadovoljim, ako mi zemlju 
do Óajo vode predaS. Prosim te, pošli 
mi is Duuava jedeu vrč vode, a iz al- 
parBkoga polja *aku trave, da kofltam 
jeli je|vod& i trava tam dobra. * K  tomu 
je joi Arpad dvanajst čisto belih konjov 
poslal Zalanu.

Zalan odpustil je zemlju do áajó-a 
poslal vrč dunavske vode i alparsku 
travu i veselil se je, da se je tak lehko 
rešil Arpada. Ali se je i Arpad veselil 
i taki se je odpravil s narodom vu zadoble- 
nu zemlju Oči su se bliskale od veselja 
megjárom, kad su spazili lepa rodna polja 
na Alföldu, i nazvali su ovu zemlju „Sreča* 

Zatim poslal je  Arpad poslanstvo 
k Marotu proseč ga, naj mu preda 
Nyir^ega i okolicu Szamoia Marót od
govoril je, da dok živi niti tuliko zemlje 
neda Magjarom, kaj bi s dlanom pokril. 
Na to poSlje Arpad Taia, Sabolča i Tu- 
hutnma proti Marotu. Magjarske vojske 
potukle su Marota i zavzeli željenu zem
lju. Zatim iáéi je Tubutum, da zevzerae 
Erdelja. Pri Alma* vodi potukli su se 
leregi i posle krvavoga boja počel je 
Gyalu vlaški vojvoda bežati, ali su ga 
Magjari dostigli, skončali a zemlju zavzeli.

(Drugipat dat)«.)

Kaj je novoga ?
— Draga mužika. Ove dneve vumrl 

je vu Brdselu Servais Jožef, koj je izmed 
vuogiii drugih stvarih ostavil samojeduoga 
maloga glasovitoga bajza. Bajza su lici
tirali i jeden brüselski mester ga je za
50,000 lirah (po priliki 25,000 frti) kupil.

— Domovina kolere. Vu zadnje 
vreme je Európa puno trpela zaradi ko
lere, i svaki deu se je čulo od svih 
stran strašno vumirauje ljudih. Vredno 
bude dakle, ako apomenemo ponašanje 
kolere vu njezinim rodnim mestu. Korea 
je zdravi i hladni orsag, dakle tu se 
kolera razprostreti nemre tak, kak vu 
toplim Japanu. Pak itak je vu Koréi 
dvadesetput viSe ljudih vumrlo vu koleri 
trak vu Japanu, jer se vn Koréi nebrine 
poglavarstvo za čisfoču i občenito zdravje. 
Vu ov orsag došla je kolera kro* 8u- 
sansko grlo, ter je doprla tijam do 
varala Seula Varaš ima 150,000 Sta
novnikov, vulice su zamazane, odprti 
jarki puni su smetja, pak to po letu jako 
smrdi Tu si je kolera dobroga slana 
naSla. Med 15 i 25 júliusom je 3140 
ljudih vumrlo od kolere vu varagu i isto 
tuliko izvan varaga, To je svega skupa 
6280 mrtvih 26 juliufia vumrlo je 460  
a 27. 842 ljudih. Osira toga nastal je 
vu varagu glad. Redovita hrana riža svaki 
den dražeža postane. Vugorkov i dinjah 
ima strašno čudaj, i tak se Stanovniki 
moraja s tim hraniti. Praznoverni ljudi 
betežnika, da nebi vu hrži vumrl, na 
vulicu polož.ju i tam se betežuiki vu 
blatu kotaju Varad ima dvoja vrata, na 
koja noeiju vuu mrtve. Vnogiput 2—300 
mrtvih telih leži pred vrati uepokopauo, 
a vrane i gavraai se svadiju nad njimi.

— Qbkradjena pošta. One tolvajé, 
koji su 27 no/embra ostende-verviersko- 
ga cuga zastavili i iz v a g o u a jeden 
milijon odnesli, joi nisu prijeli. Misliju 
da su to oni isti tol va ji včinili, koji 6U 
vu aprilu london-doverskOga cuga obrobili. 
Kak svedoki veli ju, zaduju subotu su v 
jutro ob sedmi vuri četiri sumnjivi ljudi 
potuvali vu Calais i jednu ladicu s soboin

I vozili. Opis se Blaže s nekojimi potniki 
| koji su iz Ostende vu Verviers potovali 
! i koji su sumnjivi bili ž*ljezničkim či- 

novnikom. Kad su putuiki vu Meckel 
kupili karte, morali bi bili joi čekati, 
ali oni su se odpeljali na koli na drugo 

j željeznieu i zeli karte vu Calais. Daklem  
1 sigurno su ovi bili krivci, koji su predi 
I kak su kradju na /eljeznici spazili, vu 
! Brüselu doli stali, od ovud su iHi vu 

Calais i onda opet nazat vu Dover. 
Belgijski iandari veliju, da su krivci za 
sigurno več vu Englezkoj. Željezuički 
minister je odredil, da na svakih željez- 
niókih kolih, moraju biti dva ljudi s 
nabitimi revolveri.

— Opet kradja na podti, Po4tu vu 
Gyomu (Békós varra) su jo» do vezda 
uepozuati tol vaji obkrali i 9674  frte i 
70 kr. odnesli. Veliki inpan, koj je vu 
B. Gyűli bil, dobil je pod obedom tele
grama, taki se je stal od obeda i taki 
vu Gyom odišel. Tolvajé jako iSčeju.

—  Amerikanski dvoboj. Vu Temes- 
varu se je Bodnár Jenő željeznički či- 
novnik zaradi amerikansnoga dvoboja 
skončal. Ove dueve nije dogel vu kance 
lariju, i buduč ga niti na stanu nisu 
našli, pregledal je poglavar ojegovu 
Kaucelariju i sve vu redu nasel. Ove 
dueve mu je Temed voda mrtvo ttlovun  
hitila. Na kvartiru na*li su jednoga lista, 
gde pije, da kad je jod dijak bil posva- 
dil se je s jednitn pajdašom i pozval 
ga je na amerikanski dvoboj. Bodnár 
potegnul je črnu kuglu i zato ie je stre
lih Roditelji su došli i mrtvo telo pos
pravili.

—  Lepi ženitbeni dar. Vu Englez- 
koj bogati strici, vujci. strine, teče ne 
dajeju več mladoj snebi svakojačke srebr
nine i bog zna kaj sve drugoga na dar. 
Mlada sneha znajuc kakova je sada nova 
navada, pogodi si lepoga kvartira. a 
rodbina joj ga po mogučnosti na dve, 
tri, četiri ili više let napre splatiju. 
Mesto tanjerov, vilic, žlic, dobi mladi 
par kvitanciju od hižnoga gazde

— Tolvajstvo proti jednoj grofici.
Vu Schvarzan stauujuča grofica Nako, 
iSla je ove dneve od nekud, i blizu doma 
zi*la je do'i s kočije i perice i»la dimo. 
Putem prosil ju je jeden vandravec za 
dar. Ona zeme iz kabelara jednoga forinta 
j da vandravcu. Ovaj misleč, da ima vise 
pen* z pri sebi, scukne joj kesu iz ruk, 
hiti grofjcu vu jarek i odbeži. Tata jako 
iičeju.__________________________________

C E N A  ŽITKA.
PSenica 8 .30  8 .50  -  Hrž 5 .6 0 -6 * 7 0
Ječmeu 6 ,—  6 .6 0 — Zob —  6 .-----------
Kuruza 6 — 6.20  Nova 5 '5 0 — 5*60

LOTTEHUA .
Budapešt 5. decembra 1886.

7. 9  I d  2 7 .  3 7

Szerkesztő:
M AR G IT A I JÓ Z SE F

U r e d n i k .

§ 0 2 * -  Svietli biele zube za Kratke porabe.

Dni. POPPÁ a romat tiesto za zube
Zubove (naravne umjetne) drži zdrave i brani ih od 

§ 0 ^  boli. Svaki komad zapada 35 uvč

A N A TIIE R IN S K A  VODA ZA USTA
OD D R A. J G. P O P P Á

c. kr. dvorskih zubar u Beču I. Bognergasse 2 ušutkavu zubobolju lieči bolest, 
ne z.azubice čuva i čisti zube, brani od zle zadube pomaže probijanje zubih kod 
djece služi kao obrana proti ditteriji i neobhodno je nuždna pri priču rudnih vodah.

Velika flaSa po fr I 40 srednja po fr. I manja po 50 nvč-
•  " V e g e t a b i l n i  p r a š a k z a  zube čini zub« posije kratke uporabe 
^  kao snieg biele, bez da škodi istim Skatuljica po 63 nvč.
°  A n a t h e r i u s k o t i e s t o  za zube najfinijanzubna pasta najbolja vrst 

x  m  ugodnim mirisom z;i či^enje, jačenje, uzdržanje zubih i odstraDjenje neu
s  godnog daha zubnog kamena. Ciena slaklene kutijicc for. 1~22. _
■c p l o m b a  z a  z u b e ,  praktično i najsigurnije sredstvo s kojim ti može
m svalko sam suplje zube ízpuniii. Kulijica pö for. 1 .__ __________________
s S a p u n  od b i l j a ,  najugodnije i najbolje sredstvo proti zvjerincu, osi 
s  pu isljetnim pjegam, mazuljcom priscom i zobnicom, proti peruti u glavi i
" bradi, kotnih bolestih i u obče proti svakoj nečistoči, sa istim sredstvom
gi lieče se brzosigurno Komad 30 nvč.__________ __________ ______________
|  Umoljava se p r občinstvo, da se izrično zahtievaju kod kupovanja c. kr. 
|  dvorakog zubara dra. Poppá preparati i samo takoTTneka se primaju, boji 
0 su sa mojom zastinom markom providjeni.

* Mote se DOBITI: Vu č a k  o v e n  vu Göncz Lajoaevoj apoteki, pri
j  Strahiji,i Mayrscsák L. i Heinrich M. V u P r i l o k u  vu Šipoaevoj apoteki; 

Vu L e t e n j i vu Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S s o b o t i  vu Bolcsevoj 
apoteki. Vu L e u d a v i Vu Kissevoj apoteki. Vu V. K a n i ž i vu Man- 
dekovoj, Pragerovoj i Bellusevoj apoteki vu V a r a ž d i n u  vu Kussiovoj, 
Riedelovoj i Krftuterluhevoj apoteki. V u L u d b r e g  vu Kohnevoj apo- 

teki. Vu Koprivnici vu Werlievoj apoteki. 366 3 - 3 .



4 1 7 szám tk. 1886.
Á rverés i h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehsjtó'sz 1881 

évi LX. t ez. 102 § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. 
járásbíróság 2795 számú végzése által 
T e r s z t e n y á k  V e r o n a  stefáneczi 
lako9 javára N o v á k  V i u c z e  stefá 
neczi lakos ellen 525 frt. tőke, ennek 
1880 évi inárczius hó 27. napjától szá
mítandó 6*1. kamatai és eddig összesen 
27 frí, 02 kr. perköltség követelés ere 
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás a l
kalmával biróilag lefoglalt és 1029 írtra 
becsült lovak, szarvasmarhák, deszkából 
épült pajta, széna, zsúp, szekerek, hidas 
kukoriczakas, csatás kukoricza, trágya 
sertések, épületfák, faltégla szemes kuko- 
riczáből álló ingóságok nyilvános árve
rés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 1 7 9 5 1 8 8 6  sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Stefáueczen leendő esaköz- 
Ié8ére

188^-ik évi deczember hó 
24-ik napjának d. e. 10 órája
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venui 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
iiivatoak meg: hogy az érintett ingóságok 
»zen árverésen, az 1881 évi L X  t ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérő
nek becsán.n alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi L X  t. ez. 108 §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Perlakon 1886 ik évi deczem
ber hó 6 napján.

Sohar Kálmán
505 1—>1 kir. bírósági végrehajtó.

4210. tel «0.
Á rveré s i h ird e tm é n y .

A Csáktornyái kir. jbiróság mint te 
lek könvi hatóság részérdi ezennel köz- 
h in ó  tétetik, hogy Z a k  á 1 Henrik ügy
véri által képviselt P r u s z a t z  Alajos 
Csáktornya város birájának N o v o s z e l  
Flórian és társai mint elhalt Novoszel 
Menyhért és neje Novák Magdolna örö
kösei ellen 100 írt tőke s jár. iránti 
végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kir. 
törvényszékhez tartozó ezen kir. járásbí
róság lerületén lévő a Csáktornyái 152. 
sz tjkvben A 1 183 helyszineléBi szám 
alatt felvett és az adó alapján 637 írtra 
becsült ingatlan birtok ugyanezen összeg 
kikiáltási ár és ennek megtelelő 10*|, 
bánatpénz letétele kötelezetsége mellett 
A m o n  J a k a b  által tett felüligéret 
folytán ezen kir. járásbíróság telekköny vi 
osztályánál

1887. évi jnnuár hó 4-ik 
napján d. e. 10 órakor

tartandó árverésen eladatui fog. A részle 
tesebb árverési feltételek ezen kir. járás 
bíróság telekkvi osztályánál és a Csák
tornyái községbirónál betekinthetők.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság Csáktornyán 1886-ik oktober 
hó 20 Dapján.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. 
évi LX . tcz. 102. 108. § a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
kir. járásbíróság 54681886. számú vég
zésé által S z e r s a  Miklós végrehajta
la k  javára D v a n a i s z c s á k  János 
és neje ellen 120 frt tőke s enldek já
rulékai erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
4 0 0  frtra becsült 3 kancza lóból álló 
iogóságnak nyilvános árverésen leendő 
eladatása elrendeltetvén, ennek a hely
színén, vagyis Bnkoveczén a helyszínén 
leendő eszközléséi e

1886. évi deczember hó 23-ik 
napján d e. 10 órakor

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az. érintett ingósá
gok ezen árverésen, az 1881. évi L X . 
tcz. 107. §-a értelmében a legtöbbet
ígérőnek becsáron alul is készpénz fize
tés mellett eladatni fognak

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat 
vélnek érvényesíthetni, kereseteiket, vagy 
szóbeli jelentéseiket az árverés megkez
déséig alulirt bir. végrehajtóhoz adják b.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az. 1881. évi L X . tcz. 109. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csáktornyán 1886. évi decz. 5. 

Maximovits György
ktk&ldSfet biróiigi végrehajtó .

Brünniszövetek
egy elegáns

őszi vagy tavaszi öltönyre
3*10 meter hoMzu dariibokbsn.mindegyik egy tel
jes fér f iö ltö n y  re elegendő finom 4 frt 80  kr 
igen finom 7 frt 75 kr. * legfinomabb |0  frt 

50 kr. vn lö d l
gyapjú izövetböl

P n liiier iiw n  fa  íioj p«azi«W teli ká
bítókra meterje 2 frt 50 krtél 5 írtig- Darócz- 
poeitót ineteije 125—2 5® küld bárkinek postai 

utánrettel a poaztógy&rrekt&r

liUÜNMUBN.
F iu r y e lm e zte tét8. Fenii cég szövetei 

kitűnnek sOlid és izlésteljes kivitelük, 
vnlamint különös tartóságok által Ismert 
szilárdsága és nevezetes s/.allilási képe 
ssége kezeskedik arról, hogy a legjobb 
anyagok és pontosan a küldött minta 
szerint szállíttatnak. Kívánatra a lenti 
rég küld m in tá ik a t in u v e n  é.« b é r -  
m é n t  v e . 422 14 —20

Nyoua FiachéI Fiilöp laptulajdonosnál Csáktornyán.



I l i i  évfolyam Csáktornya, 1880. deczember 12-én. •50. szám.

m ag y a r és horvát nyelven m egjelenő társadalm i, ism ere tte rjesz tő  és szépirodalm i 
. £ l © t i } . a , p  ....... -

|: i ITX ITT—xxx:
Előfizetési árak:

Egész é v r e ......................................4 frt
Félévre ......................................1 „
N egyedévre ..................................... I „

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: Bndspea- 
ten: Goldl>erg r A. V. bírd. Írod. Hécn- 
ben: Sclialek JT.. Duke* M., Oppelik A., 
és Daiibe fl. I.. ée társánál. Krankfnrt 

a M.: Danbe G. L. és társánál.
:|:i ixx ixx : xxx_xix “ xxx xtj

N y 11 ttér  p e tlta o ra  10 kr.

M e g j e l e n ik  C sák torn yán  h eten k in t e g y sz e r :  vasárn ap .

Kgy f°ntos rendelet.
$ z e ik  i A zágrábi bibornok érsek

•—  ő  r . . , : „ . v n / . i 4 i á n . . l ;  m a r v a «  r

hogy Muraköz népe szellem i hátrama- 
radottságának egyik okát az általuk 
nem érlett délszláv irodalmi nyelven 
készült könyvek képezték ő  Em inen

sekben részesült. Kérem Tekintetes Szer
kesztő urat engedjen egy kis tért be- 
cses lapjában, hogy ez utóbbi czikkre 
vonatkozó m egjegyzéseim et közzé te-

olyan tájékozatlan volt és oly csekély  
h e l y  { i s m e r e t t e l  b í r t ,  

a m i v e l  m á s t  v á 
d o l t ,  nézte volna m eg minőkét

--- ---- *- - m i ,  . m i

Melléklet a „Muraköz"1886. deczember hó 5. számihoz.

3126. sz- tk. 86
II.

Á r v e r é s i  fe l té te le k .
Zalamegye összesített árvatára vég 

rehajtat ónak B e s z t i á n i c s  Jeromos 
végrehajtást szenvedő elleni 607 frt 74 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtás: ügyében.

1. Az 1886 évi deczember hó 
23. napján d. e. 10 órakor
Dragoszlávecz község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen árverés alá bocsátu
nk, a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a 
Csáktornyái kir. járásbíróság) területén 
lévő Drágoszlávecz 13. számú telekjegy- 
zökönyvben A 32 hisz. alatt felvett in
gatlanokra 461 írtban, a VI. hegykerü
leti 56 . sz. tjkvbeu A 69, 71 hrsz. a. 
felvett ingatlanokra 664 frtbau és 136 
írtban ezenel megállapított kikiáltási át bau.

2. Ezen árverésen a fent körülírt 
ingatlanok a kikiáltási áron alul is el- 
adatin fognak.

3. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10*s -át kész
pénzben, vagy az 1881. L X . t. ez. 42  
$-ábau jelzett ai folyammal számított 
és az 1881. évi n o v e m b e r  hó 
1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8 . íjában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1 8 8 ). 60. tcz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
biróságuál előleges elhelyezéséi ól kiálli 
tott szabályszerű elismer vén) t átszol- 
gáltatni

4. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig az elsőt az árvetés 
napjától számítandó 8 uap alatt, a má
sodikat ugyauazon uaptól számítandó 30  
nap alatt, a harmadikat ugyanazon uap
tól számítandó 60  nap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számitaudó 6*|# kamatokkal 
együtt az 1881- évi deczember hó 6 au 
39 4 2 5 1 . M. sz a. kelt rendeletben elő

a mennylotsu az a juuuagyi terne* viseiesere 
alkalmatos volt — azt egészben megtan
ítana maganak de tartozóit a többit arányo
san kielégíteni a mennyiben pedig az oszto
zik a jobbágyi terhek viselésére alkalma
tosak nem voltak vagy ha az oeztozóknak 
legalább is fele része nyilvános árverest kí
vánt, «*t meggátolni semmi esetben sem volt
szabad.

A szőlők felosztására nézve az eddigi 
helybeli szokás érvényben hagyatott, de az 
osztozók tele részének kívánságára az árve
rés elrendelendő volt

A törvény ezen rendelete minden fil- 
desuri törvényhatóság alatt tevő s akár 
úrbéri akár szerződési vagy kiváltságos he
lyeken lakó nem nemes személtekre, azok 
örökösödési viszonyaira, söl a nemesek ke
zén lévő ingatlan lobbágyi javak iránt a 
nemesekre is egyformán kiterjedt.

Különös szabályok állottak fent a városi 
polgáii javak bari örökösödésre nézve, mik 
az egyes helyhatósági rendelethez képest kü
lönbözők voltak ugyan, de tekintve a ren 
det, ugyanazok voltak, melyek a nemesi 
vagyonban hanem a jogközösség utolsó 
tagja ősi vagyona felett is korlátlan ren
delkezési joggal bírt.

Ha az említettek közül senki sem volt,

irt módon a Csáktornyái kir. adóhivatal
nál mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

5. Vevő köteles az ingatlanokat 
terhelő és az árverés napját követőleg ese- 
déke»adokat és átruházási illetéket viselni.

6. V evő a megvett ingatlanok bir
tokába az árverés jogerőre emelkedése 
után lép, és azoknak haszna őt illeti.

7. A  vevőnek a vételi bizonyít
vány az 1881. L X . tcz. intézkedései 
értelmében csak az esetben fog kiadatni, 
ha az árverés napjától számított 15 nap 
alatt az idézett tcz. 187 §-a iutézke-
désénk megfelelő utóajáulat nem tétetik.

8. A tulajdonjognak vevő javára be
kebelezése csak a vételár és kamatainak 
teljes lefizetése utáu fog hivatalból el
rendeltetni.

9. A inennyiben vevő az árverési
feltéte'ek bármelyikének a kitűzött idő
ben eleget nem tenne, az általa megvett 
ingatlanokra az érdekelt felek bármelyi
kének kerelme következtében az 1881. 
60. tcz. 185 §-a szerint vevő vészé
lyére és költségére bánatpénzének elvesz
tése mellett újabb árverés fog elren
deltetni.

K elt Csáktornyán, 1886. évi szept. 
hó 4 napján. A Csáktornyái kir. járás- 
be óság mint telekkvi hatóság. 494  1-1 
3356 tk 85.

A r v e r é t i  h ir d e tm é n y .
A Csáktornyái kir jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, miként N o v á k Mátyás prekopai 
lakosnak 6  o I o b György vugrisineczi 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 107 
frt tóke s jár. iráuti végrehajtási ügyé 
ben a n.-kanizsai kir. törvényszék s a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területére 
levő IV . hegykerület községi 232. sz. 
tjkvb**n 431 s 556  hrsz. alatt felvett s 
718 írtra becsült ingatlanok s tartozékai

1886 évi deczember hó 27. 
napján d. e 10 órakor

magának a kir. ügyészségnek részére épség
ben lóg hagyatni* a királyi fiscus örökölt 
caduciiásban. kivévén a polgári javakat, me
lyekben a városi liscus örököli, miként az 
nyilván kitetszik az 1649. évi tcz. kezdő s 
kö>etl<ezö szavaiból: .In  faclo c.iducitatis. 
et defeelus semmis- eadem Civilates, in 
Hnliquis ipsarum. et longo usu roboratis 
Juribua conservenlur, honaque ipsarurn Civi
lig, in casu ejusmodi caducitalis et defeelus 
aeminis, non in Fiseum suae rnajeslatis 
Reginin séd in Fiscuin Civitatum devolvatitur. 
mégis kivétetvén ez alul a nemesi és egé
szen mentes házak s birtokok b-ttek légyen 
azok a városon belül vagy azon kívül an
nak halárában, melyjHvakhaa mindenkora 
királyi fiscus örökösödön.

Nem a királyi, hanem a földesúri fis- 
cus örökösödön, továbbá az <715 62. tcz. 
értelmében a jobbágyi caducitásókban, de 
adományi javakban a jogközösségben lévök 
kihalta után ha csak annak utolsó tagja 
királyi jóváhagyás mellett nem rendelkezett 
az adományi jószágról, vagy pedig adomány 
utján fiúsítás nem történt, már ismét a kir. 
kincstáruak volt örökjoga.

Igazolja exl az 1. r. 63-ik czima s t b. 
különösen pedig az 1716. 26. tcz. mely a

IV . begykerü<et község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási árou alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlauok kikiáltási árának 1 0 ° 0-át, 
vagyis 71 frt 80 kit készpénzben vagy 
az 1881 . évi 60. t ez. 42 . § ában elő
irt óvadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni, a többi feltételek a bíró
ságnál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán a kir. járásbíró
ság mint telekkvi hatóságnál 1886. évi 
szept hó 18-ik napján. 49 3  1— 1

3125- s*. tk 86. H.
A r  v e r  é t i  f e l té te le k .
Zalatnegye összesített árvatára vég

rehajtatnak D o b r á n i c s  György vég
rehajtást szenvedő elleni 124 frt 62 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében.

1. Az

1886. évi deczember hó 22-ik 
napján d. e. 10 órakor

! Felsó-Kralyovecz község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen árverés alá 
bocsáttatnak a nagy-kanizsai kir. törvény
szék (a Csáktornyái kir. járásbíróság) te
rületén lévő a felső-kralyovcczi 24. sz. 
tjkvbeu A 28. hrsz. a felvett ingatlan
ból legelő és erdő illetményből Dobra- 
nics Györgyöt illető részre 208  írtban 
a felHÓ-kralyoveczi 139, 140, 141, 142  
143, 144. sztikvben A 66üh, 1101 b,
1881b, 182ib, 315|b, 3321a, 365 a, 3851a 
4291b hrsz. alatt felvett ingatlanokra 30  
frt 71 frt, 45  frt, 36 frt. 45 frt, 30  
frt, 31 frt, 34 frt, 32  írtban ezennel 
megállapított kikiáltási álban.

2. E*en árverésen a fent körülirt 
ingatlanok kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

3. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsáráuak 10*e-át kész
pénzben, vagy az 1881 L X . tcz. 42. 
§*ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-éu 3333  
sz. a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri

rendelkezhetik mint a királyt iteisegioi 
nyeri szabad rendelkezés jótéteménye mellett *

Örökjoga támadt továbbá a király i fis- 
eusnak bizonyos bűnesetek elöfordultával is. 
még pedig úgy nemesi, mint polgári javak - 
bán de nem egyszersmind jobbágyi javak
ban is, lettek légyen különben azok adomá
ny iák. vagy nem adomá<>yiak. Kitűnik ez 
Szí. István I l ik végzeményének 35. czikkén 
kívül az I r. 13 ik c/.iméböl is, mely elég 
határozottsággal kimondja, hogy azok javai 
kik az ország közálla na ellen, s ez által a 
k rályi Felség méltósága megvetésére ma
kacsul feltámadnak s másokat is szándéko
san háborgatnak, Magyarország s/.t. koroná
jára, követ-ke/őkép a kir. fiscusra háruljanak. 
Ily értelme van az 1715. 7. tcz. 3-ik §-ának, 
továbbá az ugyanazon évi 9-ik teznek is s 
a bütlenségi eseteket tartalmazó 1723. 9-ik 
teznek stb.

Általában feléledt a kir. kincstárnak 
ezen joga a hütlem-égi lelségsértési. párlütési 
s becstelenség és jószágvesztéssel sújtott hit
szegéül es hamis esküvési bűnesetekben még 
pedig a íelsegseries és párt ülés eseteiben 
azon kegyetlen szigorral, hogy nam csak a 
bűnös hanem ennek ártatlan utódai is kény
telenek voltak a kir. fisousnak ezen nyo

rendelet 8. $ bán kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezékez letenni, 
avagy az 1881. évi L X . tcz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a biróságuál 
előlegeB elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatui.

4. Vevő köteles a vótelárt három 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés napjától számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyauazou uaptól számi
taudó 30 nap alatt, a harmadikat ugyan
azon naptól számítandó 60  nap alatt 
minden egyes vételári tész'et után az 
árverés napjától számitaudó 6*0-os ka. 
mátokká! együtt az 1881 évi december 
bó 6-án 3 9 4 2 5 1 . M. sz. alatt kelt ren
deletben előirt modoti a Csáktornyái kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál 
lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

5. Vevő köteles az ingatlanokat ter
helő és az árveréBuapját követólegesedékes 
adókat és átruházási illetéket viselni.

6. Vevő a mpgvett ingatlanok bir
tokába az árvetés jogerőre emelkedése 
után lép az azoknak haszna őt illeti

7. Vevőnek a vételi bizonyítvány 
az 1831 L X . tcz. intézkedései értelmé
ben csak az esetben fog kiadatni, ha az 
árverés napjától számított 15 nap alatt 
az idézett törvényezikk 187 §-a intéz
kedésének megfelelő utóajánlat nem tétetik.

8. A tulajdonjognak vevő javára 
bekebelezése csak a vételár és kamatai
nak teljes lefizetése után fog hivatalból 
elrendeltetni.

9. A mennyiben vevő az árverési 
feltételek bármelyikének a kitűzött idő
ben eleget nem tenne, az általa megvett 
ingatlanokra az érdekelt felek bármelyi
kének kérelme következtében az 1881. 
L X . tcz, 185. § a szeriut vevő vészé 
lyére és költségére, bánatpénzének el
vesztése mellett újabb árverés fog elren
deltetni.

K elt Csáktornyán, 1886. évi szept. 
bó 4. napján. A  Csáktornyái kir. já rá s- 
bíróság mint telekkvi hatóság. 495  1-1

monda : „hogy a felaegsértési bűnben a ja
vaknak elvesztése csak a tettest illető részre 
szőrit tessék. •* Ezen időtől fogva azután a: 
ártatlan gyermekek és az osztályos atyafiak 
uz osztatlan javakból kikapták aránylagos 
illetményeiket, épségben hagyatván a hit- 
vestársi és hajadoni jogok is.

E helyen meg kell jegyezni azonban azt, 
hogy a virtuális jogok még a szigorú törvény 
érvényben léte alatt sem képezték háram- 
iasnak tárgyát.

Ugyancsak a kir.tiscus örökösödön polgári 
javakban is a jelzett bűnök esetében, mén 
III. Ferdinánd 2- rendeletének b"-ik czikke 
rendeli,hogy „akik szab. kir. s más városok 
területén örökségeket birván, bármi esetben, 
felségsértési, vagy hűtlensegi bűnbe esnek- 
akkor azok örökségei, mint egyéb bűnbe 
esők birtokai, nem a városra, hanem a kir. 
ügyészsépr* tettleg hárulandóknak és kir. 
adományozás áléi tartozóknak ismertetnek. 
Ezt megerÖBÍti az lű49-ik lö. tcz. midőn 
l -sö §-ában kimondja, hogy „hanem bár
mely polgárok hütlenségi bűne folytán a 
múlt országgyűlésnek 1617. évi 87-ik czikk 
megtart assék.'

(Veg« k év .)
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