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ELŐFIZETÉSI ARAK: A Ihj» wllcmí rAsẑ t illető közlemények Sva p»«ma i posiljke nnj че poénjain CENA VU JE:
Egészévre 4- irt кг a ..Muraköz“ ẑArkesztüttAgéhoz. az ein- ..ГглНпШ.уп M«fljiinnrja“ a preilplata Na celo leto 4 frt — kr
Félévre 2 ,, — ,, Hz«t»*si-dijak ja‘di{r Fischet Fülöp könyv- knji/.aru Filipa Fischela Na pol leta 2 ..
Negyedévre 1 %i — „  kereskedéséhez Csáktornyára küldendők. vu l.’akovee Na cetvert 1 — „
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V A  C s á k t o r n y á i  t ű z o l t ó k h o z .  V y V * V ^  r \ Z s t r d n .

» 'л  * Orömünnepet ül ma Csáktornya kü- < ^ z y i  .. ! .,£/
»ínsége- ЕИУ'к legnemesebb emberbaráti Ä  * ' *, ' Hazánknak krónikája mondja ezt.'
intézménye tiz éves emlékűn népének szenteli \с\еП  h O ZO ff f
a mai napot, s örül az Orvén,lökkel s vigad - f  “  ”  Г  «Я f fc  J/eW hereit'
a vigadókkal a város minden polgára. s e ’ «4 "  ' л" C '- v  «

Л Csáktornyái tiizoltó-egylet tagjai meg- - * .1 bit „eh jé,,,,es „apja lám,„la!
elégedetten tekmtbelnek vissza egyletük Hz c % •- ólára.
éves múltjára. Tíz év egy egyleti életben számit! Üdvözlünk titeket tűzoltó vendégeink.
^°к egylet keletkezik liz ev lefolyása alatt, de kjk a Cfáklorovai ünk. tüzoltö-egvlet meg- . . .  ,  , . .  , ,
m‘m f ok :;"V|H f "  íí,lze; llk evot ™M!n" lóvására ma nap nálunk megjelentetek, hogv 'f*/** ' " „ ' f  ' ‘ *
nyal tuzolto-egylet lelkes lagjai evrol-evre lia- iinn(.pélyünk PZjm.zeiét emeljétek s örö-
ladlak, míg egyletüket valóban felvirágoztatlak. meinkben osztozkodjatok! j1 V ™  ?
Az érdemben a tisztviselők es kozlnzoltok ÍMvöy.lünk titeket, mint az embersze-

gyanúd osztoznak retet égő Iözét ápoló egves«letet s a bősz *.!
l (lvozoljiik tenat a c^aklornyai derek i . i* , lékeznit ’ 's tr~ ff4Íroz,to J e,,lfiZ portála . . .

tűzoltókat! rdvözöljiik a \(Vz léiként baj- Г n ; vir.r e «:« 1 \\ ^ \ п 1*ЧЧ лМм* М<1гящ miwlünibro áhlra !
1 tokait Hz eves jubileumuk. alkalmával ,,özö társadalmi korlátok ellávolitóit. mint a h*m h'"' lh ,MSaHÍ'

. , , ..  ̂ 1 г 1  ̂ t ' - bumani>mus gyakoilali embereit ! mert li .. Гйгп'т/t hozott ö neuizofa inrdm u
,  ,  v | l l k  i|Z ( lk  k ih  ,  k i n ,  I "
r « “  r T ? - T “ - í  a mindennapi k««orrt , « >  Xt,
.  . J F T o l g a „ a s a l ó b / a ^ . . ,  ^ „m ie i.ilsg a .lu l-    .......... .. ........... . 0||,|, , » , „ 1 -  bVv,7/ L m d . ^
I  T »•»<- 1..VV al.l..«I.U ...un..L .« „v a la ll, l.im i |1и1ок,ч1| ,  kiva„jlilok a v,.sZílvl,on ........ .

k W l i  M m * )  In M lH m jx a  lm *  <+«. ^  Pmb,.,.|áríil|ok л ,М « М И . « M l  s í  « W W  4 »  b L h  . .
., " a, »'ab1 »'«gna^an a kml ha politikai hitvallását, társadalmi állását, nem! Lém 

majd megkondnlnak a vesz harangok s Tj j|v földj dolgokkal nem törődtök. / W ;  hiról,,. l,azá„h
lekezi" kell a lu i .b lo  eleim-l a elszeiitell a „ - fe lie te k  lel száll a magasba, mert '
zászló lelkesítse lettre az egylet liajnokail. (.i6|f(.|, k csak egv ezél. egy széni.czél leb eg:, - {  höhle,
az lelkesítse összetartásra a felebarát életé-1 ^.gitségel vinni a lesújtott felebarátnak s Hitté,-Húséért horouót,
,K‘k ^  vagyonának niegmentésébeii. Jelörülni a pusztulás érzete által kicsikart !>« ^szálitá őt „„„jóhoz,

.. 'a Д . ,ап?о к Ы  banzo o lozoltn ко- ki) lmy( .kH a kétségbeesés okozta fájdalom-
(előleget teljesíti, jusson feszébo u IclcbuiHt (|ц|| я1Ч*/.окго1 ^ кнцнцго uojiot az df: a nemzet
ineJlett a baza, s a lángoló elen.böl vegyen Cdvözlünk titeket, mint a szó valéxli
.iiizu a. ango о i.izasz, u  <ln. értelmében az emberiség szolgálatában álló álára. álára.

óangolon imiHlen hizolto lelkében a , . , .. . ,  , ° Л 4 , . J);,•</; lirdlu ЪагппЬ mutatnia*. ... ... balor es kilarlo lan tosokat, kik a vagyoni /,',so hn,'4h 1ll
hazaszeretet lang a : Langolion lel a biz. r l  . ... . . .  ... ,, ,

... r*' . ,.r * *• I 1 bdemeszlo pusztító tűz ellen a hantot mm- , t .  • // > Л . ,,  f /.- . ,,az a nemes tnz. mely e eszli a bdebarali 1Г . .. , ,,\zent óbb kezet erek! ekvut or.zzuk. . “
* * * i * I , , I I (bg elfogadjatok, s addig beíveltekről nem Vi f ,ПкГ:и 7 / ;  .szeretetel. a barátságot, s egye e lle s i! küzd- , ,,  ̂ . ' . «... . . Л olr^sji.jntn nyalt et bar tora,

, ? b\.. ,, , mozdnllok. míg az ellenseg vak didiének i -i~ / . • , , ,ion Imiiden luzolln azon tnz ellen, mely , ... . t h . . , h. , . . /*■  nlo кецце* о szent iránt én
az egyetertest. a bekel. s a bekeben a ha- H»,ninjmj(e||^iek pns.Jitaniija et kezet noha:
ladást Iramvaszlja, s éleszszi* azon nemes * M V ‘ rir . . . . . .  ..lw r  . . .  Szent jobb kéz! légy te arra nemzetünknek
tüzet, mely az Isten, király, haza. felebarát , \ . , ,ir . :  . . . .  Setet napokban ei/en yyamola.

.. , , ■ ,, .и» \aior? talai közi. mely \aros polgárai ál- c* #- a i . 'i i . * / i
;  t ,  . , halva a tűzoltóság nemes intézményét létre- , i ,

Szívből üdvözöljük acsakloinyai derek ,|OZ). s fermla,.|(-( lliagas eszméktől, tárt
tűzoltókat jubileumuk cs za^zlolelavatasi k;|rokka| foga(lnak s e/.t hangoztatják:
ünnepélyük alkalmai»,>1 ! | I s t e n  h o z o t t !!

A  . . M U R A K Ö Z “ T Á R C S Á J A .  Mikor nála voltain, mint afféle gavallér, tét- égig inagas/taltani, hogy a világon neki van leg
** * feni a szépet a liölgvc knek. s vettem ezt is, azt is jobb szive és nekem vau legjobb nagybátyám,

en , - . , ajámlékké]Kin egyiknek is, másiknak is így meg. Ezután ismét belenyúlt zsebébe, s elém tar-  ̂ ;
03:1 ЗЗ-Э'ОГЗ7" o a ,t3 T a ,m . tiirtént sokszor, íiogy elfogyott az apró pénzein- tóttá beszorított markát és felszólított, hogy talál- i

A cselédek nemzete* urnák liivták. m kém ‘ csakhogy ör(‘g sem volt tartalékban, s ilyenkor jaj jani el: mi van benne? Én persze találgattam s * 
azonban szabadalmam volt ót „per tnu titulálni: volt nekem, kivált ha borult volt az ég alja. Mit gondolkodtam, bogy mi a manó lehet benne? inig

V pedig apám lehetett volna, de mivel igen szeretett, tettem ilyenkor ? Imádkoztáin, hogy adj urain Isten egyszer véletlenül egy bankjegy sarkát pillantottam 
azért nekem megengedte*ezt a bizalmas szólitást: jó időt. de — mindjárt! S mikor ott a magasban j meg uijai között, s azonnal eltaláltam.
de esak nekem ám, mert másnak azonnal botot mm utasították vissza keresőmet, s az „elintézett“ | —- fránya gyereke, bogy eltalálta; fogadni
fogott és megmutatta, hogv a kömives hova csinálta iigydarabok köze csapták ken enyémet, akkor be- mernek, hogy eltalálta: fogadni mernek, hogy az,
az ajtót, ha neve elé szóban avagy Írásban oda nyújtottam alázatos folyamodványt niut Pali bátyám- i ördögökkel ezimborál, — mondá Tali bátyám cso- 
uein higvgvesytette e szót: mm/etes hoz is előszóval. i dalkt zással, - ne, legyen a tied.

A szünidőt rendesen nála tölti in, s leginkább ! Te Fali bácsi! Hiszen tudod, mikor te is En pedig zsebre dugtam egy ujdouat uj
azért szerettein körében mulatozni, mert minek и- I fiatal voltál, akkor-----  tizforintost.
hova ellmrezolt magával: mim к én természetesen j — Nos, mit akkor? te ezibálni való! Hát De ennyi elég lesz egyszer, gomb dtam inagam-
nagyon öriiltem. legalább agy ontithettiin azt az ! talán most öreg vagyok? bamban: csakhogy most meg hogyan szabaduljak
unalmas, különben áldott vaeatiót. |, —  Dehogy! Hiszen oly jó színben vagy. mint nagy bátyámtól? És ... megtaláltam a módját.

Csak «lvan furcsa teremtése ne lett volva az egy húsz éves ifjú. tele tűzzel. Hanem izé... tekints Te Pali bácsi! Most veszem észre, V .
Istennek’ a zsehunbe. fitt kifordítottam zsebeimet), ugy e: mennyi fehér haj van a fejeden.

Ha bxroiigös i«!ő volt, akkor ..la volt a/. íi I milyen kmm-s állapot? . -  Ki kérdezte? -  rí vált rám, -  pnsz- .
kedve is: akkor >Mirtidddött. li. j;v i-v a \ilá- — Ejnye te |n'nzpazarlo, orMa^pusztitó! Mar tulj el előlem ilyen-amolyan, mert kihajítlak az
úgy a világ meg az cinkénk. Ha pedig' tény esni megint elfogyott a szekérkenöd? hiszen tegnap ad- ablakon; adta lczengoje. Jani. hozd be a pns- 
ragyogott a naii az égni, : kkor olv víg volt, oly tani tiz forintot. kamat ! • ,
ftirge, hogv megs/égviniUtt engcín is, \n dig én — Hát azért adtad talán, hogy megtartsam Ez mar ez inasnak volt mondva, bn kap-
abban az időben ugvanesi k örült» m az életnek, magnak? Te Pali bácsi! Te kedves, csókolni való tam a kalapomat, rohantam ki az ajtón, miköz- 

' Persze, akkor még ne m nehezedtek vállaiiiira csa- Pali barátim: képeddel alszom el ben majdnem neki mentem a falnak ; nagybátyám
1 láeli gondok s mm kértek tóiéin háiiaiMi--négy e n Hát mennyi kell, no? Elég lesz egy forint? pedig vetle a puskáját, amely töltve volt, s

S&! is kenyeret. —  Elég hát: hiszen minis akartam többetkérni. azon pillanatban utánam . . .  elment vadászni ^
Hja az az ifjúi cleC Ekkor előhúzta bankjegyekkel tömött tárezá- nynlakra, én pedig leányszivekre.
De in m e karr к én most bén* к ere dili, inkább ját. s kivett helője egy ötöst.' " Szomszédunkban volt egy barna kis leány, ,

megpróhálrm mé  ̂ egyszer képzeletben átélni azt —  No, ne! de elég legyen ám egy ‘hónapig, átosontam hozzá bátyám haragja elől, s beszél-
 ̂ coo me  ̂ nyakába estem, összeesókoltam, s gettfak sokat,.•. sokat. Vége pedig az lett  ̂ - I

m



A csáttornjai tó. tözoltó efjlel tii tói fenn
állása- U áaltoYatösi ianepMjétó ргодгзшща.

Аид. 19.
I. d. u. 31/* órakor az összes tűzoltó

ság kivonulása az induló házhoz, élükön a 
zenekar. A vendégek elszállásolása.

II. d. u. 5* * órakor a kürtösök egybe 
hívjak a tűzoltókat. Gyülekezés az őrtanyán. 
A szertár és az iskola mellett levő vert 
vascső-kut bemutatása.

III. este 8 órakor ismerkedési estély a 
„Fehér Galamb4 kertben. Beléptidij 30 kr. 
— Két zenekar játszik felváltva. A varasdi 
zenekar és a helybeliek. 9 1 bórakor fák
lyászene ; indul az őrtanvárol; szónoklat a 
zászló-anyánál. — A kertben tűzijáték. —  
111 a órakor takarodó.

Л и д .  2 0 .

I. Heggel 5 órakor ébresztő.
II. Heggel 8 órakor az őrtanyán gyü

lekeznek az összes vendég és helybeli tűz
oltók és pártoló-tagok. 8 óra 10 perczkor 
a hid-utczán keresztül felvonulás a gabo
natérre községi elemi iskola itt a mű
ködő tagok félkört képeznek, a választmány 
és a pártoló-tagok az elnöki emelvény mel
lett (jobb és balról) helyezkednek el. Itt 
logadja a vendég tűzoltókat Ziegler Kálmán 
egyleti elnök a Csáktornyái önk. tűzoltó- 
egylet nevében, Csáktornya mzváros nevében 
pedig Pruszacz Alajos városbiró. —  Ezután 
Ziegler Kálmán egyleti elnök az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja; felolvastatnak a 10 
évet kiszolgált tűzoltók nevei s a parancs
nok a szolgálati érmet mellükre tűzi.

Innen felvonulás a templomtérre. A 
küldöttség indul a zászlóanyáért és koszo
rús-hölgyekért, a kiket a templomba vezetnek. 
Isteni tisztelet. —  Ennek végeztével ki a 
templom-térre, hol az egyletek ily sorban 
fognak elhelyezkedni: 1. Nagy-Kanizsa. 2. 
Lenti. 3. Légrád. 4. Mura-Szerdahelv. 5. Nova. 
G. Csáktornya.

A meghívott vendégek, a választmány 
és a pártoló-tagok az avatandó zászló körül 
gyülekeznek.

Mihelyt az elhelyezkedés megtörtént, 
melyet a rendező Szeivert Antal alparancs-



HORVATSKf DEL „MEDJIMURJA“

Dobro dos l i !
»Malo rukab. mala je i jakost.« —  

Dritátvo, druienje, to se razvija iz same 
prirode, как takaj i drugihjezero stv. rih iz 
nje izvira. Mravlje, ptice, a i druge divine 
spravljaju se skupa, dritáe se, ter éiniju 
dritátvá. Iz toga se vidi da prez druÄtva 
néga nikaj, —  i da je élovék prez druÄtva 
drévo na pecini, koje iznikne. iztira steblo, 
razvija svrZje, pm vete. nedonese sada i 
lak pogine. Pak lak i élovek za dva tri 
dneve, a potli niti spomenka vise. —  Treba 
je anda se zdritáiti, ter nekaj véiniti za 
domovinu, za obcinu. —  vu kojoj élovék 
íivi, ili za kakvo goder obéinsku stvar, a 
to je pravi cilj éloveéjega bitja ovde na 
zeinlji. — Dritátvah ima vnogo i svakojac- 
kib. ali za nas najboláe najpotrebnese i 
najhasbovitese je dritátvo »ognjogasno«.

Vnogopoátuvani cakoveéki stanovniki 
prevideli su pred nekoliko ljetmi od kakve 
putreboée je dritátvo ognjogasno. dospoine- 
nuli i spravili su se skupa, ter s ljepimi 
récmi Veénomu Bogu na slavu, bltánjemu 
na izbavu« — nut den denes véé svetiju 
svoj deset Ijetni obstanek.

Da bude ljepsi spomenek toga njilio- 
voga obstanka — vu njihova srca zasadjen, 
— bude 20-ga augustusa ob 8 vuri na 
ititnom pijacu delenje medailab onim vré- 
dnim ognjogascom, koji su véé 10 Ijet pri 
tein druZtvu kotrigi bili, a za tim ob 10 
vuri bude sv. mesa i blagoslavljanje zastave.

К toj sveöanosti dojdeju ognjogasna 
dritátvá iz Priloka, I.egrada. Murskoga —  Sre- 
diséa i Kantáé.

Na taj ljepi sastanek i svecanost doj- 
‘ duéiui dritátvain ognjogasnim как takaj i 

drugiin gostom kliéemo srceni »Dobro dosli.«

IVigodom deset Ijetnoga obstanka éa- 
koveékoga ognjogasnoga dritátvá, i blagos- 
lavljanje zastave —  Lmle sljwle /i

Ihie.m lí), тенет

I. Fo poldan ob 4 vuri bude cekanje 
na Banhof'u. po Zeljeznici dojduéih gostov

II. Ob sesli vuri bude pregledavanje 
ognjogasnih spravah.

III Ob osmoj vuri budn vu vrtu к 
bélomu golobu« spoznavanje i zabava. Og- 
njogasci koji dojdu vu svojoj slitábenoj opravi 
neplatiju nikaj, drugi pák gosti bude platili 
ulaznine 30 kr.

AiufustuSa

I. Ob 5 vuri vu jutro bude budnica, 
pred bandoui bude iáéi jeden ódéi ognjogascov.

II. Ob 8 vuri vu jutro bude vu ogn- 
njogasnoj kasarm poslanek, a za tim odlazek 
na Zitni piac. Ovdí bude pod prostim boZjim 
nebom svecana sednica, pri kojoj se budu 
davala odlikuvanja deset ljet sluZeéim ognjo
gascom Od ovud bude iáéi odbor po mater 
od zastave, i po svatevce.

III. Ob 10 vuri pred poldan bude sve- 
cani odlazek na cirkveni piac, i vu cirkvu 
gde bude blagoslavljanje zastave.

IV. 0  pol jedni vuri po poldan, bude 
svecani obed na vrtu gospona Seiverta. 
Vsaki plati za obed 1 for. 50 kr.

Karte za taj sveéani obed moreju se 
kupiti pri gosponu Todoru, dneva It). Au
gusta do 4-le vure po poldan.

V. Ob 4-ti vuri po poldan bude na 
cirkvenom piacú sveéano veZbanje.

VI. Ob 7 vuri po poldan bude odlazek 
к sveti Jeleni, sljedeéim programom:

a) Odlazek s muZikom.
b) Flesna zabava.
c) Na vecer ognjo-zabava.

Ulaznina pri svetoj Jeleni je 50 kr.
Ognjogasci vu svojoj slitábenoj opravi ne- 
placaju nikaj.

Ognjogasno druZtvo к toj sveéanosti 
pozivlje stanovnike var«.sa Cahovec i iz 
drugih mestah.

Sveéani odbor.

Na Stefanje.
Rezvijaju se opet narodne zastave, vá

rosi i sela zaodéva se vu svetééne oprave. 
posvud po orsagu naáern pripravljaju se na 
osobito svetkovanje; priblizuje se dán or-

saékoga velikoga slavja, pri kojein veseli se 
jeden narod jezeroletnomu svojemu ob- 
stanku.

Dán prvoga i velikoga nasega kralja, 
svetca i apoátola opet je nadoáel. —  Bilo 
bi zyisega spominjati povestnica dicnoga 
sv. Stefana; znamo, da je to bil onaj muZ, 
koj je vu velikoj svojoj poboZnosti i oátrom, 
pogledu vu buducnost,. zam slil presreénu 
idejű, po kojoj nakanil je narod svoj sreéen 
i blaZen napraviti. Velikim svojim ostroum- 
jem videl je on, da narod nyegov samo on- 
da srecen bude, ako odhili poganske krive 
kipe ter se к bogu pravomu obrne, zato je 
sve svoje sile i célú kraljevsku uglednöst i 
moé na to hasnóval, da narod svoj pokreti.
1 kaj je poboZni taj muZ pred tolikimi lét
mi zamislil, to se déndenes sve na las iz- 
punjava. — Prez vere krácansko bil bi na
rod magjarski med silnimi valovi europej- 
skili naroilov zginul prez glasa bas tak. как 
se jedna kapljica, spuáéena vu zburkano 
morje prez traga zgubi. Vu veri рак krá- 
éanskoj dbmovina nasa lépő cvete, narod 
magjarski silnim korakom napreduje vu sva- 
kom pogledu. za kratko dostigli smo sve 
one, koji su se najlepse razvijali i jacili on- 
da, kada smo mi, prelévajué krvcu za krá- 
éantvo — iznemogali i slabili.

Vezdasnia nasa orsaéka izloZba. koju 
stranskih orsagov vuceni ljudi na serege 
pohadjaju ter se cudiju, как smo mi vu tak 
kratko vréme toliki napredek véiniti mogli, 
najlepse nam je i Zivo svedocantstvo. da 
nase orsaéke uredbe na cvrstom i sigurnotn 
temelju stoje, ter da véé nismo med zadu- 
jimi, nego med prvimi narodi Europe!

Fri tóm velikom narodnom svetkovan- 
ju nemore poáten domorodec v zakutku os- 
tati. svaki se zűri délnikom biti narodnoga 
svojega slavja, zato i mi dragi Medjimurcí, 
koji smo navéke verni sini magjarske na
se domovine ; zaogrnimo se i mi na ov lé
pi dán s najlepáim kepenjkom krscanskoga 
cutenja ter s oholnostju izajdimo pred svét 
i odiéimo i preslavimo ovaj dán tak, как 
to vera nasai pristojnost krstjanska zapovéda.

Svi nemremo prisutni biti pri onom 
sjaj om svelkovanju vu Budapeálu, ali sva
ki i najsiromasneái gospodar more si pri- 
praviti vu svojem selcu, vu svojoj cirkvi, 
pri svojem mákar как ‘siromaánom stolu



najlépSu svetkovinu. Naj to vide naía de- 
cica naj se od nas uaviiju Cistim srceni 
poétuvatí i svetíti veliki taj dan ter da spo- 
menek svetkovine ove oil vnuka na vnuka 
prelazeí, za navéke ostane как jeden ne- 
razvezljivi i neoskvrnjlivi zavet, kojega je 
^veti nas apostol Stefan s Bogom sklopil 
opda. kada je nas na kiséansku svetu veru 
pripelal i vu obrainbu pravoga Boga za na- 
véke preporuiSI.

D e I o.
Poleg nas vu susedstvi je stanuval je 

den bogati gazda. Jedenput je dosel jeden 
mladi decak njemu dara prosit. „Kaj, veli 
gazda tebe je né sram prositi ?“ —  Gos- 
pone ! nigdi nemorem dobiti delo veli on.—  
.Pri meni brides délal! rekel mu je Inna 
gazda. Tam na lévi strani dvora fe jeden 
klafter dru, óva drva bin les z nosil na désno 
stran dvora, i zato délo budés dobit jeden 
forint !л Za nekoju vuru je deéak delo zgo- 
tdvil. bura gazda ga splatil. i reve iriu: 
Ako niti zutra nedobis nigdi de a, onda na- 
zad dojdi к m eni!“ Mladenec je drugi dén 
рак к Imri gazdi dosel. rekuéi : ,.Gospodine 
ja nisein nigdi mogel déta dobiti. dosel sem 
к tebi, как si mi li rékel.“ Imra gazda je 
vezda ona drva koj je mladenec, vcera na 
desno stran znosil, na lévő stran dvora dal 
znositi. Kakje délo gotovo bilo Imra gazda 
ga je splatil. Jos nekoji dan je to tak trpelo. 
kaj je mladenec drva z leve setrani dvora 
na desno. — a z desne strani dvora, na 
lévő stran nosil. Jedenput как je dobil svoju 
plaéu, véé ga je lie bilo nazad délat, makar 
mu je piaca jako dobra bila.

Imra gazda je na to ovo rekel! Ne 
pöstcno je lakvo piacú gori zeti, koju nesino 
zasluzifi. i neje smeti na prosnju batriviti.
• ' Na zadnjé on mladenec koj je drva 

moral nősíti, véé se je navolil takvoga déla 
kője néma basna.

Kák su to vu seb poéuli, ljudi su se 
svi őrt tóga. spominali. Ali svi su se narav- 
náli v lém jedním da je délo potrebit . i 
áko; ga némamo. iskati ga moramo ne ruke, 
V *kri£’ deli, pakna stolcu sedeti. I pre igraci 
fehko moci v pesati, ar negda i igraca cuda 
jakosti potrebuje. Délo svigdar basna mora 
éineti, ar 2njim néka napraviti oéemo. Neko
ji zemlju obdélavaiu. a nekoji pák drévo ali 
zelezo vun izdelavaju i. t. d. Sve to lak 
zóvemo. kaj neka plodijii. Nekoji s trgovi- 
nom ziviju. Najvéksa stran ljudib pák siti
éi tak, da za nyibove trude piacú dobiju. 
Kak bi mogli dobiti kavu iz Hrazilie ili pák 
prpra iz Indie, ako nebi bila trgovina.

Cinovnik ме luzisei od sudca, posel je /а 
pandúrom i dosel vu rest i lu je peeel meiiü, 
risáti, inén na ti i pisaii, a nije mii opazil, da je 
pandúr za njim zakljenul vrata i olisel. Kada je 
svojega posla dovisíl cinovnik, liolel je olili, ali 
K*aj, — vralo za ki jen a ! Moj beamier росте lupát i 
vikaii, — ali vse zabadava: ler iné 11a zadn e 
né drugo preosialo, nego da se préda vu volju 
bozju. —

DvanajM vur je odbilo, polne odzvori, gos- 
pon sudec otide dimo, i lu pri dobro nakladjenoin 
slolti éeka si svojega gosta, ali njega neima. 
FreAla je jedna vura, prés la druga, presla je i 
treija vura, nu tonm gosponu ni Iraga ni glasa. 
Gospon sudec как da bi Ml na iglah, ler si je 
misül, da bi se vu lom vremenu mogle véé vse 
hize zmerili, ne pak se nebi rest. — A klotnu 
vu kuuji navek, da se bude, puriea prej ekla i 
osmudila. Vezda mu je palo na pamei, nije ii 
niorti laj gospon éinovnik. kada ,e dovisil svoj 
posel, morii zaboravil na njegov poziv, ter olisel. 
— PoMje taki po pandura, pak ga zapiia : »(ide 
je on gospon, kojega si odpeljal v-resl ?« Na lo 
pandúr odgovori: »Na se nebojiju gospedin su
dec, — neliude vusel ! — Skorom je sam vrag 
znjega, viée, lupa i luce po vialiii как da bi liolel 
eéjoga lesta zrusiii; ali vusel mi nebude!* — 
»Ti nesreénik !« vikne prestraseni sudec — »kaj 
si vcinil, im si ne marii loga gospodinu ... ?! — 
»Zaprl«, odgovori p indnr. — Slrela i pekel ! 
slraSno! sirasno!« — pocei je naiekali sudec, 
»kaj si Janii obnorel ? — »Müoslivni gospodin, 
im sie mi sand • dostojali zapoxedati, da loga 
gospodina vresl odpeSjam, pak sam i lo vcinil.«

(iospodin sudec, kojeinu su polekle debele 
kaplje zuoja po ielu. odbezal e sam vu rest, 
ler je oslol odil simmaskoga émovnika, i jezero 
pul ga prosil za oproscenje: nu po obedu rekel 
je, da je. ipa к dobro, da je taj gospon nekoliko 
vur bil vieslu, i lu n*alo ogladel, pak zato nije 
nili opazil, da je purica bila dobro — osmtidjena

Sve to su pocula 1 deca G med sobonT 
Í su se о vak poceli spominati.

,,Kaj moreino mi néka napraviti ako 
se kaj pricnemo délati?

—  Kaj morete vi napraviti ? —  veli 
nalo navueitelj koj je to poéul Vi se (le
lő vucite. i samo sdélom budete se mogli 
gori dr2ati. i hasniti vám i vasim herbim. 
Ja délom : vas vucim ; doctor déla ar be- 
tezne vraéi. Nekoji pák tak ve stvari délaju. 
skojimi si morete vréme zeti, da neinate skole.

Ali je to istina, pitalje jedenput ov mla 
denec, da je psenica sarna od sebe zrasla?

Istina. veli navueitelj smesno, toje vu 
onim vreinem bilo da je, psenica sama tebe 
pozela, da je sama disla vu melin, kaj bi 
s(k tarn senilela, pak onda. da je méla kruli 
postala bez mesenja i pn‘z ognja.

Onda je bil zlali svet V pita mladenec,
Zasegurno!
Im vidimo da dréva samo odsebe ras- 

teju, veli jeden sused.
I lo je istina veli návucitelj, ali kak- 

voga sada imaju one ? male, prez svakojac- 
koga smoka. Ako boceino da budu dob- 
roga sada donasale. onda je moramo vee- 
p ili; ali lo sve délo kosta.

I psenicu moci je veepiti У —  pita 
mladenec.

- Ne. veli navueitelj, nego zemlju nio- 
raju naj predi pognojiti, nalo zorati i se- 

jati z nejbolsega silja. Ali lo sve je josce 
né dosta. Ako nénin velike i svete lati do
biti joséc cuda déla potrebuje, i samo tak 
mi morerno z 2ilka krulia dobiti. Ako zem
lju nebi obdelavali, i onda bi néka malo 
zarslo. ali to nebi bilo dosta za sve ljudi.

Onda, veli к lomu mladenec, niti hize, 
knjige nili nikaj nebi bilo, ako je nebi zgo- 
tavljali.

Toje istina! — zaviknuli su na to svi 
ljudi koji su skup bili.

Vidite nazadnje veli navueitelj. da как 
jako je potrebno délo, prez déla nebi ime- 
Ji opravo i jezero potrebitnih в tvarili ko 
ja je jedna od druge na veksi hasén Jjudih.

Mladenec se zmislil na sve réct kqje 
je coliyuajedempiH zdibavati pocei: ..Da dé
lati jako térh !‘k

Za istina negda je jako t,e2ko délati, 
veli navueitelj: а!Г fo samo oni'sccaju koji 
su leni. í

A lénosl ji‘ grell— veli nato mladenec.
Так je veli navueitelj i pccel je dale 

govoriti : Samo onu délo velimo za zmeliko 
kője délati necemo, ali cuda jib je taksih 
koji iz arca i zrados’jom délaju

гГо pak kaj bi se pripeti>o, ako nebi 
obdelavali zemlju?

Od glada bi pomrli ! veli mladenec.
Ako nebi délali hizu, ako nebi délali 

opravu? veli navueitelj:
Zmrlzli bi vu véli ki zimi !
Ako belezne nebi vracili cuda bi njili 

bilo, ako decu nebi skolali, svet bi jako za 
ostan bil — Z jednom reejom svi oni koji 
délaju makar s pametjom makar s rukom, 
postuvati, i daruvati je moramo,

Ako je lénost gréh, onda délo jako 
dobro éinjenje veli mladenec.

Так je — Veli navueitelj. — Delo 
régda jako veliko tézkoéu potrebuje, ali 
zato moramo délati. Delavec déla hasén 
sebi. Staresi su dobrocinitelji svoji deci.

Ali zakaj placaju za délo ? pita mla 
denec

Ono délo koju platiju je né dobroéi 
n jen je nego basen, - veli navuéitelj Dob 
rccinjenje rado imamo ali moramo znati 
da ono dobro kője nam sto napravi, mora 
se nazad povrnuti, kaj je hasnovito ono s 
liasnovitom se mora povracati

Tinjajuca zerjavka.
— P ripore& t. —

!
Ocllozila je knjign 1 1 a kvir obioka, malo 

zatim spusti sédu, ali jós uvék lepu glavu na 
odprte strane knjige i vudri v dirljivi piáé.

Glasno njoj jecanje naslo je odziva vu libi 
samoci male hiíiee.

Plaéuéim gbsom odziva se mali stanov- 
nik turnasle hizice —r ptica pevaéiea; debele 
suze, róni párom za sc» pljeno steklo obioka; plaéuc

S y im m to tt t'  Fmhtl FüJirj* lo jttu fa jU tm o \u á l ( 'x á k tu n iyú n .

evitt gorece dréverkarafna, f=- jo$Í9Uze na sténi 
vi«écega kipa Marije sve nize i nize 9é spuscaju. 

Place se tu  vu toj hiéi sve, sv é ...
Hej. pak kaj je zrok tomu, da je Cence 

sestdesei lét stare devojke srce jós uvék tak 
cutlivo bilo !

А т  эе je i vezda nad tudjom пеэгесот 
p lak a la!  ̂ \

...Bila je jedenput. zdavnja je vec tomu 
— jedna devojka. jako lépa devojka. Srce njol 
je pravo zlato bilo, dúsa sama ljubav. Videj 
nju je jeden vitéz, mlad liep vitéz i zarobil je 
de vő j kino zlato srce i záljubljeni jeden vu dru- 
goga! Vuni pod rairisnim sátorom zelene sume, 
ljubiti se je od njih vuéil prevrtlivi veter i 
krotka grliéica О tak su blaieni bili! Kud su 
oni isii livadna <*vétim se na nje smésila, pti- 
cica je lepse popévala ako je nje vidla... Ali 
nije n jih mogla dugó videti... Najedenput je 
samo prestalo to veliko blazenstvo.,. Mladi vi 
tez je samo jedenput „S bogom“ rekel lépőtí 
devojki. . Zvala ga je domovina .. Oprostiti su 
se. . 1 nisu se vidli vise nigdar-nigdar!

I lepa ta devojka pocela je od dneva do 
dneva velmuti, lelő za letom i izniknule su ruze 
njene lepote, kskti üstje vu jesen, kője se résilo 
Minién zelenn...

To je ctéla iz one knjige teea Cenea.
[ tak <*e je razplakaM nad zaíostnom sud- 

binom junakinje svoje pripovesti, piav как da 
bi se samo nad sobom razplakala bila...

II.

Glavu /digne, óéi si zbrise i росте se 
silili na sméb

8mejala se je nad vlastitom svojom be- 
dastocom

Kak njoj je vre mogel suze na óéi izma- 
miti taj cutljivi roman!

I na blagi njoj posméli veselesü ]>esmu 
zapopéva stanovnik túrnaste k r le tk e b la z i je  
svetlo íazprostirala je lampa spuséena yu sre- 
dini blze, veselim skokom poskakavali su amo- 
retti na steklu lampe; i glasno su praskale 
ürastove skale na kaminu.

. .Am se jós more nazad povrnuti zablu- 
djeni vitéz! . . ;

Staue se pokraj kamina 
PonudjHl se njoj na blizu jeden zibajuc; 

stolée s naslonjaéom.
* ‘ Sednb si na njega. f;

i( j Vu, hizi gluii.i tísina- Zdavnja se tje véé 
o,i|a juivéil^ ovo) tiliqj sampéiy flid

Gél о njoj je zívljenje tak ,re)í»»éj QVakQVQ 
mirno i tiho samuvanj e ...

Pogléd íijoj* se je ondi zapél na finjajuéi 
zerjávki, как njoj ztír pékríva' Sivi pépéi

Vréme Miije dnigo как mehen, koj dr£Vo 
zivljena jiokriva

1 opet njoj je on roman vibriral na dusi.
I zakaj se ni je mogla véé osloboditi'od njega V 
Zäkaj riatezavá dal je tu pripovest У 
A’li рак pravolé samu Sebe oplakuje 

vu njoj У
. . . Bila je negda jetlna devojka... Zagledel 

se je vu nju mlad vitéz, ali, vu istinu lép gje- 
gjeren vitéz .. Zarobil njoj je srce, dusii .. Vani 
njim je miiisni sátor zelene suinice ljubav na 
veliko gojil. . List jakoga brasta septal njim je 
od blazenstva. . Veénoga-veénegá biazenstva...
I vitéz njim je poéetna slova imena zarezal vu 
korú debeloga lnasta.. Lépa. okrugla slova...
I jedno srce je izrezal okolo dna óva slova... 
Oh как su blazeni bili! Cvétna senokosa se je 
samo njim nasmijavala, ptiéiee su samo njim 
popévale!.. i najedenput gle! je samo izníknulo 
to veliko blazenstvo.. Oprostili su se.. I devojka 
je pocela velmuti od dneva do dneva.. izniknule 
su о lica ruze njene lepote... i sama je klebala 
érez samotnn puscinu loga tuznoga áivljenja...

III.
Xaguula se je nap ka min da opet ozivi 

veé-veé Arnljivi piámén.
Prigne se po nekoju skalinu, da s njom 

<»genj podpiri.
1 как je ovak jedno /a drugiro na og^nj 

bkeüne brastove metala, najedenput strasen se 
krié iz vustih njo poéul, kakti izraz velike i 
tezke boli.

Sírom odprtim pogledom nkoéeno gledala 
je hrastovu skalinu, koja njoj se vu ruki na- 
iiadjala. д

Dvé slove bile su ua nju vurézai e lépe 
okrugle slove i s jidnim sieem obruljene..

Ah, jedno je njeno slovo bilo!...
A  drugó У
On éije je ono drugo slovo bilo nepovrne 

se vise nazad nigdar-nigdar.
I na srce si pritisne svom vrucinolrv tu 

skalinu svedoka svojega negdasnjega blazenstva 
i od srca plakati se zaéne.

I plaéuéim glasum edgovora njoj mali sta- 
novnik krletke. suze róni od pare zatopljeno 
zdsno steklo obioka, plaéuc evili sklalina líra 
stova na kaminu, i suze na sténi yiseée Marije 
sve nize i nize se spuscaju...

Priredi!: A . P o «U «*hn ik .
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