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A  ta n é v  e le jé h e z .

(N y í l t  le v é l a z  if jú s á g h o z .)

Csodálatos, különös valami az emberi 
élet ! Gyakran egyetlen egy pillanat választja 
el az ember menyországát a poklától. Ked
ves fiatal barátim és barátnőim ! Önök csak
hamar tapasztalni fogják azt, mennyire fá
radozik és törekszik az ember a jobb után 
és mennyire közd az események áramlata 
ellen. De az élet hullámai magasan emel
kednek ellene s föléje és gyakran csak
hamar megtörik az összes erőit.

Sok tervet készítünk mi halandó em
berek, sok kívánság és óhaj indítanak min
ket sok különféle cselekedeteinkben. És mi 
lesz majd a sok tervből s a sok kívánság 
és vágyból?

Gyakran egy s ugyanazon napon kelet
keznek és el is vesznek azok; gyakran 
egyik évről másikba magunkkal szilárd ki
tartással és hűségesen visszük át azokat; 
nem nyugszunk; végre pedig midőn azt 
hisszük, hogy az óhajtott czélhoz már egé
szen közel vagyunk: egy csekély esemény 
ismét messzire dob el minket tőle. Az ese
ményt mi véletlennek mondjuk. Fájdalmas 
sóhajjal (eladjuk a reményi, a mely évekig 
örvendeztetett ugyan, de egyúttal ámított, 
csalt is. — Önök kedveseim, évek virágzá
sában állanak. De ha gyermekkoruk szép 
óráira visszagondolnak: oh, mily másképen 
volt akkor minden ! Mily mohón kívánták 
hol ezt, hol azt; mennyire vágyódlak, hogy 
ezzé vagy azzá lehessenek.

De az ezerféle események közöl egyse 
ment teljesülésbe; egyik eltolta a másikat;

bőségben mosolyogtak a virágok, de egy 
láthatatlan hatalomnak gyönge lehelete mind 
lebullatta őket s önök hiába néztek a gyü
mölcsök után. Hiszen olyan a remény, hogy 
lényével sorsunk sötét felhőit megvilágítja, 
de azután sokszor kellemetlen helyzetekbe 
is hoz, ha túlságos bizalommal ragaszko
dunk várakozásainkhoz, kívánságainkhoz. 
Mert a mit a s z ív  kiván. azt reméli is és ren
desen elfelejti, mily gyakran csalatkozott 
már várakozásaiban.

Pedig az elhibázott remények keserű pil
lanatokat okoznak, melyeket nem egyszer 
kikerülhetnénk. Aki túlságos várakozásokkal 
táplálja lelkét és dédelgeti: kényessé s el- 
puhulttá teszi s az azután ki nem bírja a 
bekövetkező viharokat.

Kedveseim ! Gyermekkoruk elmúltával 
Önök is idősebbekké, érzelmeik pedig in
gerlékenyebbekké lettek, uj vágyak ébrednek 
föl kebleikben, fényesebb tervek épültek fel 
s oly varázszsal ékesitteüek, a milyenre csak 
képes az izzó képzelődés. A hajadon elme
rült jövőjének csendes álmaiba és titkos 
vágyainak czélja után törekedett. Az ifjú 
pedig szabadságának s erőinek magas érze
tében maga előtt látta nagyszerűségében 
az egész világot s azt hitte, hogy mindent 
elérhet. Önök mellett, a kiket még a képzelő 
erő boldogill, halad az érettebb lérfiu, vala
mint a háziasszony s anya. Komolyabban 
és nyugodlabban haladnak azon vetések 
mellett, melyeket ők vetetlek, melyekből 
ezer meg ezer mag már csirájában meg
halt, ezer meg ezer kikelt, felnőtt; de ame
lyeket még mielőtt megért volna, a várat
lanul támadt vihar megtört.

Gyermekeik közül is, akik büszkeségü
ket képezték, sírban nyugosznak már a leg
kedvesebbek; barátaik közül azok, kikkel 
boldog életet élni reméltek, legtöbben már 
eltűntek oldaluk mellöl s a tekintélynek, a 
jólétnek, működési körnek, a melyekre min
dig számítottak, — az árnyéka is már alig 
látható.

Lemondással halad az aggastyán nap
jainak iiatárköve felé és nem szívesen néz 
vissza a meglett bosszú útra. Mert a múlt 
csak csalódásainak országa, a jövő pedig 
reményeinek vidéke.

Tekintetéi az életen túl veti oda, a hol 
végződnek a — csalódások; s igy szól: ren
delkeztem egykor oroszlán erővel, volt óri
ási bátorságom, előrelátásom és kitartásom, 
de legjobb akaratom meghiúsult és fárado
zásaimnak egészen más eredménye lett, mjnl 
a milyent ezektől vártam.

Kedves fiatal olvasóim ! A jövő majd 
vezetni fog|a önöket annak meggondolására, 
hogy mennyire nem egyenlő az emberi 
cselekedetek eredménye és hogy az ember
nek rendesen más útra kell lépnie, mint a 
melyen ö haladni akart

Itigyjék meg nekem: nem vak sors, 
nem puszta véletlen az, a mely öntudatla
nul és terv nélkül enyeleg az ember ügye
ivel. Hanem bizonyos legfőbb bölcsesség az. 
mely csodálatos módon vezeti, kormányozza 
az összességet s az egyes dolgokat; a leg- 
kissebb féregnek s a legnagyobb népeknek 
sorsát; hogy igy minden kellőképpen fentar- 
tassék, minden nagyobb tökéletességre ve
zettessék.

Semmije sincs az ember hatalmában, 
csak ő maga s ismétlem: csak ő maga; ta-

T  Á R C Z A.

R ossz  te rm é s .

Minő szomorúak most azok a klimatikus 
gyógyhelyek !

A villalakások redóuynyel leeresztve, mintha 
a hosszú téliálomra hunyták volna a kaezér vil
lák csábos szemüket. A magas csúcsok hirtelen 
megfehéredtek, fázós levegő jön felénk, a mitől 
dideregve hullatják a lombos fák a leveleiket a 
gondosan kezelt sétautakra.

Hull a levél egyre és elfödi az utak csillogó 
kavicsát. A fürdőtulajdonos levonult már a vá
rosba. No hiszen azért az egy-két itt maradt 
vendégért érdemes is lenne unatkozni. Ilyenkor 
már Halinák Janóé a kies fürdő. Egész nyáron 
át feat őrzi a teheneit és jóllehet oly sok mon
dani valója van — nem szabad lejönnie a vágás
ból de nem szabad, mert a főrdő pedáns tiszta
sága és ő közte szembetűnően bántó az ellentét. 
Most már lejöhet sáros bocskorát a kúrsalon kü
szöbéhez törülni és mint fatalista pökdös a pavi
lonok ragyogó mozaikjára. A csellengő fürdő ven
dég nem finyás zúgolódnak a rossz termés ellen, 
azt hinné az ember, hogy legalább is ezer hold
ról szedte el előlök a termést a kukoricza aszály 
vagy a hesszeni légy.

Pedig u ki utána jár a dolognak s nem 
röstel szóba állani Károlylyal, a vendéglő utó- 
szezonos egyetlen pinczérével. az megtudhatja, 
hogy az az öt ur voltaképpen nem is fürdőven
dég, annál kevésbé ura olyan ezer holdnak, a 
melyen a hesszeni légy kaszált, hanem azok a 
vitáíyosi fürdő kozákjai. Érdekes faj ez, ez mely 
egészen a közönség után él mint akár a fürdő 
tulajdonos.

Kzek a kozákok szintén a szomszéd falvak
ból kerülnek ki, minden zsebükben van egy tuczat 
kártya. Télen egymás közt ülik a pagátot és be
szélgetik a »csöndest«, babszemre vagy kukori- 
czára, nyáron pedig urasait adfák a bankot, ezt 
művelik ők mióta a vigályosi fürdő európai hírre 
kapott. És ez óta soha sem panaszkodtak a fürdő 
ellen. Az idén se látszott meg, hogy a nagy szá
razság valami aggodalmat okozott volna nekik. 
Délután rangos non solansz-szal sütkéreztek az 
esplanade on, partner akadt mindég s volt is 
olykor olyan termés, mint a patyolat. A szezon 
derekán mint a hómba röppent Vigályosra Czakó 
Pista, ki egyik fürdőből a másikba jár, előtánczos, 
kirándulás vezető, iszik, remekül kártyázik: szó
val pénze van. A vigályosi kozákoknak ennyi 
elég volt, hogy bankettel rendezzenek Gzakó Pista 
tiszteletére.

Ez tetőzi be a szezont pislogtak egymásra.

De is tetőzte. Az öl vigályosi kozák a tönk 
szélére jutott.

— Hisz ez spiller! — keseregtek a ko
zákok.

Dehogy, vetette oda hangsúllyal a mindent 
tudó Károly.

Kz kérem egy közönséges kupecz. Ismerem 
Balaton-Füredről. Adja a gavallért, iszik, elkár
tyázik s mikor az urak szorulnak pompás kötést 
csinál búzára, sertésre a kártyázás ennek csak 
mellékfoglalkozása.

Az őszi szél keresztül suhan a pavilonon. 
Az öt kozák fájdalmasan néz arra felé, a hol ko- 
csizörgés hallatszik. A remény lángja felgyullad. 
Hát ha ? ! . . Károly aztán megöngyilkolja ezt az 
ébredő reményt.

— Ne üljenek föl, a szomszéd faluban hű- 
sölt az istenadta, a podgyásza Magoson van. Há
rom napig itt lesz, azután elmegy haza s egy 
esztendeig mindég a főrdő élményeiről fog be
szélni.

Dúsak a kozákok. Hossz a termés, rossz, 
rossz. Az egyik valóságos akasztóié humorral
szól : iiii7 íiyilSWin

— Fiuk, ne folyamodjunk egy kis adóle
engedésért ?
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Ián még az sincsen hatalmában, a mi vele 
oly szorosan van összekötve, t. i. a teste.

Csakis ö maga, az emberi szellem, ön
magáé. Mert csak a szellemnek van aka
rata, ő uralkodik maga fölött. Övé a gon
dolat, övé az akarat, övé a cselekedet, de 
a cselekedet következménye már kivü- 
le van.

Az élet folyamába kiveti cselekede
tét és ez ottan játékává lesz ezer együtt 
működő hullámnak, melyeknek erejét s irá
nyát kiszámítani nem képes.

És a sok fáradozásból, a sok gondol
kodásból, a miből legfényesebb eredménye
ket várt, — rendesen a legcsekélyebb ha
tásokat éri el. Így csakugyan igaz, hogy 
az ember s az ő akarata csakugyan külön
bözik tettének következményeitől.

Nem az eredmény, a siker nemesíti 
tetteinket, hanem az akarat és nemes szán
dék emeli annak becsét; a többiért senki 
sem kezeskedhetik, még magunk sem.

Azért mi csak a tettnél tanúsított és 
táplált akaratért vagyunk felelősek, a többi, 
a mi abból keletkezik, a vezérletnek, a pro- 
videncziának müve.

Az ő áldásán nyugszik minden !
Azért, ha szándékunk tiszta, ha meg

gondolásunk érett: menjünk és cseleked
jünk !

A jónak, a nemesnek vetését semmi
féle vihar sem képes megsemmisíteni, egy 
szent gondolat sem marad gyümölcs nél
kül, hatás nélkül nem hangzik el egy szó 
sem, a melyet az igazság és jogért mond
tunk, egy elvetett szem se vész el az er
kölcsi világban

Kedveseim ! Az aratás, a kévegyüjtés 
napján látni fogják önök is annak gyümöl
csét és fonni lógják maguknak a hallha
tatlan koszorúkat !

C se lk ó  Jó z se f.

Is k o la á ta d á s i ü n n e p é ly .

Muraköz metropolisa, Csáktornya nagy
község közművelődésének történetében for
dulópontot képez f. év augusztus hő 28-a 
mint oly nap, melyen a községi elemi nép
iskola állami kezelésbe adatott ál. A város 
ügyeit intéző hatóságot nagyon sok ok sar
kalta arra, hogy községi iskoláját, melyet 
eddig oly nagy áldozattal évröl-évre fejlesz
tett, államosítsa; a kellő arányokban való 
tovább fejlesztést város közönsége már nem 
bírta volna, s hogy a 33 éven át szeretettel 
s áldozatokkal fenntartott s mondhatni: hűen 
dédelgetett intézmény sorsát, jövőjét bizto
sítsa. elkerülheletlenné vált, hogy községi 
iskoláját az állam kezébe legye le. Nagy 
hálával lett adósa Csáktornya községe dr. 
Wlassics Gyula kultuszminiszternek, a kerü
let képviselőjének, ki méltányolva a város
nak eddigi, túlfeszített erővel hozott áldo
zatait a kultura terén, készséggel nyújtotta 
segítő kezét.

Az átadási ünnepély mull csütörtökön 
d. e. 10 órakor folyt le a város tanácster
mében. Az ünnepélyen jelenvoltak dr Hu- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, 
mint miniszteri megbízott, az ujonan ki
nevezett gondnoksági tagok, a községi elöl
járóság, Pálya Mihály polg iskolai igazgató 
és az állami elemi iskola tanítótestülete.

Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő 
megnyitván az ünnepélyt, előterjeszti a ma
gas minisztériumnak a Csáktornyái községi 
elemi népiskola államosítására vonatkozó |

intézkedéseit, lelolvassa az ujonan kineve
zett gond. tagok névsorát, s mint miniszteri 
megbízott ünnepélyesen átveszi az elemi 
iskolát. A tanfelügyelő felszólította az áll. 
gondnokság kinevezett tagjait, hogy a hi
vatalos esküt tegyék le. A gondnokság ki
nevezett tagjai ezek:
Ziegler Kálmán, elnök; rendes tagok: Ber- 
nyák Károly, Czvetkovics Antal, dr. Kraso- 
vecz Ignácz, Nuzsy Mátyás, Petrics lgnácz, 
Pruszátz Alajos, Simon Lajos, dr. Schvarcz 
Albert, Szeiverth Antal, Szilágyi Gyula, Tóth 
István, Wollák Hezsö, Zakál Henrik.

A gondnoksági tagok esküje után a 
kir. tanfelőgyelő lelkes beszédet intézett 
Ziegler Kálmán kir. közjegyzőhöz, a gond
nokság elnökéhez s a város intelligencziá- 
jának legkiválóbb tagjaiból álló gondnok
sághoz.

Beszédében kijelentette a kir. tanfelü
gyelő, hogy a hivatalos kötelességnek és 
hazafiui lelkesedésnek együttes lángja alig 
csapott fel magasabban bármikor is szivé
ben, mint e perczben, midőn a magyar mű
velődés szolgálatában 3 évtizedes múlttal 
birö Csáktornyái közs. elemi iskola helyébe 
állított áll. elemi iskolát nyitja meg.

Megemlékezik a gondnokság tagjainak 
már az iskolaszéken kifejtett buzgóságáról, 
a mennyiben ambicziójukat képezte, hogy 
részt vegyenek Csáktornya város kultúrá
jának fejlesztésében.

A múltak tapasztalatai után nem érzi 
magát iiivatva irányítani a gondnokság mű
ködését: de inkább arra kéri őket, hogy 
lelkes és szeretetteljes támogatásukkal Csák
tornya várost a magyarságnak erős és 
örökre bevehetetlen védbáslyájává tegyék. 
Tartozik a történeti hűségnek azzal, hogy 
Ziegler Kálmán kir. közjegyzőnek a város 
fejlesztése körül szerzett elévülhetetlen ér
demei koszorújába beillesztve legbensőbb el
ismerésének szerény virágát.

Míg a »Cívis Komanus« a Forum táb
láiról nyerte ösztönzéseit, addig Ö szivében 
vésve hordozta városa iránti hazaliui köte
lességeit.

Bizalommal és boldog megnyugvással 
teszi kezébe az iskola sorsát, s hogy e sors 
mindig boldog és Muraközre áldásos legyen, 
jelmondatul fölélte 'űzi kir. tanfelügyelő 
mindnyájuk azon óhajtását, hogy dr Wla- 
sics Gyula vallás és közoktatásügyi minisz
tert, kit a magyar állameszme érdekében 
ismét egy újabb szál fűz Csáktornyához, a 
mindenható Isten a magyar kultura dicső
ségére és Muraköz boldogitására soká és 
boldogul éltesse.

A beszéd után, — melyei a jelenlevők 
lelkes éljenzéssel honorállak — Ziegler 
Kálmán gond. elnök szívből fakadó szavak
kal válaszolt a kir. tanfelügyelőnek

Hű visszaemlékezésekben méltatta a 
közs. iskolaszék hosszú és nemes küzdel
meit a magyar művelődés és érzés terén.

Majd pedig lelkesen rámutatott arra, 
hogy ha a mull annyi nagy' akadályaival 
szemben és sokkal kevesebb eszközökkel 
oly kiváló eredményt lehetett elérni Csák
tornya kultúrája terén, most, a közoktatási 
miniszternek lelkes áldozatkészségével és a 
kir. tanfelügyelőnek fáradhatatlan munkás
ságával egyesülten biztosnak és dicsőnek 
tekinthető a magyar állameszme diadala, 
melyhez a gondnokság minden tagja és 
Csáktornya város minden fia meg fogja 
hozni a maga áldozatát és nemes lelkese
dését.

Kéri Isten áldását a miniszterre és kir 
tanfelügyelőre.

A gondnoksági einök beszédét zugó él
jenzés kísérte, mely után az ujonan kine
vezett állami tanitótestőlet tette le a hiva
talos esküt. A tanfelügyelő a kinevezett ta
nítóknak átadta a miniszteri kinevezést.

A tanítótestület eskületétele után kir 
tanfelőgyelő méltatta a testület odaadó mun
kásságát, mely a Csáktornyái közs. elemi is
kolát a nemzetiségi vidékek érzésben és 
művelődésben mintaszerű iskolájává fej
lesztette.

Legbensöbben kéri őket, szeressék to
vábbra is nemes hivatásukat, szeressék az 
iskolát, szeressék a gyermekeket, kiknek Is
ten és a szülők után helyetteseik; mert reá
juk vár a nagy feladat, hogy ezek a gyer
mekek nemcsak boldogok, hanem magya
rok is legyenek.

Beájuk vár a magyar kultúrpolitikának 
az a fenséges feladata, a mit a hazának 
egy nagy fia akként fejezett ki, hogy »a 
magyar állameszmével nem ijesztgetni, hanem 
hódítani kell !<

Erre a tanítótestület nevében Pólyák 
Mátyás igazgató- tanító mondott köszönetét 
az ünnepség keletében elhangzott kitüntető 
elismerésért.

Ezzel az ünnepély véget ért. Utána 
úgy az uj állami iskolai gondnokság, mint 
pedig a tanitó-testülel a kir. tanfelügyelő el
nöklete alatt ülést tartott. A gondnoksági 
ülésben egyhangúlag Wollák Hezső az ál
lami elemi iskola gondnokává választatott 
meg; a tanitóteslület ülésében pedig több, 
az iskola külső és belső ügyeire vonatkozó 
dolog nyert elintézést.

Ív l i  L Ó  N b’ É  L É  K.

K in e v e zé s . A kultuszminiszter Nagy 
Ferencz zenetanárt a helybeli áll. tanító
képző-intézethez segédtanárnak nevezte ki

—  Á th e ly e zé s . A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Révfy Géza helybeli áll 
tamtóképző-intézeti zenetanárt saját kéret 
mére a temesvári állami lanitóképezdéhez 
helyezte át.

—  H ym en  Soslarics Dániel slridói bir
tokos augusztus hó 18-án esküdött örök 
hűséget Jahn Anna kremsieri lakósnőnek a 
sfridói plébánia templomban

—  Ig azg a tó i m egbízás A vallás és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter Pólyák Má
tyás helybeli áll elemi népiskolai tanítót 
ezen intézetnél az igazgatói leendők végzé
sével bízta meg.

—  Ju ta lm a zá s  A vallás- és közokla- 
lásügyi miniszter a földmivelésügyi m. kir 
mini zter hozzájárulásával Horváth Ignácz 
helybeli áll lanilóképző-intézcli növendék 
részére a gazdaságtanban s különösen a 
gyümölcsfa nemesítésben az 1901 — 1902 
tanév folyamán tanúsított szorgalma és lelt 
előmenetele megjutalmazásáut egy urb. 20 
koronás aranyat adományozott.

—  B e ira tá s . A helybeli m. kir állami 
elemi liu- és leányiskolában az 1902 — 903. 
tanévben a felvételi- és javitó-vizsgálatok 
augusztus hó 3l-én délelőtt 8 órakor fog
nak megtartatni, melyek díjmentesek. A be
iratások szeptember hó 1, 2, és 3-án dél
előtt 8 órától 12-ig eszközöltetnek. Az ün
nepélyes »Vem Sande* szeptember 4-én 
lesz A beiratásnál minden szülő vagy gyám 
tartozik gyermeke keresztlevelét vagy szüle
tésének anyakönyvi kivonatát bemutatni, 
ezt a I szülők és gyermekeik érdekében 
kérjük A bejegyzett adatok hitelessége vé-





Vu Čakovcu 1902. 31-ga augustuša. Broj. 35.XIX. tečaj.
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izd ate ljs tvo :

knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

MEDJIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predpiatna cena je :

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4  kor. 
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 2 () fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

P a ra g ra f i o d  te ž a č k e p o m o č n e  kasse ! 

iv.

Kada Je dužen gazda se skrbiti za pomoč?

I gazdim zapove zakon, da gda i kaj 
nam je  dužnost. Ako se napriliko kaj pri
peti pri mlatenju mojemu jednomu težaku, 
koj je  član težačkoj pomočnoj kassi, onda 
ja, kakti gazda onoga težaka, sam dužen 
oranjenoga dati vračiti na moje stroške i 
sam mu dužen čez 2 mesece na svaki den 
1 korunu platiti.

Zakaj zapoveda to tak zakon?
Jer je nesreča ga onda postigla, da j e ! 

meni delal da se je za me trudil.
Ako pak se mi koje letno družinče 

ozledi, onda veli zakon, da dok ozledjeno 
družinče opet nemre delati, zatoga ja kakti 
gazda mu, sam mu dužen plaču i druge 
pripadke, najviše čez jedno fertalj Ijeta vun 
splatiti. Jer ako to naj včinil bi kaštiguvan 
bil.

Ali ako to sve zvršim točno onda 
kassa sve moje stroške meni potlam po
vrne.

Kakovu pomoč dobi on, koj je zbog nesreče od 
60 dni duže nemogučen delati?

Rečimo vezda, da preideju 2 meseci i 
Božja naredba je  to, da on nesrečni težak, 
koj je  ozledjen, niti onda još nežna delati, 
ili ako more nekaj, zato si ipak niti na pol 
prveše plače nemre služiti — kak pomore 
anda takvoga nesreč noga kassa?

Takovomu članu kassa svaki mesec 
10 korun pomoči daje tak dugo, dok opet 
nazad more delati. Niti ovo pomoč je ne 
treba ekstra prositi, jer poleg doktorskog 
javljenja redovito bez svake prošnje da to 
kassa.

Kakva je pomoč ako član zbog nesreče vumre?

Ako bi član zbog nesreče vumrl, onda 
mu ostavljenoj obitelji za navek kassa 
splati 400 korun gotovih penez.

I jer se pripeti, da takvomu vumrlomu 1 
neostane niti žena niti deca, da ga anda 
vredu sprevodiju 100 korun da kassa na ! 
sprevodne stroške.

mora pokazali svoju člansku knjigu i os 
vedočih, da je zaisto več 10 Ijet član kasse, 
ili ako je več po 35 letnoj dobi stupil med 
člane, onda da je 15 Ijet bil član kasse.

Ako je član sve to pravo osvedočil, 
onda njem do smrti svaki mesec 10 korún 
pomoči da kassa.

Ali ako je  komu takva pomoč ne po
trebna. nego je zdrav postigel 65 Ijet, ili 
ako je čez 35 Ijetnu dobu slu pil med člane 
70 Ijet lakovomu kassa kak je  65, tojest 
70 Ijet star 100 korun plati.

Takovu pomoč je pri občmskom po
glavarstvu ili pri mestnim povereniku treba 
prositi. Člansku knjigu je svigdar treba 
pokazali

Kuliko pomoči plati kassa prilikom smrti redovi- 
tog člana?

Znate dobro, dragi slugi, da nas je 
sviuh život u Božjih rukali. Vumreju stari, 
ali smrt se niti mladim ne smili. Denes još 
živimo, ali neznatno, kak bude zutra. Kak 
je to dobro jednomu olcu, da zna. kaj po 
njegovi smrti mu žena i deca k malim pe- 
nezom dojdeju. Veličina broja téli penez 
od loga stoji, kak dugo je bil vuinrli član 
kasse.

Ako je najmenje 5 Ijet bil član, onda 
kassa 200 korun plati, ako jo deset let bil 
član onda, 250 korún, ako pak je 15 Ijet 
bil član onda 270 korun plati kassa.

Koj je čez 35 Ijet slu pil med člane, 
onoga família samo onda dobi po naravnoj 
smrti pomoč, ako je vuinrli 10 Ijet bil član 
kasse. Ali ova pomoč više kak 200 korun 
niti onda nije, ako je  on više kak 10 Ijet 
bil član

L R J.
Ilnigiput dalje.

K a j je  n o v o g a ?

O glas.

Čakovečko mešlerskog-drnžlva poglavar
stvo je odredilo, da od sada počemši u sva- 
kim mesecu po prvim dojduči lork se budu 
poglavarstvene sednice obderžavale

Koga Je svn k i o st a v H.

Kakove pomoči more dobiti jo i redoviti član.

Budeju i lakovi, moji dragi slugi, koji 
su čez 10 Ijet redoviti člani kasse, 
pak onda zmed niih nekoji, kakovog 
gud zroka na delo nemoguči postane, ali 
ako i ne čisto nemoguči, nego samo na pol 
tuliko nemore služili kak pri je. Takov član 
se mora za 2 korún dati pri doktoru kasse 
previziterati, i od nemogučnosli dela stavljen 
svedočbu mora pri poglavarstvu ili pri mes
tnim povereniku pokazati; kak lakaj sada

Jako žalostnu sreču je herbala Nikics 
Istvana žena Vu jednim lépim danu ostavil 
je nju tuvaruš s dvojum drobnom decum 
skupa i više je niti ni mislil na nje Kas- 
nije i njezini poznanci spozabili su se lakaj 
iz žnje i poljeg toga na hitroma je vu naj 
vekšu nevolju dospela. Vu tužnoj nevolji 
kad je več zadnju svoju gibučnost prodala, 
pohodil je nje najstrahoviteši gost, najmre 
glad. k svakomu se bila vlekla, nego badava. 
Ni se našel nigdo, koj bi nju samo iz jed
nim falačkom kruha na pomoč pritekel Si-

romašku Ženu je ovo to do konca bilo raz
žalostilo. Okolo osme vure vu jutro iz osem 
let starim svojim sinom Ivanom ostavila je 
vu Čerhat vu lici svojega stana stim odluče- 
njem da bude vu Dunaj skočila. Na želežni 
most je otišla siromaška žena, kad je več 
do sredine mosta došla, tam je hotela svoju 
nakanu zvršiti, malo déle k sebi privine i 
i tak je nakanila miter skočiti. Malo déle 
je spazilo, kaj želi mati včiniti, veliku kriku 
viku podigne i s rukami počelo je  rilati. Na 
ovo kriku se njih više skupa spravilo 
Nikičica oči ti ju svoju nevolju, da več od 
više danov strada, zato se hotela svojim 
sinom skupa unišlili. J«den dobroga srdca 
človek se taki bil našel, koj za nekuliko 
danov pomoč njoj bil podelil, da bude mogla 

l preživeti.
K re u c e r  Pepi.

Maria Kristina od bivše španjolske 
kralice, koje sada vu Beč na pohadjanje 
došla, sledeča dragovoljna pripečenja pišeju 
bečke novine Kraljica, kad je vu Beč došla, 
zevsujn šilom želela je, da ju več od davna 
poznati fiakeroš Kreucer Pepi vozi vu Fri- 

|gyeš nadhercega palaču Ovaj fiakeroš koj 
j je kraljicu vu mladosti vozil na svoji kočiji,
• gizdavo si popravi mustače i s bičuin vudri 
i med konje, koji s velikom šilom bežali jesu 
preko varaša. Kad su nadhercega palače 
bili došli, kraljica veli Kreuzer Pepiju: Jako 
lepo i brzo ste me vozili. Fiakeroš se tak 
elegantno bil nanizil, kak kakov zmožni 
gospodm. — Presvetla gospa ga pohvali za 
ov njegov naklon. Kraljica se malo nas
mejala i ponudi kočiašu svoju ruku, koj 

; od blaženstva samo da se nerasleli vu Ja
kovim položaju bivši pozabi kušnuti nje- 

|/mu ruku Ali zato je ipak dobil 5 cekinov 
za tringell.

Vum eri Je na p ro tie k u in ir i.

Vu Londonu vu Nevmarkit cirkvi sad 
ove dane žalostno pripečenjc se dogodilo 
Jeden svečenik, koj je pred dvemi I jetin i iz 
Nevmarkit občine otišel, sad na novo je do- 
šel vu onu istu občimi, da svečeniku pos
lovanje opet započne. Kada je stupil vu cirk- 
vu s pukom su pune bile nastale klupi. 
Svečenik je dal znamenje na žoltara pope- 
vanje, kad je dovršeno bilo hotel se je iz 
svoga mesta stanuti, da svojim govorom pu- 
ka pozdravi, vu ovim istim hipu se zruši vu 
prédikál niči i taki je vumerl Vu šekreštiju 
su ga odnesli i prevideli su, da je  izbilja 
mrtev, veliju. da mu je srčni žlak zroku- 
val smrt,

M i n ih a j tfeio selo.

Od rdrahovitoga ognja nam telegrafira- 
ju iz Vesprima. Tako zvanoj občini prek 
včera vu jutro nastal je ogenj i cčla obči
na je zgorela Kvar je strahovito veliki, Ob*



čina je  s velikim trudom posluvala, da za 
preči ognjenu šilu, ali sve za badava bilo, 
ar ogenj još i na večer ni bil prestal. Stra
hovito nesreča se samohotice pripetila. Je- 
den zločinec je bil vužgal, kojega su žan- 
dari na sreču ipak prijeli.

M učena b u rs k a  deca.
Kak je veliko nepriateljstvo Anglezov 

bilo proti búrom, nikaj drugo nam bolje ne 
svedoči nego to, da su niti prama nesreč- 
nom burskom decom ni imali pomiluvanje. 
Po jezerah su skupa polovili i vu koncent- 
ricios tabor odpelali, i doklam su buri gje- 
gjerno vojuvali, anglezi su detcu spolovili i 
na jeden otok odpelali. Du Joil afrikander 
koj je sad né davna nazad došel iz Ber- 
nandus otoka, on strahovito pripečenja po- 
veda. Iz pičenje, da burska deca gde su sa
mo moguča bila, svigdi su neprestano bur
ske popevke pevali, i ni su se postrašili an
gleške strahovite nečemurnosti. 1 radi toga 
inspektori i bezsrčni soldati su decu na tu- 
liko s korbači bili, da su nesretna deca od 
pameti došla. Vnogo dece su k drevi pri
vezali skorbači bili, i onda tak zmučene vu 
morsku vodu namakali. Zaradi najmenjše 
nepokornosti do dva dana morali su gladu 
vati, i najtežeše delo zvršavati Višekrat su 
na takovo mesto k slupom prevezali, gde 
od sunčene vručiue odmedlevali jesu. Me- 
d|U takovemi strahovitemi terpečemi muka
mi nesrečna deca, malo da nisu jednoga 
svojega inspektora v ubil i, koj je s velikom 
sramotom nego hasnovitim popegom mogu- 
čen bil osloboditi svoje živlenje

K r  ad ja .
Poljeg Budviča vu Ledenik občini bi- 

vajuče Sparkasse je  izniknulo do 34-0 jezer 
korún penez. Da na dobrim glasu bivajuča 
Sparkassa ne dospe vu propast, Schwarcen- 
berg Adolf herceg je ponudil četerdeset lét- 
nu posudu, poljeg samo dya percenta.

/takošpalo tajski polja rJ.
Velika gospoda jesu KakoSpalotajski 

poljan Ako gdo žnjimi šalu ima, oni nje
mu takiizkuglum odgovora daju Prek vče- 
ra su dopeljali jednoga rakoSpalotajskoga 
poljara vu sudbeni ured, koj med vise deč- 
kimi jednoga s kuglom pleziral. Danas opet 
je jeden drugi občinski polar, koj je odgo
vora dal, s kuglom jednomu dobre volje 
bivšemu Benedek Pál čižmarskomu detiču, 
na kojega je  dvaput strehi Obodve hiti su 
mu nogu pogodile tak, da su njemu morali 
nogu odžagati. Benedeka su odpeljali vu 
Károlyi Spital, vojuju poljara pako vu rest.

Žalostni Ust.
Jednomu francuskomu novinaru je k 

rukam doSel jeden izvanreda žalosten list, 
kojega je Barlholomeus Lilienberg Izak jeden 
mali, petnajst lét star burski dečec s\ojoj 
dragjj materi pisal prije, nek su ga Anglezi 
poredi bune obesili

Alival Norih, januar 12.

Draga moja mamica i mali moji 
brati i sestrice!

Kak je žalosten ov glas na vas gle- 
deč moji mili, da za kratko vréme mrtvoga- 
glasa čuli budete. Gospodin Bog je tak ho
tel draga moja mamica. I mirno budem vu- 
mrl, NaS gospem Kristuš je nedužno trpel 
muku Ja lakaj tak budem. Ili vu čem sam 
ja drugačiše? Moja draga majka obrni se 
prama Bogu, i tam razveselenje najdeš —

Božjega blagoslova prosim na te, i na moje 
male brata i sestrice i mile pajdaše! Kad 
budete ovoga lista čitali ja več na nebu bu
dem i čekal budem na vas medju angeli. 
1 tam se zestanemo. — Mamica drage mo
ja  m ati! oprosil sam svečenika da nektodi- 
šlje sve, kaj je mojega, moju sliku takaj 
Tak se za blaženoga čutim pod križom, 
kajti je ovo božja volja. Nišam mogučen 
više pisati, suzne su mi oči. Moja inajka, 
moja dobra majka! Nespozabite se iz mene

Lilienberg Ižak.

N e k a j za  k ra te k  čas.

P o a me r i k a n s k i m.

Pvri gospon: Te flaster je tak šklizek, 
da se čovek nevupa niti šetati. Na sreču 
tuliko pušim, da mi od cigare padajuči pepel 
čista pokrije puta, kad hodim.

Drugi gospon: No, ja tuliko ne pušim. 
Nego moja cigara je tak jaka, da me ne 
pusti opasti

ls  k re  nost

Mama: No, Klariča, kaj veli dobro dete, 
da tak sladkoga cukora dobiV

Klariča: Prosim več!

Na r u St u

Prvi zidar: Si Cul, kaj je škrapeč doli 
opal iz rušta?

Drugi zidar: Pak je vumrl?
Prvi zidar: Odmah
Drugi zidar: Siromaški Škrapec. Zato 

je on tak hudo vun zgledal zadnje dva 
tjedne!

P o deždj u k e penj ek.

Putnik: Gospon kasser, oni su se po
mešali, da su mi iz petke vun davali.

Kasser (koj karta dalje): Ako ste je- 
denput olišli odovud. onda več zabadav 
samo ite.

Putnik (odpravljavuč se, nazad zakriči) 
samo to sam njim Stel reči, da su mi jeden, 
forint više dali nazad kak treba.

H a z v e s e l j i t e l j

Dober den dragi brate! Več dve leti, 
kaj smo se né vidli Kaj se pripetilo od 
potli s lobom?

Oteč mi je vumrl
Ah, daj mu Bog duši dobro! To je 

velika žalost! A kaj još?
Zvun toga sam se oženil.
Ah, kaj govoriš. O ti siromak, utaj se 

samo v Boga Vidiš, gospodin Bog ti čuda- 
put na jaku probu dene čoveka Več bude 
i to žalost na radost obrnul!

Z A B A V A

L ju d o ž d e r

No, to je bilo jednog dana zdrčište u 
Varaždinu, gde sam se ja u more nepravil
nih latinskih i grčkih glagolah hitil i kakti 
zločest plivač više krat potonul, no . . .  to 
je bilo zdrčišče! —

Na jedan krat je glas puknul: jedan 
ljudožder je tu, iz kak vuglen črne Afrike 
su ga dopelali, na banskem trgu u jašilnici 
se bude iinal čast producirati.

Nekakov posve stranjski čoviek skos- 
manom bradom, kresečemi se oči, a oblečeni

u erveni kaput sa ervenom kapom na glavi, 
na kojoj je ono pravo puransko pero, kakti 
pernica naprvo u vis stalo, hodil je bub- 
njajuči u navadni bubenj, liepo lagano po 
ulicah te je na ves glas kričal cielu poviest 
ljudoždera, kojega je  on za skupe novce 
od arapinskoga kralja Kalkilqualquitkana 
kupil i vlastitom pogibelju života u Kuropu 
preko prevezel.

Tu su izbiežali kramari iz svojih Sta- 
cunah, krčmari sa pivci iz krčmah, šoštari, 
šnajderi, čižmari, peki i ostali van na ulice, 
i na pijače, za da se o loj strahoti pospo- 
mene, tu je sve biežalo, kaj se dieca zove 
za tim bubnjajučem slranjskem čovrekom, 
tu je sve biežalo, kaj se mati zove opet za 
diecom, za da je  spasi od groba u Ijudo- 
žderskom želudeu.

Tadanji ljudi pako nisu znali tak lagati 
kak sadanji, — to sve se je najine zgodilo 
prije pol stoletja — oni su, najviše ako 
su svake kvatre jedan krat lagali, pak anda 
su večinom i sve vierovali, kaj se je onak 
ozbiljno pripoviedalo ili razglašivalo — i 
tak su onda bajku o ljudožderu držali za 
pravu pravcatu istinu.

Na varaškem pijacu pred negdašnjom 
kruhamicom i Ambrošičeviin štacunom su 
se sakupili ozlovoljeni. strašljivi i znatiželjni 
purgari, sami oni najpametniji, koji jezikom 
sve bolje učine nego najznamenitiji minister 
i najpraktičniji gradski načelnik

Tu je n. pr. bil stari Baf, original od 
čovieka, kojega smo mi dijaki radje študi
rali nego staroga Cicerona. Stari Baf, pošlo- 
vanja vriedni kovački majstor, bil je pobo
žen i naglo srdit zajedno. te je onda tak 
znal molitve i kletve tak skupa miešati, ua 
je to bilo smiešno. Njegovu molitvu pri 
stolu poslušali i zajedno opominanje (Meče 
na pobožno držanje, bilo je jednostavno 
nekaj strašnoga. Na svaku prošnju »Oteč 
paša» ili odsiek* Zdravo Marije,» sliedela 
je klafter duga paedagička psovka, pred 
kojom su se dieca i obloki stepli. II cirkn 
dakako se je loga suzdržal, jedino da je 
negda znal s ministrantom zajedno ua glas 
»Amen* reči.

Taj anda stari Baf je  halabučil:
»To je spol i sramota, da ov tu (stim 

je palcem pokazal na jedan oblok varaških 
hiž) to dopušča! Vrag mu. . . Bog rm grie- 
he odprosti, kaj on misli, da ja i mi avi 
imamo ove tu (pokaže prstom na četiri po- 
lag stoječe dečece u hlačah pak bose) za 
da je on tam pokaže (proti banskom trgu) 
samo onak poždere?!*

»Pravo govori Baf* — zmieša se sad 
kreščeči glas, kak hrt mršavoga trafikanta 
Batušica; »Kaj se taj bol van mora baš pri 
nas producirati? Mi imamo našu diecu od- 
više radi, nego da damo, da se ftnjimi ka- 
kov črni pogariin pita. A zakaj se tu On 
tam (on pokaže pretegnjenom rukom na 
varmedjinske luže) neče nikaj zmiedati?»

Sad dojde stari Adler, liepo lagano, 
ruke u žepu od pavlinske cirkve proti hrpi 
na pijacu stoječoj. Stari Adler je bil pivar, 
a kakovu pivu je kuhal . . . Bože moj . 
ako ju na drugem svielu mora na sve vi- 
eke piti, tak je strahovito kafttigovan! On 
sam nije mogel negda dokučiti, kak se lju
dem hoče takove žlabure piti, pak je znal 
negda rukami nad glavom skup vudriti, kad 
su poslie gjurgjevskog ili ivanjskog saj mn 
znali po trideset praznih lagvičah u dvorištu 
stati. Mnogi su staroga Adlera držali sa slo- 
bodnoga zidan, pak je zato pri šnjim sas- 
tanku nas dijačece uviek obsipavala gos- 
kina koža, ali miesečne seksere, koje je on



kakti prijatelj dijačtva nekolikim svaki mie- 
sec daval, ove nismo odbili . . . samo je- 
dan osobito pobožen kamerad, je svaki krat 
od Adlera dobljenoga srebernjaka opral u 
svetelnici kapucinske cirkve a onda ga sto- 
rav spustil u žep med svoje poštene seksere 
groše i krajcare . . . ako je koj u obče u 
žepu bil. Drugač bil je stari Adler čoviek 
finih doskočicah (Wilz), koj je  znal najuz- 
rujanije svojimi šalami u dobru volju 
spraviti.

I sada stupi posve mirno u tu uzru- 
janu hrpu na pijacu, izmieri pogledom od 
gore do dole mršavoga Batušiča i smiešeči 
se veli:

»Samo se mkaj neboj ti stara Virgi
nija, kosti neče jesti, a varašku diecu takaj 
nesme smedlali, jer to mu je od policije 
prepovedano. Zato vozi uviek sobom jednu 
punu gajbu malih arapinčekov . . .  na le 
se je  več priučil . . .  no . . .  i meni je 
šunka radje nego bielka riba. No neka bude 
anda . . . hočemo si ipak tu komediju po- 
glednuti . . . em i onak su samo mali po- 
ganeki, koje ždere.»

Malo ih je bilo, koji su u lom govoru 
toga poštenjaka opazili ironiu; veči diel ih 
je postal znatiželjnimi te su pričeli zpitavati: 
»Je, pak gde ždere i gde je? Kaj košla i 
jeli nije pogibeljno?»

No, naravski . . . ako je  samo pogane 
žderal, onda si je  to čoviek mogel privuš- 
čiti gledat iti, makar ga pri tom budu i 
zoni obhadjaJi! Samo još se pravo nije 
znalo, jeli je zakovan ih prost.

No, tu smo mi dijaki znali naputka
dati.

»Tam u jašilnici (Reitschule) na bans- 
kom trgu, polag mesnic je, i na zid je 
strašnemi lanci prikovan, a košta jedan 
sekser*

Anda je sve išlo, kaj noge ima na 
banski trg i u jašilnicu a arapinov gospodar 
je imal dobre dohodke.

Dakako, da sve nije bilo tak, kak je 
Baf i Adler pripoviedal, jer s malimi ara- 
pinčeki . . . nije bilo nikaj — žalibože! Ali 
je  zato bila gajba puna liepih golubov. 
Reklo se je, da je arapinska pošiljka iz 
Afrike izostala te da pred četiremi tjedni 
neče prispieti — tak je naj me rekel u čr- 
leno oblečeni arapinov gospodar, zato se 
mora divlji Ijudožder iza toga živimi golubi 
zadovoljiti, i odmah če jednoga ovde sad 
na očigled sviuh požderali.

Mesar Novosel je protestiral proti loj 
promieni, jer on je došel radi arapinskog 
žderanja sim a ne radi golubah, on zah- 
tieva svog seksera natrag. Banješ ga je ko
maj primiril, a tak su se onda i ostali pri- 
mirili, koji su konačno i tom manje straš- 
nom predstavom se zadovoljili te su samo 
tu divlju straholu zijali, kak n. pr. osup
njeno se zazija tele, kad prvi krat mieseca 
u škafu vode zgleda, ili krava, kad iz 
paše domov dojde. i na šlali najde nova 
vrata.

Taj divijak, črni kak da se je  na glavce 
u jezerišče tinte ili u slivni pek mez pan- 
durnul, stal je  tu samo u plivače hlačice 
oblečen kraj zida te je okolo pojasa imal 
željezni pojas. Tri koraka daleko pred njim 
bile se u gatrpostavljene, jer je  tobož po- 
gibeljno, da nebi koja iz med gledalcah 
onak u hitrini dosegnul i prije nego bi se 
i opazilo, pogutnul. Taj divljak je  imal 
strašno velike zlatne mindjuše u uhi a jed
noga još večega željeznoga u nosu, kojega 
je  moral zrukom diči kad je  jel. On je pod- 
jedno zubmi škripal ili lalovkom na lalovku

pucal, a ktomu je  očima obračal, da mu je 
bilo samo bielo videti i onda je nogami 
štrptal a rukami kroz gatrice za nami gra
bil, da ga je gospodar moral više krat na 
troje ili četveroje razkoljenom balinom po 
tacah udarati, a to je onda ružilo kak da 
bi ga Bog zna kak čvrsto vudiral

l sada . . . sada donese gospodar siro- 
maškoga goluba iz gajbe, a Afrikanac od
mah skoči kak jastreb preko njega, pograbi 
ga i . . . več mu je  glavu odgrizel i med 
vriskajuče gledalačice izpljunul, i sad . . . .  
pričme poždrljivo krv cekati iz toplog još 
tiela*, a zalim, kad je obskubel ptiču, pričel 
je  zubi trgati još toplo meso od kostih i 
jesti. Nekolikim ženam je pri tom i mučno 
postalo, drugi opet su žažmireli a tretji su 
mrmlali da se dopušča, da laj ogaven pri
zor i dieca slobodno gledaju.

Medjutim . . . kak to več u čoviečan- 
skorn životu biva, postali su ljudi u varašu 
i toga več siti, i anda |e laj gazda Ijudož- 
dera moral nekaj znajti, čim bi opet ljude 
navabil u svoju hutu.

Ja neznani, kak je bilo, kak li ne 
valjda se je taj Ijudožder golubovah več 
prenajel, pak je poslal zle volje, i anda se 
u toj zločestoj volji jednog dana strahovi- 
tom jakostju od zida odtrgne, te bieži spro- 
vadjan od svih koji su gjergjernost i 
noge imal1, med strašnjim tulenjem i kri
kom po banskom trgu kroz gospodsku - 
danas Gajevu — ulicu na varaški pijač, 
preko njega u dučansku ulicu, i mimo farne 
crkve na kapucinski trg. gde se je konačno 
na kup smetja popikuul. opal i tu bude 
ulovljen.

Od sada je  opel mnogi seksera žrtvo
val. samo da vidi, jeli je sad bolje na lancu 
pričvrščen, i izbilja, črni je sad imal lance 
na rukah i nogah, a njegov gazda si je 
rihal ruke nad uspielim iznašašljem, — i 
to je tak dugo išlo, dok se je  več i oblast 
toga zasitila te je toga crveno — kapulaša 
skupa s njegovim »Aschanti» preko Drave 
odpulila i naložila mu, da se za 24 sata 
zgubi.

Ovak su negda prekodravčani s nami 
liepu u prijateljstvu živeli i dobro sused- 
stvo podržavali: oni su nam pošiljali od 
onud razne vrsti šatornih ciganah a mi 
njim opet razne druge skilalice i potepuhe.

1 baš u to vneme su nastala ona za 
dijake najugodnija vriemena, najine velike 
vakacije i pošto je moj gazda, gde sam bil 
na stanu i na košti. kanil za igraču svojoj 
dieci kupiti dvie koze, a takove je  baš u 
Čakovcu imal na prodaj — još se sad 
imena siečam — nieki Buhin, to sam ja, 
za onda dijačec druge škole, dvanajst go- 
dinah star, rad ga sprovadjal toga tri sata 
dugoga puta, a kak sam gazdu poznal, dobro 
sam znal, da bude uz put i čaša pive i 
falat šunke ili klobasice ili švajcarskog sira 
a moguče i svega trojega s pivom.

1 izbilja, moj gazda je znal Invatski. 
te smo več lamo iduč si u Nedelišču pi
vom žedju gasili, a kad je u Čakovcu iz
bilja dvie liepe mlade kozice — obodve 
za pet forinti — kupil, obrnul je u za ono 
vrieme najpopularniju krčmu licitára Pečor- 
r.ika, pred kojom je  vani varaždinski Hri- 
barov Stellwagen stal i hranil. Moj gazda 
zmrmlja: »Bog zna tko se to kam vozi?> 
— I stim stupimo u sobu, da se malo ok- 
riepimo.

On hip je več stal kriglec pieneče se 
pive pred menőm na stolu, a gazda je kel- 
nera spitaval, kak kaj u kuhinji stoji. L)uk 
sam ja  svoj nos u kriglec porinul a oči su

mi okolo po sobi sbrivale, zaustavi se na 
jedan krat moj pogled na dvema muževi 
pri jednem stolu u kutu sidečemi. Ovi su 
imali pred sobom polič vina — ondašnja 
mera — a jeli su pečenu teletinu te su bili 
baš dobre volje, jer su poliča više krat ope- 
tovali, a ondašnji polič je držal tri polo
vice litre polag današnje miere, a k tomu 
ondašnje medjimursko vino! — Lahko su 
bili dobre volje.

Meni su ta dva čovieka bila tak poz
nala, kak da sam ih več negde videl. On 
jedan ravnič danas nije imel dugu bradu, 
ali njegov pogled i glas je bil posve lakov, 
kak onoga ljudožderovoga gazde iz banskog 
trga u Varaždinu, a on drugi . . .  no, on 
s fontastim nosom i otečenimi kožicami na 
vuhih, to sveto nije nitko drugi, nego on 
črni afrikanec, koj se je evo opral!

Pošto pak sam ja  mojemu koštodavcu 
uz put cielu tu ljudoždersku pripoviest ob- 
šrno pripoviedal, jer on ga nije niti jedan 
krat išel gledat, samo je čul, da je  danas 
moral iz Varaždina oditi, a sada sam mu 
moju sumnju glede ovih dvijuh ovde, na 
kratko u uho prišaptnul, vzeme anda čašu 
i kakti odlučari čoviek ide tanio knjihovomu 
stolu te veli:

»Na zdravi je moja gospoda, no pak 
jeli ide ljudožderu teletina i vino u tekv»

Sad su se obod v a zlecali, ah su se 
brzo opel sabrali, trknuh su čašami s mo
lim koštodavcem a onda véli gazda afn- 
kancov:

»No dakako dragi gospone, da mu ide 
u tek. mojemu kelušu! Nekaj samo probaju 
u plivačih hlačicah se Ijeden dni gledati 
dati, pak onda neka na dan po tri sirove 
golube požderu, makar da njim po noči i 
drugo jesti potajno donosom, budu si onda 
več i oni prste oblizavali. kad jedan krat 
do poštene pečenke dojdu!

»Ah, ah . . .  » — veh nato moj gaz
da — »to ste onda vi dvojica oni pravi 
pravcati varalice, na deseto sito presejani 
lopovi!*

»Lopovi sim, lopovi lam . . . .  sviet 
hoče prevaren biti! Mešlrija je  svoje zlato 
dno zgubila i tak anda eto . . .*

»Je, pak kaj sle anda vi dvojica izvan 
toga Ijudožderstva?*

»Ja sam šnajderski dielič iz Karlovca, 
— veli Impresario

»A ja sam šošlar iz Tabora u Českoj 
* — veh divlji Ijudožder.

»Tak . . * — odgovori moj gazda
i kimne znamenito glavom —  »a sad pak 
vam hoču i ja nekaj povedati: kad smo 
sim išli, ja i ov dijak, doslignuli smo u 
Nedelišču dva varaždinske žaudara, koji su 
baš proti Čakovcu marširali . . . Bog zna 
kaj ovi samo tuda okolo iziskavati mogu  ̂
Šad su več sigurno u Čakovcu . . negde 
u varašu »

Na te rieči su se ova dva lopova 
hitro stali od stola, platili su kaj su jeli i 
pili i za deset minutah ih je več Hribarova 
kočija proli Szerdahelyi! pelala, gde su po 
svoj prilici Muru prešli i onda valjda u 
Lendavi svoje ljudožderstvo nastaviti, a mi 
smo se s našimi kozicami povrnuli u Va
raždin tierajuč je pred sobom.

Iri Ijedna kasnije su ipak te afrikance 
u Belalincu ulovili, kak smo to u novinah 
čitali.

Em. h o //H )

Odgovorni urednik
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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8336. sz. tk. 1902.

Á r v e ré s i h ir d e tm é n y .

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Haramia Mária 
a-domborui lakósnak Vinkovics János lég- 
rádi lakos elleni vhajtási ügyében 90 kor. 
töke s járul, valamint 12 kor. 30 íil. árve
rési kérvényi költség kielégítése végett a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a perlaki 
kir. járásbíróság területén levő az a-dom
borui 396 sztjkvben felvett ISO hrsza. in
gatlan 822 kor kikiáltási árban, mint becs- 
árban az

1901 éti szipt. bé 23-én délelőtt 10 ónkor
Alsó-Dombom községházánál dr Kemény 
Fülöp ügyvéd vagy helyettese által megtar
tandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
kikiáltási ár 10% -ál bánatpénz fejében le
tenni kötelesek. 772 1 — 1

359.1 szám tkvi 1902.

Á rv e ré s i h ir d e tm é n y .

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Fundák András és 
neje Kovács Mária kotori lakos vhajtalóknak 
Keesák András és Kecsák Maliid kotori la
kosok elleni végrehajtási ügyében 160 kor. 
tőke ennek 1899. évi május hó 5 napjától 
járó 8 %  kamatai 71 kor 10 fii eddigi 
87 kor árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir törvényszék a 
perlaki kir. jbiróság területén fekvő a

— — KÉPVI SELŐK«—
k ik  gázbe rendezések sze re lésében  já rta s a k  k e r e s t e t n e k

A (' E T Y E É X
világítási vállalathoz.

Ajánlatok refcrencziák megjelölésével -žir

KLINGER RICH.
G u n ip o lt ls k lre h e n i p ép - és fe n n ir n -g y á r  n ir t ffy n ro rs x t iff l te le p e

B U D A P E S T , V II., Hernád-utcza 4 3 . szám
S SSSSSSSSS „ACETYLEN -UDVAR" czimzenddk

Szabómühely megnyitás.



% Glasgatl Manfred
fogorvos Varazsdon

kész ít fo g a k a t szá jpad lás 

n é lkü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g so ro ka t. A ra n y , p o rcze l- 

lán, ezüst, am a lgam  és üveg 

p lo m b á ka t.

J)r. Manfred Glasgall
znbar n Varaždina

p r ire d ju je  zube bez neb

ne p lač ice  zu b iš te  iz z la ta  i 

a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz z la ta , 

p o rce lla n a  s re b ra , am a lgam a  

i  stak la . m  22- *

Ilerlinger Sándor
órás és ékszerész Csáktornyán.

809 és 795 sz. 1902.

Á rv e ré s i h ir d e tm é n y .

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir já 
rásbíróság 1902. évi V. 352 és 341 sz. 
végzése következtében csáKlornyai takarék- 
pénztár, N u z s y Mátyás Csáktornyái 
Első gráczi sörlőzde részvénytársaság és 
Csáktornya vidéki takarékpénztár javára 
Baumhack Frigyes és neje szentilonai lako
sok ellen 1600, 1050, 710 és 600 k. s jár.

erejéig 1902. évi jun. hó 7-én foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján fölülfoglall 
és 2179 korona 80 fillérre becsült bútor, 
1 ruganyos kocsi, 2 kancza ló és egyéb 
gazdasági és korcsmái fölszerelvényekböl 
áltó ingóságok nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já 
rásbíróság 1902 évi V 342 és 3 4 1 sz 
végzése folytán 1600, 1050, 600 és 710 
k. tőkekövetelések, és ezzek összes járulé
kai erejéig Szentilonán leendő eszközlésére

1902. évi szept ho 5. napjának d e 10 érája
hatridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni

Csáktornyán, 1902. aug. 22.

Glavina János kir. bir. végrehajtó.
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G yü m ö lcs - és s z ö llö b o r kész ítés i gépek.

Gyümölcs' ós szőllősajtóH,
folytonosan ható kettős emelteti szerkezettel,és nyomerőszahályzóval.

A munkakepesseg 20 °/0-.d nagyobb mint bármely más sajtónál.

Hydraulikus sajtók,
5zőltő- i s  gyüw ölcszfizók

és b o g yó m o rzso ló k .

=  Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. =
S ző  I l i i -  és p y llm ő /e s ő r /ő k , A s z a ló  k é s z ü lé k e k  gyümölcs és főzelék 
aszalásra f fy ü m ő le s - iá ffó  és h á m o z ó  ff é p e k . legújabb szerkezetű sznbadalm. 
önműködő „ S y p h o n /n ”  gyümölcs- és s z ő llő v e s s z ő  p e r m e te z ő k  gyár

falnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben

M a y fa r th  Ph. és T á r s a
g a z d a s á g i  g é p g y á r a k ,  v a s ö n t ö d e  e s  g ö z h á m o r .

BÉCS, n. T a b o r s t r a s s e  71 *
K itü n te tv e  4 9 0  a ra n y , ezüs t és b ro n z  é re m m e l. =

Árjegyzékek ingyen és bementve.
®65- 9 12 Z Z Z L Z I. Képviselők és v iszontárus itó k  fe lv é te tn e k . — ---------

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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