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Régi szabály az, hogy a főt hidegen, 
a lábat melegen tartsuk. A hajzat már ma
gában véve elég oltalmat nyújt; ép úgy kell 
megszorítanunk a nyakravalók viselését; a 
kötött vagy horgolt gyapot sálok egészen 
mellőzendők. A nyakat levegőhöz kell szok
tatnunk, ez a legjobb óvszer torokbajok 
elkerülésére. A lábbelit ritkán készítik a 
láb természetes idoma szerint, pedig főkel 
léke az, hogy a láb kényelmesen feküdjék 
a helyén, hogy az ujjaknak elég helyük 
maradjon a szabad mozgásra, végre pedig, 
hogy a sarok alacsony és széles legyen. Ha 
mindenki a szabályt keresné, sokkal keve
sebb nyomoréklábu ember lenne.

KCLÖNEÉLÉK .
H iv a ta lo s  M o s a tá s . Tóth László nagy- 

kanizsai törvényszéki elnök a múlt hét 
utolsó napjain hivatalos látogatást és hiva
talos vizsgálatot teljesített a Csáktornyái kir. 
járásbíróságnál, ő  Nagysága tiszteletére Zieg- 
ler Kálmán kir. közjegyző múlt hó 30 án 
estélyt adott, melyre a Csáktornyái bírói és 
ügyvédikar tagjai is hivatalosak voltak.

h a lo t ta k  előestéjén a Csáktornyái sir- 
kert szokás szerint a kegyelet színhelye 
volt. Mindenki a temetőbe sietett, hogy 
elhunyt szeretettjei emlékének áldozzon. 
Szebbnél szebb, drága koszorúk bizonyítot
ták, hogy még a kegyelet nyilvánításában is 
van luxu9. Az áll. tanítóképző-intézet növen
dékei gyászlobogó alatt testületileg vonultak 
ki s Bárány Ignácz jeles paedagogus és 
volt intézeti igazgató, úgyszintén Lábos Pé 
tér ez idén elhunyt társuk kivilágított s meg
koszorúzott sírjánál megható gyászdalokat 
énekeltek zenetanáruk vezetése mellett. Egy 
elhagyatott sir: Greskovits János korán 
elhunyt polgári iskolai tanító sírja többeknek 
feltűnt. Egyetlen koszorú, egyetlen gyer- 
tyácska sem mutatta, hogy barátai, vagy 
a polgári iskola tanulóifjúsága elhunyt taná
ruk emléke iránt kegyelettel viseltetnének. 
A Zrínyi kör derék tagjai talán a jövőben 
gondoskodhatnának egy koszorúról s pár 
gyertyáról.

4  jg u x a k ö ü  g a k a ré k p h m tá r  igazgatósága 
értesíti a részvénytársulat tagjait, hogy a 
régi részvények visszaadása mellett az új,

díszes részvények holnaptól fogva a taka
rékpénztár helyiségeiben átvehetők.

fö a lo tta k  napja  <§erlakon. A kegyelet leg
szentebb érzelme töltötte el a város összes 
lakóit Esti 5 órakor megkondultak a 
harangok és 10 óráig szakadatlanul zúg 
ták azokat a mélabus hangokat, melyek 
rezgésbe hozzák a szív legtitkosabb érzelem- 
húrjait. A  sírok kivilágítása már a sötét 
szürkületben kigyulladt s lángtengerben 
úszott a holtak kicsiny birodalma. Az ajkán 
imát rebegő tömeg, mint a széltől megin
gott kalászhullám, szorongásig megtöltötte 
a fénybe merült temetőt. Ki ki térdre borult 
kedvese hantjainál s forró fohászt küldött 
az egek urához. A kápolna kellemes szavú 
csöngője minden hangjában áhitattra hívta 
fel az élők seregét. Ez volt vasárnap. — 
Hétfőn már kora reggelen meghuzattak a 
harangok s az egész szentmise alatt folyto
nosan zúgtak. Isteni tisztelet után a temp
lomi közönség körmenetben vonult ki a 
sirkertbe, hogy ismételten leróvja a vallás
parancsolta hála és kegyelet szent adóját.

iffy m e n h ii. Politzer Adolf Csáktornyái 
déli-vasuti tiszt e hó 5 én vezette oltárhoz 
Söptén (Szombathely mellett) jegyesét Rein- 
feld Teréz kisasszonyt. Sok boldogság ki
sérje a fiatal pár útjait!

<£ h o r r á i  k le r ik u s o k  Budapesten. A mi 
nap mint örvendetes hirt közöltük lapunk
ban, hogy a budapesti központi szeminá
riumba járó, zágrábi egyházmegyei papjelöl
teknek a zágrábi egyházi hatóság szigoiuan 
meghagyta, hogy tanuljanak meg magyarul. 
E hirt a Zágrábban megjelenő »Kaloliőki 
List* a következőkben czáfolja meg; — 
^Csodálatos újdonságot vett át az , Agramer 
Tagblatt« a ^Nemzetből*. Itt ugyanis el 
mondatik, hogy Gaéparió püspök néhány 
klerikust Zágrábból a budapesti egyetemre 
küldvén, felkérte levélben a központi sze
minárium igazgatóját, miszerint szigorúan 
ügyeljen arra, hogy a zágrábi klerikusok 
tanulmányuk ideje alatt a magyar nyelvet 
szóban és Írásban sajátítsák el, mert külön
ben később nem lehetnének alkalmasak 
magasabb egyházi hivatalokra. Szól azután 
arról, hogy a zágrábi érsekséghez sok ma
gyar plébánia tartozik, melyekbe csakis 
olyan lelkészek küldhetők, akik tudnak ma

gyarul. Aztán, hogy GaSparió püspök fel
kérte a budapesti szeminárium igazgatóját, 
hogy azokat a zágrábi klerikusokat, akik 
nem akarnának szorgalmasan magyarul 
tanulni, jelentse fel az érseki hivatalnak, 
mely az illetőket azonnal visszahívja, eset
leg elbocsájtja az egyházmegyéből. így a 
lapok. — Mi illetékes helyről fel vagyunk 
hatalmazva kinyilvánítani — irja a »Káto- 
liőki L’sW — hogy a »Nemzet« és utána az 
»Agr. Tagblattf ezen hire nem igaz.* *

<E llenőrzés t s zem le  p o r ia k o n . Oki. 30 tói 
egész e hó 3-ig tartott a közös hadsereg
hez tartozó szabadságolt állomány fölött a 
hivatalos vizsgálat. Az ellenőrzési szemlével 
Burján százados volt megbizv* a 48. sor
ezredtől. Rendben talált mindent. Büntetés 
elő nem fordult.

C sá k to r n y a  város képviselőtestülete m. 
hó 31 én közgyűlést tartott, melyen a kö
vetkező ügyekben hozott határozatokat. 1. 

!A közvágóhíd elkészülvén, az építészeti bi
zottság akadály nélkül átvette azt. 2. Az 
iskolaszék mandátuma lejárván, lemondott. 
A közgyűlés a régi tagokat egyhangúlag újra 
megválasztotta, még pedig: Czvetkovits An
talt, dr. Krasovecz Ignáczot, Pruszatz Ala
jost, Szeivert Antalt, Szilágyi Gyulát, Wollák 
Rezsőt- Zakál Henriket és Ziegler Kálmánt, 
kik az esküt azonnal le is tették. 3. A 
•Hattyú* vendéglő eladása és a Barakka* 
korcsma lebontása elhatároztatott 4. Az 
ép tészeti bizottságba beválasztattak; Debics 
János, Morandini Bálint, Rosenberg Lajos, 
Szakonyi Zsigmond, Szilágyi Gyula és Zieg
ler Kálmán. 5. Az egészségügyi bizottság 
tagjai lettek: Ángyán Aurél, Bencsák Fe- 
rencz, Fink János, Jenei Gusztáv, Dr. Kra- 
sovtcz Ignácz, Pálya Mihály. Pethő Jenő, 
dr. Schwarz A. és Schwarz J. 6. Az áll. fo
gyasztási jöv. kezelését a község mint erkölcsi 
testület nem veszi át 7. A képviselő-testü
let Bernyák Károlynak, Cvetkovics Antalnak, 
Debics Jánosnak, Morandini Bálintnak és 
Morandini Románnak a tüzoltótorony fel- 

I építése körül tanúsított áldozatkészségükért 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki.

—  P e r l a k r ó l  írjak a kővetkező figye
lem re m éltó sorokat : H a k ellőkép  méltányolni 
tudjuk, ha feltudjuk fogni am a körülm ényt, hogy 

, mit te je s ít  egy vidéki színtársulat, s ha még figye- 
lenibe vesszük azt is, hogy em e társulat a haxá-

nehezebb fájdalom, mely itt kezdődik s ott v ég 
ződhetik, a hol s a mely után n incs v igaszta lás  
a tóidon.

Egy csók, egy bucsukönny. egy sóhaj még  
s a vén kocsis  a lovak közé csapva elvágta^ velők  
s a nagy portelleg csakham ar eltünteti őket a 
láthatárról; csak a távolból hangzik még vidám  
én ek ü k :

G yere pajtás katonának  
Jobb dolgod lesz, mint apádnak  
Se nem kapálsz, se nem kaszálsz- 
Csak a kaszárnyában sétá lsz.

•
Még fel sem  száradtak a búcsú könnyei s 

a hasadó hajnal { m ég fel sem  ragyogott teljes 
pompájában, m ikor már P eti urfi ott ténfergett 
Katicza ablaka a la tt.

H ogy K a t ic /a  hogy' fogad ta  s mint bánt 
vele, b izonyítja az, hogy rövid idő leforgása alatt 
(no már am ennyi egy asszonynak a feledéshez  
szükséges) a kasznárék kertjében a szép őszi 
estéken két szerelm es járogat el, édes csókokkal 
halm ozva el egym ást s tiszta szívvel, rem ényekben  
dtía kebellel járják be a  kopár* levelét hullatott 
fasort és álm odva szebbnél-s>ebb, de teljesü lehen  
álmokat. Peti és  K aticza voltak.

A falubeliek sokfé'ekép találgatták, m agya
rázták e gyors változást, a mig végre egy szép  
napon a corpus delicti — egy kerek képű, csiiri 
tejü kis pufok terem tésben napvilágot nem látott. 
Itt megszakadt a találgatás.

Szegény G a z s i ! Mig te, kit katonai köte
lességed távol B oszn ia vad rengetegeibe szólított

e l, szüntelen  egy éd es órára gondolva, a szab a
dulás órájára, te ki k épzeletben  látod magad  
előtt kedvesed érted epedő, szenvedő a r c z á t; 
addig ő más karjaiban édeleg s pihen —  m ásod
m agáva l........

No de, ami halad , el nem m arad ...

Felvirradt a k in 'eljes három év  legszebb  
napja, az u tolsó n a p , melyen falunk derék fiai, 
lerázva magukról a borjút, ristuugot és mundurt, 
boldog szívvel, édes érzelem m el siettek haza  
szülővárosukba s duhaj kedvvel énekelték , hogy :

• Kiszolgáltam három hosszú eszten d őt..."

Örömtől duzzadtak a keblek , de ki m égis a 
legboldogabb? Az Gazsi v o lt ! . . .  S zeg én y , ha 
tudta volna 1...

*
No de nézzünk e l K aticzáh oz, vájjon ö hogy 

fogadja az egykor annyira szeretett, de ham ar  
feledett ked vest.

Picziny szobája csendjét o ’ykor-olykor hala  
gyerm eksirás szakítja m eg, a melyre a szoba  
egyik  sarkából egy halvány képű, szom orú tekin
tetű nő alakja dom borul ki, jobbjában egy kis 
csecsem ő, mig balja csüggedten  hanyatlik hátra.

A következő perczben egy magas, szikár 
férfi lép be az ajtón. —  V igyázz, mindjárt jönni 
fo g j —  Az ajtó ism ét nyillik  s belép  rajta Ga/.si 
tajtékzó szájjal —  kit már értesítettek a d o log
ról —- s egyenesen  Petire rohan, ki m egelőzve a 
tám adást, erős csapást mért botjával G azsi fejére, 
ki eszm élet nélkül rogyott össze, h Katicza segély 

k iá llására  összefu tottak  a szom szédok.

Petit e lh u r c o ltá k  a falu házába, Gazsit pe
dig rögtön ápolás alá vették, m ert sebe életve
szélyes  volt.

K aticza kis csecsem őjét véve elrohant a 
végtelen b e s eltűnt a az nap óta senki sem látta 
többé seh ol.

P éter  urfi vasra verve került a megyeház 
börtönébe s ott álm adozik  elm u ’t dicső, szép és 
boldog napjai felett.

Pörge G azsi felgyógyult ugyan  nehéz sebé
ből- de többé em ber nem  lett belőle. Az agyráz
kódás, mit az ütés következtében  szen ved ett, meg* 
b écitá  elm éjét s csak arra em lék ezett, hogy volt 
egy K a ticá ja . kit elvesztett, a kit hasztalanul 
keres, nem képes felta lá ln i.

Múló volt a b o’dogsága, m ely úgy elröppent, 
mint egy álom .

Iszákos lön s ha ilyen kor a k elleténél töb
bet ivott, erőt vett rajta roham a, s fu tva , kiabálva 
kereste hűtlen K aticzáját..........

* *•
Fogják m e g ! fogják m e g ! K aticzám  édes, 

megállj 1 —  hangáik újra Gazsi rém es kiáltása. 
Eszeveszetten  rohan végig az u tczán , lehajtott 
tővel a tem plom  előtti m árvány keresetnek ■ 
szétroncsolt fővel elterül a kereszt tövében. Még 
egy utolsót sóhajtott s karjait k eresztbe Ionja  
erősen szoritá m elléhez, m intha ö le lv e  tartaná, ki 
oly  régen k eresett........

B e n lo z k y  L a jo i.





V i l i  teoaj
Broj 45.Va CakovcK 8-ga novembra 1891-

l * r e d p l a t m a  « - e » a  | e :

Na celo lelő . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 Irt
Na őelvert leta . . 1 Irt

őojedini broji kollajn 10 kr.

Obanane ae poleg (Egodba i fal 
raCtmaju.

Nekaj od duhaua.
Za sigurno né ma nikoga izmed éita- 

teljov, koji nebi póznál duhaDa i vsaké 
fele tvorine od njega : duhan rezan na 
kratko, na dugomá, zmotan vu cigaru itd 
Te/e bi nam znali iitatelji odgovorili, da 
ih zapitamo : Odkud je duhan ? Treba bo 
znati, da ov duhan, koj se pri nas sadi, i 
kojega vnogi tak radi vutiveju, nije ni- 
poáto naía domada biljka kak je na pri
mer zelje, nego je duhan k nam doneáen 
iz Amerike prav tak, kak god i krumpir, 
pák mu je ista sreéa vu dől pala kak 1 
krumpiru, tér se je za kratko po svoj 
Europi razáiril, akoprem nemore nigdo po 
tvrditi, da íovéőanstvo ima jednaku hasén 
od dubana kak i od krumpira. Anda da 
vám povém dvé tri o duhanu.

Domovina je dubanu Amerika Stara 
kron'ka nam pripovéda, da je indijansko 
pleme Pavne prvo poőelo víivati duhan, i 
to, kak na dalje pripovéda krónika, ered
ne ih je napravil bog »Sunce « To dakak 
veli krónika, a kuliko je vu tóm istine 
nebudemo iziskivali,

Ozbiljna historija podme istom na po* 
detku áestnajstóga stoletja pripovédati o 
duhanu, pák i za istinu evropejci nisu 
prvlje ni videli dubana, dók nisu Ijeta

1492. s Kriétofom Kolumbom stupili na 
amerikansko zemljiSde Europu je s duba 
nőm upoznal nekakov — srednjakovid ili 
nesreénjakovid -  fráter Romano Pane, 
koj je Ijeta 1518. cesaru Karlu petomu 
poslal nekoliko zlatoZutih listov, koji su 
se ce8aru jako dopali.

Táj anda fráter Pane (samo ako nije 
bil Céh) navgil je evropejce puAiti a ne 
kak se navadno misli — Fráter Nikot 
Iván Nikot, francuzki poslanik vu L’s a 
bonu, po kom su posve nepravo duhanske 
giftne saslojine nazvali * nikotinom*, bil 
je onaj, koji je istom Ijeta 1560 gnotanje 
dubana vpeljal vu.modu. Medtimtoga svét 
je véé ónak nezahvalen, samo na danaá 
njicu misli, a vderaánjicu zaboravlja : za- 
boravili su i na iratra Paneta, kak god 
su zaboravili i na Kolumba, pák zemlju, 
koju je on odkril, ni u prezvali njegvim i- 
menom, ved imenom prefriganca Ameriga 
Vespuccia.

Duhan se je na skorom povsud ráz* 
prostranil, kak god se navadno vsako zlo 
razprostranjuje. Pokehdob je viivanje du 
bana — puáenje i énotanje postalo na sko
rom obdenitim, to je naravski bilo, tér je 
sadjenje dubana, kak i trgovina dubanom 
bil vnogo hasna dona ajudi posel. Medtim
toga pri tóm nije dugó ostalo, da bi si

pojedini (privatnici) 2t*pe trpali, nego su 
vlade (kormanji) jedna za drugom pregla- 
sile duhan oisaíkim monopolom, kak god 
je na primer i sol. I dobro su raőunale 
vlade ; od ovoga monopola dobadja vu or- 
saéku b’agajnu (kasu) ljepa fiumica od sa- 
mo 27 milijunov forintov fistoga dohod- 
ka.

Nu s druge strani previdli su ljudit 
kojim je dobrob t éovéőanstva bila na sr- 
cu, da je duhan jako gi'ten pák da je 
vu2ivanje dubana za dovéőanstvo jako po- 
gubno. Zaradi tóga stali su vladari# dosto- 
janstveniki i sveéenstvo, a na 6e)u mu 
sam papa, da izkorene pogibeljno víivanje 
dubana. Tu se je frodekuvalo, kak je 
Skodljivo puSanje i ánofanje; kaátigovalo 
se, rezali su najmre nőse, koji su önofali, 
papé su se grozili prokletstvom, vse za* 
badava, duhan se je ipák poleg vsega tó
ga vse jakáe Siril, tér bi dendenes teíko 
naöli öovéka, koj nebi puáil.

Den denes vse puSi, staro, mlado 
veliko, malo, muZko, iensko bogato, si- 
romaáno : gospoda i go pe cigare i ciga- 
rete, na4 Joiek svoju kratku pipu, kojom 
odmah méri, kuliko je gdo vrőden ; cdtud 
i ona : nisi vréden ni p pe duhana A gdo 
vas joS nije videl kaprola — pardon ! — 
gospodina kaprola, gdé se vu nedelju

Z A B A Y A .

Pokvarena exekucia.
Korpar je siromadki seljak, kojemu se 

(kak Teli priredje) vuha zalevajo.
To je istina, da ima kravu vu Stali a 

seno na seniku, zatim svinju va kotca i 
krumpir va pivnioi; ali kaj to hasai, kad 
ima i toliko dece, da bi ia njih mogel jedne 
orgule napraviti, a k torna láger toliko, d* 
verovniki vele : Sve kaj imaS je naSe i bú
dé se sa áest tjedni pod rxekuciu trZilo,

Ovik stoji seljakom Korparom.
Verovniki poSalja sndbenoga izaslanika 

i on Korparu tu ime zakona pove, krava, 
svinja, seno i krumpir su pod exekucia űze
ti te moraja ovde do dana prodaje neteknje 
ni ostati-

Na ekoro zatim se po selu bubája, a 
stari obéinski pandúr natekne meslngaste o 
éale na kuferni nos i na svakem vuglu utice 
iz nekakovog pisma vau álabekoje, da vu 
ponedeljak se bude moglo pri Korparu nekaj 
kupi ti — prvi, drugi i tretji pút — naj 
zadnjió dapaCe i itpod procéue.

I izbilja ! Vu ponedeljek se vu dvoriS- 
óu siromaékoga Korpára aakupi mnogo kúp- 
ceva jer nesreéa jednoga, jedobiéok drugoga, 
to je veő /alibcie tak oa srőto i í.ebude 
nigdar drugif.

Kid ali kufraati nos polukne v fltalu i

lioée kravicu pozvati, da nek ran isidé i nek 
se dade pregledatl — nrga kravice ; a kad 
isti kufiasti nos pajceku kodé dopovedati, da 
i drugi ljudi imaju kotce te vu pravo >re
me znaju noSí brusit', nitko mu iz kotca 
ueodgovara — neima niti píjceka.

Sad stupi kufrasti nos tu glublinu piv 
nice, zatim se spioja po lojtri na aenik — 
ali kaj je tu oaid? Dole tu glubliui je tmi- 
na, da bi ju mo< i rezati, a krumpira ni to 
ra ni glasa, a gore na seniku je jeden siro- 
m:Ski miáek, koj si hód; sto öetiri noge be 
2iuiem potrgati, i$őu6 koju betvu sena, iz kő
je bi si za se, za STojn zenu i SToju decn 
mogel poste'j'cu napraviti.

Sudbrni izaslanik anda, us'éd ovakovili 
okdnostih jaTi Korbaru, da ga mora dati 
prijeti i zatToriti, jer da je on fante prone- 
Terii i prodal, te OTak kotaCu praTice med 
ferbée posegnul, a to da je zloéin, koj se i 
na orem i na drugem sTetu najoátreSe ka- 
itigOTiti mora.

Na to odgovori Korpar: Ja fante Hiti 
zaplenjene sUari prodal nisam; ali kaj ja 
morém proti torna, kad se nisu mogli med 
aobom 6lagati ? Svinja je poilrla krumpira, 
a krava seno, a kad vcé n:su imáii nikaj za 
tdreti, te je ved glad hotel i nje po2ireti, 
• nas takaj, spravili smo se na svinju • na 
kravu takaj, pák smo i mi 2irli dók je bilo 
sve po2drto i podjedjeno vu ime Boftjc 
Ámen.

Síd su se morali kupci i isti verovniki 
nad tim obéim 2deranjem grohotom smejati i

k«jti niőesa viáí za idreti tu nije bilo, tak 
su sami verovniki síd odustali od tóga, da 
bi Korbar zato bil zaprt, te su naéinili kriZ 
ua dug i racun ; jedun dapaöe, koj je imái 
veliki bugyilariS i veliko srdce, priroe Kor
pára za ruku i reőe .

Tvoja kuőica je ravnid ved zda'nja mo- 
ja, ali slobodno ostani vu ujoj sa fenom i 
dé 'om a platiti za to nebuS morál nikakvu 
arendu, —  moja 2 ma baS sada treba deklu, 

|a tvoja Ja '2 i joj se baá dobro dopada, ako 
ju dade> vu zluibu ; —  jegnoga knvara 
trebam ja, i jer ti tak dobro zord hraniti 
krave, tak bi mi ti baá táj pravi bil, p>k 
pák bi si ovak mogli toliko zaslo21*, da 
tvoja deca nebi morala glad trpeti.

Korpar si na öve rcdi potegne desnira 
rukavom őez oci, a deca plaéu zahvalne si- 
z e  na ruke bogatoga verovn ka s velikitn 
bugyilariöom a joS s vekdim srdeem.

Jeli nisu ovakovi interedi viSe vredni, 
nego nekoliko podrapaoih foriutadab ?

Qaslac.
Bil je neki mladid, ko; je imái Vrlo le

pő grlo za popevat*, te je vrlo vugodno znal 
popevati, a k tomu je bil izvrstan gnsl’d, te 
si je svoju popevku znal majstorski guslarai 
sprovadjatl. — Ovu dvoju umétnost, t* j. 
popevanje i guslauje je tak daleko dotiral, 
d i je okolo daval prelstave i takovimi «i



Spinéi s virÉinom cigarom vu vustah i 
slamom z \  vuhom ! Naái f. i stare babé 
nasladjuju se podprsáajué si nőse énofan- 
cem, a baka (soldat) na „Silboku* krati 
bí vréme Svaiul diáeői bagud. Ista déca, 
komaj kai bu dorasla i jo3 se nisu navóila 
a b c ,  vei odbijaju dima, s poletka na- 
ravski skrivence, a s vremenom vse i vüe 
i javno.

ŐoStarski ali őiZmarski inad pobira na 
vulici falaőeco cigarah, tak zvane like, 
pák ih onda puSi ondi, kud najvel svéta 
prehadja Takvoga kaj moralo bi se daka- 
ko prepovedati, ar takva pe’da hudo de* 
luje na neodraslo decariju; nego pri nas 
nigdo ne previdi potrebolu tóga, dapale 
ima rodileljab, koji se raduju, kad im 
nadobudni deset Ijetni sínek vu2ge ci- 
garo.

Drugiput dalje.
Priredil:

G|ád Ferencz.

Ncvidljiva tana.
(N ovela).

Nipignl: JÓKAI MÓR.

Doktor N. jeden od najglasovitediii ope- 
rateráh glavnoga varoáa, bil je jednog ranog 
jutra, kad jo§ nije bil niti oblelen, prisiljen 
prijeti pohod; stranjeki, koji je va ganjku 
lekal, javil je po slug», da je 7sako  éekanje 
sa njega pogibeljno, ar da je treba bitro 
pomoöi.

Doktor si je obiekei spavalu opravu i 
poBtil je stranjskoga vu hiiu.

Ov straojski bil mu je zevsema nepo- 
cnat. Sadel po vanScini, morál je visokoga 
roda biti. Na biédom licu mu se je opaiala 
doievua i telovna bol, a desna mu ruka 
bila ivezana za vrat svilnim rubcem. Ako- 
prem je svom silóm nastojal, da poteze lica 
neptemeni, nise je mogel zdiÉati, da mu se 
boloo zdihavanje uebi izmeknule iz njegvoga 
grla.

toliko nov&cah zasluiil, da je prililno dobro 
mogel Üviti.

Jednol dojde sa jói dva paj iaáa vu ne- 
ku oétariju i reöe oötarjaiu:

Zatrudjeni od putovanja, 2elimo ovde 
prenol ti i jer smo se i zagledali, daj nam 
nekaj za veöerju, — ja sam majstor pope- 
vanja i guslanja, pák lu ti po velerji za to 
lepő popevati i guslati.

Ostarjaá se na to nasmej e i véli:
Kaj se itanja lez ncl dot'le, to m rete 

ovde badava prenoéiti, ali veöerju vám nera- 
rem dati badava, to budete morali platiti, 
jer to je stvar takova, koja i meoe samoga 
kodta.

Dobro auda 1 — Odgovori gaslaő — ja 
bum medjutim po veöerji ipák popéval i i* 
gral viSe arijih, pák ako ti se bu koja do* 
pala, i ti bu3 to javuo priznal, onda se za- 
vet', da nam dug za veöerju odpuatté, ako 
pák li se nebu niti jedna pesma dopala, on
da lemo vcÖjrja platiti.

Nikaj laglje nego to, pomiali si oStarjoS 
— samo mi pos'.e svaké popevke treba reli, 
da nije lepa i da mi se nedopada, p*k je 
veöerja piacén* — i pristane na predloÉenu 
pogodbu.

Kad su se sva trojica mvelerali, pocme 
guslac popevati i guslati, a kad zvrSi prvu 
popevku zapita oitarjaSa ;

Hej gazda jeli li se óva pesma do- 
pada ?

Nedopada I odgovori oltarjaS.
Guslaó odpopeva i odigra drugu pesmu,

* ti s
Vi ste gospone N. doktor ? zapítal je 

stupivSi k doktoru tapim, jako slabim gla* 
som,

Je, gospone.
Vi mi budete oprostili, kaj vas osobno 

nepoznam. Nestsnujem vu Pesti, doliadjam 
íz sela tér vas samo po glasu poStujem. 
Nemreua povedati, da se veselim sreói, kaj 
vas nut spoznavam, ar vu tóm neima za mé
né nikaj vugodnoga.

# Doktor je opazil, da straojski komaj 
stoj,i tér ga posadil na divan.

Truden sam; véé je tonu tjeden da* 
nah, kaj nisam spa|. Na desnoj ruki mi je 
nekaj nastalo, neznam kaj, jeli piiöaj ili pák 
rak-rana ; vu poéetku me samo boljelo, kés- 
neSo me polelo podjeduo 2?ati prez prestan- 
ka i prez olakíice, na?ók jakié, bolje. Has 
nuval sam vsa domala vrtltva, ali hasnilo 
nije nikaj ; ve me poéelo boati, ve opet tr- 
gati i neizmerno boljeti. Nisam mogel dalje 
podnaáati, sel sam vu koliju i doáel sam k 
vám, da mi izreiete ili iz ze2gete ranu. ar 
ako budem jo3 jednu vura trpel, sdvojil bu- 
dem.

Doktor ga je batrivel, da se netreba 
taki prijeti no a ; mogulé, ua Duda i druga 
vraltva hasnila.

Ne, ne gospone, nikakvo vraötvo, ja 
trebam női ; prav zato sam do$H. da mi iz- 
remete on dél, koji mi tolike buli zavdaje.

Doktor ga je prosil, da mu pokaZe ru- 
ku ; na kaj straojski groznom boleóinom je 
pru2il ovezanu ruku doktoru, koji mu nju 
poöel véli kom pazljivostjum razvezavati.

Ali vas molim gospon doktor, da se ne- 
bi smutili sbog onoga, kaj budete videli. Ra* 
na je tak öudnovita i grozna, da vas bude 
iznenadila, ali vas molim, da se nesmutite 
zaradi nje.

N. doktor je osvedoíaval stranjskoga, da 
je on ővrste natúré, da je vsemu privlen, 
tér da je ne zavaden niöemu se c uditi, niti 
bi!o sbog őesa se zmutiti.

Ali se je ipák iznenadil, i prcplaáen 
pustil je ovoga stranjskoga ruku, kad razve 
iavdi nju opozil, da neima na njoj nikakve

te zapita opet oitarjaő*, jeli mu se mozbit 
óva popevka dopada*

Oátarjaá opet odgovori, da mu se niti 
óva nedopada ?

Izpopeva guslal i tretju sa pitanjem, 
jeli mu se mozbit óva dopadi.

Oátarjaá, akoprem je jedna popevka od 
druge bila lepő* i bafl majstorski izvedena, 
ipák na svaku odgovori, da mu se nedopada.

Sad pevaö si jói jedan krat slo2i gusle 
i pri me novu ariju i novu pesmu, koja je 
ovak glasila :

Gusle moje, gusle moje,
Raluni nam bad zlo stoje.
A ti grlo tiho budi,
Malo valjai, svak te kudi.
Gazda hole, da se plati,
Neda badav velerjati.
Hódi draga kesb lepa,
Hódi hódi van iz ftopa.

I stim popevaó potegne moinju 8 novei iz 
2epa, a gostioniöar vesel, da bu mu vecerja 
pia öena, zavikne ónak vu naglosti: No, to 
je ó̂pa popövka, óva mi se dopada !

Baö mi je drago, da ti se barena jedna 
dopada, reöe na to guslal — barem sad, 
ősied nase pogodbe netrebamo veöerju platiti.

Oálarjaá sad stoprv dojde vu ae, kako- 
vu je bedastolu napravil, pv ieie se za vu
hom, ali pomoci viáe nije bilo — veéerja 
morala je biti badava.

£«. Q folla j,

nme ; t r  je bila tak lista kak i óva druga
ruka.

Ali tu2no zajavkanje stranjskoga, koji 
je puSóenu ruku poprij*! s lévőm rakom, 
zdal se, da mu nije do Sde, tér da za ii- 
tion trpi.

Gdő vas boli ?
Ovdi, ovdi gospone, — rekel je stranj- 

ski pokazajali na áaki ono n é t̂o, gde se 
dvé glavne fiié razstavljnju i eölo mu je 
télo zadrhtalo, kad ga se je doktor fíoo pe- 
tajuli doteknul prstom.

Ovdi vas boli ?
Groznő.
Jeli lutite pritlbek, kad dinem ovde 

prst ?
Straojski mu nije znal odgovoriti, ali 

suza, koja mu je potekla niz blödo lice, o- 
davala, da za istiou trpi.

Cudnovito, ja uevidim nikaj na tóm 
raéslu.

Niti ja. Pák ipák tak groznu bol éu- 
tim, da bi taki imái volju s glavom vu zid 
lupiti.

Doktor je vzel sitnozor (reftpetér) pre- 
gledaval i éudil se.

Ta ko2a je zdrava, nevra23ua, 2ile dc- 
luju nikakvo?! vu2gauja ili rak-rane pod 
njora ; zevsema je takva, kakva je i drug- 
da.

Móni se ipák I íqí, da je tam po nekaj
őrlene3a.

Gdé ?
Straojski je vzel plajbisa i zaokruiil s 

njirn mésto kakti pol krajcara.
Ovdi.
Doktor ga pogleda). Poöel je m'sliti, da 

se stranjskomu pannet mrda.
Oitamte ovdi, sa nekoliko dnevov bu

dem vám pomogel.
Nemre* öekati Najte veruvati, gospo

ne, da sam ja nor, da si samo predstavljam 
bol. Od tóga me nemorete zvraliti. Meni s 
pbjbasom zaokruleno raesto peklenskt muke 
zrokuje, pák prav zato sím doJel k vám, da 
mi ono izrezete.

Ali ja to nebudem vlinil, rekel je dok
tor.

Zakaj ne ?
Ar je vada ruka zdrava, nevr&2ena, tér 

nevidim na njoj nikakve oilede, kak god ne- 
vidim niti na mojoj.

Vi, lini mi se, zaista verujete, da sam 
nőre, ili da se dalim, rekel je stranjaki. Pri 
tóm vzel je iz kabelara jezeialu (iraerku; 
banjku i dél je nju na doktorov stol. I nut 
vidite, gospone, da mi n je do delareoja i 
da je lin, koj ja od vas iddem, za meni 
dosta znameniti i potrében. Ja vas molim, 
da mi to mesto na ruki izre2ete.

Ja vám pako gospone, velim, makar me 
dali vse blago avéta, da me nelete osvédo- 
öiti i skloniti, da zdrava télo driim za be- 
te2no i da s no2em vu nje vrdem.

Zakaj ne ?
Ar bi to vu dvojbu stavilo moju dók* 

torika znauost i osvedoleuje; od vas bi céli 
svet govoril, da ste bili idióta, od roene 
pák, da sam bil prez dudaoga spoznanja, tér 
vadé nezoanje, da sam na svoju hasén vpo* 
trebil, ili da sam bil neznalica, nezvulen, tér 
sam se dal zapeljat'.

Dobro; tak onda mi izka2 te barem )e- 
dnu dobrotu. Ja sam i sam vu italifla ispe* 
Ijati ua sebi tu operaciju. Malo je nespo- 
sobua doduáe vu to moja ljeva ruka, ali to 
me nepiöói. To mi Ipák vlioite, da mi, kad 
operaciju aviáim, ruku zav^2ete.

(Drugiput dalje).



K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo poStuvane naie predplat- 

nike, naj nam na poóetku zadnjega fér- 
tál ja predplatne zaostatke po poflti poflleju, 
i predplate za növi ferlal ponoviju. Cena 
nádi h novin j e : Za jeden fér tál 1 frt, za 
pol Ijeta 2 frt.

Bezkrajnost svemira.
Glasoviti francezki zvezdonanec, Fiam' 

marion, koji je kak nijeden od njegovih 
pred asinikah popularizoval svezdoznanstvo, 
pokusal je, da svoje Citatelje upozna bar 
pripliéoo a prezkrajnostjum svemira tér 
pi e o tóm vu novinah „L* Astromie* ovak: 
Ajde, da probamo izmeriti prezkrajne pro 
store svemira. Dignimo se sa zemlje makar 
8 kojega god punktuma i letimo ravnim 
pravcem na koju mu dragu svemirnu 
toéku (punktum) hilrinom svétla t. j. 300 
jezer kilometrov vu jednoj sekundi Naáe 
letenje bude trpelo tri i pol Ijeta, dók 
stignemo prvu zvéidu. Ali naj se tu neza- 
Btavimo. Mi letimo dalje i dalje 10, 20 
100, 1000 Ijetah istora hitrinom poleg 
vnogobrojnih zvézdah i toplinu davaju ih 
suncah, poleg bezbrojnih áeregov planetah 
I jód navék letimo dalje i dalje i diugib 
1000 Ijetah; 2urimo se éopori zvézdab, 
milijardami trakov, mleéoim putem, kője 
raztvarja vu nebrojene svetle slape ; na- 
zoCni smo poőetku i prepadanju prezbroj 
nih svétov ; naokolo nas pada de dj zvéz 
d*b. No mi nepoőivamo i letimo zmirom 
dalje, 10 jez^r, 100 jezer Ijetah vu ravnoj 
lin»ji, istom hitrinom, je i 1 milijun Ijetah. 
Ve mislimo, da smo doSlji na cilj Ali ne 
Pod jedno se pred nami cdpiraju növi 
piezkrajni prestori, vsigder svétiju nova 
8unca. Prehadja i drugi milijun Ijetah, eto 
notih odkriOah novih svétov! Kaj ? Néga 
kraja, néga ograniCenoga prestora, nikak 
voga svoda (bólta), nikakvoga nebiáta, kője 
bi nas zastavilo ? Vsigdar samo prestor, 
sam prezkrajna praznina ? Gdé smo ? Koji 
pút smo preSli ? Stigli smo na cilj, kam ? 
Na ulaz vu svemirnu prezkra nőst! Vu 
jstinu nismo se ni korák pribli2ili kraju ; 
nismo b’i2e koncu, no da smo stali; i isti 
biamo mogli poduzeli pút s nova, nebro- 
jena stoletja putuvali prez poéinka *, zaba 
davo (zabman) ! Kad bismo se op:t nakon 
milijun Ijetah öve alrahovite kretnje zas- 
tavili, onda bi opazili, da nismo na im le- 
tenjem prevalili n ti najmenjdi dél svemira, 
tér da se nismo mi za koraöaj pribb’2ili 
kraju ili udaljili. Vsigdi sredina, nigder 
kraje ! Vu tóm prezkrajnom prestoru saCi 
njavaju éopori sunoah, kője su nam vidljivi 
svemir, samo neki otok vu velikom morju 
otokab. Vu vekiveónosti trajanja je tivot 
nadeg gizdavog ljudatva zevsim politiékim, 
vjerskim i drugim 2ivotom i 2ivot naáih 
planetah sam senja jednoga Casa (trenut 
ka).

Potres vu Bosní
íz Zvornika javljaju. Vu subotu 24 

oktobra ob desti vuri i 30 minutsb ua ve 
Cer oöutil se je ovde potres od kakvih 10 
sekundah Pravac potresa bil je prividno 
od severa prama jugu.

Ykradjeni porezni novci.
Vu póreznim uredu vu Capui vu ju' 

2ncj Itsliji, odkrili su 21. (ktobra, da je 
negdo preéestne nodi vkral 3 meter sente 
té2ku blagajnu (kasu) zevsim póreznim 
novcem (zevcemi porcionskemi penezi(, koji

su bili vu kasi, a koji se céne na 130 
jezer 1 rab.

Nesreéa na 2e|jeznici.
íz Grenobla telegrafiraju * Osobni cug, 

koji je odiíel is Lyona sim, zidel je pri 
Moiransa iz dinjak. Osem per onah je 
vmorjeno, 20 do 25 teíko ranjeno.

Druga 2etva.
íz Nitre javljaju : Abnormalno toplo 

vréme rodi s rédkimi prirodnimi pojavi 
Jeden muÉ iz Ladauja donesel je ovih 
dnevov vu varad pol dervenjke jeémena. 
Prigodom prve 2etve izpalo je na zemlji 
zrnjc, iz kojega je zrasel jeimen i rodil 
drugim plod'>m. Ov drugi jeémen po2et 
je vu oktobru.

Sdrobljen od lokomotive.
Brzi vlak (dnel cug) juine íeljeznice 

koji je ovih dnevov pris pel vu Büdapeőtu, 
strobil je pri Stacionu Polgardi 16 Ijet 
staroga deéka, koji se je hitil na dinje s 
namerom, da se zakolje Vlagovodja (ma* 
diníirer) hotel je dodude cuga zastaviti, 
ali je véé bilo prekesno. Ov samoubojica 
odlo2il je kaput, ékerlak i batinu poleg 
itreke.

Vmoril 10 Ijet staroga deéeca.
Vu Budimpedti dogodil se je ovih áne- 

vov straden dogodjaj. Otec i mati idb su vu 
svojem poslu vu varad i ostavili su vuni vu 
predgradju simoga 10 Ijet staroga deéka 
Martina Hetikera doraaj. Pokehdob je vu 
bliziui vi e fabrikab, nije im se éiuilo po 
gibeljno, da dete ostano samo domsj, kak je 
to veékrat bivalo. Kada se mati za dvé 
vure uazad povrnula, naéla je maloga Mar
tina na podu hiiice mrtvoga. Negdo ga je 
zagutil. Na ujeziuu kriku i viku zid’o se je 
ljudstvo, doála policija i povela je iztragu, 
koja je urodila plotom. K»kti ubojica vlov- 
)jen je nekakov Audrad Frei, koji je deécca 
zagutil i íz zaklenjene ladici vkral 12 fór inti.

Pobégel elefánt.
íz Pariza ^telegrafiraju, da je varain 

Toulousu pobégel iz cirkusa elefánt, prav vu 
onom hipu, kad su ga hoteli ua dpancir peljati, 
Elefánt je najprejdi opustoSil bli2nji vrt, a 
za tim se je nivrnul vu jednu kavanu. Kad 
je spazil svoju spodobu vu zercalu, raz’sdil 
so je silno tér je poéel vse okolo sebe la- 
mati i trti. Komaj kad je razbil vsa zrcala, 
i stekla, sprebital je vse stole i stolce, izi 
dél je na vulicu s vikom tér prevalil vo na- 
proti stojeéu hi2u, otidel je vn prvu kond'g- 
naciju, gde je potrl vrata i kak vrlo nevu- 
godni gost, iznenadil stanovnike. Yu tóm éa- 
su doflel je na srcéu elefantov vodja tér ga 
s cukorom primiril i zamanil, da je idei za 
ojim.

(Nekaj za kratek cas.

íz Revolucie 1848-49 . leta.

Pre bitki Yiodchachtu su Gérgei vodji 
d iira prestrelili

Z mrzlom krvjom odgovori on na to : 
Zakaj ne zjednim Zollom ni2e.

Sada i mi ovak velimo.

Damjaniöa Genarala, kada su od svoje- 
ga serega — koj je pri baöki logaroval — 
vu PeSta pozvali, jednu proklamatiu je dal 
vun po srbskim jeziku uaredjeno ljudstvu, 
koja od rcéi do reéi ovak glasi :

Psi !

Ja odbadjam od vas, kak vad ueprija- 
i élj, i nazad búdéin doáel k vám kak onaj, 
ki vaflu uepokornost kait'guvati je poslao.

Ako vi proti magjarskomu puku gori 
zdignuti budete se ufali, iz öve serolje bu- 
dete dőli zbrisaui, i da se pretrgne vadé po- 
kolenje, kak najzadnjemu srbu budem si sam 
sebi vu glavu kuglju pustil.

Koj je moj nepriatelj ? pital je jeden 
ciganjski rekrut od svojega kaprola.

Svi oni, koji s oru2,em nas nenairiju i 
bantuju, odgovori mu oo tvido.

Samo zato sam pital óva, gospon Ka- 
prol, ar bi se rád s uji i pomiriti.

Ynogih mestih 2mehko ranjeno je Ie2d vu 
dpitalu jeden bonved.

Marljivo su ga vraéili ovdi tak, da za 
neko,i den se je za zdravoga di2il, ali zato 
van iti ne je smel.

Jako teáko mu je nasUlo ovo, prem 
onda, kada je porul, da njegova compagira 
za nekoji den bude isla vu bitku.

Prosil i raolil je doktora neka ga pafé 
vraöiti, ar Oj ulti za svoje staie marae vo- 
Iju neoHtane dalje ovdi do zutra.

Doktor ma je pogledal raue i batrivil 
ga da za 10 - 1 2  dneva bude é sto ozdravil, 
ali za 8 dói nemre ostaviti ipital,

NhS Vitéz je dojduéa ncó pobegel.

Pri Vacu jeden kapitan svoja kompag- 
niu proti najtidedjmu mest commandira. 
Ako ovo mesto je tak moguöuo prevzeti, 
bitka je za Magjare slavno predobljtna.

Ovo je dobro znala cela Compagnia.
Ali ovo mesto je ueprijatelj s célom 

svojom jakostjum branil.
Dvaput pelja napram neprijatelja ka  ̂

pitan svojo vitézé, dva puta mora se uazi: 
povrnuti.

I tretjiput próba sreéú s ce’om svojom 
silóm i vnogo dalje su doáli kak prvlje*

Ali i neprijatelj hrabro brani sebe. Kak 
tigiiái harcuju honvéd', ali zabadava. K i- 
pitau vidi ovu batrivost, ali da svc ljudi ne- 
pogdbi commaudira ! Desno kreui.

Compagnia se ne giblje.
Desno kreui! zavikne kapitan zvan se

be i drug pút.
Niksj uebudc stoga, őuje se mrmljaoje 

med ljudstvom , kaj véé k torna jeden hon
ved skoéi van iz reda, bajouet na puíku 
metne i véli :

Naprvo gospon Kapitan.
Jako se razveseli na to Kapitan, iz 

s/ca vikne „Zivio Koáuth,0 i atom vodi svoje 
honvédé napram ncpriatelja.

Mesto ono su zavzeli, nepriatelj je po- 
b gél, b tka je bila srréno dokonéaua.

Ali doSlr je i piaói vreme. Naprvo su 
vzeli nsSega viteza, kak je On to ufal nu- 
praviti vu bojoim vremenu proti svojemu 
Kapitanu i 2mehku kafltigu su odsudili na 
njega.

Kada vidi nal vitéz da je sve zabman, 
bude morál kaátigu podnesii, pogledne na 
svoje rane, stupi hladuo pred suibenu Gomis- 
siu i véli :

Javljam ponizuo preéaatnom sudu, ja 
jesem jód 8 dauov vu gpitalu.

Kapitana su suze obstrle, i k lebi je 
preuuul svojega viteftkoga honveda.

Pucke popevke.
i

8 glibokoga arca mlad junak zdihavam, 
Kad se k ru2i v selo pod obiok odpravljam.



Kad dojdem pod obiok, pokuc*m joj lepő: 
Daj odpri, ruiica, od arca veselo.
Ako mi pák neőeá od srca odpreti,
Bude mi i draátje, moreá nutri biti;
I moréd lelati do sudnjega dneva,
Ne bum se ti molil do sudnjega dneva.

II.

Lepi beli danak se nam vre prohaja,
A ta őrna temna noőica dohaja,
Po koj ae boáji evet na pokoj podava,
I trudna druZina mirno si pocivá.
Neg samo deéaki mirno virostuju,
I svoje ruiica doma poiskuju ;
Neg sami deSaki pod vrati tuguju,
I svoje ruiice k sebi pozivaju.
A ti lepi mesec svetlost nam darujeS, 
Prek logov i bregov ti s nami putujeá; 
Da dobro vidimo k ruiicam si pojti,
Tér im naáe tuge áeljno jovedati.

Horvatsko-magjarski razgovori. 

Horvát-magyar beszélgetések.
A kert. —  Vrt.

— Na kraj dvora je vrt.
Az udvar végén van a kert;
— Vrt je zagrajen.
A kert be van kerítve.
— Vrt je s puti rezdeljen.
A kert utakkal van felosztva.
— Od pute na desno i levő su grede.
Az utakról jobbra és balra ágyak van

nak.
— Med gredami sn vuzki puti.
Az ágyak között keskeny utak vannak.
— Vu gredah je svakefele povi telje.
Az ágyakban mindenféle kerti vetemény

van.
— Tam j e : luk, öeánjak, povrtnica, 

galata  ̂ répa, petreáel, kalarabi, zelje, grab, 
graáiC, zeller, vagorki,^dinja.

Van o tt: vöröshagyma, fokhagyma, re
tek, saláta, répa, petrezselyem, kalarábé, 
káposzta, bab, borsó, zeller, ugorka és din
nye.

— Vu uekojih grednh su cvetja.
N ó m e lv  á g y a k b a n  v irá g o k  v a n n a k .
— Tam je ru íi, lelia, fiolice, tulipán, 

ielja, ki nőeci-
Van ott rózsa, liliom, viola, tulipán, 

zsálya, szegta.
— Poljeg pute na red su sadovna 

drevja.
Ae utak mellett sorban gyümölcsfák 

vannak.
— Odzad vu vrtu je vnogo sadovuoga 

drevja Jposadjeno.
Hátul a kertben sok gyümölsfa van ül* 

tetve.
— Uv dél vrta za sadovnjak zoveju.
A kertnek ezt a részét gyümölcsösnek 

hívják.
— Tn j e : jabukovo drévo, bruákovo 

diévo, slivovo drévo, Creánjovo diévo, bres- 
kovo drévo, orehovo diévo, viflnjovo drévo.

Itt van : almafa, körtefa, szilvafa, cse- 
rezznyefa, baraczkfa, diófa, meggyfa.

— Na drévih ptice gnjezduju.
A fákon madarak fészkelnek.
— Na cvétj* Cmelice zuéeju i metulji 

letjeju.
A virágokon méhek zummogoak és lep

kék repdesnek.
— Vu jednim vuglu vrta je émelnjak 

(volojak).
A k<*rt egyik sarkában van a méhes.
— Vu ömelnjaku je vnogo koáov.
A méhesben sok kas van.

— Vu koáe émele med nosijn*
A kasokba a méhek mézet hordanak.
— Ja  se ne bojim od őmele.
Én nem félek a méhektől.
— Cmela samo onda vpiöi, ako ju bán- 

tujeju.
A méh csak akkor csip, ha bántják.
— Vrt na protnletje pognojiju, okopa- 

ju i pogrebljaju,
A kertet tavasszal megtrágyázzák, fel

ássák és meggereblyezik.
— Vu grede seme sejaju,
Az ágyakba magot vetnek.
— Vrt s 2e)jeznom lopatom okopaju i 

grebljaroi pogrebljaju.
A kertet ásóval ássák fel, és gerebljá- 

vei gereblyezik meg.
— Seme s rukom sejaju.
A magot kézzel vetik.
— Pa’ante takaj rukom aadiju.
A palántát is kézzel ültetik.
— Seme izide, palantc izraste.
A mag kikel, a palánta megnől.
— Vrt treba polevati, da sve lepő

rase.
A kertet öntözni kell, hogy minden szé

pen női jön.
Vu vrta i draő rase.
A kertben gaz is női.
D aő treba zpleti.
A gazt ki kell gyomlálni.
— Sadovna drevje na protuletje moj 

otec ojfisti.
A gyümölcsfákét tavasszal atyám meg- 

tisztítja.
— Suhe nepot'ebne kite dőli zreie.
A száraz és nem szükséges ágakat 

le vág a
— Nekoja dreva ocepi.
Némely fákat beojtja.
— Guseuiéina gnjezda pobere.
A hernyó fészkeket leszedi.
— Ja takajáe pomaiem njemu
É j is segítek neki.
— Na jesen poberemo sad.
Ősszel leszedjük a gyümöicsöt-
— Nekoji sad vre i vu leli dozreli.
Ném ly gyümölcs már nyáron is meg

érik,
— Kesno vu jesen mlado drevje treba 

povezati, ar je zajci ogrizeju.
Késő ősszel a fiatal fákat be kell kötöz

ni, mert a nyálak megrágják.
— I vu émelnjaku ima moj otec dosta 

posla.
A méhesben is van elég dolga atyám

nak.
— Na protuletje mora Cmelnjak o i-

stiti.
Tavasszal a méhest ki kell tisztítania.
— Fótiam moj otec i staresi brat, ili 

sluga roje poloviju.
Később atyám és bátyám, vagy a szol

ga a rajokat befogják.
— Ja rád gledim, kada Cmele rój puá*

ía j“.
Ea szeretőm nézői, mikor a méhek rajt 

eresztenek.
— Na jesen je vre koá pun meda.
őszkor már tele van a kas mézzel.
— Sused pokolé Cmele, da jim meda 

odzeme.
A szomszéd megöli a méhekef, hogy el

vegye mézüket.
— Moj otec ne pokolejn Cmele, ipák 

dosta meda zeme iz kolov.
Atyám nem öli meg a méheket, mégis 

elég mézet vesz ki a kasokból.
— To se je moj otec od gospona na- 

vuCitelia navCil-
Ezt atyám a tanító nrtól tanulta.
— Ja se takaj navCira od njega.
Én is megtanulom tőle.

*) E  rovat alatt közlőitekért felelőssége nem  
vállal a szerk esztő .
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3527 tk 91.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Podve* 
zánecz Mária férj. Mikulits Istvánaé v é g r e - 
hajtatónak Fodvezánecz Rókus végrehajtást 
szenvedő elleni 129 frt tökeköveteles és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a nkani- 
zsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság) területén lévő Csáktornyái 659 
tk. 489 hrsz. a ingatlan 376 frt és 1064 
hrsz. a ingatlan 164 frt b^csértékben továbbá 
a Csáktornyái 658 tk. 424 hrsz. a. ingat- 
139 frt becséi tékben. az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az
l ő  91 iv i  novem ber 2 3 - ik  nap ján  d e. 10 órakor

a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvtárában, 
megtartandó nyilv. árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°|o-át készpénzben, 
vagyaz 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. november 
hó 1 én 3333. sz. a kelt igazságikymiiiisteri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes é ték- 
papirban a kiküldött keféhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a érteimében & 
bánatpénznek a bi» óságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi szept, hó
17. napján.

A Csáktornyái kir, jbiióság mint tikvi 
hatóság. 912

4185/p. 1891 szán

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági kiküldött as 1881 évi 

LX tezikk 102 §-a ért lmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbbiróság 
4185/p. 1891. b z . végzése által. Yránovits 
György s társai domásitieczi lakoson végrehaj-



tatók javára Mernyák József domásineczi la
kos ellen 280 írt tóke, ennek 1887 évi 
deózember bó 27 napjától számítandó 6 °/® 
kamatai és eddig összesen 1 írt S/5 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag le foglalt és 
1120 fitra becsült lovak, szarvas marhák, 
szekerek, széna, seitések és kukoricza-góré- 
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a 4i85|p. 1891 sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis domásineczun alperes házánál leendő 
eszközlésére
1891. évi aov. hb 2 4 -ik  n a p já n a k  d. n 3  órá ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1891 évi LX tczikk 107 § a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingósások vételára az 
1881 évi LX tczikk 108 §-a értelmében 
megállapított feltételek szerint lefizetendő.

Perlakon 1891. október hó 24 én.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán
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