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A lap azellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

M a r g i t « !  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére kdldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Fülöp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 
nyiltterek és hirdetések.
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A gyűlést folytatjuk. A szives adomá
nyokat lapunk szerkesztőségébe kérjük kül
deni.

A befolyt összegek további nyugtázását 
lapunk egyik legközelebbi számában fogjuk 
folytatólag kimutatni.

Ív Ü LŐ N P É  L É  K.

— Előléptetés A in. kir. pénzügymi
niszter Prekopa Vilmos Csáktornyái adóhi
vatali tisztet a XI. fizetési osztály első fo
kozatába léptette elő.

— Állandó választmányi ülés A fenn
álló szabályrendelet értelmében folyó 1902. 
évi deczember hó "9-én tartandó törvény
halósági bizottsági közgyűlésben felveendő 
ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése 
végett az állandó választmány ülése folyó
1902-ik évi deczember hó 1-én délelölt 9 
és fél órakor a megyeház gyüléstermében 
fog megtartatni, melyre állandó választmányi 
tag urakat van szerencsém ezennel tiszte
lettel meghívni, Zalaegerszegen, 1902-ik évi 
november hó 20-án. Dr. Jankovich László 
gróf sk., főispán s állandó választmányi 
elnök.

—  A nőegylet köréből A helybeli 
Jótékonyczélu Kér Nőegylet f. hó 22-én 
Bernyák Károlyné elnöklete alatt választ
mányi ülést tartott. A gyűlésen a következő 
tárgyak kerültek elintézés alá: 1.) Olvasta
tott Tóth Lajosné alelnök lemondó levele, 
ki Csáktornyáról eltávozol! A választmány 
sajnálattal veszi tudomásul volt alelnökének* 
távozását, s az egylet körében kifejtett si-

kendezve köszönti, de a fiatalember eloson, A báró 
csodálkozik a dolgon és a szemeit dörzsölgeli.

A b á r ó :  Te . . . te izé! Hál tudod te, hogy 
ki volt az a fiatalember?

H ö l g y :  Nem én! A szamár hogy sietett 
Tudod, kedvesem, nekem nagyon megtetszett s 
mivel azt gondoltam, hogy te időközben beállitsz 
a szerzővel, hát már jól előre is ekszkuzálni 
akartam magamat előtte. Így azt mondtam neki, 
hogy a darab egy rém ostobaság s hogy a szer
zőt azért mutattatom be magamnak, mer kiváncsi 
vagyok a mafla arczára.

— Tyhü!
A báró itt olyan keservesen ordít föl, mintha 

a tyúkszemére háglak volna.
H ö l g y :  Na mi lelt ?
A b á ró : Oh . . . Oh . . . te . . .  te . . . 

izé! Hiszen az a szerző volt.
A hölgy erre roppant boszus lesz. Indulato

san szidja önmagát. l)e megfogadja, hogy soha 
többé semminemű irodalmi müvet le nem ránt 
senki fia előtt sein.

Vége van az ötödik felvonásnak is.
A hölgy és a báró kocsiba ülnek. Hozzájuk 

szegődik egy borotvált arczu fiatalember is, a ki 
a bárónak pertu barátja, de a báró sokkal 
ügyetlenebb, semhogy bemutatná. Ásit egyet s 
azalatt a fiatalember kénytelen odaszóllni a 
hölgynek:

— Danogány vagyok. Remélem ismer . .
Hö l g y :  örvendek, de nem ismerem.
A f i a t a l e m b e r :  Nos ? Hogy tetszik az 

előadás?
H ö l g y :  Oh jaj kedves barátom, épen hogy 

az előadást említi, jut eszembe a mai érdekes

keres működéséért jegyzőkönyvi köszönetét 
mond s erről öt átiratilag értesíteni hatá
rozta. 2.) Több helybeli szegény kérvénye 
segélyezés ügyében tudomásul vétettek. 3.) 
A szokásos karácsonyi segélyezésre nézve 
határozatott, hogy 20 szegénysorsu tanuló 
közölt (16 áll. elemi népiskolai, 1 polg. is
kolai, 1 gyak. iskolai és 2 óvódás) meleg 
lábbeli oszlatik ki, egyúttal több városi sze
gény részére tűzifa adományoztatik 4.) Az 
1902. évi egyleti számadások felülvizsgálá
sára Mencsey Károlyné és Pálya JVlihályné 
tagok küldetnek ki. 5) A rendes évi köz
gyűlés megtartásának idejéül 1903. évi ja
nuár hó 18-a tüzelik ki. 6.) Tekintettel arra, 
hogy az egylet a jövő évben uj cziklusba 
lép, a tagok gyűjtésére özv. Baranics And- 
rásné, Ditrich Jánosné, Probst Ferenczné és 
Szilágyi Györgyné kérettek fel. 7.) A vá
lasztmány többek kiváuatára határozatilag 
kimondja, hogy jövő év január hó 10-én 
jótékonyczélu Calicol-Tánczeslélyl rendez, 
egyben megalakulván a vigalomrendező
bizottság is, melybe a következő tagok vá
lasztatlak be: elnök Pethő Jenőné, tagok: 
Bernyák Károlyné, Dénes Bélárié, Dittrich 
Jánosné, dr. Krasoveez Jgnáczné, Margitai 
Józsefné. Pálya Mihályné, Probszt Ferenczné. 
Szalmay Józsefné, Szilágyi Györgyné, Zakál 
Henrikné, Ziegler Kálmánné és Zrínyi 
Viktorné.

— Esküvő. Kutasi Mihály egyházas- 
terestyén-szecsödi lakos vendéglős I hói 
22-én nőül vette Szeiverlh Antal Csáktor
nyái vendéglős és takarékpénztári igazgató; 
leányát Stefánia kisasszonyt Csáktornyán.

— Tanító-választás. Az őrségi községi 
ikolai tanítói állásra Pozsgai István okleve
les tanító választatott meg Pozsgai a Csák
tornyái állami tanítóképzői végezte az 1901. 
évben.

Korcsolyázás A hideg idő beálltá
val a Csáktornyái korcsolyázó egylet jégpá
lyája a légi vár mellett megnyílt, miről az 
érdekeltek azzal a hozzáadással érlesitlet- 
nek. hogy a jég használhatóságát a főtéren 
kifüggesztett vörös korcsolya és kék zászló 
fogja jelezni.

— Gyilkosság. Kémes gyilkosság tor-

história. Tudja, bemutatnak nekem egy fiatal
embert, a ki mellesleg mondva szép is volt, — j 
nos én ugyha-főbe  ̂ kritizáltam a darabot s a vé
gén kisül, hogy (3 — maga a szerző Pedig az 
igazat megvallva a darab kitűnő . . ; hanem a 
játék ! No az ellen már fölháborodik minden jó 
Ízlés ! A főszernély a főszemély . , ki ad - 
halta azt !  Valami komisz ripacs, tudja ! Kár, 
hogy nem tudtam a nevüket ezeknek az ala
koknak . . .

A báró hirtelen összezsugorodik, mint a dü
hös macska. A haja az ég felé mered, a fogait 
szorítja és mérges szemekkel néz a hölgyre. Kis 
h'jja, hogy föl nem falja — s most az egyszer 
nem szerelmében.

A fiatalember aztán a legközelebbi uteza- 
sarkon lekérelszkedik a kocsiról. Neki dolga 
van. Leszáll s a inig a kocsi egykedvűen robog 
tovább az éjszakában, a báró ünkivüli állapotában 
hőrgi:

— Szerencsétlen! Tönkre leszed magadul 
is, meg engem is . . . ( )h, oh ! . . . te . . . le | 
izé ! Tudod te, hogy ki volt ez? Danogány a fő
szereplő ! . . . te ! . . . te ! . . .

K áro ly i  Gyula .

Jelenet az utczán.
Kstefelé már nagy a zsibongás a piome- 

nádban. Valahány baka, szakácsné, kocsis meg 
szoplatósdajka van a föld kerekségén, az mind 
olt ad egymásnak találkozót. Isten csodája, hogy 
még van türelme nyugodtan nézni ezt a vásárt

térit városunkban f. hó 27-ére virradóra, 
melynek áldozata városunk egy rokonszen
ves polgára, Friedl János nagyvendéglős. 
Ugyanis Vugrinosics Rudolf Csáktornyái 
lakos f. hó 26-án este 10 óra tájban be
vetődön a Friedl-féle kávéházba, hol olyan 
duhaj módon kezdte magát viselni, a bil- 
liárd asztalt döngette slb., hogy a vendéglős 
rászóllott és rendre utasította. Majd mikor 
erre sem csendesedett el a duhajkodó, erő
szakkal akarták a kávéházból eltávolítani s 
valóságos dulakodás fejlődött ki a kávéházi 
személyzet és Vugrincsics közölt. Utóbbi 
igen erős s hatalmas termetű ember leven, 
nem tudták őt a kávéházból kituszkolni. 
Végre éjfél ulán 2 óra körül, mikor már 
mindenki elávozotl, Vugrincsicsot is sikerüli 
kituszkolni a kávéházból miért is véres 
bosszul forralt a vendéglő tulajdonosa 
ellen. Tudta, hogy a kávéház ajtaját rende
sen maga a tulajdonos szokta bezárni, tehát 
az utczán az ajtómeHett meghúzódott s 
várta az ajtózárást. Friedli figyelmeztették, 
a vendégek előbb, hogy óvakodjék Vugrin- 
csicstől. mert ez olyan ember, aki igen 
bosszúálló. Friedl nem hallgatott a figyel- 
mezlelésre és szokása szerint az utólsú 
vendég eltávozása után. kiment az ajtót 
bezárni. Ekkor az ajtó mellett várakozó 
Vugrincsics egy hosszú pengéjű zsebkéssel 
úgy szúrt a lágyékába, hogy a ezombba 
vezető egyik íő ütőeret kelté metszette s 
Friedl alig 5 perez alatt teljesen el
vérzett.

A gyilkost azonnal elfogták. A gyil
kost általában rabiálus, összelérhetellen em
bernek mondják ismerősei, ki nem egyszer 
okozott már embertársainak kisebb nagyobb 
kellemetlenséget; egyiknek kézuját, másik
nak fülét s másoknak megint egyéb test
részéi harapván meg, mikor méregbe jött 
Születésre nézve bosnyák, az apja Boszniá
ból vándorolt be Magyarországba s Csáktor
nyán telepedett le.

Friedl János 6 éve 1896-ban Költözött 
Csáktornyára, megvevén a város tulajdonát 
képező *Hallyu« vendéglői. A rendkívül 
elhanyagolt szállodát rendbehozta s minta 
konyhájával, jó liszta italaival és figyelmes

annak az érezszobornak, a mely alatt jelenleg 
kiöltözködve, felpiperézve és mindenféleképpen ki 
csinosítva, idegesen és türelmetlenül mászkálok — 
én föl és alá.

Van is okom rá elég.
Ma levelet kaptam, a melynek szószerinti 

tartalma a következő: Urain ! Először ■ is bocsá
natot kérek, hogy ezen pár soraimmal háborga
tom; — de mivel a szívnek parancsolni nem le
het, e szerint én sem tudok szivemnek paran
csolni és szerelmemnek ellentálini. Mert mióta 
önt megláttam, oda minden nyugalmam és szivem 
teljes szerelmével megszerettem. Remélem, ön 
sem fogja kérésemet visszautasítani és szerelme
met viszonozza, ha van szive és emberi érzése. 
S ha Islert ismer, sajnálkozzék meg egy megtört 
szóén, vigasztalja meg. Azért kérem, várjon en
gem hétfőn este H órakor R. szobornál, én eljö
vök. hogy szivein megkönnyebhilsem, ha az ön 
bájos arczát (mi a manó?) meglátom.

lehál még egyszer fölkérem, uram, gondol
jon arra, hogy egy Isten van az égen és sajnáljon 
meg eg) szegény, megtört női szivet és vigasz
talja ineg, mert csak az ön édes szavai vigasz- 
taIlin Inak engemel. Ezzel zárom soraimat és ma
radok egy titkos imádója a sirig hü Gy. E.

Hát nem hízelgő ez? Nem elegendő-e már 
maga bán véve is arra, hogy a legnagyobb mérték
beni lolkeltse a hiúságát egy férfinak, a ki tudva
levőleg csak egy fokkal, egy paraszt hajszálnyival 
szebb az ördögnél ?

Most már csak az a kérdés, hogy ki irta.
Eleinte azt gondoltam, hogy barátnőim 

egyike akar megtréfálni, de alapos megfontolás 
után arra a meggyőződésre jutok, hogy semmi
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kiszolgálásával csakhamar magához hódi-ja vásár a nagyobb vásárok közé tar- svlvánia törvényhozása nyolczezer akernyi 
tolta úgy a helybeli, mint a vidéki közön- tozolt. szénterületet adott egy társulatnak 20 évre

>Zrinyi<‘!'ek nevezett -Szerencsétlenség. A városi villám- 9Zó!ó bányászati engedéllyel. A társulat 
stállodának jó hírét messze vidéken isme-1 világitási vállalat a régi elkorhadt villám- ake, nV‘ területért egy-egy cső ten-
nkA,.F^ ed an e!  l? .ab|b wr e embe? ,gazi vezetéktartó oszlopokat újakkal cseréli ki. 8onl íize,ett évenkmt. A szegény öreg Gin-
szállodás volt. Szállodáját m építkezéssel 1 £z álhelyezési munkálatok közben f. hó ter- a föltaláló pedig úgyszólván éhen halt
kibővítette s az egészet a legmodernebb 26.* n dé,yulat) háromnegyed 4 órakor m a jd -!™ *

r/rmelv Taizvvámsi^ i& nem v^ zeles szerencsétlenség töitént. Az — Tüzek. F. hó 16-án Jambrovics Jó-
J ,  J P  . f f .... á á . J* . ja a áthelyezést a perlak i-ulczai Kelemen-féle i zsef II. hegykerület rimcsáki lakosnak zsup-

Vl TZ Z :  h 1S mul ,Fnedl a vendéglő elölt végezték a munkások és azlpal fedett présháza a padláson levő takar-
V íroHvpii noiDárn 1 egyik munkás a munkavezető parancsára mánnyal együtt elégett. A kár mintegy 100
f ke * P b - •• a •’ kmek. tragikus ha-L  régi korliadt aljú oszlopra igyekezett fel, koronát tesz ki. A tüzet Zsibek Márton 
ála a varos közönségének minden rétegé- onnan a drólokat leszedendő. Az oszlop ugyanotlani lakos 7 éves fia idézte elő 
^»"i/'iiI h ° ./ GnuS ,L  ^zinte reszve- közepe táján le szolt, hogy ö fél. mert az gyújtogatással. — Mácsek György nagyfalusi
tel kellett. Rokonsága haláláról a kővetkező oszlop nagyon inog. A munkavezető azon- lakos pajtája is a benne levő szénával 
gyászjelen ést adta ki. Az összes rokonság |jan továbbmenést parancsolt. A szegény! együtt elégett. A kár 600 korona. A tüzet 
szomorodott szívvel jelenti briedl János munkás félelme alapos volt, mert a mikor itt is gyermek okozta, még pedig a kárval- 
folyó évi november hó 27-en reggeli 1 óra az 0SZ|0p egyik oldalán a drótokat elmet- lottnak 6 éves Mari és 4 éves István nevű 
15 perczkor elete ±l-ik evében történt gyá- szeue, HZ oszlop a munkással együtt a má- gyermekei, kik a szénában játszadoztak s 
szos elhunytat. A draga halott hull teteme sjk oldal-felé elkezdett dűlni. Volt ijedelem.! ott gyufát gyújtogattak. Biztosítás egyik 
f. hó 28-án d. u. ol/2 órakor fog a csáktor- Szerencsére az oszlop a legközelebbi szilla esetben sem voll.
nyai siékertben az ág. ev. vallás szertartása koronájára dűlt, mely az esés erejét elvette __  I nnác \ fnivs or, a u
szerint örök nyugalomra tétetni Csáktornya, s |czuhanó munkást is megóvta attól. or *  A „ f° ly ’ * ' ;>‘kl1 “ iakl° r.'
1902. november hő 28-án. Áldás és béke i10ÍZV iz oszlou auvonzuzza lav 'i szeeénv ^  orbZ^ 9 vásáron, nem hiaba itt a tel.
Dorairat A temetés óriási részvét mellett ment 8Y. u P , .gY f . Lgy. 8, !'\ legnagyobb kelendőségük volt a lábbeliknek, poidira rt lemeies óriási reszvei menüi mem munkas könnyebb serulesekkel menekült ...... .. .....,
végbe; ott volt Csáktornyának úgyszólván, meg a szerencsétlenségtől. Nagyobb körül- vevők annélkiil hoüv J  ». 7(\ ■ 7
minden polgára. tekintéssel és vigvázatlal kellene eljárni a/ ek, vev(ík dm,e kul> ,10 V̂ *  gazda eszre-leKiniessei es vigyazau kenene eijarm az ( vehettc- s az értük jaro vételár! beszedhette

— A gyermekbetegségek keletkezései- ilyen munkálatoknál. ; volna. Szóval a vasáron szépeil ,oplak 7
nek meggátolhatása abban rejlik, hogy aj — Értesítés. Ezennel értesítem Csák- 1 csizmadia mester sátrából 9 pár csizmát
gyermek oly edzett és erős ellenlálló képes- tornya és vidékebeli t vevőimet, hogy bár-j vittek el a tolvajok, 97 korona értékben, 
séget kifejtő szervezettel bírjon, mely a baj minemü részemre szánt rendeléseket és ja -j Az egyik csizmatolvajt, ki Kontártól lopott, 
csiráját fejlődni nem engedi. Különféle ezt vitásokat szívességből Fischel Fülöp (Strausz Kuthár István lótkereszturi lakos személyé- 
czélzó gyógyszerkészítmények vannak forga- Sándor) könyvkereskedése átvesz és azok ben elfogták Természetesen valamennyi ká
lómban, de általánosan tudott dolog, hogy onnan bérmenlve átvehetők illetve* házhoz ros azt vallja, hogy ö tőlük is Luthár vitte 
egyetlen szer létezik, mely a hozzá fűzött szállíttatnak. E lapnak múltkori számában í el a lábbelijüket.
várakozásnak minden lekinlelben megfelel megjelent Tó,tor li, czégiv vonatkozó ugyan- Az 0r0M czen7ura. Oroszországnak
s .e  s zer a  csukamajo aj A gyermekek a ; ezen érlesilés a jelen által tárgytalan..«' „em szülelell Pelölijc. hogy letörje a 
közönséges csukamajolaj _ heveteleldl undo- vált Coliak Iternát órás és ékszerész Va- sí, |lüszal)lldság ,,jlinc#ert s hár az elnyomott 
rodnak s ezer! nagyon hézagpótló a Zoltán-, razsdon. oroszok találnak módot arra, hogy a sajtó
ele csukamajolaj, melynek sem ,ze. sem , _  A f#kete kjj ftí,fedezöje. M »I, hogy } hözvel,lésével hozzák a világ tudomására a
e eme en szaga mn« s s gy, rmc . va amin l , a sz (̂) g,irü| olyan nagy harcz folyik, löl- maguk forradalmi eszméit, a czenzura miatt 
1 n e szívesen VPS*J * • apereje ie|evenittrH<‘k egy régi, de igaz történetet,.azonban mégis alig juthatnak szóihoz. Most

T ,Ykh ' V,‘We 8 annak az embernek a történetét, ak, l W | a z  amúgy is szigorú orosz czenzurát még
gyógylaiakjun. jsylvániaban fölfedezte a szenei s ezzel meg-:jobban megszigoritják. E szerint a czárról.

—  A Csáktornyái nov 25-iki országos alapítója lelt a mostani hatalmas széntár- az uralkodó családról és az udvarról nem 
vásárra felhajtottak mintegy 1850 szarvas- mulatóknak, a melyek évente milliókat sze- szabad egyebet Írni, csak a mit a hivatalos 
marhát és 1260 darab lovai s csikói. El- réznek, míg a föltaláló maga nagy nyomo- lapok már közöllek Tilos a czárhoz intézett 
adásra került 750 drb. szarvasmarha s 2 5 0 1 ruságban hall meg. A hagyomány szerint föliratokat s a kormány és hivalalíők ren- 
drb. ló és csikó. E számok mutatják, hogy j Pennsylvánia hatalmas szénmezőit egy Gin- deleteil közölni, a katonákról egy sort sem

_ — m * - --------------------- ter Fülöp nevű öreg munkakerülő szabad közölni egyebei, mint am i a Kuszky-
esetre sem Írhatta hőlgjismerfiseim egyike sem.. •»»•mot fódözlc löl 1791-hen. EseUiU is Jie- luvolid-bau megjelen Tilos továbbá a keh i- 
Barátaim meg azt mondták, hogy valaki föl akar!széliek már Pennsylvaniában a fekete ko- ázsiai vasiitakról. Mandzsúriáról és Perzsia 
ültetni. Nem hittem el ről. amelynek az a különös sajátsága van, közgazdasági viszonyairól írni Nem szabad

De hát ki Írhatta! Milyen lehet? szőke-e hogy elég. Az öreg német is hallóit erről a a lapoknak az iskolák ügyeivel sem foglal- 
vagy barna; kékszemü-e, vagy fekete; színésznő, kőről, amit azonban ö is épp úgy. mint a kozni, nehogy a diákzavargásokat is tár
vagy valami bolondos herczegnő Kétségtelen, többiek, mesének tartott. Egy alkalommal gyalják. A politikai bűnlellekről csak a ha- 
hogy valami előkelő, nagy úri dáma az illető, a az  ̂ (iinter a Eehigh völgyben kóborolt, lóságok hivatalos közléseit szabad leüyom-

r . án 's ; ^ ^ < T r . .  b u , , * . . , , *  ^
koztam, lenyiratkoztain, elmentem a gőzfürdőbe, vedélye és föfoglalatossaga. Rlkozhen halai- ról. porleseról és eliléleserol írni tilos, meg 
onnan haza, öltözködni. Szürke nadrág, fehér más vihar lepte meg s a felhőszakadás I nevüket, életrajzukat vagy arczképükel sem 
selyem mellény, Ferencz József kabát, sárga czipő. majd elhordta az öreg németet is. aki egy szabad közölni. Szigorúan tilos a tnunkás- 
czjlinder, az ezüst sétapáleza mind. mind élőké- barlangban húzta meg magát. A vihar inul- mozgalmakról és sztrájkokról Írni, még a 
,Ü,1! l 8 -iaÍu1íÍ,,l ma8im,ra il|lf«kii,\l,Î La Iával hazafelé indult s egy vizmosásnál le- külföldiekről se. F.rdekes, hogy sem Tolsz-
utón1''mtgkflíkndtím,̂  ̂ »'"“likür elé állva meM y.v kele köveket látod. Telerakla zsebed a le- lojról. sem a szent szmödusról, sem n 
ződtem róla, hogy tökéletes emberi formává ah- kele kővel s hazaville. Ollhon eszebe jutott raszkolnikok szektájáról sem az öngyilkos- 
kultain át. Kiindultam és most itt vagyok és a fekete kerül hallott mese. megpróbálta Ságokról nem lesz szabad Írni az orosz 
várakozom . , . Már egy órája nézegetem az órá-; tehál, hogy vájjon elég-e a fekete kő V És ujságoknak 
inat minden kilenc* inásodpeirzlien . . »<*•'; e,éaca \ nemei azután fölkereste a lalu
vegre nyolcz. Egyszerre csak hátulról megrohan I Wjge Jaklll, VüU ,.zre. — - — — I
V8lak'- . dest és elmondta neki a dolgot. Az ezredes K ö szö n etn y ilv án ítás .
inénységcm'i Oh mik'8 Mdüg va^vok'Tih. rn'iíy megvizsgállalla a köveket egy philadelphiai Mindazoknak kik megboldogult/W«// 
nagyon8is szeretem’ ludóssal s ennek kedvező véleménye illán János halála alkalmával részvétnyilat-

Hátrafordulok'__ és uramBa a szomszédasz-1 körülfogta az ezredes az öreg Ginlerl, hogy kozataikkal vagy a végtisztesség meg-
szonyoin fésületlen, mosdatlan, neveletlen cselédje j mulassa meg neki. hol tálalható a fekete adásánál megjelenésükkel fájdalmunkat
áll elöltem, vigyorgásával a foghijjas állatok ősz-, kö. Az öreg német egy darab földért meg enyhíteni óhajtották, ezúton fejezzük ki
tályára, hangjával a kappanra és véresére e n ilé -118 mutatta s nemsokára meg is alakult egy hálás köszönelünket.
keztetvé. ! széntársulat, amely azonban rövidesen meg- Csáktornya, 1902 nov. 29.

bukott. A jelenlegi nagy szénlársulalok alap- A g y ászoló  család ,
ját 1817-ben vetettek meg, amikor is Penn-
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateij st vo:
knjižara F isch el Filipova, 
kain se predplale i obznane 

pošljaju.

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

Izlazi s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  vu s v a k u  n e d e l ju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  K ko,. 

Na pol leta . . .  4  kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini hroji koštaju ‘2o fj||

Obznane se poleg pogodite 
i fal računaju.

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

Fondanje osah.
Poznalo je pred svakim. da ose kuliko 

kvara delaju na grozdju i na sadu. Gazdi 
su si več vnogokral mislili, kak bi mogli 
ose sfondati, te tak priprečiti da nam na 
nikaj deneju sada. Sada je jedan glasovih 
magjarski gospodarstveni pisec, Jablonowski 
József pisal jednu štivu vu jedne magjarske 
novine, koju štivu. jer se i naših gazdih 
tiče, hudem ja od reči do reči na naš jezik 
preobrnul da lak si svaki navuk more zeli 
iz nje;

♦

Da ti sada grozdje osa ne banluje, 
fundaj nju več onda. kada je poš vu ma
lom broju. Za to je jako prilično vreme 
zima, Pregledni čelu hižu komoru nalnžje 
jeli gde ne visi gnjezda osah? Ako nju naj
deš poberi nju vu jedcu žakel i ako si več 
sve pogledal, onda deni vu vrelu vodu sve 
gnjezde. Sa tem si početek nevolje sfondal. 
tojest one matice osah. iz k oj i ti bi se do k 
letu na jezero i jezero mladih osah nakotilo.

Ali sa tem ne budi zadovoljen.
Zaznamenuj na kraju jeseni ona mesta 

ono tralu, stare slene, ili šupljaste dreve, 
nad koje ose vun ili nutri idejű. Ako više 
Ijuknjah irnaju, na večer zvun jedne sve 
druge Ijuknje zapši sa slamom, ili sa ilo- 
vačom. i vu onu, koju si ne zaphal deni 
nutri jeden dosta veliki goreči aušlog Ako

si goreče žveplo nutri liilil onda i zadnju 
luknju zapši. Aušlog zaduši sve ose koje su 

Ivu luknji
Ali Ivoje delo niti sa lem nebude sa- 

vršeno. Naj pozabili <la ga vnogo gnjezdah 
j  ose na tak viti mestab, gde je tvoje oči ne- 
inajdeju. I to je svigdar dosla. da li na je
sen kakovo nesreču zročiju.

Ove dakle onda primi, kada na nje 
j hudo vreme bodi. To je 'protulelno vreme. 
Kada bivskva, višnja cvete i kada je sado- 
vno drevje sve vu lepim sadu, to je post 
za ose. Meda ili medovnog sada ga malo 

Osa ne poslupa čin umljive čmelice. da bil 
malo k malomu skup nabrala 1 stem si za

dovoljila lakomnost Ona nelrebuje pomalen 
delo, ona nelrebuje malo, ona vuogo hoče, 
ako bi i vkrasti bilo treba. Ovu njenu na
lom pohasnuj dakle na svoj basen i na 
njenu zgubljenje.

Zbog loga si naberi nekoliko loncov i| 
tak vili glažov. koji wliku luknju imaju i 
koje ti je dva, tri Ijedne pri liiži ne treba, | 
nalč vu svakoga do treline vodu 1 deni 
nulri, ako meda nemaš, jednog, dva falaié 
cukora ili jedno dve suhe slive ili pak jednu 
inalu kupicu vina. Zatem p ik zaveži luknju 
(usta) glaža ili lonca sa papírom, i napravi 
na pap'Tti lakvu lukupcu. da budil dva pr
sti nulri mogli zib. Ako jo lo lak gotovo 
onda obesi glaža 1I1 lonca na drevje. Na 
staro drevo je jedno -  dva glaži a na

mlajše pak na tri četiri jeden glaž je dosla. 
Ako je lepo loplo vreme, taki budeš videl, 
kak lečeju ose okolo glaža, jer dobroga nosa 
ima i na hitroma spozna duhu slive ih 
vina! Ne briga se kaj hude šnjom, nego na 
hilroma nad lukupcu nutri ide vu glaž. Tu 
se tak napije, da na zadnje komaj leli, i 
ako još more leteti onda se odzgor vu pa- 
pčr tresne i nuzad opadne le se tak vtopi!

Tak to traja čez dneve. Ako več vidiš 
da ga vnogo osah vu glažu, onda ga odpri 
1 zčisti 1 opet novu vodu i slad dem nulri 
i to čini tak dugo dok se samo jedna osa 
kaže! Tak je onda moreš siondah sve

Ali ne samo h čini to delo, nego riči 
i susedu i svoj rodbini, da naj lak činiju. 
jer ako budele svi lo činih onda hude 1 
basen lomu.

Takvo delo neide pod kvar:
*

Tuliko je spisal laj magjarski pisec i 
ja se veselim, da morem našim čitateljem 
to opisali Samo njim (uliko još n čem, naj 
si navuka z<*meju iz le slvari naj poleg loga 
činiju

L R. J

Kaj je novoga?

S h  m  o  n  h  o j  n i  W k k n  I .

Vu Žolni samoubojmk je poslal jedcu 
lisk a I. Scliverlner Gyula se bil zval. »»osle

Z A B A V A

Mramurni ponedeljak (Blaumontag.)
Poštovani Soštarski mešter Barlol Smolič 

je samo na čase pijanec. Ova ne baš jako 
riedka fela ljudih, se zadovoljava tim, ako 
svaki tretji — četvrti miesec preko žnore 
udari i ovi pijanci se navadno zovu »quar- 
talni pijanci.* — Miesece dugo jo lakov 
*quarlalni* najmarljivi čoviek i uviek Iri- 
ezan; onda na jedan kral nekaj u njega 
puhne le ga vleče i prevleče k H iši tak. da 
se polag najbolje volje dalje nemore opirati, 
več mora zavedljuosli podleči.

Bartol Smolič je da nas več u čeliri 
sata u jutro sedel pri dielu. Mnogi čizmo 
— boleslniki več su na njegovu ordiuaciju 
tu čekali. On si je izmed njih izabral naj- 
pogibelnije boleslnu, da joj prvoj svoju po
moč prnža, a ova čižma je bila čižma jed
nog dnevničara (diurništa). Bože moj, — 
čižma jednoga diurnišle!! — Jeli more na 
ovom svielu več kaj više pomiluvanja vried- 
noga biti, nego li je jedna čižma jednoga 
dnevničara? Em pes jednoga prosjaka, šla- 
kor u cirkvi, krap u karlelki, — to su sama 
živina kojim čižma dnevničarova mora jalna

biti. da im je liepo 1 da im lako dobro ide.
Dnevničarova čižma nije mkada bila 

mlada, kak druge čižme, ona ima svoj obs- 
lanak zahvalili kompilaloričkomu talenta 1 i- 
ekog šoštara krpača Oglava je bila iz dviuh 
bolj 1 li polovicah oglavali jednog para šli Ne 
lak skomponuvana. jedna sara je negda u 

Isebi čuvala nogu jednog husara, a drugu je 
I više kral po grdom vriemenu obuval grolov 
! logar, ako ji* baš moral ih u šumu pogled- 
j nuli. jeli Iko po lom vriemenu ne krade u 
šumi drva. Dnevničarova čižma nije mkada 
poznala veselje jed.ie mlade čižme: ona n 11i 

|u svoje najbolje vneme nije škripala, ona 
ona mje mkada bila mazana! Dan na dan 
je bila »na nogah*. Za nju nije existiral 
nedeljni počinek. niti nije imala izpriku, 
makar i proli najgorjemu vriemenu Ako se j 
je sirota čižma kada na kakov spičasli ka
men ranila lo je njezin gazda klel i zdiliaval 
1 jadikoval, da se je i ista pela znala od 

I pomiluvanja genuti. Včera je dnevničar imal 
nešreču, da se je. kad je naglo preko pula , 
hotel projli u gatrike od kanala na cesti 
svojom pelom zaplel. Jedno cuknenje noge, 
i pela od čižme je u kanalu zginula i sad 
su išli i gospon j čižma razparanim srdcein 
domov.

Još isle večeri je ovak ranjenu čižmu

, donesla dnevničarova mala kčerka k meštm 
Smoliču te ga liepo zaprosila, da toga ra- 
njenoga beležmka svikak do sutra osme ure 
u jutro z vrači, jer drugči|e njezin tatek nebi 
mogel ih u ured, pošlo mu čast nebi do
puščala 1)0 se mi nogami okolo po svielu. a 
najmanje u ured, hodili.

Ovo sve je inešlru išlo do serdca, kad 
j je lu uakazu od čižme, u kojoj nebi devel 
mačkov jednoga miša ulovili, u rukab sim 
lam preobračal.

»To je nevolja* — mrmlal je — »lo 
, je ona prava nevolja, — pak bi onda čo- 
vick neka imal veselje za živeli? Nikaj kak 

| nevolja, skrb, briga i posel, a kad je onda 
oglav na čovieku razdrla, onda bajd na 
groblje »

Mešter Smolič najine je bil pbilozopli. 
koj je znal diela svoje meštri|e k Čoviečans- 
komu životu prispodabljati.

»Jedna. dvie, tri, čeliri luknje* — rekel 
je. kak^loktor kada c arevne u bolestnih plu- 
čah broji »pak jeli je m ig uče poštenoj 
nžmi ovak na svielu existirati?! Etn ravnic 
uili nam neide bolje. Goviek dojde na sviel 
bez da ga Iko pita jeli hoče, a komaj da 
•mio lu, več nam ide kak čižmi, več nas 
biksaju. pak ako onda gde šav popusti, jed- 
nostavno na ono inicslo samo krpu prikele,



podne okolo dvijuh vur streli! se je, i nigdo 
nežna zbog česa si je živlenje vzel. Kaj se 
tiče njegovoga imetka i njegove kancelarije, 
sve vn najbolšem redu našli jesu.

P r o s t i  s a b o ! .

Za Kabellero Frutaša zvali jesu vu 
Madridu jednoga starca, koj vu tom bil je 
glasoviii, da je več na dva hipe bil pres
treljeni. pak ipak je vu živlenju ostal. Ka-j 
ballero vu svojoj mladosti, pod Kabrera kar- 
lišta generalom je dvakrat vu vuzu bil do- 
šet i general ga obodvakrat na smrt odsudil. 
Prvič pri Tudela de Navara posije bitke s 
osemnajstimi njegovemi pajdaši skupa hoteli 
su njega streliti. lvuglja na sreču ga ni 
smrtno pogodila, nego medtem toga ipak je 
opal na zemlju s ovimi drugimi skupa. Je- 
den mužki človek ga našel i prebudil na 
živlenje. Kesnije za jedno leto dana s tri
deset i petimi njegovemi pajdaši strerili jesu 
vu Tolese, de Gvipuzkobi Vu ovoj priliki 
mu je kugla nuter išla nad zube, a na ši- 
njaku od zad pako je zan došla. S ostaiemi 
drugimi mrtvimi skupa odnesli su njega la
kaj na groblje i več vu grob boleli na sla- 
niti, kad samo na jedenput spaziju poko- 
piči, da još živi. Vu špital su njega odpe
ljali, gde je k sebi došel. V ih ra s toga živlenja 
Kaballero po dokončku bitke se vu Mad-' 
ridš nastanil, gde je sabolsku meštriju vodil.

i  ' m o r i l o  n j u  d r e  v o .

Juras Vince svojum ženum palovski 
Stanovniki spravljali su dimo drevo za cin- 
per Kad su dimo dopeljali, sami oni dva 
boleli su grede iz kol zmetali. Gospodar je 
na koli bil, žena pako poljog kol je stala i 
njemu pomagala. Jurasu se nekak, žmetna 
greda iz ruk njegovih pomeknula itak nes
rečno opala na Ženu. da je ona vu onim 
hipu mrtva postala.

I z f f o r r t o  d e t e .

Koditel|OV nepazljivost od dana do dana 
donaša svoje žalostne posledice: Ovoga me
seca 14-ga dana Fodor Florijana zalaujvar- 
skoga Stanovnika žena pri kuhanju obeda 
van je olišla na dvorišče i zaloga je lam 
ostaviia bila poljeg komena svojega maloga

četiri let staroga Ivana sina. Maloga dečeca 
opravica po neznatim načinom je počela 
pianinom goreti i prvlje neg bi bili pogasili 
ognja na telu njegovem je takove rane zav- 
dal, da drugi dan iliti lő-ga novembra od 
žgečih ranah siroinaško dete je moralo smrt 
podnesti. Proti nepazljivim roditeljem je iz- 
traga podignjena.

K u r u š it  s  tu /n i  f / o s t i .
Tekučega leta na protuletje vu majušu 

mesecu jednu potepastu cigansku farniliju 
v I o v i I i jesu žandari. Ova iz pet osobah pre- 
štimana familija od onoga vremena do da- 
nas i Bog zna još kak dugo ostaneju čako- 
večke občine gosti. Kad su nje bili prijeli 
farni lij e glava se za Szaloki Nandora bil 
imenuval i da su iz Vašvarmegjije, lak zva- 
noga ÁrokszáláSa zleženiki. Varaške občine 
poglavarstvo je onda počelo službeno zaz- 
vedavati, da jeli zbilja jesu onoga mesta 
zleženiki, ali pred Arokszalaša za nepoznate 
su odgovora dobili nazad. Vu tem slučaju 
nadalje je odlučilo občinsko poglavarstvo, 
da budu nje dali previziterati iz Arokszalaša 
poglavarstvom, da se po takvim načinom 
budu oslobodili vre jedenkrat od tih nepo- 
voljnih stalnih gostov Ali ciganjska prefri
ganost bila je poglavarstvo nadvladala, ar 
kad su nje hoteli na dolično mesto gnali, 
onda je več cigan tak valuval. da je poljeg 
Korrnenda iz jednoga sela zleženik. kojemu 
selu on nežna magjarsko ime. I sad išče 
varaško poglavarstvom dalje ono sejo, koje 
pripravno hude nju od Idi stalnih gostov 
rešili Ciganjska familija pako tak misli vu 
sebi, da im je vu Čakovcu dobro biti. ima ju 
za dosla piti. jesti i topiu hižu, kvar bi bilo, 
dalje iti vu ovoj I j u to j zimi.

O tcu  v in o r ltc /jn n  d e c i i.
Troje mali s íd p k i  Bonbers Herman, 

Agošt i Janoš ove dane vu Saint Louisu 
vmorili jesu svojega pravoga otca. Medju 
ovimi tremi sini malariji je II- let a naj
mlajši pako koma do osem let slar. Ovu 
slrahovitu grehotu zato su včinili. kajti nji
hov oteč nje prekoredno tukel i mučil je.

J c d n o j /u  n o r  o  ji n s t r a h o v i t i  c in .
Strahovito ubojstvo se dogodilo po

noči vu Gjurskirn občinskim špitafu. Jeden 
ponoren vmoril je svojega pajdaša, zalim 
pako on sam samoubojac je postal. Ovo na 
sledeči način se dogodilo bilo: Pap Ištvan 
i Lujzer Lajoš vre od više vremena vujed- 
noj celici bili jesu skupa nameščeni. Obodva 
tihi ponoreni bili jesu, i tak ni se bilo bo
jah. da jeden drugomu kvara vučinil bi. Ni 
jeden je ni odviš dugog vremana vu Spitalu. 
Pap Ištvan 39 lel star iz Győrgyszentivana, 
Mujzer Lajoš 3ti let star iz Saghegya Sta
novniki dečki bili jesu. Ovi dva betežniki 
vu miru živele jesu jeden poljeg drugoga i 
isti njihovi dvorjeniki ni su bili vu tom 
mnenju, da bi se i koj bil odlučil na taj 
slrahoviten čin. Vu celici nikaj drugoga bilo 
nije, kak dva slamnati medraci i jedna pleh- 
nata posuda. Nego ovo je lakaj dosta bilo 
za ubojstva. Pap Ištvan danas vu zorju se 
bil porekel Mujzerom i radi toga bili se 
jesu i posvadili. Pap pograbi plehnalu po- 
sudu i Mujzera po glavi žnjum vudri. Taj 
vudarec je tak ošter bil, da se Muizer oma
mil i mrtev zrušil na celice poda. Okolo 
mrtvoga tela je prava krvna mlaka nastala. 
Pap kivnu mlaku videči, se jako bil pres
trašil i za nekuliko minut je nazat bil do
bil zdravu svoju misel. Kad je videl, da je 
Mujzer vumerl, onda je zeznal, kaj je včinil. 
Od straha je dva slamnate šlrožoke skup 
zasukal i jednoga na drugoga bil položil, na 
nje stupil i svojini hlačnim remenoin se 
obesil na obločne gornje železne križe. Vu 
jutro spazili jesu ubojstvo i samoubojstvo. 
Kad su vu čelu vudrli na sobe serdine 
našli jesu Mujzer Lajoša s razbiloin glavom 
obraza prama podu obrjenoga. Pap Ištvan 
|e več lakaj bil mrtev. Na hitroma bili jesu 
javili Foldeš spilalskomu doktoru, koj je pri 
obodviuh ljudih samo smrt konštatiral. Re
darstvo je lakaj podignulo islragu.

P a r i š k i  k u c iu š i .
Pariških lijakerošov vekša stran sada 

iz pleha napravljeni! lenku želenciju nosi na 
svojega kapnia rukavu koju želenciju od 
svakojačkoga naroda farbe i címen kinčiju- 
Sve ovo redarstvo odredilo zato. da se stranj. 
ski ljudi moreju poljeg toga ravnati da koj 
fijakeroš iz van svojeg i inaterinskoga jezika

dok je čoviek izvana i iznutra ves zkrpan. 
Ja bi sad nairadjesamo znal. zakaj ja mo
ram tu čižmu igrati! To pak v.iljda nije 
plan stvaranja, da bi jed *n uviek moral 
čižme krpati a drugi Irigane piščance jesti 
Kaj imam ja iz toga ako m »rem reči, da 
ljudi nemogu bez nas šoštarov biti? To se 
ipak nepriznaje Anda cielo živlenje je bilo, 
je sada i hude nadalje zagon'tka, jeli bo
demo čižme krpali ili zviezdoznanstvo tirali, 
ili Irigane piceke jeli ili gladovali.*

Srdit vudri po čižmi i zatira drvenu 
formu u nju. Čižma takovoj sili nevična 
najprije si po tiho zdehne a laki zalim se 
kak mokri papir, umirajoča razide. Mešler 
Smolič je u ruki držal mrtveca i premišlaval 
izpniznosl ovoga svieta.

Odniah poslie udarca po Saslu, kojega 
je majstor zatiral u ov hip preminulo čižmu, 
preslane hrkanje njegove žene. koja je još 
u postelju ležala. Onak snena se sedne u 
postelji i mrmlja: »Kaj moraš tak čvrsto 
luči. Baš sam sanjala, da sam vrhu cirkve 
letela, lo je bilo tak liepo! — Ha, u *me 
božje, — hočemo se stali, lih, pasja partčka 
— em je danas prvi! — Mliekarica, drvar, 
šlacunar, — svaki hoče plačen biti. To jej 
istina — čim čoviek oči odpre, več počima 
ne vol j a Prav imaš prav, samo čvrsto luči,

i — em tebe se to nikaj neliče. lakov muž 
p sretau! On, ako pri dielu sedi pa k nekaj 
ulilo iglom i kladivcem šeprllari, onda več 
misli, da je svoju dužnost učiml. Ali žena. 
ona se mora sa trgovci svaditi. pak mora 
grubjanščine poslušali, za jelo i pilo se skr- 

! beti. Ti nebi cielu godinu pital odkud jem- 
i leni. ako se sam > k obedu pošteno našopaš. 
Je, je, to je vekivečni križ, ako čoviek ta- 
kovoga muža ima, onda čoviek netreba reči: 
Bog me nek kašliguje, jer je i bez toga 
dosta kaštigovan. Ako samo gospu Bibičku 
promišlavam. onu inršavu kobilicu, koju bi 
svaki vielar prehitiI. pak njezm muž liepo 
šnjom postupa i kak ju inazi (earla), kak 

j mladu mačkicu. Svake zime joj da dosla 
drv i vuglenja navozili, a za mast, maslo, 
i petróleum ju nije nikaj briga cielu godinu 
Takove žene niti neznadu zakaj su na svi- 
elu. Ali pravo mi budi, zakaj sam se s ta- 
kovom šošlarskom fordétom vienčala! Ja 
niti danas još neznam, gde su mi onda 
moje oči bile. Licitara sam odbila, a i Be- 
nakovoga Gjureka. koj je sad stražmešter 
pri žandarih Sad bi mogla milostiva gospa 
biti, da sam onda pametna bila. Nudér go
vori sad ako imaš kuražu* — krikne proti 
svomu mužu — »Jeli, sad sc neufaš niti 
pisnuti, jer je to sve istina!» —

Iza loga, dok si je mužu to prodečtvo 
držala, se je oblačila i sad je s oblačenjem 
bila gotova. Odpre anda kliučom ladleka od 
ormara u kojem je bila drvena zdelička s 
penezi, le broji i dugo broji mrinlajuč i gla
vom kimajuč gotovštiuu u zdelički, kouačno 
vzeme iz nje nekaj malo novac, posegne za 
lončckom za inlieko na štellaži i oüde mr- 
mlajuča iz sobe van, za da potrebna za za- 
jutrak nabavi.

l> očih Smoliča se blisne, kakti zloba. 
Komaj da je njegova strašna polovica za 
sobom vrata zaprla, skoči on k ormaru, u 
kojega vratih je ona nepazljivo ključ zabo- 
ravila. odpre ga te drhčučom rukom izprazni 
zdeličku još onoga, kaj je u njoj ostalo, za
lim si hitro obleče kaput, vzeme iz klina 
škrljak a iz kuta balinu te se potiho kak 
tat odšulja van iz svog stana.

Čižme nek olanu čižme a žena nek 
ostane žena, včera je bila nedelja a danas 
pak mn murni ponedeljak, kojega mora 
svaki pošten šoštar po mogučnosti obsluža- 
vati, a penez je onak ponekaj u ždelički 
bilo — juhej! —

Stoprv drugi dan u jutro, kad mu je 
žena opel iz kuče otišla, došel je majator 
Smolič domov. On je bil u najveselijem 
razpoloženju, škrljakom na glavi, širom raz-



govori i drugoga jezika takaj. Veliku začud- 
jenost prebudjenost prebudil je jeden iijake- 
roš magjarski zleženik, koj osem narodov 
farbih i cimerov nosi na svojega kapnia ru- 
kavu, po lakovim načinom on osem jezikov 
govori.

S t r a h o v i t i  é l  n .

Vu Čakovcu je Friedl Janoša vlastnika 
velike oštarije 27-ga o. m. po polnoči vu 
njegovoj kafani vumoril Vugrincsics čako- 
večki Stanovnik. Vugrincsics se je negdi na
pil i zbog toga nesu mu hoteli više vina 
dati. Za to se je razsrdil Vugrincsics i stola 
— biliarda počel je prehitavati vu kafani. 
Ošteriaš ga zbog toga vun dal spravili iz 
kafane, a Vugrincsics pak je s obrusenim 
nožom čekal vani pri vratih na ošteriaša 
PViedela. Gga je hotel Friedl zapreti vrata 
od kafane, Vugrincsics ga je s nožem vu 
črevu vpičil, na kaj se je Friedl zrušil i za 
nekojih minutah dušu izpustil. Ubojmka su 
taki v lovili i vu reši zaprli. Friedela pako 
drugi dan zakopali su. Na sprevodu bilo je 
jako vnogih nazočnih, ar su pokoj noga svi 
jako poštuvali.

P o t e p a s t e  o t e č .

Holupka Janoša težaku vu Budapeslu 
njegova žena toga glasa bila na prvo do- 
nesla, da njegovu Cerku je redarstvo na po- 
tepavju prijelo i zato je pozvani oteč njini 
na sud. Holupka na ove reči se na luliko 
bil razljutil, da iz jednom balinom je hotel 
pucu hariti. Puca je pobegla pred nijim. 
njim. Holupka je za njom bežal, nego na 
sobe pragu se bil popičil i mrtev se zrušil 
skupa Srčni Slak ga bil tretil!

Z b o g  t r i  r u h á é .

Velik boj je nastal vu Hudapešti na ve
čer vu Uteg vulice pod 23 hižnim brojom, 
gde je Hungyás Pavel kučiš bil na kvartelju 
pri Ozmán Pavla fijakerošu Včera se od selil 
od Hungyás i tri rubače je potrebuval od 
Ozmana. Iz ovoga je velika svadja nastala.

; koje svadje skoro svi onoga stanja stanov- 
i niki delniki su postali. Vu ovoj priliki je 
Halaš Lajoš 838 numere redar med nje stu- 

I pil, ali na svoju nesreču, kajti ovi svad- 
I Ijivci svi do jednoga na njega su napali, 
od njega jesu sablju vzeli i negdo ga tak 
s baltum i ciglom po plavi, da nesrečnoga 

iredara kruto ranjenoga morali su vu Kokuš 
špilal odpeljati.

S a m o n b o j n i  k r a d l j i v e c .

Lehocky Mikloš hižnimešter ovog me
seca 3-ga dana od Holczer Adoltine rodjene 
Kiptai Juliáné hiže vlaslnice do (588 korun 

i penez je pokral i šnjimi je nekam bil iz- 
nisnul Ovaj kradljivec kad je pokradjenih 
penez vekšu stran vre potrošil, vu Vadkert 
zvanoj občini se trikrat vu prsb strehi. Sad 
vumira

P l e s n i v i  c v e t .

Gingavoga maloga dečeca dognal je 
šarski redar ove dane pred terezvaraškoga 
kapitana. Drhtajuče pozebljeno njegovo telo 
je jedna tenka letna balina pokrivala. Pov- 
sud pisano krpe pokrivaju njegove hlačice, 
a na njegovoga kapula laket vre krpa nije 
mogla dojti. Strahljivo igral se iz svojim 
ljuknjastim škrljakotn kad ga redarski či- 
novnik bil zapilal: — K.ij si včinil? Zarad 
česa jesu tebe simo dopeljali? — Poglaviti 
gospodme — veli drhljuči mali potepuh — 
vukral je sam ov . brét zato me je pri
jel ov žalu! Magjarski govori, ti budelo ni 
pako po ^olvajskim jeziku. Prosim ovoga 
škerljaka jesam vkral. žalu toje redar, od
govori nego se več takaj i plakati počne. 
Redar na kratkoma izvesti, da mali lolvaj- 
ček po istini govori. Od jednoga siromaškoga 
petlarskoga človeka raztrganoga škrljaka je 
vkral. On je včinil tužbu proti njemu i zalo 
ga je prijel i simo dognal bil. Pokehdob če 
novnik prekoredno vnogo posla imel, nije 
bilo vremena, da se s takvim malim dugo- 
vanjem mudi. Na kralkom ga izpita, i od- 
kroji njemu sud: — Odideš van četirinajst 
danov vu dečinji rešt. Malomu krivcu drh- 
tale su bile njegova kolena. Nego reči pre-

kopčenim kaputom se je na stolec. daleko 
od svoje meštrije spustil te si je po tiho 
nieku za takove dane navadim piesmicu 
gundral.

Ovak ga je našla žena. kad je domov 
došla, koja ga i odmah poplavila raznem i 
tituluši čim je stupila u sobu: »Ti pijanec, 
ti zlotvor, lump, — pak se još ulaš domov 
dojti ti tat, koj si iz zdeličke penezc vkral. 
Da znam jeli nije gneh sinica po rti. odmah 
bi ga na tvojoj pijanoj glavi polrta ti pijani 
jopec — sram te bilo!*

Majstor Smolič je samo na to sve se 
posmehaval pak gundral onu popevku:» 
Meni sve jedno je. mam dinarja alpa ne« 
— i tim se je na svojem stolcu samo onak 
pretezal, da mu se je činilo — u njegovoj 
pijanoj glavi dakako — da mu noge sve 
duže i duže postajaju i to tak da je več 
mislil, da bi šnjirni svoj rnestrilnički stolek 
mogel doseči. On se je čvrsto pretegnili za 
ea ga dosegne, ali ga je oko vkanilo, još je 
bil daleko od njega.

I dok je žena nad njim klafrala, je on 
filosophival: »Fak zakaj? — No, jerbo — 
jerbo providnost dobro zna, da čoviek mora 
svoga »rauša* imati, — jer — da čoviek 
nebi imal svoga »rauša.» — no hodi me 
stara — kušni!»

I odmah je dobil jednu za vuho od 
svoje stare, za koju niti nije znal odkud je

doletela i nije se niti mogel u onom hipu 
znajti, več je samo rekel: »Čuješ — tu je 
nekaj na stolcu — puklo! -  A lo pak je 
več od negda plan previdnosti, da čoviek 
— mora svoje — veselje imati; jer ako 
čoviek nebi bil vesel — kaj bi onda — ja 
bi rad znal — providnosli na pamet došlo? 
sve ima svoj dan i svoju uru — kada se 
najine prchitavamo, gd^ — bi drugčije bila 
pravica?* — I u to vriemo su mu noge 

I več lak duge poslale — t. j lak mu se je 
činilo — da se nije ufal iz stolca stali, jer 
bi s glavom kroz dimnjak van došel, zato 
je samo onak sedeč zaprl oči i pričel dre- 
muckati: ženinino pak klafrtuje mu je kak 
mužika zvonilo u ubili

Još je samo jedne pitan|e žene si za- 
razmel: »Ti pijana svinja niti drugač. neznaš 
domov dojli, nego da doneseš »rauša* 
domov *

Na koje je još mogel zpenllati: »A kaj 
brbraš ti stara koza? — Km je ra uš mene* 
a ne ja njega — domov donesel. jer da 
sam još bil triezan, sigurno — nebi bil 
došel*

l to sumu zadnje rieči bile i na to je 
zaspal. —

Žena je nad njim dalje cendrala i kla- 
irala. a ja mu dovikujem liepo prijateljski: 
»Laliku noč mešter Smolič!?

h ' i u .  h o l l a  y

goviriti niše podufal nego tihomce ide za 
činovnikom, kada on onoga suda sobuni 
nese Čajlik Alajošu redarskomu tajniku na 
polvrdjenje. Dobroga srdca redarski tajnik 
do kraja pogledne delikventa. Prečita suda 
i lakajše i zroke. 1 sad pomiluvanja vredno 
pripečenje je sledil?. Takovo, koje puk ne- 
vidi i za nepoznato spozna to do istine bi 
grehota bila. Na redarskoga tajnika lice do- 
brostivni pogled sedne. Pred se pozove ma- 
loga dečeca i krotko pita od njega:

— Gdč su tvoj oteč?
— Vumerl je!
— Matere takaj nemaš?
— Nit nje nemam!
— Iz česa pak živeš?
— Prosjačim, prosim!
— Od sehdob nebudeš prosjačil. —
Nebudem te dal zapreti, nego zapanUi

si dobro, da krasti je ni slobodno, koj krade, 
njega Bog kašliguje. Vu meštriju te dal bú
déin. Nego ako se dobro nebudeš oponašal 
na je na jedenput te dam nuter dognati i 
zatvorim te! Jeli si razmel? — Mali dečec 
ni jedne reči ne pregovori. Pograbi redar
skoga tajniku ruku i kušne nju. Mali dečec 
sad več i dela. Redarski tajnik dal je njega 
k jednomu mešterskomu človeku, koj poš- 
tenoga človeka bude stesal iz plesnivega 
cveta.

Nekaj za kratek čas.

S t a r i n s k e  šal n e z a g o n e t k e

Vu šumi se šeče. na senokoši hrže, i 
pri svakoj hiži pljuska se. Kaj to biti more?

(°1!S)
Vu svojem stolcu sedi kraljica vu be

lőj opravi, suze njoj čvapkaju vu njezino 
krilo Poveč mi kaj je to na hitro?

(B?0AS)
Vani sloji i i.utri sloji takaj, pak ipa k 

samo vu jednom mestu stoji. Kaj to more biti ?
(»|BJAI

Celili norci jeden drugoga tiraju, nego 
mgdar se ne dosligneju.

(ipejo^ |U|osji

Ja imam takovu kčer, kojoj droba jesu 
iz povesila

(epa as)

Zakaj daju zidali cirkvu?
(azaudd

Z »kaj zidjeju cirkvu poljeg puta?
(nfajuiau jnd bu

IV) lelu kukuče, po zimi skirvuče. Kaj 
to biti more?

(af|0Z>
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M e g* h i v ó.
A Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat

tiszteli részvényesei! 1902. Mi d«Z«mblf hó 18-án (Mintán 3 ÓraKor Csáktornyán a társulat saját házában tartandó

rendkívüli közgyűlésre
tiszteiéitől meghívja.

Az igazgatóság.

Tanácskozási tárgyak:
a) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
b) Igazgaló választás, a beteg Szeiverth Antal ur helyébe, egy évre való megbízatással.
c) Esetleg üresedésbe jövő felügyelő bizottsági tag választása.
d) A társulati alapszabályok 1 és Ki. §-nak módosítása.
e) Esetleges indítványok.

Kelt Csáktornyán. 1902. november bő 20-án.

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatal
mazottja (30. §.) által gyakorolhatja: de ezen jog gyakorolhalására inegkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és 
részvénye a közgyűlés előtt legalább két hél óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy szintén a 
közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, 1902. évi deczem ber ho 15-ig az intézet pénztárába letétessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. *30 1 — 1

I KiljjjjkjgsW  t u s i t  megnyitás. t
| I
\  \ ;111 szerencsénk < sáktornya város és vidéke közönségé- 0

í nek I). tudomására adni. ltoirv üzlethelyiségünk mellett \

| KfiUhtlesrcsségi tőzsdét
| nyitottunk, melyben állandóan mindennemű dohány- szivar a 
í  és szivarka kfdönleiresséiret raktáron tartunk. r

| Kiváló tisztelettel jj

1 » » < T O D O R  R. kereskedése. j|

[ Egy fiatal, a magyar, német és horvát 0

J nyelvben jártas x

> n n r r ó r l  azonnal felvétetik TODOR R. luszer- és 0
[ U U g U U  csemegekereskedésében j j

i — Csáktornyán. ------ S

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorasajtóján Csáktornyán.


	48

