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A múlt években sokan vitatkozván 
afelett, hogy Petőfynk hol született 
és hol halt meg, — hazánk egyik leg 
jelesebb Írója körülbelül igy szól! tolla 
hegyén át a kutatókhoz: Ne kutassuk 
soká e dolgot, mert utolján azt fogják 
ránk, hogy halhatatlan költőnk nem 
létezett és ha létezett, — köztünk nem 
létezett

Mikor én ezt olvastam, akkor azok 
jutottak eszembe, — (nem nevük de 
soraik), akik mindig azon törik a 
lejüket, hogy mikor és mely helyen 
fog Zrinyi a hős kö tö szobra állani 
és akkor én azt gondoltam: Még 
ránk fogják, hogy köztünk Zrinyi szobra 
soha sem fog létezni, mert az időt 

j irka firkával töltjük el — tehát időnk 
nincs és a hol a szobor jelenleg 
állhatna, a hely, az meg épen nincs.

Ez a második , nincs* bátorított fel 
arra hogy e becses lapok hasábjain 
egy szép sétatér létesítését ajánljam, 

j a melyben aztán, ha nem is mi, de 
utódaink fogják az általunk tervezett 
szobrot felállítani, a mely ráma úgy 
ti szem, sokkal méltóbb lenne a hős 
költő szobrához, mint holmi gesztenye 
sütő nénikéi pletykája, vagy a meszet 
áruló bugerek zsivaja.

És én akkor elhalhattam. Miuián 
azonban »Dixi« a „Muraköz“ egyik 
múlt számában az esti harangozást, 
—  a város szépítésével és a hős költö 
szobrával ol^  szép harmóniába állitá 
össze és olyan szépen fújta el előt
tünk dalát -  és m után elismerem, 
hogy a fenti rámák egyikében vártér, 
gabonatér — mostani állapotában), 
felállított Zrinyi szob r Huszár Adolf 
hallhatatlanságát fogná Dixi kívánatéra 
hirdetni, még ezen kérdések megfejté
sét vagyok bátor minden komoly bí
ráló figyelmébe ajánlani: Mi volna 
méltóbb? — a Zrinyi sétatéren a

benne felállítandó szoborról és a hős
ről elmerengni, — vagy pedig a vár 
körüli gyepen sétálva, az itt tartóz
kodó idegennek azt mondani, ho у : 
városunk szép keretű, de kopár főte 
rén látható a hős költö Zrinyi szobra, 
melyet hamarosan oda plántáltunk ?

Mi volna méltóbb? Ha egy méltó 
hely várna Zrinyi a költő szobrára, 
vagy a szobor várna egy méltó helyre 
Nem mondom én ezekkel hogy váro
sunk főtere nem vol a méltó arra, 
hogy Zrinyi a hős szobra díszítse, 
csak arra akarom a figyelmet irá 
nyczni, hogy Zrinyi költő is volt és a 
költö szobrát kell, hogy liget kör
nyezze Egy liget, ha tszteletből a 
költö nevét adjuk neki, sz bor nélkül 
is méltóbb emlék, mint a költő tiszte 
letére felállított szobor liget nélkül.

H.
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A hazugság sulyos vétség .
(Felöl гявав.)

Nem egyszer jön azon keserű panasz 
ajkunkra, hogy növendékeink számos szen
vedély által vonzatnak a rósz követésére, 
—  mely által a bennük helyezett bizalmat 
úgy a tanító, mint egyesek elölt örökre el 
vesztik, —  és hogy ezen szenvedélyek vég
leges megszüntetésére vajmi kevés súlyt 
fektetünk; szóval nem oktatunk nevelve.

De hát kiirthatjuk a szenvedélyeket n ö
vendékeinkből, vagy hathatunk-e reájuk 
javithatólag ?

A szőlőkkel kölcsönösen egyetértve, —  s 
bennünket mint másodsorban illetőket — 
„igennel“ kell telelnem ; szem elöl nem té
vesztve azon elvet, hogy nevelve oktas
sunk. Hisz már líerbart J  F. is azt han
goztatta magasztos elvével : »Megvallom, 
nincs fogalmam nevelésről oktatás nélkül ; 
va’amint o ly  oktatást nem ismerek, mely 
nem nevel.«

Ugyanis, feladatunk a gyermeket nem 
csak egyes ismeretek birtokába juttatni, ha

nem megismertetni azon ssámos veszélylyel, 
melyek varázserővel ingerkednek a csábi 
tásra.

Tudjuk, hogy a serdü ö nemzedék szá
mos veszély által környeztetik a fejlődés 
éveiben ; jó tehát, ha a veszélyek elhárítá
sáról kellőleg, s mi előbb gondoskodunk 
akként, hogy néhány intelemmel ajándé- 

I kozzuk meg, mit magáva1 vive a gyermek 
az életbe, szentül tartson folyton szem előtt. 
Pl. óvakodjék az olyan gyermek társaságá
tól, ak>t lopás, csalás, árut kodás vagy ha
zugság bűne miatt társai nem szeretnek- 
a szülök pedig többször büntették ; aki 
bűnös tervei kivitelében öt segítő eszközül 
akarja felhasználni. Jó az ilyenek maga. 
viseletére is figyelmezte.ni a növendéket, 
mert az ilyenek rendesen hízelgők, alatomo. 
sak szoktak lenni, s mintegy arczukon. 
szemükben hordják a rosszaság bélyegét.

Minél közelebb áll a gyermek az iskolá- 
bóli távoiásho*, annál gyakrabban ismé
teljük intelmeinket ; megmagyarázván az 
ebből eredhető veszélyeket, melyek nem 
egyszer ártatlansága — egészsége, sőt — sza
badságától is megfosztják. E%t pedig a ben
nünk helyezett bizalommal eszközölhetjük 
legsikeresebben. Emlékezteléseinknél legyünk 
tekintette! a gyermeket leginkább környező 
veszélyekre.

A gyermeket környező veszélyek nemei a 
többek között: a csábítás, rósz olvasmá 
nyok, titkos ősssejövete^k és a hazugság 
megszokása ; mely utóbbiról, illetve a hazug
gyermekkel való bánásmódról igyekszem rö
vid működésemen át szerzett tapasztalatom 
— s bánásmódomat körvonalozni.

Mielőtt azon módokat és teendőket tár. 
gyalnám, melyek a hazug-gyermekkei szem
ben a tanítónak kötelességei, kifejtem, meny
nyiben tartom bűnnek a hazugságot.

A  hazugság a gyermeknél a legmegbo 
csáthatatlanabb vétek, mert szerintem a 
hazugság a gyermek kebelében egy olyan 
törzs, melynek a többi bűnök képezik ágait. 
Ha tehát azt akarjuk, hogy a gyermek ke
bele e salaktól megtisztittassék, akkor a tör
zset kell onnét ágastól gyökerestől kitépni.

Mert ha a bűn e nemét csirájában meg 
nem semmisítjük, gyökeret ver s hatalmas 
törzszsé fejlődik ; mely esetben nyesegetni 
igét* de végkóp kiirtani vajmi ritkán si
kerül.

Pedig az olyan kebel, melyben kedvező 
talajra talált a bűn e csirája, mily sok vé
széit, s keserű perczeket okozhat barátja —  
s környezőire az éleiben, azt minden idő
ben tapasztalhattuk.

Az ilyenek nem egyszer másokat vádol
va, elvetemült rágalmakkal hizeigik magu
kat egyesek barátságába, vagy éppen ezen 
hiszékenyek előtt örökre aláássák sok ártat
lan szenynélküliségét ami sokkal könnyeb
ben történik, mint ellenkezője. De az ilyen 
megátalkodott legtöbbnyire rövid idő múl
tával a baráti 8 egyesek általi megvetésben 
és kizáraiásban nyerik legméltóbb jutái, 
mukat. Mint a magyar közmondás is mond
ja : Előbb utolérni a hazugot mint a sánta 
ebet.

A tanítónak azonban ne legyen czélja a 
hazugot csak büntetni, hanem azt lehető
leg javítani. Büntessen a tanító ott, a hol az 
javitóiag hat.

A rossz gyermeket javitaui kell. A ha
zug gyermeket le kell szoktatni a hazug
ságról. Ez pedig azáltal történik, ha a ha
zugságot vele megutáltatjuk, s ezt viszont 
úgy érhetjük el ha erkölcsi jellemét fejlesz
teni és megszilárdítani igyekszünk.

A hazugságnak több alakja van : vagy 
eltagad a gyermek valamit, vagy vádol va
lakit igaztalanul, vagy ígér olyasmit, mit 
nincs szándékában teljesítsem. f

Amint a hazugság különböző okból tör- 
téniki a leszoktató eljárásnak is, —  alkal
mazkodván az indító okhoz — különböző
nek kell lenni.

Itt veheti a tanító legjobban hasznát ne
velői tapintatának és ember —  ismeretének.

A tanítónak a hazu^gyermekkel szemben az 
a teendője, mi az orvosnak a beteggel. V a
lamint a betegnél az orvos azáltal segít a 
természetnek, hogy a betegség okát igyek
szik élháritani, éppen úgy tanítónak is az 
a teendője- hogy a hazugság okát felfedezni 
és megszüntetni iparkodjék. Mert az ok 
megszüntetésével megszűnik az okozat is.

így gyakran előfordul a hazugság a kis 
gyermeknél, mert talán az igazat szégyenli 
megmondani; ily gyermeknél a lélek ment 
a megromlástól. E'en esetben nyájas s ba
rátságos módon 'parkodjunk megnyerni a 
gyermek bizalmát, s bizonyosan kiszorítjuk 
azáltal az álszégyent, mely a szén у télén lé
lek mellett lappang.

Hazudhatik a gyermek szokásból, vagy 
rábeszélésből, ami onnét ered, hogy a gyer
mek olykor figyelmen kívül hagyatva, rossz 
esetleg aljas személyek rábeszélésének el
lent állni nem bir. Ilyen esetben valami 
hosszú beszéd vagy sulyos büntetés alkal
mazása helytelen. Sokkal jobb ekkor. ha a 
gyermeket a hazugságból eredhető komoly 
dolgokra figyelmeztetjük, példát hozhatunk

A ZALAMEGYEI VENDEKRŐL.
j j r t a  : G ° n c z i  z f e r c n c z .

(Folyt, és vége.)

M ű v eltség i állapotok.
Szerény ismertetésem folyamán tán sike

rült itt-ott, közbevetőleg, töredékesen a z. 
vendek műveltségi állapotát is feltüntetni; 
azért e helyen összevont, rövid általános
ságban inkább csak azon érintett részek 
ismétlésére szorítkozom, melyekhez még fel 
nem említett lényegesebb megjelenések il
letve tovább fűzések kapcsolhatók.

Hogy a kortól elmaradtak, azon nincs 
mit csudálkoznunk. Elmaradt — a legújabb 
időkig — magyar nemzetünk is ; annál in 
kább olyan kis nemzetiség, mint a vend, 
melynek intelligencziája sincs ; nyelvé? senki 
sem műveli, összes irodalma tankönyvek s 
imádságos könyvekre szorítkozik Ez utób
biak nagy részét sem érii jól, mert azokat 
Zágrábban és Marburgban adják ki s nyom
tatják. Nyelve fejletlen, szószegény s az is 
fog maradni.

Közlekedési utai rosszak. Csak egy jó  
útvonala v a n : az az országút, mely Alsó- 
Lendv&tól Regedén (Kadkersburg) keresztül 
Stájerbe vezet.

Művelődési viszonya azonban az újabb 
időben igen kedvező fordulatot vett, mit 
első sorban a népiskoláknak s tanítóknak 
lehet tulajdonítani. Tanügye fokozatosan 
halad előre. Iskolái — egynek kivóte'ével — 
aránylag elég csinosak s czélszerü épületek. 
Egyes helyeken még emeletes iskolái is van
nak (Beilatiucz, Tumischa), ellátva jó tan
erőkkel. Tanerőinek száma összesen 22, 
kiknek legtöbbje fiatal, magyar szellemű, 
ügy buzgó tanító. A magyarosodás az isko
lák utján nagy lendületet vett, különösen 
ott, hol megfelelő számú tanerők vannak. Na
gyobb számú állami iskolák felállításával 
beállandó rendes iskolázás még jobban elő 
segítené a szépen indult 'magyarosodást.

A vend tanulékony, fogékony nép. Az 
iskolát siere'i s általában szigor nélkül is 
szívesen küldi gyermekét iskolába, ha a 
mezei munkák által nem igényelteiik.

A tanczot, éneket, zenét rendkívül ked 
véli. Jó zeneképeeséggel bir, akár csak a 
cseh. Csrk kedvező körülmény s alkalom 
kellene ahoz, hogy jó na^y része muzsi
kussá váljék. Nemrégiben egy, a vendségbeu 
működött jeles kántortanitö egész raj mu
zsikus banda anyagot képezett ki s azóta 
több banda is van (egyszerű parasztembe
rekből álló), mely kottából jáfssik még az 
egyszerű korcsmái mulatságokon i s ; s szá
muk folyton nő, mert ezek mindegyike is
mét másokat tanít be (kottáról.) Hegedűn, 
trombitán egyformán tudnak játszani; a ki 
tudja egyiket, megtanulja a másikat is. Mu
latságokon mind a kétféle hangszert hasz 
nálják felváltva.

A  világ folyásával, mi őket közvetlen v. 
közvetve nem érinti, keveset törődnek. 
Adójukat lefizetik s nyugodtan látnak mun
kájuk után. ▲ politika mit sem érdekli 
ő k e t ; polgári jogaikra sem büszkék. Képvi
selő választásokkor arra szavaznak, akitől 
többet várnak, a ki jobban megfizeti őket. 
Nem csuda! nem tudják mirevaló az a 
c/ifraság (!), tehát azon oldaláról veszik 
(különben is haszonvágyók>, melyikről köz
vetlen hasznot vélnek huzni.

Nemzeti érzület tekintetében a vend se 
meleg, se hideg. Nem jutott még azon magas
latra,hogy ily dolgokban önmaga belátása sze
rint bírjon állást foglalni. A pánszláv és 
illyr eszmét nem ismerik, de hazafias ma
gyar érzelemről sem lehet náluk szó. A 
jövő nemzedék bizonyára magyar szellemű 
leend. Adja Isten! --------------

* * *
Ezzel befejeztem a zalai vendekről szóló 

szerény ismertetésemet.
Lehel, hogv itt-ott tévesen ítéltem, rosz- 

, szül ismertettem ; mindez azonban nem

jóakaratomon múlt. A jóakaraton kívül 
más egyébnek is kell lenni ahhoz, hogy egy 
ismertetés teljesen hü, tökéletes, lehessen 
nagy élettapasztalat, emberismeret, finom 
észlelő, leiróképességen kívül megkivánha- 
tik, hogy a leiró számos évig v. hosz- 
szabb idöközönkint köztük is éljen, hogy 
teljesen ismerje gondolkodásmódjukat stb. 
mert csak igy tudhatja behatóbban meg
ismertetni, jellemezni őket, kibuvárkodni 
szokásaik s erkölcsük okait.

Én e szerencsés körülmények között kellő 
ideig nem lehe'tem, a fentebbi tulajdonok
kal pedig távolról sem dicsekedhetem s igy 
— beismerve a va!ót — ismertetésem ma
gam előtt is igen futólagos s hiányosnak 
tűnik lel.

Véleményem szerint, az anyag elég ér
dekes volt hozzá: leírtam, ismertettem elő 
szeretettel, jó  szándékkal, tőlem telhető 
részrehajlatlansággal.

Óhajtandó vólna. hogy kedves tanitólár- 
saim közöl minél számosabban írnák le 
községeik, vagy vidékeikbeli népszokáso
kat addig, mig azok a régi alakban, régi 
móddal nyilatkoznak. A művelődés nagy 
arányokban fejlődik, halad, a népmüveit ség 
is fokozatosan emelkedik; már pedig ez a 
népszokásokat is ki fogja eredetiségükből 
vetkőstetni; sőt a népéleti érdekességek 
nagy részét el is sodorja, megsemmisíti.

A czivilizácaió á'tal elöbb-utóbb a nép 
családi s társadalmi élete i* nagy változá
sokon fog átmenni; egyöntetűbb, kozmo
politább jelleget veend fel, o ly  alakban, 
mint azt jelenleg a nemzetek müveit osztá
lyainál tapasztaljuk.

Azért az eredeti s érdekesebb szokások, 
erkölcsök leírása, népieméi szempontból, 
kiváló becscsel bírnak.

A  kaszásokhoz.
Én oda adom nektek, kaszások 

Az egész világot,
Csak kettőt hagyjatok nekem, a tó- 

És a patakpartot.

Mert ottan olyan szerény kis virág 
Üté fel tanyáját,

Amelynek kívülem nem érti meg 
Senki suttogását.

A nefelejcs virágnak életét
Az ón kedvemért ne vágjátok szét,

Mert e virágnak, — Isten áldja m eg! — 
Neve s bús szivem iker-testvérek. —

o L c d d i c z i  H o r v á t i )  - L a jo s .

<A lapsinai
Irta: K0VÄTS GYULA.

(Fuljt <• vég. )
Később Malikóczv a gyászos emlékű Grá- 

disosák várat teljesen lerombolhatta, annyira, 
hogy ma már nyoma sincs, helyén kitűnő 
bor termő szőlők diszlenek

Gradiscsák helyett épitteté azután Lap- 
sina várat a buzogány feltalálása helyére» 
ide a Mura szessó'yes kanyarulatához. Gra
discsák tehát eltűnt, de szive nyugalma nem 
tért vissza soha. Izabella emléke örökké 
élt szivében; ez emlék s hazájának élt lap- 
sinai várában, egyedül magányosan csak 
akkor távozva, ha a haza tettre szólította.

b t
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fel, hogy egy íőldmives gyakran szokott 
hazudni egy ízben a bíróság elé került, da
czára ártatlanságának, elítélték, mert azt 
gondolták, hogy most is hazudik. — Ilyen 
sebhez hasonló példával halhatunk a gyér 
mek keblére ; azonban ha a bűn neme is
métlődik, komolyabb eszközökhöz nyúljunk.

A gyermek könnyel müségbő1 is hazudha' 
tik, minek okát többnyire a szülői házná1 
leljük fel, mert a sz«lök a nevelést talán 
tévesen fogják fel s a gyermeknek minden 
rossz tettéi büntetésen kivn! hagyják, pedig 
valammt a fát mig vesző, úgy az emberi 
nemet mig gyermek lehet hajlítani- ille
tőleg szoktatni a nemes cselekedetek köve
tésére. Ez esetben a szülök által iparkod. 
junk oda hatni, hogy a gyei meket felvilá
gosítsák s igyekezzenek le.szoktat ni a rossz
ról. —

Danitz Sándor.
(Vége köv.)

Alsó-Dom ooi u, 18*7. jut. I-
Az alsó-domborui olvasókör húsz évi 

fennállásának emlékéül a múlt hó 28»án 
kitünően sikerült tánc/.mulatságot ren
dezett melyben Alsó Muiaköznek majdnem 
összes intelligencziája részt vett.

Igaz, hogy a szép és derüli idő sokat 
lendített a mulatság sikerén, -  de még 
jobban a rendezőségnek ern s edetlen fárad
sága és buzgalma, amely egész jmradicsommá 
változtatta át a mulató — helyet. Azon le
iül pedig mindig oda működött, hogy a 
vendégek egyátalában de főleg a szépnem 
otthoniasan érezze magát, és kedve sze
rint mulathasson, — s így nem hiszem, 
hogv a szAmos vendég közül csak egy is 
lett volna, a ki teljes megelégedését ев 
iránt ne nyilvánította volna

Ugv szintén nem szabad elfelejtkeznem egy 
mükö tő tagról.a ki ha rendező nem is volt,még 
is nagy tevékenységet fejtett ki,mert több napi 
fáradozásába került, mig az anyagot és szí
neket a tűzijátékhoz összeál’ithatta Fárad
sága siker1 is aratott, mert egy élvezetes 
órát szerzett a l á t o g a t ó  közönség
nek, r ij?y csak is ennek köszönhető, hogy 
ama este e tűzi játék fényesen sikerült; rende
zője volt, Kón József kerületi kataszteri nyil
vántartó fogadja többek nevében azon el 
ismerést a mit fáradozásáért megérdemelt.

A kursaneczi zárvizsgálat.
A kursanec-totoveci áll. népiskolában az 

évi /árvizsgálatok a közönség szokatlan 
nagy részvéte mellett f. hó 3-án délután 
tartatlak meg. Az iskolaháznak ez alkalom
ból nemzeti lobogókkal történt földiszitése 
ünnepi szint adott az egész kis községnek 
Már jóval két óra előtt meglelt a virágok
kal ékesített terem nagyszámú mindkét nem
beli közönséggel. Nemsokára megjelent az 
iskolai gondnokság teljes számban s mint 
vendég Jeney Gusztáv igazgató és Fischer 
Endre polg. isk, tanító Csáktornyáról* A 
jelenlevők az iskolahe yiség szűk volta 
miatt nem igen kellemes helyzetben voltak ; 
ezt azonban bőven kávpóto’ták és nagyban 
eifeledtetók a kis horvát gyermekeknek 
szép magyar nyelven adott biztos és értelmes 
feleleteik.

Különösen dicséretre méUó azon könnyű
ség, tisztaság, helyes magyar kiejtés és kellő 
hangsúlyozás,melylye1 a magyar nyelvben tett 
szép haladásukat mind az olvasás- mind a 
szavadat oknál fényesen igazolták. Nagyon 
jó hatással volt a je enlevő, magyarul nem

Hogy mily sok történeti eseménynek 
színhelye lehet e már csak »léhány fallal 
biró rom. arról nem szólhatok ; mert ada- j 
taink nincsenek, de bogy sok olyanról be
szélhetnének e néma lalak. melyet szives 
érdeklődéssel meghallgatnánk, eléggé bizo
nyítják ama század mozgalmas napjai* a tö
rökök folytonos kóborlásai, a közel vidé 
ken talált régi tetetek a czigányscsáki tö
rök temető s volt urának Malikóczynak 
nyugtot nem ismerő vitézsége. Hisz e vár
ban élte á’ az e’lenrelormátio legizgalma
sabb napjait, itt érte meg a hóditó Szolimán 
és Sze im szultánnak magyarországi pusztító 
hadjáratait, itt várla csata készen a harczos 
agg S/imán török fővezér közeledtét s ide 
hozta annak csúfos veresége hírét s itt 
értesült a bánatáhani haláláról. Szóval e 
várban várta a meghívást, ha hazáját vé
delmezni volt szükség s e várba tért meg
pihenni a győzelmes csaták nagy munkája 
után, 1603. február 10 én bekövetkezett 
haláláig

Malikóczy Miklós, e vár volt alapítójának 
földi maradványai, a szomszéd Mura Szt.- 
Mártonban —  mint iára székhelyén tétettek 
örök nyugalomra, ahol 1603. február 10. 
óta alusszák a drága hamvak örök álmu
kat. melyek fölé a hálás utókor, kegyelete 
jeléül, Malikóczy élet nagvságu márvány 
szobrát állít tat A. alul egy vörös emléktáb
lán e felírással : „Hic Jacet Generosus D.- 
Nus Nicolaus Malikóczy, Serenissimi Archi- 
Ducis CarOü Supremns Capitaneus inBaych- 
vár, Et Spectabilis ac Magnifici Domi
ni Georgü Comitis A Zrinio Consiliarius 
intimus, qui Obiit In duó 16*3. 10* febr. 
aetatis suae verő 55

Itt nyugszik nemes Malikóczy Miklós ur, 
Károly lőherczeg Ő fensége bajcsavári fő
kapitánya és nagytekintetü s nagyságos 
gróf Zrínyi György urnák benső tanácsosa, 
ki elhunyt az Urban 1603. február 10 én 
életének 55. évében.

érfő szelőkre, hogy a gyermekek feleleteik 
tartalmát saját anyanyelvükön is eimondo- 
gatláb. A teljes 3 óráig tartott vizsgálat 
énekkel s az iskola udvarán tartott érdekes 
tornagyakorlatokkal végződött. Mind a ta
nulók. mind pedig a közönség a nagy hő
ség daczára is mind végig megtarták vidám, 
derült hangulatukat.

A vizsgálatnak ily szép lefolyása után az 
elölülő Dugovich Pál kir. aljárásbirö részint 
a tanulók, részint pedig a tanítóhoz intézett 
beszédjében megható szavakban fejezte ki 
megelégedését a talált eredmény fölött s két 
szegény tanulót (egy fiút és egy leányt), 
kik jó magaviseletük s a magyar nyelvben 
tett elömenete'ttk állal kitűntek, egy egy 
ezüst forinttal megajándékozott. Aztán ki
osztotta a kitünőbb tanulók közt a magas mi
nisztérium által kü'dött könyveket.

Az egész képnek méltó keretéül szolgált 
látni* mily keserves sírással búcsúztak el 
tanítójuktól azok, kik a 4. oszt. elvégezve, 
az intézetből végleg távoztak. Kezdetben 
azt gondolta az ember, hogy jutalmat nem 
kaptak s azért bánkódnak ; de csakhamar 
lehetett látni, hogy nagyobb része jutalom
könyvekkel el van látva, s azért tudako
zódtam, miért sírnak ezek Valóban nagyon 
kellemesen esett, mikor megtudtam, hogy 
ők azért sirnai-, mivel már nem járhatnak 
iskolába. Hogy az ily tanító nehéz hivatá
sának nemcsak tudatával, de egyszersmind 
az annak eléréséhez szükséges képességek
kel és jóakarattal is bir, ahhoz nem kell 
magyarázat.

Úgy látszik, hogy a kursanec-totoveci is
kolánál a hely fontosságához mérve a ked
vező körülmények nagy szakavatottsággal 
meg vannak választva ; mivel az ügybuzgó 
tanítót egy feladatának tiszta tudatával biró 
s nem kevésbbé áldozatkész gondnokság tá
mogatja. Ezek mindannyian osztozkodnak a 
dicséretes eredményben, melynek legnagyobb 
része azonban mégis a derék tanítót, Gönczi 
Ferenczet illeti meg, kire nézve soraim zá
radékául bízvást elmondhatom : Adjon Isten 
sok ily tanítót a hazának f

Egy a j e l e n v o l t a k  k ö z ö l .

— A katonai nagygyakorlatoknak
szeptember elején Csáktornyán leendő 
megtartása ügyében ő  Felsége hatá
rozott Erre vall a főispán ur ö  Mél 
lóságának a Csáktornyái főszolgabíró 
úrhoz, folyó hó 4 én intézett rendelete. 
E rendelet értelmében (hivatkozással a 
folyó hó 3 án kelt 3517. ein sz. beliigy- 
ministen rendeletre) Brankó udvari szál
lásmester lett megbízva a legmagasabb 
udvar elhelyezésére szükséges intéz
kedések megtételével, s evégből e hó 
első felében Csáktornyán személyesen 
meg fog jelenni Vrancsits Károly 
főszolgabíró ur Csáktornya város elöl
járóságához, nemkülönben járása közs. 
elöljáróihoz azonnal rendeletet bocsá
tott ki s ez érdemben kellőleg intéz
kedett*

— Fenti hírünkhöz kiegészítésül egy 
budapesti könyomatu lap következő tudósítását 
közöljük: „A király az őszi hadgyakorlatok 
alkalmával az egész szeptember haván át

E szobor később a szt.-inártoni templom 
többszöri átalakítása miatt a Csáktornyái 
vár falába innét pedig az 1880. év tava
szán. — a lapsinai vár mai tulajdonosa — 
Gróf Feetetich Jenő ur pribiszlaveczi kas
télyába került, ahol mint nevezetes ereklye 
díszesen elhelyezve öristetik.

A mi számunkra pedig nem maradt egyéb 
e düledező romnál s a kegyeletszerü em
lékezetnél. őrizzük is mindkettőt, egyiket e 
helyen ; a másikat pedig sziveinkben. Mert 
nehéz idők szent emléke mindkettő egy 
olyan korból, amelyben Malikóczy Miklós
hoz hasonló nagy emberek lángoló hazasze
retete s önfeláldozó vitézsége mentette meg 
számunkra, egy felől a belső forrongások  ̂
más felől a török áradat elől szeretett ked! 
vés hazánkat.

És mi, kik ma 200-ad után Malikóczy 
örökébe lépve e gyönyörű vidék lakóivá let
tünk, mivel róhatnánk le csak némileg is a 
kegyelet adóját e hazáját mintakép szere
tő férfiú iránt ? ! . . . .

Azt hiszem tisztelt uraim ! legjobban az
által ha meghajolva nagysága előtt, most 
közel 3 századdal halála után, bármikor 
menjünk el e romok előtt, emeljük meg 
kalapjainkat, mert templom e hely minden 
igazán érző magyarnak, amelyben egy igaz 
haeafi, kitűnő vité? és jó magyar tartotta 
otthonát. De emeljük meg kalapjainkat 
mindenkor a szt.-márloni jeltelen sir előtt 
is; mert ott nyugosznak hamvai Malikóczy 
Miklósnak, — azok egyikének, kiknek drá
ga hazánk s arany szabadságunk ragyogó 
gyöngyeit köszönhetjük.

* * *
Ez volt volna rövid vonalakban a Lapsi

nai várrom történő, melynek "alapítója Ma 
likóczy Miklós, kinek porladt hamvai fe
lett a béke angyalai virrasszanak örök
ké Ü . . .  .

Magyarország különböző vidékein fog tar
tózkodni. A király legelőbb is Nyitrára megy, 
Hzután Cs á k t o r n y á r a ,  majd Terebesre 
s Kolos várt érintve Dévára megy a hadgya
korlatokra.

A csáktornya-zagrábi vasúti fü~ 
tőház ügyében-amit tudvalevőleg a 
varazsdiak maguknak akartak m eg
nyerni a deli vasúti társaság követe
léseivel szemben a m niszterium a 
múlt napokban Csáktornya javára ha
tározatot hozott. A ministeri rendelet 
értelmében a zagoriai vasút füt« háza a 
vasút egyik végpontján, Csáktornyán 
lesz felépítve; ugyanitt építenek egy 
tiszti lakást is. Az építkezést a leg
közelebbi napokban megkezdik

— Szomorú következmenyei vannak 
a letenyei választásnak Becsehelyen s 
vidékén A felizgatott s valószínűleg a 
vesztes párt népe gyújtogat, a mezőn 
lekaszálja más termését sat. úgy, hogy 
a vidékre nagyobb számú csendőr 
összpontosítása rendeltetett, el

A m. kir. curia a Neumann, 
contra Babits és Czvetkovits sajtópö- 
rében, a szombathelyi esküdtszék s 
törvényszék határozata ellen benyújtott 
semmiségi panasznak helyt adott s 
újabb tárgyalást rendelt el.

Csirkétől raj Saffarits Teréz ne- 
deliczi lakos m hó 30-án a Csáktor
nyái piaczon, lopott csirkéket árult, 
azonban a csirkéket a károsult felis 
merte s a tolvajt a kir. csendőrség ál
tal elfogatla

—  A „zalamegvei vendekről“ czi- 
mü érdekes népismei közlemény, amely 
tovább mint fél évig kedves vendége 
volt lapunknak a mai számban fejez
tetett be. Nem mulaszthatjuk el, hogy 
derék Írójának: Gönczi Ferencz áll. 
iskolai tanító urnák e helyen is őszinte 
köszönetét ne mondjunk !

— Gyászhir* Maider Markus Csák
tornyái iparos neje f hó 7-én hirte 
len, szélhüdés következtében elhunyt. 
Temetése folyó hó 8-án volt Nyugodjék 
békével!

— Aki a cshsmakba szerelmes
Csatárit s József kursa eczi lakos, fog
lalkozásra nézve tolvaj, csak a minap 
k<riilt ki a váczi fegyházból 4 évi ott 
időzés után, újabban a csizsma lopás
nak adta magát Szenvedéllyel gyűj
tötte Össze az uradalmi béresektől, 
napszámosoktól, munkásoktól ottbon, 
mezőn, e dőn. réten a csizsmákat, 
amig azok munkával voltak elfoglalva 
s eladogatta egypár hatosért a Csáktor
nya csizsma Háknak. A tettest rajt
kapták s elfogták. Eddig több mint 
25 pár lopott csizma került meg. A 
károsullak azonban egyre jelentkez
nek.

— Hirdetmény A közadók kezeié 
séről szóló 1883. évi XLIV. t ez. 
29 dik § ának értelmében a kereseti 
adó III. osztályát, továbbá a bánya 
adót, a nyilvános számadásra kötele
zett válalatok és egyletek adóját ille
tőleg az adókivetés alkalmával meg 
állapított adóösszegek mérve ellen be 
nyújtott fellebbezések elintézésére, Zala- 
inegye területé'e 1887. 1888. és 1*89. 
évekre működését, s 1887 évi július hó 
15-én megkezdendő üléseit naponkint 
d. e. 8 órától d. u 2 óráig Zala- 
Egerszegen a gazdasági egyesül t ter
mében nyilvánosan tartani, a fellebbe 
zéseket a Nagy Kanizsai, Alsó-Lend- 
vai, Letenyei, Csáktornyái, Sümegi, 
Keszthelyi, Tapolczai Zala-egerszegi 
kir. adóhivatali járások sorrendje sze
rint tárgyalni fogja. Kelt az adófelszó- 
lamlási bizottságnak, Zala Egerszegen, 
1887. évi junis hó 28 án tartott ülé
séből. Szigethy Antal bizottsági elnök.

— Miért volt oly hűvös es szeles 
az időjárás a múlt hetekben ? 
Mindennek megvan a maga ok a ; 
ennek is. A felsőbb régiókban ugya
nis különös dolgok történtek. A nap
nak, földünk időcsinálójának tudni
illik egy kis baja esett, a különben 
oly nagyon tartós burokja megrepedt. 
Hogy a világegyetem asztronómiai ezen- 
trumának toilettéje miből áll, ismere
tes. Gőz veszi körül a napot, mely a 
nap tüzesfolyékony magvából származó 
izzó párákból áll. A nap tulajdonké- 
peni magva vörös izzó és nem volna 
képes annyi meleget produkálnia meny
nyire a szerves testeknek szükségük van. 
E mag működése bizonyos gázok fej 
lődését feltételezi, melyeknek bizonyos

távolban kell a nap magvát körülven
niük. Ezek a gázok fehér izzók s ezek
nek köszönhetjük a hó egy részét. A 
mag folytonos működésben van Olyan, 
mint egy óriási vegytani laboratórium, 
a hol folytonos gázok fejlődnek, me
lyek aztán kilöketnek Ha már most 
ezen, a nap felületén végbemenő erup- 
czióknak az a következményük, hogy 
az izzó gozburO' szétszakad, űrök tá
madnak, s ezek az úgynevezett, napfol
tok elérték számuk és kiterjedésük tető
pontját a maximumot, akkor lassan 
lassan, tizenegy év alatt, megint elttin 
nek s a nap megint fényes ragyogó, a 
milyen volt azelőtt Az is be van bi- ™ 
zonyitva, hogy időjárásunk bizonyos 
mértékben összeköttetésben áll a nap
foltok kisebbnagyobb mennyiségben való 
keletkezésével Jelenleg a napnak tisztá
nak kellene lennie és abnormitás, hogy 
amint ezt szabadszemmel is ki lehet 
venni a napon körtealaku folt van. Ez a 
folt a mint kifejtettük nem egyéb egy, 
hogy úgy mondjuk — lyuk, abban 
az izzó és meleget produkáló gőzbu
rokban, mely a nap magvát körül
veszi. Nagyon természetes, hogy ilyen 
folt által a napsugarak egy része is 
elvész a föld számára Ennek követ
keztében aztán a hőfok is kisebb, mint 
a milyennek a jelen évszakban lennie 
kellene. A napfolt, mely most a föld 
lakóinak, tehát nekünk is, annyi kelle
metlenséget okoz. olyan nagy, hogy 
a földet még akkor is kényelmesen 
keresztül lehetne rajta gurítani, ha öt
ször Dagyobb volna. Meglehet, — ha
nem ez csak feltevés, — hogy ezek a 
a viszonyok nemsokára talán julius 
közepéig jobbra fordulnak. Hanem 
addig is jó lesz ha azok, kik fürdőre 
mennek, kályhát, tűzifát visznek m a
gukkal.

—  Gvászhir Altmann József Csák
tornyái nyug izr tanító leánya Paula,
21 éves korában hosszú szenvedés 
után f. hó 9-én elhunyt Temetése ma 
d* u 5 órakor leend. Áldás és béke 
porain.

— Jókai Mór legújabb regénye: ,A * 
három márvány fej“ a Révai testvérek 
által megindított füzetes kiadásnak foly- 
tatásakép ép mosa kezd megjelenni és
a kiadóhivatal, mely fáradhatlanul buz- 
gólkodik azon, hogy irodalmunk jeles 
termékeihez mindenki a legkisebb ál
dozattal juthasson, szerkesztőeégüuknek 
átküldött^ az 1. és 2. füzetet. Ha az 
ajánlatot a külső kiállításon kell kez
denünk, ezt csak azért teszezük, meit 
az iró neve maga felment az alól, hogy 
a tartalmat is ajánlanunk kelljen, — 
nos tehát a kiáliitás csinos, Ízléses és a 
mellett elegáns,—  Jókai lióza illusztrá- 
czióival díszítve. Mi a jelen vállalat 
czélja ? Nem Jókai nevét tenni ismertté, 
mert ezt a nevet ismerik mindenütt hol 
írni és olvasni tudó ember valaha meg
fordult, —  hanem az, hogy müveit 
mindenki bírhassa és díszét képezzék 
azok nemcsak a gazdagok üvegajtós, 
ébenfa, arany csillogásu szekrényének, de 
ragyogásából sohasem veszíti díszét a 
legszegényebb ember polezáu sem, ki a 
halhatatlan költő lángelméjének termé
keit ott tartja imakönyve mellett és 
mint ebből "hitet reményt és kételyei 
közepette bizalmat, úgy azokból lelke
sedést, ihlettséget meritsen és a koszo
rús iró bűbájos, igéző nyelvében szere
tett magyar hazáját megszépülve, a 
költészet fényével megaranyozottan lássa. 
Jókai müveit terjesztve, saját nemzeti 
büszkeségünket istápoljuk és dicsőségét 
szemlélve, önmagunk dicsőségét élvezzük. 
Müveit ezren és ezren bírták eddig iß,
—  jussanak most be a legszerényebb 
hajlékokba. —  Húsz krajezáros füze
tekből kincset gyűjt magának az egy
szerű munkás is és a heti foglalkozás 
után pihenésre vágyó lelke Jókai mű
veiben az élvezet kiapadh&tlau forrását 
fogja eltalálni és visszatükrözve látja 
bennök ^nemzete múltját és jelenét. 
Ajánljuk e vállalatot, mert olcsó, dí
szes, kitűnő és a nagy közönség érde
kében állónak tartjuk я figyelmeztetést, 
hogy legczélszerübb egyeneseit Révai j 
testvérek kiadóhivatalánál (Budapest, 
IV . váczi-utcza 11.) előfizetni. (Előfize
tési ára egész évre (30 füzetre) 6 frtM * 
fél évre 15 (füzetre) 3 frt.)
p f  A 87erk. üzenetek él a menetrend a* 6-dik
oldalon van.



léé, da bode potlam ma vre vu p&met 
dod'o, kaj bi в kotlom napravil.

Stupi tolvaj dojduöa nedelja к oäter- 
jala od koga je kotla vkral, koj je rav- 
no *potaJ nepoznatoga tolvaja. Tolvaj, 
как da nikaj nebi znal od kotla, pita 
o*terja|a:

(juju Abraham, toga kotla jim je ое 
mogel kakov naie fájté mai vkrasti; haj 
bi delal od в ojim, prodati ka nebi mo- 
gel, im bi svaki zeznal.

Kaj bi s njim delal? odgovori Abra
ham, ti hurmak, kaj bi delal? Sekirom 
bude ga rezcepal na falaté, рак bilde 
ga prodal vu varam kotlaru.

No ve jim verjem, da je kotel agub- 
1 jen. véli ruski mu2, koj je samo zato 
doéel, da nezoa, kaj bi s kotlom napravi).

Brate vöera me je zimica trla 
Od óeea ?
Od zelje, ar sem oe mogel z nje jesti.

Kaliko leta je torau da si oienjen ? 
Cetiri.
Cetiri? pak te joe nikakvo obiteljsko 

veaelje oije dostiglo?
Как nebi; punica mi je vumrla.

Odendili su na Heiecehla, da ga bu- 
du obesili. Yu relt su poslali rabinera, 
da ga oa veliko put pripravi, Rabiner 
ga je ovak poCel razveseliti:

Herechl, pripravi si du*u, ar bude 
te velikd veselje dost'glo. Zutra budes 
vre s Abrahamom pak Iiakom pri veli- 
kim stolu ribe jel.

Nü, ako su one ribe tak jako dobre, 
mi si I poboieu Herchl, onds se daj i ti 
obesiti!

VENA Z1TKA.
Pficuica 8.50 8*70 -  Hri 6. 6 6 0 -  
Jeémeu 5. -  6 50 — Zob 6 — — — 

Kuruza 6. 6.05

LOTTEH1JA.

Budapest 3 juliui 1887.
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Szerkenziői üzenetek.

P é с §. N. F. Levelezési lapjai megkaptuk. 
A lapot Küldjük. A fizetést teljesítheti akkor 
amikor lehet, ha előbb nem, quardián ko
rában; kívánjuk, hojry ez minél előbb be
következzék. Üdvözlet! — S t r i d ó. H. 
Szives tudósítása a jövö számra maradt. 
Üdvözlet!

É f T  Т Г Т I

_J W sl
Vasúti fficnctrs&i Csáktornyán.

Indal.
grágerhof feli.

Reggel 6 óra 28 perczkor postav | ̂
Délután 4 » 13 « * J fjí
Éjjel 12 » 09 > gyorsv.
Éjjel 1 » 45 » vegyesv. I

gauizsa féli.
Reggel 6 óra 16 perczkor gyorsv ) _ e
Délben II » 55 » postav. )%C5
Éjjel 10 » 21 » ) -•

yarazsd felé.
Reggel 7 óra — pereskor vegyesv.
Este 10 „ 27 , * ) * l

É r k e iik .
<giá£erhof telöl.

Reggel 4 óra 53 perczkor gyorsv. ) y
Délben II » 27 » postav. )§;|*
Éjjel 9 , 53 „ я ) -

<gdniisa felöl.
Reggel 6 óra 37 perczkor postav. ) _ я
Délután 4 „ 17 „ я ) j* f
Éjjel 12 „ 21 „ gyorsv. ) -

yarazsd felöl.
Reggel 4 óra 50 perczkor vegyesv. )s;-o
Este 9 „ 13 , j-**

Szerkesztő :
M A R G  I T  А  I JÓZSEF

U r e d n ik .

H i r d e t é s e k .

1726. tik. 86.
Árverési feiiételek.

S a v ó r a  L é n á r d n é é s  Jako- 
blce Jakab csatlakozott végrehajtattak 
nak Savóra Lénárd hagyatéka e'leni 
300 és 52 frt tőkekövetelések és járu
lékaik iránti végrehajtási ügyében 
Goricsán községházánál

Az 1887. évi augusztus hó 
10. napján d. e. Ю órakor

megtartandó nyilvános árverésen ár- 
I verés alá bocsáttatik a nagy.-kanizsai 

kir törvényszék a perlaki kir. jbiró- 
ság területén levő Goricsán községben 
fekvő 8 a goricsáni 111 sz. tjkvben 
A 129 130. hr. bz alatti bejegyzett
ház, belsőség, kert, legelő és erdő- 
illetőségnek Savóra Lénárd hagyaté
kát illető feleré-zek 206 írtban továb 
bá a goricsáni 1846. sz. t kvben A I. 
722|b 1321 |b. 1321 |b. 2424|b. 4268|b. 
4370|b. 4763|b 1166, 1263. 2473,
3953 4321. lirsz. a. Savóra Lénát d 
hagyatéka tulajdonául bejegyzett in 
gatlanok 794 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban Ezen árverésen 
a fent körülirt ingatlanok a kikiáltási 
áro I alul is eladatni fognak. 3. árve
rezni szándékozod tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10°lg-át vagyis 20 írt 
60 kr és 79 írt 40 krt készpénzben 
vagy az 1881 L X  t. cr  42. §-áb n 
jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november hó 1-én 3333. sz a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri ren
delet 8. § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez leten
ni. avagy az 1881 LX, t. ez. 170. 
§-sa értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni. 4. Vevő köteles a vételárt 
három egyenlő részletben és ped ig : 
az elsőt az árverés napjától számítan
dó egy hónap alatt, a másodikat u. 
а/on naptól számítandó 2 hónap aM t 
a harmad kát u. azon naptól számí
tandó 3 hónap alatt, minden egyes 
vételári részlet után az árverés napjá
tól számítandó 6 *|0 kamatokkal együtt 
az 1881. évi deczember 6-áu 39,425. 
1. M. sz a, kelt rendeletben előirt 
módon a Csáktornyái kir. adóhivatal 
mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámitatni

5. Vevő köteles az ingatlanokat 
terhelő és az átverés napját követő-

leg esedékes adókat és átruházási ille
téket viseli.

6. Vevő a megvett inga lanok bir
tokába az árverés jogerőre emelkedé
sével lép és azoknak haszna őt illeti.

7. A vevőnek a vételi bizonyítvány 
az 1881. LX . t. ez. intézkedései értel
mében csak az esetben fog kiadatni, 
ha az árverés napjától számított 15 
nap alatt az dézett törvényezikk 187. 
§-a intézkedésének megfelelő utó aján
lat nem tétetik.

8. A tulajdonjognak vevő javára 
bekebelezése csak a vételár és kama

tainak teljes lefizetése után fog hiva
talból elrendeltetni.

9 A menyiben vevő az áverési fel
tételek bármelyikének, a kitűzött idő
ben eleget nem tenne, az általa meg
vett ingatlanokra az érdekelt felek 
bármelyikének kérelme következtében 
az 1881. LX. t ez. 185. §-a szerint 
vevő veszélyére és költségére bánat
pénzének elvesztése mellett uiabb ár
verés fog elrendeltetni.

Kelt Perlakon, 1887. évi márczius 
28. án.

A perlaki kir jbiróság, mint telekvi 
hatóság. 702 1 1.

A t. ez. építő közönség figyelmébe.

J1  Van szerencsénk az igen tisztelt épitő és építtető közönségnek

f áz építkezési idényre

Steinbrucki Román Cement és 
j|  Steinbrucki Portland Cement
JA  gyártmányainkat ajánlani.
(qj bem enteink évtizedek óta a legakadályosabb vizi és szárazföldi épít-

Ъ  keléseknél ép oly erős mint tartósnak és az idő viszontagságai ellen jónak bi* 
ffí zonyultak, miről nevezetes szakférfiak elismerő bizonylatai úgy előbbi 

mint újabb időkből tanúskodnak.

J Gyártmányaink eredeti gyári árak mellett árusittatnak kizá
rólagos képviselőnk,

I  ( Spitz£ajos urnái N a gy-gan izsán .

Л  Steinbruck, 1887. julius hóban.

1f 707 1 - 3. Steinbrucki Cementgyár. |,

líj. B R A N D L  A N T A L
SOPRONBAN

minden mezőgazdának ajánlja

Braodl Útit migiztattl
Mely a legjobb és legbiztosabb szer a BÚZA, ÁRPA, stb. terményeknél 

előfordu’ó ÜSZÖG valamint ROZSDA ellen.
A használati utasítás, minden csomagon feltüntettve van, melynek 

potnos alkalmazása teljes sikert biztosit.
K APH ATÓ : Osztrák magyarország minden nagyobb füszerkereskfdéséfcen

■ЯК** Főraktár: BRANDL ANTALNÁL Sopronban.
Egy csomag ára 25  kr. —  Nagyobb vételnél megfelelő jutalék adatik. 
703 1—4.





Nekaj iz pravic orsaga.

Magjarski orsag je nastal vu de ve
tőm stoletju, kad su Magjari doäli vu 
Europu i zavzeli ovu zemlju, gde mi 
vezda átivimo. Stanovniki Magjarskoga 
orsaga saéinjavaju magjarskoga na- 
roda ; sim se dakle neraéunaju samo 
oni, kojim je materinski jezik magjarski, 
nego svi stanovniki Magjarskoga orsaga, 
svi koji su podaniki magjarskoga kralja 
akoprem vnogi govoriju nemäki, lotski 
srbski, horvatski ili rumunjski.

Magjarski orsag je odvisno-samovlad- 
ni orsag, t. j, konátitucionalna kralje- 
vina ; vladar daklem ne gospoduje 
svojevoljno, nego i narod ima pravo 
pri donasanju zakonov, pri ravnanju 
orsaga i pri dtugih orsaékih posÜh. 
I to ni je vezda tak, nego je od pos- 
tanka Magjarskoga orsaga na vek tak 
bilo. Kad su Magjari vu Etelközü 
prisegu poloSili i ouoga glasovitoga 
etelközkoga kontrakta napravili, veö 
su onda odluöili, da moraju biti orsacka 
spraviSéa, vu kojih moreju biti pogla- 
vari naroda, i prez njih nije mogel 
vladar niti zakone stvoriti, niti orsaéke 
posle zvráavati. Vu potlasnjih stolecih 
je navek tak b ilo ; na orsackih spra- 
viáeih delali su zakone kojih se ima- 
ju vladari i podaniki dr2ati, ustanovi- 
li su magjarski sustav (konUituciu) 
i proti vremenitim okolnostim su ga 
popravljali. Ovi zakoni i po ovih za- 
konih nastaváe odredbe éiniju magjar- 
sku konstituciju, a navuk, ko j nas ovo 
vuéi, zove se navuk sustava Magj. 
orsaga. О vaj navuk vudi nas, как su 
naäi predji mudro i dobro ruvnali or
saga, vuéi nas, kakov red je vezda, 
kakove juse ima svaki domorodec, 
po torn spoznamo magjarske zakone, 
koje moramo poätuvati i pokoravati 
se, ar drugaö sloboden narod nemre 
obstati. Upoznava nas nadalje, kakove 
du2noeti mora svaki domorodec izvráa- 
vati, a prez izvräavanja ovih, orsag 
sreéen nemre biti, mir vu orsagu ob 
stati nemre.

Kak iz povesti znamo, Magjari su 
iz svoje stare domovine izmed Volge 
i Urala okolo 884. leta p * Kristu- 
öovim narodjenjem odputuvali i proti 
jugo-zapadu iäli novu domovinu iskat. 
Onda je celi narod na sedem druitvah 
bil razdeljeni, i ova druitva n'su bila 
prav vu najvekSoj sloinosti, i nisu se 
mogli proti neprijaleljem sb ino obra-

niti. To je prinukalo nje, da su vu 
Etelközü prisegu poloiili i jednoga 
vodju si izebrali Ovak előzni narod 
si je na lehki nácin priskrbel novu 
domovinu. Ali zato nije vodja po svo- 
joj volji gospoduval. On je moral na
vek posluäati na govore poglavarov 
pojedinih druitvah

I. Magjari bili su razdeljeni na dva 
razrede. Prvi razred sarinjavali su 
s 1 о b о d n i Magjari, t. j. svi rodjeni 
Magjari. Vu drugi razred spadali su 
slugi, t. j oni, koje su Magjari vu 
bitkah nadjaöali i predobili.

II. Kad se je kríéanska vera med 
Magjari zakorenila, nastalo je vise 
redov, a atari druitveni sustav je ved 
pod sv Stefanom kraljom öistoprestal. 
Najznamenitesi redi bili su : plemeni- 
taäki red, t. j. najbogate*i Magjari. 
Sveéeniéki red saéinjavali su biskupi 
i drugi popi, koji su vekäu sluZbu 
podnaSali. Bili su nadalje graiski sol- 
dati, koji su^vu gradu kójega pleme- 
nitaáa stanuvali i grada proti nepri- 
jatelji branili. Vu gradih bili su osim 
soldatov i drugi ljudi, i to je bil 
gradski puk Blizo gradov nastanili su 
se svakojacki mestri, i ove su nazvali 
za purgare Za obdelavanje plemeni 
taákih zemljah bili su odredjeni slugi 
to jest oni ljudi, koje su Magjari vu 
taborih polovili.

III. Kad je Arpadova porodica izu- 
mrla, na podetku 14. stoletja bil je 
magjarski narod ovak razdeljen :

a.) Razred rimokatoliékih glavnih 
popov, koji su od kralja velika ima- 
nja zadobili i velike juäe su imeli.

b ) veliki plemenitasi ili velikasi, 
koji su se od menjáih plemenitasov 
samo vu torn razlikuvali, da su boga- 
teái bili.

c.) menjäi plemenitaäi, budué je 
njih najviäe bilo i najviáe su alduvali 
za dobrostanje naroda, zato je modi 
redi, da su oni zadriavali orsaga.

Ovi tri redi zvali su se s jednim 
imenom plemenitaäi Plemenitaäi imeli 
su svoje imanje, bodili su na orsaöko 
spravisőe, bili su slobodni i nisu pia
cai I porciju

d )  Varaäki purgari zadobili su od 
kraljov osobnii slobodu, njihove grün
te plemenitasi bantuvati nisu smeli, 
njihove obc ne nisu spadale pod vlast 
varmegjinsku, i sami su si zbirali öi- 
novnike Potlam njim je Zigmoud dopus- 
til, da slobodno dojdeju i na orsaöko

spravifice. Leta 1405. bili su prviput 
varaski ablegati na őrs. spraviáéu.

e ) Kmeti uisu imeli osobnu slobodu 
iiveli su na zemlji kojega plemenitaSa 
plemenifeaäu iliti svojemu gospodaru 
morali su zemlje obdelavati.

IV. Pod kralji iz svakojaekih poro- 
dicah i iz Habsburg-biáe su se sledeöe 
premenjbe pripetile.

Nekoji kralji, imenito Robert Karoly 
i Lajos veliki podpomagali su nekoje 
plemenitaske ob telji, i kad su se ove 
obitelji podigle, podelili su njim kralji 
imena, gróf, baron i na taj naöin su 
postali tak zvani magnaái

Menjéi plemenitasi su se pomnoiali, 
ar su kralji vnogim daruvab ime ple- 
menita a, ab imanja njim nisu daru- 
vali (armali.^ti),

Lajoé Veliki dal je vun naredbu, 
da niti jeden plemenitaS nesme svoje 
imanje prodati ili po svojoj volji komu 
daruvati, nego da njegovo imanje os- 
tane njegovomu sinu, a ako nebi imel 
sina, onda drugoj deci i rodbini. Po 
torn je jeden imetek navek ostal samo 
jednoj obitelji vu rukah.

Stalifl kmetov postal je hujd. Lajoá 
Veliki odredil je, da svaki kmet mora 
devetinu plaöati svojemu gospodinu, 
svako leto morali su kmeti dati ili 
52 foringaäe ili 104 pesiöke teiake. 
Kmeti su plaöali porciju. Posle Doiove 
bune nisu se veö smeli kmeti niti seliti, 
nego su morali na jednom mestu biti, 
tak Éiveti i tak delati, как je njihov 
gospodin hotel. Kmeti su dakle jako 
priti^njeni bili, dok god njim se ni:e 
kraljica Maria Terezia smiluvala i 
veksu slobodu njim podelila. Joief 
II dotrgel je vekoveöno kmetstvo, i 
dopustil, da se kmeti slobodno po svo
joj volji eeliju. Leta 1832-6 bilo je 
na orsaékom spraviőőu odredjeno, da 
kuliko zemlje mora gospodin kmetu 
dati, i opet kaj je du2en kmet gospo 
dinu vőiniti i dati Na istom spraviáóu 
odredilo se je takaj, da se svaki kmet 
more izkupiti Leta 1848. su pak 
kmetstvo cisto dotrgli.

Ali nije se samo stalis naroda pre- 
menjal, nego bili su svakojaöki vladari 
i stalis celoga orsaga je navek drugaöki 
i drugaöki.

Vu iivljenju Magjarskoga orsaga 
razluéujemo őetiri dobé: dóba vodjah, 
Arpadova kiáa, kralji iz mesovitih 
biíab i kralji iz Habsburg-hiíe. Prvi 
stupanj za Magjarski orsag bil je kon

trakt ili odgovor vu Etelközü. Ovdi 
su Magj at i p r i z Ji]a*l i Arpada i 
njegove potomke za vodju, i zajedno 
odredili su, da zakone stvaijati i orsaga 
vtadati more vladar samo skupa s 
narodom.

Okolo 1000 postai je Magja/ski or
sag kraljevina. Как do vezda vodje, 
tak si je od vezda narod kralja slobodno 
zbira), ab samo iz Arpadovoga pokolenja, 
Navaduo je uajstar«§i sin sledil otca 
na trónusa. Ab vnogipnt je narod kra- 
ljovoga sina na mim ostavil i izebral 
si je kojega njegvoga rodjaka za kralja. 
S vremenom morali su kralji, kad su 
bili okorunjeni prisegu poloiiti. da bn- 
du se zakonov dr2ali i jusa naroda 
nigdar bantuvali uebudu. Béla IV . od
redil je, da svi plemenitaäi nebudu 
hodili ua orsaéko sp aviáóí, neg> da si 
narod moraizebrati zastupnike (ablegate)

Kad je Arpadova porodica izumrla, 
imel je narod opet juéa po svojoj volji 
novoga si kralja izebrati, ali narod iz 
ljubavi proti Arpadovoj hit>, zebrái si je 
kralja izmed rodbine Arpadovoga pokolenja.

Lajoä II. zgabivsi pri Mohaéu ti vöt 
i bitku, razredil se je orsag na dve 
stranke. Jedna stranka &lela ja Ferdi- 
nanda I. iz Habsburg-hiie. Konec ove 
zraesarije i prepirke bil je to, da se je 
Erdély odluöl od Magjarske, i bil je 
do 1690. leta kakti eamostalna dríava.

Kralji iz Habsburg hiie razdelili su 
orsaiíko epravilöe na dve strani, na gor- 
nju i dóin ja hiiu (parlament). Pri gór
nom parlamentu bili su: rimo-katoliék: 
i grdko-katoliöki nadbiAkupi, biőkupi, 
neodvisai abaäi, veliki iupaui, rodjeni 
magnaéi i poglavar paubnskoga reda. К 
dolnjemu redu spadab su: zastapniki va"- 
megjinskih plemenitaá v, vareáki i kap- 
tolski zastupniki onih magnasov, koji ni
su sami doäli Vu gornji parlament.

Leta 1825. obdriivano orsaéko spra- 
viáée je velike premenjbe vőinilo vu 
orsagn. Od onda piiéeli su s éim bolje 
naglaöuvati, da je Magjarska kraljevina 
neodvisna. Odredili su, da svaki domo
rodec mora jednakejuse i pravice imeti, 
svaki ölovek postai je sloboden.

Vu stara vremena uije tak bilo как 
vezda, da bi drogi ravnali oreaga a dru
gi opet pravice delili, t. j. da bi kormán 
bil od suda odluésni. Ouda su bile na 
nekojih mestih osobe, i jedna te ista 
osoba je vodila vu onoj varraegjiji ili 
okolici soldaéke posle, zvrgavala je end- 
bene posle, i pizila je na sveobéi mir i red.

Iz povesti magjarske-
Mudri Kalman, prvi horyatsko-dftlmatinski kralj.

Kalman (1095— 1114) budué je jako 
ljubil znanstvene knige, zato su ga za 
mudroga Kalmana nazvali. Piáeju od 
njega, da je bil puklavi, sepavi, piskot 
Ijivi i v krií je gledai, i kakti nepri- 
liónoga za kraljevski trónus, átéli su, 
da bi pop Ы1, ali Kalman je balju hi til 
i pobegel pred sveőenjctvom. Ali ako
prem je Kalmauovo telő grdo bilo, zato 
je vu ujegovim grdim telu lepi i mudri 
doh stanuval. Kalmau je magjarskomu 
narodu dobre zakone dal, i povekőa' je 
diku orsaga.

Taki na poeetku kraljuvauja imel je 
poela s kritarskimi vojskami; budué su 
kri£ari velike zloéiue éinili i pri Ovaru 
su jednoga mladiga na ratenj napidili,
zato je Kalman celu njihovu vojsku ráz- 
tiral, i nije njim dopustil prek Magjar
skoga iti. S ovimi kriÉari bil je oo 
glasoviti Peter zvani pustinjak, koj je 
vodil Serege i velikoga drvenoga kh£a 
nosil a eobom. Ove vojske su se zato 
svaié kriSarske v о j s к e, ar su svi 
imeli iz érleuoga sukna kriáa priáitoga 
na opravu. Kalman je raztiral ove po- 
tepuhe, ali kad je loth&rinzki herceg

Boruillou Gottfried s s\ojimi kriáarski ui 
vitézi prosil, da bi slobodno érez Magjar
ski orsag iáéi. Kalman je s ovimi lepő 
postupal; ar vu ovoj vojski bili su ple- 
menitasi í gospoda i sara kralj sprevo- 
dil je nje do granice orsaga.

Zatim je Kalman pokazal, da ou m  
samo knige, nego da i sablju zna dobro 
hasnuvati. Najveksa ftelja bila mu je, 
da bi priskrbel i nad morjera vlast Ma- 
gjaigkorau orsagu. A to je Kalmau i 
postigel. Za kratko vreme vrairil je ne 
mimé Horvate i s tóm prilikom predobil 
je Dalmaciju, i nju к Magjarskomu or
sagu priklopil, leta 1102., zavzel je ta
kaj Bosniju do Nareute vode, i dal se 
je leta 1113. za horvatsko-dalmatinskoga 
kralja okoruniti
Kalman nije orsaga samo povekdaval,nego 

je hotel в dobrimi zakoui dobrostanje 
orsaga uévrstiti, izaradi éesa je vu Tarca- 
lu orsaéko speavisfie skup zezval. Neöe- 
murne smrtne kantige je ua meuje del. 
Tolvajom nije bilo smeti véé nosa od- 
rezati, óéi izkopati nego je moral 
platiti, ili drugu kakovu kaátigu pod- 
neeti. Osobite je zapovedal, da zaradi 
coprije obtuíene, nije smeti pred sud 
postaviti, i izrekel, da ^copemicah né

ma“ , zato nesme copernice nigdo véé 
niti spomenuti.

Pod celim kraljuvanjem imel je Kal
man najviäe poela s svojirn mlajáim 
bratom Almosom, koj bi bil rád korunu 
predobil i vigeput se je proti kralju 
spuntal. Alraoőove punt&rije i nevernost 
su kralja Kalmana tak razsrdile, da ga 
je dal vloviti i vu Dömösu v kloáter 
zapreti.

Buduö je Kalman vcé vezda priéel 
beteguvati, bojal se je, da po njegovoj 
smrti nebi Almod ili sin ma Béla bil 
Magjarski kralj, zato je ove obedva dal 
oslepiti. Kalman imel je dve 2ene, od 
prve *ene rodil se je sin Stefan, koj je 
Kalmana na trcnuáu nasljeduval; od 
druge tene rodjl se je Borié, koj je 
potlam vnoge táboré i nemire zroknval, 
ar je navek íeljel korunu zadobiti.

Slabi kralji.
§ t e f a n II. (1114 —1131) bil je sto

pra») trinajet let 8tar,*kadsu gaokorunili, 
Pod njim bili su svakojaőki ákodljivi 
nemiri vu orsagu, i budué je kralj jak о 
okruten i pokvareuoga ftivljenja bil, zato 
ga je narod mrzil vn Magjarskim orsagu 
ali nasuprot, jer je Kune vide poátuval

как Magjare, zato su svakojaéki nemiri 
nastali vu orsigu.

Stefan je uaskorom zbeteial, i budué 
dece nije imel, dugó je premia javai, 
komu bi ostft/il korunu. Almos je vumrl, 
za slepoga Bilu su takaj govorili, daj^ 
vumrl. Ali Stefan je doznal, da slepi 
Bela ftivi, i da je dosta jaki mladié 
postai iz njega, nad éim se je kralj 
jako razveselil; taki je dal Bein к sebi 
zvati i priskrbel mu jő 2enu Jelenő, kőér 
srbskoga vojvode Uroáa. Stefan se je 
zatim vu fra'ersku opravu obiekei, i vu 
pokori je pre2lvel zadnje doeve svojega 
iivljenja.

S l e p i  Béla (1131— 1141) bil je mi 
re» dobroga srca ali slabi kralj. Mesto 
njega je njcgova odulevljena ali fant- 
Ijiva 2en& Jelena viadala nad orsagom. 
Jelena bila bi se rada fantila med oni- 
mi, koji su joj mu2a oelepili, Nagovorila 
si je dakle mu2a, da bi orsaéko spra- 
viáée zezval skupa vu Aradu.

Orsaéko spraviáöe obdr2ivalo se je 
polek Marói vode pod vedrim nebom. 
Kraljica vodeé slepoga si mu2a, в svo- 
jimi dvemi sini je doála na spraviáée, 
gde je takovoga buntovnoga govora 
driala, da su razjareui plemenitaäi i 
priatelji kralja aablje spaknuli, napali



Gospodarstvo.
Z e I e n а к r m a. Jesu nekoji gazdi, 

koji nemreju premisliti, zakaj zelenu 
travu na toliko ceniju. Kaj nisu tu su
born seiii isti hranljivi deli как i tu ze- 
lenoj travi ? pitaja navadno.

Jesu! ali zato je zelena krma vnogo 
vile vredna как soha.

Vu zelenoj krrai ju pojedine niti trave 
vnogo inehkeáe, как t u  suhoj krmi, i 
zato je marha leíe prekuba. Vlaga 
vu zelenoj krmi podpomafte prekuha- 
vanje hrane, a pri suhoj krmi je obrat- 
no. Kao 2eludec suhu branu prekuhava, 
mora sam od sebe vnogo vlage proiz- 
voditi, pri zelenoj krmi to nije potrebno.

Ako ieludec earn proizvaija vlagu, 
onda mu шогато to nadornestití, daklem 
vise brane mu moramo dati. Zelena 
krma se leie prekuhava, popravi 2elud- 
ca tak, da ovaj more zrnje prekuhavati, 
i dosta vlage daje zeludcu.

К prckubavanju suhe krme je izim 
toga vnogo vremena treba, i ialudec 
ima vnogo viée posit, как pri zelenoj krmi,

Ra?lika roed njimi je to, da su hranj- 
livi deli vu zeleni krmi bole raztaljeni, 
как vu suhoj, i zato se le2e prekuha.

Suhu krmu jo modi namoditi ilj pa- 
cati. ali zato itak nije tak dobra как 
zelena krma.

Iz toga vidimo, da zelena krma treba 
menje vremena i ima vile jakosti,kak suha.

Vnogiput gazda mora v majuáu ili s 
podetkom juniuöa jeden falat zemlje s 
krmom posejati, Ako je n. pr. ved gdo 
pokosil ranu krmu a zemlju nede praznu 
ostaviti, onda je najpredi treba paziti, 
da se setva ne poraela. Ako je n, pr, 
predi detelica ili repica bila na onom 
mestu, onda moramo takvu krmu posejati, 
da bude modi za njom opet jesenskoga 
2itka sejati. Za taj posel je dobra de* 
telja i mustarda. Multardu nije treba 
zaradi semena sejati, ar seme vnogiput 
ne dozreli dobro, i onda nam itak seme 
ne donala hagua. To je modi do sredine 
juniusa sejati, i detelicu s muitardom 
mfäati, kaj je jako dobra hrana rogatoj 
marhi i birkám.

P e s e k  vu hrani mladine. Mladina 
svaku hranu, drobnu ili debelu samo

Jogutoe, i brant dojde celt vu Ieludec. 
Ieludec se den i nod skup stele, i rtz- 
teie, podjednom segiblje i drobi hranu. 

Hrana se vnogo leie zdrobi, ako su vu 
ielndcn mali kamenjdeki, koji se vu zrno 
zapiliju i razfalataja, i onda ieludec 
vnogo leie prekuha branu, Iz toga sledi, 
da bi dobro bilo mladini vu zimi резка 
vu kotec deti.

Kaj je novoga ?

— Vkradja na teljeznici. Madarász 
János marviuski trgovec iz Pdczela 
(Peltvarm.) ae je eel ns ieljeznicu, da 
vu Nagyvárad ide po vole. Kadje vre do
lel vu Nagyvárad, onda je spazil. da 
mu je negdo peneze, 6000 frti iz nutrafc- 
njega iepa vkral. Na to se je sédal, da 
je vu ieljezuidkih kolih zadremal i morti 
je onda poljeg njega sededi jeden debe- 
li élovek mu iz zepa van vrezal bugje- 
lara, ili pak pri kolodvoru, gde je vnogo 
ljudstva bilo.

— Medvedi delaju к var blizo Tapolce. 
Do vezda su vre 4 konje i 8 rogate 
marhe rezdrapali. Medvedi su vre tak 
kuraini postali; da su se v noci blizo 
paetirske ognje nastanili, ali odouut su 
je pastiri s feravicami odtirali.

—  Lihva. Vu Kolozsváru jednoga 
lihvara, imeiiom Liptai Eudre trgovca 
odsudili zbog lihvarije. Nairne on isti dal 
je na^posudu 99 forintov na tak velike 
intereöe, daje kapital sinteret skup 10 
mesecov dugo na 200 i deseset frti izrasel 
Doinik je menicu (vekslina) podpisal, 
pak je moral platiti. Ali sud je to 
zeznal, pak sn toga lihvara odsudili na 
6 mesecov reflta i na 500 frt. kaätigu 
(Strófa). Iz van toga moral je kapital a 
onomu nazad dati, gdo mu je du2en 
bil, pak moral je jol к tomu i stro-ke 
platiti.

— Strahovita nesreda se je pripetila 
4 ga o. m. vu Jász-Berényu. Szakács 
Sándor honvedski főhadnagy (oberleiti- 
nand) je okolo jednoga stola Stojeeem 
honvédőm raztumaőil, как je treba s 
dinamitom barat&tj. Szakács vo2gal je

inorn, pak je hotel vkraj hititi dinamita, 
ali negdo ga je poliknul pak mu je di- 
namit iz ruke opal i rezpukuul se. Hon
vedski husari su vu onoj minuti vu zraku 
letali. Szakáce'főhadnadnagy, Koller hon
vedski vraöitelj, tri kaproli i dva proe 
ti vojniki su taki rartvi ostali. Hübner 
hadnagy (leitinand) pak je nogu i ruku 
zgnbil, к iivotu mu i Baloghu hadnagya 
neima ufanja. I ?  van OTih jako ranjeni 
su 28 honvedov. Veliko larraanje i jav- 
kanje se je tu kasarni zadulo i kad su 
honvedi la dobeiali, strahoviti kip su 
pred sobum vidli. Devet mrtvib, 28 teiko 
ranjenih leialo je sve posut, nekoji daleko 
odhitjeni. Iz Budirapeäta su taki 3 hon
vedski vraditelji sepeljali vu Jász-Berény,

— Velike soldaöke muötre budejusev 
ezeptembru vu Cakovcu obdr2ale. Nje- 
govo Velid. kralj bude takaj vu Me 
djimurje doöel. Brankó íinovnik visokog 
dvora bude za nekoliko duevov vu Ca* 
köves doáel zbog kvartira Njegovog 
Velifcanstva. To su veseli glasi za nas 
Medjimurce.

— Vkradjene piceke su nagli tanda- 
ri 30-ga pr. meseca vu Oakovcu na 
pijacu, pri Safarid T  ezi iz NedeliAda. 
Saffariö Trezu su zaudari vu reát odtirali.

— Jeden, koj je vu dilrae zaljubljeu. 
Catarid Jo2ef stanovuik i tovaj iz Kur- 
Sanec, nekoliko dnevov, da su ga iz 
Vacza dimo pustili, gde je 4 letah za- 
prt bil, kornaj da je dimo dole!, di2me 
je podel krasti. Gde je samo tnogel, 
zgrabil je diime. Doma, na polju, seno- 
kogi, vu lumi i t. d. vkral je od bi- 
rulov, tetakov i poljodelcov diZme i 
prodal je dakovedkim elmarom za ne
koliko krajcarov. Ne menje, как 55 
parov vkradjenih éifmah su vre naéli, 
a svaki den se javiju, kojim di2 ne fa- 
liju. Gospou izvuöeni tolvaj vec sedi vu 
reltu.
— Vu D -Dubravi je ditaouica nasporae- 

nek*20 ietnog svojeg bivanja, letnu ples- 
uu zabavu obdr2ala. Как nam pileju. 
zabava je lepa i veseU bila.

— Vu Schwaicu, Zug varaäu je 6-ga 
o. m. odveeer cela vulica potouula. Tri
deset i pet bi2 je vu jeduu veli- 
ku mlaku opalo. Do 100 ljudih se je 
vtopilo, Osloboditi nikoga nije mo<*i bdo

как jedno malo dete, koje je s zibkom 
plivalo po vodi. Vu ovim varain to nije 
prva takova nesreda. 1435-ga i 1594-ga 
leta su dve vulice vu tu, poleg varaSa 
leledu veliku mlaku potonule.

— Kolera, to strahovito stragilo se 
pak pribliluje. Как iz Trieszta brzoja- 
viju, vu Talijanskoj je zbeteZalo 17 ljudi 
i vumrlo 9. Moroarska oblast je odre- 
dila, da se moraju eve ladje previzitirati, 
koje iz Szicilije dojdu vu Trst.

—  Vu Bulgarii su Ferdinand szász 
koburskoga hercega jednoglasoo za voj- 
vodu izebrali. Jol nije znati, jeli budu 
to’zbiranje druge velike vlade potvrdile, 
ako nebi potvrdile, onda budu Bulgari 
Bulgariju za samostalnu dr£avu izkrik- 
uuli. Vojvoda bude dobil ua leto 600 
jezer frankov pentz za vojvodske stroá'ie.

— Zbiranje ors- ablegatah se jo do- 
kondalo. Izebrali su vu orsagu 2 8 9  
ablegatah za vladnu strauku, 43 za 
umernu protivnu strauku, 77 za neza- 
visnu strauku, 11 za antisemite, 8 bez 
stranke i 7 za narodnostih. Novo zbiia- 
nje bude vu 7 raestih. Novo orsadko 
spraviéde bude se vu septembru zapoéelo.

—Vu KurSanCU su se 3 ga o. m. ob-
diíali Ikolski izpiti. Как nam vu т а  
gjarski del naáih novin jeden tam na- 
zodni izpiáe: Vu Kurflancu je vreden 
navucitelj g. Gönczi, da ga cela ob- 
cina postuje, ar je s udeniki svojimi 
takov izpit napravil, da su ne samo 
nazodni roditelji, nego iz Cakovca vnogi 
tam nalazeöi se, jako zadovoljni bili. 
Sredni kuráanski roditelji!

Nekaj za kratek Cas.
Kaj ste nam dobroga donesli Treza? 

pita gospa.
Zato sam dolla, prosim lepo, ar sam 

dula, da jim je sinek beteten; i moj bi 
beteten bil, pak zato bi prosila malo 
vradtve za mojega sina, ako jim je kaj 
ostalo.

Vkral je jeden ruski muz od oáterja 
éa kotla, ali nega je vufal dimo odnesti 
nego ga je skril vu bliinju §umu, mis.

su na Belőve ueprijatelje i 68 ujih su 
tam na mestu zaklali, vnoge su pak 
pretirali iz orsaga i njihove imetke ujim 
vzeli. To nije bil lepi din od Jelene. 
Rodbina vmorjenih plemenitaiov hoteli 
sn ее fantiti, odi>li su к Boridu i s 
vojskami su vudrili na orsag.

Borid se iejvesesil ovoj priliki, misled, 
da bode vezda mogel Belu odtirati i 
tronula zadobiti, ali mu nije illo za ru- 
kom, ar kad je prviput vu orsag dolel, 
ostavili su ga Seregi, drugipnt pak mu 
je Béla nadvladal vojsku. Bela je zatim 
il('e öeet let 2ivel, ali budud mu je 
2ena Jelena vumrla, od ialosti povdal 
se je vinu. Neumereno zivljenje podko- 
palo mu je zdravje i vu najlepöoj dobi 
iivota je vumrl. Imel je tri sine: Gezu 
I I , Laiislava U. i Stefana IV.

Pesme odricanja. 
Prevodil: A. Pataki.

(Dalje)
Neó’i levat jedne suze 
Za ovaj svet, puncat himbel 
Ma i rekli, tal mi nije !
Jer mi drug svet ima srce. 
Govorite, govorite 
Znam, da ni vi neverjete 
Nit je laglje^ erbe bolno,
II pak dula zvrguut smehu 1

Neon levat suze jedne 
Svetu tomu ne potrebne: 
Pojdite vi vau na groblje, 
Pnsti grobi vam obznane. 
Odprta je knjiga groblje, 
latina pak svaki grob je,
AI badava ! komu treba, 
Prav on nevuői z njega !

Ljubtu) jako. Ijubim vrlo 
Povehnude (o jesensko,
Jako Ijubim ja cveteka,
II pak blagi luStaj listja; 
Ar povehnnt evet jesenski 
I padajud listek 2uti,
Kad ga veter sim tam goni, 
.Od tiáiue mira sbori !•

Vrlo Ijubim ja jesensko 
Povehnude tiho, mirno; 
Ar i Vesna tak nastaje, 
Ak njoj jeeen krevet daf% 
Mir tilina je proletja 
Budilica i dojilja . . . 
Prem je jesen odricanje 
Iz njeg bude protnletje I

(Dragipat dalje)

O d potresa.

Med svimi naravskimi pojavi, koje 
Cloveka na zemlji v strah i trepetnag- 
nati moreju, joS je najetrahoviteli pot- 
res. I najtvrdele erce dlovcdansko trepta 
onda, kada se mati zemlja rudee vu 
evojoj vutrobi pod njim tresti роете, 
ter ее grozi vu svaki on hip pregutati 
sve, kaj se ná njoj nahadja. Prigodom 
ovom prigne i soizi se i najbezbo2oeli 
őlovek, epoznajud ovdi onu uevidjenu 
svemogudu mod, kojom Gospodin Bog 
ovaj svet ravna.

Dub clovedanski i to je ved dokudil, 
как i odkud postane taj strahoviti pojav, 
nu preprediti ga, prepovedati zemlji,date 
strahote nedioi, I to bi mogel?

Potree je, как prirodoznanci vueiju, 
posledica vu zemlji gliboko nutri nala- 
zedega se ognja.

Znamo, da stvAri, raed koje privlede 
vlaga, same zvruCe, n. pr. vla2no seno 
skup sgojeteno pari ее a ua zadnje 
i vutge. Osobito gorive su pak nekoje 
zmeSovine (zmegi) как о. pr. sumpor, 
ieljezo в vlagom taki se vutgeju. Vu 
zemlji nutri nahadja sc vno£ina sum* 
pora i 2eljeza, ako anda к ovim vlaga 
dojde, to onda uaetaje spomenuto stra- 
hovito pojavljeuje. Vu onih slojevih zem
lje, gde se sumpor i ieljezo nahadja 
zlotena je i silua mno2ina kamenltoga 
vugljenja, koje gori spomenutt ogenj 
povekiava i uzdr2ava, pri tom silne 
pare preozrokuje vu zemlji.

Debela kora zemlje uepústi, zato se 
anda ove pare sve vile pomnoiavaju, 
pod zeinljom fiiriju. Kada su se ved tak

pare povuoiile, da su dosta jaké za koru 
zemlje prebuliti, onda strahovitom silóm 
predereju zemlju, ter si puta van napra- 
viju. Predi nego pare van predereju, 
öuje se vu zemlji strahoviti i grozni 
Stropot, zemlja se poőme tresti, napo
kon kora zemeljska popustiti i pukne 
a iz pukotjne ove siplje strahoviti ogenj 
pomesan smrdljivim 2veplenom párom. 
Za nekoliko minutah uestanu, iznikneju 
bre2uljki i bregi, na kojih mesto posta- 
neju drugi, iznikneju cela jezera, mórja 
i nastanu druga, sela i varoSi izniknu 
brez traga vu glibljinu zemeljeku a ua 
njihovom mestu postaim mlake i jezera.

Kakova stralna pustoSenja dini to 
pojavljenje, to se vidi iz potresa 1755- 
leta 1-ga liovembra, koj eg a su detiri 
strani sveta pocutile i koj je stari i 
bogati varoä Lissabon vu prah pretvoril.

Cujmo, как jeden prisutni svedok 
pripoveda strahovito to pripeöenje vu 
Lissabouu.

Suuce nije se morti nigdar na obzorju 
Lissabona tak lepo pokazalo. как 1-ga 
novembra 1755 leta, nikomu na misei 
nebi bila dojti mogla pegibelj, koja se 
je bogatouiii i lepomu tomu varasu pri- 
bliiavala. Ja sem v jutro med 9 i 10-om 
varom pisai, kad najedeuput podutim, 
da se 8tol moj giblje.Za kratki 6&s podutim 
da se cela hi2a giblje joS i vezda nebi 
bil ja na stvar prav dolel, da nisem 
poöul nekakov strahoviti dtropot iz 
daleka. Sve to pripetilo se je v jedui 
miuuti a ja pomislim, da je  potres. Joi 
nisem prav odludil, jeli bi vau^betal ili 
tie, kad najedeuput zacujem, как se vu 
blizini zidauice ruöiju. I moja bila pode- 
la je pucati, iz zidov opadalo je tu i 
tam ciglovje, grede su praldale i Ikri- 
pale. Najedeuput je nebeski svod tak 
potemnil od praba ruäecih se sgradah 
i paladah, da sam komaj predmete vu 
mojoj hi2i videti mogel. Moral sem 
anda beiati ali kam ? Idei sem drez 
vuzku vulióku, vu kojoj su тЦве posvud 
nagibajude zidiue smrtju grozilc. Vnoge 
s meuom be2ede zatuklo ili jako ranilo 
je padajude kameoje i ciglovje. Javka- 
nje bilo je tu strahovito. Nazadnje ipak

sem dobéval prez dusca i sape na jeden 
piac, gde se je bad turen zru»il i vnoge 
podse zakopal. Tu sem premiäljaval. 
kam bi bedal, gde bi se skril? Najbolje 
mi se je pridinilo, da se nekak prevle- 
gem prek ru^evinah túrna i odbetim na 
daleko leledu obalu potoka Taja, da 
budem od zidinah osiguran. To mi je 
po osobito vellkom napom za rukom 

polio.
Pri potoku na§el sem ved veliko mnoi- 

tvo ljudstva; na pol obledeni ljudi 
iz cirkvah pobegnuli cirk ven jaki, svako- 
j&éke vrsti i reda ljudstva stajalo je tu. 
ter kledec i B »ga moled za pomoő kri- 
dalo. Pri toj velikoj zroeiariji nastal je 
veliki drugi potres, koj je po prvom 
uzgibaie i jód neporugene zidine sve 
prehitil i vu prah sdrobil. Krik i piac 
nastal je jol veksi! Na larmu pribli2u- 
juéih se jol ljudih. od kojih je opet 
druga jedna cirkva pod svoje ruSeviue 
vnogo zakopala, stali smo svi okamenjeni. 
Na ov drugi potres se ved niti na ko- 
Ijenu zadrzati nisem mogel, tak je bil 
lilcn.

Najedenput zadujem strahoviti krik. 
„Ide morje! Morje se razleva!“ I usuprot 
tomu, da nikakve morske bűre nije bilo, 
ipak opazim, как se odonud, gde se 
Tajo v morje zleva, strahoviti morski 
(vodeni) breg proti nam kotura i za 
das tak zaleje obale Taja, da se vnogi 
niti в najvekáim begom osloboditi nisu 
mogli. I mene bi bila ta oluja progutala, 
da nisem oitrim begom dobeáal do jed
noga dreva, na koje sem se zgrabil i 
na njem visel, dók se je morje nazad 
sleglo.

Óva nova pogibelj natirala me je 
nazad na pijac, gde sem svojimí oönu 
gledal, как se je rezpadal i puäil turen. 
Odovud sem videl, как se ladje i bro- 
dovje ca morju sim tain hide, как se 
jeden v drugoga strahovitom rilom vudira.

Strahoviti ovaj potrei usmrtil je do 
lest jezer ljudstva, kojim pak je Zivljenje 
ostalo, bogati i giromaki jednako su defi- 
li na bogeétvo.
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