
ÍV. évfolyam Csáktornya, 1887. julius 17-én. 29. szám.
№ * * * ------- *-------Щ  I f f  Г Т  Т Л  i  Í T  Ä  Г7 ---------------- ~.4g

• Ч?.(‘гкем1йм‘ц| iroda: Főtér, Szt. I I V  ff I  I I  I I  I V  I  M I I  I  f  i Előfizetési ár&k: *
Г Fertncziek h á z a , emelet, balra. — Szer- J I V I I  I I  I  M  |  V  I f f  I  I  f f  I é v r e .......................... 4 frt |j

<v к é sz t  öv  el é r t e k e z n i  le h e t  mindennap 11 $  |  Ц  |  |  |  f f  Щ  H V  |  |  f f  F é l é v r e .................................................................2  „  >-■
V  és  12  ó r a  k ö z ö t t .  —  A  la p  s z e l le m i ré -  ' j ( f f  B f f  И  |  |  |  1  f f _ B  f f  %  |  |  Я  u  j  N e g y e d é v r e ..................................................1 „  j
I  s z é r e  v o n a t k o z ó  m in d e n  k ö z le m é n y  I ■  V  В  В  I  I I  ^ ^ ^ V  I  m  |  |  f f  |  I E g y e s  s z á m  1 0  k r .
k Margttal József szerkesztő I  f f  I  I I  I  I j  ff V  I  Ж  V  f f  f f l  Ж ____  Я *
I, k“ ü d5- I X ü  \ J  * V  X X  X X  \ J  Ы  fii ».«, Bal.pM- 1
W Kledóhivelalt Flschel Fülöp könyv- j Ж JjJí í o T l S n f  Sehalek h ! Dukes £  £>
[ j  I MAGYAR és BORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, П Ш Ш Ш Ш Й  és SZÍPIRODALffl Ш  í f  . 1 Í  S Ä “ é " I

rf, A Csáktoriíjún székelő ..Tfiirakö/.i tiszti öiim^ cIj ző ssóvetkeietM, a l'erlakon uékeló „Aisó-Diurisközr •- __ _ __  .~ -
— •j^.takurvkpénztár** és .,Önset;él}zó szövetkezel” s a Stridón Mzékelő muraköz-hegyvidéki közmíiTelőtlp*Mj« *̂j. —  • • —  :|ж|

Hirdetések jutányosán szám íttatnak .________________________ ______.«önk< pr.őko» hltaiales közlönye. Myilttér petitsora 10 kr.
M eg je le n ik  h e te a k in t  e g y s z e r :  v a sá rn a p ._________________________________________________________

A 7 oo>pc7cA(rtp|pn 1якяч mélni akarja a sok orvosságtól, szellőz- Eszközül használhatjuk még a fanemesi- i telügveló vagy Sopronból a póstatelügyelö
- g  ^  d * tesse mennél többször, különösen le- té»i, mely utóbbinak czélirényos a'kalnm- érkezik. Ez is Ünnep nekünk > .örülünk,
(A nép vezetői*-к figyelmébe.) r .  , .... ... . ' s__n _ лв., „i, zá«a eredmény nélkül nem marad még a hogy a kedves vendégek asztaltársaságaink

n  . . .  .. л x t i fekvéS e,Ött’ telen éS nyAr0n' ® ert ak‘  legmegálalkodottabbakra sem. megszokott, mindennapi éleiét egy két napra
* *  У?“  aZ- aZ e8f szség,elen kor a jó  barna kenyeret is jobb ízűén | a fenni elsorolt s ehhez hasonló eljárás felfrissítik,

lakás r' Erre könnyű a válasz, сз к eszi tiazla lakásában, mint a nulla által vélem a zsenge gyermekkeblet a ha- A körülményekből folyik, hogy 6 Felsége
szét kell néznünk legtöbb helységeink- lisztből gyűrt kalácsot betegágyán, zugság járma alól felszabadítani, mely szén- szálláscsinálójának megérkeztét tudató fóis-
ben. Egészségtelen lakás az, honnan egészségtelen lakásában vedély megszűnésével ama szép íeményre páni rendelet, felverte a várost szokott nyu-
az élei legdrágább s mégis legolcsóbb Szerény so aimat azért aiánlom a tarthalun к jogosultságot, hogy édes hazánk «almából. Mikor jö Brankó? — Ki az a
tánlálékáí я tjcívtи lovrorr f öze eny so aimat azért ajantom d fegyintézetei üresebbek, a társadalom tisz- Brankó ? ■— Katona-e, vagy czivil ? — Mi-
taplalékat. a tiszta levegőt kizárják, nép vezetőinek figyelmébe mert falu tább -  a nemesczélu körök és egyletek lyen rangja van ? — Mi a czime > — 0*a-
vagy nova be nem bocsátják. Már helyen valóban szánalmat érez az em- népesebbek leendenek. ládos-e? s más ilyen kérdések napirenden
elégszet tapasztalhattuk, hogy öeszezsú- bér embertársai irányában, ha lakó Csak igv lesz szabad remélnünk egy vannak.
folt vagy nagyon szűk lakásban mily helyüké* szemléli Nem mindig a sze- paedago^us által idézett német gymnázium Ki ne örült volna, amikor a „Hattyú“
fojtó a levegő, mily nehéz ott lélee vénvtéa okozza a rossz és czélszerüt aulolája — ama szép feliratának teljesülé- szálloda szolgája szaladva elmondja a vá-
zeni Igen mert a levegőnek я / я Л génység okozza a rossz és czélszerut sét . ismerjétek meg az igazságot, mert az rosban, hogy ép most érkezett a vonattal
zein. Igeu, meri d icvegoneK az a ré len építkezést, hanem a népnek tudat- igazság tesz benneteket szabaddá. egy tábornok s magyar újságokat kíván 0i-
sze, a mely ieotartja életünket, hiány lansága és a régi szokásokhoz való DaNITZ S. vasni. Az „Egyetértést“, „Budapestet,« »Mu-
zik s a legártalmasabb légnemű gázo konok ragaszkodása ! ______________  raközt« minta «Hattyú“ kávéhá/.ában levő
kai szívjuk be. Oly pincz-kben, hol a Teljesítsék’ kötelességüket e tekintet- . 5 F í r.,4Íf P ^ * t m„Är el?lvas'a ! . de ™ég
^ ^ Í ^ e X V ' é l e t ó f k n c í o M 0!  ben is a népnek barátjai s figyelraez- A  h e g y v id é k i  k ö z m ű v e lő d é s i  .Budapest"'Hirl.p* „Р е^ Г ш ар '1' Ewké’t
nék az ember életét koczkáztatná, tessék őket építkezés alkalmával az O n k é m ó k n r  pedig meg kell e, akár hol, azt
pedig a >zuk s elzárt lakásokban ily egészségtelen lakás káros következmé- Ь* I mondta a vendéglős. Az ujságkereső szolga
fojtó levegő fejlődik ki. [ nyeire* Sp. Gy.  ̂ hegyvidéki m. kir. állami tanítók Ön- I utján csakhamar megtudja az egéez város,

Igazán, sokszor a legnagyobb szá- ________ -  képzököre f. hó 3 án tartá meg nyilvános hogy egy magas rangú katona van itt я
nalmat éreztem azon szerencsétlenek ----------------------------- ------------------------------ rendes felolvasó és vitatkozó ülését. mindenki úgy vélekedik, hogy az más nem
irt»., Ш  « М  -ag , nyolc/ad magát T A á V G I .  . ‘ f f - “ »  Ä S a u i f Ä " ' ”
kai ily szűk lakásban tengődnek. Év- Elnöki megnyitó után a múlt havi jkönyv Az utcza telve van kiváncsi néppel, hogy
röl évre hideglelés kínozza őket, hiá- A h(lZU£?SÜ£T SlllyOS VétSÓífH. hitelesíttetett. megnézzék a főszolgabíróval sétá’ó idegent,
ba pusztitnák el az egész patikát, FeioifbeáíT Krampatits János r. tag, Kovács Gyula aki nem lehet más mint Brankó.
nem segítene az rajtok semmit sem . * r- ,а8 mult havi értekezése feletti bírálatát A «zálloda személyzete kérdezősködik,
V iő í  ti öno lk к -i, (f”iyt. ée vége.) adja elő. hogy hogyan czimezze a vendeget, Méltosá-

a Sággá gyiKOSOk az ilyen em Van eset, midőn a gyermek félelemből Kovács Gyula elnök a mult hóban a gosnak, Nagymé'tóságunak vagy minek?
)erek, s kis gyermekeik roppant ha- hazudik, —■ ily esetben a fellebbvalókban tanügy terén és/Jelt mozgalmakat kimeri- Végre a főszolgabíró megadta a választ,
landóságának egyik fó (»ka abban rei- keresendő a ínba, mivel talán keményen tőén és lelkiismeretes pontossággal vázolta. hogy biz a vendég nem 0 felsége szállás
iig  hogy télen-nyáron az egészségte- büntetik minden csekélységért. Ennek el- Horváth János r. tag „A tanító falun“ csinálója, hanem a íöldmivelési ministerium
l̂ n levegőből SZiviák fiidpiiikb^ я mAr kerülése c/.éljából legyünk figyelmesek, mert czitnen olvasott fel, amely dolgozatról a bi- egyik érdemteljes katona-tisztviselője.
LeVяпуяипкя! J f j ü k b e  a mér van eset, midőn a gyermek a dolog cse- rálát után adom meg véleményemet. Fel- A felülés Így történt. Folyó hó lt-én

k ® a #* 1 íu -I x i  I •• lekményében már büntetését nyerte. Ha a olvasónak azon nézetét, miszerint a tanító délután a vonatról egy polgári ruhába öl-
Azt lelelnetik erre némelyek: köny gyermek nem remeg, nem fél tanítójától, úgy lehet csak barátságban н néppel, ha tözött katonatiszt érkezett a »Hattyúba«,

nyű mindezt egy félóra alatt leirogatni, ( hogy ezért vagy azért kemény büntetést lakziban, keresztezéskor, disznótorban és A vendéglő személyzetének első dolga volt,
de hát tessék olyan házat építtetni ; ne- nyerend, s ha barátságos bánásmódban látja minden eszem-iszom-féle actusban szemé- hogy a vendégkönyvet bejegyzés végett eiéje
künk nincs annvi tHhptaéffiink яг is magát részesültetni, akkor szeretettel fog lyét odatolja, — a kör elvetette. (Sajnos, uriotta. A vendég ily szavakkal utasította
кАстмпы bo , 1 . , 1  . , M 1 tanítójához ragaszkodni, mert nincs mitől bogy а XIX. század tanítói kara között i vissza : Fö ösleges, katonatiszt vagyok, ma-

, 1 y nazacskaban nuz- félnie; ily körülmények között nem fog még igen eok ilyen individualitás hem- ! jer. A vendéglői személyzet a majort tá
rlatjuk meg magunkat. Jól van De ez hazudni. zseg . . . !) homokra fordította s késien volt a felülés,
nem mentség, mert olyan eró'vel, mint A hazugság történhetik barátságból. Van Ezután elnök indítványára jkönyvi hatá- amelyet az újság kereső szolga s utánna
a hogy rossz házat építünk, lehet jót ese*’ midőn ь gyermek barátját szégyentől, roiatlá vált, miként a kör könytára javára édes mindnyájan örömünkben terjesztettünk
is előállítani vat?v ha eaésrséolelen va*y más kellemetlenségtől akarja megmen- Kossuth Lajos összes iratait megrendeli. a városban.
i bóo • , 7/ I ь У x ege&zbegieitsn tenij a czé| tehá, M?ép de azon ейЯког, Jkönyvi határozattá vált az is, miszerint a A dolog vége az lesz, hogy ezután, ha
laaas JUIOU vaiaKire apjáról, ujja ala- mely által elakaría azt érni, — helytelen. kör az iskolai év bezárásának ünnepén valóban meg is jön a várva várt vendég,
kithalja, csak lelkiismeretesen gondol Ez esetben jó lesz megmagyarázni a baráti Bánífy-Hunyad romjaihoz kirándulást ren- majd csak kötve hisszük el.
kozzék s ösmerje némileg az egészség szereletet, s ha netáu helytelen tettet men dez ének-, szavalat- és felotvasá (sál vegyes Ez is egy kép a boldog kisvárosi életből.
törvényeit. A földes szobát nyáron ön ,e8ef’ — megértetni vele, hogy nem jóaka* programmal. -------— — -
tözni kell s az a ortr melv fnkzáll ró]H ÍArsának- mert azt» hogy megjavítsák, Megérdemli az ünnepies megemlékezést a ^  g» e  i) e tloxni Kei s a* a gőz mely loiszwi, nem «капа. már puaziuló, a vidék feetei e.ép pontján K i l  l О П Т  P  p k
szintén lassú méreg; télen pedig, :»kar- Ha a gyermek irigységből, roszakarat álló épü'et, mert itt érte boldog szerelmi U\ÜÜPj^li!JI)
mint letapaszszák is, csakugyan poros ból — vagy azért hazudik talán, hogy ba- napjait Lindavia kedvese „az igazságos _  .  ■ . , távirda ea*vesitése
marad, belélegzés alkalmával a tüdőbe rá»ja szenvedésén örülhesen, v ĝy kigu- király.“ n . . .  v 8f . . . . .  . .
jön s betegiti azt és igy az orvosi, meg nyolhassa azt esetleg kárörvendésböl, ek. Ezzel az ülés véget ért. Csáktornyán t. hó 14-én megtórtéut,
a natikai költséc többe kerül mint ha ког ко,по1УаЬЬ eszközökhöz nyaljunk. Jgye- HORVÁTH GYULA, A távíró állomás a helyb li kir. posta-

. r , ’ , kezzünk a feleb.iráti szeretetet s bizonyos önkk. jzö. hivatalnál van elhelyezve, ahol éjjeli
háromszor padlüztamá be szobáit. ...rénységet, j^zivüséget ébreszteni föl szolgálatot kivéve, reggel 8 órától 12-ig
Aztán hozzá még, mit lesznek a mi benne s lauasuk be, mily örvénybe sodor- ---------------------- s d|,ulán 2 érától 6 óráig adataik ki
falubeli nk — az egyetlen keskeny ab- hatja társát azáltal, mily nagy bún ez s _____________________________ , , ( , . . . .  . , , . ..
lakocskát télen belaDasztiák a széleinél ЬПКУ bünieii i'yeneket az Isten. Példát boz 8 v  ̂ e lea e táviratok. Vasár- éeUn-lakocsKat teien Deiapasztiak a szeleméi, ha,ú„k a bibliából. С | ® А | В в © В о  nepnap reggel 9-től '1, 12, délután

e 8 . e. np J JÍ n> 12 rJa a Aki inegátalkodoltságbil hazudik, annak -----------------------------  ̂ 3 — 4. lehet sürgönyözni.
levegőt 8 a fojtó gőzök, folytonosan lelke a veszély szélén áll s mintegy innét (Jí ta v a s z k o r . — A nagv melegek itt vannak,
fogyasztják az emberi, míg a térítőre keL visszarániam, hogy a mélységbe zu- J , Fürdőhelyünk még mindig nincs. Le
nem fektetik. hanva nyakál ne szegie. Próbáljuk eleinte Tavaszidö volt, |ól emlékszem, . . . .  i  ,. * t t l j j *|ék i óhajt

Hol tölti az ember leetöbb ideiét ?  felébreszteni nemesebb önérzetét és ember- Viruló, fényes kikelet: galább az utczakat oi toztetnék . J
HÓI tölti az ember legtöbb idejét Г „eretelét, s ha mindez nem irányozza lei- Amikor üdvöt hazudtatok fel a v*«>s Lkoseaga

Nemae oltnon, nem keliene-e nat a j ivuiás felé, siégyenitsük meg tanuló Ti, égtől elpártolt egek ! —  A jÁgre a beteg embernek nagy
mindent elkövetnie, hogy az ő otthona társai előtt, s aztán éljünk továbbra a bűn- szüksége van nyáron. Azok számára,
olyan legyen, hol jól, otthoniasan érez- »etési joggal. Mert: Engedelmesség nélkül Amikor üdvöt hazudtatok, ak,^ nem tudiák Írjuk ide hogy or-
hesse magát. Nem azt mondom én, ®rény, nincs erkölcsös jellem. s  meggyilkoléUok lelkemet. . rende,etre ’ ;effet mindiff iehet
hnov czifra lejven szobáin de lépvén Általában a tanítónak elég tapintatosnak Feledni, óh, feledni fénvtek! . . . .  08 . ® aelelr? 1 g d ghogy czitra legyen szobája, de lepyen ke„ lennj a lekintetbení hogy ugyan egy Próbáltam sokszor, — nem lehet. kapni Pecsormk vendéglős urnái, aki
egészséges és kényelmes s ba egy ke* büntetési nemet többször ne alkalmazzon vei »végből a város szerződött,
véssél többe kerülne is, gondolja meg, egyre, mert az hatását téveszti; úgy két Miért is hozott a sors utamba? — —  Gvermek-mulatsag volt f. hó 10-én
hogy a belefektetett töke gazdagon ka- különböző bűn okra sem, mert a gyermek Hogy megbűvölj, hogy elragadj, a czirkovljáni iskolás gyermekek részére,
matoz, mert egészséggel fizet. Ellensé- kölönböző balitéleteket hoz nevelője vagy Hogy megmérgezzen, hogy porig sújtson Jelen voltak a mulatságon : a szülők kivétel
oiínkké válik a hailék méu akkor is tanítója felől, ami csakhamar rossz véle- Lenéző, büszke ajakad ? . nélkül s elég szép számú vendég, Perlak-* 8“ пкке váliK a naiieK meg акксг is, ményt szül a felnőt.éknél. Vigyáz.unl «та  ról ia, nem külöuben tekintetes Verbanchich
ha szomszeasaganan leKSZiK a irag^a -1Я} ha a gyermek javulást ígér, a/.t meg is Oh, nézz reám, oh, nézd meg, milyen Nándor körjegyző ur, ki bokros elfoglalt-
gödör, mert ennek nedve félsz*várog s tartsa, mert egy leendő bűnnél ismét erő- Koldussá tett a fájdalom ; — 8ága mellett is szakított magának annyi
megfertőzi az egész környéket Való- sitheti javulását, — szavával s igy ezt mint Könyörülj rajtam hideg márvány, időt, hogy becses jelenlétével az ünnepély
ban itt lenne már az ideje, hogy né- könnyű kibuvási lyukat felhasználja, a ha- Nem szeretet kell, — irgalom! emeléséhez hozzájárulhasson. Fogadja ezért
minimál ia zkpoHnű a Ве^ячйо érzete zugs&g csirája növekedhetik benne, minek Szombat/av Sáliat. e helyen is forró köszönetünkei. Az ünnepünknél is ébredne a iiszl&sbg érzete kür!ága késöbb nem C3eké|y láradságunkba $zomoauay gaiiui i benyomftgt ^  ugy ft 8zü_
8zuk, egészségtelen lakásban к p kerül. I  _ ■ _ -------  lökre, mint a vendégekre, ugy, hogy mind a
zelhetne tisztaságot, ugy odanőtt az A tapasztalt s tapintatos tanító a 'mellett, szülök mind a vendégek többszőr adtak ki-
olyan lakáshoz a szenny, mint a rothadó hogy a büntetés egyes nemeit alkalmazza, n  _ _ _  I fejezést elismerésüknek és megelégedésük-
fához a Denészffomba igyekszik egyes segédeszköaök által is a ( f i i  YU il (О Г йП л О  I nek a mulatságot rendese tanító ur irányá-
láhOZ a peneszgomoa romínit keblét megjavítani; erre pedig leg- ö  % ban, a ki a mulatság alatt is a gyermekek

Aki szereti hazáját, szeresse először inkább egyes czélszerü erkölcsképző olvas- (е£У kis felt&iée.) közt gẑ p rendel éa felügyeletet tartott,
önnönmagát s családját, s ne engedje, mányok szolgálnak, melyeknek okszerű tár- Kíh városban élünk, egészen az ország д mulatság tánczczal és játékkal váltakozott
hogy az a kedves lakóhely saját háza gyalása ritkán veszti el hatását. »Valamint szélén! Ritkán látunk nevezetes, nagy em- vo|t. — в. H
legyen a legnagyobb ellensége Építse a művészetnek ««ép minták és 8?ok bere.ke'- nem ugy mint a fővárosiak, akik _  Amerika mindenkor a nagyszerű

V  a »I ° f zá4a a művészét könnyebb elsajátítását mindennap látnak ministereket, magasrangu *Quim4n^ir booó,. ла mintául
azt jó  magasra, tágasra, elég nagy előmozdítják, épp — ugy szükséges az er- katouatissteket, átutazó fejedelmeket, világ- , Уок hazáJa v0^
ablakokkal, hogy a nap besüthessen kö|csi jeliem képezésre a példa és annak hirü művészeket s a t. Mihozzánk legfeljebb szolgámat az ipar terén minden előre 

 ̂ rajtok, padlóztassa be, ha magát ki- utánzása * a megye székhelyéről: a tanfelügyelő, adó- törekvő államnak. Bizonyitják ezt a
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legújabban forgalomba hozott Water- 
bury-remontoirzsebórák, melyek töké
letes uj szabad rendszer szerint szer- 
kesztvék és tetszeti külsővel bírnak. 
Daczára solid és tartós kivitelüknek, 
ezen órák 6 frt 50 kr csekély össze
gért adatnak el, mi csak annak köszön
hető hogy roppant nagy mennyiség
ben állíttatnak elő és nagy kelendő
séggel birnak. Múlt évben maga Ang 
liában 100 000. Németországban82.000 
drb adatott el ezen ó ákból ; minden 
egyes tulajdonosa ilyen Waterbury- 
zsebórának ön kénytelenül is ennek 
ügynökévé válik Felh vjuk különben 
olvasóink figyelmét az ide vágó, la
punk mai számában közölt hirdetésre

— Csáktornya város képviselő-tes-
tülete f hó 13-án gyűlést tartott, 
amelyről bóvebbeu lapunk jövó számá
ban számolunk be. Ez alkalommal a 
tárgysorozat egyes pontjaira hozott ha
tározatokat soroljuk fel csupán. 1.) 0  
Felségének ünnepélyes fogadtatására, aki 
a hadgyakorlatok Alkalmával városunk
ban megjelenik egy 25 tagú bizottság 
választatott meg. 2.) A „Hattyu*-ven- 
déglő kijavítása a jövő évben fog esz
közöltetni 3 ) A buzoveczi kápolna ki
javítása elhatároztatott. 4.) Egy városi 
vágóhíd épitése kimondatott. 5 )  A 
30,000 frtos kölcsön elszámolása tudo
másul vétetett. 6.) A képezde építése 
ügyében a minisztériumhoz fejirat intéz
teik. 7.) Morandini építőmester kár 
térítési kérvénye elutasittatott. 8.) Több 
városi szegénynek pénzsegély szavaza
tott meg 9.) Az iskolaszéknek abbeli 
kérvénye, hogy a városi iskola javítása 
kőiül felmerült költségtöbblet utal vá
ltoztassák, elfogadtatott.

— Egy nyomdai tanoncz azonnal 
felvétetik. Bővebbet lapunk kiadóhiva
talában.

— Ártatlanul szenvedett Egy ka- 
pelscáki lakói feszült viszonyban lévén 
szomszédjával, leste az alkalmat, hogy 
valamikép kárt tegyen beune. Az alka
lom f hó Il-én este kínálkozott, ami
dőn a korcsmában a kukoriczagórénál 
észrevett egy mozgó emberi alakot; ez 
nem lehet más, mint ellensége —  gon- 
dolá magában —  s vad dühében egy 
hegyes karót dobott feléje. Éles sikol
tás és jajkiáltás követte a dobást, mely 
nem a vélt ellenséget, hanem egy ártat
lan 13 éves gyermeket talált. A  hegyes 
karó a gyermek basába fúródott, ami
nek következtében az másuap meghalt. 
A gyilkos ellen a bírói eljárás folya
matban van.

— Hymen- Novák Ferencz drásko- 
veczi kántor-tanító folyó évi julius hó 
7-én eljegyezte Lisziák Emma kisasz- 
szonyt —  boldogult Lisziák Ferencz 
volt perlaki ügyvéd kedves leányát. 
Gratulálunk 1

-- Esküvő. Folyó hó 9-én délután 
6 órakor esküdött örök hűséget — a 
helybeli plébánia templomban Lange 
Kelemen megyei állatorvos, Mandl An 
tál köztiszteletben álló helybeli orvos 
ur bájos és kellemdus szép leányá 
nak Gabriellának. Násznagyok: Fis
cher Endre és Pichler Im re; nász
asszonyok: Fischer Endréné, és Per- 
ger Károlyné úrnők ; v őfélyek : Só- 
lyomi Tivadar, Verly Ernő, Pichler 
Károly és Plichta Kázmér : nyoszoló- 
láuyok : Sipos Mariska, Sipos Milike, 
Perger Etelka és Pichler Paula ur- 
hölgyek voltak. —  Az esküvő után a 
násznép és a helybeli intelligencia — 
csaknem kivétel nélkül — az öröm 
szülők házánál gyűlt össze, hol is nagy 
lakoma éd ezt kovetőleg táncz volt vi 
lágos virradtig fesztelen jó kedvben. 
A jelen volt hölgyek közül felemlít

jük : Kostyál Ferenczné, Picid т  Im- 
réné Uzsárné, Angyal Regina, Sipos 
Vilma, Sipos N e4 , Horváth Bbnka, 
Sümegi Mariska és Paula, Telesek 
Fani úrnőt satb

-  („Equitable“ életbiztositó-társa 
Ság.) Az ezen társulat által bevezetett 
uj reformok, nevezetesen a megtámad- 
hatlanságot 2 évi biztosítás után, rend 
kívül sikeresnek mutatkoznak és az 
Equitable ezen ujabbi haladásnak, még 
eddig nem létezett mérvű üzletet kö 
szönhet. Az uj felvételek 1887. első 
negyedében körülbelül 20 millió frtial 
rágtak többre, mint az 1886 iki évi 
hasonló időszakban. A magyarországi 
üzlet is több mint kielégitökép fejlődik 
és itt az 1886-iki első ш gyedben biz
tosítások körülbelül 3 millió írtra köt
tettek.

ERODÁLOM.
A* itt felsorolt müvek FISCHEL FÜLÖP könyv
kereskedésében Csáktornyán folyton raktáron vannak 

és kaphatók.)

— A magyar népdalok egyetemes 
gyüjteméuye a „M agyar D al-A lbum “ , 
melynek hatodik folyamából épen most 
j  dent meg a 9-ik füzet az 1161 — 1180. 
számú, következő érdekes dallamokkal :
1. Ne sajnáljad hegedűdet, se vonódat.
2. Ne sírj lányka, hogy a végzés. 3. 
Nincsen G yőrött olyan asszony. 4. Niu- 
csen nekem feleségem. 5 . Nincs oly leány 
a nagy Tisza mentében. 6. Nyugszik 
minden csen d é in . 7. Omni die omni 
die vinuin est bibendnm. 8. Ölelje által 
ki-ki a párját. 9. őa buda gyermeke 
föl szaporáu ! 10. Öieim uek háza benne 
lakom én, 11 Pajta*, öleld meg a me
nyecskét! 12. Peng a kasza, mikor fe
nik. 13. Piros szép hajnalban álm odott 
a rózsám. 14. Rozmaringnak az a szo

kása. 15. Róz sabokor van a kertembtn 
16. Rózsa, rózsa, mit csinálsz, egyedül a 
kertben? 17. Rózsa virít, rózsa nyílik. 
18 Rózsa viríts, itt a nyár. 19 R ó
zsáját ki szereti. 20. líozzaut csárda 
álldogál az utezélen. — Egyes füzet 
ára 25 kr Egy.egy folyam ára zongo
rára alkalmazott 200 dallam tartalom
mal 1 frt 80 kr. Előfizetést a jelen 
folyamra, valamint megrendelést a már 
megjelentekre még mindig elfogad a 
„Magyar D a l - A l b u m *  kiadóhivatala 
Győrött,

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

S t r i d ó „Az öregék iránti tisztelet-, 
ée a „Földről“  czimti közlemények mihelyt 
a sor rájuk kerül, közölletni fognak — 
I v a n o v e c z .  A „Sirofo dele“ czimü 
elbeszélésnek folytatását várom. — C s á k 
t o r ny a .  >*A pasztán“ . Bírálat alatt van.

Idegenek Csáktornyán.
(Julius 5-étöl Julius 12-ig.)

A „HATTYÚ“ szállodában. Bodanzky Dávid Gráti.
— Friedmann Karoly Budapest — Zoioli kereslc.
— Gonld Fraczy mérnök Ludbreg, — Fried Miksa 
Bpest. — Kapí Rezső postafel. Sopron. — Schön féld 
Leopold Becs. — Oldal István Gratz. — Leövei J. 
A.-Lendva. — Pobl Ferdinand Varassá. — Kersch 
bum  J. Pettau. Willner H. Bécs — Bberhart к 

Laibah. — Hofman* Sándor Agram. — Hartmann 
Aug. Bécs.

„SZEIVERT“ szállodájában. Blankenberg N. Kn- 
uiisa, — Weisz Leontin Kaposvár, — Goldstein Jul- 
cea Kaposvár, — Schiller György Весе, Abelsberg 
Simon Bpest, Dezső Béla bist, int könyveié Bpeet. 
Günsberger Ignácz Kanissa, — Schönwald Herman. 
Körmend. — Prock András Lincz, — Szmolka Miksa 
Budapest.

VU CAKOVCU, 17. JÚLIUSA 1887.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni znanstveni i povuéljivi üst zapuk
Slnlbeni glasnik : „Medjimnrakoga podpomagajnöega Cinovniőkoga drnitva“ vu Cakovcu. — „Dolnjo-Medjimurske feparkasae“ 

i „Podpomagajucega drnitva“ vn Prelogu, — „Gornjo-Medjimurskoga kulturnoga drnitva“ va £trigovi.

_____________ Izlazi »vaki tijeden jedenkrat i t o :  vu svaku nedeljn._____________

Nekaj iz pravic orsaga.

Kaj se orsaéke vlade tióe, naj vekéi 
orsacki óinovniki bili su :

N á d o r  ili namestuik kralja. On 
je bil skrbnik malodobnoga kralja, 
kraljev namestnik, predsednik vu gor- 
i'jem parlamentu. Izbiranje nadora bilo 
je tak, da je kralj imenuval dva ka- 
tolike i dva evangeükuáe, i izmed ovih 
éetiri osobah su na orsaékom spraviá- 
éu izebrali nadora

O r s a ő k i  я üde c bil je naj veksi 
eudec vu orsagu. On je bil uadorov 
namestnik vu gornjim parlamentu.

К  a n с e 1 a r bil je negda pazitelj 
nad kraljevim blagom, namestnik na
dora i orsaőkoga sudea.

H o r v a t s k i  b a n  imel istu moé 
vu Horvatskoj как nádor vu Magjar- 
skoj, naime kormanil je i sudil. Óva 
cast obstoji i vezda, samo da vezda 
ban éisto drugadku moó i vlast ima.

Nádor, orsaőki sudec, kancelar i 
horv. ban zvali su se gospoda vekée 
zastave. Gospoda menjőe zasiave bili 
su. kr. nadkonjuánik, nadpeharnik, 
nadkomornik, kapitan kral evske teles
ne straáe. Med öve spadali su i stra- 
íari korune, koji na kraljevsku ko- 
runu pazlju.

Najstare'i i najznameniteéi magjar- 
ski zakoni jesu o v i :

Prisega vu Etelközu. Ovo akoprem 
nije pravi zakón, nego samo dogovor 
ili kontrakt, ali je jako znameniti. 
Sadríaja véé póznám о

Z l a t n a  b u l l a ,  koju je Andraá 
ll .  leta 1222. vun dal. Sadráava elede
le : a) Kralj nemre i nesme plemeni- 
taáa za volju kojega velikaía vloviti 
i zapreti dati, nego ga mora na dostoj* 
ni naéin citirati i po redovitom zakón-

skim putu odsuditi. О vaj zakón osi- 
gurava ояоЬпи slobodu, koju vezda ne 
samo plemeniti, nego svaki drugi ólo- 
vek ima. b.) Kralj nesme i nemre 
zahtevati od plemenitadov porciju Vu 
ovim zakonu izreéen je odpust pleme- 
nitaáke porcije i ovoga zakona dríali 
su se plemenitaái dugó vremena, dók 
goder se nisu leta 1848. dobrovoljno 
obvezali, da budu porciju plaőali. c )  
Ako koj plemenitaá vumre, a néma 
muikoga nasljednika (sina), onda je 
jedna őetrtina imetka njegove kéeri, 
a s drugim slobodno napravi kaj hoóe 
d). Ako neprijatelj vudri na orsag, 
onda bu plemenitaái duíni osobno bra- 
niti domovinu. Ako pák je tabor izvan 
orsaga, onda nisu du*ni plemenitaái 
vu boj iti, ali ako dobrovoljno idu, 
onda mora kralj stroéke podnaáati. e ) 
Ako bi kralj oskrvnil zakone ili ple 
menitaflku slobodu, ondajmu se moreju 
plemenitaái s о r u 2 j e n suproti- 
viti, prez da bi s tim proli vernosti, 
greáili. Ovoga zadnjega zakona su leta 
1587. dctrgli.

Zlatuu bullu potvrdil je kralj LajoS 
Veliki leta 1351., ali ie izbrisal onoga 
zakona, koj se tióe nasljedniétva ple- 
menitaékih imetkov.

Kralji iz Habsburg-hiáe su se navek 
trsili, da bi magjarsku korunu za svo- 
ju obitelj osigurali, pák su to i pos- 
tigli. Kad su naime Magjari 1686 
leta turke potukli, Budima nazad za 
dobili, onda su na 1687. leta obdr- 
íavanom orsaókom spraviáóu privoljili, 
da bude magjarska koruna stala vu 
rukah Habeburgovcov.

íz povesti magjarske-
Gréki upliv na magjarske posle.
Géza II. (1141 — 1161) najstareSi 

sin slepoga Bele, bil je e'opram 10

let star, kad je po smrti otca kralj 
postai.

Njegov skrbnik i nameHtni vladar 
orsaga bil je Beluá nadoriépan i ester- 
gomski nadbiskup. Béluá je pokazal, 
da je on dober tol паб ui к kraljev Bu- 
duő su Erdelja i Szepeáa Kuni jako 
opustosili, i stanovnikov je tam malo 
bilo, je Géza na tolnaö BeluSov póz 
val iz Neméke marljive Sasé. Öve 
zapadue narode je krali vu Szepeéu, 
Marmaro&u, Szatmaru i Erdelju nas4a- 
nil. Так su postali 24 sepeski varasi 
i a éelu njim Lőcse. Znamenitesi saski 
váráéi bili su joáóe : Körmöcz Técsó, 
Visk, Nagy-Bánya, Felső-Bánya, Nagy
szeben, Deée, Radna, Brassó. Od ovih 
su nastali deneánji sepeőki Nemei i 
erdeije ki Sasi. Vnoge cvetuée varaáe 
su podigl ovi m rljivi narodi, koji su 
Magyaré na vnogo lepoga i hasuovitoga 
navöili. Od njih su se Magjari vu ru- 
darstvu, rukotvorstvu i trgovini kaj 
öesa navcili. Saski narod je isce den 
denes marljivi narod, koj evője stare 
navade joéée nije ostavil.

Tábori su pod Gezom II. bili vu 
orsagu Najpi vió je Boriő vodil tabora 
proti Gézi, hoteő tronuöa zadobiti, ali 
njegove Serege su pretirali.

Géza imel je bitku s Rusi i G ki 
Gröki cesar Manuel je Boriéa pod 
svojo krilo vzel, i dvaput mu je dal 
vojeku, s kojom je Boric proti Gézi 
iáéi. Géza bil je vu bitki sreéen. Ruse 
i Grke prisilil je, dasu morális njim 
mira sklopiti.

Kad je vu bitki jeden kunski vitéz 
Boriéa vraoril, ouda se je orsag oslo 
bodil toga nemirnjaka. Zatim je i 
Géza na skorom vunrrl, i ostavil je 
óetiri sine: Stefana III. Belu III. 
Arpada i Gezu, koji su potlam opet 
vodili táboré jeden proti drugomu.

Zrok táborom bil je Manuel gréki cesar.
Stefan III. (1161 — 1173) pod njim 

su podjednom bili uemiri i bitke vu 
orsagu, a tomu svemu bil je zapoóet 
nik Manuel. On je s svom silóm ho 
tel, da nebi Stefan III, bil magjarski 
kralj, nego Stefanov stric §t fan IV. 
ili Ladislav II. da bi si oni bili mo- 
gli Manuelovu vojsku potuői, i zato 
su za njegovu volju morali Ladislava 
II. za kralja izebrati, koj je za pol 
leta vumrl, a anda su na njegovo 
mesto izebrali Stefana IV . za kralja.

Komaj su opet Manuelovi éeregi 
odiáli iz orsaga, Magjari su taki pre
tirali nasiljenoga kralja Stefana IV. i 
na tr<>nu§ su nazad posta vili zakoni- 
toga kralja Stefana III.

Manuel je vezda previdel, da s si
lóm nikaj nemre napraviti, pridel je 
dakle s lepim naéinom. Rekel je Ste 
fanu, da buduó п ета  sina, naj mu da 
svojega brata Belu On ga bude vu 
Konétantinapolu odbranil, poetavi ga za 
cesara i dal mu bude svoju kéer za 
ienu. Kralj je s radostjum dal svojega 
maloga brata, misleó da bude s vre- 
menőm iz njega gróki cesar postal

Bela dobil je vu Konátantinapolju 
ime Aleks, i lepő je bil odgojeni Ali 
Manuel je na skorom pokazal svoju 
potmajnoet. Zahteval je, da bi ma
gjarski kralj prédái Dalmadju Beli. 
éesa kralj nije ^tel vóiniti, i zato mu 
je Manuel s silóm vzel. Kad pak se 
je s vremenorn Manuel« sin narodil 
nije étel svoje obeéanje obdr^ati, niti 
nije dal svoju kéer Beli, nego ga je 
prisilil, da je Bela moral cesariéinu 
jednu eestru za 2enu si vzeti.

Stefan III. je vu dvadeeet i éetrtom 
letu dobe svoje od öemera vumrl, 
Ovaj vrli kralj je  ostro branil elobo*



bodu or saga, ali как яе vidi, Manuel 
mu e grob gkopal. Manuel je naime 
mielil, da bude vu ueredu leie posti
gel svojega cilja, a ősim t ga mu je 
Béla vel na terh bil. Stefana sledil 
je brat ши Bela III.

Kaj je  novoga ?

— Vu Zsolni je po*tamefiter iz kasse 
3500 frtov ykral, pokehdob je pripoznal, 
da je oo krivec, taki su ga vu reit zaprli.

—  Veliki ogenj je bil vu Hurley 
zvanom varaiu vu Ameriki. Sto hit i 
17 ljud»h je zgorelo. К var je do jeden 
miliőn frti.

— Kolera je brie do*la к пат, как 
smo ai mislili. Vu Rácz-Almagu (Fehér 
varu.) je Sndár Gjura 68 let stari 
tetak 9-ga о m. vu koleri vumrl.— 
Iz Talianske takvi glasi dolaziju, da se 
kolera razöiri. Od 30 ga júniusa su vu 
katannii 84 zbeteiali i 36 izmed ujih 
vumrli, Vu Genui je 28 mrtvih vukole- 
ri. —  Vu Angliji i vu Rueiji je takaj 
kolera. Dobro bude paziti!

— Zgorel je cell Vitebsk zvani va
ras vu Ruskoj zemlji. Osloboditi nikaj 
nije bilo moéi od ognja. Zgorelo je 413 
bil, med ovimi 6 Skolah. Kvar je do 
2 milione frti. Sedemjezer ljudih je bez 
stauja a vuogi su zgoreli.

—* Nesreea se je  piipetila namoiju 
pri New Jorkii. 40 ljudi su iáii ua jed- 
uoj lad i po morju se áetat, pák se je 
ladja prebitila i 27 putuikov se je po- 
topilo.

—  Onilll Cakovlancom, koji neznaju, 
piáemo ovdi, da je za betege moci zaba- 
dava leda dobi ti pri G. PeÓorniku, а ко 
koj doktor to odredi. uakovec varas 
pl аба za led 60 frtov na leto.

— Jedna 12 let stara pastirka vu 
Féiegyhazu jednoinu zemeljskomu gos- 
ponu iz osvete je 9 klaftrov dugu pSe- 
nilnu kozlicu vuigala, zato kajti ju je 
gazda iz slulbe odpustil Kozlica je 
cela zgorela i poleg joá 135 snopov 
trstike. Pastirka se je vu bliinji tr-lak

ZABAVA
Pesme odricanja. 

Prevodil: A. Pataki.
(Dalje)

Kad mi jednod srce túlnő 
Polivalo bude na grobju ;
Kad véé nebude kucalo 
Tako bolno, tako verno,
Kad na vnojem pustom grobu 
V  jesen vetné prolazil bu, 
Kada moje pesme tuine 
Piaiul vani peval bude;

I kad pa koj listek tuti 
Iz daleka sim zablndi,
I ua grob jen najpustiji:
Na humck groba padne mi ; 
1 kad prije neg odleti,
Po koj pata jód zaáulti;
Tada moja grobna sanja 
Biti le  vrh sveg blalena !

(Drugiput dalje)

Kak je éümarov sin postai kraljem-
Naravjka nar. priporedka po éeakoiu po. I. F.

Bil je atari iidov veliki bogataá. Как 
i ljudi vezda, kaj bolj-ega imaju zido- 
vom prodaju, tak je  to bilo i vu stara 
vremena. Nekoj őlovek naiel je lepi 
perstan, i doneeel ga je tomu lidovu 
naprodaju. Zidov ga je fal kupil, a élo- 
élovek je opet mialil, da ga je drago 
prodal, i odiőei je. 2idov dene perstan 
na prat. obralal ga je i vrtil na perstu, 
da ga dobro pogledne. Kak je s njim 
obraéal, рока tej и ma se dva bela duha 
i tvrdo ga zártája: „Kaj gospodiue 
zapovedate ?• Zidov se prcstraái. nez- 
navői mod prstana; ali se friiko zmisli 
i odgovori njim, da vezda odmah nikaj 
ntzapoveda, ar je samo hotel znati, nji- 
bovu posluőn -st, vezda samo idite.

Duhi su odiili a iidov se je poöel 
domiiljavat», da vu ovem prstanu mora 
biti nekakva neobilna mod, i odmah si 
vzeme, da ju mora s kim prije probati, 
Za nekuliko dnevov uatekne si opet

8krila, ali su ju iandari naáli i sudu 
prek dali.

— Kupái se je blizo PeSte vu ma
malim Duuavu Mátrai Jenő zvani mla- 
di élovek, koj jeletos zvrdil;8 skol, pák je 
iz visoko etojedeg mosta skoéil vu vodu. 
Ali si je zabavu s livljenjem platil, ar 
ga je vu zraku, kad je letel, slag vu- 
dril i vu vodu mrtev opal.

— Pulken pi ah se je vu gal vu 
Faulud zvauoj tvrdji tfestungu), pák 
veliki kvar napravil. Seetjezer kilógtam- 
mov praha je bilo skup, vuigalo se 
i celi túrén vu zrak odhitilo Vumrlo 
je 50 soldatov.

— Nori vu cirkvi. Vu Talijanskoj, 
Nokkadia zvanom mestu 5 ga o. m. je 
vnogo ljudi bilo vu cirkvi, ravnoje me
ga bila. Na jedenput skodi nutri jeden 
18 let mladi detil s kiadatni, na ple- 
banuáa se hiti i podme ga s kleseami 
cukati drapatijtak da ga je na vide mestih 
oranil Detid bi plebanuáa zasigurno i 
zaklal, ako nebi jedna 20 let mlada, 
kúrálná devojka bit.ro skodiia na noro- 
ga detiéa, zgrabila, doehitilai tak dugó 
driala, dók nije pomod dogla. Batrivna 
devojka je na levoj ruki teiko oranjena 
a sveéeuik je na diujaku tri telke rane 
dobil Oraujeni budu zasigurno oziravili, 
ali noroga budu teiko iz ludnice (hiza 
za йоге) van pustili.

— Jeden drugi nori je joá straho- 
vitesi éin vdinil vu Tiron zvanom En- 
glezkoin mestu, p oslu subotu, Jutro 
ob 5 vuri je jeduu sekiru vzel vu ruke, 
pák z doma odiáel. Najpredi je na pu- 
to dve köze zaklal, s kojimi не je srel. 
Onda je odiáel na senokoáu, gde su lene 
zubacile. Sekiru si je ober glave obra- 
dal i na lene sínül; dvem je glavu 
odsekel a tri je do sinrti oranil. Рос ali 
eu to vu scli, hajd ljudi s puskami 
za njim. Dugó su ga iskali, dók ju ga 
nasli vu jedni miaki, gde je do áinjaka 
vu vodi sedel. Ovdi su ga teiko prije’i 
i zvezali. Toga strahovitoga noroga za 
Hislopa zoveju, meátrija mu je remenar- 
stvo i jedenput je vre bil vu lndnici

— G. Kerman J o le f kakti zastupnik 
jednog asHikuralnog drultva, iz Strigove

persten na pret, i priéne s njim vrteti. 
Ona dva duha odmah su stala pred njega 
i zapitaju: „Kaj zapovedate gospodine ?rf 
2idov jim naloli, da mu do zorje pris- 
krbiju jednu stvar, a gda se je zorilo 
vei ju je irael pri sebi. Vidi ieljenu 
stvar, pomisli si: ,Ovaj prstan mi se 
dobro hole izplatiti4*

Odmah zeme jednu staru knigu, vú 
kojoj je bilo izpisano od blaga, do ko- 
jega je bilo pogibeljno dojti, do kojega 
su vuogi hoteli dojti, ali nijeden nije 
mogel, svaki je zagunul. Zidov obrne 
s prstauora i duhi dojdu: Kaj zapove- 
date gospodine ? On njim гебе: Citál 
sem vu nekvoj staroj kn-gi od blagi, 
kője je vu uekakvom bregu vu toj kra- 
jini, to blago rád bi ja imái.

Duhi odirovoriju: To nam nije mo- 
guóe izvräitj, od ovoga blaga su drugi 
zemeljski duhi, i to рак veterni duhi, 
koji se zato samo blago briniju. Kad 
za nje zna te, a vi mi svetujete, как bi 
moéi bilo, do ovoga blaga dojti 1

Duhi mu odvrate: Koj to blago do
bit' leli, mora imeti neduluo dete, kője 
bi rnoglo oditi vu breg; vu bregu je 
zakleti grad, a vu tóm gradu su palale, 
kakti velike hile, a vu jednoj hifii ili 
sobi viej ua eteni zaklenjena kljuleuica, 
koju nigle dobiti nemre, nego samo 
nedoraSéeno i neduino dete. A gdo to 
klulenicQ dobi, on bude zasigurno i do 
blaga doäel.

Od vezda je Iidov prémül javai, gde 
bi dobil neduluo dete, 8 kojega pomo- 
Ijum bi se do obeäene kljuéenice doko- 
pal и breluljku. Jedenkrat se Sétál iz 
vau grada i zgleda vuogo dec, koja sn 
se igrala. Jeden izmed njih vidi mu se, 
da je zevsema priliéen, ar je eano bil 
pros to obleéen i to zevsema reztergane 
halje. Zove ga na stran, i zapita ga, 
éij je? Dete mu odgovori; Ja sem Sil- 
marov Miika.

2'dov mu rele: Sinko, poveé otcu, naj 
mi uapravi nőve liime, a ja bum vu 
nedelju po nje dolel, da to рак izvrdid, 
evő tebi öve peneze.

Milka odbeli dimo i spazi, da mu 
je otec fialosten, ar je bil i gladen i 
led jen, a dapaőe je bil tak siromalki, 
da nije irnel zakaj kupiti konca niti

se izruóa, da vzeme polje, gorice i stanja 
na osignranje, po f.tl ceni.

— Kolumbul Kriátofov 400 letni 
jubileum budu obdrlali vu Genui. Ko- 
lumbul je pred 400 letmi odkril Ame
rika. Onu htiu, gde je Kolumbuö kakti 
dete livel, je varai za 31,500 frankov 
kupil i na éast glasovitoga éloveka, budu 
hiiu za muzeum preüc li.

— Sreen élovek. Thieri Andrag 
I zvani, 60 let stari ővaba iz Becskereka

je do vezda siroma^eu oSteriaá bil, pák 
öve dneve su mu na znanje dali, da 
mu je vu Pariau jeden rodjak vumrl, koj 
mu je ue menje, как 20 milijonov fo- 
rinti ostavil. Thieri se je progle dneve 
sei na leljeznicn, da si peneze dimo 
donese Kvar. da je ne mlajgi ov bogát 
élovek.

Nekaj za kratek Cas.
Naj mi poveju gospon doktor, как 

je to, da su oni tak glasoviti élovek 
postal!, a ja рак do niéesa nemrem 
dojti. Im zuaju, da smo skupa vu veliku 
ékolu hodili?

Qja, to njim od toga dobadja, prosim, 
ar su oni na sveuliliátu bili sludatelj; 
ja sem se рак voöil.

Jeden doktor je dal evojemu snajdaru 
nazad opravn. ar je ne bila dobro skro- 
jena. Za jeden tjeden srel se je ftnajdar 
s doktorom prav как sn mrtvoga nesli 
na grobje.

Oh как eu oni gospon doktor ered
ni I rekel je gnajdar.

Как, zakaj ? zapital je doktor.
Zato, da n’ im rjihovo sfulareno delo 

nitko nazad ne da, rajli na grobje nese.

Gospa je poslala svoju novu deklu na 
pijac, da bi jajca kupila, nego tak, ako 
dobi öest jajec za seksar. Dekla je 
otiäla, nego za 6as je do$la s praznom 
koiarom dimo.

smole. Opazi otca tak lilostno, veselo 
mu govori; Otec iraate napraviti jeduo- 
mu gosponu lilrae, vu nedelju dojde 
po nje a glej meni je dal lepi krajcár, 
da vám to izruőim, Sigurno je jako 
bogát!

Otec pogledne na panez, i pózna, da 
je to cekin. Odmah ga zeme od delaka, 
kupi za njega koie, i napravi 62me 
ónak od oka. Vu nedelju dojde Iidov 
к őiimaru i zapita ga, jesu li gotove 
njegove öifime ? Ciimar odgovori: Kad 
je tak, to je nekaj drugo! prosim, se- 
dite na stolec, öilme su gotove, ali ovaj 
delko me je vkanil, ou mi je govoril 
od uekakvoga velikoga goepodina, ar 
ako ste vi to, tak mi öiíme platite, i 
vadé su. Zidov se sede, i zuje stare, 
рак obuje nőve 6ilme, kője su ravno 
как zlejane bile na nogeíidova. Zidovu je 
to bilo povoljno, i dobro mu je platil. 
Zatim je hvalil Miákeca, i prosil ga je 
od otca, da mu ga naj da vu slulbu, 
on bu dal otcu na mesec jeden cekin 
a delaka bude opravljal vu svih potreb- 
nih stvarih. Ciimar je bil vu sili i ne- 
volji, penez je bil leien, i on da lidovu 
svojega delaka.

2idov se je jako staral za delka, i 
pofiilal ga je marljivo vu ákolu. Viáe 
puta mu je pripovedal od palal, kője 
eu vu bregu, i nadihaval ga vu segurá- 
cmu, da biga akim predi mogel poslati 
vu tu jamu.

Gda je zasigurno misül, da je dosta 
poivuőeu, zavrti prstan ua prstu, duhi 
dojdu, i na njegovu zapoved odneseju 
njega i delaka к tomu bregu, vu kojem 
je to blago bilo i od kojega su mu du
hi povedali, da dvaput érez leto je od- 
prto. Sad pák je prav öas bil, kad se 
je к njemu dojti moglo. K»d su tu bili, 
zdigne se strahoviti veter, takov, da se 
je vidlo, da hole eve raztergati i spodrti. 
2idov i dubi pregoveriju delaku. naj 
zato nikaj nemari, ar se mu nikaj zla 
ne izgodi, samo nekaj naj odide, a kad 
bude vu prvoj sobi na stolu naiel kiül 
a * jim naj odklene drugu a zatim i 
tretju sobu, vu kojoj na steoi viei klju- 
óeoica i to naj donese.

Pák kaj si ne doneela jajca?
Dekla: Nésem, prosim ponizno, ar su 

mi pod silóm átéli dati sedem za eeksar.

Ulitelj: Как dugó eu bili Adam i 
Éva vu paradilumu?

Dijak: Так dugó, (fok su jabuke do- 
zrelele.

Obesil se je mul. Kad je to njegova 
lena 6ula, poéela je javkati i ova к n-a 
rekati:

Ah, da bi mi barem bil povedal, 
kam je del od ladice kijuée.

Poéta Uredniéka.

К о 11 о r i. М. §. Novice smo роз- 
lali i zapieali vas med predplatnike. 
Nemsko-Magjarsko- Horvatskog rtlnika 
neima, ali Magjarsko-Horvatski relnik se 
more dobiti za 60 kr«>v pri Fischelu Filipu 
vu Cakovcu. —  S t r i g о v a. S. D. 
peueze vage kakti predplatu, dali smo 
prek izdateljstvu n&gih novinah. — 
S t r i g о v а. К. I. „Uraarjanje male 
dece vu Khini“ i Druttvo velne dece“ 
bude izlazilo vu „Medjimurju“ . Hvala!

CENA ZITh i.
Pfienica 8.— nova 7 60 7.70 -  Hrl 6. — 
uova 5. — 5 50 — Jelmen 5.60 -  novi 
5 . - 6  — Zob 6. — Kuruza 6.10 —

LOTTERiJA.

Grac 10. jnliu* 1887.

7 6  9 0  S8. 4 4 . 13.

Szerkesztő :

MARG1TAI  JÓZSEF
U r e d n i к.

H i r d e t é s .

1699 637. szám tk: 8 7— 86.

Árverési hirdet. kivonat.

A m. kir. államkincstár végrehajta
tnak H r & n y e c z  J & n o s  goricsáni 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében я kérelem következtében 
a végrehajtási árverés 19 frt 82 kr. 
tőkekövetelés 5 frt 32 kr. végrehajtási 
már megállapított, valamint jelenlegi 
6 frt 65 kr. és a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. 
60. t. ez. 144. §. alapján és a 146. 
§. értelmében a n.-kanizsai kir. törvény
szék a perlaki kir. jbiróság területén 
lévő Goricsán községben fekvő s a go
ricsáni 325. sz. tjkvben Á l .  1 — 16 
sor sz. a, foglalt ingatlanokból legelő és 
erdő illetményből Hráoyecz Jánost illető 
*|3 részre 490 frt. kikiáltási árban el
rendeltetik.

az árverés megtartására határidőül

1887. évi augusztus hó 4-ik 
napjának d. e. 10 órája

Goricsán község hazához tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlan becsárának 10°|o-át vagyis 49 
frtot készpénzben, vagy az 1881. 60.
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60.
t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt át- 
szolgáitatni.

Az ezen á-verési hirdetmény kibocsát- 
tásával egyidejűleg megállapított árve
rési feltételek n hivatalos órák alatt 
ezen kir. bíróság mint tkkvi hatóságnál 
és Goricsán község elöljáróságánál tekint
hetők meg.

Perlakon a kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság 1886. évi máius bő 26*án.
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§ o jd e  kral] !

Njegovo Veliöanstvenost, apoátolski 
kralj Magjarskoga orsaga bude prve 
dneve meseca septembra vu Cakovec 
doSel pogledat vu naSoj okoüci obdr2ane 
soldaöke velike ve2be.

Kada je ov vesel glas vu Cakovec 
pák vu okolicu doáel, svim stanovni- 
kom Medjimurja je s*ce jednako öu 
tilo, óva éut в reómi ovak glasi:

Gospodin Bog naj donese Nj. Véli* 
öanst. magjarskoga kralja vu na§ krug!

Stotina leta su presla, da vu Me- 
djimurju okorunjenoga kralja nije bilo.

S tim je radost veksa vu naSoj 
okolici, a prem vu Cakó cu, gde se 
pripravljaju stanovniki nalega prvoga 
varasa, Castito primiti Njegovo Veli
öanstvenost.

KomiSija, koju je varas к priprav- 
Ijanju primanja zebrái, ie 16 ga o. m. 
spraviflée obdr2ala :

Za predsednika si je izebrala Pru- 
satz Alojza, za podpredsednika Wollák 
Rezeda, za nótáriusa Rhédey Ferencza 
KomiSija je sledeöe dokonőda:

1. ) Так zvani dugi put od 2e jez- 
nice, do varasa bude se popravil, jar- 
ki se budu Oöietiti dali, klupe pono- 
vile i po novim putu Lmpasi budu se 
posta vili.

2. ) Pri Baumhakovoj, Petakovoj i 
vd. Zieglerovoj liiíi bude se jeden ká
nál dal zazidati.

3. ) Od Mayerovoga átacuna do 1ше 
Kraáovca doktora budu se tarac dal 
napraviti, stroáke bude na pol varaá 
a na pol klofiter podnasali.

4. ) Zdenec na pijacu bude se pp 
praviti i znova pofarbati dal Od zden- 
ca do vargáké skole i do Marciuáove 
hi2e bude se odprti kánál dal napraviti.

5. ) Pri MarcziuSu bude se pokriti 
kánál ponovil.

6. ) Vu Glavnoj i Kanizkoj vulici 
bivuéi mosti budu se vkrajzeli.

7. ) Sva stanja budu se tnorala po- 
praviti i poóistiti.

9. ) Prem vu glavnib vulicah sto- 
jece liiie se moraju do ono vreme vu 
lepim redu driati.

9 )  Velika ofltarija i dvor se mora 
takaj vu cislim redu drzati.

10. ) Na kraj varaSa (как se dojde 
od ieljeznice) bude se jedna slavolesa 
(slavoluk) zazida'a, po varaáu pák zas- 
tave budu se postavile i ovenéale.

11. ) Cesta do Sv Róka id ő  Pri 
bislavca bude se popraviti dala.

12 ) Kad bude do$el i odiSel kralj, 
bude se varaS razsvetlil.

13. ) Njegovo Veliő. bude Pruszatz 
A varaáki sudec pozdravil magjarski.

14. ) Iliini gospodari budu zapro- 
seni, da ako bu potrebno, sobe daju 
komiáiji za goste.

15. ) Ako bi bandérium igei pred 
kralja na ieljeznicu, Tóth Joáef bude 
vodil i uredil bandériuma.

16. ) Cakoveéki ognjogasci budu za 
proleni da ono v r e m e ,  vu paradu 
obleceni. pri 2eljeznici budu.

*
Vu istim poslu se je 19 ga o. m. 

takaj spravilőe obdrialo.
Komiáija pokazala je plan vu kojem 

se vidi, da bude ponovljenje taraca 
do 700 frtov koátalo.

Izrekla je komifiija, da bude se ke- 
penjeg na pijacu stojefceg zdenca öisto 
znova naprawl, crleno pofarbali, jeden 
lepi i veliki lampaS s trema rukama 
bude se tam postavil.

Nekaj iz pravic orsaga.
Spomena je vredna takaj tak zvana 

prag matiku sankcia Ovaj zakón je vun

dani leta 1723. Kralj Karol III. naime 
nije imel sina, koj bi ga na tronusu 
nas jeduval, i zato je dani vun ovaj 
zakón, po kojem more biti i kéi kra- 
ljeva nasljednica na tronusu, a ako 
kralj nebi imel niti sina niti kőeri, 
a nit vu rodbinstvu nebi bilo muiko- 
ga spola, onda bi mogla koja god 
ienska izmed rodbine trónusa zadobiti. 
Pragmatika sankcia véli n dalje, da 
magjarski kralj i aust'ijski cesar mora 
navek jedna tér ista osoba b ti.

Kad je JoiefIL  vumrl i nasljeduval 
ga je Leopold 11 onda je bilo leta 
179o 91 dr/.ano orsaóko spraviáée
na kojem su sledeöe odluöili.

Ako kralj vumr*, njegov nasljednik 
mora se najduíe za áest mesecov dati 
okoruniti.

Magjarski orsag je od svakoga dru- 
goga orsaga neodvisen, koj ima svoju 
konstituciju, i zato se mora po svojih 
zakonib i naredbah vladati-

Zakone delati, kojega zakona pre- 
meniti ili dotiéi more kralj samo 
skupno s orsaókim spravisőem.

Kralj duíen je svako tretje leto 
obdráavati orsaóko spravisée, a vu 
potrebi i v áeput.

Odlnke leta 1847)8. obdriavanoga 
or^ackoga spraviáőa su ö v e :

Napravili su odgovornu orsaéku 
vladu iliti kormana, koj sastoji iz mi- 
nistrov, a ministri su od svojega pos- 
luvanja duini odgovarjati i raéuua 
polagati pred orsaökim spraviáóem.

Orsaoko spraviáóe mora se svaim 
tretje leto vu BudimpeSti obdriavati.

Kmetetvo se je izbrisalo, svaki Clo- 
vek postai je sloboden i svaki kmet 
zadrial si je onu zemlju, koju je do 
vezda samo obdelaval, kakti svoju 
vlaetitost. Popi su dobrovoljno odpus- 
tili desetinu.

Plemenita i i velikaái dobili su 
slobodu s svojim imetkom po volji 
delati, dakle moreju imetka kornu go- 
der prodati ili daruvati.

Svaki domorodec ima jednake juse, 
svaki mora od svojega porciu plaőati, 
svaki se mora soldaóiji podvrői, koj 
je samo za táj posel priliően.

Izrekla se je sloboda govora, stam- 
parije i navuka.

Nazadnje priklopili su Erde'ja nazad 
к Magjarskomu orsagu.

Öve zakone su leta 1867. popravili 
i potvrd l i jós к tomu su odredili, 
da soldaőiju i vunjske posle bude Ma- 
gjarska s Austrijom sloíno podnaáala.

I/. povesti magjarske-
III. Béla (1173 .-1196 .) bil je vu 

dvoru grckoga cesara odgojeni. i p ’e- 
meniti, virezki kralj je iz njega postai. 
Magjarski velikaái i biákupi su se iz 
poöetka bojali njega, buduó je vu 
grókoj veri bil odgojeni, i sama mati 
Belova Eufrozina bila bi rajéi svojega 
mlajéega sina Gezu na trónusa vidla 
Ali Béla je pokazal, da je vreden ко 
rune ar joi je vrednost podigel, a za 
sebe predobil je ljubav i postuvanje 
od Magjarov.

Naroda je najpredi s tim razveselil, 
da je jako razprostranjene tolvajé i 
áivane koji su pod taborskim vreme. 
uom jako pomnoiali, polovil, i vuni . 
til. N*rod stanuval je predi vu áato- 
rih, ali Bela je zopavedal da si ljudi 
moraju liize zazidati. Pri veil je naroda 

' к poljodelst vu, razprostranil je ruko- 
tvorstvo i trgovinu. Bela je dozval 
cisterice iz Francuzke i vtemeljil niim 
je kloHra leta 1183.

ZABA¥A
Pesme odricanja. 

Prevodil: A. Pataki.
(Dalje)

Kada jednotf tam na grobju,
Na najpu^éem onom grobu 
Ptica pravila bu gnjezdo,
1 zaplaöe uad ujim bolno,
Kada onde gor na groblju 
Ptica sedne mi na grobu :
Tada biti éu najsretuiji 
Tam, tam dole v ernoj zemlji 1

I sva ona, ka nerarem ja 
ReCi i suti ti sada :
Pove ona mesto mene,
Kad se digoe pod obiaké 
Digout Ce se u visinu,
Kam i ja sem iudil verno, 
Tamo izpevat de lepo,
Kakvu joä sem imel ielju !

Kad neznatnog mojeg groba 
Hű nek kril ba kosti tela 
Kada jenpnt vetric noöni 
Nad mnorn ревет dremnu zuji: 
Za tibe tad letne noöi 
Dojdite na grob mi pusti 
Pevajte tu pesmu malu,
Kak nju srce me je pelo !

Dojdite tad i pevajte 
Nad menőm nju odpojite :
Am sem ja za sveg livljenja 
Bil ljubitelj odricanja.
1 tam dőlje öujem nju ja 
Sauja moja bit Ce eladja,
Arjoö preko groba onde: 
Bla*enstvo mij* odricanje !

(Drugipot dalje)

Kak je óUmarov sin postal kraljem.
Naravska nar. priporedka po éeefcom po. I. F.

(Dalje.)

Ako bi mu kaj pred oói doslo, naj 
se nikaj neplasi, i samo naj dalje ide. 
Deöak nije hotel, da se straái od toga 
vetra ide vu jamu. Zidov ga je miloval 
i neprestance к tomu pripravljal, samo 
da bi iáéi. natekue svoj perstau deöku 
na perst.

De^ak se je i tak dal uazadnje na 
govoriti i ide. Moral je iti dosta velikum 
halabukom, i dojde do prve sobe, tu 
vzeme klud, odpre drugu, tretju sobu 
i zeme kludenicu, koju odmah vu svoju 
torbicu spravi. Izide iz te sobe, dojde 
vu veliki vrt, gde je bilo nezbrojnoga 
sada, gda je od radosti ne znal, gde je 
i kaj ijim bude. Ovdi si natrga toga 
sada, kaj mu je samo vu torbu ziölo 
a zatim boie, da opet ide van, i da 
fidovu doueee kljudenicu. Ali na to 
рокаде ma se jeden starec, i zapita ga, 
kaj bode? Decak odgovori: „Poslal me 
je sem üdov, raoj odhranitelj, da mu 
odovud donesem kludenicu, i to moram 
dajvudinim.Za sebe a za nikaj ne za zidova; 
Éidovu te k-uóenice nedaj! Iz ovim ráz- 
govorum zastavi se malo deeak, ali na 
zadoje itak hoée, da ftidovu kluóenicu 
donese. Kad je doäel do jarae, koju je  
vu bregu naäel, i z kője je opet imái 
iziti, pukue is nje takov piámén i zdigne 
se tak strahoviti ve tér, da je iidova 
odnesel dalko od brega vu nekakvu trnje 
a deöko nije mogel nikak van. Kaj je 
imái siromaini iidov zaőeti ? Prstana 
nije imel, misül je, da je decak zginul 
vu bregu, i druge pomoci nije bilo. 
nego se barem domislil, na kojoj je 
etrani kraj bilo, odkud su ga duhi od- 
nesli i donesli. a zatim je prosed iálel 
nazaj vu svoj kőtár.

Deöak je vu tem bregu ostal uekoliko 
dni, i budo se je ved dr*al od glada, 
Na sredu mu je 2idov dal vu steklo 
malo vode; bil bi tu p о g i u u 1 
ali se je 2 jóm okrepil. V teskoői svo- 
joj spomeue se z prstana, kojega mu je 
dal 2idov, i natekue si ga ua prst, da 
se 2 jim malo casa krati, jer mu je 
véé dugó bilo. Ali как podme s prsta- 
uom vrtiti, eto ti mu dva bela duha 
i zapitaju ga, kaj treba ?

Dedak se splaäi(i rede, da bi rad dimo 
к otcu. Dubi ga odmah vzemeju, i do- 
ueetju ga prav do otdeve hi2e. Otec 
kad ga je videl, raduval se je jako i 
cela njegova rodbiua, jer eu svi mislili, 
da ga ved nigdo iz med njih iivoga 
videli nebudu. Otec ujegov imel je dosta 
lepe robe, koje je napravil za peneze, 
kője mu 2idov dal za deöka na mesec, 
kaj je vezda prestalo.

Miska zuajud mod prstaua i kaj 2 jim 
vöiniti more, zmisli se maliom i ua 
klud^nicu, po koju je bil poslau. Strahom 
se je spominal, kuliko je on poduesel 
straha, gda je drez jamu ibel, kuliko 
je trpel glada, kad je kluöenicu ved 
imel i как je ne mogel van, zarad ognja
i pl&mena, koj je gorel vu toj járni. 
Vzel je kluöenicu iz torbe vau, gledal 
ju je i tak dugó vrtel, doklam ju je 
odklenul. Gda se je kluöenica odklenula, 
odmah su doSli drugi duhi, koji su bili 
od onoga blaga. Miska pák si pomisli. 
Dobro, to bu ravno tak как i s ovim 
prstanom. Duhi ga zapitaju : Kaj zapo- 
vedate gospodine? Miska njim odgovori: 
Vezdaj nikaj, hotel sem se samo osve- 
doóiti vu vaioj vernosti; medju tim 
idite !

Milka je obidno s otcem svojim sé
déi pri deli, i jeden den ga zapita otec, 
kaj je novoga doma se pripetilo, doklam 
т е  neje bilo? Otec mu je kazal, da

se glas raziKT'il od kralja i od Djegovih 
tri kéeri, koje uesmiju mu2ke glave 
videti, a uje takodjer nijelen mu2karec 
a zato se niti nesmi pribliíavati к pre- 
lepouiu vrtu, kam oue ua Setanje idu.

Miska si predstavi, da nje mora vi- 
deti, obrne s prstanom na prstu, i do- 
pusti se od belih duhov odnesti do вро- 
meuutoga vrta, gde su kraljevske <5eri 
zuale sedeti pod jednim lepim drevoro. 
Tam se potegne na drevo, i éaka, dók 
su kraljevske kéeri dolle. Okoli tri vure 
evő njih, posedneju si pod drevom i ou 
je gledi, a one nikaj od toga ueznaju. 
Gda su odiále, daje se opet od duhov 
dimo odnesti, dojde i otcu véli, da to 
najmlajSu éer kraljevu za íenu dobiti 
mora, a kakbi to bilo, da bi mogel jós 
kraljem postati. Otec se nasmeje na 
njegov govor i reóe: Ciimarov siu hoce 
da bude kralj?!

Vu to dóba pozove kralj vse soldate 
i velikaáe, da* bi se do l̂i boriti za jeduu 
od njegovih trih kéeri, Koj med svemi 
bude najbolái, ou bude dobil köer, koju 
hoőe a s jóm celo kraljestvo. Zeznal 
je to Midka. daje svojemu otcu sad od 
onoga vrta vu bregu, i poále ga kralju, 
da mu toga sada za prikaz nese, i da 
ga prosi, da bi on pufcéen bil к toj 
igri. Otec se prepira, ali nemre si- 
nu na konec dojti, ter odide do kralja 
i kad je к njemu puSeen bil, reve! Sve- 
tla koruna! Za nekaj bi vas prosil a 
nebi vas rád razsrditi; moj sin polilja 
vám prikaz, i da mu dve prelepe hruS- 
kc. Vidi kralj ovaj dragoceojeni prikaz, 
jer te brudke bile su iz dragoga karaenja 
i odmah ga zapita, kaj za uje ieli?

0 ‘ec odgovori, da mu je sin njegov 
poslal za dar, i da ponizno daje prositi, 
da bi takodjer puSgeu bil razpisauim 
igram vu kralj evskem dvoru, da bi si



Izim evega t*»ga dal ie Béla jrdnu 
j ко dobni tdluku van, koja je vu 
Mgjarek'm orsagu piem »znanetvo i 
znano9t jako podigla. Predi je naime 
vu na vádi bi*o, da ako je gdo koga 
tuzil, onda je osobno iáéi к kralju, i 
vuRtmeno je povedal evője etvari. Ako 
Je kralj dobre volle bil, onda je tuí tel 
i zatuáeni ereéen bil, ali negda pák 
kralj nije imel саяч poeluáati tűibe, 
i onda je bila tuíbena stvar nezvrsena 
он tál a. Béla je z&to dvoreku kancellá
ri u poetavil i od edil je, da svaki ő'o- 
vek mora evője íelje piemeno pred- 
staviti i piemeno dobi evaki odluku 
eud .

Béla eam \eli vu jednom piemu: 
Ja bolje za potrebno driim, da se od 
svakoga poela i euda. kojega moje 
veliőanstvo zvrái, piemena veedoéba 
vun da.

Bela bil je ereden i vu taborih. 
Posle smrti grökoga ceeara Manuela 
je Dalmaci ju nazaj zadobil od Grkov 
1180. leta Zatim predobil je Haliéa 
i Zadra

Dok ее je Bela e ovimi tábori bavil, 
za toga je tureki eultan Saladin pre- 
tiral kriZare iz Azije, i kráéeniki zgu- 
bili eu Jeruzalema, kaj je med kráéan- 
kim 8vetom veliku emutnju poroddo. 
Viteiki Béla zagovoril ее je, da как 
ei skupa elo?i vojeku, taki bude iáéi 
vu boj za eretu zemlju. To bi bil on 
i vcinil, ali je za kratko vreme vumrl 
a zagövora preneeel je na evojega 
eina jeruzalemekoga Andraáa kojemu 
je za taj posel neizmerno vnogo blaga 
oetavil. Korúnu i tronuäa oetavil je 
drugomu ei einu Imbriu.

Imre (1 1 9 6 -1 2 0 5 ) kojega kralju- 
vanje bi bilo moglo haenovifo biti za 
oreag, ako bi bil mogel eamo za do- 
broetanje svojih podanikov. Na veliku 
ialoet, brat Andraá priéel je proti 
kralju tabore voditi Po odredbi otca 
bil bi Andraö moral vu evotu zemlju 
oditi, ali on je kinée. kője za taj poeel 
od otca dobil, potrosil, i vojsku ei za 
oje priekrbel. S vojekom Vudril je na 
evojega brata, n egovu vojeku potu- 
kel i predobil je Horvatsku i Dal- 
maciju.

Rimeki papa. Ince je zato oätro 
pokaral Andraáa i opomenul ga, da 
bi zvráil, kaj mu je pokojni otec na- 
loiil na’ odide e cim predi vu evetu 
zemlju, a" drugaö bude я cirkvenom 
zakletvom izobéeni izmed krgéemkov.

mogel prevideti najmlajsu kőér. Kralj 
mu to nezkrati. ali rede, da more eamo 
tak dojti, ako mu takvoga dragoga 
kamenja donese Da devet devah. Otec 
sinu domaj razlosi kraljev govor, i ve- 
selo skrikne. Ved je mojal „Otec se 
tomu jako éudil, как bi to moguöe bi
lo, i gde . bi on uabral tuliku duda dra
goga kamenja?

Zatem se da Mi ka odnesti к onomu 
bregu, vu koju je  s pomoójora kludenice 
doáel, ter pospominal iz starcem. Starec 
mu rede: Ti budes kralj! budeS kralj, 
nego se ouda pazi, da vse neizgubiá. 
Vezdej morei vse potrebuvati, kaj je 
vu ovem bregul Miäkeca razveseli ovaj 
govor, i on se da odnesti dimo. Pri 
domu odpre opet kludauicu i zapoveda 
dnbom, da bi mu do zorja donesii na 
devet devah dragoga kamenja i lepu 
opravu, konja i dragucenjeno oru2je.

Duhi su odigli, a drugi den vu zorjj 
bilo je ved eve skupa. Jot su spali 
éi2marovi, a guslar i natezali vu svoje 
fttrunje pod stajem, otec öuje to, staue 
i gledi érez oblok na vulicu, vidi mu2i- 
кя*е, odbeial je beite bolje, da sioa 
zbudi, Dojde к ujemu vu sobu, zgleda 
na stolu lepu opravu, kakva se |ika za 
kraljevida, zbudil ga je i prepoveda mu, 
kaj je pred bitóm videl. Sin se ve 
zdigne i obleée vu ovu opravu.Kak se 
je oblekel, bil je gotov kraljevid» zatim 
je isel on napre, muiika^i za njin, а 
naj nazaduje devet devah, tak je doiel 
do grada kraljevskoga, i proeil je stra- 
2aua, da bi ga javil kralju. Stra2ani 
su ga zapitali, gdo je on? Oo jiui pako 
odgovori: Ja sem onaj, koj budem kra- 
Ijev zet.

Gda su tak kralja glasili, kralj se je 
strasno zadudil, jer si je mislil, da dit- 
marovomu sinu, uebu mogude da donese 
u>iku dragoga kamenja. Pogledue drez

Ali Aiidraáova 2ena Gertruda, koja 
bi ved bila rada svojega muia na 
kraljevskim tronusu vidla, je i nadalje 
puntala Andraáa i akoprem Imre nije 
Andraáa bantuval, zato je Andraá opet 
napal na evojega brata.

Vojske dveh bratov stale su pri 
Dravi Ved su se dule taboreke tru- 
bente, ved ее je ekorom zapod la bit- 
ka, ka*1 i najedenput epaz' kralj, da 
podmideni plemenitaäi ekorom svi ho- 
deju oditi »»a Andraäovu stranku. Os- 
tavljeni kralj, e evojom malom vojskom 
bil bi zasigurno bitku zgubil. Ali on 
se je na jeden vitétki din odluöil. od- 
hitil je  od sebe eve orutje, zel ei 
je v ruku áibu, i eam eamcat i<el je 
vu Andraiov tabor glaeno veled;

„Vre budem ja videl, gdo se po 
dufa greSuu ruku na svojega kralja 
podidi!“

Zadudjeni soldati stall áu na strau 
i odprli kralju puta, koji je s dosto* 
janstvenim drtanjem stupal polek njih, 
i kad je doáel do Andraáovoga satora, 
prijel je za ruku nemirnoga brata, vun 
ga je izpeljal i predajud ga svojim sol- 
datom, dal ga je vu grad Keene zapreti 1 
Andraáovi vitézi su na kolena opali, i 
proeili kralja za oproäCenje.

Zaradi bratinskih taborov je Imreu I 
komaj ostalo vreme, da si nai oda i or- 
saga podigne i udvrsti. Tuiiko je itak 
vdinil, da se je srbski vojvoda moral 
podloiiti Magjarom, a ősim toga zado
bil je jeden del Bulgarije.

Imre je na skorom zatim jako sbe- 
teial, zato je dal brata si Andraáa к 
sebi dopeljat», i proeil ga je da bi bil 
skrbitclj njegvomu sinu i da bi ga priz- 
nal za zakonitoga kralja.

Ali mali Ladislav kralj je naglo vumrl 
i Andraá je vezda dobil korunu, na koju 
je vezda po zakonu juia imel.

S tim sn se dokonéali i bratinski 
tábori, koji su od sv. Stefana prvoga 
kralja poéamöi skorom dvesto let pus- 
toöili magjarskoga orsaga.

Kaj je novoga ?

—- Njegovo Veliőanstvo bude iz 
Stajerske ob 11 vuri opoldne, 8-ga 
eeptembre doáel. Do Poletrau bude 
varmegjineka komiiija pred njega iSla. 
Kralj oetane ovdi 9-ga i 10-ga, pri 
G.Grofu Feetetiteu bude stanuval i 1 l-ga

oblok, i vidi devet devah sviraée, i nje- 
govu lepu opravu, koja bi bila za kraljev
skoga 8 na. Ou ga pozove vu svoju sobu 
i zapita ga, jeli on zaisto misli biti njegvim 
zetom. On je odgovoril, da drugaö niti 
ne misli Zual se takaj ponasati, как 
i vieoko rodjeaa gospoda, govoril je 
nekuliko jezika, koje ga je dal vuöiti 
tidov, ar je hotel i  jim sreőeu biti nego 
to se vse druga preobrnulo, Kralj rede 
njemu: „Za mesec dni dojdu skupa kra- 
ljeviéi od svib svih kraljevetvah, pak 
budu ее borili, a to ti vse preladas, po- 
staned mojzet *

Za meaec dni, dojaáeju kraljed, znani 
i aeznani. Mitkec dojde na ljepom 
konju najzadnji, opravu je imel oa)d a- 
2eáu zmed svimi a za fekerlakom zlatna 
pera. Kralj ga nije poznal niti kraljeva 
kéi, a nijeden zmed kraljevieab, on je 
pako obladal vse, i kraljeva köi postala 
je do óisto nagjena.

Gledala, da bi i  jim mogla govoriti,
i poznati ga. gdo je, ali on ее pobral i 
odhadjal do bre/.uljka. Tarn je konja 
privezal, svoju opravu sloiil, i vu svojoj 
na * adni opravi odhadjal proti domu. 
Pri domu pital je svojega otca, jeli je 
takaj gledal borbu? Otec mu ódgovori, 
da je bil i da je tarn bilo vnogo kra- 
ljeviCov, a jeden je bil najizverstneái, 
za kojega nigdo nezna, odkud je, ar ga 
je odmah restalo po zabavi. Kraljeva 
köi pako 2elela je, da se cela ta stvar 
pripeti joä i drugi den. i borba da se 
opetujc.

Drugi den zel si je Miftkec drugoga 
konja i drugu opravu jo& lep*u, i iáéi 
opet vu kraljevski grad. Ovu opet mis- 
lila je kraljeva kél, a nije znala, jeli on 
koj je véera bil ? Posle zabave hotel 
je opet, da odide, ali su svi kraljeviéi > 
oa cesti stali, как njim je kralj rekel

odveCer ob 3 vuri bude odputoval 
proti Kaniii. Komi ija bude ga do 
Komarvaroäa sprevodila.

— G Svastits Benő je 2i-ga o. m. 
vu Cakovec doáel, da ее epomina s 
komiáijom, koja ее je za primanje 
Nj. Veliéanetva izebrala. Iz Веба su 
dolli dva kr dnovniki, koji kralju i 
njegovim goetom kvartir priekrbiju i 
zravnaju. Takaj doáli eu 5 oficiri, koji 
za eoldate i konje delaju kvartir vu 
Cakovcu i vu okolici.

— Vilmoö nemáki cesar je vu Gas
tein zvano kupaliáce ее odpelal kupát. 
Nas kralj bude ga vu dojduöem ti 
jednu pohodil. Kraljica naáa je vezda 
vu Eng ezkoj zemlji.

—  Vu Aiíji, Adana zvanoj okolici 
zbog vclike suáe je veliki glad i po- 
mor. Turska vlada je 10 jezer me- 
tercentov iitka poslala, ali to je jako 
premalo za pomod.

— Nőve puáke budu na^i vojniki 
dobili, как smo vre javili, s kojimi 
je moéi jen za drugem viéeput etre- 
liti, bez toga, da bi veiput как jeden- 
put morali nabijati. S ovom puákom 
ее nije modi tak mustrati, как je do 
vezda navada bila. Onim poáfc. titate 
ljem, koji su soldati bili piäemo, da 
na peldu, na komando: „prezentirt 
(tisztelegj)!“ vec nebudu soldati puske 
doli vzeli, nego budu eamo na ie- 
menu si ruku doli pogUiznuli, tak как 
tu do vezda podoficiri (kaprol, fiirer 
i t d.) öinili. I tak dalje druge takve 
premenjbe budu pri mustri. Tomu 
eu zrok nőve puske, kője nije moéi 
tak hitro iz ramena doli zeti, как 
vezdasnje puäke.

— Vu Legradu eu za navuéitelja 
Konkoly Jo2efa zebrali. G. Konkoly 
Jo2ef je letos zvráil vu Cakovcu kr. 
p eparandiju i takaj tarn uCteljeku 
diplomu dobil.

Koji nedeju íiveti. Progli tijelen 
od viSe takovib pi-eju, koji eu se sami 
ekoneati hoteli. Vu V -Kaniii Németh 
Pavel zvani saboleki detiö. zbog ne- 
vraéljivoga betega ei je vu vueta stre- 
lil. Odnesli eu ga vu Spital, gde | 
budu mu moiti iivot oelobodili. —
Vu Keezthelyu je vd. Sipos JoZeiova 
vu Balaton якобйа, mrtvo telo su joj 
6 ga o. m. naáli. — Vu Gyeneeu ее 
je Csomaki Imra poljodelec vu Stali 
obesil, zrok toga gremoga öina ее nezna,

Sreéen kosec- Vu Fiaucuzkoj 
je jeden te^ak na seuokodi kosil, как

bi', i dopelaju gapred kralja. Kralj je 
stoprav sada znal, da je to onaj ieti, koj 
mu je doneeel dragoga kamenja na devet 
devah, tei mn zato тебе: Junak si, 
moja kői je s tobu u zadovoljna, i dobil 
budeá nju za tuvarusxu. Ali poveC mi, 
gde mislig s njom piebivati? Migkec j 
proei samo za mali fala^ec zemlje. gde 
bi mogel podignuti lepi grad, vu kojem 
bi z jom piebivati mogel. Kralj mu 
odmab poka£' naproti svojerau gradu 
jedno mesto, da tarn pcdigne svoju pahöu.

Miákcc zahvali i prime to mesto od 
kralja. Kralj dozove kőér, i za pitaju 
jeli ona к tomu privoluje? Ona iz drage 
volje privoli, i friáko su bili zjedinjeni. 
Kak je izkrena bila ova zadaCa ! Migkec 
zatem obrue prstaua i odpre velikum 
silóm kluöeuicu. Neizmerno puuo duhov 
pokaZe se, svi eu se rivali к njemu 
i pitali su: „Kaj zapovedate, go^podine? 
vt<5 nas vnogo let nezovete, a vezdaj 
smo izuenada pozvani,“ On jim je po- 
kazal to mesto, koje je od kralja dobil, 
i veli njim, da postaviju tarn palaßu 
vnogo lepeu negoli je kraljev gr.d da 
se n’gdi takovo nebude vidio, stene da 
se budu bliskale, i zvana da budn 
ziatoui obleöene i krov da bi bil zlat, 
zatim sobe, dvor i Stale, i takaj da bi 
most od nőve palaőe do otőevoga grada 
bil od zlata, da bi otec kralj, к meni 
u ja к jemu iti mogel.

A eve ovo da do zu«ra v zorju go- 
tovö bude. Duhi odidu, a Migkec je 
iáéi vu grad, i bila je velika zabava 
evrtdbeua, pri kojoj najviáe zabavlal se 
je sa evőm tovaroáicum. Po zabavi ra- 
z'áii su se straueki, on je odiSel к evo- 
jemu otcu na poőiuek, a tovaroáica os- 
tala je vu gradu svojega otca.

(Drugipat dalje)
KERMAN.

je mahnnl s kosom, spazil, da mu se je 
kosa vu nekaj tresnula; pogledne, kaj 
to more biti? Med poknáenom travom 
najde jednu lepu zlatnu vorn, kotaci 
su vre malo hrdjavi bili, zuamenje, da 
je vura véé dugó vreme tam bila. Te2ak 
dene vuru v 2<>p, pak hajd, dalje kosi,
Za uekoliko minut najde opet jednu vq-' 
ru i tak pomaleu äestnajst. Povedal je 
to 2andarom, koji su hitro povedati 
znali, как su te vure vu travu dogle.
Vu protuletju su tol vaj i jednomu vura- 
ru vure vkrali, pak nisu je mogli pro. 
dati, zato su je vu senoko*i rezmetali. 
Öve vure je naáel ov kosec.

— Strela. Iz New-Yorka (Amerika) 
piáeju, da su tam jednQ ienu nesli na 
grobje. Mrtvo telo su vno«ri eprevadjali ‘ 
i как su blizo ciutora dosii, poöelo je 1 
bliskati, grmeti i jako de2dj iti. Izmed 
sprevadjadov se je 9 pod jedno drevo 
potegnulo, najedenput strela vudri vu 
drevo i pod njim bivsi 9 ljudi su mrtvi 
ostali na mestu. Med iijimi bili su dva 
rednovniki, mati i dve sestre pokojne.

— Pak veliki ogenji Saviencaui zva- 
nog varaáa, vu Ruekoj zemlji, je ogenj 
skoro do kraja oniätil. Zgorelo je 350 
hi;, i 6000 ljudi je brez stanja ostalo. 
Kvar je v é, как miliőn forinti.

— Proáli éetrtek su se éest 9 —10 
let stari deéaki kupali vu Dunává, pri 
Dunakeez zvanom mestu. Najedenput su 
svi áest ián vu vodu, ali komaj su dva 
tri korake napravili, vu gliboőinu su 
opali. Dva su mogli ljudi izmed njih 
van poteguuti, ali 63tfri je voda odnesla. 
Roditelji, pazite si na decu !

—  Kratke növi ne Poljeg nedeliékog 
puta pri zagorekoj ieljeznici leteéu ba- 
raku su porobili l-ga o. m. —  Polauec 
Filip iz Szobotice Je 14-ga o. m. vu 
Bel-czi 6 guskah vkral, ali nesreéno, ar 
su zeznali, pak sudu prek dali. — íz 
ladice Meean’ő Jelene su 14 ga o. m.
38 frtov vkrali. Peneze eu veő naáli, ali * 
za tolvaja joá zasigurno neznaju. —
Vu ferkanoveékoj krérai je  15 ga o. m. 
Kovaceevits Stefan zvani pekarski slnga
iz Srdisőa 72 frtov vkral iz 2epa Vrta- 
riő Treze. Tolvaja su prijeli, ali 7 frtov 
je véé zapil.

—  Velika tuea bila je véera vuÖta- 
jeru blizu granice naáe. Как oreh de- 
bela túra je iála i gorice éisto oniőtila.

Nekaj za kratek Cas.
Otec: Jaj sínek, uaj zapo&ti to delo 

vu petek. Znaá da je petek nesreéeu 
dán. —

Sin: Kaj bi bil nesreően. Im je Gabor 
v petek hiiu vu2gal; pak suga stopram 
v tork obesili:

Iloteli su regruta oficir i doktor к 
husarom vzeti, zato su ga zapitali: Sínek 
jeli ti znaá s konjom baratati?

Regrat; Borme nezuam draga gospo
da; celo moje iivljenje bil sem poleg 
volov pak i vezda sam poleg njib.

Uoitelj: No Pista jeli züal veru bo2ju?
Piáta. Znam.
Uőitelj: A jeli pak znaö, kaj se bude 

na drugom svetu s takovim pripetilo, 
koj toga nezna?

Piáta: Znam. Takvoga budu go9pon 
navuöitelj s palicum nakiepali.

Sami; Cujeá ti David, zadojiput sam 
se tak posvadil s Fajgelstok Natbanom, 
da sam mu ponudil jednu áusku.

Dávid. Nii, pak ka je on rekel?
Sami. Nikaj tresnul me.
David. Pak si ti to trpel?
Sami. Kaj bi bil trpel, tak sem bil 

érdit, da ako nebi bil pobegel, bil bi 
me joä jenput treenul.

Gospon. (k barberu) Dragi priatelj, 
tak mudnoga detiéa imaju?

Ar véé pol vure je, как mi je pofcel 
lasi rez&ti, ali zato je zm irom  na jednom 
mestu.

Barbér. Né njim je to od lenosti 
gospone, nego taj detié njim je stopram 
denes doáel к meni vu slu2bu, véera je 
joá bil öoátareki detié.
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