
V. évfolyam Csáktornya, 1S8S október 7-én 41 szdm.
B zsrk esztö ség l Iroda

Ffitér SíU -P*rwnc*iek háza, ems- 
|«t, balra- — Sserkewtövel érte* 
kaanl lábuk mindennap 11 éa 12 
éra kösött. — A lap szellemi 
részére ronaékoz1 minden közie
mén/ H a rg ita i J ó z se f  szer- 

k a ssil  őszére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l;
Pischsl FSlöp könyr keres kedése 
Ide k&ldendök az előfizetési dijak 

n/ilttureW és hirdetések. 
Ilirdrtéetk jutó yotan eadmittatnak

BACTAR ti B O R TÍT  N YE LÍE N  S Ü G JE IE N Í T ÍR SA D A Lffl, ISMFREHERJESZTÖ is S Z ÍP IR Ö M U II  HETILAP.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
JT^SÍuraldki tteett önvetj/ /yzfi szöirtkt zet", a „ Csáktornya* lakat éknénatár*, a r Muraközt Uiíarékpénztái “ at 
nAlei-Muráké} ti-Takarékpénztár* ét ,  Únse§élyeő-szövstktxetu n i ífuraköx-htgyndékt közművelődést mÖnképxő 

kör* hivatalos közlönye.

E lőfizetési Arak:
Egész évre . . . .  4 fri
Fél évre . • • . S fri 
Negyed évre . . . 1 fri

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberyer A. V. és 
F.ckstein B. hird írod. Béca n: 
Schalek H., Dukes M , Oppe’T 
Daube G. L. és társánál és H< 

Brünbeu: Stern ki.

Nyílt tér petitsora 10 kr.

<A „ félistenek“ ünnepén.
Nagy néptömeg hullámzik mindent!'t, 

h a kipirult arczokon fá dalmas kin vonul 
át. Mosolyognak az ajkak, mintha könyehb 
volna feledni a 40 évvel ezelőtt lejátszódott 
rettenetes diám ét, könnyek törnek a sze
mekből melyek ködfátyolként akarják el- 
tak mi a tizenhárom magyar apostol vérző 
sebeit . . .

A függöny fel van huzva ; a lég nyo
masztó, mintha Albion terüle én járnának ; 
a láthatáron Arad képe merül fel az éjsza 
kából, s körülötte sötét véres árnyak vo 
nulnak el . . Istenem ! ők azok ! Nézzé 
tek csak ! Véres ruhájukon fekete lett az 
aranyzs nór ; a kávészinü atilla foszlányok
ban lóg le testükről és halálsáppadt ar 
czuk ? Ob ! azon m<*t is ott ül az a ha 
tározotteág, melylyel 40 év előtt a Ká’vá 
rián szemébe néztek a halálnak . . .

Zúgnak a harangok tompán, bánato
san. A tolongó tömeg a templomba siet 
„a fekete misére".

13 halotti koponya szeműi ege bámul 
a semmiségbe, körülötte ezer gyertyaláng 
lobog. A kettétört kard rozsdás lett a 13 
szellem lehelletétől, s az aranysávos piros 
csákó halvány lett.

„Requiem aeternam dona eis I) >mi 
ne!“ -  Szivéhez kap a magyar, mert az 
hevesen dobog ; minden arczon tajdalom 
borzong minden szemben az áldás és ima 
könnyei csillognak, minden ajak csendes 
imát rebeg a „félistei ek“ lelki üdvéért

Térdelve c<uszok a ravatalhoz, fonó 
könnyeimmel mosom le a törött kardról 
a rozsdafolytokat. hazafiui c-ókot nyomok 
a rongyfoszlányokr.i Megérdemlik ők, mert 
hazájukat még a halálban is szerették.

Magyarok nagy Istene, adj a drága 
hamvaknak örök nyugalmat Ámen !

HORVÁTH GYULA

Eidély részi fagyai Kú. művelődési Egyesület

I M I k i ;  L O H O L Ó .

— Fölhívás M agyarország leányaihoz. —

A múlt évben Budapesten tartott köz 
művelődési congre<sus kimondta lingy az 
egyesületek Ugfőképen a magyar .iők ál 
dozatkészségét iparkodjanak megnyerni.

Egyesületünk hálásan ismerve el az 
ez oldalról is kezdet óta osztatlanul tapasz 
talt támogatást — hiszen gyűjtőink tag 
jaink, áldozóink arany-könyvében együtt 
található minden vidék legelőkelőbb höl
gyeinek névsora — nem tartotta szüksé 
gesnek e pillanatig külön felhívás in
tézését.

Most azonban egy kérésünk van 1 
melynek meghallgatásáért, az ügy elképies 
volta miatt, Magyarország m nden igaz 
leányához esedezünk.

Igazgató választmány unk a szivekben 
s a köztudatban önként jelentkező s tehát 
itt föl nem sorolandó indokok alapján, 
szükségesnek mondta ki a magyar Erdély 
megtartása végett alakult Kinké számára 
egy lobogónak elkészíttetését.

E nemzeti trikolor, a magyar faj ős* 
eredeti jellemvonásának, a nőiség Tubusá
nak symbolumát, az istenanya képéi fogja 
magán hordani, jelezvén- hogy Magyaror
szág védasszonya : a nő, ki az erkölcs s 
igy a nemzft

Ezt a lobogót. Magyarország asszonyai 
nak kell összeaaduiok.

Erre kérünk bármi csekély legkisebb 
adományt is

Legyen e szent ügyünk magasztos 
sógához méitó tündöklő lobogóban minden 
magyar nőt >1 ogy s/allag, egy szögecske

Öröklődjék le századokra e ragyogó 
jelvény, s föntartva napjaink küzdelmeinek 
emlékezetét, hirdesse s igazolja hitünket 
hogy végül is e lobogó alatti békés kilz 
delmeink fogják befejezni azt a munkát, 
melyért ősidőktől oly sokszor lobogtatánk 
csatavértől pirosló zászlót hadainkon

A legkisebb adományt is ennek a 
czélnak és ennek a munkának jelképies 
megörökítésére örömmel fogadjuk s minden 

emes, igaz magyar nőtől kivétel nélkül 
érjük

Az igazgató választmány nevében :
Kolozsvárit 1888 szept. hó

{jtóf Jldh'cn (\abor, Sándor József,
elnök. titkár.

Az aláírási iv szerkesztő égőnkben le 
an téve Legcsekélyebb adományt is el
őadunk és rendelkezési helyére juttatunk,

!■ zerk

C S \  II > O k .

Megizentem a rózsámnak . . .
Megizen'em a rózsámnak,
Mert keresett mást magának,
A/t izenle nekem vissza,
Hogy a szivét rég más bírta.

Már ké-ö.

Ila niás bírta, miért nem mondtad, 
Szivemet mórt csalogattad ? 
Meghitál a menyors/ágra,
Most felírtad kapujára :

Már késő.

Beborult az ég fölöttem,
Ki sein derül az életben, 
Felednélek ha tudnálak,
Ha a szivem nem vén’ nálad.
Mar késő.

Megbánod még azt az egyet,
Hogy átkozom életem et;
Szerelnél meg, haj ! de arra 
Feldübörg a sírom hantja.

Már 1 ésö !

HALMI.

Itö te rak éfc  A R K ltjékéi.
Egy 1720-ik évbei kelt kézirat njoiáu. —

I f  e  n  d  H z a b  A. 1 y  
(Fo ytat s )

12. Azon körülménynél fogva, hogy egész 
éven át valamint a várlak, úgy a majorok részére 
tetemes mennyiségű ö (a szükségeltetik, gondja 
legyen a praefektusuak arra , hogy a iából foly
ton tetemes készlet íenntartassók és téli időben 
jó utak al almával belnvaroztassék

13. Ha később netán a tavak, amelyek j e 
lenleg elhagyatvák, ismét rendbe hozatnának, a 
praefektus tőle lehetőleg igyekezni tartozik, hogy 
azok has/.ná'haió halporondok és egyéb halakkal 
maga ide|ében)arány!agosan láttasmn&k el, amidőn 
is valamint a betétei, úgy a halászat alkalmával 
is minden hűteleuségaek eleje veendő, minél

' fogva a halászat és a Halak választása az összes 
tisztikar, halászmesier és a halászok jelenlétében 
eszközlendö, a kifogott halak megölvasva, a v á r 
nagynak elszámolás végett átadandók.

14 Minthogy minden számadó kötelessége 
arról, ami neki feLőbbségileg átadato tt számot 
adni, a praetektus törekedni tog hogy minden 
hivatalnok, h tvonk in t terjessze be szám adásait, 
a hónap letelte után legfeljebb 8 ad napra, am e
lyeket a praefekms megvizsgálván, — Írja alá és 
irodámba átkll deni tartozik, hogy ez uraság 
hon»|ról-hónapra, valamint a levételekről, úgy a 
kiadásokról is pontosan tájékozva lehe-sen.

Nem különben minden év november utolsó 
napján a föszámadások bezárandók és a te jes 
kivonattal együtt legfe'jebb 30 nappa' később, 
megvizsgálás é< aláírás vegeit a praeLkUisnak 
á tad  indók. amelyek azután h praefektus által 
minden alkalommal kiállított bevétel és kiadási 
okmányokkal egy ü t  a bivatalbi leteendők.

Ha pedig netán valamelyik hivatalnok vagy 
pedig s olga a rája hízott ügyben hanyagul, vagy 
iiü'elenül lárt volna el, úgy kö elessége leend a 
praelektusnak az illető hivatalnokot vagy szolgát 
helytelen magaviseleté miatt komolyan es szigorú 
megimósse! megbüntetni, híven jó példával elő- 
já rn i, amidőn is megintése jóval h u h  otősabb le
end, amennyiben mindm télelemiöl menten nem 
szükséges attól tartan ia hogy valamit elhallgas
son, vagy uíjain keresztül nézni kényszerítve 
legyen

Valamint szükséges az is, hogy a praetektus 
ne mindig az alárendelt hivatalnokokra ős szol
gákra bízza az ügyek elintézését, hanem ö maga 
is szorgalmasan nézzen utáltok, v a jo n  köte lessé
güket híven teljesítik e ?

15. A praefectus minden hétnek legalkal
masabb napjan az összes uradalmi tisztek és 
szolgák jelenlétében világosan ós érlhelőleg á t
olvassa a gazdaság ós a robot felőli intézkedé
seket, ielügyelvén utánna, hogy azok helyesen 
és te l|es szorgalommal végrehajtassanak, — to
vábbá meggyőződést szer/.end, vájjon a job- 
bágyok kötelességüknek mennyiben leleltek meg, 
amidőn a lő tigvelme oda (ordi'andó, hogy egyik, 
vagy másik a többiekhez képest igazságtalanul 
túl ne terbeltessék.

I gy szintén komolyan szemmel tartandó, 
hogy a jobbágyok semmi szín alatt m ásra mint





su Topüőanec -L'íef g-pustakovski i Toplek' 
Imre ivauovski staaovniki jednoga dra: kovsknga 
stauovnika, koj je vu Cakovcu Sítek prodal 
ssa 70 frtov, kad je diino i|el, porobili. Krivce 
su íandari vloviliti sudu prek dali, koj bude 
oátro kaétiguval te n eV a ljan ce .— Veliki gnst 
je doáel 3 ga o in. vu Bed. Vilmoá II. 
nem ki resar je pobodil naö‘ga cesara i kralja 
Jako vehkom paradmn su Njegovo Veliő.anstvo 
prjjeli. — Na imen lan N egovoga Velióan 
stva iragjarakoga kralja, 4 ga o m. po sta- 
roj navadi, vu célom orsagu se j** sveta mefla 
obsluiila. Bog nam peáivi vnogo leta Njego- 
govo Vel'Canstvo ! — Vu Varaídinu je
proéli tijeden lepa svféanost biia. Horvátié 
zemlje bán, gróf lléderváy iz Zagreba je 
pohoiil varaia Varaídina i zagorske kraje.

C E i\A  Z I T K A

,.The Gresham 4‘
Pri „The tGresbam*1 z vanom londonskom 

dru/.tvu (vu Cikovcu je upravnictvu pri Gra- 
neru Stacunaru), je módi íivot os gurati. To
jást plati, gdo sí  hoőe Sivöt 09gu;ati p> letu 
vekáu ili menjflu svotu i <o poleg tóga, kak 
je gdo star i kak svotu huée da dobi, pák 
ako bi vunarl, herborn imeu^to dru/tvo zplati 
onu sv >tu, na koju j* bil isti ösguren, ili 
ako doiivi u. pr, 15 -2 0  let, njemu daju 
istu svotu vu ruke. T ek je módi iivot ieuah 
i decah osigurati. Ovo druítto ima svoje 
glavno upravnijtvo vu Budapesti The Gresham 
zvauo druátvo imalo je lai.i, 30-ga juniuőa 
97 miliouov 872 jezer 246 frankov kapita a 
Zi osiguranje je u/imalo 18,678,383 fik, 
Icplatilo je od 48*m> leto za one, koji su 
sí /ivót osigurali 191,108, 220 frk. a lani 
za osigurenje uzimalo se: 58,038,225 fik. 
Sve akiipa od 48 iuo leto osiguiauo je bilo 
pri tem druitvu do 1519 milliouov, 786 jezer 
i 529 frankov.

NEKAJ ZA KRÁTER GAS
No Gynrka, rikel je gospon navuditel', 

ovdi imsá tanjera, i tu na tanje u ima&, gledi 
tri krajcáré, /a öve mi dotieseá duhana, óvd* 
imsá pák tri krajcáré za öve mi dóin se* tri 
j aklece *ibic. Za mali éas doáel deöec plaéuö 
nazad :

Jij! jaj gospou navuditelj ! jeden élovek 
me je jeknul i penezi su ini se zmeiali, 
vezda vce neznam: za kője tri krajcáré bi do 
nesel duhana a za kője tti krajcáré áibice ?

Ősei, kakti zvezdoziianec.
Kralj Henrik II hotel ja jednoó vu lov 

iti i opital je svojega dvor oga zvezdo/.uauca, 
lioée li lepő vreme ostati ? Zvezdoznai ec od 
govori: Nj h velú austvo moreju sestainozi- 
nesti, da bude őisto lepő. Kak b; bil iyidei 
iz vaiaáa, zestane kralj uekog poljodelca, 
koj je pred soborn lepő polahko svoga osla 
tirnl. Bude li lepő vreme? Op:ta ga k n lj:  
uebude! premilosti vm gospodiu! Odgovon 
seljak. Najduíc za jednu vurn budemo imali 
lialabuku. Kak ti to yna§? Kajti je moj 
ősei vuha obesil. Na to se kralj sa svimi 
nazoönemi uasmeje i dalje otide. •

Lov se najlepáe priéme i nut najeden 
krat spuhne viher i straSna ploba opudue. 
Kralj, kojemu je bilo sada íal, da onornu 
seljaku mje veruval, dojduCi diino pieiiral 
je dvoinoga zvezdo/.nauca i pontavil jn mcsto 
írega onoga osla za svojega zvezdoznanca

To mojem muenju to Henrik nije dobro 
éinil, ar posle ovog odlikovanj», postali su 
od ooog viemena i drugi osli tako gizdavi, 
da se u mnoge éasti, ol kojih niti drkoju 
Derazmeju, silóm viinuti hoóeju, dapaőu su

P i ta i i ja  i o d g o v o r i-  

K é rd é s e k  é s  fe le le te k -

(Po borvatski piipoílal P. Novak) 
(Horvátul beküldő*te Novak P )

Kak si ljudi vreme kratiju ?
Hogyan rüviditik az emberi k idejöket ? 

Nemec s pilisein vina, ápanjol 8 plaCom, 
Francuz s popevanjem, Latin s dugiui spa- 
njeni, Magjai pák Morvát 8 Nemcom diii* 

A német borivással, a spanyol sírással a 
f aocia énekléssel, a latin bosszú alvással, a 
magyar meg a horvát a némettel tart.

Kada nn tvi pokapaju nirtve ?
Mikor temetik a holtak a holtakat?

Kada krivorerci pokopajn svoie mrtve 
Amidőn a pogányok temetik halottaikat.

Med vodorn i ognjom kője je jak^e ?
A v í z  és t ű z  között melyik az trősebb ?

Vo<a, ar ognja pogaai.
A viz, mert a tüzet elő tja.

Kakva voda more te i vu neb>?
Milyen víz folyhátik az égbe?

S jzc sirot'C i ostavlieuih dovic, siroinaá* 
kih pasterkah javkanje.

A szegények és elbatí}atatott özvegyek kői 
nyei, szegény árvák jajgatást.

I j ir iia c í  je .
Proti Granicz Jóíefu 9 ga oktobta, vn

C ikovcu
Proti Kukovcc Mátjaéu 19 ga oktobra 

vu Preloku.
Proti Lonéarb Mihalj i. 19 gi oktobra 

vu Preloku.
Proti Kriiai .Janoáu, 17 ga oktobra vu 

Hodoáuii.
Proti Novak Ma'tiuu 24. oktobra vu 

Turcsiscsu.

láoln itlar.
(Od U gi do 13-,'h)

7. Nedelja. Sv. Cislo. Justiua,
8. Pondelj k Biigita vd.
9. Tork Dionisij biék.
10. Sreda. Ferenc. Borg,
11 . Cetitek. Nikasij b'ák.
12. Petek. Maxim. biák. Prvi óetvrt.
13. Subota. Koiomau. Bejain vu C ikovcu.

3864. tk. 888.

Árverési hirdetményi kivonat.
A perlaki kir. jbiróság mint telekköoyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye 
összesített árvatára vé behajtat ónak Nová1
Má ton turcsiscsei lakos végrehajtást szenved 
eltenni 250 frt tőkekövetelés ennek 187Í,

|január 1 tői járó 8 százalék kamatai, 21 frt 
76 kr. más előbbi s jelenleg 7 frt 20 krbao 
megö1 lap tott költségek behajtása végett a 
n -kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. 
járásbíróság területén lévő a turcaiscse községi 
52. sz. tjkvben fekvő A I 1 — 6 sor 78|i 
hr. 42 népsorsz. házból, továbbá 79. 169.
173 177. 402. hr. ingatlanokból úgy a le
gelő és erdő illetményből alperes Novák Már
tont illető felerészre 343 frt becsárban to
vábbá a turcsiscsei 78. sz. t kvben felvett 
113|a hr. ingatlanból alperest illető felerész 
213 frt b csárban az ugyanazon sz tjkvben 
155|b hr. 56 frt 206|a hr. 78 frt 362'a 
57 trt brerárban az 1881. 60. t. ez. 156. 
§. alapján egészben
1 8 8 8 . évi október hó 24 napján d e iO órakor
TurCsiscse községházánál Dr. Arvay Lajos 

lügyv. Z»ia Lgerszegi IskoB vagy helyettese



körbeojőttével mfgtirtindü nyilvános árveré
sen eladatni fog.

Árverezni szándékozó!; túloznak az ingat
lan 6fC«árának 10*,-át készpénzben vagv az 
LX t. ez 42. § ábtn jelzett áriolyammal sz - 
mitott éa az 1881. évi iw ta b a r  1-e 
3333. sz a kelt igizságOgvm "itten rende
let 8. § aban kijelölt óvatékképes értékpi- 
pírban a kiküldött kezékez lete n ’, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170 § a értelmébeu a
bánatpénznek a bíróságnál elő eges elhelye
zéséről kiállított szabi vszeiü elismervényt 
átszolgál tztn:.

Kelt Poriakon 1S88 augusztus hó 10 
napján A perlaki kir. járásbiró ág mint tlkvi 
hatóság. 756  1 —  1

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
A perlaki királyi járásbíróság nnint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
Hirschsohn Zsigmond perlaki lakó* telpe 
resnek, Kukovecz Mátyás perlaki volt lakó* 
örököse Kukovecz Ívin k;gkoru elleni 100 
írt tőke. ennek 1886. évi márczius 1-től 
járó 6 '|# kamatai j, százalék váltódij 26 írt 
12 *r. per és végrehajtási, 7 írt 45 kr 
jelenlegi költségek iránti végrebajiási ügyé 
ben a nagy-kanizsai királyi törvényszék 
(perlaki kir járásbíróság; területén íekvő, 
a perlaki 1844 . tkvbeu A *f 346*í|b  Lr 
116 írt becsál Lan. a perlski 1881. tkvbm 
A f  2859\a br zs 464 frt becsárban, a C. 4. 
alatt Mlinaric* Balázs javára az ut közös 
haszonélvezeti szolgalmi joga az 1881 évi 
60  törvényezikk 163 § a alap án nem 
érintetik ; továbbá a perlaki 1( 26. tkvben 
A t 2 4 4 0  brszám ingatlanból Kukovecz 
Mátyást illető fele részre 17 3 frt becsár 
bán az

1 8 8 8 . évi október 19. napján 

d. u. 2 órakor
a kir. járásbíróság telekkönyvtárában Gré*z 
Alajos felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbenjöttével megtartandó nyilvános árve
résen el fog adatni. Kikiáltási ár a fennebb 
kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak 
a becsár 10 százalékát készpénzben, vagy 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni. 753 1 — 1

Á rverés i  h ird e tm én y .

A perlaki kir. jb ró«ág mint t* lekkönrvi 
ha; ság közhitré te^gi hogy Perlak mezővá- 
0' felperes t*, Lwcaaries M iláy periaki la

kóv elleni 256 frt tóke, ennek 1887 évi ia- 
uuár 1-tól járó 6*1, kamarai. 45 fit 55 kr 
per és végrehajtási. 9 ír: 15 kr. ezjttali költ
ségé iránti végrehajtás.flgv ébenja i a^y-kaiuz-ai 
kir törvényszék a perlaki kir. járásbíróság 
területén íekvő perlaki 115S. tkvben A f  
409. hrszárn alait íe.vett ingat anból, úgy a 
rajta épült 2 99 i épacrtzámu házból alperest 
il eto íele tész 353 fit becsá'ban az
1888 évi október hó 19. napján i. e. 10 órakor
ezen kir. járásbíróság telekkö ívvtárában Grész
A ajos felperesi ügyvéd vagy helyetese közbe 
ültével n.fgtáitandö í v .váno  ̂ árverésen el 

fog adatni. Kikiáltási «r a fennebb kitett 
beesár. Árverezni szán ékozók tartozrak s 
becsár 10 száz* ékét készpénzben vagy óva 
dékk^prs pipirlaoa k küldött kezéhez letenni.
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3778 S68. tkvi szám.

Á rverés i  h ir d e tm é n y i  kivonat.
A perlaki kir. lá'ásbiróság mint tkvi 

hatóság közhirré tesz1, hogy Hódosán község 
vhajtatu ak Krizán János elleni vhajtá>i
Qgyi 6 fit 9 tóke, ■ ennek 1869
évi január hó 1-tól já:ó 6 száza ék ka natar 
— levonva a már fizetett 70 trt<t: továbbá 
3U frt 20 kr. per. 9 f• t 60 kr. végrehaj 
tási és 7 frt 85 kr. ezúttal költség behaj 
táőa czél ából a nagykanizsai kir. törvény
szék (a perlaki kir. ja rá -b i óság) terü’etén 
lévő Hoöogá i M :sí|i 129. sz t tkvben fog 
lalt l45|b h 4 78 frr b*'C‘é  ‘élű udvar 
és kert. 548 a hrs7 i28 frt b c értékű
szániótöld a r Z a * áh n“ 1-193 hr. s \  215 
fit becsértékü rét a ,,komrviábmu s a hó
do ln i 1045. sz. tlkvbtn foglalt 1494. hrez. 
430 frt becséi tékü szá itóloldek a kompa- 
r ábsn

/  évi október hó 17-ik napjaa d e 10 órakor

Iíodosán községben a község házánál CLe nák 
Józ*ef felperesi ügyvé l v h> Ív ette»e kÖzb‘»n- 
löitével megtartandó nyilvá'CH árverésen e 
fog adatui.

Kikiáltási á- a fennebb kitett becsár 
Árverezni kívánók tartoznak a bec-ár 10 °|( át 
kénzpéuzbeu. vagy óvadékképea papírban a

kiküldött kezéhez letenni. Vevó köteles a 
Tételá t három egyenlő részletben, még pedig 
az elsőt az árverés jogerőbe emelkedésétől 
szám taudó 15 nap a’att, a másodikat u. a. 
naptól szám tindó 30 nap alatt a harmidikat 
u. a. naptól számítandó 60 iap alatt, minden 
egyes r.szlet után az árverés na|jától szá- 
ujitan- ó \  kamat ikkal együtt az árverési 
feltétéino-u meghitározott hely en éa módú- 
z tok szerint lefizetni.

Kién hirdetmény kibojsájtásával egyi
dejűleg megállapított ár verési feltételek a hi
vatalos órák alatt a periaki kir. jbiróság 
tk vi osztályánál s H idusán község elöljáró
ságánál megtekinthetők.

Kelt P rlakon, a kir. jb róság tlkvi hí- 
vata áiiél 1888. en juiius 31. napján
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Á rveré s i  h ird e tm é n y .

Aiulirt kir. bir. végrehajtó az 1881 évi 
LX. t ez. 102 103 § a értelmében ezeunel 
Közhírré teszi, h. gv h Csáktornyái kir. járás 
bfősig 400l|888. számú végzése által Gra- 
mtz József \agyonbukott ellen biróilag össze
írt és 468 frt 7 krra bec«0't bőrnemüek, 
kapraié*, s**gek, mérlegek és bolti felszerel
vén) ékből álló ingóságuak nyhános árveré
sen leendő eladatás elrenlehetvén, eonek a 
helyszínén, vagyis C áktornyán leendő esz
közlésére

188 ö. évi október hó 9 ik napján i  e 10 öeakor

hiiá 'idői. k.tűzetik éi ahhoz a venni szán
dékozók rzeunel oly megjegyzéssel hivatnik 
meg. hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen. az. 1881 évi LX t. ez. 107 § a
érte mében a l^gtöbb^t igé őriek becsáron 
alul is kézpénz ízeié* mellett eladatni 
fognak.

M odezek, kik elsőbbségi ogokat vé nek 
érvéiyejthetni, kereseteiket, vagy szóbeli je- 
ielenté*eiket az érvéré, megkezdéséig aluli t 
bir. végrehajtóhoz ad'ák be

Az elárvert z-íodó ingó ág'k vételára az 
1881. évj LX. t. ez 102. $ ában megálla
pított feltételek szerint lesz kií zeteudó

Kelt Csáktornyán 1888. évi okt »be. hó 
1. nap áu.

MOLNÁR JÓZSEF 
752 1- 1 kiküldött bír. vhajtó.
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gyorsan eltakarított kokoricza alól a fiúnak 
már csak a holttestét vették ki A vizsgá
lat ez Ügyben e hó 9 én ej tetett meg h 
minthogy vétkes gondatlanság gyanúja me 
rült fel, az eset a Csáktornyái kir. járásbi- 
róságnak jelentetett be. A törvényes bon- 
czolás e hó 10 én leljesittetett, amely al 
kálómmal konstatáltatok, hogy a szerencsét 
lenül járt fiú agyonnyomás, illetőleg meg 
fulás következtében halt meg.

— Sajtóhiba. Lapunk m. számának 
• Csarnok* rovatában, a Muraköz nrm'tjából 
közölt czikk végén a keltezésnél tévedés 
bői 1820 szedetett ki, amit ezennel 1720- 
ra igazitunk.

A Dravaba fu’űdt e hó 6-án Spi 
tzer Ferencz nevű, 99 év s puscsinai lakos 
Ugyan s a szer ncsétlenül járt reggel 9 óra 
kor kiment a Dráva partjára, hogy az ott 
fekvő földeit megtekintse; az öreg ember a 
Dráva partjáról véletlenül a folyóba e>»etf. 
10 óra tájban egyik unokája találta mega 
folyó szélén az öreget halva Az orvos rend 
őri vizsgálat 7 én ej tetett meg s a hulla 
másnap a dráva-vá^árhelyi temetőben elte
mettetek

— Megyei tüzo.to szövetség. Szeptem 
bér 30-án tartatott meg Zala Égerszögen a 
Zalamegyei tűzoltó szövetségi alakuló gyű 
lés Tekintve, hogy a megyebeli 25 létező 
tűzoltó egylet közül az alakuló gyűlésre 9 
egylet képviselőt küldött, a Csáktornyái tűz

oltó egylet pedig irásbelileg nyilatkozott a 
szövetségbe való belépésére vonatkozólag : 
miután Kovács Károly z.-egerwzegi ideigl 
elnökké, Hirich Béla zala egerszegi alpa- 
rancsnok és egyleti jegy/ő ideiglenest jegy 
zővé meg\álasztattak, a szövetség megala- 
ku ása halározalilag egyhangúlag kimonda
tó t. Ezek után az előter esztett alapsza 
bály tervezet vétetett tárgyalás alá. A ter
vezet felolvasztván, pon’oukint megvitatta 
lőtt s némi kisebb módositásitások után el 
fogadtatott Az ideigl elnökség megbizatott 

1 hogy az alapszabályok belügyminiszteri jó 
váhagyása iránt a szükséges lépéseket meg 
tegye, jóváhagyás után az alapszabályokat 
kellő számú példán;okban kinyomassa s 
minden zaiarnegye tűzoltó egyletnek meg 
küldje: ezek megtörténte után az első ren
des közgyükéi Zala Égerszögen fog megtar 
tat ni

Vertes! Arnold ezer elbeszéléséből, 
illetőleg azon gyűjteményből, mely Vértesi
nek összes munkáit foglalja magában, 
megjelent a 3-ik füzet, s ezután hetenként 
pontosan jönnek a további füzetek is. Az 
eddigi vaskos három füzet ki'encz nyoma
tott ivre terjed s a következő érdekfeszitŐ, 
szépen Írott elbeszéléseket tartalmazza : „A 
h u l l á m o k  k ö z t"  „A b e c s ü l e t " ,  
„ I d e g e n  f ö l d ö n " .  „A t i t o k " ,  „A 
d ó m  b r  áii i m a j á l i s - . Ezek mind tár
sadalmi novellák, de a nyomás alatt levő

negyedik füzetben már egy oly érdekes 
elbeszélés tarkítja változatos tartalmán, 
mely a 48-as időkben játszik. V é r t e s i  
Arnold összes művei közlésénél az egyes 
elbeszélések elhelyezése tekintetében a ki- 
adóhivatal igen helyesen gondot fordit a 
változatosságra, s nemsokára már egy hosz- 
szabb regény közlését Í9 megkezdi A józan 
magyar közönség oly nagy számmal sie
tett előfizetni, a valóban pártolásra méltó 
szép vállalatot támogatni, hogy annak ki
adása nemcsak biztosítva van, hanem büsz 
kén emlegetheti, hogy hasonló mennyiség
ben, komoly irodalmi értékkel biró füzetei 
vállalat nincs elterjedve az országban. É? 
mint érdekes, irodalmi viszonyainkat érintő 
dolgot örömmel tudatják velünk, hogy a 
nép körében is szívesen üdvözölték V é r 
t e s i  nagy vállalatát s olyanok, kikre 
most rémrtgényeket tukmálnak, kijelentet
ték, hogy kidobják azt házukból, s a he
lyett az ezer elbeszélést rend lik meg. Az 
egyes füzetek páratlan olcsók, s három 
Ívnyi tartalmuk daczára, csak 15 kr Az 
uj előfizetők az eddig megjelent három fű 
zetet egyszerre is haphatják. Mutatványfü
zetet ingyen küld a kiadóhivatal Debre- 
czenbeu.

FELELŐS SZERKESZTŐ

M A R G I T  A 1 J Ó Z S E F
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P ro fja  k poátuvanim citateljem |
Vu aadnjem fertalju leta 1888-ga s 

pozdravom prosimo sve na*e po tuvane 
predplatnike, koji su s prnezi, lojest s 
predplatami dugni, naj nam svoje dugó < im 
predi izplatiti dostoju.

Pisanje, étampanje i rezpoáilanje no 
vinah naáih vnogo truda i vnogo peinz 
ko3ta. Cekali smo do vezda s predplatami 
i tak reku na porgu smo morali novine 
„Medjimurje" izdati ali leto bude minulo, 
a mi raoramo naáe duge takaj izplatiti.

Cekali smo na predplate i nismo n1* 
koga terjali, ar smo znali, da e puku, kői 
uzdr;uje nafle novine, vnog.put i 4 frt pe- 
nez teíko za izplatiti. Ali vezda, kada su 
nam — hvala gospodinu Bogii - polja dobro 
obodila iitek i marha boljáu cenu dobila, 
kada se nigdo nemre tuíiti, da je zloíesta 
letvina bila i mi prosimO nafle jako poátu 
vane éitatelje, naj budu tak dobri, pák one 
nefltere forinté predplatne peneze za ovo 
leto, a nekoji i za lanjsko i predlanjsko leto, 
naj nam do 15 ga ovoga meseca p flleju.

Oui poát predplatn ki koji nam do
16-ga o. m svoje duge nezplatiju, budu 
poseb po po ti list, dobit , vu kojem budu 
opomenjeni na svoje duge

Jo* jedenput prosimo sve nafle jako 
pofltuvane, dobre Medjimurce, tak takaj 
uále pofltuvane predplatnike p ek Drave

i prek Műre. naj nafiu pro^nju izpuniju, j 
da budemo mogli na*e novine i nadalje pi- 
sati, ötampati i rezpo iljati i s tem veri, do-1 
movini, napredku i puku na hasén biti.

S izvrstnim pozdravom
Urednik i i/üatelj novin ,,Medjimurja"

Nekaj iz pravic őrs:iga.
Ilavnanje sveobéih zdravstvenih poslov.

Buduó ie sveobée zdravstvo za dobro- 
stanje orsaga neobliodno potrebito, zato za 
koni sledeée odreduju.

1 Sve ono, kaj je za uz ’rüavanje sve- 
ob ega zdravstva potrebno, je pod paánjom 
pogla varstvene oblasti; a tko bi botomce 
prekráil naredbu za sveobCe zdravstvo, pod 
kaátigu dojde Pri zdravstvenih poslih imaju 
obéine öve duinosti: a ) izvrőavaju i izpu- 
njivaju orsaéke i varmegjinske naredbe 
kője se sveobéega ziravstva dotiCeju; b.) 
skrbijU se za obéinske siromaSne umobolne 
(pome’-ane pameti) ako njim nije treba vu 
bolnicu iti, nadalje /.a nevoljne, gluhoneme 
slepe i t. d., da ovi budu zdrflavani i vra- 
éeni; c ) ob insko poglavarstvo ima pa.ifi, 
da bude óista, nadalje da se pregledavanje 
mrtvih toéno zvr^ava Ako bi ob'insko po 
glavarstvo gde talingu nafllo o ida mora 
vi e emu poglavarstvu najaviti i to, vu 
malih i velikih ob.inah politi kornu sudeu

vu redovitih vara>ih natelniku, vu slob. 
kr. varaáih kapitanu

Svaki vékái varaá i svaka 4velika ob- 
éiua, koja ima 6000 stanovnikov. mora jed- 
noga doktora dr ati. Menjáe, ob iné tuliko 
skupa, da jim stanovni tvo dojde od 6000 
do 10.000, duine su takaj jednoga okrut- 
noga doktora drtati. Svaka oböina, koja ima 
1500 stanovnikov mora jednu izpitanu pri- 
malju (babicu) driati; menjie oböine skupa 
drí.iju jednu primalju. Ob inski doktori i 
babice moraju siromaánim stanovnikom *a- 
badava pomoé pruiiti. Izim tóga jesu joflőe 
kotarski i varmegjinski doktori, koji paziju 
na kotarske dotióne varmegjinske sveobée 
zdravstvene posle.

Na sveobée zdravstveno posle vu cé
lom orsagu pazi minister nuternjih poslov 
pod kim je jedno druttvo, tak zvano .Or- 
saőki véóniki za sveob e zdravstvo *

2 ) Ako vu kojoi okolici ljudi jako 
pomiraju (kad ni e uikakvoga prelaznoga 
betega), i ako detiéna varmegjinska oblast 
ne poiáóe i nebrini se za zrok tóga, onda 
minister poále jednoga poslanika, koj sve 
pregleda i previzitira i odredi kaj se ima 
vóiniti, da bi se írngla uesreéa odstraniti,

Poglavarstvo mora paziti da se zdravju 
ákodljive moévare posuáiju i zavoziju; pre- 
pov.-da, da se pr veő ljudib vu tesni stan 
skupa natiska, pri zidanju stanjah pazi. da 
budu tak zazidaue, da nebudu zdravju



ikodljive, vu mesnicah zaklano maröe 
ima se pregledati, jeli je meao zdvavo? á^od- 
Ijivoga i i.ezdravoga 88dav glive, meiaua i 
flkodljiva jela i pila od prodavcov vkrej zeme 
i prodavce po zakoou kaátiguje

íz povesti inagjiirske.
Borbe za slobodu vere.

Ferdnmd II. (1619 -  1637 ) med te l
kimi okoluostmi je stupil na tround. Kad je 
poőel vladati, poőeli au se vu Ceskoj pro 
testant' tuiili, ga jib tlaőjn, i buduő su 
proteatanti tuiili, da jib ti»óiju, i buduő su 
protestante i drugi vladari podpomag»li, po- 
bunili su se i zapőel se je tak zvani tride- 
setletni rat.

Dók je Ferdinand nastojil vu drugih 
svojili ze.nljah mira napravili, xa tóga p>- 
őeli su se i vu Magjarskim protestaoti buniti, 
su svadje nastae tér iz poÉooskog síbora 
povruuli su se vdikaii mrzeő jelen drugoga

Posije poiouskog ^abora su piotestaufi 
Dagovarjali erdeljskoga vojvodu Bethlen Ga- 
bora, da bi radi piekria a beőkog skloplje- 
Dog mii a oruijo pograb’í. Betl len je na to 
privoliil, nnskorom si je vojsku skup slo il, i 
buduő su Ferdinandoví soldati 8 Cehi imeli 
posla, bile su varmegjije prez ob ambe Bethlen 
dogovorl se je s Rákoczy Gjurom, zavzel 
je Kaááu varsöa, gde su buntovn ki dva je- 
iuite i jfdnoga kauonika vmorili.

Bethlen je nadalje zavzel f/sekujvara,1 
Nagyszombatu i P 2ona, gde se je koruna 
őuvala, koju je Bethlen k sebi vzel. Poions-l 
komu zapovedniku Forgach Zigmond nadoru 
je Bethlen rekel, da on beőe narodnu slobodu 
vu red postaviti i zato se boti, i onia rau 
je Forgarch p edal varasa.

Bethlen je zatira s puntovniki vu Besz-1 
terczebanyi akupátinu drtal, i ovdi su svej 
one, koji nisu boteli na vojvodinu stranku 
stupiti, vu tudjinstvo pretirali. Pázmány 
Peter esztergomski uadbiáwup i vnogo dru- 
gib katolikov je bilo na tudjinstvo odsudjeno.1

Vu Beszterczebinyu doflli su takaj Per 
diuandovi poslan ki zaradi pomiienja, ali su 
zabad&va doáli. Sve odluke skopSŐ'ue su pos
lan ki cabitili. Na to su protestautski posla 
uiki Betblena za kralja izkiiőali, alt on si 
ni e dal korunu na gtavu deti. Imel je Beth 
len jednoga reformatskoga popa, koj re j'* 
zvttl Alvinczy Peter. Ovaj je jako slil, da 
bi se Bethlen dal okoruniti, ali ie Bethlen 
pital: ,,a tko bi mene okoiunil?1 Alvinczy 
laki véli, da ou samo őeka na zapoved itaki 
mu dene koruna ua glavu. , .Ali ti nisi es 
tetgomski uadbiákup, a vu magjatskim orsagu 
more samo táj kralja ko:uniti.“ Pák imenuj 
n<ene za estergomskoga uadbiftkupa, kad bu- 
dem nadbiákup, onda te okoruaim, véli Al- 
viDCzy. Na to mu Beih’e> olgovoii, Éal mi 
je, da to nemiem vóiniti, ar estergomskogi 
nadb'ökupa samo okoruujeni kra'j more ime- 
nuvati.

S tim Bethlen dokazal je, da njegova 
stranska uije dobro vő nila, kad ga je z \  
kralja izknőala. Vnogi n;egvi piistaii su to 
sami prevideli, pák su potaiuo preili ua Fer- 
dinandovu stranku.

Kad je Bethlen opazil, da ga strauka 
OBtavlja, bil je pripravei s Ferdinaodo.n se 
pominti, 1 mtr bil je takaj sklopljeui vu 
Nikol8burgu.

Vo mirovnom kontraktu je bil beőki 
mir potvidjen i ponovljeni, magjárekim pro- 
testautom b>la je opet njikova vera dopuöőe- 
na, Bethlen se je odrekel nas óva magiarskoga 
kralja. Zato bd je imenuvau za hercega i izim 
Brdelja dob I je jói sedem varmegj'jah.

Z A B  A V A
Soldat i öislo.

Priredil GDAD FERENCZ.
II.

(Dtlj-)
Vezda nam vőiui ljubavi poloii ga prek, 

mi boőemo, da pri tebi pieuoéimo. Mlinar je ; 
opal drhőuő ua koljena i wolec sklopil je 
ruke. Gospone mi smo mírni ljudi, i ueiinamo 
uikakve odnoáaje s puntari. To je vsikak 
dobro i na vas anőa, odgovoril je kapitan, 
nam i netreba, da bi ne suprot stavili, nu 
vezda sim mosta, moji su sold a t i trudni i 
gladni. Sírok drveui most bil taki prek voie 
poloieni. Glej, glej prava tvrdjava (festurg), 
rekel je ua tihom kapitan, gda je gledal kak 
su mosta polagali. Vezda napred raoji junaki, 
zagrmela je zipoved i namiroin 8 napetom 
puákom koracali su soldati, po ő t  ri na redu 
prek mosta. Il ia  je bila bittó previzifeiena, 
ni ka j je i.e sumojivog nadjeno i kak su se 
soldati dobro okrepili sírom,kruhom i iginicom, 
vsi zvun st ate, sl&dko su zajpuli.

Stanovnikoui meliua bilo je najoötieáe 
prepovedano kain oditi, most je o >et bil gori 
zdignjen, a za straíu na jeduom i drugom 
kraju, naprvo i odzada uajmre, bil je soldat 
posta vljen.

Na Autuna je doáel prvi red na stra2u. 
Simo jo§ jedna vura nij mine. Vse vu bo2je 
ime, misül si je on i koraeal je n* p eatauce 
vu nizkoj h i  ci dőli i g)ii, da si odtira sna, 
koj ga je műi 1 Seu se nijc dal odtiratif vifie 
8e je krat koracajuő po sobici popiknul i 
snen opal, ne, to uesrae b ti, pák bilo kaj 
mu drugo. Staui, vezda se je na nekaj zmis- 
Ijil, kaj je imái vu svojem teleőiku Nosil je 
ou óisl), dobra mati mu je jói doma zamo- 
tala i predali. On poi őislo tér p érne 
mol'ti. Na pol gbsa molil je on jedn > „Zira- 
vu Mariju* za irugim i nastavil je koraca- 
nje po hiiici. Na zad je mine prva pdovica 
vure. vjuí stojeói soldati bili su preniHujeu1, 
ua klupah ua okolo spivajuőa druga p dovica 
bude komaj prebud|ena. Fospini bludili su 
soldati vuui, dók drugi kakti mrtvi nisu na 
klup opali i taki zaspali

Autun je molil aalje ,« S p »1 duge vure, 
onda je vudrila vura za izmeniti ga, i od 

I te radosti legel si je na pr»?tu postelju lv»k 
je dugó spavil, nij** ni sam zual na j*denkrat 
se je negd ► doteknul njegove ruke i on skoői 
vu vis-kói miina óva, Ijepa devojka stala je 
pred ujim Kaj hoCeS, kaj íel'á?  zap ta' je 
on iurno i pograbil je puSku. Goipone bilo 

! bi mi jako 2tl, di bi vám se kaj pripetilo, 
ar ste pobiten krdőeoik i tik ste poboZuo 
moltli.

Pák kai bi mi s; p-ipeti’o, govori ve/.da, 
rekel je nag’o Antiin. Neprebudite druge, 
odgovorila je devo|ka, ja van búdéin sima 
povedala ; ali moj otec i drugi neznaju mkaj 
od tóga, oui su za istinu neduíoi i morate 
mi obi'Cat * da im se uikaj nebude dogolilo

Aoda govori, za ime boZje, vreme p e- 
hadja, kaj je anda ?

Drugi mlinarski dél ő. odSktiljal se je iz 
Ii 2ő, i vezda odveiu e lldju, on se buie 
po vodi spustil i postai nam bude ua vrat 
puutarr, tóga se n»j őuv»!

Antun odpre hitio obiok i pogledue vun.
Z i istinu nekaj se je na vodi gibalo, 

vezda prav opal je slab1 trak meseca na ono 
mesto, jód bude dva tii pút ziveslal i ladia 
bude taki vu kmici. Antun pák ni je hotel, da 
do ta dva veslanja dojde. Pograbi pudku na- 
sloni ju na lice, jeden őua, i naglavce vu 
vodu zrudi se smrtuo ranjeni vse se je to 
vu jeden hip pripitilo. Vu ov híp sa se je, 
hi/a spuutaja, soldati su se spravili ua boj,

dók su ostali domari, zvekfiiu »m vn rubaői
pi3plaáetii dobi2 d1, da vide, kaj se je pripetilo,

Zirudjen pisludil j* kapitan Antunovo 
meldovauje . Hitre budu do nari od soldatov 
obkoljení i p"egU*eQi, da su z i* obi jeni. Z i- 
bidavo su se hitili uaze nlju, moiili se, pla- 
kali i javkali, lasi si trgali hoteő dóka/,a ti 
svoju nediiínoit. Kapitao megne s ramenom: 
Vse je je moguöe, aa ste vi i ueduíui, vie 
se bude to dokazalo, ali za vezda ste nádi 
zarobljeniki.

Bilo je jako sme n> dru2tvo, iz postelje 
stajuci mu2karci i íme, vsi skoro goíi, kak 
su plakali i javkali, őimlo se je doveku, kak 
da bi iz ludnice (uarhauza) doáÜ.

Marica Ijepa mliuarova kői, bila je je- 
d in a őisto oblcőena, ipák se i ona plakala i 
driitala, tér uepreatauce molila za mii >st d>- 
kazajuö, da je n«:d(i2ua.

Na skorom su b li vsi ob'iőeni i sedeli 
su na drvenoj klupi. Kapitan je spitaval jed
noga za drugim, i isi su potvrdjuval , da su 
spavali i uikaj znali n su tér gu 83 jezeio 
krat zakleli ua duiu i blaíenstvo, da uj8u 
n ti p iraislil,ikakvo i/.díjstvo uaőin ti.

Na zainj dotel je red i ua Maricu. No 
dev jka, sad nam ti ku2'» kaj zn á, relel je 
kapitan plaőucoj.

Dugó ;e bio treb», dók je nő prego- 
vorila, nazadnje zapoőela je ovak : Gonpidin 
kapitan, od 9tr»ha nisam inogta Bpati, tér 
sam se po sobi gori dőli d ;tala.

Crez mali otvor mogla sem naljukavati 
vu hiücu, t i  sam si sela i nuter g'elala 
Öuduo mi ie bilo,gda sam spazila, da ov gol
dat tam s őisl nn vu ruki celu vuru B >gu se 
inoli. Ouda sam ai pomislila vu sebi, ako sa 
soldati tak p>hi2u', ondi nim oni zaista ni- 
kaj zla vémili nebudu i onda sam si legla vu 
poste ju. Vusnuti ipák oisein mogla. Ouda na 
jedenkia igla sam k obloku i odpila ga. 
O >d i sam opazila, Kak je Ivau ákomce idei 
k vo 1 i i lidj i odvezal. Pri tóm oisam jói ua 
uikij /Ja po u dila, ali g la sam spazila, gde 
on vu ladju spravlja puáku i Dg s prahom, 
onia sam veő znala, aa dob'O nemisli. Ja  sam 
vidla í opazila, gia je ou na veőer srdito i 
nép ijateljski glelal na sol laté, kak da bi vse 
hotel prebodJ. Pokehdib sam zuala, da on, 
koji se tak marljivo B >gu molil, da je cber 
nioje h 2) s drugimi soldati nastnijen, tak sam 
gori k njeinu poála, misleő, da mi on, koj je 
tik pobo2su, i.ikaj zla vóiniti neóe. Tak sem 
vöinila a on je Ivana iz puáke strelil. Vi 
sie nas vse zarobili a mi smo dr>gi gospodio 
kapitan za istinu ueduiui, mi uemremo zaraii 
Ivana terpeti.

Bude iné veseli o, ako ti se reői ob'stine, 
a i to nisam zual Autun, da se vi tak pobo- 
í  ni i da ua stra2t s öislum se Bogu molite, 
iekel je kapitan smejuő Autunu.

Autun se malo vu 1 cu poőrlenil, a skoro 
vsi ujégövi pajdab gmejuő su ga gleddi, .nu 
on je Intro si premis il i rekel; Gospidiu ka
pitan, őislo mi je zamutala moja dobra mati, 
da na molitvu ő sto nepozabim, gda me je 
\óera bei őisto spopd, onia sam se iz őisla 
zmislii i iz telecaka vuu vz 1, i tak s molit- 
vom odal skozeu.

Vi ste vielen soldat, denes vám célt 
kumjajija svo|e oslobodjeuje duguje. Da ste 
p?i tóm ua molitvu ne zabiravili, na vsaku 
vám őast ilu/.i. J  a se búdéin vu uiojem iz- 
vcdőu ua vas zmislil.

Kak je zoiji b la, ostavili su soldati* 
sobom vödéi zaiobljeuike, midin lJn*z vsaké 
zapreke z i oekoliko vur dospeli su k svojim 
áeregom, gie su bili s najvekáom radostjum 
doőekani, p >kehdob zaradi njiliovoga produ- 
2euoga najeden dinod uía, bilo vrlo zabr uuto. 

Nedu2uost meliuskih stauovuikab, zaradi
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