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Néhány szó a muraközi néphez.
(Folytatás és vége.)

J va hogyan gondoskodnak a szülők e
nyom asztó körülm ények közepeit gyerm e
kük egészsége iránti biztosítás körül ?
Nem segíthetünk bajun kon, földmi ve
lésből élünk, nem lehet máskép s igy
mentegetődznek tovább
D e nem ú g y van az kedveseim !
H o gy an van az, h ogy m alaczainkat,
borjúinkat, sőt ludainkat sem hagyjuk m a
gukra és h ogy ezeket nem csak a jó Isten
gondviselésére bízzuk, hanem fogadunk
m elléjük pásztort, ki azokat a megeshető
bajoktól m egóvja ? V a g y tán nagyobb ér
téke van barm unknak m iut saját szivünk
ről fakadt kincsünknek ? A barom őrizetére
pénzt is, egyebet is áldozunk; van baromőri
zőnk és gyerm ekőrizőnk, felügyelőnk nincs!
M it teendők vagyunk tehát ?
Hem m ik. m ást, m int az előrehaladott
szomszéd nemzetek példáját követve, fo
gadjunk oly em bereket, kiknek kötelessé
gökké tehetjük azt, h o gy apró gyermekeink
testi fejlődésére s szellemi haladására fe l
ügyeljenek.
É s hogyan ?
N agyon egyszerűen — alapítsunk kis
dedóvodákat 1
É s csak a tehetség szerin t; fogadjunk
fel egy nőt, ki csekély javadalm ai mellett

AJ u l i m "

lírtiiji

(Novellette.)

»Eltűnt már a csodák kora!» — mondják
nevelve a modern hitetlenek a babonás gondolko
zAsuaknak. Oly mondás ez, mely amint vesszők,
lehet igaz is, nem is. Jóllehet magam is haladni
óhajtok a korral, mégis a va'óság, a tény előtt
meg kellett hajolnom ; el kellett ismernem, hogy
vannak és léteznek csodák még ma is. Ám tes
sék meghallgatni ez egyszerű esetet és Ítéljen
kiki, vájjon úgy van-e?
Tizenöt évi szoros, még gyermekkori barát
ság tiszta láncsa fűz engem Halász Endréhez,
ki a szó nemes értelmében jó fiú volt.
Elég alkalmam volt öt ez idő alatt jól meg
ismerni, mert egy szálláson laktunk mindig. Is
tenem I — ha visszagondolok azon 13 boldog
évre, melyeket az ifjúság könnyelmű gondtalan
ságával töltöttünk el, együtt vigadva, aggódva,
búsulva minden érzelmet megosztva, még a túrós
csusza iránti nagy hajlandóságot is ; ha most
minderre visszagondolok: úgy érzem, mintha olyszerü vágy (ogná el lelkemet, hogy „be jó volna
elölről kezdeni !“ Pedig 27 éves vagyok már és
ugyanannyi az ón kedves Bandi barátom is.
l)e jól emlékszem, hogy ón azt akarom
most bebizonyítani, hogy még ma is történik hi
heteden csoda. Nos, akkor nemcsak jó oldaláról
kell bemutatnom barátomat, hanem, egyszersmind
jellemhüeég kedvéért, azt is el kell mondanom,

gyerm ekeinket reggeltől estéiig hasznos já
tékokkal foglalkoztatva, megőrizze a ba
jóktól akkor, midőn mi mezei m unkánk
idejében odahaza nem lehetünk.
A m agas minisztérium elrendelte már
a k sdedovodák országszerte leendő létesí
tését, Csáktornyán nem rég tartatott az
ez ügyben! nyilvános gyűlés és nem so
kára a vidéken is gyülésezni fognak ez
iránt, hol m ajd kiki részletes utasítást
nyerhet eme szent czél elérésének módo
zataihoz.
Bízunk benne, hogy a muraközi nép
nem fog a szent czélu intézmény elé aka
dályo k at gördíteni Senki se m ond,a, hogy
ez sok pénzbe kerül l Csekély összeg jut
egyes gazdára ; és am a öröm, m elylyel a
szülők rövid idő alatt a kisdedovodáu ta
pasztáit nyerességeken elárasztva lesznek
elfelejteti velük majdan e csekély kis ál
dozatot.
Midőn majd a szülők egyszer arról győ
ződnek m eg h ogy — m ig ők kinn a me
zőn foglalkoznak, — addig gyerm ekeik biz
tos helyen, jó őrizet alatt vígan tölt k ide
jűket, é v ágy gyal emésztik egészséges elede
löket, akkor eloszlik majd a költségek iránti
aggodalom is !
És eme gyerm ekek a kisdedóvodában nem
fogm k csak enni, inni s játszani, de — ami
fő — szokni fognak a m unkához. K ukoriczát u gyan nem fognak kapálni az igaz, de

részesülni fognak oly játékokban, m elyek
már m agukban foglalják a m unka iránti
hajlam fejlesztését.
Íg y aztán szám talan szerencsétlenség el
leszen kerülve; a gyerm ekek igy már kis k o 
rukban megszokva a munka és szorgalom
útját, mind e m ellett testileg is, lelkileg is
biztosabb fej’Ődésnek örvendhetnek. N éh án y
év m úlva megszűnnek igv az utczai csavar
gók s kisdedeink neveltetési ügye más, sok
kal jobb garancziát n yú jtó fokon fog állni.
A mai politikus világban csak is a jól
szaporodó s mindenben haladó nép állhatja
ki a 19 ik század versenyfutását.
Fel tehát Muraköz népe ! Ha eddig
kiálltad a sort, ba véredet is ontani tudtad
drága m agyar hazádért, ú gy hát most se
maradj bátra, hanem mond : A jövő n em 
zedékem javáért, biztosításáért mindent á l
dozok !
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— & fe ls é g e a király születésnapja
alkalmából e bó 18-án a Csáktornyái szentFerencziek templomában, úgy szintén az
izr. imaházban ünnepi isteni tisztelet tarta
tott, am e’ yeken résztvettek a helyben szé
kelő állam i, megyei és városi h atóságok,
hivatalok és intézetek tisztviselői és szám o
sán a polgárság köréből.

hogy ő bizony hibákkal is rendelkezett, melyek
11a mindez nem volna még elég Halász ur
közt legnagyobb az ö pestimista felfogása. Hát személyiségéről, akkor még hozzá tehetek egy
bizony hiba az, oly szerencsétlen hiba, melylyel igen jellemző és érdekes dolgot. — Ha szokása
akarat anul is sokszor megsértett bennünket, ba is volt a roszat meglátni a |ó helyeit, mégis jó
rátait is. Aztán arcza sem volt szép, ami azonban szívű, sőt előzékeny ember volt ö, bizonyos ha
férfiaknál mellőzhető — és termete pótolta arcza tárig philantrop. Csupán egy osztálya volt az
fogyatkozásait. — Hanem annál nagyobb kritikus emberi nemnek, mely iránt kiapadhatatlan ellen
volt a női szépségeknél Minden fiatal ember ha szenveit érzett, melytől félt irtózott, futott. Ez
mar lelkesül 23 éves korában, alig beszél egyéb osztálynak, mely elég szerencsétlen volt ez érzel
ről, mint a demimonde kiválóbb alakjairól. A mi met Halász urban felkelteni, tagjai valának : — a
kis körünkben, mely 6 tagot számlál', tehát ezen gouvernante-ok. — En Istenem, de miért is szü
kérdés volt napirenden.
lettek ök oly balcsillag/at alatt ? Tartozom vele
— Mit mondtoa a Liptayra ? — gyönyörű az igazságnak és én bevallom, hogy tréfái, élczei,
ötletei e téren oly szellemdúsak s csípősek valá
feleséget kapott. Micsoda termet!
— Az ám é3 minő szép szemei vannak, nak, hogy lehetetlen volt nem nevetnünk.
szerencsés kópé az a Liptay !
— Hej, Bandi, vigyázz, nehogy valamely
— Haja meghaladja az egy méter hosszt ; gouvernanteod csábhálójáha jutva, mondj búcsút
a nőtlenségnek !
régen láttam ilyen szép, tömött, fekete hajat.
— Barátom, — viszonzá ő, — az olyan
— Piros ajkai oly élvdúsaknak látsza
nak 1... — Tovább nem fékezhette ellenmondási csoda volna, mint mikor Mózes botjával meg
viszketegét a mi pessimista barátunk :
ütött egy kősziklát és víz folyt belőle bőven !
— Valóban, ajkai pirosak, sőt elég nagyok,
Így végeztük be rendesen s áttértünk más,
prózaibb tárgyakra. De papné legyek, ha mertem
hogy elfödjék fogait.
valaha is gondolni, hogy igazat mondtam I
— Melyek mindenesetre szép fehérek.
— De nagyok 1
— Ugyan, Bandi!
— üzemei szépek, de közellátók !
Félév múlva elhagytam barátaimat, hogy
egy vidéki állomást foglaljak el, mely sokkal
— Ah I
— Sőt, ba oly annyira megcsodáltátok, bi ^előnyösebb volt, minf p...i alkalmazásom.
zonyos bic/.egést is vehettetek észre, bár ő maga
Megígértem barátaimnak, hogy mihelyt sze
rét tehetem, meglátogatom őket. Minden törekvé
titkolni igyekszik is.
— Te borzasztó vagy, több : szörnyeteg.
sem mellett is csak 7 hónap múlva sikerült ez.
— Bocsáss meg, én jobban értesültem, meg- Elmentem régi lakásomra, mert ott lakott Halász
ia ; de legnagyobb meglepetésemre az ö lakásán
ba'adta a 25 évet.
Igazán kiállhatatlan vagy, ma é* minden* Csághy barátomat találtam. Az öröm éa megle
petés nyilatkozásai után azonnal Halász után
kor, elrontasz minden illusiót t
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1l 0összes vagyonomat, ki 10 évtel ezelőtt a pap, kinek a papné*. Akkor tehát, mi
megszöktette tőle n nőmet.
dőn e kérdést fölvetjük, azzal kívánunk
— A kottorii városi róm kath. elemi telelni, hogy néhány ál'andósitolt hagyma
népiskola első értesítőjét az 1887 88 tan válfajnak a leírását adjuk.
évről Steinauer József vezér-tanitó tette
így első sorban meg kell említenünk
közzé magyar és horvát nyelven Méltán
illeti meg az elismerés a derék várost, is a madeira hagymát Spanyolország enyhe
kolas/ékét és tantestületét, hogy ily módon égaljának gyermeke ez azonban nálunk
is jelét adta haladásának. Eddig Csáktor sem vesztett sokat jeles tulajdonaiból. Ha
nyán kívül Perlak, Stridó és hegyvidéke nedvességben szükséget nem szenved, úgy
adott ki rendesen értesítőt ; haladást consta- meg’epő nagyra nő, igen jó porhauyó és
tálhalunk, hogy értesítő dolgában Kottorit I nincs oly erős csípőssége, mely egyik
is ezek sorában láthatjuk. A kotlord érte másikat jelegzi. Meg van azonban az ő hi
sit.ő közli az iskolai hatóság névsorát, ada !bája is s ez az, hogy nem állandó s a leg
tokat a múlt tanévről, az 5 tagból álló jobb gondozás mellett is, gyors rothadásnak
tantestület névsorát, a tanulók előmenetelé indul.
Ennek ellentéte a sötét-vörös braunnek kimutatását, statisztikai kimutatást, a
faiskola állapotáról s^óló elenlést és érte schweigi válfaj is mely csipősség tekinteté
sitést az uj tanév megkezdéséről A tanulók ben úgyszólván egészen külön áll Megle
4 fiú és 4 leányosztáiyban taníttattak hetősen tartós h különösen páczokhoz vagy
Összes számuk 311 volt — Koltoriban marinirozáshoz igen alkalmai
pár évvel ezelőtt egy tanító tanitolt talán
Legnagyobb elterjedésnek örvend még
f>0— ö0 tanulót; most 5 tanító 300 gyer az úgynevezett ziltaui faj. S ha túlzott is
meket tanít. Örvendetes haladás; vajha azon állítás felőle, hogy egy-egy fej kilónyi
Muraköz többi népes városai is követnék a súlyra vergődik, mégis a gazdaasszonyok
szép példát!
már csak azért is sokra becsülik, mert
Icsekély gondozás mellett jól telel és sokáig
eláll.
Mint legkorábbi a „8ilver Queen" féle
J&slyik a legjobb hagyma? ízlés dolgá van tagadhatatlanul elismerve; mert már
ban nagyon bajos jó tanácsot adni mert j rövid tenyészidő alatt szép fehér hagy
hát a régi bevett szójárás szerint: „Kinek | mávskákat köt. Ez azonban nem annyira
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gazdasági, mint inkább magán kedvtöltési
termény.
Legújabban a „Magnum bonum*
hagyma hódit teret magának s meglehetős
elterjedésben részesül
ELBÉ.
FELELŐS SZERKESZTŐ
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Van szerencsém ezennel köztudomásra
hozni, hogy helyben, a Magyarics féle házban

divatáru-üzletet
nyitottam.
B é c s b ő l érkezvén épen vissza, be
vásárlásaimat a legelső üzlethelyiségekben
eszközöltem és raktáramat a legújabb di
vat u kész női-, leány- és gyermekkalapokkal
szereltem fel, úgy, hogy képes volnék bár
mely igényeket kielégítem.
Minden nemű javítás, ajitás és más
divatmíí munkák a legújabb divatlapok sze
rint pontosan és Ízlésesen teljesittetnek és
olcsón számíttatnak.
Csipkék és szalagok nagy válasz
tékban
Legmélyebb tisztelettel
741 1— 1
lin o e r K n tn lin .
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BROJ 35.
Pr ed p latn a aaaa Ja s

l ’r e d n l é k a p i s a r u a :
Glavni pijac, fraterska h iia , lévő
na kondignaciji. — S nrednikom
módi ja svaki dán govoriti med
11 i 12 vurom. — Sva poSiljke
tiCuée se aadráaja novinah, naj
•a poiiljaju na ima M a rg ita l
J o íe fa ürednika vn Úakovec.

N a celo l e t o ............................ i f r i
N a p o l I t t a ........................... 2 f i t
N a i e t v e r t I tta
, . • . 1 fri

Pojedini broji koítajn 10 kr.
Obsnane Be poleg pogodba i fal
radunaja.

láda telj atvo:
K n jiia ra Plschel Filip ova kam se
predplata i obznane poiiljajn.

na horvatskom í magiarskom jezlku izlazeéi druitveni znan9tTeni i póVuőljlvi üst za púk.
_______ __
Iriftri sv a k i tijeden Jedenkrat 1 to : vn svak u nedelju,
SluMenigtasnik „Medjtmurskogafodfiomag.íjuftja H>wvnükog& druitva „Cakoveitke ifarkasse", „Medjimurske sfarkasse*, „Dolnjo-Medjtmurskc iparhtus*
_
__________________
t ,, Vv. fpo:.a ojuitga druitva * „Gcnjo-Medjirnurskúga kultumoga druSti>au.

Mngjarski orsag.
Magjarski orsag pr.tefe se na jugo
iztofnoj strani Europe. Najsevernija mu je
óest gora Pólicza vu Arvavarrmgjiji, najjuániji kraj mu je pokrajina potoka Zrmanje
med Kuáacom i Palankom u negdaánjoj
regimenti liékoj; joö se medtimtoga daleko
na jug proteáe Dalmacija Najzapadne^i
kraj orsaga je obala kvarneskoga zaleva
polek Fiume a najiztoőnija toéka je jugoiztoőna spica Érd Íja.
Najzkrajnje toíke magjarskoga orsaga
vu vuíjem moislu su öve: Na ?apadu
je kraj pri Sinosdorfu vu Vasvarmegjiji, vu
Marmaroévarmegjiji prania iztoku na jugo
iztoéncm kraju piama jugu dolnji Dunav,
na najjuinijoj ípici Barnít a med Jucom i
Kvi íicom, prama severu pák najseverne-'a
toöka Arvavarmegjije Prostor Magjarorsaga
po tóm ima apuka s pripadajiu imi mu zemIjami isD alm ac jóm G08ő éetvornih miljah
Ovaj veliki komád zemlje akoprem nije
pravilne forme ipák je jeden i éitovat, tér
niti naá magjarski oraag nezasite ddeko
nuter vu susedne orsage, niti ovi vu Ovoga,
ar su mu med e s malom iznimkom naravake, tejest, oznaéuju ga ili pogorski lanci
ili pák potoki.
Kak god je forma mag rakoga orsaga
napravilna, bari tak raznovrstna je njegova
povríina. S edne strani nahadjamo jako

visoke i skoro vekoveónim snegom pokrite
gore, 8 druge strane pák postrane nizinrr i
ravnlce, kője su koma j pár stotin stop ah
nad povrSinom morskom uzdignjene Gore
obkru uju orsaga s jednim polukrugom kak
a tvrdom stenom ko;a ima vu jugoiztoinom
kutu orsaga jednu losu (vrata) i na koj se
tu i tam kak mo'ne tvrdiave, visoki vrhi
uzdiíu. Öve abranbene stene severnu seve
rozapadnu i iztoőnu óest őini karpatsko pogorje, kője se vu deset éoporih proteie vu
til) pokrajinah orsaga i na kojih su doista
najviáji vrhunci, nu na jug i zupád stojeée
jo í strane lepő se spufióaju (sniiuju) na susedne ravnine. Zadnje su grane pogorja iz
susednih zeml|»h k nam dolaz ée Alpe pák
one, kője orsaga s juga i jugozapada okruáuju, Od ovih gole i kamenite stene jako
se razlikuju od Bakonya, Koj se pr te.’e ti
j»m do Dunává a na svojih okruglih inlili
rodi bujnimi rastlinami i osobito lepimi
áumami.
Po orsagu iznutra reztepene visine su
sami peskoviti, gde gde priliCno visoki bregi
Orsaga ovak obkruáeuoga moremo smatrati
kak jednu ogromnu kotlinu, koju ua levoj
obali Dunává got o Cserhát, na desnoj obali
Vértesi i bakonjske gore na dva komada
seCeju. Iztofni falat je velika m agjtrska
t j Alföld; zapadni menő' falat pák se vu
lepih nizinah sa susednimi ravnicami «jedtnjuje.

Karpatsko pogorje je nei*tuáivi zviranjek potokov orsaga, nu od zapada dohadjaju k nam potoki i iz susednih orsagov,
koji zapadne mejaike gore na vide mestih
pretrgaju. Svi potoki orsaga teóeju prama
jugu i iztoku a isio tak se spuáéaju s nizine, po kojih ovi teéeju. íz tóga jasno se
vidi, da se celi orsag nagiblje prama jugo
iztoku, baá prama protivno nagibajuői ne
Erdelj. Sve potoka nosi sobom van Dm av
iz orsaga Samo dva potoki imaju protivni
pravac, to je Poprad i Dunajec, koji izviru
na severnoj strani Karpatov, sami teéeju
van iz orsaga prama severu.
Polek potokov obiluje Magjarski orsag
i stojeőimi vodami. Izvan neiiderskoga
fFertő) i balatonskoga jezera proteiu se
osobito v alföldu nebrojene bare, moévare
i bereki, koji buduC nisu pregliboki, plode
bujnimi rastlinami. naprotivno pák, mlake
1 pe i óiste baro nalazeée se na visinah
karpatskih, obiluju s na|t őneáimi ribami.
Pokihdob je povröina orsaga nejednaka i premenjliva,, to mora i tlo (fundus)
biti premenjlivi Tlo dveh ravnicab je bogato rodeéa mastna zemlja, gde—gde i
peakovita. Velika nizina (alföld) je nrgdezbok luteéeg peska i neplodna
Med Dunavom i Tisom ima velikih
peskovitih pu?cinah Po gorskih predelih
poprek je tlo t udernato; tam ako se őlovek
pred napajuöem psetom k zemlji a rukom

Vám, koji to őitate, se morebiti tosmeá- njim sta l: „ZnaS li otecuaá moliti*? Zaöudi
prigne, taki ov pobegne znaju'i, da se za
kamenom prigiblje. Usuprot pák na ravni uo vidi, kaj sem sad rekel, da se je preflel se svedok na to pitan'e i odgovori, da ne
cah ima takowh pokiajinah, gde na daleko na grobje z inrtvem za gorice pogadjat, ali s&mo ,,otec nas(i, nego i sve ostale molitve
zna dobro moliti. Nato mu kralj rede : Nu
i na fliroko nemore* naj'i najmenáega ka- ali dujte ov növi naőin pogadjanja.
Kad su na grobje zlopatami obsarbljeui dobro 1 kad zn&fi, tak moli pomalo i razgomenöeka.
Erdelj je zbok svojega viaokoga polo doáli, rede őastnik ovoj dvojici, da uaj grob vetno celoga otecnaáa. On poőme moliti i
2aja vnogo mrzleSi, nu Magiaraki oraag je pokojnoga gradjana odkopaju i raku odpru, vu svega je zmolil. Nato mu kralj reöe : nu
oaobito na avojih dveh nizinah vnogo top- kojem je veö smrdlivo trup'o gradjana le2a- dobro si zmolil, moli sad veru bo2ju. Svedok
leái, nego bi mi to iz njihovog zemljop:anog lo.Grob bude odkopau i raka odprta a Castuik i veru bo2ju izraoli Kralj ga na to odpusti
poloiaja suditi mogli. Zrok je tomu peako spusti se dole k mrtvecu i punu moáuju s sad moréd od>ti ! On kudne kralju ruku, lepő
vitom tlu pák i to, da te nizine jako nizko cekini mu vu iuku postavi, zatim se obrne se nakloni i otide.
Za njim morál je drugi svedok pred
le£e tér zbok tóga jako au obranjene od p oti ovem dvem svedokom, tér njira redel
severnib vetrov a karpatakim pogorjem, ,,Moja gospoda I sad sarai vidite, da sam ja kralja, koj je do tóga éasa na strani stal i
kője gore avu toplinu aun anu odbijaju dől peneze za vinograd ovorau dlovekn vu ruku gledal, kak ge kralj s pmdim svedokom spona ravnicu, gde ju zadr2avaju i ovak je ta dal i da on iste prez svakoga protivljena je mina, ali éul uije niti reöi, ar je morál dosta
prije), vi anda na svakéin sudu budete mogli daleko od njih na strani stati. Ovoga je kralj
ravnica kak jedna cvetna dolina
íz tóga 8e more auditi,zakai V; auaednib p raviőno valuvati i svedoCiti, dapaőe i priseéi, srdíto pogledal i o§tro rekel: Tvoj pajdad
zeml ah grozdje dozreli, alt je kiaelo dodim da je raeni táj p u r g a r svoj vino je meni sada svu istinu povedal i tak ju je
vu zapadnom kraju naöega oraaga raate grad prodal, a ja da sam mu ga do krajcár* prez svakoga zatezanja govoril, kak da bi
po célom avetu glaaovito vino pod imenom In vlastite tuke izplatil. Na to su mu se ave- otec uafi molil, daj sada i ti govori istinu,
,ruati i áopronski deaert*. Preko medje doki svojira poőtenjem (kője nisu iraah) za* ako ti je ivót drag, jer ako nebud istiuu
dinje s»mo pod 8teklom dozreli ju, vu vetovali, da buiu poleg njegove volje sve govoril, tak znaj, da jót dauas ti pojde glaPoiunu pák vidimo na pijacu cele brege svedo ili. Óastnik sala moSnju s p nézi tomu va z ramena. Svedok na öve reii kralja presmrtvomu iz rok natrag vzeme i u 2ep dene traáen, pred njega na kolena opadue, i od
domaíih dinjab.
oui pák zapru raku jamu zaruge i grob prvo- podetka do krBja vse je valuval i povedal,
(Dalje sledi)
ibituo naravnaju. Po véinjenom poslu povrcu kak je nje obodva kraljevski öastnik po no6i
se svi skup domov aldomaga pit, a éastnik na grobje odpeljal. kak su grob odkopali, kak
je od veselja skakal, kak da bi to stvar B >g kak su greb odkopali, kak je mrtvecu mofizua kak mudro bil zpeljal.
nju s cekini vu íuku metnul a potlam na
Drugi dán postavi se táj őastnik i end- trag u iep spravil, i ostala, koja su vdinjena
Stralioviti sud.
noviti kupec u posed vinograda, a udovi, na bila. Ovak je sve na svetlo doálo.
Kaj mislite sad, kaj je vöinjeno z tem
Vu jednom manjem varaiincj Francezke koju je spadal, da porutíiti, da oua znjiin veó
iivel je pred mnogo let, jeden dosta bogati, nikaj néma jer ga je on od njezinoga mu2a őastmkom, koj je öve dva krive svedoke za
pénzzé kupil, i s kojerai je ovo zlobu zp’el ?
gradjan, koj izvau nekoliko ralib dobre i ured- kupil.
no obradji?aoe zemlje, imtl je, takajáe jeden |
Sad je do to2be i do pravde. Sudec po- Zagr nela je zvrbu njega pravica kraljevska i
lepi vinograd, vu kojem je osebujno dobro zove k sebi dastuika tér rau priobdi, da ga 8traően zvrhu njega sud je puknul, najmre :
vino ríslo. Öve gorice Éeljel je od njega, udova pokojnoga gradjana túli radi silovitog
Pokebdob ov öastnik iz pohlepnosti za
oekoj visokoga plemstva kraljevski éastnik, i nepravednog posvojenjanjezinih goric. Castnik tudjem imetkom, vu vkanjlivost i krivice se
kupiti, ar su oru se vrlo dopale, oekaj radi í se brani s tem, da je on te gorice od nje je spusti 1y tér grob pokojnoga gradjaua
tóga kaj au bile na lepem meatu, a jód viőe zinoga poKojnoga rauia kupil i njemu iste razroval,raku odprl i poCivajuőe truplo z pékradi tóga, jer su b le radi dobroga vina, kője | pred dvemi svedoki podpuno izplatil. Svedoki lenskum prevzetnostjum razdra2il i znemiril,
je o njib r&alo, na glasu.
dojdu i pred sudom valuju, da su oni po'ag zato joj denes uaj se 2iv vu zemlju zakopa.
Ovaj plemenitafi i éastnik je tomu gra- biii gde se je táj gospon s pokojoem purgaI tako ja joá on dán vöinjeno, niti se
djanu vige krat znal uaprvo (ionesti, da mu rom za gorice pogodil i njemu iste vu vlas- je tu gledalo na njegovu plemenfiöinu, niti na
vinograd proda, te mu je veó i za ojega viie tite ruke izplatil. Njim se na redi nije ve- gospodsku visoku rodbinu, niti na Cast, koju
novac ponudjal, nego je i sam viocgrad bil rovalo, ali su oni nato prisegli. Siroraagka je obnasal, nego bez svaké miloáée, bil je
vredeu, zvan tóga mu je i obeCaval do smrti j udova se pravda, pregovarja, krifii, pla<e i 2iv vu zemlju zakopiu, odkud, kajti je tudja
njegov prijatelj ostati i kakti plémeuitaá, a véli, svedoöanstvo oviit svedokov nevalia, nji- zemlju, najrae ludji vinograd kriviöno hotel
k tomu i visoki kraljevski castuik, vu vsem hova prisega je kriva, da su oni od tóga prisvojiti, zadobil je zemlju pr&viőuu, koja
mu oa ruku iti, ako mu ovu lelju izpuni i gospona podinideni i da zato ltllivo svedoée, mu je i őrnu njegovu dulu van zgnjela.
vinograd proda.
Njegovi pako dva krivi svedoki, doáli
da oua za nikakove peneze nezna, kője bi
Purgar vendar, kajti je stam vinogradom toboi táj gospon za guice bil dal i da njen' su pred redoviti sud, koj njim je opet zai sam veliko veselie imel, uikako se uije dal j műi niti na pameti nije imái i kada komu radi krivog svedoéanstva i krive prisege, po
vputiti i nagovorit', da bi mu ga prodal, vec táj vinograd pod^ti, nego da je dodu-e táj leg oudHánjih paragraíov zaslu2enu tamnicn
se je 8 tem uvek spnéaval, da je njemu i gospon njez nornu pokojnomu muzu vifiekrat dosudil.
njegovoj obitelji potrebno.
Udova bila je natrag postavljenja vu
za te gorice govo il, ali njezin műi od nikaOv gospoo. kad bi videi, da mu purgar prodaje niti Cuti dal uije i jer ih je za pe vlastmőtvo svog vinograda, kojega je posle
na tolike njegve proánje, avoj vinograd od‘ j neze ne mogel dobiti, a tóga je sad hoőe ovog straánog pripeőenja, vu mini do smrti
pustiti nede, vrlo ga je lamrzil i na njega silóra i prevarom posvojiti. Ali ave je bilo u2ivala.
jal vzel, vrlo bi mu se bil rád fantil, da je b&dava, svedoki bu piisegii, a udova je pravdu
Emanuel Kolay.
samo ikako inogd, ali gradjan je bil uvek skup a vinogradom zgubila.
uredan i nikada hifit kriv, te tako táj óastmk
Sad se je vdovica odputila do samoga <
nije mu mogel uiH na&koditi.
kralja i ujerau svoju nevolju u audi^nciji tu*
Pripetilo se je na jedeu krat, da je táj 2i)a. Kralj je svojera dvem tolnaCkom níloVeáanje.
gradjan zbete2al i vumrl. Sad je voda na iil, da tu stvar iztra2e. Medtemloga i na
Nezdavnja je imái Kozarek posla vu
melin tóga gospona doteklaf tér prilika se tora sudu je óastnik obiadat a udova opet svojoj struki i evő pák novo delo za njega 1
odprla, da bu mogel ieljeni vinograd ai pri- pravdu zgubda. Udova, kad bi videla, da je
Vu Mitroviczi ima obesiti Láng Imbrn bésvojiti. Kak je anda za smrt putgara dódul, i na kraljevskom sudu zgubili, odputi se joá reáa jedne dovice.
prva skrb mu je bila, da dva 6>veka najle, jedenkrat k kralju, hiti se pred njim na koVu tóga béresa zapledala se je ujegokoji bi boteli krivo svedoőiti i ako bi potrebno lena i raoli ga za p mód, ar da su to podva gazlarica Grossmauu Magda gruotaiica
bilo, i krivo prisedi. — Za dobru pladu m deni i krivi svedoki i aamo to je zrok, da
tér s njim vu vuíeáem zavezu 2ivela. Da ju
brzo je naáel takove dva bezbo2ne gradjane, oua svaki krat pravdu zgubi.
Kralj tuibu vdovice po drugiput pos- pák uikaj nebude vu tóm paóilo, dala je
koji su za volju t<ga visokog ö.»atn» ka, a jog
svojega supruga po gore spomenutom béreáu
v£e za volju uovac, kője im Je nudjal, na lubnuvái, tiflil ju je i obedal joj svu praskouőati. Ali stvar sa jo sezuala i bere* Láng
b^egov bogomrzki i bezobrazan predlog pria- vcu izkazati.
ima biti obefieu a dobra njegova gazdarica i
tali. Z ovemi niötarijami se je on ,edne noci
r»ki anda drugi dau, dal je vu svoj Ijubovca dobila je pináját let reéta. Baö
dogovarjal, i kada bi nj m svoj celi plán bil kraljevski dvor te dva svedoke dozvati, zmed
einu odgovorna i primerena plaö* I
povedal, odnel je z njrai skupa na grobje, kojeh je jeden morál dojti p.ed kralja, a
Potres.
gie je pokoj ii g adjan po/Vval, da se v e je- drugi od njega tak daleko atati, da ga je vi
Vu Alcsuthu bil je 17, o. m. ob 4 vuri
denkrat, aak je rekel, iijiin i.\ táj vinograd deti mogel, a ne Cut«, kaj jogivoril.
po poldau mali potres, koj je samo pár hipov
pogodi i naiavna.
Pita anda kralj prvoga, koj je pred trajal i nije nikakvoga kvara nigde napiavil.
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KAJ JE NOVOGA?

