A phylloxera elterjedése Zalamepjében.
A pbylloxera 1868 bán mutatkozott
Frsncziaországban először, mint a szőlőültefvényeknek ártalmas állat, mely azóta
ott oly rohamos sebességgel terjedt el, hogy
Francziaország világhírű és az ottani nép
egyik fő,övedelmi forrását képező szőlőszelét végpusztulás al fenyegeti. Több éven
át Európa többi államai csak szemlélői
voltak a Francziaországban pusztító csapás
nak és arra szorítkoztak, hogy a félelm°s
ellenség beburczolását megakadályoz ndók,
a franczia szőlővesszők behozatalát megtil
tották Ez történt Magyarországban is. Sző
lősgazdáink, kik meglehetős egykedvűséggel
vették a dolgot, — a pbylloxera veszélyes
voltát vagy nem ismerték, vagy ha ismer
ték, nem féltek annak becsempészésétől,
mert mindaddig mig a franczia szőlővesz
szók behozatalának tilalma kiadatott szőlős
gazdáink derűre borúra bordatták a fran
czm szőlővesszőket.
l)e a biztosság ezen kellemes érzeté
bői csakhamar felriasztotta szőlősgazdáinkat
a phyllcxerának országunk határaihoz kö
zelebb fellépése. Eltekintve Portugál- és
SpanyolorzzAgtól, hol e rovar szintén sck
kárt tett, fellépett Schweiczban és 1869-ben
Klosterneuburgban tíécs mellett, tehát ha
zánk határának közvetlen szomszédságában
Gazdaközönségünk e közel veszélyről cmk
későn, 1872 ben nyert tudomást, holott
pedig némelyek még akkor is hozattak
maguknak szőlővesszőket Klosterneuburgból.
Midőn a pbylloxera már nagyobb
mérvben terjedt el Klost rneuburgban, ná
lünk is felébredt a figyelem, de sajnosán
kell konstatálnunk, bogy ez csak igen cse
kély mértékben történt, úgy, bogy daczára
annak, bogy a földmivelési minisztérium
körlevelei- és rendeletéivel, a szaklapok,
sőt a napilapok is folytonos Jelszó alásaik
kai s a gazdasági egyesületek közűi többen,
de különösen az erdélyi, a gazdaközönséget,
úgyszólván szünet nélkül figyelmeztették a
veszélyre, mégis a pbylloxera hazánk déli
részében Panc?ova határában 1876 ben el
terjedt, a né'kűl, bogy az illető szőlőbirto
kosok a baj nyomára réjö tek volna!
Ezen időtől kezdve a földmivelésügyi
minisztérium számtalanszor figyelmeztette
a gazda közönséget e veszélyes ellenségre ;
azóta több, részint a gazdák óvato-’-á tétele,
részint a baj élt rjedésének m egállására
ezélzó intézkedés történt
Nevezetesen 1875-ben a földmivelés
ügyi minisztérium megtiltotta a szőlővesz
szők behozatalát Klosterneuburgból, s köz
hírré tette azou szőlős gazdák neveit, kik
eddig onnét szőlővesszőket hozattak; <gy
egersmind szigorúan megtiltotta a közön

ségnek a szőlő vessző x vásárlását mindaddig, Rieka Klanjecz, Kraljevccz Krapins Teplicz,
mig a minisztérium által kiküldött tanárok Macse, Nagy Trgoniste, Pluscsa. Szera,
az illető vesszőket vizsgálat, alá nem veszik. Szv Krizs, Sztubicza, Varazsd-Teplitz és
Zalameg.éből ugyanis Kálivoda Sándor és Zlalár községek szőlői phylloxera lepettek
Faisztl J ó z s f alsó lendvai szőlőbirtokos voltak.
Nem lesz talán érdektelen tisztelt ol
uraknak voltak KiosternHuburgból hozott
szőlő vesszőik. Ezeket 1575 április 26 án vasóim előtt az, ha egy kis tájékozást
Sissovics Károly tanár ur vizsgálta meg s nyújtok arról, ami a phylloxera-vészre
az eredmény az lett. hogy a vesszők vonatkozik.
Hazánkban mindazon szőlőterületek,
pbylloxera menteseknek nyilváníttattak. A
vizsgálat ell nkező esetén ki tudj*, nem melyekben phylloxera van, sárlati csopor
pusztult volna-e már el azon borvidék, tokra vannak felosztva. Ilyen zárlati cső
amely még jelenleg is életerőben van ? 8 port Magyarországban 35 van. A zalamenem ment e volna tönkre - miután kö gyei phylloxerás területek az I-ső, vagyis
zelben van - Muraköznek azon speciális a budai zárlati csoporthoz tartoznak. Van
szőlőDja, az úgynevezett posipel vagy fur nak azután egy* 8 vidékek, amelyek külön
mint, melynek borát stájer szomszédjaink álló infectiót képeznek, ilyen van 60.
,
Amerikai szőlőtelep hazánkban 11 van.
saját boruk javítására használják fel ?
Hazánkban 1886-ik év végén a pbyl Nevezetesen : Farkasd, Istvántelek, Szendrő,
loxera-zárlat ali helyezett községek száma Székesfehérvár, Fehértempőm, Peér, Kecs
már 5S2 re rúgott
kemét, Budafok, Nagy-Károly, NagyEz az 582 község 35 megye területén Várad Paulis-Baraczka A nagyfáéit vallásfekszik és pedig 536 a szükebb értelemben és közoktatásügyi minisztérium azon van,
vett Magyarországban, 46 llorvát-Salavon hogy ily amerikai szőlőtelepek minden taországban Az illető
községek lészint nitóképezdénél legyenek. Dicséretre méltó
összefüggő kisebb nagyobb csoportokat, ré intézkedés, sikerüljön!
Phylloxera kísérleti telep hazánkban
szint különálló infectiókat képeznek.
Zalamegyében a pbylloxera lepett köz 09ak egy van : Farkasd. Sikerrel de9Ínségek a soólyi infec ió csoporthoz tartoznak. ficiált hely 1896 bán 3 volt, u m Pécs,
1884 ben Veszprém megyéből kaptuk e H.-M -Vásárhely és Kolozsvár
Ha a phylloxera veszélynek megyénk
veszedelmes rovart s Felső-Eörs AlsóEörs, Lovas és Pakoznak szőlőközségek szőlőmivelésére nézve végzetessé válható
bírtak pbylloxera folytokkal. Különálló in- 1elterjedését gátolni akarjuk, legfőbb dolog
fect ót Meszes Győrök képezett Itt, daczára a bajt oft, hol fellép, idejekorán felfedezni
többször foganatosított intéai munkálatok és megtenni nyomban minden intézkedést
nak, a vész akadálytalanul tovább terjedt a rovar teljes kiirtására.
Ezen tanácsot figyelembe keli venni
Az 1885-ik év végéig Zalamegyében
a pbylloxera vész már 12 községre terjedt nemcsak sző Orgazdáinknak hanem m in
el. Nevezetesen : Felső-Eörs, Alsó-Eőrs, denkinek, kit hazája anyagi ügyei érdekel
Lovas Paloznak, Kövesd, Csopak, Balalon- nek. Azért kérem e lap tisztelt olvasóit,
Füred, Tihany, Nemes Pécsely, Vászoly, méltassák kellő figyelemre szerény sorai
Balaton Udvari, Meszes Győrök. Ezen két mat és ne hagyják azokat pusztába kiáltó
utóbbi község különálló infectiót képez. szó gyanánt elhangozni!
Ezen községekben 188^-ik év végén több
BRAUNER A L A J03.
mint 400 kát hold szőlöbirtok vészlepett
volt
Az 1886-ik év folytán még 186 köz
séggel, tehát közel 47 százalékkal növeke
h CLÚSFÉLÉK.
dett azon községek száma Magyarországon,
melyek phyllox ira lepett területekkel bírtak.
— Kinevezés A m kir. igazságügy
Zalamegyében 1886-ik év végén 9-el minister úr Freytag Géza perlaki kir.
szaporodott azon köz«égQk száma, melyek járésbirósági segédtelekkönyvvezetőt a leteben a phylloxera konstatáltatok Még pe nyei kir járásbírósághoz tel kkönyi vezetővé,
d ig : Alsó Dörgicse, Aszófő, Akaii, Balaton- Horváth Pál nagy kanizsai kir. törvényKisszőlős Csicsó, Nagy Pécsely, Örvényes, széki Írnokot a perlaki járásbírósághoz se
8zt Antalfa és Zánka
gédtelekkönywezetővé nevezte ki, helyére
Megyénknek tehát északi, nyugati, § Pintarits Tamás Csáktornyái kir. járásbidéli részén még eddig pbylloxera lepett rósági írnokot helyezte át.
szőlöbirtok nem találtatott. De ki tudja,
— Jutalmazás Csáktornya váro3 képvájjon rövid idő múlva nein fog-e a pbyl- viselő'estülete Novák László városi írnok
bxera valami módon oda jutni, ahol még nak, távozása alkalmiból, a községi irodá
eddig nem volt? Muraköznek szomszédsá ban kifejteit szorgalma és buzgalmáért el
gában fekszik Varazsdmegye. s már az ismerésül 50 frt rendkívüli jutalmat szava
1886 ik évbeu Bobovecz, Deszinic*, Felső zott meg.

juéi pák nikako 'a rodbinu, zmislil ne je na
svojega os'obodiHja Alamanthera tér mu
vezda ovak uaplatil njegovo dobroéinstvo.
Lepa példa zahva'nosti!

Eksplodirala lokornotiva
Najviáe uesreéah 2eljezn Ok h pripeöa
se podjeduo prez dvojbe vu Ametiii. I vezda
éitamo glas iz Nevyorka. da se je kötél jedne
lokomotive, koju su preveő zakurili, rezpuknul tér tolikonu silóm exp.odiral, da je za
sobom zakapcene v a g o e sprehital baá
na jednom visokom nasipu. Neopisiva je to
bila ueercóa, ar su se i vágom vu/gali tér
ovak putniki koj ppo2gnn, k<j sdru2uje",
koj na komádé r ztrgan. Do vezda pntegnuli
so 40 mrtvih izpod tih ru§< v n h.

Nesreéa na íeljeznici.
Óva se je opet blizu grauire naáe do
movine t. j. med Obeiweidenora i Marcheggom
prijetila. Jeden seljak hotel je s koli prek
jednoga pn.laza piejti,budu<\je straíar áranjge
zapreti pozabil, to je seljak prez zaprike
prek tiral. Ali vu táj hip doruii jeden viak,
potegue (Ol se kóla seljakova tér je na
komádé sdrobi a i soljaka tak straáno izrani,
da je malo ufanja k iivljeuju ujegovonLU.
L;uli pazite pri íeljezniökih áranjgah, ako
su baá öve i odprte 1

Bismark.
Sto napozna ovo ime? Koj se samo
malo bavi s éitanjem uovinab, táj p< zna nemskoga kancelaia Bismarka ; táj zna, da je
do vezda cela euroiejsk* politika od 2eljezne
ruke glasovitoga ov<ga iloveka zavisela. Bog
zna, nebi li vezda vcó naöa krv na bojnom
poju tekla, da t> nije o troumuost Bismarka
prepreciti zuala ! Pák evő éujemo, da je
blizu vreme, da se bude Bismark zahvalil i
iz sluibe vn mir stop 1. Ouda bndu brzéas
druga vnmena za celu Europu !

izabral si je ovu gimnsatirko zabavu tér iz I
Drugoő Deca, ako nepogluhneju rodidrugoga Stuka dőli skodil. Ni ti pitanja néma,!teije. —
da rnu se je lubanja pri tóm scoku zdrobila Másodszor. A gyermrkek, ha nem engedek
na tvrdom tratoaru. Vele, da je jako na meskednek szüleiknek.
sirounátvo doáel, budué mu je pák predi
Tretiö. S'ugi i dekle dugó jeziéni.
dobro láb-, zito mu se je malo pamet pome- Harmadszor. A szo'g&k és szolgálóleányok, a
Sila tér ^a na ovo k< neOno delo vzela.
hosszunyelvüek
Cetertiő. Najbolje spraviiői i goáöenja.
Kratke novosti
Vu Cakovcu su za varaiké ákolske od- Negyedszer: L^gjobbin a gyülekezések és
bornike 24*ga o. in. izeb'tli. Ovetkovié lakn ározások.
Antona, dr. Krasnvee 1 r.iaca, Nuzsy Matjafia,
Koja voda je uajdraá áa ?
P; usatz Alojzi, Sze ’ rt Antona, Szilágyi
Gyu’u, Sárossy L&szi.ia, Todor .Joí(,fa, \ W Melyik viz a legdrágább ?
Ona je, koju oátenjaá vleva vu vino i
llak lludolfi*, Zakál Hmrika i Z egler K41mána. P'vau ovih p deg zakona su őlani od- prudaje.
bora: H rvat Lajoá plebanud i quardian, Az, amelyet a korcsmáros a borba tölt és
Scbvvarz Jákob rabiuus i uaiue&tuiki n^iteljah. elad.
— Sebal Jotefoáteriaá i licitár je vu Podturnu
20-ga septembra vumrl. Pokojni 2ivel je 39
letih. N»j poőiva vu nrrru ! — Cakoveéki*
(Od 3l)«ga do tí g&)
2itni trgovei su se jelen drugomu zavezali,
da véé nebudu od malili trgovcov i od onih
30. Nedelja. Jeronim. Proáő vu Strigovi.
senzalov íitek kupuvali, kuji ljudem napioti
1. Pondeljek. Remigij biák.
i 1u na kraj varaéa, uego svaki bude samo
2. Tork. L'mcegar. Síjenn vu Preloku.
od svojega senz'ila kupleui iitek prek vzei i
3. Sreda. Kandid muö.
to vu takvoj cenit kak se seuzal pogodi i na
4. C trtek. Ferenc Seraf.
cedulu nap áe. To je dobro i poSteno odlu5. Petek. Piacid. Mladi raesec.
éenje, barem nebudu senzali vkanjuvali pro6. Síbota. Brúnón pr’u n.
davee. — Gróf Festetits Jenó je kottoribskim
ognjogascom 20 frtov daruval. — Premeő
éeüje. Fre tig Géza podvoditelj prel éke kr.
CEM A Z t T K A
gruntovoice je vu Letenje za voditelja kr.
gruntovnice imenuvan, a vu P.elok na rnesto Kuroza 5.60 Páenica 6.75 — H rt 4.50 6.
mega H írvsth Pavel bude doáel. Pintarics
Tamad éikuvtéki k . pLar je vu Kani2u Jeemen 4.50 6.Zob 5. Grah beli 7.60 tuti 7.25
premeUen. — Cakovec varai je Novak Lászlóu, varaákomu psiruza njegovu marljivost
L Ő T T E R ÍJ A .
50 t'tov prikazal. — S*jem bude v Preloku
Bpest
23. septembra 1888.
v tork, 2. oktobra.

K á o le m la r .

19. 1. 6 9 56. 16.

Pusto$eci vihri.

Ljudi se nezmisle, kője ljeto bi bilo t >
Pitanja i odgovorlliko vih'ov i tak straiuib, kak jib je ljetos
Kérdések és feleletekpo 6VÍh stranah sveta a i vu naSjj domovini
Vezda pák eto veft pod jesen dobivamo glas,
(Po borvatski prip :slal P. Novak)
da je ua otoku Kubi neopisivi viher nezdav
nja ladal. Cela ribarska sela je táj vilier v
(II« rvátul beküldötte Novak P.)
morje porael i prek 50 ljudili pri tóm vmord.
Koja je oajjakfta medicina proti grelru ?
Na célom otoku poru il je preko 3000 hi>.,
pri óem je do osemsto ljudib 2 vljenje zgu- Melyik a legerősebb gyógyszer a bűn ellen?
J e strah Bo2ji.
bilo. Pri Kasrbaru vtopil je dva velka broda
a cayo franciski zvani svctleői tureu poruáil Az Isten félelme.
1 vu njem ualaz<ée se pod se v mn je zakopa!.
Zakaj psi nemariju za vino ?
65 mrtvih najedenkrat.
Néma dvojbe, da se je i ovo vu jedn»j M ért nem törődnek a k tyák a borral ?
ZUo, kajti trsja nezuaju obdelavati.
morskoj nesreöi pripetilo! Iz Trsta najme
dubdi srno glus, da su se pri Lis Pallisu Azért, mivel a tőkét nem tudják megmüdva morski brodi, jeden La F.ance a drugi ! vélni.
Südamerika zvani skupa tresuu'i. Na ovorn
Kaj je rarlika med mudrim i uorcom ?
pos'ednjem bilo 360 ijudih, anda joá se za
ereiu veliku dr2i, da se je pri o/oj kataetrofi j Mi a különbség az okos és a bolond között?
Ovo: Muder élovek senja po noői, gda
samo 65 ljudib vtopilo. Südamerika, koj je
2 i pol milijuna lirah kottái, tak je vtonul, spi, a nőre pák po dnevu, kada govo**i.
da o njegovom oslobodjenju niti misliti uije Ez: Az okos ember éjjel álmodik, amidőn
alszik, a bo oud pedig nappal, amidóu beszél.
m on!

Novo protuletje
Vu Bcéu v „Práter" vodeöoj vulici
postavljeni su vu uajnovede vren elcktriőni
lámpáéi. Polek ovih lampaéov st'jei' xnstanji
i drugo drevje poCe’o je na uovo cvesti.
Budué od lamp»Aov dalje rastuée drevje necvete, niti mkakvoga zoamen a neka2e o no
vöm Éivotu, to je siguruo, da je ouo cvetuóe
drevje od elektriéne svetloée retdraieno
tér na növi iivot prisiljeno bilo. Pri velikoj
ovoj svetlosti mislilo je drevje, da sunce pró ne
protuletno; ali se je bormefl vkan |o.

M<d áoátar8kirn orudeljem, za rai&triju
njegovu, koja je najboláa ?
A czipész szerszámai között, mesterségéhez,
melyik a legjobb?
Jeiii njegovi dugi zubi, s Kojerni k<2u
uate/e.
Az ó hosszú fogai, amelyekkel a bőrt
uyujtja.

Kaj érni biiu nevugolno?
Mi teszi a házat kellemetlenné?
Pi vi<: Zeua, kada po svoji glaví boée
Skocil íz drugoga kata.
To je tudnovita zabava, ksda ( lóvék iz sve őiüiti.
drogig* kata d í vulicu skoöi. Sngovski uad- Először: Az asszony, amidőn mindent saját
urateij jedne dvokatne hi2e vu Budapedtu feje utáa akar csmálui.

Jő

szív

sorsjegyek.

Évenkint 3 húzás.

A Csáktornyái állami tanitóképezde keltjében emelendő árnyékszék
felépítésére a költségterv szerint 340 fit 9 krt a nm. vallás és közoktalási
ministerium engedélyezvén a munkálatok foganatosítása ezéljából a ver
senytárgyalás

NorNolá§f időtartam 6 0 év.
Alulírott elfogad

mai naptól fogva október 2-;g
előjegyzéseket

J ó S i i v S o rs je g y e k re

f. é v alti. O-én d é l e l ö l I 9 ó r a l c o r
képezde igazgatói irodájában fog megtartatni. Felliivatnak tehát az érde
keltek, hogy zárt, ajánlataikat 10°, óvadék mellékletével a fentebbi határ
napig a képezde igazgatójánál nyújtsák be, hol a részletes tervezet is meg
tekinthető.
Csáktornya 1888 szept. 25.
h

(Samu Sózsef
750 1 - 1

igazgató.

melyek első búzása
f

évi

o k tó b e r

I5 -é n

tartatik meg.

Árverési hirdetmény.

FíajerÉny 20.000 írt.
Egy eredeti sorsjegy ára csak 2 írt 8 5 kr
Az előjegyzésnél darabonkint 50 kr. foglaló
lefizetendő

M uraközi takarékpénztár.

Perlak községi képviselő testületének határo
zata folytán a község tulajdonához tartozó kissehh
királyi haszonvételek 1889. évre, és pedig:
1.
2.
3.
4
5.
(3.
7.

Italmérési jós:
5 0 0 0 Irt. kikiáltási árral
Perlaki révhez vezető csárda 500 „
,,
„
Skerjáki csárda
100 ,,
„
„
Halászat
20 ^
^
Helypénzszedós
500
„
v
Drávái réváljárás
1500 „
M
,.
Utczai világítás
200 ,,
„
„

1888. évi október hó 2!)-én d. e. 9 órakor
nyilvános árverésen a Perlak községi irodában
haszonbérbe adatnak.
Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°]0. a zárt
ajánlatok ni ni fogadtalnak el.
Az árverési teltételek a perlaki község hi
vatalában minden vasárnap reggeli 8-déli 12
óráig megtekinthetők, mely időben a kellő tájé
kozás is megszerezhető.
Kelt Perlakon, 1 8 88. szeptember hó 9-én.

Rezsek Tamás
jeirvző.

Horváth Mihály
744 3—3

városi biró-

Mimo'amo nazad, odloőno r de kapitan, tovanje dosta su se okupali vu znoju ; Stoga pred se pozval, gde bude dal p’aéu nemilosar ovúi bud^mo avi pogitmli. Kompanija se prenoíiti pod vedrim nebom, bila |e stvar iivinmu suprugu za grdo ovo umoratvo.
Kradja na poiti
obrne i niti nepisne, tér jedeu za drugim jako uepovoljua i po^ibi ljua.
Naskoro se nebude inöée ufal po poöli
II.
podeli 8U se solaati prepeljavati po klanjcu,
K vodi do'i koracati do rnelina i taui velike pénzzé kain poá l|ati, toliko se kintije
oj ujih je opet napelja! vu dolinu. Pu5>e
u dr£ali napete i oc'i su ueprestance gledale nas nastaniti, rekli sn vsi i zdihavajud podeli na pontúit) uredili dogad)a .Jói nisu vu trag
•rhuuce od gore, ar irn se je uedvojbeuo di• su silno izmudeui soliati na novo koracati. dodli onomu tatu, k >j je vu B:éu iz jidooga
Po pri iki p >1 vuie pu'ovauja dospeli lista sedem jezer formtov van spelaí, ved evő
nilo, da nje bude prdje ali potlje neprijaOpet vu Bidapiátu nasli su na isti nádin
su k melinu.
teljaka kruglja poidravila
Pazlji o je b io, kakii Noemova baika, prazni list.koj ie bil s-t 3500 forinti obteiöeu
I Antu' ovo oko gledalo je na levő i
deano, ne toliko vu visinu, to je prepustil on vu sredini vode stojiÖJ stanje obkoljeno. tér ovak na po tu dán. Sve poStarske kmge
svojim pajdíötm, ved je on gledal za dr igim Lajauje psuv prebudilo je gtam vnke, b e t i k«z i lep >, da je list uruéen, a li>ta s penezi
putem érez klbure, koji se ovde morál ráz* dibóuő pokazul s; je gospodar med oiprtiiui nigde! To mi fim táti, koji tak kaud'n i
dvajati i pri kojem ib je izdajniéki $pion vrati, prek ii]egovoga r.um'iia videle su se zuaju tat bi mii svoju spelati !
prez dvojbe peijati hotel, ali ua zadnje kaj joá tri ili detiri glive, lica su njim b la bleNövi minister
di oű straln, gda su spa/ili celu Iii2i ob
Za nas'ednika pokojnosa na’ega minis
je to bi o?
b giátovja i ékdstva T 'eíort Auguétina no*
To visrce grra;e n'halo se je malim koijenu od soldatov.
Jeli imát: soldate vu Iii2 ? zapital je uovalo je Njegovo Velidiustvo kralt, groi;
vetrom, kaj ga je prelazcéa vojska napravila.
C áky Albma. C^áky Albin rodil ae je • leta
Autun vudri s kundakom po grirju i mje se kapitan kntko i odnáito
Neima, néma! odgovoril je aeiiobradi 1841 ga, on je do vezda bil podpredsedIlik
vkanil, ar za tim je bil meter S roki pre-tor,
sténe su bile s melinjom <»bras'e a morebiti mlinar Jeli n imate drugoga mo«tv zvuu ovoga viije lii2e m^gj. ois. spraviéőu vrliovni 2ui voda nije bila daleko. AntunoVo znadjen e tesno/a tir in ! Iinaino, imamo, ali tóga samo pan sepeá 9 i áaroike varmegj je i n**jmlajsi
bilo je kapetanu dojav.jeno i po kratkom onda iiaHuujemo gda seno dimo vozimo.
orsaéki zastavnik. Po veruoin svojem slui
dogovoiu idU je vojska vu naravoi táj prebovanju i dóm iljubju postai je evő usuprot
(Dalje sledi)
kop. Bar su O vu hladu, misül si je kapitau,
dosta mladoj svojoj* dobi kultusminister.
pák morti budemo i vodu uafili.
Vulkáni.
Komaj kaj se je pol kom páni je vu ápilju
Od Fillippinsktli otokov doiiaőaiu morski
putniki stii.hovite glase. Vele, da se j : na
zavleklo, silóm íz visiue brega, pucale su
Redkost
pufiké jedna za drugom, dva sol 1ati b:li su
jednom <d ovih otokov odprla jedua sopka
Velika je redkost takova mati, koja bi (ogenj sipa udi breg), za koju su mislili, da
ranjeDi, ali su taki od svoj'h pajdaá>v bili
odneáeui vu spilju, divja vika puntarov za mogla izkazvti preko dvace^e'ero vlastite se je ved iz sebe izmetala, da je véé njez na
rrd ene dece. Vu tóin se odlikuie Giodwiiij la\a sto i 8to h ;20i zametalA skupa sa uutri
grmela je straiuo po gori.
Ve je bilo skrajno vrrme, prav ve smo Marija zvana airetikanka vu N. wyo.ku, ko|a stanujudimi Jjulmi i iivinami. Preko petsto
im vu«li, govorili su Holdati odeliavejuő, tam van tóga da írni tride«et i lest 2«vih ses ljudiii i nebrojeno vnogo donnde mai he zavuni bili ii nas postreljali jednoga za drugim trab, ona sama rod la je dvadeset i sedmero kopano je pod goruru lavu, a liga nje sopke
kak zíjce na hujki, óva lopovHina bila je tak dece. Kada su ju pri jednom popisu za njenu jofi nije prestalo.
decu popitali, nije prav znala odgovoriti, dók
napravljena.
Samoubojstvo
VlaÉeu rarzel zrak okrepi duáu soldatom si sve nije poimence na cedulju popisala.
Opet se je jeden od nud li velikaSiv
Lepi
bo2ji
blagoslov
!
oni su koracali junaöki naprvo, ovdi o'idi
skondal. íz Parizi dobili smo gl s, da se je
Potres
zmeknul bi koji komád uiehn a i 2njim si
tam btravoc naá gróf Palfy Art húr otroval
íz
Petrograda
smo
dobli
glas,
koj
pri
vusta nafajhta). Vezda je ved bil p*-elaz,
(og ital) vu liotelu C impbe lu. A rthurbl je
javlja
ő
tajuőemu
svetu,
da
je
vu
Batemu
luknja (ápil a) pod bregom t**k tesen, mali,
sin Pá fy Itudolfa grola ces. kra1evskoga koda se je v műkőm so'dat za soldatom prevladil. iiezdavnj i Mralioviti potres bil nenavaduo dugó moruika, k«.j se je takaj prije Vő' b t sam
vu isto vreme ojazil se je komadié nebes- vremena trajal. P.itres táj pojavil se je ta- skoncal. Zfok samoubojstva grofa Arlh ira
koga svoda i slaba svetlost predr la je vu áp lju. kaj vu vise pokrajmab orsaga tér nnizmenio bilo je neuredno i p evzetno iiv leije, po
I na zadnje eto vode ! J e, ona je cu- vnogo kvara pr*uzrokoval vu imetku puían- kojem opa1 je vu vei ke dugó, i/ kojili samo
re'a iz kamenja, dosta po mali, ali za siro stva ondeánjega. I vnogo Ij id h ie pri tóm se j«* 8inrt,u reáiti ufd. Zdostna sinit grofovska !
maáne soldate neprecenjena kiepost, jeden je potresu pomorjeno, kak noviue piáu.
Operacija.
^est danov postii.
za drog m rukami gnbil vodu, ranjetiim sol
Pr Erik M balyu krojadu
dedalc. ioas,
datom oprane budu raoe vodom i dobro po*
Vu Rudiipcfltu roiila je lena Mo*lr
vite svezane, i t>k p> kratkom odpodioku Gjure deto, kője je imalo na svakoj nogi koj je árat dauov pivz jela i pil.i zd /il. ])*nastavili su pnt dalje érez klisure.
1 na s akoj ruki őest prstov. S romaAna mati dák boiedi se pre/, iglali i prez peuez dum a
Kaj tej prokleti j stezi'neima kr* j «, mimij »li bila je na to jako r«z2'losceua, nn puporezna dojti, zaét l se je skit-t1 po vu 1 c*b, na v. d é r
su soldati, i skoro da je i tak bilo. Ve baba vtai la ju je vei 6 , da se sa no naj P"i uljal se je k domu i tu se je v pivmcu
éirsft, re vuieán, navek se po mali ni2e spuő- vmiri, da to bude sve jo$ dobro Z 'ti n vzeme v jeden kur. st s iul i skrjl G,.s »<*dar ga je
őala. Ved je nastup la i nőé i putujudim ákarje i öisto piez gvakogr. daln ega pitanj i na sve inog ide nadine dal iskati, ali stopram
v;4e kist je liládén veter puliim! vu lice odreie detotu na ruki i nogi onaj suv éni áesti dán pod veder naSli su ga doh v pivKrv je vudrila so'cblom éiez podrrp.ne prst. Moreiuo si misliti, kakove neprilike bude nici tak izgladneloga i izuem gloga, da su
C'pele, oprava njim je bila lazkomadutia, 1ce zbok öve operacije pri sjdu iinala, kője ju je ga vu ^p tál na vraétvo d*ti .uorali. Za uekoliko danov döftél je disto k sebi
í mke zdrapane, a jikost je vcó ostavjala, véé i puzra'o pred se na o.iravdanje
Nepíjmo vina!
n'jeiiti őutío, poslje hoda od v Se nego dva
20 000 let stara 2ivina
Vnogim budu Cudnov to glasile öve reéi.
najst vur ovoj sa notnoj pusti
Gla8oviti engle^ki staiinar T. L PattéiNapokon Bogu n'ava i livala! S takvimi són naáel je nezdavnja vu jednom prelotnu vu J e ln i euglesko osiguravajuőe dru2tvo uajme
r rdmi stupil j i kap tan prvi na aenokoiu. vap.ienom kamenu krasta vu 2»bu, koja je áivela. >zialo je étUistiku, vu kojoj ver idostojno lioobkoijenu na tri slrani dumastiini bregi, a od Po znarislvenoin i/.tra2 van u do'cazal je Pa'ter- de dokazat', da ljudi, koji uavadno pi u
öetvrte strani s gust< m trstinoin obraslim eon,da je sloj ovoga vapner.oga kamenja |oS pr ed viuo, pivo i ^gauicu vnogo ui vókiem broju
potokom omedjaáenom. Vu d&l|ini dúl * se j- 20 jezer let ovdi se *l*gnul, andv óva aha poiniraju i vuogo du2: betegum, nego |i oni,
érez ncénu tiAnu kiopotanje rnelina
2 vela bi po tóm od onoga vremena t. j. 20 koji se s gori spomenutiini pitvinami nena
pajaju. Jako je dvojbeua óva itatistika, ima
Kapitau je sad vzel svoj zemljovid (mapu) jezer let p ><i zeinl oui. Neverojatno je to,
Ijudih prez broja, koji celo iívljouje svo;e
da se injim d »spomine. Ovde se je oj ei nu vu uaturi su najvekéa éulesa.
Hugó nisu pili, kak vino, nego s vodom pák
mogel iznajti, da gde je. Po priliki tri vuie
Nemilosrdni suprug
su borin ed vebki b oj Uuli do2 vall. Kaj je
k sundanon zaliodu, mo ala bi biti njegova
Vu Keresztes Pil^piiki 2 vi d o 7ek irne- vu gori re euoj dratistiki istiua, to bi no ti
divizij , moglo se je zato vzeti, du je p á i nom Kalivoda Imbro, koj i vuő sa svojom
dalje odzada pút, koj ő.ez peéine voii, érez tovamácom vu nesogi, ods ranil je nesreénu jed in to bilo, da ve*.daönje napravljene
(pandine) pitvme öioveku i-vot prikraduju. Pikője bi ib lopov Boánjak segurni bii vodil. tu ienu od sebe baá na neóoveóni naC n. Nejance to se lazme ue laéuna no vu tu statistiku.
Nu to je bila vezda stvar miuoogred, imali milosrdnjak táj zamauiil je tova'o9cu svo u
Kratke novosti.
su jezaro krat Bogu hvaliti, da nn njihova v j dnu komor.) na strani lei-Ce svoje liiie,
Dénes tijedeu |e p» celim svetu vu
tels vu tesuom ovom klanjcu nisu ostaia za tér ju tu i a v. 2; obcsil. D a se menje z zna
hrsuu jastreboir. Oficri su se vezda skup grdi njegov éiu, zakleuul je vra a tér nad katulidaiiekili cirkvah rrquiem bit za one
pokojue, koji su vu putgatoriuin... Ovu ému
spravili I difali su med sobom dogovor. Műé otvor, koj je na uab'2|e volil van skoCil.
miS'i je sv, rimski otes papa odredil. —jNa
je bila jako bladua i soldati erez te2ko pu- Ali sut je brzo vu trag doi.il i krvoloén ka
ptilodkim putu, nud ívauovcem i Sy. Kr in

KAJ JE NOVOGA?

