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15. § A közgyűlés tárgya1.
a) Az elnök, i -1 azgatöság, felügyelő 

b zollság és tisztviselők megválasztó a, 
i ótlása, elmozditása.

b) A számadás k és mérlegek meg
állapítása és helybenhagyása

c) Az eredményezett nyereség vagy 
veszteség mikénti felosztása illetőleg 
fedezése

di Az igazgatóság határozatai és 
intézkedései ellen irányozod felszólaló 
sok, fellebbvitelj elintézése

e) Egyesülés más szövetkezetekkel 
vagy átalakulás

f) Az alapszabályok módosítása, i 
bővítése és értelmezése

g) Oly terhes szerződé ek mcgkö' 
lése, kötelezettségek elvállalása, melyek 
egyenkínt a szövetkezet vagyonának 1, u 
részénél többre czéloznak

h) Az alapok csökkenése vagy 
öregbítése uj üzleti ágak étesitése vagy 
a meglevők beszüntetése

i) A szövetkezet feloszlása és fel
számolók kirendelése

kJ Az igazgatóság vagy a felügyelő 
bizottság ellen á közgyűlés határozata 
aiapián inditan tó perekben a szöveJ 
kezetet képviselő meghatalmazottak meg 
választása

]6 . § Tan cskozásai
A küzgyülésen a szövetkezel elnöke, 

ilh főleg alelnök elnököl, a tanácskozása 
parlament szabályai szerint fobik.

Ahhoz, hogy a közgyűlés ha'áro 
zalképes legyen, szükséges az összes 
üzletrészek birtokosai ' . részének akár 
megb'zás utján való jelenléte, ennek 
hiányában a meghiúsult közgyűlés nap
jától számítva legkevesebb 15 és leg
feljebb 20 nap alatt ujabh közgyűlés 
hivandó össze, a melynek határozatai 
tekintet nélkül a megjelent szavazatok 
szám ára. érvényesek és a szövetkezet 
valamennyi tagjára kötelezők, de csak 
azon tárgyakra nézve, a meljek az 
előbbi közgyűlésre, tanácskozásra ki vol
tak tűzve, kivéve azon indítványt mely 
egy ujabh közgyűlés összehívására lé 
telnék. —

17 § A szavazás módja
Minden a közgyü ést megelőző hó 

végéig teljesen befizetett vagy jogérvé
nyesen átruházott egy üzletrész egy 
szavazatra, kettő kettőre és így tovább 
10-ig jogosít, de ennél több szavazat egy 
személyben bármennyi is legyen üzlet- 
részeinek száma, nem központosulhat

A szavazat joga vagy személyesen 
vagy meghatalmazott szövetkezeti tag 
által is gyakorolható Egy és ugyan
azon meghatalmazott 10 szavazatnál 
többel nem élhet, sajátjait is oda szá 
mítva -

Az igazgatóság, felügyelő bizottság 
tagjai és a tisztvi elők ily meghatalma 
zást nem vállalhatnak

A szavazás á tálában nyilvános, 
de az igazgatóság és a felügyelő bizott
ság tagjainak, valamint a tisztviselők 
m e g v á la sz tan á l úgyszintén akkor is, 
ha a jelenlevők általános többsége kí
vánja, m indtn más tárgyra is szavazó 
lapokkal) titko

A határozatok általános szótöbb
séggel ho?atnak a szavazatok egyenlő 
megosztása esetén pedig az előü ő 
szava dönt.

Minden közgyűlésről pontos jegy 
zőkönyv vezetendő, melyben a jelenlevő j

tagok neve. az általuk képviselt szava
zatok (üzletrészek) száma, a tett indít 
ványok és hozott határozatok pontosan 
bejegyzendők. K jegyzőkönyv a közgyű
lés előülője és jegyzője által aláírandó 
és a közgyűlés által e czélra kiküldött 
két tag által hitelesítve az illetékes 
törvényszéknek haladéktalanul bemu
tatandó

18. §. Választi) képesség

Az igazgatóság, felügyelő bizottság 
és tisztviselők választásánál a szövetke
zet minden tagja, ha teljesen befizetett, 
üzletrésze van, általában cselekvő és 
szenvedő választó képességgel bir

19 § Az igazgatóság megvá 
lasztása

Az igazgatóság a sző etkezet tagjai 
közül a közgyűlés által Iilkos szava 
zattal <gy elnök, 4 rendes (a legtöbb 
szavazattal biró egyúttal alelnök) és 2 
póttagból áll. Ezeket nelaláni kártérí
tési igényeik épségben tartása mellett 
a közgyűlés bármikor elmozdíthatj» és 
számukat a szükséghez képest megvál
toztathatja ; ha azonban valamelyik 
igazgatósági tag idő előtt el nem fo
gadható indok nélkül a tagságról vissza
lépne, a helyébe lépő uj igazgatósági 
tag ezégbejegyzésével járó költségeket 
megtér teni küleleztetik.

Az igazgatóság 3 (három ' évre 
választatik, de a 3 év leteltével újra 
megválasztható

I la valamely tag működése ideje 
tartam ának lefolyása előtt kilép, helyét 
az a póttag foglalja eh ki a legköze
lebbi múlt közgyűlésen a megvála'Ztott 
igazgatósági tagok után legtöbb szava
zatot nyert; egyenlőség esetén sorsbu 
zás dönt E póttag addig működik, a 
mpddig az általa pótollnak kellelt volna 
működn e.

Az igazgatóság tagjai a ezégjegy- 
zékbe be ezelés végett az illetékes k'r. 
törvényszékhez haladéktalanul bejelen- 
tendők.

20 §. Hatásköre.
Az igazgatóság engedélyezi és utal

ványozza az előleget, orvosolja a ta
gok panaszait gondoskodik a szövet
kezel könyveinek rendes vezetéséről, 
fel van hatalmazva a szükséghez képest, 
bizonyos meghatározott időhöz kötve 
legfeljebb fi*u mellett kölcsönt venni 
fe l; Sfelveszi az uj tagokat, képviseli a 
szövetkezetei harmadik személyekkel 
és hatóságokkal szem ben; összeállítja 
az évi számadásokat és mérleget, in 
dítványt terjeszt a közgyűlés elé a ne 
faláni nyereség, illetőleg veszteség mi
ként való felosztásaira nézv e ; össze 
hivia a rendes és rendkit üli közgyű
léseket

21. §. Ülései
Az igazgatóság minden hó 15 ig 

rendes ülést tart, rendkívül t peüg ak 
kor és annyiszor, a mikor és a hány
szor a körülmények szükségessé teszik. 
Üléseiben á talános szótöbbséggel h a 
tároz. —

Határozatképességre az elnök, 
illetőleg az alelnökkel együtt 4 tagnak 
jelenléte szükséges.

Ez ülésekről, melyek az elnök 
esetleg az alelnök által hivandók össze, 
pontos jegyzőköny vezetendő, melyben 
a jelenlevő tagok neve felveendő és a 
mely az előülő és a jegyző által aláírat
ván, egy tag által hitelesíttetik. A tiszt
viselők —  szavazati joggal bírván —  
kötelesek ezen gyűléseken megjelenni.

Ha valamely tag figyelmet érdemlő 
akadály kimutatása nélkül egym ásután

következő három hónapon az ülésekről 
elmarad, az igazgatósági tagságról visz- 
szalépettnek tekintetik és a 19, § é r
telmében a helyébe lépő uj igazgató

sá g i lag ezégbejegyzési költségét köte- 
•es megtéríteni.

(Fo'jt. lóv.)

Elnöki jelentes
a Csáktornyái ovo-ígyesülcinek iS ó b . év sicpt. 

l9-cn tartott gyűlésen.

T i s z t e l i  k ö z g y ű l é s !  Az ötó - 
egyesület működésének második évéi fejezi 
be annak pedig egy éve, hogy az ovoda 
megnyíltaid!, a a nyilvánossátfua'i átadatott. 
A lefolyt évek tapasztalatai, azon szorgalmas 
lálógatás. mellyel a szülök ezen intézetet fel
kereslek — eléggé meggyőztek bennünket 
annjik életrevalóságáról lg«*, hogy ezzel 
még nincs a kö/szükségleten telje-en segítve 
és sok leendő van még hátra, hogy ezen 
intézmény áldásában a város minden polgá
rának gyermekei részesülhessenek; de az 
első lépés már meg van téve. az intézmény iránt 
az érdekeltség felébresztetek. Ezen egyesü
let nincs azon helyzetben, hogy tevékenysé
géi a még parlagon heverő térre már most 
kilerjeazsze oda más tényezők is kívántat 
nak, s csak azoknak buzgósága — és áldo
zatkészségétől lehet remélem, hogy a fon
tos nemzeti czél el leend erve.

A neve’és ügye nem egyedül a szü
lők iigye nem egyes polgároké; ez a házá
nak oly közős ügve mely minden polgárra 
bizonyos kötelezet ségel ró « e kötelezett
ség teljesítését emberi polgári és ha atiui 
kötelesség parancsolja Kzen ügv nem lehet 
egyes személyekhez bőivé, hanem kell hogy 
azért lelkesüljön a mellett buzgójkodjék 
minden egyes éppen úgy, mint mikor az 
ütközetben a zászlótartó kidől, másik ra 
gadja kezébe azt és lobogtatja magasm.

Elnöki tisztem köleleségemmé teszi, hogy 
az egyesület ügyének állásáról hű képet 
nyújtunk a t. gyűlés elé a mennyire ezek
ről biztos tudomást szerezhettem, azt a kö
vetkezőkben van szerencsém beterjeszteni:

I A lefolyt évben az ovodát látogatta 
90 tanuló Ezek között 1 Irt tandíj! fizetett 44.

50 krajezárt fizetett . . . .  20.
Ingyenes v o l t ........................... 26.
A gyermekek után landi|ból befolyt 

357 Irt. Első tekintetre feltűnőnek látszik, 
hogy annyi fizető gyermek után befolyt tan
díj nincsen arányban a tanulók számával. 
E jelenség annak tulajdonítandó hogy azon 
gyermekek kik valamely hónapban nem 
látogatták az ovodát, azon hónapban nem is 
iizePék a tandíjat

2. Örömmel jelezhetem hogy noha a 
városban a roncsoló lorofloh fellépett és az 
ovodát 8 —10 napra he kelle zárni, a/, óvo
dába járó tanulók közöli járványos beteg
ség nem fordult elő Egy gyermek meghalt 
ugyan, de az. sem járványos betegségben.

3. A választmány Morandini építőnek 
egy ezer írt tartozásába lefizetett 500 Irtot 
és igy még fenmarad 500 Irt tőke tartozás, 
melyhez még az esedékes kamatok és némi 
pótmunka utáni követéé* járulnak.

4 Az egyesületnek rendes tagjai elköl
tözés által megfogyott öt taggal szaporodott 
pedig egygyet, és igy jelenleg van 67 ren
des tagja

A pártoló tagok száma lésziot halá
lozás, részint eltávozás által megfogyoit 5 
taggal és igy pártoló tagja van jelenleg 88.

5. A gondnoki számadás szerint, mely 
az 1885. és 1886 ik évet öleli fel és igy 
mindkét évről szól,

az összes bevétel lesz. . . 3094 frt 23 kr.
a kiadás két évről tesz . 2956 frt 87 kr.

Mutatkozik pénztári
m aradvány........................  137 frt 36 kr

Minthogy azonban 3 alapitó tag után 
befolyt 1»0 Irt alaptőke, melynek csak ka. 
maijait élvezni van jogosítva az egyesület, 
a bevételbe szintén felvétetett Kitűnik,hogy 
már a töke 12 frt 64 kr erejéig meg van 
támadva* Ezt azonban fedezi 84 frt lökének 
18 frt kamatja*

6. Az óvó-egyesület két évi fennállása 
óta a tagsági dijakon és a tandíjakon kívül 
a következő segélyeket nyerte :

a) A város által kezelt mint régebbi 
gyűjtemény tőkét átvett . . 1283 írt Th kr.

b) 1882-ből Csendes-

fó'e gyűjtem ényt.................  84 Irt — kr.
c) Gróf Festetics Jenő

úrtól....................................... 20O In — kr.
di Szolgabirói hivatal

tót bünteléspénzi................  19 frt 50 kr.
e> Be'ánvi tanár által ve 

zete*t műkedvelői előadásból 116 Irt 77 kr.
0 Helybeli képeddé nö

vendékei hangversenyéből . . 2 6  frt 16 kr.
g) Országos kisdedóvó

egyesülettől ..........................  100 írt - -  kr.
h) a Csáktornyái takarék

pénztártól 1885—86-ban . 50 Irt — kr
i) A muraközt takarék -

pénztártól 85 és 86-ban nyert 2 1 frt — kr.
j) A vall. és kőzokt mi-

iiisteriiuitél nyert • • - 250 irt — kr

J ó t é k o n y s á g

A zágrábi érsek ur 0  Enioenciája ál
tal muraközi lelkészekül kiszemelt két szor
galmas és jó magaviseletű, de szegény mu« 
raközi magyar tanuló ügyét (kiknek érdé« 
kében lapunk múlt számában felhívást kö
zöltünk), több nemeskebtü* hazafias olvasónk 
nem hagyta figyelmen kívül. Az adakozók egyike 
Szegvári Lázár Bernát zalamegyei nagybír 
tokos ur s a muraközi hazafias mozgalmak 
buzgó pártfogójH, ki ez ügyben hozzánk Bu
dapestről a következőket írja : Becses lapjá
ban megjelent te.hívás tolytán az említett 
czélra, mellékelve öl forintot küldök, egy- 
szersmint köszönete.neí fejezem ki a nyúj
tott alkalomén hogy az ön odaadás-al gya
korolt hazafias működésében pártolhattam, 
melyre a jövőben is mindig számíthat..

Szegvári Lazár ur nagyon sokat tett 
Muraköz kulturális előmenetele érdekében ; 
többet, mint sokan gyanítják. Ő maga mondá 
egy alkalommal e lapok szerkesztőjének: 
Hogyha 10—20 ezer fittal többel vapv ke
vesebbet hagyok egyetlen fiamnak halálom 
után. az nem számit; szívesen áldozok ha
zám oltárára, mert mindent magyar hazám
nak köszönhetek ! Éljen Mu.aköz derék me
cénása sokáig! Mi pedig nagyon kös;önjük 
gzép sorait, mindeneseire buzdításul lóg
nak szolgálni, szives ígéretére pedig az a 
válaszunk, vajha minél előbb oly annyira 
megváltoznának Muraközben a viszont ok, 
hogy ahazatias áldozatokra ne le <ne szükség. 

Az említett czélra adakoztak :
Lapunk m. számában kimutatótól t 2 frt. 
Haidinegg S*. ur . . . . 1 Irt.
Szegvári Lázár B ui . . . 6 frt.

összesen . - , . . 8 frt-
Adományokat a hazafias czélra elfoga

dunk október 1 -ig amidőn az ifjú muraközi 
lelkész-jelöltek számára Szele Ignáoz c. ka 
nanok s esperes plébá: os urnák' fogjuk a 
begyült összeget á*adni- Kérjük t olvadó
inkat, járuljanak bármily csekély adomány 
nyal is a hazafias czéfiioz i Légyen a Zág-



rábba utazó tanulók útiköltsége számba ve
hető összeg s legyen a magyar főpap hazafias 
ás méltányos intézkedése a Muraköziek által 
s támogatva

H i n t :  a .

—  Lapunk mai számához '|, ív
nyi melléklet van csatolva.

— Nyilvános köszönet a csáktor
nyai takarékpénztár réazvénytársuiat szive« 
volt a helybeli jótékony nö egyletnek 30 
irtot, a muraköz! takarékpenztar részvény- 
társaság pedig 10 trt. segélyt adni mit az 
egylet f. hó 8-án tartott ülésén örvendetes 
tudomásul vett, s a fent nevezett két társu
latnak nemeskeblü adományaikért legfor
róbb háláját s köszönetéi fejezi ki Csáktornya, 
1886. szép. 22 Jeney Gusztáv egyl. titkár.

—  A Csáktornyái kisdedóvó-egye- 
sttlet f. hó 19-én tartotta alakulása óta 2 ik 
rendes közűiénél. Elnök a szép számmal 
megjelenteket üdvözölvén, titkár felolvasta 
az elnöki jelentést, mely szerint a lefolyt 
tanévben 90 tanuló látogatta az intézetet . 
tagja pedig van az egyesületnek 2 alapító 
57 rendes és 88 pártoló. — Ennek megtör
téntével Samu József elnök megrendült egész- 
Hege miatt lemondott mi sajnálattal véte- 
tet* * tudomásul, eddigi működéseiért pedig 
jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott. El
nökválasztásra az alapszabályok értelmében 
október 3-ika tűzetett ki. — Gondnoknak, a 
számvizsgáló bizottság jelentésének alapján, 
a tölmentvény megadatik, kinek a pénztár 
gondos és lelkiismeretes vezetéséért szin
tén jegyzőkönyvi köszönetét szavaz a köz
gyűlés. Óvónő évi fizetése, már régebbi ha
tározatnál fogva, 500 frtban állapiltatik meg. 
A jövő évi költségvetés 327 frtnyi deficitet 
tüntet ki. melyet azonban a remélhető kü
lönféle segélyek elfognak enyésztetni, mig az 
egyesületnek pénzügyeiben az egyensúly 
helyre nem áll. — uj választmányi tagnak 
Margilai József számvizsgáló tagoknak Pó
lyák Mátyás, Sárosi László és Gaál Imre 
vál asztalak meg — Festetics Jenő gróf ur 
ő méltóságához Margilai József Sárosi 
Lászlóné és Wollák Rezsőné tagokból álló 
küldöttség menesztetik, hogy tőle az évi 
laszükségletet kérelmezze azon reményben 
hogy ö méltósága, ki már egy i/bín 2'>0
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írttal járult az alaptőkének gyarapi áaáho/., 
ez alkalommal sem vonja meg jótékony ke
zét eme hazafias intézménytől. Z. K.

— Kir tanfelügyelő ur bemutatta 
a közig biz. ülésén a czirkovlyáni r. k. iskola 
ügyében beérkezett főszolgabírói jelentést. A 
czirkovlyáni r. k iskola bezáratása tudomá
sul vétetvén, a községi ílöljáróság ezennel 
szigorú felelősség terhe alatt telhivatik. hogy 
a törvényes létszámot túlhaladó tankötelesek
nek a mai helyiségben fentorgó állandó ve
szélyeztetése miatt — a népoktatási törvé
nyek igényeinek megfelelő helyiségről azon
nal gondoskodjék s az uj iskolaház felépí
téséig tanköleleseinek alkalmas helyet bérel 
jen Tekintettel arra, hogy a község az épi* 
leshez szükséges anyaggal már évek előtt 
rendelkezett, a további halasztásra semmi 
czim alatt sem adatik engedéiv. S amennyi
ben Czirkovlyán község e végzés vételétől 
vett két hó alatt tankötelesei l- gégetőbb 
szükségleteiben intézkedni vonakodnék a 
község tarhére és 'elelősségére a közig bi
zottság a felépítés iránt hatóságilag: fog in
tézkedni

— A kolera hazánkban szedi már
áldozatait nem lesz fölösleges, ha a betegek 

I ápolását illetőleg a következőket jegyzik meg 
maguknak t. olvasóink A kolerabeles ápo- 

! lása Ha kolerajárvány alkalmával valaki 
* hasmenésbe esik, addig is, inig: a meghi 
j vott orvos hozzá érkezik, feküdték le s ta

karja vagy takartassa he magát melegiielt 
aptannal, pokrúczczul vagy dunyhával ; 
asára mustárpépet, melegített ruha- vagy 

pépborogatást alkalmazzanak Ha a beteg 
nem hány, adjanak neki meleg teát, boróka- 
főzetet (decoct. buccar. juniperí), hársvirág, 
bodzalavirág vagy fodermenta^loirazalot lia 
a beteg hány s ez állal nemcsak etelniara- 
dékot hanem nyákos savót is űrit ki, lan- 
g os italok helyett jégdarabkákat, hol ez 
nincsen kortyonkinl friss hideg vizet nyel
jen. Táplálékot, vagy bort és egyéb szeszes 
italt ilyenkor a betegre erőltetni nem tana 
esős. Az egyéb leendőket a megkívánandó 
gyógyszer* kre s gyógykezelésre nézve biz ák 
hz illetők a rögtön meghívandó orvosra. A 
felüdülés ott kezdődik, hol a kole.a kórjele> 
végződnek. A kiállót! kolera után a beteg 
be ei igen ingerlék"nyek lévén eleimén csu
pán légmérsebeltebb adagokban nyújtott hig 
tápszereket lehe' az üdülőnek élvezni, pl. I 
marhabuslevest áttört rj/zaei ; csak később I 
és fokonkint lehet a megszokott, könnyen 
emészthető állati és növényi táplálékra át- '

térni. Különben sétáljon az üdülő a szabad 
légen, a mennyire azt ereje megengedi, 
kezdje meg szokott foglalkozását de a nél 
kül, hogy magát megél -öltelés által a beteg
ségbe visszaesés veszélyének kitegye

— A Csáktornyái kereskedelmi ka- 
’ szinö igazgatósága elhatározta hogy az újon

nan belépő tagok, ha 8 évi tagságra köte
lezik magukat, a 20 írt, tagsági dij helyett 
egy évre csak 10 triót fognak fizetni. Ugyan
csak a kereskedelmi kaszinó tegnap sikerült 
thea-estéll el nyitotta meg a téli évadot

— Az ismert macskazene rendező
jét H. urat tudvalevőleg a Csáktornyái szol- 
gabiröság 3 napi elzárásra ítélte. Ez ítélet 
megfellebbeiletvén a megyei alispáni hivatal 
a/. ítéletet megsemmisítette s a járásbíróság
hoz, mint illetékes bírósághoz utasította a 
panasz ló f» let.

—  A szt -ilonai, szept. 22 i híres
vásár ez idén nem felelt meg régi hírének, 

í mert nagyon is lanyha volt. Vételkedv egy- 
átalán nem mulatozott. A muraközi lovak 

I ezúttal nem örvendeztek a kelendőségnek.
| A szarvasmarhának pedig oly potom az ára, 
j amilyen e vidékén még soha sem volt. Egy 

muraközi kis kuli tehén, melynek egy két 
évvel ezelőtt 40—60 írt voh az ár«, most 
16 -20 írtért kapható.

—  Veres verekedes. A szt.-ilonai 
vásáron a Csáktornyán rekedt cirkusz tagjai 
mula'látták a vásári népet Két külön he
lyen bódéban és szab tdban ü  ötték fel ta
nyáinkat Produkco alkalmával egy mihov- 
lyánj föld "'íves ráütött egy czirkusbelj lóra, 
amiért a cirkus néhány tagja megtámadta 
a földmiyelőt, azt jól elverte, sőt az egyjk 
komédiás késével beleszart a földmivelő szá
jába s azt (ölhasi otta. A csendőrök a tette
seket elfogták és a városi börtönbe csukták, 
a/ ügyei pedig a kjr járásbíróságnak beje 
lenlelték.

— A szeptemberi időjárás, m e l y
vetekedett a kánikulával, f. hó 23 án reg 

! gél íf órakor gyökeresen megváltozott Erős 
villámlás és dörgessel, mely nappal többször 
megismétlődött, megjött az esőzés A száraz 
föld csakhamar Ieleszivta magát A villám 

több helyen beütött, de kárt nem telt.
Strahia testverek t r i f a i 1 i k ő 

s z é n r e  vonatkozó, lápunk mai számá
ban közölt hirdetését, t. olvasóink b. fi
gyelmébe Ajánljuk

—  Vrancsits Karoly föezoigabiró úr 
elnöklete alatt a kolera óvintézkedések m eg
tétele vt*g€tt a városi tanács f. hó 23-án 
gyűlést tartott, a melyen a kolera járvány 
bizottság megalakult. Működésűket azonnal 
meg is kezdték, nevezetesen az utczák éa 
udvarok tisztán tartásáról és fertőzielenitésé- 
ről gondoskodtak, betegápolok iogadtattik 
fel. kolera vész helyekről jövő utasok meg 
vizsg fásáról gondoskodtak .szóval a beltígy 
ministeri rendeletek szigorúan letteU foga
natosítva.

C S A R N O K .

A  hűtlenhez.

Hogy hűtlen elhagyál,
Fájt szivemnek 
Nem ingadom.
Hisz a bánat 
Nyomot hagyott 
fiás arezomon-

Erölködém, hogy a 
Szivemből kitépjem 
Emlékedet,
S lassan a leledés 
Enyhítő balzsama 
Gyógyított meg.

S újra — kegyetlenül 
A hegedő sebet 
Marczangolod.
Így kínozni engem,
Kj soha nem bántott.
Kj ad jogo! V

Hogyha már nem szeretsz 
Hisz jól tudom,
Kívánnom sem lehet 
De most tudom még csak 
Hogy soha sem bírtam 
Csalfa szivedet.

^Lesrufap.
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„Nije treba bojati se.“

Jedna poslovica veli: „Nije se treba 
bojati nego paziti!' Čujemo, da je vu 
našim glavnim varašn kolera. Ter velimo 
našim čitateljem. da je to prava kolera 
Ali zato se ni je treba nikaj bojati 
Koleni dobiju samo jako siromašni ljudi, 
koji nigdar nikaj dobroga nepojedu. Voda 
najpredi onu zemlju pokrije, koja je 
najniže. Kolera takaj tam prične klali, 
kam najleže dojde. Ali naj zakolje jed 
noga človeka, v č se lehko razprestrani. 
Zato je treba p zit'.

Ali bojat' »e nije treba Kultko 
nas je, koji se več smo jedenput doživeli 
kolere? Med petdesetim. : estdesetim, i 
sedemdesetim letom bila je vUeput pri- 
nas. Pred dvemi leti bila je vu Europi. 
ali nije tak jako pobirala žrtv kak 
negda. Vu Marsiellu, To’ Ionu, i veapelu 
bila je ostra kolera Vu Magjarski orsag 
je najpredi vu Fiumu do*Ia. Ali to niti nije 
prava kolera. Hetežnikov nije svega 
skupa niti jezero bilo, a v umrlo jih je 
vu koleri komaj pol jezere. Od loga su 
puio  hujši naši betegi, imenito: tifus, 
bob njke, difteritis. Vn vezda njem svetu 
je i ko era popustila, dakle ni e se 
treba bojati!

Čistoč», redovitoživljeDje, umerenost 
vu jela i pilo: to je glavno. Čistoča na 
opravi, v stanju i kuhnjil Čuvanje od 
hudoga i ftkodljivoga jela i pila. Pazljivost 
kad človek vodo pije. Komu nemre bit', 
da bi mesto zdenčene vode kaj drugega 
pil, on naj zdenteuu vodu dobro prekuha, 
prehladi, i onak naj pije. Pred nesreČom 
nije nitko siguren. Vumreti moram - ovak 
i onsk svi.Dakle slobodno vumrenetkoi vu 
koleri. Samo od nas i od našega redo- 
vitoga življenja zavisi, da se toga ne 
vugodnoga gosta s čim predi rešimo.

Kolera V naioj domovini jako 
besni. Zato nikaj nebude škodilo, ako 
si sledeče zapamtimo. Ako koga za vreme 
kolere črevo počme bol jeti iti ga jako 
doli tira, naj si legne i naj se dobro 
pokrije, dok pozvani doktor dojde, s p r 
ionom, dunjom ili gunjom; na črevo mu 
naj deneju mugtardu. Ako bete/.nik ne 
bljuje, treba mu je dati toploga tea iz 
lipovoga listja, bezgovoga cvetja. Ako 
bctežuik bljuje, onda mu nesinerao toplo 
pitje dati, trsgo male falačke leda. ili 
naj pomalo guta fridku vodu. Iirauu ili 
viuo nije mu treba nuditi. Drugo sve 
je treba na doktora i apoteku ost: viti 
Bol ga tam najpredi popusti, gde se počme. 
Ako bete nik ozdravi, onda mu jc ž> lu- 
dec jako slab i zato sme samo lehke 
brane jesti, n. pr. govedsku juhu s tiiom 
s vremenom mu je moči i |akie hrane 
po malom davati. Takov človek se mota 
vuui na zdravim zraku detati, delati sme 
ali oe preveč, jer bi se leliko opet 
p< kvaril.

Dvoboj vu starinsko vreme

Za dvanajstletnega tabora, kojega 
je Fraujo Rákóczy II. proti Be< u vodil, 
bili su vrlooitri taborski zakoni (pravice) 
douešeui vu pogledu dvoboja.

Kasniji on m zakoni su pripozuali 
dvoboj samo lak ti zakonito svedejanstvo 
kakti sud božji. Ako je g«'o takviui 
kriminalnim zločinstvom okrivljen bil, 
ob kojetn nije bilo posvema izvestno, 
da ga je obtužen počrnil, te je on bil 
d. /en s onim, koj ga je ov m zločinstvom 
potvoril, na život i smrt dvoboj deliti. 
Takov dvob -j j** uvek sodec odredil i 
na koncu dvoboja onoga. koj je protivui- 
ka si nadvladal, neduinim proglasil.

Za buutovničko doba su tu n&vudu 
preobruuli; dvoboj je bil zabraujeu pod

kaznoui smrti vu magjarskom taboru 
ravno lak, kak vu nemžkora. GMo je 
svojega ptotivuika zaklal, onomu su glavu 
odrubili, ak<> se je  pak dokazalo, da je 
prevrtljivo na način bandite haratal tako 
zvani Jarnac-vudatec basnuval, ili pak 
protivniku svojemu sablju sgrabii, onda 
su mu još prvo nego bi mu glavu odru
bili i jednu ruku odsekli

Spodobna ka*tiga je  stigla i pomoč
nike dvoboja

Vu ouom vremenu uajmre vekgu su 
zadaču i mali secundauti, kak prav samo 
piAtolje dobro nabiti, pak da se zatim 
vkraj stanu kre kakvoga dreva, da 
besna kug ja spružene pištol je kojemu od 
njih pantalone nepreluknja, za bantovuo 
doba su se i sami pomočniki vu dvoboj 
pometali, ar odmab kak je opazil jedeu, 
da mu gtičenik kloue, skočil bi mu ua 
pomoč, kaj je uzrokuvalo, da se je do* 
tično i ua protivničioj stranjki na | ra- 
voga človeka nameril, i tak su nazadnje 
trijdvoboji nastali iz jeduoga, Sest mačov 
je najedeuput /.azveknulo i najmenje tri 
su na dvoboji^ču mrtvi ostali.

Dvoboj su anda prepovedali i tu i 
radi toga 8pametnoga uzrcka, ar je broj 
uajvitežkijih vojakov na taj način uvek 
m&nji postajal vu vlastitom taboru nji- 
bovom.

Da se vendar poleg svega toga vi
teški sioci harca pri vinčeku neporečkaju 
i jedeu diugoga £eg*žl)ivimi Salami oe- 
pebaju, odrediti onda prav tak nije bilo 
moguče, kak goder nit vezda. Pak da se 
ravno zarad lepih očib koje Ijepotice 
ognjena krv, tih mu/karcov nevužge to 
bi još i ieljeii odvi»e bilo. Pregtča 
(fertőn) je najpogibelneša zastava vu 
harcu-

»Harcuje svaki zaljubljeni" veli 
pesničtvo, zaljubljeni svaki je vitei* od
vrača proza

Za obraniti poštenje svoje i ljubav 
svojo pako ne samo da je navada, ne 
samo da se pnstoje, nego je i dožoost 
da svaki mužki sablju pograbi. To se 
vre samo po sebi r&zme, koj je dakak 
plemenitad i soldat, Poljodelac obavi s 
furkoiom,

D a anda i vatrcnoj naravi zadovo
ljen bude i dužnost sledeči expedieussu 
pronašli solda« ki zakonodavci, da posva 
djene stranke, ako je vre med njimi pre- 
pirka, nezovu jedna draga na borbu 
života i smrti, več nepriatelja. Izazvani 
tak izazivfjači, zbantuvani kak bantujuči 
po kartellu odmah < im se prvi put sas- 
tanu s neprijateljskom četom, postane 
se vu sredinu i glasno iazavu najbolflega 
viteza iz ceprijateljske vojske na junački 
dvoboj, i zatira s onim najgjegjerriežim 
vitezom, koj je sigurno ov hip odazove 
pozivu njihovora vu nazočnosti jedne i 
druge vojske tak dugo se tuku, dok 
koj izmedju nj h ili nadvlada, ali paksi 
življenje tara ostavi.

Ovo su pako naziyali, da je to tak 
zvani , dvoboj pred neprijateljem*.

Ako si još k tomu mislimo onu 
celudobu viteiku,ondaSnji način mišljenja 
one več zdavnja vgasnula nagnuča, taj 
dvoboj vu „č tverki*, taj kontratanec 
smrti s zrnom quadrile bodeiem i sab- 
Ijom vu istinp moglo je romantički 
izgi e dati,

Vendar je dobro, da nisu ovaj zakon 
Franjo Rákóczy-a II. vu Corpus Juriš 
uvrstili, jer ako bi taj zakon unutn 
se nabadjal, onda bi vu tom položaju 
bili, da kadgod bi se koj par vatreno 
krvnih kotrigov magjarskoga parliaraenta 
ljuto porečkal, ali pak zbog različnosti 
suprotivnih mislih »i dobvo pronažčl, 
posegnuti za tak »vauom Komjáthy piš* 
toljom, nebi bili dužni jeden drugega



provpcirati (izazvati), več dva spodobne 
kalibeme Reichsi athe bcčkoga p&rliaments, 

Vu ono vreme su pako vu velikoin 
p -Stenju dišali te drakove pravice, pak 
da se pri izviiavaoju njih sasvim nepris- 
strano postupa, za sud izreci nad krivci 
dvoboja, pred taborskem slavnem sudu 
zvun zapovedanega generala je još i 
jeden civilni predsednik gluibuval, sodec 
dotičnoga varasa na zemliAču kojega 
se je dvoboj pripetil, ali pak vice»pin 
ako se je dvoboj na slobodnom polju do
godil firez svake apellate

Ofctromu tomu sudu vendar jeden 
izpravek je  bil: kraljevski ili vladarski 
još pomilovanja. Redovito su pomiiuvali 
na sm rt odsndjeuoga dvobojara premem v 
run kaSti g u smrti na od učeče časti,
plemstva i ua odsudu vu prognaustvo 
Toga radi bil je svaki ua smrt odsudjeni 
vu hi/u za lakove krivce ver opredelje
ni!, zaprt. Ov trodnevni dogodjaj skon- 
< auja, bil je zato odredjen, dn glasnik 
još za vreme s lisiom pomiluvanja stiči 
more. Ako je vtegnal zakesoiti, onda je 
borme s glavom moral platiti siromak 
krivec, pomanjkanje putov, ali pak tuorti 
obilnost vina, kojim si je »lafeta griče 
preveč uaraočjl.

Papa inoceus XI

Magjarska ima puno papim zahva
lili još od onoga vremena, kad je jog 
Sv. Štefan živil. Samo papa m se more 
prepisati, da je krščansko izobrsleuje 
zahodnih državah i pr i nas se razšir ijo 
i kroz tog* izhodna magjarska vrst je 
jednako izobražena postala kak drugi 
narodi vu Europi. Papé su svagda Ma 
gjarsku za ha ču krščanske vere drždi 
priti izhodu, kr§ eniki su se najviše 
morali bojati od ove vtrane, jer su tu 
bilf Turčrai. P»pe su peneze poslali za 
Vojačke stroške i druge krščanske kralje 
prosili, da budu nam na pomoč proti 
Tdrčirn Izmed ovih pipah je jako puno 
za cvetenje krščanske vere Inoceus 
XI delal.

Njegovoj neutrudlivoj marljivosti se 
more zahvaliti, da su leta 1684 europski 
kralji jedno društvo vezali proli Turčinu 
i nanjegvu molbu je Szobjeszk) polBki 
vezirski stališ preuzel, da tak svojimi 
vitezi Turcine izpod Beča odtira.

Papa Incoeus X I je vu tri leta 
više nego 100 milliuni forinta daruval, 
samo da bi naše zemlje jenput od tur* 
činih oslobodjene videl Kod zavzeč.i 
Hudima je nam takajse vnogo pomagal. 
Njegva vredna slika je pri dve 8to go- 
diiojem jubileumu sada vu Budnim 
izstavljena.

Jedrn slika iz srednjeg stoljetja

Jednu šenu su pokorili, da je 
Šeuitbu pretrgla, a n ju je sud, kak je 
ouda navada bili na pfobu ognja odsudji, 
i pred p iglava ih onoga mesta 1 pied 
ljudstvom je  morala ptobu delati na 
cirkvenom dvoru, morala je s bosom 
nogom č es devet žereč-h šeljezah prek 
bi, ako budu noge zdrave ostale, onda 
bude neduina, ako pik ne, onda je pred 
Hogj i celoti} svetu dokazala da je že- 
nitbu pretrgla Tak je bila uayada vu 
srednjem stolječu vu Nemik- j zemlji, Od 
Strane poglavarstva u pri toj pr obi 
dva popi se leli i pazili na svako gibanje 
te mlade šene koja je strašnim kričom 
se žurila čre/. žerečega mosta, noge su 
joj strašno kadele. Osem šeljezah su 
več bili jen kraj drugog* ali deveto 
ieljezo se stopram vrufirlo vu ogqju, da 
vu zadujoj minuti i ono tam potošiju. 
Mnogo ljudstva se ziilo k ograju ciikve- 
nogadvoia, koji bi to bili radi vidli, 
deta su iz suseduog zida gledali Taj 
bošji sud je  več od negda vu navadi bil 
Tak n. p. vu b bliji i vu starih knjigah 
bč more £ita(i od takvoga božjega suda 
V rš vu starom iegtamentu je vnogo 
pisano od hoda čres ogenj i od žuhke 
vode Mozeiove, koja vola je bila iz 
lumog(giftnog) bilinskogsolta naplavljena. 
Afco su koga s kim potvorili, moral je 
o<j ove vode piti, pak ako ju je  vun 
zbluval iji ga je bilo moči zvrašit, onda 
je bil nedu/en. Tak sudiju i denes 
divji ljudi vu Afriki. Pri Nemci je bilo 
vnogo forme evog bošjeg sada, tak napri- 
liko, ako su se dva tužili, onda su je k 
jeduout križ* postavili spružeoimi rukami

i kteroga raka je prije 'drhtala, on je 
bil krivec, ovo je kralj Lajoš 816 
dotrgel.

Probe ognja su čudaj fele bile, o. p. 
ruku je moral vu ognju držati, ali je 
moral gol érez - g- n j iti, ili je moral 
ogenj vu ruki dršati, ako se ni spektl. 
onda je bil nedűién Takve probe su 
bile i s vodom n p. je moral iz vrele 
vode prstan vun zeti. Ali su mu jednu 
ruku i jednu nogu zvezali pak su ga 
vu inrzlu vodu deli, ako je na vodi ostal, 
bil je nedušau. Sud s kruhom bil je pri 
Augiesi vu navadi; kod ovog suda je 
potvorjen moral ili falat kruha, ili falat 
sira pogutuuti; ako se ni zagutil, onda je 
bil nedu en. Ove božje probe izvan probe 
s vodom su pred popi obavljali. Pape 
pak nekoji kralji su vnogo delali, da bi 
ove božje p»obe mogli zbrisati, a mesto 
toga su vremenom još gorše i vekše 
muke doiie vu navadu A te su dosle, 
dok su pravice coprnske jo ' jak»e postale 
stopram vu prošlem stoleču izbrisali,

Gospodarstvo.
Od cepljenja trsa vu leta, piše 

Morágyi Ištvan vrtijar ski ravnatelj iz 
Nagy-Enyeda sledeče: Več je tri k ta  
kak cepim amerikanske trse, pak su isti 
jako lepi i več rodiju. Próba! sem več 
na svaki način cepiti, od majuš* do 
septembra, obrezal sem sve listje, nama
zal čepe s mrzlim vojakom, próbál sem 
na Si*koj«čki način obmotati, pak itak 
nevupam sigurno reč’, da je ceplenje 
najbolše za povanje trsa; nego to zasi- 
gurno velim, da je za amerikanske trae 
jako dobro, a ovi trsi jako se lepo ka- 
šeju i lepoga ploda nosiju. Opazil sem 
da je bolje s onakvimi okami cepiti, vu 
koji h nema nikaj drev«, kak s onimi 
Vu kojih malo dreva ostane Najprilič- 
neše vreme za cepljenie je rnajug i 
juniuš; kenníée ceplenje nije ve- tak 
dobro, jor nemre prav dozrcliti. K oje 
sem vu augustušu cepil, onih je najviše 
v zimi porarzlo.

Ceplenje trsa prav tak biva, kak pri 
sadovnoui drevju samo mora človek spre
ten biti.

Jako bi dobro bilo, da bi ljudi s 
čim više cepi i trs je, jer ssino po tora 
putu neb' tuliko trsov pokvarilo. Jo< 
moram, napomenuti da velika vručina ili 
dugi deidj čisto pokvari čepe. Pred 
vruciuoin moči je cepljenoga trsa obra
niti, ako mu senc« napravimo, a pred 
detdjom pak moramo dobro s vojakom 
namazati.

R i b j a  koka .  Dugo vrem-na su 
niislili da je za cipelje samo maršečka 
koža dobra. Potlam su i (jruge kože 
iznašli, Vu najnove-e su iznašli kožu 
od porpise zvane ribe. Ovu kožu su 
najpredi vu E»glezkoj za remeuje bafluu- 
vali, Potlam su nadošli, da je  ova koža 
jaka i da ueprepušča vodu, ter je zato 
za lovske čižme jako prilična. Vezda 
se več ta koži jako hasuuje.

Kaj je novoga ?

—  Nesreča zaradi duhana M
S. z vaui ga/da iz Széke ybida iáéi |e ne 
zdavuja s svojim sinun na polje. G d a 
su dimi išli, peljali su se polek duh&iij 
skogA polja, ter jim se duhan tak dopal, 
da sn ga natrgali i pod sedalo deli. 
Putem steli su se s finauci koji su je 
šteji zastaviti Prestrašeni sin hotel je 
konje p o t i r a t i, ali jeden financ 
pograbil je konja za vuzde Srn vudri 
konja s bičorn, konj se žepne i doli hiti 
fmauca tak nesrečno, da se je puška 
spruži a. Kon.i su se nato splašili i kola 
prehitita Oteč i sin sii tak rgnjeui, da 
budu težko širi ostali Kad su se prebi
tih, našel se je duhau, kojega su financi 
vu Nagy-Varad odnesli Najlepše je to, 
da niti M. S. niti sin mu nepušiju

— Kolera česa smo se več zdavnja 
bojali, to jo dofilo. Azijatska kolera je 
več vu Budimpešti. Sreča vu nesreči je 
to, da kolera nije jako oštra, ter jih je 
dósad vu t jednu 60 betežnih i 30 mrtvih. 
Svaki naj dobro pazi na sebe, i na 
ledovito življenje.

— Buna zaradi porcije Vu Goruni 
špaujolsktm varašu bile su buue zaiadi

porcije. Ljudi so se zaradi toga pobunili, 
jer su porciju jako zdigli Vu porezuim 
uredu (Steieramt) su sve kuige vužgali 
i prav su šteli stanje vušgati, kad su 
soldati došlj. Soldate su s kamenjem 
zgadjali, a ovi pak su streljali. Na 
zadnje su ipak soldati jakši bili i ljudstvo 
raztiiali Drugi den su se pak bahali, 
ali su j  i soldati epet raz ti rali

— Talijanske znamenitosti Ako 
je vu Milanu človek, koj prež jela živi, 
zato je vu Rimu jeden koj prež spanja, 
iivi. Taj človek se zove Rtnzoni Miksa 
42 leta star, siromašni vratar i -ostat. 
Triput se je več prijavil pri uredništvu 
jednoga talijanskoga lista, d» on ve. 18 
danov i noč ih nikaj nije spal. Ima sve 
doke, koji su to i pcsvedočili, i rekelje, 
da bude pod painjora probu delal. Ran- 
zoni veli, da mu to nikaj ne*kodi; zato 
more čvrsto delati Samo se mora višeput 
na dan s mrzlom vodom prati i amoniaka 
dihati, kojega navek pri sebi ima. Malo 
jede. Samo ga gunce bantuié, zato mora 
navek vu hladu bit-.

—  Strslil si je pravoga sina.
Na patansk« pusti pripetil se je ove 
dneve sledeči dogodjaj. Schakovitz Sala
mon posvadil se je s kravarmu, kojerau 
je hotel plaču vtegnuti. K ravar je s 
ramena zel pusku i štel je gospodara 
st_eliti. Ali gazda mu je pušku zel, a 
kravar je hotel bežati. Schalikovitz je 
hotel /a  njim str eliti. Njegov sin hoteč 
oteovu nakanu preprečiti, bežal j- k 
njemu, ali vu tom hipu spruž-la se je 
pu-ka. a  mladi človek vu lice pogodjen 
zinšjl se je mrtev na zeinlju.

—  Ubojstvo i samoubojstvo Vu 
Demečeru (Szabolcs varm) su se ne 
zdavnja dva kosci posvadili. Iz svadje 
porodila ne je bitka, i jeden težak je 
drugoga tak nesrečno vudril, da se j^ 
ova j taki mrtev doli *ru il. Dingi den 
su žandari krivca vu Nyíregyhazu tirali. 
Iduč kroz Kotaj, imeli su žandari tam 
posla, pak su zatoga človeka vu občinski 
rešt zaprli. Okolo poldan su do|tj po 
n ega, ali sn mu samo mrtvo telo našli, 
jer 8e je  obesil

— Izgorel je theater. Citamo, da 
je vu Indiji letos več punoput veliki 
ogenj bil, ter je navek nekoliko ljudih 
zgorelo. Najzadnjič je bil veliki ogenj 
vu Tinnevellyu. H*isdu-theater je čisto 
zgorel. v iSe kak sto ljudih je nas|o 
smrt vu ognju. A ranjenih je vise kak 400

— Sre« en ribar Ove dneve vozil 
se je jeden rib&r iz Beča prek Dunava 
vu Rusdorf. Čun je fletno isel, i kad je 
več blizo brega bil, poč I se je zibati 
Najedenput opadne nuter jedua 24 kgr. 
ftmebka i 1 met duga ščuka. Rib ir  ju 
je fletno pograbil i vu Erdbergu za 
dobre peneze prodal.

Bitka Iz temerinskoga sejma 
' lilo je jedtm s*st kol srhov, koii sn se 

k Sch-ir Janosu krčmaru navrnuli, ter 
su s- tak napili, da nisu znali knlDo 
litrov su spili Pijani ljudi gu se s 
jarekgkimi »vabi posvaddi i potukli. 
Damjmov Peter je mrtev ostal, Ordo- 
nančev Lazo i Jeli«'* Ilia su jako ranjeni 
a troja kola gu vušU. Krivce nije moči 
zeznati, jer sj ljudi tak pijani bili, da 
jeden drugoga nije poznal.

—  Ogenj. Vu Kis-Radi (Zala varm). 
sc je Da Malu m<au popoldan jeden 
skedenj vužga), vu k oje n su se selski 
mladiči kartali i cigare pu&jli Vu vetru 
se je ogeuj fletno razprostranil, ter je 
samo Stanovnikom iz Rakoma moči zah
valiti. da celo selo nije izgorelo. Vnogo hiž 
i .kednjov se je vu prah • pepel pretvo
rilo. — Vu Janošbegju (Bars varm.) 
bil je takaj ogenj, kojega su zabavljajoči 
se ognjogasci fletno pogasili Samo jedua 
bita i jedna stala je izgorela.

— Kraljevski školski iršpekfor 
prcdloil je na varmegjiuski sednici 
ptijavu za cithovljansku školu. Buduč se 
je zezualo, da ^u Cirkovljaučani skolu 
zaprli, zato se je oštro odlučilo, da mo- 
raju jo§ jednu -kolu odpreti za one, koji 
su do sada gkolu zamudili; za vezda 
morajo prilič»<>ga kv&rtira najti, a za

I kratko vreme moraju novu školu zazi 
j dati. B u d u č  Več od nekoliko let 
| imaju sve, kaj je k zidanju potrebno, 

zato se to odgoditi na nikakov način 
nemre. Ako bi se Cirkovljaučani proti 
tomu suprotstavili, i školu s svim pot
rebnim v urediti nobi šteli, onda budu 
ua to s sudbenim putem prisiljeni .

—  Letošnji jesenski sejem pri 8v. 
( Jeleni je jako slab bil. Nega bi’o kup-

cov. Na tem sejmu su nekakvi kome- 
dianti kazali pukn svoju znauost. Jeden 
poljodelavec iz Mihovljau vudril je na 
knmediautovog, konja zbog toga prijeli 
su pol jo lelca komedianti, , pak sg ga 
zbuhali, izvan toga je jeden komediant 
s nožom ga vpičil vu vu^ts. pak ga je 
jiko »ranil Komcdiante su žandari vu 
čakovečki varaški rešt odegnal:. pak 
celo dugovauje kr. sudu prek dali.

Nekaj za kratek Cas.
Plebanuš pak školnik su vu N... 

občini obedva 25 let dugo služili i zato 
su 25 letoftnjeg jubileuma farniki s pa- 
radom obdi žali i za spomenek plebanušu 
su jednu lepu bibi i u a školnika mol it ven u 
knjigu kupili.

Drugi deu si je i zvonar mislil kak 
bu dobro ako bude i on obslužaval 
svoj 25 letni jubileum i zapita školnika:

Kaj hudem ja  dobil, ako budem 
25 let dugo zvonar?

Školnik, koga su poznali zaradi 
njegove dobre smešice, rekel je:

Je  brate dragi, plebanuš je dobil 
bibliu. ja  molitvenu knjigu, ti pakbudeš 
bržčas jednu vužu dobil.

Nemci nepoznaju paprüa.
Jedenpnt. je došel vu Magjarsku 

jeden Nemec, pak je videl lepoga zeleuoga 
papriša vu vrtu; mislivdi, da je to kakov 
sladek sad, zeme vu vusta, pak zagrizne 
vu papriš. Kak je zagriznul, bajd be ati 
pak beži vun iz sela. Na kraj sela je vun 
plunul paprika, pak veli:

No ve naj gori, samo da se j« vu 
seli ne vu/.galo.

Na egžamenu je školski predsednik 
pital iz računanja jednoga vučenika:

Dve jabuke pak dve jabuke, kuliko je?
Učenik odgovori: retiri.
Dobro je! Kajpak četiri jabuke 

pak četiri jabuke, kuliko je to?
Osem, odgovori učenik.
Jako dobro veli predsednik
Ali poveč mi ve, kuliko je osem 

jahuk pak osem jabuk?
To je vre vn go bilo za dijaka, 

pak nije znal povedati, ali je frigko 
ogdovoril:

Prosim to bi vre za čelu korpu
bilo.

Na galge su cigana obsudili.
Pak kad ga je h»her gori potegnul, 

vtrgla se je vuž», pak je cigan doli opal.
No, ni‘i to se mi nije nigdar p ri

petilo veli hoher
Niti meni ne! odgovori cigan.
To se razme. da su mu odprostili 

pak se je rešil galge.

Je le n  biruS je kravu prodal na 
sejmu. Kada mu je kupec peneze za kravu 
prek dal, veli birušu:

—  No priateli, kravu sam kupil za 
60 forintov, ve je vre moja. Ako bi 
morebiti kakvu falingu imela, povejte mi, 
im ve je vre svejedno 1

— Vera, ta krava ima jednu faliugu.
— Kakvu ?
- -  Malo riee, pak malo bode.
—  No. ako same ove falinge ima 

to nije veliko dugovauje ; ja lehko pomo- 
rem, da ju zvračim Vidite priatelj, tu 
mi je bugjilar, de ni te vu njega cčnu 
krave, pak idile triput okolo krave i pod 
njeziuom črčvom dajte mi triput vu ruke 
bugjelara a ja vam takaj ga - - tuliko- 
put nazad dam

— Biruš je to i včinil; ali kad je 
bugjelar tretjiput vu kupcove ruke dosel 
on j*4 li po bugjelara s penezi vu žep 
del, pak je  rekel birušu :

— To znam priatelj moj dragi, da 
vaša krava mene nebu ritala niti pak 
bola. —

S tem je biruta —  na veliki smeh 
onih, koji su to vidli —  tam ostavil s 
kravom skup.

Belski Židov si je sina vu varaš 
odpeljal, da mu pri jeduoj trgovini službu 
priskibi.

— Prosim — veli Židov trgovcu — 
nebi oni uucali jednoga dečka za inuša?

— Je, moj dragi trebuval bi jed
noga, ali ja samo iz dobn hiže dečka 
primem k meni vu službu.

—  Prosim, veli Židov, ja sam si 
Inžu ravno včera dal popraviti.
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