
Tanítói közgyűlés.
Zala vármegye tanítótestülete e hó 25-én 

tartotta Bahiton-Füreden évi rendes közgyű
lését. Már a közgyűlést megelőző napon nagy 
számmal érkeztek megyénk tanügyi férfiai, 
kiknek elszállásolásáról Kanovics György 
szeretet házi igazgató gondoskodott. Ezen a 
napon volt az előértekezlet és az ismerke
dési estély.

A reggel 9 órakor kezdődő közgyűlést 
mise s Veni Sancte előzte meg.

A közgyűlésen jelen volt dr. Janko
viči! László gróf Zalavármegye főispánja, dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő, zala- 
mogye tanitótestületének számos tagja a 
megye minden részéből, valamint számos 
vendég. Szalay Sándor, a tantestület elnöke 
megnyitó beszédében méltatván a tanítói 
hivatást, rámutatott azokra az okokra, melyek 
a tanítói működést és a népoktatás elöhala- 
dását akadályozzák. Kartársaihoz intézett 
buzdító szavai után, meleg szavakkal üdvö
zölte vármegyénk főispánját s kir. tanfel
ügyelőjét, kik a tanítók közgyűlését meg
jelenésükkel megtisztelték. I)r. Huzsicska Kál
mán kir. tanfelügyelő, mint Zalavármegye 
népoktatásának vezére, mélyen álérzett s 
lendületes beszédében üdvözölte a főispánt 
és a megye tantestületét, majd dr. Janko- 
vich László gróf főispán beszédében bizto
sította a megye tanítóságát jóakaratáról s 
Isten áldását kérte munkáikra

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása s hitelesítése után Békefy Elek 
zala-koppányi igazgató-tanitó »A tanítók ré
szére rendezett gazdasági tanfolyamok«-ról, 
Braunéi* Alajos hodosáni áll. isk. lan.-ig. »Az 
egységes laniló-képesitésröl«, Poredus Antal 
nagy-kanizsai tanító »A szocziálizmusról és 
védegyletről« tartottak sikerüli értekezéseket, 
melyeket a jelen voltak általános tetszéssel 
fogadtak. Az elnöki és pénztárnoki jelentés, 
valamint több rendbeli folyó ügy letárgya- 
lása után a közgyűlés Lefejeztetett. A jövő! 
évi közgyűlés helyéül Tapplcza tűzetett ki.

A közgyűlés után társasebédre gyűlt 
össze a megye tanítósága, melyen dr. Jan- 
vich László gróf főispán király Ő Felségére, 
dr. Buzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő dr. 
Wlassics Gyula miniszterre, Szalay Sándor 
elnök a főispánra, Poredus Antal tőjegyző 
a kir. tanfelügyelőre, dr Jankovieb László 
gróf főispán a megye tantestületére, dr. Bu
zsicska Kálmán kir. tanfelügyelő a megye 
tantestületére s annak elnökére, Kovács 
Miklós Kanovics Györgyre s a balalon-füredi 
fogadó bizottságra, Kanovics a megye tan
testületére. Feleki tapolezai polg. isk. tanító 
dr. Sághváry fürdőbiztosra sat. mondottak 
telköszöutöket.

Zalavármegye minden részéből össze
gyűlt nagyszámú tanító megtekintette me
gyénk ezen országos hírnevű fürdőjét, annak 
nevezetességeit, a szeretetházat, sokan át- 
rándultak Tibanyra s a szomszéd íürbőbe-

lyekre s úgy a gyűlésen, valamint a kirán
dulásokon szerzett tapasztalatokkal gazda
godva tértek vissza működési helyükre, 
hogy a küszöbön levő uj tanévet meg
kezdjék.

A hitoktatás kérdése iskoláinkban.
Azok a reformtervezetek, melyeket Kó

mából a Ferenczrendiek szerzetére újabban 
rádiktáltak, alaposan fölforgatták ezt a régi 
szerzel rendet. Fiatalabb tagjai egymásután 
otthagyják a kolostorok falait s szekulári- 
záltatván. mint világi papok szolgálják az 
llr.it.

Szomoiu következményei vannak ennek 
magára a rendre nézve; de megérzi ennek 
hátrányos hatását maga a közönség is. A 
szerzel maga végelgyengülésbe esik s nem 
teljesítheti többé azt a missziót, melyet ki
vált hazafias szempontból országszerte ál
dozatkészséggel mindenkor betöltött; a tár
sadalom meg már nem látja benne maga 
előtt azt a szerzetet, mely némely plébániák
ban eddig a lelkipásztori teendőket is ellátta.

Minket csáktornyaiakat nagyon is közel
ről érdekel a Ferenczieknek a sorsa Nem
csak azért mert a városi plébániának a ve
zetése ennek a szerzetnek a kezében van, 
de legfőkép azért, mert a város összes is
koláiban a katholikus hittant eddig a rend 
tagjai látták el.

T  Á R C Z A .

Az ifjú és a lant.
Az alkonyfürtü Múzsa 

Zephyrszárnyon leszállt
Az ifjúhoz s neki 

Egy kobzot nyujta át.

S szólt: »Hord a lét-viharban, 
Rezditsd ki húrjait,

Pengesd vígan s játszd lelked 
Zajgó érzelmeit.«

— boly gás s heves küzdés közt 
Hamvad, mért élted el,

Bár Orpheusként zengjél:
Csodálnak, de éhezel.« S

S az ifjú üstökösként 
Tűnt fel Parnass ormán;

Bár sorsa mostohán folyt:
Vigaszt talál kobzán.

A l p á r y  J.

Szalmaözvegység;.
Létezhetik-e önzetlen, tartós barátság férfi s 

hasonlókorú nő között ?
Holló ! kedves olvasóm, hadd kapom csak 

meg a frakkod csücskét. Te azt hiszed, hogy va
lami unalmas dissertalióha fogok, a min ember
emlékezetet meghaladó idők óta a bölcsek és bo
londok légiója rágódott már. Szó sincs róla.

Az a föntebb idézett kérdés egy érdekes epi
zódnak a fináléja; egy kérdés, melyre a felelet — 
sajnos, de úgy van igenlő volt. Ítélj magad.

Úgy uborkaérés évadján megint megkapott a 
barangolási vágy. Ezer mértföldnyire a néha okta
lanul meggyűlök otthontól, elfeledni az élet keser
veit, a hivatás gyötrelmeit, lerázni magáról a saját 
én-jének minden darabját, nékem ez a legjobb 
kúrám.

Ott ültem a dús lombozalu platánok alatt, 
s egy kényelmes fapadról bambán, gondtalanul 
néztem a nyüzsgő tömeget, mely sétálva gyönyör
ködött a térzenében. Szerte kalandozó gondolatai
mat egy eszme, vagy egy tárgy köré akartam con- 
centrálni, de csak nem ment sehogy se. Az otthon 
maradiakat a feledés imbolygó szürke köde valami 
rémitő színtelen alakban libegtette előttem, 
midőn hátulról egy kéz érintette vállaimat.

Egy kéz, idegen földön, ismeretlen élőlények 
közt ! Hogy hogynem valami, valami rettentő 
eszmetársulás az aradi árvakassza hírhedt hősét

juttatta eszembe, kit a poroszlók nyomoznak, és 
kihez véletlenül hasonlítok.

Oh dehogy ! Az a szépen formált kezecske 
egy gyönyörű asszonykáé volt, kit én igen jól is
mertem; abból a boldog korból még, melyben az 
a két fogalom: meghalni és szeretni oly közel van
egymáshoz.

Az egymás bolondjai voltunk valamikor, 
mikor húsz évesek voltunk először.

Azóta pedig V hát azóta én is boldog család
apa lettem, ki normális időkben odahaza tanul
mányozza a férj és családfő kötelmeit, ő pedig, 
a mint későbbi gyakori találkozásunk alkalmával 
elbeszélte, egy magányosan élő existenczia, ki keze 
munkájával s régi boldogabb időkben elsajátított 
ismeretek értékesítésével küzd az élettel. A férje 
vállalkozó volt, egy speculativ szellem, ki egyszer 
valami görbe utakra tévedt, s azóta csak annyit 
tud felőle, hogy a hatóság utján elhozták néki azt 
a ruhát, melyet a VVörthi partján találtak. A bir
tokosa lehet, hogy az újvilágban folytatja a régi 
mesterségét, de akár igy van, akár nincs, neki 
nem sok oka volt a bánatra. A rossz ember kí
nozta, s még vagyonát is elprédálta.

»Megsúgta nekem a kis ujjam, hogy ön 
itt van.« Gondoltam magamban, hogy akár a kis 
ujjam, akár az idegenek lajstroma, — utóvégre 
én becsületes ember vagyok, ki tiz hónapon át 
hordom azt az igát, melyet valami bolond Hyinen 
rózsalánczának nevezett el, — ezt a pár hetet 
igen élvezetesen lehetne eltölteni, ha —



Itt van a népes községi elemi íiu- és 
leányiskola; itt az állami polgári fiú- és 
leányiskola; itt az állami tanítóképző-inté
zet gyakorló iskolájával s végül az iparos
ta noncziskola, tehát fi tanintézet.

A hittanári állás betöltése eddig is 
a legnagyobb nehézségekkel járt nálunk 
mindenkor. A város közönsége fejlődő is
kolaügye melleit a hitoktatás terén is a mo
dern színezetet kereste. A hitoktatói állás 
dotácziójára fokozatosan több-több áldozatot 
hozott csak azért, hogy ezt az állást ne 
Csáky szalmájának tekintsék, hanem hogy 
a kiválóbb erők is érdemesnek találják arra, 
hogy azt elnyerni törekedjenek.. l)e mert a 
tartományfőnökség a városnak ezt az ál
dozatkészségét kellőleg nem méltányolta, 
hanem küldött ide hitoktatóknak oly egyé
neket is, kik minden tekintetben nem voltak 
erre az állásra megfelelők; megkezdődött a 
harcz az iskolaszék és az érsekség kozott, 
mely a körül forgott, állandósittassék a hit
oktatói állás s ne tekintenék ideiglenes stá- 
cziónak; mert tapasztalatokat szerzett az is
kolaszék, hogy orvoslást addig, inig a hit
oktatásról a szerzet gondoskodik, nem talál, 
kívánta, hogy az érsek világi lelkészt küld
jön ide, ki a hittanári állást úgy lássa el. 
a hogy azt az iskolák színvonala megkívánja.

Az évekre terjedő tárgyalás nem hozta 
meg a kívánt eredményt; de legalább annyit 
elért a város, hogy a rend oly egyéneket 
disponált ide. kik helyöket tisztességesen be
töltötték s mondhatjuk, hogy 1882. óta 
olyannyira türhelők voltak az állapotok, 
hogy a városnak panaszra oka soha sem 
volt. A hitoktatók mindegyike példásan 
teljesítette kötelességeit s 5 — 6 eszten
dő előtt egyik se távozott; sőt az utóbbi 
években, mert az órák száma nagyon is 
megszaporodott, két magyar tagja is akadt 
a helybeli szerzetnek, kik a hitoktatás terhén 
megosztozkodtak

Ha ez továbbra is igy marad, a hit
oktatás kérdése a legjobb megoldást nyeri 
vala. Csakhogy a szerzetet veszteség érte. 
Ép ez a két magyar tagja hagyta a viszo
nyok kényszerűségénél fogva itten, melynek 
következtében oly kényes helyzetbe került 
a szerzet, hogy az iskolák ügyét szivén hordó

Minek Loldjani. fokijain . . . Ella nagysám a 
világ legkedvesebb fehércselédje volt, ki szándé
kosan és szünet nélkül mindig vissza emlékezte
tett azokra a boldog időkre, mikor holdsugárral 
táplálkoztunk inindaketten. Éreztem, hogy az én 
elfásult idegeimbe is visszatér az életkedv, az illú
ziók világa, melyet odahaza foszlányokra tép a 
rideg mindennapi próza.

Együtt tettünk kirándulásokat, és tettünk 
ígéreteket, melyeket beváltani nagyon bajos lelt 
volna.

És aztán egy szép holdvilágos estén, mikor 
az ember nem hiszi, hogy volna boldogtalan lény 
ezen a sáros földtekén, egy suhanez fiútól a kö
vetkező sorokat küldte:

»Kedves barátom ! »N e m . . . becsületes 
asszony vagyok; de ha az nem volnék is, ön előtt 
az óhajtók maradni, s nagyon, de nagyon fájna, 
ha azok az illúziók, melyek a múlttal kapcsolat
ban vannak, szétfoszlanának.« Ella.

Még csak egyszer voltam nála búcsú látogatá- 
son. Kérésére, hogy Írjak valamit az emlékköny
vébe, azt Írtam:

Létezhetik-e önzetlen, tartós barátság, férfi 
és hasonlókorú nő között ?

Felelet: létezhetik, ha a nő sentimentalis.

-  P. —

közönség a legnagyobb aggodalmokkal van 
eltelve, ép a hitoktatói állás betöltését ille
tőleg.

Az idei disponálások már megtörténtek, 
de a helybeli zárdának a h. plébánoson 
kívül csak egy oly tagjavan, ki magyarul 
is tud. Pedig a fi-féle tanintézetben a 
hittani órák száma 38-ra rúg, s kézzel
fogható dolog, hogy ennyi órát egy 
egyén hetenként el nem láthat. Nemcsak, 
hogy fizikuma nem engedi meg, hogy ennyit 
tanítson, de az óráknak összeállítása is lehe
tetlen, mert egyrészt az összes iskolákban 
ez esetben a hittan dominálna s a többi 
tantárgy beosztásának a hittanra való tekin
tetből kellene történnie, a mi pedig meg 
nem engedhető; másként az órák ellátása 
még ez esetben sem volna eszközölhető, 
mert a hitoktató az egymástól távoleső kü
lönböző iskolákba el nem repülhet, hogy a 
különféle osztályokban az egymásután kö
vetkező órákat betartsa.

Látható tehát, hogy nem egy, de két 
ember kell ide, a ki a hittant tanítsa.

A város maga, mely 500 Irt áldozatot 
hoz évenként a hitoktatásra, talán csak 
szintén beleszólhat egy keveset abba, hogy 
ki tanítsa gyermekeit az elemi iskolában 
vallásra, mely joga a városnak a szentszék
nek 1882. október havi leiratával tisz
tázva van.

Az, hogy a hitoktatás egyes osztályok
ban horvát nyelven történjék, ki van zárva. 
A Csáktornyái elemi iskolában 1809. óta ki
zárólag magyarul tanítanak s mert magyar 
a tanítás nyelve, nem engedhető meg, hogy 
csak egy tantárgy is. bármily szorult hely
zetben legyen is a zárda, idegen nyelven 
tanittassék.

Ha pedig a szerzel kél magyarul tudó 
katekétát nem adhat, lássa el csak az elemi is
kolát. a gondnokságok meg forduljanak a ma
gyar kormányhozs kérelmezzék egy állami hit
tanári állásnak a szervezéséi.

Ha az idén nem teszszük ezt, tennünk 
kell jövőre vagy néhány év múlva, ha 
a szerzetem lesz abban a helyzetben, 
hogy a plébánia terheit is végezze, meg a 
hittani órákat is ellássa.

Könnyítve lesz ezzel a szerzeten, mely
től lehetetlenséget követelünk, ha a hittan 
tanítását ezentúl is csak tőlük várnánk; 
másfelől meg véglegesen rendezzük az álla
potot egy oly tantárgyra nézve, mely nem 
az utolsó helyet foglalja el az iskolában, s 
melynek megfelelő ellátása erkölcsvallási 
szempontból nagyon is kívánatos.

A szőlők trágyázása.
A szőlőtőke mint minden más növény 

a talajból egy bizonyos mennyiségű tápanya
got vesz fel, melyek a levegőből felvett 
anyagokkal egyetemben az egyes szervek 
felépítésére felhaszuáltatnak. A mondottakból 
kitűnik az, hogy ha azt akarjuk, miszerint 
talajunk kellő erőben megmaradjon, vagy 
más szóval szőlőnk termésthozó képessége 
állandó maradjon, kell hogy a talajnak vissza
pótoljuk mindazon anyagokat, a melyeket a 
a szőlőtőke abból elvont.

A szőlőtőke évente ismétlődő ápolása 
alkalmával különféle szervek vétetnek el a 
növénytől és anélkül, hogy az ezen szer
vekben foglalt oldható ásványi tápanyagok 
a talajnak vissza adatnának, a szőlőből el

távolíttatnak. Ilyenek mindenekelőtt a zöld
hajtások. melyek megróviditletnek. illetőleg 
kitöretnek, a visszavágás alkalmával kapóit 
egyéves hajtások, azonkívül számításunk 
keretébe vonható a termés és esetleg a 
visszavágás alkalmával kiszivárgó könnyek. 
Mindazon felemlitelt szervek és anyagok ki
váló mennyiségben tartalmaznak káliumot, 
íoszforsavat és nitrogén vegyületeket és ok
szerű borgazdaságnál okvetlenül szükséges
nek mutatkozik oly trágyaféléket alkalmazni, 
melyek mindazon anyagokat tartalmazzák.

Habár a szőlőtőke nagyobb mennyiségű 
nitrogén vegyületeket felhasznál, mégsem 
czélszerü nagyobb mennyiségű nitrogént tar
talmazó trágyaféléket telhasználni. A nitro
gén ebben az esetben nemcsak a termés 
minőségére gyakorol káros befolyást, hanem 
magára a növényre nézve annyiban mutat
kozik káros hatásúnak, hogy a nyári hajtá
sok növekedése túl buja lesz, a fája nem 
érik be tökéletesen és a tél hidege jelenté
kenyebb kárt okozhat. Kell tehát, hogy a 
káli és foszforsav vegyületeknek szenteljünk 
nagyobb figyelmet. Hogy a trágya a talaj 
fizikai tulajdonságaira is befolyással bir és 
ez okból is használtatik, ezt alig szükséges 
külön felemlíteni.

Nézzük már most az egyes trágyafélé
ket különös tekintettel a szőlőkre:

Mindenekelőtt felemlíthető a marha
trágya, ez egy teljes trágya, a mely az összes 
fontos növényi tápanyagokat oldható és 
könnyen felvehető alakban tartalmazza és 
részint ezen okból, részint pedig mivel a 
legtöbb esetben könnyen megszerezhető, hasz
náltaiig Marhatrágya mellett lótrágyát is 
használhatunk, ennek használatánál azon
ban bizonyos elő vigyázat szükséges, mivel 
a lótrágya közvetlenül a töke gyökere mellé 
hozza, könnyen káros hatást idézhet elő.

Hogy minő állapotban használtassák a 
trágya a szőlőben, az függ elsősorban a talaj 
minőségétől, továbbá a szállítási költségektől 
is. Nehéz talaj kevésbé elkorhadt trágyát 
igényel, inig könnyű talajt tekintetbe véve 
tulajdonságait, jobban elkorhadt trágyával 
kell megjavítani.

A felhasználándó trágya minősége több 
körülménytől függ; elsősorban a talaj minő
ségétől és a sző I ö faj tó I. Gazdag lápanyag 
tartalmú talaj, mely ezenkívül könnyen el- 
málló káli és foszfors.tvdus kőzetrészecskéket 
tartalmaz, kevesebb trágyát igényel mint egy 
olyan talaj, a mely az emlitettel ellenkező 
tulajdonságokkal bir.

Mindezekből kitűnik, hogy a szőlők meg- 
trágyázására mindeneseire érvényes előírá
sok nem adhatók, csak megemlíthető, hogy 
hektáronkint 3 évre számítva 4 — 500 méter
mázsa közepesen elkorhadt trágya jóközepes 
trágyázásnak tekinthető.

Hogy mikor trágyázzuk a szőlőt, ez 
attól függ, mennyire vagyunk egyéb mun
káinkkal és minők az éghajlati viszonyok. 
Délen a trágyázás télen történhetik, nálunk 
ellenben vagy a korai tavaszt vagy az őszt 
választjuk. A trágya a kitakarása a szőlőben 
különös nehézségekbe ütközik és ez az oka 
annak, hogy ritkábban de erősebben trágyá
zunk. Egészen könnyű talajokban a szétterí
tett trágyát ásóval takarjuk alá. vagy be
kapáljuk. ott ellenben hol a talaj nehezebb, 
vagy minden töke körül egy gödröt ásunk, 
vagy pedig a sorok között árkot készítünk, 
melybe a trágyát rakjuk. Ügyelnünk kell 
azonban arra, hogy a trágyát ne nagyon 
sekélyen sem pedig túlságos mélyen alá



nem takarjuk. Első esetben nagyon elősegíti í 
a gyomnövények kifejlődését, utóbbi esetben 
pedig a növény-tápanyagok legnagyobb része 
az altalajba mosatik és igy veszendőbe megy.!

A trágyalé miután folyékony, halmaz- 
állapotú, épen ezen tulajdonsága miatt ba
josan szállítható és ezért legczélszerübb com- 
postrakás megöntözésére felhasználni.

A szőlőben felhasználható trágyafélék 
között még megemlíthetők a műtrágyák. A 
bortermelő képes ezeknek segélyével a trá
gyájából esetleg hiányzó egyik-másik alkat
részt kellőkép pótolni, azonkívül a műtrá
gyák azon előnnyel bírnak még, hogy könnyen 
oldhatók és könnyen szállíthatók és alátaka- 
rásuk egyáltalában nincsen nehézségekkel 
egybekötve. Ezekről különben majd más al
kalommal mondunk el egyetmást.

K Ü  LÖ N  F É  L É K .

—  Szt. István napja. Az első magyar 
király emlékét városunk is megünnepelte a 
szokásos módon. A középületeken nemzeti 
zászlók lobogtak, a város intelligentiája pedig 
nagy számmal gyűlt össze a 11 órai misén, 
melyen Varga Wolfgang, az újonnan kine
vezett hittanár ecsetelte a szent király hal
hatatlan érdemeit.

—  Személyi hir. Festetics Jenő gr. Ö 
Méltósága f. hó 24-én a délutáni gyorsvo
nattal Bécs felöl megérkezett s azonnal zala- 
ujvári kastélyába hajtatott.

Ö Felsége a király születésenapját 
Alsó-Domborun is megünnepelték. Az ünne
pélyes nagy misén melyet Czimmermann 
plébános mondott, Hajdinyák Vincze és Hor
váth István kispapok segédkeztek, melyen 
valláskülömbség nélkül az összes intelligentia 
és a tűzoltóság zenekarával jelen volt. F. hó 
20-án Szt.-István királykor szintén ilyen ün
nepnek volt színhelye Alsó-Domboru. —  
Rotorban f. hó 18-án a király születése nap
ján szintén ünnepi mise volt. Itt a »Gott 
erhaltet« horvátul énekelték.

—  Eljegyzés. Moharics Alajos Csáktor
nyái születésű m. á. v. hivatalnok eljegyezte 
Zágrábban f. hó 20-án Schneiberg János m. 
á. v. főkalauz kedves leányát Gizella kis
asszonyt.

—  Kántortanitó választás. A f. hó 22-én 
Cserencsóczon megejtett kántorválasztás al
kalmával Szép János turniscsei tanító, a 
helybeli tanitó-képző volt növendéke válasz
tatott meg.

—  Egyházi kinevezés. Habus József fel
szentelt fiatal pap Szoboticzára káplánná 
neveztetett ki.

—  Halálozás. Bölcs Sándor perlaki szol
gaiéiról súlyos csapás érte, a mennyiben 
anyósa Geisleger Istvánná 74 éves korában 
végelgyengülésben Keszthelyen meghalt. Nyu
godjék békével!

—  Eljegyzés. Neumann Vilmos bérkocsi
tulajdonos fia Ede jegyet váltott Goldschmied
n.-kőrósi kereskedő leányával, Julcsa kisasz- 
szonynyai.

—  Kirendelés. Jurinecz Ferencz dráva- 
vásárhelyi káplán helyettes plébánossá Vizi- 
Szent-Györgyre rendeltetett ki. A kirendelés 
alapjául az szolgál, hogy Jurák Zvonimir, 
ki a m. kir. kúria által 8 havi börtönbün
tetésre lett elitélve a szószékről való izga
tás miatt f. hó 23-án elutazott, hogy bün
tetését a szegedi csillagbörtönben leülje.

—  Névmagyarosítás. Kohn Károly alsó- 
domborui lakos családi nevét belügyminisz
teri engedélylyel Szecsőre magyarosította.

—  Orvos választás. Halálozás folytán 
üresedésben levő alsó-domborui községi or
vosi állás f. hó 25-én választás utján töl
tetett be A kandidált két orvos közül Fodor 
Gyula Bál dr. nyug. ezredorvos választatott 
meg egyhangúlag Fuchs Mór dr. ellenében, 
ki eddig mint helyettes működött Alsó- 
Domborun.

—  Értesítés. A Csáktornyái m. kir. áll. 
polg. fiú- és leányiskolában a tanulók f. é. 
szeptember 1— 4 napjaiban, az uj polg. is
kolai épület igazgatói irodájában 8 — 12 óráig 
vétetnek fel; ugyanezen napok délutánjain 
tartatnak a felvételi és javító vizsgálatok is. 
A behatásra a tanulók szüleik vagy azok 
helyettesei kíséretében lartoznak megjelenni. 
A polg. iskola első osztályába szabálysze
rűen csak oly lanuló vétetik fel: a.) Ki leg
alább 9. évét, a leányiskolába 10. évét be
töltötte. b.) Kinek az elemi iskola negyedik 
osztályáról elegendő jártassága van és ezt 
vagy bizonyitványnyal vagy pedig felvételi 
vizsga alapján igazolja. A beírásnál bemuta- 
tandók a következő hiteles okmányok: 1. A 
tanuló keresztelő levele, illetőleg születési 
bizonyítványa. 2. Elemi vagy más fokozatú 
iskolai bizonyítványa. 3. Ha 12-ik életévét 
még be nem töltötte, ujraoltási bizonyítványa 
is bemutatandó. Az egész évi tandíj és be
hatási dij 5 frt 15 kr. A tandíj a beiratás 
napján fizetendő. Megengedtetik, hogy a tan
díj fele része a beiratás napján, fele része 
pedig jánuár hó első napjaiban fizettessék. 
Szeptember 5-én Veni sancte, reggel 8 óra
kor és ennek befejezésével a tanév meg
nyitása és az iskolai törvények kihirdetése. 
A beiratási napok pontos betartását a. t. ez. 
szülőknek annyival is inkább figyelmébe 
ajánlom, mert a később jelentkezők, a kése
delem okát hitelesen igazoló bizonyítvány 
alapján, tanfelügyelői engedély mellett vehe
tők fel. —  Csáktornyán, 1898. évi aug. J8-án. 
P á l y a  M i h á l y  igazgató.

A Csáktornyái áll. tanitó-képezdében 
sz°pt. 5-én tartatnak a javító és felvételi 
vizsgálatok, 6-án lesz a behívott növendé
kek jelentkezése, 7-én a tanév megnyitása 
s az előadások megkezdése. Felvétetett a 
több mint 100 pályázó közül összesen 82 nö
vendék; még pedig az első évfolyamba 30, 
a másodikba 22, a harmadikba 15, a negye
dikbe 15.

—  Nyári mulatság. »A Csáktornyái ke
reskedő ifjak önképző egylete« 1898. évi 
aug. hó 28-án, vasárnap, a »fehér galarnb«- 
hoz ez. vendéglő kertihelyiségében nyári mu
latságot rendez. Belépti dij személyenkint 
30 kr. Kezdete d. u. 5 órakor. A tiszta jö 
vedelem az egylet könyvtárának gyarapítá
sára fordittatik.

A vármegye törvényhatósági bizott
ságának 1897. évi deczember hó 13-án. 
s folytatva tartott rendes közgyűlésében 
31838/1148. jk. szám alatt hozott és a ntn. 
m. kir. belügyminiszter urnák folyó évi má
jus hó 18-án kelt 52018. számú rendeleté
vel jóváhagyott határozatához képest a tör
vényhatósági őszi rendes közgyűlés f o l y ó  
é v i  s z e p t e m b e r  h ó  12-én fog meg
tartatni, melynek egyik tüzetes tárgyát a vár
megyei tiszti fizetések rendezése tárgyában 
kiküldött bizottság javaslata és az ennek 
értelmében igénybe veendő törvényhatósági 
pótadó kivetése feletti intézkedés képezendi. 
Miről a törvényhatósági bizottság tagjai azzal 
értesittetnek, hogy a közgyűlésen felveendő 
egyéb tárgyak sorozata külön fog kiadatni. 
Zala-Egerszegen, 1898. évi aug. hó 23-án. 
Dr. J a n k o v i c h  László gróf, sk., Zala- 
vármegye főispánja.

— Szerencsétlenség. Bácsinger György 
dráva-vásárhelyi lakos, ki a helybeli vasúti 
raktárnál van alkalmazva, midőn egy ládát 
segített a vasuli kocsiba tolni oly szeren
csétlenül járt, hogy a jobb kezén levő kö
zépső ujjai szuródást szenvedtek. A meg
sérült munkást Wolf Béla dr. vasúti orvos 
azonnal gyókezelés alá vette.

—  Vízbe fűlt. Folyó hó 20-án Csmrlecz 
István 15 éves szabó segéd fürdés közben 
a Drávába fűlt. Tetemeit Gotalov községnél 
fogták ki. Eféle szerencsétlenségek évenkint 
gyakoriak a Dráva melletti községek lakóinál, 
kik gyermekeiket minden felügyelet nélkül, 
magukra hagyva engedik fürödni.

Közlemény.
Utóbbi időben közkedveltségnek örvendenek 

a magánvállalatok által előállított képes leve
lező lapok.

Ezen levelező-lapok szállítása postai szem
pontból kifogás alá nem esnék, ha az illető nyom
dák nem vették volna fel azt a szokást, hogy 
azokat czimlapjaikon »Levelező-lap« feliraton kívül 
még »Magy. kir. posta* felirattal, sőt néha a ma
gyar czimer lenyomatával is ellátják, ami a leve
lező-lapoknak azt a jelleget adja, mintha azokat 
a m. kir. posta bocsátotta volna forgalomba.

Eltekintve attól hogy a jelzett képes leve
lező-lapok élezés és gyakran a jobb Ízlést sértő 
rajzaikkal, ha azok a posta hivatalos kiadmá
nyainak tekintetnek, a posta intézetet mint állami 
intézményt nem méltó színben tüntethetnék fel, a 
posla ép úgy mint bármily kereskedő nem enged
heti ineg, hogy az ő ezégérét a »m. kir. posta« 
feliratot idegenek használják; a magyar cziiner 
használata pedig epen törvénybe is ütközik.

A most széliében használt képes levelező
lapok magán ipari termékek, s mint ilyenek a 
fennálló postai szabályok értelmében »Levelezőlap« 
feliraton kívül egyéb felírást tehát sem »magy. 
kir. posta« jelzést sem a magyar czimer lenyoma
tát nem viselhetik, mert ellenkező esetben a le
velező-lapokra érvényes díjkedvezményben nem 
részesülnek s a nemzetközi postaegyezmény értel
mében szabályellenes kiállításuk miatt zárt leve
leknek tekintetnek, s mint ilyenek dijaztatnak.

Ez nem különleges magyar szabály, hanem 
a nemzetközi postaszerződés pontoznia, mely a 
külföldön is érvényben van.

Felhívom tehát (jgyeimét azon nyomdáknak, 
a melyek ily képes levelezőlapok ellőállitásával 
foglalkoznak, hogy levelező-lapjaikat »magy. kir. 
posta« vagy más felirat, czimer stb. mellőzésével 
tisztán a szükséges »Levelező-lap« felirattal nyo
massák.

Nehogy azonban a már forgalomba bocsátott 
ily levelezőlapok ezen szabály által használhatat
lanokká váljanak, azok kik magán ipar által elő
állított levelező-lapokat használnak, a czimlapról 

[a »Levelező-lap* feliraton kívül minden más fel- 
I  írást vagy czimert erős tollvonással, vagy más al
kalmas módon távolitsanak el s tegyenek olvas
hatatlanná.

Megjegyzem ebből az alkalomból, hogy a 
I magyar korona területén postára adott levelező- 
, lapoknak magyar nyelven »Levelezőlap« feliratot 
kell viselniük, a »Correspondenzkarte« avagy más 
nyelvű hasonló feliratok nincsenek megengedve. 
Horvátországban mindazonáltal a »Levelezőlap« 
felirat mellett ott legyen e szó horvát fordításban 
is. Megjegyzendő az is, hogy illem vagy becsület
sértő avagy büntetendő cselekményt involváló ké
pet, ábrát vagy közleményt tartalmazó levelező
lapot a posta egyáltalán nem szállít. Ezek figye
lembe vétele mellett a képes levelező-lapok ter
jesztése a magyar posta részéről semmiféle aka
dályba nem ütközik.

Budapest, 1898. augusztus 3-án.
A hivatalos másolat hiteléül:

T ó th .

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

M ARGITAI JÓZSEF ZRÍNYI KAROLY .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XY. teöaj. Yu Čakovcu, 1898. 28-ga augustuša

Sve poSiljke se tičuč zadržnja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izda te lje tvo :
K nji žara Fi schel  Filipova 
kam se predplate i obznme 

poSiljaju.

M E D J I M U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k o  n e d e l j u .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 jrl 
Na pol lela . . . .  2 IVi 
Na cet vert leta . . .  1

Pojedini broj: koStaju lo k,.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke ŠparKasse«, »Medjiniurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. tl.

Naravopis.
Svét.

Svét koj je velik i Širok, visok i ljép, 
je neizmerna palača božja. Bog je stvoril, 
Bog uzderžava celi svét. i vse, kaj je vu 
njem. Velik li je i vsemože n kralj, gospod in 
Bog, ar po célom svétu kraljuje !

Zemlja na kojoj živimo, doista je  veliko 
Ičlo, ali ipak je samo jako maleni, neznaten 
dél céloga svéta. Izvan naše zemlje još su 
nebrojna druga telesa, i lo vnogo vekša od 
célé zemlje.

Po danu vidimo sunce, koje našoj 
zemlji več od postanka svoga jednakom 
močjom daje svoju svetlost i blagotvornu 
toplinu.

Yru bistroj i vedroj noči vidim i svétiti 
nebrojne zvézde na modlom svodu nebeskom, 
a medju njimi vrh naših glavah je mesec, 
koji svojim blédomilim svetlom razperšuje 
neprijaznu nocnu tminu (kmicu). Čini nam 
se, da je sunce med vsimi zvézdami naj- 
vekše télo, pak ipak su od njega vnoge one 
na oko male zvézdice vnogo vekše. Za sun- 
cem rekel bi Covék, da je mesec naj vekše 
télo nebeško; pak ipak je mesec menjši i 
od iste naše zemlje. Kaj pako mesec vidimo 
vekši od drugih zvčzdah. zrok je to. kaj je 
on našoj zemlji najbližeši. Mesec nejma

svoje lastovite svétlosti, več ju, kak i toplinu 
svoju, dobiva od sunca.

Ima još na nebu i drugih svétlih téle- 
sah, koja neirnaju lastovite svoje svetlosti, 
več od sunca dobi vaju nekoj dél svetlosti 
i topline svoje, ter se urednim tečajem i 
stanovitom hitrinoin kretju okolo sunca; i 
zato ova telesa zovu se pomične zvézde ili 
planete.

Druge su opet zvézde, koje imaju svoju 
v lastita svetlost, kak i sunce naše, i ostaju 
navék na jednorn mestu, i s loge se zoveju 
nepomične zvézde. Ove nepomične zvézde 
vnogo su vekše, nego cela zemlja naša, i 
vide nam se samo kakti male svčtle pik- 
njice zato, ar su od nas neizmérno daleko. 
Koliko je takvih nepomičnih zvezdah, toliko 
jesuncah na neizmérnom prostoru nebeskoga 
svoda! Ovakova sunca imaju večkrat i svoje 
planete (okolo sebe verteče se zvézde), koje 
se vu vsake fele vekših ili menjših kruzih, 
i vekšom ili menjšom hitrinom okolo njih 
uredno kreču. Okolo nekih planetah opet se 
vrte druga menjša télesa nebeška, i zovu 
se planete drugoga reda. Ove se zajedno sa 
svojimi planetarni pervog reda vu mednih 
kruzih i stanovitom hitrinom giblju okolo 
svojega sunca, od ko joga dobi vaju i s vél losi 
i toplinu. Naša zemlja ima tulikajše takovu 
planetu drugoga reda. naj mre mésec

Zvun ovili nepomičnih i pomičnih zvčz
dah vidimo kadkad i lakva télesa na nebu. 
koj im je glava zvézda, a za sobom imaju 
kakti rep od svojih dugačkih svčtlih zrakah, 
od kuea se i zoveju repatice ili repate zvezde, 
ili komete. Ovo se nekreču kakti planete vu 
okruglih. nego vu dugoljastih kruzih okolo 
sunca, i zato ib več* onda vidimo, kad nam 
se iz daleka približuju. Nekoj im od njih 
treba vnogo godinah, a nekojim i stolečah, 
dok na nebeskom svodu svoj put doveršiju 
okolo svoga sunca. i dok se opet približe 
našoj zemlji.

Negda vu staro doba ljudi su mislili, 
da su ove repatice znamenje dojdučih ne- 
voljah; da prorokuju vojsku. gladuvanje. 
kugu itd.; nisu bo ib poznavali, ar se rčdko 
kada vide; nu mi moramo znati, da ove, 
kak i vse ostale zvézde na nebu. navčščaju 
samo divnu mogučnost i veličanstvo Boga. 
koji neizgovornom dobrotom. mudrostjom i 
vsemogučnostjorn kraljuje vu ovoj neizmer- 
noj palači, l.j. vu širokom prostranom svétu. 
A vse ove zvezde gori na inodrorn svodu 
nebeskom, i naša zemlja skupa jesu, i zoveju 
se: s v ét.

Nije moguče pogledati na ove stvor- 
jenje. prež da se nečudimo nad velikočom i 
Ijopotom ove neizmérne sgrade, koja se zove 
svél. Kako zmožen i muder i dober mora

Z A B A V A

Tko je osel ?
K niekomu glasovitomu liečniku očnih 

bolestih, dojde jednoč nieka gospa, za da 
si dade svoje oči pregledati, pošto več od 
duljeg vriemena mnogo sla bije vidi, nego li 
je prije vidla. Ona se je lužila, da ju je 
več njezini domači liečnik vračil, ali joj je 
zato ipak vid danomice slabiji. Bilo je viditi, 
da je gospoja otmiene familije i bogata. 
Kad joj je liečnik oči pregled.il. stepel je 
glavom i rekel, da če vračenje niešto duže 
vriemena trajati, jer se je bojati, da nenas- 
tupi »Amaurosis« (podpuno osliepljenje). 
Ponajprije, da joj mora savietovati, da bo- 
lestnica, koja mu je povedala, da vani na 
ladanju, daleko od varoša stanuje, da se u 
varašu negde nastani, jer je potrebno, da 
če ju on više krat pregledati, jer samo na 
taj način i po vrlo marljivom vračenju moči 
če sliepoti izbeči.

Gospa si je anda vzela u varašu liepi 
i elegantni stan, jer lo joj je  njezino nogat- 
stvo dopuščalo, a glasovih očni liečnik ju 
je  svaki dan pohadjal i marljivo ordiniral 
ovo i ono.

Prošli su tjedni, a prošli su i mieseci, 
ali oči su uviek ostale, kakove su i prije 
bile, niti gorje, niti bolje tak, da je  gospa več u

sebi mislila, da ta bolest niti nije lak pogi- 
beljna, kak je ona to se bojala. več da je taj 
slabiji vid valjda posliedica godinah. kak je 
to pri svakem sta rijem čovieku. Ona je lo 
doduše samo u sebi mislila, a proli doklom 
nije svoju sumnju nikada izrekla. Doktor 
je svaki dan ju pohadjal te ju je balrivel, 
da če več hiti bolje.

Beležnica niedjulim dojde na jedan 
krat na čudnovatu misel, koju na skoro i 
izvede, jer se je hotela osvedočiti, jeli pak 
je to sve onak istina, kak joj to doktor 
poveda.

Ona si jednoč nabavi siromašku stani 
odieču, metne na glava omašnu starinski! 
kapu, vzorne pod pazduhu jedmi stani am- 
brelu, a u ruku rogožar, da je izglodala 
kak ona prava stara filarka, te se jednog 
dana po deždjevnom vriemenu odputi k 
svomu liečniku. Ona je  u toj čudnovatoj 
opravi, bila tak preobražena, da ju uiti za
ljubljeno oko njezinoga dragoga nebi bilo 
moguče prepoznati.

Ovak sada dojde u stan glasovilog dok
tora i slupi pred njega.

»No draga mamica, kaj mi povéste?« 
— zapita ju liečnik.

»Jaj, jaj, gospon doktor« odgovori 
ona —  »imam vrlo zločeste oči —  jaj nez
nani, kaj bu sloga!«

»No, no«, —  odgovori doktor »neka 
mi pokažu«. Stim ju liepo prime, dopela 
do obluka h* joj pogleda jedno i drugo oko, 
bez da bi ju l>il prepoznal. Zalim skrene 
spleči i veli: »Je. pak kaj bi oni draga ma
mica radi? Km su njihove oči dobre!«

»D obre?« —  zapita ona.
«Dakako, da su dobre«  —  odgovori 

011. »Em ja je vidim, pak znam kaj 
velim «

»Je, ah prosim gospodina doktora« 
veh ona dalje —  Meni se je reklo, da do
bim A —Ani ja več neznani, kak se to 
zove, kaj tobože na oči dobim«.

»Am aurosis?« —  zapita doktor—  »To 
je pudpuno osliepljenje.«

»Je. je. gospon doktor, tak se ono zove, 
kaj se je reklo, da na skoro na oči dobim

»Pati« — nasmije se doktor Ni ka 
se nedaju vkanjuvati; njihove oči su niešto 
slabije, jer nisu več mladi, a drugo očima 
n i k a j nefa h. Niti moje nisu bolje od nji
hov ili .

»Ali prosim« veli ona »Menije 
to moj liečnik rekel«.

»Onda je njihov liečnik osel! —  zdere 
se doktor.

»T ak? —  O sel? zapita ona na 
dugom.

»Je, osel« —  zdere se ou opet.





noga dečka je lanjsko leto nesrečno shodil. 
Vu fabriki, gde ulje delaju, je eksplozeranje 
bilo, pod kojem se je  težko ranil i sad je 
lazar. Vezda pak jošče i sina zgubil tak z 
nenada i nesrečno.

B ogoti ja j  v kuruzi.

Schlier János zlatar je  dimo išel s Te
relnie v Erdeljskom, kad na jedenput čuje 
nekvo javkanje iz kuruze. Ide tam, i najde 
jednoga dečka na hrbet zvezanemi rukami. 
Kad ga oslobodil tak njemu, kak i redarstvu 
je pripovedal svoj dogodjaj. Gazda: Szadi 
Mihály sabol ga na poštu poslal s 10 forinti, 
da izkupi nekvu stvar. Ali na putu je  2 fo
rinte zgubil, pak da nebi bit bil, pobegel je  
zdoma proti Teremia. 8 frte je zakopal v 
kuruzi. Na putu se zišel s dvemi vandravci. 
Ovi, kad je več žnjimi jeden komad išel, 
su ga prijeli, ruke svezali i opravu mu spre- 
viziterali; ali da su peneze pri nj m ne 
našli, tak svezanoga su osla vili. Redarstvo 
bude več poiskalo, kaj je istina vu pripovesti.

i z  sp it h la,

Z Eszéka pišeju, da vu ondnješnim 
špitalu veliku nemilosrdnost su činih s be- 
težniki. Nekoje betežnike vu takve kmične 
pivnice su spozaprli. na kojih su niti obloki 
ne bili. Vu ovih pivnicah su po dva dana 
ostavili betežnike gladne i žedne. Redarstvo 
je to začulo i ove dane je pogledalo to piv- 
nicu, u kojoj su dve 15 godine stare dc- 
vojke našli zmučene. Proti dvem špitalskim 
doktorom je podignjena iztraga.

P s i  vu tabora .

Več vu starom zakonu su veliku ba
sen zeli psum vu taboru i vu vezdašnjim 
vremenu čim više i gustokrat je počeju 
potrebuvati. Rusi su naj prvi vu tem poslu 
Svaki pešički regiment ima 6 4 — 64 psuv. 
Ima tamo psuv. koji patroné nosiju; ima 
njih, koji svetiju i svetlostjum pokažuju. 
gde je nepriatelj. Najzanimljivi su oni, koji 
strelaju. Svakomu na hrbet svežeju 4 — 5 
patroné s gorečim stenkom. Več vezda, kad

fiškal —  »da ja proti mojoj gospoji nebu- 
dem pravdu podigcl — «.

»To je meni posve jasno« — odgovori 
seljak.

»Ali« —  veli opet tiškališ« —  »1 to 
je jasno, da vam mora biti vaša škoda iliti 
vaš kvar nadomeščen. Vi morate pravdu na 
svaki način dobiti. Zato se ja želim s vami 
po dobrom naravnati. Na koliko vi cieniti 
vaš kvar?

»Na pet forinti!« — vikne veselo seljak. 
»Jes znaju gospodin tiškališ, puran je bil 
veliki —  svojih 20 funtih težak.'

»Dobro!« —  odgovori tiskal. — »Mene 
za gore jemanje speciesfacti u manj ih tuž- 
bah, ide šest forinti. Od ovih odračunamo 
vaših pet forintih za povoženi puran, kojega 
vi predajte u kuhinju mojoj gospoji, tak 
onda ja imam od vas jošče dobiti jedan 
forint. Jeli je tak ?«

Tužitelj je sad tu stal, kak da bi ga 
tko Kneipovom mrzlom vodom polejal Fiš- 
kališ je speciesfacti izbilja gore vzel i zato 
je  imal pravo svoju zaslužbu potrebuvati. 
Nekaj nerazumljivoga mrmlajuči podmiri 
seljak svoj račun i pot lam kam bi unesreče- 
noga, 20 funtih težkoga purana u fiškališevoj 
kuhinji bil predal, otide zlovoljno na pijač 
k onim svojim, još nepovoženim puranom, 
za da je od srditosti pošto poto svakomu 
za gotov novac proda

Em . K ollay.

taj pes do nepriatelsku predstražu dojde, 
razpukne se patron i predstražar zvekšinum 
odbeži k svojimi pajdaši. Za soldačke posle 
su tri fajte psi dobri mali: psetanč, ovčarski 
i lovni pes. Izmed ovih samo one potrebujeju, 
koji i maj u vu sebi sve ono svojstvo, koje 
treba, da jeden pes ima, kak; zdravje, jako 
truplo, a osobito široka prša, oster sluh, i 
navučljivost. Mali psetanc je najbolje navuč- 
Ijivi, ali kad postara se, nedela s voljom 
posle. Ovčarni pes je i jako navučljivi, bu
den, poslušan. Pogreška mu je, da jako 
mrgodjene nature je. Lovni pes je najboljši. 
Vučenje ovih psuv je jako težko delo. U 
nemškim je zato postavljeni jeden officier, 
koj poleg službenoga predpisa obavlja svo
jega težkoga posla.

O r o s i  a n a krčm i.

Vu Ziiiich zvanim varašu ima jedmi 
krčmu, gde ne samo pes, mačka i golub hodi 
med goste, nego je i jeden oroslan. Oroslan 
je mladi, komaj par mesec star i z Afrike 
je dopeljan. Dosada slobodno hodi med 
goste, i rad se igra s gosti, samo veliku igru 
nedopusti si, jer odmah zube kaže i mor- 
guje. Vu okolici se svi psi boj i j u od njega 
i za to neufaju se jako k krčmi ovi dojti. 
Još pár mesečo v budeju ga morebiti pustili 
v krčmi, ako tak dugo nepojede za konfekt 
jednoga tustoga gosta.

Poti m rlln skim  k otn čo m .

V Raja je Kuntovics Gjura mlinarski 
inoš pohotan bil na velikoga melinskoga 
kotača. Slupil je  blizu kotača, da ga pog- 
ledne, ali na nesreču. Kotač ga je zgrabil i 
komade raztrgnul.

S m rt čortlusa .

Bocsi Sándor čordaš je čisto mirno 
pasel svoju čordu. kad na jedenput bik se 
splašil i nad čordaša išel. S rogmi ga pre- 
pičil, zalim ga v zrak bitil i na zadnje 
zgazil.

Vrli ki o j/ra  ji v B r č a .

Ove dane je v Reču veliki ogenj bil. 
Nesreča je jako grozovita počela biti. Ogenj 
je na drugim katu zišel vun v jednim pros- 
tiračkim štacunu. Riža v kojoj je ogenj vun 
zišel je na pet katov (Štokov) bila Ogenj je 
na tak fletnoma se širil, da oni, koji su na 
tretjim katu stanuvali, nisu imeli vreme po- 
beči od ognja. Ognjogasci su s velikom tež- 
kočum mogli Stanovnike osloboditi od sigurne 
smrti tak, da su visoke lojtre postavili pred 
obloke, S velikoga štacuna, v kojem je do 
120 jezer forintov vredne robe bilo, nikaj 
ne moči bilo osloboditi. Kad je ogenj več s 
najjakšnom šilom gorel, najedenput na tret
jim katu pri jednim obloku zapazijo jedmi 
služkinjo. Ro štengah je več ne mogla doli 
zajti, a blizu je več bila, da se zaduši. 1 njul 
su s teškum rnukum komaj oslobodili. Kvar 
je veliki.

Dobre zapne i stene v ure za fal 
cenu moči dobiti pri Polliik Berna tu v li
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pii 
njem se uzimljeju vure tukaj za popravek 
za fal cénu.

Nekiij za kratek čas.
S t e k l i  v a d a  s.

Laci báCi je najveseleši človek bil vu 
seli. On je svaku huncvutariju slobodno 
včinil, ne mu je nitko to zameril, jerbo ga 
svaki rad imel. Samo jeden človek se srdil 
na staroga, a to je bil školnik. Imel se je ;

za kaj srditi. Ravno to vam hočem povedati 
kak se je to pripetilo.

Perko je uvék staromu za petami bil, 
dok su si dobri bili. Najrajši je staroga na 
vadasiju sprevadjal, jerbo onda si je i on 
slobodno sobom zel svojega štuca, kojega 
je  za duplenku zamenil.

Perko nije med glasovitne vadasé spa- 
I dal i Lik se mu dogadjalo, da na svaku 
j stvar dvaput je moral streliti, pak itak je ne 
tréfli. Razini se, da tak je vnoga praha p0- 

; trošil, prež svakoga hasna. Da se več to i 
j njegvi Ijčpi i pošteni ženi preveč vidlo, onda 
mu je tak rekla: »Nije za tebe duplenka, 

I dosta je  tebi i jedna cév na puški, harem 
I menje praha potrošiš.«

Siromak, kaj si je štel drugo, nego za
men iti svoju finu pušku za jednu hitvalnu.

Štirinajst lét sprevaja dušice na grobje, 
ali nigdar mu ta sreča nije još poslužila’ 
da bi jednoga zajčeka bil svojom rukom, 
iliti s puškom umrtvil.

Ve štiri leta je, da je zadnjič bil na 
vadasiji s Lacijom.

Tak jednu odvečer su van odišli i več 
su célú okolicu obhodili prež toga, da bi 
samo jednoga zajca bili vidli. Na zadnje 
veli Laci:

—  Naj se žalostiti Perko, bude zajec! 
Idemo vu poposki gaj.

Perko se več privčil, da posluhne Lacija.
—  Idemo vu gaj! veli opet stari.
—  Idemo !
—  Sem poslušaj Perko! Psa neimamo, 

sami budemo psi. To sam vidiš, da vu tak 
veliki travi i goščari prež kujseka nije moči 
vadasiti. Ja hudem sada nutri išel vu šumicu 
i lajal hudem kak svaki pes, ti pak se sem 
staneš i čakal hudeš.

- Dobro bude tak! —  veli Ferko na 
glas a stiha pak si misli, da je  to dosta 
pošteno od staroga, da on ide za psa, njega 
pak za vadasa postavi.

Za par minut na veliko lajanje skoči 
jeden zajček i prav proti Ferkiju beži. Perko 
od straha hitro sproži pušku i kak se pri
petilo. kak ne - zajec je opal doli. To je 
bil prvi zajec, kojega je on strelil. Od veli
koga veselja skorom je ne mogel Laciju 
povedati, kak se to pripetilo. Za lém pak 
opornene Laci svojega pajdaša, da ve je na 
njim red iti vu goščaru tirat.

Perko je previdel, da to je ve njegva 
dužnost, zalo je prež ikakve rčči skočil vu 
šumicu i počel je  skakati i hja ti nutri.

Kada je Laci to videl, hitro je zel zajca 
i stihoma je odišel k Hanički vu krčmu, 
gde su ravno flojsari se počivali. Taki im 
pové, da vu bližnji šumici je jeden stekli 
vadas, koj strašno laja i drče nutri. Prijeti 
bi ga bilo treba.

Kak su to flojsari čuli, odmah su šest 
se zdigli i išli su proti rečeni sumici.

Za malo vrčme vidi Laci, da idu na- 
zad šest i sobom vlečeju sedmoga. Taki se 
je pobral dimo, misleč, da i tak budu spoz
nali ljudi Perkija i vre ga pustiju.

Drugi dan pozove Laci Perkija k sebi 
na obed, da skup pojeju zajca, kojega je 
on strelil.

Perko nije štel iti; glasa je poslal La
ciju, da ga tam streli, gde bude ga prvič 
videl.

I den denes, da čuje Lacijevo ime, onda 
mu uvék nekaj dobroga želi.

Lili.

Odgovorni urednik 
M A  R  G  I T  A l  J Ó Z S E F .
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lehetővé teul, hogy a mohák a má*oU» alatt 1 bamuáltatta* 
•utak. mivel a kellemetUn »z*« é» a Umú, ragadós ■táradás, 
mely az olajfmtóknek és az olajtakknak »ajátja, elkerllltetlk.
Emellett a használata olyan egyszerű, hogy kiki maga végezheti 
a mázolást. A palló nedves tárgygyal feltörUlhetö, anélkül, b<)*y 
elvesztené fényét Meg kell különböztetni;

színezett szóbapailó - fénymázt,
aArgáebarnát és mahAKonibarnát, mely akár ónak az olaj- 
festék födi be a pallót s egyúttal fényt is ad. Ezért egyaránt 
all almazható régi vagy uj pallóra Teljesen betftd minden 

foltot, korábbi mázolást síb; van azután* lM ta  fé n y m á s (szinezetlen; 
uj pallókra és parketre. mely csupán fényt *d-1®f“,Sn8,.e.n 
paraetre * olajfestékkel mar bemazolt egészen uj pallókra való.

Csak fényt ad, ennélfogva nem föd) el a famustrát.
Postacsomag, körülbelül 3? négyszög mtr. (két középna

gyságú szobára valói 5. frt. 90 kr., vagy 9'/, márka.
A közvetlen máfcrendeleaf k minden váróéban, ahol 

raktárak vannak. Ide küldendők. Mintainaioláaok éaproap- 
aktusok ingyen és bérmentve küldetnok. A bevásárlásnál tomek 
jöl vigyázni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 
m o  éve létező gyártmányt sokfelé u tá n o z z á k  és hamisítják, 
s sokkal rosszabb, • gyakran a célnak meg nem feleto minőség
ben hozzák forgalomba

Christoph Ferenc,
i  r a l i «  u o la ia ii i  ié iy ia u  itiiaiáiiia ás M id iin  ir á n ija , 

Prága. K. Berlin.
Zürich. f,lü ö~lü
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sem tyúkszem, sem izzadó láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem 
fagyos láb, sem lábégés. Rövid idei viselés után megkönnyebbül a járása 
annak, ki ezipőjét Dr. Högyes-féle az egész világon szabadalmazott Asbest 

talpbéléssel látja el.
Fúrja egyszerű (KJ kr.. kettős vastagságú frt 1.20. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizo
nyítja, hogy a es. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállhatott. 
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése mellett külön 10 kr. franeo. Felvilá

gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Általános Asbestiru-gyár betéti társaság, Budapest VI. Sziv-utcza i8

Egyedüli elárusító raktár Csáktornyán: Mayer Testvérek bőrkereskedésében.
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