




torok : akkor a gazdák által az elhelyezés 
alkalmával a bérösszeg hat százaléka volna 
fizetendő. Az igy befolyt összegből cseléd
segélyalap volna létesítendő, melyből a hely
nélküli cselédek 10 évi szolgálati idő után 
segélyt kapnának s a beteg cselédek ápo
lási költségei is kikerülnének belőle- A cse 
lédnek hely nélkül legfeljebb 15 napig volna 
szabad maradnia s ha tovább faczérkodnék, 
első ízben megintetnék, egy bizonyos idő 
múlva megbírságolnák, vagy ha fizetni nem 
tud, elzárnáki ha pedig még ekkor sem 
lépne szolgálatba: akkor a városból kitil
tanák. Ha pedig a mostani rendszer fentar« 
tását határoznák el az illetékes fórum ok: 
akkor a cselédelhelyezőket szigorúan kellene 
ellenőrizni s visszaélés esetén első ízben 
magas birsággal, másodízben az iparenge
dély időleges elvonásával, harmadizben pe
dig az engedély végleges elvonásával kellene 
őket büntetni.

Látni való e nehány sorból, hogy 
Molnár Lajos alaposan ismeri a cselédügyet 
s sok jó és okos dolgot ajánl az égetővé 
vált kérdés megoldására. Olvassák el az 
illetékes körök is a füzetet (csak 30 kr az 
ára), talán inspirálni fogja őket s rászánják 
magukat a cselédügy rendezésére.

Különfélék.
—  gavaszt mulatság- A Csáktornyái áll. 

tanitóképezde ifjúsága ez idei tavaszi mu 
latságát junius 4 ikén, rósz idő esetében 
6 ikán tartja meg a szent-ilonai vendég
lőben.

—  f f  loraskasxiiajra ügyében vidékünk
ről számos megyei bizottsági tag ment fel 
a közgyűlésre e hó 2 án. Az eredmény az, 
hogy a közgyűlés a Csáktornyái lovaska
szárnya építésére a katona beezállásolási 
adóból a törvény által meghatározott össze- 
get (mintegy 7 — 8 ezer frt évenkint) meg
szavazta- A gyűlés ezen — vidékünk és 
városunk fejlődésére nézve —  fontos tárgya ! 
iránt általános volt vidékünkön az érdek-, 
lődés.

— f f  aro/ojjwn&fll-gyanafalvai vasút 
törzsrészvényeire Vasmegye törvényhatósági 
közgyűlése 100 ezer frtot szavazott meg. I

f f  muraköd taaitökőr választmánya folyó 
hó 1 én ülést tartott. Tárgyai voltak: Kiss 
Sándor és Szabó Bugás László által terve
zett és szerkesztett uNépiskolai szervezet 
és a tanítók szolgálati szabályzata.u A vá
lasztmány a bemutatott tervezetet általános 
ságban túdomásul vette és a részletes meg 
jegyzések megtételére s írásban való előter
jesztésére Jeney elnöklete alatt Mencsey és 
Thorday urak küldettek ki. Olvastatott a 
zalamegyei általános tanítótestület központi 
választmányának márczius hó 6-án tartott 
Ülésének jegyzőköuyve. Tudomásul vétetett. 
A tavaszi közgyűlés Mura-Szerdahelyen fo
lyó évi junius hó 2-áD határoztatok m eg
tartatni.

—  gigyeimeüetö. A Csáktornyái kisded
óvoda választmánya ma d. e- fél 11 óra
kor az óvodában ülést tart* T árgy. áz óvó 
intézet kiépítése.

—  ffáláloiás. Heinrich Albert Csáktor
nyának ez időseerint legidősebb lakosa 96 
éves korában e hó 6-án elhunyt. A csa -( 
lOdban röVid idő alatt ez a harmadik ha* 
láíozási eset, annál inkább súlyos csapás
ként nehezül a megboldogult gyermekeire 
és a nagy rokonságra. Áldás az elhunyt 
porain t

— A ll. tan itó k ép ző -itn éE e tíln k  iránti 
jóakaratának vallás- és közoktatási miniszter ur ö  
Excelletiájn újabban ismét szép jelét adta. Ugyanis

megengedte, hogy a képezde kertjének utcza fe-I 
löli 164 méter hosszúságú oldalán vasrács-keri-1 
tés alkalmaztassék, ami nagyon emelni fogja nem
csak az intézetet, de városunknak díszére fog szol 
gálni. A vasrácskerités tervét a minisztérium épí
tészeti hivatalában már készítik.

— A z  id ő já r á s  vidékünkön nem va
lami kedvező. Semmi sem mutat arra az időből, 
hogy május van; a téli kabát, sőt esténként a 
íü ott szoba is elkelne. A légmérö egész héten 
alacsonyan állott, as eső s hűvös szél váltakozva 
alkalmatlankodtak. Újabban Beliczkról ésLégrád- 
ról jégesőt jelentenek, Csáktornyán meg tegnap* 
előtt délután hópelyhek szállinkóstak. A fagyos 
szentek napjai e héten vannak. Csak aztán bajt 
ne okozzanak!

féigrádon április hó 28-án d. e. 10 óra 
után tűz ütött ki egy  pajtában. A tűzoltó
ság rögtön ott termett fecskendőivel s ere 
jét megfesz'tve sikerült még a tűz közvet
len közelében lévő épületeket, sőt egy már 
lángba borult lakóházat is megmenteni, 
mert a szerencsétlenség szélcsend idejében 
történt. Az a-domborui derék tűzoltók is 
siettek a vész színhelyére, de megérkeztük
kor localizálva lett a pusztító elem. A sze
rencsétlenséget 2 leendő tanköteles gyermek 
idézte elő, kik a padláson tojást akartak 
sütni s eldobták az égő gyufát s látva a 
veszélyt, szerencsésen elmenekültek. A kár 
körülbelül 300 frtra tehető. Ugyancsak az
nap délután 5 óra tájban galambtojás nagy  
ságu jég esett. Nagy kárt nem tett semmiben.

(ffeghivó A felsőmagyarországi ínsége
sek-, részben a zala-egerszegi kórházi in- 
gyenőgy-alap javára 1892. évi junius hó 
6-án Zala Egerszegen a »kaszaházi kertben* 
sorsjátékkal egybekötött n y á r i  m u l a t 
s á g  rendeztetik. Programm : 1. oorsjáték. 
2. Teke verseny. 3. Zsákfuttatás jutalmak
kal. 4 ’ Májusfa megmászása. 5. Táncz. K ez
dete d. u. 4 órakor. Belépti jegy 40 kr, 
gyermek-, deák és katona-jegy 20 kr., 1 
darab sorjsegy 20. kr Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak és lrrlapilag nyugtáztál 
nak. A m t közönség tisztelettel felkéretik, 
hogy az emberbaráti czél érdekében nyere- 
ménytárgygyal és felülüzeiéssel a mulatság 
sikeréhez hozzájárulni kegyeskedjék. A sors
játék tárgyak Gombás István ur kereskedé
sébe küldendők; sorsjegyek ugyanott vásá 
rolhatók

gálákon  május 4. szerdán este a nagy 
vendéglő táncztermében Sárközy 8. Csák
tornyái zenekara, kevés, de válogatott kö
zönség előtt jól síkei ült darabokat adott elő. 
Sárközy játékát úgyis mindenki ismeri, oda 
tud szólni az a szívhez. Később a je • 
lenvolt ifjúság tánczra kerekedett, Majd reg
gelig tartott az élvezetes mulatság Gondol
juk; ritkán van részünk benne, ilyenkor 
tehát le kell szakítani a virág bimbaját.

ffenaturalt sö. A só denaturálásának kér 
dése, mely az olcsó marhasó szempontjából 
a gazdaközönséget úgy, mint az illetékes 
minisztériumot már hosszabb idő óta fog
lalkoztatja, előbbre haladt; amennyiban a 
só ezentúl repcze, illetve pálmapogácsa-üszt- 
tel fog keveiftetni s igy, mint olc£Ó marhasó, 
a forgalomba bocsájtatni. Ezá’tal a só olaj* 
ízt kap és emberi táplálékul nem alkalmaz
ható, mig marhasónak kiválóan értékes.

— M e g y e i  h i t e k .  Megyénkben a tan
kötelesek száma 73.334 s ebből tényleg iskolába 
járt 60.283. 13 óvodában 1252 gyermek nyert 
gondozást. A tanítók száma 636. — K e s z t 
h e l y e n  nagy Ünnepséggel készülnek megülni a 
koronázás 25. évfordulóját. — S v a s t i t s Imre 
honvéd huszárhadnagy töhadnagygyá neveztetett 
ki — H a n n y  Bálát, a keszthelyi gazd. intézet 
pénztárnukát a herczegprimás uradalmába fö- 
számvevőnek nevezték ki. — P o l g á r  István 
bonczódföidi kántortanitó életének 42. évében 
meghalt. — B ö h m testvérek balaton-mogyoródi 
gőzmalma teljesen leégett. Bennógett 300 m. mássa 
gabona, mely nem volt biztosítva. — D r. F a r 
k a s  Manó orvos Keszthelyen letelepedett,—

F e u c h t e n b e r g e r  Ede, mencshelyi ev. lel
kész eljegyezte Kővágó-Őrsön Mezriozky Gusztáv 
földbirtokos leányát Jolánt.

— H a z a i  h ír e k . A Jkirály Ő Felsége 
megkoronázásának 25-ik évfordulóját junius 7., 
8. és 10 napján nagysaerü ünnepségekkel fogja 
megülni az egész ország. As országgyűlés mind* 
két háza tagjai testületileg mutatják ki hódolatu
kat s az ünnepélyre az ország összes törvény- 
hatóságai küldenek képviselőket. Püspöki konfe
rencia is lesz ez ügyben a herczegprimás elnök
lete alatt s megállapodásukat az ország összes 
híveivel fogják tudatni. — E r z s é b e t  királyné 
hosssu idő múlva a legjobb egészségben haza 
érkezett. — Z a l k a  János, győri püspök e hó 
4-én ülte meg fényes ünnepséggel 25 éves püs
pöki jubileumát. — A z  á r v a m e g y e i  ínsé
geseknek Bosznia Briška városában is gyűjtenek. 
— N i c h o l s o n  Fülöp fővárosi gépgyára e hó 
2-én leégett; a kár mintegy 300.000 írt. — 
F e h é r  Ipoly, pannonhalmi főapát múlt hó vé
gén vonult be nagy fénynyel Pannonhalmára. — 
F i ú m é b a n  a horvát túlzó Starcsevics-párt 
a napokban szervezkedő gyűlést tartott, hol ki
mondták a déli szlávok egyesítését Nagy-Horvát- 
ország megalkotásával.

~r~.  ........ss. : • J ' * • —' ’' = = — — ■)' ■

C S A R N O K -

A sir felett.
i.

Lobog a ló szép sörénye,
A vitéznek dobog szive.

Messze készül a csatába,
Oly szomorú búcsuzása 1

»Gyenge kebled nem lesz másé?« 
»»lliv szivem, csak hiv szivedéi««

»Egy utolsó bő csókot a d j! . . . ,  
»»Fáj a szivem, Gejzám maradj!««

»Szűz Violám, Isten áldjon 1« 
»»A*magas ég ótalm azzon!«« . !  .

II.

Várcselédek jönnek, mennek,
Napja van ma az örömnek.

A dús Ottmár szűz Violát 
Az oltártól vezeti át-

»Nem szeretlek, uram, férjem !
Mert másé már én hiv szivem!«

» » . . .  Haha ! — kaczag Ottmár — síived ? 
. .  .Nem  k e ll! csak szép puha tested ! « « . . .

A deli szűz bánatjában 
Holtan fekszik uj ágyában.

III.

Ira ezalatt egy év elmúlt,
8  Gejza vitéz már megfordult-

»Tőled most azt kérem számon :
Mért ölted meg hiv galambom?

»»Sírja felett — felelt Ottmár —
Ma éjjelre kardom ott vár !«« f

»
Bugyog a vér, — az éj setét, —
S festi Gejza hült tetemét.

Ottmár szalad, de megbánja 1 
Botlik, s  bedől csúf kardjába. • . ,

BÁLINTFFY BÁLINT.

FELELŐS SZERKESZTŐ

M A R G I T A I J Ó Z S E F
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urednikom moči j« »vaki dan 
govoriti med 11 i 12 ▼nrom. — 
Sre pošiljka tičuče m  zadržaja no* 
▼liah, naj i t  poliljaja na ima 
■Mfltal Joftefia  nradnika vn 

Čakovec.

Izdataljatvo:
ffajilor* Piachal Filipova kam m 

predplata i obznane poSiljaju.

P r e d p la tn a  c en a  je x
Na celo leto . . .  4 (rt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini broji kol taja 10 km

Obznane se poleg pogodba i b i  
računajo.

M  h o rv á t ik o r  t i m a g ja rs k o m  je z ik a  iz lazeé i d r u ž i  v en i z n a n s tv e n i  i p o v u č lj iv i  l i s t  z a  p  u k .
^ I z l a z l  S T r a lc i ' t i j e d e n  3 e d .e n lc r a t  i  t o :  ttvl ©Trakta. n e d -e ljv i.

Službeni glasnik: ,,Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa1 4. ,,Čakove<*:ke Iparkame*, „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.

G o s p o d a r s t v o .
Vračtvo od giftnih gljivab.

Gustokrat se dogadja, da se gdo o 
tru> gljivami. Kada si gdo priredjuje gl ji- 
ve sa jedenje, naj dene med nje srebernu 
žlicu. Ako ova pozeleni, gljive nevaljaju, 
ter ih taki vkraj hiti. — Ako se je gdo 
otroval (ogiftal) s gljivami, nek ovo čini : 
Očuti li taki kak je gljive pojel, da mu se 
VU glavi mota, a vu želudcu da mu je 
mučno, pred očmi da mu se megli, da je 
blédi vu licu, nek zna, da se je gljivami 
ostvaril. Onda nek hitro pije kaj vi e i kaj 
mlačneše vode, po’eg toga nek si porine 
prste vu pcžerak i to kaj dalje more. To 
bu včinilo, da bu počel bljuvati Kad je 
več doata zbljuval, nek vzeme vsaku vuru 
po jednu žlicu magnezije, koja se dobi vu 
vsakoj apoteki; poleg toga naj popije i 
kupica dobroga vina i mlačno mljekú. A- 
ko vse ovak včini, kak smo rekli, bude 
za 24 vure čisto zdrav. — To si dobro 
morate zapametiti.

Kada se mar e nadune.

Govedska marha gustokrat trpiju od 
nadutosti, a vnogi gospodar nežna, kak bi 
na hitrom pomogel. Vu taj cilj vzeme se

jajce, i obrubi mu se vrh, ter se izvadi 
belanjek i onda se izpuni terpentinskim 
uljem, a on se otvor na jnjcu zatekne s 
kruhom. Kad se je blago nadulo, odpreju 
mu se šilom vusta i porine jajce vu po- 
ierak, koje se istodobno samo zdruzne, 
pak ga marše pogutne.

Za 'one. koji imaju štakore.

Štakore je najleže moči pretirati od 
svoje hiže, ako se jeden živi vlovi, pak se 
ves dobro namaže katranom (amolom) i 
pusti. Štakoru smrdi katran jako, pak zbog 
toga jako po me begati, a pred njim beži 
ju vsi ostali koji su vu stanju. Tim pro
stim i dobrim sredstvom reSiti se je m rči 
vsih ftakorov.

Kiumpirova cima.

Vnogi naši ljudi imaju vrlu zlu na
vadil fožeti krumpirovu cimu zelenu, pak 
ju skubanu podavati kakti branu svinjam 
ili posušenu drugomu domačemu blagu. 
Pri tom naravski niti ne misliju, kulikoga 
kvara sami sebi delaju. Krump r vu zem 
Iji, kad mu poženjeS cimu, nemore rasti, 
a nemore niti dobro dozreliti: — Zbog 
toga krumpir vu zemlji jako okržljavi i 
donosi gospodaru vnogo menjše hasnf', več

kvara — Ne ženjite stoga krumpirovive
cime nigdar.

LuV hrana i Viačtvo za kokoši.

Jeden englezki go podar preporuča 
luk kak izvratnu hranu i vračtvo za ko
ko i. Tu hasnovitu moč ima ono oštro u -  
lje, koje se nahadja vu luku. Kokošam i 
p cekom daje se diobno skosani luk po- 
mčšan vu melju do tri put na tjeden i to 
toliko, 1 oliko ga god hoče jesti.

Kak je moči konje obraniti od muh i 
komarov;

Da ré iš konje i ostalu vozeču mar- 
hu od nepodnosljivih ljetnih muhah i ko
marov, upotrebi ovo : Na octu skuhaj ore
hovo listje ili pak zelene orehe. Stim na
maži blago i ré il si ga za viže dnevov 
cd tih neprijateljov.

Ako i t  izvine konj nogu.

Pivije su upotrebljavali mrzle mokre 
obloge. Izprobanje je pak dokazalo, da 
noga vnogo prvlje ozdravi, ako ju obla 
že $ toplimi oblogi i ako mu nogu staviš 
vu jako toplu vodu. Za tim toga namo i 
i obloge vu zmes načinjenu iz j daaki 
delov vode i arnike ter čvrsto oveii ote

ZABAVA.

Vse od straha-
iv.

(Dalje).

Treza, vsa jrestrašena i zmcšma, kaj 
se njoj laž tak jako osvetila, podla je kak 
zvon sebe za muž)m vu bižu.

Tridesti smo Ijet, žena, skupa, ali tak 
ve žalosti i sramote nišam s tobom još 
doživel. Kij je doilo va tebe ? Kak da bi 
te sam vrag zapeljal na krivu steza, na 
stezu nevernosti, nepoštenja i laži.

Najprvlje nisi hotela priznati, da jc 
on hudobnjak snočka bil ovdi; a onda, kad 
sim ja tebe a rubcom natiral v st:sku, i- 
mala si obraza izmisliti, da sam ja rubca 
podmetnnl, samo da te morem okriviti, i 
kaj ti ja znam, kaj ai vse semljela. A  ve- 
zda ti je opal mraz na obraz, vlovljena si 
▼a laži.

Ja bodem vezda zadoja svoju rét re* 
kel. Ako mi s mesta vse po duši i istini ne 
poveš, ili bndtš ti ili budem ja još pred 
poldan otišel za navčk iz ove hiš*. Vezda 
kak ti je volja.

Dobro anda ; kad nije drugač, vse bu- 
deš zeznal. Naj misliti, da se ja imam česa 
bojati. To je i ono žalostno pri cčloj toj

stvari, kaj si ti tak leplemen't, jer si t-ki 
gotov najgorše misliti o meni, kojoj, kaj se 
tiče poštenja, nisi nigdar mogel spočitavati, 
niti kaj je črno pod novtom.

Je, Radikovič je suočka bil pri n -s, 
ali ne, bedak ti stari, zaradi mene, več za
radi Anke. Njih se je dvoje zagledalo jedno 
va drugo, još dok je on pri nas delal. Ta 
ljubav nije lienjala niti potlji, kad ste se vi 
dva posvadili, hr da je Antiin moral iz na 
še hiže oditi.

Koliko je on pnt, osobito po nedeljah 
i svetkib, kad je tebe videl iti po selu sko
čil makar na mali čas sim, da se s Ankom 
razgovori. Dva tri pat je dakak bilo e m č š -  
uib dogodiajov.

Tak se je jenkrat, kad si ti iznenada 
stupil v hižu, moral ondi vu drngoj hiži
skriti pid postelju, dok si se ti bavil vu o
voj hiži, a mi smo ima1! pune muke, dok 
smo tebe odmanaili vu vrt, da je on mogel 
medtemtoga pobeči.

Vu ostalom, ako smo te morali vkanju- 
vati, ti si kriv. Mlada, živa Ijnbav n« če 
prestati za volja prekšenim hirora zmotane 
glave.

Čujfš iona, ti b ž č»s stim misliš me
ne. Kaj sam ja zato zmotan i kaj su to
moji hiri, ako se nisara d ;1 bantuval i od
galženjaka pan eti vučti. Ja sam več maj- 
ster više ljet, nego je on na svčtu, pak mi

bude on va mojoj m eštiij naputke daval : 
majate' ovak, majster onak.

Ja sam mu nekoliko pnt zapovedal, da 
svoju mudrost čuva za seb", a on nije ho
tel, več kak da bi mu se hotelo ttrnc dela
ti. Kaj su to onda bili htri moje glave, da 
sam se vužgal i pret ral ga iz svoje htžs.

Vidiš, prav si tim pokazal, da si zmo
tan, da nevidiš dalje do nosa. Ti nisi ppa- 
•il, kaj je meni na prvi pigled bilq jasno, 
da je on najmre zaželil našu Anku, pak da 
z vsum močjum nastoji okol naše pobolj- 
žice.

Ti da bi bil aparoetneši, pak da bi mu 
b 1 dopustii da dela, kak zna, jer sl se i 
sam mogel osvedočiti, da razme svoja uie- 
Štri;u kak malo gdo. B ’lo~ bi bolje po vse 
nas. Ti si starinski šoštar. a on je novele 
dobe.

Kad je mladič, koji nam je, kak sam 
več rekla, zaradi Anke doljro hotel, i videl 
je, da nekoji kúntáafti idu ra;še k mlajšemu 
majstru k Petku, ar ljepše, pomodnije dela, 
odlučil je pazljivoga tebe včiniti na to- A ti 
na njega bu bu !

Glej, glej, glej, kak se je razkokodaka- 
la ! Bogme, Rad kovlč ima dobroga fiikališ*. 
Ali, gospon fiškal, niste jako modri, kak se 
ö n ’te. Ti misliš, baba, da samo ti imaš oči 
a vos drugi svét da je slčp. Opazil sam, 
moja draga i js, da se on rad zglodava za



tenu i bolujuču nogu. Kad su ne oblogi 
vrč osušili, nainoCi je opet vu rečenu te
kočin®- Zn  nekoliko dnevov opet moreá 
ni konja zapredi.

Da budu kola trajnega.
■
Da kola budu duga držala, delaj po 

©vem naputku: Pazljivo stopi (zegrej) pe 
t rol e l i tn a  i tim vručim petróleumom maži 
vsaki* kqtad tak dugo, dok drévo more vu* 
pi ati. Na ov način nebude mogla vu drč 
vo predirati voda i vlaga, pak sbog loga 
nebude drévo prhnuio —  gnjililo. D bro 
je da tak baračeš vsakó Ijeto kak to i a 
merikanski gospodari delaju.

» Gnoj za ruže

N ajbolj gnoj za ruže je so (unjača 
(s<>ponica).í-N e samo da se njom okrépi 
rufa; več se- sfondaju vsake fele vuši na 
list h, koji na nja nspadaju.

, Jedna vesela zabava.
Jedooé, dok sam jod dijak b i, bil sem 

pozvan najsame tri kralje vu jednu odličnu 
bižu na malo zabavu. Tu su bile pozvane 
vi e gospah i gospodičnah kak i mlade go
spode. Od ženskog spola su bile tu s ve sta
rosti zastupane — bila je tu gospa osamde- 
set let stara, jedna Šestdeset let i jedna 
Mrdeset let, ova zadnja je imala sobom 
s v oj u nečikinju (scstiinu kih:), koja je mo 
gla biti okolo dvade3et i dve lete stara.

Nekakov magnet, to se več samo po se
bi razmev«, potegnul me je k ovoj zadnjoj. 
Komaj da smo nekoliko rččih potrošili o 
čisto nedužnih stverib, prigue se malo k 
meni, te mi vu vubo priáeptne : Kaj vele 
mojoj teci, koja jod vu svojih letih hoče dra
gega v loviti i za lepu se drži?

Bože moj, odgovorim ja. Njihova gospa 
taca* nema prav, jer dragoga vloviti i pu
liim pravom se za lépoga držati — samo 
oni migu.

Néko vréme za tim dojdem k teci, o* 
va mi med ostalem spomenkom, kratek čas 
zatira opet prišeptne vu vuho: Kaj oui dr
že do moje susede, koja je šestdiset let sta 
ra, a denes je prije nego smo sim išli sko 
ro jednu vuru pred zrcalom bila ?

Odgovorim ja : Njezin trud je zabadav 
i ra vreme je Skoda, jer samo s njihovem 
licem i lepo zragčenim telom bi mogla na 
to mislit«.

Z&tim si seinem k onoj šestdeset let 
staroj, koju sem zaradi njezinoga pred zrca 
lom stajanja za is*inu miluval, ali se osup« 
nem, kad mi ona najeden krat pričme vu 
vuho šeptati :

Jeli si moreju kaj smešnešega misliti, 
kak je ova stara gospa tu poleg ? — ona 
je najmenje osemdeset let stara pak još na 
škrljaku svojem nosi čerlenoga raašlina, — 
sirota jošče bi rada mlada bila i tak je 
videti, da čim je človek stareši, tim je be- 
dasteži.

Tu ga sad ima 1 mislil sem si na to,
— anda od ovih sad gospah nijedna neima 
za ništ drugo čut, nego da jedna drugu iz- 
smebava i njoj krpice prišivava ; medjutim 
sem se na ov način dobro zabavljal, pak 
nišam hotel na svojem putu prestati, nego 
sem iáéi, pak sem si k onoj najstarešoj go- 
gospoji sel i njoj pričel ovak repa nadi- 
gavati:

Milostivna gospa — rečem joj, — oni 
i ova gospa, koja tu poleg sedi, s kojum sem 
se malo predi spomiual, za čudo su si spo
dobne, — skoro bi človek prisegel, da su si 
sestre i to istih let.

Za istinu —  odgovori ona sva vesela
— to au mi \eč  mnogi rekli, i ja bi rekla, 
da vu naših létah nije niti za dva tri me
seca razlike.

Od ove starice otidem k onoj šestdeset 
godišnjoj, te njoj pričmem sledečim načinom 
repa nadigavati :

M lostivna gospa, prosim za razjaáojeuje 
jedne vadlinge, koju sem ja nač oil, — ja

. . . . . . .  . . .
nišom A ukom. A prav ulje ni čudo, j |  mis- 
.lira,da je Anka prav tel devojka.

, iA  nesrečni ti oteč, pretrgla ga žena. 
Kaj je ne, to si još hotel reči ?

Jezik za zubel Ako nije šprljava kak 
otetj ali nije ni ečerbava i brbljava kak ma
ti. Anda, kak sam rekel, ja sam znal, da 
ob ipeknlera na naša Anko, t l i  onda bi bil 
moral biti tim poslušneši i mene tim više 
postavati, a ne mene za nos voditi.

’ ' Tr rnaš, da smo odločili ne dati Anka 
od hite, nego priženiti koga vu hiiu, da ne- 
ostanemo pod staru glavu sami kak dva o* 
kbštrena dreta.

Sad ti pomisl', kak bi meni, a borme 
i tebi bilo, kad bi nam ae takov tvrdogla- 
vcc i mndrijaš narival vu bižu. A još, tak- 
voga zeta mi je ne trebi. — Rajši n kak- 
voga.

• ■ A kaj ti povedaš, da je on nam hotel 
prav hasuiti, pak da jo zato meni navčk 
govoril, nek ga pustim delati, kak on sam 
zna, a ne tak, kak ja hočem- Vu tom se ti 
ljuto vkanjuješ.

Njemu Ukvo pošteno nakanenje nije 
nigdar bilo na kraj pameti, to je samo tvo
ja fiflkalska prefriganost. Ofr je vse deUl od 

, Uuca 1 p i . , ’ J 1 > v
Ti nepoznaš toga mladiča. Oa je sama 

dnia od čo^čka. D i je on takov vibrenjak, 
kak ga ti opisuješ, o*, onak zbantuvan od

tebe maral aa nas i za Anku kak za lanj- 
ski sndg.

Krivo mu čiuiŠ i vu tom, ka) veruješ, 
da je ou tebe ogovarjal i odbijal od tebe 
kuntfiafte.

Tebi je to pripovédal prvešnji detič 
Petkov, samo da ti se priámajhla, pak da 
ga primeš vu službu, gda je Petek vzel na 
njegovo mesto Radikoviča.

Ja se i udira tebi, kak more) tak kaj 
i takvomu čovčku véruvat’. Istioa Bog, tebe 
su oJavili vnogi kuntšifti, ali tomu nije kriv 
Radikovič, nego tvoj hujši posel, a vu zad
nje vréme i to, kaj ne delaš marljivo, nego 
samo obhajaš okolo Jelice.

Baba, pazi se, ar —

Cekaj — nišam još gotova. Da je An
ton pošten, stalen i dober dečko, nahadjam 
ja dokaz prav vu njegvoj vernoj ljubavi. 
Molim ja tebe — kaj ou nebi aogcl sebi 
najti drugu devojku, jednako Ijepu i razum
no, kak naša Anka, ali tikaj bogatu, kaj 
naša Anka nije.

Ako nahvA kči ostane ledična, bude tebi 
na dofli. B>gme Ijeta prehadjaju, pak ue 
čekaju. — Naša Anka je več dvajsti ljet 
stara.

Ti, mesto da hvališ Bogu, kaj se je 
n^Sal črvdk, koji bi naše drago dčte mogel 
srečnu včiniti, sam još odbijaš ireču od

sem se najme za vaditi, da sn oni i ova po
leg gospa (stim pokažem na onu čele deset 
godiánju) iste starosti.

Za sigurno —  odgovori ona — koja je 
medjutim od nas nekoj mesec stareša, to 
prav neznani, ali to sigurno znam, da smo 
se obodve istoga léta rodile.

Sad se odputlm k četerdeset godiánjoj 
gizdelinki ter pričmem:

Prosim njih milostivna gospa, nek mi 
sad istinu reču, jeli oni ova gospodična tu 
poleg, Geimeuuju svojom nečikinjom samo iz 
šale ? Em oni moraja istih let biti, njezino 
lice je dapače, kak bi to rekel — onak ne
kak na pol odcvelo, kaj na njihovem nije 
videti, dapače ie njihova koža fioeša i njež- 
neša od njezine.

To budem ja njim razjasnila, —  odgovori 
ona. — Ja sam ravnič za istinu njezina te- 
ca, jer je ona kči moje sestre, ali njezina 
mati je bila dvadeset i pet let stareša od 
mene, i bila je rodjena od prve žene mojega 
otca, ja pako sam lodjena od drage. Ja sam 
za istinu od ove moje pokojne sestre više 
krat čula, da sam ja i njeziua k i, istoga 
leta rodjena.

To sem si i ja midii — odgovorim ja 
— te sam zato ne malo začudjen bil, kad 
sem čol, da je ovo njihova nečakinja.

Ona mi na to zahvalno posmčmčim po
gledom zahvali, da sam njezinu laž tob ž za 
istinu držal. Na to se veselo oprostim vu 
nadi, da sam ovomu célonu družtvu vrlo 
povoljen i vugolen pajdaš bil.

Napisal ; 

g a .  $ollay.

K A J  J E  N O V O G A ?
Buduči penezi.

Na temelju sporazumljenja ( med m i
nistri financijah predložilo se početkom  
majuša orsačkim spraviščam vu Beiu i

svojih vrata svojimi zmotanimi hiri, je, smo- 
tanemi biri.

He, vse bi to bilo ljepo — samo ako 
ja tebe nevlovim vu laž*. Vezda budemo 
tiki videli.

Marko je odprl vrata ter j« zaviknul : 
Anka !

Auka se nije oglasila.

Onda je oteč izišel iz hiže vu ganjk, 
ter je vikoul iz vsega grla, nekak oštrim 
glasom :

Anka ! — Anka l — A nka! hodi vu 
hžu l

Mahom bum došla, dragi tatek, ogla
silo se je jako de vojaško grlo iz vrta koj 
je bil poleg hiže.

Niti jedna minuta nije prešla, i eto 
Anke. Lice joj se zafarilo, rubeč joj je još 
povlečen na oči, kak ga je na vrtu naredila 
da ja neopeče sauco ; a stavljač, koja je 
bila priteknula, da joj nepaöi vo poslu, 
prav vezda ga spušča;

Kaj hočeš, tata. Ovdi sam.

(Drugipul dalje).
Napisal:

Glad Ferencz.





Mikor az ebédnek vége volt, a plébá
nos ür imádkozott.

— I Stefek je tak napravil.
Pista is úgy tett
—  Za tem je lépő zahvalil obed.
Azotáo szépen megköszönte az ebédet.
—  Raku je kušnul i dimo rdiáéi.
Kezet csókolt és haza ment.
Štefek si je zapametil, kaj je pri go* 

sponú plebannšu videl.
Pista megjegyezte magának, amit a plé 

bános urnái látott.
— Od vezda je doma i on tak jel.
Mostantól kezdve ő is úgy evett otthon,



Vevő. . Nyitott csomagban rovar port nem
fogadok el, hisz *£acherlintu kértem í ..............
Ezen különlegességet joggal dcjéiik  a leghat- 
hatósabb iitó szemek mindenféle m a r  elhn  
és azért ciakis : egy lepecsételt üveget Zacherlin 
fel rácsai f  gadhatok e l !»

Kapható:
Csáktornyán :

Straliia Testvérek, 
Gráner „ 
Ileinrich Miksa, 
Gönczy L gyógysz

Nyomatolt Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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