


Károly alispán, Dr. Tuboly Gyula tiszti 
ügyész és Svastics Károly főszolgabíró, ő  
Méltóságát a légrádi állomásnál Grandia 
Emil városbiró, a légrádi diadalkapunál pedig 
Szilvágyi Gyula ev. lelkész fogadta, ö  Mél 
tóságánál a hitközségek, az elöljáróság és 
tűzoltóság tisztelgett, mely testületeket főis
pán ur szokott nyájasságával és kedvessé
gével fogadott. Főispán ur résztvett a sz.- 
misén, a körmeneten, a felszentelési ünne
pélyen és a diszlakomán s délután 5 óra
kor Alsó-Domborura, innen pedig az éjjeli 
vonattal haza utazott.

t f u c s i t i a  f is t tá n  és fa l t á n  g d e  Ö Nagy 
ságaik zágrábi kanonokok m- hó 24-ikén 
Muraközbe érkeztek, hogy részt vegyenek a 
légrádi iskolaünnepélyen. Vucsetics prépost 
kanonok Gadó Mátyás légrádi plébánoshoz, 
Talián Ede ez. prépost és kanonok pedig 
Golub János vidoveczi plébánoshoz szállott. 
A két egyházi dignitárius a légrádiak s a 
vendégek tisztelgéseit fogadta 25-én a lég
rádi plébánia lakban, azután pedig részlvet 
tek az ünnepély minden mozzanatában. Az 
abbacionalis misén Talián kanonok ponti- 
fikáit, segédkeztek : Vucsetics kanonok (mint 
ceremonárius), Gadó légrádi, Golub vidoveci, 
Czimmermann domborui és Vogrin kottorii 
plébánosok s Liszják légrádi káplán.

A kóruson az iskolásgyermekek és a 
nép magyarul énekeltek. A szent mise után 
Vucsetics prépost-kanonok ur Ő Nagysága 
megáldotta az uj iskola 4 feszületét, melye
ket a tanulók vittek a körmenetben a fel
szentelendő iskolához, a körmenetet, vala
mint a felszentelési ünnepély egyházi func 
tióját Vucsetics kanonok ur vezette és 
végezte, melynek befejeztével a kis iskolás 
gyermekek magyarul megható üdvözlő be
szédeket mondottak a főispánnak, Vucsetics 
kanonoknak és a kir. tanfelügyelőnek. Gadó 
plébánosnak a tanulókhoz intézett hazafias 
beszédével a tanulók énekével és a templom
ban elénekelt Te Deummal a felszentelés 
ünnepélye véget ért.

— $  légrádi b a n ke tt. A város által az 
uj iskola egyik termében rendezett diszebéd 
minden tekintetben fényesen sikerült. Az 
asztalfőn főispán ur, mellette jobbról Vucse
tics kanonok, Certán Károly alispán, dr

voltam s as ifjúkori bűnök kiszakitának e drága  
körböl. Most tehetetlenül nézem  azoknak kínját 
és szenvedését, kiket utolján, de igazán szerettem . 
Engem vesztél el Uram , de őket büntetéd bűn e
imért.®

Ott a tem ető  elején ifjak állanak levett fö* 
veggel egv egyszerű sirdomí* körül. Most hangzott 
el az utolsó szava  bús éneküknek.

• H ah! én szerencsétlen  —  száll fel a kin- 
leljes hang —  ifjú, rem ényteljes ifjú valék. V olt 
erőm, de gyávaságom  m ég nagyobb volt. Küz
denem , birkóznom kellett volna, de eltaszitám  
magamtól a m indenség urának adom ányát. Tiltott 
szerelem  gyüm ölcse voltam  s ennek h atása  alatt 
egy  k étségbeesett pillanatban önkényt váltam  
meg az élettől. Minden bús szavatok  éles tör é lő  
lelkem szivébe. Hah, gyászos, gyáva életem  I N e  
szánakozzatok rajtam . Tanuljatok ifjo életem  
fájdalmas halálán !tf

• • •
Ifjú férfi karjára ifjabb hölgy tám aszkodva, 

mereven néz a fén yes hideg lakra.

Á ldásom  innen a m élyből ssá ll fejetekre  
édes gyerm ekim  —  em elkedik  a ném a hang  
szaggatottan. Ob, b ocsáss meg te i f jú ! Nem is 
m ertelek, azért taszítottam  el leányom at is m a
gamtól. Azok a m ásikak fényes sirba h elyezlek  
és eszel elbúcsúztak  tőlem  örökre. T i, kik e lő tt  
■árva volt házam nak ajtaja, m egjelentek előttem . 
N yugalm am  ninos, de az ég Ura m eghallja im á  
mát és ti boldogok lesztek .*

Újonnan hántolt sirdomb fejénél nj fejfa ál’*

Mangin kir. tanácsos, balról Talián kano 
nők. dr. Ruzsicska Kálmán kir. lanfel- 
ügyelö és Svastics főszolgabíró foglaltak 
helyet. Ott voltak a szomszéd községek lel
készei, tanitói, jegyzői, Légrád intelligentiáia, 
iskolaszéke és képviselőtestülete, összesen 
mintegy 70 egyén A- első felköszöntői fő
ispán ur mondotta Ö Felségére, Gadó p’é- 
bános Csáky miniszterre, Kovács jegyző 
Svastics főispánra, dr. Ruzsicska kir. tanfel 
ügyelő dr. Vucsetics kanonok és egyház- 
megyei főtanfelügyelőre, Szilvágyi lelkész 
Cserián alispánra, Polesinszky tanító dr 
Ruzsicska kir tanfelügyelőre, Lisziák káplán 
Talián kanonokra, Draskovits gyógyszerész 
dr. Mangin főorvosra, dr. Hirschl orvos 
Svastits főszolgabíróra, Margilai igazgató 
Légrád közönségére, Kele jegyző Légrád 
értelmiségére, Kovács jegyző Margilai ké 
pezdei igazgatóra, Breyer rabbi Gadó plébá- 

I nosra, Csorba Palotai szerkesztő a légrádi 
nőkre, Csertán alispán Légrád három lelké
szére, dr. Vucsetics kanonok a magyar- 
horvát testvériségre, Kovács jegyző Hirschler 
Miksára sat. mondottak felköszöntőt. A 
lakomázók nagy része késő éjjelig együtt 
maradt s a légrádi zenekar játéka mellett 
mulatott. A piaczon néhány akó bort ütőt 
tek csapra a nép számára. A minden tekin
tetben kitünően sikerü’t ünnepély és vigalom 
rendezésében a légrádi plébános s jegyző s a 
város értelmiségének többi tagja páratlan 
ügyességet tanúsítottak s nagy szorgalmat 
fejtettek ki. A rendet a kitünően szervezett 
tűzoltóság tartotta fönn. Méltán számíthat 
ják a légrádiak okt. 25-ét városuk történe
tének egyik legszebb napjai közé.

h  C l ö s f é l é

—  D r .  V u ^ s e t i o s  I s t v & n  zágrábi 
prépost-kanonoknak zágrábi érsekké leendő kine- 
vez ie iése  tény. A napilapok m egerősítik a hirt s 
már csak rövid idő kérdése, hogy a k in e \e zés  
hivatalosan is publikálva lesz. A z  első hirt 
k in eveztetéséröl a leendő érsek múlt hó 25-én  
A .-D om borun kapta H irschler Henrik házánál, 
ahová a légrádi iskolai ünnepély után a m egye 
előkelőségeivel együtt h ivatalos volt. V ucsetics  
kanonok Légrádon mondott hazafias n yilatk ozatai, 
őszintesége és nyájassága által már m egnyerte

M ellette egy már régibb, beporhadt tetejű. A z  e lső  
az anya lakása, ki csak néhány nappal előbb  
jött ide lakni, a m ásik a régibb az apáé. E kettős 
sírhatom  között fekszik inkább, mint térdel egy  
fiatal leán y .

Nem hallatszik ajkáról sem  kínos zokogás, 
sem  bús fohász nem  száll fel arról az égre. 
A pátián és  an yátlan  árva most ö. K itéve a világ  
bűnös, gúnyos tekintetének. Egyedül, elhagyatottan.

Majd felkel, arcza az ég  felé van fordítva. 
Úgy látszik, mintha ajkai m ozognának. T án  c sen 
des imáját küldi az ég U rának szüleiért. Arcza  
felderül s azt hinnéd, hogy m egnyugodott a sors 
akaratában, de tagjai elernyednek és nyugodtan, 
csendesen  esik alá teste az iker sirlialom  álta l 
képesettt uj nyílt sirba.

M egmerevedett arcza boldogságot sugároz, 
hisz ism ét szerettei között van. Lelke egyesült 
azok éval.

H ocanna hangok em elkednek a m élyből és  
a szelek  szárnyain  bejárják a nagy világot.

• •*
Lassankint kialszanak a sírok lám pái s újra 

csendes és elhagyatott lesz a tem ető. Az égről 
milliárd csillag tekint á csend nyugalm as b iro
dalm ára.

H alvány  köd em elkedik a sírokról. A  köd 
lassankint szétterül s kísérteties alakokká válnak .

A síró hideg szél aztán szétfoszlatja  az a la
kokat, de azért hallani a mélyről, a föld m élyé
b ő l : »FeU&madunk.«

Vargha Tivadar.

maga szám ára a sziveket, képzelhető tehát az öröm ' 
m elyet k in eveztetésén ek  híre a Hirschler Miksa 
vendégszerető házánál idősött úri társaság között 
okozott. Szebbnél szebb, lelkesebbnél le lkesebb  
felköszöntök hangzottak az uj főpásztor eg é sz sé 
gére, melyekre m agyar hazatiui m eggyőződés 
hangján felelt a leendő zágrábi érsek . A  jelen 
levők m indegyike ama szilárd m eggyőződést m e
rítette az uj érsek hazafias n y ila tk ozata ibó l, hogy 
M uraközre nézve egyh áziak  dolgában fordulópont 
á ll be k in eveztetése által, mert a jav® korában  
lavö főpásztor kom oly Ígérete szerint nemcsak  
h ogy  tud, de akar is  tenni M uraköz hazafias 
n evelése ü gyében . —  M ásnap reggel (26 -án ) a 
k özségek  m egtudván V ucsetics kanonok érseki 
k in eveztetésén ek  hírét, e lső  sorban a légrádiak 
k üldöttsége (Gadó, S zilvágy i óh K ovács) és a dóm 
boruiak tisztelegtek nála, délután ped ig  a légrádi 
állom ásnál nem zeti zászlók  alatt gyülekezett össze  
Légrád lak ossága s kitörő éljen zésse l tüntette  ki, 
a Zágrábba távozó főpapot. A dom boruiak fák- 
lyásm enettel óhajtották m egtiszte ln i, de ö nagy 
Ságénak sörgösen Zágrábba kellett távozn ia .

— (fe la k a s z to t ta  magát okt. hó 23 án 
Szurdi Bakon Gábor takács novai la k o s . 
Öngyilkosságának oka - valósznü — ho* *z 
szas lábbadozó betegeskedése Reggel felesége 
almát hozott le a padlásról, Bakon ezt 
látva, azt kérdezte feleségétől, hogy : .ho 
gyan lehet a padlás ajtót kinyitani ?■* Fe
lesége semmit se gyanítva megmutatta 
Ezután elment a mezőre kukoriczát szedni 
hová férjét hivta; de férje nem volt haj
landó elmenni B ezután magára lett ha
gyatva — egy kis gyermektől kért kötelet
-  melylyel a padláson a szelemenfára 

felakasztotta magót. Estefelé jött csak haza 
felesége, ki mindjárt férjét kereste, de se
hol sem találta. Eleinte azt hitte, hogy tán 
elment valamelyik szomszédjához beszélget
ni. Ebben a jó reményben háziasszonyi 
teendőihez látott. Később midőn látta, hogy 
tyúkjai nem mernek felmenni a pad
lás ülőre — létráról felnézett — s ime ott 
látja férjét eltorzult, fekete arccal, elsikol- 
totta magát s annyira megijedt, hogy a 
létráról leejett. A sikoltásra többen átfu- 
tottak a szomszédból, kik azután a szeren
csétlen nyakáról levágták a hurkot — s-».

£é% rádon . a száj-és körömfájás beteg
sége megszűnvén, a község a zár alól föl
oldatott s igy a „ Mindenszenti vásárra f* 
év november hó 2-án úgy szarvasmarhák, 
mint sertések szabadon lesznek hajthatók.

fia ta lo m já iék• Kedden (e hó 3-án) lesz 
Ágotái Ferencz ügyes színészünk jutalom- 
játéka. * A vén bakancsosban® fog fel épni. 
Ez előadás lesz egyúttal az utolsó. Ajánl
juk a színházba járó közönség figyelmébe 
a jutalmazandó!.

—  E l j e g y z é s  Schw arz N in a k. a ., helyb. 
rabbi urnák kedves leányát m. hó 26  án elje
gyezte G oldham tner Sam u csorn ai néptanító. Gra
tulálunk !

— Tavasz hírnökei, ősz közepe van 
okt. 26 án s a tavasznak első virágai nyíl
nak. A múlt héten a novai erdőn 3 szál 
kiuyillott ibolyát s egy csomó kankalint 
(zaiba virágot) találtam. Hammer novai 
erdős pedig érett, piros epret szedett az 
erdőnek rejtekéban. Nem is csoda, hisz a 
nap sugarai oly melegek — akár csak, 
mint julius—augusztusban. — S8*

— M eS y ái Ai/íJr A g y ő r i  kir. ítélő
tábla elnöke, Erdélyi Sándor okt. 2 3 - 2 4  én 
Z Egerszegen volt a törvényszéki és járás 
bírósági ügyvitel Jmegvizsgálása végett. ~ 
A z.-e g e r s z e g i tanitói járáskör okt. 22« 
én tartotta meg a megyei tanítóság kép 
vise’ői je’eulétében őszi közgyűlését, mely 
alkalommal leleplezte néhai Krób Pál kir. 
tanfelügyelő síremlékét,. A boldogultról Rr- 
Ruzsicska kálinál), kir. tanfelügyelő s Ud 
vardy Ignácz, p lg. isk. igazgató emlékez 
tek meg kegyeletes beszédekben. — K e s z t 
h e l y  b a l a t o n i  gőzhajó-kikötő ügyének



tárgyalása Cser tán K. alispán vezetése alatt 
megindult — A z u k k - c s á k t o r n y a i  
vasúton, mint a dunántúli többi helyiérdekű 
vasúton november hó folyamán új, olcsó zó. 
nadijszabá^ lép életbe. — A p á k á i  he
gyeken a szüret eredménye nagyon csekély 
s minőségre is rosszabb, mint a tavalyi 
volt. — D i p h t e r r i t i s  és scharlacb 
uralkodik csaknem egész Zalamegyében, 
néhol enyhébb, máshol igen súlyos alak
ban ; igy Kis-Komáromban egy hét alatt 
15 gyermek halt el. — B á r ó  R i e f f e 1 
Edéné, szül Horváth Gábriella úrnő okt. 
1 9  é n  Keszthelyen meghalt. A szegények 
buzgó jóltevőjét 20-án nagy fénynyel és 
óriási részvéttel temették el.

Színészet.
C s á k t o r n y á n .

Szünet nélkül folytatja Balog jeles 
színtársulata előadásait. Publikum néha 
csekély számban. És nem is csoda. Kis 
városban minden este ugyanazon közönség 
járván színházba, a legjobban összeállított 
repertoir mellett is végre kimerül. Helyesen 
cselekednék Balog ur, ha hetenként egyszer, 
p\ pénteken szünnapot adna a társulatnak 
és a közönségnek egyaránt.

Okt. 23-án pénteken előadatott »A 
fenegyerekek* czimü énekes bohózat; ki
tűntek helyes alakításukkal és kiválóan jó 
játékukkal : Monori, T. Wanzéli Irma, 
Balog és Ágotái. — Okt. 24-én szomba
ton „A szegény Jonathán* került színre; 
a szereplők közfll említést érdemeinek kü
lönösen : Balog, Ágotái, Beniczky KapoBi, 
Török Margit, Monori és Kecskeméti Irma, 
bár a többiek is jól játszottak. — Okt. 25-én 
vasárnap előadatott: „Ne hagyd magad 
Schlesinger * Jobb lett volna e triviális 
darabot nyugalmában nem zavarni. Hétfőn 
okt 26 án Csepreghy kitűnő népszínműve1 
„A sárga csikó*4 került színre; kiemeljük 
a következő szereplőket: Kapós (Bakai 
András), Balog (Csorba Márton), Török 
Margit (E jzs ke), T. Wanzeli Irma (Ágnes), 
Virágh (Laczi) és kivált Ágotái hármas 
szerepében (Bótos Iczig, Csárdás a „hólya
gosban* és hegedűs czigány) — Kedden 
okt 27 én egy operette *Uff királyu volt 
a soron. Bolondos darab, mely talán a kis
korúaknak nagyon tetszhetett. — Szerdán 
okt 28 án Monori jutálomjátéiául előadatott 
Costa vigjátéka : »Hogyan lehet rgy milliót 
szerezni ?« A megjutaimazandót rokonszen
ves táp okkal fogadta a hálás publikum. 
Monorin (Varga Bencze agglegény) kívül 
elismerésünket érdemelték k i: Törökné 
(Világosi Petronella, özvegy), Balog (Mázoló 
Jancsi), Kaposi (Világosi, orvos, egyetemi 
tanár). Török Margit (Mariska) és Beniczky 
meg Kecskeméti Irma.

P e r l a k o n
Vándor múzsáink bérlete a végét járja 

Legnagyobb dicséretre méltó náluk azon 
figyelem, hogy bérletben adnak kitűnő és 
újabb termékeket is Méltán megérdemlik 
tehát azon tömeges pá»tolást, melyben őket 
Perlak közönsége ré zelteti. Bezzeg ipar
kodnak is kifogástalan játékaikkal hálájokat 
leróvni. — íme néhány elő dás tárgyilago 
San megélt eredménye.

20 án került színre az »Öröktörvény« 
czimü dráma. Hogy mily eredménynyel 
lettek megoldva a nehezebb szerepkörök, 
bizonyítja a fölötte nagy közönség általános 
könnyezése, mely a gyöngébb sziveknél 
hangos sírássá erősödött. Jeszenszkyné 
(Bella), Dernői Vilma (Judit), Jeszenszky 
(elnök), Herényi (Marczell), Németh (Alberti)

és Rózsa (Írnok) a legfeszültebb várakozást 
is kielégítették; játékaikat igen szép össz
hangzásba hozták. Gzirmai Josefin (Szilvia) 
ismét csillogtatta azt a lángerőt, melylyel 
oly pazarul áldották meg az egek.

21-én láttuk a „Sári néni* énekes 
népszínművet. Közönség közép számmal. 
Csenteri (Nagy Ádám) jó elaggott mestert 
mutatott be. Dernői Vilma (Mariska) elég 
kedvesen oldta meg naiv szerepét Prágai 
(Pali) a nyers katona leplezetlen szereimé
ért érdemel elösmerést. Szirmay Josefin 
(Sára) a nála mindig otthonos érzelmet 
adta vissza teljes erővel. Siménfalvi (Somfa) 
kedélyes néptanitó volt. Németh (Dini) a 
jól fölfogott kádárinast kitünően alakította 
Rózsáné (Brigitta) a korahaladt szerelmesnő 
hóbortjaiban nagy tetszést aratott.
A frenetikus tapsok s lámpa elé hívások az 
előadásnál nagy számmal fordultak elő.

Közönségünk kedvencze. az igazán ro
konszenves Szirmay Josefin a múlt szerdán 
vette jutalomjátékául a „Tücsök* czimü 
népszínművet. Telt ház nézte végig a cím
szerepben a széles körben tiszteletnek ör
vendő jutalmazottat. Kiváló ügyességgel 
alakította a megvetett mezei leáuykát, kinek 
nemes szivét oly váratlanul lobbantotta 
lángra Landry (Jeszenszky) lovagias modora. 
Csinosan színezett a szer Imes feleség nehéz 
szerepében is. Mellette előnyösen fogtak 
helyet: Németh (Didier) és Jeszenszkyné 
(Fadette) is

23 án ment az „Örült és prókátor.*4 
Közönség kis számmal. S. Dernői Vilma 
Rózsa szerepét kifogástalanul hozta 9z nre. 
Jeszenszky jól felfogta a neki jutott Peterdi 
jellemét. Rózsa (Magyari) typicus tábla- 
biró volt.

24 én láttuk az * Ideges nők“ czimü 
vígjátékot A kel'emes megjelenésű S. Der
női Vilma kitűnő Antoninet mutatott be, 
ki a türhetlenségig ideges nőt minden izé
ben kitünően személyitette Dicséret illeti 
Jeszenszky! (Pontgibaud), Rózsánét (Elvira 
és Némethet (czukrász). Liszkoószky Lujza 
első fellépésénél a divatárusnőt kissé tu 
lozva játszta

25 én 2 előadás D. u. „Szerelmes 
krumplicsősz* kevés 8zámu gyermeksereg 
előtt. Este : „Szökött asszony* került színre. 
Zsúfolt ház. Csentery rekedt torokkal is 
helyesen oldta meg a fukar Lapor föladatát. 
Németh (borbély) laukadatlan nevetésben 
tartotta a közönséget. Kerényi (Sárga) nem 
rósz potyatanitó volt. S. Dernői Vilma 
(Klára) semmi kivánni valót nem hagyott 
fönn az anyja (Sző lősy H ) iránti áldozat
kész leányból. Jeszenszky (Boglár) a meg
tért bűnös durva jellemét jól domborította.

26-án adatott a „Parasztkisasszony* 
S. Dernői Vilma jutalmául közepes számú 
közönség előtt Jutalmazott a ezimszerepet 
igen szépen játszta végig. Kis terjedelmű, 
de kellemes hangjával egészen megnyerte 
a közönség rokonszeuvét* Jeszenszky (Ger
gely) egy bevégzett jellemű parasztot mu
tatott be megfelelő alakítással. Rózsáné (Ma 
tild) és Németh (Rezeda) jó játékaikkal 
elősegítették az est sikerét. g z i la j  <§ista.

C S A R  N O k .
Levél Göcsejből.

(Ethnografiai.)

IV .

Csés jó n a p o t agyék Isten édes bugám asz 
szonysAg ! Isten  hozta az urakat. Hán csak mi 
is ollan formákat akarnánk, m in’ az Felvéghy 
szom szédom  kapott magátu, az mi nap. Kérem  
m éltózfassék csak helyet fo g la ln i! azonnal, most 
épen szép. verőfényes idő van. A felvételek ily en 
kor legjobban s iok tak  sikerülni, Eunnye 1 de 
k ed ves  e’ m enyecske — va’ talán még leányzó

! —  ez a kép csinyftló? Ja ! tugygya uram bátyám  
| ez e m esterségévé’ jár. N ézze c«ak avva  veszi le  

formánkat. No m á’ furcsán furcsa Isten tere m tése! 
i m á’ ho’ avva ’ a posztós iábokka’ az én formámat 

m egcsinyája —  T am ás va’ok. No csak várgyon I 
máj m eglátytyuk, ho’ hát u ’Jesz.

Együtt tetszik kérem  leveteln i m agukat ? 
Persze, h o ’ hát levetetytyük  magunkat. Nem úgy  
kérem, hanem  ha egy képre vegyem -e le mind
kettőjüket 1 Dehogy; engem  is egyre, meg osztég
—  ugy e magát is urambáty&m egyre?  Persze, 
ho’ u ’ legyék jó. m er’ én az atyafiaknak is a k a 
rok küdenyi a potribu.

Kérem tessék  ide állani I... Egész nyugodt 
arccal erre a pontra nézni. Az állás b orzasztó ! 
úgy csak Gigerli állhat. Kérem korához m éltóan  
tessék állani I A .z  állás most jó .. .  Az arc/, rémítő ( 
ilyen arcot csak dendi vághat. Má’ ne povedájon  
az asszonyság annyirán, hanem  csiDyája a for
mámat 1 K érem , kérem azonnal, csak a  rendes 
állás s az arcz legyen  meg. H án iszen itt va’ok  
testöstü , lölköstü.

Kérem  valam i szépre gondoljon, hogy az
arcz kissé derttltebb legyen ........  A fejet kissé
feljebb, még feljebb em eln i... Kérem most egy 
kivsé lejebb .. No most egészen jó. Egy, kettő, 
h á ro m !... köszönöm . Hán má megtegyék ? Persze 
h o’ tneg van uram bátyám. No má’ akkor m eg
nézzük. Kérem csak  tessék  kis türelem m el leonj,
azon n a l........  A felvétel nagyon jó ... itt van kérem !
Hán csak illen ?  iszen az V ende’ fiam amit kűdött 
az katonaságtu, nem  illen  vót, osztég meg az nem  
is ü’egen vót. L egyen  nyugodt az tír, ha ez el 
lesz készítve* akkor ez is  egészen olyan fog lenni. 
Kérem  az Ur b ecses nevét ? A z én böcsületes 
nevem  Kis és N agydorongi Dorongay Im re. Hány 
képet tetszik rendelni ? Hán csak cainyájon egyet 
az lányom  urának, egyet az V ende’ fiamnak, 
m egéntessek  egye t az anyoknak. Ez összesen  
kérem három . N o hát akkor hármat csinyájon az 
asszonyság. M egéntessek nekem  is annyi kő.

Kérem azonnal önt is átadjuk a halhatat
lanságnak —  csak kis türelem. H alla uram bá
tyám ? mit bőszé’ ez a tisztöt asszonyság. H alom , 
halom, de hát mér’ akar átannyi a m eghótat- 
lanságnak.

Kérem te s s é k ! ........  íg y  egész h elyes az
állás. Kérem csak nyugodtan maradni. Kérem ide 
ezen pontra n ézn i........  K öszönöm .

E oyn ye h a ! uram öcsém m é’ de hatna’ vég
zett, nem prézsm itát an n y it... A (elvétel itt is jól 
sikerült. A képeket, kérem mához egy hétre m e g 
kaphatják. E u n y e ! hán mér’ nem m á s t ! iszen  
máj’ az anyok m egharagszik. Ne féllen uram  
bátyám az anyoktu. máj’ én beszélek vele. No 
hát csak  Isten velünk asszonyságom  1 A lá’szo l-  
gája uraim ! máskor is legyen szerencsém .

N o m á’ mégis csak böcsülettudó e ’ fehérnép  
ez. U ’ beszél az em berre, m io’ valam i kép viselő  
a választáskor. Azon ne csodákozzék uram bá
tyám 1 Iszen em m á’ összejárta az egész világot, 
osztég mindenhun ez a m estersége

Igaz uram öcsém  I máj’ hogy nem e ’ felej
tettem  megkérdenyi, hány akó bora lett ? Ej 
uram bátyám ne is hozza eszem be, m á’ annyit 
boBzuskodtam, hogy tán az Isten  is m egver ér te . 
N ode m égis ? Azon a hat közös szőlőm ön 5 akó, 
az m ásikon pejig kettővé. N o am m ég m egjárgyo! 
legalább a munkát kűfüzeti. mer’ tugya uram  
öcsém  az idén jó pénzt annak ám érte, m os’ má 
6 —7 forintot Ígérnek érte. hán máj’ k ésőbb ?  — 
Hanem nekem azon a na ’ 4 fö lsőh egyi szőlőm ön, 
m elliken máskor — ha kicsinyt vót is jó termés
—  80 — 90  akóve szokott lennyi, m os’ meg lett 
3 '/, akóve. No má, ez valóságos 'Isten  csapás 1

De osztég, tugygya uram bátyám  ez 1’ van , 
ám egész országszerte. N ojsze ! mindenki eztet 
mongya. —  Egyik helen az gyég pusztétotta e ’ 
másik helen meg az levél-tetU  (peronospora) tette 
tönkre az szőlő levelét, mi áltol o sztég  — a hun 
lett vóna is —  ott meg nem tudott megórnyi, 
ollan m aratt, mint a sörét.

E h ! tugygya uram öcsém , nem attu van ez. 
É n má’ sokszor gondukottara magamba és jó 
gondukottam . Előbb míg ez a regále nem vót, ha  
egyik esztendőn nem vót term és, m ásik b i csak  
vót e ’ kevés —  nem igaz ? Ebbe igaza vau  
uram bátyám nak. H anem  mióta ez a regálevács- 
cság begyütt, azu la  vége van a szőlőterm ésnek  
egészen. Én aszondom , hogy mindennek ez  e 
regá le az oka és mig ez lesz, addig nem is lesz 
jobb term és. Hát iszen igaz, ami igaz I mond 
valam it, m er’ csakugyan azuta nincs term és, 
m iuta az regále v a n ; de m á’ aztot m égse hiszem  
e \  hogy ez vóna az oka, m er’ az m indegy, akár 
regále czim en fizetytyük a sző lő  válcságunkat, 
akár pejig hegyvám  válcság czim en. Tugygya  
uram bátyám  n incs más hátra, mint belenyu- 
gonyi a s  Isten akaratába s biznyi a jövőbe. Isten  
áldáso legyen v elü n k ! V o r h o t a i  K A r o l y .
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Prva pomoc
kada gdo nastrada.

Kad koga vgrizne stekli pes, ka a itd.
(Dalje).

Kad koga kaéa vgrizne, télo se otru- 
je od gifta, koj neke fele kafah imaju vu 
áljezdah ober zubov. Pri nas je samo jed- 
na íela i ta je rédko gdé, a ta je jeden 
do dva áuha duga, ima na vratu zname- 
nje vu spodobi kri2a, tér je temno pepe- 
Ijasta, po hrbtu ima Crna prugu, a poleg 
nje érne fleke. Vu gornjoj lalovki ima dva 
dugta, áupljasta zuba, kője more vun apró
iig, kak njoj je volja.

Ta se kaéa zove ridjovka, ljutica ili 
sljepa vu; (Kreuzotter, Vipera Berus). Ona 
íivi na suhih, kamenitih méstib vu gorah, 
ali rada dohadja i vn raocvama mésta, 
predelje gdé se dobro sunéati more.

Vgriznula bude samo onda kad ju 
éovék dra/i, a ne more zubmi prepiéiti 
ko2u od éi2me ili cipeli$a. Ujedac od nje 
je takov, kak kad se iglom vbodnete, ali 
je jako pogibeljen, a negda i smrtonosen, 
osobito Ijeti, kad je jako toplo Ujedac ze- 
vsema jako boli, koia na hitrom na okolo 
oteCe i pomodri. Kuka ili noga ohladni a 
veékrat i poCrni.

Nesreénika spopadne veliki strah, o 
slabi, omegli, fantazira, iz vust i iz nosa 
mu ide krv, nazadnje "ga poému kréi ste- 
pati.

S nesreénikom baratajte isto tak, kak 
i s onim, kojega je stekli pes vgrizel, sa
mo se Cuvajte, da nebi kak god izcekali 
káéin gift, ako vám vusta i jezik n;su ze 
vsema zdravi i nigde ne vrezani.

Skorpión nahadja se vu Banatu, okc- 
lo Fiume i vu jufcnih délih Kranjske i 
Korúiké. Na kraju répa ima 2alec, vu ko- 
jem je gift. Vgrizne, kad ga éovék vlovi 
pák ga dra£i.

Bodec od ákorpiona nije viáe pogibe
ljen, nego bodec od émele ili őse 2alec 83 
mora prvlje vsega izvaditi, onda se nuée 
na to méáto ülje (osobito onakovo, vu ko- 
jem su leÉali Skorpioni) da toliko ne otiCe; 
ako bi jako boljelo. morete ga oblagati 
bladnimi oblogi.

Bodec od muha, komarcov ili drugib 
kukcov more i jako pogibeljen biti, ako je 
muha gdé sedela na őem gnj lom, mrt e 
cu ili na mrcini (na vcerknjenoj 2ivini), 
pák to gnjiloéu onda prenaáa éovéku vu 
krv. Bilo je dogodjajov, da su ljudi tak 
neau2uo nastridali i tivljenjem platili.

Ako koga vbode őmela ili osa, onda

mu ostavi vu ko2i 2a!ec, a táj bude őinil, 
da ono mésto straáno boli i da bude oti 
calo. Ako se gdo god nameril na rój érne- 
lah, a öve ga na viáe stranah su v bole 
vu jeden m h , onda to more biti jako po- 
gibeljno ; nesreönik more omegleti, bljuva 
ti, fantazirati, a more i vumréti ; osobito 
je to pogibeljno za malu décu.

More i onda biti pogibeljno ako érne 
la koga vbode vu j zik ili vu poterak, n. 
pr. ako gdo god jede kakvoga sada, na 
kojem sedi Cmela ili osa a on to nije o- 
pazil Jezik ili polerak more tak oteéi, da 
83 bi mng 1 uevoljnik na skorom zaduáiti

Onda je potrebno odmah poslati po 
doktora, da vu ono mésto kaj je oteklo, 
nekoliko pút vre2e, da oplahne, a médtim 
tóga dvjte mu falaéec leda, da pogutne i 
naj si gustokrat izpira poáeraka vodom, vu 
kojoj je sol raztopljena.

Ako je samo jedna Cmela ili osa ko 
ga vbola, treba 2»lca taki izvaditi, onda 
oblagajte to mésto bladnimi oblogi, pák 
ako je bol popustila, nama?ite ono rauu 
kakovom raaáéom ili pokrite ju krpicom, 
koju síé nakvasili (namoéili) finim üljem.

(K onec).

Z A B A  VA.
Bozji sad.

Noé je nastupila - lov je preSel íz 
lova se je francezki kralj Karol mudri vu 
sredini velikaáah i vitezah vraéal k svojemu 
gradu. Nebo je bilo bistro a zvezde su se is- 
krile onom lepotom, kője more samo oebo 
vmrteljnim prikazivati.

Dru2tvo áumicom proti gradu időé bilo 
je veselo, a i tko nebi bil, kad je biá lépő 
vrőrae lovu sluiilo, a lov bil obilen.

Najedan krat se kralj obrne i poslufla, 
a njega sléde i évi vitézi. Iz daleka se vidi 
svetlost, kakti od baklib i éuje potiho jav* 
kanje i piáé Koga ide táj piáé ? — Kralj 
zapove poslati te poáalje svoga sluÉ-iika na 
onu strano, od kője se baklje svéte i piáé 
dohadja, zreémi :

Tko ima kakovu 2ilost na srdcu, danas 
jóé nek dojde pred kralja se pritutiti, kral ju 
je dau vu veselju preáel, nek bude i veéer 
vesel, a nijcdnomu podaniku nek se raztu- 
2eno srdce nepara.

I sve b)i2e dohadjaju baklje i pltőuéi 
proceBia, a za kratko vréme stoje pred kra- 
Ijem.

Sada iz sredine öve procefije’stupi pred 
kralja lépa tnlada dévojka, obleéeua je vu 
dragocénn opravu, lasi au joj po pleéi spuá-

éeui dole, óéi zaplakane, lice blédo kak düh, 
i ona priéme med suzami kralja tu2iti :

Oh kralj ! Fanti ovde véinjeno ljud > 
morstvo, B)g sam je tvoje korake upravil 
vu ovu őumu da za poéiujeni zloéin dadeé 
zasli'Éjnu plaéu. Pogledni ovde vmorjenogs, 
kojega nőse. — Ovde joj se vu vratu stisne 
i od prevelike Zslosti nemre dalje niti réöi 
pregovoriti, nego samo rukom mahne onem, 
koji su mitvoga nosili i ovi s mrtvirn na 
nosalih stupe pred kralja.

Kralj podigne pokrivalo, kojirn je mrt 
vec bil pokrit te kad bi bil mrtvomu dobro 
vu lice poglednul, strese se i vés preblede, a 
baklje svojom svetlostjum su táj piizor joS 
straínefle prik»zivale. — Ou je prepoznal 
blédo lice mrtvoga — lice hrabroga viteza 
Aubry-a, koj je viáe krat meéom vu ruki 
pred neprijateljom svoju brabrost dokazal i 
mnogu bitku dobil. — Sad le2i ovde nepo- 
miéno, a na prsih je videti duboku rauu 
koja do srdca dopire.

Kak se jc to moglo dogoditi? — Anbry I 
je bil hrabar soldat, kojemu bitka na iivot 
I smrt nije niát novoga bilo i koj je véé vise 
krat vu boju, smrti vu óéi gledal, — auda 
obladan vu dvoboju nije bil moguéi. Zloéin 
se je morál iz zaséde poéiniti tak, da se 
Aubry niát zla nenadajuéi niti braniti nije 
mogel.

„Tko je ovo nedclo poéinil*, zavikne 
kralj, >krvjum svojum bu platil — na vitlo 
nek se razpne, gde bu med neisreéivemi mu-

kami pomalom crnu svoju duáu izbljuval. — 
Povedjte vitézi, tko je to poéinil* 1

Íz 2*lostne procesije stupi sad p'ed 
kralja vitéz Ardillere i iilostuim glasom 
priéme sledeéi pripovedati :

Vu gluho dóba uoéi, oh kralj, se je ov 
zloéin — ovo nedélo poémilo, trnica svojim 
erűim plaáéein je ono jog pokrila, kaj i 
ónak nijedno éloveédiisko oko nije videlo, — 
ali Bog je praviéen i straána moé neba, te 
svevideée oko osvete je skozuuvalo i dalo ii- 
vinéetu léé, da odkrije nedélo — odknje 
Ijudoroor8tvo I —

To pák se je na éledtéi naéin dogo
dilo :

Pogledni ovu dévojku, kojoj se srdce 
pata nad zgubiékom svoga zaruCnika. — 
Veó je oltár bil za vé.éauje nakicen i sa- 
brana hrpa gostih, ali o 2alost ! Mésto na 
vénéanje doáli su na sprevod.

Jutro je preálo, poldan je diáéi, a za- 
ruénika joá ueimn; zaruéuica je vu skrbiy 
jer uezna, kaj se Je dogodilo — jeli mu se 
nesreéi dogodila, ili — — oh nemoguce 1
— da ju je vu zadnjem hipu ueverno osta- 
vil. — Oqi poálje pred njega sluge, a sa- 
ma otide na najviáje mésto grada, odkud je 
daleko áirotn raoéi videti, ali nevidi viteza 
dohadjati proti gradu. Slugi izaslani se po- 
vrnu, ali viteza nisu nigde sretnuli. Véé je 
nastal i veéer a dnjim i veksa zabrinjenost 
zaruénicc.

Dók sirota ovak zabunjena, sva vu 2i-



Sve ionost vu Legradu.
Löpa sveőanost bila je 25-ga o. m. 

vu Legradu. Nova ákola Be je posvetila. 
Nazodni síi bili gospoda Svastics Benő 
oberkomuá, Csertán Károly vicekomuá, 
dr. VucseticB István kanonik, Tabán Ede 
kanonik, dr. Ruzsicska Kálmán kr. in
spektor ákolski, dr. Mangin Károly varm. 
doktor, dr. Tuboly Gyula varm. fiákuá, 
Hirschler Mikáa ákolski preglednik, Har
gitai JoÉef ravnatelj preparandije, bÜÉnjih 
obéinah plebanu i> notariuái, navnőitelji, 
legradska gospoda, stanovniki i vno2ina 
Ijudstva.

Gospodin oberkomuá i druga gospo 
da bili bu sveőano prijeti od strani varááa 
Legradu Mu2ari au céli den pucali, zasta- 
ve se vijale na turnu i na ákoli. 8ve<5anost 
se je s svetom meáom poCela. VelemoZni 
gospodin kanonik, negda*nji plebanuá le- 
gradski su veliku, paradnu me-u slu/ili 
sa pomoőjum g legradskoga. dubravsko- 
ga, vidovskoga i kottoribskoga plebanuáa 
i legradsksga kapelana Deca i ljudi h u  

magjarski popévali.
Posvedenje í kole h u  velemoZni goapo- 

din Vucsetics István kanovn k vodili. Pro* 
^ecija iála je od cirkve do ákole, gde je
g. Kovács Gyula notariuá kljuőe ékole sa 
lépim govorom, vu ime varaáa prek dal 
g. Gadó Matjaáu plebanuáu. Veleőastni g 
plebanuá je kljuőe prekvzel, lépi govor 
dríal i zahvalil varaáu Legradu, koj je 
áko’u zidati dal. — Na to je posvetil gos 
podin Vucsetics kanonik ékolu i vu svo- 
jem go\oru raztolnaőíl cilj ákole Na to 
su gosp. Svastic8 oberkomuá i go?p dr 
Ruzsicska ákolski inápektor govore dr2ali 
Za tem su deca ^olska po magjarski po- 
zdravne g(.vore driali i popévali Decu je 
g Gado plebanuá opomenul, da se dobro 
vuéijU. Na zadnje bil je Te Deum



pol deveti vuri iz revolvera. Ljepa Lujza 
sproíila je najprvlje tri áuse vu zid, za pró- 
bu, a zatim se je oblekla vu plavu opravu 
sela si je vu postelju i v*ela vu ljevu ruku 
zrcalo, a vu desnu ruku revolver. Stanovoiki 
one hiáe dűli su prve tri áuse, kuéali su 
predreti vu hiiu, ali su vrata bila zaklenjena. 
Frizvano redarstvo (policaj) botelo je silóm 
nuter dojti, nego vu hipu, gda su se vrata 
odprla, sproíila je Lujza i éetvrti áus vu 
svoju glavu tér se sruiila mrtva na postelju. 
Na stolu je ostavila pismo, na kojem je na- 
pisala: Mojoj smrti nije nigdo kriv. Zrok 
samoubojstva je opet bila ljubav kriva. Lujza 
só spoznala s jednim oberlajtnantom, koji joj 
je obeóal íenitbu ; nu roditelji su se tomu 
suprotstftvili i to je bil zrok smrti.

Koliko je novinah na célom svetu ?

Odgovor na to pitanje bude vugoden 
vsakomu. Vu koliko se do vezda zna, iz- 
daje ae nekaj prek 35 jezer novinah. Pák 
to i nije vélik broj, ako se vzeme vu ob 
zir da na céloj zeml|i íive prek miliarda 
ljudih Po tóm odpada na 28 jezer dufiak 
komaj jedne novine. Na prvom méstu med 
evropejskimi zemljami je vsikak Nemaőka, 
vu kojoj ima 5500 fele novinah, izmed 
kojih 800 íelih vsaki dán izhadja. Za njom 
sljedi Englezka sa 4000 fele novinah, od 
kojih 800 vsaki dán izhadja. Gledeő na 
vnoíinu citateljov, nekoji englezki listi 
daleko nadma-uju njemaéke Tak n pr. 
novine »Telegraph* ima 250 jezer pred- 
platnikov, — Standart 242 jezere, — Da
ily News 160 jezer, — Times 100 jezer. 
Francuzka poseduje skoro isti broj, med 
kojim ima 360 vsakdaánjih. ltalija broji 
1400 novinah, od kojih 160 vsaki dán iz
hadja. Od ovih talianskih novinah najviSe 
izhadja vu Rimu, 200 najmre, 140 vu 
Majlandu, 120 ?u Napulju, 94 vu Turinu, 
79 vu Fiorenci Vu Auetro Magjarskoj iz
hadja 1200, med timi 150 vsakdaánjih. — 
Spanjolska broji 850 novinah. Ruska ima 
800 novinah, od kojih 200 dohadja vu

Petrogradu, 75 vu Moskvi. Vu Grékoj ima 
vrlo vnog'> novinah. Vsako skoro vekse 
mesto imaj svoje novine. Vu samoj Ateni 
izhadja 54 vsakdi>ánje novine Svajcarska 
broji 450, Belgija i Holandjja vsaka po 
300. Svedska i Norve/.ka Danska i Por
tugália ima novinah doBta ma'o. Vu zad- 
nje vréme diri se novinstvo i vu Turskoj. 
Carigrad ima sam 50 vsakdaánjih novinah 
vu turskom jeziku, vu francezkom, armen- 
skom, englezkom i grökom jeziku. Naj- 
vekái dél svéta, Azija, broji 3000 perio- 
difikih listovah (novinah), od kojih najvekái 
broj odpada na Japan. Japan poséduje 
2000 novinah. Ovdi budem napomenul 
nekoje novine zaradi éudnoga (>pajsnoga) 
imena, titulusa: »Ho<5iéimbou,» „Thoiaéim- 
bum», »Majniőinbum» öve zadnje su organ 
radikalne stranke vu Japanu. — Afrikaié 
glede novinstva na nizkom graduáu Vu 
njoj izhadja 200 novina, od kojih 31 od 
pada na Egiptom Amerika vu novinstvo 
silno napreduje. Ljeta 1804. iziáel je vu 
Bostonu prvi list (novine) „Boston News* 
a dendenes imaju sjedinjeni orsagi (dr/a- 
ve) 12 jezer novinah, med kojimi 1000 
vsaki dán izhadja. Vu Australiji izhadja 
700, vu Honolulu, glavnom varaáu sand 
viákih otokah 8, med kojimi izhadja 5 vu 
englezkom, a 3 vu havajskom jeziku.

Veliki vihri vu Englezkoj.

Iz Londona piáeju : 19. oktobra bila ja 
silua bura i besoila je nad célom Englezkom 
i Irskom. Vnogo podclov zemlje popiavljent 
su, vnogo íivinab vtopilo se. Vu kanalu La 
Mausheu uastradalo je vnogo brodovah i po- 
je viáe osobah. Ov orkán napravil je o- 
gromni kva»\ Vu Svedirlándu (Wales] po- 
plavljena je cela okolica. Seregi blaga (mar- 
he) odnesla je voda, prezbrojue selske hiíe 
su po/uáene i skvarjeue. Na uéóu Tem/e 
razbila se ladja „Nautes". Prt peréonah pri 
tóm se je vtopilo

Strahovita obiteljska drama.

Mesar llartman vu mesto Woltwishe 
pri Brunávejgu zaklal je pred nekolikimi 
dnevi svojega testa, íenu i sina i hitil je 
mrtva njihova tela vu miaku, tér se onda 
za tim hitil na íeljezniőke dinje, gde ga je 
zdrobüa ma ina (cug).

Zagrebacki nadbiskupi.
Najnoveöi glasi nam na znanje daju, 

da bude za nadbi kupa zagrebaékoga vele- 
moíni gospodin kanonik Vucsetics Stefan 
imenovan. Ov glas po telegrammu — koj 
je iz Zagreba doáel, bil je potvrdjen 25-ga 
oktobra vu D Dubravi, k&d je njegova 
velemoínost sa varmegjinskom gospo- 
dom pri gospodiuu Hirschler Henriku bil 
na veéerji. Öospoda su éestit&la (gratulira- 
la) novomu nadbiákupu, tak takaj Du- 
bravska i Legradska obéina. Legradőani su 
sa zastavami takaj pri íeljeznickoj áta.iji 
poéekali gospodina kanonika, kad se je di- 
mo vu Zagreb peljal i njega s burnim él- 
jenom pozdravili. Na nas Medjimurce je 
velika sreda. da bude velemoáni gospodin 
Vucsetics kanonik imenuvan za nadbiáku- 
pa, ar bude naáe istinke domoljubne in- 
tencije i potreboée tvrdo podpomagal. To 
non je i silno treba, ar smo do vezda 
jako bili za08tavljeni. Gospodin növi nad- 
biákup je vezda 55 let star. Bog ga poii- 
vi vnogo leta na hasén orsaga i na oko- 
licu Medjimurje !

Sala iz v lastite  torbe.
I.

Lajtnant : (dobrovoljen) Cujete vi do- 
brovoljec B , meni se vidi da ste danas 
nekaj malo preveő pili.

Dobrovoljec B Na zapoved gospodin 
Lajtnant.

ruka moja bila obe£»na hrabromu Aubry u. 
Mnogo krat sem se sirota plaflila srditosti 
Makairove, ali ipák nikomu nisam hotela táj- 
nu odkriti, — sad, kad se je cela stvar krv- 
jum zvriila, uvidjam, da sam predugo mu- 
őala, ali ialiboíe — prekasno!

Osupnjeu posluáa kralj dogodjaj devoj- 
kin, zatim reée: Krvavo delo je vn tmini 
poéinjeno, nitko nije mu bil svedokom, jedioi 
pes, koj je viteza sprevadjal, morál je zlo- 
cin videti. On ovde za istinu javno i pred 
svemi, svojim ponaáaujem tvíi viteza Maka
ira ; polag Vaseg gospodiéna pripovedanja, 
velika sumnja pada na viteza, a to je samo 
sumnja a nije dokaz. — Vitéz Makaire! 
Ako ste öisti od krvi Aubryeve, vzemite na 
se dvoboj sa ovim psom, koj vas tak straho* 
vito pred nami ovde tuíi. Ov sud neka bu
de sud boíji, Bog jedini je videl krivca i 
on vám bu dal, da ako ste neduZan, iz ovo- 
ga dvoboja kakti obladanec izidite.

Vitéz spukne svoj med iz noíoice, po- 
stavi se vu sredinu i deka na komandu, da 
na psa navali, ali kralj zapove mir veleé : 
Med vu istinu kínéi viteza vu boju, ali po- 
áto vaá protivnik niti ima meCa niti oklopa 
na prsih, stoga morate i vi to dvoje odlo- 
íiti, jer obladanjé je samo onda éastno, kad 
obodva protivnika jednakim oruíjem boj biju. 
Evő ovde toljaga (oáöek), snjorn se proti psa 
branite, a ne mefiom — a sad hajde na dp- 
lo I Bog do sad svoj sud driati i nekrivoga 
braniti i Cuvati,

Vitézi stauu vu krug te se odkriju, jer 
gologlavi imaju boíjemu sudu prisustovati, 
— vu 6redini leli na nosalah mrtvi Aubry, 
polag njega lefti te ga öuva njegov verni 
pes, — prizor táj je bil sam p^ sebi gro- 
zan, a svetlost bakljih ga je joá groznijem 
éinila.

Na dano znamenje se vitéz Makaire 
pribliíi tolj&gom vu ruki psa, — izvan sebe 
od srditosti se ov zruái na viteza, koj se 
br&neéi, toljagom dosegne psa ; sad ali nije 
bilo granice srditosti psa i kakti stekli opet 
navali na viteza, skoöi mu na prsa, biti ga 
na zemljo, zakopa mu duboko zube i ékram- 
ple vu meso, pregrizne mu vratne íile, da je 
krv samo tckla kakti na óep a znjom i 
iivljene vitezovj izteklo.

Na zemlji Uíeci vés zmrcvarjeni viteẑ  
sada vu zadnjem hipu svojega íivlenja, vrni 
rajudim glasom progovori öve refii ; Bog je 
svojo odsudu izrekel 1 Mojom rukom le/.i 
ovde Aubry vmorjen. Ja sain ljubil zarudni- 
cu njegovu, koja ovde mrtvoga oplakuje, 
ljubavjura zaslepljeD, videl sem vu prijatelju 
najvckáeg noprijateija, pák sem mu vu jed- 
nom rnom, nesfeCnora, hipu zavdal smrtnu 
ranu, bas vu onom hipu, kad je putuval k 
za-uőnici, da ju k oltaru vodi. Oprostite 
mi odorén moj din !

Grobna tiáiua vlada sve na okolo med 
vitézi, pes se iznemogel zruái pred noge dr- 
vojkine, jer i on je znatno ranjen, dók Re je 
vitéz toljagom branil, — milo gledi gore k

svojoj gospodarici, kak da bi hotel od uje 7* 
viteza odproődenje prositi.

I devojka stupi k uinirajuéemu vitezu, 
te mu za pomjrenje pruii ruku, a pes mu 
na to poémj lizati ranu, kcju mu je sam 
zavdal. kak da mu hőre zginjavajucu moó 
iivljenja vu tela pridríati. — Vitéz se pri- 
digne gornjim telom, te zahvaluim pogledom 
vu devojku, prime od nje na pomirenje pru* 
kenu rűku, zatim se zruái i — premine.

Baklje se spuste, i vu slavu sad dvjem 
mrtvecom, njihov goreői zár vrtne na zem p, 
temna noó je razprostrla svoja krila i zavMa 
vu örninu celu mzinu, sve je tiho, sve svet- 
kuje svojim ozbiljnim dríanjen svetak mrt- 
vili — svetak dviuh neireduih.

Grobuo itiánu najedankrat kralj pre. 
trgue reömi: Ona je ubojici svoje sreöe od- 
prostila, — dajte anda tudiniti jedan samo 
grob i vu njem nek zajedno poöivaju, dók je 
angelska trubija na sudnji dán nepozove pred 
najvekáega sudca.

I bil je izkopani jódén grob» va koj sa 
na vekiveéni poöinek poloiena ^obodva mrt* 
veca, a nad grobom je dala zazidati ostav- 
Ijena devojka, koja je vu oatalom bila i vrlo 
bogata, opatiéki kloáter, vo koj je i sama 
stupila, ti se nutri za nje svaki dán Boga 
molila, dók ju nije vekiveéni iz öve suzne 
doline pozval i onde s njezinim nesudjeoina 
zarurnikom za navek zjedinil.

cg m . g o l l a j .



L ajtnant: Kak to na zapoved ? Tko 
vám je zapovedal ?

Dobrovoljec B ; Zapovedal mi ni je 
nitko. To aum ja véinil kakti dobrovoljec 
dobrovoljno.

II.
Sudec : (avedoku) Ako vi pri tóm os- 

tanete, da nebudete svedoftili, akoprem 
vám je c la stvar dobro poznata, tak 
vám velim — da poslédice eebi pripi- 
$ite.

Svedok : Ali prosim gospodina sudca, 
ja niti neznam pisati.

<g-m gollay.
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