
Mezőgazdaságunk és galtonnke- reskodelműnk érdekében.
(Vége.)

A hazai elevátoros raktárak felállítása 
ügyében az utóbbi időben igen élénk moz
galom indult meg az országos gazdasági 
egyesület kebelében gróf DessewíTy Aurél és 
gróf Széchenyi Imre urak vezérlete alatt. — 
Ez ügyben az országos gazdasági egyesület 
f évi márczius 2 l-én tartótt egy előérle- 
kezlelet, melyre Széchenyi Imre gróf állal, 
Nyilassy Lajos kis-czelli állomásfőnökkel 
rgyűlt távirati utón lettünk meghiva, miután 
a közgazdesági ügyek iránti meleg érdeklő
déseink állal indíttatva a mintacsarnokok és 
a közraktárak eszméjével már korábban is 
foglalkoztunk. — Az előérlekezlel tárgyalás 
alá velle a mintacsarnokok és a közraktárak 
ügyét. — A mintacsarnokok ügyét minden 
nehézség nélkül tárgyalta, mely abból áll, 
hogy a vasúti hálózatban góczponlokat 
képező oly elágazási állomások csarnokaiban, 
(Perron) hol egyúttal étkezés miatt a vona 
toknak hosszabb tartózkodási ideje is van, 
a közönség által könnyen hozzáférhető he 
lyen egy minlacaarnck legyen felállítva, hová 
a vidék termelői terményeikből különféle 
mintákat állít halnak ki. — Ezek a kisebb 
vidéki csarnokok, a budapesti kereskedelmi 
csarnokhoz hasonló természettel bírnának, 
csakhogy a mig a budapesti az egész ország
— addig a többi az egyes vidékek ter
ményeit állítaná ki közszemlére. Az 
egyes kiállított mintákra czimczédu'ák alkal
maztatnának, melyeken tel lenne tünletveaz 
eladó neve, lakhelye, a készlet mennyisége, 
ára végre a kiállítótt minta ára — A kö
zönség a vonalok tartózkodása alatt megte
kinthetné a minlacsarnokokal, tájékozhatná 
magát az bánt, hogy az állomási környező 
vidék mily mezei, kerli, erdei, hegyi termé
nyek és egyéb ipiri termékekkel bir. — A 
kiállítótt mintákat az utas meg is vehetné 
a mintára ragasztott cz'm-czédulán feltün
tetett árért, a termelőknek pedig lehe
tőleg n gyohh készletet kellene a minlákból 
a csarnok rendelkezésére hocsájlani, hogy 
az eselleg eladott mintákat újakkal lehessen 
pótolni. — Ezen csarnokot egy vasúti al
kalmazott kezelhetné, s ha a termelő min
tái már elfogytak, vagy már fogyatékán van 
nak, a felet értesíteni kellene, hogy küldjön 
új készletei, s neki a mintáiért bevett pénzt 
a jutalék levonása után meg lehetne küldeni.
— F.zen intézkedés állal megismerné a 
fogyasztó közönség a magyar termelőket és 
válogathatna terményeikben, de viszont a 
lermelő sem lenne kénytelen a fogyasztók 
iránti tájékozatlansága selét rejtőkében sin- 
lődni, s miután egy-egy ily mintacsarnok 
berendezése 2— 300 írtnál többet nem igé
nyel, ezt a megyei gazdasági egyesületek 
saját házi pénztáraikból is fedezhetnék.

A második, vagy is a közraktárak ügye 
sokkal több és látszólagos nehézségei gür 
ditett az értekezlet elé, mivel a kereskedelmi 
törvény 435. §-a akként rendelkezik, hogy 
♦ közraktárakat úgy egyesek, mint társaságok 
nyithatnak: kötelesek azonban ebbeli szán 
dékukat a czégbejegyzésre nézve illetékes 
törvényszéknél bejelenteni, s legalább fél ! 
millió forintnyi tényleges alaptőkéi kimutatni. 
Az alaptőke a jelen czimben kijelölt ügyle
teken kívül másra nem fordítható.* Ezt pe
dig teljesen lehetetlen lelt volna összehozni 
a vidéken, tehát az értekezlet elhatározta, 
hogy kérelmezni fogja a miniszter urnái, 
hogy a kereskedelmi törvény 435. $-a tör
vényhatóságikig legyen megváltoztatva, mely
nek megtörténte után ineg fog szűnni az 
akadály, mely a vidéki közraktárak felállit- 
hatását gátolja. — Másnap, márczius 22 én 
volt a vidéki árucsarnokok és a közraklárak 
érdekében a miniszteri lanácskozmány, me
lyen kereskedelemügyi miniszter Haross Gá
bor úr < > Nagyméltósága elnökölt. Az 

| elnöklő miniszter ur felolvastatta az orszá
gos gazdasági egyesület kérvényéi, ezután 
pedig a kereskedelmi kamara és a buda
pesti gőzmalmok szövetkezete elnökségek vé
leményen jelentéseit, végre a Szt.-Pélervárolt 
székelő oszt rák-magyar nagy-követség jelen 
lését, melyben az, az Oroszország vasútál
lomásain felállítva levő elevátoros közrak
tárakat és azok kezelését ismerteti. -  Ezek 
után az elnöklő miniszter áttért a gazdasági 
egyesület kérvényének tárgyalására, a tár
gyalás folyamán — a jelenvoltak legnagyobb 
Örömére és megnyugvására — az idézett 
törvény szakaszait az ő jogbölcseségének 
sugarai által a kellő megvilágításba helyezve 

lakként magyarázta, hogy a kereskedelmi 
törvény 435. ij-át sarkaiból kifordítani sem 
a jog nem engedi, sem pedig a tervbe vett 
vidéki közraktárakra nézve a szükség nem 
kívánja Mert amidőn a törvény alkotva leli, 
akkor a vidéki közraklárak hálózatának lé
tesítéséről még szó sem volt, a törvény tehát 
csak oly természettel biró közraktárak hely 
zele és viszonyaival számolt mint p o. a 
budapesti, s miután ez a törvényszabta 
fél millió forintnyi tényleges alaptőkét ki is 
mulatta és ugyancsak az idézett törvény 
431) 442 ai értelmében zálogjegyekkel
(warrant) dolgozik ; további ily irányú míí- 
ködéiének oltalma és korlátozása miatt a 
törvényszabta kölelezettségeivel szemben kell, 
hogy az idézett törvény szakaszai teljes ép
ségükben hagyassanak meg - -  Másrészben 
pedig miután a tervbe vett vidéki közrak 
tárak zálogjegyekkel (warrant) nem dolgoz
nak, hanem a betárolt gabonákról c ak be
tárolási jegyekei adnak ki, melyekre az 
előlegeket nem maga a közraktár, hanem 
valamely hazai pénzintézet lióktelepe adja, 
ennélfogva ezek működése az idézett tör
vény szakaszainak határozmánya keretén 
kívül esvén, ezek fejlesztése és oltalmára 
uj hazai törvények alkotása vál szükségessé.

S igy az ez idő szerint már létező keres
kedelmi törvény nem képez akadályt arra, 
hogy a tervezett vidéki közraktárak felállit- 
halók legyenek, melyek által az ország kis
termelői százezreinek és a kereskedők 
érdekei előmozdítása czéloztatik. — Továbbá 
azon nézetének adóit kifejezést, hogy szer
vezzen az országos egyesület egy végrehajtó 
bizottságot, melynek az legyen a feladata, 
hogy a vidéki elevátoros közraktárak ügyét 
minden irányban behatóan tanulmányozva, 
egy javaslatot terjesszen elő a minisztérium
nak. — Végül kijelentette, hogy a minden 
irányban nyilvánuló közérdek előmozdítására 
való tekinleltel számíthat az egyesület az 
ő erkölcsi és anyagi támogatására és a 
mennyiben a közlekedés és az állomási 
szolgálat érdekeivel nem ellenkeznék, az ele
vátoros közraktárak számára területet ad 
a pályaudvarokon és azt a vasuli személy
zet állal kezelteti, egyúttal pedig 400 frtot 
bocsátott a nemes miniszter az egyesület 
rendelkezésére az ezen ügyben eselleg szük
ségesnek mutatkozó tanulmányi utak költ
ségei fedezésére. Mintacsarnokok felállítását 
már eddig is több állomásra engedélyezte 

lés engedélyezi ezentúl is a hol a szükség 
kívánja és a szolgálattal nem ellenkezik.

Az itt előadottakból most már mindenki 
láthatja, hogy mily stádiumban van a föld - 
növeléssel foglalkozó nép anyagi helyzete 
javítását és a hazai kereskedelem fokozását 
czélzó mintacsarnok és az elevátoros köz 
raktárak ügye.

Az országos gazdasági egyesület, a 
szakminiszter és a közgazdasági ügyek iránt 
érdeklődő egyesek eddig megtelték a mit 
tehettek, most már a vidéki gazdasági egye
sületeken van a 9or, ők lépjemk a haladás 
kibontott zászlójával a cselekvés mezejére. 
Igyekezzenek a nemzet vagyonosabb elemeit, 
különösen pedig a magas aristokratiát és a 
főpapságot az ügy részére megnyerni, mi
vel a fervbe veti eleváforos raklárakat a 
közönségnek saját pénzéből kell felállittal- 
nia a kormány fámogatlafása és feliigyel- 
letése mellett.

Miklós Ödön mérnök ur, aki annak 
idején a budapesti nagy elevátort építette, 
oda nyilatkozott, hogy egy ily 1 0 0  1 2 0
waggonos vidéki elevátort 15000 frtból fel 
tudna állítani, tehát legczélszerübb lenne, 
ha mindazon vidékek, melyek egy-egy ele
vátort kívánnak felállítani, a 15000 frlnak 
megfelelő 300 darab egyenkint 50 forint 
értékű részvényt bocsájtanak ki. Az egyes 
részvények ára alacsonysága miatt a köz
népnek is módjában állana részvényt je
gyezni, vagy pedig minden község is jegyez
hetne néhányat a községi vagyonból s ha 
igy a tőke már biztosítva lenne, lépéseket 
kellene tenni az országos végrehajtó bizott
ság ul án a minisztériumnál az elevátor 
építtetése miatt.

íftalar fitté.





( J r e lo i ik *  p lau rn n  :
•U rai utjao, frateríka lii*a, Iftro 
a s  ktaU fM eU i. —  9 urednikom 
Módi j# iraki dán govoriti med 
11 i 11 rurom. — 8re poliljke 
•AaU m aadrftaja norinah, nai 
M polÜUjtt na ima M a rg lta l  
J o £ « m  aradnika vu Óakovoo.

Oprava i cistocii.
iNavuki za doeu, koji ru i za nekojo rodilelje 
potrebni).

Oprava, koja telő naác pokriva, ne- 
roveksava naiu vrédnost, ali je vendar is- 
tinitost., da noánja, vu kojO) se mi poka 
Zemo, prigovore najde, ako je starinska. 
Zato moramo paziti, da vu növi opravi 
i vu novih nofinjali niti smo prvi, niti 
zadnji

Sim spada takaj snaga. Obraz i ruke 
morajt! biti umivene i novti obiezani, ne 
pako obgrizeni. Lasi moraju biti pofé cni 
i tak odrezani, da prek obraza dole ne- 
visiju

ákornje i drugi obutelji, na kuliko 
vreme dopuSéa, moraju biti vsigdar ze- 
sna eni i oprave pokefine. Na ki alkom, 
kak naáa c ed nőst vsem, koji nas poznaju, 
mura se ocituvati, ravno tak mora se sna
ga vu vseh atvarih videti dati, ar óva je 
potrebna lastjvitost pristojnosti i zajedno 
slnZí k zdravpi. Vu islom siromastvu mo
re bili snagH.

Pravo ono, kaj telő intse éini ogrutno, 
>kodi takaj njegoiomu zdravjti ()d pofa 
zasmradjeno plat.no zrokuje zajedno gus- 
foéu krvi i gnjiloíu ; a éisto i friAko rubje 
veseli óéi, pofriMuje i okrepi telő.

Ravno ona hladna voda, koja na^u 
glavu óisti, objaéuje takaj naíle Zilice i

prebudjuje moéi naáe Zivljenja. Ravno on 
zaprti i gnjili zrak biZni, koj nam zW.estu 
éut zavda, zasinradi pluéa i nje oslabi 
Ravno ona sk«b, ko,a zubi na e Cilii bele 
i zrak nam < isti, oh tiva vusta od gnjiloóe 
i od otekov vustih.

Céli popi^ki betegov josu skupzhrani, 
kojeli nesnaga töla jft bila. Prati se treba 
anda viöekrat, vlastito v letu ; viíekrat, 
ptiáéati növi zrak vu liiáu ; prah pomesti, 
kojega drugaő po dihanju ólovek vu se 
vlet’e ; pro* razloga jesti i piti predi, kak 
hi élő Vek videl, je li jelo éisto i zdravo. 
Nije zdravo.

.leden stari Medjimiirec.Nekoje műdre izreke.
(Dalje.)

IX .

Po kriZu razumevaju se svekolike 
siiprotivéine, kője Ijudi ua avetu podnaáati 
moraju, ali netrpljivo jodnaáaju. Zato je 
grőki zakonodavac Solon obiíaval reéi : 
da svi ljudi svojo kriZc na hrptu nanose, 
pák da im se onda dopusti izabrati kojega 
drugoga, kojega tko ltoée, jer svaki jedno 
ga imáti mora ; ljudi bi opet. svaki svo- 
jega vzel, na kojega je ver privuéen : po

őemu on dade razumeti, da mi ona; koja 
trpimo, nedríimo za nepodnosljivu gor- 
kost, — Rela fl-gi magjarski írralj obi- 
caval je reéi : treba je vi*e Bogu lahva- 
ljivati na nesreéi, nego na sreéi, jer ne- 
sre< a ponizuje éoveka a sreóa ga pooholi. 
Nadalje 7nal je reéi : nitko nemo^e u2 i* 
vati pravo dobro, izvan onoga, koj je pre- 
trpel zlo, í da Covek nemo^e prije ceniti 
zdravlje, dók nije betegen. Jedan dvor- 
janik ovoga kralja potuái mu se, da kaj 
goder zapoéme, nikaj mu net'e za rukom 
izpasti ; kralj mu odgovori : Disce páti et 
humana eontemnere ; po liorvafski ; uéi ie 
írpiti i svetovna poteptavati.

X.

Xenokrates, sedeéi vu druítva ljudili, 
koji su larmajué psovali i zlo govorili, 
bude od ujih jednoga upitan, zakaj je on 
sam tiho i nikaj negovori ; dórim se svi 
ostali o strakojakih stvarih prepiru, odgo
vori m u : „ Jerbo sam se za govorenje 
véé viSe pút. kajal, a za mu anje nikada*.

XI.
Krvolok Hiero pirul je mudroxnanca 

Simonidesa: kaj je i kako? je Bog ; Simo* 
nides si zaprosi jedan dán za promiálanje. 
Prolii su i tri dani, da Simonides nedaje 
Ilieru nikakovog odgovora. Hiero polalje 
po njega, ali Simonides zaprosi joS dva



dana za promislanje. Hiero zaéudjen, kaj 
stvar ovak zavla< i zapita ga, zakaj mu 
véé jedan krat neda odgovor i nepove kaj 
je Bog? Simonides odgovori: „Zato, jer 
éim duíe promiélavam, kaj i kakov je 
Bog, tim mi stvar postaje sve temneáa 1 
nedokuéiva*

<$m. g o lla y .

Z A B A V A .M a la sala-
Gospon N. N. bil je ákolnik vu nekom 

medjimurskem selu te je imái uavadu deci 
doviknuti — ako je kaj srdit bil : — „Ce- 

. kajte ! < ekajte ) Ja vas ver racunati navéira4‘ ! 
I jer je isti gospon ékolnik izbdja bil jeden 
od najboljih racuniátov, kojemu je glas na da 
ieko i el, stoga su ga »vi njegovi poznanci 
i domaCi gospon plebanuá f prvim raéuniátom 
medjimurskiin* nazivali.

Jedan krat mu je táj titulus skoro vu 
pogibelj doáel za zgubiti ga. Gospodin ple- 
banus i selski birov su jednoé pohodili ákolu, 
za da vide napredak dece. — Gospou ákol- 
uik je tóm prigndom izpitival, sad jedooga, 
sad drogoga. Jedan mali, zairusani, v zad- 
njoj klupi sedeöi „Rokek“ se najedankrat 
zdigue i zaprosi gospona skoloika, jeli bi 
mu dopustil jedno pitanje staviti ?

„iSamo pitaj Rokek kaj hoéeá* — vei 
gospou ákolnik. — „Ti znsá dobro, da sem 
vám ja dapaée svem naloÉ 1, ako koj nebi 
k«j razmel, da popita, jer koj pita, nefali.*

Rokek sad poénné • ^Moji japa«. — véli 
mali „su sada tri krat tuliko stari, kuliko ja. 
Jeli bude kada vreme doálo, da budu moji 
japa samo dvakrat tuliko stari, kak ja< ?

„To nije nikakovo pitanje* J odgovori 
gospou ákolnik. — „To je bsdastoéa. —  
Da bi to bilo moguée, tak bi morala vura 
ftvlenja tvejega jape stati, a tvoja naprvo 
iti.a

»Pak ipák je moguóe" ! tvrdi tvrdokorno 
mali Rokek.

„Műd bedaéec* ! podvikne mu gospon 
ákolnik, „to je proti zdravomu razumu* i 
da nije bil gospon plebanus s birovom vu 
ákoli, siguruo za ovak nespretnu tvrdnjn, bila 
bi siba Rokeku gaéice natepla.

Gospon plebanus i birov su se takaj 
nad drzovitom tvrdnjom Rokekovom, koja se 
je i njim, baé tak nemoguóa cinila, kak i 
gospouu ákolniku, mrgoditi po éli, i bilo ujim 
je na obrazu videti, da su nezadovoljui s tim, 
kaj ov mali zamusanec hoée nekaj bolje znati 
nego gospon ikoluik, koj je joá k tomu íme, 
titulusa, da je „prvi raftunista medjimuraki®.

„Ja búdéin dokazal, da je to istina 
k*j sem tvrdil, i ja sam to domaj dobro 
zraéunal i po tri krat probu delalu — véli 
iuali Rokek, zatim pák nastavi : „Ja sam 
sada dvanajst godinah star, a moj japa su 
stari trideset i Se&t, Za dvauajst godinah bu
dem ja dvadeset i Cetiri star, a moji japa 
ceterdeset i osam, dakle su sada moj japa 
tri krat. a za dvanajst let budu samo dva 
krat atareái od meneM.

Gospon ákoluik je samo kak steua pre- 
bledel, a gospodin plebauuá i birov su se za- 
be/.eknuli. Sivár je bila tak jeduostavna, da 
jediiojavnija biti nije mogla, akoprem se je 
vu prvom hipu kakti nemoguéuost élni la.

Gospona ákolnika titulus : „Prvi raéu- 
niita medjimurski* se je pod ovim udarcem, 
komaj na nogah odiZtl i dugó vremeua je 
preélo, dók je vu pnjaSnju kolotiéiuu dosjel.

fm a n u tl ito lla y

K A J  J E  N O V O G A  ?
Sprevod.

Vu Strahonincu vumrl je Kőrngast 
JoZef kremar i posednik negdaSnji purgar 
Cakovski. Sprevod bil je 15-ga juniuáa a po* 
kopau je ua éakovskom grobju vu ob telsku 
grobnicu. Kőrngast bil je na daleko poznata 
perion®, veliki pomoénik obéenitoga dobra ; 
on je imái veliki dél vu vutemeljenju éako- 
veékoga ognjogasnoga druitva, takaj je pu- 
no doprinesel k zidaujn lepe kapele vu 
Strahooiucu. Ztvei je sedemdeset let. Lelika 
mu zemljica !

Visoki gost-
íz stanovitoga zviranjka doznajemo, da 

budemo pri letoáujih veiikih vojniékih vf2 - 
bah t. j. manóverili. koji se budu obdr/avali 
vu uaáoj domoviiú jednoga visokoga gosta 
imali. Kralj naá Ferenc Joief najme pozval 
je nemSkoga cesara Vilhelma na nase ma 
nővéré. Vilhelm obecal je, da dojde tér da 
bude pri tih vezbah prisustovai. Nam je to 
drago, ar se bude bar i nemski cár osvedo- 
öiti raogel 0 izvrstnosti i bojnoj sposobnosti 
uaS li junakov.

Resignacia Marije Valerije.
h  Beért jrtvlaju slu2 bene novine, da se 

je vu cesarskoj pala* i (vu Hofburgu) na 
16 grt juniuáa velika parada obdrzala. Na 
óva; dán najme resignirala je t. j. odrekla 
se je na8lednoga prava na tronuá careviéka 
Marija Va’erija. Ovo ovráüo se je na sve- 
éani naCiu vu prisutnosti najvisjih dosto- 
janstvenikov austro-magjarske monarhije. 
Po ovom aktusu sledi vencanje mlade ca- 
reviéke, o éem smo véé nezdavnja pisali.

Cár.
Ruski cár Őandor samo néma mira, 

néma bipa niti minuíe, vu kojoj bi glavu 
svoju prez straba na poéinek prignuti mo
gel. Nezdavnja morál je iz Petrograda vu 
najvekíoj naglosti i sili odstraniti se, budué' 
su dosli na trag nihiliStiékoj novoj bandi, 
koja je iz orsaéke dinamitfabrike veliki 
broj dinamita i spodobne materije vkrala. 
Redarstvo éini sve moguöe, tiu do v<zda 
joá nije moglo nijednoga od onili pravili 
urotnikov vloviti.

Gospodski dar.
Bismark bivii kancelar nemski stekel si 

je veliku ljubav nemékoga uaroda. Kak ga 
pjfltuju i kak njim je id  za njega, to je 
dokazal varoá Hamburg nezdavnja s jednim 
darom. Varo< táj najme kupil jc jednu lepu 
kne^vaku palaéu tér ovu vu znak Stovan;a 
i Ijub v̂i Bismarkn prikazal. Vidi se, da 
varoá Hamburg nije siromak, kada takve \ 
dare morc darovati.

Sreéna devojka.
Jedua mlada devojka od siromaánih 

roditeljov iz Velike Kikinde odiala je vu 
sluj^bu Po sluÉbah doála je tijam vu Kon- 
átantinopol. Ovde spo/nala se je s jednim 
bogatim amerikancom, koj ju je sobom 
odpelal na svoja imanja vu Ameriku. Dj- 
vojka bi’a je lepa i dobra, milijunaíu svo 
jemu gospodaru dopala se je i on si ju je 
vzel za tovaru icu. Nezdavnja bila je vu 
Kikindi kak milijunadka gospa vu pohodi 
pri rodbini i poznancih, odkud odiéla je 
vu kupt 1 Marienbad.

Kobilice.
Öve ákoddve íivinice poóele m se vefi 

po viáe krajih domovine na e áiriti. Dopi-

suju nam iz varmedjije türcnialake, da 911 
se tam vu dveh obéinah pomnoiile Vu 
Szapenu obsele su preko 310 ralih zemel, 
Vu .Társzóvá ITodiéu 1600 nekotah Svigdi 
zafele eu setve obgrizavati 1 stanovniét.v<» 
vu velikoj je brigi, kak se bule tih nepo- 
zvanih gostov reáilo, Nedvo||)eno je, da 
budu grdi ovi zarezniki veliki kvar na- 
pravili.

Kamenito vuglenje.
Naáa domovina magyarska obiluje po- 

svud sa kamenitim vuglenjem, puné su grt 
gore a i po ravnicah nahadja se ga puno 
pod zemljom. Vu vesprimskoj varraedjiji 
naiéli su na do vezda nepoznate sloje kame- 
nita vuglenja. Vu Csekutu najme dala je oh- 
éina vu Skolskom vrtu zdenec kopatia pri 
tóm nado>li su 8  meterov gliboko pod 
zemljom na samo éisto i najboRe kame- 
nilo vuglenje.

Sneg vu juníuáu.
Iz gornjih karpatskih pokrajiuah domo

vine naá*, uaroéito iz visokih Tatrali javlaju 
nam, da je vu tih gorah na drugoga juniuáa 
veliki sneg curel. Svi bregi, po imence Baui- 
nagora pokriti su s debelim snegom tak, da 
je lepota gledati iz karpatskih niziuab, kője 
su najlepée posvud zelene. Dőli cvetu« e leto 
a gori pák mrtva zima —  to je lepa pa
noráma t

Strajka

Depe stvari éitamo iz Londona. D.iéim 
pri nas strajku delaju pekovski i dra gi 
meátri, do tóga vu Loudonu pripravla se 
ovakova komedija od strani redarstvenoga 
OHobja. Vu Londonu najmre nezadovolni su 
ljudi od policijo sa svojim stalisom, zato 
zapros'li au pri vrhovroj oblasti pobol icu, 
vu jeduo zagrozili su se, da budu strajku po- 
digli, ako jim se proánja ueposlahne. Lepi 
Babilon bi bil iz Londona, da bi se to 
pri péti lo f

N e k a j  z a k r a t e k  co s.
1 .

Gost : Prosim gospon oátarjaá jeden 
liter vina. (Krfmar donese lit<r vina i 
poleg jednu debelu batinu).

Gost : Pák kaj ste mi i to furk<>* 
botu k tomu donesli?

Kiémar : Tu njim k vinu spada, ar 
se znaju gospoda pri vinu posvaditi, pák 
nebi rád, kaj bi mi stolce putrii, zato 
vsakom 11 taki batinu pripravim

2

Oíicir ; Ti svinja ; Pák kaj ti kupiee 
iepnim rubcom briáeí ?

Sluga : Prosim ponizno gospona laj- 
tinanta, im ja Rvojim rubcom bri'em.

3.

Andraá gazda Naj ne neboje gospou 
kum Dávid ! . . .

Kaj neznaju, da, koj p.*s laja, on ne 
gríze ?

Dávid : Ja znam, a jeli pák to pes
zna ?

4.

/andar : Od íe a vi Liviié ?
Potepuk : Jaj prosim, ja £ivim od

luftj.
/andar : Aha, onda ste brléas Iroben- 

,tas, ali se pák v luttba'oini vozite



Komédiád : (Ko' je divje zvéri po- 
kafuvalj: K<>j «e pnduíii vu ovii tigriáovu 
kertet ku nuter ifi dobi od mene jezero 
forinti.

Műi : Ja pojdem nuter, nego samo 
naj prvlje tigriáa vuu pustiju !

Uőiteli : Kaj imas éiniti, da ti Bog 
grebe oprosti ?

Dijak : Najpredi se murám poüa- 
luvati.

l T ói telj ; Kakvo falingu hu napra vili 
brali JoZefov*, gda su ga prodali ?

Dijak : To falingu, kaj au ga jaku fal
dali

7.

2ena : Kaj hu ti kum vu vuho pri- 
íeptnuli ?

Műi ; jeli zna$ rnuöati ?
Zena : Znam.
Moá : I  ja.

5.

Oomaéi naputki.

1

Da ti se sunke i slaninsko menő érez 
Ijeto neoPrvi. véinil budeá najbolje, ako 
tnki na prntuletje vse pojeS

2

Ako hnéeí, da te slenire vu poatelji 
negiizu. Namaii vau postelju h terpentinom, 
I ak hí leii v parmu na Péno.

3.

Kurja oka. MoreA najbolje pretirnti, 
ako ih vsski pút, kada ti narastu — nd- 
.ie.\cA,

4.

I a »e neupijed. Vzemi dve llase nnj 
bolAegu starogu medjimuroa i jednu bu- 
telju budiniskoga dobroga vina, to «ve p<>- 
Mtavi na hladno mesto, pák He napij <iste 
írilke vode

5.

Kak se vraéi aubna Ind. Vzemi dve 
ilire mrzle vode vu vusta, pák se nedi na 
v»*u« i Aporhert. Kada zakóimé voda vu 
vuati vreti, onda ti prentane vsaka bol.

0 .

Gusenieo moreA najnigurneáe afondati, 
ako raztopiH Örnu nmolu i pomeöaA 2 de- 
kagrama Gummi Arabike, zatim guseuice 
vse s dióvja pobereA i vu raztaljenu smo-u 
hiti# On éas ti vhp poerkaju.

7.

Proti giftu norih gljivnh éuvaj seovak 
( tperi gljive trikrat vu tekuéoj vodi. nkuhaj 
ih dobro, pák je tentaj vu raztaljenom 
frilkom putrit. Oda hí nje pazljivo vert 
priredil, biti nje onda na gnoj.

ff/ád gennct.

N YILTTíiR *)

Schwarze Seidanstoffe von 60 kr.
1 t,iH ft. 11.65 p. Meter — glatt und gemustert 
I (ca. 180 versdi. Qual.) vers, rohan- und 

»tückweise porto und zolfrei das Eabrik-Dépot. 1 
( i ,  H e n n e b e r g  (K. und K. Hotlielerani) I 
Z ü r ic h .  Munier mngehend. Rrieíe koslen 10 j 
kr. Porlo.

*) E rovat alatt közlőitekért felelősségei nem 
vállal a szerkeszd.

ODQOVORN1 UHEDNIK
M A R Ó  I T A T  J O Z S K  F .

Hirdetések.
2177 tlkvi szübi 890 .

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint t'kvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincs
tár végrehajtatónak Kovacsics Mihály és 
neje Ruzsics Francziska végrehajtást szen
vedettek elleni 281 frt töke s járulékai 
iránti viszái vetési ügyében a gárdinoveczi 
332 sztjkvbeu 189. 211. 292. 355 brsz. a. 
ingatlanokból és ezen tjkvból a 347 sztjkvben 
átvett 180 hisz. a. ingatlanból végrehajtást 
szenvedetteket ’||lt részben illető és 252 í tra 
becsült ingatlanok, a gárdinoveczi 634 tjkv 
ben 930 hisz. a. ingatlanbóli */M része 156 
frt becsértékben 1890. évi julius 1-én d 
e. 10 Órájára Gárdiuoveez község házához 
kitűzött nyilvános bírói árverésen melyen 
végi ehajt ást, szenvedettek ós rgy személyben 
mint első árverésein vevők, mint árverelők, 
részt nem vehetnek — cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gaflanok becsárának 1 0  °/a-át bánatpénz fe
jében a kiküldött krzéhez letenni.

Vevő köteles a vét, látt 3 egyenlő ré*z 
létben és pedig az elsőt az árverés 
napjától számítandó 15 nap a., a máso
dikat u. a. 30 nap a , a harmadikat u. a 00 
nap alatt, minden egyes vé elári iészlet után 
az árverés napjától számítandó 6 százalékos 
kamatokkal együtt a Csáktornyái m. kir. adó
hivatal mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. 
A bánatpénz az utolsó részletben lóg beszá- 
m itat ni.

A kir. jbiróség mini tlkvi hatóság.
Csáktornyán 1890. május 24 én 019*

1282 tk. szám 890. í

/ t r v e r é u l  h ir d e tm é n y .
A perlaki kir. jbiróság, mint t kvi ha 

tÓ3ág közhírré teszi, hogy a zabmegyei Ö3z-

szesiteü árvatárnak Horváth Mihály és neje 
Ruzsics Francziska jurcsveczi lakosok elleni ki
elégítési végrehajtási ügyében 15 frt 77 kr 
hátralékos tőke, ennek 1888. julius hó l-só 
napjától járó 5 % os kamatai, 5 °/#-os 
késedelmi kamatok, 6  frt 2 0  kr. peri, 4  Irt 
2 0  kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 15 kr. 
előbbi, s ezúttal 6  f*t 50 krban megálla
pított költségek behajtása czéljából a nagy
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbi- 
róság) területén fekvő Benkovecz község 
43. sz tjkvében A I. 04. 101. 148. 112/a 
hrsz. ingatlanokból Horváth Mihály és neje 
Ruzsics Francziskát illető '/4 rész 92 frt 
becsárban, továbbá a benkoveczi 231 sz. 
tjkvben A I 77. 79 a. 79/c. brgz. ingat
lanokból ugyanazokat illető '/« rész 366 frt 
becsárban, mégis a benkoveczi 240 sztjkv- 
ben A f  123. 179. 187. 243. hrsz. in- 
gatlanokból ugyanazokat illető '/4 rész 257 
frt becsáiban, végül a benkoveczi 265. az. 
tjkvl/pn A f. 172 hrsz. a. felvett, ingatlanból 
ugyanazokat illető *]4 rész 92 frt becsáiban 
Beukoveczcn a községi biró lakásán ÍŐ 9 0 . 
évi julius hó 3 - in  d. e. ÍO  órakor Dr. Tuboly 
Gyula nagykanizsai lakna felperesi ügyvéd 
vafy helyettese közbejöttével megtartandó 
nyilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10  százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött, kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 8  nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat u. 
attól 60 nap alatt minden egyes részlet 
után az árverés napjától számított 0 V**08 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizeni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi osz
tályánál és Benkovecz község elöljáróságánál 
megtekinthetők.

Perlakon, 1890. május 14-én. 620.

2407. tk. szám 90.

/ ir v e i 'é s t  h i r d e tm é n y i  k iv o n n i.

A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Korusecz Mihály 
végrehajtatón&k Mihálnicsits József végrehaj
tást szenvedő elleni 70 Irt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási Ugyéb n a nagy- 
kenizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. 
járásbíróság) területén lévő a f. puszt&koveczi 
102 tjkvben 17|d hrsz. a. ingatlanra a hozzá 
tartozó legelő és erdő illetménynyel együtt 
310 frt, a 107|b hrsz a. 98 frt, a 168|b 
hrsz. a. 197 frt; és 85/b/2 hisz. a. 216 
frtra becsült ingatlanra az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok sz 
1890. iv i  ju lius hó 15-ik napján d . t .  10 
órakor a f.-pusztákoveczi biró házához meg- 
tatarndó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10  #/.-át vagyis 31 frt, 
9 frt 80 kr, 19 fit 70 kr, 21 frt 60 krfc kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
novemberhó l  ón 3333. sz. a kelt igazságfigy- 
ininisteri rendelet 8  ik §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez



letenni, a vagy az 1881. LX. t.*cz. 170.1 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
eb»leges elhelyezéséről kiállított szabályszeifl 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1890 évi június 
hó 9-én,

A Csáktornyái ki/, jbiróság mint tikvi 
hatóság. ®25.
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