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A C s á k t o r n y á i  d a l e p y l e t  k ö r é b ő l .
A helybeli dalárda, mely négy havi 

szünetelése után ismét é'etjelt kezd magá
ról adni, e ho 15-én tartotta meg első 
összejövetelét. Szinkovics Ferencz elnök 
meleg szavakkal üdvözölvén az összejötte
ket, referál az előtte való napon tartott 
vál ülésen hozott határozatokról, melyek- 
höz a Közülésnek hozzájárulását kéri. Mi 
megtörténvén, a következő határozatok vál
tak jogerősekké :

A dalárda működését ismét megkezdi, 
tormaszerüleg újból megalakul, mivégre 
ielenvoltak az elébök teijesztett nyilatkoza
tot, kivétel néikül aláírták, A tagoknak jo 
guk van uj tagokat ajánlani, akikért soli- 
dáritást vállalnak. A karmester ajánlottnak 
éneklési képességét először mt gvizsgálja s 
ha beválik, a választmány dönt a fölött 
beíogadja-e az erkölcsi testületbe vagy nem. 
A b áliás csakis az évad elején történhetik. 
— Az órák pontos betartása mind ukinek 
lelkére köttetik ; kivételt azok sem képez
nek, kiknek jó éneklésökre, eddig azon 
szabadalmuk volt, hogy minden egyes órára 
nem kelle eljönniök. -  Hosszabb eszme
csere után kimondatik: aki egymásután 
négyszer mulasztja el a gyakorlási órákat 
igazolásra szólittatik s ha indokolása el nem 
fogadható, a testület kebeléből kizáratik

Elnök a tisztikar nevében lemondván

a választás következőleg ejtetik meg El
nöknek, miután veit elnök e tisztet semmi 
körülmények között sem hajlandó tovább 
viselni, Belányi Tivadar eddigi alelnök vá 
Úsztatott meg. Alelnök S’zeivert Antal, 
jegyző Zrínyi Károly, pénztáros Pólyák 
Mátyás, gazda Rhédey Ferencz, zászlótartó 
Németh István lett. A válaztmányba 
Szinkovics Ferencz Gaál Imre és Nuzsi 
Mátyás kerültek.

k ú :y n u ia * a g .

A sütőtök termesztése
—  A mursközi gazdák figyelmébe. —

Tavaszsz -.I több muraközi lakos kapott 
a képezde igazgatójától ehető tökmagot 
vetésre ; most midőn a termést a jó Isten 
megadta, érdekes tudni, mennyi baszna van 
az efféle tökfajoknak A „Falusi Gazda" 
czimü lapban a sü'őtök termesztéséről 
Gyürky Ábrahám híres gazda ezeket Írja :

> Aki krumplit vagy kukoriczát ültet, 
vagy van egy kis kertje, az mindig tér 
meszthet sütőtököt,, mely a krumpli és 
kukoricza között is jól megterem. Igaz, hogy 
porhanyó, könnyii és erödus főidet szeret 
és ha ilyenbe ültetjük, sokat is terein, 
nagyra is nő, de azért megterem bármily 
földben, csakhogy nem nő nagyra, külön

ben megé derali, hogy abba a néhány íé 
szekbe, melybe ültetm akarjuk, egy kis 
érett trágyát adjunk és mielőtt indáit szét- 
terjeszlené legalább kétszeri kapálást kíván.

Ültetni úgy is akkor kell, midőn a 
közönséges t i 1 öt, amidőn t. i. már fagy
tól félteni u r a  lehet, mert a fagy iránt 
igen érzékeny, azért mindig szükséges kész
letben magot hagyni, hogyha netalán az 
első ültetést megcsípné a fagy, utánna le
hessen ültetni mert a késői ültetés is hoz 
termést és bs a szárán tökéletesen meg 
nem crne is, megérik száraz, szellős helyen.

Magot ültetésre mindig abból kell 
szedni, mely legnagyobb, leghusosabb és 
legédesebb izü volt A magot 5 - 6  évig 
el lehet tartani A fölösleges magból igen 
jó olajat lehet ütn'. Ősszel, midőn a me
zőről be kell takarítanunk a termést, le
szedjük a tököt, de utóérés végett vala
mely szellős helyre rakjuk mindaddig, mig 
erős fagy ól nem kell félnünk Ha már 
erős fagyok leimének, akkor egész télen 
át jól el lehet tartani szénapadláson a széna 
alatt, vagy meleg istállóban, vagy pinczé- 
ben és ha nincsen pincze, akkor gödröt 
kell ásni és abba rakni, de jól be kell a 
gödröt födni hogy se viz bele ne menjen, 
se a fagy ne ártson neki. Ha gödörbe rak
juk, akkor c-mk arra kell vigyázni hogy 
egyik vagy másik rothadásnak ne induljon, 
mert egytől valamennyi megromolhat.

í„M im ii"  tárcsája
NTAKASUÁZA.

E L B E S Z É L É S .

IRTA: B E L L O S I C S  B Á L I N T .
(Folytatás és vége.)

Nem is volt azután más titulusa, mint Nya
kas Ádám ; így nevezte öreg, gyermek az egész 
he'ésben.

Azt mondják : addig jár a korsó a kútra, 
mig el nem törik. Nyakas Ádám is addig uya- 
kaskodott, mig megakadt a nyaka. Furcsa eset, 
de megesett. Egy esős esztendőben nagyon meg
dagadt az istenverte Kebele patakja és úgy el 
vitte a hidat a hátán, hogy sohse látták többó.

A gálháziak azt mesélték széltében-hosszá 
bán, hogy a sovány gerencsér tótoknak minden 
vizük elfogyott oda fönn, aztán nagy okosan a 
Kebele vizét akarták bálóval elfogni, hogy legyen 
mivel sárrá dagasztani az agyagot. Erre aztán 
megijedt a Kebele — mert a viz is jobban sze
reti ám a füves, nefelejtsee partot 1 — neki 
vágtatott a világnak és — elvitte a gálházi 
hidat.

No hát szabad volt ilyet mesélniök egy 
híddal fizették meg. Most aztán, ha a gálházi 
ember át akart menni a Kebelén, le kellett ke
rülnie PálhAzára. Ki is mondták, hogy uî  hidat 
vernek. Mivel mindnyájan megegyeztek, Nyaka* 
Adóm nem állott rá. Hanem ez egyszer a falu

beliek is nyakasak voltak ős Ádám gazda elle 
nére megépítették a hidat.

Hát, hiszen jól van, én el nem bontom, ha 
megcsinyáltátuk, de az is igaz, hogy se en, se 
cselédem rá nem tép a padlójára ; van elég iga
vonóm, majd caak átmennek Pálhá/ánái.

Úgy is történt egy kerekes esztendőn át, 
akkor aztán saját maga veretett egy hidat a Ke
belén és a gálháziak egy szép, tavaszi reggelen 
azt látták, hogy a nyakas Dancs Adárn a saját 
hidján hurczolkodik mindenestül a tanyájára 
Legeiül hajtotta a gulyáját ; egész erdőt mutatott 
a szilaj ökrök hegyes szarva. Utánnuk az ac/.él- 
láhu harmadfü csikókat ; egész birtokot vitt a 
lábuk Középen a megrakott holmis szekerek 
pulitoros, nagy szekrények, diófa ágyak, hirnes 
ládák, toronyba összehányt ágynemüekkel. A 
szekerek mellett az Öregnek a legényiia, az 
Estók, nyalka vaspej parij>áján, * legvégül a 
négy csikó állal vont szekéren elül, a pénzes ládán 
maga az öreg Ádám, hátul a uaroglya-ülésben a 
hifestársa, meg a bimbója, a szőazke Panni 
leányasszony.

Hej, de szép darab földnek volt az ura 
Adárn gazda. A tanyájáról nézve, — melyet a 
hetésiek egyszerűen Nyakaiházának kereszteltek, 
— ködbe veszett birtokának a határa. Nem is 
volt ott baja senkivel jó darabig. Egyszer aztán 
az történi, hogy adói kértek a nemestől i s ; 
telük arra is a gulyából, ménesből. Telleni fellelt, 
hanem hová lelt az ősi szép jog, melynél fogva 
lél fogról beszélhetett a nemes a jobbágygyal 1 
Vége van, mindennek vége I

Csak Adárn gazda nem bánta ; majd csak 
mégis úgy történik, mind ö akarja : megfeszíti a 
nyakát Fizessen a jobbágy kétszer annyit, de ő

egy garast se! Ha Gálhásáiól olyan csekélység 
miatt el tudott válni, miéri ne tudna ilyen nagy 
igazságtalauság elöl máshová menekülni !

Az időben esett, hogy a zalarnegyei Forintos 
Györgyék is az Adárn gazda szerint gondolkoztak ; 
volt is egyszer kétszer bizalmas szóra a nagy 
uraknal az öreg, de hiába.

Egy másik szép tavaszi reggelen újra készen 
állt az útra Adárn gazda mindenestül, csakhogy 
furcsa kapuk nőttek éjszaka a tanyája köriül , 
nem nyiilültak meg sem szép szóra, sem ökölre. 
Hajnal pirossakor csak beszalad nagy lelkedezve 
a boglyas Kata szolgálója.

— Jaj, s/űz Mária édes anyám ! Mennyi 
szép husxárkatona van a kapunk előtt .. Jöjjön 
ki kend keresztapám. Ennyi szép legényt se lát
tam még egy sorban! Megyek én, tnegne/em !

Az öreg Adárn éppen akkor tömött rá a 
tajtékpipára, hogy pipaszó mellett végezze el az 
öltözködést. Kinézett az ablakon és nagyot 
mordult.

— Kakas csípje meg ! Ezek a legények 
alighanem pénzért jöttek .. No ’... nem fizetek, 
most már csak azért se fizetek ... Igv boszantani 
az embert! — Nagy mérgében iöl-alá sebükéit 
a szobában, s ukkora füstölt eregetett, hogy ijedve 
sikoltott (el a belépő Julinka asszony

— Ugyan ugyan ember, már megint bal
lábbal kelt ; meg akar fojtani azzal a töméntelen 
füsttel. Az ördög vigye az örökös baját.

— Az ördög vigyél Hm... hát vidd el a 
kapu elöl az ördögöket, majd elviszed a bajo
mat is.

A látottakra aulán a Julinka asszonyban is 
fölforrt a pulyka méreg. Kiállolt csípőre tett ke
zekkel a kapitány elé.



Semm i Be lehet a sütőtöknél haszno- tani akár hová. Használni pedig úgy lehet J  támogatásáért őszinte tiszteletünk kifejezé- 
sabb, azért kívánatos lenne, hogy minden mint a szilvaizt csak hogy annál finomabb- tét. M ely után maradtunk tekintetes szer
gazda, m nden ember termesszen Ez táp 5 A közönséges töknél sokkal tovább kesztő urnák Stridón, 1888 évi szeptem -
lálóbb a kenyérnél meg is lehet általa sok eláll, annál fogva marha etetésre és hizlalásra bér hó 10-én őszinte tisztelői: Kováts
kenyeret kímélni Már a bevezetésben em- is sokkal jobb. mint más tök, mivel táp Gyula, az „Önképzőkör" veit elnöke,
litettem hasznosságát, mit ezen pontokban értéke (hizlaló ereje) tízszer több, mint Horváth Gynla, az „Önképzőkör" volt 
irok le :  más töknek jegyzője.

1. Akár sülve, akár főive kenyér he 6 Pénzt lehet belőle csinálni, ha da- — Csáktornya zalaszentivan-ukki helyi 
lyett lehet használni, különösén a gyerme rabonkint eladjuk érdekű vasút, A közmunka- és közieke
kék ig n szeretik. 7 A belét v .ig jis  a ^agot boritó fősz désügyi minister a Csáktornyáról Zalaszent-

2 K enyeret lehet \ele sütni mi álfal lányos részét nagyon szeretik a tyúkok, ez ivánon át U kkig vez tendő helyi érdekű
a liszt egy negyedrészét mez lehet gazdái- tehál haszonba megy a fogyasztásnál I vasút engedélyezési tárgyalását elrendelvén,
kodni Ez igy történik: midőn közönség s 8 . A magja sok olajat tartalmaz, mi- az e részbeni értekezlet, Lukács Béla állam- 
Szokás szerint már a kovász megtétetett s nél fogva nagy haszon van abból, ha össze- titkár * Inöklete alatt ez évi október 6 án 
meg is kelt, az az, midőn már dagasztani gyűjtjük s olajat, üttetünk belőle, magunk d e  l i  órakor len, a közmunka és közle 
akar a gazdasszony, akkor ősszeaprit a a számára vagy eladásra kedésügyi m inisztérium ban.
nyers tököt kis/edi magját, meghámozza és 9 Ha olajat nem akarunk a magból $ a n ü g y .  Kir tanfelügyelő ur a
m egreszeli, azután a liszthez vegyíti és az üttetni, akkor megszántjuk és összezúzzuk közig, biz ülésen, havi jelentésében elő- 
zal összedagasztja Ha a liszt háromnegyed famozsárban é • ily állapotban tetszés sze adja, hogy a vallás és közoktatásügyi mi 
részt, a tök pedig egy negyedrészt képez, iin t etethetünk vele tyúkokat, galambokat niszterium az uj képezde épület kiszáradása 
akkor igen jó kenyeret lehet nyerni de ha vagy sertéseket. Ez utóbbi esetben moslékba czéljából tavaszig kibérelt régi helyiség bér
valamivel több is a lök, még akkor is jó kell elkeverni A tyuk k sokat tojnak tőle. összege czimén 8 :0  frtot tett ezen időszak- 
a kenyér, csak arra vigyázzon a gazda- a galambokat és sertéseket pedig hizlalja “ bán folyó^á — A atridói fárabeli közsé- 
asszor.y, hogy ha a liszt kö:é tököt ád, a geknek az 5 szá alékos iskolai adó elenge-
tésztát szokottnál kevéssé keményebbre h  ( U Í j Ö \ J F É Í ^ E / í  . dése tárgyában beadott kérvénye a minisz-
hagyja, mivel a tök víztartalma meglá — Gróf F estetics Jenő ur Öméltósága teriumhoz pártolólag íellerjesztetik. — A 
gyilja a tésztát Ilyen kenyér sokkal lovább e hó 21-én a déli vonattal Csáktornyáról stridói, orehovc*áki, ráczkanizsai, gorisiczai 
puha marad, tehát kiváltképen jó akkor, Mo'náriba utazott; innét Bécsbe s Drez állami elemi népiskolák 1 3 8 — 9 tanévi 
ha valaki útra viszi a kenyeret dába utazik s mint gy 2 hét múlva tér költségvetései pártolólag felterjesztetnek.

3 Lehet kásának főzni é< pedig viz- vissza zala-ujván kastélyába _  A  m e g y e i  jegyen, egylet e hó 15 én
ben vagy tejben mind a két esetben meg  ̂ -  A felS0-vid«kl kozmuvelodesi kor. Csáktornyán lartoiia évi köcgyü é<ét. Jelen voU
kell a tököt reszelni és úgy beíőzni A vi Tekintetes 8zerk U r ! Miután a Muraköz a megye minden vidékéről mintegy 50 köz*.- és 
Zft* kását szükséges megsózni s kevéssé hegyvidéki állami tanítók „Önképzőkör" körjegyző. A gyülé* Stinglv Károly gebei kör- 
megzsirozni, de a tejes kása nem kiván ének a Maga* m iuisztenum hoz már más elnök vezetése mellett a városház nagy-
, ' _  • , íz, i n  . .. , , „ termeben tartatott meg. A jegyzői lisztet Llorváihsem sót, sem zsírt tél éve felterjesztett alapszabályai megero- (jyula teljesítette *

4, Nagyon jó lekvárt lehet belőle főzni sitve m ég máig sem érkeztek vissza s — Köz<»gé.-*zséí*il;ry. Az idült szemcsés 
eképen: a tököt megtisztjuk, meghámozzuk igy  :» kör m ég m ndig csak mint ideiglenes köthártyalobban saenvedő betegek gyógykezelése,
megre^ze.jük, azután az üstbe teszszük és intézm ény szerepelhet, neli >gy ezáltal ta- úgy a perlaki, mint a lendvai járásokban, daczára,
vízben főzzük, úgy hogy folytonos keverés Ián később valami k llemeMen incidensbe H/- H,,,buláns gyógykezelés ó* folytonos
állal péppé váljék Ekkor a tüzet mérsékeljük, keveredjünk, a f. hó 13 ín  megtartott ülés- STTIfe,
hogy folytonos keverés által péppé vál|ék. ben az „Önképzőkör - végleg í e l o s z -  vezetőit. Az eljárás mikénti teljesítéséről ma-
Ekkor a tüzet mérsékeljük s folytonos ke l o t t n  n k  m o n d t u k  ki ,  az eddig gsrnntk ismét személye* meggyőződést s/.erzendő,
verés mellett a főzést tovább, vagyis addig szerzett irodalmi termékeket pedig a stridói «ugu««ius hó utolsó napjaiban bejártain a per -
folytatjuk m ;g a vizrészek el nem páro m kir. áll iskola könyvtárának ajándékoz *aki járá* já-ványlepte vidékét ó* Koitori, Vido-
lógtok és még azt nem la p u v a l nk hogy luk Amit ia midőn tekinleten-égedoek he- V j . u  sleni tí? ö w °l^ U ü r io !* ík O » ^ k I  
húzódik, ha a kanállal mértünk belőle, esés tudomására juttatni szerencsénk van ben, mint a gyógyke*elés tekinietéböl ösezecso-
Ekkor ki kell szedni s edényekben félre egyúttal fogadja az „Önképzőkör* fennál | portosiiolt községek székhelyein megvizsgáltatna
tenni Eláll akár meddig s el lehet szálli Iá a óta hasábjainak felajánlása által tett berendelt és kevés kivétellel majdnem mind meg-

______ jelent betegeket. A vizsgálat eredményeként van
•—  ---- - . szerencsém azt jelen hetni, hogy ne ncsak a gya-

— Hallja e kapitány uram, megkövetelő a Azzal megindult az istállójába, íalrakatta a nini, de a *ulyo* irachom i esetekből is több tel-
tisztes úri személyét, jobb lesz ám, ha szép hámot a két legszuporább lábú csikójára, s azo ÍPí gyógyulással végződött, a nagy fokú körala 
szerivel tovább öllitja az ármádiáját Nem csárda kon a tanya hátsó Apuján át nekivágtaiotl a« kok is heveny ragályozó természetükéi elvesziet-
ám, aki elölt megállón, hanem nemesi ámbitus, erdőnek. A huszárok nyomába. Olt fogták el a ,ék» a gyanú* estiek legtöbbje pedig oly fokán
azt pedig a c*á**ár is tisztelettel nézi ám gyönyörűd ma'o njáuél, (gvenyerá i* malomja; áll a javulásnak, hogyha a valódi trachoma nem

— ügy ám, kakas csípje meg — erőeité a valami néint t generálist tojt ha lak a súgójába a ászleltetnék e vidéke i járványos jellegű mennyi-
Julinka asszony mellől az öreg Adám. kurucz-lahancz. világban) s aztán szurony közölt *égbm, úgy a jelenleg gyanúsnak jelentett kór

zerencse. hogy a német kapitány annyit visszakisérték Nyakasházára esetek egyszerű köthártyahurutnak osztályoztál -
érlett a szép magyar szóhoz, mint a hajdú a Rettenetes vakmerőség volt amit a/ok a n ' n,ft “ A mult éri önvizsgálat ered- 
harangóntéshez. r.gy nagybajuszu sirázsamester huszárok szegény Adám gazdán elkövetlek E - í,,énye T" me y a ,,erlíiki iArás iÍM*es ,a'

8 JUlÍnka H""EOny “  n em es ié re  iá i. nemesi l u ' . l n O h t u  K J t m" *jót. Elmosolyodott. halovánv lett a naav mérei/től mint a tpi Am i5 6 '*anu'' esel 1969. A folyó évben teljest-
— Nézd asszony, nézd — szólt oda villámló eme|fék [e H kép?ö. s a« Fsiák ma? vi/s«a,a,kor uiab,) esetek fedeztettek tel és

szemekkel Adám gazda -  a boldogtalan németje (PrmeU vfe,laira * ,'tzkodva a szobájába^ért el. 6* 'ökélete* ** 158 M*™*. Ez a mult
még kinevet No most már, bűne* it az is, akt sjmj,0t(H ualamhn<7 Iniát ovi\navi\*i\ hnmlniTról C ehekkel együtt 620 tökéletes, 674 gyanús, 
egy penészles garast fizet. " , ' ^  ' y  ‘ Töredeze**’h?ngon ^ 0 ^ " ^  ^  V

Az Adám gazda furcsa beszédjére aztán a _  Te *#zd H kenveret Fstók nekem ,(>kelefes éM 211 —  H6. Jelenleg gyógy-
tornáczhoE ruktatolt a nagybajuszu őrmester. nem ke|| a/ éieJein' töhhé  ̂ " kezelés ak it van 495 tökéletes ó* 463 gyanús,

— Pálinkás jó reggelt nénémasszony. Hát Nem js ^  |t ,öbbé’a , A • |összesen 953 eset. A lendvai tárásban múlt évi
nem magukat nevette ám a hauptmann ur Stingli! denkit evU ö t ‘ r| m|Bd* k; HdA7 «  augusztus és szep'e nber hónapokban a lakossá-
— Császári parancsolatra kommaodéroztnk ide poBác-akénti unokái f^lné/tak «/en»i4 nr u ,* ,   ̂ ^ on ,elJe^ite't vizsgála'kor találtatott 256 traeho
.  legényeket, hogy .  g.*ta«r»n..í. e vigyttk neki S k e í  M h S K írt -fehd fék ezlfne be’ m4" » ' h“  “ '«'»* ^ben  i.W i. i„M 29.
az adót, mert ezután a nemes e uber is úgy arezukra fuita a s»u'oki erős füstiét • ” ' "‘i^össze 285 beteg került gyógykezelés alá.
fizeti az adót, mint a fél oktálos jobbágy. Aztán _  HeJS(4 , . nyomorult iobhác v «i Ezekből beteg 2 i vend községbeli, mig 22
az is benne van a parancsolatban, hogy addig Az Esfok Sj| ® i,n/ sa 1 g. V-e. Pgyón 9 magyar községbeli lakos. Ezekből meg-
itl etéeelik ee Adám g«d« uénáiét. nhját, n.ig „ „k iérnek . » wulokit meg édes agának ^ g y  £ Wi*. ,gr<tg!rk(f elé< alf "  raar8dt
k. nem adja »» adóját. harmadik aaép .ava.ai napon már egyedül indult ’i2  D r Ma"g"1 K*r° lj' ,n' "íorv08 l#'en,éa4b61 •
„ á ll vi.a,a AdámU'ga’ d . balffg.l.^nkfbb’ ití h?- m .^ ^ A k 't t a .^ e lk k e i^ l ia  ' . f " 0" " n "  “  Ma8»dvir»9 ):;lS Csáktornyán D eák
gyom mindeneetül . .  égé-/ laoyál : (aljától, lel , zer, ,„en, e| úgy, hogy löbbé’ vi.«a  n^joíftó' udvará,,»n » "^l.-nrae j .»Aban >i-
a kapilánylokkal. aoLa. On nyug./ik a dobronáki lemeiSben. caen. r4«zlk'. mé* l'edi; az !dén másodiaben, am i

JÓI van, JÓI gazdauram, de majd ktfe. (jeg békességben a többi belési emberrel '«* idei azé ősznek el n un tagadható jele.
ledlem. az -  benne van ám a paranc.ol.iban, A mull évben ball el az uiolnó Nyaka-, Tél -  Találós Tányérozott a czieán y-
bogy ,o„en add,, eg, eleven le>ek ao meg, h . hold,, romján a „agy M j u  blrto'.nak" banda pr'náaa ,  já t é /u tá n  E g y  u íp én zt

— Ki parancsol a birtokomon békás; még .■* ' ^ ' a 1 (lobvMi a prímás tányérába, kérdi tőle 1
a óaás/Ar se. Én neme* emher vagyok, az az u  ^  »Hát ti fizettek e adót., .Jancsi ?M__ Kérem
egész fami’iám. f  ̂ most szedjük, tekintetes Uram !
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menta piibliiili bu s<* k muiikaíu ter ga g 
uzhiéetíjcm posluáali. BuduC pák nisu kneza 
prepoznali, pristupe k nje nu i reCeju mu: 
Prijatelj ! t< baá po imáéin gustuiu igraS 
inajst«r ni vu tooi. ako ho^eg s nami iti vu 
bliiDju krőmu ter da íiam pár notah t«m iz«- 
grati, mi ti platimo pive, koliko bude$ ielel! 
Knez priaUne na ponadu i odide vu bliÉnju 
kiömu sa seljakí. Kada su nuter stupili, za- 
6upne se krGuiar, spozuavfii kneza, ali mu 
knez nam'gne, da tiho bude i da ga ncizdi. 
Kiömar brzo je razmel to i za Cas nastaue 
veliko vesel|e. Bel jaki p'esali su i popevaii 
8 velikom radosiju na nm2iku kue2evu, piva 
tekla, pékár za peharom prez bro a i r cuua. 
Igraj nam ovu Dotu, v<z’a pák ouu!itd*a- 
puvedaii su se)jaki niu/ikaöa. Maksimilijan 
igral je Deutruilivo. Kada se je veCer pribli- 
Éivala, digne se knez i nőé, da se mora 
duma p<2u iti. N>, ako nain j< á pieai nego 
odide#, za gras uotu Maksimilijanovu, onda 
cobil jós na pút cvancigu vikali su mu rez- 
veseljeni seljaki. Maksimilijan vuige na svoju 
vlasttu uotu, prime cr ncigu ter izgravái 
ob'jubljenu uotu, odputi se k dnmu. Kada 
je kDez veő vari biI, onda rcz’oln&éi króuiar 
sel jakom, áto je bil táj non ikaá, veleéi jim: 
Lepő ste birataii s dobrim svojim kúszom, 
zapovedali ste mu, kak kakvomu vandravcu ! 
Sdjaki se demisle svojoj faüngi i pobite za 
kneznm, da ga za opioSCenje z*profié ; za Cas 
pák dost'glt su ga na púm, Knez |im ieCe 
na ujihova izpriCavar.js: Ne moji drngi ! vi 
mene niste zbantoval', ja sem se med várni 
jako vugodno zahavljnl Cvauciga koju sem 
od vas dobi), bude mi do smrti lepi spo- 
uienek na ou Cas, kada sem si ja s igranjem 
zaslitáil peneze.

Prefrigan húsár.
Vu varofiu X. b l  je Cudotvorni kip 

Marije, kojemu su poboim krőreuiki vnogo 
darov zlata, srebra i di amautov darovali.

K tomu hipu doSel je nafl húsár i kle- 
('eói pred lepim kipom Marije, molil se je 
tam eden Cas. VidtCi pod uogami óudotvor- 
noga kipa bogate daie, pristupi gór i réz* 
gledajuC dare, posmekne se pár dijainautov 
nebotice njernu v iep. Húsár odputi se s tim 
kinCem doma.

Ali vu eirkvi sedel je v zabitnom mestu 
patrr Y. krj je opazil huiormi p-od kciju.

Brzo se poiun a njim, hoteCi ga do 
stina spnvadjati, kad iu jednim vuglu zes- 
tane se s majoron. Odmah odkrije majoru, 
kaj je vidd} na kaj major ,h d t“ zagrmi na 
husara. Ovaj Inti se t^ki vu „habtak" a mi- 
jor haji s rukorn v u;egov íep. Dijamanti 
bli su dakak nutri. Major da zapivedzutra 
na raport, kain i patra pozove za svedoka.

K»»j je mogel siiomaftui húsár drugi 
dán na laportu, n^go priznati svoju kri uju!

Major zapiti patra: C^stni otec, n«j 
mi povedu, Jeli idina, da ont Marija éudesa 
cini ?

Páter rezloíi majoru, da je veC sto i 
ato nesieCüikov i nevoljnikov obrambu pri 
njoj z»d >bilo.

No pák kaa si se podufal od őudotvor- 
ne Mati je dare vktasti ? zagrmi major.

Húsár ponizuo ali prez stroba pngvo- 
voii : Jav Íjam pokorno goapouu m ajoru, a 
One dare uisem vkral, n ego  su meni na d a r  
daD1 1

Kak to? zavikne máj >r.
liusar nastavi: Kada sem ja tam p d 

Matijinimi nogami pob ino /a pomcC molil, 
najedenkrat v diin vel ko Cudo Marija maimé 
s rukom ter mipngovori: Ti si ■iroiimflni 
húsár, ti vnogo irp é za svoju domovinu, 
veó si prejfcivel nevol e tabora, krv si ver 
svoju preleval, zvun tóga trpiá dosta glada i

íedje, nikaj ti nemaí dobra. Evő vidifl, ko
liko ja imám darov; ja sve ovo uepotrebujem 
pristupi blite ter si vzemi, kaj ti se dopada, 
vóini rí pár veselih dobtih cssov.

Na táj govor sem ja vzel unó, kij mi 
je dano, ali nisein tóga vkral, reóe húsár.

Ma'or se obrne k patiu i reóe : N > vi- 
diju gospon páter, ja nika nemiem proti 
tomu, ako je Marija (Judo s nevoljnim bu
sarom vCinila. S muí v idiju da on ni je d ij a- 
mante vkta1. H.

Patar motal je sam pr'znati neduinost 
hisara, ar nije mogpl ODfovrguuti őudotvor* 
uost k pi ouoga

Mati. Ali dragi moj Miksek, ti se pák 
p'aóeá, kaj ti je tvoja zulun b >1 joí ne 
prestaia ?

Maisok (jako pia ud) Ja h6 plríőum, 
kajti mi Francek rekel da su gospon na- 
vuéitelj betelni. Mati. Ah ti dobro i dobroga 
srca dete ! Beteg tvojuga navuöitelji ide ti 
itak ricu ? Maksek. Kaj bi nej. Kakvo ja 
hasén imaui vezda od moje zobue boli ? lm 
ja i ovak neöi iáéi vezda v ákolu 1

láolcndar.
(Od 23-ga do 30-ga)

23 Nedelja. Tekla muC.
24 Ponde’iek. G< sard b Sk.
25. Tork. Kleofa műé.
26. Sreda. C prian b ák.
27. Cetrtek. Kozma i Damj. miié.
28. Petek. Veceslav ki alj. Zadnji Cetvrt.
29 SuboU. Mihalj ark. Sejam vu Koto-

nbi vu Pr«loku i pri Sv. Boka.

U e i ia e í  je .
Proti Binatay Károlyu 28. septembra 

vu Novakovci.
P/oti Gyöngjös Ánastaziji 25. septem- 

bra vu Nedeliáéu.
Proti llunyai J<> eíu 1. oktobra pri 

8 v. Mariji.
Proti Sdamon Ignacu 3. oktobra vu 

D M'ha'jovci.
Proti Gojnik Ján<>su 15 oktob a vu 

Turu'fiéu.

C É H  i  Z I T K A

Kuru/a 5.75 Páeuica 6.90 -  H il 4.50 5. 
Jeömen 4.50 6 Zob 5. Graii beli 8 iuti 7.80

L Ő T T E M  JA .
Grac 16. septembra 1888

S. &1. SH. 17. 4 9

Olgovorni ureduik;
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

2756 tk. 888

Árverési hirdetményi kivonat.
A peiLki kir. jbiióság mint telekkönyvi 

hitóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár 
végrehajtatónak Hunyal József szt.-máriai 
lakos elleni végrehajtási ügyében 174 fit 72 
kr. tóke 193 fit után 1886. évi julius hó 
1-től járó 6 s/.ázalékes kamatok 7 írt 65 kr 
végrehajtási 5 frt 85 kr. ezuttali költségek 
kielégítése ezé'iából » n. kanizsai kir. tör
vényszék a peilaki kir. ibiró>ág teiületén 
lévő szt. mária község 226 sz. tjkvben 'Ij 
részben Hunyad László '|s részben Hunyod 
Jozseí ' 3 részben Hunyad Katalin, Hunyad

Lénárt és Hunyad Yincze tulajdonán! be
jegyzett 1517. hisz. 63 frtra becsült 2904. 
hisz. 87 frtra becsült 3086 brizra 27 írtra 
betsü’t 3161 hr«z 30 frt. 3324 hrsz. 61 
frt. 3350 hrsz 48 frt. 3352. hrsz. 48 frt. 
3916 hisz. 42 frt. 5423. hrsz. 36 frtra 
becsült ingitlauok és pedig a tulajdonol 
tárnak illetőségeiie a \e*r. törv. 156. § átiak 
a. pontji al pján, továbbá az ugyanazon 
t|kvben 1961. hrsz. ingatlannak a vhajtást 
szenvedett nevén álló 147 frt becsértékü 'I, 
lészle úgy a 4322. hrsz. iugatlanbói a vhaj- 
tá^t szenvedettek illető 127 fi t becsértékü 
részre az árverést 63 frt, 87 frt, 27 frt, 30 
fn 51 frt, 48 frt, 48 frt 36 fri 147 frt 
127 frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fei.nebb megjelölt 
ingatlanok az
1888 évi október hó 1. napján d. e. 10 órakor
Szt. oátia községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási* árou 
a'ól is eladatni fognak.

Arvetezui szándékozók tait'znak az in
gatlanok btcsárának 10 százalékát vagyis
6 f.t 30 kr. 2 frt 70 kr. 3 frt, 5 frt 10 kr, 
4 frt 80 kr. 4 frt 80 kr. 4 frt 20 kr. 3 
fit 60 kr. 14 f.t 70 kr. 12 frt 70
krajcáit AÓszpénzb n vagy az 1881 LX. t. 
ez 42. § ábm jelzett áriolyammal azl- 
mitott és az 1881. évi november 1-én 
3333. sz a kelt igazságügyministeri rende
let 8 § ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a k küldött kezékez lete in', avagy az 
1881. LX. t. ez. 170 §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál elő eges elhelye
zéséről k'állított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatn .

Kelt Perlakou 1888. junius hó 21.
napján A perlaki kir. járásbíróság minttlkvi 
hatóság. 747 i _ i
2824. sz. tk. 1888
A r véréiti h ir d e tm é n y i kivona t

A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ha 
tóság közhírré tesz:, hogy a kir kincstár 
vhajtatónak Salamon Iguácz alsó mihályoveczi 
lakos elleui vhajtási (igyébeu 155 frt 42 kr. 
töke 10 frt után 1886. julius 1-től 2 frt 
uiá. pedig 1873 n ovember 30. járó 6 szá
zalék kamatok 5 frt 65 kr. vhajtási 8 frt 
35 kr. ezuttali költség kielégítése czéljából 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék a perlaki 
kir. jbiróság területén lévő Alsó Mihályovecz 
köz ég 160. sz. tjkvben A 1. 1956. 2169. 
2688. 2831. 2868 2883. hrsz a foglalt 
ing illa toknak Sdamon Ignácz nevén álló 
368 frt becsé tékü fele

/  évi október hó 3 ik napján d. e 10 órakor 
Alsó-Mihályuveczeu a község házánál megtar
tandó nyilvános árverés m el fog adatai.

Kikiáltási ái a fennebb kitett becsár. 
Aiverozut ki válók tntoznak a becsár 10 *1, át 
kéazpéuzbeo, vagy óvadékká, ea papírban a 
kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a 
vételárt három egyenlő részletben, még pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől 
szám Unió 15 nap alatt, a másodikat u. a. 
naptól számítandó 30 nap alatt a harmadikat 
u. a. naptól számitaudó 60 nap alatt, minden 
egyes iésztet u'áu az árverés napjától szá
mitaudó 6 *lo kamatikkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo- 
z t<>k szenut lefizetni.

Ezen hirdetmény kibojsájtásával egyi
dejűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság 
tkvi osztályáuál s Á só Mdiályovecz község 
elöljáróságánál megtekinthetők.

Kelt P*rlik«»n, a kp. jbiróság tlkfi hi
vatalánál 1888. é/i joniu. 23. napján.
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Arverezui szándékozók tartoznak az fenti becsár. Árverezni kívánók tartoznak 
ingatlanok becsárának 10 százalékát kész- a becsár 10 °u-&t készpénzben, vagy óva- 
pénzben, vagy óvadékképes papírban a ki- dékképes papirbau a kiküldött kezéhez lé- 
küldőt1 kezéhez letenni. tenni

A cs'k íórnyai kir. járásbíróság mint A perlaki kir. járásbiróság mint tkvi
tikvj hatóság_____________________746 1 - 1  hatóság.___________________________ 745 1 - 1

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ; 3044 tk 887.
A perlaki kir járásbiróság mint te Á r v e r é s i h i r d e t m é n y t  k i v o n a t .  

lekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy A perlaki kir jbiróaág mint telekkönyvi
Neumann Ignácz végrehajtatn ak  Bánatai haióság közhírré teszi hogy mkir állam - 
Károly elleni 83 frt 87 kr tőke s járulé- kincstár végrehajtatnak Gojnik János és 
kai iránti végrehajtási ügyében a folyó társa végrehajtást, szenvedő elleni 164 írt 
évi julius hó 19 én megtartott árverés, 40 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
Tódor József Csáktornyái lakós által tör- végrehajtási ügyé »en a nagy.kanizsai kir. 
vényes időben és alakban bejelentett utó törvényszék a perlaki kir járásbiróság te* 
ajánlat következtében hatálytalanná nyíl- rületén lévő a turcsiscsei 37. sz. tjkvben 
vánittatváu az árverés a nagykanizsai kir. fekvő az 1 —6 sor. 52 . 114. 154. 205 .
törvényszék (a perlaki kir. járásbiróság) 363. 425 hrsz a felvett ingatlanokból le- 
területén lévő Novákovecz községi 26. tkv- geló és erdő illetm ényből Patafta Teréz és 
ben A I. 35, 1328, 1805 és (268  269) Gojnik Jánost illető 7 7,,  részre az árverést
hrszám alatt foglalt ingatlanokból, úgy az 638 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
ezekhez tartozó aránylagos legelő és erdő- árban elrendelte és hogy a fennebb meg- 
illetm ényből Bánatai K árolyt illető és 375 jelölt ingatlan az
írtra becsült *|lt  rész, továbbá az ugyan Í 8 8 8 .  év i o k tó b e r  h ó  15  n a p já a  d  e 1 0  ó ra k o r  
azon tkvben f  1514 hrszám alatt foglalt Turc*iscse község házánál megtartandó 
ingatlanból Bánatay K árolyt illető és 32 nyilvános árverésen a m egállapított kiki * 
írtra becsült 1.« rész, nemkülönben a no- állási áron alól is eladatai fognak, 
vákoveczi 26 tkvből a 717. tkvbe Sánték Árverezni szándékozók tartoznak az
G yörgy tulajdonául bejegyzett 1743|*. kr ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis  
sz. ingatlanból Bánatai Károlyt illetett és 63 frt 80  kr készpénzben, vagy az 1881. 
54 írtra becsültt J| i2 rész, a 718 sz tjkvben L X  t. ez 42. § ában jelzett árfolyammal
Pallér G yörgy tulajdonául bejegyzett, számított és az 1881. évi novem ber hó
1743|b. írsz  ing tlanból Bánatai Károlyt 1-én 3333. sz a kelt igazságügym inisteri
illetett s 54 frtra becsült *|i2 rész, s végül rendelet 8 §-ában, kijelölt óvadékképes
a novákoveczi 719. sz. tkvben bejegyzett, értékpapi bán a kiküldött kezéhez letenni, 
1415|a hrsz ingatlanból Bánatai Károlyt avagy az 1881: L X . t ez. 170 § a  értel- 
illető és 56 frt becsült *|i2 rész Novákovecz mében a bánatpénznek a bíróságnál előlcges 
községházánál elhelyezéséről kiállított szabályszerű elism er-
^ 8 8 8 .  év i s ze p te m b e r  hó  2 8  n a p já n  d  e 10 ó r a k o r  vény átszolgáltatni.
Qiész Alajos felperesi ügyvéd vagy  helyet- Kelt Perlakon 1887. évi augusztus hó
tese k özb ejöttével megtartandó nyilvános 21 napján A perlaki kir. jbiróság mint 
^ verésen  el fog adatpi. K ikiáltási ár a tlkvi hatóság 748 1 — 1

Árverési hirdetmény. |
Perlak községi képviselő testületének határo

zata folytán a község tulajdonához tartozó kissebb 
királyi haszonvételek 1889. évre, és periig:

1. Italmérési jo<j 5 0 0 0  frt. kikiáltási árral
2. Perlaki révhez vezető csárda 500 „  ,, „
3. Skerjáki csárda 100 „  „ „
4. Halászat 20 „  M
5. Helypénzszedós 500
6. Drávái révátjárás 1500 ,, „  ,.
7- Utczai világítás 200 ,, „ „

1888. évi október hó 29-én d. e. 9 órakor
nyilvános árverésen a Perlak községi irodában 
haszonbérbe adatnak.

Bánatpénz a kikiáltási árnak IO °0. a zárt 
ajánlatok nem fogadtatnak el.

Az árverési teltételek a perlaki község hi
vatalában minden vasárnap reggeli 8-déli 12 
éráig megtekinthetők, mely időben a kellő tájé
kozás is megszerezhető.

Kelt Perlakon, 1888. szeptember hó 9-én.
Rezsek Tamás Horváth Mihály

j e g y z ő .  74* 2—8 v á r o s i  b i r ö -
Nyom. Fisohel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
A Csáktornyái kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy  
Grész Alajos ügyvéd végrehajtatnak, né
hai G yöngyös Anastázia hagyatéka végre
hajtást szenvedő elleni 28 frt 25 kr. tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék  
(a Csáktornyái kir. járásbiróság) területén 
lévő, a nedeliczi 741. tkvben 1356 b hrsz. 
alatt 54 frt, I608|a, hrszám alatt 43 frt, 
1563|c hrszám alatt 76 írt, 17 72(a hrszám  
alatt 59 írt. 1779jd hrszám alatt 59 frt, 
1484|d hrszám alatt 125 frtra, a nedeliczi 
839 tkvben 1378[d. hrszám 27 frt, 1563|b  
hrszám 76 frt és 1772 b hrszám alatt 59 
írtra, a nedeliczi 1057 tkvben 1378|a hrszám  
alatt 27 frtra becsült ingatlanokra és a C. 
1 sorszám alatt Poszávecz József javára 
5 2 3 4 !885 sz. végzéssel bekebelezett szol
galmi jogára 30 frt becsértékben az árve
rést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az
1888. évi szeptember hd 25. nap 

ján d. e IQ órakor
a nedeliczi községházánál megtartandó n y il
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.



t  r e d n i e k u  p U it r n u  :
Glavni nij-c, fraterska hiza, lévő 
na komiignaciji. — S uroJnikom
moci je svaki áan govoriti med 
11 i 12 vurom. — Sve poSiljke 
tiőuée ae zadríaja novinah, naj 
•6 poiiljaju na ime M argital 

J o z e fa  arednika vu Óakoveo. 
Icd ateljatvo:

Knjiiara Fiichel Filipova kam *» 
predplata i obznane poiifjaju.

1‘r t-dplulua c e n a j e :
Na celo U t ó .................... ( f r t
Na pol l e t a ....................2 frt
Na éetvert leta . . . .  2 f r t

Pojedini broji koStaju 10 kr.

Obxnane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

______  __ Izlazi Bvakijtyeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju. _____________  ^
Slu*.beniglasnik. „Medjimurskoga podfiotnagnju t 'a li tornükoga drultva „Cakovelke Sparkasse*, „Medjimurske sparkarst*, „Dobija*Medjimurske IparkassS

i „ Voiipuma/iijutjga druitva* „ Gornjo-Medjimurskoga kulturnoga druitvau.

G O S P O D A R S T V O .
Povanje tikve peíenice.

8 protuletja dobilo je vige medjimur- 
skili gospodarov od direktora preparandije 
koSice tikvah peienicsh; vezda pák, kada 
mim je dobri Bog d >ber prirod dal, dobro 
ie znati, kakova je hasén vu ovih tikvah 
Györky Abraham glasoviti gospo lar pi-‘e 
vu .Faluéi Gazdaa zvanom hstu od povanja 
tikve peíenice sledeőa :

Koj kuruzu ili krumpir sadi, ili pák 
ima komadiő vita, táj more naveke tik ve 
peéenice povati, ar öve i med krumpirom 
i med kuruzom dobro napreduju. latina je, 
da rada ima prliku i plodnu zemlj i tér vu 
ovoj jako obrodi i veliki p ’od donese, nu 
zadovolji se i a lo.’om zeml om, aamo vu 
ovo| nenaraate tak velika, u oatalom ipák 
je vredno, da vu gujezdo (jamicu), vu kője 
ju sadimo, malo dobroga gtioja vsipljemo ! 
polek tóga pák predi, nego avoje loze réz 
ura, da ju dvakrat okopamo.

Sadi se vu isto vreme, kak i druge 
tikve, kada najme vté ni je se bojati od 
mraza ar je jako mrazu podvríena. Budu 
pák i kesneái na aad doneae ploda, to je 
dobro i potlam* prvoga naaada kóficé na 
pripravi irnaii, da se more drugoő aa- 
diti, ako bi prve mraz poparil. Ako ae

pák késni nasad na lozi nebi dozrelil, to 
je moii spraviti, ar se na suliom mestu 
lepő dozrele.

Za aeme vzetr.u se kog^ice naveke od 
takove, koja je bila naj vek }a, najmesnateéa 
i najslaj^a ; ko.ifiee zdríe ae apravljene 
C'ez 5 —6 let. íz auviinogA nemeim moh 
je jako dobro ülje atu^i V jenén, kaMa 
amo tikve pobrali. apravimo je na stanovi- 
to meato da podpuno dozrele; kada je 
mraz nastal, moremo je spraviti na nahiSje 
ili parmu pod aenom, vu átali, toploj piv 
nici, ako pák wvega tóga ne mamo, onda 
skopajmo jamu tér je je vu nju spravimo 
tak, da do njib voda ili zirna (mrzlavica) 
nedojde, da negnjile

| — Néma hasnovite.’e rast’ine od tikve pe 
éenice, zato pótrebno bi bilo, da ju avaki 
gazda pova, Budmí b Ije brani nego kruh, 
zato moíi je a njom vnogo kruha pri- 
duvati Vei nem spomenul hasén öve tikve, 
nadalje ju vu ovib piknjah cpi^ujem :

1. Ili ptőene ili kuhane moíi je nje 
meato kruha váivati, osobito ju rado imaju 
deca.

2 S njom mn i je i kruha p ii, po 
iem pri< uva ae jedna éetvrtina Ölelje Ovo 
ae ovak dela: Kada je kvas za ki uh go- 
tov, onda ae tikva peienica obeljena, od 
ko9óic s i iena tér na ribeí zribana, pomeía 
a meljom. Ako je tti tetvrline melje a 
jedna íetvrlina tikve, onda je kruh jako

dober, nu niti onda nije zlo est, ako je 
malo vige tikve zmes Gazdarica pri lom 
mora paziti, da testo malo trde'e ostavi, ar 
tikve malo vode pulöaju tér testo oriek>a- 
ju. Ovakov je kruh mebkeái, anda jako 
prikladen za putnike.

3. Moéi ju je skuhati za kaéu i to vu 
vodi ili na mieku, vu obodveh slu^ajih 
mora se tikva na ribeí zr bati i onda ku
bai,i. Vu vodi kubana óva ka'a malo se 
omasti i oaoli, vu mieku kuhana tóga ae- 
pottebuje

4 Na slede^i na in more se iz nje 
ako dober pekmez pripraviti :

Tikva se obeli, oéisti na ribefc zriba, 
zatim (lene se v kötél tér se na vodi tak 
dugó kuha i mega kuliaíom, dók iz nje 
poatane mek (mocnjak). Vezda pomen,$a 
se ogenj tér se pomalom nadalje kuha i 
lak dugó me*a, dók se sva voda iz nje 
izpari, a mek vle^e se na kuha i; kak 
pekmez. Vezda se izvadi i vu posude po- 
spravi, ovak stoji makar kak dugó a moCi 
ga je knmgod odpelati i odue ti. Hasuovati 
m ói ga je tak, kak alivov pekmez, aamo 
je ovaj puno fineíi od alivovoga

5. Puno du2e atoji óva tikva, nego 
druge ; zato je puno boÜa i za krmljenje 
marhe, nego ii druge pronte t kve, ar ima 
vu sebi desetkrat vi*e hranivih t. j- krm- 
nih cesticah (delov) nego druge proste fikve. 

6 Peueze mofts je iz nje napraviti,



ako ae po komáiu trii. 7. Kngőiőnu lupinu 
jako iadu jedu okogi, po to n i óva pod ha
sén prejde pri hiti.

8. Seine zaditaje vu sebi vuogo ulja, 
anda veliku hasén v/ememo od skup zebrauih 
koáőicflh, kője stuéemo tér za svoj barat 
pndrtimo ili pák prodamo.

9 j\ko íz kogé'cah njenih neéemo ülje 
delati, ouda je posuáimo, vu moiaru sdrobi- 
mo i ovak dobru líraim za kokusi i za drugu 
mladinu dobimo I za svioje je ovaj drob fl 
jako dob r, ako ga vu áéavu pomeáamo tcr 
ovak sviuiam podajemo. Kokogi vuogo bolje 
nőse jajca od öve hrane a golubi se vuogo 
bolje i predi cdebele i spitaju.

Z A B  A V A
Kam ílovek dospe, ako je za svoje malosti 

bezboian i neée u ákolu hoditi.
(utina pripovett iz leta lb45)

(Daljí)
Na jedenkrat se skoői gore, stragua mi

sei j ,j je ő z mo2d,aue preáli. Jo$ rnalo u 
sieaiui sobe postoji, p isiuskava jeli nebi 
koga őula odkud dojti; sve je tdio ! Véé je 
posve tmiőna d<>ö uastala. G adska vura je 
vudiila pol devetu vuru Ona ;e sama s 
strasnim uavezkom u gradu, k tomu nije 
inain jeli Kit bft'd i Antal pred poluoökum 
aoma dojdu. Veliki strab ju obuzme.

Kft) auda, ako ov kramar uije bil kra- 
mar nego tolvaj ? Ako su tol vaj i odlucili öve 
uoCi grad porobi ti a uas tri pnje tóga po 
ubijati, a da njnn bu to lahko iSlo za ru- 
koua, su jednoga tolvaja u ovem navezku p >d 
ízlikom, (la je kramarska roba, u grad do 
nesli, koj njim, poklauikaui nas spavajuőe 
poubje, m ta  od grada oipre? Ovo su bile 
rnisii, kője su jO) kruz rnozag lttele.

Od.uéua i lírabra kak su uavaduo sve 
magjarske devojke, sueme u isti Inp jagarovu 
puáku iz kliua, pograbi sveCu i kliuőu, te se 
i»pet po gteugah odpUU u straduu sobu, gde 
se je navezek uabadjal. Sveéu rnctue polag 
navezka i jog jedeu krat oátrirn okom gltdi 
u ujfga. Navezek se, kak > predi, gible kak 
da u njeui uetko d áe.

Njeziu zakljucak je sad bil gotov ! Staue 
dva koraka od uavezke uategue pusku, uacilja 
u srediuu uavezka i spruti 1

Kak je pu§ka \ u.vla, éjla je iz navezka 
zakr őati ,,Jezuá Marija* 1 iiitro zatiui zgrabi 
svtéu i oübtii po gteugah dole, gie se u 
svojo) s b ci oa straüa dule áruéi í u nesvest 
upadue.

Oaolo devete vure dojdu Kichard i An
tal duiuov i uisu se rnalo zaöucili, kad su 
Betiku u sobi, jog uvek u omil^avici, na 
podu JeieCu uaáli. NVzuajud, Kaj se je d >- 
godilo,  poérnu ju nbftti i ua g avu ioj suega 
uametati tak dugoy duk je k sebi doéla. SadA 
oua poéme pi ipo. edati o ki amaru, koj je 
navezek doueaei, kak joj se je emlő, da u 
navezku netko d ge, zalirn kak je u isti stie- 
liia i kouaéuo kak je uetko u u navezku 
zakriéal: ,,Jezuá Marija* !

Ricbaid i Autal se na to ' ' ipli od* 
mali ooprave u g >roje sobe, a Beüt--* ili je 
svtóoiu sprovaljala. Kad su dug i u uesretuu 
sobu, ua-li su navezek, üli ue ua stolu, nego 
na podu, kam je iz stolca opal, a krv je od 
ujega tekla do \ ráták.

Ricbaid poőrne oimak uavezek razvezu- 
vati, le kad bi ga bil lazvezal, najde u njtíiu 
skupa sőuőujeuuga mladoga őloveka. isti je 
bil u pisa streljeu l posve mi táv.

Kud su ga ovak premiáiavali i zaradi 
njegove mialosti miluvati, primo se Betika 
plakati i taluvati za Gin, kojega je vőiuila. 
Na to ga Uichard i Autal zdiguu vuu iz

navesk*, tér kad su navezek dal é pretraii-
-ali, zavikue Richard Betiki : Neplaé'1, nego 

j gledi sim ! Dobro si vö.mla, jer B>g zna, kaj 
bi se öve noöi b.lo znami dogogilo, da ga 
nisi nhila.

N öuu navezka pako su nádi dveogtro 
nabite | »lje, jednog kak briíva oárog kand
iára i  ̂ iu malu srebernu íveglicu, Po 

, ovem sudcő, svi su u obőe bűi tóga muenja, 
da je to tolva >ki p03el i da bi njim svem 
trem öve noő* bil kraj.

Pohara anda s\ -«» najdjene stvari, za-1 
klenú dobro sobu, u : *j je btreljeni mladiií' 
Obtal i otidu dole, zatmi pretra; ■» jog jedea 
krat celi grad. uebi li gde kaj sumnjivo 
uaáli, z.i’ lenu vuiicna vrata, nabiju oStro 
sve pug.c, kője su u gradu imád, te se1 
ovak oburuíani 8'du k jednimu o tloku u 
gradu, koj je k vuliőuim vratain bil obiüjen, 
ar R chard je za staliio diivl, da je kramar; 
i ov streljeui morál biti tolvaj, a ujihivi 
pajda d da budu jog öve uoői grad pohodi i. j

Véé je prvi krat k poluoéki odzvonilo, 
jós se od uikui n kaj nije vidlo niti éuh. 
Öve je b 'o tih >, samo je sova kai i k a : 
na krovu zahuákala. Z vouí i drugi krat k 
polnoőki, j >á je sve tiho i mirno Na je 
den krat se Autal domisli i reée : Oraiveg- 
lica m >ra nekaj zuameuuvati, hoöemo vu nju 
zafucnuti, mozbit bu to ujegovim pajd&gim 
znainenje. da je sve vu redu, mi da smo 
poubiiani, a oni da sad moreju dojti.

Richard ua to vzeme iveglicu i éaz 
obiok ővrsto u nju zafuéne. Odmah zatim se 
je íz büiaje gu ne őu'o isto takovo fuőkauje 
kakti znainenje odgovora

Sad se óva trojica, svaki s jednom du- 
plenkom u ruki, a őst de ogtro mbite pugke 
i piától je ua obiok poredavg;, priprave na 
stvar, koj a sad ima dojti.

Búg se je őulo, kak u odaljenom trgo- 
viáőu k polnoéki skupa zvoui i e*o dójáén ua 
konjih pred grad do petuajst tolvajov. Betika 
se nije mogla zdriit*, nego prva iz svoje 
dnploke zduplera med nje i dve.o vgasne 
9veőu £ivlenja. R chard i Antal su ju odmah 
sledili i kakti dobri stretci su i oui svoj cilj 
pogod li. Izpruinjeue puske metnu na stran, 
a punemi na ob'.oku ve priredjenimi, davab 
sj ogeuj, kak dA je éeta aoldatov u gradu.

Xolvaji na ovakov doöek u su bili pri- 
pravni, a k tomu nisu zuali, koliko je bra* 
uiteljov n gradu. Jediuo kaj su sad ziali, 
ie bilo to, da je nj hova zla uakana odkrita 
Pobrali su anda hitro mrtve i ranjeue, te su 
s njimi odb id i  kuk su samo hitro mogli 
nati»g, odkud su doáli.

Richard na to opet nabije izpruíujene 
pugke i svi tri su do jutra pri obloku pa- 
zili, neki li se tolvajt morebit u vekgem 
broju pivrnuli. Ali veő nikoga uije bilo. Sve 
)e prestalo tiho tiho, jediuo konji, s kojih 
su tolvaji p ptdali, su okolo simo tamo b'u- 
deő, hrzali.

L'udi, k >ji su k polm őki iduői, iz di- 
leka puca tje, óulr m alik su, pikehdob je 
uavada, da neko ji  na svetu nőé pucaju, da 
je i ( vo pucanje s tuui uavadom u savezu.

Drugi dau, t. j. ua Boi c u jutro, se 
je glas posvud raziéel o p ikuganom razbojstvu 
u graiu, i sve je tamo vrvelo, dn stvar na 
vlastite oői vidi. Pregledavali su svi, u sobi 
po Betiki streljeuog mladiöi, alt ga nitko 
prepozuati ni ie mogul Tak je celi dau pre e ', 
ljudi su hodili S'iiiroin u grad i iz grada. 
Svaki je svoju kakvo takvo sumnju primetuul, 
al pravo nije nitko cikaj zual poveiati.

Opc  ̂ drugi dau t. j. ni átefauje, kad 
se je gli o dogodjaju i u daleáu a mesta 
bil razuesel, dojde med ostalemi zuati2eljrimi 
í jedua stftr.CA iz dosia daLkog mesta Cs., 
da uesieéu iftividi. Komaj da je mitvuga

mladiőa spazila, pocme se plakati, kriéiti, 
lasi iz glave trgati i u obőe se p inagati, kak 
da je iz piraeti ilogla. Prisutui ju zaému íz 
pitavati, kaj je joj dospelo i jeli oua tóga 
mladica pozua ? Mid piacom i javkanjem,
samo je mogla izgovoriti : ,,To je moj sin“ ! 
Kad je rnalo k sebi doála, pripovedala je 
okolo stojeöim, da ja táj ujezin sin i za svoje 
malosti nju n'kaia nikaj ne posluhuul, k 
slu/.bi boíjoj, k sv. izpovedi i priőesti, ili 
dóm íj uavaduo jutarnje, poldaánje i veőeruo 
poziravljenje angelsko mo iti, bilo ma je nes- 
nosno, u ákolu n je hotel hoditi i nikaj se 
vuő ti. Kad je narasel, vzeli su ga za soldata 
a 'rajti je bil od svoje malosti bezboiin, ue- 
posiJan i zloöest, zatim se nikaj neje vuéil, 
dosledno i nikaj znal, k tomu ua leoost pri- 
uő'ii, bilo mu je pri soldatih z!o. Njegovi 
pajdagi, koji su za mlala u gkoiu hodili i 
marljivo se uőili, postaii su kaproli i straí- 
meátri, a ou, koj se n kaj nije vuőil i nikaj 
zual, morál njim je opravu i cipele suaíiti. 
Ziradi svoje neposluán'8ti pako, dobil je 
viée krat ka-t'gu, dók mu se je cela solda- 
őija tak predarila, da je deseutiral. Síd se 
nije 8mel ua svetlo pokazati, nego se je po 
gum&h sim tam klataril, d »k je kak se ovde 
vidi, mei tolvajé dospel. Oikad je desertira/, 
nitko za njega nije zual, gde je l kaj se je 
s njim dogodilo, dók ga sad ua sauio svetu 
nőé, za njegovu bezboáQOit, nemaruost i zlo- 
őestoőu nije bo2aurtka jaka ruka dostigla.

Posle tog dogodjaja odredda je varme- 
gjija sve prilike, da se razbojoiki u gumi 
obkole i polove, kaj je i véinjeuo, tér su za 
svoja bezbo2na dela dobili svi zaslu2euu plaőu 
oa vegalih.

Hoditelji! p mtite ov istiniti dogodjaj i 
odliranjujte svoju decu tako, da im budu 
srdca plemenita, a to jedino m >gu postiéi u 
cirkvi i u gkoli.

KAJ JE NOVOCA?
Zrakoplov (balon).

Kapitan Reuard odkril je, kak iz Pa
risa óujcmo, ouu tajuu, kak se more zra
koplov (luftballon) po zraku ravuati, kam 
kurmauug hoőe. Táj balou ima őisto drugi 
motor (ravualo), kojim ga more ravuati a 
mogel bude za ovaku vuru 100 kilometerov 
leteti makar i proli vetru. To -budu stopram 
lepa vremana, kada buiemo nad Medjimurjem 
gori po zraku se voziii tér uagiui kopaőom 
v ljetu h rubci dől mahati mogli!

Urota.
Veő zdavnja nismo óuli od urotah, kak 

?e je to predi őulo iz Rjske i drugih orsa- 
gyv. Di anda i óva zioéestoca neprestane, ali 
za uaveke, uezaspi, pouovil ju je vu Rusőuku 
Dtkakvi Kistlov. Táj zlobujak, koj je zbok 
ptuevereuja peuez, sluibu zgubil, strelal je 
ua uegdaőnjtga svojega gospodara, bugir- 
skogu miuiutra NaőcViéa gestkrat iz rcvolvera 
tér ga i jako oiauil.. Zrot ovoga uroteuja je 
zgubijeuje gori spomeuute slu2be.

Sre en élovek.
Jedeu francuzki po9leuik imenora Ala- 

maélier oslobodil je oa síuiti jedu iga vtap- 
lajuőega se spisatelja. Alainacher áívei je 
jako siiomaáki vu P^rizu. Nezdavcja dobi 
sudbeuo pismo, vu koje.n mu 11 Amenke pi^u, 
da so ima javiti pred sudom, ar mu je pis- 
mozuauec i urcduik uoviaah immom Tamied 
koj je nezdavnjü vu A neriki vumrl, ostavil 
vés svoj i neteK vu vrednosti od 25 mili- 
juuov t'rankov. Ureduik Tamied najme p:is* 
krbel si je s Ino blago vu Ameriki, neirna-
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