
III. évfolyam

A kisbirtok állapota Muraközben.

Muraközben, melynek területe 11.} | 
mérföld, 65,146 lakossal, a terjedelmes 
Csáktornyái urodalmon kívül más nagy 
birtok nincs, közép birtok is alig néhány 
létezik, s igy majdnem egészen paraszt 
kézen van.

A népfaj horvát, tisztán catholicus, 
vakbuzgón vallásos, egyházmegyeileg a 
zágrábi érseki megyéhez tartozván, a pa
pok 3 ~ 4  köztiszteletü egyént kivéve, 
többnyire illvr érzelmüek, magyarul nem 
tudnak, tudni nem is akarnak, — a káu- 
tortanitók hasonló érzelmüek, igen ter
mészetes tehát, hogy nem magyarosodig 
s ennek bekövetkezése nem íb —  vagy 
csak a messze jövőre remélhető. Az ér
telmiségben hátra van, Írni olvasni ke
vés felnőtt ember tud, mert az iskolák 
rosszak voltak, a  papok nem is akarták, 
hogy jó iskolák legyenek, úgy hogy a 
megye felterjesztése folytán az egész Mu
raközre rendkívüli kormány intézkedések 
szükségeltettek, a régi tehetetlen tnnitók 
kiselejtésére, iskolák felállítása, tanítók 
alkalmazása végett.

Dicséretes kivételt képez Csáktor* 
nya és Perlak mezővárosok hazafias ma
gyar érzelmű horvát ajkú lakossága, hol 
a magyarosodás a magyar nyelvi isko
lák felállítása, a városok jóakarata s ál
dozatkész támogatása folytáu örvendete
sen balad, s a jó iskolák eredménye gva 
nánt az értelmiség is fejlődik, emelkedik 
és terjed.

Muraköznek egy része hegyes, leg
nagyobb része azonban sik, lap, vizenyős 
agyag félrészekkel, kavicsos altalajjal, 
kevés vízlefolyással. — E körülménynél, 
még inkább pedig a Mura és Dráva fo
lyók ködjének a szemes gabona fejlődé
sére káros hatást gyakorló voltánál fogva 
a gabona termés kockázott és bizonyta 
lan lévén, — egész Muraközben kuko- 
ricza — a hegyekben ezeokivül hajdina, 
köles terraesztetik — úgy, hogy egész 
Muraközben a szem termés csak a ku- 
koriczával már tulságosau kihasznált föl
dekbe vetett rozs termésre szorítkozik, 
a rozs-tarló felszántatván, hajdinával, 
tarló répával vettetik be.

Bámulatos, hogy ezen az ember em
lékezete óta éi a traditic szerint lega'ább 
is két század — t. i. a töröknek Kani
zsáról kiűzetése s az innét megszállott 
vagy folytonosan fenyegetett vidékek fel
mentése óta Muraköz folytonosan e gaz 
dálkodást folytatja, t. i. évekig ugyanazon 
földben kukoriczát termeszt és termése 
mégis sikerüL, úgy hogv holdankint (1200 
Q  öl) 20— 25 mérő szemes kukoriczát 
terem. Ezen kivül tele ülteti babbal, ká
posztával, répával s a mivel csak lehet, 
s csak ha már teljesen kimerült, veti ba 
rozezsal, zabbal, rozs után hajdinával. 
I t t  tehát vetés-forgó rendszer, váltó 
gazdaság teljesen ismeretlen.

A dohány monopólium behozatala 
előtt Muraközben nagyban termesztetett 
a dohány, különösen ennek azon zsíros 
erőa átható illatos füstü faja, mely 
„Cserebi* név alatt ismeretes, valószínűleg a 
török hódoltság idejében imporáltatott. 
E dohánytermelés előbb igen jövedelmes 
volt, azért kiterjedt mértékben űzetett, 
azonban a pénzügyi közegeknek a do
hány beváltásnál követett zaklató snem 
méltányos eljárása, a termelőket elkedv- 
telenité, s most már csekély mérvben — 
inkább csak saját használatra, mint a 
kincstár számára űzetik.

A földrajzi helyzet s a talaj is a 
dohány termelésre előnyös, s a vidék 
felette népes lévén, a so k  munkát és gon 
dózist igénylő dohánytermelésre itt elég

munkás kéz található, úgy a nép érde
kében valamint az állam pénzügyi érde
kéből s általán közgazdasági tekintetből 
a kormánynak különös gondját kellene 
fordítani a muraközi dohány termelésre, 
mi egyáltalán nem történik.

Előbbi években kísérlet tetetett itt 
a selyemtenyésztés érdekében selyem 
hernyó tenyésztéssel, a megye Perlakon 
szedres kertet s ugyanott filandát állított 
fel, — a nép is — jó hajlammal és 
készséggel fogott a termeléshez, — azon
ban a gnbók beváltásánál követett kése 
delmes, ügyetlen eljárás miatt a nép 
kedvét vesztvén s utóbb a gyár is, mely
nek számára a termelés történt volna, 
megbukván —  a selyemhernyó tenyész
tés, mely it t nagy készséggel nagy ter
jedelemben űzetnék, teljesen megszűnt.

A selyemtenyéiztés emelésére ki
küldött miniszteri meghatalmazott jó té 
kony működésére, Muraközben igen hálás 
tért választhatna.

A szarvasmarha tenyésztés Mura
közben kevésbbé diszlik, — az itt levő 
marhafaj sem alkalmas erre, mert az 
apró horvát úgynevezett ,,kuli“ faj van 
elterjedve.

Ellenben a lótenyésztés sikerrel űze
tik, —  az utóbbi 10 -15  év óta a ló
tenyésztés dijosztások által is buzdittatva, 
a nép, a lótenyésztést gonddal műveli, a 
,,Nori“ faj fejlődése nagy lendületet 
nyert, sok, jó és szép ló tenyésztetik, a 
Csáktornya: és szent-ilonai roppant lóvá
sárokat távol vidéki, sőt olaszországi 
számos lókereskedő felkeresi, s a lo
vakat nagy áron fizetik.

Muraköz szőlőhegyei erői bort te r
melnek, előbb jó áron megvették a ke
reskedők s leginkább külforgaloraba ke
rültek, a helyi fogyasztás Leienye, D olri 
és Lendva vidéki silányabb borokkal 
láttatván el, azonban mint egész Zalá
ban, úgy Murakörben is a borkereslet 
teljesen megszűnt.

A szóló művelés különben Mura
közben — kivéve az uradalmi s az ér
telmiséghez taitozó tulajdonosok szőlőit 
— rosszul, gondatlanul űzetik, s a nép
nél a jobb szőlőművelésre törekvés é- 
haladás épen nem észlelhető

A vasutak kiépítése előtt Nagy- 
Kanizsának — mely régi időktől nem 
csak Somogy ős Zalamegyék kereske
delmi forgalmának gócpontja volt, de 
innét indult ki, vagy itt közvetítetett az 
átviteli kereskedés is Trieszt, Budape't, 
Grácz, Bécs felé, a tengelyi szállítást 
legnagyobb részben Muraköz lakossága 
látta el mint fuvaros, a fuvarozást nagy 
terjedelemben folytatván, sok pénzt szer
zett. —

Mindezen körülraényeknél fogva —  
és mert a nép ruházatában igen egyszeiü 
volt, a minthogy még most is legtöbb- 
nyire a  nők vászon-szokuyákban, vászon
kendőben, a férfiak gf atyában szürdol- 
mányban, télen térdig érő bőrbundávnl 
járnak — s életmódjuk, háztartásuk 
igénytelen, mert kenyerét, máléját, po
gácsáját kukoriczából süti, gániczáját, ká
sáját kukoricából főzi és mert kukori
cából előbbi időkben Olaszország s Bécs 
felé nagy kivitel volt, jól fizetett lovai
ért s a nép nagy árakat kapott, a do
hány, máshol a bor is jól jövedelmezett, 
daczára, hogy a népfaj szapora lévén, 
az osztozkodások folytán a telkek már 
a régibb időkben elapróztalak agy,hogy 
leginkább csak 1 ‘l8 telkek léteznek, je 
lenben pedig 1 telkek ii ritkábbak — 
a muraközi paraszt még sem volt szegény, 
sőt ellenkezőleg Zalamegyében a mura
közi parasztnak volt a legtöbb pénze.

A par.isztbirtok claprózásból (S ze
gényedés bekövetkezését Muraközben el

lensúlyozza azon körülmény, hogy az 
egész Muraközre kiterjedő Csáktornyái 
urodalomban a legelő elkülönítés, birtok
rendezés folytán Muraköznek majd mind
egyik községében maradtak legelő terü
letek, vagy irtás földek, urasági legelők, 
földek, rétek, a melyeken nem nagy ki
terjedésük miatt raajorsági gazdaságot 
felállítani okszerűnek nen találtatván, 
vagy más majorsági gazdasághoz csatolni, 
vagy onnét kezelni czélszerüen nem le
hetvén, igen méltányos árak és Kedvező 
fizetési határidők m elle tt—  az urodalom 
tulajdonosa által öröktulajdonilag azon 
községbelieknek átengedtettek, —  igy  
Muraköz parasztbirtokosai százezoreket 
erő ingatlanok tulajdonához jutottak, —  
Hasonlékép az ital mérés kisebb haszon- 
vételi jog is igen sok helyen a paraszt
községek ákal az urodalomtól megvá
sároltatván, s ennek jövedelme községi 
czélokra fordittatván, a községi pótlékot 
nevezetesen csökkenti.

A paraszt általában ragaszkodván 
földjéhez, a birtok változás Muraközben 
is leginkább C ak átörökítés folytán, 
végrendelkezés nélkül, a törvényes örö- 
ködés utján, s az osztályrészek kiegyen
lítése a fentebb isméi tetett módok szerint 
történik.

A községi erdők Muraközben na
gyon elhanyagoltak, úgy hogy sarjnövés 
utján al'g állíthatók jó karba, azért ba 
csak a leggondosabb kezelés alá erélye
sen nem vétetnek, fa szükséggel fog 
küzdeni.

Muraközben egykor nagy elterje
désben ; folytattatott a lentermelés is? 
mire igen alkalmasnak találtatott, ez 
azonban ma már nagyon megcsökkent.

Ezen termelési á ja t érdemes lenne 
a kormánynak —  különös vizsgálódás és 
törekvés tárgyául tenui,

----------o----------

Csáktornya múltjából.

% özli; M iskolci tArnoli.

A múlt szárúban közlött magyar Zrínyi 
okmányhoz hasonló érdekeltségű horvát 
nyelven irt oklevél is található a városi le
véltárban 6. iraijegyzéki sz. a., mely az ak- 
korbeli Mártán-major eladásáról szól. For
dítását szives volt a szerkesztő ur eszkö
zölni. Szövege ím változtatás nélkül a 
következő :

My Grofi Zrini Miklós, uechni od Zrina, 
Dalmatie, Horuatzkoga y Slouenakoga or- 
szagou Bán, Megymona y Legradzke Kraine 
uechni, a Szlovenzkih Polenszkih Krain 
velikj Capitan, Czeszaroue, y KraJicue Szue 
tlozti Komornik, y Tanachnik i t. d. — Daiemo 
na znanye po ouom nassem odpertom liztu 
nassem koihsze prisztoy. Kako doiduchi pred 
Nasz, postuuani purgarj nassi Chiakouechkj, 
Nagy Ferencz Szabó, Rihtar, Békucz Marton, 
Juricza Roczell alr (alíter> Szabó, Kemen&r 
István, y Putsar Mihally imenom szuoim, y 

1 nasse obehine imenuuanoga nassegha Cbia- 
kouechkoga Warassa, prossechi nassiy ob- 
nahaianssi uutom. dabismo My stanouit 
Maroff, negdaasniegha BalaskovichMatthiassa, 
y  zemlye nasse, uasaki kniemu kissaiuchi 
ralne, y puszié, ú kolaru ili megiany reche- 
noga varassa ú Szalay Warmegya budutsa, 
nvm, y oztale obehine nisoue, hoteli pro- 
d a tj; Koter, MaroíT zkupa zemliany Kniemu 
szlissaiuchemi, y nase imanye, fii ladanye 
pokoinoga imenuuanoga Balasskouicha, po 
smerti megoue, y šene niegoue y doterg- 
niemu odvetka oboduoiegha zpola nichouoga 
na nasz prauichnem, y nauadnim putem iz- 
paloie. Zato My poszluhnoussi jyosmu, y 
razumeussi potrebochu imenunanit Purgarou 
nassih, gare recheni Maroff y zemlye nase, 
y uusake, ú imenuuanom kotaru, y Szalaf 
varmegye buduche, za try szto Ranissej go- 
toua peneza nym, y nase obehine ie«*mo 
dalj, prodalj peneze gore nasse v kasau od 
ruke nihouih miszemsaj, y onem putem, y 
prauiezum koium drughe szuoi Purgarske 
zemlye derse, y ladaiu, ladati dopustili, y 
uziuati, pod takou niztouanye red, y modus,

da niedem zmed imenuuane obehine. nat ih 
zemliah stalisa sebe ili hisse nenachinia, 
dabj zuana Warassa ztal, fii ztalj hottel, á 
maiorztuo ilj marhu szloboden hude usahi 
derzati. y staliszaniu nachiniati. Medtemtoga 
usaho letto osem dukatt, y nounez duadeseti, 
desetimi, y drughe nauadni dohodke budu 
od teh zemelly ú Grad piachali, y piachali 
dusnj. Na ste nase, radj uekse szigurnosli, 
y mirouniskogha ladania takouih zemelly. 
y Maroffa, imenuuaDim Purgarom, y nase 
obehine, ou nass odpert liszt, ruke nasse 
podpisanym y Pecsattium nauadnum potu 
nergien ysmodalj, y daiemo. ú Nassu Gradu 
Chiakouechku, die decima oefaua mensis 
Decembris Anno Dominj Mi Nesimo Sexcen 
tešimo quinquagesimo sexto- (1666 ) C. Nico- 
laus mpria. (L. S )

Az »y« betű fölött legtöbb helyt ké 
pont van, a mire itt nyomtatásra betűrk 
nincs , másképen egész híven van visszaadva.

Mi Gróf Zrínyi Miklós Zerín örö
kös (u ra \ Dalmácia, Horvát és Slavon- 
ország bánja, M uraköz és Légrád örö
kös (ura), a Szlovének és Polánok fő
kapitánya a császár és király Ő fel
sége kamarása és tanácsosa sat. Ezen 
nyilt levelünkben tudtára adjuk min
denkinek. akit illet, miszerint előttünk 
megjelenvén tisztelt Csáktornyái polgá
ra nk Nagy Ferencz, Szabó, Richtar, 
Bekucz Márton, Juric-a, Roczell aliter 
Szabó, Remenar István és Putsar Mi
hály saját és községünk Csáktornya 
város nevében, kérvén bennünket, hogy 
Mi néhai Balaskov eh Mátyás majorját 
és földeinket, m nden hozzátartozó szán
tóföldeket és legelőket, melyek a ne
vezett város határában, Zalavármegyé- 
ben fekszenek, nekik és községüknek 
eladjuk. A mely major a hozzátartozó 
földekkel együtt és a mi birtokunk 
vagyis tulajdonunk, nevezett megboldo
gult Balaskovich birtoka az ő és fele
sége halála folytán és magvaszakadté
val mindkét nemű utóda hiányában, 
reánk jogos és szokásos utón szállott 
Azért Mi, nevezett polgáraink kérelmét 
meghallgatván és szükségüket megért
jén, a nevezett határban ésZalavárme- 
gyében levő fentnevezett majorunkat 
és földeinket háromszáz Ilénus kész
pénzért nekik és a mi községünknek 
adtuk, eladtuk, fenti pénzünket az ő 
tulajdon kezeikből a kassába átvettük, 
és azon utón és joggal, mellyel más 
polgári földeiket tartják és birtokolják, 
birtokolni és birtokukba venni megen
gedtük, azon rend és mód szerént, 
hogy senki a nevezett községből ama 
földeken lakást, vagyis házat necsinál
hasson, nehogy a városon kivül lakjék, 
vagy lakni akarjon, de majorságot vagy 
marhát mindenki szabadon tarthat és 
istálót számukra szabadon csinálhat. 
Mindazonáltal minden évben nyolez 
aranyat és hús -, ujpénzt, tized t és u ás 
szokásos járulékot, ezen földektől a 
várba fizetni fognak és fizetni tartoz
nak. Minek nagyobb hitelére és a föl
dek 8 a major nyugodt birtoklása vé
gett, nevezett polgároknak és közsé
günknek, ezen, kezünk aláírásával és 
szokásos pecsétünkkel megerősített nyílt 
levelűuket kiadtuk és kiadjuk. Csák
tornya várunkban 1656, deczember 18. 
napján. C Nicolaus.

(Pecsét.)

h í r e  a

—  A kisbirtok (parasztbirtok) álla
pota Zalamegyében« ezimü kőkemény folyik 
a Zalamegye nevű lapban, melyből a Mura
közre vonatkozó részt átvettük lapunk mai 
számába. A közlemény minden pontját nem 
írjuk alá; megjegyzéseinket a iövő számban 
tesszük közzé I



—  Meghívó- A muraközi tanitókör
az idei közgyűlését f. hó J7-én reggel 10 
órakor a rácz-kanizsai állami elemi népis
kola helyiségében fogja megtartani, melyre 
úgy a t. tagok mint a tanügy barátok ezen
nel tiszteletteljesen meghivatnak. Tárgysoro
zat : 1. Évi jelentés. 2. Az „Eötvös11 és az 
„Arvaház alap“-ra gyűjtő bizottságok jelen
tései. .1. Pénztári számadások megvizsgálása 
és a felmentvén) megadás 4. A felnőttek 
oktatása a magyar beszéd elsajátítása érde
kében, előadó: Gerencsér Jyörgy. 5. Az 
olvasókönyvek használásának a módja, elő
adó : Grézló Jenő. ti. A reáltárgyak tanítása 
a nem magyar ajka népiskolákban, előadó ; 
Kovács Gyula. 7. A jövő közgyűlés helyé
nek a meghatározása. 8. Indítványok. — A 
tisztelt tagtársak tisztelettel kéretnek, hogy 
a községükben lévő iskolaszéki tagokkal é3 
a tanügyet pártoló urakkal a meghívót kö
zölni szíveskedjenek. ... Csáktornya, 1886. 
május 12.én. J e n e y  G u i z t á v

körei uók.

—  Eljegyzés Városunk szülöttje.
L)r. Márczius József, trifailí orvos, f. hó 12-én 
jegyet váltott Szágor község (Krajna) virág- 
koszorújának egyik bájos s legkedvesebb 
rózsájával M o r s c h e r  A n n a  kisasszony
nyal, Dr. Morscher Mihály szágori orvos 
leányával. Tartós boldogságot kívánunk e 
szép frigyhez! J.

—  Folyó hó 6 -án a perlaki társas
kör választmányi ülést tartott melynek tár
gyai a szokott napirenden kívül még a kö
vetkezők voltak : Határoztatok, hogy a kör 
saját tavára június elején egy nyári táncz- 
roulatságot rendez. Sípos Károly vál. tag 
indítványára egy előterjesztés tétele hatá- 
roztatott a magy. kiadási! „Osztr Magy. 
monarchia" szerkesztőségének elnökéhez* Jó- 
kayhoz melyben a szerkesztőség feihivatik 
a 6-ik füzei 8. lapja alsó sorainak leendő 
kijavítására. Az említett füzet ugyanis ezt 
mondja a többi k özt: „A Mura Csáktornyá
nál ömlik a l>rávába.“ Jelentik hogy a múlt 
Öles indítványához képest azon tagok, kik 
egyúttal a község elöljáróságának is tagjai, a 
javaslatot a táviida és az adóhivatal ügyé
ben a községi ülésen megtették, s a kérvé
nyek már lel is terjeazteltek. Pénztárnok 
jeleni, hogy a körvagyona készpénzben 121

B H a B e a g  s b

Tečaj 111.

írt 77 kr Ebből száz írt letétetik alapnak, 
a többi, valamint az ezután befolyó bevéte
lek a háztartás költségein kivül munkák 
beszerzésére, még pedig első sorban a ma
gyar classikus munkák megszerzésére for- 
dittatik.

—  A perlaki „Szegény tanulókat se
gélyzó egylet* első választmányi ülését f. Ló 
6-én tartotta, melyen az első gyűjtés ideje 
és módozata állapíttatott meg. Az egylet 
működése jelét vizsgakor fogja adni mikor 
is 8— 10 szegény tanulót fog n szükséghez 
képest felruházni

— Coronelll Pietro előnyösen ismert 
táneztanitó felkérte a szerkesztőséget annak 
kijelentésére- hogy néhány nap múlva Csák
tornyán megkezdi előadásait a tánezok- 
tatásban.

—  Uj Üzlet. Megtekintettük Herliuger 
M helybeli Órásnak a Csáktornyái takarék
pénztár épületében elhelyezett china-ezüst 
nemű kereskedését. A szebbnél-szebb tár
gyakból álló készlet megérdemli a meg
tekintést és a vásár ás'.

—  Reklam Beküldetett így pakol'-sra 
szánt papirtasak. melyen a következő illus/.t 
rá!» reklám áll :

.Ugyan k e d m  Mariskám.
Hová sietsz ’ly korán?*

Fűszert megyek vásárolni I Csak M. B.-nél 
Csáktornyán ott van a legjobb él legponto
sabb kiszolgáltatás, ott kaphátó legolcsóbban 
finom kávé, ezukor rizs, petróleum, tábla
olaj, tea rum, mindennemű üveg és porcellán/ 
bőr és talp, nagy választékú raktár bel és 
külföldi gyártmány. Az ékes feliratú tasakokat 
Block és Pollák készítik Budapesten.

Lövölde Csáktornyán A .Fe-
hérgalamb« czimíi vendéglő bérlője kerti 
helyiségében.hatóságilag engedélyezett állandó 
lövöldét rendezett be a melyet már legkóze- 
lébb a közönség rendelkezésére fog bocsájtani.

—  Agyonütötte f. hó 10-én Koncov. 
csákón Novák Mihálynét szolgája veszekedés 
közben. A szolga oly erővel dobta földre az 
asszonyt, hogy gyomra megszakadt. 4 apró 
gyermek sirat ja anyját a meggyilkoltban.

A  „ M a g y a r - F r a n c z ia  B i z t o s i t ó -  
K ésszv én y -T A rsa H A g *  folyó évi ápril 
hó 17-én Bittó István ő Éxcellentiája elnök- 
lelte alatt 1885. évi rendes k ö z g y t i l é -  
s é t tartotta meg.

Az igazgatósági jelentés kiemeli, hogy 
a folytonlartő gazdasági válság és az általa 
minden téren előidézett forgalmi pangás a 
biztosítási üzlet menetére is ... ez a terme
lői és kereskedelmi tevékenység legtontosabb 
ágazataival minden más üzletnél szorosab
ban lévén összenőve — bénító és sok te
kintetben hátrányos hálást gyakorolt. Eme 
sajnálatos tény többé-kevésbbé a legtöbb 
biztositö-társaságnak múlt évi zárszámadá
saiban meggyőző kifejezésre talál és ugyan
azért megelégedésére szolgál az igazgatóág
nak, hogy oly eredménynyel léphet a köz
gyűlés elé, mely a lefolyt és általánosság
ban kevésbbé kedvező biztosítási üzletévre 
és különösen ajégágazai passiv eredményére 
tekintettel kielégítőnek mondható, s hogy 
azon kellemes helyzetben van ... n tarta
lékok több, mint elégségesen történt java
dalmazása mellett — a múlt évihez hasonló 
magasságú osztalékok fizetését javaslatba hoz
hatni. Az igazgatóság újabb biüon^itékát véli 
ebben látni az üzlet szilárd alakulásának, a 
mely kevésbbé kedvező viszonyok között is 
megfelelő jövedelmezést helyez kilátásba

A tűzbiztosításoknál a nyersdij bevétel 
4,462,375 frt 52 krt (az előző év 4,304,151 
frt 55 krja ellenében) tehát 158,223 írt 97 
krral többet eredményezett ; folyó kockáza
tokra teljesen tehermentesen 934.706 írt dij 
tartalék, 'ft tiszta dijak 38°.,-ja 2°„-kal több, 
mint az előző évben és 115.000 írttal több 
a tapasztalatszerüleg szükségeltnél) függő 
károkra pedig 264,605 frt tartalék lett visz- 
szahefvezve ; az üzletág maradványa 111.783 
frt 35 kr.

A szállítmánybiztosítás 1,647.658 frt 
35 kr. nyersdij bevételt (a mull évi 1,829.317 
frt 51 kr. ellenében) tehát 182.759 frt 16 
krral kevesebbet tüntet k i: folyó kockáza
tokra tartalékul 174.111 frt 12 kr. és függő 
károkkra 203.940 frt helyeztetett kiadásba, 
az üzletág tehát 51.310 frt 10 kr. nyerességet 
eredményez.

A kimutatott dijbevétel-c-tökkenés az 
indirectüzlet lassanként való feladásának és 
a már majdnem teljelen szervezett direkt üz-

let csaknem kizárólagos művelésének követ
kezménye.

A jégbiztosításnál nyersdijakban 795.663 
frt 36 kr. (a múlt évi 958.367 frt 98 kr. el 
lenében) 162,694 írt 62 krral kevesebb be* 
vételeztetek. Ez üzletág 29 719 frt 71 kr- 
veszteséggel járt mely kedvezőtlen eredmény 
a műit év, számos és érzékeny károkat oko
zott, rendkívüli időjárásának tulajdonítható. 
A fóldtermékek árának alacsonysága termé
szetszerűleg a biztosítási érték csökkenését 
és ezzel kapcsolatosan a díjbevétel megfe
lelő kevesbülését vonta maga után.

Az életbiztosítás 1885. végével 9985 
kötvénynyel 19,106.463 frt tőke és járadék
ról szóló biztosítási állagot tüntet ki- — Ar. 
1885. évben 97.000 frt összegig felmerült 
káresetek 36 221 frt 88 krral maradtak a 
várhatott halandóságon alul, díjtartalékul 
1,428.781 frt 80 kr. (343.761 frt 56 krral 
több, mint az előző évben). Ezen ágazat nye
resége 45.014 frt 62 krt tesz.

A társaság 1885 deczember 31 én az 
elemi biztosítási ágakban 1,208.167 frt 42 
krnyi az életbiztosítási ágban pedig 1.428.781 
frt 80 krnvi, összesen 2.636.819 í r t  22 kr. 
díjtartalékkal, azonkívül 1,434.314 frt 35 
krnyi agió, árfolyamkülönbözeti é s  nyere
mény s különtartalék felett rendelkezik, ami 
606.314 frt 89 krnyi emelkedést jelent. Va
lamennyi ágak kártartalékai összesen 439501 
írt 15 krra rúgnak.

A társaság által folytatott valamenyi 
biztosítási üzletág díjbevétele a lefolyt év
ben tett, 7,674.430 írt 01 kr.

A mérleg 357 692 frt 06 krnyi tiszta- 
nyerességet tüntet ki, melyből az alapsza- 
bályilag e őirt taitalékok és díjazások levo
nása után osztalékul részvényenkint 30 frank 
«= 6"|, aranyban fizettetik.

Az igazgatósági jelentéshez fűzött üz- 
leti jelentésből kitünöleg, a társaság fennál
lása óta dijakban 33.811.321 frt 86 krt be
vételezett és károkért 23,374 422 frt 77 krt 
fizetett ki; dij é a  egyéb tartalékokra pedig 
... a függő kárakban tartalékolt 493.601 frt 
15 krt nem is számúvá 4,071.162 frt 57 krt 
gyűjtött. ... A teljesen befizetett részvény 
tőke 4 millió frank aranyban,

f P a u l e r  T i v a d r.

V žalosti je magjarsko pravoznan- 
stvo ar zgubilo je svejega glavnoga 
človeka

Dr. Pauler Tivadara neima viže!
Nije uenadano dofla ta žalost, jer 

je pokojnik dugo betežen bil Pak 
nekaj malo je i starost k tomu pripo- 
magala. Pokojnik je 70 let bil star.

Život mu je dugi i jako poucljivi 
bil. Jakost, zna-aj, poáte nje i marljivost, 
koja je vu njem bila, more vnogim za 
peldu »lužiti.

Bil je sin pro te obitelji, pak se ! 
je  vu znanosti tak visoko podigel.

Kakli mladič bil je  najpredi profes 
sor, i vu tom stališu se je jako izkazal. 
Kaj ;e po»tige\ sve je bilo sigurno, jer 
temdj tomu bila je ljubav domovine i 
podenje.

Kakti professor i pisec, on je na
govoril mladost na ono, vu čem vezda 
obilnoga sada nosi.

Dijakov imel je više jezer. Njegve 
Skolske knige bile su na velikom glasu 
kak još i vezda Ime bilo mu je poevud 
obljubljeno, kak i sada

Po svojih zaslužbah podigel se je 
med vladine ljudi. Na minister ki stolec 
pozvali su ga taki po smrti barona 
Eötv’s Józsefa, ali taki je zamenil 
mudroznanstvo s navukom prava

Példa od človeka bil je on, k .j 
ako je imel faliegu, onda je to njegova 
nei/merna dobrota bila. Vezda je takov 
svet, da kaj je  pri svakom človeku lepo, 
to je negde falinga

*
Pauler Tivadar ródil se je leta 

1816. 9. aprila vu Budimti i tak je 
zadnji mesec 70 let spunU.

Oteč bil mu je pri upraviteljstvu sol- 
dačtva Škole zvrlil je  na budimskoj 
gimnaziji i pe’tenskom sveučilišču jako 
izvrstno, gde si je  ljubav professorov

priskrbel. Leta 1836. postal je mudro- | 
znanec navuka prava, a leta 1838. pak 
professor na zagrebečkoj akademiji. 1345 
zebrali su ga za Zagrabečkoga varme 
gjinskoga sudea.

25. novembra leta 1845 zebrali 
su ga za lana na magjarskoj aka
demiji, a leta 1855. zeli su ga čisto vu 
svoj krug

Leta 1867 dobil je zaradi svojih ! 
znanostih od Nj. Veličanstva križa 
Leopoldskoga reda

Leta 1269 bil je imenuvani za 
najvektega gudea. Ali dok se je novo 
školsko leto odprlo, opet je ifol za 
professora

Leta 1871. 10 februara postal je 
m nister bogoslovja i navukov, koj stališ 
si je na skorom preminil i postal je 
4 szepLmbra 1872. minister prava, i 
zadržal je ovo mesto do 2 marciu*a 
1875. kad je opet odi*el za professora 
Ali nije mogel ovdi dugo ostati, j^ r 
je bila potreba pri vladi, ter je  30. 
juniuša 1878 opet minister postal, vu 
Tiszinim kabinetu, gde je  i ostal do 
smrti. Zaslužil je svaku odliku od vlade 
i puka, kak i križa Leopoldskoga reda 
lojega je zato zadržal, kad se ie leta 
1875. na službi zahvalil, a 5 maju a 
1881 leta postal je takaj vladin tajnik.

Leta 1871 zebrali t-u ga v Buditn- 
pc6 i jedtioglasuo za obligata k a k  
takaj i vu iledečim, 1872 , 1875 , 
1878 , 1881 , 1 884 , letu.

•
Sprevod pokojnoga »in istra bil je

2. majuša po poldan ob 5. vuri s veli
kom paradom, na kojim je jako vnogo 
p ik a  bilo.

Ob pol peti vuri bile bo več sve 1 
vulice tak pune b ljudmi, da je velika 
itiska bila* Dtužtva ta  ob 4. vuri do la-

Ob pol peti vuri doilo je i Nj. 1 
Veličanstvo s p-me tulkom baronom Mou-

delom i s dvorskim tolnačnikom iz Pape.
Puk ga je s odkritom glavom pozdravil. 
Pred vrati čekal je Tisza kralja, koj 
ie taki gori ilel.i več na štengah se odkril. 
Dojduč vu črno oblcčenu hitu. izkazal 
je žslojučoj obitelji pomiluvanje, postavil 
se je  kraj glave mrtvomu, i onda je 
pričel Zalka Janoš biškup iz Gjure, 
obrede (ceremonije), kcüi su trpeli dobre 
fertalj vare.

Dok je te g o t o v o bilo, onda 
ie Nj, Veličanstvo, koj je jako genut 
bi), po Steugah doli dodel, vu kodiju 
sel i odpeljal se. Za ujim odpeljal se 
je i Jožef nadberceg. Vnoge vence, 
koje su doli donesli, nametali iu na 
posebna kola.

Raku su ob pol lesti vuri deli u t 
paradna mrtvet ka kola, pred koja je 6 
konjov bilo podprelenib, a nato počel 
se je ^prevod, iduč kroz kerepeski put 
na kerepeško grobje.

«

Va sveučilifitnoj cirkvi služil j«
3. majuia ob 10 vuri Zalka Jan ó i 
gjurski biskup črnu meia. Velika cirkva 
puna jo bila i ljudmi.

Vu sredini cirkve stala je raka 
nacifrana s cimerom Paulerove familije 
a okoli nje četiri redi svtč. Na raki 
bili su sveučiliitt.i i dekauiki znaki, 
veliki križ Leopold — reda s pantlekom 
a lovor veDte prež pgotleka. Venci 
s pantleki su svečajake kinčili. Prvi red 
klupab bil je s črnita oblečen, a kipa ua 
velikim oltaru su takaj a črnim zastorom 
zastrli, na kojem je beli k rit bil. Na 
cirkveuih vratih je takaj bil órni zastor 
s obiteljskim cimerom.

List iz gornj. Modjimurja.

Mnogo bi mi radje bilo, da bi mogel 
od okolice Da*e vesele glase pisati kak 
tožne, buduö pako vu sagdainjem vre-

[ menn s veklinom pojavljajo se ra ji 
nepovoljni, nego radostni glasi, primite 
zato dragovoljno evő ovo jedno i zaist nu 
tužnu pripečenje.

Budučeg meseca 10. dneva popol
dan vu sv  martinskoj fari tak zvanum 
mestu Gornjem-Koncovčaku, nastala je 
mala prepirka med 28 le t starom No
vak Mihalja tovaruiicom Auuom kakti 
Lamberger Ferenca vdovice lastovitom 
Četkum, i rečene vdove slugom. Reč po 
rečih:ovi dva sn na tak daleko dešli, da 
rečeni sluga tak  uemilosrdno pograbi 
sirotu Novak Mihalja Ženu prvlje b tu- 
darcem po glavi tuke), a zatim na zem- 
lju tak nju hiti), da za dve vare mrtva 
postala. Poljeg konltatiranja doktorov 
veli se, da je vu njoj žaludec počil, Ova 
mlada pergona ostavila za sobum ni 
samo ml&doga muža i staru mater, nego 
četvero drobne dece takaj. Za svoju ne
premišljeno naglost grobjanski sluga sada 
jog doma tuguje, ali misli se, da bude 
ga več i ua ovom svetu oitreža kafitiga 
postigla, kaj bi i bilo pravično.

Na dalje z o a  m, da je po novi- 
nab poznato i to, da prošastni tjeden 
more bit po celim orsagu mraz velikoga 
kvara napravil je; nam gornjem Medji- 
murcom takaj sve za ufanost pokvaril. 
Gorice, koje su se tak lepo izkazale,

( vile od polovice je na cikaj del, 
i da pace S to se stopra v sada po lepim
! vremenu čim du/.e spoznava : i žiti j« 

takaj naikodil, Odkud bude nam hran , 
štibra i ostala. Ako mili Bože svoju 
svemogučnost 8 čudnovitim načinom na 
nas se neizglegne, reči morem, da 1886. 
leto med nami nepozabljivo oitane.

Kaj je novoga doma?
—  Zabava vu kraljevskoj pala i 

B udnčje k ra j svaki dvor v glavnim va- 
ralu, moremo više veselih glasov doneiti. 
Naj vižo je vredna večeroja zabava, koj-
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se je 5. o. m. tu budimskoj kralj, pa
lači o b d r ž a l a .  Tam bu bili Nj. Veli
čanstva kralj i kraljica, Gizella i Maria 
Valéria nadherceginje, Rudolf naslednik 
tronuša, nadherceg Jožef s tovarušicum 
i kšermi, herceg C^burg Filip i supruga 
herceginja Luiza. Naši glavni ljudi a 
osobito veli kaši s vi su tam bili, iz:m 
toga bil0 je vnogo redovnikov,ablegatov i 
officirov, po priliki petsto. Kralj i 
nasljednik trónusa ifili t>u okolo i n 
vnogimi su se speminali. Kraljica dala f>\ 
je predstaviti one gospe, koje još nije 
poznala, predstavljala ih je grofica 
Andrassv. S nekojimi gosp se je spomi- 
nala Nj. Veličanstvo, kraljica. Ples je 
dobro išel, a i čardaš. Da su se po 
drugih sobah nabavljali i gostili, to niti 
nije treba napomin ati. Od 8 vure do 
polnoči su se zabavljali. Nj. Veličanstva 
odiili su ob polnoči, a ouda se je  raz- 
iálo i svetlo družtvo, kakovo je samovu 
kralj, palači moči videti.

—  Na oršackim spravišču govori 
se več tli dni od nove soldačke zakone. 
Vlada je takaj predložila saveza s Aus- 
trijum vu trgovini i banki na deset let. 
Daklem imaju dosta posla.

—  Med ognjem i vodom. Vu
Pečuhu bil je 30. aprila sledeči sud. 
Varga Eva iz Muhača bila je zatužena, 
jer je zaradi nepremišljenosti svojemu 
detetu smrt zrokuvala. Jeden den je 
morala iti od hiže, gde si je  pet let 
staro dete zaprto ostavila. Dete je  zato 
zaprla, je r je hiža blizo Dunává bila, 
i dete bi lehko tam išlo i vtopilo se. 
! ada.si je tak osigurala dete, zadovoljno 
je  odiála. Ma'o duže je ostala od lrže 
i kad je dim<» došla našla je zgoreno

telo deteta vu hiti. Sigurno je negde 
šibicu našlo i opravicu si vu/.galo. Siromaš
na mati čisto je zvun sebe bila, gda je 
vidla, da si je  dete od vode obranila i i 
vu ogenj hitila. Ta bol joj jo# nije bila 
dosta, nego su ju i k sudu pozvali, > 
akopfem se ona uije čutila, da bi bila ; 
kriva Na zadnji sud došla je s malim 
detetom na rukaj. Sama se je branila 
: povedala celoga dogodjaja. Najbolši 
branitel bilo joj je dete, koje se je tak 
vidlo, kak da nebi dopustilo mater od 
sebe odtiči. Sodci su bili jako genuti 
a bil je genut i sam kraljevski fiškaliuš, 
koj je jako lepo prosil sudee, da bi 
sirtcma&nn Ženu, koja je za istinu med 
ogenj i voduu bila stišnjena, odpustiti. 
Sud je poslubnul njegovu molbu i ienu 
odpustil.

—  Magjari pri papi. Papa je ovc 
dneve više magj&rov pustil pred se na 
izslušavanje, med njimi i više žen. Ovi 
odnševljeno govoriju od plemenitosti i 
iuilo8rdnosti sv. otca. Ženam je dopustil, 
da mu ruku kugneju i par rečib se je 
spomiual s njimi. Izslušavanje je samo 
par minut trpelo.

—  Konjsko meso vu Budimpeš-
tanskih krčmah. Kapitan zeznal je  za 
celo družtvo, koje s konjskim mesom 
trguje. Nekoji prosteši krčmari kupovali 
su od toga druživa meso i stranjskim 
tržili vu krčmi. Iztragu več vodiju, ter 
diu/tvo kak i oni krčmari moreju zas- 
iu/.enu kaštigu čekati.

—  Kak se je negda vu Medji-
murju pisalo? Vu čakovečkih varaških 
hiiali je jedno pismo, koje je vu 1656- 
inom letu Grof Zrínyi Miklojspisal, budu 
našli poš'uvani čitatelji vu magjarskim 
delu vezd broju uaáib novin. Ovo pismo

s vezdašnjem pisanjem ovak glasi: „Mi 
grof Zrínyi Mikloš, večni od Zrina, 
Dalmacije, Uorvatskoga i Slavenskoga 
orsaga ban, Medjimurja i Legradskc 
krajine večni, a Slavonskih Polenških 
krain veliki kapitan, cesarove i kraljeve 
svetlosti komornik i tana nik i t. d. 
Dajemo na znanje po ovom uaiem od- 
prtom listu vsem, koih se pristoji K&ko 
dojduči pred pred nas, poštuvani purgari 
naši čakovečki: Nagy Ferenc, Szabó 
Rihter, Bekuc Marton, Jnricza Roczell 
drugaö 8zabó, Remenar Istvau i Pucsar 
Mihalj, imeuom svojim i na$e občin« 
imenuv&noga na-ega Čakovečkoga varaša 
proseči nas i obnabajnaši vu tom da 
bismo Mi stanovit marof negda njega, 
Balaškovič Matjaša i zemlje naše i 
vsake mk njemu slissajuče ralne i puste 
u kotaru ili med mejami rečenoga vara
ša u Szalai Varmegye buduče, njim i 
ostale občine njihove, hoteli prodati. 
Koteri marof skupa zemlami k njemu 
slissajučemi i naše imanje, ili l&danje 
pokojnega imenuvanoga Balaškoviča po 
Smrti njegove i žene njegove dotrgjene 
mu odvetka obodvojega spola nikovoga 
na Nas pravičnem i navadnim putem 
izpalo je. Zato Mi posluhnuvši pro*uiu 
i razum eli potreboču imenuvanih pur- 
garov uafiib, gore rečenih marof i zemlje 
nase i vsake (vusake) u imenovanom 
kotaru i Szalai varmegye buduče za tri 
sto Ranisej gotova peneza njim, i naše 
občine jesmo dali, prodali; peneze gore 
naše v kassu od rilke njihovih missemši 
i onem putem, i pravieum kojum druge 
svoj purgarske zemlje drže, i ladaju, 
ladati dopustili, i vuzivati, “ pod takov 
niztovanje red i modus, da nijeden zmed 
imenuvane občine, na tih zemljah stališa

sebe ili biže nenačinja, da bi zv&lk 
varaša stal, ili stati hotel, a majorstvo 

i ili marhu sloboden bude vsaki d rta ti, i 
stalis za nju načinjati. Medtemtoga vsako 
leto osem dukat, i novac d vadeseti, dese
tino, druge navadni dohodke budu od 
teh zemeli u grad plačali, i plačati 
dužni. Na ste naše, radi vekše sigurnosti 
i mirovnsikoga ladanja takovih zemelj i 
marofa, imenovanim purgarom i naše 
občine, ov naš odprt list, ruke naša 
podpisanim i pečatjum n&vadnum potvr- 
djeni smo dali, i dajemo. Vu N«iu 
G radu Čakovečku, meseca 18 ga decembra 
1656. O..Nieolaus, — (Pečat).

Kaj je novoga vu velikim svetu ?

—  Kuga V Ruskoj Vu aakvom
žalostnom položaju je ruski poljodelski 
puk, svedočiju nam prazni računi. Leta 
1882. vu 29 varmegjijih nije jeden 
milijon ljudi imelo uiti krave, niti koajov, 
ter tak najvekšn nevolju trpiju. Več su 
se pokazale i posljtdice toj uevolji, je r 
ljudi jako pomiraju. To je dosta verojatno 
svedočanstvo siromaštva rnskoga puka, 
a zrok je  tomu pijauičina, a niti vlada 
se nikaj nebrini za puk.

—  Grčki posli još nisu na či9tom, 
akoprem bude ua skorom svemu kraj, 
jer su europejske velevlasti posle o*tro 
o pomene, još jednu opazku predale Grč- 
kej vladi, vu kojoj jim se na znanje 
daje odgovor pozvane Francuzke, ali 
takaj se opominjaju označiti dneva, kad 
bndu oružje doli deli, i prosiju za jeden 
den odgovora. Ako toga nebude, onda 
poslaniki od velevlastih'otideju iz Atene. 
8igurno budu vezda Grki popustili, jer 
jim na granicl jake turske vojske groziju.

Z A B A V A .
M a t i a š,

grabauciaš disk,
(Dalj«)

Kuzman. Dosti zlo, da tak misliti 
mogu... prosim vas, ako vam jeden prst 
na ruki gujije, i vi ga nikak z vrači ti 
nemorete, neli ga rajši odrežete, kak 
da bi pustili gnjiloču vu druge prste 
i čelu ruku dojti? ovakovi svoj voljni 
i zločestega deržanja ljudi jesu kakti 
gojili kotrig občine, koji s kem dug e 
vu občini prebivaju, s tem vekšu po- 
gibel s držanjem spačijivem drugem 
kotrigom občine donašaju.. ove auda s 
nepovoljnemi protimbami vrači ti bilo bi 
potrebno, da ono zlo hmauje gojilo, e 
dalje nejde na druge kotrige: ter ako 
protimbe nebi napreduvale, sudim, da 
bi Bpametneše bilo celoga takvoga kotriga 
odseči, i čisto od občine odlučiti, kak 
prepustiti, da s-hman peldaini svojemi, 
kakti kuštnem načinom druge kotrige 
natepe i celo občiou pokvari, (pljune 
na Jugoviča).

Matiaš. Ovakvi se jačiju s onem 
dekrétumom toleraucije, koj je od 
dvora kraljevskoga izišel.

Kuzman. Kaj ste to rekli, kaj? 
kaj je to za jeden derketrum?

Matiaš. To je kraljevska navedba, 
da se ljudi razlušeneh med s »bom za
konov preganjati nesmeju, nego da je 
vsakomu slobodno živeti poleg zakona 
svojega.

Kuzman. To je spametna naredba! 
ali ja mislim, da on derketrum neima 
toga, da bi vsaki slobodno iz svojega 
zakona se norca delal, pak niti svojega 
niti drugoga o b d riava l.. takvo osmeba- 
vanje i zametavanje zakona skoro pri 
nijedne vere ijudih, kak naše, vidimo 
ter ovakoveb svojevoljneh nevernikov 
vezdašnje vreme vnožinu imamo, (pljune 
na Jugoviča).

Matiaš. Ali vendar i ova vnožina 
još ni mogla opraviti, da bi domovina 
na nikaj došla!

Kuzman. Vi bi morali gosponel 
jedenput s menam vu krčmu iti, gde 
se purgari zestaju, onde bi vi čali, kak se 
od toga naši stari purgari razgovarjaja. 
Neli istina, da deca naša, dok još za 
navuk kako? prikladna nésu vu naručaju 
i skrbi stareieh jesu, od kojeb se od 
mladeh nog vu strahu Božjem, i dobrem 
d«ržanju odhraniti moraju, ako hočemo 
iz njih hagnovite domorodce imeti? nčli 
istina, da su deca kakti opice, koja kaj 
čaju od stareieb, to govoriju kak vidijo,

tak činiju? neli istina, da kuk se mlada 
iba grbavo, ali ravno rasti pušča, onak 

oIraste? Ovak i deca, kak se vu 
mladosti živeti, govoriti i činiti navčiju 
ono se vq njih tak zakoreni, da vse 
ono i vu starosti zadržiju, i vu isto 
kakti nar&vu njim projde, (pljune na 
Jugoviča). Ova anda deca dospeju vu 
ruke onak veh starešeb, koji sami nigdar 
B o g a  n e m o 1 i j  u, i z  v e r e  
i svetih kotrigov norca se delaju, od 
Boga i svete«v nedostojno govoriju, 
nesramne i spačljive Spomenke pred de- 
com zvekšinom imaju, poste neobderžavaju, 
duhovna gde i kak moreju obsuju, otci 
na jednu, matere na drugu stran na 
očib dece prekoredno živuč: hman pelde 
njun davaju, gde ovakove navuke, takove 
pelde deca vu mladosti zadobivaju, nebi 
li jim bolje bilo, da bi jim stareši oštre 
nože vu ruke za skonöati telo, kak ma
lovredne pelde za duši, poštenje i iober 
glas na veke pogubiti bili predali? 
pokehdob ovakvoga malovreduoga življenja 
navada tak se vu njihovem srcu zakoreni, 
da vsem navučitelem več popraviti né 
moguče, kaj su malovredni stareši pok
varili. Jeli se auda nemarno boja'i, da 
spodobnu lazpuš en j življenje navadu 
ova ista deca deci negda svoji, i ova 
ua dalje odvetkom svojem nesrečno na
pajala budu; ar ne mogu e, da bi se 
jtn jci od vukov legli, jeli nezreli ovak 
domovina k porušenju svojemu? (pljune 
na Jugoviča).

Matiaš. Pomozi mi sveti Matiaš, 
vi su8ed! morate več kak krznar biti, 
da tak trudrogovorite, ali mi smo listov  
drugi spomeuek zašli, dajte vi meni 
povečte, kak smo dalko mi vu našem 
pos'u za goapoua Jugoviča?

Kuzman. Ako nesmo kuliko nazad, 
naprvo čisto nikaj i zato povečte vi 
njemu, da či on moral još tuliko Ijet 
vu ikolah hlače razdret1, kuliko je  vic 
potrošil, doklam bi k takovi pameti 
doiel, da bi sebe ravnati znal; a za 
takve, koji sami sebe, ravnati neznaju, 
ni tena; či niti nje, nit dece ravnati 
nebi zDali, kaj vn stališu zakonskem je 
ne samo hasnovito, nego i potrebno, vi 
pak gospone! nepuičajte se drugi put 
vu takve norske pošte, da neb i vi 
kaj pod nos dobili, ar zaisto za i takvu 
misel obodva niste vredni, kak da se 
človek oštro shrakne, pah vam i njemu 
v zube pljune, (pljune na Jugoviča, i 
reče) s Bogom! (i otideJ

Matiaš. Aj! grobian nekakov!
IZ H O D  X.

Matiaš i Jugovič.

Jugovič. (zDljune vnn tr&vu i roče: 
Pfib terem^ete, prokleti šinta«!

Matiaš kaj vam je?
Jugovič. Jel kaj mi je? poglejte 

samo, kakvoga je prasca zmene napravil.
Matiaš. Odo?
Jugovič. Ov osel! stari: nut kak 

kak me je vsega od nog do glave po
pljuval.

Matiaš. Ha, ha, ha! to j« za verk- 
n uti od smeha, pak kak se je to pripe
tilo? —

Jugovič. Ah! kaj m« to pitate? ja 
sam ovde vkutu stal, on pak, kada mu 
je na pamet došlo, pljunul je ua me, i 
vsega me je popljuval oči, zubi vuba, 
oprava vse je jeden hraček, i jeli ga 
nesreča nosila ravno vu on kut pljuvat? 
nije mi tuliko za drugo, kak za oprava!

Matiaš. Zakaj niste doli počenuli?
Jugovič. I to sem včiuil, ali mi je 

ravno onda v zube pljunul, kakvu sem 
goder figuru napravil, ravno kak da bi
me videl, vsigdar ine je zgodil.

Matiaš. Ha, tia, ba!
Jugovič. Ah kaj se vraga smejete?
Mat aš Ha, ha, ha! to je ljepa 

komedija.
Jugovič. Nigdar više nebudem tu 

prokletu trava pod jezik metal; ova ali 
nemore ta  jakost imeti, ali mora
vsakoga k sebi vleči, obl da bi se samo 
zbog mojeb bračkov nad tem grobijanom 
fantiti mogel, rajši bi, neg neznam kaj.

Matiaš. Pustit« to vezda, ja  vam 
sam najdem priliku k tomu, da se poleg 
vaše volje zfantite, ar je i mene gro- 
bijanski zb&ntuval.

Jugovič. Ob, samo mi ovde po- 
mozite, onda vam nigdar veš nepriličen 
nebudem.

Matiaš Dobro! ja  vam na skorom 
najdem priliku, i povem načina; samo 
imajte potrpljenje; ar vezda imam dru- 

| goga dela, osebujnoga posla, (otide).
Jugovič. J a  si pak idem opravo 

snažit i lica prat.
(D rugipot áaljt.)

G LA D  FERENOZ

Nekaj za kratek Cas.
Test: —  No dragi Lajoš, budi 

istinski i poveč mi, jeli je kako? zrok, 
kaj si s rnojom kčerjum tak jako neza- 

I dovoljen ?
Zet: Dragi moj tést, meni je jedino 

to samo šal, da su me onda né vun 
j bitili, gda sem doiel snobočit.

Kak je to Karlek, kaj si tak 
gusto od tvojega japice bit?

Ah to jim je zato, da j« on jakii 
kak sam ja !

Baron: No Janči, kaj dela moj 
Binek?

Janči: Pro«im ponižno, karta se s 
gosponom navnčiteljom!

Baron: Oh to je strašno! Im to je 
nč moguče! Im  «e glavira vuči.

Janči: Ali je ip&k tak, gospodin 
baron! G da sam poleg biže išel čul 
sam gospona navučitelja, da su dva put 
mladomu gospodinu rekli: Teiék vuu 
zigrati.

Peter: Znaju kaj je  novoga?
Pavel; Neznam.
Peter: Moj stric su vumrli.
Pavel: Pak jeli je njihov stric 

visoko starost doživel?
Peter: To nemrem povedati, nego 

to samo zu&m, da je  na visokom vuiurl. 
Obesili su ga.

Jeden dijak izkal je hiiu s pohištvom. 
Dopadala se mu je jedna hižica, pak 
Be je pošel pogadjati.

Dijak: Kuliko bi njim plačal na 
mesec?

Gospodar: Dvajsti pet forinti.
Dijak: Osemnajst njim dam.
Gospodar; Nije moguče. Dvaj«ti pet 

forinti je zadnja cena.
Dijak: A mogli bi dati. Im au 

vezda i onak kratk i dnevi!

Gda su plaua delali za željeznicu 
ua kraju jednoga sela, vodila je linija 
prav i-rez jednu fitalu. Inleneri iu pro
sili dotičnoga gospod ara, da bi obedvoja 
stalna vrata odprl.

Muž: Iz kojega zroka željiju to 
moja gospoda?

Inžinir: Zato, kajti bude ovud 
teljeznica i«la.

Mul: Za vezda njim odprem, uego 
to si naj nemisliju, kaj bi i onda ja 
odpiral, gda ba željezuica illa!

C ö n a t i t k a :  Pšenica 8*20 —8 6 0  
H r i  6 . 5 0 - 7 . 2 5 -  Kuruza 6 2 5 - 6  30 
Ječmen 6.-------7.-------Zob 6 .7 5 -7 .2 0

— L o t t e r i j a .  Budapest 9. 
m&jtiša, 1886.

66. 68. 63. 22 . 40 .
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715. tk. 86
Á r v e r é s t  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről ezennel közhírré 
tétetik, hogy ZAKÁL HENRIK ügyvéd 
által képviselt SAFFARICS MARiA vara/sdi 
lakóénak SAFFARICS JÓZSEFNE szül. KO- 
VÁC8 MARIA dragoszlaveczi lakos ellen 
300 trt töke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a n.-kanizsai kir. törvényszékhez tar
tozó ezen kir. járásbíróság területén lévő a 
IV-ik hegykerületi 601. sztjkvben A f  761 a 
hrs*. a, felvett ingatlanból (belsőség, gyü
mölcsös. szántóföld, rét- erdő és szőlő I>ra- 
goszlaveozen 3 h. 673 []]  öl) végrehajtást 
szenvedettet illető 333 írt 25 krra becsült 
féle része ugyanezen összeg kikiáltási ár és 
ennek megfelelő 10 százalékos bánatpénz 
letétele kötelezettsége mellett, a dragoszla
veczi közsí gbiró házánál
1886- junius hó 7. napján d. e 10 órakor
tartandó árverésen eladatni fog.

A részletesebb árverési teltételek ezen 
kir. járásbíróság telekkvi osztályánál és a 
dragoszlaveczi községbírónél betekinthetök.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság Csáktornyán 1886. márcaius hó 
24 ik napján. 379 1— 1.

124. 1885.
Á r v e r é s i  h i r d e tm é n y .
Alulírott kik bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a nagy-kánizsai kir. 
törvényszék mint csődbíróság illetőleg csőd- 
választmány határozata és a Csáktornyái 
kir. járásbíróság 2216|1886. p. számú ki
küldő végzése folytján ZAKAL HENRIK Csák
tornyái ügyvéd csödtömeggondnok által kép
viselt vagyonbukott PETRICII JAkAB köz
adós Stridői lakós csődtömegéhez tartozó 
2204 frt 87 krra becsült különféle szövetek 
fűszer csikkek, bolti felszerelvények stb. 
ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak 
Stridón vagyunbukott boltihelyiségében le
endő megtartására határidőül
1886. május hó 27. napjan d. e. 10 órája
tüzelik ki, a mikor és a kővetkező napokon 
a csődleltár 1 -6 0 4 . sz. tételei alatt felvett 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz fi
zetés mellett, esetleg becsáron alui is fog
nak eladatni.

Felhivatnak mindazok kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából megelőző ki- 
elégittetéshez tartanak jogot, elsőbbségi be
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek bejelenteni tartoznak.

Kelt Csáktornyán 1886. májas hó 11.
MAXIMOV1TS GYÖRGY

378 1—1. bíróiagt végrehajtó

6187 sz. tk. 885
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság részéröl közhírré tétetik, 
hogy Zalamegye összesített árvatára végre
hajtatnak HEGYA MIHÁLY végrehajtást 
szenvedő elleni 60 frt 89 kr töke s járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a IV-ik hegyke
rületi 192 sz. (jkvben 332 hrszámu 1565

J öl szőlő gyümölcsös és szántóföldnek 
felére 378 frt kikiáltási árban, a 334 hrszám 
1034 Q  5' erdő feléré ló  frt becsárban a 
389 hrzzám 394 öl rét fele részére 144 
frt kikiáltási árban továbbá az ugyanazon 
községi 557 sz. tjkvben 460 hrzzAmu 4 hold 
1335 r j  öl nagyságú ház udvar szőllö, 
gyümölcsös, szántó és rét és erdőnek felére 
^96 írt. kikiáltási árban

1886 évi junius 10-sn d. u 3 órakor
Prekopa községben megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fognak.

Kikiáltási árak a fentebb kitüntetett 
becsárok.

Az árverezni szándékozók tartoznak i 
a becsárok 10 százalékát készpénzben vágyj 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez 
fetenni. 1

Vevő köteles a vételért három egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés. 
napjától számítandó 8 nap alatt a másodikat 
u g y a n a t t ó l  30 nap alatt a harma-l 
dikat ugyanattól 60 nap alatt minden egyesi

vételári részlet után az árvezés napjától 
számítandó 6 százalékos kamatokkal együtt 
a Csáktornyái magyar kir adó mint bírói 
letét pénztárnál letiaetni.

Kelt Csáktornyán a kir. jbiróság mint 
tkvi. hatóságnál 1888 szeptember 26-án.

380 1 - 1

312j] 3877 sz. 1885 tk.
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
Néhai KOCSIS JA K A B örökösei 

végrehajtat óknak KOCSIS FLÓRIÁN 
hem nsoveczi lakós végrehajtást szenve
dett elleni végrehajtási ügyében a végre 
hajtási árverés 80 frt. tőke-követelés és 
ennek 1881 évi márczius hó 26-ik 
napjától járó 8%  kam atai 11 frt 70 kr 
perbeli 5 frt 45 kr. végrehajtási már 
megállapított valam int jelenlegi 7 frt 
65 kr. és a  még felmerülendő költsé
geknek kielégítése végett az 1881 LX 
t. ez. 144 § alapján és 146-§. értelmé
ben n. kanizsai kir. törvazék a perlaki kir. 
jbiróság területén lévő Hemusovecz köz
ségben fekvő s a 1 traskovecz hemusove- 
czi 1018 sztjkvben A f  2012 hrsz. a. 
RESPET TAMAS és neje SEVER1GA 
ILONA, úgy KOCSIS FLÓRIÁN tulaj 
donául bejegyzett ingatlanra 174 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
az 1881 évi 60. t. ez 156 §-a értel
mében elrendeltetik.

Az árverés m egtartására határidőül

1886 évi junius hó 5 ik napjának 
d e. 10 órája

Hemusovecz községbe tűzetik ki
Árverezni szándékozók tartoznak 

az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 17 frt. 40 krt készpénzben, 
vagy az 1881 LX. t. ez: 42 § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 sz 
a. kelt m. kir. igazságügyminisztori 
rendelet 8 ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
a vagy 1881 LX. t. c 170 ij-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezésénél kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben, és pe iig az elsőt 
az árverés napjától számítandó 15 nap 
alatt a m ásodikat ugyanazon naptól 
számítandó 30 nap alatt a  harm adikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap 
alatt, minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számítandó 
6 százalékos kamatokkal együtt az 
1881 évi deczember hó 6 án 39,415
I. M sz a kelt rendeletben elő rt 
módon a Csáktornyái kir. adó hivatal
nál mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe 
fog beszám íttatni.

Az ezen árverési hirdetmény ki
bocsátásával egyidejűleg megállapított 
árverési fel tételek a hivatalos órák alatt 
ezen kir bíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál és Draskovecz-Hemusovecz 
község elöljáróságánál tekinthetők meg

Kelt Perlakon 1886 évi március 
hó 6-ik napján

A perlaki kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 381 1 — 1
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W  Legjobb minőségű X

|  Gépolajok, Szaponária gyapjumosó-por. |
Q Szaponaria gyökér, paraffin kocsikeaö, zsák, ponyva stb. O
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