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Baross Gábor Zala vármegyében
Urömünnepet ült Zalavármegye kö

zönsége e hó i 9 én. Baross Gábor keres
kedelemügyi m. kir. miniszter ur ő exellen- 
tiája több orsz. képviselő, állami és megyei 
magas rangú tisztviselők kíséretében saját 
külön vonalán beutazta a csáktornya-szent- 
iván ukki vasútvonalat, ezzel osztozott a 
megye örömében s magas jelenlétével emelte 
a vasút megnyitási ünnepélyét.

ő  nagyméltóságát útja egész vonalán 
rendkívüli ovatiókkal s ünnepségekkel fo 
gadták. Zala-Egerszeg örömárban úszott. A 
megszámilhatlan mennyiségű zászlók, a fel
díszített házak, árboczok, koszorúk, pompás 
diadalkapuk, a tengernyi nép, az óriási 1 1 
kesedés feled bel lenné teszik nemcsak az 
egerszegiek, de minden jeíenvolt előtt a 
szép napot.

A miniszter útja kü'önösen Z.-Egerszeg- 
ről Csáktornyáig valóságos diadalut volt 
Minden állomás és őrház fel volt lobogózva. 
Az állomásokon és a vasút mentén a szom
szédos és távol községek lakói csoportosul
tak, lelkes éljenzések és mozsárlövések 
hangzottak fel. Csömödéren, A.-Lendván és 
Csáktornyán leszállóit ő exellentiája a vonat
ról s fogadla a küldöttségeket, meghallgatta 
a beszédeket, válaszolt, beszédbe ereszke
dett nemcsak a küldöttség vezetőivel, hinem 
a néppel is Miniszter ur leereszkedése a 
néphez, rendkívül jó benyomást gyakorolt.

Esteledett már, midőn a vonat Rédics 
ről Lendva felé kanyarodott. A vonatról 
Lendva város várával, a hegyoldalban fekvő 
házaival, a magasban szt -Háromság kápol 
nájával 9zép, regényes képet nyújt az utazó
nak. Az állomáshoz közel tengernyi nép 
táborozott a szabadban. A vígan lobogó őrtü 
zek, sátrak zenekarok, körülöttük, a lelkesen 
éljenző és mulató lendvai és vidékbeli lakos 
ság ezernyi tömege egy nagy felkelő tábor
hoz hasonlított. A város népünnepélyt ren 
dezelt, évtizedes óhajának megvalósulása 
fölötti örömében; ősi szokás szerint áldo
mást ivott. Egy szebb, egy jobb jövő reménye, 
melyet a vasút megnyíltával méltán táplál 
a vidék szorgalmas lakossága: uj munkára 
serkenti, fokozott szorgalomra ösztönzi őt. 
Adja Isten, hogy reményeik valósuljanak !

Az állomásnál újabb kép. Az értelmi
ség, a hölgyek, a testületek, a tanulók serege 
foglalt helyei. A lampiónok és a tűzoltó 
fáklyák fénye tízszeresen visszaiagyoglatta 
az arczokról a mai nap örömeit. Leszállván 
a miniszter és kísérete, Hajós Mihály üd
vözölte hazánk nagy fiát. Találó és lelkes 
szavaira fel-fel hangzott az éljen. A minisz
ter szívélyes válaszában megköszönte az 
óvátiót; lelkes éljenzés hangzott fel, mire 
megszólalt a tüzoltózenekar A magyar hym 
nus hangjaira azt jegyezte meg a miniszter; 
• ennél méltóbb beszédei egyikünk sem 
mondhat!* Tetszés és éljenzés követték ta
láló szavait. A zenekar még több darabot

is játszott, az iskolás gyermekek énekeltek, 
a hölgyek megkoszorúzták a vonatot. Észre
vehető kellemes benyomást tett a miniszterre 
és kíséretére a lendvai valóban sikerüli, 
szép fogadtatás.

A Mura hidjánál is nagy néptömeg 
éljenzetl. A fellobogózott csinos vasúti hid 
görögtüz-fénnyel volt kivilágítva. A folyó 
muraközi partján megállott a vonat; a 
miniszter leszállóit és megtekintette a fény
ben úszó hidat. Sötét volt, midőn Murakö
zön végig robogott a vonat, mégis érdekes 
látvány ujult meg többször. A vonat men
tén disz I tizek égtek, mellettük a közeli 
falvak lakói éljeneztek é3 mozsaraztak.

Végre este 7 órakor Csáktornya felé 
kanyarodott a fellobogózolt vonat. A teme
tőnél egész kévéket dobtak a miniszter 
tiszteletére felgyújtott tűzre A kanyarodó 
vonatról pompás látványt nyújtott az áll. 
képezde kivilágított épülete. A két emeletes, 
magas épület ablakaiban csillogó 300 
gyertyaláng s az épületnek a vasút felé néző, 
zászlókkal és lampiónokkal feldiszitt oldala 
tiindéries látványt nyújtott. Az épület tövé 
ben a képezde ifjúsága állott fáklyákkal és 
zászlókkal kezében s ki kitörő éljennel fogadla 
a pár lépésre mellettük elhaladó vonatot. 
Balthyány külvárosban megszólaltak a csák 
tornyai jóhangu mozsarak s egy két petcz 
múlva hatalmas éljenzés fogadta a Csáktor
nyái szépen feldíszített uj indóliázba robogó 
vonatot. Itt tengernyi nép hullámzott; elöl
járóság, hölgyek, urak, tűzoltóság lámpákkal, 
fáklyákkal.

A minister Svaslits Benó főispánnal több 
képviselő kíséretében kilépett a perronra, ahol 
Vrancsics Károly főszolgabíró diszmagyarban 
üdvözölte járása és Csáktornya város nevé
ben a minisztert. Baross Gábor miniszter 
szívélyes szavakkal köszönte meg a fogad 
tatáit s kívánta, miszerint az új vasút 
Muraköz közgazdasága és kereskedelmének 
hasznára legyen. A miniszter megnézte az 
egyesitett uj indóházat s fél nyolcz órakor 
külön vonatán kíséretével együtt a nagy 
számú közönség lelkes éljenzése közt Buda
pest felé utazott.

Az alsó vidéken is nagy volt a lelke 
sedés. Kotlo’iban az állomás nagy pompával 
volt díszítve. A helybeli és szomszéd köz 
ségek intelligentiája tűzoltósága várta a 
minisztert, llt Kele György körjegyző remek 
beszéddel üdvözölte ő exellentiáját, mit a 
miniszter meghatva köszöni meg. Nagy- 
Kanizsán végződött az ünnepség, ahol szin- 
’én nagy lelkesedéssel fogad ták Baross mi
nisztert ki az állomásnál megvacsorálván, 
9 óra 15 perczkor Budapestre lávozott.

Értesítés.
A Csáktornyái in. ki'-. póstahivatal fő

nökségétől a következő, a közönséget érdeklő 
értesítést vettük, melyet a t. közönségnek 
saját érdekében figyelmébe ajánljunk.

A pécsi pósta és távírda igazgatóság 
rendeletére a téli hónapokban, nevezetesen 
november, deczember, január és februárban 
— biztonsági szempontból — a kocsipostai 
küldemények (pénzeslevelek éj postai cso
magok) naponként csak kétszer bordáinak, 
illetve kézbesittetnek házhoz;

a harmadsz ri, vagyis a délutáni bu
dapesti postával érkező kocsipósta külde
mények házhoz leendő kézbesítése a fent 
mondott idő' alatt be lesz Bziintetve;

t sztelette* megjegyzem azonban, hogy 
a kereskedelmi érdekek szempontját) >1 arról 
gondoskodva lesz, hogy ha valaki mégis 
még a pósta beérkezése napján csomagjait, 
illetve pénzesleveleit meg akarja kapni, az 
által, hogy részükre a póstahivata'oknál tör
ténő előzetes b jelentés mellett — havi 1 
írt fiókdij előleges lefizetésével — kfllön 
póstafiok fog nyittatni, minek kezelésére 
nézve bővebbet a hivatal főnökénél tud
hatni meg.

Az uj vasút közforgalom átadási nap
jától kezdve a továbbítandó pósta délelőt
tönként az eddiginél 80 perczczel hamarabb 
záratik le, vagyis a levélgyűjtő szekrények
ből a nevezett naptól kezdve 10 óra 
15 perczk >r fognak a levelek kiszedetni, 
meri az uj vasút 11 órakor beérkező vo
nata miatt a pályaudvari tárkocai-járat az 
eddigi 11 óra 15 perez helyet, 10 óra 45 
perczkor fog a pályaudvarra kiindittatni.

Csáktornyán, 1890. X 17-én.
TÓTH LAJOS,kir. pósta és tár. főnök.
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Na celo l e t o .......................... é f r t
Na pol I t t a .......................... 2 frt
Nu c ttr ti t Itta .  • • • 1 f r t

Pojedini brojt kottája 10 kf.

Obsnane poUf pogodb# i fal 
ratanaja.

Kajllara Tttahel f  illpova kam •• 
praéplaU i obsnane poiiljaja

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeői druitveni znanstveni i povuöljlvi Hit za púk. 
Izlazi pvaki tijeden jedenkrat i to : vu 8vaku nedelju.



vaud vnakojaikih gljiv (nego ne giftne). 
Öve gljive fltu'eju na prah, ond» pride 
neju brlene ili páeni ne poseje, kak takaj 
i lenake pljeve Oljiv mora joS jenput 
toliko biti kak lenekül pljev. Ovo ee e 
vodom ekup ' smMa i napravi tésto. íz 
téstn se naprave gambaloci debeli oc. 
prilike kak je zrno graha (fajulja]. Vsaki 
dán se da jeden takov gambaloc kokosi. 
Probajte gazdarice !

Baross Gábor pri nas.
Magjarski minifiter trgovine: Baross 

Gábor je 19-ga o. m. naőu varraegjiju i Me- 
djimurje pohodil, kada je novu /eljezuicu 
s velikom paradom obéiDstvu prek dal.

Pút miDistra bil je ueizmerno lépi. 
Zala-Egerszeg van.fi bil je neizbrojno mno- 
gimi zastavami okiüéen Jezero i jezero 
ljudi je oCekaJo miuistra, kada je v jutro 
ob 11 vnri na novoj ieljeznici vu glavni 
varas varmegjije naáe doéel.

Íz Egerszega se je posebni vlak oiveéer 
ob tretji vuri odputil s ministrom i vifie 
ablegati i dragimi velikimi gospodami. Kud 
je mioister putuval, svigdi je vuogo ljudstva 
bilo, koji pu ga burnirn „éljeuomt pozdra- 
v111. Vu Csőmödéru, Lendavi i Szerdalielyu 
postai je vlak. Jako lépő je b 1 pozdravljeu 
m:uister vu Lendavi od g. Hajósa. Tu je 
banda igrala, deca su popevala. Pri Mura- 
Szerdahelyu pogledal je miuister lépi növi 
leljezuióki most, koj je s zostavairi bi) 
okinkén i rezsvetljen.

Kmica je bila, kada je vlak prek Me 
djimurja iáéi, ali zato su ljudi vdilj nőve 
fieljezirce stali, éljen ki iőali i strelali. Sedem 
vur je bi|o, kada je vlak v Cakovec doáel.1 
1 ovdi je s velikom paradom bil primljen 
min:ster. Kr. pieparandija bila ie okiné^na 
i 8 300 sveéami razsvetljena. Pieparandiáti 
su s fakljami ne daleko od fteljeznice stali i 
s éljenom mini8tra pozdiavili. Cakoveéki 
ngufiari su pucáii i vlak doSel je vu éako 
veéki okin eni kolodvor. Ovdije jako vnogo> 
ljudstva bilo. Vrancsics Károlj veliki sudec 
pozdravil je ministra, na kaj odgovoril j<* 
minister i telel je, da bi nova fieljeznica j 
Medjimurju vnogo hasna doprine9la. Za 
tem pogledal je lépi növi kolodvor i od 
peljal se je prama Kan'fii

Vu Kottoribi je vlak postai. Tara su 
ga kottoribéaui, vidovéani, dubravéani i 
drugi blifiuji stanovuiki éekali. Vuogo ognjo- 
gascov je faklje dr/.alo, kolodvor bil je lépő 
rezsvetljen. Tu ga je g. Kele nótárius lé 
pimi re‘i pozdravil, na kője je minister od
govoril i zabvalil se.

Vu Kauili je takaj s velikom sveca- 
nostjum bil doéekan, tani je veóeijal i vu 
Budapest se od peljal. Daj Bog, da ovo pu- 
tuvauje ministrovo i nova fi Ijezuica sta- 
novniétvú naSe varmegjije i okolici na ha
sén bude !

Salernska akolit
Varai Salerno vu jufinoj Ita l.ji niie 

od Napulja lefii na obaíu (br»’gu) morskoj 
vu jako zdiavoj okolici. Od starine (od 
negda) bil je ondi klofiter redovnikov be- 
nediktincov, vu kojem su se Cuvali o-tatki 
(kcsti) svetoga Mateje Tam su vnogi be- 
teíriiki iz Italije dohadjali, s jedne strani 
kaj je varaí po svojem poloiaju zdravju 
vugoden bd, a s druge strani, da si ljudi 
izprosiju zagovor svetogaMateja. 8 vreme- 
nom su se benediktinci sami poprijeli vra 
fienja betefinikov, pák au i vu tóm vebku

! vuéenost postigli i ljepo su bí ime priba- 
vili. Ljeta 1150 vtemeljene su bile ondi 
visoke ákole (uni versi telj, od kojili je ákola 
za doktoré na öiroko i dalko g asovita po
stain. Kralj englezki ziprosil je tu dók- 
torsku Skolu vu Salernu, naj mu napiáe 
regule, kojili bi se drfial za zaéuvati zdravje. 
1 za istinu dobil je od nje regule, i to se 
po vsud onda razglasilo i s ralostjum 
prijela. Vu njih ima puno dobrih tolnai'ov 
za éuvanje zdravja, Priobéujem ovde ne- 
ktje, ko;e bude nekojim jako dobro dofilo, 
stem viíe, ako se na pamet navc'eEnglezkomu slavnu kralju 

Halernjani glase -aljú :
Ako neéeá, da oboliá,
Ozdraviti ako voliá,
Vsaké brige ti se kani,
Serditosti se okani,
Nepij vnogo vina, moHa,
Bak veéeraj malo kaj ita,
Pák po jelű ti se seéi,
A po polne naj si lééi;
Zadriavati naj vode,
Niti vetra, da nebode,
Cini tako, 8 vet la kruna,
Pák bu fiivei ljeta puna.

Ako neimas niti s daleka,
Ni doklora nit apoteka.
A ti se vraéi mirom, gladuvanjem,
S dobrom voljom, Ijepim ufanjem.

Dobro ti doSli veseli gosti,
Zlobe i tuge, nenav.daost prosti !
Vesele gde ti pesmice nejma,
Boli te slezen, srce ti dr ma.
Nikaj na svetu slajfiega nije 
Nego kad se péva i malo pije ;
Mufiiku anda dobavit se 2e<ji,
Popövaj ljepo pák se veseli,

íz postelje zarana jofi v zor u iskö i, 
Hladnom vodicom peri ruke, óéi,
Malo se Seéi, kotrige pretegni,
Ceái si lasi, zube si trebi,
Stem okr piá si mozeg, snagu tőla,
Malo zefivicaj poslje vsakog jela !
Nespavaj o polne, ar gdo onda spava,
Vu lénost se pusti, tér ga boli glava, 
Kihavica njemu i zimica dojde,
Nikakvo mu delo za rukom nepojde.
Vnogo jela vu veöerno dóba,
2eludcu je velika teggoba,
Komi! je do lehkoga sna stalo,
Kaj ve óéra, ali samo malo!
Jufiica krepka, v jutro v mák jajce, 

(kruhek nam béli 
Po'eg dobroga vinca, to vsem nam 

(gödi, to nas veseli.
S vet la, (ista vsako dóba 
1 nek zraéna bude sóba,
Pák nek \u njoj metla vlada,
Da poleg nje nebu smrada 1
S protuljetja ti gödi mertuéljiva brrtna,
A1 naj jesti vnogo ti po vrin ih danali.
V jesen ti naőkodi ak jeá vnogo vo e,
V zimi moreS jesti, kulko ti se hoée.
Bog nam je dal kruha vsakdaánjega

[dara [
Al ga nejeé vruóeg, — niti odveé

(sfara ;
A ti, snelia, vu kvas, ako ’ena nisi,
Da fiupljikast bude, dobro ga za-

(mÖ9Í,
Malo ga osoli, dobro ga izpeéi,
A srcobolnom betefiniku reéi :
Oh naj jesti koré, ar ti bude gore !

Priredil:
Olild Ferencz

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo pofituvane nafie predplat- 

nike. naj nam na poéetku zadnjega fer- 
talja predplatne zaostatke po pofid pofi- 
leju i predplate za növi fertal ponoviju. 
Céna nafiih novin je : za jeden tertal 1 frt. 
za pol leta 2 írt.

Zalostni materijalni odnofiaji fipanjolskoga 
uéiteljstva.

Kak su ialostni oduofiaji ovih nesreé- 
uib, to opiáuje izvestje ápanjolskoga ml« 
nisterskoga ,lmperialaa (novine), kője ovak 
govori • Vu kotaru Velez Maloga vumrl je 
opet jeden navuóitelj od gDdi, kojerau je 
obőina du^na bila vifie 3000 forinti. Ov si- 
romak poslal je vu juliufiu mesecu presest- 
noga ljeta ua veliku ákolsku oblast pismo, 
vu kojem na znanje daje, da mora zapreti 
Skolu, tér se poprijeti drugoga posla, samo 
da se more uajesti. Gda je navuéitelj ékolu 
zaprl, dolel je fikolski inspektor, i nasel ga 
je vu najvekáoj nevolji. Na to je miniete- 
terium oStro zapovedal dotiénoj obéini, da 
navuéitelju izplati barem nekoj dél od duga. 
Medtemtoga nije navuéitelj dobil niti pre* 
bitoga krajcara. Tak se je onda morál érez 
osem meseci b >riti gladom, dók je najzadnje 
smrt od glada véinila kraj tefikim njegovim 
mukam i terpljenju.

Rotsild vu Vőrishofenu.
Prava je sreéa, da au zaradi betegov 

bogatafii é'sto jednaki s i siromaki. Na ku- 
liko siromaki gladuju i v nevolji iiviju, na 
tuliko si bogataái pronatrpavaju fieludce tér 
se i od samoga zamatauja nahladjaju. Tak 
su si ravui. I miliunafi barun Náthán Hot- 
áild nabadja se vezda pri plebanuSu Kneippu 
vu Vőrishofenu vu Bavarskoj. Rotéild nesta, 
nuje vu Vőrishofenu nego vu Tílrkheimu, i 
to vu svojem ieljezuiékom vag inu, skojim je 
onde doáel. Sobom je dopeljal i svojega so* 
kaéa i dvorjan'ke, pák píaöa na dau jeduu 
marku fieljezniékomu drufitvu. Vsako jutro 
odpelja se k plebanufiu Kneippu, koj ga 
onda vraéi polevanjem vode.

Nagrada slu^beniku.
Vnogo pút se opetuje ovomu gpodoben 

dogodjaj Pri kraljevskom kotarskom sudn 
vu Solnoku sluiil je kakti dnevuiéar, pisar 
dvadeset Ijet nekakov Popovié starec. Tak 
je bil véé stari vu slufibi, da su ga niti 
drugaé véé ne zvali gospoda kak .Popovié 
baéi*. Vu zaduje vrcme opazili su, da starcu 
ruke drhéu. Zabadava, 70 ljet staromu Co- 
veku nije bilo moguée véé ljepo pisati, 
anda nisu mogli véé tuliko hasua od njega 
imati, kak vu mladosti, i zato su ga od- 
pustili od slutbe, naravski prez kruba i 
prez vsega. Siromak nije imái kaj jesti i 
iz éesa fiiveti, popil je gifta, i tak se je 
reflil vse nevolje, Vezda tóm smrtjum se 
je sam penzioueral, s kojom penzijom more 
vsaki slufibenik iziti i pisar takaj. — Tője 
plaóa vernomu slufibnniku.

Najhitreái cug na zemlji.
Dneva prvoga oktobra na veöer ob 

sedmi vuri i 10 minut otLel iz Berlina vu 
amburg ínéi cug, koji je ta doíel ob 10 

vuri i 40 minut. Cug je anda za tri i pol 
I vure nupravil puta od 289 5 kiloinetrov, ili 
78 kilometrov vu jeduoj vuri. Medtemtog* 
to je jofi ne tak velika hiti ina s kakvom se 
Englianski i Amerikanski cugi ime, oui 

| pr» befiiju do 88 kilometrov za jednu vuru.



Eksploderanje petreleuma
Vu Sfignallesu vu Francuskoj pripetila 

se je straána neereéa s petróleumom. Dekla 
jednoga peka nnpravila je ognja vu pivuici, 
kojega au onda pekovski detiöi pogasili s 
pi'skom Kisneáe doáü su ogojogasci sa své- 
fiami, kaj bi pivnicu izprazniii. Vu tűn tóga 
fe postala eksplozija. Vsi koji su poleg te 
Íii£e ua vulici preliadjali, bili su hiéeni 
dőli, — a vu svili bliínjili hifah putrii su 
se obioki i pohi2tva. Dvadeset sédem pergőn 
je tefko rau;euo vu pivuici, uigdo nije vu 
pivnici ostal mrtev, ali njih je vise taki 
0slépilo. — 0»o mesto iini 500 stanov 

kah, ali doktora ili Spit ila to nejina.
Melinit

To je opet na uovo izmi£ljeua stvar, 
kojom je módi viőe uesrece napraviti. Vu 
soldaCkoj pirotehniókoj ákoli vu Burgesu Vu 
Francuskoj dogod la se je s tim melinitom 
velika nesr ői. Jeden ofícir s trimi kinő 
niri delal je probu ; ali ua uesreéi vsi ée- 
tiii bili su sdrobljini na proli. Déli stanja 
bili hu hiCeni na dva kilóméra daljinc. 
Vifie li f  je zruseuo Brej ranjeuih ljudili 
izna>a go 50. Glave mitvili ni áh su ő sto 
zdrobljeue prek 200 metrov duljiue.

Düh ili penezi.
Ovih dncvov dogodilo se je ne daleko 

sméino pripecenje. Nekoliko prazuoveruih 
mutov sedelo je na vcőer psei Infoim 
dragon), — kad na jeukrat opazili su na
grobju nekakvo sveéarenje, kője se VHe
vekie i vékáé vidlo. Nekoji su se presira- 
áili, m sleéi da su duhi, a uekoji su pák 
rekli, da t-m moraju biti penezi zakopaui.
I ovi toboz bolje kurafni — uebudi lőo*, | 
vzeli su soborn an tiké i lopate, da izkopaju 
^cvetuőe peneze*. — Oda su dogli tam, 
sveéarenje se je poioenjáalo, dók je ua sko-j 
rom ne < isto ízűiklo Z radi tóga ostavil je
nje kúrái, pák su potí li misljiti na dühe, 
— i razbegli su se, kud jo k »j mogel. Vu
toj kmici, kakva je bila, zabuá l je jeden
v zid s glavom tak tiesre<5nr»1 da je vifle 
dnevov v postelji leial — Vezda Be tomu 
„beii regimentu* norca dela célo selo zb<>g 
junactva. Nije treba naprvo donaflatí, kaj je 
to bilo ; ar vsaki spameteu őivek zna i sam 
da se na vsakom vlafnom guojnom zeml|iácu 
viáekrat poradja takov ogenj, kojega narod 
zovne t sveCari“, a dohadja od fosforovih 
Cesticali.

Krali vu Zagrebu.
Beéka telegraíiéka depcfii donaéa gl&s, 

da bude dojduée ljeto vu okolici zagiebcé- 
koj manever (so'daéka velika muftira) i da 
njpgovo vel’Canstvo na kralj bude pnhodil 
Zagreba Za to vréme piircdjuje se i gospo- 
darska izb 2ba.

Gorióna bratva.

NYILTTÉR.*)

Weisse Seidenstoffe von 60 kr7
bin fl. 11.65 per Meter — glatt und gemustert
(cirea 180 verseli. Oualitei,) — versendet roben- 
und stückweise porlo und zollfrei dán Fabrik- 
pepöt G . H e n n e b e r g  (K. u. K. Hoflie- 
ferant), /^ ili-io li Muster umgehend. Briefe 
kosién 10 kr. Forlo.

C S lk T O K V Y Á W
Indul

a) K a n i z s a  f e l é :

Heggel 5- ibpesti idő) gyorsv. 
UéluiAn 11.55 n pdstav. 
Éjjel 10.26

b ) P r á g e r h ó f  f e l é :
Reggel 0.26 (prágai idő) póstav. 
Délután 4.13 n .
Éjjel 1.14 „ gyorsv.

c) Z á g r á b  f e l é :
Reggel 7.10 (bpesti idő) vegyesv.
Délben 4,36 » *
Este 10.31 » (Varazsdig) vegyesv.

d) E g e r s z e g  f e l é :
Reggel 5 33 (bpesii tdö) vegyesv. 
Délután 4.55 * *

II Érkezik:
n) Kanizsa felöl:

O D G O V O R N I U R E D N IK  : 

M A U G I T A I  J Ó Z S E F ,
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3603 tkvi szám 890.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiró?ág miut tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy az államkincstár végrehajtatónak Ferney Dorottya 
férj. Poszavecz M hályné nyirvölgyi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 466 írt 64 kr. tőke és já ulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nkauizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbi- 
róaág) területén lévő Nyirvölgy községben fekvő 162 tk. 10 
hrsz. a. ingatlanból végrehajtást szenvedettet illető felére 360 
írt, 40 hrsz. a. felére 175 fit, 78 hrsz. a. felére 110 fit, 312 
hrsz. a felére 45 fit, 325 hrsz. a. felére 52 frt. 327 hrsz. a. 
felére 167 frt 336 hrsz. a. felére 201 frt becsé t ékben az 
árverést ezennel megállapított kikiáltási árbui elre i lelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanokra az 1890 évi november hó 
13 án d 6- 10 órakor a macskoveczi község b ró hizáuál meg
tartandó nyilvános árverésen a m egállíto tt kikiáltási áron 
alul is eladatni fogunk. Árverezni szándékozók tartoznak az in-, 
gatlanok becsárának 10 •/. -át készpénzben vagy az 1881. LX 
t.-cz. 42 § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 -én 3333 sz a. kelt igazságogymiuisteri rendeld
8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapii bán a kiküldött kézé 
hei letenni, avagy az 1881, LX. t-ez- 170. § a  értelmében » 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges cHelyezéséről kiállított sz*' 
bályszerü elismervényt átszolgáltatni. Kelt Csáktornyán 1890. 
auguszt. 30-án. A Csáktornyái kir. jbiróság miut tlkvi hatóság. 693#

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnil Ctóktornyáu.
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