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POtkr, S ít  F*renc»i«k liáiu, ruu 
Itt, balra. Saarkeastőval ért*- 
kaani lehat m indsnnap  11 is  1*2 
éra kBaOtt. — A lap aiellbuii 
restire vonatkosó miádén kdale- 
uény Margltal J ó l l l f  iier- 

keaatB nevére knldendö

K iadóh ivatal:
jrjechel FttlBp könjrkereakadéee. 
Ida küldendők az elBflcetéai dijak 

nyütterek k» hirdetiaek.

Hirdetések jutányosán s z á m í t ta tn a k

IART4R a  BORIIT NTELlíN Ü Í G J M Ó  TÍRSADALMI, IS M R m R J E S n ö  SZP.PIROnAI.Ml HETII.AP.
_______Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A  „ T T űrakőzi t i s z t i  Önsegélyző szövetkezet*, a „Csáktornyái takarékpénztár*, a „ M uraköti takarékpénztáru az 
„ A lsó -M u ra kö z* -Takarékpénztár" és „Önsegélyző-szövetkezetu « a M uraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző

kör" hivatalos közlönye

E lő f iz e t é s i  A rak:

Egész évre . . . . 4 fri
Fél kre . . . . 9 fri
Negyed évre . . .  1

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadta tnám ; 
Bndapeaten Ooldh-rfer A. ▼. és 
Eokatein B. hlrd Írod. Bicabea: 
Scbalek H , Dnkea M., Oppalik A., 
Daube G. L. ia tárainál él Herndl 

Brttnben: Stern 11

Nyilttér petitsora ÍO kr.

D o l g o z z u n k .
Az évről-évre növekedő fényűzés és a 

szintén folytonosan terjedő nyomor, áldást- 
hozó ellensúly gyanánt, kényszerszükséglet
ként tűntetik föl a munkát, melyhez nem 
csupán a szó leljes értelmében »éhező és 
nyomorul!« folyamodik, hanem melynek hí
vei egyre szaporodnak, a közép- és hivatal- 
osztályban, nyugdíjasok családjában, sut a 
fönemességnél is. Nem csupán a minden
napi kenyér megkeresésére vivőit keserű 
küzdelem kényszerit a munkára, hanem már 
nagyon sokan okosodlak meg annyira, hogy 
rendezett, de szűk életmódjuk mellett is, 
kereset után vágyjanak és azt azzal szapo
rítsák, hogy legatább a nap néhány óráját 
szenteljék arra, hogy természetadta tehetsé
güket kézi vagy szellemi munkával megfe
lelően értékesítsék.

Ámbár általán véve, különösen a női 
nemnél, örvendetes haladást tapasztalunk a 
munka tekintetében, még se tagadható, hogy 
— különösen az úgynevezett »műveltek* 
közt -  még igen sok apró gyengeség, bal 
gaság és előítélet dívik, melyeket a mun
kával hoznak összeköttetésbe.

Vanní k emberek, kik munkaröstek ; 
ezeken nem lehet segíteni. Oly emberek ezek, 
kiknél a közöny hatalmasabb az éhségnél; 
oly emberek ezek, kik a munkát bűnös ter
mészeti szenvnek tekintik, oly emberek, kik,

a szükségtől kényszerítve mégis megkeres
nek néhány garast, de keresményüket okta
lanul elíecsérlik s aztán isméi henyoségre 
adják magukat. Azokró! is akarok említést 
tenni, akik munkagyávák, kik kicsinyes tár
sadalmi aggályok miatt szégyenük a m un
kát, s azt úgyszólván titokban űzik.

Vannak 'Szégyenlős szegények*, azaz 
oly emberek, kiket betegség vagy egyéb 
körülmény megakadályoz abban, hogy meg
keressék kenyerüket és végső kétségbeesé
sükben felebaráti jótékonysághoz kénytele 
nek folyamodni. De hogy létezhessenek oly 
emberek, kik szégyelnek dolgozni, csupán 
lopva teszik, ha senki sem veszi észre, 
mintha bűn volna, ez örökké érlhellen fog 
maradni és az ily szégyen, az ily gyávaság 
nem íeddhető eléggé szigorúan. Szolgálni 
nem szégyen, még kevésbé pedig dolgozni, 
föltéve, hogy pontosan végezzük szolgála
tunkat. megfelelően teljesítjük munkánkat. 
Ha már nem akarunk lefelé nézni, tekint
sünk fölfelé, nézzünk körül a jobb körök
ben, nem szolgál e az uralkodó is népének, 
nem dolgozik e értté í iradhatlanul ? Nem 
szolgál-e a hivatalnok az államnak, a katona 
hazájának, a lelkész egyházának, az orvos 
a szenvedő emberiségnek ? Nem látunk-e 
mindig és mindenült kö csönös kiegészítést? 
Vagyontalanokra vagy pedig korlátolt va- 
gyonuakra nézve csupán két lehetőség létezik: 
az egyik abból áll, kezet összetenni, mindent

istenre bízni, rokonainak, barátainak és is
merőseinek terhére esni és alamizsnából 
élni, mely mellett a legtöbb esetben még 
nagyzolnak is. Gyakran hallhatni e mondato
kat : >'Csak nem nélkülözhetem ezt vagy 
am azt!« Már pedig komoly akarat mellett 
>tokaj^Hélkülözhetünk és sokat tehetünk.

A második lehetőség az, addig nyúj
tózkodni, a meddig a takaró ér, gazdálkodni 
azzal, a mit keresünk Azt kérdem minden 
részrehajlatlan em bertől: mi tisztességesebb 
a kettő közül ? A felelet könnyű. Miért ne 
a becsülettel keresett, egyszerű vacsorám 
miért ne eshetnék ép oly jól, mint a gaz
dagnak dús vacsorája, melyhez a pezsgői 
gyakran hitelbe veszik? Miként lehetnek oly 
emberek, kik a legnagyobb lelki nyugalom 
mellett fényesebben élnek, mint azt viszo
nyaik megengedik, a nélkül, hogy aggódva 
ne gondoljanak a holnapra, melyet teljes
séggel nem kerülhetnek ki ?

Ki becsületes munkában szégyent lát, 
az vagy korlátolt elméjű, vagy a vele fel
növelt előítéleteknek annyira rabja, hogy 
teljesen képtelen tárgyilagos gondolkozásra.

A mai felnőttek, a jobb körök képvise
lői s még inkább képviselőnői gyakran sin- 
lenek abban a gyüngeségben, hogy szigo
rúan titkolják azt, hogy d dgoznak vagy pe
dig a munkát csakis »időtöltésnek* mondják, 
nehogy valaki orrát fintorgassa.

A J m Ü f  U r n á ja .

Köszörilsorszftyr-
Már annyit csak elárulok országvilág előtt, 

hogy ez a nevezetes ország a — Muraközben 
van. —

Kgy bátyám látogatására mentünk az elmúlt 
Karáesonkor és ha senki se figyelmeztet reá, ész 
reveszem, hogy mikor értünk Köszörüsország halá
rába szörnyű csintalan lelt abban a pillanathnn 
a zsebkésem. A társaság minden tagja hasonló 
megligyelést teli egy-egy körömvágóval, vagy más 
czélra használt késsel, sőt maga a türelemből 
laragott Pa'i kocsis is véjkált a csizmaszárában, 
— a borotvája vo’t ott. Valóságos lázadássá la- 
jull a nyugtalanság, mikor a bíró háza elölt gör
dült el kocsink. Fekete táblára volt felírva : köz
ségi bíró.

Valami lehangoló bús érzés lepett meg, mi
kor arra a fekete táblára esett tekintetem Azok
ból a tökéletlen fehér hetükből, a múlandóság 
falra irt pusztaságából én nemcsak azt olvastam 
]e, amit fentebb leírtam, hanem azt, hogy abban 
a házban kiköszörülbetlen csorbája van a boldog 
ságnak.

Az én nagyrabecsüll bátyám, tiszteletbeli 
tagja a köszörUsorszápi tanácsnak, azt mondta 
hogy azokból az apró, lílrészporral bélelt, papírral 
leltrsggalolt ablakocskákból még nem rég olyan 
két csillag lénye dirigálta Köszörüsorszkg levente 
fiait, a minőt a legfinomabb aczóiborotvából sem 
ver ki a pergő köszörükő.

Elhiheiik kérem, milyen óriás módon telcsi

gázta kíváncsiságomat ez a képletes beszéd. Nem 
követelek magamnak semminemű érdemel azért, 
hogy mosl már szorgos utánjárás után kedves 
olvasóimnak elmondhatom a köszörüsországi csil 
lagok problémáját. Ne féljenek semmit kérem szé
pen, nem kell ide semmiféle tudomány, olyan egy 
sserü az egész, hogy megfejthettem két várme 
gye lolonczozási irataiból. Csak addig legyenek 
türelemmel, mig azt a két csillagot megnevezem.

Köszörüsország bírójának a jámbor Stingl 
Franznak, egy idevetődott németnek a felesége 
már régen az angyalok parapliját toldozza, de 
hagyott maga után egy kis szöszke leányt, Lizif. 
Mikor Lizi átélte a lizennyolezadik tavaszt, félor 
szág köszörűse jött el messze hazájából, hogy 
gyönyörködjék benne. Szép is volt nag/on ! Olyan 
vöd az arc/.a, mint a vadrózsa, milyen erdőszámra 
virít Köszörüsország határában ; szép aranyhoja 
babonás háló, melven egész sor legény vergődött. 
Irigy emberek azt mondják, hogy azért a bajért 
választották meg az apját bírónak.

I)e a szép Lizi nem akarta elhinni, hogy 
szép. Az a kis borzas pudli volt a játszótársa, 
mely elkísérte őket vándorútokban, látéktArgyni 
vérveres elevenképek, rajtuk a Szűz Anya képe, 
melyekre ha rálehelnek összezsugorodnak. Addig 
fogadta el buc«uliának ezeket az elevenképeket 
a szép barna FritztOl, addig lehelt az rk szerel 
mes enyelgósek közt, hogy Giziből is elevenkép 
váltott, a azóta nem szerette a pudlit. A község 
nagy ledet) kútja alatt lm összegyűlt a leány s 
legénysereg, a barna Fritzről folyt a szóbeszéd. 
Különös is nagyon ! Máskor Ő kóborolt legtöbbet, 
s csak néha tért haza beteg öreg anyja látogatá
sára, s most, — aranyvárral sem csalogatnák ki 
a halárból. Hja aranybilliact az a szép a ranyhaj,; 
az t rtja íogva. A legények közül sokAn irigyel-I 

a

lék azt a rabóletel, hol méznél édesebb csókkal 
tartják a rabot, s szép asszony a tömlöcztartó!

Egyszer azonban fényes galléru katonák el
vitték Fritzel. A szép Gizi alig bírt a könnyeivel. 
Csakhogy furcsa patak a szem patakja, bármily 
erősen is fakadjon is vize, egy melegebb, forróbb 
sugár (elitatja mindjárt. — Mindig ritkábban jött 
Komáromból az izénél, s ha vándorútra indult 
egyik másik köszörűs, nem izent vissza a ssép 
Lizi. A falu másik végére meg mért izenjen, mi
kor onnan eljönnek az izenetórt, ölelésért és 
csókért. Olyan az elevenkép, akárki leheljen reá 
forrón, melegen, — megmozdul. Pedig a szőke 
Johann, ah, az olyan forrón tudott ölelni, csó
kolni, hogy az elevenkép szive megolvadt. De a 
leányok a falu kutjánál na beszéltek is Johann- 
ról, azt mondták : szegény-szegény Lizi ! A falusi 
csepüieiegrammok utján eljutott sok ija-!ija « 
a rósz hírnek egész as öreg S ingl jámbor, békés 
séges hajlékáig. Forgott is h leje, mint a köszö- 
rükö, mikor aztán kijózanodott, volt akkor mit 
Imllani. E övePc édes anyanyelvének minden olyan 
kifejezését, mely abban a haragos helyzetben 
épen helyénvaló volt.

Egy donnerveitert követő szélviharral elre
pült az elevenkép Jobannostui. A szegény Öreg 
Franc*, papának negyedik stácziórul izentek, hogy
éljen boldogul.

Czigány, komédiás, köszörűs, mindenik h a 
zátlan a hazában Ott lakik, hol a nap felkel, 
lemegy, országút az útmutatója, ország világ * 
pihenő tanyája. Gyönge vállát megtörte a nehéz 
bátyú, lábát az u t köve ; az az egy kis viganó, 
mit magával lopott, rongyokba (oszlott.

BELLOS1TS B.
(Vége köv.)



Hozhatnánk elő egyes eseteket, midőn 
ez vagy amaz szégyelte, hogy behajtsa be
csülettel keresett pénzét, csupán azért, mert 
ez esetben le kellett volna tennie a névte
lenség álczáját és megvallania: »dolgoztam!« 
Meg kell elégednünk amaz óhaj kifejezésé
vel, vajha a félősek és munkagyávák végre 
lemondanának gyöngeségükről és minden 
ürügy nélkül nyíltan megvallanák : > Dolgo
zunk, mert kénytelenek vagyunk, mert pénzt 
akarunk keresni.* E nyílt bátorság az ő 
javukra esnék és abbeli öntudatuk, hogy 
őszintén járnak el, növelné tevékenységüket 
é« munkakedvüket, mert a munka a legjóté
konyabb gyógyszer az élet küzdelmében, erő
sít és üdít és a saját munkaerőben vetett 
bizalom nyomatékosabb minden idegen se 
gítségnél, melyet különben is a legtöbb 
esetben megalázó alamizsnának tekintünk. 
Ki szégyenli a munkát, Önmagát fosztja meg 
az élvezettől és eltaszitja magától a leghí
vebb barátot a lelki szenvedések válságos 
pillanataiban, pedig ezek ellen egyetlen em
beri lélek sincs vértezve.

K a r c f a l v i .



bevonva mészanyaggal. Az idegen anyagot 
a tyuk úgy eszi meg.

($ási Szárnyasaink) illusztrált baromfi- 
tenyésztési szaklap, (szerkeszt. Parthai Géza, 
előf. ára negyedévre 1 frt legutóbbi szá
mának tartalm a: Haladjunk, A Dorking- 
frpukok, Idegen testek, A kopasznyaku tyuk, 
Érdekes kakas, Fehér minorka, A baromfi 
tenyésztés jövedelmezősége, A pulyka fiák 
nevelése, A Smaragd-kacsa A ludak kop- 
pasztása, A baromfidögről, A tyúkok kosz
betegsége, Két kipróbált orvosság, Galamb 
tenyésztés, A pap galamb, A hullámpa- 
pagály tenyésztése, A kosorru tengeri nyúl, 
Vegyesek. — Ajánljuk baromfitenyésztés- 
sel foglalkozó olvasóinknak.

(L á t o g a t  á ,so k .)  Valaki panaszkodott, hogy 
rokonai nagyon sűrűén látogatják. — Különösen 
nagynéném, mondá, évenkint kétszer látogat meg 
és mindannyiszor télévig marad nálunk.

C S A R N O K  
A ratóti pád.

Kurucz állapotban már sokszor valának
Jám bor lakósai jó Kától falvának ;
De bárm it hozott is ádáz sorsuk rájok,
Csak kimenté őket jegyzőjük, biiájok;
Azaz hogy... de hiszen jól tudja mindenki...
Hogy mentési dolguk mikor, mire ment ki...
Ezekről azóllani hát nincs is szándékom ;
Nem lovagolok én agyon hajtott lovon!...

V r e d n U k B  p la a r n *  t
• U r a i Újao, fraterska h iía , ütő 
áa kondi jnaoiji - - 3  urodnikom 
•Bál J« aTakt dán gororíti med 
H  1 I I  vorom. — 3yo poiiljke 
ggtda aa aadrlaja noriaah, naj 
aa poflHaju na ima M a r g l t a l  

J ó l é r a  tu-adnika vu Óakoveo. 
la d a ta l ja tv a i

Knjlfcara Fiiohel Filípoya kam aa 
predplata i obmana poiiljajn.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni znanstveni 1 povuÓljivi üst za púk 
»-.«========-- _____ _ __ Izlaal ■vakitijeden Jedenkrat i to: vu svaku nedelju.
ShM tni glasmk: nMtdjimttrskogapodpomagaju/ega Hnovnilkoga druitva nCakove£ke ifarkasseu, ,, .Védjírnunk* sfarkasse*, „Dohijo-Medjimurske iparkas se* i

i „ Podpoviagc juíega ám ítva4 „ Gornjo-Medjimurskoga kultumoga druitvau.______________________ _______

P r e d p l n l n a  c e n a  J e t

N a  eelo U tó  . . . . .  i  f r t
N a  p o l l e t a ...................2  f r t
N a  ie t r e r t  le ta  . . .  , 1 f r t

Pojadini brojt kottája 10 kr.

Obtnane aa poleg pogndbo i fal 
raCunaju.

0d druztva
/Dalje.)

Jedna fela dru/tvih je ona, kada viáe 
plemen je skup svezano, koja vu jednoj 
driavi pod jednem zapovedmi skup 2 iveju. 
Druátva óva zoveju se orsaéka, zoveju se 
takaj puki, parodi.

Postala jesu dru itva  razliénemi nacini, 
nego na jeden vendar j asu naredjena 
Negda glava jednoga jakáega plemena pod- 
loiila si je slabefie silóm, negda pák zvrfe- 
nosti jednoga Cloveka genule su druge. da 
se ovomu podloiiju i zaufaju mu skrb 
svojega skupnoga dobra i naredjenje svo- 
jega branjenja ali na kratko vreme, ali za 
celo iivlenje, dapaOe i za svoje poslednje 
stegnenjem, ali prez stegnenja.

Bili su takaj puki i je njih vezda 
joáée, pri kojih viáe ljudi za svoje zem- 
Ijake pravo onu skrb nosiju i pravo ono 
diniju, kaj kralj ali herceg vu drfavah 
éini. Dr2 ava ovo zoveju se skupladanstva,

Naredjenje dríave vu jednom orsagu 
nai bude na ov, ali drugi nácin, je svigde 
jeden, ali viáe zapovednikov, kojim drugi 
pokorni biti moraju Podlotniki moraju 
imeti zaufanjc vu vekíu previdnost pogla- 
varov i njihovu dobrotu. PodloZniki mo- 
raju za sigurno dr2 ati, da koji zapovedaju,; 
oni znaju, kaj dr2avi, kaj podloánikom i | 
celoj obfiini je hasnovito i nedeju drugo, |

nego kaj spozoaju, da njoi je hasnovito
Nepokornost proli vsakoj naredbi 

mora podloínik za najvek-e zlo vu drufct- 
vu dt inti, kajti po lom prepreduje se 
dobro, kője iVeju ztdobiti poglavari.

Nebi nijeden ladavec, ali poglavar 
prez dopuáéenja Borjoga, koj vsa na svetu 
ravra, postai to, ali ostal, kaj je Zato 
véli nam sveto pismo), da ladavci od 
Boga jesu odredjeni. tér za dobro onih 
kojim predpostavljeni jesu

Imaju ladavci duíoost i moó za 
dobro i sigornost svojili podloÉnikov za- 
povedi i naredbe postavljat, na obdra- 
vanje takovih natiravati. Prekeráitele i 
koji z’o éiniju, kaátiguvati. Moraju, kaj 
pravo praviéno je, zdriavati, moraju bra 
niti Vivienje, posebne imetke podloinikov 
suprot krivicnem bantuvanjam i neprija- 
telskem navaljenjam suprotstati.

PodloZniki ali kotrigi jedne dráave 
zarad dobrodinstvih i obranbe, koju od la- 
davcev imaju, jesu dugni nje po-tuvati, 
za nje moliti, ujihovim zapovcdim i na 
redjenjam pokornost izkazati, tija i onda, 
kada poleg foga kaj trpeti bi morali. 
Oade, slugbe, prez kojih ladavci nemoreju 
obdinsku őestitost i seguniost zdriavati, 
moraju podloániki tak, kak nadpostavlene 
jesu, radi i dobrovoljno obnaáati, ne iz 
straha kaátige, nego kajti pred Bogom to 
jesmo dugni Poítenje, ljubav, pokornost'

i vernost duZen je svaki podloznik ne lamo 
ladavcu, nego takaj njegvim castnikom i 
naredjenim podpoglavarstvum izkazati.

Ladavci jesu z trad podloínikov, pod- 
loZniki pako zoveju se vsi vu jednom 
orsagu, koji vla laru, ali ravnajudem lju- 
dem jesu pokorni.

PodloZniki jesu razliénoga stalisa.
Pod'o^nik je i gróf i báron lak kak 

poljode'avec ali me terski ölovek. PodloZ 
nik je i generál i minister, lak kak ge- 
meiner ali pisar. Podloznik je i oberko- 
meá i kr. sudec, tak kak hajdúk ali ob- 
Cinski notariuá. Podloánik je i biákup, 
lak kak kapelan Svaki clovek vu orsagu 

I je podloánik, jeden tak kak drugi, i or- 
saőke zakone tak mora obdr/avati jeden 
kak i drugi bez iznimke.

(Dalje sledi).

Jed en  stari Jljfid/ijnuric.

Véli ka sveeanost.
Ved od zdavnja nije orsag naá imái 

takovu lépu i radostnu svelkovinu, kak )u 
je na lfi-ga júliusa obslulavali videl. To 
je vendanje lópe mlade kneginje Margité 
kéeri nadvojvode Jozefa, kője se je obslu- 
Zavalo vu budimskoj palaéi i dvorskoj ka- 
pelici sv. Zige. Puno je  vtemena miaulo,



Ja i« magjarska zemlja videla venéanje az I 
kraljevske obitelji vu Budavaru. Zadnji 
bil je sam kralj Matijaá, koj ne je tu 
vern'al sa Hoatriscom, onaj preodifieni naá 
kralj, kcj zbok nvojega viteitva i pravdo- 
lubja jog denes íivi vu vnstah naroda 
magja^skoga. Ali toj sveéanoati ima vefi 
500 let. Nadvojvoda JoÉef priskrbel je eto 
narodu magjarskomu potlam tolikih let 
novo veselje, kad je odredil venfianje avoje 
ljubljene kfieri vu Budimu. On je jedini 
iz familije Habsburgovcov, koj se je od 
Austrije tak rekué odtrgnul i kak vrhov* 
ni zapovednik naáega domtbranstva fiisto 
pOmagjaril ; on je, koj je razmel Éelje 
magjarskoga naroda. Decu avoju odhranil 
je i dalje odhranjuje vu duhu magjarskom, 
i tefiajem vnogih letah Hvetlo je dokazai, 
da s nanii Cuti, h nami deli radont i tugu.
I h odredjenjem tim, da He kői njegova 
tma vu Budimu vénfiati, neskrbeé ne zato. 
jeli budu visoki rodjaki na tóm gostova- 
nju prisutni ili ne, dokazal je takaj, da 
je naá n duáom i telom. Knjeginju lepu 
Margitu jemle vu svetohiitvo lenéz Thurn 
— Taxis Albrecht. Ovoga hí je mladenka 
vu arcú sama zebrala a dobri roditelji 
nisu proti njcnomu izboru nikakove wpaőke 
delali, n^go hu dobrovolno blagoslov avoj 
roditeljnki podelili Venfianje obdrÉavalo 
ne je h velikom faradom, nve vo odprtih 
koőijah javno na veliko veaelje gledajufiega 
naroda, Gospodin Bog naj blagoslovi 
avetohiitvo mladoga ovoga para, Bog ga 
poiivi vu areéi i diki akupa na vinokimi 
roditelji vnoga leta na radost i veselje, 
magja rskoganaroda !

Stara povest magjarska.
Poatanek (izvor) Magjarov je baá tak, 

kak od svih oarodov — nepoznaf. Praatara 
njihova dogodovátina isto tak je nepoznata 
sve do 884-ga leta potlain Kristuáa. I)omaő« 
nafli spisi, koji su potlam vnogo stoletjah , 1 
pisaui, (íz ustmenoga predavan a) priéO u,! 
da dolare od Noemovoga sina Jafeta. P o. 
ovih pripovedkah imái je Nemróth odvetek t 
Jafetov dva sina, Hunyora i Magja™, koji 
uastanivái se na okolici moetiőkoga mórja, 
tak 8u se pomnoiali, da je iz njihovib ostan- 
kov izidel honski i magjarski narod. Nu 
ovim priőam nemremo vnogo v'jrovati, nego 
vernjnc drugim istiniteáim podatkom, za si 
gnrno moremo drtati, da je zibka njihova 
Azija, negdi prek potoka Volge, na severnoj 
8trani kaspifikoga mórja, vu okulici altajskoga 
pogorja bila. Od ovoga kraja doálo je i vefi i 
narodov, kak n. pr. Iíuni, Kozari, A vari,; 
Bagari, J&szkuni i t. d. Ovi narodi bili su 
v praatara vremena Buaedi Mapjarov i rod- 
bina, tér bu po svoj priliki s njimi jeden 
jczik govorili,

Med ovimi najpredi su se na mód po- 
digü Honi. Jeden vodja od ovib imenom 
Etele ili AtiPa pod svoje gospodstvo je spra* 
vil vu V. stoletju sve öve srodne uarode 
tér je s njimi dofiel v Európa, gde je jednu 
veliku drzavu vtemeljd, kojoj je sredotofij** 
bila pokrajioa Tise. Magjari bili su őlanovi 
öve velike svétske drftave. Nu budufi se je 
ta driava potlam Etelove smrti zbok svadje 
i nesloge njegovih sinov razpala, to au oui 
ea susednimi Kozari se sjedinili. Kakvc su 
vezda mprilike erez nekoliko stotiu löt 
(400) pr?2ive|i, to jo neznauo. Sarao foliko 
znamo, da, pritiskani od selfő h se oarodov, 
884 leta preéli su prők Volge, tér su se 
naselili blízu uöóa potoka Dona na sever* 
nőm kraju Crnoga mórja.

Narod magjarski od negda voé je sa- 
Btojal iz sto i esem plemenov i bil je réz-

deljen na sedem vojskab ili knefiestvab. 
Svako kue£estvo imalo je posebnoga kneza 
(vojvodu, vodju,) koji su vu raedjusobnoj 
zajednici tivoli, uu svoje razrode ravnali su 
neodvisno, kak otec svoje déte i lamiliju. 
Pod veziri bili su poglavari plemenah ('had
nagyi) i drugi őastniki, koji su puka v ta- 
boru vodili a v miru ravnali. Svi su doista 
bili slobodni i plemeuiti, nu nekoje familje! 
ipák su osobitu Oast zadobile strauom zbok 
svojega izvora, strauom zbok junafitva ili j 
drugih zaslugah ili kröpostib — tér su nad 
drugimi uzviöene bile.

Narod stvoren je bil na harcuvanje, 
bil je gjegjeren a negda rezvuzdan i prevefi 
vuÉgan. Ako nisu na ujega drugi uavaljivali, 
to su oni predrli vu susedne zemlje tér su 
tam robili i harafiili. Z\ vréme mira k ra tili! 
su si vréme 8 halasijom i vadasijom (lövöm | 
rib i druge divjafime). Jedeu dél naroda | 
bavil se je s povanjem Éivin ; na jednom 
mestu je pod Sátori ntanoval i samo je onda 
dalje iáéi, kada je svojom marhom tu sve 
popasel Poljodelstvo jós nisu poznali jako, 
rukotvorstvo (meAtrije) pák hu samo ono 
vodib, koja su se zanimala s piipravljanjem 
oru/ja i oprave ; te su bili kováéi, gladitelji 
sabljah, kovatelji strelicah, pák v&rge (fiií- 
uiari).

Po veri bili su doista narod pogantski, 
nu ipák su verovali jednoga Boga, koj je 
sve stvoril, sve uzdrZava i upralja Ovomu 
su navadno Értve dopnnaáali na bregih ili v 
berekül svojotn marhom zaklatom Zitini su 
poátuvali zrak, vodu, ogenj i zemlju a oso 
bitó pák sunce, kak tak ve stvari, od kojih 
su najvefi botjega dara v2 ivali. Oni su mis- 
lili, da dobri B»g namo dobro more dati 
ljudera ; betegi pák, nevolie i druge nesreée 
da dohadjaju od zlofiestoga duha, kojega su 
zvali : vrag, Verovali su v uevmrtelnost 
duie ; mrtve svoje pokapali au v bereké 
polek potokov, a spomenek njihov proslavili 
su s karminami. Med verozakonskimi obredi 
najsveteái jim je b m p isnga, ko/a se ) '. vu 
tóm sastojnla, da su pr*sig..jij<íi iz z írezaui»• 
rukah krv apu-til v jednu posudu tér «u iu 
izpili izreka^ái prokletstvo na prekrS«telj 

‘prisege. írnál, su i redoviüke kője su zvali 
Iproroki (jósok); ovi su iz drobah Zrtvovamh 

ivin prorokovalr buduő* prip»é^nj^, na za 
bavab í sveőmostih popévnli junaCue i druge 
popevke, a narodu, koj jih je v jako vebkon 
poitovanju imái, bili tolnaőnik', vraóitelj 
i njihovi mudraci (fiiozofi.)

K A J  J E  N O V O G A  ?
0< na bolest

Schosberger Henrik dopeJal je do 1 2 0 0  
teáakov na svoje imanje vu Tófalu, da nni 
Zito poÉ^nju. TeÉaki ovi bili su iz trenőinske 
varmediije, sami jaki i zdravi álovaki. Za 
nekoliko danov pojavila se je pri nekojih od 
ovih teiakov oőoa bol, koja se je tak uaglo 
éirila med n’iml, d i su naskoro svi vu tóm 
betegu trpeli. Doktori koustatovali su egip- 
tooski oőui beteg, UHled 6 sa odredil je ko- 
tarski sud, da se teiaki ovi odrnah imaju 
doma odposlati.

Zdravotvorni zviranjek.
Naáa domoviaa obiluje im sve krajc 

sa raznovrstnin i zdravotvornimi zviranjki ; 
kiseÜce, Éuhke vode, toplice i t. d. dal nam 
je Bog vu izobilju. Pák eto — joá se i 
növi do vezia nepoznati zviranjki nahadjajn. 
Vu Lippi najmc nasel je jaden pastir zvi
ranjek éudnovitoga téka. Varosko poglavar- 
stvo izposlalo je komigiju, koja je táj zvi
ranjek previzitirala i prenaSla, da bude ovaj 
zviranjek aenes zutra velike dohodke nosil 
a vu poslu zdravotvornosti na veliki glas 

; doiel. Á daj Bog !

Nova ptPka.
Komaj su zmislili i vpelavati pofié li 

puii ani prab prez dima, veő je i to suvis- 
no postalo. Jedeu iraucuz G tiird zvani 
zmislil je puSkn, kojoj nije treba pusőenoga 
prahx. Óva pu$ka nabija se s gazom t. j. 
plinom. Prednoat njeziua je, da He pre pu- 
canju uekadi, cevi nikaj nemibe a olovo nosi 
tak, kak su dovezdasnje s prahom nabite 

. noaile. Néma dvojbe, da budu ovu pudku 
pii vojski hasnovati próbálj, kak su do 
v>zda svaku.

Strajkujuéj vojniki.
Vu Londonu dogadjaja se jako ciíraste 

stvari. Nezd&vnja podigli su strajku rcdar- 
'stvem slu2 beniki, a vezia dohadja glas, da 
je i vojska vu Eugleoakoj pofiela nezadovolj- 
stvo avoje kazati. Jedna trupa najme, koja 
le imala sluÉbeno izma^irati, z itáji la je po* 
kornost i ostala vu kasarni, gde je silovitu 
zapoved s n>«bitim orutjem fiekala. Koman- 

I dart za dobro je prenaáel svako nasilje od- 
strauiti i vezda nastaje pitanje, kaj iz te 
stvari bude.

Kolera.

Dve male malenkosti.
PoSten navuk.

HoCeá ljubu srdcu tvomu,
Tak po letu ju smbofii,
Prikladni su k poslu tomu 
Dugi dani, tople nofii.

A po zimi h dragom mora 
Savez biti 8asvim gotov,
Jer je atra an mraz van dvora, 
Ima avega polag p'ot-ov.

Siló za ognjilo
t >na njemu :

Gde god tebi noge sloje, 
rPak ti pog ed vu me lépi^:
Pazi dobro o i «voje,
I >a bedasto neonlepií.

On njoj :
Makar pre^la si véé dalko, 
Ogledavaá se sto puti ;
Pazi rajöi na se malko,
Mogla bi hí vrat zmeknuti.

£manuel Kollay.

P sáli smo, da se je vu nekojih krajih 
Spanjolske kolera pojavila i áiriti pofiela 
tér vekíi broj ljudih vu tóm betegu vumrl. 
Vezda vefi prijavljaju uovine, da je straho- 
vita ta kuga posvud prestala ; cela Bpa- 
njolska iz istila só jc oi kolere, samo jo$ 
vu pokrajiui Valencia zvauoj jói lada. ali i 
*0 samo vu mai >j meri. Po tóm auda netre- 
bamo sa pináit), ar je ufauje, da se dalje po 
Europi nebude öirila. Niti nam uedaj Bog 
joá te nesreOe, doata nas kolc vclika suda i 
druge r.epovolátine.

Cehi i Nemei
, Vu Ceskoj vefi se od zdavnja svadé 
C'tihi i Nemei zbok jezika. Cehi hofie, da 
budc v njihovom orsagu prvi i merodavni 
jczik éfski, Nemei ptk hofie svoj neméki 
jezik predpostiviti. Z ito nastale su grde 
svadje med ovom bra*'om i coli tábor vode 
jeden proti drugornu. Svadja óva zasegla 
pák je tijam vu nj hovo orsa ko spraviáfie. 
íiepa példa ovo svadic je sledefii sluéaj : 
Vu éeskom varosa Dux zvauom tak jo da- 
leko iáéi ondeáuji nafielnik Francéi, da je 
prepovedal fieske napiae po spomenikib na 
g obju tér vefi gotove dole postrugati dal.



Koburg Ferdinand J poldau kovaCnica, koja jc na arcdini sela. BeCu videl jednoga hartpina, koj je tak
v  u  hmraroki 1-ntj K, l.urr. uvr.li K#vaÉnicl • Po|pR stojeóa gospodarstveua rni bil, <U smo morali svedu vutgRti Kada Je ,uK« Sk U «7 Koburg * érd - 3tu|lj.( S l elc s .e ,„ ; da vctl!r llijc , u. pre(, njim ako „m0 hot„|i videti.

nand pr.|e kratko v.cuic odputoval I vu Karls „  b; drilgllö Tlfl(, h ií zgore|n vu a'e;i. AJ ’ * . v .raíd inu
bad na kupéi, a m su neroji po itik* sí síim- J judi su svo v inili, da sa ogenj no rozöiri. ! vi(| e] jedncga troBDOna koj ie bil tak auhi 
„jati poíeli, d . je  te putovan,, prv, korák D ,áU ; grol„rB kaprica |ka ia NoridToror. I d i  pót < r Í  m t a
k njcgovoj resignacip. Vcz a ,d . svakojaíkc ,vj najveí gJ, pomagali g. „ itrieh 1”  h*u  í k o 1  Pte K7 o hotel
vernie po novmal, vu pogledu eve árván, ílk#vefk, raufí[Df(a4 koj je ra„ l0 onda aa ’ ' 1 "‘"P"’’ ®K0 «H »e RC°
a nekoje bas spoinioja resiguaciju kneíevu. 8vojimi dvemi pomoe„iki ta.n bil. Nadal c ' ,
Veliki povod k tomu dajc to okolnost, da  ̂ Rosenberg ötacunar, koj je s tak ve-
je obilelj Koburgovcov vu prisutnoati kneza |ikom si|0|n p0Inagal gMÍti da VC7.da be. Gost. : KelnerJ J a  bum pliit.il 1 
Ferdinanda poCetkom juliuSa ovdi fumdia-uu t(Ĵ en j^ j  Kelner : Pák kaj imaju ?
sedtiicu obdi2*vala. Mi nemremo uikaj reöi, Zetva (íoat; StraSnu glavobolju !
uego miruo (’ekajmo dalnja pripeéenja. r

- . S /.ctvom, livala Bogu. moremo letos
Battenberg . an or. zadovoljni biti. Kak mera k»2«, na jednoj Cistil i frajhal je zidar hi*u jedne

Cuduoviti glasi rezprostiraju se o knezn katastralnoj, (vrl koj mekotí zra^lo je p<> vdovice Da njoj falefle táj popravek dóidé,
Battenbcrgu slivnRkomu junaku. Táj r.lovck 14— 16 hektoliterov páenic (vaie 7b—79 obeCala je zidaru poleg njegove piacé i
kak bivsi bugnrski kncz, potukel je srhsku kile). 12 hektoliterov hrjfci (vafce 72 — 74 UoAtu (hranu) — Za zajtrek dela ie pred
vojsku pri Slivnici tér kne£evini bugarskoj kile), jpcmen 13 15 hektoliterov (vaie j njega kruha i pótra — ,T u  imate dohán !
priskrbel mir i red, /.a svoje junaOtvo za-j 64 - 69 kde), repica po 12 liektol t^rov vzemite si, kuliko vám je trtba*. — Z’dar
dobd je tu hvalu, da su vlantit.■ njcgovi J (vaie <»6 69 kile). Zob jós nije sva po- Jóban poCme debelo re/.»ti kruh, a jo<
soldati vlovili i on bi po intriguah ruskelieta. debl,e$e mazati na kruli put.ra Neatojalo
vlade liáen casti i trónusa kneievskoga tér! _____________________________je jednoga, neatajalo je drugoga. Sirota
iz Bulgarije pretiran bil. l ’ak eto, vezda Bei vdovica rudi ae i pierudi nad toliki in zi-
govoii, da se ti si na knezevski trouuá nazad J M pdi in n irs ik w  m il’. L  hPmiiM d ask im  gladom pák da njoj hárem nekaj 
dojti i zato je toüko Cuti o resignac ji vcz \ * k * ' od tóga oatane, rekla je tóból od $ale zi-
danjega kneza Koburg Ferdinanda. Orak d a ru : wEj Jóban, vi znate dobro mazati*.
se vremena i Ijudi premenjaju ! — Zidar ae potajil, toboz da nezna kam

„  ....  „ ^ Te‘ek V T l  v ' -  ona ciljt, -  nego je ipák poka .tl, da
Ve,,k‘ P0*ar J-ak " J!t*£ t P ' ' tnbo^ razme i da ga ona hvali kak on

TakviU ogn;ov jo malo po svetn, kak je] l ,nk j(1 • i dobro zna zide mazati, vu lom rekel je :
mzdavuja oil vn turskoin glavnom var< fin me * ĵncli hvaliju.* Za éaa je
(^aHgradu. Veliki dél tóga varoéa g.adjen Ü tn i denek dojde °Pet vdovi.ca ozbi,j ? °  natuknuU : wAli je
jc od saraoga díva, znto ako se tu ogei'j; Potlari te sunce. puter dragi.* Zidar na to éisto nedűi-
pripeti, nezgori 15—20 hiftali, nrgo na 8to-| 'Pák j tu ien  ^lovek. no \ ^ ]x. Je 1 dol)er“ Na zad“Í,c. ,za*
tiue jih je za kratki ('as vu prahu i p* p*lu 1)0^ mu rnladoat teCe. viknula je Zenu vu srditosti : ^Ali jeden
Ovak nezdavuja pripeti] se je ogenj vu iunt kosta 40 krajearov*1 -•  „Ali je i
jednom drvnom skladi íii, odovud prcáel je j I ok mu mladost teée, bogme vröden", odgovoril je zidar dohán
ogenj na ausedne sgrade i za kratko vreme Crlena su lica, Pah hí i zadnji faia^ec putra namazal na
b)lo je prcko 900 In .̂ah do íundamenta iz I Sreduja doha dojde, kruh.
gorelo. Moremo si misliti ucvolu siromaöaih Povehneju liea. ” •
ovib pogorelcov. i ^ , • , , , . ,  Zeljezniíki Ólnoruik : Zurite se, drugaé

Lutrijáéi. í>redn,a dóba do;de, vJak üdiJfi pik vi tu ostaaete !
Súly Lackó i Kftves Béla mladi a lt Stara'Toba dojde, ; J f* ‘°  bi ' a r,d  Tidel 1 lm

novniki vu Vcspiimu pogodili su glavni broi Skrije ga zemljica. imám a itn .
beíkih orsa kih zgoditkov, na kojega su du«.* j +  ̂ B' e r e n c i *
vremena igrab. (Ilavni broj 115. 515 do I * . _____________________________  ■
nesel je sreíniaa ovim igitCmi nikaj menje Kupica kupica,
kak punih sto jezer forintih. To bude b<»r-! Lépa hí írlena, Í m  f i / P O H a Ó i ' 4 l k .  — í ' P m t  z i i / í O .
meé lepa delitba inad dvemi lu trijai ! P..k Lupa si ú  ena, —---------- :---------------------------------------- ;------
uaj Sto roőe, da je bedasto na loze igrato ! Puna si (’emera 1 rn-.mázsa. — 1 m.-cent. ^ frt kr.

Izbor ufitelia. Morém te popiti, ' >s«nici‘ j
Vu Ncdtliáíu bil je lli-ga juliu-a izbor Makar mi vumreti, RoZS Hrí 5------5.50

za pnpunjenjc trotjoga uíiteljskogft mesta. y ,o l * v* ■,„min'1' üniipm Kukorica* Kuruza 5 - 8 0 ------
Izebran je MurgiV: Lukső mladi uiite j, kfj j»* J  ̂ ^ Árpa Jei'men 5 — 50C.50
Irtos prepáiai d'ju vu ó,köven zviíil, l>,u [tenea sem zdrav veael Fehér bab Grah beli C ------------
goga kompeteuta uiti 11 jo bilo. /iHtra pak vre mrlev Sárga . • íuli 1 4 - 6 0 -------

Sve-anost. To au tuCuo re.i, V egyes. . zméSan ™ 4 - Í 5  —
N| m ni moí'd zbeci.

Vu Varaidinu 23-ga julin p. Oradsko | _________________________
za8tup8tvo grada Vardidina zaklju< ilo je vu -------------_ _ _ _ _  « -  I
svojoj urednoj sjednici, da se dán veuőarj t nf » * 1 a  f ' TnTPt3T!fl Bpfiöl 20. juliuáa 1S90.
Nj C. i kr. Viwstih aadvujvodkinje Marije N e X a j  Z d  K í ü t e K  CdS llU lUUJA* 1 9  / 3  8 f í  1 0 . 1 8  
Valcrije sa uadvojvodom Franjom Salvatorom
ovako proslavi : 1). Na dau venCanja due 31. 1-
nakitil bude se grad sa zastavami, vu 10. HleikliSta. Ako vezda v nedelju, gda| N Y ÍL T T É R I)
vuri bude sve6.ua sluiba boája poslje podue , , iSel vll VaraSdin na Spaneer, -  — “  0  ----------- ^ 7 7 ------------------
veliki bankét 2) . /attiT - vnele budu 5 dana, leden 1)ir,kliiUa pred menom, niti Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bia. n 11.45
jer vu nedelju 3-ga augustnáa bude izvan- „ J  nníi (1 hll(|pin mniim 1., P- Meter — glalt und gemuaiert (ca. 150
redno velika pu ka svc anost priiedjcua, na ’• * « ’ verach. t^ual.) — vers. roben- und stückweise.
i • k ? a. i i j i c.IaL.,,.. •>! y. nkbnu prvi vu \ arasdinu porio u. aoldrei da» Fabrik-Dépot (J. H e n -
koju bude alobodau ulaz za evakoga. 3) / . -  n e b e r«  (K. u. K. Hollieterw.), Z ü ric h ,
stupst.vo stvonlo je i zakladu od .>00 toil Muster umgehend. Hriele ko«ten 10 kr. Porto.
za ve. ua vremena, iz kője budu se kamat. | l au»kiccht: „ ta n i gospodin, oAlariai

m2 »ih8S r » t e  -  p 'tem e'í t  (ltl ,s®"‘ j» ^  " ?ni: *> K nemmaSnih purgaia. -  1 itauje. U | budu La mi k ¥e|iju J a sam 0»el. -  To leden villa! a szerkeszti.,
kovéanc. na spomenckovoga dncva vuiedili? od r |h dveh nejmft ipHk prav> AH lle.

Ogenj. *n»m koJ ?
0  . .  4 . AO d OD QOV OR NI  U R E D N IK  :Vu Sv. Mártiim bil je 23-ga o. m.

ogenj. Vuigala se je ob 11 vuri pred Naj si premisliju, ja sam njim vu H A R G I T A I  J O  Z  H E  F .
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