
A  tanév végén.
Országszerte s vidékünkön, Mura

közben is a közel múlt napokban folyt 
le az iskolai aratás A sarlónak, a ka
szának volt dolga az ész mezején; 
hullott a termés talpraesett feleletek 
képében az arató elé ; 6 is, meg a 
gazda is meg van a maga részével 
elégedve Az aratás vidékünkön jól 
ütött ki, jó termésünk volt, igy érkez
nek be a jelentések vidékünk minden 
pontjáról.

A jó aratásnak első feltétele a jó 
szántás, vetés a földnek becsületes 
megmunkálása és a termő magnak jó 
megválasztása. A tanügy szerény, de 
valóban serény munkásai 10  hónapon 
keresztül készítették az alkalmas ápyat, 
amelybe az ismeretek jó magvát ültet
ték ; gyomlálták a gazt a konkolyt, 
hogy tiszta kéve alak éban mutassák 
be a csemetét gazdájának ; a szülőnek, 
az országnak

A község, a megye é̂  az ország 
szeme a tanév végén az iskolákon, az 
ifjú nemzedéken, a haza reményein 
csüng, nekünk is kötelességünk te
hát a tanév végét s az eredményt a 
beérkezett jelentések alapján részint itt, 
részint lapunk más helyén az ered
ményt bemutatnunk.

Megyénk népoktatásának első tanin
tézete a tanitóképezde m. hó 18-án 
fejezte be az évet s bocsátotta ki nö
vendékeit. A Zrínyi-vár kápolnájában 
szt-mise tartatot* s a képezde egyik 
termében Samu József igazgató, mint 
a jó atya jó  gyermekeihez, akiket az 
életbe bocsát ki, mondott tanulságos be
szédet. A képesítő vizsgálatok ered
ménye m. hó 22-én hirdettetett ki. 
Fáradhatlan buzgalmu kír. tanfelügye
lőnk, Dr. Ruzsicska Kálmán a képe
sített tanítókhoz a tanítói hivatásról 
megható remek beszédet mondott. K e
vesen voltak jelen, akik szavait hallot
ták, de mély nyomokat hagytak azok 
minden jelenlevő : az ifjú tanítók, ta
náraik és az igazgatótanács tagjai lel
kében. Samu igazgató felelt tanfel
ügyelő ú f beszédére s kérte öt, hogy 
az intézetből kikerült tanítókat vegye 
at a tanárikartól я folytassa kint az 
életben azok nevelését, vezetését

Csáktornya m. hó 25-én ünnepi szint 
öltött. A város tanintézeteinek évzáró 
ünnepélye volt Az iskolákon zászlók 
lobogtak, a tanulók, a szülők, a tanügy- 
barátok serege ünnepi ruhában hem
zsegett s résztvett a hitközség templo
mában megtartott Te Deum-on s az 
iskolában rendezett ünnepélyen A 
templomban a polgári iskola tanulói 
teljes preczizitással énekeltek.

A mise végeztével az elemi népta
noda tanuló serege számtalan szülő 
s tanügy barát kíséretében a községi nép- 
tanodaba ment, hol az ünnepély a Hym
nus eléneklésével vette kezdetét, Ezu
tán a gyermekekhez beszélt Jeney G. 
igazgató megemlékezvén Molnár Elek 
iskolalátogató итак a tanév elején 
mondott szép és buzdító szavaira és 
az azokból kifolyó következményekre. 
A beszéd után kiosztattak a jutalmak, 
jutalomban részesült 43 növendék. Az 
ünnepély if. Bzeiverth Antal iskolaszéki 
tagnak meleg szavakban kifejezett köszö
netével fejeztetett be

Ezután tartotta a helybeli polgári 
iskola évzáró ünnepélyét az intézeti 
rajzteremben a közönség (kivált höl
gyek) élénk részvéte mellett. Lefolyását

im a következőkben közöljük : Énekelt 
az ifjúság Alszeghy Alajos ur vezény
lete mellett; utána következtek szava
latok Majcen I. oszt. tanuló elsza
valta Vajda Péter „A csalogány* czi- 
mű idyllét, Fejér Jenő és Czirkovics 
Pál IV : oszt. tanulók előadtak egy 
párbeszédet „A lutri“ -ról*)f Bellosics 
Károly VI oszt. tanuló Deák Ferencz 
parlamenti beszédjét „A  lengyelek 
ügyébenu adta elő. Pihenőül ismét 
énekszó következett, rá Pálya Mihály 
igazgató a hivatalos részt ismertette, 
áltaában jó eredményt constatálva 
Elismeréssel említjük lelkes beszédjé
nek azon kiemelkedő részét, melyben 
a szülőkhöz fordult. Jutalmat nyert 13 
tanuló. Befejezte az ifjúság énekkara. 
Ezzel egyszersmind az ifjúsági „Zrínyi- 
önképzőkör“ ez idei működése is be
fejezést nyert.

ügy a szóbeli és énekelőadásokról, 
valamint az egész ünnepély lefolyásá
ról általában csakis a dicséret hang
ján szólhatunk és mi ezek után hisz 
szűk, hogy ezen intézet a közönség 
résziről a legnagyobb méltánylásra 
tarthat igényt.

*

A perlaki áll. népiskolában f. hó 
23— 24-én tartattak meg az évi záró
vizsgák az áll. gondnokság és szép 
számú vendégek élénk részvéte mellett. 
Ezen alkalommal ismét beb’zonyittatott 
az állami iskolai intézmény életrevaló
sága, s az, hogy az állami iskola vi
dékünk magyarosításának majdnem az 
egyedüli nélkülözhetetlen eszköze. A 
jelen voltak s úgy szinte a vizsga fo
lyamán megjelent kir. tanfelügyelő ur 
is, bámulattal és meglepetéssel hallgat
ták és tapasztalták a felmutatott gyö
nyörű eredményt; de ami még szebb ' 
és még magasztosabb, hogy ezen is
kola kivétel nélkül nem magyar anya 
nyelvű növendékei teljesen tiszta s hi
bátlan tőzs-gyökeres magyaros kifeje
zésekben gazdag magyar beszédben 
adták elő az általuk betanultakat. A 
szép eredmény a jelen voltak teljes meg
elégedése s különösen tek. Dr. Ru
zsicska Kálmán kir tanfelügyelő ur 
meleghangú beszéde által fényesen 
megdicsérte mesterét, a perlaki áll. is
kola derék tanítói karát és annak ér
demes igazgatóját ; de mint a kir. 
tanfelügyelő ur is szavaiban mondá; 
szép és nem csekély érdeme van tek. 
Kostyál Ferencz ministeri iskola láto
gató ur- és az állami iskolai gondnok
ságnak az általuk tanúsított ügybuzgó 
támogatás folytán s аг összhángzatos 
működés által.

Ezen szép eredményt látva, önkény
telen aira gondolatra jut az ember, ha 
sikerülne Muraköz valamennyi közsé
gében állami iskolát állítani s azokat , 
megfelelő szellemi és anyagi erővel 
ellátni, vagy csak ezt a nem állami 
iskolával bíró községekben is állami 
segélylyel lehető rövid időn keresztül 
vinni, akkor Muraköz jóravaló szelíd 
népe rövid másfél évtized alatt, édes 
anya nyelvének bán tatlanságával, kivé 
tel nélkül beszélné a reá?nézve oly nél 
külözhetetlenné és szükségessé vált ma
gyar nyelvet.

Adja Isten, hogy ez elérhető le- 
gyen. — (K.)

*) Lásd lapunk mái hellén.
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A  lapsinai várrom.
Ir*a: KOVÁTS GYULA.

(Folytatás.)

Amint eképp töprenkedék, minden oldal* 
ról a vár északi fokára látja gyülekezni a 
vendégeket, tehát ő is arra lrányozá lép
teit. De alig vegyült a tömeg közé, felemel
kedik Gróf Zrínyi György s eképpen intézé 
hozzá szavait: »Kedves és hü vitézem Ma - 
likóczy Miklös! te már számtalan alkalom
mal adtad t amijeiét iránt ami ragaszkodásod 
és hűségednek, elégszer megmutattad vitéz
séged, midőn velem együtt a csaták dühé
ben forgolódtál s csak a közel múlt vigal
maimban is a lovagjáték pályadiját nyerted 
e l : fogadd tehát tőlem —  legjobb barátod - 
tól-e várat emlékben, melyhez megfelelő 
birtokot is nyerhetsz Gradiscsák körül oly 
terjedelemben, amily távo’nyirae buzogányt 
elhajitandod.

Ezzel melegen kezet szőritőlt a teljesen 
elfogult Malikóczyval s büszke önérzettel 
vegyült a vendégek közé, kik dicsérettel 
halmozták el a nemes férfiút.

A jelenet alatt, gyönyörű két szempillán 
ragyogott a meghatottság könnye, hogy 
kién? . . . és miért ? . . . mindnyájan tud
hatjuk. ha nem írom is ide.

Ezalatt Malikóczy íelocsudott hirtelen meg
lepetésébe1, mélyen meghajlott a nemes 
gróf elölt s a bástya ormára lépett. Isme
retes volt hatalmas karereje, sok török tar 
koponyáján izmosodott az azzá, akik ismer
ték, nem kételkedtek a buzogány hajtás si
kerén. De sokan voltak olyanok, kik irigy 
szemmel nézték a gladiátort, többen, kik 
biztatják, hogy csak jó  messzire; mig né
melyek a bal sikertő! féltek. Malikóczy csak 
egy tekintetet cserélt a könytöl ragyogó 
szemekkel s erre megforgatta a remekmű
vű buzogányt, egyet kettőt lobbant vele, 
azután óriási erővel hajította tova a le
vegőbe.

Egy darabig lehetett látni tündöklését, 
amint röptében a napsugarai játszottak tü
kör fényével, de később eltűnt a messze 
ségben, leesni nem látta senki.

Óriási tapsvihar követte ez actust, amely
nek csillapultával Zrínyi azonnal hiteles 
tanuk kíséretében udvari apródokat küldött 
a* illető irányban a buzogány felkeresésére. 
Nem kellett sokat keresniök, mert e helyen 
nyugodva találták a szép buzogányt, mely« 
nek helyére lobogót tűzve azt a várba vit
ték vissza.

Öröm rivalgós fogadta a vissza érkező
ket, kik nyomban egy negyed órányi kört 
jelöltek ki Gradicsák körül, mely terület a 
vár uj urát Malikóczy Miklóst illette.

Fényes lakoma követte e szép és meg
ható ünnepet, melyen már az uj birtokos 
Malikóczy vitte a házi gazdai szerepet, ki 
alig birt örömével hogy ezze1 a második 
akadály, szegénysége is elgördült boldogsága 
utjából. Nem is titkolta óhajtott vágyát, 
hanem poharazás közben nyilván megkérte 
atyjától szerette Izabella kezét. Az öreg 
Petróczy uramnak most már semmi ellen
vetése se volt á kötendő frigyhez. A sze- 
relmesek öröme határtalan volt. Már előre 
beleképzelték magukat a közel jövő édes 
boldogságába, amikoron mint hilvei társak 
egymással s egymáásért fognak a sírig élni. 
Nem is sejtve, hogy a sors mást jegyzett 
számukra a végzet könyvébe.

Gyulaty János látván, hogy e forüulat ál
tal legkisebb reménye se lehet arra nézve* 
hogy Izabella kezét megnyerje, főleg l i 
bella ama nyilatkozata után, hogy szive 
rég Malikóczyé s kész vele minden pilla
natban oltárhoz lépni —  letett minden hó. 
ditási kísérletről s bosszút forralva hagyta 
el imádottját, hogy más akadályról gondos- j 
kodjék. Ez ördögi terve, amint később 
meglálandjuk sikerült is.

Mig ^ezek történtek, az egyszerű áldo
másból" kevésbe múlt, hogy lakodalmi Ün
nep nem fej'ődölt amelyet J&yulafy János 
bosszú terve hiúsított meg. О ugyanis —  a 
ki kosarazhat ás szégyenérzete я szive sajgó
fájdalma által inditatva, amidőn az eljegy
zés majdnem teljesen tisztáztatott, —  azt 
a kérdést intézé Petróczyhoz, hogy ki 
fogja majd Izabella kisasszonyt a tem
plomba kisérni ? !

A vendégek között sokan voltak, kik nem 
tudták Gyulaty ezen kérdését mire magya
rázni, de többen rögtön utánna tették, hogy 
mindnyájan egy Istent imádunk. Ekkor ocsú
dott fel Petróczy is, hogy hová ezélzott 
Gyulafy előbbi kérdésével, mert Malikóciy 
protestáns vallásu voit; ami akkor nagy 
bűn volt a katolikusok szemében, hisz 
egész Magyarország ez ellen reformatio jár
ma alatt nyögött. Ki is nyilatkoztatta, hogy 
erről tudomása nem volt s ilyen körűimé 
nyék között semmi eselre sem egyezik a 
tervezett házasságba.

Gyulafy János czélját érte, de rögtön 
odább is állott; mert mikor Malikóczy fel- 
e-zm é't kínos meglepetéséből s számadásra 
kereste, már csak hült helye volt Gradis« 
csák várában.

A dolog e gyors és nem várt fordulata, 
mindenkit lehangolt. Az e ’őbb még vig ven
dégsereg. mintha gyáse ravatalt állna körül 
oly hallga'ag lön. Kiki haza készülődön. 
Petróczy is indulásra szólította családját. 
Szegény Malikóczy ! majd a szive szakadt 
meg e váratlan fordulat által. Nem birt 
szóhoz jutni, ajkai remegtek, kezeit görcsö
sen ökölbe szoritá, közel volt a megörülés- 
hez. Nem tudott megbarátkozni a gondolat
tal, hogy e nap szerzett boldogságát, e nap 
le is rontsa.

Izabellának hasonló érzelmek dúltak for
rón szerető szivében. Erezte, hogy ez óriási 
fájdalmat elviselni s túl élni nem bírja so 
ha ! Gyorsan határozott! hisz mit ér az 
élete Malikóczy né'ktil, kit elfeledni úgy se 
tud. Szívélyesen elbúcsúzott a jelen vol
taktól s mintha a csillagos ég szemlélésé
ből akarna irt meríteni fájdalmára« a vár 
egy kiálló bástyájára lépett s minden szó 
nélkül, elszántan vetette magát a'á büszke 
Gradiscsák lábaihoz.

Akik szemtanúi voltak e jelenetnek, örUlt 
sebességgel rohantak a völgybe alá, de 
tájdalom az imént még teljes virágokban 
lévő fiatal szűz helyett, csak egy össze ron
csolt telemet emelhettek fel s nyújthattak 
át a megérkező zsarnok apának, ki leánya 
boldogsága helyett, annak halálát okozta.

Szegény M alikóczy! fájdalma ezzel is 
nagyobbodott. Kínjait leeirni lehetetlen ! 
Görcsös zokogással borult a kedves ideál 
roncsolt tetemére, csak annyit mondhatott : 
»Szeretett Izáml« Minden szív elérzéke- 
nyült, minden szem könnyezett.* **

(Vége köv.)

A  l ut r i .
(Péter garda ét feleaége Anna.)

Anna. — Ejnye! milyen szerencsés ez a 
mi Pál szomszédunk !

Péter. — Nos talán jó áron adta el a 
gabnáját ?

A . —  Dehogy adla ! bzer forintot nyert 
a lutrin. Gondold csak: ezer forintot!!

P. —  Annál jobb, legalább rendbe szed
heti most már a rongyos házát. Biz’ rátér!

A. —  De hát mégis furcsa dolog az, hogy 
mindig csak holmi szedeit-veteti embert ér 
a szerencse a jóravaló, becsületes ember 
üres kézzel marad.

P. —  No még milyen szerencse! Talán 
meg is irigyeled tőle ?

A. — Dehogy is irigyelem, hanem azért 
mégis csak igaz. hogy bolondra száll a 
füst. Lám, mi soh’ sem nyerünk I

p. — Már hogy is nyerhetnénk, mikor 
nem rakunk a lutriba ?

A. — Ép’ az a baj édes férjem-uram t 
Rég mondom én : rakjunk már egyszer mi 
is a lutriba! !

p. —  No persze! hogy mi is koldusbotra 
jussunk, mint a komám. Aztán még mit is 
ér az olyan uyeremény, a mire elébb jól 
rá kell fizetni?

A. — De látod, mégis nagv öröm ám az, 
mikor az ember t e г n ó t csinál.

P. —  Hordja el a kánya azt az örömöt : 
évszámra lesni a számokat, aztán meg egy 
sem jön ki. Mindig is szánakozó szívvel 
néztem a kománkat. Föl sem ér az ezer 
forint avval a sok bosszúsággal, a mivel az 
ilyen dolog já r ; de elég se lesz a temo 
arra, bogy a rozzant vityillóját összetákolja, 
rétjét-földjét a gaztól megtisztítsa zörgös 
csontu tehénkéjét talpra segítse, no meg -  
az adósságát is kifizesse. Sob’ae is kellett 
nekem аж ilyen szerencse t
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A. -  De lied, mi nyerhetnénk 4m, még ponti takarékpénztár helyiségében ren- I felléphet 54-, javító vizsgalatra utae.t-
mielőtt valami eokat vesztettünk volna. des közgyűlését Josipovich Imre el- tátik 7 tanuló. Az intézetnek volt ltju- m jj ^vben ie. A többi között a nőegylet

T8 nv0eriünk nöklete alatt. Jelen volt 9 részvényes, sági Zrinyi-önképzőköre, amely a le- asztaltársaságok és egyesek számos gyeíl
1 748 részvénynyel és 758 szavazattal. folyt évben 23 gyűlést tartott, tárgyalva meket ruháslak fel. Az értesitö a közs. la-

as ember amúgy könnyű szerrel jut. — Az előterjesztett jelentés szerint a múlt és szavalva lett 210 költemény. A kört iskoláról is jelentéit tesz. Az jövö tanév
No, de azért mégis csak szeretném tudni, évi tiszta nyereség 5044 frt 76 krra Greskovits János tanár vezette A be- szept. 1 -én veendi kezdetét,
hogy mihez fog a mi Pál szomszédunk rue. melvet a közgyűlés határozata íratások a jövö évre aug. 3l-én kéz- hyasznir Csury Hona oki. tanítónő
avval az ő tengernyi pénzével ? alaDÍán az ui számlára írják át, A dődnek, a tanév szept 3 ál nyittatik ["• ho 18 án \ l K r ‘A} l e ]je? z? ? '  .?*v* anyjá.nAIa -  Óh ez ma estére nagy lakomát alapján az uj számúira ujaa аг л  F hosszú szenvedés után jobb létre szende-
ca p ; meg w tivta mir minde/iemeröeét. közgyűlés megadván az igazgatóság- meg. rOlt. Béke porainI
Leszott dinom-dánom országra-ezóló.' — nak és a felügyelő bizottságnak a tel _  Belefult a Murába a kollori-dom- | —  Wlegfllladt a cseresznyemagtól m. hó
Igazi majd kicsöppent volna az eszemből. mentvényt, több nagy-részvényes in- borúi utón lévő malom mellett m. hó 26-én 30-án egy 7 éves podiureniiskoiásgyermek,
Bennünket is meghívott ám ! Bizony! ditványára az igazgatók számát 7-rŐl dél után. Németh István nevű 26 éves szépét- amidőn az iskolából hazament. A szeren.

P. — Váljék kedves egészségére ! hanem g.ra emelte Kónyi Manót választván neki lávirdai munkás. A szerencsétlen telhe csétlen mohón eveti cseresznyét s a légcső-
ez az egy bizonyos: ily módon mihamar nWfti ’ jjl j ío a ^ h W lc  Föl. állapotban fürdeni ment s valószínűleg gu- jében a mag megakadt. Segélv hiányában ,
nyakára hág majd minden ingó-bingó va- л*, лг ич taütés okozta rőktöni halálát. A hullát azon- azonnal meghalt
gyonkájának s beállhat pöcsétes koldusnak. Ügy el о bizottsági tagokul iMnét Bisch’ tz nill kifogták s A -Domborun m. hó 27-én — A talált pénz. A m. hó 30-iki csák- »
Már én csak azt mondom: „Ebül gyűlt, Lajos, Fenyvessy Adolf, Kilényi Béla eltemették. tornyai vásáron egy szt-leonárdi (stájerországi)
ebül költ te és Székely Ferenez választatván meg, íj i л„а földmivelő egy imádságos könyvet s benne

A német eredeti után szabadon a közgyűlés véget ért. . KOwOriDan juniusdü an /*i óra 200 fr|ot veszlett el> A könyvet tartalmá-
átdolgozta a polg. iskola IV. osztálya. __ t : uárnei ™ Hr áll ob ^0r délután, Kovács József házánál vaj együtt Dervarits Józsefné Csáktornyái

_________ ____  mi fíu- ésPleányiskola értesítőjét az 1886 7 . tüz ül^ “  Végett nevezett tulaj- iparos felesége találta meg, aki azt a szolga
tanévről Tóth Sándor igazg. tanító közli. A <*onos lakóhaza, pajtája és istállója, —  i bírói hivatalba vitte, ahol • törvtay« jiita-

l/ Г .  Á l t  tantestület 9 tagot számlált. Köztük 3 ta- mely utóbbiban egy, egy éves borjú lom (10 fazonnal kiadatott neki A káro-
f V i l l O U T C M  © K e  nitónö. Az intézet Állott 5 Hu- és 5 leány- égett meg, ez épületek részben bizto L 7 e  .'m döS « m e S

... osztályból. A  tanulók síáma a tanév közben sitva voltak — továbbá Horváth Bá- s képzelhető oromé, amidőn a megtaláló
—  Lapunk t. előfizetőit a másod.k 536 volt, az év végén maradt 480; vallásra К пГ^Й Га é. istállói a Az Idő telieaen becsuletesaége folytán pénzéhez jutott,

fílév Vevdetével tisztelettel kérjük mi- nézve volt S13 róm. kath. és 22 izr. Az lmt pajtája és istállója. Az idő teljesen — Lapunk m. számában a Csáktornyái
félév kezdetével tisztelettel nerju , ш intézetnek van faiskolája, 4550 drb. cseme- szélcsendes volt, сяак ennek tulajdonit- zenekar szervezése czéljaira adakozók név.
szerint szíveskedjenek az előfizetési tével. kezelője Tóth Sándor igazg.-tanitó ható, hogy az összecsődült néptömeg ily sorában Novák Rezső név helyett Wollák
hátralékokat miilőbb megküldeni és az elő- Az állam 98 tanulót könyvvel segélyezett, a relative kevés kár után, határt szab tt Rezső olvasandó, amit ezennel kiigazítunk.

mefmiuan{ mprt a „véren be- s z e g é n y  tanulókat segéiyző-egylet pe- a megszabadult elemnek, -  egy kis ár- — A ló korának meghatár. zása a
f  . f  Ä -  ?  4 “ ,Л Г Г т  f i  ? ! \  ГЛ У ^ i j ó . e v e j e e ,  iskolának, a uüan* zephir „ az egé.4Z kö2sg észnek, nyolezadik éven felül. A ónak nyolez
foy  e ив еаi 'ja költségeket d ő l t t e l  A jöv« tanévben а VI. osztá- mely többnyire fonott épületeket tar- éves korában alsó szemhéjjá lelső azé-
dezik ama előállítási stb. KöItsegeKet, iyok is fel lesznek állítva, a beiratás szept. talniaz, vége van. Kérdezem; hol ma- Ián egy íancz képződik s ezután min-
amelyekbe immár tetemesen megna- 1 én я a tanév 3-án kezdődik. rad a tavaly oly nagy garral megala- Jen évben egy uj ráncz járul hozzá,
gyobbitott kétnyelvű lapunk fenntartása _  Beküldetett a Csáktornya áll. se- kitott — illetve ez ilő  óta alakulóban E ránezok számáról tehát meg lehetne
kerül gélyzett közs. nyilvános polg. fiú iskola levő tűzoltó-egylet? -  Vagy talán határozni, mennyivel haladta felül a

Azon t előfizetőinket pedig, kik 15. értesítője az 1886|87. isk. évről. Szer- még most sem tanultunk eleget egy ó nyolezadik életévét Mivel eddig va
tanunkat tovább tartani nem íándé- keezté: Pálya Mihály igazgató Az in Hy egylet hasznos voltáról -  (Lev ) óban nehéz volt a ló korának meg
lapunkat tovább tartani nem .zanue tantPstiiMe a hitoktatókkal eavütt a , határozása s azon külső jelenségeket,
koznak, —  kérjük a közelebbi számot . , ... .. \  h ; / rj ^ csaktornjai közs. elemi nép- melyekről következtetést lehetne vonni,’ /  , , ÄlJ . И  tagból állott. Az I. osztályba Járt tanoda értesítő ét az 1886—87. tanévről, f  i • * iu J
f e l b o n t a t l a n u l  visszaküldeni. s2 .t \  н  ba 23-, a Ill-ba 11 , XVtll. évf. közli: Jené, Gusztáv igazgaló’. gyakran megbámulják : a telhozott

Tisztelettel lV -be 9 az V be 2- a Ví-ba 3 ta Az intézetben működött a hitoktatókkal észlelet, ha ugyan igaznak bizonyul,
é  ,&uaUfkiaióhiratala. nul ö ; beiratkozott összesen 80, a tan- ll  tanító, köztük 2 lani.ónö lakó- a lóismerőknek teljes figyelmét érdemli

— A csáktornya-zagrabi vasutrész- év végén maradt 68 tanuló Vallásra 936? iS y .'v a ló ira ” \,ézve 356*róm. каиГ -----------------------------------------------------
vénytársaság m. hó 29 én délután 5 1 ézve volt róm. kath. 64. mózes vall. 24 izr. és 6 ágostai. Az iparismétlöiskolába ^  A ŝ erk. ü.eueteií, az idegenek néy.ora és a
órakor tartotta meg az országos köz- 12, evang 4 A következő osztályba járt 102 tanuló. Az iskolai könyvtár .s a menetrend м uihU > oldalon van, 1 ДВ

T E C A J  IV-__________________________________ Vü CAKOVCU? 3- J Ú L I U S A  1887-_______________________________ B K O J  27.

Г.- , »  , i ,  u , m - m - ' - i i  «  É P T i n n i  t u  1 Т Т Т Ч  t u  ш *  * 1
f  ■ ■  Ш Щ  Я  ■  H  V  И  Я  I B  ШВ В  I  1  Я  1 1 1  И lz< l» (e l j » i ivo :  Knjizara Fischet Filijwva м |

1
9  FrednK'ha p i.arua: [ I I  f l  I j  ■  I  I  i  1  R | | |  |  I  |  J  I  | |  2  П kam 8e pwdpUUJjte««. poigj»]. ,

Qlami pijac, fraterska htza, lévő na kon- p I  ЩШ I  | |  В  |  I  Л '{* V' Ы jíi I  ^  ^ ,  * Гмс1р1а1ии cuajet

dignaeiji. — S nrednikom moli je svaki I I  ©  I  I  I  I  I  I  I  |  1  I  I  ^  M I  1  Í  LNacelo leto...........................4 frt |
duu govoriti med 11 i 12 Torom. — Sve г 1 щ Я 1 В 1 1 1 1 В 1 у [ Ш в 1 н | 1 | ^ В В В  rNa pol leta . . . . . . .  8 „ \
poäiljke tiCuco se sadriaja novinab, naj Г f l b H K  ¥  aJjB Н И  Я г  вЛ я яя! | Cetvert l e t a ...................  • I »  .
so poáiljaju na ime Margitai Jozefa t Г -------  t

urednika ya Cakovec. Г * Pojedini broji koStajn 10 kr. ^
L n ah orvatsk om  i m agjarsk om  jez ik u  izlazeci druztveni. znanst veni i povuéljiv i list za puk „ Obznane se poleg pogodke i fal raíonajo. M

yrY . TTT -TTT — ytt— tyt—- Sln4beni glasnik: „Medjimcrskoga podpomagajucega Cinovniékoga druztva“ vn Cakovcn. — „Dolnjo-Medjimurske Sparkasse“ —~rrr— ттт ~ тт?~—ггт »ry -
*12x1 i „Podpomagajucega drnztva“ vu Prelogu, — „Gornjo-lledjimnrskoga kultnrnoga druztva“ vu Strigovi. L—T*1- -  — —H2x*

______ ____________________________________________ I z la z i  s v a k i t i jeden  je d e n k r a t  i t.o: v u  sv a k u  n e d e lju .

OrsaCka vlada, sustav orsaga. opet dve vrsti, a) neodvisna samovlada j puöceno Takovu vladu ima Francuzka Salamona ie duänospoznanje jako
(absolut monarchia), ako vladar neod- I Svajcarska, i amerikanske Sjedinjene muéilo, odiáel je nekam, i potlam ga 

Vu svakom druítvu mora biti ne- visno, éisto po svojoj volji gospoduje dr^ave (Union) vec nigdo nije videl (Nekoje knige
kakovo vrhovno zapovedniétvo kője nad orsagom. Dakle on sam po svojoj j veliju, da je vu Dalmaciji polek Pola
vu obitelji roditelji, vu obóini obéinsKi yolji dela zakone, imenuje vladinske " """ zvanoga varaáa vu §umi kakti pustinjak
poglavari zvrsavaju. To je najbolje éinovnike, koji su samo njemu duini т .• s i iivel i da je tarn i vumrl.)
potrebno vu najvekäem druítvu, naime odgovornost. Takove neodvisne samo 1  ̂ ^ s Ladislav je zatim vu miru kraljuval.
vu orsagu. Vu orsagu mora biti tako- vlade su vu Europi samo dve, naime SvetiLadisby (io.7-1095.) Buduö se je za vremena bratinskib
va vlast, koja za svakoga éloveka i Turska i Ruska, b.) odvisna ili kon- Sveti Ladislav nije samo vu telu taborov narod jako pokvaril, i nióije
svakoga domorodea potrebne zakone stitucionalna samovlada, vu kojoj je bil za celu glavu veksi od svakoga blago nije bilo vu sigurnosti, zato je
stvori, koja celoga orsaga ravna, po- vrhovna vlast podelena med narodom öfoveka vu orsagu, nego je i du-evno Ladislav ostre i jako dobre zakone
brini se za obrambu orsaga proti i vladarom tak, da zakone delaju od na tak visokom stupnju bil, da je bil vun dal
vunjskim neprijatelom, na domaéi mir naroda zebrani zastupniki ili ablegati, kinő i gizdosd magjarskoga trónusa. Na orsackim spraviácu su odluöili,
i red pazi med ljudi postavse pre a vladar zakone samo potvrdi; orsaga Istina, da ga je narod neizmerno da ako koga vloviju, koj je deset
pirke izjednaöi i t. d. Ova vlast zove kormaniju éinovniki, kője vladar ime- ljubil i samo iz velike Ijubavi podigel penezov vkral. ali je on plemenita^,
se orsaöka vlada ili ko>man. mije  ̂ ali zastupniki naroda podjednom na trónus, ali zato je Ladislav itak bo- ali ne plemenita*, na smrt bude od-

Orsacka vlada deli se na tri strane, paziju na nje, i ako krivo delaju, ! Ije ljubil pravicu i nije stel bantuvati sudjen; porusene cirkve zapovedal je
a) zakonodavstvo, kojega je duinost onda je zastupuiki na odgovornost ! ju^a kralja Salamona. Zato nije niti Ladislav nazad zazidati; v nedelju i
za ravnanje orsaga svakojaéke naredbe pozoveju. Takovu vladu imanajveevu tak dugó miruvalg dók goder se nije svetek nije bilo veö smeti delati, va-
vun dati; zatim napravi zakone, koji Í europejskih orsagov, i takova odvisna ! я Salamonom pomiril. Salamon je pre- dasiti ili tríiti, a vu cirkvu moral je
pokaiuju i odredjuju, как se mora na- samovlada je  i vu naáim Magjarskim videl, da narod neizmerno ljubi Ladis- svaki ölovek iti
rod proti vladi i jeden domorodec orsagu. lava, zato je odstupil od tronuäa, samo Ladislavova dika je i to, da je on
proti drugomu ponaáati b.) Vlada ili 2 . Aristokrat cka je vlada onda, ako i® prosil, da si kraljevskoga naslova Horvatsku к Magjarskoj priklopil. Zvo-
izvrsujuőa vlast, koja orsaöke posle je vrhovna vlast vu rukali jednoga elobodno pridrii, i da bi mu dali tu- nimir horvatski kral), koj je imel La-
vodi, zvräava zakone, i sve vöini, kaj osobitoga razreda naroda, na primer, tiko dohodka, s kojim bi on mogel dislavovu sestru Jelenu za ienu, je
je potrebno, da orsaéki posli vu redu ako plemenitad gospoduju nad orsagom. leP° ' vugodno iiveti. To je dobil. vumrl, a horváti se nisu steli Jeleni
budeju, i kaj je potrebno, к dobro 3. Republika zove se ona vlada i Ladislav se je zatim na íelju na- pokoravati. Jelena prosila je dakle •
stanju naroda, c) delenje pravice to onaj naöin vlade, po kojem je cela r°da. dal okoruniti. svoje^a ЬгЛа Ladislava za pomoó.
sudetvo, kojemu je duinost svakomu vlast vu rukab naroda Ovdi daklem Ali nemirni Salamon priéel je opet Ladislav iáéi je svojskom vu Qorvatsku,
evője prayo i istinitost pridríati, i ako ne vlada jedna osoba ili samo koj kubati, i véé je nakanil kralja Ladis- akoprem su ga i Horváti sami s ra
gdo pravicu oskvrni, onoga kaHiguje razred naroda, nego vés narod, i zato lava vmoriti. Zato su Salamona vlovi- dostjum doéekali, i za svojega kralja

Pod oreaőkom vladom razumevamo se to zove puőka vlada (demokrácia). li i vu Viáegradu vu re§t zaprli. Za okorunili. Zatim vtemeljil je Ladislav
ono, da vu óem se sastoji najvekáa Ovdi narod donaáa zakone; orsacki jedno leto, fo  jest 1083 leta su Ste- vu Z a g r e b u  biákupiju, i nju
vlast vu orsagu, gdo je vrhovna glava öinovniki tak moraju delati, kuk njim fana prvog magjarskoga kralja i sina pod Magjarsku svetu oböinsku vrhov
vu orsagu, i kakovu vlast ima nad puk zapoveda, i svi orsaéki posli óba- mu Imru med svetce vraőunali, pák nu vlast podvrgel. Potukel je nemirne
orsagom. Vu ovim pogledu ima vige vljaju se po volji puka. Ali i vu res- buduő je to velika svetkovina bila Kuné, i kője je vlovil, nje je vu Jász-
vrsti oreaöke vlade, imenito: publiki more biti jeden, i vu sadaánjem med magjarskim narodom, zato je ságu nastanil

1 . Samovlada (monarchia) ako je vremenu je tak, da si puk zebere Ladislav Salamona vun pustil iz resta. Vezda je veft po celoj Europi bil
vrhovna vlast vu rukab samo jedue n a s t a n o v i t o  vreme predsed- Salamon je vezda Kutesk zvanoga glas, da kakvoga vlteíkoga i mudroga
osobe, koju osobu mi zovemo vladar. nika. Ovomu predsedniku dopustiju kunskoga vojvodu nagovoril. da bi na kralja imaju Magjari. Krs6 *nski vla-
vaki vladar ima opet proti velióini da vu nekojib poslih on vlada, ali je Magjare isel, ali Kutesk se je zeígal. dari sloiili su se opet, da budu poveli

proti znamenitosti svojega orsaga dru- duien od svojega postupanja raöuna Ladislav mu je potukel vojske, i on krizarske vojske z\ zadobljenje onoga
gaökoga n̂  a z i v a. Ovi nazivi su : poloíiti. On nesme svoju vlast na da je s sramom moral oditi iz Magjarko- mesta, gde je nas zveliéitelj íivel i vu- %
Losar, kralj, herceg. Samovlada ima lje razprestreti, как je to njemu do ga orsaga. mrl, na éelo ovib vojskab izebrali su



Ladislava. Ladislav je  s velikim ve- 
seljem poprijel ovu Cast, ali nije mö
ge! voditi vojske vu svetu zemlju, ar 
je 1095. letanaglo vumr).

Magjarski narod je tri leta tuguval 
za vrednim kraljom, koj je  pravi kip 
i példa svim kraljom.

Deidj, sneg i tu é a .

Kara? najlepsu prlliku pru2a öloveku 
spoznati evemoguönost boÉansku Cuduo- 
viti naravski pojavi su najvekáa svedo- 
danstva njegove zmo2uosti. Glasoviti 
nai mudrac báron Jo2ef Eötvös véli: 
„Najbliie stoji Bogu onaj ölovek, koj 
se vuői narav poznati.* Koj s pazlivoetju 
eprevadja narav, ou uajpredi spozna 
öudotvornu róka boiansku a po ovom 
spoznanju najbolje se navci spoznati i 
pogtuvati Boga Stvoritelja.

Jeden od najjednostavnegjh naravskib 
pojavov je deidj. De2dj dohadja к nam 
iz oblakoy vu sliki kapljicah,to svi znamo, 
moremo onda zakljuőiti, da su obiaki 
mokri t. j. vodena telesa. А как da 
voda tam gori dojde ? Znamo, da se 
mokra telesa na zemlji vu maloj toplini 
izsuöe; mlake, kólóm je i jarki, kője je 
deidj a vodom napunil, za nekoliko to- 
plih danov uestauu. Tomu je zrok to, 
da se ua zemlji nalaztda voda po toplini 
izhlapljuje, t. j. pretvarja se vu male 
mehuröeke, koji buduő su leiesi od zra- 
ka, zdiíuse vu visiuu. Pustimo raalo vode 
vu plitvej posudi na suncu,opazili budemo 
da je za par dnevov nebude tain. Ona 
se je izhlapila, как se drugac véli, po* 
sugila.

Ovo izhlapljivaoje ili izparivauje mo
remo 8 odmi opaziti, kada v loncu vo- 
du topimo pri ognju. Cím se od ognja 
voda bolie zegreje, tim se vide pare 
napravi i mi moremo opaziti, как se iz 
lonca para zdi2e vu forrni éima. А ко 
suhi pokrov (riglu)nad loncom drzimo,videli 
budemo, da je pokrovec pun rosi spo 
dobnimi kbpljicami; mehurőeki napne 
diíuői (izparujuói) se vu vis zadr2ali, 
su se na mrzlom pokrovcu i sgusnuli 
se. Isto to opazimo vu zimi, kada se iz 
tople sobe izlazeöí hlap na mrzle obiaké 
(na gajbe) prime, kaj mi velimo, da se 
obiok poti. Na ovaj naőin nastane i megla.

Íz zemlje izparuje se voda, mali ovi 
parni mehuréeki zdiíu se vu vis, a kada 
jih je neizmerno vnogo, to nam se cini, 
как da bi zrak pun bil s dimom; ako 
napokon po tak gnstom zraku du/.e idemo, 
te nam budu mustaöi lasi i oprava 
mokra,

Megla ili opadne ua zemlju ili se 
zdigne vu zrak. Vu visinu se oni mai* 
mehurceki, koji saéivanjaju meglu, zgus- 
nejuj a tak sguénjena megla zove se 
onda obiak. Obiak po zraku sim tam 
kriva, kud ga veter goni Napokon, kada 
su se mehuröeki vu oblaku tak zgusnuli, 
da jih zbog njihove te2ine zrak sadr2ati 
nemore, onda se vu forrni menjih ili 
vekáih kapljicah oa zemlju spuádaju, a 
to zovemo detdj. Ako se mehuröeki 
nisu vu jako velike kapljjce sgusuuli, 
ouda padaju na zemlju vu forrni rosice, 
ako su se pák vu vékáé kapljice pret- 
vorili, te ouda pada lejavica. Negda se 
kapljice öve tak zgusueju skupa, da na 
zemlju padaju, как da bi iz öebra zle- 
valo, to se onda zove rezdrapljenje ob
iak», t. j. obiak se je rezdrapil. Viáekrat 
deidj curi vnogo dnevov neprestano, to 
рак zovemo orsaöki (dugotrajui) deidj.

Na kakovu je has *n zradni ili narav- 
ski táj pojav, koga deidj zovemo, mo
remo se najbolje osvedoöiti, ako potlam 
dugotrajueőe suse nase setve deidj omoéi. 
Ondi vidimo, как se je v polju i ua 
vrtu eve na novo 2iv!jenje prebudilo. 
Pred deidjom sve stvarice, evetje i 
druge biline 2alostno su Üstje svoje к 
Zemlji prigibale, a potlam ovoga podig- 
uulo se je eve vu vie i veselo rasti 
poéelo.

Prez deidja niti ljudstvo, niti zivine 
Éiveti, niti biline rasti nebi mogle. Ima 
ipák na zemlji takovih pokrajinab, gde 
nigdar deidja néma, gde je zemlja i 
morje s vekovednim snegom i ledom 
pokrita i ^amriojena, gde ne 2 ivi niti 
’ ivina, niti neraste nikakva bilina. Ovi 
kraji sernlje zovejn se se/erna i ju2 oa 
etoierina (poli.)

Ako vu visiui^uaglo zavlada zima, t. j. 
predi, nego s e s g u s n u t i  moreju

pare i megle, onda iz tih hlápov (parah) 
nepostanu kapljice, uego se naglo stisneja 
vu sne2ue pahuljice. Sneine pahuljke 
su anda smr/njeui blapi, koji se nisu 
vtegnuli Bguauuti vu kaplje, nego su se 
как megleni mehurdeki porarzli. Ako 
öve pahuljice na sitnozor (poveksavajuöe 
steklo) preglednerao, opazili bademo, da 
su iz jako slabih i lebko reztopljivih 
malib ledeov skupa sledjeni ili slo2eni.

I sneg ima svojuhaseo, ar nam namod1 
senokoáe i p >1 ja a setve stokrat od 
zmrzlavice obraui. А как je lepő gle- 
dati pokrajinu, gume, polja, sela i va
rsáé pokrite s beüra kepenjkom snega !

Ako se úhlapljeoi mehuröeki vu zraku 
Ved vu kapljice skupa eguSdeni smrzneju, 
onda postaneju iz njih ledene кngl,ice, 
kője na zemlju opaiaju. Öve mi zovemo 
tuéa. Cim tuőa iz vékáé viáine pida, s 
tim je deblesa, ar po putu nabere na se 
hlape, koji se okolo nje poloviju i vu 
hip spomrznu.

Tud* more nam neizmerne kvare na- 
praviti v polju, goricah i vu sadnjakih, 
a proti njoj se moremo obraniti samo 
jediuo tak, da si tudi polvriene stvari 
osigurati damo. Joá je jako skodljivi i 
inra/, kője nsetane po mrzlih jutrih iz 
one megle, koja se je na zemlju spustila,

S napomeuutimi naravskimi pojavi 
stoji vu vuzkom skopdaju postanek zvi- 
ranjkov. Zemlja naSa neizmernu vno2 i- 
nu vode popije vu se. Óva voda postaje 
s tranom od deíljov a stranom od rez- 
taljenoga snega. Yoda izcedja se vu 
zemlju i tam dela si Z ebe kud god 
samo preticati more. Ako gde do tak- 
voga mesta dojde, gde iz zemlje van 
bökne t j. izvira, onda dela potoke i 
reke. Potoki i reke tedeju vu n teőe 
strane zemlje, tér sadinjavaju mlake, 
bereke ili se pák vu morje izlevaju. 
Morje, ta neizmerno vei.ka stojeda voda 
zastira najglibge kraje zemeljske kruglje. 
Morje se opet podjeduo izhlapljuje, iz 
kojih hlapov opet postaneju növi de2dji 
suegiái tude, kője na zemlju opadati 
moraju. Ovak to biva neprestano i niti 
jedna kapljica vode na ovoj zemlji izgi* 
nuti nemore.

Pesme odricanja. 
Pre.odil: A. Pataki.

(Dalje)

Sto je iivot? Tajna velka, 
Tajna blaáenstvo je ova :
Je svi ljudi ovu tajuu 
Cuvaju vu svojem sreu !
Pak ako je ipák malo 
Sretnih ljudib na tóm svetu: 
Uzrok tomu je jedino,
Da nju tra2e vani v svetu.

V sreu vám je ova tajna, 
Kad kada i reci ima,
A ölovedja tad je dúsa 
Jeiua jedna opomena !
Ova tajua red je iitka,
I talizmán drag blaieustva, 
Koj véli, da potrpljenje 
Zitka toga je veselje !

Pitate me zaáto pladem,
Ako zresna blafeni sem,
Bol naveáéa suza svaka,
Ka mi v oko podrhtava ? 
Pitate me,jer neznate,
Svaka suza, koja kapué,
Da ua svodu 2arne zore 
Je bla2ena kaplja rose !

Pitate me zagto piádéin,
Ako zresna bia2cni sem, 
Zagto tu/.ne i ialostne,
1 tak boJne me su pesme?
I ptiéica kada peva 
Place, jer je tad blaieoa, 
Ovetek mali je blaieni,
Kada rosne kaplje suzi!

(Drugiput dalje)

Popevka.

Jelen pase po zelenoj travi
Po áumici kud zviranjek plavi;

Kroz nod pase kroz dán 2alosti se, 
Kad v sumici samoga vidi se.

О jelene milo áumsko zvere,
Gde je tvoje juöernje veselje?

Poslal sam si koöutu na vodu,
Koja drugad brza je ua hodu.

Ali danas dugó nedohadja,
Akoprem sunce za goru zabadja.

Ak’ je draga za goricu zaála,
Daj о Bo2e, da bi puta naMa,

Ak’ ju lovec s bitrom je zarazil,
Da se fantim dobro badem pazil.

Komaj jelen tu2no tak zdihava,
Véó koáuta iz gore dohadja.

Jeden drugom vesel nasprot ide, 
Raduju se, da se opet vide.

Kaj je novoga ?

— Prosimo naáe postuvane öitatelje, 
naj budu i na dalje prijatelji nagib no 
vin! Prosimo predpiate pouoviti i one 
öitatelje, koji su jog duáni za predplatu, 
naj budu tak dobri, pák naj je doneseju 
ili posleju vu izdateljstvo, ar gtampauje 
i razposlanje novinah vnogo kostaju. 
One post, predplatnike, koji novine ne- 
deju zadr/.ati, prosimo, naj Da posti na 
novine napiáeju: „vissza ‘ (nazad); pogta 
bude nam novine zabadava nazad poslala 
i budemo znali, koji si neéeju uovine 
zadr2 ati.

— V lovili su vu Zürichu sedem 
Poljakov, koji su ruske baujke delali. 
Svajcarskomu policaju je ua znanje dos- 
|o, da vu Svajcarskom vnogo zioCestih 
banjkah ima i poöeli su po celim orsa- 
gu fabrikante ovih banjkah iskati, ali 
ni su je mogli najti. Ne zdavnja poücaj 
je pismo dobil iz London», da su ne 
zdavnja odonud öetiri Poljake pustili iz 
re$ta, koji sn zbog delanja banjkah 18 
let bili zaprti, i ovi su se vu Zürichu 
naselili. 2andari su pazili na te Poljake 
i vlovili su célú bandu : öetir?, koji su 
baujke delali, a tri, koji su baujke rael 
ljudstvo rezuesli. Baujke su bile lepő na- 
pravljene i tuliko pa p i r a h su imeli 
da bi mogli vígé railijonov banjkah na- 
praviti.

— Iz Jolőve piseju sledere. 27 ga 
juninsa su se 8-9 let stara deca vu 
blizo le2eöem selu, Gaóalku soldate igrali. 
Jeden deóak, koj je bítku zgabil, je 
éemeren postai i rekel j e : Cekajte samo, 
bude vám taki ia l ! I vzel si je iz zepa 
áibice, pák je jednu kozlicu slamu vu2gal. 
Kozlica je bitro poéela goreti i pokeh- 
dob su ljudi na Jolávi ablegata postav- 
ljali, nega bilo, gdo bi ognja gasil, zato 
de je ogenj bitro rergiril i za malo vre- 
me je 24 h/2 vu plamuu stalo. Deőak, 
koj je vuiigal, je vu áumu odbe2ai i 
nemreju ga najti.

—  O g n ji. Poleg Szegedina, vu Mi- 
hálytelku je 27-ga pr. meseca veüki 
ogenj bil. Zgorelo je hi2. — Vu Báty к 
obéini je 15 ga júniusa 17 hi2 zgorelo. 
Vu Karakó zvanom mestu 19 ga pr. ra. 
je 12  hi2 zgorelo. — Vu Geláe zvanom 
selu pák je 19 ga- pr, m. 9 hii zgo
relo. — Vu Beöebelyu je 27 ga pr. m. 
vise как 30 hii zgorelo.

— Stari ljudi. V  Kigmelniöanu je jeden 
poljodelavec vu prog'om raesccu izpunil 
106*to leto i tak je jós moően, da je 
pri zbiranju ablegatah votuma svojega 
dal. Najmlajői sin mu je 18 letah star.—  
Vu Barlu pák iivi jeden 123 letah stari 
ólovek Ov etarec nigdar nije bil oienjen.

— Nesreea. Vtopil se je Német Is
tván zvani 26 let stari teiak 25-ga pr. 
meseca vu Muru pri kottoribskom i 
dobravskom hataru leieéimi melini. 8 i- 
romak se je kupati hotel i vu svojoj 
vruóiui naglo vu vödu skoöil, pák ga je 
vu vodi glag vudriJ. Mrtvo telő su vu 
D.-Dubravi 26 ga janiugi zakopali.

— Vu Priloku su se 23 i 24 ga pr.
meseca obdi2ali skolski izpiti. Как uam 
pi&eju, vnogi su bili uazoóoi i svi zado- 
voljui. G. skolski inspektor iz Egerszegft 
je takaj tarn bil i s lepim govorom je 
zabvalil uavuéiteljem on trud. s kojim 
su dostigli lepi napredek, kojega su de
ca na izpitu pokazali. A  prem lepi je 
bil napredek vu govorenju magjarekoga 
jezika. Ako bi vu svakoj medjimurskoj 
skoli tak se trsili magjarskoga jezika 
vnöiti, как vn Priloku, onda bi za ne
koliko letah vu Medjimurju vés raladeá

govoril orsaöki jeiik bez toga, da Ы 
moral svojeg materiuskog jezika po
cabiti.

—  Vu Kottoribi 30 ga juniuáa ob pol 
jedui vuri odveöér Kovács Joiefova 
bi^a, ákedenj, gtala i vu njoj Jedno tele, 
nadalje Horvát Valent >v gkedenj i sta
la su zgoreli. Sreőa, da nije voter pu
hái, drugad bi lehko cela vulica zgorela. 
Pita pisec ovih redov: gde je zaostalo 
kottoríbsko ognjogasno druátvo? Ili morti 
jós nije utemeijeno i gda bude sastav- 
Ijeuo ognjogasno druitvo ?

7 " Priposlano je „Izvestje*- preloéke 
m. kr. orsaőke puCke gko’e od 1886 87 
gkolskoga leta. Hodilo je vu te skole 
535 decab, navuciteljov bilo je 9, med 
njimi 3 navuőiteljice. Visoki minieterium 
je 203 vuőenikom odpustil ákolarinu. S 
knjigami bilo je 98 vuéenikov daruvano. 
Siromasku deca opravljajuöe druitvo je 
47 deéakom i 52 devojkam oprave da- 
ruvalo. Dojduőe skolsko leto, kada se 
veői VI. razredi odpreju, bude se 3 -ga 
sept. zapoöelo. Pnloőke Skole imaju i 
cepilnjaka s 4Ö50 komadov drevi.

Vumrla je 18 gapr, meseca Csury 
Ilona navuöiteljica pri svojoj materi vu 
D. Kraljevci. Naj poóiva vu miru!

Priposlano je „Izvestje4 öikoveéke 
varsáké puöke gkole, od preslog gkolskog 
leta. Navuöitelov bilo je 1 1 , med njimi 
2 navuöiteljice. Hodilo je vu ákolu 456 
decah, i to 220  deőakah i 236 devoj- 
kah, na veru gledeőj 356 rim. katb, 
94 izr. i 6 evang. Vu nedeljnu *kolu ho
dilo je 102  inusov. Siromagkam decam 
su vnogi dobroöinitelji oprave daru- 
vali. Novo ьШзко leto bude se 1-ga 
sept. zapoöelo.

Nesreőa na morju, íz  Brüssela 
javiju, da se je , Sudan* zvaua velika 
morska ladja potunula. Vnogo putn'kov 
je poginulo, javi telegraf,

— Glasoviti teätameut. Jeden, ne 
zdavu|a pokopani budicnpeHinski vraöi- 
telj, Dr. Goldberger Adoll je vu svojem 
tefitamentu dvestojezer forintov ostavil 
na dobrot vorne eil je. Nego to si je za- 
vezal, da je summu samo onda slobodno 
hasnuvati, kada bude 2 2 -put tuliko bro- 
jila, как ve. A tomu je treba 70 letah 
to jest, ako budu 09tavljeni 200 jezer 
forioti 70 let na intereác van dani, 
onda budu sve skup blizo 4 i pol mi- 
lijunov frti brojili.

— Nagla smrt. 30-ga pr, meseca se 
je vu Podturnu 7 let star gkohki deeak 
s drobnicami 6resnjami zagutil, kad je 
iz gkole van iáéi. Z í lost zavdaje ljubez- 
no dete svojem stare^em i gkolskim 
mladeiom.

— Nadjeni penezi. Na őakoveékom 
sejmu*(30-ga pr. meseca) je ieden po
ljodelavec iz Sv. Leonarda (Stajerska) 
molitvenu knjigu i vu njoj 200 frtov 
penez zgubil. Knjigu s penezi je Der- 
varits Jo2efa, öakoveőkog rukotvo ca 
p( stena 2eua nagla, koja je uadjene 
peneze к varmegjiuskomu sudeu odnesla, 
gde je 10  p^rcentov (20 frtov) dobi la 
iz nadjenih p^nez, как to zakoni odre- 
djuju. Koj je zgubil peneze, je tretji 
den doáel iskat i primisliti je moöi, 
как je bil veeel, kada su mu peneze 
nazad dali.

—  N o v i babibnski turen. Kak smo 
vre jedenput pisali, vu Parizu se jeden 
visoki turen zidje, koj je ne samo zato 
spodobeu к babilonskomu turuu, ar je 
jako visokif nego i zato. ar su se ljudi 
pri zidanju toga túrna pomcáali, tojest 
posvadili. Naime: pol drugi miliőn fran- 
kov su véé potroäili. a vezda duge mo
raju delati, ako zidanje túrna dokonöiti 
hoödju. Dva ministri, pak vnogo ljudi 
se vu fraucuzkih novinah svadjuju zbog 
turnü. —

С Е Х А  Z I T K A .

Päenica 8.50 8*70 — Hri 6. 6.60—
Jeömeo 5. — 6.50 — Zob 6. -------------

Kuruza 6. — 6.05

L O T T E R ! J A .
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