
„Ah, hol vagy, magyarok 
Tündök ö oeillaga 
Ki voltál valaha 
orüiágunk iatápja?“

Több, mint nyolczszáz esztendeje 
annak, hogy Szent István, e nagy ki
rály, ki hazánk alapítójának oly méltán 
neveztetik, siijába szállott És emléke 
annyi időktől fogva meg nem fogyat
kozhatott. hanem él az mindnyájunk 
szivében, kik magyaroknak tartjuk 
magunkat

Mi magyarok, első koronás királyunk 
tzen országos ünnepét augusztus hó 
10-én üljük meg. A római egyház 
ugyanis az általa szentek sorába ik
tatott 1 itvallók és vértanuk ünnepét 
rendesen azok halála napján szokta 
tartani Szent István király uuyan a 
történetek bizonysága szerint augusz
tus 15 én halt meg, de mivel e napra 
Nagy Boldog Asszonynak ünnepe esik, 
S z e n t  I s t v á n  király fényes 
ünnepe néhány nappal későbbre tété 
tett át.

E dicső nap egyházi, s nemzeti ün 
nép, a katholikus egyház hívei a pro
testánsokkal együtt tart ák meg.

Fölösleges dolog volna most el
beszélni t o l v a s ó i n k  előtt, 
ki volt 8zent István király, s mit kö

szönhet kedves hazánk e legelső ki
rályának

Uralkodása kezdetén tudtára adta a 
világnak hogy: a magyar állam léte- 
zk, hatalmas és müveit akar lenni

Bölcs alkotásai kilenczszáz évesek 
idestova, de élnek ma i s !

A magyar állam létezik, s hatalma 
bár f annyi balszerencse s oly sok 
viszály után“ csorbát szenvedett, de 
műveltsége a többi czivilizált nemze
tekkel versenyt halad, s igy nincs mi 
töl tartani; a szellem fegyvere ki fogja 
élesíteni a hatalom csorbáit я a ma
gyar állam létezni fog.

Az az alap, a melyre Szent István 
a magyar államot fektette, meg nem 
rendíthető, azok a sarkkövek, a me
lyeken nemzeti létünk nyugszik, em 
beri hatalom által addig, a mig alat 
tűk a talajt magunk nem ássuk, ki 
nem mozdíthatók!

§ eü a n ze

Előkészületek
Csáktornya városa e pillanatban úgy 

néz ki, tapint egy ház sátoros ünnep 
e’ötti nap, amidőn a gondos háziasz- 
szony mindent rendbe igyekszik hozni 
a szobában, a ház körül s a t. hogy 
ha az ünnep beköszönt, minden csi
nos és minden rendben legyen.

A városban minden ház külsejét 
újra meszelik, festik, csinosítják; a 
gabonatéren átvonuló nyitott csatornát 
beboltozzák, a házak előtt csinos járda 
emelkedik; a város bírája a napokban 
Budapesten járt és egy csinos, 4 lám
pával ellátott kandelábert vett, amely

a főtéren levő kútra fog helyeztetni, 
díszére a városnak.

A »Hattyút vendéglősének a gróf 
ur megengedte, hogy a várba vezető 
ut mellett (a Zrinyi téren) levő ár- 
~y.e~jielyet 14 napra vendéglői kerti 
helyiséggé alakítsa át.

A város terei, utczái és házai csi
nos Uj táblákkal láttatnak el, rajtuk az 
uj nevekkel és házszámokkal.

Szóval; még egy-két hét és Csák
tornya a Dunán innen,egyike lesz a leg- 
csinosabb és legrendezettebb városok 
nak hazánkban Nem kevesebb, mint 
50 évet halad előre Csáktornya egy 
hónap alatt. Amié’ t éveken át vitat
koztak a tanácsteremben a város csi
nosítását szivükön viselő város-atyák, 
azt egy mondat véghez tudta vinni, az, 
hogy * * „Jön a Király !“

Benkő alezredes, az udvari testőrség 
tisztje f  hó 14-én Csáktornyán volt, 
ahol megtekintette az udvari lovak szá
mára kijelölt istálókat —  Brankó ud
vari szállásmester f hó 16 án Csák
tornyára érkezett, ahol az udvar el
szállásolásáról végleg intézkedett. Gá
bor Lámbert udvari furir szintén ide
érkezőt s az ünnepélyességek elmúl
táig Csáktornyán marad Ó fogja fő
nöke. Brankó udvari szállásmester terve 
szerint az udvar számára a szobákat 
berffldpUfltm — F. hó 16-án egy 
udvari gépész kijelelte az udvari sza
kácsok számára felállítandó két taka- 
réktüzhely helyét, amelyeket az udvari 
gépész méretei alapján a most Nyitrán 
ugyanily czélból tartózkodó s a napok
ban ide érkezendő udvari iparosok 
fognak felállítani. A két takaréktüz-

helynél 16 —16 szakács lesz elfog
lalva.

•

ő  Felsége újabb megállapodás sze
rint szept 8 án nem fél 12 órakor 

I délben, h a n e m  9 ó r a k o r  r e g  
g e l f o g  C s á k t o r n y á r a  ér- 
kezni: elutazni pedig 11 én nem dél
után 3 órakor, hanem délután 6 óra 
kor fog. Ezen újabb megállapodásra az 
udvarmesteri hivatalt az bírta, hogy a 
megérkezés és elutazás napja ünnep
napra esik, a midőn ugyanis ö  Fel
sége kivétel nélkül misét szokott hall
gatni- A mise az újvári közs. kápol
nában fog megtartatni.

*

Gróf Festetics Jenő ur, akinek ven
dége lesz 0  Felsége, szintén nagy ké
születeket tesz. Kastélyában lényeges 
átalakítások történnek.

A nemes gróf Csáktornya városi 
nak is nagy mérvben segítségére van. 
amennyiben a zászlótartó árboczokhoz 
nemcsak 80drb. fát ajándékozott, ha
nem az ünnepélyt rendező bizottság 
kérésére a fákat be is szállíttatja. A 
házak feldíszítésére szolgáló több mint 
40 szekérre menő fenyőgalyakat szin
tén ő Méltósága engedélyezte a vá
rosnak. Általában a gróf ur szívessé
gével nagyon megkönnyíti a városra 
háramlott kedves terhet.

— Ö Felsége születésnapját Csák
tornyán f. hó 18-án megünnepelték. A 
közintézeteken s hivatalokon nemzeti 
zászlók lobogtak, a templomban pedig

TARCZA.
Akik sohasem házasodnak.

— Prdiai táréin. —

Szokás szerint együtt ültünk mind.
Az egyik vacsoráit, a másik tápot olva

sott, ketten-hárman beszélgetlek, ketten 
pikéteztek, egy kibicelt, egy szótlanul szi
varozott ; akadt olyan is, aki Lizinek ud. 
yarolt, de még olyan is, aki az ételhordót 
is, meg a ssakácsnét is, meg a gazdát is 
saidta.

Voltak köztünk fiatalok, félmult fiatalok, 
mait fiatalok, sőt egy rég múlt fiatal is.

*No bácsi, olvassa el ezt, ez önnek szél“ 
— monda, aki lapot olvasott, a szótlanul 
szivarzó régmúlt fiatalnak.

Hát az mi?
—-„Tárcám, melyben elmondta egy aggle- 
gény, bőgj 6 mórt nem házasodik meg 
soha

— Hát mért ?
•Azért* ,mfrt egy jeánf vagy asszony, a 

kit teljes szivéből szeretni nem tadott, meg 
ölte magát miatta . . . .•

— Jól van jól 1
„Hát nem olvassa?0
— Nem én.
»8 miért nem ? szépen van ám megír

va . . .  .«
Mert к» még oly szépen van is megírva, 

még is ágy nagy hibája van : hogy nem 
igaz.

„Hissen,ha csak azt akarná olvasni, a 
mi igaz, a ml megtörtént, akkor ugyan ke
vés jutna a foga ala.*

— Nem olyat akarok én, ami megtör
tént, czgk, olyat, ami megtörténhetett, nem 
olyat, a mi igaz, csak olyat a mi való- 
Brintt. -r b( v. i

Etössör : a nők nem ölik» meg magukat 
olyan könnyen miattunk- mert nem bolon
dok ; másodszor: ka épep megölik, akár 
sttrettükpuaká* .nem stereMük őket, hát 
csapán azért a |is öngyilkosságért mi sem 
hasalunk egéez világélétünkben, s mara

dunk nőtlenek, mert hát mi sem vagyunk 
bolondok. — Az aioé csak minden száz 
esztendőben, de mégis többször virágzik, az 
emberi szív is mindig újra hajt.

— Örök szerelemről csak a poéták tud
nak — beszélni, de az életben olyan nincs ! 
— Szépen hangzik az, ha egy agglegény 
ilyen regényes históriát tud mondani agg- 
legénysége okául, de én erre csak azt 
mondom, hogy olyan nincs ! Hazugság az 
egész ! Sokkal prózaiabb sokkal reálisabb 
oka van annak, ha valaki nőtlen marad !

Hiszen vannak köztelek is már, a kik 
maholnap íelöklelik kopasz fejeikkel a 
négy X-et. nos hát tegyék sziveikre kezei
ket s mondják meg őszintén, hogy mért nem 
nősültek meg eddig?

Megmondhatom én is i Az egyik azért, 
mert beteges volt; a másik azért, mert a 
vasorru bábának sem kellett; a harmadik 
azért, mert nem tudott kapni annyi eseret, 
a hányat keresett; a negyedik azért, mert 
nem volt kurázsija, s azt leste, hogy majd 
öt kéri meg valamelyik, az ötödik meg 
azért, mert ott felejtette magát valami szép 
asszony karjaiban..............

De azért egy sem „elvből« agglegény, ha
nem csupán „véletlenül« mindannyi, s 
mindegyik reménykedik, hogy még talál 
magához valót; mert akár milyen kevés 
legyen is a boldog házasság, s akár milyen 
sok hiánya van ennek a kevésnek is. hát 
podegrás korára mégis minden szegény em
ber vágyik az otthon felé, mint hajós a 
kikötő felé 11 Csak dúsgazdagoknak való az 
örök fiatalság, p kik pénzért mindent meg
vehetnek, még: az otthont is!!

»E szerint egyszer még a bácsi menyeg
zőjén is tánczolunk ?«

— Azon ugyan nem kopik a csizmátok 
talpa öcsém!

»Nono! Utóbb a bácsi elvből aggle
gény ?*

— Nem a ! Én is csak véletlenből.
• De micsoda véletlenből?“
— Abból a véletlenből, hogy van 

eszem . . . .
• Hát a k i k  megnősülnek : azoknak 

nincs ?M
— Bizony — bizony mondom néktek, 

bogy nemo ealtat sobrius; de akik már

a negyvenen túl cselekszik, azok épen kötni 
valók . . . .

• Hát aztán a bácsi mért nem nősült meg 
a negyvenen innen ?■

— Egy kicsit nagyon kiváncsi vagy ugyan 
öcsém, de azért, ha már benne vagyunk, 
hát elmondom azt is . . .  . Véletlen volt j 
biz az csak . . . .

Az első ideálomat azért nem vettem el, 
mert az iskolás diákok házassága akkor 
még nem volt divatban;

a másodikat azért, mert a szöktetés már 
kiment a divatból, szép szerével pedig nem 
adták hozzám ;

a harmadikat azért, mert nem volt ba* 
rátja az erénynek ;

a negyediket azért, mert a házassághoz 
kettő kell, ö pedig nem compareált;

az ötödiket azért, mert csak az ajándék 
csikónak nem nézik a fogát;

a hatodikat azért, mert véletlenül meg
láttam a keresztlevelét;

a hetediket azért, mert a házasság nem 
részvénytársaság ;

a n volczadikat azért, mert kissé sok volt 
a múltja;

a kilenczediket azért, mert egyszer pon
gyolában láftam ;

a tizediket azért, mert nagyon szeretett 
tánczolni a jogász gyerekekkel;

a tizenegyediket azért; mert kevés volt 
a vágott dohánya;

a tizenkettediket azért, mert nagy famí
liából származott;

a tizenharmadikát azért, mert eqy szép 
toilettért még lelki üdvösségét is oda adta 
volna ;

a tizennegyediket azért, mert olyan anyja 
volt, kit anyósul épen nem óhajtottam;

a tizenötödiket azért, mert azt sem tudta : 
mily fán terem a reszelt tészta leves;

a tizenhatodikat és még néhányat azért, 
mert már férjnél voltak ;

és végül az utolsót azért, mert már akkor 
elmúltam negyven esztendős.

„De hisz az nem akadályt«
— Némely embernek nem, a szerelmes 

embernek sohasem, s nekem sem lett volna

Igen ám de akadt egy jó barátom a ki 
felnyitotta a szememet , . . .

„Kicsoda ?«
— Az nem tartozik a dologra, elég az 

hozzá,hogy nekünk is volt egyszer egy olyan 
bácsink, mint a milyen én vagyok nektek . 
. . . .  Nos hát mikor elbúcsúztam az asz- 
taltársaeágomtól, hogy soha többé vissza 
ne térjek, megfogta a bácsi a karomat s 
azt kérdé :

»Hány éves vagy öcsém ?u
Negyvennégy.

»S a jövendőbelid ?*
— Tizenhat.
*S a mikor ő harminczkettö lesz, te 

hány leszesz akkor P«
— Hatvan.
»Ghrátulálok.“
— Köszönöm bátyám ! köszönöm i
„Igen, de nem a szerencsédhez gratulá

lok, hanem ahhoz, hogy igazságot szolgál
tatsz a világnak . .

— Miféle igasságot ?
„Ne tettesd magadat te kópé te, hát re- 

vanchot.«
— Miféle revanchot?
»Nem akarod érteni? no hát megmagya

rázom. Hát mondd csak édes öcsém, hány 
esztendeje udvarolgatsz te a mások felesé
gének ? Van vagy húsz ugy-e ? Nos hát 
ezen idő alatt hány férjnek adtál méltó 
panaszra okot ? Akad néhány ugy-e ? Hát 
azt hiszed édes barátom, hogy ezt neked 
vissza nem adják ? . . . . Dehogy nem I ! 
van ám igazság, van revanch Iм

* *•
Volt eszem s beláttam, hogy a bácsinak 

igaza van.
Ez az én agglegénységem története.
Igaz történet.
Mert hát jó étel az a puliszka, jő szilva- 

izzel is, jó füstölt túróval is, jó bivalytej jel 
is! de csak atma к való, a kinek raegbirja a 
gyomra.

QUITT.



9 ó akor ünnepi mise tartatott, am e
lyen a városban székelő hivatalok é§ 
intézetek képviselői szép szám ban vet
tek részt. Úgyszintén* z t jzr. im aház
ban is tartatott ünnepélyes isteni tisz
telet, amely- n a szép számban össze 
frytilt. k ö /ön ség  e lő 't  a rabbi ur lelkest 
hazafias beszédtt tartott. /  j

— Az Őszi lovassági hadosztály —  
gyakorlatok Csáktornya közelében szép 
tem ber 9. és 10 én tartatnak m eg A 
melyekben az 5 hadleslhez tartozó 5. 
lovassági dandár, br. R ipp ezredes 
parancsnoksága alatt és a 16. lovas
sági dandár Pelikán vezérőrnagy pa
rancsnoksága alatt vesznek részt A  
hadosztály gyakorlaloknál a fővezény- 
letet br. Catty táborszernagy hadtest
parancsnok fogja vinn\ mint vezér 
kari tönök Schön «ich ezredes fog sze 
repelni, mig a lovassági hadosztály 
gyakorlatoknál Penigi Ruber János 
alezredes lesz a táborkari tönök.

—  Az ünnepélyt rendező bizottság
f. hó 16-án tartott ülésében elhatároz
tatott, hogy a közs iskolánál az a b 
lakokat a bevonulás alkalmára bérbe 
a d ja ; m ég pedig az éjszaki oldal ab 
lakait egyenkint 5 Irt, a G abona-téré 
néző ablakok egyenkint 2 frt 50  krért 
Ugyancsak a polgári iskola és a sze 
gények háza ablakai is bérbe lesznek 
adva; a polgári iskola ablakai 5 frtérl. 
a szegények háza ablakai 2 frt 50 
krért.

—  Kinevezés A Nagymélt val ás ' 
és közoktatásügyi m . kir. minisztérium
u fiumei áll népiskolához tanitóul 
Lázár K árolyt, a Csáktornyái áll tani 
tóképezde volt növendékét nevezte ki

— S^erencsetlenség. F. hó 14 én 
Lénái* i nevű kanizsai vasúti kalauz 
Csáktornyái vasúti állom áson tolatás 
alkalmával oly szerencsétlenül esett le 
a kocsiról, hogy tetemes sérülést szen 

vedett. A súlyosan sérültet Ihr. Fchwarz 
vasúti orvos vette gyógykezelés alá s 
a kanizsai kórházba kisérte. A  felgyó
gyuláshoz van rem ény.

— FiSChel F Csáktornyái könyvke
reskedésében az ünnepélyekre csinos 
és díszes lampionok s egyébb a díszí
téshez szükséges tárgyak jutányos áron 
kaphatók.

— T munkatársainknak. Lapunk 
mai száma Szent István Ünnepe miatt 
1 nappal előbb jelent meg, emiatt 
néhány a „ Különfélék a rovatába tar 
tozó, későn érkezett közlemény a jövő 
számra maradt.

—  Iszoryu jég esett f. hó 18-án
délután Muraköz felső vidékén, amely 
a stridói, szt.-mártom és szelniczai fá- 
rában tönkre tette az oly szépen mu 
tatkozó sző ötermést

—  A m iristerium  Dr. K ohn Adói 
főt, mint trachom a-járvány orvost Szó 
boticza székhellyel, S zoboticza  vidé
kére nevezte ki.

—  Ugv halljuk hogy = zon csáktor 
nyai keresk edők és iparosok, akik né 
met czégjelző táblával bírnak a né 
m et helyett magyart fognak üzletük 
fölé függeszteni. Dicséretre m éltó m oz 
g a lo m ! V alóban nem is paszszol a 
Zrinyitérre, meg a D eákutczába német 
felirat.

—  A perlaki tűzoltó egylet három  
kiküldötte: T óth  Sándor parancsnok, 
Hajdinyák János alparancsnok és Ma 
lek János szivattyú parancsnok t. hó 
15-én meglátogatták a Csáktornyái tű z
oltó egyesületet s megtekintették a 
különféle sze ekkel való gyakorlatokat, 
a m elyeket a Csáktornyái tűzoltók be- 
rautattak, hogy oly  m ódon oktathas 
sák be a perlaki tűzoltóságot is. A 
gyakorlat a csáktor yai tüzoltóto 
ronynál tartatott m eg н jó l sikerült.

I — Felemlítjük e helyen, hogy mind 
két tűzoltó-egylet képvisel éti magát a 
fiumei orsz. tűzoltói gyűlésen

—  Budapestről aug. 16 kelettel 
írják lapunknak : A magy. kir ho . 
vé-lségi Ludovika-Akademiában a tett
leges állományú tisztiképző tanfolyam 
n gyedéves kilépő növendékei Szent 
István király napján reggel fogják 
letenni az előirt szolgálati esküt, — f. 
hó 2 2 -én ped g elvezényeltetnek illető 
féldandáraikhoz: a zalamegyebeli fiuk 
közül Jankó György és Molnár Elek a 
Nagy Kanizsán állomásozó 20-ik hon- 
védféldandárhoz lettek mint hadapró- 
dók beosztva Az 1883. évben meg- 
nyilt kittinő intézetnek legeslegelső 
rajzatát képező hatvan növendék az 
eskü letétel napján este a „Szikszay“ 
vendéglőben diszlakomán lesznek, mely
nél — magától értetőleg —  első sor
ban a legfelsőbb Hadúrról fógnak 
hódolattal megemlékezni, de a jeles 
igazgató, a századparancsnokok és a 
tanárok irányában hálával eltelt keb
leik érzelmeit is kétségen kívül han
gosan fogják kifejezni.

A földről és néhány égi
testről.

(Népies értekezés.)
(Folytatás.)

Bolygóknak, vagy planétáknak az olyan 
csillagokat nevezzük, melyek a Nap, mint 
tőégitest körűi keringnek, világosságot és 
melegséget tőle nyernek. E bolygók két fő 
csoportba oszthatók, még pedig főbolygókra 
és mellékbolygókra. A főbolygók azok, me
lyek közvetlen a Nap körül keringenek; 
ezek a következők a M e r k u r ,  V e
nue, — vagy hajnal csillag —  Föld, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Neptunus és Uranus. 
Mellékbolygók pedig azok, melyek a főboly
gók körül keringenek. Ilyenek a holdak, 
melyekkel az említett főbolygók mindegyi
ke egy, vagy több számban rendelkezik.

így pld. a Földnek I. a Jupiternek 4, a 
Saturnusnak 8, az Uranusnak 6 én a Nep- 
tunusnak 2 holdja van.

Az imént említettem főbolygók ismét 2 
félék, u.m: Belsőbolygók, melyek a Nap és 
Föld között vannak ilyenek a Merkur, Ve
nus s a Föld és külső bolygók, melyek a 
Napon kívül vannak, ezek a Mars, Jupiter 
Saturnus, Neptunus és Uranus.

Ezek csak a főből ygók ; amelyek között 
eddig 126 más apró bolygó foglal helyet; 
amelyeket bolygócskáknak nevezünk. PL a 
Mars és Jupiter között l(K) nál több ilyen 
bolygókká van és kering, u. m. a Vesta, 
Juno Ceres stb.

Úgy az álló, valamint a bolygó csillagok 
mindegyike azután ismét saját rendszerű 
mozgással és állással bir a világűrben, ame
lyek szintén mint a Földé, megfelelő sza 
bályossággal és tulajdonsággal történnek. 
Hagyjuk azonban ezeket keringeni meg
kezdett utjókban s állapodjunk meg egy 
kis körültekintés szempontjából a hozzánk 
legközelebb álló és bennünket leginkább 
érdeklő bolygónál, Földünk holdjánál.

A hold Földünk mellék bolygója hoszánk 
minden égitest között legközelebb van tá
volsága csak 3.92 903 Km. tehát 4000 szer 
köselebb mint a Nap Nagysága 50-szer 
kisebb Földünknél, azaz 50 akkora gömb 
kerülne ki abból mint a hold. A hold mint 
Földünk bolygója a körül, kering még pe
dig keringését 28 és (él nap alatt végzi s e 
keringése által idézi elő ama hold váltósa 
tokai, melyek időbeosztásunk oly lényeges 
momentumát képezik.

A hold. mint minden égitest, szintén 
gömb alakú s földünkhöz hasonlólag feide 
állás* foglal el a világűrben. Felületén sza
bad szemmel is kivehető sötét és világos 
változatokat mutat, melyek nem egyebek 
mint a rajta elterülő hegyek és völgyek 
képei. A hold felületén a levegő teljeset! 
hiányzik s ebből következőleg hiányzik a 
viz is ; valamint minden olyan anyag, amely 
a szerves életet rajta elősegítené. Miért is 
a ho’dban sem emberek. <em állatok sem nö
vények nem élhetnek ; de ilyenek nincse
nek is. A  föld világosságát a Naptól nyeri, 
tehát az a halváuy fény. melyet mi derült 
estéken látunk és holdvilágnak nevezünk, 
nem egyéb, mint a Napnak a hold köz
vetítésével hozzánk küldö't sugarai.

(Vége köv.)

iNekaj íz pravic orsaga.
(Od kralj* i njegove vlasti)

Korunenje kralja je velika sveöanost, 
koja se je ne^da vu Székesfehérva 11 
potlam vu Poáonu dogadjala, a vezda 
se vu Budimpeáti obdriava. a.) Na 
orsackom spravigőu izebrano poslanst vo 
ide к kralju i prosi ga, da bi se za- 
radi korunenja potrudil med svoje 
v miké dojti. 8 istom prilikom pod- 
pi:e kralj sluibenoga lista, kojega au 
mu predi veő na orsaékom spravigdu 
odredili, i préda ga zaatupnikom, da 
ga med orsacke zakóne vraéunaju b ) 
Na odredjeni den vu jutro ide kralj 
s velikom paradom sprevadjan od sviíi 
orsackih ablegatov vu cirkvu, koja 
je za korunenje odredjena (leta 1867 

. su vezdaánjega nagegi líraija korunli 
j vu cirkvi sv. Matijasa.) P.i vratih cir 
i к ve docekaju ga redovniki i orsaőki 
1 herceg prima!, i vodiju ga к velikomu 
1 oltani. Pred kraljem nosiju velikagi 
í kornnu, kraljevsku palicu, zlatnu ja 
i buku, dupl dnoga krita i deset orsaőkih 
c zastavah, gdesucimeri Magjar.-ke, llor- 
i vatske, Slavonije, Dalműéi e, Bsnife 
c Srb je, Bulgarije, Kun orsaga il ti 
l Mold ve, Galiciji i Lodomerije. c ) Pred 
C oil írom orsaőki herceg primag kratkoga 
i govora dr*i kralju, po h  govora pok 
( lekne kralj i poloái pr segu da bude 
с pravicu, sveobéega mira i cirkvu bra- 
i nil, a sveéenike, da bude navek poátu 
i val Zatim herceg primaá namaáe kra- 
a Íja s svetim üljem na ruki na rame- 
« nih i na prsih; onda deneju na kralja 
r plaáta iliti kabanicu sv. Stefana obu- 
l jeju mu papuőe i pripaáeju sablju sv. 
í Steíana. Kad vezda herceg-prím g ve- 

liku paradim mesu sluii, oberne se 
1 krnlj pred oltárom proti narodu i 
c 
к

tnput matiné vu krii s sabljom za 
znak, da bude orsaga i veru proti 
svakoj pogibelji branil Zatim pokh kne 
kralj na najzgornjeáu ötengu о tan, 
herceg-primaí i nádor (najzadnjiő bu- 
dué nije bilo nadora, zato je minister 
prezidenta grofa Andrássy Gyulu do- 
pala ta öast) deneju mu na glavu 
korunu, vu desnu ruku daju mu kra- 
ljeveku palicu, vu levu ruku zlatnu 
jabuku, a zat'm si kralj na trónus 
sedne, koj je vu cirkvi postavljeni. 
Pucanje Stukov i glas zv,»nov daje na 
zuanje narodu, da je kralj okorunjen«. 
d )  Kad se meSa dovrái, ide kralj po 
putu, koj je s takve farbe suknom 
pokrit, как su orsaőke zastave, pegice 
vu jednu drugu cirkvu; za njim ide 
kraljevski blagajnik ili mini ter peoez 
nih poslov na koniu, i hide zlatne i 
srebrne peneze med narod. Kad doj* 
deju vu odredjenu cirkvu, tam kralj 
po st'roj navadi neko’ iko vrednib do 
morodcov za vitézé zlatnoga rúna ime- 
nuje, doteknuv.ii se triput njihovoga 
remena s sabljom sv Steíana e ) Za
tim kralj s korunom na glavi i oble- 
óen vu plagt sv. Stefana na konji 

I sedne; sprevadjaju ga velikaái veliki 
popi oficiri i varmegjinski banderiumi 
svi na konih Ovak ide kralj « a prise- 
gu. Pr- d Budimpegtamskom mi terén jóm 
farnom cirkvom je jedno viée e mesto 
pod vedrim nebom, na kője kralj stu 
pi a s njim eetergomski i kolo£varski 
na biákupi, minister prezident i joá 
nekoliko velike gospode. Ovdi podigne 
kralj desnu ruku na prisegu, vu levoj 
ruki drái razpelo; herceg primaá pred 
njim éita, a kralj za njim govori pri
segu. vu kojoj zaprisegne, da bude 
kongtituciju i slobodu orsaga navek 
branil f.) Od ov»d ja^e opet kralj a 
sprevadja ga ista prngpcija к bre uljku

korunenja. koj je s zadnjom prilikom 
bil podignjeni pri lanc-m *stu na peg 
t nskoj strani Dunává, iz svib stranah 
orsagi poslan* zemlje. Kralj sam jase 
na ovaj breáulek, gtuki pucaju, zvoni 
zvoniju a kr»Íj na breiuljku mahne 
s sabljom na éetiri strani: proti izho- 
du zapadu, severu i jugu. Ovo maha- 
nje zua<*i, da bude branil orsaga, od 
kője goder strani sveta bi doáel nepri- 
jatel. Zatim de cela proSecija vu 
kraljevsku palaó u i tam se sveéanost 
s velikim obedom dokonéa. Po staroj 
navadi dvoriju onda velikaái pri stolu 
kralju.

Iz povesti magjarske-
Tatari vu Magjarekim orsagu.

Tatari su zatem üli po orsagu, ru- 
gili i puet ».-ili su sve kaj su naili, vu- 
iigali su sela i varage; klali su ljude,

ne i decu na tuliko, da su se ved 
i klati navoljili. Tko je samo mogel, 
pobegel je med brege i vu dume. Na 
vige dni hoda nije bilo videti 
dloveka, nego samo mrtva tela, dlo- 
vedje kosti na mestih, gde su predi 
lepa sela bila, rasla je vezda visoka 
trava i drad, a med ruáevinami iivele 
su divje zveri. 0 >im toga nastal je 
glad po celim orsagu; na vnogih mes
tih su vu mesnicah élovedje meso 
sekli i^prodavali, a к tomu dogle su i 
kobilice, koje su sve pojele, do őesa 
su doSle,

Nazadnje smiluval se je dobri Bog. 
Za poldrugo leto odigli su Tatari nazad 
vu Aáiju

Bela moral je vezda Magjarekoga 
orsaga opet vu red poetaviti. Po^krite

stanovnike dal je po dumab i bregi 
pfi kati, dimo dozvati, i dal je za nje 
iz drugih orsagov itka i marhu do 
peljati. Vu opustoáene varadé i sela 
dozval je nőve stanovnike. kojim je 
dal imetka i slobodu. Na mesto po 
gubljenih svedeniőkih i svetskih veli 
ka ov imenuval je nőve. Kune je ta- 
kaj inzid dozval. Vnogo tvrdib i ja 
kih gradov dal je zazidati, i nagovar- 
jal je plemenit»*e i velikaüe, da bi i 
oni takove zidali. Onda su bili zi- 
dani Tátiké, Cobanc Gbyimes i drugi 
gradi.

Äad je Bela pred Tatari pobegel, 
odiäel je к au trijskomu bercegu Fri- 
driku, i tam se je skril. Fridrik videó 
vu kakovoj je nevolji Béla, na mesto 
da bi mu pomogel, eilom mu je od- 
vzel Mosony, Sopron i Vasvarmegjiju- 
Ali kad eije Bela opet vredil orsaga, 
fantil se je nad Fridrikom, i vodil je 

roti njemu tabora. Magjain su Fridri- 
ovu vojsku pobili, i vu bitki je Fri 

drik svoje áivljeoje zgubil.
Vu svojoj starosti je Bela imel vnogo 

neprilikah s sinom si Stefanom V .4 
koj je joá za átfvljenja otca si bil oko- 
runjeni. Stefan se je triput pobunil 
proti svojemu otou, i tabora je vodil 
proti njemu. Bela imel je veliko ve- 
selje s svojom kcerjum Margalitom, 
koja je bila opatica vu kloátru na 
Margit- otoku poleg Budimpegte. Ovaj 
otok vu Dunavu je vezda nadbercega 
Jozefa, i tam si budimpeátanski eta- 
novniki gustoput lepu zabavu najdeju. 
Podrtine negdagnjpga lepoga kloátra i 
cirkve se jogée den denes vidiju Bela 
vumrl je leta 1270. Na t-onuiu nas- 
Ijeduval ga je sin mu Stefan V.



ZABAVA
Gospona Gaspara hi/a.

(Dalje)

Nepristoji se, to je istina ienski 
nacifrano vhi£u ápionérat iti; ali piecu 
se nebude zamerilo, ako malo pogledne 
vu varaáincu gospe tiälar raajstra hi£u.

Kakva velika razlika vu potu i zooju 
к uha skerbedega gospona Ga^para so* 
bica, i moderne njegve tovaruáice sobica. 
Tam pri gosponu Gafiparu prósti iz 
brastovoga dreva stol, vu eredini hite 
pri steni ormar. poleg prosta postelja, 
vu kutu stoJdec, gde je gospon Gaőpar 
vsaki dan klededki Bogu se molil, ober 
ljega razpelo. N a steni sveti kipi, ua 
jednoj strani poleg vratab bil je klin, 
gde su kludi viseli, na d'ugoj strani 
vratah visela svetilnica i dislo, Videti 
je, da atari Gaápar'je stare dobe dlovek, 
one dobe, kada su jo§ veruvali va mo-

I litru »Otec «as*, i vu jakost vere, i 
▼a re#5i gosponove; „Ako kaj budete 
\ prosili vu mojem imenu, bude se vam 
dalo: da se Otec vu sinu bude hvalil,“ 

Poi'lednimo vezda vu hiiu gospe Eli
te, как se je oua dala po svojera t>va- 
ru-u zvati. Cifrasti stol, gde se je de- 
sala i opravljala, bil je pokrit dragim 
damaskom, vu sredini drago zrcalo sa 
srebernimi ramami, na svaki kraj zercala. 

*  srebemi svedujaki, poleg pak vnogo 
Has c 8 difiecimi vodami, a poleg pak 
íarSunski naslonjad stolec. Najnoveáe 

bele postelja sa zlatom nalitimi forbaugi. 
Kaj pak oni ljepi kipi ! tarn na pol goli 
Juno, kojega jo vu N. varaiu na izloábi 
kupila, remek delo, malo dalje V enus; 
poleg s maliuai kreljuti Kupido za njim 
lepi Adoui9 i ua zadnje strele hitajuéi 
Jupiter, itd. izobrateue, ukusnc i vu 
civilizaciji tak ijepo napredujuee kr&dau- 
ske dobe, vse ваша remek dela !

Vu goepwna Ga ipara véli ко j hi£i (sa- 
|onu) bilo je veliko veselje. Kakti sunce 
bil je razBveUjeui salon, ruienje dulo 
se je van, za tim muüka, a za muiikom 

1 cveuketanje kupic na to glasni féljenek“ 
u a drugu ! ljubljenu gospu domadu

K*j je crovoga ?
Na Stefanje.

V iie  как 800 letab tomu, da sv. Ste
fan kralj, kojega za sigurno moremo 
imenuvati za temeljitela naáe donovine, 
je vumrl. Ipák spomenik ojegov biva vu 
nas i bival bade, dók se za Magjare 
driimo.

Mi Magjari ov orsaőki svetek kakti iraen 
den sv. Stefana kralja 20-ga augustuSa 

svetkujemo. Navada je vu naéoj veri 
svetcab imenden on isti de svetkuvati, 
koj den sa vumrli. Sv. Stefan je 15 ga 
augustuáa vumrl, ali kajti je i ouda ve- 
üki svetek, tojest Velikamesa, zato je 
odludeno 20-ga svetkuvati íme Sv. Ste- 
f*na kralja.

Ov svetek nije samo cirkveni, nego i 
narodni evetek, zato svetkoju ov den s 
katoliki i drogé vere Magjari.

Gdo je bil sv. Stefan, od toga smo 
vre víáeput pisali vu „Medjimurju* 
Samo to hodemo vezda napomén úti, da 
je Sv. Stefan kralj nazoanje hotel 
dati svetu, da: Magjarski orsag biva, 
pák veliki, zmozen i izobra/en hode biti. 
Magjarska biva i napreduje, pák bivala 
i uapreduvala bade, dók svaki domoro- 
n dec svoju du/nost vfcini.

Fundament, kojega je Sv. Stefan 
nai orsag ntemeljil, n je modi ogenuti, 
n ti zrnditi, dók mi sami slogui i verni 
budemo f

Njegovo Veliöanstvo
Kralj nebude vu Cakovec-kak smo pisali 
8-ga septembra ob pol 12 vuri dogéi 
uego v jutro ob 9 vuri; odiáel pák ob 
11-ga odveéer po 6 vuri bade. Nato 
novo odluóenje je N jeg. Velié. to nukalo, 
ar je 8 ga, pák 11-ga evetek, a pie 
premiloetivni na* kralj navaden ’e, prez 
iznimke, svaki svetek к sv. meéi iti. 
Njegovo Velidanst/o bnde sv. ne$u vu 
privislavskoj kapeli sluáal.

Fletna fteljeznica.
' Vu Aradu zavladala su se nekoja 
gospoda, da о n i n a kolih predA 
dojdu iz Arada vu Világos, uego t e  

Ijeznica. Vadlinga stala je za deset 
buteljah iampanjera.

V nedelu v jutro ob desti vuri genul 
se je vlak iz kolodvora aradskoga, vu isti 
hip s koli, na kojih su sedela zavadlana 
gospoda.

Konje napojili su na putu jedenkrat, 
a kgda su dotirali na kolodvor vu Vilá
gos, morali su jog 12  minutali cekati 
na vlak.

To su konji! al je to i vlak!

Nesreda s gránátom.
Nozdavnja pripetüa se uesreöa pri 

nas vu Jászberényu, gde se jc razpuk* 
nula granata pri ve^banju, vnogo solda- 
t-»v rauila. Isto takov slueaj pripetil se 
je vezda vu vakeholmskom gradu vu 
Svedskoj; kada je oficir razlagal nekaj 
svojim soldatom, rezpuknub se je grana- 
ta i strahoviti pust< g napravila. Sedem- 
naist soldatov ostalo je taki mrtvili s 
reztiganimi kotrigi a dvadesetdetiri ttgko 
ranjeuo. Med lanjeuimi je jeden oficir.

Razbojnictvo
Vu paUdu nasega orsadkoga sudca 

barona Sennyey Pavla predrl je neéée 
po belom datiu i odonud 500 frtov 
vredne srebernine vkral.

Da bi vu velikoj naglosti druge kigte 
odpreti vtegnu!, te bi bil mogel odnesti 
drago<*enostib od 25 jezer vrednosti.

Porobljena /eljeznica.
Vu bliziui Blamingtona vu saveznih 

dráavah Amerike vuigali su razbojniki 
most, preko kojega imái je prejti £e- 
Irzfi'dki vlak, Vodja lokomativa nije dos- 
ta pazil i vlak zruáil se jo vu globlinu 
gde je najveé ljudstva ostalo mrtvo. Ovu 
priliku hasnova i su razbojniki i mrtve 
reéili njihovili penez, nakitov i drugoga 
imetka

Pogutnul? je zemlja
Vu Lembingu türinskomu liataru delal 

je iif*ki Beberstad sa svojim slugom na 
polju.

Kada su se na nakladj »ua kola seli, 
da dimo pojdu, odpre sc pred njimi 
zemlja i oni sa svim prepadneju nuter. 
Dok su susedni injáéi na pomoé doSli, 
vfd nije njim brio niti traga.

Elizu i njezinoga izobra^enoga eina La
cija zdrayje. Glavir se glasi, dragi 
goAti pleáeju, da je znoj poáikava. Gost 
Endrei je prvi tancar, njemu na proti 
gospa El'za, mladoga gospona Lacija 
niüéulia, nego ipáit iako Ijubaöa raati, 
Na velikom je ЬЧа zabává vse do beloga 
dueva Gospon Ga&pír jednostavni i 
priprosti mester, nije hotel biti delnik 
toga vcselja, im mii je : o uk njegva 
draga tuvaruáica rekla, neima fino od* 
hranjeuje, svoj’m pon »áanjem bi nju pred 
tulikimi gosti osramotil.

Gospon Gagpar je zato vu svojoj pri- 
prostoj sobici не lel, dok su не gosti na 
njegov rovaá veselili, do táj das si je 
on zrarunaval celoga tjedna dohodke i 
potro^ke, i ako su pottugki vekéi ziflli 
od dohodkov, zalostno si je glavom klí
mái; poklekel je na stoidec i suzaimi 
ocini rckel je . .,1 nevpelaj nas vu
skuäavanje, nego oslobodi nas od zla !“

Razdenilo se je, sundanani traki poz- 
diavili su vu Inái pocivajude, nodni 
vesrijaki stali h ; se mrmraiud', ali ni 
zato,da bi se §ii opravljat, nego zato,da 
zpozatekneju vse ljuknje, da <>ebi je 
sundeni traki padili vu spanju. Sv*tek 
je bil, a i sv<d*no8t vu tom var»giucu 
cirkveni zvon pozival j^ verne na mo- 
litvu, koji su se po n i-i zabavljali, 
zakopali sa se (od bolje med vankuge i 
i blazine, da uebudu dull opominajudi 
„szózatk‘. Na nje nespada zvon. oni su 
ved dosta Bogu alduvali preg^stnu noc.

Vu Ijepem vrtu smo, cvetude drevje 
i trsje a medju ovim Ijupo rastle po- 
vrtelje vidimo. Poleg didedega cvetja 
vidimo jeduu devojku zamisljenu, koja 
jeden das Cteje, pi к gledi na vrata,’ 
как da bi na nekoga eekala.

Teda negda ipák! áeptajuö stala se 
je i к vratam ide. Bog njih je donesel 
gospin Laci! / ak'j su daii na se tak 
dugo dakiiti?

Dragi gost na vek dobro dojde, od- 
govoril jc za8mehavajudi, gospon Laci 
onda pak je toj devojki strgel knigu 
iz njezinih rukab, jedno dva tri krat 
je lice preobrnul, onda je pak norca de- 
lajudi, nazad dal knigu devojki Janici 
rekud, da как more tak poboine iala-

Na mesto pukotin? porrio ^ve plemp 
vrelo van zvirati, a ljudi vele, da j  ̂
toj nesreöi baá to vrelo zrok.

Vtopil se je.
Vu obrini Harta kupal se je dedak 

imenom Gubán Beuko. Komaj je vu 
vodu stupil, taki ga je voda obladala 
i podel se je vtaplati. Videci te£ak 
Juhász Pavel nesreőu deteta, hiti se za 
njim vu vodu, boteéi ga osloboditi.

Ali prije nego bi bil dete dostidi 
mogel, zag abil se je i on a buduc pla- 
vati nije zual, poginul je skupa s dete- 
tom vu vodi.

Pak to se je v jednoj stojedoj vodi, 
prnoj grabi pripetilo.

Vlovlen je.
Glasovitoga pronevernika Zalevskija, 

koj je 150 jezer frt. proneveril i okolo 
se skrival, vlovili su nezdavnja na jed- 
nom morskom brodu i veC ga sprevadja- 
ju vu Bed pred sudbeni stol.

Nesreda ognja.
Mély-Nádas lepa i cvetufia obdina vu 

temeäkoj varmegjiji imala je ove dane 
veliki ogenj. Dvadesetjedna Ыйа, к tomu 
pripadajuda goepodarstvena stanja e 
neizmerno vnogo £itka krme do pepela 
je zgorelo.

Jedna blizu Peáte nalazeda se jagarija 
je pogorela.

Vu malo-ruäkoj vulici pak zgorel j e 
ogromno veliki äkedenj, vu kojem bilo 
je jako vnogo slarae i krme. Od brane- 
dh ognjogasc v̂ vnogi so ovdi te£ko 
ranjeni i obfcgani od ieredih gredah.

Vu Mosony Körtvélyesu zgorele bu 
54 hiáe i 40 gospodarstvenih stanjah. 
Kvar je neizmerno veliki pocinjen oso- 
bito po dtnicah i ákednjih, gde je bilo 
ütő i krma.

Dete s dvemi nosi.
Vu Temesvaru rodila je jedna te£a- 

kinja dete, kője ima dva podpuno zras- 
tjena nosa. К tomu joá doneslo je 
novorodjenée eden zub sobora na sv

bahtere eteti ? Ar imam vu tom veselje 
bil je prosti odgovor Janidia.

No to je Ijepo frajlica, rihtig, ako 
smijem pitati, draga Jauica, jeli su ved 
dobili dopu&denje od roditelov?

2ali boie, gospon Laci, jo& né!
Eh pak kaj to kakvo dopugóenje od 

roditelov, Janica ako me ljubiju?
Onda za kratko vreme ja svoje stvari 

vu red postavim, oni s menőm onda po- 
begneju i mi budemo svoji.

Dragi gospm Laci! odgovorila je 
razáalostjena devojka, to ja nemorem 
napraviti; prokletstvo mojih roditeljov 
nebi rada ua se vzeti, podekajmo jóé 
malo, pak ako ne ljubiju, naj pustiju na 
etran to vsakojadko zabavljanje, pa rajéi 
caj budu ved krat vu verkgtatu. ako to 
vdiniju, nebu za dugo kaj budemo svoji, 
ar ako budu moji roditelji to vidli, 
budu za siguruo nam blagoslova dali i 
dopustili da se vzememo.

To je Ijepo od njih i od njihovih ro
ditelov k«pric, im bi mogii veseli biti, 
ako njih ja za ü*nu vzemem.pak napokon  ̂
na koga dakaju njihovi roditelji?

Hi mene niti oni frajlica neljubiju, 
pak bi zato morii radi se mene na ljepi 
nádin reáiti ?

Oh gospon Laci, uaj nemisliju tak, 
im da njih nebi ljubila, nebi tak dugo 
na njih гакаМ

Jedna ili stó rerih! gospodiőna, ja iz 
sebe nedam norca delati, zutra vu to 
dobu opet budem tu, ako niti onda ne- 
budu roditelji privoljili . . . .  Onda 
s bogom za ua veke! i ovo как je 
gospon Laci izrekel, naklonil se i ot?&el 
iz vi ta.

Buznimi odrai gledala je devojka za 
njim, sree nju za Lacija bolelo. Vu 
glavi se njoj éinilo, da joj netko s^pöe, 
da se Lacija naj rava i naj beii od 
od njega, ali sree je krvarilo, jer ga 
je ljobilo zbog njegovoga Ijepoga lica 
i medeiiih redib.

(Drugipot dalje)

GLAD FERENCZ 
uditelj.

Doktori su odluóili, da budu jeden su- 
viSui nos odrezali.

To bude éudnovito iSlo!

Strahoviti óin.
Vu Gödöllőu iibil je dHmar Várady 
Ziga troje svoje dece. Zdavnja su se na 
njem vidla znamenja zdvojnosti.

Jeden dan odiála mu je iena s det- 
verom jaksom decora v gorice na delo 
a on ostal je s trojom najmensom doma. 
Kada je Sena doma dogla, naőla je svu 
troju decu strahovito zrezauu i zmrevar- 
jenu mrtvu po hiii leáati a otca obe- 
äenoga i mrtvoga vu drvarnici.

Veli se, da mu je meátrija zlo Ша 
i zato je to vu zdvojnosti napravil.

Obesil se je.
Vu Lopatincu (sv. Juraj) obesil se 

je Muraközi zvani gospodar.
Bil je dobro stojeéi gazda i nezna se, 

zbok kakvoga zroka si je iivljenje vzel.
I vu Szentesu obesil se jeden gazda 

Rácz Ivan zvani i to zboa familijarnih 
odnoőajov.

Nekaj za kratek Cas.
1.

Preobrnjeno razmerje.
Milostivni gospodin prosim, donesel 

sem male cipele za milostivnu. gospu.
Istina moj majstor! cipeli su jako 

mali, nu batrivimo se, ar jc s tim 
konta vek-a!

2 .

Jednomu feéaku bil je prst zavezan. 
Njegov kum je to opazil i zapital ga: 
A Miökec gdo ti vraéi prsta? Gospodin 
Bog ! Kaj pak gospon doktor? Je, oni 
samo pregledavaju.

3.
Mati: Jaj, ta strasna glavobolja ! Jeli 

je bog zna, kakvo vraetvo proti tomu? 
Fric ti se Skolaá za doktora; gda tebe 
glava boli, kaj tebi najbolje hasni?

Dijak: Oh draga maraica, meni n&j- 
bűije hasni kiseli haring.

4.
Uö’telj. Vsaki ölovek mora na dobrom 

glasu biti i paz'ti na njega, ali so mo
ra i od vsakoga greha babati. No Jo- 
áek. nakaj moras ti osobito jako paziti?

Joiek. Na guske.
5.

Go3pa: (kad je doála v kuhnju, spa- 
zila je jednoga soldata, koj se je s ku- 
haricom spominal) Ali Marica, im si ti 
meni vetomane rekla, da ti nojraas ni- 
koga za poznanca.

Kuharica. Iraaju prav, gospa, niti je 
ov joá ne, nego bi rád biti.

e.
Gospon. Zakai se ti deéec tak jako 

plaóes?
Deóec. Je, ja sam lonca potrl, vu 

kojem bi móral mleko donesti.
Gospon. Im se zato naj plakati, im 

je to né tak vehka nesrera.
Deeec: im se ia zbog lonca niti ne- 

plaöem tak, как za ouo, kaj budem 
jako bit.

6 .

Muí. Prosim ponizno dragoga gospona 
za jeden mali darek, da sem pogorelec 
na§e selo je pcgorelo.

Gospon. Pokaii svedoéanstvo.
Műi. Prosim, ja bi njim o i  srca rád, 

pokazati, ali je svedoéanstvo zgorelo,
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