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1\. évfolyam Csáktornya, 1887. julius 31-én. 31. szám.
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E lő k é s z ü le t e k .  elhatárolta, miszerint a Csáktornyái 1 Festetich Jenő gróf ur nj kastélyát, két-három ekkorra áron lehetne megsze-
. . . .  „ megyebizo tsági t a g o k a t  megkeresi i  amely a Csáktornyái külközségekhez re2ni* 8 *

J l  brVme n ;  ; u agY “ ? "*  ° , Fe1'  a Végből, hogy a jövő hó 1 -én Zala- \ tartozó PriviszlávecLn épült, már A . Segítség“ emlékalbumra. mimén
Ségének megjővetelére, az előkészületek Egerszegen a király fogadtatása é-de- i detben Újvárnak n< vezte A macas " ak\ kivAlt dr4<íAI’b példányai e*ak a- el«-
serényen folynak Hogy t. olvasóink mében tartandó megyei közgyűlésen vendée érkezése alkalmából я oróf nr hze.k6̂  szA“ ának «Évában fognak nyo-
mindemet pontosan értesüljenek, la minél azámosabba,, vegyenek réazt, , í^ s z ^ é g e  á lS  m e g S e u i a K Ü  Ä  S  Ä
külön ín m!°ían f Z elökész« kleknek h° 8Y a vár0M érdekeit meg véd hessék. két, hogy a község hozzájárulással rendelt példányok szétküldéséi a “Franklin-
Fal as r d ° n  ? / ' ! U . ’ ага^ Ьеп  ̂ Ő Felsége elé a meeve határáig me Priviszlávecz törvényesen is Zala-Uj- fárstriaf vállalta el. Az előfizetési pénzek
felsége fogadtatásának minden egyes папНл i f *  • xYu í * a,gme‘ várnak nezeztes-ák ,ehAl a ‘ Se«i,séga fámára a Franklin-
mozzanatát élethűen tudatni fogjuk -a i g^ei kl*jdotls^gbe hat tagot " társulat kiadóhivaialába (Budapest, egyeiem-
tisztelt olvasóinkkal ajánlóit, még pedig : Ziegler Kálmánt, -------—  utcza 4. szám) küldendők A megrendelések

A fnoaHiató* ni„* emr .. . . .  Molnár Eleket, Zakál Henriket, Todor л , utánvéttel is eszkö/.ölhetök.
kezik I  ̂ v iA pH ^lunek ЧФг- Józsefet, Wollák Rezsői és Alszeghv A  magyar k ö z ö n s é g h e z .  A ,,Segitsége emlékalbum által kitűzőit
kezik, amilyeDt e vidék még nem Iá Akuost S egny & y  czél előmozdítására ex irodalmi vállalattal
tott. A király valóban királyi pompá- J нДрпт „„„„ .«о . . . . .  , kapcsolatban sorsjáték és népünnepély ren-
val lesz fogadva A fogadtatás fényé- Molnár Elek a Csáktornyái külváro- romokká, Epfíjes, fjagy-KároPy Torwekő é "’e,í,ek"ekJövedelme a iiizkft
hez hozzájárul a király udvari kisé- «ok nevének megváltoztatása érdemé- Templomok, iskolák, középületek elhamvad- lakoiláv ^gínyebb
rete, amely összevissza mintegy 200 be"  ’nditványt terjesztett elé. Inditvá- t»k. Isten há̂ a. múzsák háza és a szegény _ a Segiiség" euilckalbum iövedehoeazon’ 
személyből fog állani nyában a következőket mondja: „Ama ember háza mind egyenlő rom leU. ban kizirúlag8a r  c éira C  torddutni;

A király vendégei számára Csák- legörvendetesebb eseménynek, késő iva- németetPVmíé*ft.?.n«oL '* .« 11» *i ™agyar melyre e vailalat alapiiiaioit, a három ma-
tornyán kijelelt laká-ok bútorainak pót dókáink emlékezetében is leendő tar- szé'yben ? Г d gán eg' e" ' a ve'  КУ»Г »J™ épiiésének eiomozdiiására.
lása czéljából Brankó udvari szállás- tósa 8 kegyeletes emlékéül, városunk A Király és a Nemzetgyűlés magas pél- Budapest, 1887. julius hó.
mester és egy udvari hivatalnok Va- külvárosai nevének magyarul leendő dákban megadták a választ, irodalom és JÓKAI MÓR, ROSKOVICS KíNACZ 
razsdon jártak, ahol a szükséges bu- megállapítása -  Felséges kitályunk és Művészet követte példáikat. Felhívásunkra s/e.kes.t« a müv rész szerk
torokat kiszemelték^ Az udvari lovak ^ ^ l i  hódolatunkból Ä Ä y  NAUY MIKLÓS,
szárnál a Pullay Csáktornyái lókereskedö k ^n ^^^ í . ? ? „ czélszeru volna «zellemi tatalomra, érdekességre nézve ép társ szerkesztő
minta ist álói szemeltettek ki. I “  végből több polgártársa nevében is úgy, mint művészi rajzok tekintetében ki-

Csáktornyán a kövezés és csatorná- azon nyuj Ija be, hogy a váló becsűnek mondható. A ki ezi meg- i --------------
záa a lefolyt héten iól előre haladt Csáktornyái külvárosok magyarul is eine- *2erzi> a Hazának és Emberiségnek hoz ál.

A megyei kir mérnöki hivatal ré- vettessenek A közgyűlés Ziegler pár- "  l é ^ X e ^ ö  ^ 1 . " “  % Г 1  * * * * * *  k “
szérűi egy mérnök, a járási főszolgabiró tol°  szavat ulan egyhangúlag elhatá* m£ lélr<'hozásában a magyar közélet, iro üf £elsŐ-^uiaközben.
és utmester a gyakorlatok környékén bogy Martana Zrinyi-külváros- dalom és művészet számos jelese, közöltük
levő utakat és hidakat szemlélték mee nak* Raltyány-külvárosnak, Bu- annyi fényes név. Bizonyítsa be Hazánk Nem várt édes meglepetésben részesüli a
s azoknak ió karhn WnHő h«lvo7*J *  zovecz pedig Búzás-külvárosnak nevez- közönsége, hogy a leglónyeeebh név magáé telsö mur iközi hegyvidéki m. kir. állami

Ai , - ,, . í „ lyezésé Iрцч(‘к ,i| A7 ui «dnevpvöuoknob о mi a Magyar Nem/.elé, midőn részvétére teljes tanilök lesiütete. midőn I. hó 2J-án szere
rői gondoskodtak A grófi kastélyból a л  Az UJ elnevezéseknek a mi -  joggal hivatkozik a részvét nemlője. tett tanfelügyelőnk becses látogatásával
gyakorlat színhelyére О Felsége és ki- nisteriumnal leeudő szentesítése czél- J .  .  megtisztelte őket.
sérete számára egy uj ut állittatik. jából a főispán úrhoz sürgősen felter- * Először a stridói állami iskolát látogatta

Kanizsáról Fiedler fénvkéoiró foe jesztés intézteiéit A diszee emlékalbum ekkép sokkal na meg oezlályonkinf, § minden hízelgés nélkül,
érkpyni hnai íirv.varvAbr oil 1 x 1 gyobb lerjedelmet nyert, mini eleinte tér- a legöszintébb örömmel állíthatom, hogy a

j  J . un ePe T alkalmával Pruszatz városbiró elöterjeszté, hogy vezve volt. A „Segítség“ emlékalbum négy- tanulók precis magyar feleletei nagyon
és megelőzőleg is a városról és a vi a város terei és Utczái hiányosan van- kiadásban fog megjelenni, u. m. : egy meglepték a tanfelügyelő utal. A rögtönzöíl
dékröl felvételeket eszközöljön nak elnevezve s tekintve az iinnené forintos, három lorintos, tiz és száz forintos vizsgáht befejezte után megihetődve mon-

1 , , А - j - , .  A * .. kiadásban, melyeknek már elseje — a leg- dolt remek beszédében meleg köszönetét az
essegeKet, indítván} t teijeszt a koz- olcsóbb — az egy forintos is csinossan lesz intézet derék igazgatója- és tanítói karának,

Csákto nya város képviselőtestülete gyü’és elé, amely tereknek és utczák- kiállítva, s díszes borítékban 40 nagy ol- mert úgymond — azok a jó hírek, melyek
f. hó 26-án gyűlést tartott, amelyben nak ui elnevezését egyhangúlag kunon- dalra terjedő s mintegy 70 képpel illuszt- a Stridói állami iskola felöl messze vidéke-
több, -  a fogadtafácif ПЫЛ — íi™  dotta. rA,t tartalmával árához képest annyit fog ken keringnek, valók. Én leszek as első, —
, , r  w XT W -  nyújtani, hogy hasonló díszes illusztrált fü- folytaié, — aki e derék tantestület hirne*
Den nozott határozatot Nevezetesen * /etet a külföldi nagy irodalmakban is csak , vét mindenütt emelni, ápolni ás védeni fo •

A f ö ld r ő l  é s  n é h á n y  P ffi- | ko8y a ,en8erek> a/on részein, amelyeket a Vagy helyes lehet ama feltevés is. hogy I vagy város fekvését. Meg le li jegyezni a*on-
J щ Nap sugarai tüggélyesebben érnek, ott a viz az átalakulások kezdetén az egész földel viz ban, hogy a most említett körök csak a(estről. jobban megmélegszik és a hideg tájak felé-, borította és igy földünk is tenger fenék volt földgómbón láthatók, míg a földön csak kép-

mig ellenben a Nap sugarai által kevésbbé valamikor. ze'etiek, melyek könnyebb iájékozhatás
(Nepies eitekezéj.) hidegvíz, a meleg tájak felé siet. Esze- Földünk ez óriási gomba világűrben le- szempontjábó* 1 igen nagy szolgálatot tesznek

(Folytatás.) i’int azután vannak hideg és meleg áram- beg a többi égitestekhez hasonlóan ; de nem a geográfiával foglalkozóknak,
n  ahirb , , . latok.* függélyes; hanem egy kevéssé, dűlt irány A föld mint égitest folytonos mozgásban

kincsei* ama ri^vmennvWo,', alln/nk kaiv" All hiszem nem lesz érdekleien, ha a ban, amely dűlt irány »/. égaljak vállozan- van a világ űrben : ’ellát nagy tévedésben
1лк h.i.l, .fh^fi' „ Г Д '  tenger lelszinéröl egykevéssé aimak lenekére dóságára majdnem hihetetlen befolyással vannnak azok, akik talán azt hiszik, hogy
n.L ,h - g . , Jf k'g .AhLA zui' tekintendőnk és megismerkedünk ama vél- v»n- Földünkön az általa végzett mozgások a tö d álló lest; mert az bizony mozog,
ín « káneí i k*  W’ de m 8 ,öbbnek elel'  tolatok nagyszerűségével melyek ott hazá- és rajta végbe menő változások könnyebb még pedig két irányban u. in a saját len-
met KepeziK. jû al találják. A világtengerek feneke nem megélhetése szempontjából több alkatrészt gelye körül és a Nap körül. A saját ten-

Azonban e tengerek a mennyire haszno- mindenhol egyenlő mélységű : Vannak he- kölönböztet»nk meg, amelyek szem'élheté- gelye körüli mozgását forgásnak a Nap ко*
sak épp annyira szeszélyesek is. A sok féle lyek — főleg a partok közelében — ahol sél*e szolgál a földgömb földünk ábrája. Ha rü> vég/eft útját pedig keringésnek nevez-
tulajdon közül én itt csak a legérdeke- a viz oly csekély, hogy oda a legkisebb mi e földgömböl vizsgálat alá vesszek, azt zük. Reánk fö'di lakókra mindkét mozgás
sebbet fogom felemlíteni. Ez az apály, da hajó se juthat be; mig ellenben néhol oly lógjuk látni, hogy ha annak egyik végétöl a irányadó betolyással van ; mert ezáltal szár-
gály és az áramlás. óriási mély, hogy a világ legmagasabb hegy másikig a középpontján keresztül egy drót mazik ama szép elsörendi beosztás, mely-

Az apály a tengereknek oly megfogha- csúcsát a 3500 meter »Mont -  Everest «-el van huzva, mely körül a földgömb forog. nek évről evre, hóról-hóra, sőt napról-napra
tatlan természeti tüneményeken alapuló sa. i« elnyeli . . .  Mit látunk ebből? azt. hogy Ez a iö’d tengelye, melynek egyik vége tanúi vagyunk s amelyhez foglalkozásunk,
jáfsága, mely szerint az naponkint kétszer и tengerek feneke éppen nem egyirányú észak s a másik dél irányban mutat A ten- nyugvásunk, de életünk te lánczolva van.

méternyire leapad ami oly hirtelen "ik ; hanem változatos felületű, azaz benne *ely e két végén fekvő területet sarkoknak, A Föld saját lenge'ye korún forgását 24
és szemmel láthatólag történik, miszerint a ahegyek és völgyek épugy váltakoznak még pedig az északi végén lévöt észak, a óra alatt egyszer végzi s ezáltal keletkéz,
tengeri állatoknak nincs annyi idejök, hogy miként a szárazföldön dél, végén fekvőt pedig déli sarknak nevez nek az éjjelek <“s nappalok  ̂ Még pedig ak.
a vízzel egyíitt vissza vonulnának - hanem r , . , 4. , , zük. Az északi és déli sarktol egyenletes ként, hogy -  amint tudjuk — Ferró szi-
•iiióeva я/ Pl«hh mta vít ôI Knr’itnif Ha I)e nemcsak ez а tenger-fenék titka! irányban a föld középtája felé haladva, getén keresztül menő hosszúsági kör, a

i a ’ iiv Benne épp úgy élnek az állatország min annak öblös részén egy vastag vonallal jel- földet két részre osztja — keleti és nyugati
alkalmakkor' szedetnek ki a tanoernarü deD оя2,А,УАпак állatai, mint a száraz-töl- zetl kört találunk, mely az egyenlítőt féltekére, — amelyek kö/.ül egyszerre csak
1 к • лк I leDgerpari, dön, épp oly változatos növény világa, mint (equatort) adja. Ez egyenlítő földünket két az egyik félgömb lehet a Nap felé fordulva
laKoi á . a mienk a földön és ép oly arányban rej* részre, északi és déli löldgömbre osztja. amely azáltal világítva és melegítve, mig

A dagály pedig az apály teljes meg- ásványokat méhében. mini a száraz föld ]£ félgömbök mindegyikén> több egyenközü a másik tőle elfordulva; tehát árnyékban
fordítottja, azaz abban áll, hogy a tenger hegyei. Világos tehát ezekből ama jogszerű irányban körülfutó kör vau, amelyek egyen- van. Amiből világosan látszik, hogy az
vize naponkint kétszer 1 8 meter magas- conseeventia, hogy a világ tengerek belse- közű* vagy szélességi körök neve alatt is- elöbbin világos azaz naj>pal; a másikon ре»
ságig emelkedik, annyira, hogy a máskor jében hasonló élet van miként ami száraz meretesek. Az északi szélességi körök kö- dig sötét vagyis éjszaka van.
csendes folyású folyók teljesen megdagad földünkön, csak emberei nincsenek, kik azt zöit a Bákjegyi napforduló és as északi Mig a nmeik tisenkéi órában a föld to
ne к ; sőt nem ritkán kiöntve az egész vi- .génybe vegyék s igy mi száraz földi lakók sarkkör; a déli szélességi kö;ök közölt pe- vábbi forgása szerint az előbb sötét fél-
déket elárasztják. Ez alkalmat fordítják azu- fordítjuk czéljainkra ee zsákmányoljuk ki dig a Bak jegyi napforduló és a déli sark- gömb kerül Nap elé, tehát itt lesz nappal,
tán arra. hogy a hajókkal bemehessenek, sajéit hasznunkra. kör a legnevezetesebbek, mig az előbb világos árnyékba jön és ott
hol áruval könnyebben megrakódva, ismét g|$g tisztán látható tehát ezekből inisze- A szélességi körökön kívül még [más kö* éjszaka lesz.
a nyílt tengerre jussanak. yjnl a töld az átalakulások korszakában rök is vannak melyek amazokat az északi Ez állítás igazságáról bárki is igen köny-

Az eddigi tudományos kutatások a fenti egyenlő minőségű képződménnyé fejlődött. sarktól a déli sarki* haladva keresztül met- nyen meggyőződhetik, ha egy gömb alakú
tünemények okait a Nap és Hold vonzási pe mjutan az óriási mennyiségben lévő gá- szik s amelyek dél vagy hosszúsági körök- tárgyat kötőtűre fűzve a lámpa körül las-
erejének tulajdonítják; de még egész hatá- zokat szilárd alakúvá változta'ni nem sike* nek neveztetnek. Ezek közül legfontosabb forgat, látni fogja, hogy egyszer az
rozolt megállap dást erre nézve nem nyer- az csepfolyóssá válva a megkeménye- az. amely Afrika nyugati partján levő Ferró egyik ; másszor a másik félgömb leend a
hettek. dett kérget viz alakjában bontotta, amely- szigetén megy keresztül s a földgömbőt ke- lámpa által megvilágítva, mig az ellenkező

A tengerek harmadik tüneménye az „áram- nek egyrészéről a belső forongásoknak si. leli és nyugati fél tekére osztja. E körök félgömb ugyanakkor árnyékban leend.
latok“ pedig abban áll, hogy azok egyes került egyrészt elterelni, vagy átbasonitani. mindegyike megfelelő számokkal van ellátva (M jt Wv.)
részeiben a viz különböző irányban ömlik ; de nagyobb része még ma is alatt van • a és ama fontos hivatásuk van, hogy általuk ----------------------
minek igen egyszerű termésaettaai oka az, tengerek fenekét képezi. határozzák meg valamely! ország aziget,



gom, mert e nap pályám egy ik legszebb óvi zárvizsgálatai augusztus hő 4 én gáért és haszon vehetőségeért jótáll Fáj- délután 3 óra tájban négy kottorii ifjú
napját képezi fognak megtartatni; és pedig d. e. dal inat okozó fogaknak fájdalmat, tá- (1 7 — 24 óveeek) háromszor aszták át a I
ilyenjeikért rnejlizemi nem “ ehe. ’ hanem 9 - 1 0  I. fiú, 1 0 -1 2  III. IV. V  masztó hatásukat tökéletesen elhárít, s Murát. Első ./.ben fűzlayesszoket kötőt-
legyenek meggyőződve, hogy érdekükben VI. fia és leányosztályokban, d. u ily fogatja arany, ezüst vagy másnemű tek nyalábba s azt usz atték maguk
mindent el fogok követni. »Áldja meg Önö- 2— 3. az I. leány és 3— 4. óráig a l l .  olvadványnyal megplombéroz Beteges előtt; másodszor iunájiuat vitték ke
ket az Isten.« fiú gg leányosztálvokban. Melyre az foggyökerek v. fogak a legújabb ame- resztül ; harmadszor rimájukat fejőkre 2

Kzek voltak röviden szeretett tanfelügye. igen tisztelt tanügybarátokat tisztelettel rikai műszerekkel minden fájdalom kötötték és úgy úsztak át* Amidőn a
íöuk szavai, mely után a növendékek Hor. ; meghivia az Igazgatóság nélkül eltávolíttatnak. Rendel délelőtt Mura közepén voltak, nagy szél kere-
S r Ä . Ä S  — Dr Wollah Adolf l»puuk t. inunk.. ^  őriig .
ünnepély befejez:e előtt éTováts Gyula igaz- táisa az ügyvédi szigorlatot kiállván, „Hattyú vendéglőben e J * , . . J  , ’ z ê
gató köszönetét mond a tanfelügyelő urnák, A-Lendván nyitott ügyvédi irodát, — Eljegyzés. M»ycr Her.nan csák fuliasztott. Azt mondják, bogy a sze
mélyre nyomban »Isten áldd meg a ma- __ Óriási Vihar vonult keresztül e hó tonyai kereskedő f. hó 24 én eljegyezte rencsétlenséguek a révész is oka, mert
gyár. ! énekelték a tanulók. 23-án d. u. 'L l óra tájban a stridói Mózes R e  g i u a kisasszonyt Griárzból. nem engedte az úszókat a kompra

Szeretett tanfelügyelőnk minden mozia- . M , é * ak nYUffatról iöve dél- Sok szerencsét a kötendő frigyhez! menni, azt hívén, hogy az illetők i
"Hatnál, úgy az enekek változásainál is ér- , . “  . í y ^  T, tA J . ’ . тч i * i x л тли kö/séff fii7eséből vesszőt loDtak *zelmének meleg szavakban adott kifejezést, keleti irányban húzódott. Itt a legrosz- -  Zarvizsga. Folyó lió 27-én volt község tuzeseDoi vcss/ot lopuu.,
s látni lehetett azt a leplezetlen örömet, azabbtól tartottunk, amenyiben oly sö- megtartva a r kanizsai áll. elemi nép- Ж
ami őt fogva tartá, mert daczára sietős dől- tét felhő érkezett, hogy egy */4 óráig iskola jelen tanévi zárvizsgálata igen S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k ,

gaSt*ídóró*^^-Kaiű/^read,a**laklSa meg az egész világosságot eltakarta. De hála szép számban megjelent intelligens ven- c  ■ á к t o r n  у a. .Hangok a közönség
««emléiésére indult. ’ * Isten nagyobb veszély nélkul múlott dég jelenlétében. A vizsgálat az ottani köréből« a jövőre. — ö t i n á c z .  K. Az

Hosszul esel midőn néhány órai idözése el, Csák a szél tett kárt a gyümölcs helyi templomban megtartott isteni tisz eszme jó, de nehezen kivihető, mindazon-
után buzgósága tóvá szólította körünkből, ben és fákban, számtalant kitörve kö telet után d. e. 10 órakor vette kéz- álul megkísértjük. — 1J A..n ? v e ez. s.
de enyhítő is volt azon Ígérete: „ha még Zülök detét. Az isteni tisztelet alatt a vizs- *  vé*fl is megkaptam. Köszönöm! — A.
egyszer eljövök, egy hétig fogok itt időzni.- л . . .  0 . , .. XK. . a тйП;а1ап| harrwirteln tanítok L e n d v a .  B. A verset megkaptam. AlkalHozza leien minél előbb is minél több. ~  Gyaszhir. Szmkovits Márton, szín- galatra megjelent hegyvidéki tanítók milagi üdvözlöm I -
Siö r ! kovits Ferencz Csáktornyái elemi és igen szép magyar mise enekeket ene- ______ ____

____ _________  polgári iskolai tanító és dalegyesületi keltek. A vizsgálat eredményét illelö-
elnök atya f. hó 27 én 90 éves korá- leg dicsérőleg kell ny latkozni, mert a I d e g e n e k  C s á k to r n y á nKülönfélék. ban elhunyt Temetése 28 án a pol tanulók máj nem kivétel nélkül megle- M h . зи-i*.,

l y t l l w l l  I gárság ré«szvéte mellett ment végbe. A po és határozott feleleteket adtak, úgy Y . , o r
-  Dr. Ruzsicska Kalman megyénk dalegyesdlet testületileg vett részi a te anyai horyál, valamint magyarnyelven О ш  « Г - L é d V v u -

láradbatlan kir. lanfelügyelöje f. hó metésen és a halottas háznál gyászdalt м. E rövid, de szabatos vizsgálat eléggé mog Hamburg. _  Hanz p . Budape.i. _
24 én ч az eló/fi nanokon Csák formán énekelt A megboldogult nyugodjék bé- meggyőződhetett mindenkit, hogy az Barfos Bé'a fogtechnikus N Kanizsa. -
íol. innét a b e l t o c z i  és vendvidéki kével 1 ott működd tanítók egész odaadással Werch-er Herrn. Booyhád -  Wel.isd, A.
iskolákat vizsgálta meg, majd pedig -  A Csáktornyái kisdedóvodában ma töltik be magasztos hivatásukat s az Bee. ^  pa"a -  Llpo?d N*n7or Bdla.
átment a stridói iskolákba, ahol a meg- 9 órakor lartatik az évi /árvizsgálat »skóla megfelel a hozzá kö ött vára- __ BannabendP N. Klagenfurt. -
tartott, vizsgálaton tapasztalt eredményt Felhívjuk reá a t. szülők és gyermek- kozásnak. Dicséret illeti meg az iskolai Nagy 1)ezs5 Bpest. — Ney Ede kőfaragé
kitűnőnek mondotta. barátok figyelmét 1 gondnokság fáradhatlan buzgalmu el- Bpest. — Murkovits Ferencz Légrád. —

öngyilkosság Doki Antal S0 év -  Bartos Béla ismert, jó  hírnevű DÖ̂ t  l. Kozma Márton urat з а  gon ^ » ‘n«erJ ^ e“c z I Kf c
körüli, volt kocsis a múlt hét folyamán fogtechnikus Csáktornyára érkezett e 10 fáradhatir^mu^kássáaa és támogatása mer^Józeet Szombathely. -  Györfly j 4nos
а II. hegykerület egyik községének ul|a napig fog itt időzni. Elfogad fogtech fáradhatlan munkássága és tamog á „ ,éd N.-Kanizsa Jungst Ferencz vegyész
mellelli gyümölcs fára. d u. 3 óra nikai munkákat. Jelesen készítmflsza- az elért sikernek órása reszese volt. H„inberg. -
tájban magát felakasztotta Mire észre bályos egyes fogakat, valamint egész ^*en 1агЫа és éltesse őket e nemes »SZEIVERT« szálloda. Kaeser Alajos,
vették már kiszenvedetl. Tettét hihető- fogazatokat a legújabb amerikai mód törekvésük éveken kereszti! een Scheibs. - -  Moschmger, n s eibs. - -
leg ittas állapotban követte el. szerint; elhelyezi azokat anélkül, hogy buzgó teljes thetésere. Egy jelen,vo . Gabimfz!*- gRosner Samu gyáros Béca*—

— Zárvizsgálatok. A stridói m. kir. a szájban netán létező fog gyökér, két —  Szerencsstie iseg Kottoribólj ír- Kovacsics Valentin cs k. kapitány Grácz.
állami elemi népiskola 1886 87 tan- ki kellene szedni, azok kitűnő jóaá ják 29-1ki kelettel a következőket : Ma | ------- ---------------

J’ECAJ 1У_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VU CAKOVOUy 31. JÚLIUSA 1887._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BKOJ 31 I
|г т-.»=».т-= ,m Ц §ГЖЖЪТ°\T T U  ff ТТТГ*% v nM ЩЩ ■ ■  ■  ■ В В I  ■ ■■ тЖ I l i i  I I I  Iz«laieljsl\o: Knjizara Fischet Filtpova I

Örreduii'ka pi^arnu: I I I  l |  I j  ■ |  |  |  | I I  1 1  |  I  |  |  | |  ■ у kam pndplaUjjb.n.n, poSUjaja
ОЫтш pijac, fraterska hiia. lévő na kon- ► I  I f  I  ■  | I I  I I  | %jS I I I  I  1 1  P l ’ i• dplulo» cun je ;

Tiaciji. -  S nrednikom moci je avaki I | W | |  | |  k i l l  | | | |  I  | | l l l  I  UNacelo leto............................ 4 Irt L
-ovoriti med 11 i 12 ynrom. — Sve f | l | S  I  | l  l | l  |  I I I  I I  1  | |K |  U | 0 Na pol leta . . . . . . .  I ,

ie zadrzaja novinab, naj Г W p l i f l b f l L V a l l  sA smI il Cetvert *etÄ................... ...  f •
so posiljajJi na íme Margitai Jozefa r 0   t |

urednika vu Cakovec Г I Pojedini broji koätajn 10 кг. П
u n ah orvatsk om  i m agjarskom  jez ik u  izlazeci druitveni. znanst veni i povuéljiv i list za puk ,, 0Ьгпап.  M poiegl^db. i ы  r^un.ja n

rzx xzz TTT xxz ->1ЛЧ Sluíbeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajuöega CinovniCkoga druitva“ vn Cakovcu. — „Dolnjo-Medjimurske éparkasae“ ßfikr ~zxxr~ zxr__ттт - tyt---' -  - — j „Podpomagajuópga drnitva“ vn Prelogti. — „Gornjo-Medjimurskoga kultumoga druitva“ vu Strigovi. uSr* *“  H2E*

___________ _________________________________ I z la z i  sv a k i t ije d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  sv a k u  n e d e l ju ,_______________

N e k a ]  1Z p r a v ic  o r s a g a .  8Ve P0^ 8V* étefana korunu spada- Dalmacija imaju vu svojih poslih peneze dal je vnogo olova zmeäati ;
dajuőe zemlje se zakoni na magjar vu svojoj domovini svojega címera. orsaőke dohodke, maltu, porciju dal je 

Magjarski orsag saöinjavaju sve one skin? or8aeltim spraviáőu odredjuju i Horv»tski címer je őerlen s belimi izmaelitancom vu ruke, koji su onda
•tzave, kője pod korunu sv Stefana delaju; zeto moraju i horváti poslati kockami. Vu onih uredih, koji su tak naroda na siromaátvo spravili. Magj <ri
-nvlaju. Magjarski orsag dakle iz dveh 43 ablegate na magj. orsaőko spravisőe. liorvatski k a k i  magjarski, hasnuje ш  zaradi svega toga samo kral.icu
‘/lavnih delov sastO|i: iz materinskoga Sjedinjene posle moraju vu horvatskim se magjarski cim *r, kojemu vu sredini kr.vili, koja je s svojimi brati orsaéke
orsaga i sdruíenih orsagov orsagu magjarski mi istri voditi je horvatski címer. Na stanju or.saö- peneze tro ila Kraljica se je joá i s I

a. ) íme mUerinski orsa? sadr^ava  ̂ Magjarski orsag, tak как i svaki koga spraviáóa je polek magjarske tim zamerila magjarom, ar je  njezin
vu sebi p avu Maciarsku zemliu do ^rUgÍ ° Г8а̂  1Ша 8VOíe^a cimeraf 8yojö zastave jós 1 horvatska zastava, koja brat Ekbert s njezinim znanjemBank-
Királjháffa zatim zemliu za Kirali I farbe i sv ju zas'avu. Magjareki címer sastoji iz őrlene, bele i modre farbe. banovu 2euu Melindu vu poátenju
liaprom t i Frdplia/nGHÍli« n„o i rlíi Íed,,a érlena na dve 8trane razde‘ _____ zbaniuval Kralj namesto, da bi bil
granice, koj se jeneposredno k ’J Ma- !al?lah (,Stít pa‘Ze)' Na!de8,?0J 8trani vu orsagu reda napravil, odiéel je Ga-
gjarskomu orsagu pr klopil; na zadnje ^  í , eni 'bregi “ na "rednjim Íregü Ь  p o v e s t .  m a g ja r s k e -  h cju  zavz.mat.
váráé íium a 1 окоЬся. koruna i dunliéni \cr 9 Oh 1  ̂ Buduő je svemu zlu kraljtca bila

b. ) Pod zdruíenimi orsagi razumeva krjáa ie masiarska kóruna Ovai címer II. di j e r u z al e m s k i A n d r a i  kriva zato su se В nk-ban Peter bi-
se borvatsko-slavousko dalmatinska kra- se hasnuje na penezih na sluibenih (1205— 1235) pod kojim se je Ma- harski vei. íupan; ban Simon i drugi
ljevina, koja opet sastoji iz horvatskih peéatib i pri svakoiaékih uredih Po g o « » g  dosta zla viival. Pod nje- urotili prot kraljici tér к ad kralja 
i slavonskih varmegiijah i one stra.ti fedini Ijedi i druátva nesmeju ' prez g0VÍm vladuV,a^ em 8U fci "4 е иЫ1°  d,0," a nahr1uPdi 8U va ,.kra
gran.ee, koja se ;e к Horvatskoj pri- dopu cenja basnuvati orsaékoga cl orsagu tak vebku moő pm krbeli, da ljevsku palaéu, i zaklal. su kralpcu. I
klopila Dalmacija mje * priklopljena mera> Nekoji ve'iju da one éetiri ,e kral) Ö18t0 od nllhove volJe zayisel- Hoteli su tukaj Bertolda 1 Ekberta
nazad к Mag arskoj koruni, nega pri- prugé znaéiju éetiri vode: Duna Tisa Me8to níega vladala Je njegova iena mmrtitt, ali Ovi su i*ée za vremena
pada к au tríjskomu cesarstvu. Sava, Drava, a tri bregi pák su: Gertruda, koja je bila velika nepiija- pobegh. Na to je Ikrái) dimo doáel

Horvatsko-slavonsko-dalmatinska kra- Tatra, Fatra, Mátra. Так izgleda ci- teljica magjarom. Komaj je s svo im i dal je Bank banovu celu familiju I
lievina i magjaikká kr ljevina su zdru- mer magjarskoga materinskoga orsaga, muiom na tronuá stup la, taki je do- 8f ° nöai!l urotm'tl su vu Jin* I
2eni orHagi. S korunom sv. Stefana a okoli njega su cimeri sdruÉeuih or- a vu .ore®  ̂ svoje brate Bertolda i 8 vo po g  1.
okorunjent magjarski kralj je zaj dno sag* v. Ekberta i oni su dobili velike sluábe, Na vnoge opomene rimskoga papé |
i kralj sdru^enili orsagov, prez da bi Örs éke íarbe jesu: őrlena bela i a т а ЙаГ8̂ \ 8j n’ su Pa  ̂ Prez sluibe odluőil se je vezd^ Andra' na kriiar-
se zato p~> drugip it moral dati okoru- zelena, pák iz ovih farbah je * mapjar- pslal1- Mladi 1 nevuőeni Bertold bil Vojsku i s 10 jezer konjanikov i
niti. - Ist.oga zaprisezm ga lista mora ska zastava sastavljena. J Magjarsku je stopram 25 let star 1 mje znal niti s vnogimi drugimi vitézi odiáel je
kralj dati za borvatsu kraljevinu как zastava je na éetiri vugle, dugovatna pa. .̂e. P08tal » adbiákup vu Jeta 1217. vu sv. zemlju. Ali ou je j
i za magjarsku, sam > vu horvatskom i na n őj su jednako fiiroke pruge  ̂ 0ÖL Rirpski papa je zato opomenul tam samo bodil pregledavat znameni-
jeziku, Ali Hrvatski orsag ima i ne od zgora érlena, a vu sredini bela, Andr-áa, ali opomena nije nikaj has ta mesta Pregledal je sve, molil je
kakovu samostalno t, autonomiju Ova a odspoda zelena. Jedina óva zastava nuvalrt- Boga, bős je Bel po ouih mestih, kud
<amostaln< 8t preteáe se na nuternje se hasnuje i sme se hasnuvati vu Na nagovaranje kraljici vőinil je je negda naá zvei é tel hodil, samo
losle, na bogo tovje i nastavu i na Magj. orsagu. Pri skupnoj soldaőiji Andraá i to, da je vrednoga Bauk-ba nije nikaj zavzel, nego se je s praznimi
pravosudnost, ter za ove posle del ju hasnuje se zastava i farba vladajuée- na pretiral iz sluibe i na mesto njega rukami povrnul dimo, gde mu je opet I
horváti na svojih orsaékih spraviíéih ga kralja i се-ara, a taje;iuta í érna. postavil je Bertolda za horvatskoga koruna vu pogibelji bila.
svoje posebne zakone^ Vu drugih po Posebnu zastavu ima opet Austrijsko- bana To je jako zbantuvalo Magjare. Kad je Andrai dimo doäel, Magjar- I
m ii íiaime vu. о т о  iranstvu, poreznih Magjatska monarchija, koja je sastav- Anlraá je i to vői il. da je imanja ski orsag je vu iako hudim redu bil*
1 peneznili poslib, obrtu. trgovmi 1 ljena iz magjamke i austrijske za«tave magjarske korune tudjinc m prodal, Izraeléi i izmaelci su iako gulili na- I
poljodelj tvu pak imaju sdru/eni orsafi i hasnuje se na trgoveök h morskih akoprem je zaprisegel, da proli koruni roda András se je sam zaduáil, |
zak nee T t T  r /d n T mv||eHdne ‘ e и '816 ,at h- • . „  0 nebude nigdar greftl. On je dal hujíe magjarske kraljevske imetke i korú- I

pod jeduu vladu spadaju, bdruiem orsagi, Horvatska, Slavonia, peneze kovati, vu zlatne i srebrne niiiu blago zalagal je pri iidovih To I



je velikafle jako zbantuvalo, i malo 
je falelo da se nije tab г pripetil.

Kralj je bil vu vélikoj stiski, i da 
ge oelobodi neprilike dal je vun onu 
znatnenitu zlatnu bulu, koju smo mi 
vu nasih novinah veó spomenuli pod 
nasbvom „Nekaj iz pra\ic orsaga 44

Prvi koj je prekrsil naredbe zlatne 
bule, bil je sam kralj koj se nije, nikak 
mogel odtréi od svojih prijatelov 
i izmaelitancov. Zaradi ovih nezako- 
nitostih je Rober estergomski biákup 
őre ga, kralja i kralje'ske tolnaöe pod 
cirkvenu klet v u del. Cirkve su se 
zaprle, orgulje nisu igrale, zvoni su 
vmuknuli, sveöeniki nisu smeli sluibu 
boája obavljati. Ova időst genula je 
i samoga kralja.

Nazadnje obeéal je kralj, da bude 
sve vu red pospravil. KuSujuó rimsko- 
mu papi noge, prosil ga je, da bi os- 
l»bodil orsaga od kletve, kaj )e papa 
naakorom i vóinil Narod je s velikim 
veeeljem hrlil vu cirkve.

András je sve obecal, ali nikaj nije 
veinil, i kad je naskorom vumrl.osta 
vil je  orsaga vu naj vek sem ne edu. 
Njegovi sini bili su: Bela IV., koj ga 
je na tronusu lasljeduval nadalje 
Kalman, Endre, i István. Kői bila mu je 
sveta Jaltabeta, koja je b la  lena thü- 
ringijskoga hercega Lajosa, kip i példa 
krepo^tne áene na koju more svaki 
Magjar gizdav biti.

Kaj je  novoga ?

— 6. Gróf Eestetits Jenő je s ob- 
fcinom pribislavskom skupa molbeuicu 
poslal к visokomu ministeriumu, da 
njegov növi kastelj i selo Pribislavcc 
bude se na last i spornen doáestja kra
lja: Zala-Újvár iraemval.

— Cakovec varaö je 25 ga o. m. 
odredil, da budu vulice nova imena do
bile. Luena vulicah budu se za kratko 
vreme na steue pribile.

— Na east i spornen doäetja Nje- 
ovog Veliöaostva je zastupniótvo va-

faáa Cakovca 26-ga о m. jednoglasuo

ZABAVA
Pesme odricanja. 

Prevodil: A. Pataki.
(Dűlje)

Oh kom bi se dopale 
Öve tuine, plaöa posme,
Kad na svakom njivom slovu 
Pokore se suze sjaju?!
Oh i kom bi se dopale?
Niéje srce me nerazme !
Nit je tko, da me sprovede 
К pragu male mi celice!

Mnftda kad bi pesme moje 
Opojene strastmi bile,
Mo/.da onda svaka pesraa 
Vernog uasla bi sludalca ! 
Odri can je jest jesenski 
Vetrió, mnogim vrlo hladni, 
Ar neverju da pro let je 
Odricanja konec bude!

Kazati bi bilo teáko 
Öto je uprav me blafenstvo, 
Sto da cutim, kad spodobu 
Tvoju vidim materineku ? 
Kazati bi bilo teíko 
Svnko pojedinu öuvstvo, 
Kada ovdi vu samoői 
Hvalospev ti srce sbori!

Kazati Ы bilo teák o, 
Mesmaáe to slovo zemsko,
Da как ljubka i blaáena 
Je nebeska ta milosóa;
Kazati bi bilo teáko 
Sto je uprav me blaáenstvo? 
Nit bi reöi me razmeli 
Vu Sirokom svetu vaui!

(Konec iledi)

Kak je éitmarov sin postai kraljem.
Naravska nar. priporedka po óeikom po. I. *• 

(Dalje)

Vjutro kad se je kralj zbudil, zgled- 
ne vu svojih sobah veliku svetlost, ta- 
kvu, da se je splaáil. misledi, da je 
morti ogeuj; skodi iz svoje postelje, odbe-

odredilo, da vanjski varaái. naime: Bu- 
zovec, Putjan i Murtan budu takaj i 
magjarska imena dobili, tak как i mater- 
váráé Cakovec ima magjarsko i horvat- 
sko ime. Buzovec bude se zval: Buzás- 
kiilváros, Potyán: Battyán-külváros, Már
tán. Zriuyi külváros; to se razme, da 
zato ostaueju i vezdaánja imena ovim 
mestam.

— Veliki vihari su bili proáli tijeden 
vu celim orsagu VuEsztergomu je strela 
dvaput vudrila dole. Piviő vu f. aterski 
euren, ali ovde je po gromovodu vu 
zemlju odiála. Drugiput je vudrila vu sol- 
daóki spital, odonut vu bli/nju hi2u, 
ali kvar nije napravila. — Vu Nagysáp 
zvanom mestuje takaj vu túrén vudrila, 
túrén i cirkva se je vuágala i cela cir- 
kva zgorela. — Vu Kucuru je 23 ga 
o. m. viher krov iz túrna dole liitil. 
krov je na cirkvu opal, рак cirkveni 
krov i boltu predd. Iz vuu toga je ve* 
liki viher hite i drevje prebiti), snope 
na polju skup zme&al, kuruzu i konoplje 
reztrgal. Ljudi ne pametuju na takvoga 
vihera. — Vu Moravici je 23-ga о m. 
takov strafen viher bil, da je kola s 
terhom skupi na ceeti prehitaval, stra- 
liuvita tuea je iéla i sve potukla. Kvar 
je jako veliki. —  Vu Vashegyu je 19 ga 
o, m. strela vu dve hiie vudrila, kője 
su taki do kraja zgorele. — Vu Tol
mácsa je 24-ga <>. m. dva biruse zakla- 
la strela baá onda kad su se iz polje 
dimo spravljali.

— Vélik a ptica Na jeduoj veliki 
ladji na morju su spazili öve dneve 
brodari. da okolo 1-iije jedna velika 
ptica leóe, k<>ja na ginjiku nekvu i i -  
leuciju nosi. Brodari su tu pticu, koja 
se je na ladju poőivat sela, nekak vlo- 
vili, Pogledali su ieleuciju, koja je s 
drotom bila na din iák privezana, i citali 
su na njoj sledeCv*: Ovu pticu sam ja 
nile podpisani 1848. leta 8-ga majuáa 
na moiju, na „The Kolumbui4, zvanoj 
ladji vlovil. Kubám Ambrus. Vezda au 
i jeduu dtugu ieleuciju < besili ptici na 
din jak, pák su napisali on den, gda su 
ju drugiput vlovili, pák pustilí ju. Ali 
predi su zmerili. Perut jaj je bü < etiri 
metrov dugi.

ti к obloku, i zgleda novu palaéu iz 
samoga zlata, srebra i dragoga kamenja, 
od kője je ta svetlost svetila vu njegovu 
palaéu. Jako se je öudil, как je moguőe 
bilo, tak friSko tak dragucenjcnu zgra- 
du postaviti /Zbudil je svoje spavajuőe 
i i§li su gledat, i osvedoöil se, da je 
jo§ lep^e napravleno, nego vu kraljevoj 
palaéi Po tóm su se taki piek odselili 
növi oáenjeniki, i Aivili su zadovoljno i 
sreéno.

Vu leto zaáelii je kralj, da ide 
vu lov, vu puste, i gore, i zel si je 
subára takodjer svojega zete; kraljeva 
pák ói ostala je doraa.

Za ovo vreme obernul se je nazaj 
duno áidov iz dalekoga sveta vu teákoöi 
i sili, i pital je, kaj uovoga se je v 
njegvoj doraovini érez to vreme dogo- 
dilo, gda je ue bil domaj. P.»vedaju rau, 
da se je pripitila őudna stvar, da je 
ne zdavuja ótmarov sin za áenu dobil 
najmlajéu kraljevu к er, i da si je jednu 
поб napravil lepu palaCu. Zidov je na 
jedenput. znal, da как se je to dogoditi 
moglo, preraifilaval je. k»k bi do tc 
palaée dospel, tér perstana i kluóen’cu 
do ruk dobil? Z ’ial je, da gospe uavek 
nekaj novoga i Ijepoga rade imaju, zato 
je prodal vse, kaj je irael, i nakupil je 
dragucenjenih i kaj kakvih stvari, 
osobito vnogo uovih prstanah i kluóe 
nicah. Kad je to iraal, iäel je к palaói 
i dal se je javiti, da ima lepih i dra- 
gih stvarih; nebi mote biti kraljeva. 
mlajáa кбегка uekaj sebi izebrela i ku- 
pila. Ona ga dade gore zvati, a on joj 
odmah razlagal i kazal, da si kaj ize- 
bere. Izebrala i pogodila nekoje stvari, 
iido? pak je joj ponujal zlatne perstane 
i kluöenice, koje bi bil rad da bi za 
meniia za stare prstaue i kluöenice, 
ako je к aljeva kői ima.

Veó zdavuja vidla je kraljova kói 
povlaöiti se nekakov zlatni prstan, ko’ 
jega je njeui tovaruä ne nosil, i zagled- 
ne nekakovú staru kluöenicu, ncznajuöa, 
kakov je to prstan i kluóenica, vzela 
je zamenila za nove, i doplatila mu je 
iáóe nekaj. 2idov se je obraduval, poznal 
ie da je b  p«stan i kluóenica, koje on 
i 6e i ide odmah iz palaöe dimo. Pri

— Zbog one velike nesreee, koja se 
je pri Pakän pripetila, (как sir о vre 
javili) gde su se viie как 100 ljudi 
potopili, kad su se na brodu prek Du
nava hoteli pel jati, —  je visoki magjar- 
ski minigterium odredil, da se moraju 
svi brodi i mosti strogo pregledati, jeli 
su dosta rnoőni i jaki. Naredbe budu 
se pri svak im brodu vun posta vile.

— Gore< i petroleum. Vu Baku zva
nom raestu se je petroleumsko zviraÜsöe 
vuigalo Ögenj se je hitro rezMril i ves 
petroleum se je vuftgal. Vu migazinu 
bilo je miliőn litrov petróleuma, koj 
se je takaj vutgal. Strahoviti ogenj 
viäe tijednov traja, как dugó bu gorelo, 
to uigdo nemre znati. Gasiti ili blizo 
iti к tomn ognju nije moci.

— SzinkovitS Martin őakoveéki sta- 
uovnik je 27-ga o. m. vumrl. Zakopali 
su ga 28-ga o. m. Pokojui je 90 let 
dugó Ai vei. Nij poőiva vu miru !

— Nesreóa. íz Kottoribe nam pjáe 
29-ga o. m. jeden priatelj n»á h novin 
sledeőe: Denes ob 3. vuri posle po^a i 
so je vtopil vu Muri pri Kottorib; vu 
17-tom letu deőak, dober plavec. Ov 
uesre nik je s drugemi tremi pajdasi 
ouo ísto vreme Muri viáeput prepluval. 
Prviput su sibje vu suopje zvezano pred 
sobom plovili, drugiput su si opravu 
uazad sreóno prek preplavali, tretji put 
su s opravu na glavu privezali ; kad 
eu bili na eredini Mure, iz oblaka se 
je etragen voter spustil i Mai tar Mi- 
haPovoga sina Stefaua je vtopil.Zrok smiti 
je i Sz. J. brodar, koj nije hotel nje 
na brodu prek vode peljati, ar je mis- 
Ы, da je Sibje vu obfcinskim áibniku 
uarezano. Pripeőenje zrokuje talost ve- 
liku rodíteljem b ati i sestram.

Samoubojstvo. Dolse Anton 50 
let stari kuóis se je vu gtrigovskoj 
fari na jedno dievo obesil. Veliju, da 
je pijan bil, kad je to veinil.

— Vu Stiigovskih kr. skolah budu 
se izpiti 4-ga aogustugi obdriali. Na 
izpite poét. roditelje s poátuvanjem po- 
zove: Ravnateljstvo.

— Iz Rac-Kaniáe nam piseju, da su

domu prióne veóer kluóenicu odpirati. 
i odprl ju je, zatem je vrtel s'prstanom 
na perstu, tak su da svi duhf doäl< i 
zapitali, kaj zapovedate gospone? „Zidov 
reóe:“ Do jutra najbum ja i kraljeva 
kai как najdaije vu samotuom otoku, da 
nigó< za nas uebude zeznal. Duhi su to 
odmah izverSili, i nje odnesli, как njim 
je bi lo zapovedano.

Drugi den obernul se je kralj svojira 
zetora proti domu, i zgledal je, — 
da tarn palaóe nema, i da je njegove 
köeii nestalo. Pital je svoje strairae, 
jesu kaj videli, ali óuli? Uni mu reóeju, 
da nit su kaj nili nit videli, i da je 
i как zidanje bilo sve tiho i mirno. 
Kralj se je tu jako rozerdil, pozvalzeta 
s konjom, i pretiral ga je,da najedeuput 
na put ide, i iéóe svoju i e  na рак »ko 
uja neujijde, veó nai nedojde pred oöi, 
jer mu bude za glavu. Ali ipak dal 
mu je uekuliku soldatov i peuez za ftiv- 
lenja i troäenje. On se mahom obernul 
i predzel si je, da bn tak dugo po svrtu 
hodil, doklam zezna za svoju /enu i pa- 
laeu. Potem je spitava' posvud, jeli ito 
zua od takvoga, pak da mu pove. 
Njgoe nije znal nit* óul. On je sve dalje 
iáéi, i na zadnje doöel je к morju. Tn je 
opet pital svakoga brodara, jeli kaj zna 
ili kaj öul od takove palaóe? Jeden 
brodar mu je povedal,daje na jednera otoku 
videl nekakvu palaóu, koja je predi 
tarn ne bila, i da stradno lepo napr&v- 
Ijena. Miákec si je odmah misül, ,,To 
je moja palaöa!*1 Jer gda je dom* pital, 
§to je bil vu palaöi, predi nego je nje 
nestalo povedali su mu, da je samo bil 
nekakov iidov. Odmah se je zmislil, da 
to drugi ueje ni 6e, nego te razdrapanec, 
jer drugi to nije znal, samo on.

Odmah si je zel jeden brod, vzel si 
je jednoga soldata sobom, i idei je tarn, 
kam mu je bilo гебепо; i zgledal je 
svoju palaóu na otoku.

KERMAN.

(Konec tledi.)

tarn izpiti 29-ga o. m bili obdrtani. 
Nazoöna gospoda poglavari i toditelji su 
jako zadovoljni bili s napredkom, kojega 
su vuöeniki pokazali,

Nekaj za kratek Cas.
Gospon. svojemu slugi) Ti prokleti 

ljump, ti pijanec!
Sluga To mi veö naj ne reeeju; ar 

bu od toga zlo!
Gospon. Pak kaj se ti jo§ ufa* gro- 

ziti! Samo mi reci jóé jeden put 1
Sluga: Ja velim, da bu s toga zlo!
Gospon. Na! to imáé! (i tresnul je 

slugu).
Sluga. No, sam né rekel, da bu s 

toga zlo !

Plebanus. Juj, jaj, Janii gazda, как 
je to, da vi vezda tak ako vnogo pi jete?

Janói. Kak je? Так njim je gospon 
plebanus, da sam se j«mput jak razsrdil 
onda sem veó pil, no onda sem se napil 
na to ее je poóela moja áena svaditi 
s menőm, onda sem se opet razsrdil, 
pak sam p l, od onda pak se mojaáena 
navek srdi, ja pak navek pijem !

Zena. Oh, ti pijanec, pak sl vu te 
vreme doőel dimo? íz tebe za celo tvoje 
óivljenje nebude vu redu ólovek !

Mui  Kaj mi to sim i tam govoriá 
Jena? Kaj sem ja ne vu redu őlovek ? 
Kaj ja neidera vu redu v arómu? Kai 
se ja vu redu uenapiiero? Kai ja vu 
redu vsako jutro nedojdem dimo? Zena! 
íena; im naj od mene potrebuvati, kaj 
bi jo§ bolje vu redu bil.

Gospon : Jano§,ti veő neimag skerla- 
ka, na, ovdi ti pokaáem mojega, samo 
neznam jeli ti bude dobre stal.

Sluga: О je, dragi gospon dobro mi 
bude stal, ja sam ga i ónak ver put 
imel na glavi, gda sam se iáéi etat.

Jeden Soífarski inaá je obeduval, a 
dobil poleg cuápajza jako mali falaóec 
mesa. Kak mu je majstrovica to meso 
pred njega dela, poöel se je áuhko pla- 
kati. A  ti raagarec. zakaj se ve plaóeá? 
zapitala ga je genjena majstrovica. Ah 
kaj se nebi plakal, odgovoril je ina ;̂ 
ar me jako bob', kaj je mesar moral 
zbog ovoga falaóeca mesa kaj sem la 
dobil celoga vola zaklati.

Zeraeljski gospon: Prosim gospona 
Doktora, da su Ye ravno pri meni, kaj 
bi tak dobri bili, pak bi zvizitérali mo- 
jega jahaóa konja, ar je beteten, im mi 
zato za zlo naj nevzemejo?

Doktor: О prosim, kaj bi ja njim 
zameril im sam ja njihov i njihove 
famiiije doktor.

Vu ápitalu. Profesor (k dijakom koji 
se vuóiju doktoriju): Naj glediju moja 
gospoda ovoga beteánika, njegov beteg 
je od toga dosel, da ov betet nik ima 
fajhtnoga kvartéra, arvupivnici stanuie! 
к beteíniku:) Kaj ne da ste vi vu 
pivnici stünuvali,

Betetnik: Ah to ne, gospon doktor 
im sam ja vahtar v turnu!

Prvi gospon: Veó nana je pred vrati 
vreme vu toplice iti.

Drugi gospon: To i ja spoznavam, ar 
moja goepa je véé poöela beteguvati.
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