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A z  ily bizottság áll a tisztviselő elnök
sége mellett egy helybeli kereskedő és egy 
termelőből, mely két utóbbi nevét a tél által! 
teljesített sorshúzás által lehetne megállapí
tani azon helybeli termelők és kereskedők 
névjegyzékéből, kik ezen czélból az elevátor 
irodánál előjegyezve vannak. Ez osztályozás 
ellen a félnek fellebbezési joga nincs, csak is a 
gabonája visszavételéhez van joga, mely ese
tek talán nem is igen fognak előfordulni. — 
Tehát X. megkapta a betárolási jegyet, 10 
mmázsa I a búzáról, melynek a tömegáruk 
szerint becsértéke 90 frtot tesz. — X-nek 
szabadságában áll az elevátor vezetőjét meg 
hízni azzal, hogy gabonáját a tőzsdei napi 
árak szerint a legelső alkalommal eladhassa, 
vagy pedig bizonyos határidőt tűz ki, melyen 
belül a gabonája feletti szabad rendelkezési 
jogát magának fentartja, mely határidő eltel
tével, vagy uj határidő hosszabitást kér, 
vagy ennek elmulasztása feljogosítja az ele
vátor vezetőjét a gabona eladására. — Ezek 
után veszi X. a betárolási jegyet é3 azt 
vagy eladja a kereskedőknek, kik az ily 
betárolási jegyek összevásárlása által nyer
nek tömegárukat, melyek már a vasút ud
varán épült vagy vágánynyal összekötött 
elevátorban szállításra készen állnak és 
osztályozva vannak, — vagy ha ezen eladás 
nem sikerült, vagy csak X. anyagi hátrá
nyával történhetett volna meg, akkor elmegy 
X. az elevátor székhelyén levő és egyik ha
zai nagy pénzintézet állal felállított előlege- 
zési fiókpénzlárhoz, mely X-nek betárolt 
gabonája becsértékének 70—8 0 ° . -át a 
betárolási jegy előmutatására legott előlegezi 
és a betárolási jegyre az előleget feljegyzi, 
Ezen előlegnek a kamata a költségekkel 
együtt f>*/#-nál több nem lehet. Ezek után 
X. a betárolási jegyet, mely már előleggel 
van megterhelve, helybeli kereskedőknek 
eladhatja, vagy az eladással az elevátor 
vezetőjét megbízhatja, vagy pedig az előle 
gezés ulán is kívánhatja, hogy a betárolt 
gabona még dispositiója alatt maradjon, 
mely kívánságát mindaddig teljesitik, amig 
a betárolási néhány krajczár költséget idő
ről-időre megtéríti és amig gabona árhullám 
zása miatti árkülömbségeket kamat és be
tárolási dijjat amég visszamaradt 20—30° 0 
becsár részlete fedezi. — Végre ha X azt 
kívánja, hogy betárolt búzáját az elevátor 
adja el, akkor a jegyei, melyre az előleget 
már felvette, az elevátor kezelőségénél le 
létbe helyezi, melyről kap egy elismervényt. 
Ez azonban a betárolt gabonát már nem 
helyeltesili, tehát arra sem előleg nem adatik, 
sem pedig el nem adható gabona helyett, 
sem pedig arra gabona a raktárból ki nem 
adatik, csak arra ad jogot a tulajdonosának, 
hogy vele az elevátor kezelősége leszámoljon.

Az előleg r>*/0-os kamatja pedig meg fog 
szűnni azon a napon, melyen X gabonája 
eladatott, a gabona átvétele idejéig járó ka
matot és tárolati dijat, a vevő fizeti. — A 
gabona csak a megfelelő mennyiségű eredeti 
betárolási jegy visszaadása mellett lesz az 
elevátorból kiadva, a gabona teljes ára pedig 
az átvételnél vevő által készpénzzel fizetendő 
az elevátornál.

Most tehát vonjuk le mindezekből X 
gabona kistermelő, valamint a kereskedő 
közös előnyeit is. X-nek előnye az, hogy 
1-szÖr, gabonáját a bét bármely napján ér
tékesítheti, nem kell a hetivásár napját 
várnia p. o. ha kedden megszorítják az adó 
vagy százalékért, nem kell várnia a héttőn 
tartandó hetivásárt és nem szorul az uzso- 
rázó kereskedőre, hanem lelpakolja szekerét, 
beállítja gabonáját az elevátorhoz és este 
már pénzzel -  és pedig jó pénzzel - állít 
haza, anélkül, hogy gabonáját az ő kényszer 
helyzetét ismerő kereskedőknek el kellett 
volna pocsékolnia, a szükségen segítve van 
és ez a tudat visszaadja a szegény ember 
családjának a lelki nyugodalmát és ezen 
nyugodalom szorgalmas munkára edzi és 
serkenti a szegény embert.

2 - or az árakra vonatkozó tájékozatlan
ságát nem tudják a kereskedők roszhiszemü 
elemei kiaknázni, mert hiába mondja X-nek 
a kereskedő, hogy gabonája 11. vagy III-ad 
rendű, ha már egyszer azt látja, hogy az 
urak beírták neki az I-ső osztályt.

3- szor. A mérleg, amelyet sokan a ke
reskedők közül nem tarlanak szigorú felü
gyelet alatt, — ezentúl nem károsítja a 
szegény emberi, mert az elevátoron úgy 
mérnek, mint a patikában, vagy is igen 
pontosan.

4- szer. Ugyanazt az árt kapja egy mé
termázsa gabonáért az 5 - 1 0  mmázsás kész 
léténél, mint kap az, akinek 2 —3 waggon 
rakománya van; végre 5 szőr, nem kell 
várnia a pénzre, ha esetleg előre nem lát
hatott nagy hetivásár volt és a kereskedők 
pénzkészleteinken felül vásároltak, mert a 
fiókpénzlárnokoknak előlegekre mindig van 
pénze elég. — A kereskedők előnyei pedig 
a következők lesznek u. m.;

1-ür: minden lótás futás nélkül veheti 
össze a gabonát az által, hogy a betárolási 
jegyeket magához váltja a betárolóktól s ha 
a jegyek az egynemű és osztályzatú gabo
nákból egy — vagy több vaggon rakományt 
kitesznek, mint tömegárukat adhatja el 
tovább, sokkal jobb pénzért mint az eddigi 
oszlályzatlan gabonákat.

2  szór: nem kell nekik magtárakat 
bérelni.

3-szor: nem kell az a temérdek nap 
számos a gabona rostálása, forgatása és (ö- 
mérésehez.

4 szer nem kell pénzét a zsákok soka
ságába, a mérlegek, rosták stb. stb. fektetni.

5 ör a mi a fő, a kereskedőnek nem 
kell az a nagy üzleti tőke, mint kellett ed
dig, mert ha oly betárolási jegyeket vesz 
meg, melyekre a betároló már előleget vett 
fel, akkor ő csak a diíferenliát egyenlíti ki 
az eladóval, tehát a gabona teljes értékének 
csak 15 —25* .-át fekteti be a kereskedésbe; 
a betároló által vett előleg ulán pedig csak 
az 5 ° a-ot fizeti meg a kiegyenlítésig. — Ha 
pedig előlegmentes betárolási jegyeket vesz 
meg, ezen gabonák teljes értékének is csak 
15 - 2 0  " .-át fekteti az üzletbe, mivel a 
tehermentes jegyekre ő is épp úgy megkapja 
az előleget, mint a termelő vagyis a becsér
ték 7 0 - 8 0 °  0 át és igy ezentúl még az a 
kiskereskedő is űzhet gabona-kereskedést, 
aki eddig csekély vagyona melleit ezt tenni 
nem volt képes, vagyis a szegény vidéki 
kisebb kereskedők fül lesznek szabadítva a 
nagy tőke monopóliuma alul é3 meg lesz

' nyitva számukra az ul a külföldig fogyasz
tóval való közvetlen érintkezésre

Tehát amidőn a szegény termelő jogos 
érdekeinek megóvásáról van szó, távolról 
sem czéloztatik a magyar kereskedők érde
keinek megsértése s csorbítása, hanem ellen
kezőleg a vidéki kereskedelem fejlesztése, 
nagygyá, egészségessé és megbízhatóvá tétele 
szándékollatik és csak az általános anyagi 
jólét alapfeltételeit kívánjuk mindenki által 
megismertetni vagyis, hogy tisztuljon a 
közgazdasági helyzet és szűnjön meg a 
kereskedelem terén a zavarosban való 
halászat. Eegyen solid a termelő, de legyen 
az a kereskedő is.

gxalajr Qttö
(Folyf. köv.j

!________________________

k C L A X F É L É h
— Képviselői köiut Fejér Mi klói, föld- 

miveléHŰgyi miniszteri államtitkár s a le- 
tenyei kerület országgyűlési képviselője, mint 
irtuk, május 25 én este érkezett kerületébe 
Eetenyére Zala Hgerszegről, a megye szék 
helyéről. Kíséretében vele utazott Svastits 
Benó Zalavárraegye szeretve tisztelt főispánja. 
Eetenyén ugyanaznap este 9 órakor a nagy- 
vendéglŐ termében a képviselő tisztele
tére fényes bankett volt, Újabb értesülés 
szerint: másnap (pünkösd hétfőn) Fejér 
Miklós számos választó kíséretében folytatta 
tovább körútját, melynek során ünnepélye
sen fogadták Polán, Becsehelyen, Tót-Szent- 
Mártonban. Alsó Dombomban, Alsó Vido- 
veczen, Szent Márián, Miháloveczen, 27-én 
pedig Eégrád varosát és Mura-Keresztur, 
Kollátszeg községeket látogatta meg. K ép
viselő ur az éjjeli fél 12  órai vonattal uta
zott el a fővárosba. Az elbucsuzás a kotto- 
rii vasúti állomásnál volt, hol a kerület
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Pojedini brojt koitajn 10 kr.

)binano te polag pogoilh« i fal 
raiunaju.

Gizdost.
.lednu slabost, ima őlovek, s kojom se 

nerodi kak dete, nego druítveni 2 ivot ucepi 
vu m'adenca, razvija vu muÉevnoj dobi ; 
a vu starosti postane navadom ; a to je : 
gizdost. Takovo je to svojstvo éloveka, 
kője znanost nemoie ubiti, nevolja nenioie 
iztrebiti a bogastvo, éast, ugled pák po- 
mnaíaju, Tko bi iekel, da ne e gizdav, 
takov bi bil ili iako bedasl ili áto je naj- 
verojatnije prekomereno gizdav.

Neima őloveka, koji nebi toj s’aboéi 
bil podvrien. Gizdav je vu enjak, drtfav- 
nik, bankir, umjetnik, vladar i siromak. 
Izreka Napoleona : „Francuzka bolje rne 
ne treba, nego meni Francuzko", kaj je 
dmgo nego gizdost, Dva bogca su vu Pa- 
rizu almofltvo prosilk pák je je jeden od 
njih od jednoga gospona dobil pol kraj- 
cara, pák kaj je naéinil a njim ? hitil ga je 
svojemu prijatelju i rekel j e : ja nesam 
takov bogec, da bi pol krajcara vzel.

Sixtus para rekel je fpanjolskomu 
ablegatu: tvoj gospodar bi ipák mogel 
lak poMen biti, da bi k meni takovoga 
abkgata poslal, koji ima bradu. Na öve 
reéi odgovori ablegat: — sveti otec, moj gos 
podar bi to sigurno napravil, da je zna), 
da vaőa svetlost po bradi meri mudrost i 
vrednost éloveka. Kaj je pokazal Sixtus ? 
gizdost. Vu syakom Cloveku je gizdost; ali

kak da svako drvo netira jednako, upravo 
tak nili vu gizdost se nepoka uje svakom 
cloveku jednako

Gizdost je zvunredna vipera, vu kojem 
se srcu nastam, takovo srce ie naveke vu 
verigo zakovano ; i moíe se reői, da je 
gizdav Clovek stranom saíaljenja vreden 
stranom pák odur javanja. Neki mudrijas, 
za kojega se skoro veó niti nezna. caru 
Karolu, kad ga je pohodil, niti stolca po- 
nudil, nego je rekel : Karol je soldatom 
cár, a ja mudroznancem. Cudno je da je 
ólovek najvise na ono gizdav, na kaj nebi 
mogel biti. lak Napóleon neje bil gizdav 
na svoj soldaéki talent, sreéne bője. nego 
zato, da je imel lepe, male, bele ruke.

.leden magjarski velikaS je vu svakom 
svoj ám gradu 365 oprave imel ; englezka 
kraljiea Klizabetha, dvakrat se je na den 
oblaéila, ali mivek vu novu opravu. Po 
smrti jednoga englezkoga velikaSa su na l̂i 
2 0 0 0  olcov.

Kak je skion svaki élovek na gizdost, 
vu tóm se najbolje pokaiuje, da bi svaki 
rád md drugom zapovedal. Filip, ápanjol- 
ski kralj, za kojega povest govori, da je 
jako slabe pameti bil, rekel je svojemu 
glasovitomu genera u Albi : vi bi zasluSili 
da bi vám ja na glavu stupil. Rak zakaj 
je to rekel ? valjda zato, da je vu boju 
nesreOen bil 1 Oh ne! nego zato, jer je 
brez dozvoljenja k njerau vu sobu stupil.

Gizdost je svojstvo celoga doveőanstva* 
kője se je s Evőm poóelo i pre lo je na 
sve ono, kaj od Eve iz’azi. Véé je i to giz- 
dóst, k«j od slaboóab, kője odavljeju giz
dost velikih ljudih, rado óitamo, misleéi : 
ako ili nemoíemo nasleduvati vu kreposti, 
bar ih nasledujmo vu slaboéab.Dopis iz Varazdina-

Zagorska ieljeznica.
OJ kada suio mi varaidinci tako sretui, 

da sino üprjeui áaljezniókom mreioin, tér pn 
tóin i stnpili vu savez s naprednijimi, narodi, 
pratimo pozorno i zuatizeljno svaki razvitak 
ovoga dobrotvorooga pouzeöa. Latina je ne* 
p bitna, da jc najveca zaslcga tóga ohvotvo- 
renja danaánjega hrv. slav, ministra Preuzv. 
g>spodina Imbra pl. Josipovicha.

Podto je óva Zeljezuica prometu predana 
i stupilr vu m. kr. dr/.avnu upravu, napre- 
duje orijaákim korakom. Tako n. pr. podiói 
óe se jói ove goiine na kolodvoru növi pa- 
vilont za putujuői svet, poáto se dosadanjl 
pokaza za premalemini. Mi pozornim okom 
pradimo rád i napredak ove íeljezoióke prugc, 
iák uas veseli, kad vidimo lepi red i pjezin 
/.mnaSui promet. Bilo je to aposobuih óinov- 
nika, koji slu2 bovahu na istoj pruii, nu medju 
svimi odlikujc »e sadanji uadinfcinir g. Jámbor 
áandor, koj je strog, ali veoma pravedan.



Mi demo i dopuAdenjem g . Drednika 
„Me<Jjimurju« aloti viée dopisa o toj fceljez* 
uici, pák itoga sa o?aj pút molimo, da nam 
öve redke fii renjeni list uvrati.

Tornai u
Lackovid Tomaa 
Vélik mudrija*.
Lepő nam poje 
Peamioe svoje.

Speval je pesrau 
Vu „Medjimurcu*
Svojemu bratu 
Poljodelaveu

Dobro je zuati 
Verzuíe akad,
Jer nam to gödi 
V nuternjoj grudi.

Tomalu pár a 
Néma ga nada 
Zemlja Magjarska,
Niti florvatika.

Med muti redki,
Ali s tim on veksi.
Budi mu dika 
Od naa velika !

Tőinek naé dragi !
Marljivo rádi,
Bog te uzdröi 
Ha svimi muti!

H l c o m p o n o v a l  :

KOKOT.

KAJ JE NOVOGA?

Kobilice
Laui bil je posel s kobilicami vu oko- 

liei BudaptfJta a letos uemreju se jih repíti 
vu Hzegedinu. Toliko jih je tu, da §e setvam 
i povrtelju vu uajvekftij meri groze. Pogla 
varstvo odredilo je veliki lov i hajsu na öve 
grie neprijatelje; 1 0 0 0  ludstva tude je i 
lövi. Vele novine, da grabe za nje priprav- 
Ijene, kője zadrAavaju 188 hektoliterov, vei' 
su sve puné a jós je toliko tóga smrada, da 
Ke nőve grabe kopati moraju. Cudnóvite su 
to 2 ivine i joj si ga okolici, gde se öve 
izroje.

Nádi suseüt
Prvoga o. m. su naái susedi stájered ne- 

kakvu svedanost obdrZali vu PoLtraui. Drugi 
den jutro ob 7 vuri, is Magjarskoga do- 
avái leljeznirki vlak su nekakvi vitézi s 

Uonci, raetlami, iopatami i drugimi takvimi 
istvari dekali, pák kad je vlak iz Polstrau 
odiftel, poleli su naSi susedi Itajarci zarutfiti, 
kridati i furkati, da poka/.eju avoju Ijubav 
proti magjarom. Tak nam putoiUi pripove- 
daju, koji su na istim vlaku bili. Mi se 
ovim rauAikaáom lepő zahvalimo, da sn nam 
priliku dali spoznati, kak duti srce naflih su- 
sedah prarna nam, i da znamn, ca ona 

i Ijubav, koju kageju prama nam, nije iatinita. 
1 lobro je i to znati !

Strajka.

Strajkam nije niti kraja niti konca ; 
koma) se vu jednom varoíu dovrfli, voe se 
podme vu drugom. Najviée odlikuju se vu 
strajki pekovski mefltri. Ovi dogovorili su se 
nezdavnja i vu Zagrebu, da nede za dovez- 
dasnju plaru dclati. Ali zagrebadki inajstori 

1 su kuuátoí; oni su se dogovorili, da nedaju 
ni pikule vido, nego si dopelaju det.:de íz 

] Stajera Zelni smo znati, kak hude ta ápe- 
kolacija izpala jeduim j drugim.

veékrat viée let moraju dekati vu ro$tu, dók 
se na njih smrtna osuda izvrSi. Narod Gréki 
fanti se nad takvim dlovekom, koj se na ha* 
harsku sluíbu da. Zato uemreju doniti hahara 
i prisiljeni su vzeti zloőiuca, komu kaAtigu 
odproste tér ga za hahara postave- Ovaj sta- 
nuje na brodu vn tfeleznoj kerletki i ovak 
ga voze pod velikom pazkora i átrágom da 
ga narod nebi vmoril. Vezda imaju Ronkis 
zvauoga zlodinca zn hahara, kojega su samo 
tak dobili, da su njegovu smrtnu osudu obrnuli 
na dosmrtni reált.

Orsaiko spravis* e.

Vu orsackom spraviáóu rezpravljala se 
je zadnje vreme jako osebujua stvar. To je 
pravo pripadnosti domovinske. Joá pod Tisza 
Kálmánom bil je najme napravljen zakón, 
da svaki magjarski domorodec izgubi pravo 
na pripadnost domovinsku onda, ako 1 0  let 
izvan domovine 2 ivi, tér se pri dotidnoj ob- 
lasti neprijavi, da £eli podanik magjarski 
biti. Vele, da su s ovim zakonoiu hoteli 
Koáuth l̂ ĵoda reáiti prava pripadnosti do- 
movinske, budud nede pripoznati austrijau- 
skoga cesara za magjarskoga kralja. Narodna 
stranka hotela je táj zakón modiíicirati i 
tak urediti, da se izkludeuje iz domovinsko- 
ga prava nebi na Koiuth LrjoSa protezalo. 
Glavna debata bila je 30-ga majuáa, gde je 
velika veéina giasovala proti modilikaciji gori 
spomenutoga zakona nadleínosti. Po tóm 
uiida zgubil je KoSath Lajos pravo pripad- 
u ős ti k magjarskoj domoviui, 8 drugimi red- 
mi : „Prestal je biti domorodec magjarski*-Nekoje műdre izreke.

(Oalje.)

111 .
Bubinki.

Ved smo pisaii jedenkrat, da su se vu 
Budapefltu med deoora bubinki pojavlli tér 
da au zbok njih nekoie ékole na duie vre- 
mena rapreti morál1. Vezda se ûje, da po 
izvestju okruftnih doktorov bubinki sve se 
dalje élre i da je vu njih ved vise dece po 
mrlo To je dedinski beteg, koj se vu istini 
rado jako Siri, osobito, ako ju uemarnost ro- 
ditelov pomaie. Pazimo na derű a vu prvom 
slodaju taki zovimo doktora.

Grob orijaiov.

Vuogo se pripoveda i pi$e od orijaáov, 
koji su negda na svetu vu velikom broju 
2 iveli. Nezdavnja nado^li su blizu ruskoga 
sela Kakas zvanoga pri nekakvom kopanju na 
jedeu grob, vu kojem lehaló je vuogo őri- 
jaakih kostih. Lubanje ovde uajdjenih mit ve 
rov izvanredno su velike a imaju vu promeru 
36 cm. Rabra njihova duga su 108 cm. 
Neverojatuo se to vidi, na ved se je viie 
tóga na spodobni nádin vu zemlji uaálo.

Velika nesreda na .̂eljeznici.
Po nepazlivosti ieleznidkoga persouala 

pripetila se je vu B. Csaba na tro)ake v 
uodi vu najvek^oj kmici velika nesrei a. .leden 
vlak. koj je vozil preko 400 varoíkih sta 
uovuikov na trojaéki izlet. trkuul se je vu 
B. Csaba • jeduim tam stojecim vlakom i 
to takovom silóm, da se je viáe vagonov 
xdrobilo, 4 iloveka na mesto mrtra ostala a 
preko 100 njih te2ko izraojeni bili. Polojtaj 
nesrednikov bil je straden, s trimi lampicami 
poblrali su mrtve i raojene iz ru. êviuah vlak a 
po velikoj kmici, dók je iz Hudapeftta po
mol doila.

Zena razbojnica.
Mlekaiica Tóth zvana illa je oviit danah 

iz tiudapeSta prama domu vu Rákos Palota 
hnajuda pri sebi vekén 3umu penez. Putem 
pridruí.ila joj se je Bort'ik Marija skitalica, 
koja ju zastavi tér od nje penezc zaifl.’e. 
Bnduó mlekarica nije hotela dati peneze, 
sko< i na nju Boriik, hiti ju na zemlju tér 
joj peneze do krajeera vzeme. Ali Boriik 
poznata je skitalica i redarstvo taki ju je 
vlovila i jo.é peneze pri njoj naila.

Major Paníca.
Po tovaui ditatelji budu se jóé zraisiili 

ua ouu urotu vu Sofiji, koju je Major Pa 
uica proti í  vlenju bugarskoga kneza Koburg 
Ferdinanda pripravd bil. Urotniki su polov- 
l'eni skupa sa svojiin vodjom Panicom. Vlada 
bugarska pokazala je, da se ne plafti ruskih 
spletkah, ar je urotnike no zakonu strogo od- 
sud la ua zaBlu ênu kaétigu i samoga Panicu 
na smrt. On ima biti streljen, kaj je s jed- 
nim avojim ('inom nedvojbena za9ln2 il

Vtopljeni ljuüi
Na naSem Dunavu opet se je nezdavnja 

velika nesreda pripetila. Dőli pri Paniovi 
vtonul je jeien brod, na kojem bilo je vBe 
ljudih. Ham brodski kapitan i kuriter maéine 
oslobodili su se na dudnoviti nádin a drugi 
putniki potopili su se svi do jednoga. Zrok 
ovoga vtonenja nahadja se vu nemarnosti i 
nepazlivosti dotidnoga kapitana.

Gde néma hahara.
Vu Grdkoj neima sluíbenoga orsadkoga 

hahara, zato tam na smrt odsudjeui zlodinci

Jednoó se je pruski generál Wrange 
na pijacu vu Frankíurtu spominal aa nekim 
ondeflnjim fabrikantom. Jedau prosti Oovek 
proáavéi mimonjdi, zdigne kapu z glave pred 
generálom, t >vaj ogledavái se, zdigne «voj skr- 
Ijak i duboko uaklonivái se, odzdravi tomu do- 
veku. — Fabrikant zapita generala ; „Zakaj 
se vafta Kxcellencija tak duboko uaklanja 
jednomu prostomu doveku* ¥ General mu od- 
govori : „Mcni bi tál bilo, da ov prosti dlo- 
vek bolje poáteno zna, nego ja — a k tomu 

(dovek vu isto vreme i sam sebe postuje, kada 
poátuje drugoga — konaino, nekoga pozdra- 
viti je uljudnost: ali odzdraviti je ved, prije 
pri pozdravljeuomu düí>no8t .w — Gizdavi 
fabrikans si je geueralov odgovor zapametil.

IV*

Udenici Sokratesovi razljutili su se ua 
nekog Atenianca, koj na ulici inirnn Sokrai 
tesa prolazedi i od njega pozdravljen budud- 
ntje odzdravi), nego je samo otiiel, kak da 
pozdrav niti nebi dúl.

Kad bi anda udenici Sokratesovi, koji 
su vu nj ego vöm dru .̂tvu se detali zadeli 
mrmlati, véli im Sikrates : „Kaj se ljutite 
8ad ovde? — Jeli sam mozbit ja kriv, da ov 
dovek nezna poéteno ? *

V.

.ledan udenik upita Diogcneéa : kakovim 
bi se uadinom mogel najbolje fantiti nad 
svojemi neptijatelji ? Diogenes odgovori : 
„Budi pontén dovek i vladaj se dobro! 
jerbo /dóba i nenavidnost najbolje módi i na 
srdcu gríze neprijatelje naAe, kada mi imamo 
poéten glas i dobro s« vladamo.M

MoUay.



N e k a j z a  k r a te k
Hi*a s pohittvono.

1 .

Jofef Stajblin, m’ad i pristojan éovek, 
doíel je vu váráé, gde bi morál polofiti 
egfamena. Nehoteé sfanuvati vu oMariji 
odluŐil je, dn hí yoiée kvartira, vu kojoj
privatnoj hifi.

L>rugi dau ifiéi je po vulicah vara a, 
i zgledal je na jednoj bili cedulju s ovim 
napiflom: „Ovdi se iz arende daje jedna 
bi2 ica s pohitftvom vu dmgcj kondinaciji, 
obioki za gledati na dvoriéée.* Jofef se 
odpnivi vu dtugu kondinaciju, tér zapita 
na ganjku Hedeóu gospu : Jeli se ovdi daje 
iz arende jedna nobiea ?

Je, je, dragi gosponek, naj dosto]u 
samo bli/.e ; vidiju ono tam im je ta 
Skatulica.

Doista, hi/ica je mala i osamljena, ali 
se budem vu njoj bar mirno mogel pri- 
pravljati za egtfamen. A kuj je cena 
bifri ?

Ja! znaju dragi gonponek, dók je moj 
pokojni jofi /.ivei —  kajti znaju, ja nem 
jim vdovica, a moj pokojni je bil najpivo 
kaptolonHki jagar, za lem banove kobile 
trumbentaá, a pred .smitjum jim je puhái 
fiipa vu feleznofikerlukoviCevoj bandi, köjál 
je najrajfii poleg kajzerbirta rada maáérala ; 
— kajti. —

„Kaj je Crna hifiéi 1“ zavikne >tajblin.
Cu.u naj lak nekriőiju, cm ninam 

gluba. Anda oni pitaju kaj bilién kofita ?
Je ! anda !
Pred peldesetimi leírni kofilala je 

lakva liiZca forint sajna na mesec, kajti , 
znaju onda su bili kvartéri faíe#i neg denen ; 
ali od gda su poéeli bogataéi velike i vi 
soké hite zidati, poskupelo je vse na svőlu ; 
medtemt, ga jib bude vre nafi polieajpan- 
dur vputil, kam naj idu. Cuju, kaj velijn 
na laj ogenj, kaj se je negdi v nekakvem 
tejatru pripetil ? coveka vse skrapi grab- 
ljeju, to je nesreca, velika nesreía ! vno- 
gomu Coveku je ondek du$a zgorela, ka,ti 
znaju................

Jofef si zalekne h rukami vulia.
„Cuju, kaj jim jc za boga ? kajti 

zn — •
— Koga vraga tobko blebeéete, kaj to 

vse na mene spada, ved me vuha boiijti 
od vafiega blebetenja !

Vulia jib boliju ? () zato jim ja mám 
vraétvo povem : naj stuéeju v jeJnom 
mu2 aru kafre i papiike nkupa, pák naj 
s lem idejű gda bude mladi mesec na kri- 
funje, kajti znaju —

Kaj je róna hifid ?

Taki, laki bulu slu2eni. Hndu dali 
na mente deset ranjSkov srebra ; za kavu 
bum raéunala ‘nlickti po 10  krajcari i to 
prez kiíHina, hoéeju pák jesli killina s ka- 
vum, onda budu p’aiili 13 krajcarov; 
éifine i oprnui hí budu saini znnfili, ar ja 
foga od 50 krajcarov na mesec niti v 
ruke prijeti neéem : s< puna ja m jmam, 
kajti —

A kakovo je ono prek slanje s veii- 
kimi obioki ?

Ha, tani jim je na kvantum jeden 
tislar; koj medtcmtoga za vse goricne 
gazde klopotce dela, ima jmi jedno 15 
detiíov, sami vredni deéki Jeden od njih 
botéi je rnoju kéer, moju malu I Hindién 
ienili ; éujti, bas jim je denes 35 Ijct staia



őrségi lakosok elleni kielégítési végrehajtási 
ügyében 138 fit tőke, ennek 1877. január 
hó 15 ik napjától jéró 6 */o 0R kamatai, 5 
írt 97 kr. végrehajtás kérelmi 8 fit 65 kr. 
előbbi, s ezúttal 5 f t 65 krbau megállapított 
költségek behajtása czéljából a már törlesz 
tett 150 frt beszámítása mellett a nkanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbirtEág) te
rületén fekvő Dmnásinecz község 34. sz tjkr- 
bon A I 1. 2 . 3. 6 . 9. 10. sor 46. 47. 
276 850 2109. 2177. hrsz. ingatlanok 919 
fit bei sárban, továbbá az u. a. t j k v ben A f .  
1 sor 1433 hisz. ingatlan 15 frt, végül a 
domásineczi 419 Fztjkvben 1 653 hrsz. in
gatlan 48 írt becsárban Domásineczen a köz 
ségi biró lakásán 1890 évi június hö 27-én d.

e. 10 órakor megtartandó nyilvános árveré
sen elfognak adatni.

Kikiáltás1 ár a fenntebb kitett becsár.
Ái ver ezni kívánók tartoznak a becsár 

10  százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban h kiküldött kezéhez letenni. Vevó 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
séin számítandó 8 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat u. 
atfó! 60 nap alatt minden egyes részlet 
után az árverés napjától számított 6 */fc“os 
kamatokkal együtt az á vetési leltét* lekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
1 üzeni. Ezen hirdetmény kibocsátásával egy

idejűleg megállapított áivetési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi ősz- 
tályánál és Damásinccz község elöljáróságánál 
megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint telekönyvi hatóság. 
Perlakon, 1890. május 12-é'i. 612.

229 szám 1890.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó «z 1881 évi EX. t. ez. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbi- 
róság 1633 számú végzése által Nemesvidi takarékpénztár javára 
Sebestyén Igná«z és Maitinecz Jakab perlaki lakotok ellen 300 
frt tőke, ennek 1890. évi szepib. hó 8 -ik napjától számítandó 
6 százalékos kamatai és eddig Ö3sze en 51 fit 9 ) kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítés végrehajtás alkalmával 
biióil8g lefoglalt és 685 fitra becsült lovak, szarvasma.hAk és 
gazdasági egyébb eszközökből álló ingóságok nyilvános árvetés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1388 1890 sz. kiküldést rendelő vég
zés folytán a helyszínén vagyis Perlakon leendő' eszközlésére 
1890. év juiiin* lió  1 3 - ik nap jának <1 ii 3  órája
hatáiidóül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjfgyzéssél hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, 8z 1881 évi EX. t. ez 107. § a  értelmében a leg 
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételár az 18 81. évi. EX. t. 
ez 108. § áhan megáliapitott feltételek sz^riut lesz kiíi'.otciidő.

Kelt Perlakon 1890- k évi május hó 2 0 - k najáu
615 SOHAR KÁLMÁN, kir. bir végrehajtó.

körülbelül húszezer raktárban elárusítva levő és minden  
liinőhl) szernek elösmerl

ismét olcsóbb lett.

Nyomatott Fischel Fulöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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