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a n a  tartottunk A világosság ól jó távolságra 
sötét, hatalmas erdő ú»ott, morgo't. Vak sötét - 
jében néha néha mindig sürüebben mintha vörös 
csillagok sziporkáztak volna széjjel. — Arra, 
arra, azép urliak, ott vau Ahmed, ott nincs 
Szelim csak arra, nrra. — Újra egy másik 
Ahmed, olyan jó Ahmed, ki ép oly türelemmel 
czipelle ki a csomagokat a ladikból, mint az a 
másik. A szép asszony idegesen szökött ki a 
szárazra, Ahmed pedig bevitte az erdőbe a cso
magokat, honnan lovak tohorzékolása hallatszott. 
Az egyik a szultánáé, a másik Szilágyié, a har
madik Hajmásié lesz.

— S/ép asszony s le nem sietsz. A bül
bül nemsokára megéhred az. adakhaiei rózsafa 
gasban, s In  a nap felszáll az égre, láthatóvá 
lesz minden mi éjjel láthatatlan. 8 ha Szelim 
üresen találja a puha otlománt, egyedül találja 
a piros szalaga majmol, a csörgős papagájt, ha 
lát)i, hogy a kristály tne lencse arnnylmlacskái 
éhesen nyitják szájukat, Szelim üldözni fog.

— Szép urfi félsz ? Ne félj Szelim gyenge, 
szakálhn több a fehér, mint a téli hón. Szelim 
gyermek s te a gyermektől félsz szép urfi. Várj 
csak annyit, mialatt egy nyíl átsuhan a pálma 
árnyékán.

Megsiiritotta arezunkat s aztán elillant a 
sötétben Ahmeddal rgyütt. Váriunk egy kicsit, 
váriunk többet de nem jött, helyette jöttek 
sokkal váratlanabb vendégek: zöld hajtókán 
íinánezmiri rzlerek.

— Halt, megállj! Úgy megállunk e bará t
ságos megszólításra, mi .1 két Meidinger kályha.

— Hol van, hová ment? — Volt mit hal
lani aztán. Nesze nekünk, itt vannak a jani 
csárok. Szilágyi és Hajmáii megvédlék magukat 
a janicsárok lándzsái ellen, már pedig egy két
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A legnagyobb biba minkéi anyákat 
— lerliel. Mi a fiatal leányoknál a megis
merésből és tapasztalásból hiányzik, azt 
nekünk az évek megadták, vagy legalább 
kellene hogy megadták legyen. De eszünkbe 
se jut, hogy e tapasztalatunkkal segitsé 
gükre legyünk, süt szükség esetén rája 
kényszeritsiik és egyszerű igy kell lennie 
állal az öltözék tényüzését illő korlátokba 
szorítsuk, mert a gyönge és hiú anya, ha 
kell, inkább a háztartást szorítja meg, 
hogysem leánykája rövidebb uszályt; vagy 
néhány volánnal kevesebbet fitogtasson, 
mint társnői. Ifa. nem is tekintve más 
egyebet, csupán a tet zeni vágyást akarjuk 
szemünk előtt tartani miért tesszük ezt 
oly időben, midőn már alig lehetséges 
hogy a ruha csínja által tűnjék föl, mert 
az egyik drága öltözék túl akar tenni a 
másikon és miért nem kisértjük meg hogy 
leányainkat egyszerűség által tüntessük ki? 
Kézdezzétek csak a házasulandó ifjakat, 
hogy nem-e az egyszerűség teszi-e őket 
figyelmessé, vájjon nem e a kai\, u szűzies 
alak benyomása hat e rájuk jótékonyan, a 
szokásos kellékek, a tei mészetellenesen 
földuzzadt felső ruha nélkül -  vájjon nem 
a sima hajú, barátságos arcz bájolja-e el 
és költi bennük a vágyat, hogy az egysze
rűség és igénytelenség e példányképéi kö
zelebbről megismerje, nem pedig az ál für
tökkel és fonatokkal túlterhelt főt, melynek 
tetején kalapnak nevezett emeletes szőr 
nyefeg lebeg? Jól megértsenek kedves 
társnőim, nem azt követelem, hogy a fiatal 
ság apácza ruhát viseljen, hanem lúltegye 
magát a divat túlzásain.

Viseljenek világos, színes, lenge vagy 
nehéz kelméket, miként azt az idény köve 
teli díszítsék magukat tarka szalagokkal 
és virágokkal miként az a fiatalságot meg
illeti. Legyen mindenekelőtt a legszigorúbb 
tisztaság öltözékükön, nevezetesen a galléron 
és egyéb fehérneműn, de őrizkedjetek min
den túlzástól és ha el akarják fogadni ta
pasztalt barátnőjük tanácsát, kinek csakis 
a fiatalság iránti szeretet és abbeli sajnál
kozása hogy rósz utón tudja, adta a tollat 
kezébe, ha megakarjátok hallgatni tanácso 
mát, vessetek tűzbe minden ál hajat, ha a 
saját hajatok még oly rövid és ritka is, 
szabadítsátok meg homloklokat a nyírott 
hajtól hadd ragyogjon tisztán mindenki 
elé, mert van e szebb disze a nőnek hom
lokánál ? Ezt a nem szép divatot bizonyo 
san oly nő találta föl kinek keskeny, rút

darab finánc/, ellen csak könnyebb védekezni. 
Egy-két jó szó. néhány darab marokba nyomolt 
ezüst karika, egypár udvarias >tekintetes pénz 
ügyör ur*, oh, mennyivel erősebb legyver száz 
darab tokba rozsdásodott íringánál. De ezek a 
mi janicsáraink, mint a bikák a vörös posztótól, 
még jobban ránk támadlak. Azóta sem láttum 
olyan lelkiismeretes finánczokat. — ügy gondol
tam legjobb lesz ha az orrukra kötöm világosan, 
hogy miiéle jaralban vagyunk bevallom az egész 
históriát. No bizony olyan valami, ha megtudják ..

— Ura im! az Istenért, hallgassanak ; szók 
leljük...

— Hiszen épen az a baj. Nem tudják hogy 
az monopólium, egyedáru.

—- Egyedáru! Ejnye be jó! Hiszen keltőnké.
— Majd kelten űzetnek érte.
— Miért iizessüuk ?
— Ugyan ne sz.apuljanak, — a dohányért.
— Miiéle dohányért V
— Amit magukkal hozlak Adakleléhól.
— Mi dohányt ? — hiszen mi asszonyt, 

nem dohányt ....
— De az az asszony dohányt hoiott.
— Paff!
A vége az lelt hogy mi kelten póruljárt 

Szilágyiak és Hajmásaik hatalmas szállítási dijat 
fizettünk a szép asszony stalirungjáért.

homloka voll és önök mégD utánozzak ? > 
hordjanak oly kalapokat .molyok a tv/.- klioz 
állanak és azért mégis tnogíololnok a őzéi- 
nak, — szóval a jó ízlést vogyék irányul, 
nem pedig az agyafúrt <fivalót, mely Paris 
ból árasztja el h világot ahol a Demi- 
rnonde nak nevezett bizonyos körök találják 
föl; vegyék tekintetbe atyjok pénztárát 
mindenekelőtt pedig őrizkedjenek az uszálytól 
az. úgynevezett seprőtől (Balayeuse a báli 
termekben.

F.z. a balga divat különös feddést érde
mel. Uszályok báli ruhákon nem csupán 
czélszerütlenek, hanem il'etlenek is. Meg
akadályozzák a szabad bájos mozdulatot, 
fölkavarják a pori boszantják a tánczoso 
kát, kik folyvást beléjük akadnak

Végül még »gy kérést kedves fiatal 
barátnőim? kikel e.sorok illetnek Nevessék 
meg intő szavamat! Mondjanak le a divat 
balgaságairól, ruházkodjanak egyszerűen 
szerényen és az. adott körülményekhez ké
pest melyek közt élnek; és legyetek meg
győződve, hogy, nem is einlilve az okos, 

'komoly emberek tiszteletét, oly megelége
dést fognak érezni minőt még a leg- 
fényüzőbb öltözék se szerezhet önöknek 
soha sem !

Budapest HEDVIG.

h C L Ú \ F É L É h \
— Svastits Benő főapán ur m. hó 

30 án váro unkba érkezett, másnap Bella- 
t ueczre ♦ávozott a szombathelyi megyés 
püspök üdvözlésére, aki ott s a vidéken a 
bérmálás szentségét osztja a hívők közt. () 
méltósága 31 én visszatért Csáktornyára a 
másnap látogatást tett Zala-Ujváróit a gróf 
urnái. Főispán ur unius 1 én délben távo
zott székhelyére.

gibt Festetics Jenő ur ő m. külföldi ut- 
jából múlt hó 27-én érkezett meg z-da 
újvári kastélyába, ahol a nyaiar töltendi

— A Csáktornyái takarékpénztárral
egyesült önsegélyző szövetkezet folyó évi 
június hó 30 ikára eső vasárnapon a meg
levő alapszabályok alap án megalakítja 
IV csoportját

— Tavaszi muhtságot rendezett a Csák
tornyái kisdedóvó-egylet \álasztmánya múlt 
hó 30 án délután a Fehér Galamb* ven
déglő kerti helyiségében A közönség szép 
számmal jött össze s először a kis óvodások 
játékaiban gyönyörködött, miket Molnár 
Mari óvónő kiváló ügyességgel vezetett, 
azután meghallgatta a Csáktornyái dalárda 
énekét, amely a rokonegylet mulatságát 
szives volt néhány szép dallal fűszerezni ; 
végül a mulatságot táncz fejezte be A 
kisdedóvó-egylet ezen mulatságát minden 
tekinletben sikerültnek mondhatjuk, mert 
nemcsak a tánezo’ók közt, hanem az egyes 
asztaloknál is a jókedv élénken nyilvánult, 
a bevétel pedig szép összegecskét juttatott 
ez emberbarátt intézet pénztárába

— gyászhir. Kiss Lénáid alsó-kralje- 
veczi fiatal tanító május 31-én meghalt. 
Temetése e hó 1 én volt. A megboldogult 
a Csáktornyái képezdének volt növendéke 
s már évekkel ezelőtt magában hordozta 
csiráját a mellbetegségnek, amely fiatal 
életét eloltotta Legyen örök béke a korán 
elhunyt tevékeny fiatal tanító sirhalmáu 1

—- A  C s á k t o r n y á i  kisdedóvó egyesület 
óital f. é. május hó 30 ón rendezett tavaszi mu 
lalsóg alka’mó\al felü'íizeini a következők szí
veskedtek: Nuzsi Mátyás és Tódor József 3 3 
irtot; 8óro?i László, (Jrész Alajos 2 — 2 irtot- 
Hirschmann Leó és Harcs Henrik LöO-lő í)  krl! 
ilj Szeivirt Aula . Hocti'singer Sándor, Ziegler 
Kálmán, Pecsornik István, Sommer Díván 1 1
irtot; Lukofnák János, Vrane its Károly, Mórán- 
dini Bálint. Eb chef Endre. Luperszbok József, 
Krasovecz Jgnóczné, dr, Bárdió György. Zaká!

Henrik. Uiváry Mihály, Samu Józsefi Rhédey 
Ferencr., Hermák Károly. Pee-’nrnik János, 
Hosenberger Kezs<% Neumann Heruát, Hirschmann 
Adolf, Pethö Jenő, Frász Tamás. Stetaics Miksa, 
Wol'ák Kez-ő, Neumann Salamon, Dr. Sehwaitz 
Albert, Heuedikt Béla, N N.. Fejér József, Diet- 
rich János, Medziliradszky Pál, (íoldstein Hála 
50—50 ki; Kiszellák Lajos 10 ki. Bölcs S. 1 fiot, 
Probszt K. 50 krt. Molnár E. 1/50 ki. Amidőn e 
kimutatást közöljük, mulaszthatatlan kötelessé 
giinknek tartjuk kegyes adományaikért az egye
sület legmélyebb köszönetét kifejezni. Csáktornya, 
18s9. május hó 3< én. Az elnökség.

— Megtalálták Hochtluss Miksa csák 
tornyai kereskedőt, aki pár hóval ezelőtt 
tűnt el. A szerencsétlen öngyilkos hulláját 
Szent-Mária határában a Dráva vetette ki 
M. Iió 29 én hozzátartozói s a Csáktornyái 
í/.r. hitközség temetkezési egyl. kiküldöttei 
kimentek a helyszínére, hogy a végtisztes 
réget megadják a megboldogultnak.

gyilkosság Muraköz hegyvidékén, 
a máczineczi erdőben m. hó 26-án reggel 
Bojt Lénárd uradalmi erdőőrt agyonlőve 
találták. A hivatalos vizsgálat azonnal meg
tartatván, kiderült, hogy a meggyilkolt hi 
vatalos kötelességének esett áldozatául, mert 
orvvadászok által lelt agyonlőve. Két lövést 
kapott, amelyek mindegyike feltétlenül ha
lálos volt; 7 szem nulla serétet találtak 
tüdejében A kámzsái csendőrszakasz pa
rancsnoka (íötlmann Bódog főhadnagy 
sürgönyileg értesittetvén az esetről, azonnal 
a helyszínére ment, ahol a közeli őrsökből 
összpontog tott 10 csendőrrel 6 napon át, 
legszigorúbb eljárást foganatosított s bár 
több gyanús egyén lelt letaitáztatva, a 
gyilkosnak nyomára nem jöttek. Ideje is 
volt már a felső vidék e részében szigorúbb 
rendszabályokhoz nyúlni, mert a minap a 
mihályoveczi fővadász ablakán lőttek be s 
halállal fenyegették, most meg az erdőőrt 
lelőtték. A szigorú nyomozás folytán több 
fegyvert koboztak el ; többeknél idei nyúl- 
bőrt s süidőnyulat találtak amik bizonyos 

Jelei a felső vidéken nagymérvben elterjedt, 
orvvadászatnak. A meggyilkolt védte ma
gát. mert a puskája ki volt lőve. Özvegyet 
és 5 gyermeket hagyott hátra. A nyomozás 
ez ügyben még folyik.

— Topás. Múlt hó 31-én virradóra 
két Csáktornyái mészárosnak a vágóbidról 
összes húskészletét ismeretlen tettesek el
lopták.

— gzirkus Qsáktornyán Felhívjuk ol
vasóink figyelmét Könyöt lovardájára. Na
ponként ta t előadást változó műsorral. 
K lovarda egyike a legjobbak közül való, 
mely valaha városunkban működött s az 
eddigi működési helyekről is a legjobb 
hírnév előzi meg Különösen felemlítjük a 
társnál nagyszerűen idomított Bubi nevii 
lovát, melyet is a tulajdonos ő felsége I. 
Vilmos c ászár előtt Berlinben és ő felsége
II. lépőt király előtt Brilsselben a legna
gyobb tetszés mellett bemutatott. Csak 5 
előadás tartatik Az első előadás ma este 
tél 9 órakor lesz. Pénztárnyilás fél 8 óra
kor. — Bővebbet a falragaszok.

«>rmokrnajAlÍH. Kitünően sike 
i ü t gyermekmajálist rendezett főt. (iadó Mátyás 
plébános, isko'as/.éki elnök ur folyó hó 25 én az 
elnöksége alatt álló légrádi római katli. iskola 
növendékeinek, a várostól alig félórányira tekvő 
ligetben, a Dráva partjához közel. Heggel 8 óra
kor az isteni tisztelet mégha!Igatása utón, lobogó 
díszben és magyar czigány zene hangjai mellett 
indult a ki? sereg a tanítói kar felügyelete mel
leit a mulatság színhelyére, ahol az egész napot 
vidám tánc/.olás, játszás és kizárólag magyar 
dalok éneklésével tóitöUe ej. Mig a kis leendő 
polgárocskák csoportokban sorakozva, játsza
dozva élvezték a májusi levegő üditő erejét, 
addig a jelenvolt fe'nőtlek konyhát rögtönözve, 
agocsokra állították az üstöket, melyekben néhány 
légrádi leikes hölgy forralta a kis szittyák szá
mara a kitűnő gulyást s mire elei kezelt az ebéd 
!dej'», ugyancsak neki fogtak a kis (áradt hon
fiak a kanalüzásQak, Az ebéd végeztével hasonlóan



majd fánoz, majd játék én ének volt a programúi, 
míg nem a nap leáldoilakor virégo* és dalos 
jókedvvel indult meg a majAlisozó nuvendégsereg 
és a városba érve hálájuk és köszönetttknek a 
nagy áldozatkészség és élvezet szerzéséért töt. 
□adó Mátyás plébános urnák lakása előtt e^y 
kis rögtönzött, de sikerült serenadot rendeztek a 
tanító urak vezetése a la t t ; melynek végeztével 
örömtelt kebellel szép rendben hasa széledtek. 
Valóban igazi dicséret s köszönet illeti főt. Oadó 
Mátyás plébános urat, ki nem kiméivé se költsé
get, se fáradságot, hanem kizárólag az iekoláha- 
járási kedv tokozása s a magyar nyelv és szellem
nek minél inkáhhi terjesztése czéljából ily meg 
lepetésekhen és kellemes perczekben részesíti 
elnöksége alatt álló iskolája növendékeit. De di
cséret illeti a légrádi rúm. katli. népiskola tanító 
karát is, akik szintén nem kíméllek fáradtságot 
a rendíentarlás és a kis tanulóik jókedve és 
mulatságának minél fényesebbé tételét illetőleg. 
De igazán kitünően sikerüli is. Kljének !

— Előnyös változás eszközöltetett a 
Csáktornya zágrábi vasút vonul menetrendé
ben. Ugyanis e hó 1-től kezdve Varazsdról 
délben jön egy vonat és 4 óra után Csák 
tornyáról Varazsdra megy egy vonal ; 
ezenkívül az eddigi reggeli és esteli vona 
tok úgy mint eddig közlekednek. A menet
rend a következő: Érkezik Csáktornyára 
reggel 4 óra 47 perczkor (Varazsdról), 
délelőtt 11 óra 27 perczkor (Zágrábból) 
este 9 óra 12 perczkor (Zágrábból.) — 
Indul Csáktornyáról : reggel 7 óra lü 
perczkor (Zágrábba), délután 4 óra 36 
perczkor (Zágrábba) és este 10 óra 31 p. 
(Varazsdra) — A d é l i  v a s ú t  menet

VI TECAJ.

rendében is változás eszközöltetett június 
1 én, a ni azonban az eddigi menetrend idejé 
ben e-»ak 2 3 pereznyi különbséget okozott.
Az eddigi gyorsíioti vonat helyett rendes 
gyorsvonat fog közlekedni Budapest-Práger- 
hoí közölt, e változás következtében Csáktor
nyáról 5 és 14 óra alatt Budapestre ér- 
kezhetik az utazó. — Hackl vasúti ven 
déglös a vasúti vendéglő mellé 6 vendég- 

| szobát építtet az utazók számára.
— Ő r s é g e n  ((4áidinovec/.en) múlt hó 

23—24 iki éjjel 12 órakor ismeretlen tettesek 
bedobálták a tanitó lakásán a/ éléskamra abla
kát. A tanító az eeetet bejelentette a köze. elöl
járóságánál, azonban az elöljáróság részéről 
sem vizsgálat, sem egyéb intézkedés nem történt. 
A/, is valószínű, hogy az éjjeli örök h tudnak a 
dologról. Úgy halljuk, hogy a gárdinoveczDk 
boszuból háborgatják a tanítót, mivel az köte 
lességéhez hiven, az i-kolamulasztókat kimutatja 
minek következtében a hanyag tanulók szülei 
meg lettek büntetve. Ugyancsak ezért a tanítót 
agyonütéssel fenyegették, az egyik iskolaszéki 
tag pedig a tanulók elölt a tanítót mellen ragadta. 
Ez ügy a főszolgabíró urnái is nuglordult. — 
Megjegyzendő, hogy Gardinoveczen ezelőtt zúg- 
iskolázás volt s csak a mostani tunitó bu/gósága 
folytán vett lendületei a rendes iskolázás, csak
hogy buzgalma elég kellemetlenséget okoz neki.

— M egyei liirck. Ilidasy Kornél 
szómba1 hely egyházmegyei püspök ő mél
tósága múlt hó 31-én Bellatinczon, június 
1-éu és 2 án Tuiniscsán, 3-án Dobronakon, 
4-én Alsó-Lendván, 5 én Csesztregen szol
gáltatja ki a bérmálás szentségét. Hornig 
Károly báró, a veszprémi püspök ő mél-
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(ósága pedig a pünkösdi napokban a nagy
kanizsai hívőket, részesíti a bérmálás szent
ségi bon. A keszlhelyi ttizoltőegyépület
nek 164 tagja » 8000 írt értékű vagyona 
van. Az 1889 iki szükséglet 5G0 írt. — 
Keszthelyen Károlyi Lajos színtársulata 
e hó első na;jaiban megkezdi szitiielőadá- 
sait — Hév vizen a keszthelyi gazdasági 
tanintézet hallgatói e hó 15-én, a keszthe
lyi tiatal gazdák pedig e hó 22-én, táncz- 
mulatságot rendeznek.

Szerk- ü z e n e te k
Színez. S—i. »A« éji zene* íolytatáját

kérjük a jövő számra. — I v a n io * .  híveiét 
figyelemmel olvastam s mindenben igazai adok. 
A keidéses feleletre ama bizonyos helyről semmi 
rejlika, ami hátrálást i s megadást jelent. Hanem 
must meg én üzenek lvanicira háborúi, amiért 
hallgat. Kár volna a lantot megrozsdásodni en 
gedni ! Kérek azokból a classicus fajokból néhá 
nyalt — Z ágráb. Neao. Várom az igén dol
gokat. — P .  ( V a s m . 1 A »Mura árváit* elnyelte 
a papírkosár. — »<>h! ha lát lak.. .- nem látnak 
napvilágot, — a „Fehér rózsa- javítással közöl
hető lesz — B. B. Szerető szív szült enge- 
met, Orgonafa kék \irága Kózsabimbó jáamin- 
koszoruban, Nádtedele* ház közölhetők. — 
VYisjúrliely. Gl. Köszönet! Vajba gyakrabban 
írhatnék ugyanezt! — T . - S z t . - G y ö r g y . K. 
Detto. — S t r i d ö .  ,,Az elzUlíöll“ megérkezett. 
Alkalmi ag felhasználjuk. ___

FELELŐS SZERKE8ZTÓ
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

BROJ. 23-

t ' r e d n l i i k n  p inurni t  :
Olarni pij.c, fraterska hiia, lévő 
na kondignaciji — S urodniknm 
mo<5i j« avaki dán govoriti med 
11 i IS vurom. — Sve poSiljke 
tíénóe ae tadriaja novinah. naj 
•« poliljaju na ime M argital 

J o ie f a  aradnika vu Cakovec.
lad ato lja tvos

r r e d p lM tu a  r e n a j e i  <

Sn celo l e t o .........................< /»'<
Aa pol leta . . . . .  2 f i t  
A’a tetrert Itta . • • • 1 f* 't

Pojedini broji kostája 10 kr.

Obznane se poleg pogoilba i fal 
raíunaju.

f  njiiara Fiachel Filtpova kam te 
predplata I obzrane poliljaju.

^  na horvatskom í magiarskom jezlku izlazeói druztveni znanstvoni i povucljivi üst za púk.
Izlazi Bvaki tijeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

S /u iAv/ig ia s n ik : „M edjim tirskogapodpom agaju 'tga  H n o vn ilk o g a d ru itv i , M edjim urskt sp ü rk a su ", „Dolnjo-M edjtm urske Sparkas*?*
i  „ Podpovuigajuicga d ru itva "  nG ornjo-M edjimurskogti Imlturnoga d r u z tv a *. ____________ ____

Nekaj iz pravic orsajra.
I. Punoletna po tane svaka osoba, lak 

muzki kak i tfenska, kada izpuni 24 leta 
dobé. Iznimku Cini trononasljednik, koj puno- 
letni postane, kad je 16 let slar. Svaka 
Zenska, negledeé na sfarost, puno'etna pos 
tané, óim zamuz odid-*, i punoletnost zadrái 
ako i pred 24. letom dobé dovica postane. 
Műik i i lediéne áenske izpod 24 leta su 
malodobni.

18 letah stari malodobni, more,’u puno- 
b ) i p  iií ir i  postati, ako kroz tutorsko 
(popilsko^ poglavarstto, roditdji, stari ro- 
ditelji ili, ako ovih néma, naj bliSnjpáa 
rodbini i tutor njega izslu aju i dopustiju 
mu, da za punoletnost prosi. Takova puno 
letnost je dopuscena onda, ako isti malo 
dobni ima dosta sposobnost*, da svoj imetek 
vu redu more voditi.

Punoletni postanej u i oni 18 let stari 
malodobni, koji s dopuíéenjem roditeljah 
i tutorstva samostalnu Irgovimi ili meátriju 
zapoémeju.

Nadalje punole ni postane on 20. let 
stari malodobni, ako mu otec imetka vu 
ruke da i dopusti mu, da poseb h'2u i 
gospodarstvo vodi; ali i vu ovom sluóaju 
je potrebno dopuíóenje tutorske oblas'i

Nasuprot, negda je moéi malodobnoat 
produ'jiti, to naime onda biva, ako pod 
otóinstvom ili pod futorstvom nalazeía se 
osoba i posle 24 leta dobé zaradi telesnih

ili duí vnili fálingah írje moguca sama se 
uzdrZavati; ili ako se je joS vu malodobnosti 
jako z&luZil, ili razvuzdano zivel. Produ- 
2etije mabdobnosti navek sud odredjuje.

II Malodobni pod olcinskom vlastjum 
stoje, ako pák oj m otec vise neZ.vi, pod 
tutorsfvo se postaviju. Tutor dufcenje skibeli 
i brinuti se, da iz maLdobnih krepostni i 
liasnovili domorodci postaneju da proti 
njihovomu slaliáu i imetku zadosta navukov 
zvráiju. Ako po^ebnoga skrbnika nrma, tutor 
je du2en i na imetek malodobnoga pazi'i.

Tutorstvo ide na predi onoga, koga je 
otec vu teAtamentu za tutora imenuval Kada 
otec ne imenuje tutora, onda tutorstvo pre’azi 
na mater. Ako matere néma, onda tutorstvo 
prebadja na otcovoga otca, zatim na mate 
rinoga otca, zatim na mu*ke rodjake, navek 
na bűi  ijeáu rodbinu. Ako je vise jednako 
bliínje mu2ke rodbine, onda poglavarstvo 
imenuje jednoga izmed njib za tutora. Ako 
niti teSiamsntiianoga niti rodbinskoga tutora 
néma, onda tutorsko poglavarstvo imenuje 
prikladnoga tutora.

Íz povoút majrjarske.
DrUga p dovica kraljuvanja Le-»polda 

prvoga, je jako znamenita zaradi tóga ar 
onda su potrli tursku vlast vu mapjarskim 
orsagu 1  uréini su se veC bili na tuliko 
zagnjezdili vu orsagu, da su se lela 1683. 
na osvojenje 13;éa bili spravili

Kad je Kara Musztafa veliki vezir s 
svojom velikom vojskom do Beóa dóséi, 
Leopold je pobegel, i obranbu Heéa oüavil 
je na Stahremberga, koj je komaj s 12jezer 
soldatov éuval g ada, ali vu tem tóga dosel 
jn i Sobieski János, vit* zki kralj poljaki 
lieopoldov saveznik, raztiral je turcine i 
ta.i «e je B é 12. Septembra 1683. oslobodil 
tuiske obsade. Budaié leto zadobil je kralj 
Visegrada, Vacza, Kisek ujvara, Szolnoka i 
Arada. Letu 16-S6pak je Lotharingi Karoly 
herczeg 92 jezere kis'anske vojske skup 
spravil, da bi Budima oslobodili od turs- 
koga jarma. Med njimi bilo je 20 jezer 
m*gjurov.

Budima je Abdurahma baá* sa 15 jezer 
turóinov vitezki i s ve'ikom hrabrostium 
branil, ali grad budim je leta 1868. 2-ga 
septembra ipák osloboljen bil i vu magjarske 
ruke dospe', a turéini su bili iz njega iztirani. 
Pri b tki su se jako lepő izkazali magjiraki 
vitézi. Vu glavnoj navali je na severnoj 
strani grada bil örményesi biatli Jáno< 
gjurskih bajdukov stratmeStar, koj je za 
600 pjurskih ha^dukov najpredi vu grad 
dospel, i jeden gyurski hajdúk je prvi za- 
piCi] magjarsku zastaru na turnu grada.

Pri vratih od Fehérváraké strani bil je 
Uamocsaházi raagjarski vitéz, ua ju2uoj 
strani Pechmann Martin GUnther. Pri zav- 
zimanju liudima je veltku pomoc doprinesel 
Petueházi Dávid husarski major, za kojega





dcsijega uóitelja obiok. prodrl na komorici.
1 lé,te j jft óul iveket obiok*, to je hilro sv< ni 
vuít'ftl i p '2 iril tan*, te \idei da je na obLku 
komorice najdolnja sajln zevsem vun zbita 
Rclrobljena. XI ('■ nec druga kvara neje p< őinil. 
Obioka je tak potrl, da je blato na falat 
canjka stavil, te ga vu ríjbu biti 1, kaj se je 
nâ b*. U itel je d godjaj rano jutro prijavil 
u e tnomu oló nskornu poglavarstvu. Gde je 
onda bila ncöna ami*, rád bi inai i s'o je 
s njóin bil ? Mogh bi se postaviti, ona jc zato 
rnogla znati. Pák je őuduo, da na vöinjcnu 
prijavu, obéinskomu poglavarstvu, nigdo od 
istega ne je doirl p<gledati, izpitati ov dc- 
g<djaj. Zki'nec ne je bil izdrcgog nrea'a i 
neje ii kuk misül vkra t :, nego, mora da je 
uu| uécn znemiiiti i mordu i na telu /bantuvti 

Hajsa proti Hazordu.
Tak zvani hazaid gra< i nalaze se po célom 

svetu, pri nas a i drugde. Najviáe jih se 
fchadja vu Morakovom. CMc svak i <Ds ima 
bogatib samoubojicab, koji su jezora zoigrali 
tér si ui sdvojenju iivljenje v /el. 1 vu c«l«j 
Englensknj ima vnogo h'zard igi\«őov. VozJi 
je engleiska vlida veliku pet ru napravila na 
ovakove igr.'ée ter vifle lordov pdoviti dda 
kője je zatekla na takovoj igii Nebi n ti 
pri nas skodilo stanovite o3obe ovak polovti 
ti r o$tro kfát’govati.

Nevolja r/seljamkov.
Strahoviti udes postigava  one nesreóno 

ljude, koji Be iz Europe vu Ameriku s le 
lo Su domovinu iskat Koji n»'in aj í d<st.i 
imetkp, da si tam stanje oaiguraji*, mii moraja 
ed sve uevolje stradati i od glada p»gmuti 
Amerikauci su véli ki ápekulauti, tam sam 
on more 2 Veti, koj iina 8 óim kaj zapoceti, 
siromak uiti dela nedoibi. Tulijanska vlada 
du'a je ncsiavr ja 700 tokovih izseljeuikov 
svojili iz Brazilije doma dopclati, koji su se 
sarui doma pre«ili, ar bi bili vu Braziliji od 
oskude i svega zla poginuli.

(  /  a  i  n r h  i
Kiírnia 4. 80 frt 1 Mónira fi fin ilri fi Irt Je«' 
mén fi.— Zob fi frt (4rali beli 7.— ftuti fv

LO TTIJH iJ  I.
Ilpefit 2fi. májusi 1889

-><i u s  :i a  :u í

Odgovorni urednik:
M A R 0  1 T A l J 0  Z S K F.

< S \ K T O I C W Á \ .

1 1 In t i  n i Napszaka ! rt 9 : < íyors , P 
Mii J posta - és

1 i i \egyesvon.
IVagerhot leié Heggel ; 6 26 l’rágai postav. 4

> Délután 4 13 n j n
, F.jiel , 1 14 n gyorsv. .

Kanizsa í elé Heggel | 5 — H pesti „
, Délben 11 55 n poéav. t
» Kjjel 10 26 <1 - í ! C

Zágrábba Heggel 7 10 ,, vegyesv. |
' , Délután 4 3fi n n (

Varazsdig Este 103!
í l r k e c l l t

íbmgerbof felöl Heggel 4 49 Drágái gyorsv. j
, 1 >011)611 11 27 „ posiav. 1
. í-ljel 9 58

Kanizsa feU>l Heggel 0 36 Rpesli » |
D é lu tá n 4 17
Éjjel 1 29 w gyorsv. i

1 Varazsdról Heggel 4 47 „ vegyesv. 1
Zágrál>l»'tl Délelőtt 1127

> Este 9 12 * • 1

frt 15 kr ezúttal megállapított költségek be
hajtása céljából a mg)kanizsai kir. törvény
szék (a perlaki kir. jbiróság területén tok vő 
s a hodosáni 18 f-2tj\vbcn A 1 13 hrsz. a 
ingatlan 8 azon épült ház az 1881. LX. t. 
ez. 156 £ a alap án egészen 370 frt becsárban, 
továbbá a bodraid 622 sztjkvbon A f. 292|b 
hraz. a. ingatlan egészen 119 fit becsárba,, 
Hodncánb*n a községi bíró lakásán 1889. iv 
jumus hó 12 én d e. 10 órakor Grész A lajosi 

- felperes ügyvéd vagy lidyettise közbeujötté- 
vel megtartandó nyilvános árverésen elfog 
adatni. Kikiáltási ár, a fennebb kitett becsár.

Aiverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 százi’éiát készpénzben, vagy ovadékkópes 
papírban a kiküldött kézéi ez letenni. 921.

•79 s/áin tk. 889.

irverfisi h ird r im i'n iji k ivonni
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

iató ág kő-.hírré tesz’-, hogy Özv. Szy tíándurné

Hirdetések



piiban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy! Az árverési feltételek a hivatalos órák 
az bH81. évi LX. t. ez. 170. § a  értelmében' alatt a peilaki kir. jb réség tik ti osztályánál 
a bánatpénznek a bíróságnál iló'egcs cI1k- | s C^ehovccz község elöljárós igánál megtekiut- 
lyezésérol kiállított szabályszerű elismervényt hetök.
átszolgáltatni. , Kelt Pálakon a kir. jb i'ó íá ' mint llkvi

Kelt Csáktornyán, 1889. évi február hó hatóságnál 188!) évi mártius 3-án 918.
12 ik napján. f 1212 szám tk: 889.

A Csáktornyái kir. ja* á^bnóság, miut
ilkvi ható'ágnál._________ _______ 926- Í v v v í  v s í  h h  d v h n v m j l  k i v o n n i

591 s/ám tk. 889. A porlaki kir. jb'rós&p, mint llku ható
ság közhírré teszi, hogy a m. ki-. k 'ictáivég- 

A rv e ró s i IlirdB trilény* rehnjtatónak Gnjnk János tur«‘s:scs<i Ekés
A perlaki kir. jb;róság mint ilkvi hatóság végrehajtást szenvedett elleni kielégítés1 vé^r'- 

közhírré teszi, hogy Za'amegyj összesített hajtási üg}ében 28 Irt 05 kr, tőke, innék 
árvatárának Dolenecz Oergelj csehovrczi lakós 1887 évi jannar hó 1 -1ol jiró 6 "/0 kamatai, 
elleni 300 fit elleni tőke és jórubkai iránti ’57 kr. és 2 f t 80 kr. már egállap'lntt 
végrehajtási ügyében a Cseüovecz község 384 s eznttal 4 fi t 60 k»b»n megállapított költ* 
azt|kvben A f  352 híjzi sz. a. iűgatlan 185 ségek behajtása czéljából a rk-nizsaí ki’, 
f t  bccsárbau, a csehovcczi 480 sztjkvben A tetszők (a p<rlaki kir. jb ró ág) terü'etéu fekvő 
f  187 lirjzi sz. a. ingatlanból I).*lenecz Gergely s a turcaiscsei 37 szíjkvb n V I 52 hrsz. a. 
tulajdonául felvett ' 5 rész 168 fit becsárban filvett ingatlanból s az<né(ü!t bá/b >1 G jóik 
Ce'iov c.'n a község bíró liá.ácál 1889. évi János tulajdonául b'jegyzett 4 , „-ed rész 238 
junius hó 14 in d. e. 10 órakor nyrl'áics bírói fit becsárban, továbbá u. a. tjkvb^n 114 
árverésen eladatni fognak. 154. 205 363. 425 hrsz. a. ingatlanok s

Kikiáltási ár a becsár. a hozzájok tar tozó legelő s erdő illet i ény iek
Arverezui kívánók tartozuak a bresár Gojnik Ján s tnl jdonául bjegyz tt 4/,„*cd 

10 °/#-át készpénzben, vagy óvadékképes rés- 4[0 frt bec-áilnn Turcs'scsén a község 
p.pírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő bi ő lakásánál 1889 évi jumas hö 18 napján 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még d e 10 órakor megtartandó nyilvános árve- 
pedig az elsőt az árvetés jogerö o emelktdé- résen elfog adatni. Kikiáltási ár a fennebb 
sótól számítandó 8 nap alatt, a másodikat k titt bec«ár.
u. a. 3o nép alatt, a harnaiikat u. h. 60 Árverezni kivánók tartozóak a becsár 
nap alatt, minden egyes részlet Uáu az ár* 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes 
vi rés napjától számítandó 6 87ázalékos ka jjapbban a kikiil ö t kezéhez letenni, Vevő 
matokkal egvütt a Csáktornyái kir. aáó n int köteles a véfe’áG 3 egyenlő resd. tb n meg 
bírói letét pénztárnál Kfizetui. A bánatpénz pedig az elsőt az árvezés jogerőre emelkedé 
az utelsó részletbe í g leszámitatni. jsé'ől szállítandó 15 nap alatt, a más*dika‘

| u. n. 30 nap alatt, a ha madikat u, a. 60 
nap alatt, mind' n egyes részlet után az árverés , 
nopjáfól szállí tandó 6 százalékos kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
I e'yen ói módozatok szerint lefizetni. Ezen 
hirdetmény k bocsátásával egyidejűleg meg- 
állapított árverési feltételek a hivatalos órá'í 
siLtt a peiliki kir. jbiróság tlkvi ősz'ályáriái 
s Turcsiscse Község elöljáróságánál megtekint
hetők.

K it  Perlak in a kir. jbiró ág, mint 
tlkvi hatóságnál 1889. márczui 6 ál 919
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