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A gyermekek lelki világa.
Milyen fokozódó érdekkel olvassuk azo

kat a regényeket, melyek a nagyok lelki vilá
gával foglalkoznak! Milyen lázas kíváncsi
sággal nyeljük a sorokat, midőn a hős vagy 
hősnő cselekedetei, érzelmei és szenvedelmei 
bilincselnek le egy-egy drámaibb jelenet ke
retében és a mikor aztán a regénynek vége 
van, felsóhajtunk ! óh, milyen szép volt, mi
lyen érdekes! Az emberi lélek milyen ki- 
fürkészhetlen!

Ugyanez a kifürkézhetlen lélek nyilat
kozik meg a gyermekeknél is és nincs há- 
lásabb tárgy, mintha elmélyedünk a gyer
mekek lelki világába és tanulmányozzuk, ho
gyan fejlődnek a gyermekekben azok a moz
zanatok, melyek később jellemének alapvo
násait alkotják, melyek később a jövő tár
sadalmának mozgató rugóivá lesznek.

Pedig eddig vajmi kévéséi foglalkoztak 
az irók a gyermekek lelki világával.

A kicsinyek számára Írtak már halha
tatlan műveket, amelyek a nagyokat is ér
deklik rendszerint, — de a kicsinyekről még 
igen keveset.

Pedig ha össze akarná az ember gyűj
teni, ami a gvermekszájból megnyilatkozik, 
köteteket lenne ki. A gyermekek humora és 
naivitása, eredetisége és furfangossága sok
kal jobban magával ragad bennünket, mint 
a nagyok cselekedetei és nyilatkozatai, meri 
a gyermekek lelke az igazság szent sugár
fényében fürdik.

Már a gyermeki lélek legelső megnyi
latkozása az anyja és szülei iránt táplált 
szeretet olyan bájos, olyan elragadó, hogy 
azt a leiró művészet ritkán tudja a maga 
teljességében elénk varázsolni. A festők e 
tekintetben sokkal jelesebbel alkottak és gyer
mekképek mindenkor a legvonzóbb műalko
tások közé tartózlak.

A gyermek lelke a humorban nyilat-1 
kozik meg legkedvesebben.

A gyermekszobának e kincses bányáját 
kiaknázni valósággal lehetetlen, — csak 
egy-két ilyen humoros megnyilatkozásra aka
runk itt kitérni, hogy a gyermekek gyermek
eszükkel milyen logikusan gondolkoznak.

A kis Pista báráuyhimlőbe esett. A |ó 
doktor bácsi az utolsó látogatását teszi és! 
megnyugtatja a mamáját, hogy a himlő elmúlt.

— Ugy-e a bárányka megmarad? — 
kiáltja most a kis Pista. Doktor bácsi, hagyja 
itt nekem a báránykát'

Ugyancsak vigyázni kell. hogy a gyer
mekek túl ne járjanak az eszünkön. A kis 
Rózsika rosszalkodott hdes anyja megfedle 
és azután kérlelte, hogy fogadjon szól.

Rozsika nagynebezen beleegyezett, mire 
az anyja megöleli, megcsókolja és örömében 
felkiált :

— Most újra le vagy az én aranyos 
kis leányom.

Mire Rózsika megjegyzi :
— Nem mind ajany, ami fénlit — ma- 

muska! — amivel jelezni akarta a kis fruska, 
hogy ő máskor nem lesz ilyen szófogadó

Már sokkal naivabb lelkű volt a kis

Cyuri, aki sírva fakadt, midőn a kis pöttyes 
tyúkját sülve tálalták az asztalra.

— Miért nem jutott a szegény pipikém 
is menyországba, ha meghalt, — volt a szo
morú panasz.

Ezzel szemben kész modern gyermek 
a kis Józsi; nyilván lestőnek készül.

Építő kövekből olyan furcsa alkotmá
nyokat rakott össze, hogy édes anyja feddő- 
leg reászólt:

— Józsi, milyen furcsa dolgokat épitsz
ma ? —

Mire Józsi büszkén megjegyzi :
— De édes anyám, ez szeczesszió!«
Sokkal kevésbbé volt tisztában a mű

vészi kérdésekkel a kis Piroska, akit anyja 
elvitt magával a szebbnél-szebb festmények
kel ékitell templomba.

A kis leány nagyokat bámult a szép 
arany glóriás bosszú szakálu bácsikon és 
nénikén és végre méltatlankodva kérdi az 
angyalkákra mulatva:

— Anyuskám, hol aluszik éjszaka a 
sok kis angyalka, — hisz nem férnek itten el.

Az enyém-tied és a jog fogalmával már 
úgy látszik, sokkal jobban meg tudnak ba
rátkozni. mint a művészettel, erre vall leg
alább a kis Arankának egy nyilatkozata.

Egy nénikéjéhez ment látogatóba és 
örömrepesve borult nyakába.

— Itt van a le kis Arankád !
— Kis buksi, hisz te nem az enyim 

vagy, ha nem az édes anyádé, évődött vele s 
őt összecsókolva nénikéje.

Ekkorra már reggel lelt és hirtelen erős, zöldben és fodros, tehér habjaikat, aztán mint 
szél kerekedett, mely sötét felhőket hozott. A fiú egy gyerek úgy örült nekik, éles szemmel leste a 
annyira belébámull a vízbe, amely itt közvetlen nagyobb hullámokot. szivdobogva várta félelmes 
közelből zöldes színben játszott, hogy ezt a ked- közeledésüket és szinte rátáinaszkodott a korlátra, 
vezőtlen fordulatát az időjárásnak alig méltatta hogy a hajó még inkább billenjen, egészen a 
figyelemre. Imponáltak neki a nagy hajók és a vízbe érjen. Ez lett volna a legnagyobb vágya.

T  Á R C Z A.

A tenger.

Husvét vasárnapján volt, hajnalban. Egy fia
talember a fiumei gyorsvonatból nézte az imént 
eléje táruló látványt: Quarnerót. Fényes, illatos 
hajnalhasadás volt. A Karszt lábánál csendesen, 
sötétkéken terült el a tenger, mintha legédesebb 
hajnali álmát uludná. Végtelen kékségét semmi 
sem zavarta meg: se a távoli hegyek, melyeket 
köd takart el, se halászbárkák, melyek csak hé'- 
köznap lepik el, mint lepkék a tengert, átható, 
sejtelmes kéksége, mely csak mély vizek sajátja 
nyugodtan érvényesült és teljes harmóniában ol
vadt össze a kék éggel.

A fiú csodálva nézte ezt a hajnali tengert, 
a szelíd, lányos vizet, nézte ezt az uj világot. 
Északról jött, hát uj volt elölte a dél. És talán 
sehol a föld kerekségén olyan éles, olyan megkapó 
az észak és dél találkozása, mint itt. A rideg, 
havas, kopár Karsztról, mint az északot knrak- 
terizálóról, hirtelen szállunk a langyos vízhez, 
a tengerpart délszaki növényihez, levegőjének me
leg fuvallatához.

Fiúméba érkeztek. A fiúnak első dolga volt, 
hogy a tengerpartra siessen. Messziről már látta 
a tengert, most közelről is látni akarta, úgy érezte 
valami odavonzza.

kikötő sima, de méh vize. A viz mintha olyas 
részegítő hatást gyakorolna rá. Nem is fordult a 
város felé, érdeklődéséi a tenger teljesen lekötötte.

Eszébe jutott az a sok minden különös, a 
mit a tengerről hallott és erős vágy fogta el, hogy 
hajóra szálljon és niegérezzen valamit abból a 
különösből.

Az abbáziai hajó éppen induló félben volt, 
jegyet váltott és fölült rá. Egészen előre ment az 
orrához, hogy minden oldalra láthasson. Megin
dultak A kikötőben simán úszott a kis hajó! A 
fiút áhitat lepte el, kezeit összekulcsolva, boldogan 
nézett a vizre.

A nyílt tengerre értek. A végtelen perspek
tívája megnyillott, a hullámok fönséges játéka 
megkezdődött. A kikötőben még számot tevő hajó 
most hitvány gyufaskatulyává változott. Egyik 
pillanatban fölemelkedett a hullámhegyre, a má
sikban alázúdult és oldalt billent annyira, hogy a 
tajtékzó habok végig locsolták a fedélzetet és az 
utasokat is. Párhuzamosan haladtak a hullámok 
kai, azért billentek oly hirtelen és oly hegyes 
szög alatt oldalvást A fiút elhagyta az áhítat, 
valami mondhatlan érzés, öröm, büszkeség fogta 
el. Fölállott és szembe nézett a hullámokk ti. 
Először alakjukat bámulta, szinjátékukat kékben,

Gondolatok is kezdték foglalkoztatni, nagy 
gondolatok. Erős küzdési vágy fogta el, arra gon
dolt, hogy ezek a feléjük hömpölygő hullámok: 
ellenség, melylyel meg kell küzdeni. Mikor egy- 
egy bubáin vad zúgással megtört a h »jó oldaltes
tén, azt az impreszsziót szedte erről, hogy ezek 
az ellenségre mért megsemmisítő halálcsapások. 
Szédítő büszkeségét csak növelte minden ilyen 
győzelem Megértette ebből a harezvágyat, a küz
dés szenvedélyét, mikor bősz csatában erős, bátor 
férfiak összecsapnak és egymást tiporják, akárcsak 
ezek a hullámok, megértette, hogy ebben micsoda 
fönséges, vad élvezet van. Ezen pedig már gya
korta gondolkozott, hanem mindig más értelem
ben, ennek a megértésétől egyáltalán távol 
állott,

Gyermekkorában, mikor az édesatyja térdére 
vette és a csatákról mesélt neki, melyekben részt 
vett, titkon örült annak, hogy atyja épen került 
haza és hogy most itthon van, és ha atyja arról 
beszélt, hogy ő még most is elmenne a fiatalok
kal, akkor félve könyöJgött az édesapjának, ne 
menjen a háborúba, ha hívják, inkább bújjon el. 
Most szinte megvillant agyában a gondolat, miért 
is nem negyvennyolezat Írunk most, miért is 
élünk békében? A hősiesség, a vitézség, a vak-



— De nénike — ha én neked adom 
magamat — akkor a tied vagyok.

Egészen máskép gondolkodott adás 
vétel dolgában a kis Zoltán. Valahonnan két 
arany fillért kapott és elszaladt a szomszéd 
boltba czukorért.

A kereskedő odadia neki a kért czu- 
korkát, miközben Zoltán hol a kis stanicz* 
lira, hol pedig a szigorú kereskedőre néz 
nagy barna szemeivel.

Végre nagy fontoskodva megszólal :
— Ha én volnék a czukros bácsi és 

hozzám jönne a kis Zoltán czukorért, ak
kor én két fillérért három nagy paklit ad
nék neki.

Még csak a kis Emilről hadd emlékez
zünk meg, akinek kis testvérkét hozott a 
gólya. Mikor a szomszédos előszobából hallja 
a kicsike sirását, kíváncsian kérdi :

— Ki sir odabent?
— A kis testvéred, akit most hozott 

a gólya.
Mire Emőke parancsolóan toppant a 

lábával:
— Csönd legyen odabenn, most játszom. 

A felhozott kisgyermek — históriák eléggé 
élénken ilusztrálják, hogy a gyermekek mi
lyen helyesen gondolkoznak ártatlan eszükkel 
és milyen korán megnyilatkoznak azon lel
ki tulajdonságok, melyek jellemüket alkotják 
későbbi korban.

Világos dolog, hogy a gyermekek lelki 
fejlődése nagyon sokban attól függ, hogy mi
lyen környezetben nőnek fel. Legjobban ész
revenni ezt, ha falusi és városi gyermek ke
rül össze. A városi gyermek sokkal fecsegőbb, 
élénkebb, elevenebb eszü, — a falusi sokkal 
ábrándosabb, mélább és szótlanabb.

Innen van talán az, hogy a falun ne
velkedett gyermekekből sokkal több lángel- 
méjü ember kerül ki, mint a városi gyer
mekekből, — mert a lelke sokkal inkább 
magára volt utalva és jobban megerősöd
hetik bennük az igazi nagyság föltétele: az 
onösmeret.

A gyermekek lelki világa különös, köl
tői árnyakban és sugarakban egyaránt gaz
dag, mesékkel és ábrándokkal teli bűvös 
birodalom, oda behatolni csak ritka kivált
ságosaknak adatott meg.

Egy útlevél van oda csak, a nagy sze
retet és innen van az, hogy az anyák, akik 
legjobban ösmerik a gyermekek lelkét, any-

merő bátorság, a nyílt férfiasság és istenfélelem, 
e csodás, nagyszerű karaktervonások lebegtek sze
me előtt. Ezeket keltették fel és táplálták lelké
ben a — hullámok, a viharos tenger. Kicsiny fő
leg tekintett végig a hajó publikumán, akik dis- 
kuráltak vagy közömbösen néztek maguk elé, 
biztosra vette és ebben aligha csalódott, hogy 
ilyes kedélyhangulatban, mint ő, senki ezek közül 
nincs, ilyen gondolatokkal más itt nem foglalko
zik. Ebben a perczben kicsinylőleg gondolt egy
általán az egész szárazföldi világra, a város, a 
szalon embereire. Megvetőleg konstatálta, hogy 
igaz, erős férfit, őszinte karakterűt, bátort, ma
napság alig találni. A volt barátai közt, mert uj- 
jabban nem is barátkozik senkivel, nem volt 
ilyen, és a kit ismer férfit, mind nein ilyen. Tu 
dott mindegyikről valamit, a mi a gyengeségükre 
vallott. Testileg, szellemileg vagy erkölcsileg gyen
gék manapság a férfiak. Nem egyenes fővel, ru
ganyos, határozott léptekkel járják meg az élet 
útját, nem aczélos izmokkal, szilárd jellemmel, 
puritán erkölcscsel állanak szembe az élet viha
raival, hanem meggörnyedve, ingadozva sietnek 
tova és megalkusznak, amivel csak lehet, elkerü
lik a viharokat, a nemes összecsapást, avagy gyá
ván meghúzódnak, sokan rabszolgákká lesznek, 
az egészséges nő rabszolgájává. Aztán idegesek, 
köszvényesek, rövidlátók. Mit is szerelhetnek eze
ken a lányok? sajnálta őket. Mondják, hogy töb
ben vannak a férfiak, de csupán számszerűleg, 
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nyira elfogultak a saját magzatjaik iránt. 
Holott az, aki a gyermeket nem ösmeri, 
semmi különösen okosat vagy kedveset nem 
tud a túlontúl feldicsért gyermekeken fel
fedezni

A gyermek szájhumora enged legjob
ban belepillantani a gyermekek lelki vilá
gába, azonban, fájdalom, a gyermekeknek 
nemcsak derűs, de fájdalmas életmozzana
tai is vannak. Nincsen meginditóbb, mint 
a szomorú, nyomorgó vagy beteg gyermek.

G e r ö  Atil la .

Az iparosítják egyesületének megalakulása.
Az óta, hogy az iparos-tanoncziskolát 

városunkban 1890-ben fölállították, benne 
oly tényezőt nyert a közoktatásügy Csák
tornyán, mely valósággal hézagpótló volt s 
mint ilyen működik most is. Fontos hiva
tását csak az fogja föl, a ki tudja, hogy 
iparostanonczaink általában mily gyarló is
kolai előmenetellel szerződtetnek, sokszor 
analfabéták, a legtöbbször meg, mert vidék
ről. részben Horvátországból jönnek, híjával 
vannak a magyarnyelvi ismereteknek — s 
mégis mig fölszabadulnak, jórészben meg
tanulnak írni- olvasni is. főkép pedig mind
nyájan megmagyarosodnak. S ez az iparos- 
tanoncziskolának a müve, mely csöndesen 
bár s minden föltünés nélkül, de annál 
eredményesebben működik.

Szomorúan tapasztaltuk azonban eddig, 
hogy a fölszabadult segédek lassankint el
felejtik, mit tanonczkorukban az iskolában 
megtanultak, úgy. hogy a tanoncziskolának 
a hatása hovatovább gyengül s különösen 
magyarság tekintetében végeredményében 
jórészben elenyészik. S ez onnan van, mert 
a fiatal segédeknek alig van a műhelyek
ben alkalmuk a magyar nyelvben magukat 
gyakorolniok s azokon kívül is csak oly 
helyeken fordulnak meg, a hol ismét más- 
nyelvüekkel érintkezhetnek csak.

Ennek meggátlása czéljából alakult 
meg Mencsey Károly áll el. iskolai tanilo.! 
iparhalósági biztos ügybuzgóságából egy egy
let, mely mint az iparosifjak egyesülete hi
vatva lesz ezeken a bajokon segíteni Helyi
sége, találkozója lesz ez egyesület tagjai
nak, hol olvasás és társalgás közben tölt
hetik el szabad idejüket, mi úgy anyagi.

igaz férfi, férfias karakter, féiíias testű kevés. így! 
gondolkozott. Valami vágyai érzett, hogy ő más 
legyen, férfi legyen tetőtől — talpig. A legegész
ségesebb, legerősebb eszmék villantak meg agyá
ban. Megalkotta az ifjú: programmját féifikorának, 
zugó, szilaj tengeren alkotta meg Teljes életkedv, 
életerő, munkaszeretet, küzdési vágy kavargóit 
benne.

Közben történt, hogy a hajó árboczára fe'- 
buzott zászlót a szél rácsavarla a kötélre. Egy 
matróznak ez annyira bántotta a szeméi, hogy 
macskaügyességgel felkuszolt az áibocz legcsu- 
csára és a zázlót kibontotta. A hajó publikálna 
lélekzelél visszafojtva nézte ezt a bravúrt, min
den perczben, hogy a matróz a lengbe zuhan. 
A fiú is nézte e jelenetet, ü nem féltette azt az 
emberi, csak végtelenül irigyelte Leste minden 
mozdulatát. Egy arcz izma se rándult meg annak 
az egész művelet alatt, izmai erősen megfeszüllek, 
fáradtságnak azonban semmi jelét el nem árulta, 
eiros arcza, csillogó szeme inkább arról tanúsko
dott; hogy gyönyör neki mindez, a magasság, u 
viz látása, a feléje irányuló sok aggódó, csodál
kozó pilantás. A bátorság, a kiemelkedés a ki
válóság izzó, férfias gyönyöre sugárzott szemében. 
A fiú ezt észrevette, véle együtt érezte, szinte 
utánea kúszni szeretett volna, úgy hitte, hogy 
most meg tudná ezt ő is tenni,; A matróz lejött. 
Gyönyörű napbarnitotta férfi volt, most nézte 
csak még élesebben a publikum, különösen a

mint egészségi s erkölcsi szempontból az 
ilju segédekre határozottan előnyös lesz; 
hozzá a testületi szellemet is fejleszti kö
zöttük s modor tekintetében is kihatással 
lesz rájuk. Az időközönkint rendezendő 
tölolvasások s oktató szabadelőadások kap
csán továbbképzésük fog czéloztatni. A ma
gyar jelleg és szellem meg, mely az egy
letbe beköltözik, át fogja az iparosifjak lel
két járni, magyarságukban meg fogja őket 
szilárdítani s hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
iparososztályunk is teljesen megmagyaro- 
sodjék.

Ezért üdvözöljük az iparosifjakat mi 
is, s a mikor a magyarok istenének áldá
sát kérjük hasznos és hazafias működé
sükre, ajánljuk a város összes lényezöinek 
úgy erkölcsi, mint anyagi támogatásába a 
fiatal egyesületei.

Az alakulásról különben a következő 
értesülést vettük: Az alapszabályoknak még 
Mencsey Károly elnöklete alatt történt ösz- 
szeállitása után. az alapszabályokból kifo
lyólag az elnöki tisztségre Zrínyi Károly 
képezdei tanári, pénztárnoknak Brauner 
Lajos áll. elemi iskolai lanitút kérlek föl, 
kik azt a mull vasárnap megtartott alakuló 
közgyűlésen el is fogadták. Az elnöknek az 
egylet czéljál vázoló rövid megnyitója után 
a tisztikart egyhangú választás utján a kö
vetkezőleg állították össze: alelnök lelt 
Karakai György nyomdász; jegyző Herru- 
stein Sándor nyomdász; gazdák Jugh Jó
zsef bádogos, Petrics Mihály kötélgyártó: 
a választmány tagjai egyelőre Wechtarsbacb 
Antal kékfestő; Éried Adolf kékfestő, Svácza 
József kékfestő-segédek Az alapszabályok 
megerősítés végeit föiterjesztetnek: helyiség 
bérlésével elnökség bizatik meg; rendes és 
pártoló tagok gyűjtésére két tag küldetik 
ki. Az egyletnek ezidőszeiint 22 rendes 
tagja van.

K C L 0  X P E  1, E tv.

— Személyi hír Csertán Károly vár
megyénk alispánja f hó 2-án esle Csák
tornyára érkezett s 3-án a lovassági kaszár
nyában építendő uj raktárépület ügyében 
összehívott vegyes bizottságban elnököli. 
4-én reggel visszautazott Zalaegerszegre

— Iskolalátogatás. Dr Kuzsicska Kál
mán kir. tanácsos lanfelügyelő a legküze-

hölgyek. A fiú most elszomorodott, eddig azt hitte, 
ő itt a legkiválóbb, ő néz legbátrabban, legtöbb 
gyom őrrel szembe a hullámokkal, ő áll legerő
sebben a talpán, de ime egy imponáló, valóságos 
férfi megjelenése megbontotta ez érzését. Egy uj 
gondolatra vezette ez. Arra, hogy a tengeren járó 
emberek, hogy a hajósok: férfiak, vagy legalább 
is sokan közülök azok. Eszébe jutott egy csomó 
olvasmány, ujságezis, a mi mind a hajósok fér
fiasságát, csodás elszántságát, erejét, lélekjelenlé 
tét, önfeláldozását, a sülyedő hajóhoz való liü ra
gaszkodását hirdette. Ez mind eszébe jutott és e 
csodás dolgokat megértette és érezte ő is úgy 
eselekedne, gyönyör lehet abban, fölséges, szédü
letes gyönyöre a kötelességteljesitésnek. Ez az 
érzés a fiatalemberben erősen elhatalmasodott, 
szilárd elhatározássá nőtt, azzá, hogy a tengerre 
megy, hogy a tengeren tud csak élni halni.

Elmúlt ez a nap. Hazajött a fin és otthon 
lázasan beszélt, nem tudták kiverni belőle soho- 
gyan a tengert. Nem is ellenkeztek véle, bele
nyugodtak hozzátartozói, hogy pár hónap múlva 
megválljon végleg tőlük és bemenjen a tengeré
szeti iskolába.

A fi') elérte czéljál, megmutatta, hogy férfi 
volt már fiatalember korában is.

K rie g s  Au Emil.
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XIX. tečaj.



»Ah em naj tak delati, kak da nebi 
znal, da sem te zaprosila vénre priskrbeti!*

»Od prošnje nije bila nikakva rieč, ti 
si jednostavno rekla, nebili je mogel pri
skrbeti.*

»Zar to nije dosti? Morti bi se morala 
pokleknuti pred tobom?*

»Bedastoča! Dakle ja najkupim vence?
»Je. S tim bi mi ti veliku ljubav iz

kazala —
»No tak vu ime božje, ja  svoje delo 

na stran denem, i tvoju želju izpuniti ho
čem, da buš imala vreme za kuhati! — Kaj 
burno denes dobroga imeli?

»Kak le poznam, ti bi denes i kolače 
potrebuval!

»Ne, to si zglave zbij, denes budemo 
čisto kratkoga obeda imeli, klobasice i zdruz- 
ganoga kalampera.»

»No znaš, vezda mi oprosti, ali kloba
sice bi i Marica mogla skuhati, dok ti vence 
nakupuješ! Ja bi zaista jošče vnogo imel 
svojega dela!»

Nija od potreboči zverhu toga dale da 
se govori, spomenek se je zaključil s tem, 
da sem vzel škrlaka, botu i kaputa, žena 
me kušnula i opomenu!a, da se pri kupu- 
vanju vencov pošteno pogadjam i s tem 
sem odišel. —

Jednu vuru potlam bil sem opet doma, 
ali uspjeh mojega nastojanje je bil jako ne- 
riešen. Poljeg mnenja moje žene je bil je- 
den venec preveč zeleni, drugi preveč plavi, 
tretji preveč črleni, čtrti preveč žuti a vsi 
do jednoga preveč skupi. —

»Ako človek norce na senjem pošli, 
onda kramari tržiju, »veli moja žen a.— Ja 
nato nikaj oogovoril nisem, nego sem bil 
zadovolen stim, da sem srditost pogutal, te 
si oštro predložil, nigdar više takove vence 
kupu vati.

»Tak drago, tak drago! »reče opet moja
zena. —

K trojakom su venci svakako faleši 
Napravi si napokon tak, kak naši susedi. 
ovi su pred nekoliko let jednoga velikoga 
venca od papira napravlenih ružic kupili, 
toga vsako leto na sesvete odneseju na 
groblje od jednoga groba drugoga, onda si 
ga pak odneseju domov — pospraviju vu 
škalulju — pak šnjim na najže — Stim se 
vnogo penez prišpara — pak ran tuliko 
skorom vredi, kak venec od pravoga cvetja.»

»Morti ti je žal za peneze, koje je  
venec za moju pokoj nu mater koštal?* —

»Bog me oslobodi! Tak neotesen vre 
niti jeden muž mje, da svojoj punici niti 
jednoga venca nebi voščil. To bi ti morala 
znati » —

Na sreču moja žena nije opazila, da 
kaj sem u obče štel povedati, ona se od
pravila vu kuhinju, da kuha, kak je  več 
vrenje klobasic i krumpira nazvala kuha
njem. —

Kratki obed je denes več 11. vuri bil 
na stolu, onda se je oblekla i sebe i dve 
male pucike, koje su morale š njom na 
groblje iti. da se bogoljubje još za mladosti 
navčiju. —* Ali male u obče nisu bile tak- 
voga mnienja, ar mlajša od njih Idica me 
je  zapitala, — nebu li se tam na ringlftpilu 
vozila? Ja sem nju dakako navučal, da se 
u tom vara, pak i opomenul, da na mater 
takovo pitanje neslavlja, ar bi ju mogla raz
srditi. —

Ob poldrugi vuri su žena i obedvo de
klice hižu ostavile- — Ja sem ostal s naj- 
starijein dečakom — koj se je  imel vučili, 
s najmlajšom pucikom s Mirnikom i služ- 
benicom domaj. Dečko je vzel knjigu vu
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Frász Lajos bu
dapesti lakosnak Krányecz István budapesti 
lakos elleni végrehajtási ügyében 400 kor 
tőke, ennek 1900 évi inárczius hó 19 nap
jától járó 6°/° kamatai l/«°/o váltódíj 175;  
kor. 16 611, eddigi 16 k. 45 f. árverési kér- 
vényi költség kielégítése végett a nagykani
zsai kir. trvszék a perlaki kir. jbiróság te
rületén lekvő az alsódomborui 463 sztjkvben . 
felvett 589 hrsz. ingatlan 868 kor. kikiáltási 
árban, mint becsárban az

1902. évi deczember hó 27-ik napján d. e. 10 órakor. 
Alsódomboru községházánál Ur Balassa Já 
nos ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó árverésen eladatni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elölt a 1‘ennti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni

A kir. bíróság mint tkvi hatóság 
Perlakon, 1902 október 3-án. 845

Az iskola-utcza 132 sz. házban

bútorozott szollá
jp  fp  azonnal kiadó.

FISCHEL FÜLÖP (STRAU8Z SÁNDOR)
|  könyvnyomdája

I C s á k t o r n y á n
I  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
^  Klvftllal minden néven nevelendő

I  könyvnyom dái m unkákat,
W u. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, számlák.

^  #  körlevelek, hivatalos- és niagánnyonitatvánvokiit. röpiratokat, mííveket stl>. stl).

% b á rm e ly  nye lve n  és k iv ite lb e n

|  a legjutányosabb árak mellett,
| © © © © © © © 0 @ © © 0 © © © © 0 © 0 © © 0 © 0 © <

Nyomatott Kischel Külöp (Slrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

Egy fiatal, a magyar, német és horvát 0

nyelvben jártas S

i J  azonnal felvétetik TODOR R. fűszer- és 0

U ( j & u U  cseinetrekereskedésében f?

Csáktornyán. H Z ^ Z Z U Z I ©
«35 3 —* 0
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