




Szilágyi Gyula 353, Sárossi László f0 |, 
Iiosenberg Lajos 200 szavazatta]. Huba Int 
ván és liartal György 152 szavazatot ka 
pótt. — P e r 1 a k o n elnök Szabó J. é< 
Banelly S. Megválasztalak : C'íMznák Jó
zsef Sólyomi Tivadar és Glavina András
— b o t t o r n y á n  elnök Zikál Henrik. 
Megválasztattak Molnár József 107, Tivada 
Ferencz G9. Muraj Róbert G8, Grahovecz 
András 67 szóval. Még 4 jelölt volt, kik kö 
zül Kollay Lajos és Rádly Mihály kaptak 
legtöbb szavazatot D r á v a - V á s á r  he
lyen elnök Ziegler Kálmán és Kreszinger 
J . Headatott 25 szavazat Meg választatott : 
Grész Alajos és Kornfeind Nándor egy
hangúlag. — Ö t r i d ö n elnök Szirtey 
György Headatott 25 szavavat. Megválasz 
tatolt: Simon La os és Kozma F. egyhan
gúlag — Mura S z e r d a  h e l y e n  elnök 
Schenk J jegy zd Elirenreich Nándor Meg* 
választatott : Vrancdcs Károly Kecskés 
Ferencz és Kollarics Imre egyhangúlag. 
Beadalott 21 szavazat — l l o d o s á n h a n  
elnök Ptczek Gy. és Vizmalhy S Megválasz 
tatfak : Grész Alajos és Hirschmann íJpót
— A D o m h o r u n  elnök Zakál H. és dr. 
Hölim Sydnei Meg választat lak : Pichler és 
Stelits — V i d o v e c z e n  elnök Gadó M 
és Kollai R Megvá!a<ztattak : Dr IJóhm 
Sydnei Babits Gábor és Horváth Csongor.
— Grész Alajos 2 helyen lett megválasztva 
Hallomás szerint a hodosáni mandátumod 
tartja meg s a dráva-vásárhelyiről lemond

Ilt tehát uj választás le*z ; dr Bárdió Gvör 
gyöt és Pártái Györgyöt, emlegetik jelöltül.

— § tra ko s o h  S in d o r tanár hazánk szii 
lőttje, az ünnepelt művész, a beszéd leg
nagyobb mestere f. hó 18-án Csáktornyán 
a Hattyú-szálloda nagytermében előadást 
tart. A kik Strakosch ur előadását valaha 
hallották, csak örvendhetnek az ismét kiná'- 
kozó műélvezetnek

— $  Qsáktomya-ukki vasútvonal engedé
lyezésének megtörténte tárgyában Baross 
miniszter jelentést tett a képviselőhíz köz
lekedési bizottságának múlt vasárnap tarlott 
ülésén. A bizottság a jelentést, tudomásul 
vette. A vitában részt vett Fack Károly 
alsó lendvai kép iselő is Az épitést vidé
künkön még nem kezték meg, noha pár 
száz idegen és még több helybeli munkás 
várja a munka megkezdését. A múlt héten 
a kimért vonal menté i mérési helyesbítése
ket eszközöltek a mérnökök. Az idegen 
munkások munka nélkül vesztegelni s 
mindenüket eladogatják : állítólag nyomo 
rognak a falvakban munka és pénz hiá 
nyában.

— egy zés Lobi Mór helybeli keres
kedő kedves leányát Gizella k a múlt hó 
28 án eljegyezte Aglár Izidor gráczi nagy* 
bizományos. Gratulálunk !

— £  coipus de lic ti Terbovics Pál 
pretetineczi suhancz szorgalmasan ellátoga
tott szomszédjához: Oreski Pálhoz egy kis 
tracsc-ra, ahol a bázbelieknek szívesen Iá

lotl vendége volt. Pár nappal ezelőtt egy 
ízben ismét megtette szokolt. visittjét s ami
dőn senkit sem talált otthon, a kamarába 
surrant s ott a ísiros-véndelyből jó meny- 
nyiségü disznőhusl lopott A háziasszony 
másnap kamarájába menvéa, csakhamar 
észrevette, hogy liivallan vendég garázdál
kodott ott. Jajgatva emelt panaszt uránál, 
aki azonnal helyszíni szemlét tarto't, még 
pedig sikerrel, mert a véndely mellett di 
szelgett, a szomszéd suhancz hosszú szám 
pipáji. A tolvaj sietségében ott felejtette a 
eorpus delictit.

— Eszy sz ív te le n  an ya . LetenyórSI 
írják, hogy Kenten Erzsi csehi lakos, 5 gyermek 
anyja m. hó 31-én egy gyermeket szült, azt meg
fojtotta, koporsót csináltatott és gyermekét elásta. 
A dolog kiderülvén, a kegyetlen anya a bíróság 
előtt számol bűnéért.

- U| pöntaközlekedé-* . A letenyeiek 
t. hó 8 ától kezdve nem Králjeveczról, hanem 
Murakereazturról lógják póstájokat kapni A pos
takocsi Letenyéröl indul reggel í) órakor és érke
zik vissza este (» óra 3<t perczkor. Ait Írják Le- 
tenyérűl, hogy még ezzel sincs elég téve a közön
ség igényeinek, mert ezen uj pós'aközlekedés is 
hátrányos a letenyeiekre nézve.

A  *o iam&si tűzoltó-zenekar tagjai e hó 
3 áu ellátogattak a letenyei tüzoltókhov', akik eléjük 
menve, zeneszóval vonultak be Latenyére. Mklits 
elnök, Tamás Ádám alelnök és Aradi (öparanci- 
nok laknsa előtt pár darabot játszottak. Este hang
versenyt rendeztek, mely igen látogatott vo't.

KKLELŐS SZERKESZTŐ 
M  A  R  G I T  A  I J Ó Z S E F .

M

VI TECAJ VU CAKOVCU 10 ga NOVEMBRA 1889 BROJ 46.





lio Jo <*í neima olahkotenja za hol <lu$e 
hv je, vezdn véé sam zeli, da bi uamo hrzo 
izrekli amrlnu osudbu nad njim. /adu é dane 
oklobra, kada nriu je vojni aud na znanje 
dal, da mu se je mati i sea'ra zb"k njega 
vmorila, g’iboko i sdvojenja pun zdebnulje 
i samo ovih pár r Cili pregovoril : »Vezda 
Veő ni 1 i j i  2 veti neielim!* fctraőiui je aud- 
bina boianska, koga jost/gne nemore joj 
Ee izvinuti.

Strahoviti poiar.

Na 29 ga ok lobra buknul je ogen j vu 
Konstanbnapoltii glavnom várnán luiske, 
koj se je vu za Cudo kralkom viemenu 
na jeden ve’iks dél varráa Skutari zvani 
rezprostranil. Ogenj tej Rajai vige danov, 
a zgore’o je pr«k j ẑero bi/ah sa avinni pri 
dadajuéimi stanj. Ako premialim, da su 
tu hi e najveé ’zsamoga dívva pogradjene, 
onda nam bude lebko razumjivo, kak je 
mnglo lak vnogo hizah sgoreti.

Kraljeva família pri nas.
S uibeni liati prijavlaju, da se Nje- 

govft Véli anstva kralj i kraljica s famil:- 
jcm k nam dojii pripra'ljHju. Po ovom 
glasu budu anda prvoga decembra ved vu 
Budape lu. gde ostanu duie vremena a na 
kratki budu i na kral evskom imanju 
vu Gödöllőn boravili. Od srca pozdrav- 
Ijamo Njeg Velieanstvo, ar nam gödi, Cuti, 
da na* kralj med nami boravili ieli.

Preganjanje aidovov.
Na airomaéne /idővé doála je neme 

zis \ u  B gdadu. Tam 2ivu najved moha
medánéi, koji su zideli s Zilovi nemiloa- 
tivno baratatí a kada ru se ovi za pomod 
vtekli k ondefin emu paái, on'ajih je ov 
zapröti dal i na nekoje muke poatavi . 
Zidovi vtekli su se na zadnje k rnglenskoj 
vladi, ar mohamedánéi vele da je hoóe iz 
avojega mesta Oslo izrébiti. Bo2e, s óim su 
se pák ovi tok zamerili ?

Veliki kanon
Za pomor ljudsiva nepreslaju izmié 

ljevati nova i nova sredstva, pu ke, kánoné, 
prah itd. Vezda su pák vu francu/koj poi 
mérce vu Bourgesu izle ali jeden izvan- 
redno veliki kunon (áluk), koj je pozvan 
ljudstvo jo* górj* s pied sebe pometati, 
kak su dovezdaóiji kánoni pometali. T j 
kanon dug je 11 meteiov i 20 cenlime 
lerov ; zmis'il ga je kapilan Ilirondart, p> 
ko'em se i kanon sam líirondarikanon

iméntije. Kto opet novo znamenje, kak kané 
v adari europejski inir csigurali 1

Krive forintade.
Nemremo zapustili, da neopom nemo 

poálovano obdin tvo na to, da dobro pazi 
pri izm njanju i prijemanju nsdili forinta- 
dali. Vu Be u najme nádi su veliki broj 
krivili forintarah, kője su najbolje po za 
mazanom ob iku i po osobito modroj fai bi 
prepozn.di; i napin je tak naőaran, da ga 
öitat n je midi. Becka relarstvena oblnet 
misli da mora b lí ce’a banda, ko.a ie 
toüko krivili forintarah \ u ’ak kratko vr me 
vu hVi t n zprostran la.

»The Gresham*
Pii „The* Grcshamn zvauom londoaskom 

druitvu (vu I kovcu je upiavniötvo pri Gruneiu 
zt .cunaru), je mi éi ?. vöt osigurati. Tojeat 
plati, gd> bi h(di z vöt os gurati, po letu 
vek u ili incujsu svotu i to p 4eg tóga, kak 
je gdo star i kik svotu liode da dub\ p k 
nko bi vumrl, lierbom iinenuto druítvu rplati 
<na svotu, ua koju je bil isii osigureu, ib
ako dciivi n. p-. 15 -  20 lei, njemu daju
istu svotu vu iuke. Tak j » mufti z vöt 2euah
i decah os garat'. Ovo dnztvo i na svoje 
glavno upravniőtvo vu Büköt.

tflTHJTtA Bpefit 3. iioveinbra 18H9
aUUilüJAi s ó  ( i f i  : t
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4133 tkvi szám 89.

A r  v n  'és i h í  r d e h n  én j j i  h ívó n  n i •
A Csáktornyái kir. jbiióság mint tlkvi 

hatóság közhíré teszi, hogy B ittornya község 
végrehajtatójak Guncz István végrelujtást 
ízmvedő elleni 901 fit tőkekövetelés és jár. 
iiAnti végreh jtási ügyében a nkanizs&i kir. 
tö' vényszék ( i Csáktornyái kir. jbiróság) te
rületén lévő toltoinyai 151 tk. 1876 hrsz. 
a. ingatlanból Guncz Istvánt illető r/4 részére 
64 fit 50 kr; továbbá a podturcni 151 tk. 
197 hi sz. a. 117 fi ti a, 558 brsz. a. 171 
írtra, 556 brsz. a. 138 fitra, 633 hrsz. a. 
69 frtia, 1012 hisz. a. 119 írtra, 1435 brsz. 
a. 95 írtra, 1470 Insz. a 190 írtra, 198 
brsz. a. 23 fitru, az aránylag is legelő és 
eido illetményic 150 írtra, továbbá a poi- 
turcui 738 tk. 905 o brsz. a. 119 frtra 
brcsült ingatlanukra elrendelte, és liogy a 
íeuiubb megjelölt ingatlanok az l$ S \ )  é v i  
( leczem b er  liő  3  <1. e. 1 0  o r a k o r  a 
bittoinyai község házánál megtartandó nyil
vános átverésen a megá lapit0tt kikiáltási 
árou alól is ela látni fognak.

Árverezni szándékozók taitozntk at in
gatlanok b ctá á lak 10%-át, vagyis 6 írt
45 kr, 11 h t 70 kr, 17 irt 10 kr, 13 fit
80 kr, 6 he 90  kr. 11 Irt £0 kr, 9 f t
50 kr, 19 írt, 2 f it  30 kr, 15 fit, 11 írt
90 krt kéH/péuzbui, vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. ij-ubjj jelrelt árfolyam
mal szíuiitott és az 1881. évi uov«,n- 
bei bő 1 éa 3333. gz. a. kelt igazságügy- 
luuiistsri rendelet 8. § ábau kije ö.t uva* 
aékképes éitdkpupirb m .» Kiküldött kezéhez le* 
lenni avagy az 1881. LX. t.*cz. 170. §-a 
mebm a bauatpénzuek a biroságuai elüleKtí3 
. liieiyezé.érői kiállított szabálysze*íl eliani«i'- 
vénjt átszoigáltatui.

Kelt Csaktoinyá r, 188J. ó/i szeptembjr 
bő 5-ik napján. A Csáktornyái kir. jbiróság 
miut tlkvi lutosag. 1061.

4566 tkvi szám 89. és 3957 tlkvi szám 89
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  h i  vonn i.

A Csáktornyái kir. jbiróstg mint tikvi b ítóság közbirré tesz , 
hogy Wollák Rezső Ügyvéd végreh platónak Biruáth Rikus s 
neje végrehajtást szenvedő illeni 160 írt tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. |biió.-áp) területén lévő pribiszlaveczi 5 tk, 15 brsz. 
a 200 frt, 5 brsz. a. 100 írt, 127 brsz a. 691 fi t, 741 hisz. 
a. 331 fit becsértekben a pribiszlávrczi 217 tk. 727/b brsz. a. 
214 frt és pub szláveczi 274 tk. 604|v) hrsi. a 27 fr tra becsült 
ingatlanokra ezennel megállap tolt kikiáltási ft bau elrendelte, és 
bog) a fennebb megjelölt ingatlanok az 1890 évi jajmái hö 16 ik 
tiapján d e 10 ónakor jrbiszlavccz község házában megtartandó 
D)ilváuos árvetésen a megállapított kikiálrási áron aló> eladatui tog.

Ar\e<ezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáiának 
10 % -át v^gyis 20 fii, 10 í t, 69 f.t 10 kr, 33 frt 10 kr, 
21 fit 40 kr, 2 fit 70 krt készpénzben, vjgy a? 1881. LX t.-cz 
42. §-ábau j lzett árfolyammal számított és az 1181. évi no
vember hö 1-én 3333 ‘sz. a kelt igazságügyin nisteri rendelet 
8 §»ábau kijelölt óvadékképes ét tél.papit b in a kikü do t kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a biró ságnál előlegos elhelyezéséről kiállított sza
b á ly a it! elismervényt átszolgálLutui Csáktornyán, 1889 szép. 3-án.

A Cfftktoroyai kir. jbTóság miut tlkvi hatóság. 1060.
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4470. tlkíi u. 1839.
Arveréntkhtleliin‘nf/1 kivonni.

A Csáktornyái kir. jbiióság, m:nt tlkvi 
hatóság kö/hiiré teszi, hogy Flojhár Katalin 
láczksnizsai lakos Yégrc hajtatónak özv. Z.up 
panecz Antalné és társai végrehajtást sz n̂ 
védők elleni 118 írt 95 kr «őkeköv< tc’és és 
járulékai iránti végiehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. 
jbiió'ág) teiületén lévő ráczkanizsai 19 tlkvi 
321. hrzi az. a. 158 fit, a ráczkan'zsai 257. 
tlkvi 28. hrzi sz. a. 102 fiira, a ráczkani
zsai 252. tlkvi 72. hízi sz. a 505 frtra és 
41, hrri sz a. 56 írtra ezennel megállapított 
kikiáltási álban elrendelte, és hogy a feunebb 
megjelölt ingatlanok j«z 1889. évi deczemb r 
hó 19-ik na p já n  deltlött 10 órakor ráczkanizsa 
biió házában megtartandó nyilvános árveié 
sen a megállapított kikiáltási áion alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók (altosnak *z in
gatlan becsátának 10 *' 0 át vagyis 15 fit 
80 kit, 10 írt 20 kit, 60 fit 50 Ur», 5 
forint 60 krajcárt, készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett, ár 
folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. s/. a. kelt igazságügy min stoii 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes ó;ték- 
papiibfln a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881, LX. t. ez. 170 §a é temében a 
bánatpénznek a bíróságnál elólegcs elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1889. évi szeptember 
26-ik napján.

A Csáktornyái kir. jbiióság, mint tlkvi 
hatóság. 1054

P é n z t
sorsjegyekre, érték papírok
ra, bank, zálogjegyekre, vi

déki takarékpénztári részvé
nyekre, részletivekre arany 
és ezüst pénznemüekre bár
mily összegig olcsón ad

L Ő R Y  J.
banküzletc

Budapest, IV. halvnni-u. 17.
1022 9—10

3827 tlkvi szám 89.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

A  perlaki kir. jb róság mint tlkvi h • 
lóság közhit:é teszi, hogy a délzaltti taku- 
i ékpénztár részvénytársaság mint L sziák 
Fennrz engedményese véprehajtatónak Páros* 
náudi Amál;a tér] Légin Bilázsné perlaki 
lakos végrehajtást szenvedett elleni kielégítési 
végrehajtási ügyében 500 frt töke, ei nck 
1882 évi jauuér hó 24 tői járó 6 °/.'f'8 ka- 
matai 25 fit per, 15 frt végrehajtás kére’mi 
s ezúttal 10 írt 45 ktban megállapított költ
ségek behajtása czé'jából a nkanizsai kir. 
töivéi yszék (perlaki kir, jbiióság) te t ültén 
ftkvő tVrlak község 1800 sz. tjkvben Csavlek 
Jakab és neje Sjfran J >zsefa podbreazti lakotok 
tulajdonául felve t 2602 lirsz. ingatlan 309 
frt b.csárban, továbbá a perlaki 2625 sz 
tjkvben Franki Simon és neje Goldsehmidt

i sótól számítandó 15 nap alatt a másodikat u.
30 nap a a harmadikat u. a. 60 nap a. 

minden egyes részlet után az árver's nap
jától szállítandó 6 százalékos kamunkkal 
együtt az árverési feltételekben megbatározott 
helyen és módozatok szerint lefi/.etui.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg megállapított árveiési f3ltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. jb résig 
telckönyvi 0  ztalyáná1 s  Perük község elő á  
róságá* ál megtekinthetők.

A ki . )b lóság, mint tlkvi ható á'.
Perlakou 1889. évi augusztus ló 9 én.

1058.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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