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,0i K ló k é s z ü le t e k .
T. Barátom ! Az általad létesített és 

Muraközben nagy h é z a g o t  pótló 
^  *Muraköz Medjimurje“ úgy hiszem

minden hazfiaa muraközinek igaz 
I örömére jött létre és sok reménye le

l j  hét minden muraközinek, hogy tapin
tatosan vezetett lapod kedves Mura
közünk érdekében mindent lelkesen 
fel íog karolni, ami szép szülőföldünk 
dicsőségét éa fel virágozását előmozdít 
hatja. Ezeu édes reményre feljogosít a 
lelkes muraközi értelmiség. — a mely
nek legnagyobb része mint hü haza
fi közreműködik mindenütt a hol 
azt követeli a nép jóléte és a Haza 
tántorithatlan szeretete. De minthogy 
Muraközt nem csak azok szeretik, a 
kik szerencsések ott lakhatni, ott élni, 
és közvetlenül a muraközi nép javán 
működni, hanem mert távol Muraköz
től is vannak olyanok, akik Mura
közben pillanták meg először az Isten 
adta napsugarai!, olyanok kik Mura 
közben születtek, nevelkedtek és fel
nőttek, és igy ámbár távol vannak 
kedves szülőföldjüktől, de nem csak 
hogy le nem mondtak Muraközről, 
nem csak hogy minden érdekli őket 
a mi szülőföldükön történik, hanem 
szívvel, lélekkel, szóval és tettel, 
észszel és tollal, teljes erejűkből sze
retnének működni mind azokkal, a 
kik mint jó hazafiak Muraközben sze
rencsések élhetni, és ottlétükkel Mu
raköz a van működni —  Azért régi 
kívánságom az hogy a muraközi és 
ott élő, a muraközi, de ott nem élő 
értelmességgel megismerkedjék, hogy 
igy azután „ Viribus unitis* közelben 
is a távolból is működhessünk Mura
közünk felvirágoztatásán.

És én azt hiszem, hogy ezt kőny 
nyen el lehetne érni, ha az ismerke 
dési ügy rendezését a Muraközben lakó 
hazafias értelmiség kezébe venné. Mert 
azt hiszem, hogy valamint én, úgy 
Muraköz más szülöttje is az ottani 
hazafias értelmiség meghívására nem 
sajnálná évenkint egyszer azt a költ
séget, hogy szülőföldjére ránduljon és 
tán még ifjúkori ismerőseivel talál 
kozzék. Ilyen találka okvetlenül szük
séges volna annak meghatározására, 
hogy mily és mennyi értelmiséggel 
bir kedves Muraközünk keblében, 
mennyit és milyeneket keblén kívül 
fiaiból a távolban. S hiszem, hogy 
ilyen találkára büszke lehetne Mura 
köz, mert hisz az egész Magyar Osztrák 
birodalomban sőt külföldön is minden 
féle egyházi és világi állásban, sokszor 
tekintélyes állásokban találná fiait, kik 
ha egyszer ismernék egymást, egy kö
zös czélra t i Muraköz főlvirágozta- 
tására sokat tehetnének

Az idő most , volna legalkalmasabb 
erre a midőn 0  Felsége az Apostoli 
magyar király szeretett szülőföldünk 
fővárosát Csáktornyát szerencsélteti ki 
rályi látogatásával.

Erősen hiszem hogy a távol lakó 
muraköziek, m'nt hálás fiai szeretett 
szülőföldjüknek, az öröm hírére, hogy 
a Felség jön szülőfö djitkre, sietnek 
szülőföldjük keblére

Ez pedig egyszerűen és a legua 
gyobb gyorsasággal megtörténhetnék, 
ha az ott élő murakőziek szervezné
nek e czélból egy bizottságot, minden 
távol lévő, Muraköz szülöttét meg
hívnák az ünnepélyre, vagy is Össze
jövetelre. Egyik majd tudná, hogy hol 
van ez a muraközi, másik tudná, hogv

hol van a másik, s igy ha egy bizott- 
I ság működnék e czél megvalósításán, 

igen hamar tudva volna, hogy hány 
tanult embere van Muraköznek, mily 
állásban vannak és mely irányban te
hetne egyik-másik úgy szülőföldének 
vagy esetleg egyik a másik földiének 
javára.

féljen tehát az egyesülés Muraköz 
hazafias lakói és annak távoli szülöttei 
között!

dtinácz, (Vasmegye) 1887. julius 27.
KERMAN REZSŐ, 

plébános *)
*I

A király fogadtatását előkészítő bi 
zottság julius 31-én tartott gyűlésében 
Pruszatz elnök előterjeszti, hogy az 
építészeti bizottság ajánlatára a Pulai- 
féle ház és az egész Hid utczában 
jarda csináltassék. A javaslat elfogad - 

* tatott. A költségeket fele részben a 
város, felerészben az illető háztulajdo
nosok viselik.

Elnök beterjesztette Morandini épí
tőmesternek a közs. iskolánál előfor
duló átalakításokról készített költség
vetését. Kiadatott az építészeti bizott
ságnak

Elnök előterjesztette, hogy Csáktör 
nya város végétől Újvárig az ut men 
tén muraközi viseletben egyenlően öl
tözve s karszalaggal elátott föld mivé 
lök állitandók fel, kik Ő Felsége elvo 
nulása alkalmával mintegy védfalat 
képezzenek. Az indítvány elfogadtatott 
s e végből a perlaki és Csáktornyái 
járás főszolgabirái megkerestetnek 

*
Csáktornya város tereinek és ut

( *) Ajánljuk ii fennfci sorokat t. ünnepóljtrendpíó
bizottság Ügyeimébe ! A szerk.

czámak nevei a következőleg álapitat- 
tak meg : Varasdi-utcza (régi elneve
zés) Zr nyi-tér (a városnak a Zrinyi- 
várba vezető része;, Föutcza (A „Hat
tyútólu Bernyákig), Iskolautcza (Ber- 
nyáktól a közs. iskoláig,) Ujváriutcza 
(áchullegtol a város v'geig), Deákutcza 
(Bernyáktól a hídig), Gabönatér 
(régi elnevezés), Mezőutcza (régi el
nevez.). Legelöutcza (az Ujváriutczából 
a legelőre vezető utcza), Vásártér (a 
régi marhavásár hely), Patakutcza (régi 
elnev.) Szénatér (régi elnev.), Perlaki- 
utcza (régi elnevezés), Vaspálya-utcza 
(Deurbányi háztól Lobéiig), Szük-utcza 
(régi elnevezés), Uj-utcza (Becseytől 
a legelőig), Zöldfa utcza (a Vásártér és 
a Perlaki utcza közölt)

*

Julius 30-án az építészeti bizottság 
ülésén kimondotta, miszerint a főtéren 
levő kutnál a Szúk-utcza télé fe
dett csatorna készitettik, a melyen a 
kutból jövő viz lefolyást nyer A kút
nak kandeláberrel leendő ellátása fo
lyamatban van. — Az utczák uj elne
vezést kapván, a táblák beszerzésére 
nézve intézkedés tétetett 37 uj tábla 
lesz felállítva. — Az i*r. imaház mel 
letti hid renoválása ügyébe t a bizott
ság intézkedett.

*
A fogadtatás érdemében f. hó 1-én 

tartott megyei rendkívüli közgyűlésen 
meg választattak a megyei küldöttség 
tagjai. A szomszéd megyék, a püspö 
kök és nem a megyében éló zala- 
megyei mágnások az ünnepélyre meg 
hivatnak.

*

A föszolgabiróság elrendelte, hogy 
valamennyi fiák keres kocsiját újra fes-

A földről és néhány égi
testről.

(Népies éitekezés.)

(Folytatás.)
De a föld nemcsak saját tengelye, ha

nem a Nap körül is mozog még pedig nem 
kör, hanem attól eltérvén kerülék felypsis) 
alakban s ebbeli keringését 305 nap és 8 
óra alatt végzi, amely idő képezi esztendő 
számításunk alapját. Igaz ugyan, hogy egy 
esztendőben közönségesnn csak 365 nap 
van, de a tőidnek Nap köröli keringésé
hez még szükséges 6 óra sem fog elveszni ; 
hanem minden negyedik évben 24 óra azaz 
egy teljes napra növi ki matrát és az ilyen 
évben egy nappal többet azaz 366 napot 
számítunk egy esztendőben és az ilyen 
évet szökő évnek nevezzük, és ekkor a 
366-ik napot február kapja, mely ily eset
ben 29 napot számlál

Fentebb emlitém, hogy a Föld a világ
űrben nem függélyes, hanem egy kevéssé 
észak-, dél irányban hajlott állást foglal el 
a világűrben, azaz északi vége folytonosan 
az ég egy pontja, as északi sarkcsillag felé 
van irányozva, amelyből következőleg a 
Föld északi és déli félgömbje nem egyenlő 
távolságban van a Naptól s ez által nem 
i* egyenlő mértékben nyeri attól a vilá« 
gosságot és melegséget. A Földnek a Nap
pal szemben elfoglalt e ferde állása idézi 
elő azután a különböző évszakokat, a hosz- 
szabb és rövidebb nappal és éjszakákat a 
Napsugarak közel vagy távolsági arányához 
képest.

Mikor ugyanis a déli félgömb a föld ke
ringése következtében a Naphoz közelebb 
áll, akkor annak sugarai közelebbről érintve, 
azt jobban melegítik és világosítják meg, 
mint az északit, amely távolabb áll ; tehát 
ilyenkor a déli félgömbön nyár van és a 
nappalok hosszúak, mig az északin tél ho
nol s a nappalok következéskép rővideb- 
bek. Ha pedig az északi félgömb foglalja el 
a Naphoz közelebbi állást, akkor ezen van 
* nyár в a nappalok itt hosszabbak mig 
ellenben a délin tél van s a nappalok rö- 
videbbek lesznek. — Az esetben pedig, ha 
a Föld oly helyzetben van a Naphoz, hogy

annak sugarai a felé fordult félgömbre ré 
zsut esnek, akkor áll elő a tavasz és ősz 
évszaka.

Eddig már tisztába volnánk az esztendő, 
a négy évszak s a nappal és éjszaka mi
kén* i származásával, most még hátra vol
na a hónapok — mint az időszámítás igen 
lényeges — részeinek mikénti keletkezése. 
Ezen, valamint a fentebb vázoltak szintén a 
Fö’dnek Nap körüli mozgása által származ
nak, csakhogy mig az előbbiek határozott, 
addig ez utóbbiak, csak látszólagos kö
rülmények által születtek.

Ugyanis, az ókori népek közül különösen 
a görögök voltak azok, kik szintén foglal
koztak csillagászattal s ők a nap körül egy 
kör alakú csillag csoportot állapítottak meg, 
amelyeknek neveit az állatvilágból vettek 
s ezek : Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oioszlán, 
Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Víz
öntő, Halak. Amiéit is e csillagcsoportot 
allatkörnek nevezték el.

Azt mondottuk — amint tény is, — 
hogy a Föld kering a Nap körül. De ne
künk úgy látszik, mintha a Nap keringne a 
Föld körű' s e keringése közben egyenlő 
idöközönkint a fentebb említett állatkor 
tizenkét csillagzata előtt haladna el s e 
látszólagos útjában 12 állomást képezne, 
amely állomások mindegyik egy-egy hó
napot jelez időszámításunkban. Az eg vés 
hónapok azután az illető csillagzat nevét

Syerték, — melv előtt elhalad a Nap — az 
'kor népeivel; mai elnevezésük későbbi 

keletű, de azért mellettük a régi állati el
nevezés még ma is szerepel az ó stiltt nap
tárakban. Pld. Marczius (Koshava), Április 
(Bikahava), Május (Ikrekhava) stb.

Földünk Nappkörüli keringése és a világ 
egyetemben elfoglalt állásából kifolyólag 
még egy nevezetes mozzanatot kell, hogy 
felemlítsek, melyek a Föld egyes részeinek 
időjárási viszonyait illetőleg igen érdekes 
változásokat tűntetnek elő. Ezek a Föld-

gy égaljak, éghajlatok, 
b már volt szerencsém említeni 
izör is, hogy földünk a Nap körül 
attól nyeri a melegséget és vilá- 

de arról is szóltam, hogy Föl - 
a világűrben elfoglalt álláspontja 

r é l y e » ,  hanem egykevéssé észak — 
fban hajlott állású. Ebből követkéz *

tetve tehát a Napsugarai nem is melegíthe
tik annak minden részét egyenlő mérték
ben, hanem a keringés alkalmával helyen- 
kint — a sugarak függélyes irányú arányá
hoz képest — jobban vagy kevésbbé. E 
következtetés oka azon ténynek, hogy a 
földön nincs egyenlő meleg vagy hideg, ha
nem azok szabályszerű eloszlása folytán 
öt különböző Földöv keletkezik ; és pedig 
forró, északi és déli mérsékelt, északi és 
déli hideg földön.

A forró földöv az, amelyre a Napsugarai 
legfüggélyesebben esve annak levegőjét a 
legjobban álmelegitik. Itt igen csekély kü
lönbséggel az éjszakák és nappalok majd 
nem egyenlő hosszúak és csak két évszak 
van u. m. esős és száraz. E földöv kiter
jed az egyenlítőtől északra a Ráktórilőig, 
délre pedig a Baktéritőig. Tehát északi és 
déli irányú mint minden földöt). A forró 
földövben fekszenek Afrika legnagyobb ré 
sze, Ázsia déli félszigetei és szigetei, Ausz
trália északi, valamint déli Amerika északi 
nagyobb ée közép Amerika kisebb része ,

A mérsékelt földöv az, ahová a Nap su
garai nem függélyes, hanem rézsut irány
ban esnek s igy nem is képesek a 'evegöt 
annyira átmelegiteni, mint a forró földövön. 
Itt tehát a meleg és hideg arányosan vál- 
tokozik és 4 évszakot alkot *u. m.: Ta
vasz — Nyár -  Ősz és Telet. E földövön 
a páraképződés nyáron esőt, télen pedig 
havat hoz. A mérsékelt töldöv szintén két 
irányú még pedig a Ráktéritötöl az északi 
sarkkörig az északi mérsékelt — a Baktéri- 
tötöl a déli sarkkörig pedig a déli mérsé
kelt fóldöv terül el. Az északi mérsékelt 
földövben fekszenek Európa majdnem egé
szen Ázsia legnagyobb része, Afrika északi 
vidékei és Észak- Amerika csaknem egészen. 
A déli mérsékelt övben pedig Afrika déli 
csúcsa, Dél amerika déli vidékei és Ausz
trália due rée/.e.

Végre a hideg földöv az, ahova a Nap
sugarai teljesen ferde irányban esnek s ez
által a lavegöt alig egy kevéssé képesek 
megmelegiteni. Miért is itt a forró töldöv 
óriási ellentéte nagy hideg uralkodik. Az 
évszak ez övékén is kettő t  i. igen rövid 
nyár és hosszú kemény tél. Nyáron a nap
palok és télen az éjszakák annál hosszab

bak, minél közelebb fekszik egyik vagy 
másik vidék a föld sarkaihoz.

E «arkvidékeken csak egy nappal és egy 
éjszaka van, mindkettő hat-hat hónapig 
tart, amely hosszú éjszaka tartama alatt a 
Nap egyáltalán nem mutatkozik, s igy tel
jesen sötét van, csak az éjszaki fény su
gár oszlopai vagy a hold derítenek egy kis 
világosságot néha e zord vidék szegény la
kóinak.

A hideg földöv a másikakhoz hasonlólag 
ugyancsak kél irányban terjed, még pedig 
az északi sarkkörtől az északi sarkig az 
északi s a déli sarkkörtől a déli sarkig 
a déli hideg íö'döv terül el. Az északi hi
degövben feküsznek Europa, Ázsia s Észak- 
Amerika legészakibb részei; valamint az 
u. n. északi sarkvidék. Mig a déli hideg 
övben néhány sziget és a déli sarkvidék 
van.

E földövek nemcsak a légmérséket ille
tőleg képeznek óriási különbözetet egymás- 
tél, hanem úgy ember valamint az állat és 
növény országot illetőleg is lényeges el
térést mutatnak. Mert mig pld. a forró 
földöv égetőn meleg vidékein az áilator- 
szág legpompásabb példányai ta!áljak ha
zájukat, a növényvilág legdíszesebb és 
óriási magasságú növényei diszlenek ; ad
dig a hideg földöv zord vidékeinek törpe 
lakói az állatországból csak iramszarvast, 
jeges medvét s néhány fókafajt mutathat
nak, a növényvilágból pedig csak egyne 
hány alsó rendű cserje, moh és zuzmó 
képezi tárlatukat, de azok is az időszak 
legnagyobb részében vastag s kemény hó- 
réleggel vannak borítva. E tekintetben is 
legszerencsésebbek vagyunk mi, a mérsé
kelt földövek lakóit Igaz ugyan, hogy nem 
dicsekedhetünk se az állat se a növény 
világ .bámulatra méltó csudáival, mint a 
forró foldöv lakói, se nem producálhatunk 
iramgimet, vagy rozmár fajokat, miként a 
hideg földöv embervilága ; de a középré* 
szén állva rendelkezünk úgy az állatvilág, 
valamint a növényország számtalan olyan 
fajtáival, melyeit re, úgy táplálkozás, va
lamint munkáink végzésénél elkerülhetleu 
szükségünk van. KOVÁCS GY.

(Folyt kör.)



tesse s uj számmal lássa el. Az ura
dalmi kocsik is számmal lesznek el
látva. Kanizsáról és Varázsáról kellő 
számú bérkocsi to" ünnepély alkalmá
val Csáktornyán szolgálatot teljesíteni.

*
A Csáktornyái járás valamennyi köz

ségeinek képviselőtestülete elhatározta, 
hogy Ő felsége itt létének örömére és 
emlékére községüknek magyar nevet 
ád A kérvények a magas minisztérium
hoz már felterjesztettek.

Hangok a közönség; köréből.
Valahol az Északi tenger mellékén, — 

hogy hol, nem emlékszem reá, de tény, 
hogy megiródott, igaz hogy regényben — 
nagymérvű élenykiömlés következtében az 
emberek csakis az élvezetnek éltek, a műn
kétől elszoktak, mert éjjel nappal zenebo
nának. Komoly háttere azonban ennek az 
agyonéiés volt, amennyiben ennek folytán 
éltök lángja gyorsabban lobogott petroleum- 
jok, — ha ugyan abban az időben szó le • 
heti már erről — rohamosan fogyott, már 
élhalál is ölelgette őket, a midőn szeren
csére a baj okára rátalálván, a normális 
életnek vissza adattak.

Kár. hogy ezen theina költök által föl
dolgoztatott már. Mert, ha ezt elmulasztót 
ták volna eddig megtenni, föl lehetne hivni 
az iróvilágot, jöjjenek Csáktornyára, keres
sék fel az Iskola-utczában lakókat, irigyel 
jék sorsukat, kik egész nap nem dolgoznak, 
mert mulatnak és mulatnak, mert van 
módjukban »Tehetyi, mert vasutyi, fizeti 
az állam.«

Kinek is jutna eszébe magát törnie, ami 
kor a nélkül is megélhet és pedig gond nél
kül, mert mások gondoskodnak róluk. Kép
zelhetőd ennél derültebb élet: ébresztőre 
csinadratta. mosakodásra opera, reggelire 
valzer, reggeliutánra dudás, e/utánra ma
zurka és megint ezutánra csárdás, villásreg
gelire menet, ráadásul zeperlpolka, mig az 
ebéd ideje beköszönt, egy csomó gyorspolka, 
francia-négyes stb., délben da capo al fine 
hegedű, harmonika és arisztonból álló ter- 
zeit melleit- Délután folytatása a délelőtti 
miisornak vacsoráig alkonyaiig, éjfélig, haj

nalig, in finitum — megőrüléeig. megssa- 
k adásig.

Ez azonban még nincs rendben. Mi, akik 
valamivel szerencsésebb helyzetben va
gyunk, kikhez ezen kinhangoknak árnyala
túi jutnak cs«k el< tiltakozunk ь lakóknak 
ezen túlságos jó dolga ellen. Mert az utó 
végre is nem lehet közömbös dolog, hogy 
egy derék városnak dologra termett, tevé
keny l&kói egész nap dé vaj kodnak, munkát 
lankodjanak. Amellett, hogy elszegényed
nek, testök sorvad, agy szervezetük előbb- 
utóbb megsínyli, s attól tartunk, hogy e b. 
lapoknak nem lesz elegendő tere a töme
ges öngyilkosok és szerencsétlenül jártak 
neveinek közlésére. Es pedig borzasztó 
lenne, ha most királyfogadtatás idejében a 
város legszebb utczája elnéptelenednék.

Ennek a biztosan bekövetkező bajnak el
hárítása czéljából kérjük fel város t. elől- 
járósát intézkedésre. Fölhívjuk figyelmét az 
Iskola utczában lévő, talán mégsem egészen 
ismeretlen Sz.-féle bumsztira illetőleg korcs
mára Méltóztassék figyelemmel kisérni az 
ott dívó életet, ama duhajkodásokat, éktelen 
kiabálásokat, csizmadobogásokat, brekegé
seket. s a leghallatlanabb zenéléseket, me
lyektől nappal nincs nyugalom, éjjel nincs 
álom. Lehetetlen, hogy meg ne essék szive 
ezen tortúrán, melynek a város eme kör
nyékének békés, türelmes lakói szünetlen 
szakadatlan ki tévék * Vagy talán nem 
készülhetne ez ellen orvosság ? Egy tanács
csal szolgálunk a t. elöljáróságnak : VagY 
egésziitessék ki velők bandájukat és szer 
ződtessék őket bizonyos czélból a gabona- 
magazinokba a gabonakereskedők nagy há
lájára és a szegények pénztárának javára, 
vagy konfiskálják tölök e szerszámokat, s 
adjanak kezökbe kavicstöröt. söprőt vagy 
öntözőt, ezekre nemsokára úgyis szükség 
lesz. tekintve a nagymérvű restauratiokat. 
melyeken városunk képe által megyen ; — 
hisszük, hogy ebbeli foglalkozásuknak még 
nagyobb művésziességgel felelnek majd meg. 
Ha pedig egyáltalában nem segíthetni rajta, 
tanácsoljuk egyik-máeik kereskedőnek, ho
zasson antipbonokat. nagy gsefteket csinál 
velük. Ezeknek nagy keletjük lesz, mivel 
minden embernek csak két dobhártyája van, 
ezek pedig nagyon kényesek. Biztosítjuk, 
egyje sem marad raktárán, de sőt még ál
dozatot is hoz szent Aristonnak annyiban-

hogy nevezett korcsmárosnak hálából bőm-, 
bárdont is vészén — a papagájt majd csak 
ő maga szerzi be, — hogy teljes legyen 
nyikorgó bandája. ÉLETUNTA/ .̂

— A Csáktornyái kisdedovoda zár
vizsgálata múlt vasárnap a közönség 
nagy érdeklődére mellett tartatott meg. 
A jelen'evők figyelmét a nagy hőség 
daczára mindvégig lekötötték a kis 
dedek ügyes játéka és én ke Ziegler 
Kálmán kisdedóvó egy sületi elnök 
meleg szavakkal méltatta az óvónő, 
Molnár Mari kisasszony ügyességét és 
érdemeit; az elnök elismerő szavaihoz 
mindenki osztatlanul hozzájárult és 
elismerésének azzal adott kifej* zést, 
hogy az óvónőt megéljenezte. Megem
lítjük, hogy az óvodának ez iién 100 
látogatója volt

— Kinevezés. Bauer József Csák
tornyái polgári iskolai tanár a lőcsei 
áll. főreáliskolához r. tanárnak nevez 
tetett ki

— TŰZ, Antonovics Antal sztraho- 
nineczi lakosnak háza kigyuladván, 
gazdasági épületét, úgy szintén szom
szédjának házát és gazda ági épületeit 
a ttiz elhamvasztotta. A tűznek a házi
asszony gondatlausága volt az okozój », 
aki elfelejtette a kéményen a husfüs- 
tölő lyukat betenni; kenyér sütéskor 
aztán a szalmafedeles ház tüzetfogott. 
A kár mintegy 3000 frt.

— Öngyilkosság. Muraközi József 
szt.-györgyi földmivelő f. hó 4-én az 
erdőben felakasztotta magát

— Belefult Légrádnál a Drávába m. 
hó 30-án Pichler tyukász szolgájával együtt. 
A szerencsétlenek a légrádi állomás mellett 
a szabad Drávában fürödtek s valószínűleg 
a lyukász örvénybe jutott s szolgája, aki 
megmenteni akarta gazdáját, szintén ott

lelte halálát. A vízbe fúltak hulláját egy
másba fogódzva f. hé 2-án megtalálták. A 
szerencsétlenül járt tyakásznál 7992 írt volt.

— A porcinkulai Csáktornyái búcsú, 
amely szokás szerint 3 napig tart, az idén 
nem örvendett oly látogatásnak, mint más
vekben ; mindazonáltal hogy sok vidéki 

tordult itt meg, bizonyítja a 3 napi hudo 
gyasztáe. Leöletett m. hó 31. f. hó 1. é* 
2-án: 36 drb sertés, átlag 50 kilós, 17drb. 
bOrju átlag 32 kilós és 9 drb szarvasmarha. 
átlag 150 kilós.

—  A rácz-kanizsai állami elemi nép
iskolában julius 27 én tartatott meg az évi 
zárvizsga. A várakozásnak megfelelő szép 
sikert bizonnyára csak az általános я ernye 
detlen szorgalom és lankadatlan munkásság 
eredményezhették. Az egyes tantárgyakból 
adott jó feleleteknek értékét emelte azok 
nak szabatossága és magyarossága, nemkü
lönben az egész vizsgának magyar n yel ven 
történt lefolyása. A hazai nyelvnek szeret«te 
és annak elsajátításáért va<ó lelkesülés я 
különösen a szent ügynek lelkiismeretes fel
karolása mindenek felett kitűnt; mely szép 
és nemes fáradozásoknak érdemei a közelis
merésben nyerték el legszebb jutalmukat 
Vajha minél több ily lelkesülő és ön. 
zetlen tagot nyerhetne meg a bazafiui érze- 
zelem a tanügynek, hogy a zsenge, minden 
jóra szépre ée nemesre fogékony szivek as 
elemi tudományok világosságánál a közmű
velődést előmozdítani és édes hazánkat sze 
retni megtanulhassák ! E—j.

— Szerencsétlenseg. Az ottoki drá- 
vai révnél, f. hó 5 én, átszállás alkal
mával Kostyál Ferencz perlaki fő
szolgabíró lovai megb >krosodván, ki
törték a korlátot s a hintóval együtt 
a kiáradt Drávába zuhantak. A lovak 
s a kocsi menthetlenül bentvesztek.

—  Meghívó A perlaki önk. tűzoltó- 
egylet Ottókon Hajdinyák János féD 
vendéglőben ma 1887. évi augusztus 
hó 7-én saját pénzfára javára zárt
körű nyári tánczv galmat rendez. Kez
dete 4 órakor Belépti dij személyen-

(Folytatas a mellékleten)

Nekaj it . pravic orsaga.

Magjarski orsag bil je véé za vre- 
mem prvih kraljev razdeljen na var- 
meg ije. Ősim varmegjijah bile su isto 
tak vuredjeue okolice i okruija. Bili 
su takaj slobodni kraljevski váráéi 
koji su bili od varmegjnah őisto od 
luéen1. Varmegjije iliti íupenije, okolice 
okruíja saéinjavali su svaki jedno 
zakonodavstvo (törvényhatóság), t j. 
imeli su juh vu svojoj okolici, var- 
megjiji i t .  d. naredbe vun dati, i 
ovim naredbam moral se je svaki po- 
koravati, sudjmje dolnjega í srednjega 
stupnja как takaj i upravu i!i rodje- 
nje obavljali su izebrani őinovniki, na 
oreaőko spraviáóe po?iljali sj zastup- 
nike, a na svojih sednicah odgovarjali 
su i na огласка p’tanja. Ovo pravo 
je vu najnoveáe vreme premenjeno, 
ali vu politiékim pogledu je orsag i 
vezdi na zakonodavstva razdeleni.

Broj zakonodavstvah se je s vre- 
menőm podjednom premenjal. Nekoje 
varmegjije ili iupanije su ili éisto 
prestale biti, ili pák su samo izgubile 
samostalnost i priklopile su se к dru 
goj varmegjiji ; nasuprot nekoje oböine 
su se na vekén zuamenitost podigle, 
dobile su ime sloboduoga kraljevskoga 
varaáa i juáa zakonodavstva, i tak su 
se municipiumi pomnoZali. Zakono
davstva tak su se leta 1876. znatno 
premenila. Onda se je mime siedete 
pripetilo.

a.)47 menjáih slobodnih kralj. va- 
raSov izgubilo je zakonodavnu samo
stalnost, i ovi váráéi priraéunani su к 
onim varmegjijam vu kojih leiiju. 
Vezda je vu Magjarskim orsagu 26 
varaáov, koji imaju zakonodavstvo, na- 
ime Arad, Baja, Budapest, Debrecen 
Gjura (GyőrJ.Hódmezővásárhely Kassa

Kecskemét Kolozsvár, Komárom Ma
rosvásárhely, Nagyvárad (Veliki Va- 
radin) Pancsova, Peőuh, Poíon, Sei 
т е с  i Bélabánya Sopron, Szabadka 
Szatmár Németi, Segedin, Székesfehér
vár, Т е т е  vár, Újvidék (Növi Sad) 
Versec Zombor, Fiuma.

b ) Imena okolica, okruije su őisto 
prestala, i sveobee je postalo ime 
varmegjija. Vu Magjarskim orsagu su 
vezda 63 varmegjije. Krassó varaié 
gjija i Szörény varm. leta 1880 sje 
dinile su se, Abauj varmegjja i Torna 
varmegjija takaj.

.e) Po ovih je Magjarski orsag po* 
liticki razdeljen na 89 zakonodavstvah, 
kője su delom varmegjinske, delom 
varaáke.

Erdély bil je negda óisto odluéeni 
od Magjarskoga orsaga, im 1 je evő- 
jega posebnoga vojvodu. S vremenom 
se je vjSeput skopoal s Magjarskim 
orsagom, ali se je i vileput nazid od- 
luóil od njega. Od leta 1868. spada 
Erdély éisto к Magjarskomu orsagu 
i varmegjije su mu óisto tak vured- 
jene, как i magjarske.

Urnarjanje male dece vu Chini.
Gde katoliőanska vera ali óloveóan- 

ski »»avuk n jí  ráz irjen, tarn je temna 
nőé, tam menjka őloveóanska ljubav 
i vladaju odurne navade proti Bogu 
i ljudem. I ovo se gödi vu o rsagu 
Chini, koji nisu kr*őeniki; onde jesu 
öve strähne navade odurnoeti dece 
urnarjanje.

Onde jesu v^ako leto od odurnib, 
nemilosrdnib rodiieljov vu vodah po- 
toplena ili po sumab vanbiéena deca.

Ja ótejem jednu nem*ku knigu öve 
povesti dugovanja, ovog vzemem si 
truda. da iz nemákoga na borvatski 
jezik preneeem, da narod Medjimurja 
razumevati more.

ízdatni putniki putuvali jesu ne da- 
leko od varaia Kanton preko jednoga 
smradnoga pol ja, i na ovom polju 
vidiju z daleka jednu korpu (koáaru), 
koj* se je gibala, nut dojdu bli2e korpe 
i ta korpa bila je s platnom pokrita 
i zeáita, vzemeju noí i tu platnu pre- 
reÉeju i najdu na pol zmráleno 
i mrtvo dete Как ovo dete vu 
rukah imaju derbtajuée, kője njim vu 
rukab umira, nato i zaéuju nemilo 
javkanje vu jednem grmu, idu tam 
i najdu opet jedno na pol zmrilenu 
dete, kője se je véé smrtjum borilo, 
kajti je imalo ruke i noge skut> potrte, 
dobro pazivái, za par minutab joé|7 
takvih vmirajuőih najdu. ízdatel öve 
povesti knige pise, da su je Inim t ednu 
250 dece vun hiéenih, zmrilenih, 
s n t i  prebodjenih. mrtvib naáli

Zato onde jesu katolióki misioneri 
i opatice iz Europanskih orsagov, koji 
iz miloserdja po jutrah van idu iskat 
odhiéene dece, da decu gorpobereju, 
kője mrtve najdu, oöistiju vu misions- 
kih bii ih, a iive okerstiju i vu kloétrib 
gorodhraniju Jeden m i s i о n e r 
svedoéi, ako viöe misionerov i opaticab 
bi onde bilo, mogu na dán preko 100 
dece najti. Jesu i onde viáe fele 
mieione i verab, как najme iz Englezke 
zemlje, ali kaj basni, da se oni malo 
briniju za siromaánu uedutnu decu 
mab >medansku i jesu daleko nazad 
od katoliókih misionerov.

Katolióki misioneri i opatice neiáőeju 
samo van bitéenu decu, nego se veö 
pogadjaju i za malu cenu kupuju od 

I mabomedaoskib stareéov roditeljov no-

vorodjeno dete, kője ‘je véé odre- 
djeno i odeudjeuo prvo neg se rodilo, 
da se ima vmoriti i krajbititi.

I Francuzki misioneri katolióki isto
1 iz Belgie misioneri imaju veliku 
ekrb, brigu i pazku, da vsa к о leto 
jezerah neduSne decc od smrti oslo 
bodiju, okrstiju i vu katolióki veri 
gorodhraniju.

Zato je odredilo druátvo sv. Otec 
Papa Pius IV pod imenom:

druitvo veéne Dece,
da pristupiju naái narodi na pomoé 

s dobrovolnimi dari misionerom i 
opaticem vu Chini za povekáanje éko- 
lah i za olekdanje odhranjivati mabo- 
meda sku decu.

Так da roditelji svoju decu daju 
zapisati va ovo druitvo, deca se pri- 
meju vu ovo druitvo od onoga dneva, 
gda sv. krst p imiju i dók 12 let 
etara minula nisu, na mesec se plaéa
2 kr. dakle na jedno leto 24 kr; 
odrasli ljudi poleg dobrovoljne т о  
guenosti daro\e daju.

Zato ovo^druítvo se preporuéa, v. 
é. g. kateketom, g. skolnikom, g. Skol 
skim odbornikom, i ostalim dobroöini- 
nitelom; koji se briniti hoéeju za ovo 
druttvo bili katboliki ili izraeliti i . d. 
bude njim jezero put Bog platil.

Joief Kerman.
vu Strigori

íVlenica ( veksl).
Menica je osobite vrsti zaduinica, 

koja ima po zakonu takovu moé, da 
po njoj zapisanu svotu moéi putem 
najoétreSib zakonskib pravijib i to vu 
puno krajáe vreme nego jednostavnmo
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*. .. e . ,  , , , . '  zivijenja pruskoga cesara. Mogu e, da hrpa ljudlh vuigala Je ápitale, vu kojih I Cattaro je brod, na kojcm se more 600
D.,ca 1 ni я«мг a л pei!ez’ 0 vor* P“® “jegova osobite pozornosti viedua su kolera&i le/ali ter prepreéila, da se ljudih prez st:ske vozití; ima sve mo-

ci, trgovci davaju med sobom Cisto si- kuhnja к torna pripomaíe. Vezda, kada beteiuiki íz ognja oelobodiju. guőe udobnosti a i kupelj.
gurno sva ója u ю u za menice tak, se stari Vilmoá na austrijanskoj zemlji Posredovanjem orainikov opalo je Do vezda opisano je 120 putnikov
как pefleze, ar su sigurni, da nahadja, imaino viáe prilike spoznati nekoliko tib nemilosrdnjakov ranjeni a upis&ti se je moéi joá do 20-ga au
то njih zaduiene peneze na zapisam naéin njegovoga 2ivljenja. vn ruke suda. gusta. Vozna karta, razumevajuő kofitu
dán za sigurno aob ju vrlsfih ап (ka- Svaki dán predstave se starcu tri Doista lepa példa ljubavi, éleveéanske! i sva potrebna. коНа: I. razr. 450 frt
pitaliáti) takaj rajái posudjuju peneze jestbene karte puné s imení najfineéih Taf A i ^ i n a  как „halira И. г. 3 60 frt. III. г. 260 ftt. Prijavlja
Da menicu как na druge zadain.ee, ar hranah. Izmed ovih zbere si on, koja ö lat aiv|fcln® kak uD®J'ca* | se VU: Budimpeátu.
znaju, da svoje peneze prez velike prav- mu je najpovoljne*a, ter ju oznamenuje Samar vu. H(>mokozentgjörgyu zeetal Plesna zabava.
de nazad dobija. Duinika, koj menicu znamenjem kriia, kaj tuliko znaéi, da ?e 7  tatom divjadme Priiotfko ognjogasno drnitvo bude
na izreéem dan neizplati, odsudjuje me- na ovoj popisaue brane denes viivati hoée, (rtuWicom> la t taj opaiivfti Samara denes 7 ga о m. vu Ottoku letnu plesnu
nidui sud putem najsigurneiih, najoátre- Toga nigdar nepoveda nikomu, zakaj vu hipn zdigne paika, da ja na Sumara, . zabavu obdr2alo. Plaőa 8e za za8tup
Sib meménih zakonih. Р Л  bas hitrina si je baő ova kartu zebrái, a zakaj ne ®prutI;  . , аг “ i® Ы len’ ,zg,ra’ 50 krov. Poéetek je ob 4 vari odveCer.
koja se dug utirava, potrebuom vcinila ■ drugu. bl Pu®liu 1 obedw vu bipu spruíe jeden ZflOrelO 2it0-
je pazljivost, da svaki élovek nemere Od izebraaih hrauah se mu onda ved J.’. m l l V u  Kis-Harta vuígali sn se kriíi
íme evője na menicu podpisati. Koji porcijah pripravi, kője ее eve strogo ? !  ??* \ ?  1 J nekoliko j ytni „ a po,ju jednoga tamoánjega gasde
bi se s nepromiSljenosti ili lebkoumno previzitiraju, tak, da on najjakáu juhu potiam. a s ovim zgorelo je íito od jedenajst
sti vu pogibelj hitati mogli, ili kője bi j ыургЬкеве meso dobi. NajéudnoviteAe Strela i viher. gazdov do pepela. ar zbok velikogi
utiravanje menice vu njíhovom zvauju pri 8Vem je t0t da moraju cesara sta- Vu Szegligetu (Abauj-Torna varm.) veira nije bilo moéi dosta braniti.
(sluibi) preéilo i na skodu biti moglo i0ga nudjti i eiliti, da se v2iva tib bil je 28*ga juliuá* strahoviti vihtr. Pripoveda se, da je to iito vu2gal
nemreju se na menicah obvefuvati na hranah, drugaé se jib morti doteknul Strela vudrila je vigeput а па polja áogor nekakve Himplmanovke, kojemu
nikakove «vote. Так sú n. p. nepuuo* nebj j pogodila je i usmrtila jedno malo dete se je pamet pomeáala,
letni, redovniki, soldati a na zaduje de- Morti ga bag ta umerenost tak dugó nalazeöe se polek svoje matere. I mater Ognji.
vojke i kője n i s u zabiljnteue как zdravoga drü I je dosegla tak, da i óva pogibelj no boluje. Vu Kaniii, je takajáe zgorelo iito
1гк° тс4, iikA:sA4 AWAÍA i to tristo kriíov iz uepazlivosti.

Коши zakón nedopuiCa menice pod- | NeSreém izlet. Ubojica svoje iene Va gUro| Qradjiki zg0relo je skla-
pisati, njegove menice nije moöi p ed Velika nesreéa pripetila se je na СЫ lvan etakar ubil je 24-ga júliusa dry ggp Brabecaj komu j e takaj»e
menteni sud zatuüti dragaő, как jedno brodu Misters zvauom raestu, koj je iz svoju noseöu tuvaruáicu. tom ntnesen kvar od kakvih sto pet-
stavnu zaditen cn. Ako na menici zapi Nevjorka na jeden otok vnogo familijah Nesrecna kugla pogodila ju je vu deeet jezer forintov I ovo se je pripetWo
sanu svotu na odluCeni dan do 12 vure, nft zabavu v0zib Prsa* ^ ala 8U taki vlovili i к nyiregy- jz nepazljivoeti.
t  J. do poldana neizplatí duioik, te ga Druitvo ovo iduöe prama domu, tak hazkomu sudu predali. Nesreöni turista (putnik )
verovatelj как posednik rnenice opome- ee je rezdeldo, da su mnikarci na brod £j0 s v o j botel je zatajiti, nu öosp. Ribter nadzornik zavoda slepcov
ne erez notarijuöa a vu varmegji|i érez üristina zvani poseli а йепе i deca na ma|0 bude mu hasnilo tájén je, ar je vu Drezdi, hotel se je popeti na goru
sudea za zadnjikiat pismeno. Za kratko vékái 1 jakéi Mieteti. Putem sve je veö poznati zloóinec, koj je v Mnnkaéu Hockstein sa malom druibom. Na pnto
vreme prijavi eudbenomu stolu, izkazav-i bi,° veselo, staro i mlado nasladjivalo ve5 tri leta sedel vu re«tu. vanju ovom odstranil se je malo od
pieraenu opomenu, da du£nik neée izpla- 8e Iе .vu ndobnostih lepe veéere, tor se svojega dru*tva tak, da ga véé nije bilo
titi svoj dug, tér prosi suda, da duínika zabavljalo vu natecanju svojih dveh rafljeno Овхв- то 1̂ uftj tj Ovih dnevov naiü su mu
на brzu izplatu pr«tisne. brodov. Antun Brunner rukotvorec vu Aradu mrtvo telo vu okolici Niderrathena.

Sudbeni stol izrekne kratki rok (ter- Ali kapitanu Mistera, gosponu Hin- Iе osemletnu svoju kéerku Autoníju Brzéas se je tu z peCine dol posmeknul
min), ako pak i na ovaj neizplati duga, richu uije se vidlo, da Cristiaa isto tak vu Kürtié vu dadiliáée. Dobivii glas, j usmrtil.
onda odredi fantovanje duinikovoga imet brzo ide, как Mister, zato odredil je ^a rau je dete zbeteíalo, pisai je, naj Oflenj.
ka. Zato svaki dobro naj premisli predi najviSja jidra odapeti, da pretfée i os ,na 8e d°m* po l̂e. y u Strahonineu se je 3-ga o. m.
neg» menicu pod pi de. ostavi Cristinu. Za kratki éi8 ostal je Ali buduő deteta dugó nije bilo, od- Antonoviéa hi£a vu2ga)a i njegova i

Oi»oga, koj menicu izkrivi ili vec iz- Cristina daleko odzadi na veliko veselje putil se je sam vu Kürtié, gde dete susedova hiía, átala i parma zgorela.
kiivljenu hasuuje, sud smati a tak, как M^sterovih putnikov. uije naiel, neg je dobil glas, da je dete Kvar je do 3000 frri. Nekaj je osigu-
tata ter ga kaitiguje refitom, koj se Ali najedenpot izn°nada nadojde nagli predano bilo Kováé 2n£i, da ga vu гапо Ьц0
more pretegnuti na 8 let. Isto tak pos veter, koj se je tak vu Mistera vuprl Arad odnese к roditeljem joá prije dva Tolvajstva.
tupa zakón i 8 onim, koj bi svotu (broj) da ga je vu hip prehitil. Strahota je tjedua. Herman Eva je od Jelenics Bare iz
napisanoga duga ili pak ime podpisate bila sludati javkan je i krik predi tak Tuini otec vezda putem suda időé Ivanovec dve guske vkrala. Tolvaja su
Ijevo izkrivil (falsificiral.) veseloga druítva, Ali pomo î veliko nije svoje ljubimée. sudu prek dali. > Luttmac Treza iz

bilo гаге»; prek dvadeset i fiest ljudih Putovanie na iztok ^ olfeanßa (Stajerska) 26-ga pr.
п а 1 / а а »п  9  ne je ta vtopilo. n meseca ie vu éakoveöki cirkvi i7 oltara

K t j l © ш т щ m !  к . , . , ,  J S r Ä r a Ä ' i L S  f t i s r ' 1* ' “
Stol cesara Vilmosa. Yu Kataniji iSautagiji, pokrajini juftne na brodu Csttaro zvanom vu Kairo, i -------------------- _£-----:— -

Celi evet se dudi zdravju i dngomu Talijanske pojavila sc je kolera. Jedna Jeruzalem, K.tnstantiuapol i Athenu. __________(Dalje na prilogu.)_________

м а м а  « j  ж Kak je éitmarov sin postal kraljem soldat, ona pak se bude starala, как zato pozval sve dühe, i reée njim: „Ja
J u A t t A V I k  Naritvska nar pripovedka Po ée.kom po. i. v. 8 kem Predi doj de do teh Btvarih. oöem, da sam od vas zevsema mireu tia

.—-  - - ■ r, -  - - -  ^ Beiala je i gledala, jeli nebi gde do emrti. Iloéete i vi, da imate mira
Pesme o d r ic a n ja .  ftje Üdova zgledala, ali Éidov je jói spal. od mene? Kak bi vas osloboditi mogel?‘

(Ida je véé blizo bil, pazil je, da ga Da 8e ° n 8ta1» odmab je imala sajtrek Qni mu odgovoriju vi nam pomorete,
PrevodihA. Pataki. niá<5e пеЫ zgleda, predií neg0 ы videl gotov, iáéi joj dobro vu tek 1 bila ie ako vzemete ovu staru kluéenicu, i

(D ^) princezu. V uoői je gledal,gde bi se mo- a tódova íe to veó jako veselilo. poterete ju na prah, pak ju na veter
T - ;  nwiI : tn , nin gél na otoku skriti blizo palaöe, a da Takodjer spomenula ga, da za obed pustite m  razsiplete, persten pak vusto-

кяйет U Í 2  moin za ^  DeZeZDa Naáel Íe 8kr° VÜ° ^ ,Ша "Ша‘ t  J# ? i " Ы. 'V * /  PÍCÍ (mUÍar0) Í8t° Uk 1 РГаЬDa nj.m kaiem mise. moju, ? Jdnem brodaJje poslal de.es vma napiti, premislil s. je Éidov: na veter rezsiplete. Kada je to vuéinil,
Joáee ovu i to zadnju, ^ JQn je gyojim ft0,datJ0in cam Ve bude ijom veselje i vugodneáe, more dotte 8U dui. na hiiu, ter su mu se
Mo*d& razmeli me budu. ogtalJ’ biti véé uebu tak tuguvala. zahvalile govoreéi: Mi smo vám pomo-
Skrovno evetek mali cvete, * Pri obedu bila je ona jako vese^ i g!e do 4ivotnoga bogatst?a, a vi nam
Skrovno ptiéica si poje, V jutro je neprestano gledal, da bi neprestance je как kaj zmislila, Сети yekoveéne radosti.
üprav tako i meg srea nju mogel gde zgledati. I srefa mu je 8e 4Ídov 8mejal a vifteput mu je i na- p 0 o v m  je njjb nestalo. Tam pak
Г odricanje prava telja! posluÉib, zgledal ju je na obloku, ali р^а> de m0 8 tem bojje vu tek jde< je bija prevejika hvala i strelalo se je

jako tu2nu. Ona je plakala; zakaj, to K ad se je dobro uapil, postane pospan, den j цоб iz velikih moíarov.
Odricanje je blatenstvo, si more svaki misliti, как j« njoj moralo te ^  iegne, da si poéine i zaspi. _ ... .. ... .

í Kakvo zemlji nije dano, b.ti, как zvan staroga mrskoga iidova Kad je dobro 8 p a jt da eua se vrtil okoli gostih 1 mu-
Ali evet taj nerazumi nikoga poznatoga tam neje imala. latina, od obi0ka znamenje svojemu mu£u, da Sarov, jeaei1 !* me nJ* vu ra ®8 1
Kak velka je raoé mil«»sti. £idov njoj je delal vsakojaéke veselje, br|e dojde, i kad je do^el, тебе mu, zaKleda i zgrsbi mene mes о n 1-
Puetite me, pustite me, ali njoj nikaj ne bilo drago, niti uju da veő éversto spi. Oo ju je zapital, Ía (ku8‘®)» zftb|Je me muíar i spus i
Zúdít dalko poput ptice. je kaj batrivelo, niti njoj se kaj dopalo ímali kakov oáter no£, ili kaj spodobua? me> 1 eem d0 8em 00 e e *
Ovdi, ovdi v samostánu, i bila bi tam skorom od 2alosti vumrla. i Qna юи douese stari bandjar, i on je (Konec.) it^ d u a m
Odricanje mi j* blaienstvo! lliikec joj je iz gerina vsakojaékimi prerezal zlatni pántiek, ter je vzel pr-

I znamenji daval naznanje, da je tu, i stan \ kluéenicu, i dobro je к sebi epra- orgular.
I I kad budem ja prostrti, sam ujoj se pokaiuval, da bi gá vidla. vj| ^jdov je joá navek spal. Malo zatom --------------
1 Tam na tuiuoj cmoj ráki, Ma jedenkrat ga ona zgledue, i do- obrne prstana i odpre kluéenicu. Odmah
I Gde se v sreu bol neradja, bro ga je pregledala, da jeli se njoj p0stala pred Miákecom éetiri duha, kojim Mara venec povijala.
] Nit se éuje s vustah tniba, nevidi samo od velike Salosti. Ali se zapoveda, da spavajuCega 2idova, predi
] Razprostrti, nem i mrtvi. je  osvedocila, da je on zaistinu. Odmah Iieg0 se prebudi, odneseju dalko vu puste Spevala mi Mara, da je gora őula,
I Tam na tuiuoj cmoj ráki, mu je rukoin pokazala, da se skrije, da gorej 0dkud se véé nigdar uepovrne vu p a je g0ra őula, dva bregi zeleni,I T q mi pesmu fi zapojte ga Sto nezpazi, mislila je как bi zjim evoju domovinu, a palaőu skupa 2jima D va bregi zeleni, dva pak ne zeleni,
I  Prvo neg’ me «prevodite 1 govorila. On ju je uajprije zapital; ncz- dvema i soldatom, da bi opet donesli Med njimi je tekla pelinkova voda

nali ona, gde iidov ima on prstau i na ono j8t0 mesto, gde je predi bila. Qde mi Mara prala svoje bele ruke;
M tar nkn zreti nemie, kluéenicu? Ona mu réce, da nekakov Medtem doklam su duhi palaén nosili, Nju je zvala та*;ка s pisanoga gajka:
Ni! ml arrekuenut more Pr8ten i kluéenicu nosi na Smjaku na sedeli su za stolu M i S’k e c, njegova Hódi dirao, Mara, ako si oprala,

i C *• im >црт niu ia zlatnem pantleku, da na obodvoje jako 2eoa j 80ldal, ter su jeli i pili staro Nisam, moja majka, stopram sem priéela.
I  ^ t v o ^ a  Pazi’ 1 rad ne6uje’ da Ra Öt0 pit8’ za* vino* Ma^  éerka moja ’ kaj pak si delala?I kroz usta z*t • kaj t0 tak pazlivo öuva? Sve je zvráeno bilo как je Miikec

T» neamica U molitva! Miäkec joj г еде, da bi samo как mogla naloiil i zapovedal. Vu zoiji apazi kralj p0 gori äet.la, modro evetje brala,
rnP ® Г  h“ ,e tnialika • „ j nieea dobiti ovaj éuvani praton i «ovu, lepu palaiu pred avojim gradom. Modro CTetje brala, vence povijala.To mi nek bude tuialjka ; od njega aoDiu о J £  м т  Tu je bj,0 8yakojaékoga veseija Tjäe dni,

.Ljubim tebe Matt Deva! kluCenicu. O i g ’ t arih a|,' yu giadu au iz nova kai kakve obdrta Vence povijala, junakom davala:
(* « « )  k»k ,b‘ .tm0gi l B JT Damet da ttdov rad v.ne igre i z.bave; kralj je £>zv.l vnogo Koji lepäi bili, leple au dobili,

. 8popéval: njoj Jrl' ko 1 Яц 1 (,R Mi»kecu, goatih hvalil je avojega signrnoga zeta, Koji goräi bili, gorie au dobili.
M Kalocsay Alán. P‘>e dob™*ai «drtava, a branu mu vu kojem ae je vezda do kraja oavedocil, ------- ------ -------
I ___ _ - а *  « - ч - 1
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