
Piros pünkösd napján.

A' szeretet ; vallásának tana, melyet Jé
zus, mint Istennek, a minden népek atyjá
nak küldötte, megalapított. Jézus az Isten 
fia tisztán látta tanának jövőjét, s tudta 
azt ól, hogy csak halála által válik az az 
egész emberiség közös tulajdonává, csak 
akkor javithatia az meg a romlott társadal
mat, ha vérének keserves hullatásával meg
erősíti annak isteni eredetét.

Menekülhetett volna az ármány elől, 
mely élete ellen fondorkodott, de küldeté
sének isteni volta, végtelen ember szeretete 
elutasítottak minden olyast mi a menek- 
vési szándéknak csak árnyékát is sejditet- 
hette volna.

M egjósolta tanítványainak az ő halálát, meg 
tanainak terjesztését s m eg azt, hogy az 6 
tanainak hirdetői sokszor és sokat fognak 
szenvedni : de megígérte egyszersmind azt 
is. hogy mellettük lesz el nem hagyandja 
őket s megvilágositja elméjüket az ő Istene, 
a ,,mi Atyánk.“

Meghagyta tanítványainak, hogy tanát 
terjeszék.

„És hozzájok járulván, Jézus szóla 
nekik, m ondván: Teljes hatalom adatott 
nékem menyen és földön. Azért elmenvén, 
(állítsátok minden népeket, megkeresztelvén 
őket Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek 
nevében.

Tanítván őket, hogy megtartván mind
azokat, melyeket én parancsoltam nektek.
És ime én ti veletek vagyok minden napon 
világ végeztéig'4 (Márk. XXVIII. rész 18— 20 
vers.

, Ama vigasztaló Szent Lélek pedig, 
kit az atya az én nevemben elbocsát, az 
megtanít benneteket mindenekre, és esze
tekbe ju tta tja  mindazokat, a melyeket mon
dottam néktek.“ (János evan. XIV. rész 26 
vers). „Mikor pedig a Pünköst napja eljött 
volna, valának mindnyájan egyakarattal 
együtt Akkor nagy hirtelenséggel lön az 
égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zen 
dülése, mely elíölté az egész házat, a mely
ben ülnek vala. És látának kettős tüzes 
nyelveket s üle mindenikre azok közül. Meg- 
telének pedig mindnyájan Szentlélekkel és 
kezűének szólni más nyelveken, a mint a 
Szentlélek ád vala nékik szólniok.“ (Lukács 
könyve II rész 1— 4 vers.)

Ezen jelek közt szállt le a Szentlélek, 
hogy jelképezze megjelenésével a hitnek tu 
lajdonságait és működésének eredményeit.

Nagy szél vihar zúgása közt szállt le, 
hogy a népeket figyelmessé tegye a szent- j 
lélek adományára, s az intelmek meghall
gatására össze hívja őket. A szél gyorsa
ságával azért, hogy jelezze az evangélium 
elterjedésének gyorsaságát. A vihar erejével 
döntse le a bálványokat s tépje ki gyöke
rét az előítéletnek, a babonának; tisztítsa 
meg, mint a szél megtisztítja a fertőzött le- 
vegőt, a kedélyeket a szenvedélyek nyo
masztó terhétől. Tűz alakjában jeleni meg 
a szentlélek, mert a világiló tűz, jelképezi 
az örökké élő s minden világosságnak kút
fejét a „Miatyánkat“ Istenünket.

Enyésztese el az isteni tűz az emberi 
lélekben, eme egyetlen nemes fémben, a 
bűn rozsdáit, s világítsa meg s oszlassa el 
sugaraival az egész földön elterjedő sötét
séget, s nyissa meg a tudásnak, az örök 
világosságnak kapuit. Olvassza el melegével 
az emberek szivét eltakaró jégpámzélt. mely

alatt a jobb érzelmek megdermedtek, s 
gyújtsa meg az isteni és felebaráti szeretet 
lángját —

Nyelv alakban jelent meg a szentlélek, 
hogy e jelkép alatt vegyék el az* apostolok 
Istennek azon adományát melynek segélyé
vel véghez vihették munkájokat, az igaz 
hitnek terjesztését.

Elterjedtek a hit elvek a népek között, 
eljutott az a'földgömb minden kis zugába, 
megnyitotta mindenki előtt az üdvösség ka
puit, egyenlővé tett minden embert, hiszen 
mindannyian Isten fiai vagyunk, s közös 
atyánk nem egy kiválasztott nép Istene, 
hanem az egész emberiségnek szerető, gond
viselő atyja. Pünkösdkor lett a hit közös 
birtokká s az ekkor nyilvánult isteni kegy 
nek emlékét ünnepli a keresztény világ.
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A régi bűn.
(Elbeszélés)

I r t a : H o r v á t h  G y u l a .
Ha az ember K .-ból az országúton kilété 

halad, jobbról egy szépen gondozott, s hársfákkal 
beültetett hosszú ut tűnik szemébe, mely a város 
bálványozott 'oldesurának, Felváry Ákosnak költ
ségén készült. Ezen ut egy gyönyörű erdőig vezet, 
melyet közönségesen „vadas erdő“ néven ismer
nek, s mely valódi gyöngyét képezi K. városának.

Az egész, nagy kiterjedésű erdő vasrácsozat
tal van bekerítve. Belsejét szépen kavicsozott utak 
szeldelik át, melyek holmi kis tülke félékbe vezet
nek, hol egyes nagy férfiak szobrai állanak. Köze
pén egy óriási szökőkút löveli vizsugárát, körülötte 
virágágyakkal. Az egész erdő legnagyobb kényel
met &  élvezetet nyújt a látogatónak, s azért 
tavasztól őszig ugyancsak látogatott.

Felváry az utolsó sarja egy ősrégi nemes 
családnak. Jósága, áldozatkészsége mindenütt el
ismerté lön, s több kitüntetés is érte, de ő eze
ket — szerénységből — mindig elszokta titkolni, 
Több évig volt K. képviselője. Fiatalabb korában 
t észt veit a főurak estélyein, de otthonosan érezte 
magát az egyszerű polgár tölgyfa asztalánál is, s 
ez utóbbi roppant népszerűséget szerzett neki.

Felváry ur .mintegy 65 évesnek látszott. 
Magas nyúlánk termettel, hajlott sasorral, arcán 
az aristokrácia jellegével. Magas homlokán nyílt 
értelem sugárzott s apró fekete szeméi, dacára 
hajlott korának, még most is oly iíjui tűzzel 
ragyogtak. Arcán sok boldog nap hagyott nyomot, 
de néha-néha úgy tetszett, mintha azt valami 
úgy eltorzítaná s ilyenkor úgy néz k i, mintha arra 
egy ,régi bün‘ gyötrő bélyege volna sütve.* * i

Az utóbbi években teljesen vissza vonulj 
mindentől, még a képviselőséget sem fogadé el ; 
okul hozván, hogy ö már úgy is megtört ember’ 
kinek vállára még az élet is teherként nehezül- 
S azóta sohasem vett részt a nyilvános ügyekben-

Felváry urnák családját ő maga » ügyetlen 
fia Á i pád Képezte. Neje pár év óta már a sírban 
piheni az élet fájdalmait, s telőle csakis a veszte
ség fájó érzete marach fenn.

Árpád, mint apja roppant vagyonának egye
düli örökőse, tanulmányai végeztével sietett haza 
ö ieg atyja támogatására és a vagyon kezelésére. 
Ákos nagyon szerette fiát, sokszor órákig elbeszél 
gettek egymással. Nem egyszer volt alkalma 
Árpádnak észrevenni, kogy apja néha ö lj fájdal
masan emeli rá szemeit, i  halk sóhaj repül el 
ajkáról. 0  ezt nem érté, megkérdezni pedig nem 
volt elég bátorsága.

Árpád hazajövetele után mint virágzó ifjú 
fesztelen magaviseleté s kedves modora által 
csakhamar megnyerte az egész varos becsülését 
és szeretetét. A mágnástól le a polgárig, minde

nütt kedves vendég volt, mint apja. Tömegesen 
jöttek ho/.zá a meghívók hol bálra, hol a b itó  
Jácinthy család estélyére, hol mellesleg legyen 
megjegyezve, a szép Etel ugyancsak fülig szerelmes 
volt bele, de sohasem jelent meg. A bibit persze 
még csak nem is sejtették. Mindennek a „vadas 
erdői4* vadászlak volt az oka, mely egészen az 
erdő szélén állott.

Régi, de mégis takaros épület az, köröskörúl 
virágos kerttel kerítve, melynek virágai mintha 
csak azt susognák : „van ám nekünk egy szép 
kis úrnőnk!“ A virágos kert в az udvar sárgára 
festett léckerítéssel van körülvéve. A nép egysze
rűen vadásziaknak nevezi s valóban aV is. Ennyit 
tudnánk a külsejéről. Szerencsére aziróknák meg
adatott az a jog, hogy bárhova bemehetnek a 
nélkül, hogy névjegyüket átadni vagy magukat 
bejelentetni k< llene, s ha még úgy 4 sutolva van 
is a terem, magukkal vihetnek egy tömeg érdek
lődő egyént is.

Ezen joggal élve menjünk édes olvasóm, s 
nézzünk egy kicsit körül abban a lakocskában, 
mely elbeszélésünkben nagy szerepet fog játszani 
és lássuk, mi történik ott ?

A  kis léc ajtón a tágas udvarra lépve, egy 
veranda félét találunk, mely alatt pár lépcső vezet 
a folyosóra, hol a falra szegezett szarvas agancsok 
kidolgozott róka, tigris s más e féle bőrök, kitö
mött madarak mindjárt elárulják a vadászt. A 
folyosó ajtóval szemben egy ajtót látunk, melyre 
névjegy van szegezve e névvel: 1

Rónaszéki Rónai Jónás.
Kopogtassunk ide be!
Egy elte délkorában levő férfiút találunk az 

íróasztal előtt,, kezével holmi iratcsomókat rakos
gatva, miközben igy dialogizál a melleite álló 1< 
éves kis angyalkával.

... Kedve* Malvinkám, tudod, hogy én ma 
I-be utazom. Jól vigyázz ám mindenre, s azzal 
megcsókólá a leányka márvány homlokát, mely a 
sötét fürtökkel árnyalva vakítóvá varázsiá szép
ségét.

... Igen édes papám, nyitá meg eperajkát a 
leány mely most egy vakító fogsort engede látni 
de siess ám vissza jönni, mert tudod, bogy ón 
felek.i I

Aztán ugy e megengeded, hogy a 
szobámban lehessen ma ?
• M 1 . [

En még holnap vissza jövök angyalom, s 
ami Vilmát illeti, nem bánem, veled lehet, kü lön
ben mitől télnél, mikor atinyi cseléd ván a hátnál.

... Igen, de én olyan furcsa valamit ének  
hogy . . .

Eh, kis bohó te. Holnap est* ismét együtt 
leszünk. Isten veted! A zzal magára ölté porköpe
nyét, s a ház előtt várakozó hültóba ülve, tova 
robogott.

Malvin szemeivel kisérte a hintőt míg csak 
a K . félé kanyarodó utón el nem tűnt szrnnei 
elöl. Azután beszaladt, zongorához ülve, énekelt. 
Végre megunta.

Mit is tegyek? kérdé türelmetlenül önmagá
tól. Igazán, annyira unatkozom, s azzal édes 
merengve bámult maga elé. Egyszerre mintha 
valami nagyszerű yillaút volna meg agyában, a 
könyvtár téretiibe ment, я a „Jegyesek" cimfiotasx 
regényt véve magához, a virágos kert lugasába 
repült.

A nap már jó  magasan fennt volt, s ugyan
csak tüzesen szórta sugarait, de a tropikus égöv 
nagy levelű felkuszój egészen Цйв ^rnyé^ban tar
tották a lugas belsejét, hol Mftlvin nagy érdeklő
déssel, ölvastá a regény utolsó 'teTeléf. Majd ’ est 
is befejezvén, gyönyörű fejét pici foltjára támasztva 
a mésszeségbe bámult, s mint kit a regény törté
neté nagyon is meghatott, igy tűnődött magában

' ' ..Szegény Lorenzo, m e n n y i t  szenvedett
R о d r í 'g ó m iatt. Milyen derék férfiú lehetett 
az. Istenem! ha nekem egyezer'Olyan jó férjem ., .

Be sem tejezhette mondását mert úgy tetszett 
neki mintha a lúgos körül valami iM agást Áhított 
volna. Nagyon mégijedt,- a miniden Tűr1 arcába 
4zökótt. Gyanúja nem is volt alaptalan.

(Folyt, köv.)



H Í R E K .

Köszönet n y ilv á n ítá s  A  Csáktornyái 
fiatalság által 1882. évi szeptember hó 10-én 
tartott t&nczmulatság tiszta jövedelmét: 84 
frtot Csendes Géza úrtól ina átvettem. Az 
akkori rendezőség minden t. tagja, fogadja a 
kisdedó ve-egylet mély köszönetét szivee ado
mányukért ! — Ángyán Kálmán a kisdedóvó. 
egylet pénztárosa.

—  Z ag o ria i vasút. Az országos bank 
uál 15 én alakult meg az úgynevezett zago
riai vasutak részvénytársasága 2.840,000 fit 
réezvéuy tőkével ; ezenkívül elhatároztatott, 
3.100,000 frt 5%-os arany elsőbbségi köt 
vény kibocsájtása. A közgyűlés egy 7 tagból 
álló igazgatósági és 3 tagú felügyelő bizott
ságot választott, az igazgatóság elnökévé 
J o z i p o v i t s  Józsefet, alelnökévé В i e- 
d e r m a i n  A. t jelölvén ki.

—  Á th e lyezések . A  m. kir. igazság- 
ügyminister 8 z e p p e i f e l d  Máté lugosi kir. 
törvényszéki és P 1 i c h t a Ferencz Csáktor
nyái kir. járásbirósági eegédteiekkönyvveze 
tőket kölcsönösen áthelyezte. — M a x im o -  
v i t s  György szobránci kir. járásbirósági 
végrehajtót a Csáktornyái kir. jhirősághoz 
helyezte át az igazságügyi m. kir. minister

-г* B ekü ld ete tt. Nyilvános kérdés. Ki és mi 
lehet az oka annak, hogy Stridó községe, mely 
tudvalevőleg Magyarország területén fekszik, 
a következd feliratú p e c s é t e t  használja : 
„Uredski Peéat átridovo obéine“ ?

—  H u szár N ándor Csáktornyái városi 
és körjegyző f. hó 14 én állásáról leköszönt. 
Állására a pályázat kihirdetése elrendeltetett, 
helyettes jegyzőül f. hó 18-án a képviselő tes 
tület Novák Lászlót választatotta meg.

—  A  Stridói fá ra  nagy részét a jég az 
idén is elverte; azt mondják, hogy a szőlőben 
nagy kárt okozott. 10 év óta minden évben

meglátogatja Muraköz felső vidékét ez Isten 
csapása. —

— A  fe k e te  könyvből F .  hó 4-éu vi- 
radóra Gerbovecz Ietváe novakoveczi lakos 
pinczéjéből 2 *|2 akó bor, ugyancsak ottani 
lakos Csemenko Jakab kárára f. hó 5-én vi- 
radóra a padláson levő ládából 131 frt kész
pénz egy véndely zsír 20 frt, értékben is 
meretlen tettesek által i llopatot t. — M u ra -  
S z e r  d a h e 1 у e u f. hó 9— 10. éjjelén 2i- 
lavecz Tamás kárára 1 drb 100 frtra, Zila- 
vecz Elek kárára 1 drb 120 írtra és Leva- 
csics Elek kárára 2 drb 90 írtra becsült ló 
ismeretlen tettesek által eilopalott Csend
őreink a nyomozást a horvát határig folytat
ták, azonban a tettesek a határon átkelve 
Horvátországba menekültek.

T a va s z i m u latság  rendeztetett f hó 
18 án Pnbiszláveczen a tanulók szarná;a. 
Jelenvolt a tanulóseregen kívül számos szülő 
és Csáktornya iutelligentiája közül több hölgy 
és férfi. A mulatság rendezésében Lisziák 
György iskolaszéki gonduok, Zabavnik Alajos 
iskolaszék! elnök és Vreszk György tanító 
szereztek maguknak érdemeket. A megjelent 
vendégsereget egy tanuló fogadta üdvözlő
beszéddel. A rögtönzött uzsona után volt 
versenyfutás, éneklés, zene és táncz. A Csák
tornyái vendégek közül Ziegler Kálmán az 
elnököt, Jeuey Gusztáv :i gondnokot éltették 
meleg szavakkal. A gondnok viszont a vendé 
gekre emelt poharat. A gondnok egyszerű 
földmivelö létére oly lelkes pártfogója 
az iskolának, hogy méltán megérdemli a dicsé
retet. Az Isten éltesse sokáig!

Kinevezés. A Csáktornyái kir. adóhivatal
hoz pénztárnokká Major Ede soproni ellenőrt 
nevezte ki a pénzügy ministerium.

—  Köszönet n y ilv á n ítá s  ! Rosenberger 
Lajos és Ziegler Kálmán urak 13 frt. 8 kr. 
s Zakál Henrik ur 5 Irtot voltak szívesek a 
bpesti orsz. kiállításra utazó szegényebb ké 
pezdei növendékek utazási költségei fedezésére 
a képezdei tanári testület kezéhez juttatni.

A jó szivü adakozók fogadják a tanári testület
hálás köszönetnyilvánítását!

__ A muraközi ló te n y é sz té s  kedvező
fejlődése folytán a földmivelés , ipar és ke
reskedelemügyi minisztérium is szükségesnek
találta, hogy a muraközi faj-lótenyésztés or
szágos’ közgazdasági fontosságánál fogva a f. 
évi október hó 5-től 10-ig Budapesten tar
tandó nemzetközi kiál’itásou képviseltessék ; 
az e czélra szolgáló s úgy a tenyészfaj jelle
gének, valamint" minőségének megfelelő pél- 

I dányok kiválasztását a muraközi lónevelésre 
ez évre ismét külön engedélyezett 60 drb, 
arany jutalom dijosztással együtt a magas 
ministerium egy kebeléből kirendelt állami 
szakküldöttség közbejöttével a megyei lóié 
nyész-bizottság illető vidékbeli tagjaiból ala 
kult választmányra bízta. A kiválasztandó lo
vaknak kiállítási költségeit az agy közérdeke 
tekintetéből a magas miniszterimül kegyes 
volt engedélyezni, de minthogy még azon fe
lül is merülnek fel oly kiadások, melyek fe
dezetet igényelnek, igy nevezetesen a bár 
igen mérsékelt szállítás költsége, továbbá mert 
az illető lótulajdonosoktói el sem várható az, 
hogy saját nevelésű lovát személyes kísérete 
nélkül a kiállításra küldeni engedje, saját 
egyéni küldöttségük viselésére pedig legtöb
ben hajlandók nem volnának, ugyanazért az 
alispáui jelentésben tett indítvány elfogadásá
val a muraközi faj-lótenyésztésnek a budapesti 
országos kiállításon leendő képviseltetése és 
az erre igénylendő oly költségek fedezésére, 
melyek egyéb móddal nem volnának fedezhe
tők, a mennyiben azoktól a kiállítás eszko- 
zölhetése függne, és igv szükségük igazoltat
nék, a közgyűlés a megyei töizsvagyou ka
mataiból 400 frtnyi segélyösszeget elszámolás 
teltétele mellett engedélyezett. A megfelelő 
példányok kiválasztását a megyei lótenyé9i* 
bizottság illető vidékbeli tagjaiból alakult vá
lasztmányra bizta, mely választmány ez ügy- 
beni eljárását f évi junius bó 12-én Csák
tornya és 13 áu Perlakon teljesitendi.

HORVATSKI DÉL „MEDJIMÜRJA
Trojaki.

Zaradi prevelike ljubavi proti narodu 
svojemu poslal je Svemoguéi svojega sina, 
za vtemeljenje vere. Jezuá je videl célú bu- 
duénost svojega navuéanja i znal je dobro. 
da se ovi navuki samo ez njegovu suvit 
obbtinitiju, зато  onda more dokazati, da 
je pravi Bog On bi se bil mogel obraniti 
pred smrtjum, ali boZansko poslanstvo i 
prevelika Ijubav proti ljudstvu, nisu mu 
dopustile niti pomisliti, da se brani.

Nazvesti! je svojim vuéenikom, svoju 
smrt, razprestiranje njegovih navukov. pák 
i to, da budu ovi pri nazveéóanjih vnogi- 
put i vnogo trpeli, ali obeéal jim je i to, da 
bu poleg njih i da je neostavi, nego raz- 
sveti pamet njegov Bog »Otec na§ «

Ostavil je vuéenikom, da njegove na- 
vuke >a sve kraje razprestira ju.

К njim je prietupil Jezuä i rekel: Cela 
moé mi je dana na nebu i zemlji. Zato 
odivái navuéajte sva ona. kaj sam vám za- 
povedal, i pokrstil je  nje yj ime Otca i 
Sina i Duha svetoga. Navuéal je  nje da 
obdr2iju sva ona. koja jim je zapovedal. J  evő 
ja bum s vami svaki dén, do kraja sveta.

On batrivujuéi Düh sveti, kojega otec 
vu moje ime poálje, navuéil vas bude na 
sva ona, kaj sam ja povedal i na pamet 
bu vám donesel.

Kada pako síi dosli trojaki, bili su svi 
skup. Onda vu veliki brzini postai je veter 
kpj je oZivljaval célú hteu, gdé su bili. I 
vidli su goruée jezike i sei si je nad glavu 
svakoga. Napunili su ae pako svi s Dühöm 
svetim i poéeli su govoriti s drugimi jeziki. 
как jim je düh sveti, dopustil prereéi

Pod ovimi znaki je do^el düh sveti 
da рокаде svojstva vere i njezino dela- 
vaiye —

Vu velikim vetru je zato doäel, da 
fuékanje vetra opomene uje na sve opome 

I ne Gosponove. Brzina vetra poka^uje onu 
brzinu s kojom e evangélium rezprostranil.

Jakost vetrova pokaZuje nam obla- 
danje krivovercov Как veter cisti hudoga 
zraka, tak da razéisti dub sveli duSe naáe 
od svakoga gréha. Vu spodobi ognja se za
to izkazal Dűli sveli, ar ogenj pokaáuje na 
vek Zivuéega 1 svaké svetlosti poloka „Otca 
na ega'‘ Sveviánjega Boga.

Naj pregori boÄji ogen vu du si, vu 
toj plemenitoj krvi éoveéanstva svaku hrdju 
i náj raztira i razsveti svaku kmicu gréha 
i naj nam odpre lesu vekoveéne svellosli. 
Naj razlali srdce éoveéanstva i naj vuzge 
vu srdcu Ijubav Boga i bliznjega.

Vu spodobi ezika se pokazal. da daje 
moé govorenja vuéenikom i apostolom, da 
moréja reé bozju, svetu veru razprestirati 
Rezprostranile su se istine vere vu sve 
kraje i véinile su nas vse jednake pred Bo
gom ar smo svi sini Bo2ji Bog si nije 
izebral jeden plemenitesi narod, nego celomu 
svetu je skrbljivi i ljubezni olec

К trojakom je poslala vera zajedno 
blago i to boZansku miloStiu svetkuje к 
trojakom narod kr éanski.

ZABAVA.
к  u n ió k ; P a v e i

(Pripovest.)

Temna nőé je véé pokriia bila zetnlju, к ad 
su nam trudni kouji proti Tihanyu kasali Biedi 
mesec i miliarde zve/.dih svetilo je vu ceii svoji 
svetlosti na őistom, neoblaőnom, véé skoro pro- 
tuletnom svodu nebeskom. Jo^ vu dobro daleki 
daljini bliskali su яе iiaproti nam posreber- 
njeni kriái cirkve dveh turnov, za batrivnost kak- 
ti inujemu koéisu, da se veő-veé pribliáavamo selu. 
Slabo je i hasnelo veő pucanje biőa staroga 
kumeka Pavla ; ár siromaéki oznojeni kuiiji tija

I od poldneva vu blatu podjedno kreblju. kője njim 
sve do ősi kotaca dosize. Ko^ta im je dosta slaba,

1 rnrvieu obroka pák samo vu snu teda-negda vidiju.
Hej ! da bi mojn pokojaa joá vezda áiva 

bila, onda bi i vám bőiéi svet bil moji dragi sivei ! 
/dehne si glasno kumek Pavel s éim pretrgn# 
tiäinu. koja je med njim i menőm viadala, i po 
tűm si starec préstranim rukavom debele rubaőe 
obriöe suzu, koja mu se je na te reői izpod oka 
podkrala bila.

Jesu-li éuli vu seiu. kada glas dragi tfospone- 
nastavi starec, oni, istina siroti. ali lepi devojki : 
zvali su n)u у a  Csárdás Julcu Bila je vitka mu 
pmeg toga i malo punatoga okrugloga tela, ficna 
imela je kakti perje vranino, érne óéi i lepe duge 
plavkaste lasi. Puno sem ia vec sveta preéel, ali 
od nje lepSe (ievojke nigdi ni sem vidék

Kakt*, da bi se pomladiti hotel moj starec s 
takvim ognjom je on govoril od svoje verne, áali 
bog véé dugó pokojne drugarice.

(»lasa Csárdás Juli ? zapitam ga nastavljajué 
razgovor. Cul sam borme za nju dragi kumek 
Pavel prav öve dneve povedai je za nju Kolagov 
decko i rekel, da su zato siroti Juléi dali ime 
Csárdás Juléa, ar je ona med svimi Juléami vu 
selu „csárdás-au najlep^e znala plesati.

Bonne istina gospone moj, ali ne samo to, 
vec i vu ljubavi nije bilo njoj para, i toje$igur- 
no nju-ah ’ Bog njoj se duáici smiluj, tak rano 
vu hladen greb spravilo

А как to, dragi kumek Pavel ? как si ja 
naj na brzom te va^e reéi tolmacim ?

Ako budu dostojali moj dragi gospone to 
moju ialostnu pripovest poslusati. ja njim ju bu- 
dem od kraja do kraja pripovedal, onak sa«no 
po prostom, no vre gospone опак как znam !

Budem vas posluáal stari, samo pripovedajte.
Néma viáe tomu, как petnajst let kaj sem se 

vu ovom kraju nastanil, pet 'et bi! sem birov 
ovoga postovanoga mesta. Stimali su me vu ovi 
ctli okoiici za najbogate^ega cloveka, Lepi moj 
zidanici nije bilo para vu selu, ali bi nju falil ali 
ne. Zemlju oranicu sem si s mojemi lepimi os- 
memi voli svako Ijeto marljivo pooral Begatstvo 
moje, uemenje, как ono cut jen je vu sreu inojeui 
da нет ja nekaj vec, nego drugi ljudi vu selu 
bijo  ̂ je zrok, da sein postal i malo oiiolen ali to 
mt je svaki rad Senkal, radi moje praviönosti i 
postenja mojega. Malo sem ja vee onda i pristar 
mladoÄenja bil, ali je zato tekla krv vu áilah mo- 
jih. kakti vu kojemgod dvadeset i dve lete starom 
aeöku

Hotel sem se i ozeniti. dugó sem iskal áenu, 
koja bi za me bila, dók mi na zadqjié samo na-
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