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A lókíi-fskedés ellnnyhulása a 
Muraközben-

Már réglői fogva tervem s főtörekvésem 
egyike a Muraközben való lókereskedés 
csökkenéséről némi magyarázatot és érdem 
teljes fejtegetéseket tenni, de azonban még 
eddig némely részletek hiányozlak és csak 
szorgor-ttTtüzetes, alapos megfigyelésem s 
főleg személyes meggyőződésem altat sike
rülvén a dolgot kideríteni s annak minden 
fekélyét s ugyanezek okozóira reá mulatva 
kivi'ágilani. Ím e! hadd szóljon a tények 
hosszú lánczolata.

Emberemlékezet óla a Muraköz képezi 
úgy a belföldi, mint a külföldi nehezebb 
fajtű lóbevásárlás gócpontját; más keres* 
kedési, vagy iparczikk nem létezése miatt 
a lótenyésztésre s a lókereskedésre f. ktetle 
eme tájékbeli birtokososztály a lőfigyel- 
mél Érdemszertlen meghozta gyümölcsét, 
mert jöttek Olaszországból, Bpestről, Bécsből 
hámos lovakra való kere ke^jk.

Ismeretes do^og^aráién, hogy a Mura
közben egy nem tiszta horvát. hanem egy 
bábeli nye[v s szójárás van folyamatban, 
melyet tájékunkat látogató kereskedők nem 
beszélik, sem nem értik ; hanem kénytele
nek szorult helyzetükben oly egyén ulán 
látni, ki tolmács szerepére vállalkozik —

találnak is — de nem egyes'egyediil tol
mácsképen, hanem szenzálu! kíván közben 
járni. Ezek sora többnyire női szabók, 
vasú i örök. sulianczokból ál1, akik kimond- 
Imtlan nagy lelketlenséggel z-arol ák a sze
gény embert, úgy a vevőt, mint az eladót 
egyaránt. így pld 40 -6 0  frtnyi alkuszdijat 
kötnek ki magúknak s ha ezen összeget 
épenséggel meg nem Ígérik nek'k, tovább 
vezetik a vevőket.

Magából s a körülményből kifolyólag 
érlhefő dolog, ha esetleg az eladó neki Ígéri 
a kívánt a^kuszdij>*t, hogy annyival maga 
sabbra fogja tartani a ló árát. így tehát 
kényszerállapotba jut a vevő és eladó, 
t. i vagy drágán vesz, hogy a rengeteg 
nagy költségének némileg fedezetet nyer
hessen vagy p dig az eladót szorítja a lég 
mérsékeltebb árra. E két baj közül egy 
harmadikat eszel ki: vesz az egyszer s 
többé felénk sem jön.

Mindez n elősorolt tények ulán lehel e 
azon szomorú tényen csodálkozni, ha 
lókereskedésünk e vidéken ellanyhul? De 
hogy is! Most vonjuk le fly visszás s visz- 
szaélésekkel folytatott üzérkedésből a messze 
kihaló káros következményeket, melyek 
nézetem szerint következő visszaható nyo
mással bírnak. Országunk legfőbb nemesei 
s nagybirtokosai leggyakrabban a ló nagy 
kereskedők állal vitetik külföldre lovaikat.

Ha pedig a fentebb jelzett visszaélések meg 
nem gátollatnak, miként adhasson lul a 
lókereskedő a bevásárlóit lovakon ? Has*- 
tálán, ha ilyképen tovább foly a  dolog, 
minden mérvadó körök közreműködése a 
ló kereskedést illetőleg, ha megelőzőleg ki 
nem irtjuk, a mi kiirtani való.

Szerény nézetem szerint semmi egyéb 
nem birná jelzett feisorolt garázdálkodásokat 
meggátolni, mint a következő javallatom a 
lek. törvényhatóság részéről esetleges tekin
tetbe vétele által; és pedig a következőkben:

Első sorban köteles volna minden a 
vásáron megjelenő alkusznak egy igazol
ványnyal bírnia, mely után rendes adót 
köteles fizetni.

2 szór : Értenie és beszélni kell tudnia 
többféle nyelveket, legalább e tájékbelieket.

3-szór, Rovallan előéletűnek kell lennie.
A -szer: A szó legbővebb értelmében, 

hivatásához szükséges szaktudománynyal 
kell bírnia azaz : szakember legyen.

Ha ezen ulon haladunk, nem hogy a 
a lókereskedés el nem lanyhul, hanem a 
régi híres nagy lendületét visszanyerendő 
Engedje a jó Eg, hogy igy legyen!

Perlak, 1891, jin  12.
Ilirackler Júsifí.

A „M m k is “ tárcsája

Darvas Léiutrd.
(Elbeszélés)

(Folytatás.)

Pedig az a szép barna fia'al ur, hogy is 
hívják, az a Knlóczy ur azt mondta, hogy Ő is 
nzereli a madaraka', az bizony. Bezzeg ellensé
gük szegénykéknek Balog András, le tudja lödnzin 
h galambdúc/, tetejéről a kis búgó tubiczákal. 
Milyen furcsa is, mikor azok a kis bolondo* 
galambok egymás előtt hajlonganak. jaj milyen 
furcsa-furcsa ! ügy tett, ugv hajlongott az a fiatal 
ur is, mikor őt először meglátta. Aztán ... jaj 
de milyen izzó kezei Aoltak, mikor kézén lógva 
oda vezette egy mély-mély gödörhöz, a melyből 
az anj i Balog Andrással a kincset várja. Nem 
is tudja már miről beszelt, pedig olyan szépen, 
olyan okosan beszélt. Me* is hallgatta minden 
nap 8 már es/re sem vette, hogy a .selyemkeu- 
dön“ most nyit a esengetyüvirág legszebb pom 
palában, hogy kis madarai még mindig szotnor 
kodnak, a miért olyan nagyon megrongáltak azt 
a ev ép prémes erdőt.

Minden hantról, Imit felvetett a munkás 
ásója, tudott valamit mesélni, érdekeset, hóriijóan 
slápét, hogy biza nem fog megörülni annak a 
kincsnek sem Darvas Lénárd, sem Balon András, 
a mit abböl a halomból ásnak ki. Azért asatja 
dóikele'i.cl, mert csontvázakat sejt bennük, olyan

emberek csontvázát, kik sok-sok száz év előtt 
temetkeztek ide, kik ép en úgy szeretlek ótok, 
mint mi. Máskor (élt az ilyen beszedektől, a az 
Dorka szolgáló rémes meséire visszaemlékezve 
ha elébb is tudta volna, hogy mit takargat itt a 
„kakukbá/a* sugó-bugö fája, le nem ült volna 
eperszedéskor arra a dombra, nem bizony. De 
mitől féljen most! — Szembe nézett azzal a tar 
koponyával, mely egy kapavágás nyomán elővil. 
lám, lelbámulva a rányillott világosságba ; mert 
ott állott oldalánál az a szép fiatal ur. Csak még 

: jenne egy második ilyeu lia'oin a »kakukházábanu, 
eleg dimbes dombos.

Az öreg íiénárd Balog Andrással, a kedves 
jövendő vejével azalatt számították kerekszámra 
a balomból báromló hasznot Egész csoda, hogy 
észrevették Erzsikét.

— Nos Erzsikéin, megtaláltad ? —
— Meg bizony édes apám. .Jaj, de szép 

szemei vannak, piros arc/a, pörge kis bajusza!
— Mi a le? ;A kincset értem ón leányom.
— A kincset ? Tudom is én ... Mindig a 

kincsről kérdeznek, pedig megmondta azt nekem 
az az ur, hogy miféle kincset várjon belőle 
édes apám: csontvázakat, csúnyán vigyorgó ko
ponyákat.

— Leány, igaz amit mondasz ? ... Persze 
hogy igaz persze; ile) mondtam én vejem 
uram, úgy e mondtam : vigyázzunk, vigyázzunk ! 
Az a fiatal ur ...

— Okosabb mindkeltöjttkni 1 ; miért tarta
nak rá haragot ? —

Balog András el is indul *z6p lassan, 
•gytnesen ahhoz a estül* halomhoz, Lénáid gaz

dának pedig burkot vetett a nyaka köré Erzsiké
a rózsás kezével.

— Egy szóra apám, mondja csak olyas 
nagyon sürgős a mi házasságunk, hátha még vár
nánk, teszem egy ket hónapot, a mig Írisz Tirág 
nyílik, koszorúba való. Jó V

— JSI van, jól iubic'.Am, hanem most.eressz, 
mert mondtam ón, hogy vigyázni kell, vigyázni 
kell. Annyi temérdek pénz, annyi temérdek kincs.

Balog Andrást már ott találta az erdőben 
egv stlrü gvalogfenyö bokor mögött állva, hall- 
gatódzva a halom leié, mint a tigris, ha prédá
jára les.

— Vigyázz, vejem uram, ne engedjük n
mi a mienk, azt a kincset.

— Úgy, úgy, vigyázzunk — szólt susogta 
Balog András a villogó, sóvár szemeivel mére
gette, őrizgette a fiatal régé*/, minden mozdulatát.

Halkan fütyülve tekintett az a táguló űrre, 
méricskélte a koponyát, törü!gette a törtdtiö  
csontokat s csak akkor nézeti körül, mikor a 
„‘♦elyemkendő* lelöl mólabusan dalolva előtűnt 
Erzsiké. Mosolyogva fűzte karjára ■ egy fenyő- 
törzsre ülve beszé'getett neki, mesélt neki, ki 
tudja miről! Darvas Lénárd szép leánya ihlettel 
hallgatta, aiczán az ábránd vonásai látszottak, 
szemeit Se nem vette a listai ember arcsáról.

— Tekintetes ur — szólalt meg az ü*b<H 
találva az egyik munkáz — egy darab pénz.

A tigrisek rácssptak prédájukra. Reszketve 
dobta magát a barna földre Darvas Lénárd •  
Balog András, védve, takargatta a rég várt ven
déget, a pénzt, pénzt

— Munkások, elmehe t<k ! — kiáltott tél





hölgyeinek ajánlotta figyelmébe. — Az 
elnöki beszámoló után a számvizsgáló 
bizottság jelentése alapján Mencaey Károly 
kérte Pólyák Mátyás pénztárnoknak a 
íelmentvényt megadni. Miután ez megtörtént, 
indítványára az etnöknek, a pénzlárosnak s 
az óvónőnek az egyesület népszerűsítése 
körül kifejtett eredményes működésükért 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavazott a köz 
ülés. — Tagok gyűjtésére végül elnök és 
titkár küldetnek kij

h  CLÖiXFÉLÉ.
— £utalmak kiosztása. A Első magyar 

általános biztositó-lársasaság által Zalavá * 
megye törvényhatóságának juttatott 300 
írtból a helybeli elemi s ipariskolai tanú 
lóknak is küldetett 24 írt, hogy ez összeg 
a magyar nyelvben legtöbb eredményt 
elért idegenajku tanulók között kiosztassék. 
E szép ünnepély 18 án folyt le. Ziegler 
Kálmán iskolaszéki s ipartanodái bizottsági 
elnök mindkét iskolában személyesen osztotta 
ki §z összeget hazafias buzdító beszéd kísé
retében. Mig egyfelől a magyar nyelv iránt 
való előszeretetre buzdította a tanulókat, 
fokozódó szorgalomra serkentette más
részt az iparisk. tanulókat, hogy az iskolá
ban megszerezhető ismeretek alapján derék, 
élteimet magyar iparosaivá s kereskedőivé 
válhassanak a magyar hazának. — Az; 
elemi isk tanulók közül négyen 4— 4, az ipa
rosok közül is 4-en 2 — 2 irtot kaptak. A 
kioiztáanál as elemi s as ipariskola tanító-1 
testületéi voltak jelen

— ighlró. A Csáktornyái korcsolyázó 
egylet a Csáktornyái szegények javára 1891. 
jan. 29 én a „Hattyú14 szálló dísztermében 
zártkörű tánczestélyt rendez. Személyjegy 
1 írt 50 kr. C aládjegy 4 írt. Kezdete 8 
órakor.

— ^  iganántull kulturegyesület alap
szabályai megerősittetvén, akcióját az egye
sület nemsokára meg fogja kezdeni.

— ffalkloiás. P. Szathmáry Károly, 
veterán iró, volt orsz. képviselő, kinek a 
kifdedovás terén maradandó érdemei van
nak jan. 15-én 60 éves korában, Budapesten 
meghalt Elhunyta alkalmából a Csáktornyái 
kisded-tyó-egyesület is kegyelettel emlékezik 
meg felőle, mert a boldogult nem egyszer 
működött közre azon, hogy intéze'e úgy a 
kormánytól, mint a központi egyesülettől 
segélyezésben részesüljön. Mindezekért le
gyen áldott emlékezete!

— Nagy fCanusia 20.402 lakóst kon
statáltak, miből Kis-Kanizsára 5072 lélek 
esik. A városnak lakossága 10 év alatt 
2004 el (10 százalék) szaporodott.

— ffcoghiró. A perlaki önk. tüzoltó- 
agyestllet saját pénztára javára Perlakon, 
1891. évi február I-én a városi vendéglő 
nagytermében zártkörű tánczvigalmat, ren 
de*. Belópti-dij 50 kr. személyenkint — 
Egyenrjhában m<gjelenó tüzolt k felesé
geikkel belépti dijat, nem fizetnek. Kezdete 
7 órakor. Felűlfizetések köszönettel fogad
tatnak és birlapilag nyugtástatnak.

— 4)z ipittai szándékolt uj iskolaépület 
ügyében vegyes bizottság ült össze f. hó 
19 én a városházán. Bejelenté ugyanis ez 
alkalommal a városbiró, hogy az elöljáró
ság részéről eddig megtett lépések czélhoz 
vezettek, amennyiben a kii'tusminiszter köz
vetítésével az igazságügyi kormánytól ked
vező válasz érkezett le. E szerint a szük
séges átalakításokkal a köss iskola emele 
tét hajlandó a minister 800 írt évi bér 
mellett igazságügyi czé’oVra kibérelni. Ezt|

a bizottság örvendetes tudomásul vette. A 
földszintnek bérbeadlntására nézve pedig 
felhatalmazza a város birájáf, miszerint 
illetékes helyen eszközölje ki, begy ott az 
adóhivatal, szo’gabiróság s esetleg a pénz
ügyőrség vagy csendőrség el legyen helyez
hető Az igy befolyandó bérletösszeg a 
kölcsönösszeg törlesztésére nagyrészben 
elegendő lesz Az épületet, melyben az elemi 
s polgári isko'a helyeztetnék el, némelyek 
a Mező ulcza végén vagy ft Perlaki utczában, 
mások az Újvári utczában szándékoznának 
emeltetni. E fölött különben eléggé lehet 
még eszmét cserélni, a fő egyelőre az, hogy 
a kormány támogatásával csekély kamatra, 
esetleg kamat nélkül amortisatióra olc*ó 
pénzt kaphasson a város.

— Háláló* esis áldozata lett Kolenics 
Antal helybeli fazekas, ki szerdán este 
padlásáról lebukván, oly mérv il belső séiü- 
lé eket szenvedett, hogy még az éj folya
mán kimúlt, ö t gyermek sratja a szeren
csétlen véget ért apát.

— A  n é p ö s^ z e ir & s  a c áktornyai já
rásban is befejeztetvén, annak eredményéről a 
íős/.olgabiró urnák szívességéből a kővetkezőkben 
adunk számot. Lakháza van összesen 5949, lakása 
38.211 (18877 f 19331 n.). 1891-ben találtatott 
a járásban 5227 ház s 34799 lélek. A növekvés 
e szerint 622 lakóházat és 3412 lakóst eredmé
nyezett. Mi az első lételné'. 11*5 az utóbbinál 9*9 
százalék emelkedést tesz ki. — A járás lő- és 
marhaállománya a következő: kanc«a találtatott 
1596, heréit 146, magánmén 22; 2 éven alóli
ménló 140, kancza 481, heréit 9. — Tehén van 
6322, ökör G88, két éven alóli Üsző 2915, tinó 
1713. — Juh 7389, sertés 9.509, kecske 128, 
szamár 18 darab Íratott össze.

— A  * C s á k t o r n y á i  Takarékpénztár* 
XIX ik évi Mérleg és Vagyonkimutatása megje 
lent. A Mérleg-számla egyenlege 553 912 frt 11 
kr. A vesztesig és nyereményszámla egyenlege 
52.169 frt 97 kr. Myereség: 12.440 frt 60 kr, 
Részvénytőke 40 000 írt. Tartalékalap 27.341 írt 
81 kr. Ken ik. tart. alap 1117 irt 37 kr. Belétek 
409.866 frt ö l kr. A réizvényiársaság élén Neu
mann Józsel igazgató és Szeiverlh Antal aligaz
gató állanak. Könyvelő Weisz Miksa.

— A „ M u r a k ö z i Takarékpénztár X ik 
évi Vagyonkimutatása és Mérlege az 1890. évről 
szép kiállításban jelent meg, mely dicséretére 
válik a Fisctiel-íéíe nyomdának. A Mérleg-számla 
429.970 frt krt; a veszteség- és nyeremény 
számla 35 962 írt 32 kr. egvpnleget tüntet ki. 
Nyeremény 12 216 trt 54 kr. Kész vény töke 20.000 I 
frt, tartalékalap 17.000 frt, kiegészítési alap 
17.000 írt Betétek 229.580 frt 96 kr. Aiószvény- 
áisaság élón S/.ákonyi Zdgmond igazga’ó és 

Morandini Bá int a igazgoó állanak. Könyvelő 
Baumann Z-igmond.

— H c h e m a t is m u s .  A szent László’ 
király védnöksége alatt álló szent Ferencz.rendi 
szerzetesek név- és czimtára az 189l-ik évre 
megjelent Csáktornyán, provinc/.iálisuk székhelyén. 
Az érdemes szerzetnek 15 zárdája van (12 con 
ventje és 3 residentiája). A tagok összes száma 
116; közülök 69 áldozar, 20 növendék, 21 fráter 
és 6 nővendéktráter. A confraterok száma 36. A 
jelenlegi minister provinczialis Horváth Lajos 
1661. óta a 75 ik s másodízben választatott meg 
kormányzónak. A szerzetnek a múlt évben 7 
halottja volt. Az érdekes íü/et latinul van írva s 
minden eg\e* zárnának rövid történetét is közli.

— A z  a l s ó  m u r a k ö z i  Perlakon székelő 
takarékpénztárral egyesült önk. szövetkezel mérleg 
kimutatása kű deleit he hozzánk. A vagyon és 
teher egyenlege H 4866 frt GS kr. a szövetkezet
nek 298 tagja 3639 ü/.letrés/szol van képviselve 
A szövetkezet elnöke Dr. Böhm Sidney pénztár
noka Verly Ferenc*, könyvelője Lénk József, 
Felügyelő hizotuági tagok : Gró*z Alajos, Bartsch 
Henrik és Tóth Sándor. Az önsegélyző szövetke- 
/.et*rendes közgyűlését febr. 2 án tartja.

— C z ir k o v ly & n  községi önk. tüzo'tó- 
tesi Illet folyó hé 11 én este bált tartott, melynek 
kedvezőben idő miatt sok látogatója nem lehe
tett, de mégis daczára a hófuvatnak, a közjó 
elösegitöi és szeretői tekintetes Klestrinyszky kir. 
aljáráshiró, Solyomi Tivadar szolgahiró és Dr. 
Vizteleky F. Frigyes urak Perlakról megjelentek 
és a nevezett egylet javára egyenkint 60 krt 
felülfizetni szivetek voltak. Gáspárid Károly pénz- ; 
tárnokunk 2 fit és 20 krt fi etett felül. Miért is|

— A  Z a la i  H e l ik o n  ügyében a kővet
kező fölhívást körözik: A „Zalai Közlöny*4 ben 
megpendítve lelt az eszme, hogy a Keszthelyi 
Helikon uj életie hozassák és pedig kezdeménye
ző ig  Zvlavármegyében működő, vagy Zalavár- 
megyei születésű irók által. Ez érdemben 1890. 
decz. 28-án Alsó Lendván alulirt elnöklete alatt 
értekealet tartatott, melyen egyelőre az lett hatá
rozva hogy a) czime a szépirodalmi körnek álta- 
lánosb értelemben „Zalai Helikon* legyen ; b) At 
óiriekelt irók körlevélben hivassanak lel, váljon 
elvileg pártolják-e az eszmét, óhajtják-é tonik  
létesítését? e) Ha igen, az aláírók hivassanak 
meg arra az értekezletre, mely hivatva lesz az 
alaku'ás módozatait meghatározni, as eszme 
létesítését körülvonalozni, az alapszabályokat ki
dolgozni és a további teendőket megállapítani. 
Mindenesetre szükségeinek látszik ilyen szépiro
dalmi kör alakításánál minél számosabb érdekelt 
által megbeszélve tenni le a biztos alapot s az a 
működő irók összesógének többségétől függ: d) A 
nyilatkozatok öaszegyüjtésével s egyéb eiőltgas 
téendök eszközlésével a „Zalai Közlöny* szerkesz
tője bízatott meg. Tisztelettel felkérem tehát 
C unedet, szíveskedjék ez érdtmbeni n yirkosa- 
tát mielőbb, legfeljebb 1891. febr. végéig Bátorfi 
Lajos szerkeaztö úrhoz Nagy-Kanizsára megkül
deni. Alsó Lendva 1891. január 3. Üdvöslettel: 
Vaehott Sándorné.

— „ A z  é u  U j * á g o m “ második évfo- 
lyamának negyedik száma megjelent a azokon, 
kitűnő tartatommal. Rródv Sándor elbeszélése az 
egri diákokokról derekasan kivívja az egri nevet 
a gyermekvilágban. B Bütlnej Lin m huszár 
és Világszép1* czimü meséje aranyos tantaziAtel, 
meleg szívvel irt tanulságos mese. Pósa Lajos 
ebben a számban két rövid imát ád a kicsikék 
számára. A nyelvnek oly keresetlen egyszerűsége, 
a vallásos érzésnek oly lélekemelő ájtatossága 
csillog ezeken a/, imákon, hogy a gyermekek 
bizonyára megtanulják országszerte. ;Felhívjak a 
szülök, tauitók komoly figyelmét erre a gyermek- 
újságra, mely nemes feladatának elismerésré 
méltóan felel meg minden tekintetben. Szítja, 
ápolja bennök az emberbarát! saeretetet, a jóté
konyságot, A tokaji tüzkároKuliak gyermekeinek 
ruhára, könyvre, nem kevesebbet adakottak fil
lérenként „Az én Újságom olvasói, mint négy
száz forintot. A negyedik számban két kis olvasö 
a szegény éhező madarak érdekében levelet ir a 
szerkesztőkhöz. Ennek a levélnek minden sora 
csupa jóság, csúf a szeretet.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R  Q I T A T  J Ó Z S E F .  

Föinunkatárs ZRÍNYI KÁROLY,
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Vu Cflkovcu jiuiuara 25-Ka 1891. Broj 4.t m  tecai

S uradoiiom  moói ja ayaki dán 
(•torit! • 1 11 i 12 Tarom. — 
Sy« pofii Íj ke tiéu<5e se aadritjano- 
tissh , aaj se poiiljaja na ima 
H a r g ita i J e i e f a  nrednika t i  

CakoT«c.

' XsdaUlJstvo:
Ksjitara Fisohal Filipova kan m  

predplata i obsnane poiiljaja.

Fredplatna «eua )•:

Ka celo leto . • • 4 írt
Na pol leta . I • 2 írt
Ka Cetvert leta . • 1 írt

Főjed in i broji koitaja 10 kr.

Obnana ■• pol«( égődbe i fal 
rscanaja. J

!*■ M  h o r v a ts k o m  1 m a g ja r s k o m  j e z ik u  iz la z e é i d r u z tv e n t  z n a n s iv e ii i  i p o v u é l j iv i  ü s t  z a  p ú k .  
* t  X z l a z I  s v a i d  tikodon je d e n lc r a t  1 t o : v u .  s v a k u  neöLeljM.

, Zimski razgovori.
Jeden véCer aapocel je Jolek : Prija- 

telji ! ja fim  velim gdo, hoCe biti pravi 
gazda, mora biti prije vsega dober krl* 
éeeik. Mag poljodelavec mora imati navék 
Boga’pred oöima.J ar on Ttdri i deldjr; 
mi se muCimo i znojimo, ali Bog daje 
ploda i roda. Ov Ijepi nafl veliki ivét 
odprta je molitvena knjiga ; vu njoj nai 
▼saki Ctetí more diku i zmoZnott Bolju, 
ako i ötje vuéen. Malo je vréden poljo- 
delaveo, ko)i rado ne moli. Mulu je treba 
da tbisli na Boga pri vsakom delu : kada 
dri>i plug, motiku ili kosu vu ráki. Vsako 
delo xapoClmlje on s Bogom, i vsako do- 
konőa 8 Bogom. On mu je vsigdar vu 
arcú. Pri goapodarstvu kaj óesa postigava 
Covéka: sad ga bije led (tuőa), sad ga 
móri* aula, sad opet zaljeva deld, nero- 
dica mu fonda vsu njegvu muku, erkanje 
blaga (marhe) ili potar (ogenĵ ) skorom ga 
hit* na bogedku palicu, tér tak na nlkaj 
•pravQa njegovo ufanje veCkrat vu jednom 
hipu vsakojaéke nesgode i nesreée. Zaista 
bi si Covek vedkrat sam llvljenje vzel, 
da neima vert vu Boga. Nesrednik, koji 
neima live vére, kuné i psu e prez razloga, 
ni nenrsleli, da mu to nikaj ne prudi, 
dapade da tim jo$ vPt bantuje Boga, koji 
ga bude aasigurno za to kadtiguval. Dober 
pabo kraCenik misli: vse kaj Bog dini, 
dobro dini, pák sato ufaju i se vu njega, 
podnafla vse nevolje strpljivo govoreöi: 
Bog je dal, Bog je w l ,  budi iveta nje- 
gova volja ! I tak je bogoljuben poljode- 
lavéc navék zadovoljen. Ako mu obrodi 
prirod semeljski, hvali Bogu, daruja siro- 
mákom, Ipara i duva za zlodesta ljeta ; 
ako nastane nerodlca, ne mrmlja, ved se 
moli Bogu i hvali mu i na malom, pák 
priflparanjem pornak sebi i siromakom. 
Véri je vsakomu potrebna. ne samo go- 
spodaru, nego i slugi i dekli (slulkinji) i 
vsakomu tslaku, da znsdu zaradi volje 
Bolje iluftati, pák marljívo i vérno delati, 
ar tak hode volja Bolja. DruiinCe, kője 
nije od irca pobolno. ne válj a nikaj, vu 
njtgovu se vérnost nemre! zaufat niti na 
njegpvu marljivost zanesti. Sluge, koji 
mise, da th oko Bolje nevidi, kaj oni 
delaju, kad nega poleg njih gospodara- 
navék budu lóno i nemarno deleli, i ne, 
btfdu skrbeli gospodaru, koji ih hrani i 
plada. Gdo se nepoprimlje veselim srdcem 
viakoga posla, tn se bude hitro nadelal, 
▼saki ma bude posel telek. Veselje srce 
kodeiju prede, velija stari ljudi. Sigurno, 
gdo se prenavl a, bi ili mbi, tomu nigdar 
nikaj nebude idfo za rukom. Pravi se gazda 
viakoga posla prvi grabi (háti); on dela 
kak drv, ujgdo ga vu delanju nepretede 
Oh Je prvi na nogab, májúéi, da gdo 
rano rani dvé srede grabi, a zadnji je na 
poéinku- Vnogi mi se vu selu Cudi, kaj 
s»m prvi na nognj, tér vse vu Ihl budim1;

a la si mislim, kaj morei sam éiniti, ve - 
nil si búdéi najbolfe i po volji, pák ti to 
i najíaltie dojde. Zanaiati se ne dru/ince 
nije dobro, ar ako se kaj zamudi ili zi 
borav's nije njegov kvar, nego gospodarov.
_ Dajte vi moji dragi ! simo malo raóu-
nejte, pák budete videli, kuliki je kvar gj- 
spodaru, ako li se svaki dán samo jednu 
vuru dule s p i; erez ljeto dán to vnogo 
dini, ar onda manjguje ne samo vnogo- 
brojna druiina, nego niti vozna marha 
nikaj ne dela A vreme je penez navla- 
stito vu delavno dóba, kak »e vám zuano. 
Pák ako je i potrebno, da gospodar misli 
na veder i opredeli, k j se bude v jutro 
delalo, to ipák mora i sam zato prvi se vu 
jutro stati, da vidi jeti se bude to moglo 
delati, ar nezna kak se bude Crei nőd 
vréme obrnulo, pák da gleded vrémena si 
poeel opredeli i vredi. Moji dedki viiekrat 
mrmljaju, kaj svaki dán todno pregledavem 
State, i pomalim dvoriti i desati marhu 
Bőid moj, to Je moje duZnost, gdo bude 
ako gospodar nebude pripazil na marhu, 
jeli je zadosta sito, jeti je napo eno i odi - 1 
deno ? Mi hoéemo, da nam marha de’a. 
moramo ga anda i dobro hraniti, da bude 
mogla proti silam svojim delati. lm od 
marhe livimo. Kruheka nam pridelavaju 
voli, krave i konji. a sir i vsakojadki za- 
éin i smok nam je o l kravioe Gospoda- 
rova Je dulnost oStro p&ziti na to, da 
bude vsaki dán poCesano b'ago (marha) ; 
dnto snatno blago je dika ne samo go 
spodaru, nego i drulinöetu. Jeli je ne 
Ijepo posluiati. gda se véli : to je stopram 
pravi gospodar, izgleda mu marha Cisla i 
inat na, vesela i bistra, kak srn i vu gori. 
Vu pam.ti mi je navék, kaj mi je znal 
govoriti stari moj otec : Najbo je ti gnoji 
zemlju gnoj koj ti se trga od Cilem go- 
spodarovih. Ako li ja pazim, da mi se 
druiina bogoljubno i poflteno ponaáa, to 
ja zvrflavam samo svoju svetu du lnost; 
a r : , gospodar, koji se nebrini za svoje 
domare i drulinu, eatajil je véru, tér je 
gorSi od pogaüau, tak nam véli 8vető 
pismo.

Na ov naCin znal je govoriti Jo2ek 
od du2noatih, kője mora zvrSavati go
spodar.

Z A B A  VA.

Brojiteljskl dozivljaji.
Kad se je popisaval > Ijudstvo, doga 

djalo se je kaj kaj veseloga 1 smó'noga. 
Tak na példu dodel je brojitelj k jednoj 
hili i pripetilo se mu sljedeCe: Kak sam 
odprl vrata — pripovtda, t  r kak me opa- 
zila dotiéna pe'Aona, rekla mi |e ocerljivoj 
grobiannki : „kaj niti k svetkom Covők ne- 
bllde imái mira od te prok'eta át i bre

(porcije) • — Razlolil sam njoj, da ni>am 
dolel zaradi Stibre, vei samo da popidtm 
peráone, kője stanuju vu toj h i|i,Jde  se 
vidi koliko du§ ima obCina. Na to se je 
malo vmirila, ali ipák me je merila [od 
pete do g ave oátrim pogledom.

Koliko imate duá vu ovom stanu ? 
— Ja sama, i ona negreéna pijandura [pi» 
janeo) Znaju, to jim je pravi moj hiln i 
kril. Predi jól dók je bil moj sluga, 
znaju, to je bil angel, ali odkad je moj 
múl vumrl, prignula sam ga k sebi i 
nesreda je itela — vzeli smo se. Vezda 
pák je ne ínjim za obstati. — A jeli táj 
va' mm jól mladi ? — A kak tiebi bil 
mlad, im bí mu ja mogla biti dva pút 
mati.

Na mlado ljeto doáel sam opet k ovoj 
hizi da poberem popisnice. Domaj sam 
naáel ramo njega, a ona je otilla vu 
varaá.

Prolim vas]dajte"mi popisnice i biln 
list — Prédái mi je ; bilo je vse priliöno 
dobro spunjeno. A  gde je goppa ? — 
Kakva gospa — vrag, ne go^pa. Znaju, 
to im je pravi klopotec, koji céli den i 
célú nőd klopoöe. Sam vrag me je vpótil, 
da sem ju lenil. Ona bi rada, da ja tan- 
cam kak ona fudk1, a to nejde. Ja  nosim 
hlade, a ne ona. Znaju, ja im rád popijem 
kupica vina, a ona mi je na to jalna, 
pák navék nad menőm cendra. Gdo bi po- 
sluáal babske jezike, pák rajai otidem z 
doma. Denes je novo ljeto, pák budim i 
denea ba3 babi v truo dobre volje. Nej
podaksju malo, bum donesel kupicu...........
Hvals, hvala, imára posla. 8 Bogom f

Vu drugoj h i l i :
Kalikó nam bude treba oedaljah ka 

mu2ke, a kuliko za lenske peráone ? —
Kaj se i déca moraju popisati ? Kaj pák. 
vsaka du a ima se pipisati. — Andi naj 
mi daju 4 za rauike i 3 za lenske dule. 
Anda drugoga nikoga neimate vu valem 
stanu ? „Nik' ga u Japa ! a kaj nebute
dali napisati na?ega Tabasa ? zapitalo Je 
déte po priliki pat Ijet staro. — BedaCec, 
im Tabas nespada med ljudi, — Ali ti 
velié vsakomu, nejdi k Tabaau, to je zlo- 
Cesta pesja duSa. l3ak kaj on oema
duáu ?

*
Vu (retjoj bili :
Kojega ljeta ate se rodili ? Je inaju 

prosira ponizno, prav onoga ljeta. gda 
smo na Katalenje vu Cakovca lidjanu 
kupili !

e
Opet pri jednoj hili :
A kaj njih nosi k nam ? zapíta m t 

jedna lena Dolel sam, da popilem kuliko 
imaíe ouflah vu hili i da izpunim bilni 

vo^^a itibra (porcija) 
Razlolim joj, da ja s porcijom neimam 
m akvoga posla itd. Naj daju mira, to



m Je pák nova moda. Onl se bojiju, dai H ^pV fttskO *lttftffjfirskÍ r&ZffOVOri.' Pr‘ nP0T*^í elektriöne stroje ublaiiti, no . ^
i*e nebi ljudi puntaH, pák «u veida zebrái _  * jeli se bude Ijevo lice ikada zevsema opo-
dru((e ljude, da popUuju, a ne one od H n rv A t-n m írv n r  hpQ7 Ólo*At<SQftk ravilof to jo vrlo dvojbeno. üetefno bude
ftajeramta. Govorila sam ja to veő dugó, -LLUI v u i U H lgydl UCSZül^üieSöli | |jce U8talo kakvo je, dók se i zdravo lice
da bude na moje doálo A zakaj popiáuju Ruotvorcl. Az iparotok. I za nekoiiko Ijet izravna Znjim — a bete?-
koliko hi2ic őovők ima, pák onda kakvo . Dica ouda se po svoj priliki ncée vide na
je stanje, Stale i Bog zna kaj vse ne. , nflr naelje iUo. uikaj tuZili.
Vidiju to jim je vse za őtibru. Znaju jai A molnár orli a gabonát.
jim jako malo govorim, ali gda poőmem, “  Ml,"ar *lto 8ÍPl!« vu tru«u (grot) Ótok Holgoland-
onda povem vse kaj mialim. Ja se bum A n*0,I*ár a gabonát a garatba önti. 0tok He)goUnJ je zeTSema 0(j bo2iia
jenput razsrdila, pák bum Ma gori, pák 11 4if° Dft fr,ra"j- kdön opasan i od kopna (suba remije)
im bum povedala kaj jih ide, a ved sam A garatból folyik gabona a malomkőre. ütudjQn Ogromne ledene kope okruíuju gn 
i hotela to vdiniti, ali se bojim, da ae 01 *Uo ,flfoD' ^ “raet,l ' i preliadjaju polog njega. Ziradi tóga doílo
nedobavim reíta. Ja njim nezamerim, oui A £arat a gabonát össze moitsoija .g v((J delomice i do poiuenjkanje hraue.
to moraju ölniti, pék au zato i dobro pia Fri2k"g mesj. jajca i drug h potreboőah
reni^kajti dendeneénji nigdo nika) zaba- . Samljeto 2 to (raelja) curi vu muő ponesta|0 je# y ez(lft 8ain0 j0$ imája na- ..
d»vo neée . . .  D' 8 ,A Mg< , u  K, boM (|lnt) ,  ll|z. , s w'J«® moSo i divje r.ce,

____ szekrénybe folyik. Pút perzijanskoga flaha.
— Miinar iz muénjaka grabi melju vu _  . . ^  . . . .

, , . vrere. Parzijanskt Sah Nasr-Eddin, pnjel jo ■■
Napitllica na gostuvailjll. A raolnir a jĵ teszsákból meríti a ovih dneV0T flved*ko«8 posUnika, grófi
Pomozi Búg rodbina i vsa gospoda lisztet a zsákba. LíweDh.upla vu Audieuciju Posl.nik m. 1

svati 1 Nut ovo doiel je na§ drsgi svat po- — Miinar ima svoj mliu na vodi. I* prédái vlastoiudio p smo kralja Oékar*
zvani i odebrani, i cd Boga poslaui vu ov A molnárnak a malma a vizen van. 1 n*jyi*e3eí!a Svsdskog Serafloak g
* . . K *, . reda. Sah je bi! íznenadien zljepate ovihdóm i pod ov krov, i uazval le pomoz — . . .. . . , . * \ «
Bog. Douesel n.m Je kruha i viua, dal -  Kruh « íemije pcée pék. j* r.kel posl.n.ku da Je
uam Bog zdi'avja i tóira ! Na kenj h do- A kenyeret «. zs.mljét a pék süti. «hv«ljen kr.lja Oikaru . d. > ®
nasal, vu kul.li odv.íal, Sirokem puíem de- -  Pék dél. Nemije od melje. p.zIJ.voatjum d.tal n,egove pttopue. 0»
hadjal, a jóé Sirálm odbadjal. Bog mu daj A pék a zsemlyét lisztből kétz'li. *'? 1 ,e nfJc V' j6'" t  . nhridp
vil. to vole zlatoroge ovne tuéue Pra dde -  Pék mési testo vu korltu. " ” r"ul "  . bkl" n; ; ? ku> » ‘
brodate jaiCico i érne kot je za bé é greée A pék a tésztát a teknöben dagasztja da se bude u. svojem sl,edeé un pu tom ju
I tutecekine. P.k d. bi se stlm Stnnal. -  Pék vu peí, izpede kruh i áemlju. " W  “«™ “> Tu Sfedsk“ 1 N° " eiku' ■! ";
kik orlin svojom visinom i zajcc svojoin A pék a kemeuezében iüti meg a ke- uzoritoga g. kardinaid nddbilkupa-
hitrinom, i lisica svojom rcpinom i vidra oyeret és zsemljót. „ e ^ ; i tnn
svojom mudiinom, i juuak vu ravnem polju Bek s lopatora mede kruk vu peCi a Gz0̂ ,̂to8t ka n ? / . apsvojom luuuiiDuui, i juuan u F J tPiri • kfiiiTPrat .  J - Mihalovid d »1 je ov h doov.iv no?i dokazna vrtncu koniu. Bog mu da ravuo polje, ^  pea lapattai teszi a kenyeret a . . J A. .« .
i .  ke vole zvuíene teíake nsk da bi oú kemenezébe. saoJf* ‘ odzdavnja pozn.tog Corékoljubja i ,j .  ke vole, zvucene tezako, Psk oa ui ou p  dobrotvoruog duhi, razdélivíi auamenitu iumu
.ral dugó po'je t sej.l jáeu.cu beltcu- -  ™  P^*- 103 jei* e fo; iali. Prlpomo6aoj fu„da.
Okolo uje se svet. Peterpok,éljava . zdel- A p j  íj l ku'a,uoga sveéenstva opredeljil je ,
gjekom poíkropljava ; pák on Boga mólt, 7 ^ oék naDr^ atözlk uzoriti uadpastir 35 jezer foriuti, z. *i-

i ’W r é í S -  —  w o .  “ "p“* a 1— . •
kak dijkki a .nopl kok popi. N. lom polju kov.C (kotic.]. Ipoij., (i.katM), koltr (köp- [ '"“ í O M r ’T oki^0 o ^ft000 (orhill . .
alati gtol * dii Dióra sedi gosüodin Bog ne» ná,)‘ piutar (pintér], tesar (ács), zidar (kö ^UP'J* 20 Je^ r fonnti. po ÖOUI) 0 ,Q ' a
koiuu dili 8 kopom a ookomu S»kom, a uam mO.e.j mlin.r {múlod.), pok (pdk) au ruko- f * " i í o i '  koji lm ka

dóm i pod ov arov, s punon viecom i j \ j 3000 for;Qti gospojinskom druitvu za zdria- • rf
od Boga s Ijepom sreéotn. _  Vezd. sm o ------------- -------------------------------------------„ oje pje,t0,ali ta vu Ztgrebu i gradakoj
ae Bogu pomolili 1 kruh prclomili ua cetiri t / - a T .T E 1 N O V f i r t A  O s;rotinjskoj kasi po 2000 fór. kojitevoom p
feitalje i osem falatov : vsakomu gosponu JS. A Ü  d  tL  1 N U V U Ü A  /  4lultVB .matici Hrv.tskoj* i uarodnomu,B<!-
í r#deU Z  j S r d  f i ^ \ r eküh.d;. D.k, r « :  Bal VU Cirkovljanl. zemeljskomu glasbsni.mu z.vodu ; po 1000 ,.J,1 de íal. JNa dér i teüi uthanca pák ráz foriuti druitvu sv. Jeronima, kojemu kakti f
tegni i raavljeííjpak pred nas dosta kruba, Cirkovljanski ognjogasci gi l i g a  o. pokrovitílj vsako Ijeto dizuaCuje svote, tér
meia i tina dovljeci. Géni i.everu Cuturu ra ba| ^bog zapubov nije bilo vnogo druitvu sv. Viuko Pavlova i zagrebeékom
vu torbu, niti ujemu n:j nebude prvo 1 priautuili. Dop»lo se je svim, da su pogla- dobrovoljnom ognjogasuora druitvu. 
zadnje, ved mu naj bude srecno i poiteno. v^ a g0gpQda Kleatinszky kr. podsudec, 8ó-
Anda rodbina i gospoda svati, ako je ovo lyomy ?arm 8udeo. j dr> y izteitíky iz p ri. Dvakrat vumrla.
i vino, vsaka nara te sreOa okolo h 2e vi |oka ae k nam p^trudili, koji su 50—50 Fiauc áke Pfeifer iz mosta Felpécz, 65. * 
jala, ako pák je dro^djeDka 2gai>ica, da] kraicarov, a Gaspaiits kassir 2 frt 20 kr. Ijet stara vdovjca, jako je siroaaikl ^.ivela^t 
Bog da uam rodi vince i p£enica. Ja ne- naplatili. Zito se niia podpisani iraenutim i nekoje vreme je vu velikoj nevolji fivela. 
znam mti vifle uitl bolje. Gdo zna viáe, ro- go^podam ovde lépő zahvali. Vu Cirkov- Tak dugó se s nevoljom boriit dók je i ne
d le inn viSnje, gdo zna Ijepáe, rodile mu |jana> 1881. 14 ga ianuara M kecz János 29-ga decembra na naglom vumrla. Djbri
ön flnje; gdo zna bol je, rodilo ma polje ! aapovednik. |judi polozili su <u vu raku i za sprevoi

Kak smo se naplli jtlom, hcfiemo tak v8e prjred ,i# Na veCer p0st»viU su jednoga
1 a pliom. Ako je ovo vino kvas, naj nam Na desno mlada, na levő starica. strttana po|e(? „je j v8, su se razilü. Okolo 
bu dober glas, ako pák je dro2dJeuka /ga* Piofesor Nothuagel izvestil je ne zdav- pol desete vure ua jenkrat mrtvica ge- 
uica, naj nam rodi kuiuza i pöeuica, i vu nja 0 jednoj devojKi, imenom Katarini uula i re'a si je vu ráki. ICak je to stra2an 
hi2l mutka deCica, a vu gori vinova ’ozica. parzePj koja jQ gtopram 22 Ijet a stara, da opazilj vu velikom strahu svojem zakriöal 
Gaj uam Bog vu sto dobnh őasa a iz 8amo na desnom licu Je spodobna mladoj je i pobégel. Piebudjena od mrtvl starica
pumh tí-S^k 1 Gde se budu puné izpijale devojki. Samo ua toj strani lice je okrug^o zvlekla se je komaj is rake i nla ai je po*
da bi se tu prazne nabijale ; ako bi se gde j pun0| ko2a gladka 1 pru2iva, doklam je moö iskat Oti3U je k avojemu ausedti i 
na putu aretalii da bi se tara vu őileno na |erom |jcu Ijepota i fiuoói zginula, ko/a pokrCHa je po vrati. Nije za izpiaati onoga 
lice ljubili j jelen drugoga za zdrivje j0 nabranil [ nagroflpana, blöio 2uta, suba. straha, kakvoga podn sla ta fam lija pre- 
pilal'. Vustnice na toj strani su vpadjeoe, dapaőe badjena od sna, kad je opazila to drhtaöu

, , Zdrav mi bil ti slaii svat, ivatbena j jg na 0̂j 8tranj tenjli i suhelii oko 2ensku. Siromaska óva starica takje drhtala 
SlareSinal Hoéemo, za istinu 1 popiti vsaki je jakrt vpadjeno i na pol vgaánjeno. Ako cd zime i érez odprta vrata vu avojlm mrt- 
kupic pít, nej n< budo nijeden od nas pi ok let . ge pGkrij0 |jce Ijevo rubcem, prikazuje nam veéki opravi sö'iénula je poleg komena. 
tak mi mojega kist*, do maloga prsta. I)a g0 smeje^e ge> vrselo, mlado djevojaóko Komaj kaj je bi!a fám nokoliko minatak 
bi se ti popikaval od meue, a ja od tebe ; j j ^  _  a 0bntno, pokrije li se desua stran, zruéila se je i apuitila duíu. Decembra 
niti ti cpiil, mti ja ved lokál, nego vsi p|edj npg onda stara, mrnjava 2em. Dvoraki 31ga su ju zakopali. GJa su onda iavcif* ** 
zdr&vi i ja z varai. tolni önik Nothuagel oznaduje uzrokom tóga tariama zvrhu nj^zinoga imetka delali, ,za-

__  If nomena teiki betrg ?ivcov, koji se bndn ^ud'li su se, knj su na li, akoprem su ju p



▼•I u  velikn siroto drfali. Naéli iu pri njoj 
Jadno na 2000 forioti glasedu dparkase kaji- 
£ica, 800 forinti gotovih peuez, pák jedno 
na 1200 forinti glaseén obligatoriju.

Sneg na juftnoj stranl.
Ii Kataro (vu Dalmscijl) pifleju, da 

ved f i i é  dnevov sneg pada. Zbog velikoga 
foga iuega pokaiali au se i vnvíiua vukov 
i medYedov. Vq jednom selu navahlo je 
Jedno deaet do dvanajst tukof na jednn 
Itala, (de je bil jeden Sereg orcah aaprto. 
NemoguCi érés frala predreti yu Itala, ne- 
koliko je otfido na krov. gde au a oitrimi 
aubnl raxtrgalt krova, i itralnira aftvijanjem 
agrabíll au jednn orca. Gladni gorakt gra- 
beiljivel tq avad]i med subom on őas an 
rastrgali i pojeli oycu. Prestraleoi domari 
pograbiii an koj polka, koj aekira i tik aa 
koma) r altira li vaké. Zaradi tóga neofaja 
pojedind Ijedi sírni niti is hüe van, ar od 
raik gorab i lamah doéii au vuki yu aela. 
1 y« fiiam Je epei Teliki Bnég, kakvoga au 
je l niti atan Ijedi ne zapametili. Vae fele 
foiije je pretrgnjeno, niti a istimi koli 
aecnreju nikam.

Visoka atarost
Jednoga sto i pet Ijet staroga öovéka 

anfprotflt tijeden zakopali. Zval ae Demko 
Giara i rodj^n je yu PAkozd obdini Ijeta 
1783-toga. Za tábora napoieraovog asentiraii 
au ga ca aoldata i do kraja je zdüal vu 
Yiih taborib, Isméd oatalih dogodja|o? pri- 
povtdal je kak tnjim pripetilo yu tábora pri 
Yaterloo. Ondi ga najmre jeden fnneuski 
nlaner yu praa vp;öl i tak nekoliko t remem 
bil na bojnom polja med mrtYimi Fretin 
nőé po tábora üli aa po nőéi táti, koji aa 
mrtYim aoldatom peneze i druge Yrédoe stYari 
jemali (ooblii) tak aa i na oYOga Dernkó 
doflli, kojema kid aa oprava sít. ili, opázil au 
da je iÍY| i jeden od oYih tolYajo? odneeel 
ga lobom dimo I tak dugó je imái brtgu 
na njega, dók ga zrYaeii i or»k zdrav p - 
rnnl ae je tn  avojn domuvmu Ovii je opet 
•Y0)n meltrija öif nariju Ural do ijeta 1847* 
ga Ijeta. Potlji je iyoio meltriju ostavil i 
knpil af gorice, gde je kakti poljodelavec 
do ivója amrti polje obdeloval. — Takaj 
?n Szeged ina *ivi i Yezda jedna starica 114 
ljet stara. Nsjmlajli njeito sin je 64 Ijet atar.

Valik! sneg.
Va Zagorjo Je tak veliki n.ég, da 

nrtfioi niti nemreja jtme kop«ti9 ved na 
re£ plebannla (yu aela Mtrenje) mrtfe gli* 
boko yu még zameöeja, gda bode iatom 
crsda zakopani y« zetnija. gda ved stég se 
raztalil bode.

<gekaj za krattk cos.
1.

t/Ciaelj: Pofod m i dragi Karlek, jeli 
bi mi zq»1 unenuvati Jednu giviau (sisavcu) 
koja nej ma zobe ?

Karlek : O je, moja babica !

2.
Alati: Za ime bo2jr, dlte kaj si pák 

napravilo ? Giedi samo kak zmazaní, idi od 
mene, ti ai pravi pajcek 1

Déte : Pajcek ? Kaj je to pajcek ?
Mati : Kaj ti to nczunfl ? — To ti je 

jedno dlte od svinje.

Profeior : No, goapon kandidat, jeli ite 
se jako pripravili za eglainen f

Dijak : 0  je, — hlade ved imám, aamo 
mi jól frak fali.

4.
M a i: Hódi iena, hódi ti zelje gazit, 

Ja moram itt v pojatn.
Zena : Ab praY imái, barem ai nam 

raorala uoge prati -  - praY aam Yezda hotela 
po Yoda ití,

5.
M ati: Ali MiSkea! Kak zgledijn 

tvoje gaCe ? K .j si morti yu travu 
opal ?

Miikec : Je, ali onda, gda je ved krava 
travu pojela.

6.
Sluga ; .No, ilostivni gospodio, po- 

kehdob ja Yezda od Djih iz slulbe odhadjam. 
morém njiin povedati, da kluö od dervar- 
mce taktfj i k pivn.dnira Yratam paie.

7.
Na jedoom bála pleial je jeden mladi 

gogpon a frajlicom, i gda ma je Yeé jako 
bilo vrude, rekel je syoíí tovarufllci : #To 
j»m je nepodnosliiva vrudina, ja jim fivicam 
kak leden konj. Jeli je i íjirn ne tak, draga 
frajl c« ? -  . 0  nijn, rekla je frajlica, — 
ja spadam k jeduumu drugoma spolua

8,
Jeden mai pisai je Hat BYojemn aino, 

koji je bil pri kanoneri (soldat), tér mu je 
0Y»k napisal naslov (atom) : „Mojemu einu 
JoZeku, -estntuntnoiiiu kanoniru pri kutnpa- 
niji, pri kojoj kapitan jade na rtdjaun konju.

9.
Sudec je zapital mnfta, koj je doSel za 

svedoka : Jeli ate vi ovoinu obtnleniku 
todjak ?

Mu2 : Jesam, ali jako dalednji rodjak, 
znaju gospodm udec, njegoY otec bt bili 
morál m<>ju marnu za leim vzeti, ali je nikaj 
od tuga b io.

10
Rekel je zarudn'k avoji zarnönici : 

Data moja, zakaj se pladeS ? Kaj ti je 
morti Sál, kaj ai meoi ruko d«la ? — O 
ne, odgovorila je oaa, ja pl&'em od veaelja, 
t r  mi je moja mama veékrat rekla : Puca, 
ti si tak bedasta, im ti nebudel niti osU 
dobila za műi a — a Yezda sam ga ipák 
dobi la.

11.
Békup je firmái jednoga deéeca, za 

kojim je stsl kum njegov, va ob e poéta 
v&ni mu£ Kada je bDknp zvrsil avetu ce- 
remomja, dudál je na kouca po dijadki : 
Paks tékám, (to je po horvatski : mir 8 
tobom), i pri tóm |e biSkup pogledal kuma 
yu o£i, a kom je te reöt zarazmel po hor- 
vatski, i mialil si je, da ira bidkap véli : 
pák ate kúra ? — Zato je onda odgoYoril : 
Jesem verek goapoa’in biékup ved dvadeseti 
pút kum !

12.
Uöiteli : Zakaj Yse réke (vode) tedeju 

vn morje ?
Dijak: Zato, da uebudo haringi prc-

alani.
13.

Pri 8üdu.
8 idec í Pák kaj vi nepozuate óva 

vuru ?

Rfltaut : Nepoznam ja, nigdsr iám
ju  ne videl I

Sudec : (drugi dán je opet dal reátanta 
pred se dozvati i pokaaal ma je opet vara). 
No, — tak niti vezda nepoznale to ovu 
vuiu ? .

Redtant: A  kaj ja nebi pornál, fi a 
sam nja véera videl 1

•) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 
vállal a sztrkasstő.

ODQOVOBWI UBSDIfIC j
M  A R  G I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni suradoik :
_________ G L A I ) _  F E R E N C Z ,

2903 tk. 890.
Árverési hirdetményi kivonat*

Az  alsó-lendvai kir. jbiróaág mint tlkvi 
ható ág közhírré teszi, hogy Varga József 
keikakutasi lakos végrejtatónak Háncs J ó 
zsef szombatfai lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 80  frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében az alsó leudvai kir. jbi- 
Vóság terfl'etén levő a szombntft'' 4 ivámu



tjkvben 1 1 - 6  sorsz. a. foglalt s fdlerósz 
ben Háncs József nevén álló az adó alapján 
677 írtra becsűit lé zre az árverést 677 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fenebb n.egi»'lölt in 
gHtlaook az 1891 éri január hö 26-án dél 
ilőtti 10 órakor Sr.ouibatf* közsógkju a köz
ség házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron aló 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlai ok bt crárának 10 százalékát vagyis 
67 forint 70 krt k é s z p é n z b e n ,  vagy 
az 1881. LX t.-cz. 42 §-*bau jelzett ár
folyammal számított és az 1831. évi no
vember hó 1 én 3333. sz. a kelt igazság- 
Ügymini8teri rendelet 8. §-ábin kijelölt óva 
űékképes értékpapírban a kikii.dölt kezéhez 
letenni, avagy az 18S1. LX. t.-cz. 170 § a 
értelmében a bánat pénznek a bii óságnál elő

leg s elhelyezéséről kiállított szabályszeiQ
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Alsó-Leudvau 1890. évi jól. 
Iió 2-ik napján.

A kir. {bíróság mint tkvi hatóság. 766

538 1890.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bír. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. $ a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az alsó-lemlvai kir. jbi- 
lóság 1354|p. 87. számú végzése által a 
zalamegyai árvatár végrehajtó javára Ba- 
zsika Imre lendvalakosi lakos ellen 200 fit 
(őke, ennek 1886. január hó 1-töl járó 6 
százalék kamutja, úgy járulékai ereje g el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bitóiiug lefoglalt és 310 írtra becsült egy

méncsikó, egy kanczaló, egy üsió, egy izdkér
egy vaseke taliga és bránából álló ingóságok 
nyilvános árveré* utján leendő eladatáia el
rendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis Leód- 
valakosban Bazsika Imre lakinál leendő 
eszközlésére 1891. február hó 8 ik napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kitüietik és 
ahhoz a venni száudékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az, 1881. évi LX. 
t.-cz 107, §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsároa alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok'>ételára]ai 
1881. évi LX. t.-cz. 108 § ában megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Ké t Alsó-Lendván 1801 -ik évi január 
bő 16-ik napján.

VRESITS ELEK, 
767 1 — 1 kir. bír. végrehajtó.

i  ti

5704 tk. 90.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiró ág mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy F*fz litván és 
neje Zsnidár Dorottya kérelmezők javá a 
Kozlik János árveré*eui vevő veszélyére és 
kárára 4669 tk. 890. es. a. elrendelt és 
1890. évi cíeczember hó 16-án megtartott 
árverés — Flojhir Bői bálának tett árverési 
utóajánlata folytán a n.ka í/.hui kir. törvény
szék (a Csáktornyái kir. járásbuó^ág) teiü- 
létén le»ó kmsánrezi 20 tk. 23. tir. hz a. 
ingatlan egészben a rajta levő . épületekkel 
800 írt becsarban az ár’ eiést ezennel meg
állapított kik álrási á bm újonnan elrendelte, 
és lu gy a fenmbb megjelölt ingatlan az 
1891 évi február hó lk en d. e. 10 órakor 
a kursáneczi község bíró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is újonnan eladatni fog’.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok beosárá* ak 10 */0 át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bő 1-én 3333 sz. a. kelt igaz- 
lágOgyministeri rendelet 8. § ában kijelölt 
óvadékképes értékpapiiban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t -c*. 170. § a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál t lóleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni. Kelt Csáktornyán 1890. decz 31 éu

A Csáktornyái kir. jbiióság mint tlkvi 
hatóság * 769



miiralLo/i t a k a r é k p é n z t á r  r é s z v é n y - t á r s a s a *  |
189|. évi február hó 7-én d. u. 3 órakor saját helyiségében

X.  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T  |
tartja meg. melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

NAPIKEM):
1. A gyűlés megnyitilsa az elnök állal ||
2. Az igaigatóság és felűgyelő-bizotlság jelentése. ||
3. A zárszó pia belerjesztese s e fólölli határozat. A mérleg jóváhagyása. Az

osztalékok meghatározása és a felmenlvény megadása. |
4. Négy igazgató-ági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*) É
5. Az 52, § módosítása.
fí. Netáni indítványok. ||
7, A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.

AZ IGAZGATÓSÁG.B ----------------------------------------  I
#) 59. §. A tanácskozási 8 szavazási jogot a ’ kö/gyii?éten minden részvénye* személyesen jjyal oro!halja, de ezen jog fifl 

gyakorolhatá«ára megkivántaiik, hogy a részvénye* legalább 20 éves * részvényé a kőagyftléa előtt legalább 4 bél ótá a társaság W§
könyveiben az ő nevére legyen'beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal mege őzűieg az intézet pénztárába leiéfe**ék. *3

A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem a távollevők á tál is gyakorollalbitik, t. i a meg nem jelenhető HjJ

1
“  részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy az ily meg-

bitóit által szavazó részvényes legtiáhb 20 éves legyen és részvénye 4 héitel a közgyűlés e.ött a társaság könyveiben az ö nevére P  
beírva találtaseék. p

Meghatalmatványok c ak részvényesek nevére állíthatók ki. 7 p,I 3 _-3 .
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A Csáktornyán székelő ,j
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x  V I I I .  É V F O L Y A M .  g
*  — ..—  x
*  XX  yX A c-áklornyni takarékpénztárral egye.-ült ^

• Í  ő n ^ e g é l r i ő  N # ő v e ( h e /e l  I. v e .  tag; iá i  g
f i  # í
Q  iolyö iv fibruii hó 8 án délután 3 órakor, Csáktornyán. ^
X yi
X a Csáktornyái takarékpénztár részvény társulat helyiségében tartandó >i

|  k ö z g y ű l é s r e  §
X hivatkozva az alapszabályok 20.*) §-ára tisztelettel meghivatnak. X

g ----- -=» - - -  S
K  U 8 Ü T 4 K :  X
g  1. Az igazgatóság jelentése.
2  2. A felügyelő bizottság j .entése.
Q  3. A folyamatban lévő III. és IV. csoporti számadások fölölti határozathozatal és a felmenlvény megadása.

4. 7 igazgató tanácsi tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
M  6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. %
X  6. Az igazgatóság az iránti megbízatása, hogy az ez év vége felé lejáró 111 csoport helyébe, (idejekorán az V. M
X  csoport létesítése körül buigolkodjék.
JC 7. Netáni indítványok. ^
Q ________________  A *  igazgatóság. X

w
Q  •) Hogv H kfltgyűlés (ír?énye« határozatot ).o*}iaa»on arra legalább szövetkízoti tagnak jole.lét-s ndikiéf«lt>tik. kik 50) tör*.botétet képvi*aln*lí W
*  H a a köEgyűlá-i uem válhatnék h atározatképesé, akk >r 15 nap p tl későbbre »<y uj kóz^yűiét hivandé öeaae. mo y hz ‘•liö  kö i/v iilé i tá ra rx i ^
W  tek in tet nélkül a  tagok vagy tőrzabetéti-k szám ára jngérvényez hatám z-t-.kat hoz. íy  1 to ló it ^
S  A megviaagált évi számadások, ne űi-leti jelentés és * felügyelő liizottság jelen tése  a társulat üzlet helyiségében a közgyűlést 14 nappal raoüclőiüle*  ̂ ^

rém énjeeek  által betekinthetők. g g 2
X Vg
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