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■ xarkesztöaég i Iroda.
Főtér, Ssi-Ferencaiek háza, eme 
l#t, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet mindennap 11 és 12 
éra között. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden közle
mény M & rglt& l J ó z s e f  szer- 

kessttt nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Fischel Pttlöp könyvkereskedése. 

1W*MM^endök az előfizetési dijak 
nyíltterük és hirdetések.

Hirdetitek jutányosán nzdmit tatnak

U H U  és  B O R IIT  NYÍLVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ h SZÉPIRODALMI BETILAP. 
M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Á ^MarakÖn tiezti ÜnsegílyÜ 7m0peiJee$etr , a „CzdJetomgai l ulcar ékpénzt Áru, a „Muraközt takarék péyizt ár u az 
„Alsó M uraközt-Takarékpénztár" és .Önsegélyző-szövetkezet* * a Muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképzfi-

’cör* hivatalon közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 fri
Fél évre . . . . 2 fri
Negyed évre . . . 1 fri

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatna*: 
Budapesten: Goldbxrger A. V. te  
F-ckntein B. bírd. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.f 
Daube G. L. és társánál és Herndl 

Brnnben: Stern M,

Nyilttir petitsora 10 Jer.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk mai száma második az évfo

lyamban. Tisztelettel és bizalommal fordu
lunk ez alkalommal lapunk t. olvasóihoz 
és barátaihoz, kérvén őket, szíveskedjenek 
lapunkat uj (Vili.) évfolyamában is jóaka 
rattal támogatni-

Lapunk hazafias és culturalis czéljait 
eléggé ismerik t. olvasóink. Czéljaink rész
leteinek újból, évről évre való felsorolásával 
tehát nem szándékunk t. olvasóinkat un
tatni. Legyen szabad csupán azon Ígére
tünket megújítani lapunk jelen uj évfolya
mának második számában, hogy az adott 
szerény viszonyokhoz képest mindent el 
fogunk követni, hogy a t. olvasóközönség 
igényeinek, másrészt a bennünk helyezett 
bizalomnak és várakozásnak megfelelhes-! 
síink lapunk által.

ígéretünk teljesiléae és szándékunk 
megvfdósitása kétszeresen módunkban fog 
* ’ani ezután, mert főmunkatársaink : Zrínyi 
Károly és Glád Ferencz urak Velünk együtt 
szívesen és teljes lelkesedéssel fognak küz
deni azon eszmékért, melyek lapunk czél- 
jaival aaonosak.

A »Muraköz« ezután is két nyelven, 
de rendesen jelen terjedelmesebb alakjaban 
fog megjelenni. Kiadónk részéről azon Ígé
retet van szerencsénk jelezni, miszerint

A J m k i z “ t á r í i á j a

A megfogott rókák.
(Folytatás és vége.)

— Majd lesz gondom rád, hogy közelebb 
juttassalak a pokolhoz te sehonnai, monda a 
bérlönó, látva, hogy leánya magára hagyá, a 
levelet elolvasván * fejét tenyerébe bajtá, hogy 
ujnbb megrontási tenet gondoljon ki.

Andor — az uj ispán — más pusztára té
teleit át; dt erről Irma elölt is hallgatott; csak 
egyedül ama becsületes gazdának mondá meg, 
a kinél Dorkát lógta- Ezen embert módba hagyá 
az ispán, hogy mostani szállását s különösen a 
magtárt néhány napig szemügygyel tartsa. Gon
dolta Andor, hogy a bérlönó »Ne hagyd magad 
Schleslnger" elvei akarja újabb hévvel kérésziül 
vinni, s minden áron arra fog törokedni, hogy 
öl megrántsa. Minda/.által óvatosságra intette a 
gazdát s kíméletre, ha valami esetleg előadná 
magát.

Kikötötte, hogy egyedül neki s/őljon, ha 
tatami történik. Ezzel az éj homályos leple alatt 
a másfél Órányira fekvő uj otthonába ment.

A gazda rendeden felügyelt. Elmúlik két 
három nap, Andor vár, hogy hall-e va'ami hirt ?... 
semmi ... semmi ... Már örülni kezdett, hogy tán 
a bérlönó felhagyott mindennel. Kgvik reggelen 
épen öltözködni kevdett, mikor a gazda ezekere 
begördül a tanyára.

— Adjon Isten szerencsés jóreggelt tekinte-

lapunk kiállítása körül mindent el fog kö 
vetni, hogy az igényeknek megfeleljen.

Lapunk szerkesztőjével d. e 11 — 12 ig 
az áll. tunitóképezdében lehet értekezni. 
Ide és nevére czlmzendők lapunk szellemi 
részét illető összes küldemények.— Kiadó-* 
hivatalunk Fischel F. köny vkereskedéíéhen 
(Csáktornya, Főtér a városháza álellenében) 
van. Ide és czimére kérjük küldeni az elő- 
íizelési dijakat, hirdetéseket, reclamatiókat.

Előfizetőink régi tartozásának lerovásál 
és az előfizetések szives megujilását tiszte
letlel kérjük !

A „Muraköz előliz^si ára marad a 
régi; V

Egész évre . . . f . , 4 frt
F é l é v r e .........................  2 „
Negyedévre....................  1 »

, ház rendeltetése tulajdonképen az volna, 
hogy a gyermeknek otthont adjon ; hogy a 
gyermekeknek előismereteket nyújtson, ama 
alapot, mely básisát képezi úgyszólván
egész jövőjének

De vájjon minden szülői ház teljesít
heti és általában teljesiti-e ebbeii feladatát? 
Naponként van alkalmunk tapasztalni, hogy 
miként hanyagoltatnak el egyes szülék által
kisdedeik.

A jobbmódu családoknak mindenesetre 
módjukban áll gyermekeiket gondos neve
lésben részesíteni; de lehetséges-e ez ama 
családi körben, melynek feje kora reggeltől 
késő es'ig dolgozva, hogy arcza verejtéké
vel a mindennapi kenyeret családja tagjai 
fzámára megszerezze, egyébre gondolni rá 
sem é r ; a hol napszámba jár az anya is, 
hogy férjének kenyér9zerző társává legyen?

A helyb. kisdedovó-egyesület.
Világos, hogy ily körülmények között 

a kellő felügyeletet és nevelést a gyermek 
nélkülözi

Midőn 188 4 szép* -7-én a társadalom 
városunkban megmozdult, hogy kisdedovó- 
egyesülelet alakítson, melynek gyümölcse 
a szerveztndő kisdedovó intézet legyen 
kettős czélt lebegtetett szemei eőltt. Egy
részt, hogy gondos név. lést általánosítsa, 
másrészt, hogy a fiatal nemzedékének meg- 
magyar; sitá^át elősegítse Mindkét intenció 
nemes volt. Mert igaz az, hogy a szülői

Hiányos ápolást, elhanyagolt felügyelet 
elő. egitika nemzedéknek elcsenevészesedését 
s jórészt ennek, valamint a nyomorúságnak, 
mely lépten nyomon nyilvánul, következ
ménye a nagymérvű halandóság, mely 
a hal éven aluli kisdedek sorait annyira 
ritkítja.

Ilyenkor a kisdedovó intézet va’óságoi 
nemtője a gyermekseregnek. Gondos felü-

' tes ispán uram ! Már régóta nem láttam óh ki- 
I vánkoztam utánna. hogy hogy is néz ki ? ... Ha
nem hát látom jól! Tartsa is meg az I ten soká 
erőben és egészségben* Ma az ispán ur vendége 
leszek, s hogy hát ne jöjjek üres kézzel, egy kis 
ajandókot is hoztam. Két zsákba kötöttem, nem 
tóm szegény párák szuszognak e m ég?...

— Hát valami állatokat hozott talán gazd’ 
uram ! ?

— Állatokat, állatokat, de még milyeneket ; 
megörül nekik ispán uram ! ... D'' nem beszélek 
sokat, hanem behordom inkább, hogy hát nézze 
meg őket.

— Hehordja ám a palvarba, hisz állatok 
ólba és nem a szobába valók. Majd rendelek 
nekik mindjárt helyet.

— Ezek talán c<ak nem piszki’anak a 
szobában mondá a gazda és megindult, hogy be
hozza Őket.

— Ismeri őket a jó Isten ! ispán uram ! — 
sötét volt, mikor fogtam a szegény zsollértket, 
aztán mindjárt zsákba kötöttem, igy hát még 
világos nappal nőm láthattam a szemükközét.

— No jól van János ! Mondja meg a kocsi
somnak, hogy fogjon be! Aztán maga majd las- 
san elhajtja ezeket az ökröket utánnunk Boga
rasra. Ezeket az ajándékokut pedig én elviszem 
a ber ő urnák ajándékba újra. Majd ö megii- 
ineri őket.

Felrakatia őket a cséaAra és megindúlt. 
Maga hajtotta a jóvérű csikókat, melyek villám- 

; gyorsan ügettek. Csakhamar odaért. Éppen vil- 
| lásreggelinél fogta a bérlőt és Irmát, kik igazi
odaadással fogadták Andort.

— Isten hozott, Lten hozott ! kedves öcsém, 
gratulálok, őszinte szívből örülök előmeneteleden. 
Szép kitüntetés, ilyen fiatal embernek. Mi járat
ban vagy ?...

Uramfia ! mii lát az ispán ? A zsákok két 
lábon állanak ... s egyikbe valami asszony nyö 
szörög, mig a másikban valami férfi káromkodik.

— Alit csinált János gazda! hiszen ezek 
emberek ?!

— Igenis emberek, megkövetem a tekinte
tes urat alázatosan. Az este fogtam őket, mikor 
a magtárból valami busz-huszonöt zsák élességet 
az udvaron álló s ekéren el akartak vinni. Ilyen 
rakonczátlanságot már csak el nem tűrök, gon
doltam magamban ... aztán zsákba raktam őket...

— De hát kik ezek ? ...
— Nézze meg a Ickinleles ur ázokat az 

Ökrökéi, talán megismeri ? ...
— Azokat tudom János, hogy honnét va

lók? • de ezek kicsodák? nem ism eri?...

— Hát csak vendégképen jöttem kedves 
Urarobátyám 1

— No ennek örü’ök, csak azt sajnálom, 
hogy a háziasszony nincs itthon. Ha nines asz- 
szony a háznál, akkor tudod úgy is, hogy nem 
megy minden a rendén !

— Köszönöm n bókot édes apám! saólott 
Irma, hát én nem tudok semmit sem ? ...

— Ha csak asszonyra van szükség ... vá
gott közbe Andor, úgy én is segíthetek a dolgon; 
s elbeszélte, hogy milyen ajándékot hoaott a 
csézán, de rettenetes sejtelmét, nem találván 
itthon a bérlőnél, elrejtette; habár részben óhaj
totta volna, hogy bárcsak a nagyasszonyt szorí
totta volna a zsákba János gazda! I



gyalet, szakszerű vezetés mellett töltik itt ía 
nap java részét; tiszta, egészeéges levegőjű 
termében felüdülhetnek ; szivök fölvidul ; 
mert az anyagi gondok hullámaitól zaklatott 
kedélyek köréből kiszabadulva, oly assylu 
mot találnak itt, a hol a szeretet szárnyai 
alatt az öröm és gondatlanság karjaiba 
vethetik magukat s iíju szivük zománczát 
megőrizhetik.

S az ezen elvektől vezérelt társadalom 
az egyesületet megteremtette, hat éve annak 
immár, hogy kisdedovó-intézete hivatásának 
szép eredmény nyel megfelel.

Midőn az egyesületi élet második cyk- 
lusának legördültével az egyesület mükö 
désére, mintegy határdombról visszatekin
tünk, mig egyfelől számos oly mozzanatra 
akadunk, mely erősebb dobogásba hozza 
szivünket, másfelől be kell vallanunk, hogy 
az egyesület működésének áldásai általáno
saknak még sem igen mondhatók.

Örvendetes mindenesetre azon ered
mény, melyet a nevelésnek általánosításán 
fölül a magyarosítás terén elért. Lélekemelő 
látni óvodánkban a nem magyarajku kis
dedeket, kik gőgicselő ajkaikkal rebegik el 
a magyar szót; bátorító a további munkára a 
magyarul nem tudó szülőknek arczárói lesu- 
gárzó öröm,mely elárulja, mit éreznek akkor, 
midőn gyermekeiket magyarul beszélni 
hallják.

Sajnos azonban, hogy a városnak 
sok, igen számos olyan gyermeke van, 
ki lábát oda be nem teheti Es miért van 
ez igy ? Azért, mert csekély az egyesületnek 
anyagi ereje, a tandíj fejében befolyó 
jövedelemre is kénytelen lévén támaszkodni. 
A tag- és pénzgyüjtés terén igyekezett 
ugyan minden lehetőt megtenni és minden 
tisztessége?, megengedhető eszközt felhasz
nálni s az eredmény az utóbbi folytán 
fényesnek is mondható, nem habozunk 
azonban kijelenteni, hogy a taggyüjtés terén 
elért eredmény a várakozásnak semmikép 
sem felelt meg. Ennek forrásából az egye
sület bizony nagyon csekély erőt meríthetett. 
Vagyonának csekély volla megzsibbasztja, 
bénítja meg tenni vágyó karjait és ügy 
buzgalma elé elriasztó akadályokat halmoz 
föl egyre.

Majd kővé meredtek mindnyájan, midőn a/, 
ispán sejtelme valósult.

Szerencse, hogy a családtagokon kívül nem 
volt a szobában senki jelen, midőn Andor a 
dedquensek zsákjait felbontotta. Az egyik zsákból 
a nagyaszseony c/.ihelődőtt elő gn'yás ruhájába 
öltözötten, kacskaringós bajusszal az orra alatt ; 
a másikból a vén Dorka bujt ki, rettenetesen 
szégyenkezve mindketten.

— Gyalázat! szégyen gyalázat' kiállónak 
férj és leány egyszerre! .. Mi történt ? ..

Ekkor Andor megmagyarázott mindent. Ki 
mondta, hogy az ö becsületének a megrontására 
esküdött össze a nagyasscony ezzel a világ ku 
fárjával, Dorkával. Mindazonáltal kérem a nagy
asszonyt — folytató az ifjú esdöleg tekintve a 
maskara bérlőnére — tegye le a gyűlöletet, 
melyet irántam táplál és fogadjon engem is 
gyermekévé, hogy mindnyájan boldogok lebes 
aünk ! Én kedves Urambátyám ezennnel Unna 
pélyesen megkérem Irma kisasszony kezét.

— Az Isten áldjon meg benneteket, szólt 
meghatottan az apa!

— Az Isten a ki eddig gondot viselt rád 
— mondja a bajuszos bérlöné — viselje gon
dotokat I

— És az irgalmas Isten tépje ki az én 
anyám szivéből az esztelen nagyravágyóét, amely 
öt a zsákba szorította.

— Legyünk mindnyájan boldogok, sióit 
karjaiba öldve Irmát Andor.

így fogta meg Andor a rókákat. Minden 
bolond henczegé* zsákba visz.

Nem szabad ugyan felednünk, hogy 
azon osztály, a társadalom azon rétege 
melyhez a jótékony egyesületek rendesen 

.fordulnak és mely erszényét megnyitni 
a adakozni szokott, — az emberbaráti 
egyesületektől elhalmozva majdnem a ki- 

; merülésig van megterhelve. De ha mindezt 
tekintetbe veszszük is, lehetetlen elzárkóz
nunk ama tapasztalattól hogy van tárta- 
dalműnk nak nem egy rétege — s nem a 
szegényebbek között -  mely következetesen 
kivonja magát nemcsak a szoros értelemben 
vett humanitárius, hanem — daczára, hogy 
igen jó magyarok a kiválóan hazafias' 
czélu adakozások alól is; és ha néha-néha, 
kivételesen e téren találkozunk is neveikkel, 
ténykedésük csak nagy ritkán fele! meg anya-1 
gi helyzetüknek Keserves dolog ugyan ennek 
kimondása, de konstatálnuk kell, mert 
különben hogy volna lehetséges az, hogy' 
az évi 2 írt tagságdij mellett az egyesületnek 
40, mond negyven tagja legyen csak. És a 
kisdedovó-intézet az, mely a fennálló egye 
sületek között a legnépszerűbb!

A lapunkban közölt meghívásból ki- 
! tetszeleg közülést tart az egyesület í. hó 
18-án. A tárgysorozatnak egyik pontja a 
Ö ik turnus megalakításának kimondása 
lesz s ennek kapcsán a taggyüjtő bizottság
nak kiküldése is. Az kérdés tárgyát nem 
képezheti, hogy az egyesület íennáljon e 
továbbra is, nem-e? A kisdedóvó-intézet 
oly egyik csavarja most már a városi kul 
turintézmények gépezetének, hogy az a 
gépezet tökélyetességének veszélyeztetése 
nélkül abból többé nem hiányozhatik. A 
íő a dologban csak az, hogy a gyüjtőbizott- 
ság ne kíméljen időt, sem fáradtságot a 

! tagok gyűjtésében ; s mert erről meg vagyunk 
' győződve, azzal a reménynyel is kecsegtet- j 
jük magunkat, hogy a mikor a kor lelke 
áldozatra szólít, hitfó szavát meg fogják 
érteni ama polgárok is, kik eddig az egye 1 
sületnek tagjai nem voltak s biztosak 
vagyunk abban, ha mindenki a maga 
ismeretsége körében, társadalmi utón na 
gyobb mérvben, lelkesebb buzgalommal 
igyekeznék polgártársai figyelmét és csak 

í csekély — évi 2 írtból álló — áldozat 
készségét is az egyesületre felhívni, úgy az 
egyesület ovóintézetének kapuja nemcsak 
a tehetősebbek, hanem kivétel nélkül a 
város összes kisdedei számára — és pedig 
tandíj nélkül — lesz nyitva.

Éltet a remény, hogy mindtnki köz j 
remüködik a kisdedovő egyesület munká
jában ; igyekszik azt filléreiveivel gyámolitani 
és „ha lelke é p ,.. .  zászlaja alá té r!«

r. r

Tlialiu és Terpsyhore Perlakon.!
IHb9. deoz. 31.

lükre s csakhamar megszületik hullámzó 
keblükben a szerencsés gondolat : mulatni 
és mulattatni.

De hát mi is volna ennél életrevalóbb 
eszmi Sylvester estéjén, midőn a délutáni 
órákban már amúgy is számot ad
tunk letűnt évi botlásainkról, melyek 
alul az Ur szolgája oly kegyesen oldott 
föl. — Nos 1 hát nem más, mint „vigadni 
a vigadókkal.“

E meg) őződés csoportosított tehát 
bennünket is ama kér, szép istennő körül, 
kiknek közelébe jutni oly gyéren van meg
engedve minden perlaki halandónak.

A kellemes behatások ennyi szerencsés 
összejátszása alatt hoztuk sünre ma este 
azon 3 vig darabot, mely anyagi és er
kölcsi siker tekintetében bármely távolvidók 
hasonnemü vívmányával bízvást versenyre 
léphet.

Talán egy kissé elhamarkodott nyilat
kozat, dehát — legalább való.

Legelőbb ment a »Már alszik. “ Kelemen 
Gizella áll tanítónő a szobaleány jelenté
sében, Kostyál Ferencz főszolgabíró a gaz
dag szerelmes szerepében és dr. Tersánczky 
Gyula ügyvéd a féltékeny inas alakításában 
egyaránt felűlmulhatatlanoknak bizonyultak. 
— Másodrendben adtuk „A csiszolatlan 
gyémánt,tt czimü vígjátékot, melynek sze
replőiről : dr. Tersánczky Gyuláné és 
Horváth Blanka mhölgyekről, Jancsó Gy. 
kir telekkünyvvezető, dr. Tersánczky Gy. 
ügyvéd és Witkovszky Sándor állami ta 
ni tóról egy hajszállal se.n nyilatkozliatom 
másként. A befejező darabot a hóditó 
* Egérke* képezte. No már itt ha színi 
bírálatot kellene is mondanom, csak azt 
mondhatnám, hogy ebben Scbmiedt Elvira 
uihölgy és Kostyál Fer-ncz ur „önmagukat 
múlták fölül.u

Hanem hát iszen a nagyközönség r* m 
is maradt fukar a hálanyilvánitásbar ,ert 
lemérdek jegyet elfogadott és az iá-^a 
tömegesen jelent meg, hol tets*' ck fre 
nelikus tapsviharban adott sejezésl «•/ 
egész műkedvelői előadás r

A színi-előadás vége ! < .g hajnal
hasadláig szelt a zene, ha, > - a dallamos 
ének és táuczolt a fiatalság.

Az a fesztelen, hamisítatlan jókedv; 
az az igaz, magyar zamatu érzés, az a 
hódító vidám kedély, a mi mindannyiunk 
arczán ült : az nem születhetik másutt, 
esik a rokonszenvezők tisztes táborában, 
csak ott, hova a gondos mamák azért vi
szik rózsás arczu leányaikat, hogy ezek 
fölpez dilit lelke, mint a tenger hulláma 
a homokos partot elárasztva, a mísik nem 
zsibongó érzelmét lángba borítsa.

Egyhangú társaséletünk szunnyadó ke
délyét tegnap este ismét két kedves istennő 
Összliangzatos mulatsága tette vidámmá

Igazán szép is az, midőn 0  y«np ez ős 
lakói olykor-olykor meglátogatják a .föld 
szegény gyermekeit és rózsás kedvet önte 
nek az elcsüggedt emberi szivekbe

Most is igy volt. Csakhogy a mig 
Terpsyhore szilajlelkü hívei szokás sztrint 
villámgyorsan lejtenek végig a sima par
ketten, addig Thalia papjai és papnői rend
szerint mosolyogva nevettetnek, vagy köny 
nyezve indítanak sírásra a világjelentő 
deszkákon. És bár az ó-kor e két alakja 
látszólag kerülni kész eg\mást, mégis min
dig szívesen veszik, bahogy kijele't. útjaikon 
a „gondos'* véletlen összehozza őket. Meleg 
öleléssel fonják egymást kö’c önöseu k»*b-

És ez igy van jól, csupán igy le
het jól !

De bármily élénk rajzolásába is óhaj
tok elegyedni a kitünően lezajlott ünne
pélynek és bármily jóindulat nyu tatná is 
velem a szereplőknek az elismerés babér
jait, mégis folyton azt sugalja bensőmben 
\alam>, hogy a megemlékezés legmelegebb 
hangja kíván nálam hangra kelni azon 
férfiú iránt, ki sokoldalú bokrot teendői 
között társadalmunk lelke s valóban moz
gató ereje. 0  az, ki ezúttal is létesítője 
volt feledi etlen kedvteléseinknek ; ő az, ki 
bizonyára nem fogja engedni soká tespedni 
a/.on jó erőket, kikkel szövetkezve legkö
zelebb ismét egy élvdus meglepetésben 
részesitendi a hálás perlakiakat És e férfiú 
nem más mint Götz Ferencz kir. járásbiró 
ur. D i x i ,  et silvavi anionom me*m.



A* est sikeréhez nagyban hozzájárul-, 
tak nagybecsű megje’enésökkel :

a) asszonyok : Banelli Sándorné, özv
Barláné, Bezéti Istvánná, clr. Böhm Syd- 
neiné, öiv. Csizmadiánk, Ebenspanger Mik- 
sáné, Franki Simonná, Grégz Alajosné, id 
Goricsáneczné, ifj. Goricsánecz Józsefné, 
Horváth Csongor Jánosné, Haas Zsig 
mondné (A.-Králjevecz). Kostyál Ferenczné 
Kovácsevics Ferenczné (A. Kraljevecz). 
Klestinszky Dezsőué, Kisfaludy Gyuláné 
(Hódosán) Kollai Alajosné (Bottornya), özv. 
Kramornin Viktorné, Plichta Kázmérné, 
Slern Frigyesné, Stöger Lipótné, Sohár 
Kálmánné, Sipoa Károlyné, Tóth Sándor
né, özv. Tóth Imréné, ifj. Tóth Imréné, 
dr. Tersánazky Gyuláné, Vizmathy San* 
doiné. (Goricsán) Verbanchich Nándorné 
(A.-Kraljevecz), Verly Ferenczné, Verly 
Ernőné; ,

b) kisasszonyok: Banelli Hermina,1 
Barin Vilma, Csizmád a Mariska, Fiiszár 
Lujza, Franki Zseni, Grünvald N., Horváth 
Blanka, Koszraács Miczi, Kelemen Gizella, 
Lesnyák Tini (N.-Kanizsa), Liszják Adél, 
Laubhaimer Gizella (N. Kauizsa), Milcsics 
G zeüa (Csáktornya), Stöger nővérek, Siniedt 
Elvira, Tóth Jolán, Verbanchich Klára 
Vizmathy Gizel'a

Julius Caesar.

Egyesületi élet.
— A  C sá k to r n y á i önk. tűzoltó egylet

(. hó II-én (vasárnap) d. u. 3 órakor a köz*, 
népiskolában tartja rendes évi közgyűlését, melyre 
aa összes tiszteletbeli, pártoló és működő tagok 
meghlvatnak. A z  e ln ö k ié i* .

— K ö sz ö n e tn y ilV i'in it& s . Királyi Pál j 
ur a 'Csáktornyái járás érdemekben megöszUll I 
orsz. képviselője eddig gyakorolt szokásához 
hiven az évfordulat alkalmából a folyó évben is 
50 irtot küldeni méltóztatott, mely összeget a 
Kisdedovó-EgyesUlet alaptőkéjébe* csatollak. Mi
dőn addig is, inig köszönelünknek jegyzőkönyvi 
kivonatban aduánk kifejezést, e/t nyilvánosságra 
hozzuk, fogagdja a nemesen gondolkozó kép\iseló 
ur e helyen is az egyesületnek legforróbb kö 
szünetét. Csáktornya, 1891. jan. fi

A z  e ln ö k s é g .
— A  h e ly b e l i  Kisdedovó Egyesület f. hó 

18 án. d. u. 4 órakor, a saját helyiségében évi 
rendes közgyűlést tart, melyre a t. tagok és az 
egyesület iránt érdeklődök ez utón is tisztelettel
jesen meghivatnak. Csáktornya, 1891. jau. 10.

A z  e ln ö k s é g .
— A  M . Ü . T . S z  ma d. e. II és tél 

órakor rendkívüli igazgatósági íi'óst tart.
— A Csáktornyái korcsolyázó* egylet vá- 

választmánya 1890. évi decz 29 én fiiéit, 
tartott, melyen következő fontosabb hatá
rosatokat holtak : a) az alapszabályok kidol
gozásával dr. Bardió György, Mesterich 
Aladár és Újvári Mihály" urakból álló azü 
kebb bizottság bízatott m eg; b) tagok 
gyűjtése ezéljából a helybeli társadalmi 
lapba felhívás teendő; c) a rendes tagok egész 
•aisonra 2, pártoló-tagok 1. tanulók — kik 
csak tanítójuk, vagy tanárjuk ajánlatára vé
tetnek fel — 1 irtot fizetnek tagsági dij 
fejében; családjegy egye'őre 3 fit d) a 
pálya megnyitása 1881. január I re tűzetik 
e Tóth István tiszttartó urnák jegyzőkönyvi 
köszönetét m nd a vátasztmány az egylet 
iránt tanusitott, készségéért. — Örömmel 
tapasztiljuk, hogy az egylet iránti érdeklő 
dés emelkedőben vsn. Ez ideig 40 ren
des és 6 i ái t< lótag iratkozott be. — A 
páti*.lótagok a korcsolyázást kivéve a ren
des tagokkal egyenlő jogokat élveznek. 
Tanulónak gyűlésen szavazati joga nincs.

h C L Ö N F É L É K .
— góituMlstbsa álló érdemdús ország 

Illési képviselőnk, Királyi Pál U Nagy |

sága, már régen ismert nemesszivüségének 
újabb tanujelét adta azáltal, hogy a hely
beli izr. nőegyletnek jótékony czéljainak 
támogatására 30 irtot kegyesen adomá
nyozni és ezen dicséretes elhatárolásának 
kivitelével e lap tekintetes szerkesztőjét 
megbízni szíveskedett. — Ha valaha nemes 
tett jó emberek lelkében kellemes vissz 
hangra talált, úgy ezen valódi embersze- 
retetből eredő minden liitíelekezeti tekin
teten túlemelkedő, utánzásra méltó csele
kedet egész hitközségünkben általános 
öömérzetet keltett. Mielőtt azonban az 
említett egylet elnöksége a nemes adomá
nyozó iránt való köszönetét illő módon 
kiiejezné, nem mu’aszthatja el egyelőre 
szívből m fakadó forró háláját nyilvánosan 
leróni azon Udvkivánat ^kíséretében, hogy 
a jó Isten Királyi Pál Ó Nagyságát még 
számos évig, választókerülete, a boa javára 
és díszére ép egészségű n és boldogságban 
megtartsa és éltesse Az izr. nőegylet ne 
vében Neumann Jozefa

egyleti elnök.
— ^  fiagy-Kanizsán székelő dél-zalai

takarékpénztár igazgatósága 5 fi tor volt 
kegyes adományozni a hodosán-alsó-hiás- 
csáni önk tűzoltó-testületnek segélyezimén 
Fogadja nevezett igazgatóság e helyű*t is 
a testület igaz köszönetét. Hódosán, 1891. 
január 5. Mráz Nándor

lesi. jegyső.
— M e g h ív ó . A »Perlaki Társaskör* a 

városi nagy vendéglő nagytermében 1891. évi 
január hó 17-én zártkörű tánczeslélyt rendez. 
Belépti d ij: személyjegy 1 irt., családjegy 2 frf. 
A tiszta jövedelem a Dunántúli Közművelődési 
Egylet javára fordittaiik. Eelültizetések köszö
nettel fogadtatnak és hírlapi ag nyugtáztatnak.

— A  h e ly b e l i  Kisdedovó Egyesület a 
Budapesten székelő közp. orsz. kisdedovó-egye- 
sülét elnökségétől intézete föntartási költségeinek 
födö/.ésóre 100 frtnyi segélyösszeget kapott. A 
közp egyesületnek jelzett jó'ékonyság* nem ui, 
mert az intézetnek fennállása óta most már 4 ed 
Ízben támogatja az egyesületet hazafias és kultu
rális missiójában.

— D u o h b e r g a r  Fülöp városunknak álta
lánosan ismert volt polgára Keszthely város 
kö/gyámjának választatott meg.

— Ö ngyilkoH s& p:. Lábas Péter, a Csák
tornyái áll. tanítóképző-intézet IV éves növendéke 
e hó 8-án saját kezével vetett véget életének. A 
s/eiencsétieii, 2) éves fiatal ember felhasználta 
az alkalmit, míg társai ebédelni mentek, a háló
szobába ment és forgópisztolyly&l halántékán 
lőtte magát. A lövés pillanatában megszűnt élni. 
A boldogtalan fiatalember gyógyithatlan epilej 
siáhan és nagymérvű búskomorságban szenvedett. 
Legutóbb e hó 3 án lepte meg a szívgörcs, amit 
— kérésére — társai eltitkollak. Gyakran emle
getett társai előtt olyasmit, amiből azok ezomoru 
elhatározására következtettek. 2 évvel ezelőtt egy 
tantárgyból megbukván, társai mentették meg az 
öngyilkosságtól. Tudatával bírt különben súlyos 
betegségének Gyakran órákig elmélázotl a halvány 
csinos fiú. Mosoly ritkán jött ajkára. Tartóz
kodó, csendes, de hirtelen haragra lobbanó ter
mészetű volt. Tudta, hogy a tanítói pa yan nem 
boldogulhat. Csak okot és alkalmat keresett, 
hogy véget vessen keserves éleiének. Az ok e 
hó 7-én kínálkozott neki. Ugyanis egyik társával 
a vasúti indóházhoz kéretődzött, hogy az esti 
10 órát vonaton Egerszeg felöl érkező és lf 
órakor lovautazó bátyjával találkozzék. Az intézet 
igazgatója az engedélyt megadta a kimaradásra 
éjfélig, Ó azonban éjfélülAn I óráig maradt ki 
az intézetből. Az igazgató az elmaradás okát 
kérdezte, mire kitudódott, hogy bátyja érkezése 
csak költött dolog volt s ö másutt mulatott. 
Hogy hazugságon kapatott, annyira szivére vette 
az önézetes liu, hogy véget vetett életének. Ezt 
magyarázza a képezde igazgatójához intézett 
kövélkező tartalmú levele, melyet zsebében 
találtak : „Tekintetes Igazgató Ur ! Bocsánatot 
kérek a sok alkalmatlanságért lek. igazgat* úrtól 
és a tek. tanári kartól. Más bűnöm nem volt, 
mint hazudtam, de ez üldös a sírig. Most, halá
lom óráján becsületemmel és halálommal bizo
nyítom, hogy azon este F.*on (egy társa) kívül 
sehol sem voltam. Hogy hazudtam, nem tudom 
magamnak megbocsátani. Azért még egyszer 
esede/em igazgató ur és a Tanári kar bocána-

táérf. Alásatos szolgája Lábos Péler.« Utó
iratban még, egy intézeti tanárnak — általa hal- 
laui vélt — megjegyzéseire tesz vonatkozást, u- 
mely — ugmoud — még jobban elkeserítette. 
Ez azonban szintén netn lehetett ok ssomoru 
elhatározásának végrehajtására. — A szeren
csétlen fiatal embert e hó 9 én délután temették 
ep Társai gyászéneket énekeltek sírjánál 
és koszorút helyeztek koporsójára. — Vargha 
Tivadar IV-óves tanitónövendék társai nevében 
megható beszédben búcsúzott el, mely könnyekre 
fakasztotte az elhunytnak temetésén jeienvolt 
tanárait és társait. Béke a sokat szenvedett fiú 
hamvaira !

— R a b ló g y i lk o s s á ^ .  A tnura'izL- 
mártoni rablúgyikosság, melynek Kosenherg Gy. 
kereskedő volt áldozata, telje* erővel kutatja az 
oda összpontosított oiendőrség. Sok gyanús 
embert elfogtak a vidékről, de biztos fonalra 
még nem akadtak. Lipunk m. ezámában meg- 
irtakhoz még annyit csatolunk, hogy a rablók a 
kirakatot törték fel • ott hatoltak be a boltba. 
15 )-—200 frtig pénzt vittek el s a bolt mellett 
alvó kereskedőt, aki valószínűleg védekezett — 
lelőtték. Ez éjfél előtt 11 —12 óra között történt. 
A kereskedő felesége és cselédje lármájára 
csakbamár megtudták a faluban a gyilkosságot 
de oly nagy volt az emberek között a pánik, 
boj,v nem akadt ember, a ki a rablók után mert 
volna menni.

— ff&rösre került tolvaj. Bcziák Már
ton gyümölcsfáiul illetőségű odavaló lakó* 
házánál f- hó 19-én megtartott motozás 
alkalmával különféle rövidárukat, továbbá 
két darab ponyvát is találtak. Ezen tár
gyak azonosaknak találtatván a Neumann 
Antii 8zelencaei kere kedő üzletéből eltűnt 
tárgyakkal, illetőleg a Zorics János és Lu
kács István helybeli kalaposoktól nov. 11- 
én ellopott ponyvákkal, a csendőrség Be- 
ziákot, a ki különbtn mindent tagad, a 
helybeli járásbíróságnak adta át.

Egyveleg
A  m e s t e r s é g e s  s z e m e k .  As ember 

testi fogyatkozásának pótlását az amerikaik tudták 
legjobban hasznukra (ordítani. Ott van a legtöbb 
fogiehnikus, gyárak a hamis fogak készítésére és 
ott csinálnak legtöbb hamis szemet. Az Egye
sült-Államokban 12915,000 szem elkél minden 
évben, a mi arra mutat, hogy sok ai egyszemű 
ember, aki e hiányt aztán palástolni akarja, 
Azokban a városokban, a hol sok a gyár és 
tűzzel dolgozó műhely, mindig számos az egyszemű 
ember. A nagy pusztaságokon is feltűnő a fél-  
szeműek száma, kik orvosok kiányában elhanya
golják a szembajokat s vakulás lesz a vége. Leg
nagyobb kelendősége a kék szemnek van. E 
hamis szem ára 10 dollárnál kezdődik.

A  b o r  legenH & ju. Perzsiában ősrégi 
legenda beszél a bor eredetéről. A szőlő nedvét 
kezdetben szépítő szerül használták, mely puhán 
tartotta az arezot és a kezet. Dzsemil király jött 
rá, hogyan lesz a szőlő nedvéből bor. A király 
1200 évvel előbb született a bibliai bölcs Sala
monnál ; a bor tehát a legenda szerint is az ős
időkből való. Ez a király és hölgyei a téli idő
szakban nélkülözték a szőlőből facsart szépitőt, 
mert szőlő csak nyáron volt. Dzsemil tehát meg
parancsolta, hogy még annak idejében gyűjtsenek 
össze szölönedvet, s fegyék el. Mikor aztán a 
király egy edényt felnyitott, meglepte a lé szo
katlan illata, megtisztult s/ine. A változást 
észrevevén, nem mert vele mosakodni, hanem 
szolgájára bízta, hogy ízlelje mog, hátha mórgas. 
A szolga savanyúnak találta és kérte királyát, 
hogy ne nyúljon hozzá. Bizonyosan méreggé vál
tozott. Az edényt ismét lezárták és félre tették. 
Hónapok múlva a király egyik kedvelt nője főfá- 
jásbau szenvedett s annyira elkeseredett, hogy 
véget akart vetni éleiének. Eszébe jutott a méreg 
elővette s ivott belőle. Néhány perez múlva 
egészen neki vidult, főfájása is megszűnt. Még 
többet ivott. Ekkor elaludt mélyen s mikor föl - 
ébredt, egészségesnek érezte magát. Elmondta a 
királynak, hogy mitől gyógyult meg. Dssemil 
szintén ivott a szölönedvböl, Ízlett neki s ö is 
jókedvet kapott. Mindjárt megparancsolta, hogy 
minél több szölönedvet tegyenek el neki télire. 
Mint orvosság csakhamar elterjedt Perzsiában és 
még jobban mint bor.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A  R  Gr I T A T  J O Z M  K  F . 

Föinunk.társ ZRÍNYI KÁROLY.
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S ur«dnik«m n oci ja svuki dán 
fovoriti med II i 12 vurom. — 
Sva piiNÍljke t őuóe »e xadrfcaj* no- 
vinah, n»j ne posiljaju i a íme 
M argitni J o z e fa  urednika vu 

Takovec
Izd& teljatvo

Knjikara Fischel Filipova kara se 
predplata i obxnan«* posiljaju.

I* i'c< l|» :aina ve im  J«»:
Na celo lelő . . . 4 Irt
Na pol leta . . . 2 Irt
Na <*etvert leta . . 1 Irt

Pojedini broji kostája 10 kr

OblMUM 8e poleg r<igodbe i fal 
racunaju.

u n  l io r v a t s k o m  i m a g  j a r s k o m  j<*ziku i / l n / e e i  d r u / i v e i i i  z n a i a t v e n i  i |>ovii<*9 j iv i  l i %t za  |Mik.
I z l a z i  s v a k :  t i j e d .e n  3 e d .e n 3 s ra /t i  t e :  v u  n.ed.elj*a.

Poziv na predplatu !
Deneánji broj ctáih novin je drugi vu 

uí.vim teíüju. S prátuvanjem i pouzda- 
urjtjum proaimo naáe vrédne íitatelje i 
priatelje, naj nas i vu novirn (VIII) te- 
óaju na ih novin podupiraii dosto'u!

Dober cilj na$ih novin dobro pózna ju 
naii poát. Citatelji, zato h predbrojenjem 
na ih programmov neóemo kratiti vréme 
poát. óitateljem. Budemo nlobodni vezda 
a rao  ponoviti obeéanje naáe, da bu
demo se trsli 9Ve őiniti, da budu naái 
poátuvani óitatelji i vrédni predplatniki a 
nami i a »Medjimurjem* zadovol ni.

Od vezda bude nam bolje po ruki 
ió!o nafe nakanenje doatiói, ar budu nam 
vu növöm letu naái j oát g’avni aurad- 
níki gosp Ólad Ferencz i gonp. Zrínyi 
Károly na pomo■'•. Oni budu pod voditelj- 
wtvom uredn ka naáih novin, takaj se tr- 
sili, da novine „Medjimurje" óim boláe 
postaneju i tini bolje budu mogle doatiói 
svoj lépi cilj

Novine „Medjimurje* b du i nadalje 
po bői valakim i magjarskim jer.iku izlaz le, 
ali od vezda uredno vu vezdaánjoj vekíoj 
forrni. Naá izdatelj bude se trail, da bude 
prem borrataki dél naáih novin óim bol|o 
i lepáe étampal, da vu tena poslu nigdo 
ae nebude mogel tutiti

S urednikom se moéi spominati avaki 
den ob 11 12 vur pred poldan vu kr.
preparandiji. Na njegovo ime proaimo 
Canke priposlati — Izdateljatvo je vu 
knjiíari Fiiipa Fiscbela (naprofi varaákih 
hifab). K njemu proiimo poalati pred- 
plate i oglaae.

Stare ztoatatke jako proaimo óim 
predi poalati a letoánje piedplate po 
noviti 1

Predplate „Medjimurja* oataneju i 
nadalje:

Na célo leto . . . . 4 fit
Na pol leta . . . .  2 „
Na fertaj bt* . . . .  1

Stanovniki Magjarkoga orsaga
Vu magjarskom or&agu atanuju veó 

od najataredih vrementli raznovratni na- 
rodi. Ona óest preko Dunává zva'a se je 
Panonija i bila d 1 rimskoga cenar.sva 
potlam su Rimljani i Daciju osvojili k 
kojoj je i Erdei j i céla atran pr<*k Ti He 
apadala Potlam prepaBli rimskogs car- 
atva ovdi atanujuéi narodi ni«u vtemeljili 
jedinatveuu drtsvu, nego potlamkam au 
nagi prédji osvojili öve zemlje nastala je 
tu jedinatvena i óvrata dráava. Tu naj 
djeni i podjarmljeni narodi, a kojimi hu 
nali prédji lépő baratali, su se a mngjar 
akim narödem Hkup atopili fzlelah) ili 
pák su svoj jezik i navade zadrSali.

Prsvi magja ri doáli au iz aretline

Aziie aim i tu su ?e « njimi srodni i 
atranjski narodi atopili, kak ĥu : Avnri, 
Kuni, Tstari, Jaai, Slavjan itd Magiari 
au ae najvec na ravnice naselili i zato 
i dandanaa nahadjamo najóisteáe mag ar
ake varmed ije na velikoj magjarnkoj ni- 
zini Alföld zvanoj i vu pokrajnih t. i. 
Peat-Pilia-So!t-KÍ8-Kun, Heves, Borsod, 
Szabolcs, Hajdú, Békés. Csongrád i C-iaa 
nádva: medjijah ; preko Dunává najveó je 
Magjarov vu Győr, Komárom Fehér. 
Veszpiém, Somogy j Zalavármedjiji Vu 
aevernih pokrajinah m ai1 je Magjarov, 
jo^ j h je najveó vu Bars, Nvitra. i Sáros 
varmedjiji a vu Erdelju v Maroi-Udvar 
hely Cjik i Háromszékvarmedjiji.

Megjár je gizdav i plemenit, za svoje 
pravice i 7a domovinu p ipraven je vu« 
miéti, 1 jtibi harcuvanje za kralj i i ilom 
kak takaj za Hvoju slobodu ' on je gosto- 
ljubiv, odprtoga aica, vu svojib zabavah 
pák je vesel i óutljiv

Izvan Magjarov atanuju vu ovi'j do- 
movini i pojedine naroduoati, koe iste 
pravice váivapi i k magjar koj mrodnoj 
óaladi spadaju Ovo su Nemei, koji su se 
joá za kral|a hv S  e ami miu uase ili a 

! veóinom su se pomagjarili ; potlam se je 
tu do Mari'e Terepije vnogo Nemcov na- 
selilo. Ovi su bili s poóetka naái ruko- 
tvorci (meátpi), oni hu poloáili temelj naj- 
veköim nahm varo -om oni h u  pod gl 
naáu trgovinu i rudokopje. Nemei áo- 
pronske, mo onjske i áel,ezne varmedjije 
dolaze od ju2no nem-óke zemlje azepeáki 
i erdeljnki Siti pák dohadjaju iz srednje 
Nemaóke i iz Flzndrije (óesti dánéin e 
Belgije). Svabi do li hu  iz Vürtenberga i 
iz Bavarske vu pokra nu budimsku i v 
tolnannku i baranjsku varmeliiju; Marija 
Terezija pák naselila je Svábé vu Bacsku 
i Bánát (t. j. Kraaso, Temen i Torodul 
varmedjije) Ovnj mar jivi narod obJelal 
je i plodnim napravd p d vodjenjem 
generala Mercija po Turó'nu opustoseni 
c li Bauat

Nemei su vu obié go p oda mivé i 
óiatoóu ljubeói, marliivi, miroljubivi, p j 
bo^ni i Havuké ljubeói narod.

Savjani, kője sí na?e prédji vek-im 
délom ovde na-li. st. unom hu sí poina- 
gjarili, a ntraíiom vu miru i slogi 2ivu 
h magjarskim narodom. Csongrad, Nograd 
Vi^egrad su slavjannka imena, kője su 
Magjari n vnogími drugimi ime li kak : 
szalma, széna, pcc-enye, ablak itd. i za 
svoje /adr ali. Slavjani vu severnili pokra- 
j'iiab íivuóá zovemo Slovaki (Tóii) med 
Dravom i Savóm 2ivuóe imenujrmo Hor 
vati, a dőli na Dauavu i v Banatu su 
Stíl bi

Horváti i Serbi Hianovali h u  predi 
pod Kai pali nu veó hu ne predi do 
1 zka Magjarov odse ili vu pokrajine 
Savé i na obalu jadr nsknga moria Med 
Savóm i Dra om stanomlo je <lo go^pod 
s‘va turskoga vnogo M .gjarov a d .naá .jav

Slavnonija na je negda zvala prekodrav- 
ska pokrajina. Horvatsku zemlju pr klopil 
je k magjar8koj kra!j Kolomau i od onda 
spada ov ornag med pokrajne zemlje mu- 
gjarske korune. Horváti medtimtoga »̂vu 
i v pravoj Magjarnkoj osobito uzdu^ 
Drave, v Zala, Somogy i Baranya var
medjiji.

NegdaSuja Serbija dugó je vremena 
Inla tibru plaóajqca magjarakom ornagu, 
nu potlam je doila pod goapodstvo tursko. 
Vu pravu Magjarsku n i pe l i  naselil je 
Serbe Kini^i Pavel ; potlam pod L aopli
liom l. naselilo je vnogo srbskib obi- 
teljib vu poieakoj, srémskoj i bácakoj 
varmedjiji Pod menőm Vlali rÁzurnevaju 
se >rbi gróko iztojnog.i veroizpovedania 

|a  okéi i Bunjevci su rimski katolióki 
Serbi

Bu^ari h u  se najpredi pod Kun 
Kászlóom nane ili v i Máramaros i t u  oko- 

1 lice pofok i Körös, nu ovi su tu irginuli. 
Za ovimi n iselili h u  h í  p  i k  drugi Bii'a*i 
vu Banatu.

H isi (Riithen) doHelili hu  ne pol La
joson Velikim vu Maramaros Beregit, 
i Husedne vannedj je, koja pokrajine bile 
su glasovite m  neizmerno v iikih 
Humali

Slavjani su vu obié marljivi, ítivab- 
ni (gjedjerní) i gostiljubivi Slovaki i 
Rutlieni su mírneás natúré, a Horváti, 
Serbi i Bugán su djedjerni i vuígani 
ljudi.

R unane fu r.aái pradji ovde naáli, 
ovi su Htanovali vu issto nib Htranah nale 
domoviue Őri su navéke bili podaniki 
magjarske korune, dapaée Vla5ka i Mol- 
davija spadala je dugó pod vrhovnu 
upravu magjarnku. Bugaraki jezik je jako 
spomeéan h lal.nskim, grókim, turskim i 
slttvjanskim jezikom.

Bug»i i su pou livi, ozbdjni, s malim 
zadovoljui a ’i nepoverljivi, nezaufaui 
ljudi.

C-gaui doá i su iz iztoőne Indije i 
lo on la, kada hu  Indiju Mongoli opintoái'i. 
Iv nam su doáli z Bulgarije i Moldavije, 
zato i njihov jezik govore Pri nas na- 
Heljeui C’gani obJuvali hu  iiun jm  gjurHku 
inuiiku — Zemlje neradj obdelavaju, 
pronjaciti dobro znaju a vu noiijah i áalah 
hu  jako bogati

Jermenci prinelili h u  v u  Erdelj v 1 7  
stoletju k.im j li je poglavica Apafy Mi 
halj prijel 8  po'etka bili hu veroizpové- 
daoja gróko iztoónoga, nu 16S4 preáli m 
na katolióku veru. .lenne ici su Hpretni 
trgovei, vu Erdelju hu  oui skoro aami 
trgove, koji i ve h platuenom robom 
trgnju

Zidovi hu  na ved za Arpadovcov pri 
iian rezprostranili Béla VI. dopuatil jim 
je nlobodu vere. Njim nije bilo alobodno 
Hve do najnoveádi vremen orsaóke i ob- 

in s k e  sin/.be obavljati ; dapaóe h u  negda 
pvsebnoj opravi bodd», v posobuih \u



licah stanuvali a i prezimena avoja za- 
dobili hu stopram púd Joiefom II gim. 
Zidovi reztepeni hu po c lom őrs gu ; 
livu iz trgovine, nádin 2 vlj* úja jim >e 
miren jako au paravi i dobro ra- 
(Niiaju.

Anda toliki naroii Htanuju v Magjar- 
oraagu, ovaj je svili njih majka domovina 
Svi ovi narodi poátuju jelnoga kralja, 
vÉivaju jednu unstavnoat (konUiluniju); 
treba je anda da i ave terhe akupa mirno 
podnaáaju tér vu bratinakoi ljubavi i 
alogi obvráavajn avete avoje duíuostl 
prama Bogii i domovini. Narodaost na* 
dini ráz ike med driavlj ur ; avaki gradjan 
magjai ake domo\ine jednak je drugomu 
pied zakoni tér jednake pravice viiva 
Hiromak a bogatu om, ii'lov a kriéeui- 
kom itd
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