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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
M a r g i t a i  J ó z t e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K iadóhivata l:
Kischei FUlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Egész év r e .......................... 8 kor
Fél év re ............................... 4 kor
Negyed évre . . . . 2 kor

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogathatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A 
• Általános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p . Nyilttér petitaera 20 üli.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Az érdekeltek figyelmébe.
Tagadhatatlan tény, hogy a nép műve

lődésének alapját képezi a népiskola; ennek 
főfeladata az olvasás és irás tanítása; ezen 
ismeret képezi tehát a műveltség első fokát.

Valahol összejönnek tudós, művelt és 
gazdag emberek. Ezek valamelyikének agy
velejében születik a magasztos, boldog gon
dolat: hogy a népet boldogítani kell. A gon
dolatot mindnyájan helyeslik, minek folytán 
azonnal támad egy társaság, mely a nép 
művelődését tűzi ki czéljául, s igy elhatá
rozza, hogy számára jó s olcsó könyveket 
nyomat, iskolákat rendez, tanítókat hí meg 
slb. Készítenek alapszabályokat, részt vesz
nek a dologban a hölgyek is, minden for
malitást elintéznek, s megkezdődik a — 
működés.

Nincsen könnyebb dolog, mint mondani 
azt: jó könyveket nyomatunk a nép számára.

Kitűnő ötlet valóban! Csak egy nehéz
ség van ebben. t. i. az, hogy az ilyen jó 
könyvek sem nálunk, sem Európának többi 
népeinél nem éppen találhatók.

Hogy olyan jó könyveket nyomtathas
sunk, előbb meg kell Írni azokat; de a jó
tékony egyesület egyik tagjának sem jön 
eszébe, ilyen munkára vállalkozni.

Mit csináljuk tehát ? Az egyesület vagy 
társulat inegbiz valakit, hogy néhány forin
tért Írjon ilyen könyvet, vagy pedig az eu

rópai népirodalom legjobb ilyfajta művét for
dítsa. A nép boldog lesz, gyorsan halad a 
műveltséghez és az egyesület igen meg van 
elégedve. Éppen úgy jár el az egyesület az 
iskola dolgában is. Csak igen kevesen talál
koznak, a kik drága idejüket szentelnék a 
népművelődésnek. Mit csinálnak tehát ?

Iskolákat rendeznek be ismét.
És ez ismét nagyon egyszerűnek lát

szik; de váratlan nehézség abban támad, 
hogy a művelődés létesítésének nincsen más 
eszköze, mint hogy magunk fogjunk a mun
kához, a tanításhoz.

De sem a jótékonysági egyesületek, sem 
egyes tagjai nem veszik észre azon akadá
lyokat. melyekké! itt meg kell küzdeni és 
ők még is, azon nézetben, hogy a nép mű
velődése halad, élnek megelégedésben.

Könnyűnek látszik művelni a népet; 
megtanítjuk azt a betűkre, adunk neki jó 
könyveket és készen van minden.

Tényleg azonban másképen áll a dolog. 
A nép nem akar tanulni. Hát kényszeriteni 
lehet. De nagyobb baj van a könyvekkel. A 
megrendelésre készített könyvek rendesen 
rosszak és kényszeríteni valakit, hogy jó 
könyeket Írjon: az nehéz, sőt lehetetlen. — 
Legnagyobb baj pedig az, hogy a nép ol
vasni sem aka.ia a könyveket, s erre őt 
kényszeriteni nem lehet.

Vannaa szavak, melyeknek nincsen szo
rosan meghatározott értelmük, jelentésük; 
összekevertetnek, cseréltetnek más szavak
kal, noha a gondolatok közlésénél igen fon
tosak. Ilyen szavak ezek is: a nevelés, mű
velődés, sőt a tanítás is.

A paedagogusok gyakran nem tesznek 
külömbséget a művelődés és nevelés közt; 
s használva e szavakat, nem egészen hatá
rozottan (ejezzük ki magunkat, holott mégis 
nagyon szükséges, hogy e szavakban rejlő 
fogalmak szorosan külömbözlessenek meg.

Németországban a műveltség, (Bildung) 
a közönséges használatban, de az irodalom
ban is össze van keverve, mintegy felcse
rélve a tanítással s neveléssel.

Erancziában talán nincs is olyan szó, 
mely a műveltség fogalmának szorosan meg
felelne; mert az: educalion, instruction, ci- 
vilisation egészen más fogalmak De az an
golban se található a szorosan vett művelt
ségre megfelelő szó.

A német paedagogus, praktikusok gyak
ran nem is tesznek külömbséget a nevelés 
és műveltség közt; nálunk a kettő képez 
egy oszlhatlan fogalmat.

Diesterweg szerint a nevelés, tanítás és 
művelés minőig egybeolvadnak. De azért 
maga is azt mondja, hogy a műveltség ma
gában foglalja a nevelés elemét, mely ben- 
foglaltatik minden tanításban.

T Á R C Z A.
A válópör.

Fotográfia az életből: 4 képben, 1 utójátékkal.
Irta: Föredy Sándor

(Színhely: Egy ügyvéd irodája.)
_ ! ! ! . . .
— Tessék !
— Jó napot!
— Csókolom kezeit.
— Egy kényes ügyben jövök önhöz, ügy

véd ur.
Rendelkezésére állok, asszonyom.

— Válni akarok.
— Válni ? ! . . . .  Ah és kitől, ha szabad 

kérdenem ?
— Ostoba kérdés! — megbocsát ügyvéd ur 

— de kitől mástól, mint a férjemtől.
— És mi oknál fogva, ha szabad kérdenem, 

asszonyom ?
— Mert megcsalt, szeretőt tart magának.
— Szükség esetén képes lesz ezt, asszo

nyom, bizonyítani is ?
— Ezer tanúval, esküvel.
— Jól van, asszonyom, még ma beadom a 

keresetet.
— Köszönöm, jó napot!
— Csókolom kezeit.

— Jó napot!
— A lázszolgája!
— Egy megbízatással terhelem, ügyvéd ur.
— Beszéljen uram, rendelkezésére állok.
— Válni akarok.
— Válni ? ! . . . .  Ah, és kitől, ha szabad 

kérdenem.
— Érdekes kérdés; hahaha ! — nemde meg

bocsát, ügyvéd ur, — de ki mástól, mint a fele
ségemtől ? . . .

— És mi oknál fogva, ha szabad kérdenem 
uram ?

— Mert megcsalt; kijátszattam; egyszóval: 
szarvam van !

— Szükség esetén képes lesz ezt, uram, bi
zonyítani is ?

— Ezer tanúval, esküvel !
— Jól van uram, még ma beadom a ke

resetet.
— Köszönöm Volt szerencsém !
— Alázszolgája!

** *
(Színhely: ugyanaz, egy félórával később.)
— ! ! ! . . .
— Tessék !
— Jó napot!
— Alázszolgája !
— Sürgősen hivatott, ügyvéd ur!
— Igen, asszonyom, fontos küzlcni valóm

volna.
— ügyemre vonatkozólag ?
— Olyanformán. Az ön férje itt volt.
— Mit keresett itt ?
— Válni akar!
— Ah, ő is?! . . . Kitől ? . ...
— Furcsa kérdés, hahaha ! — nemde meg

bocsát asszonyom, — de ki mástól, mint ke
gyedtől ! . . .

— Ez szemtelenség!
— Ilyenformán pedig be fogja látni, asszo

nyom, hogy egyik képviseletről le kell mondanom.
— Tudja mit, ügyvéd ur, mondjon le az 

enyémről. Most csak azért sem fogok elválni! 
Megmutatom, hogy ki az ur a háznál ! . . . Még 
ő vál, az arczátlan ! Jó napot! . . ,

— Alázszolgája !
** *

(Színhely: Tóbiás ur lakása.)
Uram, én mindent tudok !

— Engedje meg asszonyom, hogy ezt kél- 
ségbevonjam. Kegyed nem tud semmit! . . .

— Még gúnyolódni mer ? ! . . . Uram, szé • 
gyelje magát! . . .

— De Ella, ilyen hangon, ezt kikérem ma
gamnak !

— Ne kérjen semmit! Ön elég szemtelen 
volt a hátam mögött válópört indítani!

— Honnan tudja?!
— Még nem is tagadja ?! J a j! idegeim ! 

Mindjárt elájulok ! . . . Uram, ön kíméletlen irá
nyomban ! De tudja meg, hogy én nem egyezem 
bele a válásba! Nem, nem és nem !

— Nevetséges ! Még ön ellenzi ?!
— Igen, ellenzem, mert szeretem;, ehhez pe

dig jogom van !
— Nemcsak joga, de kötelessége is, asz- 

szonyom.
— És én tudom kötelességemet ! Tóbiás! 

egyetlen Tóbiásom ! Amit velem tettél, az nem 
volt hozzád méltó! Méghurezoltá! az ügyvéd előtt; 
kétségbevontad ártatlanságomat! Pedig én csak 
téged szeretlek, egyedül csak téged! Nos, mond,





—  Tanítói áthelyezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter HofTmann Ida perlaki 
állami el. iskolai tanítónőt a gyöngyösi áll. 
el. iskolához jelen minőségében, — Kózsa 
Károly IV. hegykerületi áll. elemi iskolai ta
nítót a mellinczi állami iskolához áthelyezte.

—  Névmagyarosítás. Braun Gyula ko- 
tori illetőségű, ugyanottani lakos vezetékne
vének »Barna«-ra kárt álváltoztatása bel
ügyminiszteri rendelettel megengedtetett.

—  Eljegyzések. Macskásy Zoltán tanító
képző tanári tanfolyamot végzett tanárjelölt, 
a helybeli tanítóképző-intézetnek volt növen
déke eljegyezte Szakáll Emma k. a. Baján.
— Golub Antal nagy-kanizsai honvéd szám
vevő-őrmester jegyet váltott Jugh László grófi 
kulcsár kedves leányával Kóza k. a. Zala- 
Uj váróit.

— Nyugdíjazás. A zalavármegyei köz
ségi és körjegyzői nyugdíj választmány f. hó
12-én ülést tartott, ezen ülésben a választ
mány néhai Goricsánecz József szt.-máriai 
körjegyző özvegye részére 184 korona nyug
dijat, gyermekei részére pedig 160 kor. ne
velési pótlékot állapított meg.

— Halálozás. Vutsák György nagymar
tom adótisztet, vidékünk szülöttjét és csa
ládját súlyos csapás érte azáltal, hogy 18 
hónapos Iluska leánya az elmúlt héten el
hunyt. Áldás emlékén!

— Értesítés. A Csáktornyái m. kir. áll. 
polg. fiú- és leányiskolában az 1901 1902-ik 
iskolaévre a beiratások szeptember 1—4-ig.
— az értesítőben közzétett hirdetéstől elté- 
rőleg — mindkét intézetben egyszerre, dél
előtt 8—12 óráig fognak tartatni; ugyanezen 
napok délutánjain lesznek a lel vétel i és ja
vító vizsgálatok. Szept. 5-én Veni Sancte és 
az iskolaév megnyitása. Beiratásra a tanulók 
kötelesek szüleik, vagy ezek helyettesei kí
séretében megjelenni és a múlt tanévi isko
lai bizonyítványukat, keresztlevelüket, illető
leg születési bizonyítványukat és ha még 
12-ik évüket be nem töltötték, ujraoltási bi
zonyítványukat is bemutatni. A beiratás al
kalmával minden tanuló tartozik tandíj czi- 
mén: 10 k 30 fillért, értesítőért és nyom
tatványokért: 1 koronát, összesen 11 kor. 
30 fillért fizetni. A tandíj fizetés alól való 
felmentés a kir. tanfelügyelőséget illeti, azért 
a felmentés iránti folyamodványok, szegény
ségi bizonyitványnyal felszerelve, ehhez czi- 
mezve a beiratás alkalmával az igazgatónál 
nyújtandók be, később benyújtott folyamod
ványok figyelembe nem vétetnek, valamint 
azon tanulóké sem, kiknek valamely tárgy
ból elégtelen osztályzata van. A beiratási na
pok ponlos betartását a t. ez. szülőknek 
annyival is inkább figyelmébe ajánlom, mert 
a később jelentkezők csakis a késedelem 
okát hitelesen igazoló bizonyítvány alapján, 
tanfelügyelői engedély mellett, vehetők fel.
— Csáktornyán, 1901. augusztus hó 21-én. 
P á l y a  M i h á l y  igazgató.

— Felhívás Csáktornya város adófizető 
közönségéhez. Figyelmezteti az elöljáróság 
az adóhátralékosokat, miként tartozásukat 8 
napon belül annál bizonyosabban leróni 
igyekezzenek, miután elleneseiben a lefog
lalt zálogtárgyak minden kímélet nélkül el 
fognak árvereztetni. Figyelmezteti továbbá 
az elöljáróság mindazon betegsegélyző pénz
tári hátralékosokat, hogy a kik ebbeli tar
tozásukat mindeddig le nem rótták, annak 
mielőbbi lefizetését annál inkább is eszkö
zöljék, miután ezeknek sürgős és szigorú 
végrehajtása a járási főszolgabíró által el
rendeltetett.



Vu Čakovcu, 1901. 25-ga augustu.ša Broj. 34.

Sve pošiljke se tičuč radržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižura F isch e l Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljau.

XVIII. tečaj

M ED JIM U R JE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20 lili.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.
Obznane se poleg pogodbe 

i fal računaju.

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

Od onih zakonov, koje jeden 
gazda poznati mora.

(Dalje.)

Za putne vožnje su takaj vnogi lépi za
koni postavljeni.

Gdo se na kolah pelja, on naj ne po
zabi, da svakim pred nam dojdučim kolam 
se na lévő moramo vugnuti. a ove kre des
no moraju pred nas dojti. Na mostu pred 
drugoga dojti, ili pak po mostu tirati je pre
povedano.

Sa čredami ako se sretamo (kak birke 
voli, krave i t. d.) moramo samo vu stupanj 
peljati.

Kola ili kočije na putu ostavili. i za 
kolah jedna druga teretna kola prikapčiti je 
pripovedano, jer ovo né samo kaj puta ja
ko na nikaj dene, nego i nesreču more zro- 
čiti. K jednim kolam ili odzadi ili pak kre 
zapreženih živinah od dva komadah više 
privezati je takaj prepovedano.

Kre puta ili pak na kolah, koje po pu
tu hodiju, takve stvari od kojih se živine pla- 
šiju (kože, meso) je bez pokriva nesti né 
smeti. Ali i to je dobro deci povedati, da 
živinu plašiti nije slobodno.

Zakon pute brani, te i to odredi, da 
gdo na putu, mosta, kanale ili kaj gud dru
go hoče napraviti, to samo sa dozvoljom ob
lasti more napraviti.

Na takovih zemljah, gde se lehko pop-

Z A B A V A

To more samo dobra žena.
Nieka poštena i siromaška dievojka iz 

sela, otišla je u Čakovac službu iskat, koju 
je i pri jednoj ondešnjoj kuči našla. Njezini 
gospodari su bili dobro stoječa i otmiena gos
poda, u čijoj kuči seje često i mnogo stranjs- 
kih obrnulo. Oni su imali široka poznanstva, 
pak onda nije niti čudo, da je i pri njih 
znal više krat biti *ako nazvani »dinom dá
nom,« a pošto su na isti bila pozvana opel 
sama otmiena gospoda i gospodje, to je on
da bilo naravski, da je na koncu svake In
kove zabave našoj služečoj dievojki po koj 
povoljar (trinkgeld) od svakog odhadjajučeg 
gosta u žep opal. I kak je anda to znalo 
često biti a i njezina miesečna plača od Stra
ne gospodara nije bila loša, jer je dievojka 
bila skroz dobra, poštena i poslušna, to si 
je ona u vriemenu od kakovih pel godinah 
do preko pet stotinah forintih prišparala, kaj 
je tim više joj bilo moguče, jer nije bodila 
u svoje prosto vrieme u nikakova druživa, 
pak uslied toga nije niti mislila na kakove 
oprave po modi i tak je liepo mogla posve 
lahko biele novce za črne dane na stran me
tati ili bolje rekuč u štedilnicu nositi.

lave napraviju. oni gazdi, koji su vu pogi- 
belji su dužni gate, fašine i zasadjenje sa 
drevjem včiniti.

Obale vode nigdo nesme razdriati te vo
de tečenje bez oblastne dozvolje priprečiti.

Zakon nadalje i na to pazi, da vode na 
zdravje škodljive nebudeju, tak na priliku se 
obskrbi za to, da posušenje močvarah i do
li vodjenje vode iz jarkah more oblast do
pustiti.

A onaj, koj vu zdenec za ljudi, kakvu 
gud mrzku stvar hiti, ili pak vodu kak dru- 
gač pokvari, da je óva né za piti, se oštro 
mora kaštigati.

Na nikakvih vodah ili vu kakvim gud 
takvim pitanju bez dozvolje oblasti naj ni
kaj nedelamo, stém više, jer bez znanosti 
moremo kvar napraviti drugomu. —

Zvun zemlje su nam živine one, iz ko
jih glavnog hasna imamo. Jer pak samo sa 
zdravimi živinami moremo na kaj dojti, za
koni se i za to obskrbiju, da zbeležanje ži
vinah po mogučnosti priprečiju.

Ako gdo živinče hoče prodati ili pelja
ti, mora passuša imati. Passuša ona občina 
napravi, od kud živinu tiraju. Passuši svedo- 
čiju od zdravja živine i pokažeju, da iste od 
kud su i od koga su.

Bez passuša živinu na sejam gnali, dru
gomu prodati, ili pak vu stranjsku zemlju 
peljati je né dopuščeno. Ako jeden gazda vi
še komadov živine hoče prodati iz jedne

Ona si je anda do svoje dvadeset i dru
ge godine prišparala preko pet stotinah forinti.

Narvaski, da su u takovu štedljivu i 
poštenu dievojku mnogih mladencahoči upr
te, pak se je i tu našel jedan mladi i vrli 
mladič, šoštarski -dietič, koj je od svojega 
majstora, pri kojem je delal, samo hvale i 
pohvale imal radi svoje vrstnoče i marlji
vosti. Ov anda dietič je željel svoj vlastiti 
komén stvorih, pak jer je znal, da Marica, 
služeča pri gospodinu N. ima nekoliko pri- 
šparanih bankah u štedilnicu a ktomu je 
poštena dievojka, pokuči kod nje tum na- 
merom, da ju želi za svoju tovarušicu űzeti.

Dievojka, a još više njezina gospa, pri 
kojoj je služila, se je za toga dietiča po va- 
rošu i pri njegovom majstoru opitala, pak 
kad je o njem samo dobre glase čula, a 
najpače od njegovoga majstora, koj ga je 
neizmernemi hvalami punim pravom obsi
paval, to onda nije bilo nikakove zaprieke i 
naša Marica je rekla: »Je«, te se je kratko 
viieme zatim i vienčanje obavilo i male 
gosti odslužile.

Prve tri, četiri godine je išlo sve dob
ro, on je bil marljiv a ona takaj, dapače je 
ona i sad bila na svoje prije služeče miesto 
pozvana dvorit, kad bi se tam gosti sastali. 
jer ona je to več od prije dobro razmela,

faj le, onda mu je né treba na svaku poseb, 
nego nejeden passuš more sve dati zapisati

Mesari, marvinski trgovci su dužni iz 
druge občine dognatu marvu taki za 12 vur 
javiti pri poglavarstvu.

Obolenje, zbetežanje živinah ili pak po- 
ginenje je gazda dužen poglavarstvu taki 
javiti.

Betežne ili sumnjive živine je treba mar
ljivo oddeliti od drugih i nje s drugim pas
ti ili napajati nije smeti. Poginjene betežne 
živine nije slobodno kam gud zakopali, na 
to služiju tak zvani »marvinski cintori.«

Imaju živine takve znutrašnje betege, 
koje samo gazda zna i koji se pri prodaji 
ne opaziju. Ali zalo gazda nesmé ove zata
jiti, jer ako kupec da sa živinskim dokto
rom previzitérati te se falinga znajde, on 
koj je prodal né samo, da nazad mora vze
ti. nego i sve stroške plahti i zvun toga je 
još kaštigan.

Zakon nadalje i to prepiše, da kaj mo
ramo včiniti, ako med živinami kuga vudri 
vun.

Prvo je to, da gazda zbetežanje ili po- 
ginjenje poglavarstvu taki javi.

Poglavarstvo na to dvor taki mora dob
ro zaprti na poginjeno živinče dati stražiti i 
velikomu sudcu slučaj taki javiti.

Svaku takvu živinu, koja je osteklila 
ili srab ima ili drugi hudi beteg, je taki tre
ba zaklali i s kožom s mesom izpustošiti.

a ktomu je bila onda još uviek kakti do
mača, kojoj se je jednostavno govorilo »na
ša Marica,« i ovak je ona znala i tum pri
ti k u m liepi novac domov donesti, jer povol- 
jari su joj i sad u žep padali kak i prije. 
Bilo je, jednom riečju, videti, da u gospo- 
darenju mladih ljudih božji blagoslov vlada 
tak, da su si u to vrieme svoga zakonsko- 
ga stališa neumornom marljivostju, i malu 
vlastitu kučicu i nekoju ral zemlje prigos
podarili.

Ali sad je došla nevolja! — Sad je 
mladi naš majstor mislil, da on sad, kakti 
imučni čoviek nemora samo uviek na svom 
tronogu šilom u ruki, več da bi mogel i za 
krčmenskim stolom pak flašom u ruki se
deti, pak ako bi se našli kartaši, onda bi 
tobož i on mogel karte u ruke prijeti, — 
em nije najzadnji čoviek. — Ovak si je taj 
svojom taštinom zavedeni sirolan mislil a 
napokon i činil. I tak je iz poštenoga mla- 
doga majstora za kratko vrieme postal lump 
i kartaš. Jedna zemlja je išla za drugom 
kroz n|egov požirak, a Marica se je doma 
na samom plakala, da su joj več oči bile 
sve nabuhnjene i črlene. Svaki dan ga je 
iz liepa opominjala i odgovarala od tog pus- 
tolovnog živlenja, ali sve je bilo badava, on 
je samo uviek supijan govoril, da to njemu
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Nagy-Kanizsán 
e g y  vagy két iskolai növendék

egy jobb izraelita családnál teljes 
ellátásra felvétetik. — Jó bánás
mód és szigorú felügyelet biz- 

tosittatik.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint llkvi ható

ság közhírré teszi, hogy az alsómuraközi 
Tkpénzlár r.-t.-nak Szusecz János és neje 
Gál Francziska orehoviczai lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 500 kor. töke. ennek 
1899. évi novemb. hó 25-től járó 8% kama
tai. a lejárt kamat 8% kamata, 78 k. 10 í. 
eddigi, 22 k árverési kérvényi köllség kielé
gítése végett a nagy-kanizsai kir. törvszék a 
perlaki kir. jbiróság területén íekvő az ore
hoviczai 427. sztjkvben felvett 355/b. hrsz. 
ingatlan a végreh. törv. 156. §-a alapján 
egészben 12 kői., az u o. fel véli 361/b. 
hrsz. ingatlanok Szusecz János és neje Gál 
Francziska nevén álló 6/ie_°d része 95 kor. 
kikiáltási árban becsárban az
1 9 0 1 . é v i  s z e p t .  h ó  2 0 .  n a p já n  

d. e. ÍO  ó r a k o r
Orehovicza községházánál dr. Kemény Fü- 
löp ügyvéd közbenjöttével megtartandó árve-! 
résen eladatni fog. 529 :

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése elölt a fenti 
kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében le
tenni, s a vevő a vélelárt 3 egyenlő rész
letben lefizetni köteles és végre az árverési 
teltételek a hivatalos órák alatt alulirt llkvi 
hatóságnál és Orehovicza község elöljárósá
gánál megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Ferlakon, 1901. július 4-én.

__________ * __ ____ ____ *.  . . * *

f 3804/3805. tk 901. | Ž |

t H irdetm ény. $
► Erzsébetlak és Murafüred községekre nézve az 1892. XXXIX. t. sz.
'  értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának a telkvbe való bejegyzése.
► a telekkönyvek átalakítása és a tlkvi bejegyzések helyesbítése iránti eljárás
'  befejeztetvén, ezt az alulírott tkvi hatóság oly felszólítással teszi közzé: W
► 1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-cz. 15 és 17. §§. alapján ide
* értve e §§-nak az 1889. XXXVI11. t.-cz. 5. és 6. §§-ban és az 1891. XVI. t.-cz. w  
M5. §. a) pontjában foglalt kiegészítést is, valamint az 1889. XXXVIII. t.-cz.
'7 . § és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések,
\ vagy az 1886. XXIX. t.-ez. 22. §. alapján történt törlések érvénytelenségét ki- 
'  mutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis 1 9 0 2 . évi W
► márczius 1-SÖ napjáig bezárólag nyújtsák be, mert az ezen meg nem 
'  hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a har-
► madik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára
'nem szolgálhat; ^
► 2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t.-cz. 16. és 18. §§. esetei- 
'ben, ide értve az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §§-ban fog- W
► lall kiegészítését is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzésé ellenében 

ellenmondással élni kívánnak, Írásbeli ellenmondásukat hat hónap alatt, vagyis W
► 1 9 0 2 . é v i m á r c z iu s  1-sö  n a p já ig  bezárólag benyújtsák, mert ezen jSÉt 

meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellenmondásuk többé fi- W
► gyelembe vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a telkv átalakítása tárgyában tett intézkedé- 
^sek által, nemkülönben azok. a kik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken ki- jáÉt 

vül az 1892 XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az ennek folytán történt bejegy- 
 ̂zések által előbb szerzett nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik, 
ide értve azokat is, a kik a tulajdonjogi aránynak az 1889. XXXVIII. t.-cz! ^3^
 ̂16 § alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben fölszóla- jáÉt 
Iásukat tartalmazó kérvényüket szintén hat hó alatt, vagyis 1 9 0 2 . m á r -  

^ c z iu s  1. n a p já ig  bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbit- 
ható záros határidő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves bevezetés- ^3P  
 ̂bői származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában f á t  
többé nem érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény ren- ^3P  

 ̂des utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze- fá j t  
mélyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. W

\ Egyúttal figyelmezteti a tlkvi hatóság azokat a feleket a kik a hile'e- Č Šjt
sitő bizottságnak eredeti okiratokat adtak ál. hogy a mennyiben azokhoz másolato- W

► kát is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtottak, az eredetieket átvehetik. 4Š&
► h o r n y a ,  1901. évi méjus hó 29-én. Előadó helyett: S

;,21 a-., Dr- Siz , e g ő , ^
f kir. jb . albiró.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

3548. tk. 1901. <
Árverési hirdetmény. <

A perlaki kir. jbiróság mint llkvi ható
ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fülöp J 
ügyvéd, mint Dallár György követelésének 
behajtására kirendelt ügygondnoknak Kar- < 
lóczi Mátyás al.-domborui lakos elleni végre
hajtási ügyében 200 k. töke, ennek 1872. J 
évi május hó 9-ik napjtól járó 1877. évi 
julius 1-ig 20% kamatai, ezentúl 8% ka- < 
matai 58 k. 40 f. eddigi, 19 k. 30 1. árve
rés kérvényi költség kielégítése végeit a nagy- < 
kanizsai kir. törvszék perlaki kir. jbiróság 
területén fekvő alsó-dombori községi 1743. < 
sztjkvben 323/b. hrsz. a. foglalt ingatlan a 
végreh. törv 156. §-a értelmében egészben | 
432 kor. kikiáltási árban mint becsárban az 

1901. évi azept. hé 19. na pián \
d. e. 19 ó ra ko r

Alsö-Domboru községházánál dr. Kemény < 
Fülöp perlaki lakos, ügyvéd vagy helyettese < 
közbenjöttével megtartandó árverésen el- < 
adatni fog. 528 i

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy < 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási < 
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni s a vevő < 
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö- < 
teles és végre az árverési feltételek a biva- < 
talos órák alatt aiulirt tlkvi hatóságnál és 4 
Alsó-Domboru község elöljáróságánál meg- < 
tdkinthetők. i

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. \i
Ferlakon, 1901. junius hó 27-én. a
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