


sülten a tanítóságot éltette és a képezdét
ama óhajának kifejezésével, bogy a közel 
jövőben végleg Perlakon viszontlássa azt. 
8 arau József Perlakot éltette, mely pert 
akasztott Csáktornya nyakába, mert úgy gon
dolta Per-lak, hogyha per, hát legyen per, 
ha nincs képezdei lak, hát adjon Perlak. Ki
emelte, hogy bármiként dőljön is el a képezde 
sorsa, Perlak előtt egész Muraköznek kalapot 
kell emelnie, mert ő szerezte meg Mutaköz- 
nek a képezdét, és hogy mennyire szereti 
Perlak a képezdét, matatja most is, mert agy 
gondolja, ba nem is lesz övé a ..épezde : 
egyszer mégis, ha bár rövid időre is keblére 
szoritja azt. Üdvözli Perlakot, mely a képez
dét a mai nap megvendégelte. Pálya Mihály 
a perlaki tanitókra ivott, majd ismét Samu a 
közoktatási ministerre. Miskolci a hölgyeket, 
Dr. Lázár Dr. Kuzsicska Kálmán kir. tanfel
ügyelőt éltette, ismét Miskolci a „Muraköz11 
érintésével a muraközi tanitókra, végre Samu : 
mivel ngymond három a magyar igazság, 
harmadszor is emelte poharát mindnyájunkra. 
Különösen Samu felköazöntői rendkívüli szépek 
és érdekesek voltak és nagy lelkesedést keltet
tek. —  A  jó kedv már tetőpontját és az ebéd 
végét érte, mikor a képozdészek néhány férfi- 
négyest énekeltek s a fiatalság táncra perdült, 
mely éjjelig tartott. A tanítóság számos tagja 
a gyengélkedő Konyán M. szolgabirót, a 
lelkes tanflgy barátot és kitűnő hazafit kereste 
fel s fejezte ki őszinte tiszteletét 8 szerétét. | 

— A  Csáktornyái képezdei fiatalság > 
junius 19-, kedvezőtlen idő esetébeu 20-án 
tartja tavaszi táncmulatságát, mely hangver- 
senynyel lesz összekötve, A meghívó igy szól: í 
Meghívó. A Csáktornyái áll tanitóképző-int. I 
növendékei segélyzó egyletük javára folyó évi 
jnnins 19 én (kedvezőtlen idő esetén 20-án) :
8 zeivert Antal nyári helyiségében hang
versenyt rendeznek, melyre kivüi címzett urat 
(és családját) tisztelettel meghívják az állami 
tanítóképző-intézet növendékei, — Kezdete 8  
órakor. Belépti-dij 50 kr. Felülfi/.etések kö- I

szonettel fogadtatnak s nyilvánosan nyugtáz
ta la k . Műsorozat: A vartyogi nagy dalnok- 
verseny. Bohózatos operett egy felvonásban. 
Szövegét alkalmazta Kauiáuy Géza, zenéjét 
szerkesztette Huber Károly, az orsz. dalárda 
szövetség karnagya. Személyek: A vartyogi 
uralkodó gróf Sohonuyay Ferenc; bűbájos 
neje a grófné, egy szakái és bajusz tálán 
u r ; Ordító Mihály, alföldi balászlegény, 
Dobossy Klek. Kraxlhubsr Tóbiás, presburgi 
háziúr, dalnok: Gruuner J . Dimitrulu Ma
maliga, román atyafi, dalnok : Geecsinovics 
Bálint. Borovicska Janó, uyitrai földbirtokos, 
dalnok : Kovacsevics István. Salamucci Macca- 
roni, nápolyi lantos : Baján Ferenc. Kardal- 
nokok: a képezdei növendékek.'

Továbbá: „Jaj be búsan dalol. . .
Dal. Szövege Héberiiug D.-től. Énekbang-, 
hegedű- s zongorára ir ta : Taritzky Fereuc. 
Előadják : Baján, Dobossy és Sobonyai kép 
növendékek. Ezt követi több férfiaégyes.

—  T ű z volt f. hó 6 áu Vizi-Szt.-Győr- 
gyön. Kiégett egy ház A tűz keletkezésének 
oka ismeretlen.

—  ö ng yilkosság . F. hó 8 án ismét 
szomorú hír futotta be v&rosuokat. Peiker 
Gusztáv poroszországi 62 éves szíjgyártó segéd, 
a Globed к a nevű kis erdőben felakasztotta 
magát. Néhány képezdei növendék tanulás 
közben rá akadt a szerencsétlen ember bullá
jára, • azt lemetszék a zsinegről melyen lógott. 
A levágás alkalmával még meleg volt. Bár a 
mentés megkisértetett, de eredményre nem 
vezetett- Zsebében egy darab papírra követ
kező végbucsuja volt németül írva: ,,Isten 
bocsásd meg bűnömet, én mást nem tehettem. 
Üdvözlöm niégegyszer barátaimat és ellensé
geimet, és bocsássanak meg mindannyian1* A 
szerencsétlen ember úgy látszik már régebb 
idő óta foglalkozott az öugyilkoeság eszméjével 
mert gazdájának Peták N’-nek ebéd fölött 
újólag kijelentette, hogy magát felköti. Ebéd 
utáu valamely csapszékben bepálinkázott s igy 
hajtotta végre tettét, öngyilkosságának oka

j ismeretlen. Valószínűleg a fölötti bánatában 
követte el tettét, hogy Varazadou mintegy 4  
ezer forint értékű vagyonát elpazarolta, azou- 
ban rokonaitól vagyonának kamatait évenként 
húzta, s igy nyomorban nem volt.

— Gyásztlir. Id. Szeivert Autalné, szül. 
Sztrahia Terézia asszony, í, hó U-én reggel
8  órakor, élete 61. s boldog házasságának 40. 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. A bol
dogulnak bűit tetemei, f. hó 12-éu d. atáu 
tétettek a Csáktornyái sirkerrben örök nyuga
lomra. Áldás és béke lengjen porai felett!

—  JunillS bó 3-áu Perlakou tartott ta- 
nitógyillés alkalmával a Csáktornyái kepezdei 
tanulók részére rendezett közebéd költségeinek 
fedezésére adakoztak: Molluár Antal esp. pleb 
őrs*, gy. képviselő 1 0  írt, Vogriii János 4  
frt, Filipits Lajos 2  fi t, Sipos Károly 5  frt. 
Perlak város 20 írt, BaueiJy Sándor 5  fit. 
Málek István 1 frt, Barauasics András 1 fit 
Horváth Mihály 1 frt. Patafta András 1 frt 
Glaviua Mihály 50 kr. Kecskés Rókus 5o 
kr Kóez Viuce 50 kr, Rezsek Tamás 1 frt, 
Hajdinák Iván 1 frt. Dr. Böhm Siuduey 2 
frt, Konyán Mihály 5 frt, Cseszuák József 
5 frt, Banelly Vilmos 1 frt, Stern Frigyes
9 frt, Verly Fereuc 2  frt, Maudl Antal 2  

I frt, Tersáucky Gyula 2 frt, Kecskés 1  frt,
összesen 76 frt 50 kr. Ebból kifizettetett 
Sümeg József n-gy vendéglős számlájára és 
nyugtájára 55 frt, 48 kr., a marad vám 2 1  
frt 2  kr. pedig 8 ipos Károly állami’ isk. 
gondnok urnák adatott át, a mely összegéit 
a magyar nyelvbeu legnagyobb " elöhaladast 
tanúsított állami iskolai tanulók részére juta
lom könyvek fognak beszereztetni és a zátüu- 
nepélyen kiosztatui A szives adakozóknak <• 
helyen fejezi hálás köszönetét Tóth S. ig. tanító.

— A  to to v ec -k u rs a n ec i m. kir. állami
elemi népiskolában az 188*is tanévi zárvizs- 
gálatok f. hó 22-éu d. e. 9 órától folytatólag 
fognak megtartatni. A szives érdeklődőket e 
vizsgálatokra tisztelettel meghívja: LENI) 
VAY FERENC Ali. uépisk. vezértanitó.

H O R Y A T SK I D E L  „M EDJIM  Ü R JA
IJstje kakti krma

Poznana stvar. da neköja domaóa £i- 
vina list e rado jedeju. i zato s hranenjem 
üstjére se dobro potnagaju Medju svih do 
mafah Zivinah najrajéi jede koza, koju viie- 
put imamo sreőu vídeti как marljivo pobira 
üstje i mlade granőece od drevah. ovo ona 
radje ima, negoli kakvu guder travu Zafo 
kozu za najvekíega neprijatelja drtiju vu 
Somi. osobito vu takovoj Sumi, gde su mlada 
drvetja, Ovca takodjer rado jede mlade gran- 
ftce i üstje budeju li one suhe ili zelene, 
(stina, da govedska marha radjo jedu travu 
nego üstje, ali zato nemoíemo reit. da nebi 
nit üstje jele to nám svedoéiju po pa?ni- 
kah samo stojeíe dreyje. kője su vu vnogo 
mestah zarizana. Od ovog si moramo suditi, 
da i govedska marha rado jedeju granéioe. 
üstje, osobito mlade i kője su zelene.

Listje kakti krma za marhu je vu vnogo 
mestah poznano. Tako vidimo vu dolnji 
Sileziji gde za zimsko krmo drugo niti ne 
dajeju nego samo listje. Tako vidimo na- ! 
dalje vu Francuskim Italiji i vu Nem ki 
zemlji. gde listje za dobro krmu drziju, Vu 
Austriji osobito vu Alpesali je üstje jedna 
jedina i glasovita krma Vu dolnjim ’ irolu 
s drugim niti ne hraniju köze i ovee, negoli 
samim üstjein samo govedski marhi listje 
s travom skup smeéaju i tak njim davaju.
Vu Karstbregah. gde Zivinu zarad pet me- ' 
secov trajuőe zime i zarad jako velikog 
snega nemoreju na paáu pustiti, tamo je j 
listje jedna najpotrebneSa krma Pri nas vu 
nekojih mestah takodjer Üstjein hraniju, 
osobito vu gornjih varmegjijah (gde jako 
inalo krme imaju, gde ne samo mali gos- 
podari. nego i premoguíi gospodari su vno- 
giput vu takovu silu do li, da su listje da- 
vaü svojim marham. как n. p. leta 1863 j

Svako drévo nedaje jednako listje, kője j 
bi dobro bilo za krmu Ovca. koza i go- 
yedska marha najradje jedu listje od maline 
i od grozdje, dobro je nadalje listje agacije, j 
hrastovo tolopovo i. t. d.

Éivina najradje jedu listje onda, kad j 
•u mlada i kad najviáe smok imaju, kad

su jedenput suba. onda vei tak rado neje- 
dejn, aü kad su gladiui i suho listje pojedu.

Vu onah mestah, gde listje kakti za 
krmu potrebujeju. tain putah (restah; po 
takovih mestah, gde je zemlja neplodna, 
vnoga dreva nasadiju ne zarad drvje. nego 
zarad üstje, kője je njihovini 2 ivinam jedna 
izvrstna krma

Listje je samo onda dobro. kad nije 
nit preve suho nit preveő inokro. Su-iti. 
ako je moguőe, najbolje, pod krovom.

Ali zato inoj dragi < itatelj nemisü ti. 
da bi marha se dobro őutila onda kad bi 
samo listje njim daval nego Ireba to s 
drugom к rmom skup zmeáati.

Vu nekojih mestah nije navada, da bi 
listje s drugim skup meóali i marham da- 
vali, ali zato ipák se pripeti. na negda la- 
kovo leto dojde, kad ne ima séne. niti druge 
krme, onda bi dobro bilo i listje. samo da bi 
njihova marha priv ena bila к n emu Zato 
ako vidimo da buduőno leto bude zloéesto 
t. j nebude krme, privőijmo pomalem na u 
marhu к listju

Koza i ovca samim llstjem je zado- 
voljna, ali drugi govedski marhi — как 
sam veő i predi rekel — treba listje meáati

Listje kakti krma zato na dobro i jako 
dobro kőrist je onda, kad neima nit séna 
nit druge krme.

____  IVAN STINGLY

Z 4B A V 4.

V m o r i t e l ,

ali pák
Kad je  рос По nebi bil v e ru v a l-

Veaela igra vu jednom éinu.
OSOBE.

Lovasdy, postamefiter.
Sándor, njegov sin.
Kristina, mlajla mu seetra. 
Koza, liiota devojka.

I/ak, zidov.
Miko, po tarski slu^a.

P o jav ljen je  prvo
Hi£a s jednimi i dvemi postrauicniuii

vrati.
Róza. (dríi Hst v ruki). Tebe si je odeb- 

ral za kouiisara. ?
I/ak Так je! шеае si je odebral. 

(Ogledava se) Smo sami ? nesnie me uigdo 
videti.

Roza. Vmiri se! stari gospou ima p >sia, 
nedojde. Ruci! gde si ostavil Sandom ?

I 2 ak. Na cesti, za koj 6 as bu ovdi. Ja  
imam s njim jeden mali raéun, moral bi 
nekoliko cekiuéekov dobiti.

Roza. Так ? daj ti Bog sreőu ! ali s 
ove hi/.e s teikoma idu penezi ; cekini su 
v jakih rukah. (Odpre list). Kaj veudar pi^e? 
da Sie jeni (áleje) Ve ali nigdar, zadnju pro- 
bu napravim, kad se vre z dobi a na moju 
proáuju nere genuti, auda )«‘dua nevina vkan 
livoet. naj me dopelja do cilja:

I/.ak, Cujem koráké ! negdo ide.
Róza. Star i gospon !
Iiak. Ka j sem vezda ciueci ? ako me 

zgleda, svemu bu kraj.
Róza. Ilii vu tu hiiu, iz uje mores na 

hódúik vujti : stiba ! stiha !
I2 ak. A i! a i ! ako se dovek vu ljubav 

zmesa, naj se vuci skrivadkati (otide nutri 
érez Írva vrata).

Roza Pazi! da me neprepoveg I (Posprav- 
lja). Prav je ve moral dojti.

P rija v lje n je  d rugo.
L o v a s d y ,  R ó z a .

Lovasdy. Navé^ poslujeä? dobro je, to 
ja rad vidim. Dobru sem gizdaricu uaäel vu 
tebi.

Roza. Mislila sem, da su vujeek ua 
polju.

Lovasdy. List moram pisati, té moj zlo- 
éeeti sin peneze prosi, pise da je beteien, da 
se na smrt pripravlja

Roza. Siromak Sándor! tak se samo naj 
2 uriju vujéek ! naj mu poSleju peueze.

Lovasdy. Kaj ué naj mu poSijem! uez- 
n&m zóeea? t*sna su vremena, dohodek maii 
a morti se ve tak ljudi jako voziju spostom, 
pák niti neverujem tomu zloóestomu dedku,



аг ше je véé jedeoput vkanil. Zual i vetoinane ! 
kad se je jako tuiil, нет iáéi ra  varaá. »eé 
sem mislil da vinira, i pomislil si.

Búza. Ozdravel je.
Rovasdy. V esel о druátvo seiu uaSel pri 

ujem.
Búza. Duéli 8U ga batrivit.
Lovasdy. Tancali su i popévali, mesto 

gtekla s medicinom, su »tői s viuom stali ua 
stosu, mesto debe éaja (teba) tűi je dobaiiski 
dim v uos vudril.

Róza, Znám, da je to njibovoiuu £alost> 
uomu srcu na veüko veselje slu2 ilo.

Lovasdy. Srdil sem se, zato uikaj uedobi 
od rnene.

Roza. Am »te nezatajiju berbiju od 
jedinoga si siua?

Lovasdy. To ne, ali dók sem áiv, uikaj 
mu iiedarn. I ti s ujim dríii, mislis da uisem 
vide) ona vada uaiuigavauja?

Róza. Kaj sve oui uevidiju vujóek ?
Lovasdy. Zabadav ti je! samo se njega 

udrédi, ou tebe uemte zeti, vuogo peuez je 
vezda tieba za áeuitbu.

Róza. Vujdek oui tueue v uepriliku
spraviju!

Lovasdy. Ou je siroiuak a i ti malu 
vié iuost irnaá pri meui v zalogu, dvésto cek;- 
uov ti je tieba poloiiti, ako hoéeá na i uku 
piijeti

Róza Ivak moreju tak baratati s rod- 
biuoui i kéerjom svojega prijatela.

Lovasdy. Odhrauil sem te, postupal sem 
3 to bőin kakti svojoiu lastoviioiu kéerjom.

Róza IstiDa ali.
Lovasdy. Ali poiadi tebe vre sam sa- 

moga sebe kvarnoga víiuil. Pokojui tvoj otec 
bil je hudi gazda, vuogo se je vuéil, a uikaj
piiskibel

R ó za .  letiua ! po eg svoje dobiote vuogo 
je zgubil ali je i poátuval njega céli svét.

Lovasdy. Poltuvauje, pollenje, kepe su 
iefii, all je joá lepée, kad je puu bugyelar, 
vudri se po i.epu), tu je slava!

Rosa. Penezi nevóiuiju dloveka svigdar 
srecnuga

Lovasdy. Nevciuiju ga sreéuoga. ali je 
jako uesreceu élovek da ga ujib ne, kaj hasúi 
tajiti, moj sin si utóra bogatu /euu iskati.

Róza. Da pák su vujdek tak bogati.
Lovasdy. Ja  sem silóinak, veliki siromak, 

ono utaló kaj sem priskrbe!, saiuomu mi je 
treba, ja se morém velike »tarosti véakati, 
jóé «to lét lebko.

Róza. Ö i srca ujim /.elint, ali vujdek 
malo prevei raéunaju ne zdavuja su prav 
4estdeset lét bili stari.

Lovasdy. Tak, ali ga je példib, da élo- 
vek dugó more 2 iveti, ja makar bi se joáde 
y.euil (Róza se smeje). Morti dvojiá? ja ti po- i 
kátém, da je prav za takvoga Cloveka eveti 
akrament íouitbe, ar pretuisljeuo, ztelom 

i zdravom pametjom ide к oltaru, ué kakt: 
zuiotani mladeuec, ki je denes topéi, zutra 
inrzel. Pák koju zeme ono bu iena.

Róza. Itak vujéek, itak.
Lovasdy. Ne govorim praztte redi pravo 

nakaneuje imam.
Rosa. Pak gdo je oua, koju hoöeju 

erecuu vriuiti.
Lovasdy (na stranu). Rada bi zuati, to 

je vre dobro zuameuje (oberne se к Rozi). Ti ' 
i'ju póznak dobro, jako dobro Roza! odreci 
se mojega siua, ja tebi priskrbim muta, od 
pete do glave gjegjeruoga muta.

Róza. Ve sino se od njih vujCek spo- 
rninali, da koga zemeju.

Lovasdy. Jednu devojku, koja je к tebi 
spodobua ima piave óéi, prav как i ti, okruglas- 
toga je tela, fréua devojka, tak как i ti, | 
imetek ujoj je od male vreduosti tak как je 
i t*oj, rad ju imam ravno как i tebe. S tak- 
vimi cetiremi se bude vozila, kaj budu napre 
i odzad faékali — da ujoj se svaki élő vek, kaj 
bu sve zijal, s puta vugue.

Roza. Sreéuo stvoreuje!
Lovaedy. Kaj ué da sreóuo ? (priüzava 

se) tak ju hoéeö pozuati ? no bum ti povedal.

P o j a v l j e u j e  t r e t j e .
Kristiua i Prveái.

Kristina (zakrici na vrati). Roza! Roza I
Lovasdy. Prav vu slo vréme dojd**, élo- 

vek niti nemre govoriti kaj bi rád.
Roza (na stranu). Hvala Bogu!
Kristiua (van dojde na desui postranu ni 

vrati). Vi, se spominate, a hita vám je vu 
neredu, sfaku vuru moreju stranjski dojti, a

dimujak vám se jo# uekadi. Zemite példa od
tueue, ja setu uajfletueta vu célom dvoru.

Lovasdy. Как si lepa deues Kristiua! 
Zorja ti se ua obrazu őerljeui, tak si éerljena 
как protuletua ruta.

Kristiua. Ved je vrerne da jedeoput is- 
tinu valujes

Lovasdy. Как lépő zuat ti leta vkauiti. 
Ako te élovek ovak pogledue, misül bi da 
odú tédku mettriju imái, sebe pouiiaditi.

Kristiua. Vi ши/ki зато ua vunjski 
kip éloveka gledite, uutreiuje ujegove vréduos- 
ti uiti v rar un uezemete. Ab ! как stopraiu 
vezda moram pozuati ov vkanjlivi sv t.

Lovasdy. Samo basuuj svoju pamet.
P o j a v l j e n j e  ő e t v r t o .

Miko i Prve i.
Miko. Gospou ! jeduoga éloveka sem do- 

peljal.
Lovasdy. Kakvoga éloveka ?
Miko. Madcu mu vidim, jeden jako bo

gát élovek, vuogo tuilioitov ima.
Lovasdy. Seguruo ti je dal dosta peuez 

ua piti ?
Miko. Petsto ceuikov je ua putu zgubil
Lovasdy Petsto csuikov, uesreóoi élovek.
Miko. Kud smo üli ua breg malo je 

doli stal, i oudi mu je izpala rnosuja. Veliki 
gospou тога biti, ar mu prvié : uije bilo jako 
leteée za peueze; tretié, pák se je ua putu s 
jeduiut 2 idovom jako prijateljski spomiual, i 
ocale ima. Hotel sem i ja iti iskat; ali mi 
je zavikuul : tiraj зато poéta, dosta ml je 
jot ostalo,

Lovasdy. А каш kaui iti ov ueareéui ?
Miko- К  uam je doiel.
Lovasdi. К uam?
Miko. Je, к uam, рак borme i drugo 

uekaj boée ue samo kouje. Pita! ше je za 
ujíh Gospou, ja sem ujib körme pohvalil, da 
su jeu gjegjereu, skupi élovek.

Kristiua. Boáé tuoj, morti je se samo 
— kaj uaj véiuitu ? kakve je  forme ?

Miko. Так jeu mali visoki cloveéec, subi 
tropiasti ; как sem razutel v potajnom i zua- 
meuitom poslu bodi.

Lovasdy. Vpotajuoiu ?
Miko. Nekaj boée, ar uikaj uije rekel.
Kristiua. Vre seguruo je do el glet, ab, 

(Poravuava ua sebi).
Miko, Taki bu tu.
Lovasdy. Vi ite ua strau potsjue stvari 

uisu za zene.
Kristiua. Вагеш se dobadja, da ga svi 

pozdravimo, takov gospou vre to veudar éaka 
od uas. Naj vidi, da élovek i ua selu zua 
poáteuo.

Lovaedy. Tuüko zgubiti i ué zdvojiti, 
odutab pred njega.

P o j a v l j e u j e  p e t o ,
Saudor (z oéali i s velikemi tuustaéi), Prveái- 
Saudor (e premeujenim glasom). Nezuam.

Lovasdy. Sluga pokoreu!
Kristina. Vekoveéua sluibeuica!
Saudor. Naj oprostiju gospou poétaiues- 

tér da tak uepozvaui dojdeut (ogledava se). 
Kuiika srece tak ve Ijepote videti (proti Kris- 
tiui). Seguruo imam öast domaéu gospu poz- 
draviti.

Lovasdy Moja mlajsa sestra Kristiua.
Kristiua. Jóé devojka, ua njihovu slu/.bu.
Sándor. Moj slab vid je zrok tomu, da 

taki uisem spazil, s töm vugodueáe, ar se 
jóé koj sreöui mu2 karec ufati more. (Kuéue 
ujoj ruku).

Kristiua. (Na stranu). Как vite2 ki uila- 
denec, taki se vidi ua ujem gospodsko od- 
hranenje.

(Drugiput dalje).

Kaj je novoga?
—  V u m rla  jé 8 zeivert Terézia star. 

Szeiverta poznatoga éakoveékog osteriasa gospa. 
Zivela je 61 letab. Sprevod, na kojiai je vuo
go ljudstva bilo, bil je 12 ga o. m. Pokojua 
je dugó betezua bila i vnogo je trpela. Naj 
poéiva vu iniru!

Sam oubojátvo- VuCakovcu v „Globetka* 
zvauoj Sumi se je 8 -ga о m. P  iker Gustav 
zvaui 62 letab stari meáterski detié obesil. 
Nekoliko preparandisti su se tani vuőiii 
i na-'li obedenoga, gdo, kad su ga dőli vzeli 
iz dréva, je jós topéi bil. Na iivot ni su ga 
mogli spraviti. Vu 2 epu su mu uaéli falaéec 
papír, ua kojim je ueinski eledébe bilo napi* 
sauu: f Bog mi odprosti grebe, drágáé ni sem

mogel véiuiti. Pozdravim prijatelje i neprija- 
telje moje i uaj mi',vsi odprostiju. Nesreéen 
élovek je pri Petaku bil detié i voogi put 
je rekel, da bude si skonöal 2 ivijenje. Predi 
k»k se je obesil, se je napil 2 ganice.

—  Z a  obed óakoverkib preparandistah,
koji su 3-ga o. m. vu Priloku bili ua uéi- 
teljskom spravLéu, su sledeéi datuvalji. Molnár 
Antal vicespr. i oraaéki ablegat 10 trt: 
Wogrin János 4frt; Filipits Lajos 2 frt;
Sipoe Kárul 5 frt Prilok varaá 2 0  frt; 
Banelly Sándor 5 fit; Máié к btváu 1 frt; 
Baiauasics András 1 frt; Horváth Mihály 1 
frt; Patafta Audrás 1 f r t ; Glavina Mihály 
50 k r ; Kecskés Rókus 50 k r ; Kész Vince 
50 k r ; Rezsek Tamás 1 frt; Hajdiuyák IváQ 
1 frt; Dr. Bőit ni Siudoey 2 Irt; Konyáig 
Mihály 5 frt; Cseszuák József 5 frt; Banelly 
Vilmos 1 f it : Stern Frigyes 3 Irt; Verlv 
Ferencz 2 frt; Maudl Antal 2 fit; Tersánczky 
Gyula 2 tr t; Kecskés 1  ü t; eveskupa 76 frt 
50 kr. Iz uve summe se izplatilo o£terias,u 
55 frt. 48 kr. ostalo je: 21 frt. 2 kr. koji 
penezi su se pri G. Sipos Károlju polozili, da 
se knjige kupiju, za one urenike vu priloékoj

I kr. akoli, koji nujvekéi oapredek pokuieju vu vu- 
éenju magjarskog* jezika. Poátuvanim darov- 
uikom se ovdi zadare lépő zahvaluje: ravua- 
teljstvo.

Budinpe*tanska nova oreacka hiia je 
?eC zapoőeta. Funduá hiie je 2 2  0 0 0  kvad- 
la t klaftrih ili 13 katasterskih rali. Vrédno9t 
céloga fundoia je 4.701,000 fit. po tómra- 
óuou jedua ral na 30.000 frt dojde. Zidauje 
celoga staoja bude, do 13 miliouo? forinti 
koitalo.

K ra lj i po ljode lavec  Vu Brucku vu 
logoi и se pripetilo ovo pripecenje kad je 
kralj 26 majuáa tarn bil. Jeden siroma-ki 
élovek iz Galicije doáel je vu Beő, da zadobi 
kaj ga kralj posluboe, buduó, da je táj 60 
star élovek véé viáeputih táj put vőioil, prez 
toga, da bi se bil mogel s kraljom spemma 
ti, odluCil^se, da ga vu logoi и poisCe. Tam 
se nekoliko danov pri galiékoinu régim» utu 
zadriaval, gde je viáe poznancov uaftel. 2 6  
majuia kad su Seregi soldatov üli fie/, most 
prek Lajthe jahal je i kralj, a uat staree 
pokiekel pred njega i kriral po turenski. 
„Milobtivui gospon, Jaj ini tolmaca* Kralj 
ga spazil postai je i prevzel od njega rnolbu, 
dal mu je 26 frt. i nekoju batrivnu reí mu 
pregovori i odpoalal ga doma. Starec se ve- 
seiil i drugi deu se preporuCal od poznancov 
i odiiel dirao.

V krad jen o  dete. Proli potepajuéim cigauom 
jako se шогешо bonti. Так se tepeju po or- 
sagu9 как po ruski pustah vuki i ne samo 
da sve vkradneju, nego i decu edueseju. 
Strasuo stanje síromat koga deteta i red ko da 
se pripeti da bi nazad doslo к roditeljom. 
Так se vezda pripelilo к trojakom na Msriji 
Bistrici, gde je proá enje bilo. Med vi.oiiuom 
ljudib üla je i jedna iena spominajué >e kad 
ua jedeoput pred jeden pioseéi cigau dojde, 
koj je spotrto i na pol sb po déte pel 
jal. Déte uajedenput zakriéi РМаша, ш атаи 

. 2 eueka pogledue ua dete i s ovim némisko- 
éi proti ujemu. Siromasuo moje vkraojeno 

, dete. То pnpeéenje videée ljudstvo, Stelo je 
cigana zatuöi, ali su ua pomoé dodli taudar i, 
koji su cigana zaprli. Как se véli, cigau je 
tani vu Belovaru ua sejmu vkral dete. Sudu 
je etvar predaua, vre se zide celo.

—  Jeden m iliőn vu m o rju . Vu ieb- 
ruaru tekuöega leta piepala je jedua 
ftpaojolska ladja vu morje, na kojoj je bilo 
jeden miliőn vrednosti penez. Vezda hoöeju 
te peueze v morju iskati z rouilei.

Nekaj za kratek cas-
Jedeu рек zeetal je mesara. Dobéi dau 

prijatelj, odkud ? Ja  ti vezda lavno idem iz 
tvojega itacuna, gde sam si híjeb kruha kupi), 
odgovori meaar, Híjeb ? zapita zacudjeni рек, 

j gde ti je ? Vu pruslekovom iepu — rekel je 
mesar — iz njegovoga poznatoga maloga hljebca 
izsmehaval, i odlucil je da ae bude fautil nad 
mesarom. Naskorom opet se je zeetal s mesa- 
rom. Priatupil je к ujemu taki i to óisto 
prijateljuo, i rekel mu je: Jeli ti zna*, odkud 
ja ve idem ? Ne. — Iz tvoje mesnice, gde 
sam volovsku glavu kupil. A gde ti je ? 
zapita mesar. — — Pod kapom, udgovoiipek 
i nasmejal se agrohotom, kaj je toboi tak 
jako oéinul mesara.
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