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Feloszlóban.
A Dunántúli Közművelődési Egyesület 

zalai fiókjának megküldöttem az évi tagdijat. 
Az utalvány ezzel a széljegyzettel jött vissza :

— Nem fogadom el. Az egyesület fel
oszlóban.

Feloszlóban tehát az az egyesület, amelyre 
vármegyénkben a magyar szellem és nyelv 
terjesztésének nemzeti fontosságú misz- 
sziója vár.

Mélyen elszomoriló és megrendítő eset!
Ügy látszik, ennek a vármegyének tár

sadalma, amelynek képviselete a vármegye 
házában a zöld asztal mellett olyan tüzes 
hazafiságot tanúsít és hirdet, igen gyönge 
akkor, amikor kint az életben csöndes, lassú, 
de kitarló és céltudatos munkáról van szó. 
Még pedig olyan nemzetfenntartó nagy mun
káról, mint a magyar nyelv és szellem ápo- 
,ása és terjesztése.

Felcszlóban az egyesület akkor, mikor 
már a délszláv eszme apostolai egyre erő
sebb és intenzivebb működést fejtenek ki 
arra, hogy a Vas- és Zalamegyében lakó 
horvát és vendajkú népből a magyar ér
zést. a magyar fajhoz és hazához való ra
gaszkodást kiirtsák s helyébe a délszláv esz- 
:nét s ezzel a magyarságtól és Magyaror
szágtól való elszakadási ültessék bele szívébe.

Ennek a feloszlásnak nem volna sza- 
b'ul megtörténnie. Sőt új. eleven életre, mii- 

• lésre kell galvanizálnia.
Mert erre az egyesületre nagy szükség 

.■'in. rá nagy feladat vár.
Kulturális és nemzeti szempontból egy

aránt nagy feladat.
Zala közművelődése elég hátúi jár. A 

nagyar községekben is, az idegen ajkuaké- 
ban szintén. Hol jár: erről most nem írunk, 
hisz nem régen tettük szóvá, mikor a csák- 
ornyai tanfelügyelői kirendeltségei sür

geti ük.
A Zalai Közművelődési Egyesületre a 

népiskolai tanulók iskoláztatása dolgában 
inkább csak az ellenőrzés vár. Nyitva kel
lene tartania szeméi, hogy a fennforgó mize- 
rábilis állapotokat a rossz iskolaházakat és 
agyonzsúfolt osztályokat meglássa és meg
látva, a hatóságokat a maga erejével és te
kintélyével a bajok orvoslására felhívja. 
Szorosabb feladata inkább az iskolából ki
kerültek, a felnőttek továbbképzésére irányúi. 
Ennek a lovábbképzésnek a falusi olvasó
körök szervezésétől kezdve számos eszköze 
van. Mik ezek, köztudomású dolgok, hisz 
példaképnek ott van a nagy magyar közmi- 
velödési egyesületek munkássága.

Másik nagy szerepe, hogy idegenajkú 
német, vend és horvát helységek lakóit a 
magyar érzésben és hazafisághan megtartsa, 
köztük a magyar nyelvet ápolia, fejlessze, 
erősítse, (erjessze.

Mind a kettő magasztos, gyönyörű, 
szent munka! Méltó értük lelkesedni, áldozni
és lenni.

Csakhogy az egyesület összeomlása szo
morúan bizonyítja, hogy a mi társadalmunk
ban se lelkesedés, se szívós munka, se ön
zetlen áldozatkészség nincs. Különben a 
nagy lűzzel-hévvel megalkotott egyesület 
nem jutott volna a feloszlás szomorú stá
diumába.

Hát ezt a (eloszlást mégis meg kellene 
akasztani. Mert a feloszlás nemcsak nagy 
szégyene lesz ennek a vármegyének, e vár
megye magyar társadalmának és vezető fér-; 
fiainak, hanem elsőrangú tényezőiül fosztja' 
meg vármegyénk közművelődését és benne 
a nemzeti eszme és nyelv terjesztését

Feloszlás helyett új életet kell beleönteni 
az egyesületbe. Új, eleven, mozgékony életei 
Olyant, amely nem hűhóval, hanem csende
sen, zajtalanul, de kitartóan dolgozik kitűzött 
nagy céljai leié.

A Dunántúli Közművelődési Egyesület 
élén nagynevű lérfiak vannak. Széli Kálmán. 
Rákos; Jenő, Pallavicini örgróf. Ezek szel
leme és lelkesültsége sugározza át ennek a 
megyének vezető féríiail s akkor a /testet 
öltött ige nem pusztul el nyom nélkül, ha
nem megerősödik, megnő és egyre tágabb 
körben oszt}« szét üdvös hatásait *

Mindenesetre legtöbb reménységet a 
vármegye középpontjától kell várnunk. Ez 
hivatott a vezérszerepre. Amint oda futnak 
össze a megye közéleti működésének szálai, 
akként onnan kell irányitódnia és szétáradnia 
a közművelődésnek és a nemzeti szellem és 
nyelv ájiolásának is.

De a vármegye társadalmának azután 
igaz lelkesedéssel és meg nem ernyedő kitar
tással kell a szükséges támogatást megadnia 
Mert nagy munkát kicsiny eszközökkel el
végezni lehetetlen. Azért az egész várme
gyét bele kell szervezni ebbe az egyesületbe, 
hisz az egész vármegye legfontosabb javaiért 
dolgozik. Legyenek tagjai az egyes emberek 
is. a különféle gazdasági, társadalmi és köz
művelődési szervezetek is. Lépjenek be az 
egyesületbe a pénzintézetek, a kaszinók, az 
olvasókörök, a dalegyesületek, a tanítók 
egyesületei és körei, az egyes iskolák tanár- 
és lanítóteslületei is, egyes emberként is, 
testületileg is. Ekként futna össze a várme
gyei egyesületben ezek anyagi támogatása 
és kulturális tevékenysége, viszont a Zalai 
Közművelődési Egyesület által egész megyei 
hálózat szerveződnék, hogy ennek kitűzött 
nagy munkáját e megye minden egyes pont
ján, minden egyes községben segítse, támo
gassa, előbbre vigye.

Lesz-e erre tehetségünk, kitartásunk? 
Vagy a Zalai Közművelődési Egyesülelre is 
elmondhatjuk, mint annyi magyar alkotásra : 
szalmaláng, hamar kilobban, hamar is oda van

Hisszük, a nagy feladat megacélozza az 
erőket s a Zalai Közművelődési Egyesület új j 
életre támad, mielőtt végképp elsorvadt, meg
hall, teloszlolt volna.

A patronázs.
irta: B a k o s G éza dr,

I.
A humanizmus jelszavával megindult 

századunk irányát iparkodik minden, de 
minden téren érvényesíteni. Természetes, 
hogy e hatás alól az ember egész életére 
befolyást és sokszor irányítást szabó bün
tető jog sem zárkózhatott ek Míg azelőtt a 
büntetés általános céljául a jogrend fenn
tartása tűzetett ki, melyet elrettentés és csak 
némileg javítás által óhajtottak megvalósí
tani. vagy a büntetés alapjául a büntetés 
belső igazságosságát tekintették, melyet meg
torlás általa kartak elérni, addig mindjobban 
előtérbe nyomult az az irányzat, mely az 
előbb vázolt két irányzatot egyesítve, a bün
tetést az igazságossággal, az alkalmazott 
büntetést pedig a jogrend szükségszerű fenn
tartásával igazolta.

Azonban vollak olyanok is, mint pl. 
Tolsztoj, kik a büntetés igazságosságában 
megnyugodni nem tudtak s Jézussal azt 
vallották: »Bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miként mi is megbocsájtunk azoknak, kik 
ellenünk vétkeznek.«’ E tan hívei minden 
büntetés eltörlését követelik.

Olaszországból indult ki egy iskola, mely 
a bűncselekményeket az emberi degeneráció 
szüleménye gyanánt kívánta feltüntetni Ez 
iskola tételeit Lombroso, a turini egyetemen 
a törvényszéki orvostan tanára, dolgozta ki. 
Lombroso szerint a bűntetlesi typus kimu
tatható az anlhropologikus kutatások útján. 
Lombroso azt állítja, hogy van született bűn
tettes (deliquente nato).

Igen sok támadója akadt ugyan, mely 
vitákból mégis azon haszon fennmaradt, 
hogy az újabb kor a bűnözőnek determi
náló elemeit is kutatja és figyelembe is veszi 
s fokról-fokra tért hódit azon felfogás, hogy 
a bűnözőben nem csupán magában kell 
keresni bukását, illetve a jogrend fenntartá
sára alkotott büntelőtörvénykünyv paragrafu
saival való összeütközését, hanem sok-sok 
más motívumokban.

Van ugyan minden egyes egyénnek 
szabadakarata, mely azonban a motívumok 
hatása alatt sokszor úgszólván teljes lehe
tetlenséggé zsugorodik össze, úgy, hogy az 
egyénnek a külömböző motívumok behatása 
alatt elientállási képessége a nullára redu
kálódik.

Az intelligencia, jellem, erkölcsi öntudat 
azok a lelki tulajdonságok, melyek az 
egyént a lét küzdelmében felmerült csábító 
motívumok ellen szabad akaratának teljes 
érvényesülésével elleniállásra képesílik, azok 
hiánya ellenben öt a motívumok rabjává és 
ellentállani nem tudó bábjává teszik. Ép
pen azért a humánus kor az erkölcsi ne
velést teszi főfeladatává s ezt tartja leghat- 
halósabb eszköznek arra, hogy az egyénben 
az ellenállási képességet erősítve, a környe-



zetükbán züllésnek kitett fiatalkorú egyé
neket a társadalom s így a nemzet részére 
megmentse. Ez az életmentő harc, melyet 
eddig csak a büntetőjog viselt a társadalom 
ellenségeinek ártalmatlanná tétele szempot- 
jából, csak azóta ért el erkölcsi értelemben 
áldásos eredményeket, mióta az úgynevezett 
patronázs-rendszer nálunk is meghonosodott, 
mely intézmény a züllésnek indult vagy 
már elzüllött bűntettes fiatalkorúnak meg
mentését tűzte ki nemes emberbaráti fela-1 
datáúl. Minthogy a patronázs-intézrnényt a 
magyar társadalom jelentékeny része nem 
ismeri, különösen nem annak munkásságát 
s munkásságának a társadalomra s így 
közvetve a nemzetre kiható nagyfontosságú 
eredményeit, sőt számosán akadnak, kik az 
egész patronázst gúnnyal, kicsinyléssel és 
lenézéssel fogadják, feladatommá tettem, 
hogy a patronázsról, annak tevékenységéről 
s már-már konkrét alakban, intézmények
ben megtestesült — szervezetéről nehány 
szerény sort Írjak.

A patronázs-tevékenység alapia a fele
baráti szeretet. A társadalom kivetettjeit, a 
társadalom ellenségeit is szeretni, az elha
gyatottakkal a társadalom jótéteményeit 
éreztetni, őket az emberhez méltó életnek 
megnyerni, a leggyöogébbeket gyámolitani s 
odahatni, hogy szaporítsuk azok számát, 
akik bírnak elég erővel, magukat a fenn
álló viszonyok keretéhez alkalmazni : képezi 
á patronázs lényegét s így alapja úgy a 
társadalom, mint a nemzet szempontjából a 
leghathatósabb önvédelemnek.

Az újabb tudományos kutatások meg
állapították, hogy az ember lelki és érzéki 
fejlődésére számos éllettani. sőt éghajlati ha
tások is befolyással vannak, eltekintve a 
társadalom s állami intézmények fogyatko | 
zásait s azon környezetet, amelyben az il
lető egyén él ; miért is egy egyén bűnös
sége megállapításánál mind e körülmények 
figyelembe veendők Egy beteg ember egé
szen más beszámítás alá esik. mint az 
egészséges. Mindig tehát meg kell találni 
azt a módot, amellyel azon ok eltávolítható, 
amely az illető egyén bűnözésre hajlandó
ságát előidézte.

A társadalomban alakult s szereteten 
felépüli patronázsnak tehát a legnagyobb 
türelemmel kell végeznie magasztos felada
tát, mely arra irányúi, hogy a társadalom
nak és a hazának egy már-már elveszett
nek hitt tagját megmentse, illetve annak 
hasznos tagjává nevelje.

Ehhez azonban igen előrehaladott álta
lános műveltség szükséges, mert csak igy 
képes egy nemzet életerős szervezeteket al
kotni. Franciaország, Anglia, Belgium és 
Hollandia patronázs-szervezetei és jótékony 
intézményei milliárdokat kitevő társadalmi 
vagyonra s ezer és ezer önkéntes munka
erőre támaszkodhatnak. Még Olaszországban 
is, mely a szegényebb államok közé tarto
zik, a társadalmi jótékonyság tőkéje meg
haladja a két milliárdot. Turinban a szalézi- 
rend egy intézetben 1400 veszélyeztetett 
gyermeket nevel, anélkül, hogy az állam 
támogatását venné igénybe. Természetes, 
hogy a társadalmi támogatásnak nem sza 
bad oly méreteket adni, hogy a megmen
tendő fiatalkorúakat fényűzéssel berendezett 
intézetekben, születésük és szüleik vagyoni 
viszonyait és társadalmi állását jóval meg
haladó nagy igényekre neveljük, hanem 
egyszerű és tiszta intézetekben minden 
egyest a hajlamainak megfelelő munkára 
kell szoktatni. Az sem helyeselhető, hogy 
azon szülő, ki gyermekének neveléséi tel

!jesen elhanyagolja, a gyermeknevelés gond
jaitól és  terhétől azáltal, hogy a társadalom 
veszi azt kezébe — teljesen meneküljön, 
mert így akadhatnak szülők, kik csak azért 
hagyják kis gyermekeiket elzülleni, hogy 
azok nevelési terhétől szabaduljanak Ily 
esetben módot lehetne találni a szülő meg- 
adózlaiására, mint ez Angliában történik is.

A patronázs intézménye nem régi. A 
zászlót ugyanis nálunk a társadalom csak 
1907-ben bontolla ki a Pécsett megtartott 
első, akkor még rabsegélyzönek nevezett 
kongresszuson. Ettől kezdve különböző pat- 
ronázs-egyesületek egymás után alakulnak s 
az emberbaráti szeretet szimbólumában váll
vetve működnek a züllött, bűntettes, vagy 
csak erkölcsi romlás veszélyének kitett fia
talkorúak megmentését célzó szociálpolitikai 
szervezetben. A nagyjelentőségű társadalmi 
munkát a leghatékonyabban egészíti ki a 
magyar büntetőtörvénykönyv és bűnvádi 
perrendtartás kiegészítéséről szóló 1908. évi 
XXXVI. t-c; mely büntetőjogi szempontból 
oly fontos, hogy annak a íiatalkoruakra vo
natkozó főbb intézkedései megemlítését e 
helyen nem mellőzhetem. E törvény cél
jául nem a megtorlást, hanem a fiatalkorú 
bűnös megmentését és nevelését tűzte ki Ki
terjesztette a bíróság és a közigazgatási ha
tóság hatáskörét a büntetőjogi beszámítás 
alá nem eső 12 éven aluli, de az erkölcsi 
romlásnak kitett vagy züllésnek indult gyer
mekeknek megmentésére is. A fiatalkorúi 
bűnösöknél a telső korhatárt 16 évről —18! 
évre emeli s módot nyújt arra. hogy a 
fialalkoiú 21 éves koráig lartassék javító 
nevelés alatt. Legtonlosabb intézkedése pedig 
az. mely szerint módot nyújt a bíróságok
nak és a Kihágást elkövetett fiatalkorúak 
ügyében Ítélő közigazgatási hatóságnak arra, 
hogy a büntetendő cselekményt elkövetett 
fiatalkorúval szemben a rövid szabadság- 
vesztés büntetése, mely a gyakorlott tapasz
talatok szerint igen sokszor az elitéit erköl- 
csiségét is veszélyeztette, lehetőleg mellőz* 
tessék és ha a fiatalkorúnak a büntethető
séghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlett- 
sége megvan, az egyéniesités helyes elvének 
megfelelően különböző intézkedéseket tehes
senek. A törvény ez irányban nem köti meg 
a bíró kezeit, hanem feljogosítja arra, hogy 
a fiatalkorú egyéniségének kiismerése és az 
eset körülményei szerint azt az intézkedést 
tehesse meg. amelyet legcélravezetőbbnek 
talál Nevezetesen a fiatalkorú bűntettes meg
dorgálható vagy próbára bocsájtható vagy 
ellene javító-nevelés rendelhető el és csak, 
ha szigorúbb intézkedés mutatkozik szüksé
gesnek, akkor alkalmazható az elitéit ellen 
a fogház vagy államfogház büntetés. A fog
házbüntetés a fiatalkorúak részére berende
zett külön fogházban hajtandó végre.

(Folytatása köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .

E l t i t k o l t  m e l ó d i á k ,
Hazudott a nyelvem, Pedig úgy érzem, hogy 
Hazudott az ajkam. Felejteni kéne,
Mikor a szereimet Mert ha bíznék benned,
Fogadni akartam. agy csalódás érne.

Szép szemed örökre Kifelejtem azt is,
Megigézett engem. Hogy beszéltem véled,
Csengő kacagásod Eltagadom azt is,
Soha nem felejtem. Hogy még ismernélek.

Hazudik a nyelvem,
Hazudik az ajkam.
S a titkolt szerelem
Minden átka rajtam

I Н о г т и  I m r e .

— Eljegyzés. Gergely Vince, az Áidor 
A. és Társa gabona-kereskedő cég intézője 
eljegyezte Goldschmidt Rózsika kisasszonyt 
Budapesten

— Kabaré. A Csáktornyái Keres kedó- 
Ifjak Egyesülete áhal folyó hó 1-én esfe 
rendezett kabaré és táncmulatság minden 
tekintetben fényesen sikerült A gondosan 
összeállított műsor nagyszámú közönséget 
vonzott ez este a Ziínyi-szálló nagytermébe 
A műsor minden pontja jól sikerült. Eisen- 
slüdter Hugó (Az öngyilkos) és Peitl József 
(Mars ki a kocsmából) monológjai nagy tet
szést aratlak, hasonlóképen Schmied! Olga 
(Magyar ábránd) és Antonovics Józsa (Bar
carole. Laltalena) is zajos lapsot arattak 
ügyes, szabatos zongorajátékukkal. Az estety 
kluja azonban a Svéd hangverseny volt. 
melynek előadása során Skuhrovecz István 
fuvolajátéka Schmiedt Olga diszkrét kísérete 
mellett művésziesen érvényesült. A műsor 
után megkezdődött a lánc. mely a késő haj
nali órákig tartott Felülfizettek : Lőbl Rezső. 
Murai Róbert, dr Hajós Ferenc. Hajas Jó
zsef 10 —10 K, dr. lsoó Viktor. Székely 
Vilmos 8 — 8. Binder Károly. Földes Mór 
6 — 6, Gőzmalom, Schmidt Ede, Heinrich 
Miksa. Neumann \filmos. Vajda Andor, Be
nedikt Herman. Milhofer Ignác, Mayer Ármin 
Mayer Károly, dr. Hídvégi Miksa. Stember- 
ger F, Pethő Jenő. dr Wollák Béla. Iparos 
Dűárda, Slrausz Miksa. Mesteried Aladár 
5 — 5, Rosenberg Rezső. N. N.4 —4, Sleekier 
Sándor Sopron. Dénes Béla. Prostemk Gusz
táv. Antonovics József. Benedikt Ede. Schef
fer Rezső 3 — 8. Nádasi József, Olelics Fe- 
rencz. Grau Géza, Heiszig Ferenc, Bayer В 
Wollák Rezső, Deutsch Béla. Meider Mór 
Benedikt Béla, Heilig József. Baláskovics 
Gusztáv, N. N.. Deutsch Jenő, Herzer Izidor 
Suharipa Frigyes. Mayer Lajos, dr Wolf 
Béla. Kopjár István. Mráz Jenő, Hencsey 
Gábor. Mik Szilárd, Bokor Jenő 2—2, Men
del Zsigmond, Kreulz Lipöt, Hirschler Samu 
Bolgár Benő, Wollner Márk, dr. Kovács Di
pól. Mózes Jenő. Meider Bernát. Bruckner 
Henrik, Rosenfelo J.. Weinstangel Sándor 
Hirschsohn Henrik, Tárnái Mihály. N N 
Premecz Miklós, Strasser Ernő. Stőger Béla 
Kövesi Kálmán. Kelemen Béla, Tóth Dezső, 
В ickling Jakab, Deutsch Aladár, Fritz Dezső 
1—1 K, Hunyák Antal 60, Markusics József 
50 fillért A szíves felülfizelőknek ez úton 
is hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség

— KÖzgyŰlé8. A helybeli Jótékonysági 
Nőegyesület múlt hé végén rendes évi köz
gyűlését tartotta özv Bernyák Károlyné el
nöklete alatt. Az elnöki jelentés után a 
pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy a nő
egyesületnek a mull évben 1238 К 32 fillér 
bevétellel szemben 1571 К kiadása volt, 
mely körülmény az egyesület vagyonát 
6362 15 K-га apasztotta le. Az egyesület
nek jelenleg 94 tagja van. Az egyesület 
nagy jótékonyságot gyakorol, mert 34 sze
gényt segélyez állandóan, akiket havonként 
97 К állandó támogatásban részesíl. A köz
gyűlés titkárnak Bakos Géza drt, jegyzőnek 
Kayser Ilona úrhölgyet választotta meg egy
hangúlag

— Tanítók tisztelgése. Az országgyűlési 
képviselőház elé terjesztetI törvényjavaslat, 
mely ч tanítók fizetésének rendezését ma
gában foglalja, nagy port vert fel a tanítók 
táborában. Egyes intézkedéseit magukra 
nézve sérelmesnek találják s ezért minden 
irányban mozognak, hogy ezeket még idejé
ben a törvényjavaslatból kiküszüböltessék

, Ez vezette i perlaki járás egyes iskoláinak 
tanítótestületeit is. hogy a kerület ország-



gyűlési képviselőjénél, Zalán Gyula dr.-nái 
Alsódomborún tisztelegjenek s őt megkérjék, 
hogy sérelmeiknek a miniszter előtt vagy az 
országgyűlésen szószólója legyen. A 10 tag
ból álló küldöttség e hó 2-án jeient meg 
Zalán Gyula dr. képviselő előtt, aki előter
jesztésüket szívesen meghallgatta, arról jegy
ieteket csinált s a küldöttségnek megígérte, 
hogy ügyüket nemcsak hogy pártolja, de 
ebben az ügyben a képviselőházban felszó
lalni is fog.

— Eljegyzés. Hertelendy Zsigmond ta
nító eljegyezte visi és magyarbéli Peötz Mag
dái Vidorlakon.

— Gyászhir. Az alsólendvai járási pap
ságnak halottja van. Szalav István plébános 
é- tanfelügyelő hosszas betegség után Bán
tornyán elhunyt. Szalay Istvánt 68 éves ko
rában váltotta meg a halál hosszas szenve
déseitől. Szalay István elhunytéval a ma
gyarság ügyét súlyos csapás érte. aki mint 
Magyar lelkész és tanfelügyelő is a magyar 
a ímeszmét szolgálta a vendvidéken. Nyu
godjék békében!

— Nyugdíjazás. A vallás- és közokta-
t. - ügyi miniszter Gáspár Józset drávaszent- 
iváni munkaképtelen róm. kath. el. iskolai 
t.iuitó részére az orsz. tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból az 1911. évi 14ő,3ó(> számú
* ;i leieltel ideiglenesen utalványozóit 680 К 

évi nyugdíjat a tanító beigazolt teljes mim- 
kiképtelensége következtében folytatólag vég- 
i-vesen utalványozott.

Felsőbb lányiskola. A Nagykanizsán 
l-iállitandó felsőbb lányiskola a jövő tanév 
t- éjén megnyílik. Az iskola felszerelését már 
fűszerezték s annak szállítása Nagykanizsára 
iár folyamatban van. Ezeket a bútorokat

* gyeidre ideiglenesen elraktározzák, míg az 
i-koU a nagyszünidőben a kiszemelt 10 tér
né- helyiségbe be nem hurcolkodik.

Az internatus szinielöadasa. A csák-
• ruyai leányinternátus növendékei folyó hó 
-mi a polg iskola tornatermében rendkívül

.-ikerült és szép szmielőadást tartottak. 
\ >l őzöiskolában« című bohózatot, mely a 
Modern« háziasszony képzését mutatta be, 
у jól adták, hogy a közönség szűnni nem 
; »ró tapssal honorálta. A monolog, mely- 
;I Venitiáner Margitka igazi míívészlehet- 

-egét teljes mértékben kimutatta, osztatlan 
1 -zésben részesült. Maga a színdarab is, a 
' dinikai akadályoktól eltekintve, szintén 
gén jól sikerüli Az összes szerejdök ki
válóan megállották helyükéi, mégis különö
sen ki kell emelnünk Nagy Margitka, Veni- 
t áner Margitka,. Horváth Irénke, Csányi Ma
r-ka és IJurkó Margitka szereplőket, akik 

у természetesen s annyi bájjal játszották 
‘-'/•^epeiket, hogy nem tévedés az az állítás, 

>gy a közönség velük örült s sírt a kü- 
oibözo szerepeikben. Ennél több sikert mű-1 

'•'ész sem várhat Felülfizettek : Wollák Rezső
K. Pataky Káin án ö, dr Isoó Viktor, 

dr Venitiáner Zsigmond 3 —3, Bencsák Stana. 
 ̂ heller Rezső, SlrahUt Testvérek, dr Wollák 

Héla 2 — 2. Havas Krislóíné, Hirschsohn 
-te»ka, S zé K e ly  Vilmosné, Wollák Kezsőné 

1 — 1 K i. Hornján Józsefné Ő0, Hurkö János] 
(Pördeíöld) és Hirschmann Epo 40—40 fii-' 
ért Akiknek ez úton is hálás köszönetéi 
lond a leánymlernátus.

Törvényhatósági közgyűlés. Zala- 
irmegye lörvényhalósága t. hó 10-én ren

des havi közgyűlést tart. Ezen a gyűlésen 
Muraközt érdeklő következő ügyek tárgyal
tatnak : a kisszabadkai s dékántalvi kör- 
j* gyzöséglioz tartozó községek képviselőtes

tületeinek szervezési szabályrendeleteik mó
dosítása tárgyában hozott határozatai ; Kotor 
képviselőtestületének a községi bíró, pénz
tárnok, h. bíró, közgyáin és az esküdlek 
fizetésének lelemelése tárgyában hozott ha
tározata ; a muraszentmártoni körjegyzőség 
községi képviselőtestületeinek határozatai a 
temetői sírhelyek dijainak megállapítása tár 
gyában ; Felsöpusztafa, Csáktornya, Szilvágy 
és Nyirvölgy Községi és megyei pótadó tör 
lési ügyei ; Drávafüred képviselőtestületének 
határozata, mellyel a Hobor Ferencet terhelő 
bérösszegből 5 К-t töröl.

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
Török József nyug. körjegyző január 28-án 
81 éves korában Rédicsen elhunyt. Múlt hó 
30-án temették el óriási részvét mellett

— Kaszinói közgyűlés. Alsódomborún 
az ottani Olvasókör f. é. február 1-én 47-ik 
rendes évi közgyűlését tartotta meg Zalán 
Gyula dr. országgyűlési képviselő elnöklete 
alatt. Az Olvasókör közel félszázad óta 
nagy missziót teljesít nemcsak Alsódomborún, 
de kihatása van a szomszéd vidékre is s 
ezért kétszeres fontossága volt az elnöki 
megnyílónak, mely erre a körülményre rá
mutatott s a kör tagjait a magyarosítás kö
rüli nagyhorderejű teendőire ez alkalommal 
is felhívta. A titkári, pénztári s könyvtári 
jelentések után bejelentene az elnök, hogy 
a tagok száma néggyel megszaporodott, mit 
a közgyűlés örvendetes tudomásul veti. A 
liszlujílás egyhangúlag történt meg. Elnök 
(dr. Zalán Gyula), alelnök (Korber János), 
tilkár (Kaufmann Jenő), könyvtáros (Varga 
Gyula), pénztáros (Gyarmati József) a régiek 
maradtak, háznagynak pedig Antauer Istvánt 
választották meg. Az Olvasókör egyben el
határozta, hogy március lő ikét a szokásos 
módon megünnepli

— A járványkórházak. Ismeretes, hogy 
a tavaly fellépett kolerajárvány veszedelmei 
miatt a belügyminiszter elrendelte, hogy 
minden község köteles megfelelő járvány
kórházat építeni. Sokfelé azonban kitűnt, 
hogy a községek nagyrésze a járványkór
házak felállításának költségeit előteremteni 
nem tudja. A belügyminiszter most ennek 
alapján körrendeletét bocsátóit ki, amely
ben kijelentene, hogy и járványkórházak 
lelaliítási költségéinek felerészét hajlandó 
megfizetni, illetőleg az országos hetegájiolási 
alapból tedezni.

— Svärdström hangversenye. Svürd- 
ström Valburge asszony, a svédek híres 
csalogánya, f. hó 12 én Nagykanizsán éne
kel s a nagy művésznő fellépése nemcsak 
Nagykanizsa szenzációja, de egész Zalavár- 
megye ünnepe lesz. Svärdström már egy
szer fellépett Nagykanizsán s akik ekkor 
jelenvollak, még most is a legnagyobb el
ragadtatással megemlékeznek a tüneményes 
hatásról, mely örökre feledhetetlenné teszi 
ennek az estnek meleg báját, nagy gyönyö
rűségét. S február 12 én ismét alkalma lesz 
Nagykanizsának, hogy ennek a kápráztató 
élvezetnek újból részese legyen. Svärdström 
ezúttal a Nagykanizsán felépítendő színház 
javára ragyogtat|a fenomenális művészetéi. 
A nagy művésznő fellépését Ralás Béla dr, 
varmegyénk főispánjának, köszönhetjük, aki 
ezzel a nemes lényével nemcsak a művé
szetnek tesz szolgálatot, de bizonyára a 
nagykanizsai színház felépítését is a megva
lósuláshoz közeléhh juttatja.

— Az elhult állatok bejelentése. Mi
után eddig a háziállatok megbetegedései és 
elhullása vagy egyáltalában nem. vagy csak 
késedelmesen jelentették be, a Csáktornyái

járás !ö3ZOlgabirája szigorú rendeletet bo 
csálott ki ebben a tárgyban a járás összes 
jegyzőihez. A rendeletben utal a vonatkozatos 
alispáni rendeletre, hogy a betegség bejelen
tési kötelezettségre valamennyi község la
kossága több Ízben a legkiterjedtebb módon 
hivassák fel, az elöljáróság pedig bármi 
ülőn tudomására jutotl esetet azonnal lávi- 
ratilag, vagy külön küldönc útján jelentsen 
be s az óvó intézkedézeket azonnal fogana
tosítsa.

A Csuz és köszvényee bánlalmakná! nin
csen nagyobb szenvedés. A szúrás, szaggatás, ha- 
sogatás, nyilalás, derék- és bálfájás, rheuma, a 
tűrhetetlen csontfájdalmak elkeserítik az ember 

; éleiét. Isten áldása tehát a Kriegner-féle Reparator, 
jmely a felsorolt fájdalmak legbiztosabb gyógyító
szere. Évtizedek óta páratlan sikerrel használják 
és valóban jót cselekszik az. aki ezt a kipróbált 
szert ajánlja. Kgy kis üvpg 1 kor., nagy üveget 2 
koronáért küld az egyedüli készítő Kriegner gyógy- 
szertá, Budapest, Kálvin-tér. Póstán bérmentve 5 
kis üveg 5 kor. 3 nagy üveg 6 kor.

- -  Állatsereglet. Igen tanulságos lát
ványosságban van része pár nap óta váro
sunk közönségének. Az Erzsébet-téri vas
ketrec táborból a földgömb minden lájéká- 
ról való vadállatok rémes bömbölése üti 
ineg fülünket. Nagyon sok ritka és szép 
példány látható együtt. Bámulatos elő
adásban sincs hiány. Minden nap d. u. 4 
és 6 órakor vannak az előadások és este 7 
órakor etetés. Nagyon érdemes a megtekin
tésre.

— Feloszlatott honvédkerület. Báró 
Hazai Samu honvédelmi miniszter a székes
fehérvári honvédkerületet feloszlatta A ke
rületnél eddig alkalmazott hadbiztosokat és 
alhadbiztosokat részint a honvédelmi minisz
tériumba, részint pedig más honvédkerüle- 
lekbe osztotta be szolgálaltélelre. A beszün
tetett honvédkerület helyébe Pécseit új hon- 
védkerülelet fognak létesíteni, az eddig Szé
kesfehérvárod állomásozó honvéd dandár
parancsnokságot pedig Veszprémbe helye
zik el.

— Líceumi előadás. Haller Jenő, eszéki 
máv. ig tanító, lapunk ékestollú munkatársa, 
f évi január 31-én előadást tartott Pécsett 
az ottani Szabad Lceum meghívására. Hal
ler Jenő 25U hallgató elölt a horvátországi 
magyarság politikai, társadalmi, etnográfiai 
és gazdasági viszonyait ismertette. Az elő
adás anny ra tetszett, hogy Haller Jenőt már 
jövőre is lefoglalták előadónak.

Esküdtszéki ítélet. Csurin János 21 
éves állandó lakóhely és foglalkozásnélküli 
csavargó múlt év március havában Vizi- 
szentgyörgyöii Novak János kovácsmester 
műhelyébe éjnek idején betört s onnan né
hány értékesebb szerszámot ellopolt. Julius 
21-én Horváth Ferenc lapáthegyi serléske- 
reskedüt egy erdőben megtámadta s ütlege
lés után mintegy 20 Ki tartalmazó erszé
nyét elrabolta. Ezután mintegy 10 nappal a 
Murasiklós és Muraréthál között elterülő 
erdőben bekormozolt arccal megtámadta 
Vurusics István lolsőhideghegyi lakost, aki
nek segélykiáltására, Csurin János elmene
küli A csendőrség azonban csakhamar rá
akadt s a nagykanizsai kir. törvényszékhez 
bekísérte Csurin János, ellen viselt dolgai 
miatt, í. hó 4-én tartották meg az esküdl- 
széki végtárgyalási, melynek során Csurin 
János tagadta ugyan az ellene emelt vádat, 
de a tanuk egybehangzó vallomásai után 
az esküdtek mégis bűnösnek találták Csurin 
Jánosi, mire a törvényszék vádlottat rablás 
büntette miatt négy évi fogházbüntetésre, 
10 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak 
ugyanennyi időre való felfüggesztésére Ítélte, 
melyből 2 hónapot kitöltöttnek vett.
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Sve poäiljke, kaj se tiée zadr- 
Zaja novinah, se irnaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya
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Na celo leto........... 8 kor.
Na pol lela ........... 4 kor.
Na éetvert leta . . . '1 kor 
Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odgovorni urednik

ZRÍNYI k á r o l y .

Turőini.
Turéini, koji negda vremena tristo lét 

muéili naáoga orsaga. как se to vezda do
gadja njim, brséas budu morali ostaviti Eu- 
ropu i nazat se budu pospravili vu AZiju, 
od kud su doáli. Svaka slava se ovak do- 
konCa. Svaki Cin kojega élovek napravi. duZe 
2i vi, как őlovek. duZe zivi, как jeden orsag. 
Sad da túréin prestane europanski vladar 
bili, sami med sobom moramu spoznati, kad 
smu mi njihove vudarce morali terpeti. da 
branimu célo kerfléanko Europu. velim da 
moramu spoznati, da je poflten neprijatel 
bil. Pofltuval je naflu domovino. verő i jezika. 
Njemu je dosla to bilo. da nas je zadobil 
i porobil, ali ni je imái nakanenje. da nas 
do kraja uniflti. Pred slotinami létmi je véé 
imái tak poflteno srdee. da decu i Zenske 
ni je bantuval. Plememti neprijatelj je bil. 
vréden je, da se poZalujemu za njega.

Kaj sad bude sve sgubil túréin? Ako 
Drinapolja préda, samu Konálantinapol mu 
ostane vu Europi i okolica blizu s jeden 
miljun stanovnikov Daklem sgubi pel miljun 
slanovnika i blizu 385 jezer kvadrat kilo
meter zemlje Ostanemu jofl vu Aziji deset- 
put tuliku. ali tamoflnji stanovniki su ni 
éisti turéini. neg armeni, kurdi, arabi i ber- 
beri. Najviáe arabov je s biblije poznanim 
mestu med Tigris i Euírates vodami. gde se 
je prvi élovek na svét rodil.

Hmira jeden veliki i glasoviten orsag 
pred nami, i к tomu как jaki orsag, pred 
kojim vnogiput je drhlala Europa VTu tri-

Suradnik:

PATAKI VIKTOR.

najsli stotini dojde naj prveSi glas od njih, 
kad su predi véé Sesto lél Ziveli na turanski 
zemlji, od kud su i magjari doéli, i oni su 
odonut isii novu domovino iskat, ravno tak. 
как i mi.

Daklem как se stoga vidi, nam su bliZ- 
nja rodbina. Ozmán sultan je prvi bil, koj 
se je vu Europi nastanil i odnjega se turci 
drugaé i za ozmáné zoveju. Pod Bajazet. 
Murát i Mohamed sultani strahovitno via- 
dauje su imali. II. Mohamed je zavzel is- 
hodnoga-rimskoga orsaga glavni varaS, Konfl- 
tantinapolja 1453-ga lela. On je bil. koj je 
to glasovitno réé sgovoril. da как je jeden 
Bog na nebi, tak i jeden gospodar mora 
biti na zemlji. i lo je turski cesar, túráki sullan.

Óva glasovitna slava pred nami se res- 
kadi. Тик je Stela boZja sudbina. da mi na- 
zoéni budemu tomu. da mi svedoki budemu 
ovi smrti.

Vu negdaSnjim turskim orsagu. laniéari 
su bili naj viteZki i naj glasovitneSi. To su 
pák ona deca bila, koja su po krSéanskih 
orsagov polovili i za turéine odhranili Ovi 
janiéaci su svigdi zadobili bója. Turéini su 
prvi bili vu Europi. koji su stalno soldaéiju 
imali i ravno poleg foga su tak strahovitno 
jakost imali.

DeneSnji turéini su pre mehki. llak 
zato tak veliju drugi. da nije to bit zrok. 
da su tak na hitroma europansko vladanje 
sgubili. neg to je bil zrok. da su se i med 
njimi takovi nepoStenjaki naSli, da su isto 
municiju, bez kője pák nije moéi bója der- 
Zati i njo su pokrali. Ljudstvo su ni mogli

Izda'elj i vlaatnik

STRAUSZ SÁNDOR

hraniti, jerbo tolvaji su peneze vu svoje 
Zepe naphali. Sad kad bi bili morali se pc- 
inirili s neprijaleljom na dvé strani su se 
raztepli, in I ad I turéini su dőli strelili od 
soldaéije ministra, kormana su vu ruke do- 
bili i ovak probaju orsagu pomoéi, ako budi: 
samu mogli

Mi bi se takodjer od njih morali vuéib. 
jerbo i prinas je tak, da je orsag vu naj- 
vekfli siti. onda se i mi na devetdesf I par- 
tijih restepemu. ravno onda. kad bi naj 
bolje skup morali derZali. Bog nas obéuvaj, 
da bi i mi tak shodili, как su turéini.

Balkanski boj.
Nije mogel mir nastati i boj opet se 

poéel na céli liniji. Drinapolja od pondélka 
veéera smirum i* podjednoma strélaju bul- 
garci i ako je istina. как nekoje novine pi- 
seju. onda véé как pol varasa vu planmu 
stoji Fri CataldZi takodjer terpi boj od pon- 
deljka i tu je to vaZno, da su bolgáréi se 
na valili na Gallipoli polotoka. gde turski 
fleregi su nastavljeni. Na ovim vuskim ta- 
latu su nastavljeni oni festungi. koji Darda
nellák braniju od europanske strani. Ako bi 
se sad to moglo pripetiti, da bulgarci vde- 
reju vu öve festunge i zavzemeju je, ond;« 
stomosnjemi veliki fltuki tijam prék na Azins- 
kim kraju stojeée íestunge tak spodereju i 
unifltiju. da nebudu moguéi zastaviti gréko 
llottu. da nebi nuter doflla vu Dardanellák 
morski klanjec. Stém pák ni samu da bi se 
Io pripetilo. da grki na morju iz Macedonije

Ljudmila.
i.

Pred starim opatiékim samostanu stoji 
jedna paradna koéija, a nutri u samostanu 
je bad sada veliki razslanak.

Poslavlja se od mirnoga duma najkras- 
nejfla ru2a neduZnosti; grofoska kéi Ljud
mila. Sve se plaée! Svi su Zalostni! Kak 
se naj plakali, как naj bili Zalostni, ko mo- 
rajo gledati na bélo lilijo, kojo budo na- 
skoroma odtrgnuli, odnesli iz vrta, i po- 
gazili u — blato!

Svi su njo radi imeli. U teku desetljet, 
si je sa svojoj miboloj, sa svojoj pokorfléi* 
noj, i s svojoj Ijepotoj osvojila sva srea 
velikoga hrama. Kod osem godidnja djevojka, 
skoro déte je dodla sim. Otec nju je dope- 
lal daleko iz okolice, te rekel :

— Ljudmila! Mama ti je ranoumrla! 
Nega tko bi te odgajal, tak sim sem te do- 
pelal, date milosrdnice odhranijo po boZji 
volji. Ali kad buded zrastla, dojdem opet 
polebe, da te odpeljam na dom.

Ljudmila je ostala. I deset lét je mi- 
nolo, как da bi nje tko puhnol Med tem 
vremenu, je naskoro éistnm pozabila na 
dom. Niti mislila ei nije. kad nji jednoga 
dana otec opet dene ruko na rame.

— Ljudmila’ Zrasla si. vréme je tu. 
Potrebuvam te na domu vrlo — éim si 
jedino déle moje

Sada je bila Ljudmila sva izvan sebe 
Nije znala; jeli bi ostala. ili pak bi idla na- 
zaj dimu. Nije dugó mislila. Misei, na dom 
njoj je prevladala sve druge Zelje Veselo 
skakajuéi od jednoga, do drugoga se pos
lavlja. BeZi u erkvu. Moli jofl jedanput. na- 
zadnje si dene glavo na prsa CastneMajke. 
dobre Juliane, in trepeée : »Zbogom!«

— Ljudmila! — govori éastna Majka 
s évrstim glasom — Ti bufl odiflla. Idi! Ali 
sree mi tak veli — ti buS se Ljudmila opet 
povrnula!

Ljudmila je éudno pogledala na majko, 
как da nju nebi dobro razumela

— Nego kad bu§ sprevidla, da si se 
varala u sjajno obeéanim svétu. Kad ni* 
koga véé imela naS, как sirota dojdeä mimo 
naSega samostana. Naj se sramiti Olvori 
stare vrata i vslupi .

*
Za male Cetrt ure je jedna paradna 

koéija zletela izpred samostana, zavila nju 
je van iz varaSa. te jurila prék ozelenelih 
njivah veselo proli dobro oddaljenim 
bregovima.

Protulelje je bilo onda Svoj cvétni 
pajéolan je razsprostrlo nad brege i doli 
Blestele so se po gorah bélé hiZice. i ka- 
pelice Blesteli so se vinogradi. sa svojim 
Sumljajoéim trsnatim perjem. Blestele su se 
njive. z valujoéo koruzo. blestela je se se- 
noZet sa svojoj friäkoj nuvoj travoj. Blestele 
su se flume naokolo, sa svojimi vitkinn 
smrekami. i z zelenimi bukvami. Fopévale 
su ftice v lozi, i kroz svo ovo boZjo na- 
ravo, je se éarobno doli lesketalo nebesko 
sunce, i sa svojim zlatnim sojem, je po- 
Ijubljavalo svojo s éarom okrafleno sneho 
zemlo, i naznanjuvalo je sa svojim ognjer 
velikost ljubavi, vesele nade. i Irajnost ove 
krasote

II.
Ljudmila je véé visoka gospa. Doéim 

je bila joä samo nekaj vremena na svojom 
domu. se je véé savsema navadila eleganl* 
nomu Zivlenju Mislila si je: Kak velika si- 
rola sam bila u samostanu. Ni sem znala 
za pravi i slobodem Zivot, koji se mi stop- 
ram sada poéné! Bila je zaista sretna do* 
kraja. da se je veéput biti la око svojega оса

— О! Moj Japek, niti ti neznatn do- 
povedati как sem srelna !

I tko hi mislil, da je bil doáel dan. 
kad se je zapoéelo njeno Irplenje, njem boj



bi na pomoC mogli iti bulgarcom koji pred 
CataldZom leZiju, neg zasegurno i lursku 
iloltu bi tak uniátili, da bi njim öistam od- 
prti put bil vu Konátantinapolj. Istina da 
vladari tak govoriju. da KonStantinapoIja i 
Dardanellák klanjca nedaju nikomu bantu- 
vati, ali ako jedenput ova mesta savezu vu 
ruke dojdeju. bormeá opet tak budu tiho, 
как su i vezda lm dobro znamu, da pred 
bojom svi su kriöali, da ako turöina sbijeju, 
oni nebudu dopustili, .da si Steri kaj od 
turskoga imanja posvoji. Gde smu veö od 
potlam. Daklem sad opet pak tak stoji, da 
okolo Gallipoli se bilde prehitil europanski mir

Tuliko itak naprö znamu, da bez Dri- 
napolja nebude mir i on bude sad najpredi 
napré doáel. Kak se öuje, turöini bi sad pre- 
volili. da prék daju Drinapolja bulgarcom 
stom kondicijum, da savez spozna. da je 
sultan najprveái nad mohamedanskom verőm 
i dopustiju, da vu varaáu bude slanuval je
den namestni kaliia. Takov mir su napravili 
minuöe mesece vu Tripolisu s taljanom. koji 
su dopustili, da mohamedance jeden kalifa 
naj ravna.

Takodjer i bulgarci oöu stöm zadovoljni 
biti. Samu da itak predi od obedvé strani 
su na oruZje apelerali. Kak bude oruZje do- 
konöalo, áto bi to mogel napre znati. za- 
vezda su turöini i bulgarci dosta jaki. da se 
jeden drugomu tak slehka neda doli.

Do priliki stojiju zavezda: pri CataldZi 
stoji lőO jezer bulgarca proti 140 jezer tur- 
öinu. vu Mali-AZLji okolo Izmeda nO jezer 
turski rezervistov je. Pri Ürinapolju ima i-5 
jezer bulgarca i 40 jezer srba. festunga Hő 
jezer turöina brani. Pri Gallipoli je Ő0 jezer 
turcina, pri Dimoliki pak 30 jezer bulgarca. 
Kak se stoga vidi, skorom su jednaki. to je 
pitanje. как budu harcuvali i как bude éteri 
mumciju imái i na stroáek peneze zmogel. 
koje pak niti jeden s viáeáoga neirna. Ovi 
telegrami su do vezda doáii:

Sofia, február 4. Viera vnoöi iz Mustafa- 
paáa je doáel telegram, da vu Drinapolju 
Mraáno strélanje se cuje. Prva kuglja na 
veöer ob osmi vuri je poiila vu Drinapolj. 
Vu Drinapolju takvo strelanje ide. da vu 
Musialapasa dalecnim varadu se obloki i

vrata stépleju. Bulgarci nato raöunaju, da 
Drinapolj naj kesneSe za dva tjedne bude 
se predal.

Konátantinapolj, tebruar 4. S Drinapolja 
jako dobre glase su dobili po telegramu. 
Vu varaáu samu petroleum je poöel faliti, 
tojest menjkati. Ziviáa tuliko imaju nutri, da 
joá viáe mesecov se moreju bez brige hra- 
niti. Vnogo cvibaka i sira imaju. Stanovniki 
i soldati konjsku meso jéju. Konzuli iz Dri
napolja su takvo proánju dali. da neg ujiin 
vu varaáu takvo mesto poiáöeju, gde bombe 
i kuglje nebudu mogle donjih ili pak je naj 
vun pustiju. Turski soldati viteZki vojujeju 
i bulgarce su natirali od áancov. Vu varaáu 
je mir.

London, február 4. Okolo CataldZe sva 
sela su vu plamnu. Nepriatelji jedenput tu, 
drugiput tani se pograbiju, ali как zide éteri 
vun. to nije znati. Bulgarci se nazat vleöeju, 
dabi túrómé mogli vun dobiti iz áancov i 
festungov. Turöini su zapoved dobili, da 
samu braniti se moraja i svoja mesta nes- 
meju ostaviti.

Konátantinapolj, február 5. Sukri paáa 
je telegraíéral. da su nepriatelja od drina- 
poljski áancov dalko natirali. Stanovnikom 

1 i konzulom je odredil dva kvadrat kilometer 
I mesta. koje zastavami bude obkoljeno. da 
se tam sdeiZavaju, jerbo nepriatelj ta nebude 
smel strölati.

Beö. február 5. Hohenlohe herceg na- 
áega kralja lista je ne>el vu Pétervar Mikloá 
ruskomu earn. Politika vnogo óeka od ovoga 
lista, jerbo stoga se vidi, da itak tak hudo 
ni stojimu sa rusom. как je to razglaáeno 

ibilo. Так misliju, da Ferenc JoZet kralj vu 
balkanskim poslu je pisai Mikloá caru, ta
kodjer jedni i to misliju. da svrho toga, da 
b rezerviáte diino pustili. tíilo ovu. ali onu, 
svikak vidimu zlamenje, da naj jakéi vladari 

jsdobra su i mir oóeju imati. Öli europi je 
ovaj list povoiji i öve dane bude Hohenlohe 
odgovor donesel. koj odgovor takodjer s naj 
lepáemi réömi bude spisan.

London, február ő. Как s drinapoljskoga 
bojnoga polja piéeju. óeterdeset strahovitno 
veliki átuki su naperjeni na varaá. Od srbske 
strani takvi su glasi. da vu varaáu dosta

Ziviáa imaju, ali drva i lapor njim öisto oöe 
smenjkati.

Konátantinapolj, február 5. Sim su takvi 
glasi doáli da pri CataldZi dán i noö traja 
jako krvni boj. Za vezda joá nije znati, как 
áeregi stojiju. Samu tuliko znamu, da prí 
Gallipoli grki nisu soldaöiju na brég deli. 
Opet i takov je glas, da m  bulgarci reliri- 
rali, Cataldza varaáa su vuZgali.

Athen, február 5. Turski áeregi vu Del- 
vino vilajetto sva sela su spoZgali i vnogo 
ljudstva spoklali. Так se Cuje deset sei su 
vuZgali i porobili i trideset i osem su zak- 
lali. Vu Konica vilajetlu su jednoga kloátra 
i seminariuma vuZgali i stem veliki kvar 
zrokuvali.

Sofia, február fi. Bulgarci v öera od 
Kávák rieke na izhod navalili su se pred 
Gallipoli leZeöe turske áerege. Turski áeregi 
su opet veliko bitku sgubili i pobegli su 
proti Buleiru sve bez reda. Poleg toga bul- 
garci su nastanili se pri Buleiru kre mórja.

Konátantinapolj. február 6. Drinapolja 
podjednoma bombarderaju. Bulgarci su ízzé- 
denköj selo, takodjer pred CataldZom leZeöe 
sele su pozgali i nazat se potegnuli do Ca- 
taldze. Kad su turski soldati previziterali 
okolicu nigdi su ni na trag doá i nepriatelju. 
Turski vodja prijavu je dobil da pred Galli
poli veliki éereg nepriatelja stoji. Od Mirio- 
tolina jedna turska ladja strahovitno je stre- 
lala na jedno butgarsko brigadu od koje je 
viáe как desetina dőli opala.

Parié, február 6. Matin novine piáeju,
I da bulgarci su zadobili od Arnutküja na 
sever jedno selo. 800 turöinov i viáe offici- 
rov su bulgarci zarobili. Takodjer ovim no- 

! vinam piáeju iz Soíije, da drinapoljskim 
! stanovnikom i konzulom ni su dopustili, da 
1 varaáa ostaviju ili pak da bi njim takvo 
mesto ostavili, kam nebi strelali.

London, február fi. Drinapoljski zapoved- 
nik na veöer ob osmi vuri sluZbeno je javil, 

j da nepriatelj strela na varaá. Nuter vu va- 
raá je opalo 138 granatov i jedenajst áhrap- 
nellov. Osem varaákih stanovnikov su bombe 
zaklale i deset oranile. Petdeset sedem biz 
se vuZgalo. Bombe joá leceju vu varaá.

Belgrad, február fi. Od srbske strani su

z.i pravico Xili sanjalo se ji nije od tóga, 
1 doélo j** vréme — h tro, i iz nenada.

Jednoga dana je bila Ljudmila zamo- 
‘.tni u svilne haljine, i slupala slavno po 
.okii'öeni dvorani. kao kraljica Ijeposli.

Zapoöeli se je парне morala оно veöer 
veiika sveöanosl.

Konac lova, pri kojoj je bilo prisutne 
mnogo plemenile i imenitne gospode Zas- 
virala je banda, i tancalo se je, pak opet 
о okain sa á ikatni, i kriöalo na zehn krasnoj 
Ljuduuli. koja )•• bila ono veöer najsreöuifla, 
u svo|0) obiIni sreöu, i u svojoj obilnoj ra- 
dosti, sí inti mesta nije mugla najti. Sve je 
i)11о щепо — i joá inteligentmh mladih 
poruónikov ejel: red. med kojimi se nji je 
naj hol je dopal, jeden; sin siromaémh rodi- 
tel|ah. a plemeniloga srea mladiö Anton.

Njuna oka su se ono veöer veöput 
ziála. I zvala jedna- к drugoj, te se niti öu- 
dili ne, da se je Ljudmila veö tak sprijaz- 
nila Z njim, joá on veöer, da se mu je 
obeöala sebe svega, do hladnoga groba

MuZika je polihnula. Gosti su se raziáli. 
Dvorana je ostala prazna, a u sreu Ljud- 
mile je poöelo nekaj kliti. i klilo je ne- 
prestano, skim Gal je, stem bol e, te se je 

Ibiöila jednoga dana, da pove olcu ime 
-vop'ga izvoljenoga, baá je hotela oditi, kad

se vrala iijene sob** otvorijo, i u sobo stupi 
ol»jc s ím veleö:

— Ljudmila! Xaskoroma biuno imeli 
gosluvaiije, priskrbel sen. ti muZa! To je 
jeden udovec okolu őetrd^ete godine, — 
ali on je jeden o<l najbogah'jSib miljonerov. 
Jpá ov mesec se dopelja íz Amerike.

Zabadav je Ljudmila zatulila od Zalosti. 
zibadav se je zaplakala, zabadav je zvala 
svojega Anluna. OUc njeni je bil trdi, i 
stanoviteu.

— Ti boá unoga Zena, — je kriöal — 
koj* ga ti |a tvoj otec preporuöim, a nigdar 
onoga ne, kojeg I sí tak lahkomiselno sama 
zbereé. Pak naj se к tomu sprestepe célo 
kraljeslvo, tak bude, i nikak urugaöl

MiuuVali su dani Zuruejáe как Ы to 
bila Ljudmila mislila' Plakala se je podjed- 
iioin. I pi ősi la utca, naj se premisli, ali 
bilo je sve zabadav. Ko |e sprevidla, da ni- 
kakve zapreke, i nikakvoga izlioda ni veö 
za njo, se je udala — na videz — koliko 
)e bila moguöna, i shkala si je boduöega 
muZa, te nadala. da bu nadomestuval, sa 
svojim stasom njenoga Anluna.

I doéel je. Predi je doáel, как su se 
ga nadjali. Ljudmila je baá u svoji sobi se- 
deöa pri окно mislila na svojo Zalostno 
usodo, kad je doéel, postai pred njoj, i jo

prpel za ruko. i gledal u oka. Ko je videl, 
da ima pred sobom takvo krasolico, se mu 
je sve pasmejalo. i ko se je srnejal, je bil 
njegov obraz |oé bolje izstradan, suhi, ra- 
zor;tn. I Znti. kao iz ilovice

Jóé zadnjiput je napela sve svoje moöi, 
da bi se ga ognola. a bilo je sve zabadav. 
Kad je vidla. da veö nikakve nade za njo 
nega, se je udala. ali zalo je nikak né 
mogla zalréti svojo nuiko u sreu svojem, 
koja muka je nju slraéno hilro morila

Minuli su dani tjedni i mesrei. Növi 
muZ je li'lro prepoznal svojo Zeno, da je né 
prava. Iniel je bislra oka, i prepoznal nju 
je, da sc veöput plaöe, da ima temne i 
upadle oöi. Nekaj je slulil. Praviöni srd ga 
pograbi, i jo jednoga dana zapita ozorno:

— Kaj ti fali, da se Zalostiá, kad bi 
morala bili vesela? Как vráié tvoje zakonske 
duZnosti? Te je ni s r am ? . .

Ljudmile oka su se divjo zalesketela. 
Zaékripala je s zubmi. i odbeZala je u 
svojo sobo. Vrata zaklenula, hitila se je 
preko divana, i dala svojim suzam dugi 
put. — — — — — — — — — — — 

Otec njeni je sve to dobro znal. Videl 
je как je razpadalo zalo evetje iz njene 
köerke Cutil je nekaj . . .  i poöela ga je



opet poslali proli drinapolju jedno brigadu 
i sad blizu sedemdeset jezer srbskoga sol- 
data je tarn. Takodjer i niontenegrovci su 
vekáo pomoó dobili od srbov pri Skutari. 
Tu je takov glas, da su turóini iz Skutari 
festunga s nenada vun vudrili i tri srbske 
divízije vlovili i^vnogo njih postrelali. Srbe. 
kad su reó zeli odnjih. da nebudu viáe vo- 
juvali, pustili su je. Takodjer zadobili su 
óetiri kol municije i vnogo Ziviáa. Turóine 
su albanci podpirali i samu tak njim je 
bilo moguóe tuliku srbov vloviti. Sve átuke, 
koji su joá vu tíelgradu bili. su je na bos- 
niőku granicu spravili.

Dőli s örüljem.
Na hataru Galicije i Pruskoga orsaga 

jeden milijun rusa stuji od pet. do glave 
napujeni s oruZjem. Néga toga varaáa. sela 
ili bakterske vahte, koja nebi predélana bila 
za testung i napujena svakojaókim Ziviáom 
i s municijum. Sami sigurni ruski regimenti 
s kojih su polske oííicire sve vun zebrali i 
poslali dalko vu AZiju. Cistam smu segurni, 
da se rus proli Austria-Magjarski tak opra- 
vil I oboruzil, samu to neznamu. da sbog 
óese je to napravil, jerbo svaki zna, da mi 
njegve raóune neócmu s inéáati vu AZiji i 
opet I to svaki vidi, da mi smu se ni s 
oruZjem s rnéáali vu Balkanske posle Za- 
kaj oóe ravno znami raóuna imati. Morebiti. 
da rus joá i denes to veruje. как je jeden 
prveái car s rekel pred petdesetmi létmi, da 
vu Konátantinapolj prék ВзСа pelja put!

Néga zato réói od toga, da bi se naáa 
Monarchija pred ruskim oruZjem prestraáila 
bila, ill naj menje retirirala. TroStruk savez 
svojenu deset ill ako bi bilo potrebno dvajsti 
milijun soldatom tak bi lehko sdrobili rusa, 
da petdesel lét niti genuti se nebi mogel i 
svrho toga joá i denes su je visoki gene
rali, koji potrebujeju. da jedenput se konec 
napravi toinu. Niti monarchija nije mogla 
vu Zep ruke deti i onak gledali, как se 
ruski medved spravlja i nije bilo moói to 
na kocku deti, da naáo Ijepo i plodno polje 
ruski kozaki s gaziju, как su 1849. leta. 
Svrho toga I tu su na hataru nastavili koáe,

da bude rus se imal kam zglavom zabuáiti, 
ako bi mu ravno tak hurmasta pamet doála. 
Ali sve to je vnogo penez koStalo. poleg 
toga céla trgovina je pongrotérala i samu 
vnogo krvi prelévanja je zabranil nad stari 
i milder kralj, koj sam bolje pazi na euro
panski mir, как svi drugi, kad je sam svo- 
jom rukom lista pisai ruskomu caru i od- 
kud je véé odgovor dobil.

Kaj je vu listah slalo, razmi se, da je 
to tak tajno, da mi to nemoremu znati, sa
mu primisliti moremu. kad vidimu kaj se 
okolo nas dogadja. Poleg turóina i poleg 
Balkana, как smu ni odkraja. tak niti sad 
se je nam ni potrébno s rusom vu boj pus- 
titi, veó svráiju oni sami med sobom. Po- 
kehdob pak turski otoki i morski klanjci 
sad nebudu na europanski tepih doSli. za- 
kaj i s bog óesa bi étel rus boja derZati? 
Ako pak néga zroka za boj, zakaj bi dva 
miljunov ljudstva gledalo na granici jeden 
na drugoga. как pes pak maóka? Так mis- 
limu, da to nije teSko bilo ruskomu caru 
dopovcdati, samu poóetek je teáki bil. To 
pak je naá kralj poöel. kad je lista poslal 
caru i ói Bog da. naprotuletje nebude se 
veó ves zakleti boj poóel, neg dojde jeden 
lépái i BoZji mir i mi naáo decu naskoroma 
budemu dobili dimo

KAJ JE XOVOGAr
— Majurov pes. Velika katastrofa je 

postigla Cédli JoZef majura Zeno Jako su 
radi imali jednoga psiCa, koj je minuói tork 
Zensko vgrizel. Psa su odmah zatukli i gori 
parali, tak su zeznali, da je stekli bil. Gos* j 
paCu su vu Budapest spravili vu Pasleur- 
zavod. ali teSko bude vu Zivljenju ostala.

— Obsudjeni izdajniki. Kak se je
na Balkanu boj pocel, niti naSi srbi su ni 
Steli mirni ostati vu svoji koZi. Poleg bun- 
tanja vnogo su vu rest doSli i sad su poóeli 
sudi napré jemati njihove posle. Vu Kséku 
su mmuCi tjeden odsudili Dimitrovió Sava 
poljodelavca na Sest mesecov Novakovié 
Tosa uCitelja pak na osem mesecov reáta, 
jerbo su puntu delali proli Austria-Magjarski.

Sad budu imali jeden óas si premiáljavati, 
da lepáe njim bi bilo mirno i tiho ostati

— Goreci brég. Vu Meksiki Kolima 
zvani brég s nenada je poCel ognja hitati 
na veliko okolicü, odkud je na jezero i je- 
zero ljudstva rnoralo pobeóti. Vnogo ljudstva 
pak je ni moglo zavremena vujti i ovi su 
tarn sgoreli. Brég je óetirijezerotristo metroy 
visoki i célo okolicu je s goreCim pepelom 
posipal. Kvara je do vezda samu vu Zitko 
do óetiri miljun dollarov s vun toga pak 
je vnogo hiZ i drugoga imanja pogorelo 
Так se óuje, da na stotine ljudstva je vu 
Zereóim pepelo ostalo.

— Melinsko kolo. Juriga Janos po
leg LoSonca na potoku je melina imal. Ne- 
koji dan je na melinsko kolo splazil, da 
leda stere doli Med tern toga se kolo zag- 
nalo i siromak Juriga tak je odletel doli 
na zmrZjeno zemlju, da si je su glavo raz- 
bil. Nesreóni ólovek odmah je vumral.

— Samoubojstvo. Várady Zsigmond 
orsaóki ablegat na Semmeringo se vu srdce 
strelil I odmah je vumral. Varady je prije 
s munkapártom drzal i kad je videl, da 
bormeS tarn ni gospodariju naj bolje za or- 
sag, zato je odonut vun stupil. Potlam je 
smirum tuZen hodil, tak da su se njegv\ 
bliZnji skorom i nadjali da bude nekaj so
bom napravil. BeteZen je odiäel na Semme
ring I kad mu je Zena telegrafirala. da 
otia dojde za njim, na zat je od lelegrafiral, 
da samu na) ostane doma, jerbo i on drugi 
dan dimu dojde V jutro se je strelil

— Rajner nadherceg je vumral. 
Devetdeset lét star Rajner nadherceg je hit
roma 9 beteZal i v pondéljek vumral. Na- 
Semu kralju je bratanec bil. On )e bil naj- 
stareSi vu cél; к raíjski íamiliji. Ni sdavnja 
.je obsluZaval petdeset létnicu svojega hiz-
noga zakona

— Potres. Vu Zenti je nekoji dán 
potres bil Sténe su spokale, dimnjaki su se 
sporuSili, ali nasreCu vekSe zlo ni se pripe- 
tilo. Potres je pel sekundih trpel i ljudstvo 

jslrahorna vun pobeglo na vulice. Prék Tise
vu Сока obóini i podrugoó se zemlja stre- 
sila. all niti tarn je vekéi kvar se ni sgodií

— Sbiranje birova. Avas obóini su

peói vési. Glasila se mu je óim dalje bolje, 
i neprestano krióala :

— Ti sí kriv svega! Ti zavdavaS túliké 
boli nji! Ti nju moris! Ubojica!

Ovak mu je kriCalo duSnospoznanje, 
i ga morilo, i ga i rano umorilo. Jednoga 
dana ga u postelji najdejo mrtvoga Zadela 
ga je sréna uzma . . .

I to je morala Ljudmila pretrpeti. Os
tala je satna. Nikoga je ne imela veó. Rano 
u jutro je odiála na grobe roditeljah s pia- 
kanjem, i se z suzami opet povrnula к domu.

Sve to se je tvrdosrónomu muZo vidlo 
zadosti. Misid si je : ljubavi ga tak i tak né, 
zabadav bi bilo sve. SlraSno je zakunil nad 
svojim nesreónim zakonu, spoprodal sve, i 
jednoga dana nekam brez traga izniknul

III
Velika i gosta megla je bila raz-pros- 

trta nad zemlom, i kroz gosto meglő je 
sunce Zalostno spuSCavalo svoie Zarke iza 
gor, kam je polagoma tunilo. Ni je bilo pro- 
tuletje, tuZni jesenski dán je bil Nisu se 
blestele njive, niso se bleslele gore, mali i 
veliki bregi. Niso pévale flice v lozi. Sve je 
bilo Zalostno, tiho, grobno, mrtvo, unióeno, 
i brez uade!

Po blatnom puto sem proli varaSu je 
polagoma stopala. jedna siromaéna i bolestna 
Zena; zamotana u blalne cunje. iSla je как 
da bi bila pijana. sada po jedni strani puta, 
sada po drugi, i sada po sredi. Polrta je 
bila na duSi i na télo. Globoke oói, i u- 
padla lica su svedoóile, da je ova Zena, gdé 
gud, как gud straSno mnogo pretrpela. Sto
pala je poóastno, i sada-sada se zgledala 
okolu sebe, как dabi nekoga iskala. Lahko 
pomoói!

Ko je doSla veó óistam u varas, prvi 
kojega je sreóala je bil jeden oíficir, koji 
je veselo pripovedajuói stopal kre jedne 
gospe. Glas ovoga officira, se je naSi Zenski 
óul straSno znani, i ko je doála óisto do 
njega, mu je poglednola oStro u obraz. Stre- 
petala, prijela ga za ruko i zakrióala

— Anton! Anton! Kaj nepoznaS veó 
mene? Ja sem tvoja Ljudmila!

Olficir se je né malo straáil öve po- 
áasti, tak je rekel osorno :

— Nóra Zenska! Srmluj se ti Bog! 
Kaj oóeá od méné? J,i le nepoznam!

Na ovo se je stepel, prijel je za ruko 
övoje gospe, i izginul u jedno elrúgó ulico.

Ona Zenska je |oá dugó po ovom stala 
tarn na onom mestu, i gledala óudno za 
njim. Napokon se divjo zasméje, i poéné

stopali po ulici dalje, po sredini pula |e 
stopala. po stezi je né hotela iti. Ni je ho- 
tela, da bi se nje najnesreóniSe Zenske tko 
dotaknul 1 gledala je na tla. Mrzila je 
svakoga, i niti jednomu je ne hotela pog- 
ledati u obraz.

ISla je dalje, i dalje, né da bi znala 
kam bu doSla, i tak dojde napokon u 
jedno tiho ulico. Ko je óulila da ga daleó 
na okolu nikoga ni, je postala, i narahloma 
zdignula glavo svojo, te se poóela zgledavati 
gdé se nahaja

Gledala je okolo sebe omegieno, kad 
se nji oka zastavijo pred njoj na jednih 
starih vratah. Nikoliko óasa buli tak stojeóa, 
napokon se nji lice zjasni, gleda joá bolje, 
tak znani se nji vidijo ovi veliki oörneli 
zidi. Misliti si poóne, i domish se svega 
Jedanput samo sva u radosti zdrhteóe, i 
hrepeneó skoói proli vratam i prime s tre- 
petajoóimi rukami za kvako .

Vrata su zaákripale i se navelikoma 
otvorile. Zenska stupi u hodnik, joá se óu- 
jejo glasi :

— Ljudmila! Naáa Ljudmila se je 
povrnula'

I velike stare vrata su se opet
zatvorile

K u tn y á k  M árton.
Kpsztholy.



birova sbirali i как je to s vekáinoma na-jnesel. Na Harisén Nandorovim imanju ьц su ga vu «pitalj spravlali. Mladi deCko se
vadno i tam su dvé partije bile, Cincad Mi- po nőéi jeden veliki ákedenj podrli i drévo jako z*l|uhil vu jedno pucku i pokehdob
halj i Cióo Mihalj su bili kandidérani. Sbi- odpeljali Zandari su prijeli Poroska Janoá, ona mje Siela njega rada imati, strelil se. 
ranje se stém dokonóalo, da je Lohan Mihalj KeékéS JoZef i SüC Janóba pri kojih su Pucka mu je jedenput svilnoga rubca dala,
svojom parlijom na CincaSa dal voluma i dvanajst klavtrov drv naSli Orva su od toga si je na srdce pretisnul i lak prék
tak je on birov nastal. Od serditosti se je vkradjenoga ékednja bila ! njega se je strelil.
Ciéo na Lohana na valil i njega tak spikal, _  ^ e n o  je zak la t .  Vu Berkes ob- — Hurmasti Holuban. Vu Buda- 
da je na kratkoma vumral. Krvoloka su eim je .minuCi tork Nagj látván po noCi PeStu se pripelilo, da nekoji dan su na ledo 
éjndari ylovi I. svoju spavajuCu ieno sekirom po glavi vud- naS  ̂ okolo pol noCi teZaki jednoga po pri-

— Nebuda vehkoga nanovra. Как rjl lak da se je glava na dvoje гагко1Иа , l.ki indeset lél star éloveka, koj se je bos
se iz Веса Cuje, onda tetős nebude vel.ke nesreCna ienska odmah Vumrala. Nagj lät- koriolal P° ledo Vidli su- da tai nen,ore
muSlre. To pak zato bude lak, |erbo poleg vana 3U *andarl v|0Vi|j | , u reäl odegna|j pri pameti bili i zalo su ga prék dali bra-
deneánjega vojnoga vremena, soldati tak niteljom, koji su konátatérali, da je nori i
teZke muátre i sluZbe délaju. Pak móriig i . ' Vu prediomci. \eliko krvno ku- zalo au ga vu |udnjcu spravili. Zove se 
sbog toga nebude muätra. da soldaéija i vu Pe*j íe Bölöcki Ferenc Vajta zvani Holuban
mirnim vremeno vnogo kosta, vu bojnim fehérvarmegjinski obcini. Véé dugó vremena — Izdajnik. Denes je ni dobro vréme 
pak strahovitno viáe, daklem s lém manó- 9e íe za vu Horváth Ferenc tamoS- za one s j nemoreju malo jezika éuvati.
verőm oCeju nekaj preSparati. Nekaj pak nJe8a gazde Juliska (ivajstilét staro pucu. \ j ak je shodlil Janéo Ivan talaborski stanov-
I sbog rezerviStov oCeju letoSnjega manövre fetrtek su Presl iSle eelske рисе к Horvathu njk Svoju pravo domovino je psuval i diéil
ostaviti. ^azmi se, da de su puce. tam niti junaki srbskoga kralja. No zato je samu jednc tető

— Nazim b a s a  puca s e  je  za- "e. M'JU. Med jeden tucet deékami je bit i roála dobi, Bormeá , Veó si je zasluZil. 
gifta la . VeC smu pisali, da Nazim baSu su I Bölöcki Ferenc, koj ie vec viéepul prosit za — Aviatika. Legegnaus vu PariSu s 
strelili, puca njegva pak je vezda gifta pilalPucu’ a,‘ zabadav. Ov veCer je opet gazdti jedll0m gospicom na aeroplano 3670 meter 
1 vumrala je. Nazim ba$e familija je odiála ,iareí* Pol)ral* da kakvo falingo ima proli v,sok0 letel Opoldan 12 vur i pet minut 
s Konstantinapolja i jako potrebuje od no- nj emu ^ azda ga je srdito vun natiral. Bö- j e bl(o ^ad je jz zem|je odletel i jedna 
voga kormana, da naj da prijeti one, koji !öck‘ Je sat* revolvere pograbil i naj predi vura petdesft minut je bitó, kad je opet na 
su ministra zaklali. Как se óuje, Enver bej íe na ^ub5ku strelil, koju je na smrt pia- zem|ju se| On |e prvi, koj je vu takvi vi- 
strogo je zapovedal, da niSCi krv prelévat. zérala kuglja. Jedno Horvat Rozika zvano sjnj bj|
nesme. Nazima je jeden novin ír strelil pred PLlcu Je lak°djer strahovitno oranil Zatem — Streli l  je  zeno. Velika nesreéa se 
vrati, kad je na ganjk doéel. Adjutanáa su íe na s âro8a Horvatha strelil. koj je s Ze• рГ|реЬ|а vu Dunatöldvaru s jednim mladim 
potlam strelili i s revolverom glavo zabili. ,eznami rasuhami iáéi proti njemu. 1 njega gazdom Varga Samuel dobro stojeéi gazda

— Zaklat s e  je  na zeninim grobu. Je Plazéral. Nazadnje je sebe vu glavu síre- v n e d e | j U )e na vrabce strélal. Jedenput ni
Céh Imre jasberénski redar odiáel je jedno 1,1 1 P°kehdob nije laki vumral. Zandari su ,se mu pllé^a Spr02ila i svrho toga iáéi je 
nőé na cintor i tam se je na Zeninim grobu vu reStanski Spitelj spravili. vu Sobu, da pogledne. kaj je za falingo Vu
vu glavu strelil. Odmah je vumral — Prék svilnoga rubca. Kárpáti sobi se pu$ka s nenada sproZila i Sprihi su

— Vkradjeno s tan je .  I to se svaki Sándor dvajstijedno leto star éinovnik vu Vargovu rnlado Zeno na smrt oranili Cetiri 
dán ni pripeli, da bi neáöi célo stanje od- Eperjeäu se vu prsa strelil Hmiral je. kad male dece se plaée za mater

G a b o n a  á r a k . — C i e n a  Ü t  k a .

mmázsa l m.-cent. kor. fill.

Búza Fáenica 201)0 —
Rozs elsőrendű Hrz lő őO —
Árpa JeCmen 15 00 —
Zab Zob 18 00 —
Kukoricza Kuruza suha 15 80 —

I Fehér bab uj Grah beli 2100 —
Sárga bab * Zuti 17 00 —
Vegyes bab * zméSan lőőO--
Kendermag Konopljenoseme 2100 — 
Lenmag Len 22 00 —
Tökmag KoSCice 24 00—
Bükköny Graliorka 17 00 —

Г е 9 е т 9 р 1 Г | Г | 1 л  Budapesten. Nyári és téli 
b b d o Z d n U r Q O  gyógyhely, a magyar IrgaI- 
masrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizii gyógy fürdő, 
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap- 
borogatások uszodák külön hölgyek • s urak részére, i 
Török-, kő- és márvány fürdők; hőlég, szénsavas- és 
villamos-vizfürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknál és idegbajok el
len. Ivó-кига a légzőszervek hurutos eseteiben s allesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld AZ IGAGZATOSÁQ. ,

A Jókai-utca 9 szám alatti új 
házban két egymásba nyíló 
bútorozott szoba (külön-kü- 
,,, , lön is)

k i a d ó .
Ugyanott házilag szövött vá
szon törülőruhák, asztalte

rítők, zsákok, egy ponyva

eladók.
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— . - r s r g s r - 1  |рШ  és kereskedő előfizetőink névjegyzéke
P é k :  Eredeti S in ger varrógép ek : ^  K ö té lg y á rtó : V e n d é g lő k :

PMric. Viktor Csáktornya sin(,„  Co Arp4(1.u,ca Csiklornv. #  ÜOTnik Rraö Csáktornya ,  JÓ2, rf Cáklornv.
P«ncs Ágoston Csáktornya $  K őfarag ó  és s irk ö k é a z itö : Pocsornik Ottó Csáktornyl

B o rk e re s k e d ő : Férfi szabő : §  Torsztonvik Bódog Caáktorny. " ''^ "  ^Sóz.oí S f ö K
Mayer Testvérek Csáktornya Ivácsic* Ignác Csáktornya Ж  M é szá ro s: Budai József Csáklornva

Bedics Ferenc Csáktornva dű . , .. ’ . n ... Horváth Mihály (Fehér
Borbély ÓS fodrász : *  Antonovics József Csáktornya galamb) Csáktornya

Xádasdi Nándor Csáktornva F é rf i- és nő id ivataru : W Ó rá s - és é k s z e r é s z : Deutsch Jenő Csáktornya
n ..  ̂ „  . . .  f l v  Kelemen Imre Csáktornva
Mik szilárd Csáktornya Zrínyi Viktor . Csáktornya Ж  Pollák Bernát Varaidul Prusálz Alajos Csáktornya :

gyé2rtyaö!ftö808 68 V‘aSZ'  F ű s z e rk e re s k e d é s : J  P ezsg ő g yá r: % £ * £ № ?  Ä l i l L
T K u !  Maycrcaák Béla (kószán, 2  Murakóz. Pz. , gyár Caaktorny. Bagói, látván vendégi« |
Tihanyt Mihály Itamia, fawfn, raagvak é j .  2  Szé llitő  éo d e s z k a k e re s k e d ő : g^gor™ l.mmi. K i» z Z lu  I

B u to rra k ta r : Szövrlkózol. raktára' Csáktornya 2  Löbl Mór *• Csáktornya Kalchbrrnnor Faronc, Stridóvár
Horák Ödön (bútor* éa S l í Í T a l X ^  Й ч Т ' “ f t  Ú ri- és nőid ivat, já t é k - é s Deutih a 3Ő|I, nagyv. M ^ S E I m I

koporsóraktár) Csáktornya ff, Prentí«Tlik!ds Csáktornva £  díszm űáru : Kovács Mihály korcsm. DrávavásárhHv
Hirschler Ármin Varaídin Deutsch Salamon Csáktornya Ж  Kelemen Béla Csáktornya Leitmann Mihály Nyirvölgy

Hir«i-hci ihn Hr и nt а к  Leitmann Bálint Szentilona 9
C ipész : Mattersdorfer N. * Perlak Як V a sk e re sk e d é s : Feigelstock András Budapest, VII., Klau- 1

Kelemen Sándor férfi és női cipész Leitmann Gyürgv Nyirvölgy Ж Bernvák Károly utódát Knzík^Mihálv K.««™ha ita
Csáktornya, városház épület btrahia Testvérek Csáktornya W Binder Károly Csáktornya Baímhack^ezsö Szeítil.mí

Masztnak József • Csáktornya Deutsch Rezső Kisszabadka Prostenik Gusztáv Csáktornva Baumhack К zso bzent.lona
Meskó Bálint г.*»,, S  Nádai József Ligetfalva Pelánczi savanvu- |
.Mesko Bálint Csáktornya . viz központi raktár é. szállítási vállalatгч. .. . Ka v e ha z : C.  1D iv a ta ru h áz : Щ
Li,,. Z, Rrníln„.. „ Földes Mór Zrinvi kávéháza Csáktornva JÄ; V á s z o n k e re sk e d ő :
Ltzzt ts Brodoyok Stridóvár Doutoch Jeni, Czék.orny» j g  Szivoncsik Anl.l Oiktorny,

Könyv-, papir- és zeneinflkereskedés. könyvnv orrúin, könyvkötészet: STRAÜSZ SÁNDOR Csáktornya

A ki a olnai Világlapját heten-
kint megveszi,

I  j jpajándékul kapja a

KAPHATÓ: I A bekötésért fizetendő kötetenkint . . . .  3 korona 72 fillér. I

Я ш  M ir J I M t e t o ,  Csttiin, I



mm  I
Ajánlom teljes szavato sság  mellett

f .jtiszta egy és kétéves gazdag gyökérzetü 
szo kván ym in ő ség ü fáso ltván yaim at a leg
jobb bor- és csemegef.ijokban. Közöttük 

K reácza« (Bánáti Rizling, a legkitűnőbb
nek bizonyult és rendkívül bőtermő borszőlő 
és »M uscat Csabagyöngye« a legkorábban 
érő csemegeszőlő. Ezenkívül Ripáría Por- 
tá lis  és Ru pestris-M on tico la sima és gyö
keres alanyvesszők a legjutár.yosabb árak 
mellett. su 3-5
»Erzsébet szölöoltványtelep«
Tulajdonos : Sch m id t Mátyás BOGÁROS

(Torontilinegye.)
Árjegyzők ingyen es bermentve.

Eladó ház.
Kitűnő üzlethelyiség!!

Perlakon a főutcában, a Hermann- 
lele vendéglő áttellenében levő 

ház, belsőséggel együtt eladó.
Bővebbet a tulajdonosnál:

I M H L 6 K
asztalos PERLAK.

Az emberi kéz mint sérvkötő 
SENSATIÓS TALÁLMÁH!)!

Kerjen ingyen  prospectust !
Zárt bor ítékban portómencesen küldi

POLLITZER SÉROAHPILAIORIIIM
spec iá l is  orvosi rendelő intézet

8 ШРЕЯ. VII.. jtAKöczi-nt 10. félemelet. **

Az új nyugdíjtörvény
jegyzetekkel, utasításokkal és magyarázatokkal ellátva К 3 .—

Kapható: & && #& && & && & #&###

Strausz Sándor könyv- ős papirkereskedésében ~ Я Ш Ш
Ceáktornyán. ##& & & ##& & & & & & #

Rllin kiváló minŐ9ég, lil. á К 130 és feljebb. RUIU jnko fini. liier od 130 К viSeäe

S H r iu  nagyon jó, Ili. á К 1 40 és feljebb. Slinrica jako dobri. liier od 1 40 К viSeSe

Tirknly ilnki lil. á К 1 40 és feljebb T r o p i c s  Zanies , liter od 140 К viSeSe

Kapható : Dobivá se p r i :

jíocbsinger jVi. fc  Fiai cégnél jiochsinger jVÍ. i SinoVi A ra i
Csáktornya. 5l„ a -521 Csáktornya

DDílfDFCC c<3fc9Z9C$üg>4 cigaretta hüvely ée papír anconarcotíco
rn U U n L ü Ü  vattával ♦  Kapható: Fischel Fiilöp (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán



14464. tkv. 1912. A damásai 1064 sztjkvben Jakuics IV-
T A r v e r é s i  h i r d e t m é n y  ler é9 Konlrecz Andrää iavára bekebeUzett1 . A n e r t s i  U l iu e im e n y .  kikötvényi jog az árverés állal nem érin-

A perlaki kir. járásbíróság, mint Ikvi (étik. 
halóság közhírré leszi, hogy Toplek János | Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár,
kereskedő damásai lakosnak Mezga Tvárolyj melynek */»’ ni*l alacsonyabb áron az ingM- 
nős Horváth Ilonával u. o. lakos elleni ü lan el nem adható.
gyében 4 kor 08 f. hátralékos tőke 44  kor. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
08 I 1912. évi március hó Ib ik napjától! j 0% át készpénzben vagy óvadékképes pa- 
járú 5% kamatai 84 kor. 90 I. eddigi, 18 pírban a kiküldött kezéhez letenni 
kor. 60 f. árverés kérvényi költség behaj- Ezt*n hirdetmény kibocsájtásával egy-
tása végett a nagykanizsai kir törvényszék, idejüleg inegállapitott árverési feltételek a 
a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a hivatalos órák alatt a perlaki kir. járá>- 
damásai 1064 sztjkvben felvett 2270/a brsz. bíróság telekkönyvi osztályánál és Damása 

I ingatlan He 150 kor. a damásai 700 község elöljáróságánál megtekinthetők, 
sztjkvben telvett legelő illetőségnek В 905 Per'ak 1918 |an 15 586
sorsz. alatti jutalékra 400 kor., a damásai;
701 sztjkvben felvett erdő illetődnek tt №№?№&&№№№№№?№№* 

,891 sorsz. alalti jutalékia 200 kor, össze-
i  sen 750 kor kikiáltási árban mint becs- Y VT л !  \  ГЪ СУ лъТл
í árban / \ I r U K  L K b i Í J t X

1913. évi febr. nó 13-ik napján d. e. 10 órakor * *
LtamHsa községházánál dr. Vajda B é t a felvétetnek e lap kiadóhivatalában
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöllével 

I megtartandó árverésen eladatni fognak. 1

n a z e s p n t e i a a a s ! ♦
C sák to rn yán  я F este t ies-utefí 
7 * 7 .  sz. n ln t ti H Á Z  (tm  ff у  k ert-  

ф te!) - n pékm iihely siitökem en- 
eé/f* szén fű tésse l - sznhnd kéz
b ő l eladó.

^  »V  ▼v ▼▼ ^  ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼VNrr ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ v V  ▼▼ ▼▼ ▼▼

:

M e g l m  ()
►

, H Csáktornyái Gőzmalom cs VíUamtelep Részvénytársaság
. 1913. március 2-án d. u. fél 2 órakor tartja meg saját helyiségében

; V. évi re n d e s  k ö zg y ű lé s é t,
j melyre a t. c. részvényesek ezennel megbívatnak. ő:í S 1 — 2

: " "
, T/ir//у  s o r o z n i :

/. Л közgyűlési jegyzőkönyvvezető  és 2 részvényes kijelö lése а jegyzőkönyv hitelesítésére.
\ 2 . Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság je len tésének fe lo lvasása, a zárszám adások előtör

jesztése és a felm entvény tokit t i  határozat.
\ .7. A tiszta nyereség hova fordítása irán ti határozat.

4. Egy igazgatósági tagnak m egválasztása 4 évre.
[ ő Esetleges indítványok.
j á z  ipn z ff я t ósáp.

£ 20. 4? Minden részvény egy szavazatra jogosít, de saját részvényei után és megbízás alapján is egv részvényes összesen , sak 20 szavazatot gvako-
r rolhal. Személyesen meg nem jelent részvényes valamely Írásbeliién meghatalmazott részvényes állal képviseltetheti magát. Kiskorúak vagy gondnokság alatt 

állók törvényes képviselői azonban anélkül is lehelnek meghatalmazottak, ha nem részvény-birtokosok is. 
f  21 $. Szavazati joggal a közgyűlésen csak azon részvényes bir, kinek részvénye a közgyűlés elölt legalább AD nappal íratott ál nevére a társasági
" részvénykönyvbe. ‘ '
. 22 $. Oak olyan fhditván\ tárgyalható a rendes közgyűlésen, mely legkésőbben 14 nappal a közgyűl s határideje elölt Írásban jelentetett he az
Г igazgatósághoz.
* 3tl. $ A felülvizsgált számadások a közgyűlést megelőzőleg H nappal a részvényesek által a vállalati irodában betekinthetek '

t



I ]VIcgbí\»ó.
I A  C s á k t o r n y a -  V i d é k i  TakarékpénxRészvénytársaság
1 1913. év i fe b ru á r  hó 22-én d é lu tán  3 ó m k o r  ta r t ja  т е  ff az  in téze ti ház ta n á cste rm éb en

I XVII. évi rendes közgyűlését,
L a m ely re  a  t• ré sz v é n y e se k e t t is z te le t te l  h ív ja  т е  ff
f  C sák to rn ya , 1913. é v i ja n u á r  hó 22-én.
j  XX IG A Z G A T Ó SÁ G .

) T Á R G Y A K  г
1 l. Megnyitó.
f 2. K ét részvényes kiküldése a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
1 3. Az alapszabályok  módosítása.
( 4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
1 5. Az 1912. évi zárószám adások m egvizsgálása ; a mérleg m egállapításn : a tiszta nyereség
í  felosztása.
I 6. H atározathozatal a részvény töke felemelése tárgyában,
t  7. K ét igazgatósági tagnak Я évre való m egválasztása.
1 6. Netáni indítványok. 525 3—3

J  40. $. Minden egy-cgy részvény tulajdonosa jogot ad a közgyűlésen való jelenlétre és azon a határozatok hozatalában való befo-
Г lyÁsra. Egy részvény egy, két részvény pedig két szavazatra jogosít és így tovább egész öO-ig, melynél több szavazat egy személyben nem
Ж egyesülhet, bármennyi részvényt képviseljen is valaki akár a saját, akár a meghatalmazója részvényei alapján.
<1 41. § Л tanácskozási és szava zási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen avagy meghatalmazott ugyancsak rész-
* vényes által gyakorolhatja. E jog gyakorolhatására megkivántatik. hogy úgy a megjelenő, mint a meghatalmazó, valamint meghatalmazott
\ részvényes is nagykorú legyen és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta az ő nevére legyen a társulatnál elkönyvelve és végük hogy
J  a szelvényeket tartalmazó részvénye a közgyűlést 3 nappal megelőzően lett légyen az intézet pénztáránál letétbe helyezve.
* 4'J. A törvényes kép viselők, valamint a gyámok és gondnokok kivételével minden más meghatalmazott szabályszerű meghatni
uk ma zással tartozik abbeli mivoltát igazolni.

Meghívó.
i

Я perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon ,
1913. február bó 23-án délután 2 órakor az intézet helyiségében tartandó ;

V ili. re n d e s  k ö zg y ű lé s é re  ;
a társaság tisztelt részvényesei megbivatnak. <

----------------------------- . - j

T á r g y s o r o z a t  г í—t 4
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére két részvényes vá lasz tása .
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak az 1912. évre vonatkozó je len tése , a zárszám adások \

előterjesztése , mérleg m egállapítása, a le/ügyelő-bizottság d ijának  m egállapítása az 1912. 
évre a nyereség leiosztása irá n ti h atározath ozata l és a felm entvény megadása. j

3. Az alajjtökele/emelés fo lytán befolyt összegek végleges elszám olása és erre nézve a ft  Imént -
vény m ega dá sa . <

4. Az évi osztalék fo lyósítási idejének m egállapítása.
5. A kilépő Hermán János. Kosz József, P etries M ihály igazgatósági tagok helyébe i{jak. vagy  J 

ugyanazok 3 évre. a felügyelő-bizottságnak egy évre m egválasztása.
в. A társaság h ivata los lap jának kijelölése. \

___________ . ___________  í
• j



JVIcgbívó.
A  € s á  к t o r n y a i  T a k a r é k p é n z t á r  I t  é s z  v é n y  t á r s a  la t

t. c. részvényesei
a z  j1 9 1 3 »  évi fe b ru á r  hó ‘12-én ti. u, 3 ó ra k o r , C sák to rn yán , я  tá r s u la t  s a já t  h á z á b a n  ta r ta n d ó

X LI. re n d e s  k ö zg y ű lé s é re
t is z te le t te l  m eyh lva tn ak .

T a n á c s k o z á s i  t á r g y a in a k  s o r r e n r í/ e t
а/ E lnöki megnyitás.
b> Д közgyűlési jegyjökönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
о  Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének le lo lvasása. a felü lvizsgált évi szám a

dások és a /elmentvény fe le tti határozat.
di H atározathozatal a tiszta jövedelem  m ikénti felosztása iránt, 
et Az alapszabályok  32. §-ának módosítása.
1) Igazgató. 3 igazgatósági tag és a  felügyelő-bizottság m egválasztása.
g) Esetleges indítványok. 523 3 —3
Csáktornyán. 1913. év i ja n u á r  hő 14-én.

A z  ig a z g a t ó s á g .

37. >;• A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §) által gyako
rolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik. hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat köny
vében az ő nevére legyen beírva és végre, bogy az szintén a k ö z g y ű lé s t  3 na pp a l  m e ge lő ző leg ,  a z a z  1913. évi  f e b ru á r  hó 19-ig az in té ze t  p é n z t á 
ráb a let étessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 14 nappal megelő

zőleg a részvényesek által betekinthetők.

I 4 6 6 R I V Ó .
A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ M U R A K O Z I  T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

1913. február bó 27-én  délután з órakor, saját helyiségében

x x x i i .  j C ő ^ Y Ü J L t S Í J
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel megbívatnak.

TÁRGYSOROZAT:
1 A gyűlés megnyílása az elnök állal. 521 3 _3
2 A jegyzőkönyv hitelezésére kél részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4-. A zarszámla beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása 

és a felmentvény megadása.
ö Három igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
{». Esetleges indítványok.

C á k t o r n y a ,  1913. január lö-áo

AZ IGAZGATÓSÁG.

*) 33. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen. vac\ mephatalma/,, i.a .itui .
gyakorol hatására m^kivkntalik. hn,y « rí.,v*ny«,..l,,,lább 20 .4 ,, ... ríuvénv- a k..„.«lft, Hőit Т ^ Г л Г ,  li^a J i ' . m v Ä  " J°*
legyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék. P ' ben *Z ° n,‘vere

r Meghatalmazványok < sak részvényesek nevére állíthatók k..

Nyomatott Fischel Fülöp íSlrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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