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tásügyi m kir. miniszter ur felhívja az 
összes népoktatási tanintézetek tanítóit, hogy 
a birtokskban lévő és később is h ‘szerezhető 
hazai élőmadarakat folyó év végéig Serák 
Károlynál, a budapesti állatkert igazgató
jánál, 'm int az élőmadár kiállítás elnöké 
nél, jolentsék be, annak idején ped'g küld
jék meg a kiállításra A izállitási költségek 
a congressus bizottságát terhelik.

A miniszter ur őnagyméltóságának ezen 
magas rendeletét azon kéréssel adom a t. 
járásköri elnök urak értésére, hogy a já
ráskörükbe tartozó kartárs uraknak tudo
mására juttatni szíveskedjenek.

Grand Miklós méhészeti felügyelő ur 
a kerületi méhészeti vándortanitók által 
gyűjtött statisztikai adatok alap áa az or
szág méhészetének 1889 őszi állap tárói 
kimutatást készítvén, e kimutatás adatai 
szerint Zalavármegyéb n 105 községből 
küldettek be a szükséges adatok. Termel
tetett méz az 1888-ik évben 379.G6 mé 
termázsa, az 1889 ik évben 527 45 méter- 
mázsa. Az ÖS'Zes méz értéke (mmázsáját 30 
forinttal számítva) 1888-ban II 389 írt 80 
kr. 1889 ben 15823 fit 50 kr. Nyeretett az 
1888. évben 1.262 95 kiló, az 18s9ben 
1.212 79 kiló viasz, melyek értéke (a viasz 
kilogrammját 1 írttal számítva) 1888 bán 
1.262 frt 95 k r , 1889-ben 1.212 írt 79 
kr. Az 1879-ik évi megyei Összes méliter- 
mékek értéke 17.036 írt 29 kr

A vármegyénk 1890 évi méhészetére 
vonatkozó adatokat részleteten elősorolván, 
ennek kapcsán felkérem a t. járásköri elnök 
urakat, hogy a fentebbi adatokra való ki 
vatkozással szíveskedjenek a járásukhoz tar
tozó kartárs urakat buzdítani a méhészetre, 
mint egyikért azon hasznot hozó mellékfog
lalkozásoknak, mely leginkább megfér a 
tanítói állással s e mellett nam kíván nagy 
befektetést és ke’̂ és munka mellett igen 
szép évi jövedelmet biztosit.

Akik, mint kezdők, az alapismereteket 
addig is megs/erezni óhajtanák, mig a ke
rület méhészeti vándoi tanítója méhészetüket 
megtekinti s őket a mébé^zkedésbe alaposan 
bevezeti, forduljanak Gr»nd Miklós méhé
szeti felügyelő úrhoz (Buziás) a ki szive 
sen szolgál nekik egy füzeikével, melyet, a 
nagyméltóságu földmivelósügyi miniszJerium* 
nak határozott utasítása folytán átvételi el
ismervény mel'ett minden tanítónak dijmen 
tétén megküld.

Kartáisi üdvözlettel
Zala Egei szeg, 1890. október 30-án

UDVARDY IGNÁCZ
megyei tantestületi elnök

A színészet nálunk.A közönség lankadatlan érdeklődése mellett 
öt darab került a mull bólén színre, meljek leg
többje a társulat jelesebb tagjainak jutalomjátéka 
volt. A darabok színe java adatott s igy a közön, 
ség szórakozott is élvezett is, mig másrészt a 
társulat sem panaszkodhatott, mert játékuk szívé
lyes fogadtatásban része"Ult. A terem többnyire 
zsúfolt volt, minek folytán maga az igazgató is a 
legkedvesebb emlékekkel távozhatott C*áktornyá- 
ró!. A derék színtársulat a november 4 iki elő
adással játékát befejezte s Alsó-LendvAn emelt 
Tbespisnek ideiglenes hajlékot, a hol, mint hall
juk, melegen karolták fel őket.

Első torban az október 30 ftn bemutatott 
Czigftnybáró ez. operettről kell beszámolnunk. E 
világhírű s magyar tárgyú operetté a fáradhatat
lan karmester Simándi javára adatott. A kelle
metlen idő dao/.ára zsúfolt ház volt. A puhikum 
á karmestert ügyes játékáért töbh-zör tapsolta s

éljenezte meg. Ágotái, ki gróf Cvrnero, kir. 
szerepében kitünően alakította a regi copfon Mária 
Terézia korabeli kir. biztost s erény bizottsági 
főelnököt — komikus játékával s talpraesett ^xe.- 
lem ességei vei többször hozta vidám hangulatba a 
közönséget. A főszerep, Birtokai Sándor s a ezt 
gánybáró szerepe, Tujthy Etel kezében volt, ki 
jelentékeny szerepének te jes mértékben igyeke
zett megfelelni. Balog remekelt Zsupán gazdag 
serléskereskedő szerepében, igaz lypikus bánsági 

, sertéskirályt alakitolt. Molnár Vilma, Arzéna sze
repében kitünően játszott. Valamennyi között 
legelsőnek ismét Baíognóf ke*I felemlítenünk, ki 
mint Saffi cigányleány fényesén rsgyogtalU tehet
ségéi, kellemes csengő énekóvet s behiselgő játé
kával, mint mindig, most is elragadta a nézőiért. 
Ciprn czigányasszonyt Verhőczy Emília igen szé
pen adta, Bethleni, meg eredeti Gábor diák volt. 
A társulat többi tagjai is igyekeztek préda játé
kukkal az összhatást növelni, a mi sikerült is 
nekik, s a közönség megelégedve s éljenezve osz
lott széf

Oki. .91-én Kátona Bánkbánja kerüli bemu
tatásra. E darab e'őadásának kifogástalan voltát 
minden hízelgés nélkül őszintén kell elismernünk. 
Mondhatni, remekellek ! Petur, (Monori) a szen
vedélyes c'égüleilen főispán, kitörő kifakadásuivai; 
Bánk (Balog) a királyához hü főur, de vérig 
sértett férj ; Molnár Vilma, az asszonyi méltósá
gában megbántot' Melinda, különösen a 4. fölvo
násban mint örült ; a hazánkban ama időben ural
kodott nyomornak hű megtestesítője, Tiborc (Ka
pusi) szerepüket oly virtuozitással, oly meghalolt- 
sággul játszották el, hogy a közönség feszüli 
figyelme inellett siri c<end uralkodott a teremben 
s nem volt szem. mely könnybe nem lábadt volna. 
Az összjáték oly correkt volt, hogy a legcsekélyebb 
megjegyzés sem illetheti, a mihez jó észben a 
rendező Monori is hozzájárult. Ügyesen játszották 
még Ágotái, kinek intrikus Biberaohja legkevésbé 
sem \olt lulhajtoll; Palóczi, Bethleni s Kőrösnek 
kicsiny szerepük volt. A Verhőczy Emília állal 
a d ó  t Gerlrud királyné szintén tetszett.

November I én, szombaton, Monori jutalom 
játékául A vadorzók vagy a felsült giegerlik 
kerüli színre. E nagyvárosi csodabogarakat pom
pásan alakították Balog, Monori és Kőrös a nél- 

jkül, hogy a pathetikus s íit a kothurnust erőitet- 
; tek volna. S mig első és utolsó kijózanodván, ko
molyabb olda áröl kézdik fogni az ember életet, 
a középső a régi utón halad, mig áldozata nem 
lesz világnézetének s nevetségessé nem válik. 
Molnár Vilin i, Emmi; Verhőczy Emi is, Múller 
Júlia ; s Keleti Etelka, Claris-e ; Beth'eni Brow.-i, 
Paumann báró, Kaposi ; mindvégig kitartottak. 
Beniozky ügyes kis fiagiegerii volt. Konstatálhatjuk, 
hogy a gazdag és élvezhető előadáson a közönség 
igen jói mulatott s a szereplőket, különösei! Mo- 
norit és Balogot, ismételt tapsban és kihívásban 

i réazesi ette.
November 2 án F.orinda kisasszonyt adták. 

A darabot halottak napja elöe-téjének következ
tében kevesen nézték, de a kik ott voltak, jól 
mulattak, mert a szereplők mind azon voltak, hogy 
az előadás mindvégig egyenletes, öss/hang/ó 
legyen.

November 3-án Csáktornya rejtelmes titkai 
hangzatos ezégére a’att egy összeférczelt, de mu
lattató bohózat játszatott e1. E da ab Ágotái ked
véért adatot* e’ö s hogy kedvezően fogadtatott, a 
oiagt érdemeinek tulajdoníthatja Ágotái, ki a kö
zönség rokonszenvól szereplésének kezdetétől fogva 
kiérdemelte. A szereplőknek nehéz helyzetük volt, 
mert kereken kimondhatjuk, hogy ez a sai <on leg- 
silányabb darabja volt s hogy a közönség mégis 
kielégitieleli, Monori és Balog érdeme, kik a kí
nálkozó bohózatos helyzeteket magasabb kómi^ai 
légkörbe emelték. A d irabot Soroksárra vagy 
Piri Pócsra ép úgy rá lehelne huzni mint Csák
tornyára, nem volt annak semmi helyi vonatko
zása. S ha a színtársulatnak e sokat Ígérő czim 
alatt, mint a hogy a darab végén Ágotái nyíl
tan ki is jelentette, telt b ízat vö t csak szándéka 
teremteni, az eredménynyel meg lehetett elégedve,

| de kár volt a közönséget lépre csalni mert egy I 
részt az i y dolog te e lésbe nem igen sioko’l I 

• menni, másrészt meg az ügy rovására is van,, 
unerl Ágotái vau olyan j1! s iiiész, hogy találjon a 
J iiiiiga komikus szerepkörének megfelelő, nőm egy, I 
de Akárhány művészi szi vonalon áilő darabot.

Az utolsó előadás közkívánatra Nani vo't ! 
E népszínmű Balog igazgató jutalomj ítéka, meg j 
kassadarabja is volt, mert a jegyek is mind el-1 
fogytak amnira, hogy a tágas teremben ülőhelyet 
pén/ér: sem lehetett kapni A darabot már m últ.! 
kor i nyertetvén, fölöslegesnek tartjuk arról rész- i 
letesen Írni, csak annyit coaatatá'uuk, hogy a 
szerepeket most is o'y ügyességgel és ugyanazok i 
adták, de még több kedvvel, mint a múltkor.

h í L Ú  ÍV F É L É K .

g e s t e t lc s  Q y ö r g y  grófnak, a Georgicon meg. 
alapítójának emlékét Keszthelyen szoborral 
szándékoznak megörökíteni A zalamegyei 
gazdasági egyesület fölhívására ai országos 
társegyesület veszi kezébe a gyűjtést, a en 
nek eszközlésére már bizottságot is vá
lasztott.

— j f i n e v t z é i . Dr. Hérics-Tóth Jánaa, % 
volt Csáktornyái kir. törvényszéknek elnöke, 
ki az óta ugyanezen minőségben a soproni 
kir. törvényszéknek élén állstt, ő felsége a 
király által a budapesti curiához rendes 
bírónak neveztetett ki.

— ^  g y a lo g ú t  ü ^ y e  Hallomás szerint 
a vasúti gyalogjáró ügye nemsokára ked
vező mego dást nyerne, a mennyiben i 
Déli Vasút igazgatósága maga hasittatné 
ki ez utat a közönség használatára, kőiül- 
belő! ama irányban, a melyben az e1dig« 
közönség által h is méltatot t. Ha e bir 
továbbra is tartja magát s igaznak b zonyul 
a miben kételkedni nem szeretnénk i 
Csáktornyáink egyik forró óhaja menne tel 
jesedésbe

— J J a l á l o : á s  Morgenbesser János, 
nagy-kanizsai állami polgár iskolának igaz 
gatójn, Orbánéban hirtelen megbetegedvén, 
a közben föllépett agytiphus következtében 
éltének 42 ik évében, okt. 3l én elhunyt. A 
boldogo t, kit neje s gyermekei siratnak a 
tanügyi erén 1 7 évig működött, mely idő alat 
hivatásának féifiasan ■ ügybuzgósággal feleli 
rrrg mindenkor. Mindezekért legyen áldott 
emlékezetei

— § a l o g  4 r p á d  siiaigazgató, hogy a 
múlt bét péntekén s/inre került Bánk-bán 
drá nának megtekintését, a szegénysorsu ta 
nulóknak is lehetővé tegye, a maga inicia 
ti vajából 20 —20 ingyenjegyet ajánlott, fö 
a h lybeli po'gáriskola s áll tanítóképző if 
jóságának. Hogy eme nagylelkű ügyeleti 
dicséretre nem szorul, magától értetődik 
Az ifjúság készségesen ragadta meg az al
kalmat, hogy e jeles darabot, melyet ugj 
történeti, mint irodalmi szempontból mái 
ismer, a színpadon személyesítve is meg 
tekinthesse, s hogy hálátlan sem volt e 
élvezetért, mindenki meggyőződhetett i 
a lelkes él jenekből, melyekkel a déréi 
szinigazgntó kiváló játékát megjutalmazták 
valamint a Kürtien föihangzott taps >kból is 
melyekkel a törakvő szintársulat tökélyét® 
alakításait egyre kisérték.

— 4  h e ly b e li áll. s. polgáriskola tan
tesliilete állal a megvakuláshoz közel áll 
egyik szerencsétlen növendéke, Koosz Káról 
II. oszt. tanuló érdekében, a gráczi kórházb 
való fölvétele céljából megteendő utazás 
költségeinek fedezésére a köveikező ember 
barátok jegyezték alá nemeslelkü adoma 
nyaikat: Ziegler Kálmán, Szi’ágyi Gyula 2 -I 
frt tá l: Szeivert Antal, Pruszátz Alajos, Wol 
Iák Rezső, Sárosi László, Tódor József, 
Nuzsy Mátyás, Bernyák Károly, Hirschmann 
Leó. Bárdio György dr., Graner testvérei 
1 —! irtot; Czvetkovlcs Antal és névtelenek 
50 50 krt, összesen 15 frtot. Fogadják
« nemess tényökért az adakozó urak ugíj 
a testületnek mint a fiú özvegy anyjának 
legmélyebb hálájával párosult köszönetét.

H d o t t a k  n a p ja  A múlt hét végéi 
kedvezőre váll időjárás lehetővé tette, bogi 
kiki a halottak napja előestéjén kegyeletéi 
a kalh. sirkertben leróhassa. Ama körül' 
inény folytán, hogy nov. 2-ika ez évben 
vasárnapra esett, az egyöntetű eljárás meg', 
zavartatott ugyan, a mennyiben egyesed 
i-én, mások pedig 2 ikán este világított*^ 
ki, mindamellett azonban nem lehetne mon i 
Jani, hogy nagyszerűség tekintetében 
idei kivitáguás az előző évekéi mögött ma-.



i*adt volna. A sírok gondozva, koszotukkal 
virágokkal földiszitve valósággal a tavaszt 
varázsolták a temetőbe. A közönség nagy 
csoportokban kereste föl az örökalvók birodal
mát. Minden simák megvolt a maga gyá
szolója, ki fájdalmát némán magába fojtva 
rótta la kegyeletének adóját kedves elköl- 
tözöttjének. A tanitóképző fiatalsága 4 óra 
kor d. u. testületileg vonult ki vasárnap a 
tanárikar vezetése alatt a temetőbe, hogy 
az intézet első igazgatójának, Bárány Ignác 
nak, síremlékét megkoszorúzza. A gyászda
lokat nagy közönség hallgatta meg. A pol
gáriskor sem hanyagolta el fiatalon elhunyt 
tanárjának, Greskovics Jánosnak, sirdomb- 
ját, melyet az ifjúság tömegesen keresett 
föl, hogy saját filléreiből vásárolt koszorú
ját azon elhelyezze. Szokatlan kép volt a 
tolongás, melyet a temetőbe gyalog, meg 
kocsin sietett tömeg nyújtott s a mikor a 
temető dombja az ezer meg ezer lobogó 
mécstől s gyertyától valóságos lángtengerben 
úszott, a sokaságtól a sirkert utjain mozdulni 
alig lehetett. Tiz óra felé kezdett oszladozni 
a gyászoló tömeg, s az óta a temető ismét 
a kiengesztelődésnek enyhülést nyújtó csen 
des tanyája.

~  X a g y a r  fü r d ő k  a n g o l k é i b e n . A .Vesz
prémi Függ. Hirlapu irjs, hogy a napokban 
két angol járt Keszthelyen abból a czélból, 
hogy a héviii, meg a balatoni fürdőt

bérbe vegyék a tulajdonostól. Állítólag 
nagyszerű terveik vannak; nevezetesen a 
a ba latoni fürdőt akarnák vinni a tilalom
fákhoz ; környékét jókora területen parki 
i'ozni i villákkal beépíteni volna száudékuk 
Azouki'ül a balatoni fürdőt a hévízivel 
vasút -által akarják Összekötni. A hévízi 
fürdőt is át akarják alakítani s mintaszerű 
bérén dezéssel szándék* inak ellátni azt.

— M eS S2Ü at la P  Nagy Kanizsa és Vi
déke czimü, Varga Lajos kiadószerkesztésé 
ben megjelent hetilap nov. 5-iki számával 
pártolás hiányában megszűnt.

— A t ü d ő r i s i  g y ó g y ítá s a . Dr. Kochnak, 
a ki a sorvadás gyógyítására már róg óta 
kísérleteket tesz, a nehéz föladatot végre 
sikerült megoldania. A gyógyitó eszközhöz 
a Berlini Nationalzeitung Ilire szerint körül
belül oly módon juthatni, mint a himlőol
táshoz szükséges nyiikhoz. Ez az eszköz a 
sorvadásos testet oly állapotba hozza, hogy 
a bacillusok nem élhetnek henna, a test 
pedig minden további megtámadás ellan 
védve marad a nélkül, hf'gy valami kár 
esnék benne. Koch, a ki magának tartja 
fönn, liogy fölfödözésének titkát annak ide
ién nyilvánosságra hozza s az emberiség 
javára hasznosítsa, ezen a tálén a berlini 
egyetemen nem tart fölolvasásokat, mert 
minden idejét igénybe veszik a nevezetes 
fölfödöaésre vonatkozó tanulmányok.

— 4 1 é  &  g t r a d b b a n  a követkelő
eléggé furcsa esetet olvastuk, a mely köze
lebb egyik vidéki városkában történt volna 
meg. Három jó barát éréivé a bor hatását, 
jól éjfél után hazafelé vándorolt a korcs
mából. Az egyik sarokban megbotlanak. 
Gyufát gyújtva, egy alvó embert látnak 
maguk előtt, s ebben egyik poharazó tár 
sukat vélik felismerni Ezt csak nem hagy 
hatják ai utódán ! Felemelik és lakájára 
vonezolják. Az asszony fel se kel helyéből, 
s kérte a kíséretet, hogy csak fektessék az 
ő lump férjét az ágyba. Ezek siépen levet
kőztetik az alvót s ágyba teszik. Alig hogy 
kilépnek a házból, óriási lármát hallanak a 
szobából, miért is visszafordulnak. Ott a 
szoba közepén a menyecske s jajveszékel, 
hogy egy idegen embert hoztak hoizá, mi
ért is c-ak gyorsan pakolják össze s vigyék 
ahová akarják, mert ha férje megjön, a ezt 
az embert az ágyában látná, no hiszen lenne 
akkor ne mulass! Erre a három szamaritá
nus is jobban felnyitja szemét, s látja, hogy 
csakugyan mást hoztak ide. Nem maradt 
más hátra, mint a mélyen alvót felöltöztetni 
és vinni tovább, amiben az időközban ha
zavetődő férj íb segédkezett.

VU CAKOVCU NOVEMBRA 9 ga 1890.

CrtáaUks plsarna :
M a r ii pijac, fráterek a hiía, lévő 
i s  k s a e n a d j l .  —  S urednikom 

J* rvaki dán rovoriti med 
II  1 11 varom. — 9v« poMljke 
JÉMb m Mdrtaja novlaik, naj 
tf a* Margltal

Joftaim  arodnikt vn Óakovea

I'redplatna eanajai ?
Na eelo leto . • . . . i / U
Na pol I t t a ....................2 fi t
Na ietrert Itta . . . » 1 fr i

Pojodini brojt kol táj a 10 kr.

Obinane ao poleg pofodba 1 h l  
raéunaju.



logramov sirövoga krumpira, aii kuhano 
rau krumpiru potrobno je dodati secke 
(slamnate seéke). 100 kilogramov séna 
prekuhanoga na pari (damfu) hrani kak 
god 170 kilogramov sirovoga 8t*na, — 100 
kilogramov prekuhane zobi hrani kak god 
300 kilogramov sirove zobi

Ovi broji govore jasno, koliko pr> 
éparanja leii vu tóm, pák smo osvedo- 
éeni, da budu naái gospodari véé napre 
priredjuvali hranu za blago.

Ako hóé fi imati zdrave koko i i da 
ti neseju vnogo jajec, dríi je éist.0 i vu 
toplom zdravom mestu, a hrani je prek 
zime zdravom skuhanom branom.

Doma e blage réáiá najlaglje od vuáih 
ako ga gustokrat pereá s krumprovom 
jubom.

Krumpirova c ma. Vnogi ljudi imaju 
vrlo zlu navauu, poíeti krumpirovu cimu 
zelenu pák ju skuhanu podavati kakti 
hranu svinjam ili osu enu diug mu do- 
maéemu blaru. Pri tóm na avno i ne 
misle, koliki kvar éinijii sebi. Krumpir 
vu zemji, kad mu poíenjeS cimu, nemre 
rasti a nemre uiti dozreliti. Zbog tóga 
krumpT vu zemji zakríljavi i donosi go 
spodaru vnogo menje liasna. Anda ne- 
^enjite krumpirove címe.

Luk hrana i vraőtvo za kokoái. 
Neki englezki gospodar preporuóa luk 
kakti izvr^tnu hranu i vraétvo za koko i. 
Tu ljekovito mód ima ono o. tro ülje, kaj 
se nahadja vu luku. Koko am, navlaatito 
p cekom daje se drobno skosani luk po- 
mesan vu melju dva do tri pút na tjedeu 
i to tuliko, kuliko ga god ho e jesti.

htakore najleie odtiraá od hi2e i kro- 
va, ako \loviö jednoga Éivoga, pák ga na- 
maze katranom (smolom) pák ga pustiá 
Stakoru jako smrdi katran, i zato beii 
onda kakti zvun sebe, a pred njim vsi 
(stali, koji su pri stanju. Stim prostim 
na inom oslobodis se od stakorov.

Kak je konje mo i obraniii od muh 
i komarov. Da léáiá konje i osta u marhu 
vozeéu od nesnosljivih Jjetnih muhah i 
komarov, vupotrebni ovo : Na ootu skuhnj 
orehovo üstje ili p k zelene orehe. Stem 
namafci blago i r. áll ái ga za vi$e dnevov 
od tih muéiteljov,

K A J  J E  N O V O G A ?
Visoki yősti-

Njegovo Velicaustvo princ Leopold 
bavarski i njegova tovaruflica prmce-a i i- 
zela doöli su 4-ga novembia vu Gödöllő, 
i tam budu ostali uekoliko tjeduov.

Márnái Moltke.

Prajzki Mdmaráal gróf Moltke obslu- 
iaval je ovih dnevov avoj 90-ti rodjen duu 
jofl fr 2ek i jak Najprvjo prijimal je gra- 
tulacije od familijn, za tim glavnoga étopa. 
Ob fertalj ua dvauajsti vuri doéel je k 
njenau cesar Vilim sa saskim kraljem \ ve-

likimi vojvodami badenskim i hesenákim. Vu 
isto vi'őm3 donelene su v)jne zistave vu 
njegovu palaéti, kője je Moltke s oikritom 
glavom iz bilkom poziravij. Casar je vu 
sfojem pozdravu spornenul dióin d da svct- 
areva za d uastiju orsag i vojsku. Za zna- 

menje hvab*, prédái mu je cesar zastave, s 
kojim; je Moltke preoblada) ueprijatelje — 
da je éuva. Zi zuamenje oaobuoga poátu- 
vauja, prédái mu je cesar maráalsku palicu. 
Za tim je Moltki prijimal deputacije, kője 
su mu doíle gratulirat. Doputicija Moltke- 
ove austro-magjarske regimeute piedala mu 
je vlastoruőuo p smo casara i kralja Ferenc 
JoÉeíi, s kojim mu njegovo Veliéaustvo 
gratulira. Po poldan pnjel je deputaclje 
varoáov, koji su mu poslali poéastue dare. 
Na veder je bil dvorski obód vu Potsdamu, 
pri kojem je cesir Vilim ovak pozdravil 
Moltkea : „Hvalim Vám ua vsem, kaj ste 
véinili za Moju hiíu i za veliéiuu dorno- 
viue. Mi pozdravljamo vu várni osuivat'a 
uemákoga orsag*.* Na zaduje je pozval 
cesar uazoéne geue aie i oficirc, da áujim 
zaviknu : „Ekselenc Moltke hurrah !u Prék 
tri jezere telegramov ('g.atulacijab) dobi! je 
Moltke.

Penzionirani orsaéki vladavci.

Vu Parizu 2ivi vezda cCda kompauija 
orScőkib vladarov od svoje penzije, koja je 
dakuk c *to  pristojna. Prije svega spomenuti 
na n je biv e prezese fraucezke republike, 
maiiala Mac Mohoua i Julesa Giévija, OJ 
b'váih vladarcov /ivu vu Paiizu : nesredui 
cesar brazilski Dóm Pedro, kraljica Isibela 
spanjolska svojim tovaruáom Ferencom Assi
sijén), i napuljski kralj Ferenc drugi. Ovin 
se poidruáuje vnogospoiuiujani nnharadÉi 
lahorski Du ip Sing, kojemu su EnglDuci 
prevzelt tronuáa. Nizodn.e je sklopil s uji- 
mi kontrakta, da mu vsako ljeto plate dva 
i pol mi iuna fraukov. Od iuozuraskih repu- 
bbkaus'hili vladavcov i  vu vu Parizu generál 
Bartolomej Mitré, b vSi prez á argentuiske 
republike, — g neral Guzma.i Biankó bivái 
prezeő venezu*Bke republike i generál L gi 
t me pregnaui harapinski prezeá iz Ilaitija.

Potres vu Korú koj i Bosniji.

Vu Celovcu oCutil se je 21-ga oktobra 
ob 7 vuri i 30 ininut n  jutro pttres dve 
sekuude na dugom Vu Pievni vu B)3in 
ocutil se je potres 22-ga oktob.a ob 2  
vuiaj i 7 rainut po poldan. Ltoga dneva 
javljaju iz Dormnovca vu Bosni : Ob 10 
vuri i 34 miiiut pr d poidan b;l je potres 
"éutili su tri jaké vudarce.

Metuli nona vu Kranjskoj

Vru gospuátijskoj Somi Qradec nHőinü 
je lani ueprijatelj Qumj metulj Buonaa ve- 
liki kvar. Na * vloat se je ovoga i;eta jako 
na vnogo /.apóval ov metulj, » ovogi Ijeta 
napravil je kvara vei do 70 mekot 3ume. 
Oblasti su vtd odieiih korake, da se tomu 
kraj vdini, Vsikak bi bilo dob o, da se 
oaobito p»zi na omrekove i borove Sume 
kaj táj neprijate’j se nebi i pri nas zale’ 
gél, ar po!eg filoksote vu goricah trebarao 
samo i to umsku fi okseru, da nam v«e 
prepadne.

Poyibelj od psuv.

Tu i tam önje se iz medicinskih kli- 
niknh od betegov, koji su doduíe za stru- 
kovnjake uikaj ne novoga, aii za v liku pu- 
bliku zadrSaje piává OudesB. Ima vno/ina 
betegov, koji izhad aju od naá h vsakdeSnjih 
poslov i nasega Uröiua áivl euja, da od 
tóga poleg n»áe bezbriÉuosti mt ne senjamo 
K ovakovim betegem spada jedeu sluöaj,

kaj ga je oviit dnevov profesor Nothnagel 
l vu B jöu pri svojem predavanju spornenul, 
On je 9Vojim s l u d ^ t e l p r e d s t a v i l  jednu 
gospu iz velikoga roda, koja trpi od du£e 
vrcmena jako pogibeljno na jetrili, Koj 
beteg je do>el nekakvim naőinom vu nutraS- 
njost, vu jetra. Ov profesor je rekel, da 

Ov beteg dohadja od psa, uajm re, to je 
je lű i fina glista, koja viseput dojde iz vu- 
trobe psa ua nos, nekoji, osobito Éenske 
rado i uj j u pse i iz ljubavi uje kuáujo, i 
tak óva gljista dojde onda vu filoveka i 
pripili se vu je tra  i nepravi veliku otek- 
iiuu i betega.

Dragi pastuh.

Na.s konnanj kupil je vu Englianskv>j 
jednoga osobitoga ijepoga pastuha (í ebcaj 
za 40 jezer forinti, kojega su i taki dali 
asekurirati. Vozeé se vu uovu domoviuu si- 

(romaáki „El Dorado» tik mu je b;lo íme,
— vcrkel je na putu ; i tak se je ne do- 
őekal svojega novog v staua ; a d ruítvo  ase- 
kuraci|e dotirala je  smrt tóga árebea tijam 
do suzah.

Kak je  kaput pintara vkral.

Da je konj cigara vkral to znamo, — 
najmre, cigan je leáijake obiral n i Ijeski, 
odspoda se je konj pasel, svií se je vtrgla, 
a cigan je opal ua konja, koj je on la s njim 
pobegel. — Tak se je i p ntar zgovarjal 
pri aveti Jeleni vu oátariji, da nezna kak 
je kaput na njcg ívj pleőa doóel t kak ga 

! je vun iz h 2e oiviekel. Nesreőui kaput 
skril se je onda na kóla |>od ponjavu, a 

| 'nojega pintera, koj se je zgovarjal, da je on 
ne krivec, vlovili su vu reői ipák, kad je 
rekel, da bude dal 4 forinté zi to. Zidar, 
ciji je to kaput b 1, prosi pák 40 forinti, 
ar je uutri iinai svoje raduue, a kojimi je 
hotel dokazati svojemu ruijslru, kuliko je 
delal i zasluád. Stvar je doála véé do suda ;
— gde budu pintara podvuőili, da je ne 
dobro se s tudjimi kaputi pa diá t',

Iz male Nedelje.

Pri Luteubergu (Lotraerg) vu Stajer- 
skoj javljaju, da ondi vu jeduoj muikoj hiii 
íivi devo,Öci 12 Ijet stara, koji vs^ki dán 
ci ez eeli meseo, ob 2 vure po polue i na
v.őir vidi a jednom drevu mijku bo2ju, 
koja ujoj naruCuje, da vörnim kiáőenikora 
obznani njezine 2elje. — V v ó  vezda doha- 
djaju cele prosecije iz Magjaiske, Horvatske 
i Őtajerske, da vi le to éudo. Pred dvemi 
tjedni bilo je véé ondi do pet jezer ljudih. 
Ljudi kled) pred drevom. Ob dveju vurah 
ide devojka k drevu pák pripoveda, kaj 
Dj >j niajka boija véli. Jeli je to ne morti 
opet kakva vkanjila, kuk je bilo vu borvat-

dotiéui taknj tak razglasili, (la 
( su vidli majku boiju, dók se ni je dokazalo, 
da je to samo ciganija, — a vsi doti ni 
\kaujlivei premiáljavaiu svoje ciganije vu 
reátu.

Naá minister bogoátovja i nastave.

Skolski minister izlal je prav takvo na- 
rédbu kak i be ki íkolski minister o telov- 
nom ráz ijanju dece (mlade*!). Íz uvoda ra- 
zabira se, da te uaredbe izhadjaju iz izkustva, 
kaj su dobili orsagi europejski prigodom 
asentac; je i proceutov sposobnjikov. Naredba 
odredjuj", da se ima obdrSivati obéa zemelj- 
sko natecanje vu gimnast-ki, da se ralade^ 
nuka na telovno objaéenje. Takovo prvo na- 
tecanje vu gimnastiki (telove^bi) bude bu- 
uceg Ijeta, a nazoé.ii budu diaki visokih 

a íT ,  L C e t ir i h  8°r,,Íih razredah srednjib 
j oláh. K telovezbi spada uaravsko plavanje 
|i sanjkauje.



Jeden 8to IJet 8tar zakonski pár.

Yu Francuzkom mestu L ic en a j i \ ú  
piiÉ i fteua [ tovaruii) jo$ nav. k zdravi i 
krepki i to: muí je star: 107 Ijet a njo«va 
tovtruöica 109 Ijet. Ali na njihovu Most 
ostali su) picz dece.

Viher vu severnoj Ameriki.

I i  Njujorka telegrafiraju, da je pre- 
íefitni öetvrtek strahoviti viher bil. Ekspresni 
cug íeleznice Santa — Fé Topeka hiöeu 
je bil od éiujab, i s tem je vnogo perhon 
nnjéno.
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ElÖnzetási A rak:

Vgénz évr$ . . . »  4 fr i  
Vél évre . . . .  $ fr i
Vegyed évre . . .  1 fri

Vgyee stánt tO kr.

M A R  éí HORVÍT STILM MEGJELÖL IÍRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ H SZÉPIRODALMI HETILAP. 
Megjelenik hetenkint egyezer: vasárnap.
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