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Y. Avtoíyam Csáktornya, 1888. június 10-én 24 szám.

SzerkC32tö iégi iroda
Főtér Sxt.-Foreueziek háza, eme
let, balra. Szerkesztővel érte- 
kezűi leltet mindennap 11 és 12 
óra között. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden közle
mény M argitai J ó z se f  szer

kezetit nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Fmhel Fülóp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyilttcrek és hirdetések.

Hirdetések- jutányosán számíttatnak

MAGYAR és HORV.ÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ h Ú I O e U N I  H E T 1U P.
M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A Z Muraközi tiszti Önsegélyző szövet h zy tu, a „Csáktornyái takar ék pénztár “, >» „Muraközt ta%arékpénztá<-" az 
nAlsó-Muralc4*i-Takarékpénztáru és , Önsegélyző-szövetkezet* s a Muraköz-hegyvidéki közművelődési . Önképző

kör* hivatalos közlönye.

E lőfizetési árak:

Egész évre . . . . 4 firt
Fél évre . . . .  I f r i  
Fegyed évre . . .  1 fH 

Egyes szám 10 hr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Krkstein B. hird Írod. Bécsben: 
Sckalek H„ D u k e s  M . Opp#Hk A , 
Daube G. L. éR társánál és Herndl 

Brunben: Stern M.

Nyilttér petitsora 14 hr.

A C s á k to r n y á i  k é p e z d e  é p ü le té n e k  

•-< / - ’iijjH tk ő le té le le .

Csáktornyán, a haza határán nagy fon
tossággal bíró áHami tanitóképezde új épü 
leiének alapköve e hé 7-én megható ünne 
pélylyel tétetett le Jelen voltak : Svastits 
Btnő Zalavármegye főispánja gróf Festetics 
Jenő, dr. Ruzsicska Kálmán kir tanfel 
ügyelő, Oáktornya város képviselő testű 
lete, a helybeli királyi én megyei hivatalok 
a kath és izr. hitközség képvise ói, az ura 
daFm tisztikara a képezde igazgatótanácsa 
és tanári kara a polgári és elemi iskola 
s a vidék ,öbb tantestületének, nemkülönben 
több jótékony egylet képviselői és nagy 
számú közönség.

Az ünnepélyt az építkezésnek nemzeti 
lobogókk 1 sürtlen feldíszített helyén a ké- 
pezde növendékeinek énekkara nyitotta 
meg a Nemzeti imával. Erre Svastits Benő 
Zalavármegye főispánja feszült érdeklődés 
közt a következő nagyhatású beszédet 
mondotta:

Azon épület, melynek most alapkövét tesz 
szűk le, a népnevelés szent ügyének l««z emelve 
és azon intézet, mely az ez alapon és e czólra 
emelendő épületben nyer elhelyezést kópezdéje 
lesz a  népnevelés közvetlen közegeinek — a ta 
nítóknak, kiknek magasztos hivatása az. hogy 
meggyujtsák és élesszék az érte'em  világát, — 
hogy elvessék és gytlmölesö/ésre (akasszák az 
erkölcsileg nem esítő művelődés magvát a népis
kolákban. ö k  — a tanítók vannak hivatva oda 
adó buzgalmukkal eszközölni azt, hogy a népis
kolák igazi szentélyét képezzék a népneveié? sze 
rencsés e lh a lad ásán ak  melyből a gyermekek 
mint a Haza öntudatos kis polgárai a helyes 
irányú esitölcsi é? értelmi fejlődés teltételeivel 
elkészültén lépjenek ki mindazon pályákra, me. 
lyeket a* emberi rendeltetés szerint a földi sors 
víjsin meghaladni kell, de áldásos sikerrel csak 
akkor haladhatunk meg ha bizios kalauzként 
ve/érli lépteinket és tetteinket az értelem világa 
és az erkölcsnek nemesi ö-le emelő malasztja

Mind ennek megcz.áfo h itlan valóságát és 
nagy horderejű fontosságát eléggé nyilván tanú 
sitja azon magas kormányi gondoskodás, mely 
által a lanitóképezde itten Csáktornyán tényleg 
megnyiualoil, még mielőtt saját helyisége felépít
hető volt ; és most, midőn a képezde épületét 
alapozzuk lehetetlen hogy örÖcnteljes megnyug 
vásunkat fel ne költse annak tudata, hogy e/.en 
most alapozott és a szükséghez képed nagyob- 
bitandö épület betetőzésének egy olyan állami 
intézmény nyer itten végleg állandósított létezési, 
mely első sorban és közben Muraköz honszereló 
lakosságának szellemi és erkölcsi felvirágoztatá
sát birja tüzetes o ó jául S ha ezért mély hálánk 
illeti meg országunk köxoktató . ügyének legtöbb 
intézőiét és utá.ina azon férfiút, ki a kormányi 
gondoskodás megtestesítője volt, inas részről 
ugyanabban kell — hogy elégtételei találja 
meg Csáktornya város is elismerést érdemlő ha 
zalias hozzájárulásáért.

Midőn tehát lelkem mélyéből óhajtom, 
hogy az it t  emelendő épületnek most lerakott 
alapjai századokra legyenek rakva és az abban 
elhelyezendő képezde boldog és szerencsés száza
dokon keresztül szo'gálja á ’dásos sikerrel a nép
neveié? szent ügyét, s hogy szeretett H azánknak

; ezen határvonalán — hol még ma is á llan ak  
az ősi harczi dicsőségnek bástya falai, jövőre a 

. többi tanintézetekké' kapcsolatosan ezen kepez- 
déböl is átplántált és dúsan tenyésző népnevelés 
képezze megvivhatian védvét Muraköz hazafias
ságának és boldog felvirulásának : midőn továbbá 

I óhajtom , hiszem és remélem, hogy Csáktornya 
városa és ann ik  honszerető polgársága haza 
Másságának erkölcsi kötelekébe tűzi a benső 
érdeklődést es meleg résztvéiet ;• kebelebe tele
pi tett ezen intézet iránt és amidőn hazaiiui 

1 bizalommal kerem ezen intézet kegyes pártfogását 
! oly dicső ősök méltó utódától, kik a t lazáért és 
| közjóért tenni és áldozni mindig készek voltak 
| és akiknek magas örökjében uta gróf ur ő mél
tóságát tisztelni és jelen ünnepélyünk díszét 
emelő szives megjelenésének örvendhetni szeren 
csések vagyunk és végre midőn elvárnunk kell, 
hogy a képezde érdemes igazgatója és tanárkara 
nem csupán szakegyéui odaadásukkal hanem az 
igazi magyar hazafiasság becsületességével és 
lelkiismeretességével tö tondik bo hivatásukat és 
felelnek meg < zen reájuk bízott intézet iránt 
vállalt kötelmeiknek :a  Mindenható áldását kórve 
teljesítem az alapkő letételéi, mély hódolattal 
Felséges urunk, apostoli k o frn ás  királyunk d i
csőségére és Muraköz nép n ev ed én ek  üdvére !

Az éljenek lecsillapultával dr. Ruzsicska 
Kálmán. Zalavármegye kir. tanfelügyelője 
tarrá nagy tetszést keltő következő be
szédét :

Pályám nak egyik legbecsesebb ju talm át ve
szem e szép és meghaló percében, am időn mint 
e megye népoktatásának őre és vezetője, kifejezést 
adhatok a mai nap ünnepével összetört lel sem 
örömének s boldogságának !

Igen ! ünnepnek nevezem e napot, mert az 
alapkövet ezen épület sarkába illesztő kalapácsnak 
Ütése visszhangzik ne nc.sak a mi sziveinkben, 
de visszhangzik Zala varmegy ében és az egész 
hazában !

Visszhangzik a mi sziveinkben, hisz együtt 
ápoltuk rem élve és epedve az eszmét, mely ma 
valósulAst n y e r

Visszhangzik Z.ilavármegryében, mert tnü* 
vetődésének súlypontja e< órában ide nehezedik 
Csáktornyára

Visszhangzik az egész hazában,meri e falak 
élő bizonyságai lesznek a magyar népoktatás 
ügy nemes ideáÜsm usának, mely idegen ajkú  
polgártársainkat minden kényszer nélkül, anya
nyelvűk hántatlanságával s a testvéri szeretet 
melegével hódítja el a magyar érzéseknek és a 
magyar kultúrának.

Most, e tontos históriai perezben. itt az 
éda.s haza határán lehetne-e szivemnek hőbb 
óhajtása, minthogy engedte a mindenható Isten, 
hogy ezen épület legyen Csáktornya lelkes váro
sának disze, legyen Muraköz áldása; legyen a 
magyar szent-korona testvérnépeinek összeta rtá
sában, nagyságában és boldogságában örömet 
lelő mind n igaz hazafinak büszkesége

Szolgáljon végül minden benne nevelendő 
lan itónak buzdításul arra, hogy Muraköznek ne 
csak népoktatása, de népoktatásának nemsokára 
fényes tö rtén e te  is legyen.

Most pedig kérem a iné yen tisztelt közonse 
got — kívánják velem  egyii't tiszta szívből, hogy 
a mindenható Isten azon férfiút, k i e vidék nép 
oktatásának szerves fejlesslesén atyai gondosko
dásának meleg odaadásával * szeretetteljes é r 
deklődéssel csiigg, — nagymélfóságu Treforl 
Á goston vallás és közoktatásügyi minisler úr 
ő Excellentiájái e hazának bármely nemzettől 
méltán irigyelt büszkeségét, mindnyájunk végtelen 
örömére, soká és boldogságban éltesse !

\  legmelegebben fogadott b?széd után 
■\ növendékek énekkara a Nemzeti Hynonust, 
a közönséggel együtt elénekelvén Szele 
Ignácz ez kanonok és felső muraközt es
peres az alajjkó inegszente'ése előtt melegen 
emlékezett meg a vallás erkölcsi nevelés 
fontosságától, nem külöuben az állami és 
egyházi hatóságok egyetértő működésének 
hazafias és társadalmi jelentőségéről Erre 
az alapkő okmányának letétele követke 
zelt, amelynek szövege a következő:

„Ezen épület a magyar tanítóképzés 
ciélj fiira egyezer nyolczszfiz nyolczvan- 
nyolczadik évben építtetett

Építtette a magyar kir á'lam költségén 
a m kir vallás- és közoktatásügyi minis- 
terium Csáktornya városának a m kir. 
állami tanitóképezde czéljaira felajánlott
12 holdnyi belsőségen s ugyancsak Csák 
tornya városának az építési költségekhez 
30 éven át fizetendő 1000 forinttal való 
hozzájárulásával.

Az építés évében Magyarország dicső
ségesen uralkodó királya: Első Ferencz 
József. A trónörökös’ Rudolf főherczeg.

Ministerelnök : Tisza Kálmán, vallás- és 
közoktatásügyi minister : Treíort Ágoston. 
Zalavármegye főispánja ; Svastits Benő, al
ispán k : Csertáu Kárul v A Csáktornyái ura
dalom birtoko-a : gróf Festetics Jenő. A 
Csáktornyái járás főszolgabirája: Vrancsits 
Károly, szolgabirája : Bölcs Sándor Csák 
tornya város bírája Pruszátz Alajos, he
lyettes b írája: Megla István, jegyzője : 
Grész László, jénzlárnoka: Deák József 
közgyámja; Bencsfik Ferencz orvosa: dr. 
i*chwarcz Albert Tanácsosok: Bernyák 
Ferencz Benedikt Ede, Neumann J ó 
zsef, Toplek István Az állami ké
pezde igazgató tanácsának elnöke; dr. 
Ruzsicska Kálmán, Zalavármegye kir tan- 
felügyelője Igazgató tanácsosok : Szakonyi 
Z9Ígmond. Ziegler Kálmán dr Krasovec* 
Ignácz, fiUperszbek József, .Szabó Imre. 
Pec8orntk János, Zakál Henrik Az áll ké 
pezde igazgatója : Samu József Tanárok ; 
Jaskó Károly, Margi ai József, Belányi Ti 
vadar, Újvári Mihály, Gaal Jmre A ké* 
pezdei gyakorló iskola tanítója: Grézlo 
Jenő. Hitoktatók: Varga Vitus Schwarz 
Jakab Építőmester • Morandmi Bálint. (A 
város és az intézet pecsétje)

Az alapkő okmányának és emléktár
gyainak elhelyezése után kezdetét vePe az 
egyházi szertartás. Ezután a jelen volt ha
tó s á g o k  és  egyletek képviselőt elrnondatok 
kíséretében a szokásos kalapácsütéseket 
végezték. A nemes egyszerűségében is sziv- 
reható ünnepély színhelyéről a közönség ze
neszó és mozsarak dörgése mellett távozott. 
Az ünnepély alkalmából úgy Trefort Ágos
ton közoktatási ministerhez, valamint dr, 
Berzeviczy Albert és Gönczy Pál államtit
károkhoz üdvözlő táviratok küldettek.





a növendékek nevében nyomban megkö
szönte ; ugyanis a testület tisztelegvén ő 
nagyságánál, Margitai József tanár tolmá
csolta a tanári testület és a növendékek 
érzelmeit

— (£rtesités. Az alsó lendvai po gári
fiúiskolában a jelen tanévet bezáró nyilvá 
nos vizsgálatok folyó hó 18 tói 23 ig bezá
rólag tartatnak meg, 24 én délelőtt 9 óra 
kor pedig a tanév ünnepélyes bezárása 
fog megtörténni. Úgy a nyíl ános vizsgá
latokra, mint a zárünnepélyre a t ez 
szülőket, tnnügybarátokat s általában az 
érdeklődő közönséget szívesen látja és tisz
telettel meghívja Alsó Lendván, 1888. jú 
nius 10. Az igazgatóság

Köszönetnyilvánítás A muraközi 
takarékpénztár részvénytársaság folyó évi 
február hó 18 án 15, és a Csáktornyái ta
karékpénztár ré<zvénytársulat pedig már- 
czius hó 18 án 30 irtot volt kegyes a 
helybeli jólékonyczélu nőegyletnek aján
dékozni. Fogadják a feunt nevezett két in
tézetnek úgy a t igazgatóságai, mint az egyes 
t. tagjai a nyilvánosság terén is a nőegylet 
leghálásabb köszönetét Csáktornya 1888. 
jun 8 Jeney Gusztáv egyleti titkár

— íÁ th e ly ezé s  Hetényi Imre Csáktor
nyái kir adóhivatali tiszt a kapuvári kir 
adóhivatalhoz helye letett át. Heh éhe Csák
tornyára adótisztnek Medzaraczky Pál alsó 
kubini kir adóhivatali gyakornok nevezte
tett ki

— A muraközi tanítókor e hó 7-én 
Kottoriban közgyűlést tartolt Jelenvolt 
Molnár Elek tiszteletbeli elnök, több vendég 
és a tanítókor >zámos tagja A sikerült 
gyűlésről lapunk övő számának tanügyi 
rovatában hozunk kimerítő tudósítást

— A racz kanizsai szegénysorsu ta
nulók javára e hó 3 án rendezett tavaszi 
mulatságot igen sikerültnek írja levelezőnk 
Számosán voltak jelen a közel vidékről 
Murán túlról és Slayerből A táncz reggelig 
tar'olt. A részletes tudósítás későn érkéz 
vén. azt lapunk jövő szamára voltunk 
kénytelenek hagyni.

— lég esett e hó 5-én Muraköz 
felső vidékének több részén. Legtöbb kárt 
tett a szelniczei hegyekben

— Az országos m kir. zene- és szín- 
művészeti akadémia zenészeti osztályában 
az 1888 89-iki tanév kezdetével, azaz szép 
tember hó első napjaiban a zongora hegedű 
és gordonka főtanszakoknál előkészítő ősz 
tá'yok szerveztetnek Thomán István (zon 
gora) Eldering hrám (hegedű) és Kosé 
Ede (gordonka) urak vezetése mellett, a 
zongoránál 2 , a hegedűnél és gordonkánál 
3 _ 3 éves tanfolyammal. Az előkészítő osz
tályok növendékei a zene elmélet elemeiben 
is nyernek oktatást Mind n jelentkező nő 
vendék egyszer s mindenkorra 5 írt felvé 
teli-, továbbá évenként 1 fit, beiratási és 
50 írt tandíjat, fizet. A tandíj két egyenlő 
részletben fizetendő, u. m a felvétel nap 
ján és február hó 1 én. A tanórák a közép
iskola oktatási ideiének tekintetbe vételével 
fognak megállapíthatni bővebb értesítést az 
orsz m k- zene és szinmíL észeti aka
démia igazgatóságánál nyerhetni Budapes 
ten Andrássy ut 67. sz alatt,

— Hegyvidéki csendélet- M hó 29-én 
alkonyatkor több szőlőkapás haladt Szlane 
tineczről hazai lé Útközben elérték Novák 
Farkas 23 éves, dragoszlaveczi csendes ter
mészetű fi.ital fö’dinivelőt s a nélkül hogy 
egy szót is szóltak volna hozzá, vagy hogy 
ő az ellenségeskedésre okol szolgáltatott 
volna: Pivecz Péter sztanetineczi lakos 
kapája nyelével bal karját oly erővel ütötte

meg, hogy az ketté törött s midőn a sze
rencsétlen fájdalmában a földre lerogyott, 
az oda érkezett Nikolics József és Lukman 
Ferencz kapásak a *öld«n is ütötték s ver 
ték és a helyszínén hagyták, amig isme
rősei megtalálták s hazavezették A szeren 
csétlen a kapo ll ütések következtében élet- 
veszélyesen beteg. Az ügy a bíróság előtt 
van.

— A  o s a f tU to rn y rt v á ro s a i képviselő 
testület választása és újjászervezése f. hó 5 én 
eszközöltetett. V irilisták: í. Gróf Festetics Jenő,
2. Csáktornyái takarékpénztár részvénytársaság.
3. ilirschm a"n S. c/.eg, 4 S/eni-Ferencz-rendi 
zárda, 5. Pnlay Zsigmond, 6. dr. Krasovetz I.,
7. Rosenherg L , 8. Déli vasúttársaság. ü. Neumann 
Mór, 10. Csakathurner-G raner ezég, I I .  S/.akonyi 
Zs., 12. Nnssy M , 13 Hochsinger S , 14 Zakál 
H . 15. Zozoly M iria, I Wo! ák K , 17. Neu
mann Miksa, 18. S/.y Sándorné, 19. Morandini 
B., 20. Szeivert. A. Póttagok : Peesomik J ., 
W etiendorter. FDcher II örökösei Neuwirth 
Mór, Benedikt E. Kisorsoltatott 10 tag megma
radtak 3 é v re : Novák Fér., Molnár E.. Vabecz 
J  , Szilágyi Gy., Ziegier K , Dobsa M., Czvetko- 
vics A., Dehits J.. Segovits J ., Baumhak F . Le
szavazott 64 választó. M egválasztattak városi 
képviselőknek : Tódor J , Petrils Ign. Toplek J., 
Preiueez M , H irschm ann S., Schu eg J., Zdelár 
1 , Báron L , Mikácz .7., Nursy M Póttagok : 
Alszeghy. Kelemen, Czvet'ovics Vincze, Zajec 
Bálint, Mohárién Pál.

A Csáktornyái tűzoltók e hó 3-án 
tartották meg a „Fehér Galamb" kerti 
helyiségében tavaszi mulatságukat, meiy 
általában sik rültnek mondható A táncz- 
helyiség csinosan fel volt díszítve SórOssy 
Lász'óné zászlóanyát megérk* zésekor mo- 
zsárlövéssel és éljenzéssel fogadta a tűzöl 
tóság. Alkonyat előtt magas-ugrással, bo 
hókás játékokkal sál. mulattatták a közön
séget,. Este kitünően sikerült tűzijáték ren
dezted tt. Az érdem Czvetkovit* An al al 
>arancsnoké akit az elismerés méltán meg

illet, A mu at,ságból 55 forint folyt be ; 
még pedig 44  forint 10 kr belépti dijak
ból és 10 frt 90 kr. felülfizetésekből. A 
felülfizetők neveit itt közöljük, akiknek a 
tűzoltó egyle* nevében hálás köszönetét
mond 1) ák József pénztárnok Felülfizet, 
tek : Fischer Miska 50 kr, Grész Alajos 
1 f t 70 kr, Kobn Vilmos 20  kr, Knorczer 
Károly 40 kr, Müller János 20  kr, Mayder 
Berná* 20 ki dr Krásovecz Ignácz hO 
kr, dr Neumann 20 kr. Pollák Gyula 20 
kr, Neumann Samu 20 kr. Pollák llernát 
20 kr. Pollák Móricz 20 ki Probszt Fe
rencz 20  kr Sárossy László 5 frt dr. 
Scliwarcz Albert 50 kr, Weiss Miksa 20 
krt.

A vizi-szt-györgyi utón a napok
ban egy szürke kögönyegnek a csuklyáját 
találták meg Aki elveszítette, )elentkezzék 
lapunk szerkesztőségében.

__ p o s t a  Az uj tranco rendszer a közön
ségre azt a kellemetlen kötelezettséget rója, hogy 
magának kell a tranco díjtételeket kiszámítani, 
ami legtöbb esetben úgy sikerül, hogy a feladó 
vagy többet, vagy kevesebbet ragaszi rá helye 
gekben a szállító- vagy penzes'evélre. Ez termé- 
ssetesen mindkét esetben ke lemetlen a teladóra 
nézve. Ennek elkerülésére jelenik meg legköze 
lebb egy díjtáblázat, mely az egész dpazást oly 
egyszerűségre redukálja, hogy bárki, legyen az a 
laikusok között is a íeg aikm abb, egy tekintettel 
feltalálhatja bármily értékű és súlyú küldem ény 
diját minden dijíokban. Előlege* megrendeléseket 
elfogad Kovács Ferencz posta es távirdatiszt 
N ag y k a n iz sá n ; a mű m gjelenése után pedig 
megrendelhető minden postahivatalnál vagy 
könyvkereskedésben. Ara a körülbelül 7000 
írancotóteU magába foglaló táblázatnak 30 kr.«

__ JtjuHi'iyri g v e r m ö k l u p .  Dolitiay (»yula 
• H a s z n o s  M u l a t t a t ó *  czimü ifjúsági 
gyermeklap á ..ak  utóbbi füzetei beküldetteK szer
kesztőségünkhöz. E  lap uiár .5  év őta áll fenn 
pompás közleményeiben szép kepeiben a serdülő 

!fiuk és lányok egyaránt öröm üket találhatják.

Melegen ajánljuk. Megjelenik szép, díszes kiálli 
tanban, havonkint kétszer. Előfizetési ára : n e 
gyedévre I frt.

— I f j t i  l á n y o k n a k .  Dolinay G yula m á
sik vállalatát a » L á n y o k  l a p j á t *  is vet
tük. Fiatal lányok szám ára van szerkesztve s 
már 14 éve, hogy teljesiti szép feladatát. Számos 
jeles Írónő támogatja Megjelenik havonkint k é t
szer Ajánljuk a müveit szülőknek. Előfizetési 
á r a : negyedévre 1 frt. Kiadóhivatal Budapesten, 
K ecskeméti-ulcza 13 sz.

— n j g y ó g y h e l y  A l s < V A u s z 
t r i á b a n .  A gyógy- és fürdő idény kezdete arra  
indít bennünket hogy a közönség figyelmét a 
Hainfeld mellett újonnan keletkezett »Sal*bad- 
KleinzeM* nevű gyógyhelyre felhívjuk. Tulajdon - 
képen »kis Carlsbadnak* kellene . evezni e gyógy
helyet, tekintettel az ott található gyógyforrásokra, 
melyeknek hatása egyenlő a karlsbadi marién 
hadi és tranzensbadiakéval, vöt azokat speciális 
kóralnkok tekintetében még fölül is múlja. Ezen 
kivül még az az előnye is van e fürdőnek, hog\ 
nagyon közel fekszik Becshez árai minden tekin 
tét ben rendkivü mérsékelte *, úgy hogy az ott
való tartózkodás fölötte olcsó. Salzerbad-Kleinzell 
mindennel hir, amivel egy modern gyógyhelynek 
bírnia keli. Ozondus enyhe levegővel- kitűnő és 
kényelmes lakásokkal az oltani gyönyörű nya- 
ra lókbm  finom étteremmel, mely az azelőtt 
Bécsben elsőrangú szakács hírében állott M a y  
E d e  s/erb  királyi szakáé* vezetése a la tt áll, 
továbbá közel fekvő fenyvessel, gyönyörű árnyas 
ligetekkel és sétautakkal, kiránduló helyekkel, 
uszodával, egész +20“ R ás vány vízfürdő vei, me
legvíz és kádfürdőkkel. Szóval mindenről gon
doskodva von, amit a fürdő egészséges és beteg 
látogatója csak kívánhat, meiy utóbbiak még a 
folyton jelenlevő türdöorvos tanácsát is jgénybe  
vehetik. Nem szenved kétséget, hogy Salzerbad- 
Kleinzell rövid idő alatt a legkeresettebb gyógy
helyek egyike lesz. A közelebbi felvilágosítást 
őhajtók azt szívesen megkapják, ha a fürdőkeze- 
löséghez (W áhring Becs mellett, Zimmermann 
gasse 10) fordulnak, hol a fürdővel behatóbban 
foglalkozó prospektusokat is kaphatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ
M A K G I T A . 1  J Ó Z S E F

A Csáktornyái köxsági népiskolánál
egy r ndes

tanítói állomásra pályázat
nyit tá tik  Évi fizetése az ideiglenesen 
megválasztandó nőtlen tanítónak 500 frt és 
75  írt lakbér, a nősnek 150 frt lakbér. 
Véglegesítés után a fizetés 600 irtot teend.

Tannyelv m agyar, de a horvát és né
met nyelv ismerete megkívántatok.

A kellően felszerelt folyamodványok

t. évi junius h ó  30-iff
a Csáktornyái községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők

Csáktornya 1838-ik évi június hó
5-én.

(P H) i s k o l a s z é k -
6 9 6  1 —  1

Tiszteletteljesen hozom a nagyérdemű 
közönségnek tudomására, miszerint f. lió 
elsején nővéremtől, öiv ]$lisz g ir o ly n é tó l a

kéménytisztitó-üzletet
átvettem — Amidőn ezt a t közönségnek

i tudomására hozom, felkérem, miszerint 
bárminemű, az üzletet illető megkeresést, 
panaszt, felszólalást, fizetést sat. kizárólag 
nálam szíveskedjék eszközölni.

C sá kto rn ya . 1888 jun 1 .
Tisztelettel

i D itr ich  8 , k.
I kémény tisititó-mester.



TECAJ V VU CAKOVCU 10. JUNIUÖA, 1888 BROJ 24.

l ' r e d u l é k M  p U a r n i i  :
Glavr.i pij.c, frateraka hiia, léao 
na kondiKnaciJi. — S urednikntn 
■óéi ja svaki dán govoriti mád 
H i 18 vurom. — Sva poéiljka 
tiéuce ae tadrlaja novinah, naj 
•e poAíljaju na ima M argital 
J o z e fa  aaadnika ru Úakovaa 

I a i a te l j a U a i
Knjitara PiKhel Filipova kan aa 

prtdjjUl* i obcnane poliljaja.
, . , na horvatskom í magiarskom jeziku izlazeéi draitveni znanstveni i povuöljivi üst za púk. 

______ l i lá it  evaki tijeden Jedenkrat i to : vu svakn nedelju,_________
Sluibtnt glasntk „Medjimurskitgapodpomn̂  ju t Si'iovniJkoga druitva HCakoveike iparkasse*, „Medjimurskc sparkasseu,

i . - iagajui.ga druitva* „ Gornjo-Medjitnurskoga kultumcga druitva“

r r v d p l a t n a  c c n a  J e t

Na ctlo U t ó .....................i f r t
Na pol l e t a .....................2 f r t
Na ietvert Itta . . , , 1 f r t

Pojedini broji koitaju 10 kr.

Obxnana se polug pofodba i fal 
raéuuaju.

Povanje svilcov.
(D*«e.)

íz jajec uajrajái se cn i i najnavadneáe 
▼u jutro pojavljaju ili Ie2 u. Vezda véé mo 
ramo malo lietja na pripravi imeti, da oiladi 
érveki nikaj uebudu gladovali.

Kada só érveki Da üstje splazdi, da 
poömu jesti, onda je skupa s Üstjem na öisti 
papír premestiti moramo.

One érve, koji sa se prvi dán izlegli, 
moramo na jeden, te isti papir spomesti a 
na papir napisati dán njibovoga poroda.

One, koji su se drugi dán izlegli, de 
Demo na drogi papir i opet napiáemo dau 
poroda i to tak dalje delamo 3 i 4 dana. 
Osobito se mora paziti, da se kukci prvi dán 
izleteni nigdar uepomeáaju s onimi, koji su 
potlaro na svet doáli, od svakoga dana porod 
mora na posebnom svojem papira nameáően 
bit', ar na jeden dán izleieni budu vu isto 
vreme zaspali i vu isto se vrjmebudu zapreli.

3. Rekli smo, da se vo lii/i, v kojoj 
hcéemo svilce odgajati ako je nepopodjena, 
inoraju rogoive prestreti K tomu, da je 
glavna stvar, na bude vu toj hi2i ili komor i 
naveke jednakt zrak éisti temperirani Kada 
öblöké odpiramo i zragimo, onda je dobro 
ua nje reöetke postaviti, da komari i druge 
muiice, kak takaj jaki veter nuter dojti ne- 
more. Pred vrata dobro je plabtn obeaiti. Ako 
su majuőki dnevi, veéeri i jntra prehladnn, 
da se kuriti mora, onda se vrata kroz nőé 
zapreti moraju, da toplina peéi preuaglo na 
kokce delovala nebude, raetne se pred peé 
zid napravljen od deskah. Dobro öuvaj svi- 
lene gusenice od kokoáih, racab, raiéov, maék ah 
i pavukov, kak takaj mravljah. Proti uarav- 
Ijam se okolo nogah itelafe, na kojem su 
sviici, posiplje pepel.

4. Ilranjenje. Treba najpreli zuati, da 
je svakomu slobodno üstje brati za svilce iz 
Onih malinah, kője su kraj putov na orsaé* 
kom, varrni gjinskom ili gde god na obőiu- 
skom funduáu sadjene. Ako bi vu tóm áto 
god paéil, a ti ga prijavi dotiénornu nad 
zirateljstvu ili obéinskomn poglavarstvu. Nu 
paziti mora svaki, da malinovomu drevju 
ntéée nebude svr2 t trgal. Svakoga takvoga 
nezduénoga kvaritelja treba je oblasti prija- 
viti, a ona ga bude zato oitro kafitigovala 
Strogo je prepovedano svr2 i s bakii dőli 
vleói tér je séebati, zato svaki gojitelj svil
cov mora soboin imati lojtncu, s pomoéju 
öve mora pazljivo üstje brati, ar drugaft i 
on kafttigu na se vleée. Pri hranjenu osobito 
se pazi na sledeéa: Liuje za hranu svilcov 
nesme biti mokro ili rosnaío, ako je pra*no 
onda se prah mora pred podavaojem dobro 
dőli otepsti. Da sigurne*e zadobiuio subo 
Üstje, zato moremo ga jeden dán napre 
brati i lepő po rogoívi ili öistom podu rez- 
prostreti i na dán parput natepsti. Na po- 
brano Üstje nesmiju psi ili maéke lééi se,

ako smo gi vu 2 akle brali, onda se iákéi 
taki sprazni, da üstje nevehuu ili se nevufige

Dók se svilena gusenica drugoé nesleée, 
nesme se s drugim, kak h rezanim Üstjem 
hrauiti ! List je re2 e se ba$ tak, kak smo 
navadui rezati rezance za juhu íz testa. No2 
mora biti é.st. LLrani se najuspefineöe svaku 
drugu vuru a da jim se samo toliko üst ja,
koliko one za dve vure potroáiti moreju. 
Kada su to pojele, on la se opet iinovié hrane

Gusenice svilne jako su potrtne i ako 
jim preinalo jesti dajemo, onda jako po naloro 
rastu, isto tak jim i zóna na-kodi, a moréja 
pri tóm i poginuti. Usuprot tomu, ako je 
dobro hrauimo, za frifiki zrak i potrebitu to- 
pliuu se skrbimo, onda nam budu gusenice 
brie rasle, predi se budi: zaprele i celo od- 
branjenje bude inenje vremena t raj a lo

Ako je samo 3 — 4 pút na dau hraui no 
tér jim vide najedenpjt podajemo, onda si 
hranu ponesna e, uazadnje i <m\ ponesnaienu 
hranu ^ojedu a od tóga navadno zbetiiaj i i 
pogiou.

Ako su svileue gusenice véé érez drugo 
spanje prefile, onda j h je uajbolje ua dobro 
zrséno nahi2je prtnesti, aatii2 |e mora biti 
dobro pokrito, to se samo po sebi razumeva 
V nőéi, ako j« hladno, dobioje i od nahi2ja 
öblöké spozapreti. Potlam diugoga apadja 
móéi je svileue gusenice i s celim lietjem 
hrauiti

Dalje (Ijedi.Nekaj iz pravic orsapra.
Obavljanje sjedinjenih poslov. Delegaci e.

Sjedinjeni posli rned Magiarskom i Aus- 
trijom uprav zato jer su sjedinjeui, neshadaju 
pod vladu j« dne ili druge strauke sjedin enili 
orsagah. Z i  obavljanje ovih poslov postavljen 
je posebni skupni ministerium. Skupni mi
ni stri nesmeju niti nemreju se paéati vu posle 
jednoga ili drugog* orsagn, i nasuprot, nisu 
skupni minstri odgovoruost du2 ai niti ina 
gjarskomu orsaőkomu opr&viiéu, niti amtiij- 
8koi vladi. Za táj posel je opet postavliena 
tak zvana delcgacija, koja pazi na skupne 
mini st? e i njihovo delo van je.

Magjarski orgig i Austrija imaju jedna- 
ko pravo ua skupne posle, to jest, niti jeden 
orsag néma vu skupuib poslih vek u jaKOst 
kak drugi. Zir&di ovo jelnakosti, kak magj 
orsaéko spiavi^ée tak i austrijsko izbere si 
8tanoviti broj ljudih izmed zastupnikov. Broj 
ovih uesme biti od jedue stranke vékái od 
60 niti menjái od 4 ).« a to su de'egtcije 
Pri n»s izbereju za delegaciju 40 iz orsaé- 
kog spravifiéa doluje hÍ2e a 2 0  iz gornje 
h'2e Ovc delegacije obitojiju tak dugó 
kak i orsaéko gprav áée. Ako se novo or- 
sai ko spraviáée skup zezove, onda se i nőve 
delegacije izbereju

Öve orsaéke delegacije zezove Nj. Ve-

licanstvo skopa vu stanovito vreme, jeden- 
put vu Budimpeátu, drugi pút vu Béé 8 vaka 
delegacija t. j. magjarska i aostrijska na 
poseb dri'.ja sednicu. Vu svakoj sednici od- 
luéuje se po glasuvanju. Ako kaj jedua de
legacija odluéi, to onda pismeuo najavi dru- 
goj delegaciji, i ako se odmah nemreju slo- 
2 iti, onda se opet nastojija pismeno naravnati. 
Ako pák se ovak prav nemreju naravnati, 
onda dr2 'iu skupnu seduicu, ali samo za gla- 
suvanje. Vu takovoj sedn'ci mora biti jedn&ki 
broj őlanov od jedne i od druge 3trankc. 
Ako bi od jedne delegacije uekoliko élanov 
találó, onda mora i druga delegacija isto tu- 
liko élanov vun spustiti.

Magjarske delegacije slu2 beui jezik je ma 
gjarski, a austrijske delegac je pák uemaéki 
j**ik. Íz povesti magjarske-

Poslje zauzetja Budima, navaljivali su 
turcini na druge magjaiske varaáe i tvidjave, 
ali nisu bili svigdi tak areéni kak pri Budimu.

Eger grada branil je Dobó István proti 
150 jezer Abmedovim i Bliovim soldatom. 
Kada je Ahmed porué'l vu grad, da bi 
Dobó prédái grada, Dobó je turske poslanike 
dal h lanci skapéiti i rekel je : smrt onomu 
koj bi se podstupil tu írnom se predati.

Za usem dni je varaá zgorel i svi sta- 
no v ni ki vuáli su vu grad. Dobó se je s dve 
jezere ljuiih branil. Zaltay, Mecskey, Figedy 
Bomemiszszi, Pethó i drugi au se vite2 ki 
pouaddi Nizaduje su probaü turöini s ve 
likum silóm navalitl na grad.

Mtgjari su se brabro bramli, iene i 
devojke su ua p o m o é priskoéile, i 
pufléale su ognja, kamenje i vreloga kropa su 
vlevale na gluve turéinom, koji su ítéli po 
ndu gon eplaziti. Vnoge lene su pri jele 
sablje vu ruke i porivavale su dőli one t »r- 
éine, koj: su na zid splazili, nazido^e su ta r
éiul srainotno morali pobeöi od Eger g r a d a

Ali uije bil tak srefteu Szoudy György 
koj je Drégely grada branil. Proti njemu 
ifiéi j« Ali bafii s 10 jezer tuiéinov i s 
fituki razoril je zide i bafiée.

Bafii piruöil je Szmdy u, naj se préda 
Ali Özondy nije oi tóga niti éuti hotel, uego 
se je tak dugó branil, dók je mogel. Kad 
je véé videl, da dule nemre zdiiati, dal je 
konfe poklati, dragocenosti na varafikim pi- 
jacu ze2 gaii. Zatim navalil je rj svojimi vi 
tezi na turőine. Jedua kugla je uaskoro tré
flit Szomiya vn koleno, ali ou si je pokkknul 
i ónak se je branil i sek^l turéinom glave, 
dók nisu nj g.i i pajdaá • mu vraorili. Ali 
lufit se je sam őudil toj hrabrosti i dal je 
Szondy-a s veiikoin parad-un pok »pati, a na 
grob dal mu je zipiéiti njegovu sablju i 
zaaiHv i





Lepa svecanost
Vu Cakovcu su 7 ga o. m. 9 lépőm 

sveianostium posvetili poíetek zidanja kr. 
preparandije. Nazocni hu bili Gg. Svastits 
Benő főispáu, gróf Festetics Jenő, Dr Ru- 
zsicska Kálmán kr. ákolski inápektor, sveée- 
niki, kraljevski i varmegjinski sudci i Cmov 
mki, vara&ko poglavarstvo, grofovsk: óinovniki, 
navuftitelji, vuőeniki i t. d. vnogo i vnogn 
ljudstva. Preparaudiáti ec s rauÉikom i zas- 
tavoui iáli od staroga grada k növöm ' ziöu 
koj je bil s zastavami okinten. Mo/ari su 
pucali. G. oberkomasa i grofa su uazoőni 
s élien krik< m pozdravili. Program öve sve- 
canosti smo vre vu proálim broju opisaü, 
vezda samo javimo, da su gg. oberkomuá 
ákolski tnápekter i 8 zele Ignác kauonik lepe 
govore dr2ali. V. g Szele je posvetil íunda- 
meuta i onda su vu zid postavili kuíernu 
Skatulu, vu kojoj je pismo, vezdaánji penczi 
i zadnji broj novin „ Medjimurja*. Po posve- 
őenju je svaki iáéi k fuiidaraentu, pák je po 
stari navadi s ham rom vudril po kameuu i 
poslovicn rekel.

L le ila c íje .
Proti Hallits Stefauu, 22-ga juniuáa, vu 

II. gór. kotaru.
Proti Brodariő Joiefu, 25-ga juniuáa, 

vu VII. gór. kotaru.
Proti GolubiC Remuíu i Ivanu, 14 ga 

jU'üuSa, vu Sv. Mariji.
Proti Vlliuariő Mihalju, 30-ga juniuáa 

vu Priloku.
Proti Szalai Balaiu, 25*ga juniuáa, vu 

VII gór, kotaru
Proti Éivőec Kati i Trezi, 21-ga juniuáa 

vu VI. gór. kotaru.

H o le n d a r .
(Od 10-ga do 16-ga)

— 10. Nedelja. Margaréta.
— 11 Pondeljek Baruaba.
— 12. Tork. Baziliduá
— 13. Sreda. Autón Pad.
— 14. Cetrtek. Vaiilj pxizn.
— 16 Petek V'd
— 10* Hubota. Ferenc reg

VÉNA Z i T h  I
Kuruza 6 .----- 6 10 Péenica 6.60 7. Hr2
6.26—5.75 Jeőrnen 5 .—6.25 Zob 5. 5 55

L O T T E H U A .
§ p s $ t  3. juniuáa 1888

l O  3 1  2 2  6\«* 52.

Odgovorni urednik;
M A R 6 ITA I J OZS  EF

Poátuvanomu obéinatvu dajem na 
znanje, da aem 1 ga o. m. od moje aestre 
vd. WeiszKárolyove mestriju

CISCENJE DIMNJAKOV
prokvzel. — Kada to poát. ob instvu na 
znanje dajem prosim, da po t obőinatvo 
9vako dugovanje, kője se öve mesHrije tiCe, 
naj pri meni javiti izvoli.

Vu Cakovcu, dnc 1-ga juniuáa 1888. 
8  poátuvanjem

D ifr ic h  sv r.
dimniear.

1219. szám tk. 1888
Á r v e r é s i h ir d e tm é n y i k ivon a t

A Csáktornyái kir járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közliirié tesz*, hogy 
özv. Brodáiits Tamásué zebáneczi lakos 
végrehajtalónak Brodárits József zebánec/i 
íakós végrehajtást szenvedő elleni 250 fit 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvéi yszéa a 
a Csáktornyái kir. járásbíróság területén lévő 
a VII. hegy kerületi 2 2 2 . tikvbeu 543. és 
575. hisz. alatti ingatlanokbó B 'o lá rit 
Józsefet illető s 348 írtra cc üit 'I, részére 
a strukoveczi 31. tlkvben 59. hisz. alatt’ 
ingatlanból ugyanazt *j3 részben i'lető és 
47 fitra becsült ingatlant a az árverést ezennel 
oiegállapi'ott kikiáltási árban eliendelte, ós 
hogy a fenuebb megjelölt ingatlanok az
1888- ovi június hó 25-ik  nap

ján (i. n. 3 órakor
a VII. hegykerületi biróházáuái megtart*udó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlauok becsáráuak 10 százalékát vagyis 
34 frt 80 kr. és 4 írt 70 krajczárt kés/, 
pénzben, vagy az 1881. LX t. ez. 42. 
§-ában jelzett ári Jvammal számított és az 
1881. évi november hó 1 éu 3333 sz. a 
kelt igazságügyministeri rendelet 8 § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez Menni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. § a élteimében a bánatpénznek 
a bi» óságnál előleges el hely < zéséi ól kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1888 évi április 
hó 10 ik napjáu. A Csáktornyái kir. íáiásbi- 
róság mint tkvi hatóság. 697 1— 1Árverési hirdetményi kivonat-

A Csáktornyái k r  járásbíróság műit 
telekkönyvi hatosig részéről közhírré tétetik 
miként özvegy Pukl&vez Mártonná stridói 
lak ós végrehajtatnak Gallits István és neje 
Filipits Anna konezovesáki lakosok késedel
mes vevők elleni 450 frt tőkekövetelés ós 
árulékai iránti végrehajtási ügyébeu a nagy

kanizsai kir. törvényszék s a Csáktornya' kir 
járásbirÓHág területem lévő Il-ik hegykerület 
községi 213. sz. tjkvheu 433 h 431 a 432 
hisz. a, felvett 6 3 8  írtra becsült ingatlanok 
s tartozékai úgy a legelő én erdő illetmény
1888. évi június hó 22-ik napján 

d .’e. 10 órakor
a II. hegykerületi biróházáuál n egtai tandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól e adatni fognak.

Az árverezn i szándékozók tartoznak az 
inga tlanok  kikiáltási árának 1 0 b|g-át, vagyis 
63 fr t 80 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi 60. t. ez. 42 §-ában e lő irt madékképes 
papii han a kiküldött kezéhez letenni, a többi 
felté te lek  a b rósAgnál m eg tek in thetők .

Kelt Csáktornyán, a kir. jbiróság mint 
tlkkvi hatóságnál 1888. évi május hó 
5 ik napjáu. 698 1—1Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járá'biróság mint 
i tlkvi hatóság közhírré teszi, miszerint Grósz' 
Alajos perlaki íakós ügyvéd által képviselt 
Novák György iváuovec/.i lakos végr> bajta- 

í tónak KovachÍcs István ivánoveczi lakos - égre- 
| hajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében 
a végrehajtási árverés 1000  fit toké, ennek 
1886. april 24 tői járó 8 százalékos kamatai 
32 frt 35 kr. perbeli 13 frt 20 ki. végre
hajtási már megállapított valamint jelenlegi 8 

I frt 85 ki bau megái lapított 9 a aiógfelmerüh udő 
költségeknek kielégítése végett az 1881 60.

t. ez. 144. §-a alipjin s 146. § a érteimé, 
ben, a nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csák
tornyái kir. járásbíróság területén lévő a 
nedeliczi 169. tkvben 118 hrsz alatt felvett 
ingatlan ’|4 részére 101 frt 25 kr. 1680 
hrsz. a '|4 részére 10 frt 25 kr. 1716. hr 
sz. a '|4 részére 60 ft. 50 kr. 1763. hrsz.
a. '|4 részére 74 frt 75 kr 2133. hrsz. a
'J4 részére 6 frt 50 kr. 1338 hrsz a. \
részére 12 frt 1334 hrsz. a. '|4 részére
37 frt 50 kr 1431. hrsz. a. '|4 részére 20 
frt 25 kr 1354 hrsz. a. 'J4 részé’e 46 frt 
50 kr. 1601. hrsz a. *|4 részére 9 frt 50 
kr. a legelő s erdő illetmény ’|4 részére 60 
frt « nedeliczi 671. tlkvben 1618|a hr. sz
a. 53 frt 1695|b hrsz. a. 50 frt 2326 hrsz. 
a. 18 frt és 2266|b hrsz. a. 42 frt a nede
liczi 754, tik vb ii 16951a hrsz. a. ez utóbbi 
c ak fele ié>zére 100  frt becsértékben ei- 
ter.deltetik azon megj gyzéssel, hogy a ne 
deliczi 169. tkvbei C. 1. sor sz. alatt Hor- 
váth Ilona javáé hekeblezett szolgalmijog 
ezen árveréssel nem érint *tik.

A/, árverés megtartására határ.dóül
1888 évi junius hó 2 3 -ik  nap

jának d. e. 10 órája
a nedeliczi közsé; házához főzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi tictó-iág 
Csáktornyán. 695 1 — 1
1128- szám. tk. 1 8 8 8 .
Á r v e r é si h ir d e tm é n y i k iv o n a t.

A Csáktornyái kir. járásbróság mint 
telek önyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
muraközi takarékpénztár részvény társaság 
végrehajt óénak zalai Balázs ég társai végre
hajtást ■“zeiivedők elleni 69 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrahajtási ügyében a 
nagy kanizsai kir. tői vényszék a Csáktornyái 
kir. járásbíróság területén lévő a VII. hegy- 
kerületi 26. sztjkvben 44|o hrsz. a. felvett 
ingatlanból Szalai Balázs és nejét illető 6 8  
írtra becsült *f4-< d részére a 95 szljkvben 
239 hisz. a. ugyanazok tulajdonát képező 
75 írtra becsült, ingatlanra a 728 sztjkvben 
286 hrsz. a felvett i inatlanból ugyanazokat 
illető 27 frt 40 kr, becsült részre a
13. aztjkvben felvett ingatlanokból Szilái 
Józsefet illető fele részben, és pedig az 5 . 
hr. sz. alatti 130 frt, — a 21. hr. az. a. 
24 frt, az aránylagos legelő jutalékra
12 frt 50 kr. becsárban, — az 52. s/.. 
tjkvben 82. hr. sz. a. felvett ingatlanból 
Meglits Józsefet illető 401 f'tra becsült 
fele lészre, — az 558 sz. tjkben Meglits 
József tulajdonául felvett 125|5 hr. sz. a. 
92 frt és 125|6. hr. sz. a. felvett 82 frt 
becsá'ban felvett ingatlanokra, az árvetést 
elrendelte óh h-*gy a fenuebb megjelölt in
gatlanok az
1888. én juaius hó 25 napján d a. tO órakor
a V11 k hegykerületi kö/.ségbiró házánál 
megtartandó nyilvános árveréeen a megái la
pított kilv'á'tási áron alól is eUdatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóinak :»z in 
gatlan ’k becsáráuak I0 °|o át készpénzbe i, 
vagy az 1881 LX. \  ez 42. §-áhin jelzett, 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó l én 3333. sz a. kelt igazság- 
ttgyministeri rendelet 8 §-ál)an kije ölt óv 
dékképes értékpapirbui a kiküldött kezéhez, 
letenni, avagy az 1881. LX. t ez. 170. 
í; a értelmében a bánatpé iauek a biróságná. 
előleges elheiyezé-iéról k állított 3Z*bálys*ürÜ 
el smei vényt átszolgáltatni.

Kelt CsáUoruyán, 1888 évi ápril hó 
4 ik napján. A Csáktornyái kir járásbíróság 
mint teiekkvi hatóság. 683 1 — 1



1262. tk. 888. Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd, vagy '
Á r v e r é s t  h h ' d v t t n & n y , helyettese közbenjötíevel megtarta-tandó nyil-

A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ha- vános árvrrésen el fog adatul Kik áltási ár 
tóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár a fennekb kitett becsár. Árverezni kívánók 
végrehajtatnak Golubics Jeromos és Golu tartoznak a becsár 10*|. át kéazpenzbeu. Vagy 
bics Iván szt.-máriai lakos végrehajtást szén-1 ósadékképes papírban a kiküldött kezéhez, 
védő elleni végrehajtási ügyébe i 137 frt ■e'enui. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
42 kr, tőke, 120 f t 92 kr. töke után 1886 részletben, még pedig: az elsőt az árveros 
julius 29 tői iáró 6*|. kamatai, 16 frt 50 jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap
ki. után pedig 1882. november 30, járó 6°|# ttlatt> a 'násodikat u a. naptól szám ítódó
kamatok 8 fit 93 kr. végrehajtási és 5 frt 45 naP alatí. a harmadikat u. a. naptól szá-
70 kr. ezuttali költség, úgy kir. kincstárt «uitandó 90 nap alatt minden egyes részlet
illető t írt 15 kr. eszményi bélyeg költség után az érverés napjától számítandó 6*|0 1 
kielégítése czéljából a nagy-kanizsai kir. tör- *»®»tokkal együtt az árverési feltételekben 
vényszék a perlaki kir járásbíróság területéu meghatározott helyen és módozatok szét int 
lévő Szent-Mána községi 50. sz. tjkvben A.
I 3 27 sor 394. 532. 660. 674. 758. Ezen hirdetmény kibocsáitásával egy- j
811. 1066. 1069. 1437. 1785. 2 1 2 7 .2 2 8 1 . ide üleg megállapított árverési feltételek n 
2451. 2553. 2579. 2586. 2981 2988. h \atalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság i
3124. 4600. 4 6 0 4 .4 7 9 2 .4 8 4 5 .5 1 5 8 .5 3 7 1  tlkkvi osztályánál s szt.-mariai község elől| »- 
hrsz a. /.g la lt és 639 írtra beisült iugatla- óságánál megtekinthetők, 
nők Szt-Márián a község házánál
f  «. írnám M  14-ik napján d. e .!

9 órakor I 691 1 — 1



920|ík, 1888.
Á r v e r é s i h ir d e tm én y .

Az államkincstár végrehajtatónak Zziv- 
C86tz Katalin férj. Ruzsmann Mihályné gra- 
discsáki és Zsifcsecz Teréz férj Jámbresits 
Ferenczué konczovcsáki lakóé végrehajtást 
szenvedett elleuni végrehajtási ügyében a ké 
reletn következtében a végrehajtási árverés 
86  frt 58 kr. tőkekövetelés és 68  írt 92 
kr. után 1870. évi október hó 27-tól 17 
frt 61 kr. után pedig 1884. évi július ho 
19 ik napjától járó 6 *j, kamatai 1 frt 74 
kr. perbeli 5 frt 65 kr. végrehajtási már 
megállapított valamint jelenlegi 8 frt 65 kr. 
tm a még feimerfllendő költségeknek kielégí
tése végett az 1881 LX. t. ez 144. §.
•lapján és a 146. §-a értelmében a □. kani- 
kir. törvényszék a Csáktornyái kir. járásbiró- 
lág területén lévő a VI. heg)kerületi 725. 
tjkvbeu 1341. hisz. alatt 864 frtra becsült 
ingatlanra elrendeltetik azzal, hogy ezen ár- 
árveréssel a C. 2. sorsz. a. Pmtárits Ferencz 
jursoveczi lakos javára bekeblezett szolgalmi- 
jog nem érintetik a mennyiben pedig ezen 
ingatlan a szoigaiinijog fenntartásával 00  
írtért el nem adatnék az árverés hatályt*- 
lanná válik és az ingatlan azonnal a szolgalmi 
jog fentartása nélkül ujounan el fog adatni. 
Az árverés megtartására határidőül
1888. évi junius hó 2 l- ik  napján 

délelőtti 10 órája
a VI. hegykerületi biró házához tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáránek 10*|, vagyis 86  frt 40 
krt. készpénzben vagy óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt Csáktornyán a kir. járásbíróság 
mint telekkvi hatóságnál 1888. r márczius 
19-én. 692 1 — 1

Ikt 1971.
tk. 188 87

i i i s t m ; r v i i : \ v .

A C M i k / o i  nyni kir. jnréshirosatj m int telckkönyvvi hatóság 
részéről közzé té te tik ; miszerint a C f t n k t n r n y n z n f f r n h i  ( z a y o v i n i )  

/#. r  r o s t i /  számára az alább megnevezett határokban k isajátíto tt terű i 
letekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kim utatás hitelesítésére a 
helyszínére a következő határnapok tűzettek ki, ú g y m in t:

Csáktornya községre nézve 1888. julius 9 e délelőtti 9 óra; a Csáktornyái állomásra 
§:trahomnecs „ „ 1888 julius 9-e délelőtti 9 óra: a „ „
J/edehcz „ . 1888 julius 9-e délelőtti 9 óra: a „ .
gwsánecz „ ,  1888 julius 9-e délelőtti 9 óra: a „

Az érdekeltek felhivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi határ 
napon a bizottság előtt előter,esszék, különben a kisajátítás és a felvett térfogat, 
úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságuk iránti kifogásaik többé tekintetbe 
nem jöhetnek.

Egyu tál felhivatnak mindazok akik a fennebbi határokban a Csáktornya 
zágrábi (zagoriai) h é. vasút számára kisajátított területekért járó és az egyedi 
kimutatásban kitett kártalanitási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni 
akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak: ezek* t

1 Ü 8 .  évi ju l iu s  lió  9 *ík

ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék minthogy a később 
jelentkezők észrevételeire s igényeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és 
kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben iog kiadatni, akinek nevére és 
a mely összeggel az az egyedi kimutatásban ki van téve, a bekebelezett vagy 
teliilkeblezett tételek pedig ezentúl a kisajátított területről hivatalból le fognak 
törültetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a t. lek hivatalban betekinthetők

Kelt Csáktornyán, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1888. 
évi május hó 28-ik napján.

K O L L A R 1TS
693 1— 3 kir. aljhiró
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