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T ek in te tes S ze rk esz tő  U r!

V’agy ok bátor soraimmal felkeresni Ura
s o d a t ,  hogy egy örvendetes hírrel szol
gálhassak »Muraköz«-ünk számára.

Perlak városa e napokban kapott fel
szólítást a magas igazságügyi minisztérium
tól. melyben a nagy-kanizsai kir. törvény
szék elnöke által értesittetik, hogy Perlakon 
kir. járásbíróság fog felállittatni. és hogy 
ennek hivatalos helyiségül a város által 
ß évig díjtalanul felajánlott épületeket f. é, 
szeptember hó 1 -én okvetlen használható 
és átadható állapotba hozza. Nemkülönben 
a magas igazságügyi minisztérium megbízá
sából volt körünkben a Csáktornyái kir. 
járásbiró ur is, ki a város elöljáróival 
tüzetesebben megvizsgálván a járásbíróság
nak szánt épületet (a jelenlegi városházát), 
és azt némi javítással és csekély átalaki- ! 
tássál teljesen kielégítőnek és alkalmasnak j 
találta. Miután még megtekintette a leendő 
járásbiró. aljárásbiró és telekkönyvvezetőnek . 
készülendő, illetőleg átalakítandó magánla
kásait, szívesen vette az elöljáróság ama ! 
biztosítását, hogy mindezen építkezés és 
ja vitás f. é. szeptember hó 1 -ére készen 
lesz, mely után a tekintetes járásbiró ur 
jóakaratulag megígérte, hogy küldetéséről 
a magas minisztériumnál oly értelemben 
togja tenni jelentését, hogy a perlaki kir. 
járásbiróság működését f. é. szeptember hó 
l-én már megkezdheti.

íme tehát Perlak ezután csakugyan 
Per-lak lesz. Van is azért öröm nálunk régi 
vágyunk teljesülésével. Ezután Alsó Mura
köznek, úgy mint régebben Perlak lesz góc
pontja. Csáktornya a mi testvér bátyánk, 
tán nem egy hamar fog ezen uj helyzetbe 
beletörődni, de mikor az öcs is akar egy7 
kis igazságot élvezni a hosszú mostoha b á 
nás után. Azért azonban Csáktornya és Per 
lak ne kövesse Kőrös és Kecskemét pél
dáját Legyen e két város jó  testvér, kik 
belátják, hogy kedves otthonuknak termé
szetes felosztása is elősegíti a nép jólétét, 
és emellett felső- és alsó Muraköz jól érez
heti magát. Mert valamint nagy baj volt, 
hogy a muraközi nép két napi járás kelés 
után kereste a magyar igazságot (magjarske 
pravice), ép olyan terhes az, hogy a nép 
három helyen rójja le az állam iránti kö
telezettségeit adó képében, és szintén három 
helyen gyakorolja honpolgári jogát. Nem-e j 
lehetne ezen is segíteni, hogy ez szintén ! 
alkalmasabb helyen czélirányosabban tör
ténjék. Ezen politikai és adminisztratív hely
telen beosztás tán azért volt és van. hogy 
Muraköz magyarosodjék?

H iáb a! Vén törzset meghajtani nem 
lehet. Ott vannak a fiatal csemeték, be; kell 
oltani és ők kényelmes jó helyen, kis jó
akaratu nevelés és vigyázat mellett oly ne
mes fákká fejlődnek, melyek uj ezer évig 
hozhatják meg a művelődés és jólét gyü
mölcseit, kedvelt magyar hazánk számára

Teljes tisztelettel

H . —  Y.

Muraköz öt iskolája adott ki a mnlt 
tanévről értesítőt. Még néhány évvel ezelőtt 
ki mert volna gondolni is arra, hogy Csák
tornyán kívül Muraköz más községei is any- 
nyira előhaladnak iskolázás tekintetében, hogy 
tanítóik é r t e s í t ő v e l  adjanak számot évi 
működésekről és átalában az iskola egy éves 
életéről. —

E  téren tehát a haladást örömmel kon
statáljuk. Tekintsünk ez értesítőkbe s győ
ződjünk meg arról, hogy van gondja a ma
gas minisztériumnak s közegeinek arra, hogy 
a muraközi nép előtt eloszoljék a nemtudás 
köde és feltáruljon a hazatiság, erkölcsösség s 
anyagi jóiét hajlékának kapuja.

I .  A C s á k t o r n y á i  á l l .  s e 
g é l y e z e t t  k ö z s é g i  p o l g á r i  f i ú 
i s k o l a  értesítőjét Pálya Mihály igazgató 
szerkesztette. A polgári iskola 6  osztályában 
60 tanuló tanult, köztük 6 6  muraközi. A 
tantestület a két hitoktatóval együtt 1 0  ta
got számlált. Az intézet igazgatója figyelemre 
méltó figyelmeztetést intéz a szülőkhöz.

II. A C s á k t o r n y a  v á r o s i  köz
s é g i  n é p i s k o l a  értesítője XVI. évfo
lyam. Közli Jeney Gusztáv igazgató-tanitó. 
1 0  osztályban (4 fiú- és 6 leányoszt.) össze
sen 425 tanuló tanult. Anyanyelvre nézve; 
64 magyar, 129 német és 242 hoivát. Val
lásra nézve: r. k. 340, ágost. 6 , izr. 79. — 
A tantestület a 3 hitoktatóval s 2 tanítónő
vel együtt 1 1  tagot számlál.

Az előadási nyelv az I. osztályokban 
magyar és horvát, többi osztályokban, az 
auyanyelvek közvetítésével, kizárólag magyar 
volt. A tantárgyak száma egygyel: életmen
tés és egészségtannal a fele. osztályokban sza
porodott. A tanév 4 időszakra volt felosztva 
s igy a szülők négyszer kaptak értesítőt gyer
mekeik magukviselete, szorgalma és előmene
teléről. A hanyag tanulók szülői ezenkívül 
is többször figyelmeztettek. Figyelemre méltó 
a tanév történetében, hogy a köze. iskola
széknek meleg pártolása folytán a városi kép
viselőtestület évenbint 300 irtot szavazott 
meg az osztályoknak czélszerü padokkal való 
berendezésére, e 300 frt íolyóvá tétele mind 
addig tart, mig az összes osztályok be nem 
lesznek rendezve. Fontos esemény, hogy az 
isk. alapítványok Ugye is rendeztetett az el
múlt tanévben. Az alapítvány összeg 2831 
frt 38 kr. 19 jótékony adakozó 1803— 1854. 
végrendeletileg hagyományozta ez összeget 
az iskolának.

III. A P e r l a k  v á r o s i  m. kir. áll. 
elemi népiskola értesítője magyar s horvát 
nyelven. Közli: Tóth Sándor, igazgató-tanitó. 
A tantestület 8  tagból áll, bele értve a két 
tanítónőt és két hitoktatót. Három fiú és 
bárom leányosztályban 416 tanuló tanult, 
még pedig anyanyelvre nézve : 1 2  magyar, 
2  német és 403 horvát, vallásra nézve : 401 
rom. kath. és 15 izr. A jövő tanévben a 
4. osztály is megnyílik. E szépen fejlődő is
kola legközelebb egy inpozáns, uj iskolaházat

1 fog kapni.
IY. A M u r a k ö z  h e g y v i d é k i  

áll. elemi népiskoláinak értesítője, összeállí
to tta: Kováts Gyula, igazgató-tanitó. Ezen 

j értesítvén)' is magyar s horvát nyelvű. A

hegyvidéki áll. iskolák a következő községek
ben, illetőleg hegyeken vannak elhelyezve: 
Stridón, Rácz-Kanizsán, Orehovcaákon és 
Sztanetíneczen. Stridón 193 tanulót 3 —, 
Rácz-Knnizsán 103 tanulót 2  —, Orehovcsá- 
kon 28 tanulót 1 —, Sztanelineczeu 60 ta
nulót 1 tanító tanít. A sztauetiueczi állami 
iskola értesítője külön jelent meg. összeállí
totta Balogh Ferencz állami tanító.

H I R E IC

— A  p e rla k i já rás b iró s ág . A m. kir. 
igazságügyminiszter, f. évi 31,042, szám a. 
a következő körrendeletét bocsátotta k i : Ér
tesítem a czirnet, hogy az 1885. III. t. cikk
3. § a alapján újonnan szervezendő tiz kir. 
járásbíróságnak székhelyeit és területeit, a 
kir. minisztérium az ugyan ama törvéuyczikk
4. §-ábau nyert felhatalmazásnál fogva kö
vetkezőképen állapította meg: IY. A  nagy-ka
nizsai kir. törvényszék kerületében székhely: 
Perlak. Terület: Kottori, Alsó-Doraboru, Aisó- 
Vidovec/., Szent-Mária. Alsó-Mihályovecz, 
Draskovecz, Hemusevecz. Csukovecz, Opo- 
rovecz, Aiso-Kraíjeveca, Goricsáu, Hodosáu, 
Alsó Hrástyán. Turcsiscse. Csebovecz, Dvo- 
riscse, Palinnyecz, Tüske-Szent-György, Alsó- 
Pusztakoveez, Dekauovecz, Domasiuecz, No- 
vakovecz, Szoboticía, Beukovecz, Jursevecz, 
Palovecz, Strelecz, Derzsimorecz. Podbreszt, 
Szeut-Kereszt, Orehovicza, Vullaria, Nagy-

j Stefanecz, Kis-Steíanecz, P e г 1 a k, Czirkov- 
lán, Ottók.

— A Csáktornyái magyar póttanfolyam 
f. hó 14-én nyittatott meg. Margitai József 
képezdei tanár üdvözölte a megjelent tanító
kat és a póttanfolyamot a kir. tanfelügyelő 
nevében megnyitottnak nyilvánította. A hall
gatók 2 csapatba osztattak. A tanfolyamot 
Belányi Tivadar s Margitai József képezdei 
tanárok vezetik. Megjelent 36 tanító, még 
pedig Muraközből 18, Mosocy megyéből 7, 
Sopron megyéből 3, Vas megyéből 5, a vend 
vidékről 3.

— T a ko n y kó rb a n  veszett el Csáktor
nyán Pulai 1 «kereskedő istálójában a múlt 
napokban egy értékes ló. A hatóságilag meg
ejtett vizsgálat folytán a zár, az említett ló
kereskedő istáiéira azouual elrendeltetett.

— A c s á k to rn y a -zá g rá b i vasút köz- 
igazgatási bejár..sa. A csáktornya-zágrábi helyi 
érdekű vasútnak f. é. tavaszán megtartott 
közigazgatási bejárása alkalmával a sv. Ша
га böki szakaszt a nézve végleges megállapo
dás nem jöhetvén létre, az engedélyes által 
készített njabb tervezetek alapján e vonalsza
kasz külön bejárása vált szükségessé. A  köz
munka és közlekodési miniszter ennek követ
keztében a kérdéses vonalszakasz közigazga
tási bejárását B a l l y  János miniszteri tit
kár vezetése alatt juliue hó 2 0 -ára elrendelte. 
A bizottsági eljárás e rendelet következtében

I a mondott napon d. e. 9 órakor Sveti Illia 
helység községházában fog megindittatni. A  
bizottságban részt fognak venni: a műszaki 
tanácsnak, a m. kir. vasúti főfelügyelőségnek 
s a m. kir. áilamvasutnak igazgatóságának, 
továbbá a varazsdi államépitészeti hivatalnak, 
a hadügyminisztériumnak, végül a horvát 
bánnak s az illetékes kerületi hatóságoknak



képviselői. — A bejárás 8 v. Ilia, Novima- 
rov, Rudinezcsina, Zlatár és Orosl&vje köz
ségek határaira terjed ki. — A bizottság 
vezetője fel van hatalmazva, a mennyiben j 
felsőbb elhatározás szüksége nem merül fel, 
az épitési engedélynek azonnali megadására.

—  A  r á c z -k a n iz e a i áll. elemi népisko
lában junins hó 25-én tartatott az évi zár
vizsga. A vizsgára kitűzött nap kora regge
lén tarack-durrogások liivták fel a község la
kóit a nemzeti lobogókkal szépen feldíszí
tett iskolaépületben tartandó ünnepélyre. 8  és 
fél órakor tartott szent-mise befejeztével kez
detét vette a vizsgálat. Minden egyes osztály 
szépen felelt meg kötelességének az előirt 
tantárgyakból, daczára a rövid hat havi tanidő
nek, a legszebb előmenetelt taonsitották. Va
lóban öröm volt hallgatni ezen horvát ajkú 
apró honfiakat, mily szabatosan feleltek ma
gyarul a beszéd- és értelemgyakorlat-, számtan-, 
nyelvtanból stb, de az öröm annál inkább 
nagyobb volt a lelkes tanügybarátok keblében, 
midőn hallották, hogy mindazt, amit a gyer
mekek magyarul feleltet-, szó szerint, értették 
anyanyelvükön és viszont; úgy, hogy a ma
gyar nyelvben, valamint a többi tantárgyak
ban tett előmenetelük minden várakozást 
fölülmúlt. Szóljanak röviden F t. Matoszovits 
] . stridói plébános, urnák a jelenlévőkhöz iu 
tézett lelkes szavai: A mai napon tanúsított 
vizsgának szép eredménye bizonyítja, bogy a 
tanítók biven teljesítették nehéz kötelességüket; 
tanúsítja, bogy a hű kötelességtelj«sités mi
lyen nemes gyümölcsöt eredményez. 
Tehát nűködjenek közre kedves szü
lők s küldjék gyermekeiket minél számosab
ban az iskorába4 hogy a hallott szép oktatás 
üdvösségében és hasznosságában az ifjúság 
mindegyike részesülhessél!. — Ti pedig ked
ves gyermekeim ! legyetek szorgalmasak, jók

és vallásosak, úgy szeretni fog benneteket az 
Isten és jó emberek*. És eme buzdítással s 
a tanító urak megdicsérésével a legszentebb 
kötelességét teljesité Ft. plébános ur. ép a- 
zért, mert ezen helység közvetlenül Magyar- 
ország határszélén fekszik. I t t  a tanítóknak 
a kötelezettség kétszeres erejével kell ma
gasztos hivatásuknak, úgy a nép felvilágosí
tása tekintetében valamint a hazaszeretet és 
a magyar államesztno megszilárdítása dolgá
ban ntúködniök Ezeu iskolának működő tag
jai : Danitz Sándor, ki a fiúosztályokat és 
Lonceárics Vilma, ki a leányosztályokat ve
zette. Egy iskolába i át.

—  A C s á k to rn y á i tű z o ltó -e g y le t  tagjai t.
ho 18-án este fáklyás menettel tisztelték meg 
S á r o s  у Lászlóné úrnőt, a tűzoltó-egylet zászló- 
anyját. A tűzoltóság szónoka Al s z e g i )  у A. egyl. 
titkár volt, aki szép szavakban üdvözölte a zászló
anyát. A táklyásmenet sikeréi emelte a megjelent 
közönség nagy száma, mely я tűzoltókkal együtt 
lelkesen megéljenezte az ünnepelt zászlóanvát.

— B e k ü ld e te tt  Tisztelettel felkérjük tiszt, 
városbiró urat, szíveskedjék e lapok hasábjain 
velünk közölni : váljon nem lenne-e hajlandó a 
tűzoltó-szertárban lévő, de a város tulajdonát ké
pező utcaöntöző hordót a végelpusztuláslól meg
kímélni s e rekkenő hőségben a közegészségre mul- 
hatlanul szükséges utca öntözést foganatba venni ?

Töb b  v á r o s i a d ó fize tő  p o lg á r.
— F hO lí-én a Duna-Drávái gőzhajózásí 

társulatnak „Oltó“ nevű gőzhajója Barcsról egész 
A - Dombomig próbahajózást tett, a mely igen 
sikerültnek bizonyult, amennyiben minden fenn
akadás nélkül délután 3 órakor a Dráva balpart
ján T. Hirschler testvér urak raktárai mellett , 
kikötött. Megérkezése táviratilag jelentve volt, 
mely hír villámgyorsan terjedt ei községünkben s 
daczára a bekövetkezett záporesönek a helybeli 
intelligenlia és köz» ep érkeztét nagy örömmel 
fogadta, de különösen T. Hirschler testvér urak, 
kik az egesz hajó személyzetét, (2 0 —2 Г» tagból 
állót) páratlan szeretettel vendegeitek meg. Annak 
utánna pedig a személyzet ismét a hajójához sietett,

hogy, bzest beállta előtt visszahajézhasson. 
Erre már a hajó előtt nagyszámú nép gyűli r'.ssze. 
bámulta ezen itt sohasem látott jármüvet. Midőn 
a hajó elindulását éles fütty jelezte, a zenekar 
elkezdte a,.Rákóczi“-!,a nép pedig magasra tartva
kalapját éljen kiáltások közt vett búcsút a hajó
tól A hajó elindult, de néhányan az intelligentia 
tagjai közül a hajóra szálltak, és elkísérték Zá
kányig, mely ut valóban gyönyörű élvezetet 
nyújtott, mert a Dráva mindkét partját a kiváncsi 
nép foglalta el, kik is éljen kiáltások közt üdvö
zölték az elhaladó hajót. Itt a molnár, ott az 
aranymosó elfelejtve magát, bámulva nézte füs
tölgő jármüvünket, és csak akkor vette észre 
maga), midőn csolnakját, malmát megtánczoltották 
a hullámok, mi nein kis rémülést okozott. Úgy 
haladva a Dráván vig mulatozás között három 
negyed óra alatt megérkeztünk Zákányba, a hol 
nagyszámú nép várta be a hajó érkeztét, és 
nagy ovalióval fogadta a kiszál.ókat, a kik a 
vasúti állomáshoz menve kedélyes társalgás után 
szétváltak, a domboruiak az esti vonattal vissza 
indultak hazafelé. — Sz. J.

U n zd a sa g i ludósiláN .
Most, midőn a mezei gazda reményei 

jó részét teljesülve látja, örömmel jelezhet
jük, hogy a föld művelésére fordított munka 
nem veszett kárba. Az aiatás Muraköz te 
rületén javábau foly, s amint látszik, min
denfelé vígan, mivel nemcsak a gabonanemek 
fizetnek jól, s ezek között Í9 különösen a 
rozs és árpa : hanem kukoriczaink és egyéb 
kapás növényeink is meglehetősek. Noha reg- 
gelenkiut jótékony harmat já rja  a tenyésze
tet, egy kis cső mindazonáltal elkelne; első 
szénatermésünk elég jól fizetett, hanem sar
já ra  nem miiideuütt jók a kilátások. A  sző
lőtermő vidékeket: — ahol jég nem já rt — 
dicsekedhetnek gazdáink ; gyümölcs minden
felé bőven mutatkozik, de különösen szilva 
és nyári gyümölcs lesz sok. A zöldségfélék 
ellen sincs még okunk panaszra Háziállataink 
egészségesek.

H O R V A T S K I D E L  „M E D JIM U R JA "
Dobri tolnaCi.

(.Ibije)

Clovek koj hoée nekaj pestiéi, в а т  
т о г а  za poslom gledati. Uazdove óéi vi e 
hasniju, kakdveruke. Tko nepazi na svoje 
Ie2 ake, on je ravnanje svojega kobelara na 
nje prepustil.

Tko za sebe skrbi. na vek hasnovito
dela. je r  koj se marljivo vuéi. on postane 
vufen, Koj ima dobre oci. on post: ne bo
gát Siguren dojde do mogm nosti, a kre 
posten dojde vu nebo.

Miié moéi skrbljivosf dosla prepori* iti 
pri n a j^ n já ih  i najznamenitesih poslih Ako 
jeden cave I fali. zgubi konj podkovu, prez 
podkove p okvari se konj, a ako je  pokva- 
reni konj, pogine i kenjanik. kajti ako ga 
neprijatelji dostigneju, zakoljeju g a , i Io je 
sve zaradi toga: je r  je jeden Cavel iz pod 
köve falel.

Ali naj bude od poslov tkrbljiv« sti 
i pazljivosti koju je  svaki s tm se b i duÉen. 
Potrebna je  jós к ovim i umjerenost ako 
?i hoéemo posle osigurati.

Tko sí nezna prigparati ono. kaj zas- 
lu2 uje. bude prez groía vumrel, akoprem 
je za celi svoj 2ivot na vek delal S fím je 
m astneía kuhn a s lim bude kiseleéi te la
ment ; kuliko bogatstva premine onda, kad | 
2 ene osfajivu preslicu, a mu2 i mofiku ili j 
klad’vca zameniju s vinskint vréom. Ako 
hofete bogati postati, onda nije dosta samo 
to znati, как se imetek skrbi, nego se 
m orate navéiti, как se prispara.

Doklam odreéi se treba n« poslanosti, i 
onda se nebude treba tu2 iti zaradi hudih 
vremenah. te2 kih porcija. i hi2 nih potre- 
boéah, kajti vino, igra, pufuvanje samo 
nam povekfaju potreboée a pomenjéaiu 
imetka.

Ali bi netko misiit, da malo vina. malo 
cifrasta oprava pri 2 enski, net da mala za- 
bava, nisu takvi poeli, koji Ы hudu poslje- 
d icu  imeli alt nije smeti zaborativi, da

negda malo. ako se vrogipul opetuje. ve- 
liko postane Mala luknjica na ladji kroz 
koju more voda nuter iti. vtopi celu lad 
ju. Bedaki dajeju gostuvanje a spametni 
pak onda sve pojedu

I к tomu je  spoclobno i za fal kipu- 
vanje, kajti nebi stneli zaboraviti, da je  sve 
ono. kaj god za rnalu cenu kupimo i nije 
nam potrebno, Jako skupo i drago kupljeno, 
akoprem  se vnogi 2 uriju kupiti. ako se gde 
kaj za lal cenu U2 i, ili mu je potrebno ili 
ne! Ako nepotrebne stvari kupujeä, na sko- 
roui bilde: i ono tr2 il, kaj ti je  potrebno 
Prava je bedastofa na to obrnuti peneze, 
da si élovek Salosl kupi, a takvih prilikah | 
vidimo svaki da ’. Ppameten élovek se vuéi 
na kvaru drugih. ali bedak se niti na svo- 
jem ne vué'. Poznal sam takove ljudi, koji 
su gladovali samo da bi mogli vu cifrasfoj 
opravi hoditi, i odtrgneju íamiliji svagdaá- 
njega kruha Svila i barsun vj asneju ognja 
vu kuhnji. Akopiem ove stvaii ne samo 
da nespadaju med polrebofe 2 ivlenja. nego 
niti к vugodnosti se nemreju ra< unati. ali 
je r su lepe i cifrasfe, vnogi se jih drZiju.
Na takov miéin rasteju svaki dan éoveéje 
nenaravske potreboée, i mnogo ga jih  je  
vi«e как naravskih. Med sto (akovih, kojih 
su se sami na airmailva deli, komaj je 
jeden pravi siromak

Kroz takove i druge Cine kuliko Iju- 
dih je véé siroinaánih postalo, i onda se 
na one oslacjaju kajti su predi odurjavali 
su se kroz posel i marljivost mogli uzdr2 ati. 
Jesu mnogi takovi koji su kroz herbi ju doäli 
do imetka neznajuC как se priskrbljuje, zato 
samo jemleju navek iz komoré, a nuter 
nikaj ne deneju dok nazadnje nespaziju, 
da je  prazna postela, aflovek stopram onda 
spozna vrednost vode, da véé zdente pie 
suS. Ako hoéete spoznati vrednost penez. pro- 
bojte na posudbu zeti, kajti vko na po 
sudbu zeme peneze. taki éuti na kuliko se | 
mora poniziti.

I
-

Vu Budiupeätu 8. ju liu ia. 188Г*.

OrsaCka izlozba.
Budcm njih prosil goepodin Urednik, 

da odovud iz glavuog orsackog mesta ßudin- 
pedte postu vauim őitateljom na kratkom 
za vezda zapo mein nekaj iz izlozbe napo 
menuti s tim bolje, da nag koj vreden medji- 
murski poljodidavec ako i/.loibu dojde pogle- 
dat siebi tak zhodil, как su esdeljski poljo- 
delavci i pohoduiki vu izlo2 bi zhodili. Kratk* 
dogodjaj je sledeöi: Pet eideijtkih stanovni- 
kov, doälo je vu Budinpe&tu to glasovito izl< 2 - 
bu gledat, ali do vezda oui Budinpeötu, niti 
uikakovu iz'oibu videii nisu, pogledneju celog 
varasa i izlc2 bu, pak su ne mogli nikaj fal 
kupiti. D< jdu van iz izl« 2 be vu veliki vert 
setaliäte gde su stolci od firme Buchwald 
fabiikanta za sedeti publikumu ua stotiue vse 
okoio van nametani; ua ovih sto’cili 3toji 
napis na debelom 3 kr. Jeden izmedju njihi 
zua malo nekaj dteti, nuoiere poznati, veil 
taj starec svojirn prijateljom: vidite nismo 
mogli niti vu varosu niti vu izloibi nikaj 
kupiti, pak je ne huuevstarija i ovde, zatu 
da su stolci fal i samo kostaju 3  kre, vezda 
svaki gospou i gospa pied nami ш 2 mi ovu 
fal ceDu zakrivaju iz sédjén jeni. Starec vidi 

jednog praznog stolca ne daleko od sebe, 
véli svejemu kumiéu: hódi pak rzemi ovog 
stolca ua hebet, da i mi nel aj fal kuphnog 
i vreduog iz Pefitc dimo dopejamo. Kak je  
stari rekel, tak se je dogodilo. Njegov 
kuirnő zdigue stolca na bibét a stari 2 eli 
platiti nazoCui pucki, kője ovdi jesu za kase- 
jarice óva se poéné cuditi, pak véli tem 
Ijadem: k:<j lioóeLo vi s tem stoicom? dojie- 
sega dole, im su ti stolci ne zaprod«ti, nego 
zasedeti, i koj ua ujem sedi, mora 3  platiti 
pak inu da 3 nazaj. Véli nato starec proti 
svojim priateljoui: vidisei ovde samociganije 
i huu . . . .  pak otidu srdito iz vrta van.
Publikum se je  fcoinu dogodjaju nasmejal. 
Za to bi ja rád ua kratkom celo putovanje 
iz Midj-muija de P e te  i celo izletbn opi- 
sati vu svakim broju barem jednog pavilona 
da ako jeden ali drugi poátuvani poljodela- 
vec iz Medjimurja sim dojde da ga Jele 
bude stalo vsc zuamenitesa mesta na jti, zato 
íelim ovo moje priobéenje zapoóeti,
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