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—  A csáH ornjai vásáron a varazsdi
gyepmester s epv fö dmivclö ugyanazon
egy lóra alkudtak, A gyepmesitT félvén, hogy 
a vendvidéki lakos megveszi e öle a lovat, 
mérgében előrántotta bicsakját s a vendet 
súlyosan megsziifká M. A vitéz gyepmestert 
a csendőrök letartó, Utcák,

— Jótékonyság Hocbsiager Sándor 
úr, Csáktornyái kereskedő nosülésének évfor
dulója alkalmából f. ó 15 éu a „Muraköz14 
szerkesztő égéuek huíz fo’intőt adott át azon 
czéiból, hogy az, az áll. 1 épezdei növendékek 
segélyegylete gvarapiiására fordittassék.. A  
midőn nevezett összeg átvételét n}Ugtatom 
a képeid i ilju^ág ne b u a szives tanügy- 
baiátuak 1 ц}|álásabb kös/önetemet nyilváuitom 
becses adományáért, Csüktornya. 1885, ckt 
15. A képezdo igazgatóága,

— Ten Ügy. Meudl János perlaki áll, 
iskolai tanítót a boszn i kormányzóság Be- 
su- Dub ca községébe jeodos tanítóvá nevezte 
ki. Glad Ferencz lndeliczi kántortanitó, 
lapunk t. munkatársi i. hó 9 én egyhangúlag 
kotiorii kántor tanítónak választatott meg. 
Stehauer József kottorii tauicó t iomásán 
végleges) ttetett.

— Az Orsz. kiállításon a nóri jellegű 
lovak csopor jáoau első dijat nyert Jurisaga 
Ferencz mikliveczi iöidn ivelo ,,Gurku nevű 
ménjét a helyszruéu az állam 700 forintért 
megvette.

V E U Y E i S E K o

Szépirodalmunk egyik aga sem örvend napjainkban 
oly virágzásnak.minc as elbeszélő irodalom. Ezt főleg a ma
gyar társadalom hatalmas fej lödé.-ént* к köszönhetjük, mely 
a figyelmes szemlélőnek lépten-nyomoii a lngérde^esebb tar- 
gyakkal kínálkozik. Tolnai Lajos e> Mikszáth Kálmán vol
tak átok, kik e társadalmi mozzanatokat »••* irodalomnak 
meghódítottak : amaz széles körben, bámulatos jellemző 
erővel es sújtó szatírával, ez kedves iryöuyórkodtetóhámor 
ral. Nyomukban halad ege** újabb elbeszeiő költészetünk. 
Sajnálatunkra azonban eddig még nem volt lapunk, mely 
mind e törekvéseket egy^aitve az elle'Zelö irod Jon nak éa 
ezzel együtt az uj Magyarország кt*v»ét tárná elénk Anna! 
kellemesebb meglepetést s/erzett nekünk egy szépirodalmi 
vállalat, mely »leite azt, a mi mindeddig még nem sike
rült; regény es brizé y Lód lmunk tükiebeu a múltat va
lamint a jelen társadalmi moib’'lm >kát teljesen es híven 
bemutattatni. Ez eszmét a , rí ndü/w-beu latjnk megvaló
sítva, mely derék szépiiodaími hetilapnak éppen Tolnay La. 
jós a főm au к a társa es meiy Miks/. th Kalman a ..képviselő- 
ház karzatai* 1*‘ czim alatt köz: annyira kedvelt vajsait. A 
„Gördülő“ II évfolyamának előttünk fekvő 4 ebó száma 
egyszerre három eredeti regénynytl indul m eg: ..Az utoUó 
kuruczvilág 4 történeti regtny 3 kötetben kitűnő regény
írónktól Abonyi Lajostól, a vér hatalm a4, n e у egy kor
szerű problémát fejteget, Ler czkyne Bajza Lénkétől és 
„Csiriceáry Bertalan ur ö nmtt"-ag ‘ czimü társadalmi re
gényt Vértesi Arnold é enk tollúból. Kő.temenyekkei talál
kozunk legje'esebb lant -s kö ti »n - tó u п». V,- ,da Janos, 
Kies József, Krdédi fc. ndor és Kcvicsky Gy ulatol. A kisebb 
beazély és raj* igen gazdagon es mintusseiüen van képvi

selve Mikszáth Aálmán en litett rajzsorozats, P. Szathmárj
Karoly ,.A helybenhagyott ember’. Szana Tarnas ..Magyar 
költők szerelme“ Tóth József ,,A tilos41, Jakab Ödön ... 
..öiszeromlofct élet“, és Tolnay Lajos „Az első eszménykép“ 
•at. dolgozatai által. A lap érdekességét éa valtoz. tosságát 
növelik Belot egy rendkívül éidekfeeiitö regénye fraoziaból 
fordítva, és as ismeretterjesztő czikkek, mullatfcató apró
ságok, talányok sat. A „Gondüzö4- megjelen minden vasár
nap három tömött ivén. Kiadja Székely Aladar Budapesten. 
Előfizetési ára ; negyedévre 1 frt 50 kr. Legjobb lelkiisme
rettel ajánljuk e hazafias szellemű, szépirodalmunk színvo
nalán álló kitűnő vállalatot mindenkinek, ki lelket emelő 
és képző olvasmányoknak örvendeni tud» A kiadó minden
kinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámmal, ki e 
végett levelező lapon bozzá fordul.

A z  é p í t ő  i p a r o s o k  t a n f o l v a -  
m a. Az állami közép ipartanodában a télen szünetelő épitö 
iparosok kömivesek, ácsok és kőfaragók ssumára rendesett 
tanfolyan f. évi november hó 3-ik napján fog megnyittatni. 
A tanfolyam négy téli félévre terjed s évenkint november 
hó elejétől marczius hó végéig tart: e tanfolyamon as il
lető építő iparosok rendszeres ssakkiképestetést s annak 
sikeres bevégzése után jogérvéuyes kőmives-mesteri bizo
nyítványt nyernek. Tanulókul felvétetnek a 14-ik életévet 
betöltött azon kőmives-, ács-, és kőfaragó segédek, a kik 
folyékonyan olvasni, írni ős számolni tudna*. s legalább 
egy évig a gyakorlatban működtek. A beimtások az intézet 
helyiségében (VEI. kér. Fóhercseg Sándor tér 4. szám) no- 
ber hó 2-ik napjáig, a kőznapoken este 6-tól 7-ig, a vasár 
és ünnepnapokon pedig délelőtt 10 órától 12-ig  tartatnak. 
Budapest, 1885, október hóban. ... Az állami közép iparta
noda igazgatósága*

S Z ÍN É S Z E T  C S Á K T O R N Y Á N .

Szombaton, október 10-én adatott „A betyár 
kendője“ Ács Flóra újonnan szerződött énekesnő 
első felléptével. Az énekesnő nem először lép fel 
Csáktornyán, mert már egy ízben gyönyörködött 
a közönség játékában, s igy ismeretes tehetsége. 
Ács Flóra játszotta Zsófi szerepét, igen sikerültén, 
énekét s játékát többször meg tapsolta a közönség. 
Játéka megnyerő, könnyed és élénk. Irsai mint 
Bandi számadó, daczára sikerült játékának nem 
érte el azt a sikert mint máskor ezen drámaias 
szereppel. Krassóyné, mint Orzsi szépen meg 
felelt nehéz szerepének. A mellék szerepek is 
jól sikerüllek A darab egészben véve jól sikerült 
s a társulat ügyekezeteért csak elisn érést érdemel. 
Ács Flórában olyan tagot nyert a társulat, kinek 
segélyével nehezebb énekes darabot is előadhat.

Vasárnap, október 11-én „Az igmándi kis 
pap» került színre, mely kitünően sikerült s 
melyben színészeink megmutatták, hogy e társu
lat a vidéki színtársulatok egyik kiválóbbjai közé 
tartozik. Irsay (Nagy János) meglepő hűen mu
tatta be a régibb időbeli tanítót, az akkor úgy 
nevezett mester uram“, # hites társát pedig 
Irsay né, Erzsi szerepében. Acs Flóra (Esztike 
gyámleányok) mint mindig úgy ma is, igen 
kedvesen játszott szabatos alakításával és éne
kével elbájolta a közönséget, mely töbszörös 
hosszan tartó tapsviharban részesité Szerepét 
érzéssel játsza, s a szende, naiv leánykát ki a 
hatásos kötelezvényt játszva írja alá. kifogástala
nul állilá elénk. Ferencz a tanító fia (Krassóy) 
e szerepben is bemutatta színészi tehetségét 
Leövey mint plébános megmutatá hog  ̂ készszinész 
arezjátéka, alakítása, semmi kiváni valót sem, 
hagyott hátra. Leöveyné < La zsák Zsuzsa); úgy-

{ szintén a többi tagok is, szerepeikben feladatukat
jóloldották meg.

Hétfőn október 12 én két kisebb darab 
töltötte be az estét A pástétomos kis angyal 
czimü könyed, francia vígjáték. A darab váratlan 
fordulatai már magában is elég érdekesek, de 
érdekesé tette azt még inkább Leöveyné (Turlot 
Antónia) játéka, ki a szeszélyes s egyszersmind 
regényes párisi nőt sikerültén mutatta be. 
Jól játszott még Irsai (Bodrilond Leo) ki a papucs 
alatt előre kalandozni vágyó férjet hűen alakitá. 
Kováts Tisztainé s Kraesói alakításuk helyesen 
történt. Ezt követte „A becsület szó4* Szigeihitől 
Helyesen alakították szerepüket Irsay a filozof 
dandy, Krassóy mint könyelmü urak Krassóyné 
mint a gyermekded Róza, Leövey az indulatos 
nagybácsi. A színház csaknem üres voltt Bizony 
pedig a társulat meg érdemli a pártolást.

Kedden f hó 13-an került színre „A veres 
hajú 4 széles e hazában kőztetszésre talált darab 
Olasz és Olaszné újonnan szerződött tagok első 
felléptével, Szilaj Katát a Vereshajut adia Ács 
Flóra. Játéka szép volt, alakítása pedig sikerült, 
énekét a közönség zajosan megtapsolta. Ács 
Flóra nem csak énekével de játékával is messze 
felülmu.ja a társulat volt énekesnőjét. Olaszné 
volt Szemes Borosa őzv, menyecske, mind ő, mind 
pedig férje Olasz (Sajgó András) szerepűket jól 
betöltötték. Olaszné kedves színpadi jele ség.

Irsay mint Veréb Jankó elemében volt, 
olyan jó humorral alakítva nem egyhamar látja 
közönségünk Csáktornyán ismét e szí repet, mint 
a mai estén, Leövey (Keszeg Mihály) Olyan jó 

lföldi paraszt-gazda volt, a milyent még nagyobb 
színpadon sem lehet látni.

Jól játszott még Kraesóy (Sajgó Ferke). Leő- 
veyné (Boglár Ágnes) s Krassóyné (Zsófi, Boglár 
Agnes leánya.) Ir-ayné kettős szerepét jól vitte, 
különösen jól adta Sári szolgálót.

A darab sikerét csaknem koczkáztatták a 
czigányok rísz játékukkal,kiknek bizony nem 
ártana a tanulás.

Csütörtökön azaz 12-én Csepreghy Piros 
bugyelárisa került sziure Krassó” Sándor jutalom
játékául, Krassóy adta Csillag Pál őrmestert. 
Krassoi ma it mint eddig, átérezve játszotta 
szerepét. Tehetséges ember, ki megérdemli azt 
a kitüntető pártolást, melyben a közönség ré
szesité. ízlésesen készült s illő dekorátióval 
ellátott koszorút kapott a színház látogató közön
ségtől. Zsófi volt Acs Flóra, ki igen jó kedvvel 
játszott. Olyan tűzről pattant kardos menyecske 
volt mint annak a rendje. Jó ízű énekdarabjait 
élénk tetszés nyilatkozattal fogadta a közönség 
Olasz mint Tőrök Mihály biró jól betöltötte 
szerepét. Jól játszottak még a mellékszereplők 
is különösen kitűntek Leövey (Hájas ispán) 
Tisztái (Pennás jegyző) Nagy, Kis és Havady. 
Hanem volt két figura is a színpadon (a wursti 
praterröl) a karzati közönség nem csekély mu
latságára, csak azon csodálkozunk, hogy Török 
Mihályné csak olyan két szolgálót talált. A szín
terem zsúfolásig telt közönséggel Kár hogy más 
alkalommal is nem ilyen teljes számmal jelenik 
meg a közönség. Most három tehetséges taggal 
szaporodott a társulat s igy teljes a létszám, X.

HORVATSKI DEL „MEDJIMURJ A *
Medjimurski konji na izio2bi-

Od naéih medjimurskih konjah piSeju 
eve novine tak su se svakomu dopale vu 
orsatkoj izloábi. Nekoji pisac vu jednih ve- 
likih novinah tak piíe. da su medjimurski 
konji jaki i veliki. как da bi elefanli bili 
vu konjsku koáu oblereni. Komiáiii orsaö 
koj su se takaj dopali na i konji ar 1500 
frankov kakti prémiumé su rezdelili iz med 
gospodarov najlep: ih konjov, Medjimurski 
konji su vre pred 48 om leiu poznati bili i 
Zalavarmegjija se ie vnogo brinula, da Me 
djimuije iokolicaéia; bol e- koujskog ploda 
donaáa, ah po 48 om lelu su se drugaó 
premenile politiína uugovanja, pák nitko 
nije maral s mediimurbkimi konji Od 
1879. leta je pof ela рак varmegjija vu 
ruke vzeli .ploda ovog izvrstnog konjskog 
íajte, a preoi nas vicekomus, (íospodin 
Svaslits Benő i za tej poselj postavljena 
komi- ija su puku medjimurskom buhnef 
komu vnoga-vnoga hasna napravili

Vezda je magiarski kormán vzel vu 
ruke napredek ploda medjimurskih konjov 
i ako budu i naSi gospodari se trsili: sto- 
tinke, jezerace budu naui curele vu Medji- 
murie, ar nafe konje ve. po izloüt i bude 
ne samo céla Magjarska zemlja. nego i drugi 
europejski daleksi orsagi poznali.

Hvala orsagu, varmegjiji i evim onim, 
koji vu tem poslu za napredek Medji- 
murja se trse,

Vu izloíbi su izvun naáeg G. viceko- 
mu a jóé Gg. Vrancsits Károly fakoveóki 
varm, sudec, Szmodite Klek zemelski gospon

iz Serdiéda, Tivadar Ferencz dekanovski 
i Nagy Sándor bellatinski nótárius kakti 
izimenuvani komiS'-* ri hvale ^rédni.

Vu izloíbi premije su dobili: Jurisaga 
Ferencz iz Miklavec 400 frkov. Rahoda 
Mark iz Bellatinec 300 frkov. Szucsecz Iván 
iz Orehovce 200 frkov, Vadlja M iz Ser- 
di fa  frkov. Zorko Stefan iz Lippnhócz 100 
rkov, Vuruéié Mátyás iz Hlapiöine 100 frkov.

Íz vun ovih hvale su vredni sledeői, 
kojim je komb ija dopust la vu Budinpe t 
odpeljati svoje Ijépe konje: Szobocsán István 
Lapsina, Grüskovnyák Mátyás F. Bisztrice, 
Jancsecz Nándor Szoboticza, Jankovits Márk 
Jursevecz. Sününké Imre, Podbreszt. Kanyér 
Flórián Orehovicza. Sántek Antal Novák"- 
vecz, Kodba József M -Szerdahely. Kozják 
András Benkovec/., Dr2anics Jakab Turcsiscse 
Furdi Tam ás Domasinecz, Szucecz Iván, 
Orehovicza, Vrázié Mátyás Gorióán, Juhász 
Lukáts DerÉiraore c,Radoba Mark Adrianecz

2 A B A ¥ A .

Púiké Pésme.

I.

Neima tak Cuda zvézdah na nebu, 
Kulikoput jesi ti mi na umu.
Ako bi ti me tak vemo Ijubila: 
Vekia bi, i globlja bila 
Ljobav naia od man».

V jeeen leti roda ptica na istok,
Na prolotje dojde opet v gnjezdo svog, 
Ali kada roda ptica doled,
Puca óva, ljuba bu mi,
Ljuba morala biti.

II.

Csárdás gkrljaka si kupim,
S roimarinom ga nakitim.
Bu mi svigdi, svigdi diSel,
Kud i kud bum ja s njim iáéi.
Za menőm ide 
Budu eve puce.

I z m a g j a r s k o g a :

T  J .

Nedelna zabava.

Videl sem vei viáe pata, как se nasi 
Ijndi po sein zabavljaju po nedeljah i svetkih, 
kada májú Cas. Doista, da ta zabava na puno 
meetib ljepo i pristojno biva ; ali 2a)iboie 
vn nekoji mestih nasuprot svemu dobru po- 
zabe se Ijndi, da su neomrla i s pametjum 
nadarena bice.

То mi je jedini cil ovde malo opisati 
jednn plemenitu nedelna i svetkovna zabavu.

Póznál вещ jednoga dloveka, koj je pri- 
liénu obitelj imái. Bilo jih je pri biti on s 
ienom i petero dece. Svi su bili Boga bojeci 
i dobro tu se stali. Íme műje bilo Pavel a



feni Kata. Pri ovi bili je doista bil blagos- 
lov bi2ni, kaj je i Pavel gazda zaeluid, ar 
evő prilika njeguvog* skrovnoga zivljenja.

Pavel se véé vu subotu popolilan 
pripravljal к uedeii, i zapovedal dra/.ini, da 
во s posli uaj iuriju, da veder veC nikakvoga 
dela nebtt.

Drugi dán vu jutro t. j, vu nedelju, 
kad se veliki zvon oglasil, prebudil je Pavel 
celu druábu govoreC: „Ovo je dén Gospo- 
dinov“ . Zatiin su se vu ime 8 eviáojega 
opravili i zajeduo téli к urnái. Jedna Kata 
je ostala doiua, koja jim je zajtreka sgotav- 
Ijala. Dok je drufbu iz cirkve doála, bil je 
zajlrek gotov, kojega su onda potro-ili vu 
najvekáem blagoslovu.

Po zajtreku pogledali su luarhu i sve 
po gruntu, jeli je v redu, a potem je doílo 
) polne. Do poldana je ved bil ebed pri- 
pravljeni, к kojemu su si seli i potrosili. Po 
obedu ako je bila veCernica poslal je Pavel 
e lu druábu opet vu cirkvu ako pák nije, 
onda je vzel kuigu i éital jim je celi popol- 
dan svakojacke ijepe stvari.

Aií Pavel uije sauio iz knige C'tal,uego 
i pripovedal i r&zgovsral se je svojum druáboui 
OQ svakojat kih dogodjajili i piipovédal jim 
pr povesti. íz med muogih ovo i ja jednu pi- 
gnu, ko|u sajr tui od gazde Pavla:

Jedeuput iivei je jeden niiadi clovek, 
koinu je bilo ime Stefan. Taj Stefan bil je 
veliki siio.nak рак je delal к riet ke i tritt 
nje, рак si je stoga kepil i skrbel svagdaSuji 
kruit. A u  Krletke nisu 1 judi jako kupuvali 
i tak je Clldajput glad n ostal nas Stefan. 
Jedeuput bad ntkaj nijo ш э! za jeeti i tak 
giaden idei je prod j edomu varadu vu uadi, 
da bu tani kaj prodal. Ali varai je daleko 
bit jog, je Ce/. duuaj sei moral prejti, dok 
dok je do ujega doáel. Glad g i je bolje 
i bolje uiuCil. Kad je i jeduoga Ijepo 
obuCeucga dloveka vide! iti proti njeiuu.

Stefan si misli v i sebi, v-'zda sram na 
stran, ja ga bum pr sil, naj mi porore, ar 
dr паб si pomoCi neunem Kak je misül, j 
tak je i uapravil. Kad je do njega dodel, 
táj uepoznati Clovek: sta: se pred njega i 
prosii ga lépő uaj mu pomore, naj mu de.
nekoiiko kiajcarov, ar drugá od gla la
poginuti /urna.

Ovaj Clovek mu odgovori: „Jeli tebe 
nije sram prusiti, tak mladi clovek, pák se 
ti mre kiulia zaslu2iti.* Sie lan mu nato 
odgovori „Predobri gospoue, nisana ja tomu 
kriv, da si nemiem zasluiiti. Vidis ovdi 
imam puno krletkab, ali nemorem prodati, 
ar ijudi nein kupiti, ja delam i tebi bum 
delal, zemi me vu sluibu, budem ti vérén 
sluga*.

Clovek se smiluval Stefauu i reCe „ne 
trebam ja tvoju sluibu. Znam ja, da si ti
pogteii decko, zato te vezda nadarim i ja 
tebi dam jednoga slugu, koj ti na tvoju 
stapoved sve zviái* Nato je táj nepoznati 
Clovek zaluCnul i doletel je jeden Itié рак 
si je sei na jednu krletku. Sada mu veli 
taj nepoznati Clovek: sanao reCi „ftiCica 
moja daj mi to i to“, i sve bude ti zvrgeno 
A znaj ja earn tvoj patron, ja sem 8v. Ste
fan, i na to je zniknul.

Na§ Stefan odmah veli „ftiCica moja 
daj mi jesti“ . Najecenput je bil celi obed 
pted tijirn, kakvoga jog videl uije. Stefan 
so najei i isel je dale. Onda je prosii od 
ftiCa opravu, oada konja i sve je dobil. Na 
konju je ja hal i doéel vu varas, gde je pri 
jednim grofu zabava bila, tarn je svakojaCke 
Cude delal i dobro se zabavljal. Nato dojde 
к njemu bige gospodar i pouudil mu svoju 
zaruenieu, kaj je s njom plesal. Naá Stefan 
piesal je я njom i jako mu se dopala. 
Najedenput, dojde к njemu opet gospodar 
i pita ga, kaj mu da za njegvoga ftiCa. 
Stefan mu odgovori. „Nemaä ti blaga, da 
jednoga, za kője biti ga dal. Gospodar mu 
veli: dam ti ovo celo ;manje i к tomu 
pripadajuie äume i zeralje, daj rai fUCa. 
Stefau mu veli, da mu neda, nego jo§ jednu 
ielju si poiejji od ftii a i onda mu, da ftiCa 
i onda mu naj da blago i svoju zurudnicu, 
onda mu da ftiCa. Gospodar je privoljil. 
Stefan je nato zapn sil od ftiCa jeduu koCiju 
s Cetirinri konji i sei si je szaruCnicom nuter 
i « dpeljal se gledat gume i zemlje, koje je 
к imanju dobil. Gospodar pak je vzel ftiCa

i odnesel ga vu jednu hi2u i tarn mu zapo
vedal uaj mu da drugo imanje, ali meato 
maloga ftiöa postal je veliki si vi ftiö i 
zakriCal — kuku - pak je 'idletel. N .ito 
su Ijudi rekli „Grof je bUgo, poötenje i 
zaiuCuicu dal za jeden ftiC“ otefau pak fje 
bogát postal.

Na-> Pavel gazda j-- iz toga navek 
deci naviika dal í povedai njim, da uesmémo 
za velikim blagom hleptiti, ar koj za velikitu 
hlepti, i ono sgubi, kaj ima.

Так je zabavljal svoju dru2bu do veder
je. Bilo je pri njegvi hiii i stranjskih pucah 
i deCkov, koji su ga posluáali radostno.

I noviue je drial na« Pavel i s njimi 
viseput cabavljal mladrg selsku. Megda 
negda su i popevali i dobro se zabavljali 
poleg kapije ruj oga vinca, ali zato uisu 
pijauéuvali.

Так bi vaijilo, da bi vnogi cazda svoju 
dru2bu lioma zabavljal, koja onda nebi 
iskala zlo pajdaätvo i krCme.

K 0 TrÁCSEVIT3 ISTVÁN.

Kaj je  novoga?

—  Kraliica Jelisava je iz Gödölöva od pu- 
tovala vu Triest, a odonud bude po morju 
dale putovala. Znamenitije stade budu: otok 
Ivorfu, varos Athéni (glavni giad GrCke) 
i vu Male-Aäije varoS Beyrut. Ov put 
napraviti su uaáoj kraljici doktori ratali; ali 
potle tarn vu jeseni dojde nazad vu Gödöllő.

—  Valski herceg (buduöi vladar 
kraljeVine Englejske) je vec sedem dni vu 
Budimpe^tu; t '  je siguran znak, da se dobro 
Cuti kod nas. Nai zadnje vieme je vu Ber- 
zeuci bil gde su s grofom Tasillo Festetichem 
lov diíali Obicno vu Budinpeáti pri 
Gr. AlajeS Károlyiju stanuje. Valski herceg 
je jako dober Clovek i gospon, uns magjaié 
rad ima, jako se rad zabavlja s uafiom gos- 
pod<>m vu izloibi, vu casini i t .  d. 
On bude je.lne najvekse kraljevine (Englejske) 
dojduCi vladar po vremenu. Jako nam je 
drago, da se kod nas veC treCi put dobro 
< Uti i da mu vivme vugodno prejde med 
nami magj&ri.

— Velika i znamenita skup&ina je 
bila öve dneve vu BudimpeSti Ovde su bili 
svi bolsi gasdi cele Europe; da se dospomenej’i 
как bi mod bilo staliS gospodarski opet 
pomoCi, gme zdignnti. Bog njim blagoslcvi 
njiliovo uastojanje, da svoj cil dosegneju i 
da se i mi doCekamo ono sretno vreme, Vu 
oni skupSCini je bil Tisa Kalman i jod 
Cetiii ministri i zvan ovih ie bilo mnogo 
magi.asov i stranski gostov. Bile su tu zdra- 
vice od ju>ne do severue Europe Tuliko 
vredni ljudi je tak fletno ni jog bilo skup 
pod vreraenom izloibe.

— NesreCa oeptembra 18-ga je jeden 
etanovnik iz Velike uk zvani Tieber Fnrenc 
a svojom 2enom na ma!o vreme na polje 
ifiel vun Dve male deCice su si doma osta- 
vili. Vekfli e 4 let star bil a menjäi рак 
11 mesecov. Ve te nesreCni vékái dcCek 
zeme sibicu i vuitge slamu vu zibki gde mu 
je brat leíal. P o i ovim vremenom su roditelji 
dimo doáli, ali malo deteáce je tak ved 
bilo poigano, da je na éetrti dán vumilo. 
Ta roditeljska nemnrnost je zaistiuu karanje 
vredoa.

— Duga jesen. Ako istinu veliju henci 
s njihovom prorokovanjem, onda i-ée inoremo 
lepő dugó, jesensko vreme doCeknti. Ovo 
prorokanje tak glasi: Kulikő duevov pred 
Martinjem sneg zakrije planine, tuliko tijed- 
nov morenio Cekali po Martinjem lepő vreme. 
Proflli meeec zadnjoga smo vidli zaisíinu 
da joS vékáé brege sneg pokríja, daj zato 
Bog da henci budu p r a v i га e 1 i 
puslu v г e ш e u u.

— Biákupov verni pee, Svaki se bude 
ejetil na onoga ómega maloga peseka, koj je

navek pri etrani b Sknpove bil kad mn - 
je gazda Sétál, Kak nut jc gazda fp- 
biáknp) vumtl tuÄen jo ot -o iioda ; ; 
vrtu, gde vu sobi da »i »vujega 
gospodura najie, all < ar ^  v:V:
nije njega voC b lo. N r j. :

; po kojeiu su mu g p
odiieeli - poóma po m . • ' .. :
jer je pro I veliki V o; ;• : ; - v ” .

— Kakva buds n  . r .
popnm gazdi, -'I* um  
ja a zoaju sudit; >> 
pCelari *.o veliju: ико uC io 1 
zamsi.ju vu jeseui, o n d a r e u  if.,-
iekaii. D oko let uisu si •
da bi 8' pCcle vu tewmi tan гаич-ша!» *v. t 
koäe, как leto^, »ak b SCat oJrfu timu 
mo iiuaii.

—  Nesre^a na proscanju.
vu Garadiii proflöeuje hi j . , uijet ■; 
napit kiteiS fest dinio iimi -i щ е  vi Vi» 
many. N h k<>ii je jedu;» staifc m j -. i j ; . 
dete, 8 let staro sedelo. К o*i j kuc.é 
joá osem ljudi gore vzel. K a. ki.Ci* к 
manjskomu inliuu dotira uij • siuä.il ua opo- 
miuuuje nega jednako vu Ileniad j« zalpal 
konje. Na siedi vu glubokoj i bistro?ekuC>j 
vodi su se kola prevrgla i samo s veiikoiu 
nevoljum su ee osem od smrti oslobodilt, a 
drugi pak: dvte, kuéiá i stara majka su ss 
vtopili s koujauii skupa.

— Tajne jeduoga zavezanoga glaZa.
Na fcelezu'ci vu jednoj koCiji su sknp pnto 
val : jedna mamica я dvema, lepimi kCerumi, 
dva mladi gosponi i jeden mräterski fiovek 
koj je vu jeduoin kutu dremal tiskuC vu áaki 
jednoga zavezanoga glaza. Mlada gospoda su 
zabavljale svoje gospodidne, najeuput opaziju 
da njiiu jedua bleda как stena postane a vu 
drugoj minuti opet, как ogenj vmCa i Crlena.
Ta go poda odmah obloke otvotiju, ali sve 
ui ta ne hasni. Vezda su к slaolji doáli 
Ges po diöne, как i njihova majk se a \o 
zgubiju, neetale su. Med ovc."i ba.... je 
i on mui vu kutu predremai, *ogipa 1
i zakriCi. „Jaj gde su i oje ? 4raj
njim je, ni jedue i.eima. r  oils To 
su зато mladi ljudi po.-V < 'da su
poCeli razmeti kaj se . „■ -> ogo-
dilo. Taj isti mu/. j l. ai ,e vu
vu: ;§u pijavke kip .. rv«  >u se
o»lebodile z reäta, j, r je t-- .,m > .?» i  g !aZa 
doli opalo, tak su morale o:i gospw s krxom 
platiti ono putovanje Na skrro se ienske 
nazad vratiju i zakleju se, da uigdar veC 
uebudu putovale s takvim Clcvekom, koj 
jeiuoga zavezanoga gla2a ima vu ruki.

— Na mesto divje svinje Cloveka ätrelili. 
Poleg Sekely-Udvarhelja vu jeduoj áumi su 
lov dt2ali na divju evinju. Ali na iovi na 
mesto divje svinje su Paika Stcfana pogau- 
njaCa strelili. tak nesretno, da su ga najeuput 
vu Budinpeát vu bolnicu odptlali, da ga 
tarn izvraCiju.

— Iz slttébenoga lista Nj. c. kr
apóét. VeliCanstvo peleg pr. 1 .>ga visokoga 
m. kr. ministra к priliCkoinu uovomu kotar- ^  
skorau sadu, koj se 1. uovembra poCue, 
za ketarskoga sudea: Götz F< i oca mura- 
sombatskoga podsudea imeuuv u i takodjer 
tarn Simon Lajoáa kakti Cake ,'Cdoga podsud- 
ca premestiti odredil najuiilostivnije.

— Sladki ja m ed! To su misMi lopovi 
KoCiä B-lai. Kollancs Juraj iz Gardin<»vca 
i Horvat LukäC iz DomaSinec. Ovi tri su 
1. cktobra v noCi vu TuréCőőu vu Cmelnjaku 
Deutsch Salamona Cetiri zmeasm pune k<4e 
vkrali. Alt se je zcznalo. Kollarics Jurnja 
i Hvrvat LukaCa su iandari prijeli, K* Cii 
Bal&2 pak je vuäel, ali se je ват pcflci" 
pojavil pred sudeom, a vezda svl tri dok-e 
ptice vu reätu sediju i misliju ua sladkost 
meda i na 2uhkost reita.

—  G. Glad Ferenc «edelskj uavuCI- 
telj, koga poSt. Citateiji iz njegvib íéoih 
vu „Medjimurju* pisnnih átivah dobro pozneju 
je 9*ga o. m. vu Kottoribi zebrán za navu- 
Citelja i orguljara,



PrireC ja.

A.
Ako medred ima ineda, ima ga i kam

doü.
Ako ti i rec'e tko: lonec! aamo naj ti 

ga то glaru oohiti.
Ako и  prvlfi nezgodi, morti se drogod

stall
B.

Bolje je malo, pák dobro, как zlo, pák 
▼nogo,

Bolje je deaet kririh odvezati, как jad- 
noga praridnoga obsuditi.

Bolje je popitati, как íaleti.
Bolje je redi: Na I nego : Bog ti aaj 

pomore.
Bedaki niti k.naju govoriti, niti mufiati. 
Bolje je tebi, kad su ti ljudi jalni, nego 

kada te milnjn.
Bolje je ato nadeljiti, nego jednoga 

proaiti,
BoljM je odprt neprijatejj, neg zkazljivi 

pri jatelj.
Brad» kaié jarca,ae pako mudroznanca se mora.

C.

Сева ni, to niti cesar nepotrebuje.
Cez jedno rnbo outer, ('ex drngo van. 
Сева ga né na goiéenju, néga niti po 

goádeoju.
C»ji ae krnb jé, njegora i pésem spévat

D.
De bi mladenec znal, starec mogel, 

lenjak botol, nikaj dobra nebi bilo zapolceno.
Da ai aaael, kad ai sedlal, bil bi dobro 

doiel. —
Deca povédaju kaj t'iniju, starci, kaj sn 

fdinili, bedaki, kaj bi vőiniti morali, srdeni 
kaj bi véiniti radi, apametni, kaj je diniti.


	41

