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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l : 
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

TelefM «zán 34.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

ElMzetéel árak:
Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ..........................4  kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hlrietfeek JstáayMti »zánlttatosk. 

Ny Itttér pstlttsra 50 fillér.Felelős szerkesztő:
Z R ÍN Y I KÁRO LY.

Főszerkesztő:
M A R G IT A I JÓZSEF.

KizdA és IzptalzjdoBOS:
S T R A U S Z  SÁ N DO R.

Csendélet.
Korunk a mozgalmak, az evolúciók 

kora. Annyi irány, annyi elv vezérli korunk 
komplikált társadalmának merészen tagolt 
osztályait, amennyi eszme, amennyi érdek 
uralkodik a feltolakodott felszínen.

A szélrózsa minden irányából, a mo
dern kultúrával kitartóan haladó nagy vá
rosokból éppen úgy, mint képzelt Mucsák 
elmaradt fészkeiből íöljajdul a panaszkodók 
zokszava: társadalmi és gazdasági jobblétet 
követelvén, mint tarthatatlan helyzetük egyet
len kivezető expediensét.

A gyors évtizedek egymást érik a vég
telen idő örökké pergő orsóján, a kort moz
gató eszmék vajúdnak, mint a mesebeli he
gyek; de ama bizonyos kis egér csak nem 
akar megszületni: nem tudjuk a szociális 
krízisek halotti torát megülni, hogy egy 
szebb, egy boldogabb s mindenek felett egy 
emberségesebb jövő — rózsaszínű, napsu
garas hajnalára ébredhessünk.

Valamennyien érezzük, hogy sok min
dennek másképpen kellene lennie; de csak 
érezzük és semmit sem teszünk! Azok a 
kevesen, akik az általános boldogulásért 
cselekednek, annyi az, mintha egy égő, láng
ban álló palotából, avagy bérkaszárnyatömb- 
bői megmentek egy ablakrámát. Az egész 
épületkolosszus porig ég; de én boldog va
gyok, mert egy ablakrámát mentettem meg 
az emésztő tűz piros lángnyelveitől Én azt 
hiszem, hogy ha meg akarjuk menteni a 
példabeli palotát, —  a tűzet kellene eloltani: 
vagyis megszüntetni annak az okát, amely 
a palotapusztulás szomorú okozatát eredmé
nyezi.

Igen, ha fel akarunk szabadulni vala
mely társadalmi baj, vagy gazdasági nyomás 
áldatlansága alól, nem elég csak méltatlan
kodnunk s szép szavakkal keresni a felme
rült tarthatatlanságok személyi vagy tárgyi 
okozóit, —  hanem azok tüneteire sorozato
san rámutatva, — az orvoslást viribus uni- 
tis meglelni.

Hazáikban nagy átlagban, vegyük Er
délyt, avagy Dunántúlt akár a nagy magyar 
Pusztát, vagy a Felvidéket, —  a városokra 
letargikus álom nehezült. Azt a benyomást 
teszi az emberre, mint mikor egy hatalmas 
vásznat szemlélünk, amely — csendéletet 
ábrázol. Az álmatag nembánomság, a bele
törődés kétségbeejtő hangulata nehezül a 
magyar társadalomra . . Nem egy szomorú 
tapasztalattal lettem gazdagabb, mikor egy- 
egy hosszabb-rövidebb tanulmányúiról haza
tértem. Mindenütt az osztályszerinti elkülö- 
nődés és az egyénenkénti széthúzás szomorú 
tünetei! láttam. Nincsenek kapcsok, melyek 
a különböző elemeket a társadalom körében 
össze kapcsolnák. Ami a külföldön megvan, 
az hiányzik nálunk. Nincsenek modern kul- 
turegyesületeink, amelyek nemcsak apró szó
rakozásokról gondoskodnának, hanem ame
lyek a nagy kullurtevékenység egyetemes 
keretében s vele párhuzamosan a szociális 
és gazdasági nyomások lokális bajait is 
orvosolnák.

Ha mi a városok egyre nagyobb mérv
ben jelentkező mozgalmai keretében felvet- 
nők a kulturegyesületek létesítésének egy
séges és üdvös eszméjét, bizonyára nagyon 
hamar tapasztalhatnék, hogy a kulturegye- 
sület a maga sokféle, úgy társadalmi, mint 
gazdasági érdekeket szakszerű kézzel ápolt

alosztályaival sokat érhetne el minden téren; 
s az erő, melyet még küzdelembe állít a 
magyar nemzet, — nem veszne el a politika 
meddő csatáiban, hanem életet, életkedvet, 
hangulatét, derűt ébresztene miodenfelé 8 

fölszinen tartaná a veszni indult magyar 
önérzetet.

Legvégül pedig: a ma uralkodó centra
lizációt, amely az irodalmat és a művésze
teket a maga zsarnoki igájába hajtja, meg- 
szüntetnők, mert a kulturegyesületek oly 
nívós művészeti tevékenységet is kifejtené
nek, hogy csakhamar üdvös decentralizációi 
eredményeznének e téren is!

A  vizsgák.
Az iskolai esztendők végével kezdődnek 

el a vizsgák. Idők során ezek az iskolai 
vizsgák, amelyek az előbbi években a ta
nári és a tanítói kar munkájának sikeréről, 
vagy sikertelenségéről számoltak be, és rész
ben megállapítására szolgáltak a tanulók 
tudásának is, nagyon helyesen átváltoztak 
formaszerü iskolai záróünnepélyekké.

Nem lehet megállapítani az egy-két 
óráig tartó vizsgálat során sem a tanári és 
tanítói kar tanításának sikerét, sem azt, 
hogy a növendékek mit tudnak. Már maga 
az a körülmény, hogy a vizsgálat a júniusi 
meleg napokban folyik, sőt, hogy a vizsgá
kon a szülök és az érdeklődők is jelen 
vannak, úgy, hogy a tanuló felizgatott és 
semmi esetre sem olyan nyugodt, hogy tu
dását szabatosan feltárja: nagy érv azokkal 
az érvekkel szemben, amelyek az iskolai 
vizsgálatokat fenn akarják tartani. Viszont



a tanltószemélyzetet az auditórium arra sár- hét megállapítani: jó tanító jó módszerrel; ez utón̂  is hálás k ö s z ö n e t é i a 
kalja, hogy tündökölés okából jeles, nem jó tanító rossz módszerrel és rossz tanító jutalmazottak nevében az isk. igazgatósága, 
jeles tanulóktól egyaránt biztos és korrekt rossz módszerrel. A jó tanító alatt olyat — Állandó mozi. A Heinrich-féle Rá- 
feleleteket vár. Ez pedig nem megy más- ériünk, aki szorgalmas, becsvágyó, aki mé- ^czi-utcai állandó moziban a múlt héten, 
képpen, hogy a vizsgálatra hetekig tart a lyen tudja hivatását átérezni. vasárnap, A titokzatos professzor detektív
készülődés és a tanuló is tudja, mit kér- Kulturális téren Magyarország nagy lé- dráma volt a sláger színes filmfelvételekkel,
deznek tőle a vizsgán és a tanító is tudja, pésekkel halad előre. Most látni különösen Az előadás többi pontja volt: Tivoli, szines
kinek mi a dugaszban lévő legfényesebb a kedvező jeleket, amikor az uj választó- természeti felvétel; Maxi zongoraművész (bo- 
felelcte. Ez bizony szemfényvesztés és sok törvény a választójogot az írni és olvasni- hózat) s Коко, a szerecsenkirály, vígjáték 2 
irányban káros a hatása. tudáshoz is köti. Ezek a jelek a legfénye- felvonásban.

A tanügyi körökben már régen akarják sebb bizonyítékai annak, hogy az iskolák — Orvosi hir. Dr. Wolí Béla orvos, a 
az iskolai vizsgálatokat eltörölni és egysze- falai között az elmúlt évtizedek alatt fényes klinikai tanulmányi útjáról visszaérkezett és 
rüen behozni az iskolai záróünnepélyeket, sikerrel folyt a munka. Csak köszönetét le- orvosi működését ismét megkezdte, 
amelyeken a szülő teljesen kigyönyörködheti hét mondani a tanítói karnak azért, hogy — Meghívó. A Csáktornya-vidéki Gaz
magát abban, hógy kedves csemetéjének mi- ezt az országot kulturális téren idáig vitte, dakör, lolyó évi junius hó 28-án délután 2 
lyen a szellemi tehetsége. Azt hisszük, hogy Hisszük, hogy egy két évtized múlva még órakor tartja évi közgyűlését a Csáktornyái 
a tanügyi köröknek ezt a régi kívánságát tovább viszi! városház tanácstermében, melyre a tagokat
átvitték már az életbe is. Ma már sem a tisztelettől meghívja. Tomka György gazda
tanár, sem a tanító munkáját nem abból К f] [ О К  P1 F  I  1? К  köri e,nök
Ítéljük meg, hogy milyen vizsgát tesznek а Л  U U U  *  Г Л u  9 — Közgyűlés. A zalavármegyei körjegy.
növendékek, hanem az Ítélethozatalt az arra _  Kj « A fö|dmüvelésücvi m zők egyesülete jövő hó 12-én Balatonfüre-
illetékes fórumokra bízzuk. Ma már nincs . . , A T y, . den tartia mec rendes évi közgyűlését igenokUn a fa inai kir. miuiszter Hábel Kálmán rahói díjtalan aen ldI4Jd renuts évi Közgyűléséi igen
, ét tótén állatorvos gyakornokot segélydíjas állatorvos nagyfontosságú tárgysorozattal. Ez alkalom-
iskolaszékek intézménye elavult és isten- ornokká neveztp ki mai Balatonfüreden az ottani tűzoltóegye-
ments, hogy ennek tagjai fegyelmi jogokat . . EWptire ь пл ffróf úr sü,et 1020,10 házát felavatják nagy ünnep
gyakoroljanak, különösen abban a részben, Adomány. Festetics Jenő gróf ur között
amikor a tanító pedagógiai készültségéről Öméltósága a Csáktornyái Kér. Jótékony Рабата* iaUniaevninai állásra \
és iskolai lanílőmunkásságáról van szó Azt Nőegyesületnek erre az évre 80 koronát 's k o , a , ; a , l 4 e r a - A
meg határozottan torzielen é̂gnek kell minő- adományozott, amiért hálás köszönetét mond Budapesti Közlönyben a Csáktornyái m. kir.

^  •« egyesület dnöksége állam, elem, népiskolai tanítóképző intézet-
vizsgák alkalmát használja fel, hogy ebben -  Halálozás. Csepreghy Endre volt ■ megüresedett ,skolaszolga, állásra pa- 
a részben hatósági tisztjét érvényesítse. Csáktornyái áll. tanílóképző-intézeti tanárt, 'V4zal0' h‘̂ e' • koz° kta A*,ugy!

-ä m t : Е Н м к ЙЕН v S s E t í S B
kola szellemi látókörét megítélni és megálla- . .  .. .. _  . E hő ka,onai altisztek a törvény rendelkezései
pltani azt, milyen lelkiismeretességgel végzi ‘1,a'J- !t® У*' E Ьб U 'é értelmében előnyben részesülnek. A kérvé-
a leiadatát a tanító. És mivel a hfvatolt y ' nyék az áll. tanítóképző intézet igazgatósága
ellenőrzésre ezen a téren is szükség van, — KinOVOZOt. U a király, a u|ján a várnlegyei tanfelügyelőséghez ter-
okvetlenül szükséges a járási lanlelügyelői magyar .gazságugymm.ster előlerjesztésere jeszlelnek ,e, д pä|yäzat határideje augusz- 
intézmény. Nem az év végén, ünnepélyes Boda Géza szekszárdi törvényszéki jegyzőt Jtug 16_jke
keretben kell elbírálni a tanító munkádnak a Csáktornyái járásbírósághoz albirónak ne- ' ___ . . .  . „
érdemet, hanem a munka során, a rendes 'ezte k i . r ; . , , ____ • .. .
hétköznapokon, Váratlan iskolalátogatások -  Köszönetnyilvánítás. A stridóvári áll bJ „  8S“ ‘ Щ  457 1 2 з5 П У 15J9 щ.
alkalm ával, am ikor a szakem ber nem  is népiskola záró vizsgálatainál, a m elyre szó- . . . .  . . , . . . . .  . . . .  0

. . .  •* 4 j  , x u u* x , . .  x. korosztalybeli hadköteles, utóallíttatolt 2 ,kiváncsi arra, hogy a növendék mit tud, kásáihoz híven ez évben is m egjelent m él- .. Ä rp. , T
. u * 4.x j  • . i ,  x хг összesen  8 0 З. T ávol m aradt ezekből 1 0 b I.,
hanem  arra, hogy a tanítószem élyzet a tu- tóságos dunavecsei Dunay A genor H ugó g ró f - . „  . , g . . .  kor047tálvbpli hadköteles
dás forrásait hogyan nyitja meg a hallgató és leánya Fodroveci Fodróczy Albrechtné, n ’’ . . 0/r. J  . . .
részére. A tanító módszere az a bűvös esz- 20 koronát méltóztattak adni, a magyar ä , Z9 ?  . . .  . íj* , ^es <̂í?/.|
köz, amely a sikert megszerzi. Régi mondás, nyelvben legtöbb sikert felmutató növendé ЗП.е . n o eeJ '. e' j P лг a tí(, .
hogy a tanítóra nézve három fokozatot le-, kék megjulalmazására, A kegyes adományért j 3 Ldköteles" soroztait t e .A

' ' ‘ ' "I ..........  sorozáson  Tóth István nyug. tiszttartó, tak.
pántlikámat, abból kössön a nyakába selyemkan- j gosan bégetve, ezüstös csilingelőssel erősítette,, nénztári iciva -tló  Plnnlrnlf я iíiráai hálósai 
tórt... Selyem szalagon vezesse mindenkor. . .  hogy ő  is hívta azt a jó  régi anyát, de nem j k é n v .^ e é b e n  dr H uszár Pál w o lw b ir f  
És senki mást ne szeressen, csak azt, aki az én I s z ó lt . . .  Nincs is o t t . . .  Ugy-e bizony, Pisti paj- P. . , , ,  Г H uszar  ̂ .. .
pántlikámmal is el tadja vezetni. . .  De azt nagyon ! tás, nincs o tt?  Mi tu d ju k .. .!  volt jelen. A bizottság katonai elnökei Mi-
szeresse, megbecsülje, mert én is úgy a k a ro m ... apa indulatosan, kemény hangon akart kula AntaI c s - éá kir alezredes és Hazs-

Pistuka a harmadik szomszédban sírta: szólani, de Etuska nem engedte. Közel ült a gye- linszky m. kir. honvédalezredes voltak Nagy-
— Vigyetek a mamámhoz, az én beteg ma- rekhez, átvette az apa öléből; szötlanúl bubirkálta, kámzsáról; polgári ellenőrző orvos pedig

muskámhoz! becézgette s egyszer csak honnét, honnót sem, Kovácsics Ferenc dr. iárásorvos tb. tiszti
Pedig akkorra teljesen meggyógyult. . .  fényes сэерр buggyant a gyerek szeméből. Etueka ул0 »У0ч v o j»
Meghozták az uj*anyát. ölébe hajtotta arcát s olyan csendesen, mégis
— Tetszem-e Pisluka — kérdezte? annyi fájdalommal zokogott mint a vének, habe — Alapezabaly lattamOZaS. A csaktor-
— Etuska kisasszony nagyon szép, — felel reke<̂ aj^uk a sok-sok szomorú hangtól. És a nyai iparos otthon alapszabályait a ni. kir.

a gyerek. Muoi báránJ is a* °j ölébe nyújtotta belügyminister az 1914 évi 102408 szám
Apuka ölbe vette s úgy magyarázta: apr<? ceengős nyakat, rózsaszín orrocskájával а а|ац miamozla
—  Pistnka fiam, ne úgy mondd —  Etuska ^ sb  bu arcai babrálta. Beszélt hozzá az 6  sajá- *

kisasszony. Etuska nem kisasszony többet. Ezen-! *os пУ®1у^п» aztán a szülőket nézte, mintha súgott I ünoncjlltdlm&zások. A helybeli al
tul ő lesz a te jó  kis anyácskád, aki nagyon sze- volna feléjük valamit két okos szemével. sótokú iparostanonciskolában, az év végén
rét majd téged, úgy mint a régi mamuskád. . .  .^ l]í9ka 1 Fölállott. . .  Messze ment megtartott záróvizsgálat a lkalm ából az ipar-

éd0e8Cfó k°mamuk4 m ! аП14‘  "  ' " ° ndd éde^ betéddel hivta ^  ^  ‘ eal“ let <N ,Um anu S. féle alapítvány), »
Pistuka pedig, ttár 10  éves legényke volt — Gyere Muci, te szeress, ha Pistuka nem Takarékpénztár és Muraközt

még —  nem ezt mondta. Komolyan meglóbázta *9 szeret. . .  ! ía a .iré íp én ztá r  adom ányaiból szorgalm as ta-
szép szomorú Fjét s mint aki mindent tud már, ekkor kínos csend, ünnepi perc követke- nulásuk- pontos iskolalátogatásuk, s a rajz*
úgy fordult uj anyja felé: zett. Az uj asszony kockára vetett m in dent... ban és a m agyar nyelv elsajátítása körül

— Etuska kisasszony szép, de nem mondom: S a bárány néhány percig Pistit nézte, az- lamisüott előmenetelükért a következő ta-
jó mamuskám. Az én édes mamucim nincs, elvit- l^n a cukrot nyújtó kecses kezet. S hátra-hátra : nn r t . . . . „
ték a fekete kabátos bácsik ..  . Nagy gödröt ás- pillantva m egindult... lassan lé p v e .. .  cin . . . 1 nonook kaptak részben pénz, részben kooyv- 
tak . . .  —  láttam ! —  oda tették . . .  de már nincs cin • • csendült a pici csengő. Topp . . . topp . . .  ju ta lm ak at: Belső J ózsef (B első  Antal csiz- 
ott, mert én hívtam, a Muci bárányom is hívta, hallszott a Muci lépése, mikor piros szalagon ve- madia). F ilipovics b tv á n  (K ertész Lajos cuk- 
de nem s z ó l t . . .  *ette a kékszemü asszony. rász), Golik E le  (N eum ann utódai kékfestő)

A Muci bárány is fölkelt a szőnyegről s han-1 -----------------  jG logovecz  János (P rsztec Ignác lakatos)’
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Csáktornya, 1914. junius 21. MURAKÖZ 2b. asám.

Glavács Ignác (Glavács József asztalos), Go
lenko János (Golenko Iván cipész), Hóbor 
József (Oreski István kovács), Korenics Fü- 
löp (Dómján József cipész), Kávor Bálint 
(Canykó János cipész), Kaczun János (Horák 
Ódon asztalos), Lipics Ferenc (Deutsch Sa
lamon kereskedő), Labodics Mihály (Kolma- 
nics János cipész), Meszarics József (Maszt- 
nak József cipész), Megla József (Megla Antal 
fazekas), Póka Ferenc (Krall Mátyás lakatos), 
Perger János (Dőring Emil lakatos), Szobos- 
tyán János (Krall Mátyás lakatos), Tóth Pé
ter (Horváth István lakatos), Vamplin István 
(Herlics Mátyás szabó). Verhár Elek (Verhár 
József csizmadia), Wolf József (Krall Mátyás 
lakatos), Varga Flórián (Rózsa Ernő borbély), 
Zserdin József (Horváth Mihály fazekas)

— Fölmentések a fegyvergyakorlat alól.
A honvédelmi minisztériumtól a következő 
rendelet érkezett Zalavármegye alispánjához: 
Az 1913. évi október 15-éről kelt körren
deletéin kapcsán közlöm a törvényhatóság
gal, hogy a cs. és kir. hadügyminiszterrel 
egyetértőleg létrejött megállapodás értelmében 
a csapattestek (osztályok, intézetek) az utolsó 
fegyvergyakorlat alól a véderőtörvény 48 
§-a 1 . pontja hetedik bekezdése alapján való 
fölmentés kedvezményének tényleges szolgá
latban álló egyének részére való megadásá
ról az elsőfokú kiegészítési hatóságokat csak 
az illető hadköteleseknek szabadságolása ille
tőleg nemtényleges viszonyba való helyezése 
alkalmával fogják értesíteni. Ha azonban 
tartalékos vagy póttartalékos részesíttetik a 
véderőtörvény 48. §-a 1 . pontja hetedik be
kezdésének b) betűje alapján ebben a ked
vezményben, akkor az illető parancsnoksá
gok az elsőfokú kiegészítési hatóságokat a 
kedvezmény megadásáról esetről-esetre azon
nal fogják értesíteni. Fölhívom a törvényha
tóságot, hogy ezt a rendeletemet tegye meg
felelő módon közhírré és arról tudomásvétel 
és miheztartás végett a járási tisztviselőket 
értesítse.

— A cigarettázó gyerekekről. Zala megye 
a következő szabályrendeletet alkotta : 1 . §. 
Zalavármegye egész területén a 15-ik élet
évüket még be nem töltött egyéneknek do- 
hányozniok, dohányt, szivart és szivarkát 
saját céljaikra bevásárolniok, elfogaduiok, 
vagy magukkal hordaniok tilos. 2. §. Azon 
fiatalkorú, aki ezen szabályrendeletnek reá 
vonatkozó rendelkezését megszegi, hibát kö
vet el és az 1908 i 36. t.-c. 33. § értelmé
ben büntetendő, illetőleg a gyermekekkel 
szemben a 160000/1909. számú rendelet 
14. és következő szakaszai értelmében fog
nak eljárni. 3. §. A szülő, gyám, gondnok 
és családfő a Kbtk. 27. §-ában meghatáro
zott következmények terhe alatt köteles ar
ról gondoskodni, hogy 15 éven alul levő 
gyermeke, gyámoltja, gondnokoltja vagy csa
ládjának tagja az I. §-ban előírt tilalmat be
tartsa. 4 §. A rendőrhatóságok a szabály- 
rendelet betartását folyton ellenőrizni és 
közegeikkel ellenőriztetni tartoznak. E sza
bályrendelet hatálya a vármegye egész te
rületére kiterjed és jóváhagyás után a ki
hirdetés napját követő 15-ik napon lép ha
tályba.

— Madarak és fák napja. A helybeli 
tanílóképző intézet 6 oszlályú gyak. iskolája 
Grau Géza tanító vezetése alatt, egy kirán
dulás keretében, tartotta meg e hó 9 én a 
Madarak és fák napja ünnepét. A tanulók 
először Szentrókus felé vonultak ki. Innét 
a drávaszentmihályi áll elemi iskolába men
tek, hol Mendel Zsigmond áll. isk. tanító

szívesen fogadva a kis vendégeket, előttük 
tanítványaival kis vizsgálatot tartott. A gyak. 
iskola tanulói énekkel fejezték ki köszöne- 
tüket a hallottakért. A kis sereg a falun át 
nóta mellett a község nyiresébe vonult, ahol 
egy kis pihenő után az ünnepélyt tartotta 
meg az iskola Először a gyak. isk. tanító 
hívta fel figyelmüket a környezet szépségére, 
majd hazafias érzelmek felkeltése után a 
tanulókelénekelték: a >Jó honfiak, honleányok 
legyetek« kezdetű dalt. Utána a gyak. isk. 
tanító beszélt a madarak és fák hasznáról 
s Soltics Éva IV. oszt. tanuló szavalta el 
>A leesett madárka« cimü versét; ugyanazt 
el is énekelték a tanulók. Jug József IV. o. 
tan. »Szeressük a fákat« kezdetű intelmet 
mondta el. A tavaszi dal elhangzása után 
újból a gyak. iskolai tanító beszélt. Befeje
zésül a himnusz hangzott el a szép ligetben. 
Kedélyes ozsonnázás után, eprészés közben 
elértek a Zrinyikuthoz, majd rövid pihenés 
után jó hangulatban, énekszó mellett, haza
felé tartottak a kis kirándulók.

— Ki akar postás lenni ? A kereske
delmi miniszter pályázatot hirdet a posta- 
láviró és távbeszélőnél gyakornokjelölti állá
sokra. Ez állásokra csakis azok az ifjak pá
lyázhatnak, akik főiskolát, középiskolát vagy 
ezekkel egyenrangú más tanintézetet sikere
sen elvégezték, 18-ik életévüket már betöl
tötték, 25-ik életévüket azonban még meg 
nem haladták, továbbá magyar állampolgá
rok. A fölvételnél előnyben részesülnek azok, 
akik jogvégzetlséggel bírnak. Ezen föltétele
ken kivül a pályázók községi, erkölcsi bi
zonyítvánnyal feddhetlen előéletüket, köz
hatóság» orvosi bizonyítvánnyal pedig ép, 
egészséges, a posta-táviró és távbeszélő szol
gálat minden ágának (éjjeli, mozgóposta slb. 
szolgálat) elvégzésére testileg is alkalmas 
voltukat igazolni tartoznak. Továbbá azok, 
kik a fő- vagy középiskolát az 1913— 1914- 
iki tanévet megelőzőleg végezték, tartoznak 
hiteles módon azt is igazolni, hogy azóta 
hol voltak alkalmazva, illetve mivel fogla
latoskodtak. A sajátkezüleg irt és születési, 
orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal 
fölszerelt folyamodványokat a már közszol
gálatban állók pedig az illetékes főszolgabírói 
vagy polgármester utján f. évi julius 15-ig; 
ahhoz képest, hogy a pályázók hol óhajta-í 
nak alkalmazást nyerni, a budapesti, kassai, i 
kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, sop-! 
róni, temesvári, vagy a zágrábi posta- és 
táviró igazgatósághoz nyújtsák be. Ezenkívül 
f. évi julius 2 0 -ig az illető posta- és táviró 
igazgatóság vezetőjénél személyesen is je
lentkezni tartoznak oly célból, hogy gyakor
nokjelölti állásra való alkalmas voltukról 
már előzőleg meggyőződni lehessen.

— Borgazdasági tanfolyam. Borászati 
szempontból kiváló fontossággal bíró közsé
gekben működő lelkészek és néptanítók ré
szére a budafoki m. kir. pincemesteri tanfo
lyam helyiségeiben a folyó év nyarán egy, 
esetleg két hétre terjedő borkezelési tanfo
lyamot nyit a földmivelésügyi miniszter. A 
tanfolyam julius hó 13-tól 25-ig tart s ha 
a jelentkezők száma indokolttá teszi, au
gusztus 1-től augusztus 14-ig megismétlik. A 
tanfolyam célja az, hogy az ezen résztvevő 
lelkészeknek és néptanítóknak mód nyujtas- 
sék arra, hogy az okszerű borkezelésre vo
natkozó ismereteket elsajátítsák s e téren 
gyakorlati jártasságot is szerezzenek a vé- j 
gett, hogy az okszerű borkezelés terjesztése, 
érdekében a maguk részéről is közreműköd- (

jenek. A tanfolyamra csak olyan lelkészek 
és néptanítók vehetők fel, akik hegyvidéki 
községekben működnek, ahol a lakosság 
kizárólagos vagy főfontosságu kereseti for
rása a szőlőmivelés. Egy-egy tanfolyamon 
húsz hallgató vehet részt. A tanfolyamra 
felvett egyének útiköltségeik s a lakás és 
élelmezés költségeinek fedezésére az egész 
tanfolyam tartamára egyenként 70 korona 
azaz hetven korona átalányt kapnak amely 
összeget a tanfolyam utolsó napján a tan
folyam vezetője fog kifizetni. A tanfolyamra 
való felvételre pályázók egy koronás bélyeg
gel ellátott kérvényeikben kötelesek feltün
tetni életkorukat, nyelv ismeretüket, tényle
ges alkalmazásukat, a szőlő és borgazdaság 
terén esetleg kifejteti eddigi működésüket 8 

ha esetleg négyhetes szőlő és borgazdasági 
tanfolyamon résztvettek, csatolják folyamod
ványaikhoz az erről nyert bizonyítványt is. 
Az, hogy a folyamodványban a fentiekre 
vonatkozólag felsorolt adatok a valóságnak 
megfelelnek, a tanítók folyamodványain az 
illetékes kir. tanfelügyelő által igazolandó. 
Lelkészek a pályázati folyamodványaikat 
közvetlenül, a néptanítók pedig az illetékes 
kir. tanfelügyelő utján legkésőbb julius hó 
1 -ig a budafoki m. kir. pincemesteri tanfo
lyam igazgatóságához nyújtsák be.

—  A Magyar Figyelő most megjelent számá
nak élén Réz Mihály egyetemi tanár folytatja »A 
királyi ház törvényei«-ről szóló, nagy feltűnést 
keltett dolgozatát. Az nlsteri helyzetről a helyszí
néről tájékoztat Bing I. Ede »Ulster és a home- 
rule« feliratú tanulmánya. Zima Tibor a munka- 
nélküliség problémáiról vet fal igen figyelemre 
méltó eszméket. Kemény Zsigmond emlékének 
Császár Elemér adózik dolgozatával, amely »Ke
mény Zsigmond, mint regényíró« cimet viseli. A 
szépirodalmi részben Krúdy Gyulának igen poeti- 
kus novelláját, »A magányos utas estéjét« találjuk. 
A feljegyzések rovat, mint mindig, most is gazdag 
és értékes. A külfüldi szemle fejezi be a szám 
gazdag tartalmát. A Magyar Figyelő szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VI., Andrássy-ut 16. 
szám alatt van. Az előfizetési díj negyedévre 6 
korona.

— A cselédkönyvek reformja. Hosszú 
tapasztalatok után rájöttek, hogy a cseléd
hiánynak nemcsak az az oka, hogy a meg
levő és helyetkereső cselédek igen drágák, 
hanem az is, hogy a hatóságok annyi alaki
sághoz kötik a cselédkönyvek kiadását, hogy 
az is sokat elriaszt attól, hogy ők is cseléd
sorba álljanak. A belügyminisztérium illeté
kes osztályában most foglalkoznak azzal, 
hogy könnyítsenek a cselédkönyv megszer
zésének módján. Eddig ugyanis csak olyan 
egyének kaphattak cselédkönyvet, akik fel
tudták mutatni erkölcsi bizonyítványukat. A 
tervbe vett újítások szerint a jövőben olyan 
esetben is állítanak ki cselédkönyvet, mikor 
az erkölcsi bizonyítvány nincs kéznél. Ezek 
a cselédkönyvek azonban csak ideiglenesek 
lesznek és érvényük csak addig tart, mig 
az illető beszerzi a szükséges okmányokat. 
Érdekes újítás lesz az, hogy a férjes asszo
nyoknak a férj engedelme, illetve beleegye
zése nélkül is fehet adni cselédkönyvet. 
Ideiglenes cselédkönyvet adnak ki abban az 
esetben is, ha valamelyik cselédkönyv elve
szett. Ez az újítás igen üdvös lesz, mert je
lenleg ily esetben a cseléd néha hónapokig 
is volt kénytelen hely nélkül maradni, mig 
az ui könyvet megkapta, —  mert könyv 
nélkül meg nem szabad volt szolgálnia
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Juniuá.
April meseca malo deidja je opalo i 

moremo reöli, da je céli mesec suhi bil i 
nekoji su veö straho bili, da opet velika 
sufia bude, ali doSel je májúé mesec sa 
deádjom, za kojega stari gospodari tak veliju, 
da je zlata vréden. To je negdafinja istina. 
Ako zaostane majuéki déádj, borrneé néje 
moöi se dobre letine nadjati, zato svaki tak 
teöko öeka majuákoga de2 dja. Leios hvala 
Boga néje zaostal, dosta ga je bilo po célim 
orsagu, negdi i preveö.

Jesenske slabe sélve. takodjer i protu- 
létne lépő su se rezvile i popravile. Malo 
je faliuga to bila, da je céli május, prém 
od kraj meseca mrzel bil, takvo vréme рак 
je né na hasén sétvam, jerbo od mrzloga 
vremena pohrdjaviju i poéutiju. Istoga se 
vidi, как je sunce potrébuo silju.

Majuáa drugoga, tretjega i őetrtoga ve
lika zmrzlavica je bila s mrazom i ledom. 
Pomrzle su гаые kuruze rani krumpir, cu- 
kurica i grah. Tője dosta veliki kvar orsagu. 
Vekéi kvar je bil po goricah i vu sadov- 
njakih, ov kvar milljune sbije vu kurunah, 
ali itak néje tak veliki bil, как su to prve 
dane skriöali. Najvekái kvar je po goricah 
vu Pest-Pilis-Solt-Kisknn, Baranya, Zala, Vesz
prém Komárom, Gyér, Borsod i Sopron 
varmegjiji. Po ovih varmegjijah na pol tu- 
liko vina nebude zraslo, как se to odkraja 
skazalo Menjéi kvari vu svaki varmegjiji 
su bili.

Majufia mesec po apriluéki suéi, lépő 
su se popravile i rezzelenile. Paáe ga sve- 
posud dosta i paéna marha neterpi glada i 
stradanje.

Najviác hasnil deédj jesenski sétvi, 
koja je veö jako potrebuvala boéji blagos-

lov. Najlepáe vu jesenske sétve med Dunom 
i Tiszom, prék Tisze i vu Erdélju. Okolo 
nas se takodjer nepiore niáöi tu2 iti na je* 
senske sétve.

Negdi su midi se tak napovali, da 
skorom uniátiti hoöeju sve vu polju. Proli 
njim se sad samo s giítom moöi braniti, 
kojega tak treba podleöti, da domaöe slvari, 
как su kokoái, guske i race nemoreju 
donjega.

Kuruza poleg suáe je na falaté slabo 2 iőla 
к tomu pák i dosta kesno, ali májúé me
seca su se lépő popravile. Так su vrti i 
senokoée.

Vu sadovnjaki, gde je zmrzlavica né 
kvara napravila, lépa letina se kaié. Naj- 
vekéi kvar je vu orehi, mandulicaj i maru- 
licaj. To je po célim orsagu pozeblo i letos 
se malo orehov moöi nadjati.

Na polju je sad veliki posel i briga. 
Kuruze, krumpira i cukorice treba je oka- 
pati i zemlju öisto deríati od draöa. Vu 
draönati zemiji nemore kuruza rasti. Veliki 
posel je i na senokoáah. Sad se kosiju trave, 
deteljice samo posuéiti je teáko jerbo i ju
niuá mesec ima dosta deZdja tak, da nekoje 
pokoéene deteljice su se skvarile.

Domaöa Zivina se sad zelenom krmom 
hrani. Marha na dobn koéti шога biti, ako 
hoöemu, da nam doli ne dene i da vu jari 
mu ili hamu svoj posel poredo zvréavat more.

Vu goricah proti peronospori drugoö 
treba sa galicom öpricati i ako je potrébno, 
proti pepelju Zveplinim prahom posipav- 
Ijemu trse.

Na vrtu je takodjer dosta dela. Gaz- 
darica podjednoma mora kopati i pleti, ako 
hoöe, da bude vredo vrta imala. Juniuéu 
se sadi zimsko zelje.

Vu sadovnjaku snaZiti je treba drevje 
od gusenic i pazimo, da hasnovite ptiöice

niáöi vu vrtu nebantuje, jerbo su nam na 
veliki hasén.

Novo vino se ov mesec mora pretoöiti. 
Cmelci sad puéöaju, paziti treba nanje.

Növi boj na Balkanu.
Med Grcskim i Turskim orsagu opet je 

takov poloZaj, da svaki dán se moöi nadjati 
jeden növi a kervavni boj mednjimi. Opet 
oruZje bude moralo skazati, éto ima pravo. 
Kad su mir napravili medsobom, pozabili 
su za one otoke, koji pred Dardanellák 
morskim klanjcu leáiju i koji su pred bo- 
jom pod tursku vladu spadali, ali vu veliki 
zmeéariji grki su je okupérali. Turskiorsag, 
ako od mórja oseguriti hoöe svoj glavni 
váráé Konstantinapolja, nemore bez ovih 
otokov biti, jerbo nemore bez njih braniti Dar
danellák klanjca, po kojim pák lehko bi nep- 
rijatelj svojemi ladjami do Konstantinapolja 
doáel. Drugi zrok pák je to, da su grki iz 
Macedonije na hiljada mohamedana vun 
pregnali, imétka su njim zeli i как bogci 
su doéli vu turska postajaliéöa, gde su pre- 
povedali, da как strahovitne psine su mo- 
rali od grkov prenesti. Na öve glase su tur- 
öini poöeli ravno tak delati i preganjati one 
grke, koji pod turskum vladom Ziviju vu 
Mali-Azsiji. To bi bil zrok novomu boju. 
Tajni zrok pák je to : Turska ladja vu 
Englezkim viáe taborskih ladjih je zafrémala 
kője kad budu gotove, takvo jakost daju 
Turskomu orsagu na morju, proti kakvi 
jakosti grki se nebi mogli zduvati. Zavezda 
grki imaju boláu i jakáo flottu namorju, 
skojom lehko braniju otoke proti turski 
flotti, koja samo jedno vekáo i glasovitno 
ladju ima, od kője smo veö tak vnogo pi- 
sali. i to je Harnidie ladja. Ako sad turska 
vlada zavremena dobi svoje zafrémane ladje, 
moöi je misliti, da odmah nazat bude zah-

Dvostruka krajda.
Je, táj Lamplvirth, to ti je preíriganec 

na deseto sito presejani ; a pisati, to ti zna, 
da je to veö veliöanstveno !

Ne, da bi baé puno se po ékolah bil 
vuöil, a niti da bi svojim vuzkim öelom i 
poZmrkavajuöemi oömi i crvenomodrem 
plosnatem nosom bog zna как duéevno 
naobraéen izgledal, to ne, ali preírigan 
vám je preko svih mierah, a k-tomu ima 
Saku za vuhi, makar óva nestoje baé da- 
leko od njegove, как kugla, glave.

Cinjenica je do istine, da je on liepo 
mirno, spokojno, od dana do dana bogatiji a 
njegovi najbolji dnevni gosti od dana do 
dana sve siromaéniji.

Ja mu nemogu a niti neöu prifrnka- 
vati, da on mozbit vino krsti: jer bi me 
mogel za uvriedu poétenja íutiti, a к tomu 
bi mogel i prisedi, da ga pri lom krádans- 
kom öinu jóé nitko nije zatekel, to se raz

me da nije, jer on na podrumu sve luknje 
spozatekne, kad u njem ima . . . posta ; 
ali jedno mu hodu i moram reöi, da najme 
vino na njega spodobno, a ipák razlicito 
dieluje, как na njegove pivce.

Kada najme Lamplvirtovi gosti imadu 
dosta, onda Lamplvirt ima jóé premalo, to 
je razlika, . . . ako pak pivci dvostrukovide, 
onda Lamplvirt piáé dvostruko, i to je 
spodobno.

A to pak mu nemre nitko zamieriti, 
как sam veli, da öesto po jedan potez viöe 
na tablu napravi, kad je veö tamiia noö, a 
sóba puna dima, a svetiljka hoöe u duöiku 
ved ugasnuti, da mu onda po gde koj átrih 
na tablu vujde, stranom radi tmine u sobi, 
a stranom radi toga, éto se lumpi nedű 
razili. . ..

Ali Lamplvirth je strogo obziran őoviek, 
pak dók ovaj ili onaj jóé posieduje kuőicu, 
koj slog zernlje, koj falat éume i kravicu u 
ölali, toga on nehiti iz svoje kröme, dapaöe

on tablu, na kojoj stoje bezbrojni étrihi, 
milostivno obrne . . . kaj to treba svakomu, 
koj sim dohadja, znati, koliko je éoétar Ré
mén i seljak HrZid duZan ? To bi goste, 
koji ovde piju, dapaöe loöu, a neraöunaju, 
moglo prestraáili jóé predi nego je krömar 
raöuna napravil.

Lamplvirth, akoprem samo na tabli 
krédóm poteze dela, dobro zna na filer, 
koliko je koj gost iliti p iv e c  vrieden, zato 
on jóé za vriena raöun dela, a onda nepoz- 
na áale.

Je, kada Lamplvirth jedan krat veli: 
»Brate, viée némám za te na tabli prosto- 
ra !« Onda je táj »brate« zgotovil, — jedni 
vele, da je sprel, a drugi, da je dotkal, te 
je onda doöel njegovom vlastitom krivnjom 
das Zuhke nevolje, kada ce se morati pri- 
öeti privuöati na vodu piti —  ako ne da* 
paöe u vodi dokonöati !

Em. Kollay.
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tévala one otoke kője su grki tak lehko 
okupérali. Dakle to bi bil pravi zrok boju.

Lehko da ovu minutu veC opet ro2 d- 
jiju strahovitni dluki na Balkanu. Vu GrC- 
kim, как iz Athena pideju velika je uzbuna, 
jerbo turska vlada s célom moCjom se prip- 
ravlja na grCkim hataru. TurCini na cölim 
hataru vno2 ina soldata su skup potegli, 
tvrdjavice zidjeju, dance délaju i jarke ко- 
paju. Vnogo municije i 2 ivida skup sprav- 
laju. Poleg Ayivali varaSa na hiljada soldata 
le2 i, Stuke i maSinpuáke su naperili proti 
varaSu. Vu Ayivali varaSu, vu kojem 25 
hiljada grka 2 ivi, veliki je strah, jerbo sta- 
novniki neznaju, ka) se more svako minutu 
sgoditi. К tomu pák haSibuzok bande su 
prék vdrle na grCki kraj i turske stra2e su 
dalko napré porijene.

GrCka II. broja flotta, koja vu Pyracusu 
stoji i broji deset vekSih i puno menjsih 
ladjih, zapoved je dobila, da odmah mora 
vun na odprto morje iti. Kam je poslana, 
to niSCi nezna. Так misliju, da one ladje 
bude sprevadjala, koje vozile budu one grke, 
koje su iz Turskuga pregnali. Ove okolo 
Szalonike budo zvekSim brojom nastanili.

VeC su takvi telegrammi doSli, da okolo 
Ayivali varasa gróke i turske stra2 e pogra- 
bile su se i strahoviten boj se je zapoCel 
mednjimi. Vu GrCkim su straho, da turska 
soldaeija vu Ayivali varaS vdere i straho- 
vitno krvno kupelj zroCi med grki.

GrCki kormán oStro zahtéva od Turs- 
koga, da naj mir psnti tamoSnjim grkom, 
jerbo drugae presiljen bude s oru2 jem na- 
pomoC iti svojemu narodu. Vu Mali-Azsiji 
dan na dan neCimurno koleju grke, tak 
govori greki ministerprezident. Kaj je istina 
od toga, Io je né moCi popravici znati. Grk 
se tu2 i na turCina, turCin pak na grka. Sto 
bi znal, koj ima pravo.

Vu Albaniji podjednoma je veliki nemir. 
Mohamedanci sbunili su se proti vladi i 
neCeju spoznati Vilmosa za Albanskoga kra
lja, neg siino zahtévaju, da jeden mohame- 
danski herceg zadobi kraljsko kurunu, ili 
pak je nazat naj preklopiju к Turskomu' 
orsagu. Stakvom moejom vdiraju na vladu, 
da je Vilmos kralj scéiom familijom moral 
pobeöti na jednu taljansku ladju. Medjuna- 
rodske ladje su marinere i peSiCku solda- 
eiju postaié vu Durazzó, da braniju konzu
látusé. Potiam su od vlade poslaui Seregi 
preobladali bunlare i Tirana je opet korma- 
nu doSla vu ruke. Vu Ismiju su takodjer 
pretirali buntare i na kadtelj su nazat po- 
tegle albansku zastavu. Vu Tirani je glavna 
gnjezda bila buntarov, koju je sad Achmed 
bég nazat zadobil.

V tork vjutro su buntovniki svelikom 
silóm se navali na Durazzó varaS, ali как 
je naS ministerium iskreni telegram dobil, 
od svih krajov su se pretirali. Buntovniki 
ponoCi hitro su se navalili na odsvunaSnje 
s»tra2 e i tijam do varaSa su doSi. Strahovit 
no strélanje se zapoCelo, ali kad su i Stuki 
vu boj stupili, neprijatelj je pobégel. Okolo 
Durazzó vnofcina mrtvih Ie2 i, vu varaSu 
pak su svi Spitali i priv.it hi2e pune sple- 
zérci. Vilmos kralj sam je vodil svoju vojs- 
ku. Proti jutri nnnul je boj Neprijatelj je 
ostavil varaSa i na bliinje brega se potegel. 
Od braniteljov varaSa samo dva su mrtvi 
ostali. Zalostno je зато to, da je med mrt
vi Thomson hollandski ezredtS, zapovednik 
albanskih Sandarov. Thomson vjutro odu- 
Sevljeti je stel maliszore i sam je prednje 
stal. Maliszori su kre jednoga puta vujarku

leíali, ali na njegve réöi su samo malo s 
mednjih isii za Thomsonom. Ob Sesti vuri 
vjutro je Thomson plezörani doli opal, ali 
niti jeden albanec né mu je Stel napomoC iti.

Nazadnje Roelf majur i jeden englezki 
Cinovnik su zdigli plezérca i vu jeduo bli2 - 
nju hi2 u odnesli gde je za par minut vumrl. 
Kesno ponoCi buntari opet su se navalili 
na varaS, ali Stuki su je pretirali. Drugi dan 
je mir bil i pokopali su Thomsons. Mrtvo 
télo su vu kraljski palaéí deli vu raku. 
Osztrák magyarski marineri lépi vénec su 
deli na raku, na véncu su ove réöi stale : 
»Vite2 komu branitelju Albanije! « Raku 
su albanski 2 andari nesli. Vilmos kralj i 
kraljica takodjer su vénca deli na raku, 
kralj je i jedno zlato medaliju del na mrtvu 
télo. Za rakum je kralj iSel, zanjim su med- 
junarodni officiri i céla diplomacija spre
vadjala mrtvo télo. Sve vulice su sCerninom 
bile obieöene. Potiam mrtvo télo vun zemeju 
iz groba i vu domovinu odpelaju. Kralj se 
jako 2 alosti za Thomsons.

Kad je sprevod minul, od neprijatelja 
su dva parlamantairi doSli, kojim su oói 
svezali i tak su je vu kraljsku palaöu pelali 
gde sad rasprava traja mednjimi i med 
kormanom.

JuniuSa 17- ga taljanske ladje simenom 
Regina, Elena, Roma, Napoli i Vittorie Ema- 
nuele pod vodjom abruzzoi hercega vu 
Durazzo su doSle. Noord Brabant ledja ta
kodjer je zapoved dobila, da odmah vu 
Durazzo naj ide.

Vu varaSu su Spioni. V pondeljek su 
spazili, da sjedne mohamedanske hi2 e na 
branitelje slrélaju. Odmah su nahi2 u nape
rili Stuke i dofundomenta su ju zruSili. Kad 
boj henjal vu jedni mesti s nenada su po- 
öeli na maliszore strélati s med kojih je 
vnogo opalo.

Так stoji denes posel vu Albaniji. Je
den dan je mir, drugi dan opet veö grozni 
glasi léőeju pozraku. Nazadnje medjunarodski 
soldati budeju morali mir napraviti i vu 
ime Europe okupérati.

Sto dobi penziju?
Dvé leti imamo veö takvoga zakona, 

poleg kojega si magjarski poljodelavec tako 
penziju more preskrbeti, kakvo su dovezda 
samo orsaóki slu2 beniki imeli i dobili.

1912-ga leta VIII zakón govori od toga, 
da svaki poljodelavec koj je barem deset 
lét Clan od penzije dru2 tva i odnemore ili 
ga kakva nesreCa, nevolja postigne, do smrti 
penziju dobavlja. Ako pak spuni 65 lét, 
makar je i vu najbolSim zdravju i delati 
тоге, как mladi, zato svoju zaslu2 enu pen
ziju od ovoga vremena, do smrti dobavlja. 
Vu ovim polo2 aju nepita se, koliku more 
joS zaslu2iti na dan ili na leto, kad spuni 
65 lét ima pravo penziju zahtévati. Ravno 
to je lépő i hasnovito vu ovim zakonu, da 
svaki kad 65 lét mine star, na svoju sta- 
rost le2eSe 2ivlenje i poöinek si preskerbi, 
da na stare dane nemora na niöju miloSCu 
gledati i öekati i da si pod staru glavu 
mehkeSo sglavje more napraviti.

Prerazmili su po célim orsagu poljode- 
lavci ov plemeniti zakón, previdli su, da je 
to za njihovo dobro i krépest napravljeno 
i svrho toga od sveju okrajinah vnogo se 
jih je dalo vu ova dru2 tvo zapisati tak, da 
denes prék 27 jezer ölanov ima i broji s 
med onih, koji su né 2 alili na leto jedno—  
dvé korune alduvati na svoju starost.

Pokehdob pak je zakón dopustil, da 
svaki koj je predi »Országos Gazdasági Mun- 
káspénztár« —  a Clan bil, slobodno tain 
zaslu2 enim judom prék stupi vu druitvo 
penzije poljodelavcov, poleg toga jeSu veC 
takvi Clani, koji 10— 14 lét z&sludeno pen
ziju imaju i barem je stopram dvé leti, da 
su toga praviCnoga zakona napravili, itak 
je veC nekoja stotin takvih, koji su 65 lét 
postigli ili pak vu nekakvu nevolju opali i 
sad od ovoga dru2 tva do smrti se penziju 
2  vivaju.

Mogel bi tu s imenom i s conum spi- 
sati sve one, koji su tak sreőni i spametni 
bili, da su se zavremena pobrinili za svoju 
starost, ali to bi nekoji arkud spunilo, to 
pak nam je né cilj.

Da denes skorom svi su takvi, koji 
poleg etarosti vleöeju od druátva penziju, 
to je zato, jerbo malo ga takvih bilo, koji 
su pod starede dane stupili vu dru2 tvo i 
tak dovezda su jód né spnnili 65 lét. Opet 
od mlajdih puno g& takvih, koji su pred 
vremenom odnemogli svagdadnji kruh ei 
slu2 iti i sad vu miru 2 iviju od one penzije, 
koju su si zavremena preskrbeli.

Hvala Bogu nepostigne svakoga nevolja 
i nesreCa, takodjer maloga takvih poljode
lavcov, koji bi pred vremenom vu beteg 
opali, ali svaki se more s Bo2 jom pomoC- 
jom nadjati, da se starosti vu lépim zdravju 
vCeka. Va2 no je to vu ovim poslu da zna- 
mo od ovih 27 jezer Clanov, da svaki, koj 
se vöeka, jeden zadrugim dobi od dru2 tva 
na stare dane penziju, kad spuni 65 lét, 
makar ga ova dóba vu najlepdim zdravju 
najde.

Nemoremo lepdi i boldi navuk dali ná
dim poljodelavcom как to, naj se 2 uriju к 
onim 27 jezer Ciánom preklopiti, koji su 
veC se dali zapisati vu ovu drudtvu, da i 
oni, как i ovi na starost, kad vide nebudu 
mogli tak delati, dobiju penziju i osegurjeni 
budu na starost.

Svaki te2 ak, svaki poljodelavec potrodi 
negda medvremenom dvé, tri korune, koje 
nebi moral, zakaj nebi anda za svoju sta
rost tuliko alduval na letol Néje to tak 
velika svota, da jeden ili drugi nebi mogel 
bez toga pre2 iveti, i stém na etarost mirnu 
2 ivlenje si preskrbeti.

Svaka oböina ima svoju kancelariju, 
gde se svaki svrho toga more popitati i gde 
svakomu sdrage volje ov posel nadalje rez- 
tolnaCiju.

Prva р отоб  kod maráeta.
Bormed pripeti se nekakva nevolja за 

mardetom ali je onu vu dtali, na padi ili 
pak vu jármű- Gazda je prvi, koj napomoC 
mora biti vu takvim polo2 aju, drugaC se 
lehko pripeti, da marde tak doli dojde, da 
dugo vremena nebude na nikakvi hasén ili 
pak lehko i pogine, ako ga zavremena néga 
pomoCi. Zivinara neimamo odmah pri ru- 
kah, zato je dobro i hasnovito, ako gazda 
vu nekojim polo2 aju more i zna napomoC 
biti svoji 2 ivini. Spidemo nekoji takov beteg, 
koj hitro ili znenada dojde i kad odmah 
napomoC moramo biti, ako neCemo, da nam 
blago doli dojde.

Pripeti se, da se marde sbési i poleg toga 
menjde ili vekde rane dobi na télo naprimer 
vu takvim mestu gde su vekde 2 ile. Ako skim 
predi nezastavimo krv, lehko krv scuri i marde 
pogine. Na nogaj odsnutra, na glavi i na di- 
njaku su takve 2 ile, koje ako se strgaju,
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Juniuá.
April meseca malo de2 dja je opalo i 

moremo reöli, da je céli mesec suhi bil i 
nekoji su veö straho bili, da opet velika 
suSa bude, ali doSel je majuá mesec sa 
deídjom, za kojega stari gospodari tak veliju, 
da je zlata vréden. To je negdaänja istina. 
Ako zaostane majuSki dé2dj, bormeS néje 
moöi se dobre letine nadjati, zato svaki tak 
teSko öeka majuSkoga de2dja. Letos hvala 
Bogu néje zaostal, dosta ga je bilo po célim 
orsagu, negdi i preveö.

Jesenske slabe sélve. lakodjer i protu- 
létne lépő эй se rezvile i popravile. Malo 
je falinga to bila, da je céli május, prém 
od kraj meseca mrzel bil, takvo vréme рак 
je né na hasén sétvam, jerbo od mrzloga 
vremena pohrdjaviju i po2 utiju. Istoga se 

• vidi, как je sunce potrébuo silju.
MajuSa drugoga, tretjega i öetrtoga ve

lika zmrzlavica je bila s mrazom i ledom. 
Pomrzle su rane kuruze rani krumpir, cu- 
kurica i grah. To je dosta veliki kvar orsagu. 
Vekéi kvar je bil po goricah i vu sadov- 
njakih, ov kvar milljune sbije vu kurunah, 
ali itak néje tak veliki bil, как su to prve 
dane skrióali. Najvekéi kvar je po goricah 
vu Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Baranya, Zala, Vesz
prém Komárom, Győr, Borsod i Sopron 
varmegjiji. Po ovih varmegjijah na pol tu- 
liko vina nebude zraslo, как se to odk'raja 
skazalo. MenjSi к vari vu svaki varmegjiji 
su bili.

MajuSa mesec po apriluSki suSi. lépő 
su se popravile i rezzelenile. PaSe ga sve- 
posud dosta i paSna marha neterpi glada i 
stradanje.

NajviSc hasnil de2 dj jesenski sétvi, 
koja je veö jako potrebuvala bo2 ji blagos-

Dvostruka kraj da.
Je, táj Lamplvirth, to ti je prefriganec 

na deseto sito presejani ; a pisati, to ti zna, 
da je to veö veliöanstveno !

Ne, da bi baS puno se po Skolah bil 
vuöil, a niti da bi svojim vuzkim öelom i 
po2 mrkavajuöemi oömi i crvenomodrem 
plosnatem nosom bog zna как duSevno 
naobrafen izgledal, to ne, ali preírigan 
vám je preko svih mierah, a k-tomu ima 
Saku za vuhi, makar ova nestoje baS da- 
leko od njegove, как kugla, glave.

Cinjenica je do istine, da je on liepo 
mirno, spokojno, od dana do dana bogatiji a 
njegovi najbolji dnevni gosti od dana do 
dana sve siromaSniji.

Ja mu nemogu a niti neöu prifrnka- 
vati, da on mozbit vino krsti: jer bi me 
mogel za uvriedu poStenja tu2 iti, a к tomu 
bi mogel i priseöi, da ga pri lom kräöans- 
kom öinu joS nitko nije zatekel, to se raz

lov. NajlepSe vu jesenske sétve med Dunom 
i Tiszom, prék Tisze i vu Erdélju. Okolo 
пая se lakodjer nejnore niSöi tu2 iti na je
senske sétve.

Negdi su miéi se tak napovali, da 
skorom uniStiti hoöeju sve vu polju. Proli 
njim se sad samo s giftom moöi braniti, 
kojega tak treba podleöti, da domaöe stvari, 
как su kokoSi, guske i race nemoreju 
donjega.

Kuruza poleg suSe je na falaté slabo 2 iSla 
к tomu pak i dosta kesno, ali majuS me
seca su se lépő popravile. Так su vrti i 
senokoSe.

Vu sadovnjaki, gde je zmrzlavica né 
kvara napravila, lépa leiina se ka2 e. Naj- 
vekäi kvar je vu orehi, mandulicaj i maru- 
licaj. To je po célim orsagu pozeblo i letos 
se malo orehov moöi nadjati.

Na polju je sad veliki posel i briga. 
Kuruze, krumpira i cukorice treba ]e oka- 
pati i zemlju öisto der2 ati od draöa. Vu 
draönati zemiji nemore kuruza rasti. Veliki 
posel je i na senokoSah. Sad se kosiju trave, 
deteljice samo posuäiti je teSko jerbo i ju- 
niuS mesec ima dosta de2dja tak, da nekoje 
pokoSene deteljice su se skvarile.

Domaöa 2 ivina se sad zelenom krmom 
hrani. Marha na dobn koSti mora biti, ako 
hoöemu, da nam doli ne dene i da vu jari 
mu ili hamu svoj posel poredo zvrSavat more.

Vu goricah proti peronospori drugoö 
treba sa galicom Spricati i ako je potrébno, 
proti pepelju 2 veplinim prahom posipav- 
Ijemu tree.

Na vrtu je takodjer dosta dela. Gaz- 
darica podjednoma mora kopati i pleti, ako 
hoöe, da bude vredo vrta imala. JuniuSu 
se 9adi zimsko zelje.

Vu sadovnjaku sna2 iti je treba drevje 
od gusenic i pazimo, da hasnovite ptiöice

me da nije, jer on na podrumu sve luknje 
spozatekne, kad u njem ima . . . posla ; 
ali jedno mu hoöu i moram reöi, da najme 
vino na njega spodobno, a ipák razlicito 
dieluje, как na njegove pivce.

Kada najme Lamplvirtovi gosti imadu 
dosta, onda Lamplvirt ima joS premalo, to 
je razlika, . . . ako pak pivci dvoslrukovide, i 
onda Lamplvirt piSe dvostruko, i to je! 
spodobno.

A to pak mu nemre nitko zamieriti, | 
как sam veli, da öesto po jedan potez vise 
na tablu napravi, kad je veö tamna noö, а 
sóba puna dirna, a svetiljka hoöe u duSiku 
veö ugasnuti, da mu onda po gde koj strih 
na tablu vujde, stranom radi tmine u sobi, 
a stranom radi toga, Sto se lumpi neöu 
raziti. . ..

Ali Lamplvirth je strogo obziran öoviek. j 
pak dók ovaj ili onaj joS posieduje kuöicu, | 
koj slog zemlje, koj falat Sume i kravicu u ' 
Stali, toga 011 nehiti íz svoje kröme, dapaöe!

niáöi vu vrtu nebantuje, jerbo su nam na 
veliki hasén.

Novo vino se ov mesec mora pretoöiti. 
Cmelci sad puSöaju, paziti treba nanje.

Növi boj na Balkanu.
Med Grcskim i Turskim orsagu opet je 

takov polo2 aj, da svaki dán se moöi nadjati 
jeden növi a kervavni boj mednjimi. Opet 
oru2je bude moralo skazati, Sto ima pravo. 
Kad su mir napravili medsobom, pozabili 
su za one otoke, koji pred Dardanellák 
morskim klanjcu Ie2 iju i koji su pred bo- 
jom pod tursku vladu spadali, ali vu veliki 
zmeáariji grki su je okupérali. Turski orsag, 
ako od mórja oseguriti hoöe svoj glavni 
varas Konslantinapolja, nemore bez ovih 
otokov biti, jerbo nemore bez njih braniti Dar
danellák klanjca, po kojim pak lehko bi nep- 
rijatelj svojemi ladjami do Konst&ntinapolja 
doSel. Drugi zrok pak je to, da su grki iz 
Macedonije na hiljada mohamedana vun 
pregnali, imétka su njim zeli i как bogci 
su doSli vu turska postajaliSöa, gde su pre- 
povedali, da как strahovitne psine su mo- 
rali od grkov prenesti. Na öve glase su tur- 
öini poöeli ravno tak delati i preganjati one 
grke, koji pod turskum vladom 2 iviju vu 
Mali-Azsiji. To bi bil zrok novomu boju. 
Tajni zrok pak je to : Turska ladja vu 
Englezkim vise taborskih ladjih je zafrémala 
kője kad budu gotove, takvo jakost daju 
Turskomu orsagu na morju, proli kakvi 
jakosti grki se nebi mogli zduvati. Zavezda 
grki imaju bolSu i jakSo flottu namorju, 
skojom lehko braniju otoke proti turski 
flotti, koja samo jedno vekSo i glasovitno 
ladju ima, od kője smo veö tak vnogo pi- 
sali, i to je Hatnidie ladja. Ako sad turska 
vlada zavremena dobi svoje zafrémane ladje, 
moöi je misliti, da odmah nazat bude zab

on tablu, na kojoj stoje bezbrojni Strihi, 
milostivno obrne . . . kaj to treba svakomu, 
koj sim dohadja, znati, koliko je SoStar Ré
mén i seljak Hr2 iö du2 an ? To bi goste, 
koji ovde piju, dapaöe loöu, a neraöunaju, 
moglo prestraSili joS predi nego je krömar 
raöuna napravil.

Lamplvirth, akoprem samo na tabli 
krédóm poteze dela, dobro zna na filer, 
koliko je koj gost iliti pivec vrieden. zato 
on joS za vriena raöun dela, a onda nepoz- 
na Sale.

Je, kada Lamplvirth jedan krat veli: 
»Brate, vise nemarn za te na tabli prosto- 
ra!« Onda je táj »brate« zgotovil, — jedni 
vele, da je sprel, a drugi, da je dotkal, te 
je onda doSel njegovom vlastitom krivnjom 
öas 2 uhke nevolje, kada ce se morati pri- 
öeti privuöati na vodu piti —  ako ne da
paöe u vodi dokonöati!

Em. Kollay.
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tévala one otoke kője su grki tak lehko 
okupérali. Dakle to bi bil pravi zrok boju.

Lehko da ovu minutu veC opet ro2 d- 
jiju strahovitni diaki na Balkaou. Vu GrC- 
kim, как iz Athena piéeju velika je uzbuna, 
jerbo turska vlada s célom moCjom se prip- 
ravlja na grCkim hataru. TurCini na célim 
hataru vno2 ina soldata su skup potegli, 
tvrdjavice zidjeju, áance délaju i jarke ко 
paju. Vnogo municije i 2 iviáa skup sprav- 
laju. Poleg Ayivali varaáa na hiljada soldata 
le2i, Stuke i maSinpuáke su naperili proti 
varaSu. Vu Ayivali varaSu, vu kojem 25 
hiljada grka 2 i?i, veliki je strah, jerbo sta- 
novniki neznaju, kai se more svako minutu 
sgoditi. К tomu pak haSibuzok bande su 
prék vdrle na grCki kraj i turske stra2e su 
dalko napré porijene.

GrCka II. broja flotta, koja vu Pyracusu 
stoji i broji deset vekSih i puno menjSih 
ladjih, zapoved je dobila, da odmah mora 
vun na odprto morje iti. Kam je poslana, 
to niSCi nezna. Так misliju, da one ladje 
bude sprevadjala, koje vozile budu one grke, 
koje su iz Turskuga pregnali. Ove okolo 
Szalonike budo zvekSim brojom nastanili.

VeC su takvi telegrammi doSli, da okolo 
Ayivali varasa gróke i turske stra2 e pogra- 
bile su se i strahoviten boj se je zapoCel 
mednjimi. Vu GrCkim su straho, da turska 
soldaCija vu Ayivali váráé vdere i straho- 
vitno krvno kupelj zroői med grki.

GrCki kormán oStro zahtéva od Turs- 
koga, da naj mir psnti tamoSnjim grkom, 
jerbo drugaC presiljen bude s oruSjem na- 
pomoe iti svojemu narodu. Vu Mali-Azsiji 
dan na dan neCimurno koleju grke, tak 
govori grCki ministerprezident. Kaj je istina 
od toga, Io je né moCi popravici znati. Grk 
se tu2 i na turCina, turCin pak na grka. Sto 
bi znal, koj ima pravo.

Vu Albaniji podjednoma je veliki nemir. 
Mohamedanci sbunili su se proti vladi i 
neCeju spoznati Vilmosa za Albanskoga kra
lja, neg silno zahtévaju, da jeden mohame- 
danski herceg zadobi kraljsko kurunu, ili 
pak je nazat naj preklopiju к Turskomu 
orsagu. Stakvom moCjom vdiraju na vladu, 
da je Vilmos kralj scéiom familijom moral 
pobeCti na jednu taljansku ladju. Medjuna- 
rodske ladje su marinere i peSiCku solda- 
Ciju postaié vu Durazzó, da braniju konzu
látusé. Potiam su od vlade poslani Seregi 
preobladali buntare i Tirana je opet korma- 
nu doSla vu ruke. Vu Ismiju su takodjer 
pretirali buntare i na kaStelj su nazat po- 
tegle albansku zastavu. Vu Tirani je glavna 
gnjezda bila buntarov, koju je sad Achmed 
bég nazat zadobil.

V tork vjutro su buntovniki svelikom 
silóm se navali na Durazzó varas, ali как 
je naS ministerium iskreni telegram dobil, 
od svih krajov su se pretirali. Buntovniki 
ponoCi hitro su se navalili na odsvunaSnje 
5>tra«e i tijam do varaéa su doSi. Strahovit 
no strélanje se zapoCelo, ali kad su i Stuki 
vu boj slupili, neprijatelj je pobégel. Okolo 
Durazzó vnofcina rnrtvih lesi, vu varaSu 
pak su svi Spitali i privat hi2e pune sple- 
zérci. Vilmos kralj sam je vodil svoju vojs- 
ku. Proti jutri nimiil je boj Neprijatelj je 
oslavil varaSa i na bliSnje brega se potegel. 
Od braniteljov varaáa samo dva su mrtvi 
ostali. 2 alostno je samo to, da je med mrt* 
vi Thomson hollandski ezreddé, zapovednik 
albanskih Sandarov. Thomson vjutro odu- 
Sevljeli je étel maliszore i sam je prednje 
stal. Maliszori su kre jednoga puta vujarku

leíali, ali na njegve réCi su samo malo s 
mednjih isii za Thomsonom. Ob Seeti vuri 
vjutro je Thomson plezérani doli opal, ali 
niti jeden albanec né mu je Stel napomoC iti.

Nazadnje Roelt majur i jeden englezki 
Cinovnik su zdigli plezérca i vu jeduo bli2 - 
nju hi2 u odnesli gde je za par minut vumrl. 
Kesno ponoCi buntari opet su se navalili 
na varaS, ali Stuki su je pretirali. Drugi dan 
je mir bil i pokopali su Thomsons. Mrtvo 
télo su vu kraljski palaéí deli vu raku. 
Osztrák magyarski marineri lépi vénec su 
deli na raku, na véncu su ove réői stale : 
* ViteZkomu branitelju Albanije! « Raku 
su albanski Sandari nesli. Vilmos kralj i 
kraljica takodjer su vénca deli na raku, 
kralj je i jedno zlato medaliju del na mrtvu 
télo. Za rakum je kralj iSel, zanjim su med- 
junarodni officiri i céla diplomacija spre
vadjala mrtvo télo. Sve vulice su sCerninom 
bile obleCene. Potiam mrtvo télo vun zemeju 
iz groba i vu domovinu odpelaju. Kralj se 
jako 2 alosti za Thomsons.

Kad je sprevod minul, od neprijatelja 
su dva parlamantairi doSli, kojim su oCi 
svezali i tak su je vu kraljsku palaCu pelali 
gde sad rasprava traja mednjimi i med 
kormanom.

JuniuSa 17- ga taljanske ladje simenom 
Regina, Elena, Roma, Napoli i Vittorie Ema- 
nuele pod vodjom abruzzoi hercega vu 
Durazzó su doále. Noord Brabant ledja ta
kodjer je zapoved dobila, da odmah vu 
Durazzó naj ide.

Vu varaSu su Spioni. V pondeljek su 
spazili, da sjedne mohamedanske hi2 e na 
branitelje slrélaju. Odmah su nahi2 u nape
rili Stuke i dofundomenla su ju zruSili. Kad 
boj henjal vu jedni mesti s nenada su po- 
Celi na maliszore strélati s med kojih je 
vnogo opalo

Так stoji denes posel vu Albaniji. Je
den dan je mir, drugi dan opet veC grozni 
glasi léCeju pozraku. Nazadnje medjunarodski 
soldati budeju morali mir napraviti i vu 
ime Europe okupérati.

Sto dobi penziju?
Dvé leti imamo veC takvoga zakona, 

poleg kojega si magjarski poljodelavec tako 
penziju more preskrbeti, kakvo su dovezda 
samo orsaCki slu2 beniki imeli i dobili.

1912-ga leta VIII zakón govori od toga, 
da svaki poljodelavec koj je barem deset 
lét Clan od penzije dru2tva i odnemore ili 
ga kakva nesreCa, nevolja postigne, do smrti 
penziju dobavlja. Ako pak spuni 65 lét, 
makar je i vu najbolSim zdravju i delati 
more, как mladi, zato svoju zaslu2 enu pen
ziju od ovoga vremena, do smrti dobavlja. 
Vu ovim polo2 aju nepita se, koliku more 
jóé zaslu2 iti na dan ili na leto, kad spuni 
65 lét ima pravo penziju zahtévati. Ravno 
to je lépő i hasnovito vu ovim zakonu, da 
svaki kad 65 lét mine star, na svoju sta- 
rost Ie2e3e 2ivlenje i poCinek si preskerbi, 
da na stare dane nemora na nieju miloSCu 
gledati i Cekati i da si pod staru glavu 
mehkeSo sglavje more napraviti.

Prerazmili su po célim orsagu poljode- 
lavci ov plemeniti zakón, previdli su, da je 
to za njihovo dobro i krépest napravljeno 
i svrho toga od sveju okrajinah vnogo se 
jih je dalo vu ova dru2 tvo zapisati tak, da 
denes prék 27 jezer Clanov ima i broji s 
med onih, koji su né 2 alili na leto jedno—  
dvé korune alduvati na svoju starost.

Pokehdob pak je zakón dopustil, da 
svaki koj je predi »Országos Gazdasági Mun
káspénztár« —  a Clan bil, slobodno tain 
zaslu2 enim judom prék stupi vu dru2 tvo 
penzije poljodelavcov, poleg toga jesu veC 
takvi Clani, koji 10— 14 lét zaslu2eno pen
ziju imaju i barem je stopram dvé leti, da 
su toga praviCnoga zakona napravili, itak 
je veC nekoja stotin takvih, koji su 65 lét 
postigli ili pak vu nekakvu nevolju opali i 
sad od ovoga dru2 tva do smrti se penziju 
2  vivaju.

Mogel bi lu s imenom i s conum spi- 
sati sve one, koji su tak sreCni i spametni 
bili, da su se zavremena pobrinili za svoju 
starost, ali to bi nekoji arkuá spunilo, to 
pak nam je né cilj.

Da denes skorom svi su takvi, koji 
poleg starosti vleCeju od dru2tva penziju, 
to je zato, jerbo malo ga takvih bilo, koji 
su pod stareöe dane stupili vu dru2 tvo i 
tak dovezda su ioá né spanili 65 lét. Opet 
od mlajöih puno ga takvih, koji su pred 
vremenom odnemogli svagdaänji kruh ei 
slu2 iti i sad vu miru 2 iviju od one penzije, 
koju su ei zavremena preskrbeli.

Hvala Bogu nepostigne svakoga nevolja 
i nesreCa, takodjer maloga takvih poljode
lavcov, koji bi pred vremenom vu beteg 
opali, ali svaki se more s Bo2 jom pomoC- 
jom nadjati, da se starosti vu lépim zdravju 
vCeka. Va2 no je to vu ovim poslu da zna- 
mo od ovih 27 jezer Clanov, da svaki, koj 
se vCeka, jeden zadrugim dobi od dru2tva 
na stare dane penziju, kad spuni 65 lét, 
makar ga ova dóba vu najlepáim zdravju 
najde.

Nemoremo lepái i bóléi navuk dali na- 
éim poljodelavcom как to, naj se 2 uriju к 
onim 27 jezer Ciánom preklopiti, koji su 
veC se dali zapisati vu ovu dru2tvu, da i 
oni, как i ovi na starost, kad viée nebudu 
mogli tak delati, dobiju penziju i osegurjeni 
budu na starost.

Svaki te2 ak, svaki poljodelavec potrofli 
negda medvremenom dvé, tri kornne, koje 
nebi moral, zakaj nebi anda za svoju sta
rost tuliko alduval na letol Néje to tak 
velika svota, da jeden ili drugi nebi mogel 
bez toga pre2 iveti, i stém na starost mirnu 
2 ivlenje si preskrbeti.

Svaka obeina ima svoju kancelariju, 
gde se svaki svrho toga more popitati i gde 
svakomu sdrage volje ov posel nadalje réz- 
tolnaCiju.

Prva pomoö kod maráeta.
Bornieé pripeti se nekakva nevolja sa 

maréetom ali je onu vu étali, na paéi ili 
pak vu jármű. Gazda je prvi, koj napomoC 
mora biti vu takvim polo2aju, drugaC se 
lehko pripeti, da marée tak doli dojde, da 
dugó vremena nebude na nikakvi hasén ili 
pak lehko i pogine, ako ga zavremena néga 
pomoCi. Zivinara neimamo odmah pri ru- 
kah, zato je dobro i hasnovito, ako gazda 
vu nekojim polo2 aju more i zna napomoC 
biti svoji 2 ivini. Spiöemo nekoji takov beteg, 
koj hitro ili znenada dojde i kad odmah 
napomoC moramo biti, ako neCemo, da nam 
blago dőli dojde.

Pripeti se, da se marée sbési i poleg toga 
ménjéé ili vékáé rane dobi na télo naprimer 
vu takvim mestu gde su vekée 2 ile. Ako skim 
predi nezastavimo krv, lehko krv scuri i marée 
pogine. Na nogaj odsnutra, na glavi i na ái- 
njaku su takve 2 ile, koje ako se strgaju,
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marde za kratko vréme egubi krv i pogine. 
Onda je pogibeljno, ako marde tak krvi, 
da krv jednako léje iz rane, tojest odvod- 
nice 2 ile cári. Vu ovim poloZaju, ako je 
rana na nogi, prvo delo nam najbude nogu 
ober rane dobro na trdoma svezati ; zato 
je dober 2 epni rubec, Stranjga, vu2 a ili dru
gs takva stvar, tojest ka) predi pre rukah 
imamo, jerbo neimamo vnogo vremena si 
abirati, neg 2 uriti se moramo, da noga skim 
predi bude svezana. Ako krv nehiCe se vun, 
neg pomalem teCe i mudra je, onda pod 
ranom sve2 emo nogu. Ako pak je rana na 
glavi ili na dinjaku vu takvim mestu gde 
néje moCi svezati, opet zememo rubca ili 
kakvo drugo odeéu i tak dugo tedCimo na 
ranu, doklam krv prestane cureti. Va2 no je, 
da se Clovek neprestradi i ne javCe okolo 
mardeta, neg skim predi nekaj pograbi i 
sve2 e ranu, tak как smo spisali.

Pri konji se pripeti negda ako velikoga 
terha vleCeju da s nosa se krv spusti, me- 
nje ili vide krvi penaste i zub ide. Vu ovim 
polo2 aju konj tedko dide i kadlja. Kad se to 
pripeti, konja odmah rezpreCi treba, vu 
mirnu meslo postaviti i po leti od muh 
braniti ga moramo, da vu miru bude stal, 
jerbo drugaC tedko se mu zastavi krv. Ako 
pri rukah imamo pokroca, njega vu mrzlo 
vodu namoCimo i stém pokrijemo marde 
Kad se jedenput krv zastavi jód dvé tri 
vure mira treba dati i onda lépő pomalem 
marde dimo spraviti, zatem pak skim predi 
po 2 ivinara poslali.

Negda zapre2 eni konj hitro odepavi i 
to tak, da niti stati nemore na nogu. Od
mah je potrébno postali i pregledati kopite, 
ali je nö nekakva SpiCasta ili odtra stvar 
vu nogu se zapilila. Vnogiput je videti na 
putu stare i hrdjave Cavle, 2 elezo i gla2a, 
ako sad marde nato stane, mora odepaviti. 
Negda pak se kamen tak zapili med pot- 
kovu, da sfcorom niti s hamrum né moCi 
vun sbiti. Velika nemarnost je od gazde, 
ako spazi, da mu konj depavo ide, pak né 
pregledne kopite, neg ga dalje tira. Razini 
se, ako se konj na nekaj napiéi, da ovu 
stvar odmah je treba vun poteCi. Ako pak 
je preveC gliboku se nekaj zapililo. potrébno 
je marde к Zivinaru odpeljati. jerbo ako 
sami vraCimo, lehko se prpeti, da se krv 
zagifta I marde pogine.

Vu veliki vruCini negda hitro posfojiju 
konji i jeden ili drugi poCne se sim— tarn 
nikati i za malo vréme skup opadne, med- 
tem togi pak skorom nikaj ne dide i jako 
Svica. Так sgledi vun, как da nikakov 2 i- 
vot veC nebi bil vunjem. Tomu je zrok 
velika vruöina.

Prvo delo nam je vu ovim polo2 aju 
harne odmah doli zeti iz konja i mira mu 
dati da se poCiva, na glavu pak rnrzle cape 
deti i célo télo zmrzlom vodom polévati. 
Najviseput za kratko vréme marde к sebi 
dojde, ali mir mu moramo dati i on dan 
néga smeti vide zapre2 uvati. Opet lehko se 
pripeti как doli opadne, krC dobi i za ne- 
koju minulu pogine. Proti tomu se tak 
branimo, da po veliki vruCini terha ne vo- 
zimo i na dan marde videput napojimo. S 
jednom reCjom marde nigdar néje smeti 
preterditi stém menje pak po veliki vruCini.

KAJ JE NOVOGA?
— Bojal se je soldaőije. Knaw 

Rudolf dvajstijedno star dlosarski detic jako 
•e je bojal, da za solda taostane. Pogodil je

mesto sebe Vadász Elek kelnera, koj je véé 
zvrdil dtelingu i né su ga ételi zeti, da ko- 
misnoga kruha jé. Vadász kad je pod meru 
stal, doktor je odmah zakriCal : »tauglich!« 
Vadász je zatem strahoma bejdal doli, gde 
ga je véé komaj Cekal Knaw. Kad mu je 
povedal pripeCenje, Knaw je besno i zdvo- 
jeno se 2 uril pred komidiju, pred kojom je 
povedal ciganiju. Sad su i njega previzité- 
rali i on je »tauglich« bil. Zatem pak su 
obedva vu redt zaprli.

— Zagutil je tésta. Vu Nagylétényu 
svaki se norca delal iz Hassán Jakab se- 
demdesetdevet lét staroga Cloveka, kojega 
su selőani za bedaka imali. Stari Clovek 
skup je 2 ivel svojim zetom Machner Gusz- 
tijom, koj je poleg starca vnogo 2 uhkih réői 
moral pogutnuti. Stari se je smirom svaju- 
valszetom, koj se je minuéi pondeljek tak 
rezsrdil nad starcom, da ga je pograbil i 
zagutil ga je. Zeta su 2 andari prijeli i sudu 
prék dali.

— Vilmos cesar vu Konopistu.
Juniuda dvanajstoga je dodel Vilmod pruski 
cesar vu Beneschanbe odkud je s Ferenc- 
Ferdinandom na automobilu vu konopisti 
kadtelj se odpeljal. Vilmos poldrugi dan je 
Ferenc Ferdinanda gost bil i né se je mogel 
dosta preCuditi, как lépi vrt ima nad princ. 
Na kolodvoru Vilmod i Ferenc Ferdinand 
skuduvali su se, vno2 ina naroda pak je 
svelikom paradom i radostjom pozdravljalo 
visokoga gosta. Pred kolodvorom je vide 
dtukov bilo priredjeno, iz kojih su na Cast 
visokoga gosta, dvajsti jedenput strelili, sol- 
daCka banda pak je medtem toga nemdkoga 
himna igrala. Kad se je automobil vu kad- 
teljski vrt obrnul, na turen su odmah nemdku 
zastavu potegli.

— Zgoreca puca. Iz Battonye pide- 
ju : Jünger Radojan zemeljski gosponi i 
2 ena odidli su vu gorice. domaj je ostala 
sedemnajst lét stara Trezika i jedna pet lét, 
jedna pak desl lét stara pucka. Roditelji né 
su do poldana dimo dodli i puca dtela je 
malim sestricam obeda skuliati. Kak je za- 
kurila, nekak se ji je oprava vu2 gala i sest
ricam na oCigled je na vuglen /goréla. Kad 
su roditelji dimo dodli, samo zgoreCe télo 
su nadli. Bog je obCuval male риске, njim 
se je z vun straha nikaj né pri etilo.

— Umorstvo. Tamás Mihály vu Makó 
stojeCi 46 V. regimenta pedak v Cetrtek opol- 
dan pohodil je roditelje i na njihovim stanu se 
je skonCal. Kad su roditelji na posel odidli 
zel je napré revolvera i s njim se je vu 
srdce strelil. Sa tedkom ranom odmah su 
ga vu soldaCki dpital odpeljali, gde je do 
jutra vumrl.

— Obesil se je. Poleg Budimpedta vu 
Soroksaru nadli su vu jedni dtali obedenoga 
Cloveka. Samo drugi dan su pozvedili, da 
to je Vitzenberger Gabor dvajstiosem lét 
star te2 ak. Kad su ga nadli, mrtev je bil.

— Vu vodi gored inos. Stabler 
István Cetirinajst lét star bajainski dodtarski 
inod iz jednoga skladalidCa popriliki dvé kil 
vapna je vkral i to si je vu 2 epe nametal. 
Jeden Cinovnik ga je spazil i bej2 al je za 
inodom. Siromak vu veliki sili vu bli2 nju 
Sugovica potok je skoCil. Vu vodi se vapnu 
reztalilo i deCecn na nogah i po Crévi ne- 
varno speklo. Ribari su ga iz vode vun 
potegli i vu dpital spravili

— Sm rt husarov. Poleg Riga vu Ox 
küllu se ova nesreCa pripetila. Seat husarov 
prék Dina gliboke i bistre vode su ételi na

konji splavati. Vu nekakov kotel su zadli i 
svi dest se je vtopilo. Na bregu stojeCi paj- 
dadi né su njim mogli nikaj pomoCli.

— Boj sa razbo jn ik i.Iz  Krasznojarsz- 
ka pideju, da minuCi tjeden izbujcn boj je 
bil tarn med razbojniki i 2 andari. Tolvaji 
zaklali su na putu dva~mu2 karce. Zandari 
su jim za kratko vréme na trag dodli. Raz
bojniki su poCeli strélati na 2andare, 2an- 
dari takodjer na razbojnike s med kojih 
su pet doli strelili, jednoga pak su 2 ivoga 
prijeli. Vu boju su dva 2 andari nevarne 
plezére dobili.

— Dinam it. Poleg Savone je jedna 
dinamit fabrika. V Cetrtek popoldan je di
namit s nenada eksplodéral i céia fabrika 
je vu zrak odletele. Smed rudevinah su tri 
mrtve i vide rajenikov vun potegli.

— Prék A tlanti m órja. Maicon dvajsti 
lét star francuski zrakoplivec vu Nizzi se 
je vu zrak sdigel, da prék Atlanti mórja 
zleti. Ako mu sreCa poslu2 i, 250 jezer fran- 
kov nagrade dobi.

— Zaklani kanas. Hrivnyak Andrad 
losonsckoga kanasa su minuCi petek mrtvoga 
nadli na orsaCkim putu, SinjaTt mu je s brit- 
vöm bil prék prerézani. Hrivnyak je iz 
Nagydaróca pedice idei dimo i tristo korun 
je imel pri sebi, kője peneze je krvolok od- 
nesel. Zandari su odmah sumlju na cigane 
zeli. Vu nagydarocki dunai su je nadli. Ci- 
gani su kamenje poCeli hitali na 2andare, 
koji su nazadnje itak presilili célú bandu 
da se préda. Samo Kökény zvanoga cigana 
su né mogli na ruke dobiti, za kojega mis- 
liju, da je on zaklal kanasa.

— Nesreca na m ostu. Susanszki 
György szölőéki tidlar 2 enom i s decom se 
je iz séma dimo pelal. Pijani koCid je tak 
nesreCno na jeden most vozil, da su se 
kola prehitila i putniki pod veliki terh dodli. 
Deca su odmah vumria, tidlar, 2 ena i kuCid 
pak su se na smrl oranili

— Stréla. Vu Magyarovaru minuCi 
tork strahoviten viher se zdigel. Lejal je 
dézdj, curela je tuCa, stréle su pokale. Rigó 
Janodova s dvojom decom med vrati je stala 
i gledala vihra. Jedenput samo vudri stréla 
mednje i 2 ena mrtva je opala doli. Na 
veliku Cudu deca su 2 iva ostala. —  Vu 
Brüsszelu isti on dan stréla je pet osobah 
zatukla i dest hi2  vu2 gala.

— Sm rt na m uétri. Vu Szereci ob- 
Cini poleg Lemberga sad kanonéri se vu- 
Ciju vcilj strélati. Jeden kanonér, koj je na 
table pazil i nje poravnal, néje spazil sig
nals i du2 e je na mesti zaostal, как bi bil 
smel Jedna kuglja na male falaCke ga je 
sCéhala.

— Как shodi spameten c lovek
Vu Londonu se pripetilo na kolodvoru, da 
ravno onda je jeden mladi gospon dodel, 
kad je vlak se étel genut. Silno bi moral 
bil odputuvati, ali veC niti vu jedni koCiji 
neje nadel mesta. Nazadnje skoCi vu zaduju 
koCiju i s odtrim glasom zakreCina putnifce: 
»Odmah svi doli, óva koCija se vkraj bude 
odkapéila!« Putniki hitro su poskakali doli 
i on se komot hiti na jeden kanapej i Ceka 
kad bude se genni vlak. Za pet minut slupi 
vu koCiju jeden Cinovnik i zapita ga, ali je 
on rekel, da ova koCija nebude sa vlakom 
idla Na odgovor. da je on bil, Cinovnik mu 
véli, da se mu je 2elja spunila i sbilja su koCiju 
odkapCili, spametnoga putnika рак к tomu 
deset font dterlingov dlrofali.
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G abon» árak. —  C ien» Zitka.

Rákici-Hllci bile broj 18. polip Kriljtvskogi sudi. 
Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto fal.
T rzim takaj razeiepana 

suha bukóvá drva i 
W8 e5_. lapora na vagu.

E g y  r é g i , j ó  fo r g a lm ú , n a g y  v e v ő 
k ö r r e l  b ír ó  >wl_

fűszer- és ШШШМ
t r a f i k - é s  p á l i n k a m é r é s i  e n g e d é l y l y e l , 
b e t e g s é g  m i a t t  ju t á n y o s á n  e la d ó .  

S z ü k s é g e s  t ö k e  5 00 0  k o r o n a .

B ő v e b b e t  e  la p  k i a d ó h iv a t a lá b a n .

т т ш т т т т *
Balaton -Zamárdi nyaralásra két-három 

urileányt elfogad polgári Iskolai tanárnő.

Cím e lap kiadó« 
Hivatalában

N a  Z a la b e n k ő ,  p o l e g  k i s s z a b a d k a i  
z e l j e z n i c k e  á t a c io n e ,  p o l e g  o r s a c k o g a  
p u t  a  l e z e ó a

s e  b u d e  t e k u c e g  m e s e c a  2 8 -g a  d a n a  
p o s l i e  p o d n e  o b  3  ú r i  n a  l i c i t a c i j u  p r o - 
d a la  U v j e t i  s e  m o g u  p r i  o b ő i n s k u m  
b ir o v u  p o g l e d a t i .

V lastnikl

M E G N Ő S Ü L N E
29 éves vidéki bank főkönyvelője, 

»oe 2-a izraelita vallásu, 5 0 0 0  К készpénze  
van. K om oly  leveleket kérek

.ALKALOM1 poste restante :: S Z A T M Á R .

Újdonság! Paganini 
hegedű-zongora
a leg n eh ezeb b  h an g v ersen y d a ra b ok a t m ű vésziesen  játsza. 

Ú J D O N S Á G !  Mozilulajdonok! A gépész igen könnyen kezelheti a zenélő
gépet és a képekhez való darabokat választhatja. — Villamoszongorák, Orchestrionok, 
Phonola, Ducanola, 700 koronától feljebb. —  Zongorák, pianinók, harmoniumok 
olcsó áron, részletfizetésre, jótállás mellett.

Helyettesit egy egész zenekart.
Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére pénzbedobással. — Rövid idő 
alatt letörleszti önmagát.

S C H M I D T  E D E  C S Á K T O R N Y A .

64 C.° hőfokával és radioaktivitásával rheu- 

mát, iechiást, izzadmányokat, csonttöréseket

Alkalikus thermájávul hurutokat, gyomor-, 

cukor- és vesebajokat

Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket, 

alkati bajokat és érelmeszesedést

Ivó-, fürdő- és iszapkurák, 
diétás konyha, fürdőkkel
egyesített penziőrendszer.

886 *—10

Prospektust ingyen küld Lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága.

Ü ä f l y n Y .  G . 7 I 1 I  I  f i n g t  BUDAPEST, Vili, I0ZSEF-KÖRUT |6.
4 ^ 9  Щ и  ^ ^ B  В  ™  L b  ^ ^ B  U V  M o d e rn  s z á llo d a , ú jo n n a n  b e re n d e zv e , lé g fű té s , h ideg  és m e le g v íz

. . n k < k . n I I tT  At Imi 1 DCUnrC СТ1ПЛО  Xl 
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A tisztességes becsületes kereskedő ébren figyel arra, hogy ha vevője 
utólérhetetlei. hatásánál fogva közismert »ZACHKRLINT« kér, ne akasszon 
nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

Ennélfogva mindenki, aki valódi Zachrrlint akar venni, nyomat* kosán, 
ng\elmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodiék, hogv pontosan ügyeljen a 
»Zacherlin« névre.

Nyomatott FisctH Fülüp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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