
A ta n ito k ep ezd e  P e rla k o n  es C sá k to rn y á n .

A sokat hátivá tolt képezde iigve a csák- 
tornyai képviselőtestületnek f. é január
10-én tett ajánlata alapján sem találtatván 
elfogadhatónak S"Vastits f3enfi alispán ur 
T)r RuzsiC'ka Kálmán kiV. tani ur kisére 
lében mint ministen meghizot'ak, ápril hó 
20 án a délutáni órákban a képezde sorsa 
érdekében tartandó értekezlet czéljából Per
lakon megjelentek

S vast its Benő alispán, Dr. Ruzsicska 
Kálmán kit*, tant. és Konyáry Mihály szol- 
gahiró urak s mások részletes és beható i 
előterjesztésére a képviselőtestület a vá- : 
ros jól (ellogott érdeke jövője s félvirágo- 
zása érveitől indíttatva — minden ellenke
zés nélkül készséggel és lelkesedéssel azon
sai késznek nyilatkozott elhatározni, hogy 
a perlaki síolgabiróság épületének képezdei 
ezélokra leendő alakítása czéljából a me- j 
gyei törvényhatóságfoos? fog folyamodni s j 
az állam által felállítandó képezde költségei- i 
nek fedezéséhez évenkint ezer frlos részle- ! 
tekhen összesen 30,000 irtot fog felajánlani ; 
azon kijelentéssel, hogy |ia a nevezett me- j 
gyei épület melletti lelek a képezde czéljat- 
nal< elégtelen volna, hajlandó a város azt j 
a szükséges terület nagyságáig a magáéból j 
kiegészíteni

Alispán ur felemlítette, hogy a dolog 
fontos, tehát ne röktön hozassák a liatáro i 
zat de a lelkesedés árja felt art őzhatatlan j 
'o lt s a képv. testület a határozat kimondá
sát azonnal végre akarta hajlani

Az alispán ur emelkedett minden 
helyi vagy személyi rzéloktól ment, higgadt 
tapintattal vezette az ülést, és hogy a fon- 
io s  ügyet érdemlegesen megoldotta, eléggé ; 
alig méltatható.

Mindenesetre igen jellemző, hogy a ter J 
jedelemre. és tehetségre kisebb város kö
zönsége. a meggyőző érvek hatása folytán 
néhány óra ala t belátta azon előnyöket, i 
melyeket a fejlődés oly magas fokán álló 
Csáktornya évekig nem volt képes belátni, j 
Öröm volt látni az egyszerű muraközi föld 
mi velők készségét, mellyel a saját és gyer
mekeik sorsával szervesen összefüggő nagy 
vállalatot fogadták.

Mert bármin! is álljon a két város pol 
gárságának felfogása szemben a képezdé- 
vei mindazonáltal igen jogosult volt a lel 
kesedés, mer mint Dr. Ruzsicska Kálmán 
kir. tanf ur is megjegyezte; a M u r a k ö z  
c u l t u r á j á n a k  h e g e m ó n i á j á é r t  
v a l ó  k ü z d e l e m  o l y  s z é p  é s  d i 
c s ő , hogy az abban résztvevő bármely 
község e részvéttel önmagát tiszteli meg 
‘gy tisztelte meg önmagát Perlak városa is 
ajánlata által. 1 '

A képezdének Csáktornyán leendő meg
maradása érdekében Csáktornya polgársága 
és csak a napokban megalakult uj képvi
selőtestülete is figyelemreméltó mozgalmat 
fejtett ki a múlt napokban. April 27-én 
tartott gyűlésén ugyanis, helyrehozandó 
eddigi mulasztásait: 30 szóval 1 ellen nagy 
lelkesedéssel kimondotta, hogy a magas kor
mánynak a képezde építése czéljaira 12 
hold telket és .S0 évig fizetendő 30,000 frtot j 
felajánl a nélkül, hogy a képezdei épület 
tulajdon jogához, bármi igényt is tám asz-" 
tana —

Csáktornya város uj képviselőtestülete 
eme határozatával a réginek mulasztásait s 
hibáit hozta helyre. i

Csáklornva városa, mely fekvésénél, 
élénk kereskedelménél, nagy forgalmánál és 
intelligens lakosságánál fogva inponálni van 
hivatva, nemcsak Muraköznek de a közel 
szomszédságnak is, melynek nem csak a 
képezdét. de bármely kinálkozó intézetet é3 

intézményt, meg kell ragadnia és kezeiből 
ki nem eresztenie, könnyelmű mulasztást 
követett el hogy a képezde ügyét ennyire 
engedte vinni Avagy csak 5 év múlva tudta 
magának kiszámítani, hogy (eltekintve a ké- 
pezdéhől a városra háramló erkölcsi ha 
szontól) egy oly intézetért mely a város
nak minden évben 25—30,000 frtot jöve
delmez érdemes évenkint 1000 frtot adnia. 
Ennek kiszámításához nem kell kereskedői 
talentum.

Es kétségtelen hogy oly virágzó vá
rosra mint Csáktornya, egy ily tanintézet 
igen nagy befolyással bír; nemcsak mert 
értelmiségét növeli a fogyasztás! közvetle 
nül. de közvetve is tetemesen emeli s, igy 
gazdaságilag is a helyi viszonyok közölt je
lentékeny tényezőt képez, hanem mert я 
tanintézetek száma a város egész szinvo 
nalál emeli Tudják ezt nagyon jól s azért ! 
van a nagy versenyzés a városok között, 
ha egy uj tanintézet felállifásáról van a 
szó Annál méltóbban csodálkozhatunk tehát 
hogy Csáktornya város intézői ezen előnyö
ket légen he nem látták s a képezde meg- \ 
maradását oly áldozat árán sem kívánták i 
biztosítani, mely tulajdonképen nem is ál 
dozat. mert más alakban évről«évre pénzben 
i '  kamatostul bőven megtérül a város fel 
virágozásának feltételeit pedig tetemesen 
gyarapítja.

Üdvözöljük tehát a Csáktornyának a 
kor színvonalán álló derék hiráját és uj kép 
viselő testületét haladásában, melyre a ké
pezdének Csáktornyán inegtnavadása érdé 
kében hozott legújabb határozata folytán 
joggal következtetünk. Kívánjuk szivünkből, 
hogy haladásában sf-rnmi ne gátolja. A ké
pezdét s minden intézetet s intézményt 
tartson meg minden áron Ne engedje al
kotásait könnyelműen aláhullani» Mutassa 
meg Csáktornya, hogy a képezde bírásáért 
biztos anyagi és erkölcsi előnyök mellett, 
bir az első muraközi város lelkesedésével 
és hazafiságával i s '
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A híres.
Nem az ügve% munka*, szerény vagy á.]ta 

to* leányt tünteti t i az egyszerű gondoiicozásu 
filusi nép a hires jelzővel nem dicsérendő tulaj
donságaiért neveztetik igy ju'almul, hanem bün
tetni akarják vele a cziczomag, dologtalan tcnip- 
lomkerülő hajadonokat, ostorozni akarják a bony* 
nyebb vérüeket, a legény bulondi‘0 szélcsap leá
nyokat. Ja) annak a leánynak kire ráfogják, hogy 
hires — pe-lig ráfogják ám a rósz nyelvek gyak
ran oly csekélységért, gyakran csak szép szemé 
ért is — mert az bizonyos lehet arról, hogy senki 
henem köti a tejét. Fel a hires leánytól minden 
legény, merr nem tudja, hogy nem e botlása miatt 
ragadt rá e név s nem Ics/.w» tőnkre élelboldog* 
«ágat, csélcsapságával,

* **
Kint a falu szélén a dúsan hattó lycaum 

által félig elfeledve vonul meg szerényen egy dü* 
ledcző félben álló viskó, elölte gondos kezek ál
tal á p o l t  kericcskével, a szegényes kis lak 
az első pillanatra elárulja birtokosát Ugyan ki 
is lehetne egy ilyen pusztuló félben levő teleknek

tulajdonosa, ha nem Özvegy asszony Ha valami 
térfi volna birtokosa, az bizonyára rendben tar 
tana, hiszen az ilyen jómódú kis faluban egyetlen 
az özvegy asszony birtoka pusztul.

Csakugyan özvegy asszonyé a ház a? öreg 
Terka nénié H ejh! egészen más volt a ház tá* 
léka, mikor még Fésűs Bálint uram is sötkérez 
heteit az áldott napsugáron, rendben tartott ax 
mindent, de mióta ő kigyeimet a felséges Úristen 
kiszollitotta ez árnyék világból a szegény bána
tos özvegynek e'ég grondot ad tt a kis Panninak 
a felnevelése. Fel is nevelte tiszteségesen Nincs 
leány a faluban, ki nála emberségíudóhb lenne, 
olyan tisztessége- hajadon, hogy még a rósz nyelvű 
kisbiróné sem tud rá semmi roszat sem mondani. 
Tiszta, dolgos egy teremtés. Anyj* már kis leány 
korában rá szoktatta a rendre és a munkára, 
mert hát a szegény ember gyermeke csak két ke 
zenek munkája után élhet meg.

Mint serdülő leány őrizte azokat a piros lábú, 
hófehér libákat, melyeknek tenyésztéséből tartotta 
fent a szerény háztartást, szerető édes anyja. 
Úgy vigyázott a kezére bízott gágogó kedve* 
portékákra, hogy soha semmi baj sem volt mi- 
a»ta ; úgy dédelgette, úgy gondozta őket, mintha 
minden darab aranvat ért volna. Mikor i leült a 
szegényes ebédjéhez, körré gyűltek a libák s el
pihentek Ok is az árnyékban, bogy kedves ki* 
pásztoruk gond nélkül falatozhasson Dalolva járt 
Pannika libáinak nyomába, szedve a sok szép 
mezei virágot, melyből kecses kis fejecskéjére 
koszorút fon*. Úgy nézett ki koszorús! fürtös fe 
jeeskéjével mint az a nympkn,ki embereket elcsá 
bitandó, kelt ki habárából.

Szép volt Panni mint a mezők lilioma, • 
szeren' mint az ibolya. Tudta ezt Sugár Laczi 
is az uraságnak juhásza, ki kereső társul zze- 
gödöft Pannikához midőn az elveszett libáit ke
reste. Pásztorkodasuk ideje alatt mind jobban 
jobban mégis merk ed ek Kerülni nem kerülték 
egymást, hiszen erre ok sem volt. Sőt tatán Su
gár Laozi ellen alapos azon gyenu, hogy ö juhait 
mindig szánr-szándékkal tereié arra. hol a szép 
Panni legeltette libáit. Utoljára szinte rosszul esett 
már, hn nem lehettek együtt. Szerették egymást 
az első szerelem egé*z hevével.

Serdülő hajadonból. eladó leány lett, s trim 
ilyen már be is járhatott a városba törődött 
anyja helyett, elárusítani a libákat. Persze ezzel 
az u;abb|hivata)fa! vége is szakadt a gyakori együtt- 
létnek. Most már csnk esténként találkoztak La 
czikával, kinek szerelmet tolmácsoló furulyája 
szavára hűségesen megjelent » s ö v é n y n é l .  
Egy i’yen esteli beszélgetésnél Laczi nem bírt 
már szivével, s megmondta a lyánykának, hogy 
mennyire szereti öt .  Persze, hogy kölcsönösen 
szerették egymást, anélkül, hogy tudták volna 
Laczi ugyan most már fülei által is tudomást sze
rezett irigylendő boldogságáról, ha* em most már 
az esténkinti beszélgetésnek vége volt. Most má' 
volt ok az egymást kerülésre, már legalább Panni 

j részéről.
Vasárnap templom után gyakran tánczoltak 

i együtt a íalu korcsmájában. Kapott mindenki az 
I alkalmon bogy a szép leánynyal egyet kettőt for

dulhasson, de különösen Csontos Jóska, a négy 
telkes Csontos Pálnak fla Szerette volna a kapa- 

j kasza kerü ő, részeges korcsma vitéz Pannikát fe
leségül, üldözte is a leányt, de ez menekült tőle.

Irigyelte Sugár Laczitól a szép lányt, s ha 
ragadott is rá mert nála szerencsésebb volt. Igaz, 
hegy Laczi sem nézte jó szemmel, hogv mint kö
tődik a lány nyal Jóska, s azért már gyakran 
volt is közöttük szóváltás.

Egyszer Jóska szokása szerint felborozva 
elkezdett kötekedni Laczival A kötekedés elől 
Laozi iparkodott kitérni, de mikor Jóska Pannit 
kezdte ócsárolni, talpra ugró' t benne is az ördög. 
A heves szóváltásból végre veszekedés lett. Jóska 
kit a sok borital elgyengített, nem mérkőzhetett a 

j vasmarku juhászszai, s azért bicskát rántott s 
megsértette LacziL Mint a vér látása által felbő
szült tigri* rontott Laczi egy székkel Jóskára, kit 
egy csapással kitörü t az éíök sorából. Sóbálvány
ként meredt meg a szerencsétlen ember borzaaztó 
tettének elkövetése után s midőn a mind sűrűb
ben felhangzó gyilkos kiáltásra elfásult érzékei 
vissza tértek, tűnt csak szemébe tettének egész 
hord ereje Ha Pannit nem szerette volna annyi;a. 
átadta volna magát a törvény közegeinek de igy 
kiszakítva magát az emberek kezei közül rohant 
ki a pusztára betyárnak.

Szegény Pannikából egyszerre híres lány 
lett, hiszen betyár a szeretője Nem tudott tz  
Isten adta fájdalmában hová lenni, küzdött szívé»



vei, de esek az leli a gvG/les. Hiszen ft miatta 
lett gyilkossá, s ft miatta betyárrá.

Az eddigi szives látogatok hei vett, kik e 
szomorú hitre szétröppentek, a kerület csendbtz- 
iosm vagy annak legényei jártak a házhoz, tag- 
gatták szegény leányt Sugár Laczi holléte telöt, 
különösen a biztost száll» meg egyszerre a hiva
taléi* buzg'óság. s valódi м zen vedéi yly el vallatta 
a szép lyányt, ki most már még híresebbé lett. 
Nemtelen ajánlatokat tett a sokat szenvedett le 
ánynak, ki azonban megvetéssel utasitá azt vissza 
s é fölötti haragjában megígérte neki, hogy La- 
czit elfóldeli, s ha ég told össze szakad is Panni
nek az övé kell lenni.

Egy holdvilágos csendes este belopódzott 
Laczi az ismert házhoz, s furulyája szavával ki- 
csalta Pannit, ki elmondta neki, hogy szereti, de 
most máraz övé nem lehet, kérte, hogy mentse 
meg magát, mert a biztos erősen fogadkozoti öt 
elfogni. Laczi ígérte, hogv ugv tesz. Kezdődött 
tehát a buesu örökre. Az utolsó csók csattan el 
ajkukon, midőn a szomszéd kerítés mellől • gy jól 
irányzott lövés szétzúzta Sugár Laczi agyát. Az 
előrohanó csendbi/los és emberei bevitték Pannát 
a megye háza börtönébe, honnan miután ártatlan
sága kiderült, lelkében összetörve jött ki.

Felhangzik ínég mo4 is némelykor Panna 
csengő hangja, de nem vig nótákat énekel, mert 
most már más lett a nótája, csak az! énekli pa
naszos hangján :

(̂átkozom ezt a ezudor világot.
Éltem gyenge világira mért hágott stb.

N E M Ó .

H Í R E  K .

—  T e s tv é rg y iiko ss a g o t követett majd
nem el A napokban Csáktornyán bizonyos 
Bajzer Bálint nevű csendes tébolyodott, ki 
beteges nővérének rontván, annak egyik fö
lét késsel (obj lemetszette s arczán és fején 
is oly sebeket, ejtett, hogy az orvosok élet- 
benmaradásához kevés reményt főznek. A se
gítségre robant anyját és fivérét is súlyosan 
megsértette, miglen a dühöngdt megfékezni 
sikerült. A  járásbíróságnak átadatván, ott 
merev bámészkodással tekint a vizsgáló bíró 
urra, a kérdésekre nem felel, némán áll s 
Így vallomásra nem bírható. A börtönben 
emberhas pecsenyét kíván enni. Kénytelenek 
lesznek szegény őrültet az országos téboly
dába szállítani.

—  B áron Lípót Csáktornyái ezég a tő 
piaczon levő vegyes bolti kereskedését Mózes 
Btrnát hely helyi fiatal kereskedőnek adta át 
májas 1-én. Báron ur az eddig is űzött gabna- 
kereskedést ezután nagyobb mértékben fogja 
folytatni. Irodája egyelőre a Morand in i-féle 
házban van.

—  Kottori halad- Kottori városa elöl
járósága m. hó 25-én elhatározta, hogy is
koláját 5 osztályra bővíti ki és а ко«- szín 
vonalára emelteti. Ez elhatározásra Dr. Ru- 
zsicska Kálmán fáradhatlan kir. tanfelttgye-

j lőnek Írásban kötelezte magát. A kir. tanf.
nr m. hó 25-én tárgyalt a kottonakkal s 

1 onnét Perlakra ment a képezde ügyében. Kot-
, tori város haladását örömmel hozzuk a nyil

vánosságra.
—  Lopás a Csáktornyái vasúti állomá

son. A múlt héten valószínűleg a munkások 
közül valaki a helbeiyi vasúti állomáson egy 
tova szállítandó kocsiról lemetszette az eső 
ellen védő bőrt és eltolvajolta. A tettes még

! uem került meg.

—  A c s a k t m űked velő k  rendezőjétől Be- 
« lányi Tivadar úrtól 116 frt 77 krt. mint a mű

kedvelői előadás tiszta jövedelmét átvettem; 
ezt uyilváuosan nyugtatom és a t. műkedve
lőknek a kisdedóvó nevében mély köszönetc- 
met nyilvánítom! — Ángyán Kálmán, pénz 
táros. —

—  A  Csáktornyái áll. tanítóképző in
tézet növendékei a pünkösdi szünnapok alatt, 
testületileg r&ndulnak Budapestre tanáraik 
vezetése mellett, megtekinteni és tanulmá-

, nyúzni az orez. kiállítást.

—  Z a la m e g y e  buzgó alispánja és kir. 
tanf. m. hó 26-án Perlakon voltak, hogy a 
város képviselő-testületével a Csáktornyáról 
áthelyezendő képezde helyisége ügyében ta
nácskozzanak. A gyűlésen a ministen megbí
zottakon kívül: Samu József képezdei igaz
gató, Vrancsics Károly csákt. szolgabiró és 
e lapok ezerk. is jelen voltuk. Noha ugyan 
az nap reggel tartott képv. ülésben a község 
anyagi áldozathozatalra nem volt hajlandó, 
mégis délután különösen Konyáry perlaki szol
gabiró hatalmas érvei alapján a képviselő-tes 
tülut nagy lelkesedéssel szavazott meg 30 
évig 1000 írtjával fizetendő 30,000 irtot jö
vedelméből, sőt hajlandó volt a részletet 
községi pótlékból is törleszteni. Ámbár nyíl 
tan kimondjuk, hogy Perlak még nem elég 
erós arra, hogy egy képezde igényeit minden 
tekintetben kielégítse ég a képezíével össze
kötött nagy horderejű czéloknak úgy szolgá
latára lehessen mint p. o. Csáktornya, mind
azonáltal a perlaki polgárság lelkesedése ko
molyan figyelemre méltó. Ily értelmes és 
gazdag földinivelő városnak nagy szüksége 
volna egy fels. népiskolára és gazdasági tan
folyamra. A képezde helyett tehát magasabb 
népiskolát Periaknak ! Nem kevésbbé lepett 
meg bennünket C-áktornya lelkesedése. A bír,

hogy Perlak ajánlatot tett, mozgásba hozta 
a várost. A polgárság, a kereskedői, jogi, 
tanügyi, gazdászati saf. v i l á g  m i n d  
erről beszélt, s egyhangúlag a képezde meg
tartása mellett nyilatkozott. Az uj képviselő
testület röktöii intézkedett is iá szép ajánla
tot tett a magas kormánynak. Itt is volt már 
az ideje, hogy a város komolyan hozzá fog
jon a kérdés megoldásához. Álljon vissza lel
kes ajánlata magaslatára, és ha másként nem 
lehet, hajtsa végre a ministeriammal minden 
pressió nélkül kötött szerződést, miutsem а 
képezdét k ibocs^a kezei közül.

—  N e m e t^ th á lia  A Csáktornyán mű
ködő német szilfészek már huzamosabb idő 
óta tartják előadásaikat, melyek mint már 
egy ízben röviden jeleztük, nagy látogatott
ságnak örvendenek. Emberbaráti szempontból 
nincs kifogásunk az ellen, ha városunknak 
tulnyomólag uéinet nyelvű, bár magyar ér- 
relmü középosztálya lakossága, sót az intelli
genciának egy része a német szinmüvószetet 
tárnagotja, De épen hivatkozva a magyar ér- 
zelmttségre, hazafiusági szempontból megkő 
vetélhetjük, hogy jövőre a magyar színmű 
vészét is szebben pártoltassék, mint ennek 
ellenkezőjét sajnosán tapasztaltuk a múltban 
Ami pedig a társaságot illeti : művészetüket 
bár tiszteljük, még sem fejezhetjük ki hó
dolatunkat azon egyes avult, német vígjátékok 
iráuyában, melyek hatásvadászat czéljából, 
telvék kétértelmű és fi ivói, kávéházi säu- 
gerek ajkaira illő kifejezésekkel: az erkö'csi- 
ségnek nemhogy nemesítésére, do sőt hatá
rozott kárára hozatnak a közönség elé. Né
mely magyarból fordított d&rabazonban mél
tán megérdemlő az aratott tapsokat Vándor 

í thaliánk papjai és papnői „heten vannak,
I mint a geleei — angyalok“ . . .  X.

ШОП МОИ- „Bll d a p  e s  t u a kialtitáa alatt fővá
rosi kalauz az nrsz. kiállitásiól szóló függelékkel, számo.i 
keppel és 2 térképp 1 czimü Gelléi Mór ^zei-kc.-ztéee alatt 
Uobrowáky és kranke kiadásában megjelent becses miire 
hívjuk fel t, olvasó к szives ügyeimét. Ezen ízléssel к álli 
tott könyv uélkülözhetlen mindazoknak, akik biztos tájéko 
zást óhajtanak szerezni maguknak Budapestről s a^kálli 
tásróJ. klus tartalomjegyzékéből a kővetkező fő pontokat, 
közöljük: Budapest története Adatok a fővárosról. Érkezés a 
fővárosba Közlekedés a fővárosban Elszállásolás. Fővárosi 
kalauz Időfelosztás. Körséta Budapesten Kirándulások. Az 
orsz. kiállítás A főváros utczáinak és terein к lajstroma. 
Számos, jó kivitelű képei a fővárosról és a kiállításról eme 
lik a mű becsét T. olvasóinknak nem tudjuk eléggé aján 
lam a könyv megvételét, akar felmennek a kiállításra, akói 
nem. könyv ára (6- ki.) tekintve annak tartalmát és ki 
állítását, valóban csekély. Kapható Csáktornyán is lapunk 
kiadóhivatalában, v „ m a g y a r  h á z ia s s z o n y “ czimü. 
háztartás . gazdasági és szépirodalmi hetilap IV. évi. 17. sza 
mát vettük Tartalma minden háziasszonyra nézve fölötte 
hasznos és raulatató. Előli, ára: negyedévre l frt 5 kr 
Kiadóhivata : Budapest, V. nagy-korona utcza 19.

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA“
Od gosenic.

(Dalje).

TomaS. Samo naj tak iako naglo. Как j 
pák, zaslu2il bi na vsaki naéin nemarni gos- 
podar batinah, ali bil bi je i ti véé dobil i 
kóstál. I ti nisi prvlje oéistil svojega sad- 
njaka, dók sem te ja né vpótil. Nije zato 
tréba taki oátro baratiti, nego je tréba 
naj prvlje navuka dati. Zato, davajmo dobru 
pél du i navek svim, da tréba s éém bolje 
Cistiti drévje. Vsaki zna, da je vsaka gose- 
níca, koja se neskonéa — metulj, a svaki 
metulj zleáe prék nekoliko slotin jajec, anda 
ako samo 50 gosenic ostaviá. to bu iz njih 
drugo Ijeto viée jezer postalo. A iák i vez- 
dasnja poglavarstva delaju, naipredi navuka 
d»ju, ako pák to nehasni, a onda borme i 
oStro ide.

Hvalimo Bogu, da imamo plebanusa, 
koj nam j«: né samo dobét- duhovni pastir, 
ved i vu torn pogledu dober tolnaénik.

Mi smo dragi Sándor priliéno dalko 
otiíli od tih gosenic. hajda povrnimo se na 
zad к njim. Rekel sam ti. da ie vezda na 
protutjetje tréba znovié gosenice iztrebljivali, 
ali pitanje je : как bi mi to najbolje véinili? 
Naéinov je véé. Rano na protuljetje moéi 
je nje dobro sfóndati Skarjami, kője su na 
dugom dróScu nasadjene. Onda su joS male, 
рак se dr2e na kraju svr2ja, öve Skarjami 
zobreSemo j zeägemo. Kesneäc рак, vu ma 
ju íu  i juniuSu, gda su se gosenice véé pri-

liéno razplazile po drévju, naibol e ie nje 
fóndaíi okolo póldneva, gda sunce jako pri- 
péée. One se najmre pokehdob nemreju 
podna§ati vru inu, skupa spraviju na drévu 
med debele svrííi, a onda je tréba samo 
vzeti kakvoga canjka. pák je  zdruzgati. Ako 
koia na zemlju opadne tréba ju pogazili, ali 
рак. как sam videl staroga slrica Dobosa: 
On ti kakpak na dréva nemre a i neée mu 
se, ve priveÉe na dugi dró2ec malo ко 
delje, lak ju namoéi vu petrolejumu i lo 
vu2ge. рак li je smod\ samo pazi da svráju 
nenaskodi, pák tak ti pocrkjene dole 
opadnu i véé se nepodignu.

Sándor. Ali najviSe gosenic sfóndaju 
nekoje vtice.

Tómaá. Je, osobito sénice i vrabei. Öve 
vtice ne samo da vnogo gosenic pojedu. 
nego i vzimi fóndaju jajca od gosenic. do 
kojih mi netnremo dojti. Zalo inoramo gle- 
dati i i-uvati njé, a osobito sénice da nje 
nelovimo. i da se njim gnjezda neraztepljeju, 
ar gda imaju svoje mlade, potrebuju za 
nje i viée stotin gesenic na den.

Kaj sem znal i misül, lo sam ti rekel; 
pák delaj vezda li lak, lak budem i ja t 
lak budemo vsi. pák hudeä za nekoliko 1 jet 
videl hasna i Ijepu hvalu po selu. gda se 
bude reklo; lo su ti dobri, spametni i 
vrédni gospodari.

Véé se je smrknulo, pozdravljenje an- 
gelsko odzvonilo a veéerja me vec éaka, 
i tak vezda lehko nőé, — a zutra znaä da

je nedelja, tak gledi kaj budeá pri sveti 
mesi; ar nam budeiu po svetoj mesi gos- 
pon plebanuä opet nekaj Ijepoga i dobroga 
pripovödali.

Sándor. Budem vre doäel za sigurno. 
— lehku nőé Tornas!

GLÁD FERENCZ.

P re p a ra n d ija  vu PrilokQ  i v Cakovcu.

G. varmegjijski vicekomus i kr. äkolski 
inSpektor su 26-ga aprila vu Priloku bili, da 
se vu ime visoke vlade naravnajn zbog kr. 
preparandije, koju Ьобэ vlada vu Prilok 
prenesti. Vu varaälu-hi/i je spravisée bilo, gde 
su gg. vicekomuä, kr. Skolski inspektor, Samu
J. ravnatelj preparandije, Konyáry M. priloéki 
kot. sudec, Terbóc J. Banelli, Sipos i drugi 
izmed prilo aucib govore driali.

Barem je priloőance g. vicekomuä opo 
menni, da naj taki neodluéiju s knlikimi 
peuezi bi alduval varas к ovomu ciln, ipák 
varaáki odbor gledeé vainosti ovog dugova- 

i nja, taki je  odluéil trideset jezer frtov dati 
vladi na pomoó na zidanje preparandije.

Lepő je bilo gledati ono oduáevlenje s 
kojem su etanovniki priloöki to stvar jedno 
glasno prijeli. Pokazalí sn priloéauci, da i oni 
napreduju, da hoéeju iz Priloka lepi, veliki 
i bogát varaS napraviti. Tője lepő i poáteno, 
ar как goder stoji stvar vu tóm poslu, Prilok 
je vredeo, da se za njega varmegjija i oraag
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