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A kir. tanfelügyelő jelentése.
Scossa Dezső dr. kir. tanácsos, tanfelü

gyelő nehéz viszonyok közölt kerüli Zala- 
vármegyébe. Részint a boldogult kir tan- 
relügyelő, dr. Ruzsicska Kálmán bosszan- 
t а г I ó betegsége, részint egyéb okok szomorú 
állapotokat teremtettek a tanügyi állapotokat 
illetőleg Zalavármegyében, amelyek rende
zése igen nagy feladatot ró az ú| kir. tan- 
Jelügyelőre.

Hogy azonban Scossa Dezső dr. kir. 
‘antelügyelő erélyesen lát a tielyzet szalm
ásához s rendet akar teremteni a vármegye 

őrületén, nemcsak eddigi hivatalos intézke- 
iéseiből láttuk, de láthatja mindenki a kir
* uiíelügyelőnek a vármegye közigazgatási 
bizottsága elé lerjesztelt nagyarányú )elen- 
>séből, melyben rámutat a nagy hiányokra,
ie egyben az orvosságot is preskribálja, 
mellyel a bajokat megszüntetni lehet.

A szomorú állapotok megszüntetéséhez 
íz el>ö lépést tehát megtette a kir tanfelü

gyelő Most a közigazgatási bizottságon a 
*or. hogy a kormánynál a megfelelő intéz
kedésekéi provokálja.

Egy percig sem kételkedünk, hogy a 
Közigazgatási bizottság a helyzet magaslatára 
m*'lkedve a kellő lépéseket illetékes helyen 

íueg íogia tenni.
Hogy lesz e ennek foganatja, ebben

* -'ö-orban természetesen nem a kormány 
akaraté, hanem az ország pénzügyi hely

zete fog dönteni; mert a terv megvalósítá
sához nemcsak eréiyes kéz. de sok pénz is 
Kívántatik !

A kir tanfelügyelő jelentéséből a Mura
közre vonatkozó adatokat vesszük ki, me- 
y»‘ket и következőkben mutatunk be

A királyi tanfelügyelő, mint az államo
sítás hive mutatkozik tie S emiatt panasz
kodik, hogy kevés az állami iskola : pedig 
'Z áll. iskolák szaporítását — mondja a kir. 
infelügyelő — az a körülmény is indo

kolja, hogy a Muraköz egybázilag a.zágrábi 
érsekséghez tartozik, itt tehát a magyaro- 
'i iás munkájában az egyház nagy erkölcsi 
erejére nem számíthatunk s a horvát papok 
uorvátosító törekvéseit csak azzal ellensú- 
yozbaljuk, ha az iskolát kivonjuk az egyház 
befolyása alól.

Felkéri tehát a közigazgatási bizottságot,
* 1 ivja fi I a kormány figyelmét arra. hogy 
tt szabad tere van az állami iskolák állítá

sinak. mert a Muraközben f>9 község áll 
>kola nélkül, ahol tehát ilyenek annál is 
iikálib sürgősen lelállítandók. mert az a

szempont nem hagyható figyelmen kivííl. 
hogy az ország halárán levő s a társorszá
gok felé eső községek is el legyenek Iáivá 
megfelelő iskolákkal, mert a magyar állam
hoz való tartozásuk a nyelvi egység s a 
Kulturális fensöbhség szempontjából is csak 
igv domborítható ki nyomatékosabban.

Miután folytatólag kir. tanfelügyelő meg

említi. hogy a vármegye lakosságának csak 
63 3°,0-a tud irni-olvasni s hogy 781 taní
tóra atlag 120 tanköteles esik, (elsorolja 
azokat a községeket, melyekben hiányos 
vagy nem kielégítő az oktatás.

A kimutatás szerint Muraköz területén 
Relicza község esik kifogás alá, ahol csak 
2 tanító működik; továbbá Bottornya 2, 
Muraszilvágy 1, Alsódomború 5, Ligetvár 2, 
Drávafüred 2, Alsómihályfalva 2, Muraszent- 
inária 3, őrség 1. Muraszentmárton 2, Sze
lencehegy 1, Viziszentgyörgy 1, Miksavár és 
Musasiklós 2 — 2 tanítójával.

A helyzei gyors javítása céljából, 191*. 
szeptember elsejére való szervezés végett 
javaslatba hozta и kir. tanfelügyelő Százkő ; 
Viziszentgyörgy; Gyümölcsbegy, Gyümölcsül 
és Kismihályfalva csatolásával ; Édeskúl, 
Drávaóhid és Nyiresíalú csatlakozással ; Ro 
bádihegy ; Murarélbát, Bocskaihegy ; Felső- 
királyfalva; Kristófblva Drávasiklós; Szil
vágy ; Tótfalű; H iraslyán községekben új 
áll. iskolák állítását, illetőleg az ottani nem 
megfelelő iskolák államosítását, mint ahol 
az iskolák állítása sürgős szükséget képez.

Hringozíaifa azoióran. hogy az állami 
iskolák leiállításánál tekintsen el a kormány 
a községek ú|abb meglerheltelésétől s ne 
kívánjon azoktól többet, mint amennyit ön
ként megajánlanak mert nem igazi nemzeti 
politika az. hogy akkor, amikor a magyar 
nemzeti állam kiépítéséről s a magyarság 
tele hajló nemzetiségek megnyeréséről van 
szó. azoktól elviselhetetlen hozzájárulások 
kívántainak.

A kir tanfelügyelő figyelme kiterjed az 
óvodákra is, melyek számát nagyon keveselli 
a vármegye területén. Szükségesnek találja 
ezokból. hogy a vármegye területén még 30 
oly köz.-ég. ahol nagyobb állami iskolák 
vannak, kellő számú áll óvóintézettel láttas- 
sék ti.

Szükség lenne továbbá — szerinte — 
nehány nagyobb községi iskola mellett is 
óvóintézetek szervezése. Kívánatos lenne, 
hogy a nagyobb róm. kath. iskolák mellé: 
óvóintézetek állítására az egyházi főhatóságok 
figyelme Mhivatnék. Természetes, ha amint 
az előrelátható, az egyházak óvóintézeteket 
állítani nem hajlandók, ezen helyeken is áll. 
ovodák felállítása válik szükségessé, annál 
is inkább, mert a kérdéses községek jórésze 
nem magyarajkú területen fekszik.

A Csáktornyái polgári fiúiskolára vo
natkozólag pedig az az óhaja a kir tan
felügyelőnek. hogy amellé inlernálus létesí
tendő, miután ez iskola a határszélen nagy
fontosságú magyarosító munkát végez.

Végűi azt is kívánja, hogy különösen 
a határszéleken elhelyezett állami iskolák 
mintaszerűek legyenek, amiért nemcsak meg
felelő épületben helyezendők el. de leiszere
lésük se hagyjon fenn kívánnivalót.

A kir. tanfelügyelő jelentéséből kitet
szik, hogy igen sok a teendő és rendezendő

a népoktatás mezején, valamint az iskola
látogatások mérve sem megfelelő Miután 
pedig kívánatos, hogy a nemzetiségi vidé
keken lévő iskolák necsak pár évi időköz
ben lássanak tanfelügyelőt, hanem állandó 
felügyelet alatt álljanak, a Muraközben két, 
a vend vidéken egy tanfelügyelőségi iskolalá
togató alkalmazását hozta javaslatba.

A patronázs.
irta : B ako s G éza dr,

111.
Épen a megbecsülésből folyik a további 

módszer, mely az önkormányzatot vallja 
I vezérelvül Ugyanis alakít a gyermekek közt 
mentőtársulatot, dalkört, tornaegyletet és 

I állatvédőegyletet, mely egyleteknek elnöksé
gét és tisztikarát a gyermekek mind maguk 

i közül választják Még azok is, kik magába 
zárkózottak, a választások előtt izgalomba 
jönnek azon kérdés felelt, hogy kire adják 
szavazatukat? A betegápolás eleinte kizá
rólag az intézet betegszobájára szorítkozott, 
de Később kiterjesztették a szegényházakra 

'is. hol a szegény tehetetlen Öregekre tiszto
gatnak, takarítanak s őket ápolják. E mun
kájukat is a leánykák a legnagyobb öröm
mel teljesítik, úgy hogy méltán felmerülhet 
az a kérdés, hogy nem lehet-e jövőben a 
szeretet elvére alapítóit paedagogia sok in
tézeti problémának a megalkotója? Messze- 
messze el lehetne kalandozni még a jövő 
útvesztőjébe, hogy mi és miként boldogítaná 
az embensegel? Sok szép. nemes ideal me
rült fel a fiatalkorú bűnösök megjavítása 
körűi, de mindezek előadása egy önálló 
munka keretébe tartozik s bármennyire sze
retnék azokra kitérni, nem engedi többek 
közt a helyszűke sem. S azért ezúttal még 
csak arra terjeszkedem ki. bogy a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium is tudatára 
ébredt annak, hogy a patronázs terein, te
kintve a büntető novella rendelkezéseit, 
sikereket és igaz eredményt csak úgy lehet 
elérni, ha azokat, kik a gyermekekkel leg
közelebb összeköttetésben vannak, kik azok
kal naponként érintkeznek s így azok egész 
lelki és érzéki világát legjobban ösmerik. 
működési körükbe vonja, sőt mi több: az 
egész patronázs irányítását, vezetését azok 
kezébe teszi le. Azt hiszem, nem is kell 
említenem, hogy e gárda, minden állam 
gerincét képező tanárok, tanítók, tanárnők 
és tanítónők gárdája. A kultuszminiszternek 
kiadott rendelete lehetővé tette a tanítással 
foglalkozóknak a patronázs tevékenységébe 
való hatályos bevonását.

Mielőtt e rendeletek megjelentek volna, 
én mint a fiatalkorúak kirendelt bírája, saját 
iniciativámból is megkíséreltem a tanítással 
foglalkozókat a fiatalkorúak ügyében való 
közreműködésre, a környezettanulmányok 
kiállítására való felkérés útján bevonni s 
mondhatom, hegy e téren őszinte köszönetét



kell lerónom, mert mindazok, kiket bátor 
voltam e téren igénybevenni, a környezet- 
tanulmányok kiállításában egész tudásukat 
és a gyermek erkölcsi nevelése szempont
jából magukban érzett fennkőlt ideáljaikat 
kifejtették Egy-egy ily környezettanulmány 
maga is kiindulási pontja lehetne egy-egy 
újabb eszmének s sokszor egy egy odavetett 
eszme, a gyermek jövő nevelésére szolgáló 
tanács újabb fáklyáját gyújtja meg annak a 
nagy problémának, melynek végcélja a rossz
ból jót csinálni.

Л büntető novella s a kultuszminiszter 
rendelete lolytán a bíróság a gyermeket és 
fiatalkorúi megíenyílés végeit a tanítóknak 
adhatja át.

A bíróság közli a tanítóval a tényállási 
s a tanító a fiatalkorúnak, előtte ismert 
egyéniségének figyelembevételével, valamint 
az általa megbírálandó vétkességi fok mér
legelése után kiméri az iskolai fenyítéket.

Azonban eltekintve attól, midőn bekö
vetkezett bűncselekmény után a fenyíték 
alkalmazása iránt a tanítót valamely ható
ság megkeresi, a tanítónak kötelessége min
den egyes tanulója erkölcsi fejlődését figye
lemmel kísérni s mihelyt abban oly veszé
lyes motívumot talál, mely a tanuló erkölcsi 
elzülléeére vezethetne, a rendelkezésére álló 
eszközökkel, a szülők, a gyám, a gondnok
ság slb.-vel való érintkezés folytán azt el
hárítani s ha az eredményre nem vezetne, 
a kir. tanfelügyelőség útján gondoskodni 
arról, hogy a fiatalkorú valamely, a társa; 
dalom által fenntartott patronázs-intézelbe 
vagy az állam állal létesitetl javító-intézetbe 
utaltassék.

Ebből én azon konzekvenciát vonom 
le, hogy az egész patronázs-ügyünk úgy
szólván teljesen a tanítóság jóindulatától i 
függ A patronázs intézmény összes száljai
nak a tanítóság kezében kell összpontosulnia 
s csak akkor számíthatunk arra. hogy egy 
magasabb és nagyobb és maradandó intéz
ményt tudunk e téren produkálni, ha az 
egész ország tanítóságát a patronázs érzés 
át fogja hatni s a tanítóság mintegy ütőere 
lesz az állam és társadalom összes patronázs 
intézményeinek.

Épen ezért nem is elégszem meg az
zal, hogy a patronázs egyesületek megyén
ként vagy törvényszéki kerületekként ala
kuljanak. hanem azt tarlom célravezetőnek, 
ha azok kisebb körzetekben is létesülnek. 
Különösen nekünk muraközieknek, kik geo
gráfiai és nemzetiségi viszonyainknál fogva 
oly különleges helyzetet foglalunk el, majd
nem múlhatatlan kötelességünk egy teljesen 
külön patronázs egyesület alkotása

Természetesen az egyesület szervezeté
nek és alapszabályainak megalkotása beható 
és szakszerű tanulmányt igényel, úgy hogy 
ezúttal erre ki nem terjeszkedem, hanem 
csak az eszmét vetem tel s megemlítem, 
hogy én azt úgy képzelném, hogy tanítói 
körönként alakulnának szűkebb helyi bizott
ságok, kiknek tagjai volnának mindazok, 
kik a züllésnek indult és az erkölcsi rom
lásnak kiteli gyermekek, illetve fiatalkorúak 
megmentésére közreműködésüket lelaján
lanák.

Midőn ez eszmét telvetettem, meg va
gyok győződve, hogy az termékeny talajra 
talált s a magból a patronázs ügynek tere
bélyes tája fog sarjadni.

A magyar állameszme üdvére lenne, ha 
a fölvetett eszmének foganatja lenne.

(Végo.)

A muravidi ipartelep.
A muravidi kosárfonó háziipari mun

kások gróf Serényi Béla m. kir. földművé- 
lésügyi miniszterhez fordultak a Csáktornyái 
m. kir gazdasági tanár útján támogatásért, 
kérve, hogy a szép fejlődésnek indult, de a 
jelenlegi nehéz viszonyok közölt válságba 
jutott kosárfonó háziipart a végromláslól 
mentse meg s szövetkezetlé való lömörülé- 
sükel segítse elő.

A munkások törekvé-ét rokonszcnvvel 
kisérle az egész Muraköz közönsége s külö
nösen szívvel lélekkel lámogalták : alsódom- 

! borúi dr. Zalán Gyula országgyűlési képvi
selő, Sághvárv főszolgabíró. Golub esperes- 

í plébános, Hir.'Chter Miksa és Rudolf, Babies 
Gábor és Hajdú Lajos főjegyzők és Herboly 
Alajos igazgató

A munkásság kérelme meghallgatásra 
talált s tolyó hó 14 én a miniszter képvise
letében : dr Adler Rácz József földműve
lésügyi miniszteri tanácsos és kíséretében 
Kopperly, az országos háziipari szövetség 
igazgatója kiszálltak.

A vendégeket egy, dr. Zalán Gyula orsz 
képviselő, Babies Gábor főjegyző és Besz 
terczey Gábor gazd. tanárból álló küldöttség 
fog.dla Kótor állomáson, ahonnan mindjárt
— az ez alkalomra zászlódíszben pompázó
— Muravidre hajtatlak

Az egész község örömleljes érdeklődése 
közepette üdvözölte dr Zalán Gyula orsz 
képviselő a magas vendégeket. Gyönyörű 
beszédben, élénk színekkel ecsetelte a mun
kásság helyzetét s kérle a miniszter képvi
selőjének jóindulatát az egész Muraköz 
népe iráni.

A község részéről a képviselőtestület 
élén Babies Gábor főjegyző, a munkásság 
nevében pedig Vukovics József üdvözölték 
a vendégeket.

Dr Adler Rácz József miniszteri laná 
esős meleg szavakkal megköszönve az üd
vözlésekéi, a miniszter nevében a legmesz- 
szebbmenő jóindulatról biztosította az egybe
gyűlteket.

Ezután a miniszteri megbízott felhívá
sára Beszterczey Gábor gazdasági tanár is
mertette a muravidi háziipar történetéi, mely 
után az ő és Mát'ié művezető kalauzolása 
mellett a vendégek a közönséggel együtt a 
háziipari tanfolyam helyiségeit és készítmé
nyeit tekintetlék meg. Igazán gyönyörködni 
lehetett a szebbnél-szebb elsőrendű és vál
tozatos tárgyakban, melyek a szemlélők leg
nagyobb tetszését kiérdemelték.

A megejtett szemle után megállapították 
az egyelőre nyújtható segély mennyiségét 
és módozatait s a munkások elhatározták, 
hogy előkészülnek egy szövetség megalakí
tására és nemes fűztelepei létesítenek s 
kérték a község ebbeli támogatását, amit a 
jelenlévő képviselőtestületi tagok meg is 
ígértek.

A háziipari szövetség igazgatója szintén 
megígérte, hogy megrendeléseivel támogatni 
fogja a szövetséget s mindjárt nagyobb ren
delést is tett

A miniszteri megbízott a tanácskozás 
befejezése ulán ismételten buzdító beszédet 
intézett az egybegyűltekhez s munkálkodá
sukhoz sikert kívánt.

A vendégek rövid időt tölt vén Rabies 
Gábor főjegyző vendégszerető házánál, a 
délutáni gyorsvonaltal visszautaztak Buda
pestre.

A magunk részéről azzal loldjuk meg 
a beküldött tudósítást, hogy igazán örven
dünk annak, hogy a muravidi kosárfonó

telep ügye abba a mederbe terel letett, mely 
nemcsak fennállását, de felvirágoztatását is 
biztosítani fogja.

Miután Muraköznek ez az egyetlen ipar- 
telfc|)e, nagyon kívánatos tehát, hogy ennek 
fenntartása érdekében minden lehetőt elkö
vessünk.

Ha a népet foglalkoztatjuk s ezzel ál
landó kenyérkeresethez juttatjuk, a kiván
dorlási is megakasztjuk.

Ez pedig oly emminens nemzeti érdek, 
melyért semmiléte áldozattól sem riadhatunk 
vissza !

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
alulírott elöljárói által ezennel közhírré le
telik. hogy a községnek mull 1912 évi 
összes számadásai az 188ü évi XXII l.-c. 
142. §-a értelmében folyó hó 22. napjától 
március hó 10. napjáig terjedő 15 napon 
át a Községháza 1. számú hivatalos helysé
gében közszemlére helyeztetnek azon célból, 
hogy azokat az érdekelt adófizetők a hiva
talos ór.ik alatt he ekinlbes.-ék és netáni 
észrevételeiket meglehessék. Csáktornya, 1913 
évi február hó 20-án Kristofics Károly köz
ségi bíró. Dénes Béla közig, jegyző.
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Лига vize tekervényes A jó  Isten tudója, hogy 
Ezer örvény benne, Mennyire szerettem.
Kisodorná, eltemetne Kicsibe műit. hogy örvényed
Aki bele menne. — Halottja nem lettem. —
Olyan, mint a te szerelmed;Kigyógyultam, elkerüllek,
Az is csupa örvény, Mind a Mura partját.
Gyilkol, temet, nincs előtte Áldjon meg az Isten tégedi 
Semmiféle törvény. Kern kívánom Atkát.

Zom b o r у Gyű/и.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi in. Kir miniszter Gönczi Ferenc somogy- 
vármegyei kir. tanfelügyelőt a Vll. fizetési 
osztály 3. fokozatába taníelügyelővé, dr 
Szalay Pál zalavármegyei kir. -segéd tan fel fi
gyelői а IX. fiz osztályba segédlaníelügye- 
lővé nevezte ki

— Miniszteri iskolalátogatók. Fontos 
intézkedés előtt állunk Scossa Dezső dr. 
vármegyei kir. tanfelügyelő jelentéséből 
ugyanis megtudtuk, hogy az új kir tanfelü
gyelő az iskolalátogatás intenzivebbé tétele 
céljából Muraközre nézve kél. a vend vi
dékre pedig egy iskolalátogató kineveztetését 
hozta javaslatba a minisztériumnak s erre 
nézve az előterjesztéseket már meg is telte. 
Az iskolalátogatók kinevezése nemsokára 
megtörténik. Az iskolalátogatók érdemesebb 
tanítók lesznek, akik. miután a tanítás alól 
lel lesznek mentve, fokozottabb mértékben 
teljesíthetik az iskolák ellenőrzését. Minden
esetre helyes és üdvös intézkedés ez, mely 
az új kir. tanfelügyelő gyakorlati érzékére 
vall s ami nemcsak a tanítók működését 
teszi majd sikeresebbé, hanem az iskolaügy 
fejlesztésére is nagy hatással lesz. Az iskolák 
állandó és közvetlen felügyelete rövid időn 
belül megtermi gyümölcseit ezen a két ma
gyarérzelmű nemzetiségi vidéken !

— Esküvő. Schlesinger Lajos Csáktor
nyái kereskedő ma délután kél órakor es
küszik örök hűséget Drávavásárhelyen Meider 
Ilonka, Meider Mór drávavásárhelyi vendéglős 
leányának

— Városi közgyűlés. Csáktornya képvi
selőtestülete f hó 17-én megtartott közgyű
lésén Gavesz Alajos cipésznek és Jánosics 
Pál napszámosnak a telepítési engedélyt 
megadta Az áll elemi iskolai gondnokság
ban megüresedett egyik tagsági helyre dr 
Isoö Viktor kir közjegyzőt választotta meg



egyhangúlag. Szivoncsik Antal Csáktornyái 
kereskedőnek a 40. sz. őrház mellett, a per
laki országút mentén elterülő földterületet 
azzal az indokolással, hogy erre a földre a 
városnak Búzás felé leendő fejlesztése oká
ból a jövőben szüksége lehet — nem adja 
el A Zala újváron lévő községi jégverem 
eladására vonatkozólag a szükséges intéz-1 
kedések megtételével városbírót bízza meg. j 
Vugrmcsics Istvántól a községi illetőségei 
megtagadja A városi helyp^nz és közmérle-! 
gelési díjszabályzatot végleg megállapítja sl 
lő  napra a községházán közszemlére elhe
lyezi. A Festelich-utca melletti megállóhelyet j 
szótöbbséggel megszavazta.

— Köszönetnyilvánítás. Hirschl. r Rezső 
úr a muravidi kosárfonó tanfolyam részére 
annyi fűtőanyagot volt szíves ajándékozni, 
mellyel a tanfolyam lűtésél egész télen el
láthatták E szép leltéért a munkások ne
vében hálás köszönetéi mond Beszlerczey 
Gábor gezd tanár.

— Vasúti megállóhely. A vasúti pálya
udvarnak Zrínyi külváros teiületén annak 
idején történi létesítése következtében á l
landó a törekvés Csáktornyán, hogy a pá
lyaudvari megfelelőbb helyre telepítsék át, 
vagy a személyforgalom kényelmesebb lebo
nyolítása céljából legalább megállóhelyet lé
tesítsenek m indaddig, míg a kérdés gyökeres 
megoldási nem nyer. A napirenden lévő 
ügy most másodízben került a város képvi- 
selőteslü lele elé. Vagy 4 évvel ezelőtt a 
tanítóképző intézetnél lévő 40-ik >z vasúti 
urház mellett akarta a képviselőtestület a 
megállóhelyet létesíteni, de mert ez a terv 
a (leli vasút igazgatósága részéröl lám aszlolt 
nehézségek miatt nagyobbrnérvű kiadások
kal s állandó terhekkel járt volna, újabban 
a képviselőtestület szólöbbségileg úgy dön
tött, hogy a megállóhely a lovaslaktanya 
mellett, a Feslelils-utCa végén, a 45. számú 
őrháznál létesít tessék, am ennyiben ennek 
felállilási köliségei a községre elviselhetetlen 
nagy terheket nem rónak s ha kieszközöl
hető ler-z. hogy a Varasd fe'ől jövő tanuló- 
gyerm ekeket szállító  vonatok is ezen új 
m egállóhelyig közlekednek. A megállóhely 
Költségei egyszer és m indenkorra 12 ezer 
koronára rúgnának, m elynek telét a Dunán
túli helyiérdekű vasutak igazgatósága v ise lné: 
másik feleli' Z pedig részben a Csáktornyával 
szomszéd községek járu lnának. A kéjiviselő 
h Sliilelel újabb határozatában különösen a 
In-lybeli polg iskolába M uraszerdahely felől 
járó 1.1 nulók isko lalátogatásának mogköny- 
nyíté.-e vezette.

Unghvary László é- Amerika. I nglnáry 
László (Cegléd; faiskola* és szőlőlermékei (nemes 
gyümölcsfa, vadoné, akác, gUdicsia, szőlővessző, 
bor stb. slb.) már Amerikában is nagy kelendő
ségnek örvendenek. Sok ezer korona értékbeli kül
dőit a mull évben ь  a Chicagnhoz közel fekvő 
liarólhy-féle telepekre. Árjegyzéket irigyen és bér- 
menlve szívesen küld

— Zugiskolak. Hégi dolog, hogy Mura
közben KristófTalvan és Stridóhegyen zúgis- 
kolák vannak. Többször hangzott el a panasz 
ennek orvoslása, illetőleg a zugiskolak meg 
szüntetése érdekében, de semmi sem történt. 
Mig újabban maga a nép nem követelte, 
hogy vessenek véget ennek a szégyenteljes 
állapotnak, ami Scossa Dezső dr. kir. tan
felügyelő erélyes előterjesztése után a leg
utóbb megtartóit közigazgatási bizottsági 
gyűlésen m.g is történt A közigazgatási bi
zottság ugyanis elrendelte, hogy ez a két 
zúgiskola azonnal zárassék be

— Nem vetik ki az új adót. Odor Géza 
pénzügyigazgató utasította a vármegyei köz
ségeket és adóhivatalokat, hogy állami adó

fejében a tavalyi kivetés alapján szedjék be 
az adókal, minthogy az új adótörvény el
ejtése miatt az új adókivetési munkálatok 
tárgytalanokká váltak.

Ne ültessen senki szőlőt, mielőtt »Mill-telep« 
Nagyősz, Középeurópa legnagyobb szőlőiskolájától 
árjegyzéket nem kér.

— Vásártartási engedély. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 7991. 
szám alatt kelt rendeletével megengedte, 
hogy a Zalavármegye területéhez tartozó 
Szentilona községben az 1913. évi május 
22-ére eső országos kirakó- és állatvásár ez 
évben kivételesen május hó 23 án tarllas- 
sék meg.

— Az Új vasút. Az alsólendva-nagy-
I kanizsai vasút létesítése ügyében életbevágó 
intézkedés történt. A folyó hó 10-én meg
tartón vármegyei törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés ugyanis régebbi határozatát meg- 
újitelta, I. i. a vasútépíiés céljaira kilométe
renként (Ю00, összesen háromszáz ezer ko
ronát szavazott meg, melynek előteremtésére 
1%-os póladól vet ki a vármegye közön
ségére

— Az új polgári perrendtartás életbe
lépése. A szóbeliség és a közvetlenség alap
ján épüli ú) polgári perrendlartásl 1914 

; évi szeptember 2 án léptetik éleibe, a pol
gári bíróáguk gyökeres átalakulásával egy
idejűleg. Új. fiatal erők jönnek a nyugdíjha- 

I vonuló régi bírák helyébe, akik már az új, 
gyors és nagyobb mozgékonyságot igénylő 
peres eljárás szövevényeivel nem akarnak 
vesződni. Meg se tanulják az új perrendi 
kódexet, mely az egész köteles törvény 
mellett még egy vaskos kötet miniszteri 
rendeletekkel log кibövilletni. Az ú| per
rend szerint a törvényszékek tanácsainak 

j számát szaporítani kell és így jelentékeny 
számú előléptetésre van kilálás A szajio- 
rulat több. mint ezer főre rúg Ezek egy 
részéi az ügyvédi kar tagjaiból lógják kie- 
gészíleni.

A Csuz és köszvenyes bánlalmaknál nin
csen nagyobb szenvedés. A szúrás, szaggatás, ha- 
sogatás, nyilalás, derék- és hátfájás, rheumc, a 
tűrhetetlen csontfájdalmak «■ lk*serílik az ember 
életét. Isten áldása tehát a Kriegner-féle Reparator, 
mely a felsorolt fájda'in.ik legbiztosabb gyógyító 
szeie. Kvtizedek óta páratlan sikerrel használják 
és valóban jót cselekszik az. aki ezt a kipróbált 
szert aj ál éj a. F.gy kis üveg 1 kor., nagy üveget 2 
koronáért küld az egyedüli készítő Kriegner gyógy
szel tár, Budapest, Kálvin-tér. Póslán bérmentve 5 
kis üveg 6 kor. :> nag\ üveg 0 kor.

— Sztrájkra készülnek a zalamegyei 
körorvosok. A >Zalae írja : A minapi megye- 
gyűlésből egy pikáns izű epizód hűét vesz
t ü k .  mely a megyegyűlésen tatáikozoll zalai 
körorvosok olyan megállapodásáról szól, 
mely amennyire indokolt, okaiban épp any- 
nyira elszomorító. Megszoktuk már, hogy a 
diplomás emberek is sztrájkoljanak. S egye
dül ez leszi. hogy nagyobb elszörnyüködés 
hangján nem a poszt ro Iá I щ к aki a sajnálatos 
esetet, mely a zalamegyei körorvosok sztrájk
jára fog vezetni. Értesülésünk szerint a vár
megye körorvosai már négy év óla hasztalan 
sürgetik az alispáni hivatalnál, hogy szűkös 
keresetüknek kiegészllé-ét, lakáspénzüket és 
fuvardíjaikat megkajdiassák Min Ián már 
mindent megkísérellek, hogy ezen jogos é§ 
törvényes igényeik kielégillessenek. azonban 
pénz helyeit folyton csak halogató kifogá
sokban van részük, elhatározták, hogy a 
legközelebb sztrájkot kezdenek és mindaddig 
semmiféle hivatalos funkciót nem teljesí
tenek. amíg csak régesrégi járandóságaik 
kezeik közöli nem lesznek Szomorú rész- 
lelké|> ez is kullúrális elmaradottságunk dús 
albumából !

— Gyermekgyilkosság. Salaries Julia 
fe'sőmiháiyíalvai hajadon 8 nap elölt lány
gyermeket szüli, azonban a szülőktől való 
félelemből s szégyen mialt a megszületett 
gyermeket szalmába rejtette, ahol a csecsemő 
rövidesen meg is fulladt. A meglévedt sze
rencsétlen lány tette csakhamar kitudódván, 
a bíróság Salaries Júliái letartóztatta s a 
Csáktornyái kir. járásbírósághoz bekisértette, 
ahol jelenleg belegen várja az ellene meg- 
indítandó bűnvádi eljárási.

—  E lü tö tte  a fa. Muragárdonyban f. 
hó 10 én rémes eset történi. Egy fa elütött 
egy fiút, mitől az szörnyet hall. Az eset 
előidézői Hajdarovics János és Mihály mura- 
gárdonyi lakosok voltak, akik a község vé
gén egy nagy nyárfa kidöntésén fáradoztak. 
Ahogy azonban a fát aláásása után kidön- 
tötték. az oly szerencsétlenül dűlt el, hogy 
Farzson Tamás 1H éves fiút maga alá te- 
melle. Ha|darovics János és Mihály ellen 
a bírósági eljárás folyamatban van annak 
kiderítése céljából, hogy a szerencsétlenség 
nem vétkes gondatlanságból lörlént-e.

— A gözgépkezetök és kazánfűtők leg
közelebbi képesílő vizsgái Sopronban márc. 
hó 2-án délelőtt 9 órakor a Sopron városi 
villanytelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir kér. 
iparíelügyelöséghez küldendők. Deák-tér. 8.

500 cigaretta egy óra alatt. Azok, akik 
maguk töltik c ig . rét tájukat з így jól ismerik a 
cigaretta csinálás unalmas és időt rabló voltát, 
bízom ára örömmel fogják e*sorokat olvasni. Egy 
angol mechanikus elmés szerkezetű gépet talált 
fel, melynek segítségével 500 cigarettahüvely t lehet 
egy óra alatt megtölteni. A találmányra Kadó 
Béláné kassai dohány tőzsdéje kapta meg az egyed
ül úsílási jogot. A gép ára 5 korona s kapható 2, 
3 és í-es számú nagyságban. A gyorstöltő ciga
rettagépet Radó Béláné dohány tőzsde tulajdonos 
(Kassa, Deák Ferenc-utca 18.) utánvét vagy az 
összeg előzetes beküldése mellett küldi szét.

— Erdei tolvajok. Breznicsár Balázs 
és Breznicsár Antal alsóvéghegyi lakosok
nak a Paphegyin levő erdejükből 7 darab 
lovon álló gesztenyeiá! loptak el a folyó hó 
folyamán. A kárvallottak erről jelentési léve, 
a rnnraszerdahelyi csendőrség a nyomozást 
megindította. A nyomozás eddigi eredménye 
szerint Mikulek György, Hétnus és M hál у 
pajihegyi lakosok a tellesek, akik a lát az 
erdőből elemellék. A lettesek ellen az eljá
rási megindították A szenvedett kár ?5 ko
ronára rúg.

I R O D A L O M .
— Ingyen könyv könyvtaraknak. A »Kultúra« 

című szépirodalmi folyóirat Sopronban lapunkra 
való hivatkozás és 20 fillér postaköltség beküldése 
ellenében minden jelentkező könyvtárnak szívesen 
küldi meg az országos (eltűnést keltett »Almanach«- 
ját, valamint a kiadásban megjeleni vagy bírálat 
céljából hozzá beküldött könyveket oly nyilvános 
könyvtáraknak, melyek könyveiket ingyen bocsát
ják a közönség rendelkezésére. Kölcsönkönyvlárak, 
melyek kölcsöndíjakat szednek, hiába jelentkeznek. 
Előnyben részesülnek ifjúsági, irodalmi és közinü- 
ve’ődési egyesületek könyvtárai. Megkeresések cím- 
zendők Böttig Gusztáv és Fia céghez Sopronba.

Köszönetnyilvánítás.
Korán elhúnyt Ödön fiam temetésén 

megjelenteknek, valamint minden részl- 
vélnyilvanitónak ez úton mondok hálás 
köszönetéi

Csáktornya, 1913 február 18.
Orbán Elek.
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Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
áaja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izdateljetvo :
knjiáara S trau sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

MEOIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi sv a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i to :  s v a k u  n ed e l ju .

Predplatna cSna je :

Na celo le to .............8 kor
Na pol leta ............... 4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
ra5unaju.

Odgovorni uredoik: Suradnik Iada'elJ i vlastnik
Z R ÍN Y I K Á R O L Y . P A T A K I V IK T O R . S T R A U S Z  S Á N D O R .

Po délanim gnoju viáe zraste.
Как sem obeCal, najpredi n itrogeim  

zememu napré. Nitrogéna najbolje üstje nuca 
í potrebuje, vu kojuj zernlji je dosta nitro
géna, tam od siija üstje veüko zraste, ali 
za zrnje niti s dalka je nitrogén ni lak pót* 
rében, как druge hrane. Ako je vu zemlji 
dosta ili pák preveC nilrogena, tam je silje 
Crno zeleno, de pák ga je malo, tarn je blédo, 
2uto. Vu átalskim gnoju Cuda nilrogena se 
najde I koj átalskim gnojom gnoji zemlje, 
on ni nuca nikakvoga praha skojim hi zemlju 
za nitrogéna smagal, stém menje nuca to 
delati, skim viáeput gnoji.

Kalium je véé bolje potrében da se 
steblo jaCi i da lepáe, puneáe zrnje dobimu 
Prinas po Magjarskim zemlje svekáinoma 
dosta káliuma derSiju vusebi, takodjer i vu 
átalnim gnoju se dosta najde. Polog toga 
silje vu ovim polofcaju dosta hrane najde 
vu zemlji. Samu vu oni zemlji menjka ká
lium, vu kojuj vnogo repe iü krumpira po- 
vaju. Vu hamuCni zemlji néga potrébnoga 
káliuma zadosta i ravno zato tu veC rno- 
ramu na pomoC zeti délanoga gnoja, tojest 
pepelja.

Vapnu takodjer vafcna hrana je za 
silje, kője je na svaki naCin potrébno. da 
tak üstje, как i steblo i zrnje poredu more 
zrasti. Naáe zemlje, makar su i hamuóne 
dosta vapna imaju, takodjer i átalni gnoj, 
daklem vapnu nam je ni zasilo davati zemlji. 
Ako naravski vapnu dajemu zemlji, istina

da vnogo lepái plod i obilneái dobimu. ali 
slém je I p ikvariti moCi zemlju. Samu tarn 
je smeti s vapnom popravljati zemlje, gde 
se strahovitno dobro guojiju sa átalnim gno
jom. Vapnu takvo dugovauje ima vusebi, 
da po|im silje strahovitno more s cecati 
zemlju I drugo lelő samu se tak moreinu 
srednjega ploda nadjati, ako se zemlja vun 
vrlo pognoji átalnim gnojom.

Fosfora zato smu ostavili na zadnje, 
jerbo to je najvaáueáa hrana za silje i bez 
toga zrnje nemore se szundi. Vu naáim po- 
lofcaju zato je fosfor najvaineái, jerbo njega 
naj menje moCi vu átalnim gnoju, daklem 
presiljeni smu naravski vu ovim poslu zemlji 
na pomoC biti.

Kad silje skorenjorn vnse potegne hraíiu, 
nigdar jednako ni razdeli po svojim télu. 
naprimer nitrogéna najviáe dojde \u üstje 
i vu steblo, opet losfora pák najviáe vu zrnje 
spraviju, daklem páeniéno ili od bríi zrnje 
uvék viáe fosfora nuca. как üstje ili slama 
I poleg toga samu tarn se moCi izverslnoga 
ploda nadjati, vu ko)i zemlji se dosta losfora 
nalazi. То рак naáe zemlje neunaju. Némaju 
ju pák zato, jerbo zrnje se zvekáinoma proda 
i to nedobi marha, da bi po gnoju opet vu 
zernliu doálo. Silje pák od leta. do leta vnogo 
fosfora s ceca íz zemlje, daklem jedenput 
i sfaliti mora. Od silje slama i üstje zvek
áinoma se pohrani s marhom ili pák za 
nastil se ponuca i tak nitrogén, kálium i 
vapnu nazat dojde vu zemlju. fosfora pák 
skorom nikaj. Так se to verti, silje s ceca 
zemlju, marha slamu i üstje pozdere, stoga

se gnoj napravi i ravno luliku nitrogéna. 
káliuma i vapna dojde vu zemlju, kuliku je 
toga silje vun scecalo. Nije to tak s fosfo- 
rom. Vu prodanim zrnju straáno Cuda fos
fora sgubimu, koj véé nigdar ni dojde vu 
zemlju. jerbo vu átalnim gnoju vnogo menje 
fosfora s vozimu vun na zemlju, как je to 
silje íz zemlje vun zelo

Naái gazili púk od negda vrernena vnogo 
páenice, kuruze povaju, razmi se, da povre- 
menu vés fosfor se je punucal vu onim 
zrnju, kaj sprodaju s vekáinoma vu tudje 
orsage. Poleg toga najvredneáa hrana se zeme 
iz zemlje vun i nigdar se zemlji nazat neda 
Так anda stvar stoji. da slobodno gnojimu 
zemlje s naj fineáim átalnim gnojom, itak 
nam viáe nigdar nebude zraslo, как i predi 
Sdje pák se ravno к oni hrani ravna. kője 
ga najmenje vu zemlji. Zabadav ima dosta 
zemlja nitrogéna. káliuma i vapna, ako neima 
dosta fosfora, silje izverstneáe nemore biti i 
lak viáe zrnja dobiti na nikakvi naCin nije 
moói dobiti.

Po Magjarskim svigdi tali fosfor íz 
zemlje i zato makar i dobi о se gnojiju 
zemlje átalnim gnojom, svigdi more se zato 
za hasén ponucati takov délani gnoj, koj 
vusebi fosfora ima, takov pepelj pák je 
superfosfat, on svigdi nam more na pomoC 
biti. da vékái plod dobimu Vu ilovaCi, vu 
érni zemlji niti nije potrébno s drugim dé
lanim gnojom gnojiti, как superfosfatom. 
Pésnate zemlje, makar se átalnim gnoiom 
dobro pognojiju s vun superfosfata i takvoga 
pepelja su polrébne, vu kojim |e i kálium/

Crtice о Balkanu.
B alkan sk i savezi i d ip lo m ad ska akcija. 
Gubitki Bulgarie. — Nepotrebna bitka. — i 

Crnogorci.

Diplomadska karijera Balkanskih orsa- 
gov, budc ravno tak neobiCna, как njoj je j 
Europa nekonzekventna u deleniu svoje 
simpatije. Prvi vudarec, kojoga je sa tvore- 
vinom balkanskoga saveza. do tada skoro 
prezirani balkanec zavdal Europi. odnosno 
onim, koji imaju po porodu pravo na glavne 
vloge, u internacijonalnim saobracanju, pre- 
nerazil je svakoga, svratil je najveCu pozor 
nőst na energiju, koja je decenije godina 
tinjala pod pepclom. skojim nju je brréna 
Europa zasula. I kad su ta iznenadjenja za- 
redelu u boju, je cjela Europa vanrednom 
brzinom. pustila Tursko na cedilo. Z onom 
brzinom как su iále vojniCke operacije. je 
bila poslavljena u leCaj diplomadska akcija. 
i как da bi trend, izplivali su na visinu 
maloga Balkana nekoji ljudi. koji su poni- 
jeli, kakli pravi magióari. как je naprimer 
dr. Danev; gde gud njib je trebaio su bili, 
sada и Becu, sada u Berlinu, sada u Parizu. 
i doklam sc je Europa panjila nad vanred
nom energijom ovih ljudih. nad njihovom

diplomadskom spretnostjom. nad fizickom 
izdr^ljivosli, oni su zatoga — na mesto us- 
peha u mirovnih pregovorih — hitali spretno 
na stran sve tradicijonalne formainosti. как 
su i to na ratiátu uCinili s soldaékom leo- 
rijom Tajno su slvarali podlogu na novo 
uelo, kojo ima da bude dostojno ratnih us- 
pehov. Joá veC. Kak da je to nekaj sasma 
obiönoga, prevzeli su oni za pravo ve deCu 
ulogu. u tóm eoropskom koncertu. kojo ima 
od onda skoro izkljuCivo same balkanske 
tonove. Так je bilo spretno dokrajCeno na- 
tezanje mirovnih pregovorih, — a nacinom. 
i uspehom kojomu se nitko nadjal nije. 
Vesti kője su dán na dán dolazile о lurskom 
ministarstvo, su znaóajne, a ujedno i doka- 
zom. как da bi bilo delo balkanskih savezov 
izvedeno. i na onom podruőju malemalicke 
toCnosti, bez ikakvoga truma sentimentalnosli, 
z najCistejáim real izmom kojoga mora biti. 
Pák ako i noéimo ulogu Europe, u koju su 
njo balkanski savezniki spravili, rezultat nas 
viáe neée iznenaditi. Kontúré i diplomads- 
koga poraza turske se vcC sada ja3no vidijo, 
ali ipák bude za ono kratko vréme jako 
te2ko mir. Г diplomadskim krugovima tri- 
pelenlente se govori, da se budo od obéh 
stranih delegati opet ziáli, prama najnovejái 
instrukciji, i od strane porté opet nastavili

pregovore. Govori se, da bude sadr£aj sle- 
deóih pretresanja opet predaja Drinapolja

Glede gubitka je do sada najveCi bul- 
garcov. »Times« sluÉbeni üst je donesel lis- 
tino ovak: mrtvih je ЗОН ofticirov, ranjenih 
02 f skup 1230. Od mufctva je mrtvih 22100, 
a ranjenih 5300H, skup 7510И. Od ranjenih 
je 70 postotaka ozdravilo, i se veöina opet 
povratila u boj. Od tretje bilke pred Catald- 
2om njih je 35000 zbete^alo od kolere. od 
kojih je 3000 umrlo.

Dalje trpela je Bulgaria u raznih mno- 
gih nepotrebnih gubitkih. radi nepazljivosti. 
Zanimiv i navesti vréden je ovaj Cudni spo- 
pad med srbi i bulgari: Jedna Crna temna 
noC je bulgarom zastavila korake, da su 
morali prenoCiti na jednom bregu, a brez 
dvojbe — mislili su da bude jasno jutro, i 
da zlahka zapazijo na turka. Niti znali su 
ni как su zaspali, bilo je  vec kasno jutro 
kad s poskaCeju na noge. ali о nesreöa. na- 
mesto jasnoga jutra je bila tak gosta megla, 
da je Clovek dalje z rukorn segnul, ко s 
oCirna videl. Odondol bi morali laki oditi 
dalje napréd. ali komedja je med tóm bila 
óva. da su pozabili odkuda su snoCka doáli 
gori. i da и koju smer morajo napried, koj 
put je pravi - Tam su slab u megli. Govorili, 
ogiliali i se natezali, jeden je rekel da su



jerbo hamuCne zemlje i vu kaliumu su si- 
roinaSke. Ako рак je earn pések ili hamuk, 
tain I nitrogéna inoramu zemlji dati, (о pak 
se najde Cdisolitru. Tam je samu lépő sil|e 
I samu oua zemlja more lépi plod nősíti, 
Uoja od ovili Cetiri hranah svaké ima za- 
dosta vusebi.

Obertniéka postojbina u Muravido.
Muravidski liiim obertmCki teZaki, koji 

svakoj léke korpe pleteju i delapi s molbom 
su se obrnuli gróf Serényi Béla zemeliskomu 
ministru po putu Caktornjainskoga gospo- 
darskoga professora, neka njtm bude na po
rnóé. da se vu druitvo budu mogli sklopiti.

TeíaCko trsenje je céloga Medjimurja 
puk suCud podpiral all itak najbolje: al$o- 
domborui dr. Zalai) Gjula orsaCki ablegal, 
áagbvary varmegjinski sudec, Golub eSpereö 
plebanoé, Hirschler MtkSa i Rudolf, BabiC 
Gabor i Hajdú Lajos notariuSi i Herboly Ala
jos direktor.

ProSniu su pri ministeriumu posluhnuli 
i postali su vuii februara 14-ga vu ime ini- 
nistra: dr Adler Rác Jóíef zemeljskoga mi- 
uisteriuma savjetnika i Kopperly orsaCkoga 
obertniCtva saveza direktora

Gosle su na Kotorskim kolodvoru Cekali: 
dr Zalan G|ula orsaCki ablegal, BabiC Gabor 
nótárius i Bestercey Gabor professor, odkud 
su odmah sa zastavami nakinCeni Kotor se 
odpeljali.

Najpredi je dr Zalan Gjula orsaCki 
ablegat s veseljom pozdravil visoke goste. 
S lépun govorom je prosil savjetnika, da 
na| podpira delavce. takodjer céloga M^dji- 
murja puka.

Vu ime obCine i poglavarstva pozdravil 
je gosle BabiC Gabor nótárius, vu ime teia- 
kov pak VukoviC JoZef.

Dr. Adler Rac JoZef ministarski sav- 
jetnik takodjer se jako lépő zahvalil na 
pozdravi i vu ime ministra obeóal je, da 
как najviSe budu mogli na pomoC biti svi- 
kak budu podpirali bujduCega saveza.

Sad na savjetmkov pozov, Bestercev 
Gabor professor je pripovedal muravidskoga 
obertniCtva hiStonju, zatem pak je Mathé

poslovodja prikazal gospodi i riazoCnomu 
puku, kaj sve vu ovim poslu delavci znaju 
napraviti i kaj sve moreju pr.kazali. Zaislinu 
Cudili su se svi, kad su od lepSih, do lepSih 
gotovih stvarib vidli.

Po razvidbi su najpredi odredili, da za 
ovu vréme kakvo pomoC su delavci potrébni, 
teiakI pak su se dospomenuli, da vu druZtvo 
stupiju i da plemenito vrbje budu zapovali 
s vrho toga su obCmu prosili naj njim bude 
na ruku i na pomoC. NazoCni obcinski pog- 
lavari su to taki obeCali

Od orsaCkoga druZUa direklor je ta
kodjer obeCal, da slém njim bude na pomoC, 
da bude skim vise od njih kupuval i od
mah je vise vrsli svakojaCkih stvarihzalrérnal.

Ministarski savjetnik po razpravi opet 
je govora driaI i poielil je njim, da skim 
predi svoj cil postigneju

Gosti su na j-eden kratki Cas odiSli Ba
biC Gabor notariuSu i popoldan s brzovlakom 
su nazat odputuvali vu Budapest.

Od naSe strani samu luliko moremu 
reCli к ovi stvari, da za istinu vrédno je 
ovu druZtvu na svaki naCin podpirati, jerbo 
vu Medjimurju to je jedno jedino druZtvu, 
kője se stém bavi.

Ako se stém puk bavi. zanavék sluZbo 
i dohodka ima i ni mu je potrébno po tud- 
jih orsagov se muCiti i za kruhom iti.

Ravno zato je ov posel vréden, da al- 
dujemu nanjega.

ßalkanski boj.
S boinoga polja takvi opreCm glasi do- 

hadjaju, skojih je nikaj drugo ni znati, как 
to. da za vezda joS nikakvi vaZni dogodjaj 
nije se pripetiI i da obedvé slranke joS s 
mirum se pripravlaju na odluCeni slrahovi- 
len boj. Naj predi su bulgarci razglasili, da 
pri Bulairu su veliki boj zadobili i bulairske 
festunge zavzeli. To ni su niti od jedne 
slranke joS potvrdili, neg как se vidi pred 
Bulairom joS smirum traja slrahovitno krvna 
bitka, za koju se Cuje, da tarn bude pod 
célim boiu naj viSe krvi steklo. Pri CataldZi 
se takodjer nikaj glasovitneSoga ni dogodilo 
do vezda. Na Drinapol) su se v nedelju ob-

Cenito navalili od svih stranih bulgarci, ali 
branitelji su je s krvavom glavom nazal 
napokali. Kak se vidi, varaS se joä izverstno 
drZi Samu как se veC i od turske strani 
Cuje, \u varaSu je samu joS na Ceterdesel 
danov dosta ZiviSa, bulgarci pak opet tak 
glasiju, da neimaju veC, как na deset danov 
slroSka Bulgarci su veC dopustili, da stranjski 
narod slobodno ostavi varaSa, ali to pak 
turCini braniju jako, jerbo neCu, sad, da su 
vu pogibelji. nepriatelj nekaj zezna как je 
vu obkoljenim varaSu Tuliko bi joS dopus
tili, da je vu KonSlantinapolj spraviju, ali 
na nikakvi naCin niti Cuti neCeju, da bul- 
garcom bi je prék dali i ovak sami sebe 
izdali.

Pogodba med Bulgariom i med Roma- 
niom opet se zadrgnula. jerbo vu . nikSno 
ime neCe Romanija doli odpovedati od Si- 
listriji. Bulgarci pak se opet stém braniju 
da, ako odpustiju Silistriju, onda se domaCi 
puk spunta i to bi vu ovim bojnim vremenu 
strahovitno na Skodu bilo orsagu. Kak se 
vidi i vu ovim poslu, tojest vu ovim pitanju 
takaj яцгорапзке drZave budu morale mir 
napraviti.

Hakki baSa je v Londonu, da drZave 
nagovori, neg opet vu ruke primeju odpus- 
teno raspravo, neg najdeju negdi koncu 
kraja da se opet moreju za mir spommati. 
Barem Hakki baSa tak govori, da nije sluZ- 
beno poslani od kormana, ali itak svaki 
zna, da samu vu ovim poslu mu je bilo 
vrédno vu London putuvati.

Februara 17-ga krvne bitke su bile 
okolo Bulaira. Volja je opet raloboma, puno 
bolje, как je prije bila. Od svih stranih nove 
i friSke bitke javiju. Vu KonSlanlinapolju 
vide novih Spitalov su podigli. Na Gallipoli 
polotoku smirum traja boj med bolgarci i 
med onemi Copori, koje su sad na suhoma 
dele turske ladje. Od tork julra od obedvé 
strani veC как dvajsti jezer ljudstva se skon- 
Calo. NajviSe mrtvih je od Shrapnellov i od 
bajonetah. Plazérce i stanovnike iz Gallipoli 
varasa su prék mórja vu Malo-AZiju spravili. 
Turski imami, tojest popi svakoga nagovar- 
jaju, da neg prisego poloZi, da do zadnje 
kaplje krvi bude vojuval.

od lieve doSli, i da na desno moraju dalje, 
opet drugi su kriCali svoje, da je to ni prava, 
da su od desne doSli, i da na lievo moraju 
napried. Napokon su prvi z veCinom zadnje 
obladali. i se s svojim dalje na lievo genuli 
Iz brega — na sluCaj ravno po onom puto, 
po kojom su doSli do sim. Mislili su sje- 
gurno. da idejo dalje, a zaista pak su iSli 
nazaj.

Ova akoprem ni mala zmeSarija, nebi 
imela do sada u sebi kaj mnogo zanimivosti, | 
ali glavno je bilo to. da su zanjimi za kak- 
vih pel kilometrov maSirali srbi, koji su bili j 
za zadnjo slraZu, i ko bi naprimer znal ne- 
prijatelj bulgarce uniStiti, porinuli bi oni 
njega nazaj, i ga nagnali u bez. BaS tak 
как njihovi brati bulgari prenoCijo na jed- 
nim bregu, i stali u osuplosti, u béli megli. 
Ko su se na zajtrekuvali. su se i oni zaCnuli 
pogajati za pravi put — i bili su najenput 
gotovi! Prevejane glave si zmislijo. da se 
to najprije. a u lakvom poloZaju samo po 
slédih more osvjedoCiti. Ideal njim je mnogo 
pomagal. kajti — na njihovo nesreCu — je 
ravno biato bilo po gori. NaSli su sléde. i 
8e od njih na nasprotno stranu zaCeli po-; 
mikati dalje za bulgarci. ISli su kakvih tri 
jezere melrov. i si ravno zaCeli popövati j 
narodno boj no pjesmu. Ono vruCo: »Udri;

udri udri turka!« kad se znenada pred 
njimi sproZijo puSke. VruCekrvni srbi su ko- 

imaj Cekali na to, misleCi da je neprijatelj, 
sneli su si puSke, i vzkliknili ob jednom: 
»A tak? Salem alajkum turci! Na dobra 
sreSta!« I nabijali su. PuSke su se sproZ le, 

j i — poCela se je  bitka . . .  Na sreCu se je 
okoli poldana megla natuliko z rastepla, da 
su se spoznale obadve strane: srbi i bulgari, 
te zaplakali nud svojoj nesreCoj, i nad ne- 
vogudnoj meglőj. Jednakih spopadov je joS 
veC bilo, i terjalo mnogo neduZnih írtává.

Na dalje, как je veC zna no — hrabra 
crnogorska armada, je na ratiStu znenada 
padnula u jedno jako teZko i defenzivno 
pozicijo! Iz koje je more samo CudeZ boZji, 
ili pak podpor reSiti. Cuditi se je  vrédno 

Itomu, jer crnogorska se je do sada borila. 
как se pravi krisljan boriti mora proti svo- 
jemu najvekSemu neprijateljo. Njihovo raz- 
vijanje je segalo daleC po svétu. PoCeli su 
pisati о njihovom junaCtvo listi — a nigdar 
proti n jo j ! JoS veC. Jeden glasoviti njemaCki 
putnik sam priznava u l is tu: »Köln. Zig.« 
sljedeCe: Crnogorci su se uvjek divio i ne- 
usmiljenu borili proti turCinu, ali drugomu 
narodu se je medju crnimi gorama nikada 
niSta zla né zgodilo. Crnogorci su bili mirni 
skoro trideset cjelih lei, i susedne drZave

su se ufale, da se nebudo zbudili к malomu, 
— kad se pred nekoliko godinah u susedni 
srbiji sve naopak obrne. Opet su njim pred 
oCi doSle davne borbe za slobodu Njihova 
najveCa Zelja je veC od davna: turCina izag- 
nati iz Europe, i se navalili na Carigrad. I 
nadjali su u to. Ufali su se da se sve to 
zgodi. (Ko bi i nadalje iSlo tak, как od kraja t) 
Ali nije islo tak! Za one umazane i gnusne 
turske sela, koje su do sada zasjeli, su 
mnogo veC pretrpeli. как bi si to prije toga 
mislili. Kak oni. tak i njihova dinastia. Bog 
zna kaj bude donese! posjedak. NajrajSi bi 
raztrgali zastor. koj njim zakriva boduCe dni, 
i pogledali na konec. Toliko je oCito: ko bu 
njim i nadalje sused turCin, svezatoga niira 
nebude! To bude opet slabo znamenje — 
ne samo za crnogorce, nego i za druge 
Balkanske drZave. Mira opet nebude! Zakaj? 
Zato da :

Tu гак и vjcrn k r  són пи nevj  era,
Turska volja krscanu nevoljn,
Turska srecn krscanu nesreta,
Turska sala krscanu vjesala!

K u tn y á k  M árton,
Kenthely.



íz Sofije рак iaviju, da bulgarci su za- 
derZali svoje pozicije pred CalaldZom i pred 
Bulairotn. Opel i lo tajiju, da bi öve dane 
tam lak krvni boj bil. S Turskoga pák ravno 
napaCni telegram doSel, vu kojim na zna- 
nje daju svéto, da su bulgarce áest kilomet- 
rov dalko napokali i njim vide dtukov i 
municije zeli.

Romania je sedemnajstoga punudila 
Bulganji 4U jezer soldatov s kánonén i 50 
milljun frankov na pomoó, ako je pripravna 
Silistriju odpustili. Bulgerija nije álela to 
pogodbo gori prijeti. Nato je Romania od 
Austria-Magjarske 60 |ezer slari Manlicher 
puSkih i vide milljun patronov kupila i Cis- 
tam se oboruZila na Bulgariju

Kouátantinapolj, február 18. Nije istina, 
как su bulgarci razglasili, da su strahovitno 
sbili bulgarci jedno tursku diviziju. S toga 
samu tuliku je istina, da turska divizija je 
pred Bulairom vu oííenzivu slupila proli 
bulgarcom. all pri malo ga bilo ljudstva vu 
diviziji i poleg toga su nazat vu svoje Sáncé 
morali retirirali. Med tern toga su sgubili 
880 mrtvih i plazércov. Takodjer i to spoz- 
naju, da jedna najbolSa ladja Ássa r 1-Te fi к 
je pod vodom vu peCinu se Iresnula i tak 
se zacépila outer, da nili zmesta nemore. 
Soldate i Stuke su obranili. ali ladju su 
morali tam ostaviti na veliki kvar turski 
flotti. jerbo ovo njim je bila skorom naj- 
bolSa lad|a i ova je s örüljem oajbolje bila 
napujena. Sad su ju grCke ladje veil zele i 
do kraja |u budu potopile.

S Pariza piSeju, da rus jc ponudil bul
garcom, da Slricingu. koju s Romanium 
imaju, naj pustiju n#a sud Europe, opet opo- 
menul je Romaniu, da naj Ceka i naj ni 
prune odmah oruZje vu ruke Predlog su> 
óbedvé vlade posluhnule. Obedva orsagi su 
véé lak pripravni bib, da sva к о vuru je 
bilo moCi se nadjati, da boj vudri vun med 
njimi. Zadnje dane jako malo nade je bilo, 
da mirni oslaneju. Как se Cuje, Bulgaria 
itak bude morala Romamji odpustiti jeden 
falat zemlje

Vu Pétervaru pák je Iakov glas, da 
Ferenc JoZefa list i carov odgovor nije pos- 
tigel svoj c*i 1, da med AusIria-IMagjarskom i 
med Buskom do kraja mir se napravi К 
tomu joS tak glasiju, da su sad joS vekSe 
pepribke nastale med njimi, как su predi 
bile. Februara 18 ga vu Londomi je Iakov 
glas pocii, da vu Anglianskim suztezajuCi 
priCuvni naSi officiri svi su dobi I i zapoved 
odmah nulri rukovati, najviSe njih |e veC 
odiSlo dimo.

Na ratnim polju obedva nepri| delji 
dobro se derZiju. Turska armada je vu bol- 
Sim poloZaju, как bulgarska, jerbo nemoreju 
zadosta slroSka srnagali. Na Gallipoli pol- 
otoku strahovitni krvni boji su bili, ali nili 
jeden joft ni drugoga obladal NajkrvneSi 
boj je bil. kad su lurCini dvajsti jez^r sol* 
daCije gleli iz ladph na brég spraviti Bui* 
garci su dva dm tak vileZki vojuvali. da su 
to nazadnje mogli prelrCi. Так veliju, Io je 
najkrvnesa bilka bila vu célim böjti Bul
garcom su grCke ladje bile na pomoC i sami 
turCini, koji se med sobom jog i vezda 
svadiju.

Od CilaldZe su Bulgarci vnogo solda- 
Cije od kommandirali pod Drmapolj i poleg 
toga lurCini su lari, nekoje bulgarske pozi
cije zavzeli. Drmapolja, как kud se giasti 
savez. jóé iiebudu ga tak h.lro zavzeli. 
jerbo Siikri baga slrahovilno vileZki ga brani. 
Sve od toga visi, как dugó budu irnali

stroéka. KaJ jedenpul njim slroSek s fali, 
budu se morali predati, ali onda veC drugu 
nabudu naSli bulgarci vu gla90vitnem varaSu, 
как cigla na ciglu, kamena na kamenu.

KAJ JE NOVOGA?
— Kralj n a  v é n jc a n ju .  Ernő Agoét 

cumberlandi nadherceg si je zarucil Lujza 
Viktoria nemSkoga cesara éer VenjCanjeju- 
niuSa 2 ga bude. Pokehdob paK Ferenc Jo- 
Zef пай kralj takodjer sam oCe nazoCen biti 

jna vénjcanju, svrho toga ova sveCanost vu
penzingi kagtelju bude, da slari kralj nebude 

j moral vnogo puluvati. Ferenc JoZef je veC 
dugo vremena veliki prijatelj Cumberlandi 
hercegu svrho toga sam oCe nazoPen biti 
na lépi sveCanosti.

— Milostiven krvoiok. Vu Debrecenu 
vu jedni odsvuneSnji krCmi na veCer okolo 
osme vure se zabavljal Tót Ferenc Speng- 
larski delie. Po Casu je vu krPmu doéel | 
KovaC Ferenc prijalelj njegov Tót je veC 
pijan bil I svakoga je poCel bantuvati Ко-1 
vaCa je srnirum brstil, da naj nekoga zakole, 
all KovaC je spametneéi bil, neg da bi to 
bil napravil. Pollam je Dobi Gabor teZak j 
do$el vu krCmu, kojega je pijani detiC ta
kodjer poCel bantu vati, ali mirni Clovek sa
mu tuliko mu je rekel: PreveC si jaki pos-j 
tal od te Zgamce. Slérn je i odigel. Totu je! 
Zal bilo. da ga je slerni réCmi uvredil ihitil l  
se za Dobijoin, kojega je na putu dostigel! 
i bez réci s noZom vu prsa vpiCil. SiromaSki 
Clovek dob |e opal i poCel je krvoloka pro- 
sili, da zatmar naj ga do smrli zakole. Tót, 
se mu je smiluval i tak ga je vu srdee, 
vpiCil. da je odmah vumral. Stém je odigel! 
к bratu. koj ga je na polieiju odpeljal gde 
su ga odmah zaprli.

— Necimurna pucka. Kod Aj Fe- 
renca vu Baji je sluZila Sita* Mara Cetiri-; 
najst lét stara pucka. Nekakvo lalingo je j 
napravila i sbog toga ju je gazdarica zas- j 
potala. Pucka se na lo bk razsrdila. da je 
pograbila sekuu skojom je ravno na dvoru 
IréSCe délala i tak |e vudrila gazdaricu po 
glavi, da se ji |e glava na dvoje razkolila i 
mrtva opala doli Zaudari su vlovili u»’Ci- 
murno pucko i prék dali sudu, gde n ika j1 
od loga neCe znali i veli, da ona nezna. 
как se je lo pripelilo.

— Necimurna sala. Nagjlak obc.ni! 
Mé^aroS létvan s Sestemi pajdaäi je jedn<» 
hiZu zidal. Jeden г Zak po Sali je Mésaroéu 
s puSkinim prahom naphal pipu Kad je 
Mé> trog zajmgili si Siel, kumaj je preteknul 
gonCu áibiru к duhanti, prah se je vuZgal
I slrahovitnom jakosljom j eksplodéral. Si 
roinaSkomu Mésaruéu se brada vuZgala, od 
tog I mustaCi I céla органа lak, da j** skorom 
ves sgorel Saljivca su zaprb, MésaroSa рак 
na pol nillvoga su vu gjiilal odpeljali.

Zatukli su négere Vu Amcrikij 
Cetiri négere, dva muZke i dvé Zenske su 
zatukli Vu jednim varaéincu su zaklano 

I naftli jedno naéu Zensko Nazlob su na né
gere zeli i leduoga su na flelnoma do ruk 
dobili Taki su ga к jednomu Zeljeznomu 
stupu prevezali, s petróleumom poljali ij 
vuZgali. Kad je poCel strahovitno kriCali. 
doSel je la njegov otec i sam ga je strelil, 
da ga velike muke ré*i. Jednoga sumljivoga 
négra su ohesih. Sad su vu reit vdrli i 
odonul dvé Crne Zenske vun svadili i po 
strahovitnim muCeuju su je obesili Pogla- 
varstvo i sluZbeniki su to sdalka gledali i 

,niti jeden je ni iiel blizu. da barem zaSpota 
krvoloke. Vu A meri к i je lakva Sega, da lo

zakón rélko gda kaäbga i poleg toga skorom 
svak fjeden se nekaj takvoga tam dogodi.

— Odsudjeni tolvaj. Öto nebi póznál 
Curin Janoáa 21 tető staroga bez dela pote- 
puha, koj je viáeput Zandarom na ruke do
géi, ali uvek njim je skoCil к tornu jedenput 
I s Cislom, lojest s lépim svetlim lancekom. 
Vu Viziszenlgyörgyu je najpredi Novak Ja- 
noSa kovaCnicu pohodil odkud jesvakojaCko 
meélriju pobral i odnesel. Julius 21-ga je 
Horvath Ferenc svinskoga trgovca vu jedni 
öumi pograbil, njega dobro stukel i za spo- 
menek sí je zel budjelaroSa sa 20 korunami 
odnjega Za deset danov je vu MuraSikloiki 
gumisbantuval VuruSiC lfltvan feláőhideghegji 
stariovnika. all kad je ov za pomoC poCel 
kriCati, lopov je odbejZal. Ali tak se veti, 
da vrC tak dugó hódi na zdenec, doklam 
se polere, tak je i Curin tak dugu tiral 
svoje buncvutarije. doklam je za istinu Zan
darom doéel vu ruke, koji su ga v Nagj- 
kaniZu spravili Cetrloga je bil sud, Curin 
je bil tuliku spameten, da je od huncvutarij 
nikaj ni gtel prepoznati, all svedoki su to 
sivár drugaC prédloZili pri sudu i poleg ovih 
istinskih réC Curin kratko Celiri lét regta je 
dobiI. Kad pák se toga régi onda kakti sol- 
daCkoga desentérca prék daju soldaCkomu 
sudu. Zasegurno. da mii tam mu nebudu 
genkali I tam ga budu nekoju lét na pog- 
tenje vuOili.

Streljeni ablegat. Schuhmeyer 
Ferenc ablegat vu BeCu jedenajstoga v non 
je dimu dopuluval. Kad je na kolodvoru 
vun stиpil íz euga, tam ga je Cekal Kun- 
schak Pavel Celerdeset i tri leli star rukot- 
vorec i tak ga je vu glavu strelil. da se 
mu |e céla giava razbila. Krvoloka, koj je 
jednoga tarnoinjega ablegata brat, odmah su 
vlovili. Od kraia nije glel n к a | povedali, 
drugi dán |e itak povedal zakaj je ov grozni 
Cm napravd Так veli. da poleg i.jega je 
jed* tipnl sluZbu sgubil i cd pollam uvék je 
natim nakanenju bil. da bude ga skonCal. 
Sad mu je ravno «prilika bila i on je ni ti 
jedno minulu ni itel vígé zamuditi Pokoj- 
nomu slrabovilen lépi sprevod su sloZili

Libénjov atentat. Zalosten dán 
je februara 18 ga bi! pred iestdesetemi lélmi 
jerbo ov dán je jeden non áuajdarski detiC. 
Libénji. glel Ferenc JoZef kralja zaklati vu 
BeCu Na sreCu noZ se je pogkbznul po ga- 
léru I tak je samu malo rano napravil kralju 
na ginjaki). Grol Donell, koj i<' odslobodil 
kralja, (»vak je povédal laj b haln i Cin: 
»Kralj je lo navadu imái. po z mi, da se 
svaki dan od dvan. jste vure, do dveje na 
bagCi gpanciral. 1858 lela februara 18 ga 
gróf Donell ga je sprevadjal Grot je pri 
jednib vratab malo zaoslal, da se blala 
vugne. Vu ovim liipu je sj>azil, da jeden 
nori Clovek znoZom na kralja leli Gróf ga 
je odmah pograbil. ali lopov jog je itak vre- 
mena imái, da proti kralju vpiCi NoZ se po 
glavi dőli posmeknul i vu sin j а к sezapiCil. 
Gróf se hitati poCel s begtialcorn i hilil ga 
je doli. Так su leZali nakli. doklam je Etler- 
nich zvani pnglavar odslobodil grofa Zalem 
je smeknul vun sablju, koju je Libénji s 
obedvemi rukami pograbil i ves se je zrezal. 
Kralj koj je mirnu stak vigeput je zakriCal 
grofu. da neg nazat porine sablm vu tok. 
Gróf je posluhnul zapoved i samu onda je 
spazil, da je kralj kervavi Libénja soldaCka 
palrola je odtirala, gróf pák je prosit kralja, 
da ga dimu sprevodi Kad su pred Albrecht 
nadherrega palaCu dogli, tam je kralj pre- 
govoril. da mu je krnica i nikaj ni vidi i 
stém je omedlel Na sreCu rana ni je bila 

D alje  vu ргЛокч.



lak jako nevarna i kralj je za malo vréme 
odzdravil. Na onu mesto, gde se to pripetilo, 
potlam su na spomenek jedno lépő cirkvu 
dali zazidati. Daklem malo je falilo, da su 
nam kralja vu mladosti zaklali. Potlam je 
vnogo putuval po svéto, ali nigdar se viée 
nikaj ni sgodilo. Zakaj je étel to Libénji 
napraviti, to jóé nili denes neznamu. Libénji 
nije étel nikaj valuvati i poleg toga tak si 
mislimu, da je hitro obnorel i vu norusti 
je étel kralja skonéati.

— Sest mesecov za dugi jezlk. 
Congradac Vojin martonoöi Ceterdeset lét 
star srbski mesar, na putu je psuval ma* 
gjare sbog toga je véé novembra 2tí-ga 
stana dobd vu Sabadskim reátu. Minuói pe
ték je bil svrho toga sud, kad je krivec 
sve tajil, ali svedoki su drugaé valuvali i 
poleg istinitoga valuvanja Congradac őest 
mesecov reáta je zasluZil svojim brbranjom.

— Ljubomoran krcmar. KovaClik 
Báláé krémar v subotu na veCer, kad je 
puna krCma bila pivcov, stupil je к jednomu 
stolu, gde je Breit Frigjeá mirno se zabav- 
Ijal i óistam s bliza je nanjega strelil. Kró* 
mar je slraho bil za Zeno jerbo se Breitl 
vnogo okolo nje vrtel. Breitelova rana je 
smrtna. Kovaőlik pák se odmah prijavil na 
kiépeétinski polic ji, gde su ga odmah zaprli.

— Sprozil se je revolver. Opel se 
s oruZjem nesreéa pripelila poleg nepazli- 
vosti ili pák nemarosli. Dr. Wirth sabadski 
liákalijuá Browning-revolvera je snaZil s ко* 
jega je mislil, da je sve kuglje vun zel. 
Kevolver je jóé nabiti bil s jednom kugljom 
I как ga je fiékalijué poéel snaZiti, sproZil 
se i kuglja mu je prék srdca odleléla i 
laki je vuinral.

— Opet cigani. Vu Cktapolci v su
botu nőé Rézműves Ltslo i Kontandi Janóé 
s jednom truponi cganskom su vu druZt- 
veno kassu vdrli i odonul su Werlheim 
romara odpeljali na bliZnju polje, gde su 
ga sekirami razbili Jezerodvésto korun su 
vunjem naéli То se njim je preveó malo 
vidlo i zato su uazat odiéli vu váráé i opet 
su vdrli Botár Elekovu pekariju Tu su ta- 
kodjer malo penez naáli Odovut su se vu 
Gikéiéo obCmu odpeljali Tam pák su vu 
obéinsku hiZu vdrli, da kassu razb jeju. No- 
tariué se je prebudil na larmu i po lelefonu 
je éaridarom dal na glas, koji su za jedno 
vuro pollain véé vlovili Kézrmiveéa i Kon* 
tandija Drugi su vuáli. Pred Zandari su 
valuvali, ako bi nolariiié hil vun doéel, Zel* 
jeznami rasuliami bi ga bili prepiCili

Najboláe (lelő keráéanske ljubavi.
Kraljuvala je dobra i poboZna kraljica, 

svom moöjom delajuCa о blagoslanju svo|ih 
podloZnikov Óva milosliva kraljica odluéi. 
da bude lépő naplalila onoga, ко) búd • za 
lelő dán véinil uajbolée delo kerééanske 
ljubavi.

Kad j'* miholo odluó no lelő, sknp 
spravila se je velika mnuZma Ijndih, da 
vidiju, koj bilde dobil od dühre kraljice 
obeéani dar. Sudkinja, koja je dosudila obe- 
Cani dar. bila je sama kraljica. Nepoznali 
Clovek, koj se knjoj prvi pribliZal, reCe : 
»Dal sem zazidati svojim imelkom, i na 
svoje slroéke veliko proslranu hiZu. za siro- 
rnake b leZnike.« Kad to énje kraljica. ráz* 
veseli se jako, pák pda: »Jeli je hiZa dogo* 
tovlenaV« »Gotova je.« — odgovori Clovek. 
— »zviin kamcna odzgor, gde bude zapi- 
sano zlatimi slovami, kada je napravlena. i 
gdo nju je dal napraviti * Kraljica ga poh*

vali, pák namegne da pristupi drugi. Ovaj 
je pripovedal, da je dal napravili grobje vu 
domaCem selu, na svoje stroáke, kajti ga 
predi nega bilo. PoboZnu kraljicu razveselile 
su i öve reCi pák joéée popita : »Jeli je 
delo dogotovleno ?« Clovek njoj odgovori: 
»Gotovo je sve zvun grufta, iliti groba, ко- 
jega dam napraviti na sredinu grobja za 
sebe, i za svoju íamiliju.«

Kraljica pohvali i ovoga, как je zas- 
luZil. Vezda рак pristupi jedna Zena, i poCme 
pripovedati, как je obCuvala jednu sirolu, 
da nije vumrla od glada, da nju je odhra- 
nila, i vzela ,a  svoju kCer. »Pak je ovdi 
ova sirota?« Zapita kraljica Zenu. »Ovdi je 
ovdi, I j ti hím nju lak. da nemorem ziveli 
bez nje.«

»Pak je i dobra?« »Izvanrcdno je 
dobra, obavla mi vse luZne posle, verno i 
poéteno, da je veselje.« Kraljica pohvali i 
ovo keráCansko delo. Sada nastane hrup i 
sum med ludstvom, köp se na stran vugib- 
leju delajuéi prostor izvanredno krasnomu 
detetu Za sobom vodi siromaéku Zenicu, 
koja se je bramla, kuliko je mogla. kajli bi 
rada pobegla iz predtulike mnoZine Ijudih. 
Kaj oéeé, prekrasno déle? pita kraljica.

»Do tebe, milostivna kraljica, rado bi 
dopelati ovu Zenu, koja je zasluZila dar, ko- 
jega si razpisala za naj bóléé delo kerééanske 
ljubavi « Так je odgovorilo déle, segurnim, 
ali. lublenim glasom. .Pák gde je óva Zena?« 
zapita kraljica. »Ovo jr«, odgovori déle

»Milostivna kraljica!« izgovarjase stara 
Zenica vsa preplaéena. nikaj nisem Cimla, 
éislo nikaj, pák inti nemrem nikaj Cinili ; 
sirola jesem, hodim poproénji. pák Ziviin od 
almuétva« »Ab ipák si zasluZila obeCam 
dar«, odgovori-déle* segurno »Kaj je anda 
bilo njeno delov« zapila kraljica. hoteca da 
bude pravina. »Dala mi je komadiC kruha!« 
odgovori déle »C.ujle!« uzklikne Zenica 
drbtajuéa, Cnjle. samo mali komadiC |c bil, 
Cislo mali !«

»Tako i je« véli déle, »ali smo bili 
sami. i nije mgdo zvun Boga zalo znal. i 
to je bil zadnji komadiC, kojega je imela.

Genuta kraljica do suzali, dosudi obe- 
Cani véliki dar, za uajbolée delo keráCanske 
ljubavi ovoj dobroj Zeni; a déle. kője je 
bilo Angel BoZji, pod glo se je vu visinu, 
pák je blagoslavlalo íz visine dobru i po* 
boZnu kraljicu

---------- и ---------------------------- :---------------
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Iz Sofije рак javiju, da bulgarci su za- 
derZali svoje pozicije pred CalaldZom i pred 
Bulairoin. Opel i lo lajiju, da bi öve dane 
lám lak krvni boj bil. S Turskoga pák ravno 
napaóni telegram doéel, vu kojim na zna- 
nje daju svéto, da su bulgarce áest kilomet- 
rov dalko napokali i njim vide átukov i 
municije zeli.

Romania je sedemnajstoga punudila 
Bulgariji 40 jezer soldalov s kanonéri i 50 
milljun frankov na pomoó, ako je pripravna 
Silistriju odpnstiti. Bu Iga ríja nije átela to 
pogodbo gori prijeli. Nalo je Romania od 
Austria-Magjarske 60 jezer slari Manlicher 
puákih i vide milljun patronov kupila i óis- 
tam se oboruZila na Bulgariju

Kouátantinapolj, február 18. Nije istinai 
как su bulgarci razglasili, da su strahovitno 
sbili bulgarci jedno tursku diviziju. S toga 
eamu tuliku je istina, da turska divizija je 
pred Bulairom vu offenzivu slupila proli 
bulgarcom, ali pri malo ga bilo l|udstva vu 
diviziji i poleg tóga su nazat vu svoje Sáncé 
morali retirirali. Med lem toga su sgubili 
880 mrtvih i plazércov. Takudjer i to spoz- 
naju, da jedna najbolSa ladja Assar 1-Tefik 
je pod vodorn \u peóinu se Iresnula i tak 
se zncépila nuler, da nili zmesta nemore. 
Soldate i Stuke su obranili. ali ladju su 
morali tam ostaviti na veiiki kvar turski 
flotti. jerbo ovo njim je bila skorom naj
bolSa lad ja i óva je s örüljem najbolje bila 
napujena. Sad su ju gróke ladje veil zele i 
do kraja |u budu potopile.

S Pariza piSeju, da rus je ponudil bul- 
garcorn. da éfricingu. koju s Romanium 
imaju. uaj pustiju n*a sud Europe, opet opo- 
menul je Romaniu. da naj óeka i naj ni 
prime odmah oruZje vu ruke Predlog su * 
óbedvé vlade posluhnule. Obedva orsagi s u ' 
veó lak pripravni bib, da svako vuru je 
bilo moCi se nadjati, da boj vudn vun med 
njimi Zadnje dane jako malo nade je bi lo, 
da mirni oslaneju. Как se óuje, Bulgaria 
itak bude morala Romamji odpustiti jeden 
falat zemlje

Vu Petervaru pák je Iakov glas, da 
Ferenc JoZefa list i carov odgovor nije pos- 
tigel svoj cil, da med Auslria-Magjarskom i 
med Ruskom do kraja mir se napravi. К 
tomu jóé tak glasiju, da su sad joS vekSe 
pepribke nastale med njimi, как su predi 
bile. Februara 18 ga vu Londomi je Iakov 
glas poóil, da vu Anglianskim suzb’Zajiiói 
prióuvni naSi offici r i svi su dobi I i z h  po ved 
odmah nulri rukovati, najviSe njih |e veC 
odiSlo dimo.

Na ratnim polju obedva nepri| delji 
dobro se derZiju. Turska armada je vu bol- 
Sim poloZaju, как bulgarska, jerbo neinnreju 
zadosta slroSka smagali. Na Gallipoli pol- 
otoku slrahovitni krvni boji su bili, alt nili 
jeden j oft ni drugoga obladal NajkrvneSi 
boj je bil. kad su lurCini dvajsti jez^r sol- 
daCije Sleli iz ladpb na breg spraviti. Bol
gáréi su dva dni tak vileZki vojuvali. da su 
to nazadnje mogli pretrCi. Так veliju. lo je 
najkrvneSa bilka bila vu célim boju. Bul
garcom su grCke ladje bile na pomoó i sami 
turóiui, koji se med sobom joS i vezda 
svadijn.

Od CitaldZe su Bulgarci vnogo solda- 
Cije od kommandirali pod Drmapolj i poleg 
toga lurCini su Ian. nekoje bulgarske pozi
cije zavzeli. Dnnapolja, как kud se gjasti 
savez. jóé nebudu ga tak b.tro zavzeli. 
jerbo Siikri baéa strabovilno vileZki ga brani. 
Sve od toga visi, как dugó budu irnali

stroSka. Kad jedenpuI njim slroáek s fali, 
budu se morali préda ti, ali onda veó drugu 
nabudu naáli bulgarci vu glasovitnem varaSu, 
как cigla na ciglu, kamena na kamenu.

K A J  J E  iN O V O G A ?

— Kralj n a  vén j e a n ju .  Ernő Ago£l 
cumberlandi nadherceg si je zaruóil Lujza 
Viktoria nemákoga cesara őer Venjóanjeju- 
niuSa 2 ga bude. Pokehdob pan Ferenc Jo- 
Zef naS kralj takodjer sam oóe nazoóen biti 
na vénjóanju. svrho toga ova sveóanost vu 
penzingi kaStelju bude, da slari kralj nebude 
moral vnogo puluvati. Ferenc JoZef je veC 
dugo vremena veliki prijatelj Cumberlandi 
hercegu svrho toga sam oóe nazoCen biti 
na lépi sveCanosti.

— Milostiven krvolok. Vu Debrecenu 
vu jedni odsvuneénji krCmi na veóer okolo 
osme vure se zabavljal Tót Ferenc ápeng- 
larski delié. Po óasu je vu krómu doSel 
Kovaó Ferenc prijalelj njegov Tót je veói 
pijan bil I evakoga je poóel banluvati Ко-1 
vaóa je srnirum brstil, da naj nekoga zakole, 
all Kovaó je sparnetneSi bil, neg da bi to 
bil napravil. Pollam je Dobi Gabor teZak 
doéel vu krómu, kojega je pijani detió ta
kodjer poóel bantuvali, ali mirni ólovek sa- 
mu tuliko mu je rekel: Preveó si jaki pos-! 
lal od te Zgamce. Slém je i odiáel. Tolu je j 
Zal bilo, da ga je sietni réómi uvredil ihitil| 
se za Dobijom. kojega je na putu dostigel
i bez réri s noZorn vu prsa vpióil. SiromaSki 
ólovek doli |e opal i poóel je krvoloka pro-; 
sili, da zalmar naj ga do smrli zakole. Tói; 
se mu je smiluval i lak ga je vu srdcej 
vpióil, da je oumah vurnral Slém je odiéel| 
к bralu. koj ga je na policiju odpeljal gde 
su ga odmah zaprli.

— Necimurna pucka. Kod Aj Fe-, 
renca vu Ba|i je sluZila Silaé Mara cetiri -1 

najst lét si ara pucka. Neka к VO lalingo | e , 
napravila i sbog toga ju je gazdarica zas-1 
potala Pucka se na lo bk  razsrdila. da je 
pograbila seknu skojom je ravno na dvoru j 
Irésóe délala i tak |e vudrila gazdaricu po 
glavi, da se ji |e glava na dvoje razkolila i! 
mrtva opala doll Zaudari su vlovili neOi-, 
murno pucko i prék dali sudu, gde nikaj 
od toga neóe znati i veil, da ona nezna. 
как se je lo pripetilo.

— Necimurna sala. Nagjlak obó.ni 
Mé-лгой létvan s éestemi pajdaéi |e ledre» 
hiZu zidal. J hJpu I* Zak po é,ili je Mésaroén 
s puékinim prahom naphd pipu Kad je 
Mé-aroé zapuéili si élet. komaj |e preleknul 
gortóu áibicu к duhanu, prah se je vuZgal 
i slrabovilnom jakosljom je eksplodéral. Sí 
romiékomu Mésaruéu se brada vnZgala, od 
log t mustaói I céla opraVa lak. da )•* skorom 
vés sgorel Salpvca síi zaprh. Mésaroéa pák 
na pol milvoga sn vu épilal odpeljali.

— Zatukli su négere. Vu Amenkij 
Cetiri négere, dva muZke i dvé Zenske su 
zatukli Vu jednim varaáincu su zaklano 
naéli jedno naéu Zensko Nazlob su na né
gere zeli i lednoga su na fletnoma do ruk 
dobili. Taki su ga к jednomu Zeljeznomu 
stupu prevezali, s petróleumom poljali i 
vuZgali. Kad je poóel straliovitno krióali. 
doéel je la njegov otec i sam ga je slrelil, 
da ga velike inuké réü. Jednoga sumljivoga 
négra su obesih. Sad su vu reél vdrli i

jndonul dvé órne Zenske vun svadili i po 
strahovitnim muóenju su je obesili Pogla- 
varMvo I sluZbeniki su lo sdalka gledali i 

I niti jeden je ni i$el blizu. da barem zaépota 
krvolok**. Vu A merik i je lakva éega. da lo

zakón rétko gda kaéhga i poleg tóga skorom 
svak tjeden se nekai takvoga tam dogodi.

— Odsudjeni tolvaj. Sió nebi póznál 
Curin Janoéa 21 leto staroga bez dela pote- 
puha, koj je viáeput Zandarom na ruke do
Sel, ali uvek njim je skoóil к tomu jedenput 
i s őislom, lojesl s lépim svetlim lancekom. 
Vu Viziszenlgyörgyu je najpredi Novak Ja- 
noöa kovaónicu pohodil odkud jesvakojaóko 
meétriju pobral i odnesel. Julius 21-ga je 
Horvath Ferenc svinskoga trgovca vu jedni 
éumi pograbil, njega dobro slukel i za spo- 
menek sí je zel budjelaroéa sa 20 korunami 
odnjega Za deset danov je vu Muraéikloéki 
éumi sbantuval VuruSió létvan felSőhidegheg)i 
stanovnika, all kad je ov za pomoó poóel 
krióati, iopov je odbejZal. Ali tak se véli, 
da vró lak dugo hódi na zdenec, doklam 
se polere, lak je i Curin tak dugu tiral 
svoje huncvutarije. doklam je za istinu Zan
darom doéel vu ruke, koji su ga v Nagj- 
kaniZu spravili Cetrloga je bil sud, Curin 
je bil tuliku spánielen, da je od huncvutarij 
nikaj ni étel prepoznali, all svedoki su to 
stvar drugaó prédloZili pri sudu i poleg ov'h 
istinskih réó Curin krafke óeliri lét reéta je 
dobil. Kad pák se toga rééi onda kakli sol- 
daókoga desentérca prék daju soldaókomu 
sudu. Zasegurno. da nili lam mu nebudu 
éenkali i lám ga budu nekoju lét na poé- 
tenje vuóili.

— Streljeni ablegat. Schubmeyer 
Ferenc ablegat vu Beóu jedenajstoga v noói 
je dimu dopuluval. Kad je na kolodvoru 
vun slupil íz euga, lám ga je óekal Kun- 
schak Pavel óelerdeset i Iri leli slar rukot- 
vorec i tak ga je vu glavu slrelil, da se 
mu |p céla giava r.izbila, Krvoloka, koj je 
jednoga tamoénjega ablegata bral, odmah su 
vlovili. Od krap* nije élei n kai povedali, 
drugi dán je ilak povedal zakaj |t* ov grozni 
óm napravil Так veit, da poleg i.jega |e 
jed* npul sluZbu sgubil i oii pollam uvék je 
nalitn nakanenju bil. d i bnde ga skonóal. 
Sad mu je ravno »prilika bila i on je inti 
jedno minulu ni étel viée zamudili Pokoj- 
nomu slrahovilen lépi sprevod su sloZili

Libénjov atentat. Zalosten dán 
je februara 18 ga bil pred éestdesetemi lél mi 
jerbo ov dán je jeden non áuajdarski detió, 
Libénji. él*‘l Ferenc JoZef kralja zaklati vu 
Beóu Na sreóu m>Z s<‘ je poékliznul po ga- 
léru I lak je samu malo ratio napravil kralja 
na dilijak ti. Grol Donéit, koj je odslobodil 
kralja, ovak j<‘ puvédal laj h (válni c in : 
»Kralj je lo navadu imái. po z mi, da se 
svaki dán od dvan. jste vnre, do dveje na 
baéói épanciral. 185H lela februara 18 ga 
gróf Donell ga je sprevadjal Grot je pri 
jednih vratah malo zaoslal. da se blata 
vugne. Vu ovim bipu |*‘ spazil, da jeden 
nori ólovek 7fioZom na kralja leli Gróf ga 
je odmah pograbil. ali Iopov jóé je itak vre
mena imái, da proli kr dju vpiói NoZ >e po 
glavi dőli posmeknul i vu sin ja к sezapióil. 
Gróf se hilali poóel s beélialcom i hilil ga 
je doli. Так su leZali nakli. doklam je Eller- 
nich zvani poglavar odslobodil grofa Zalem 
je smeknul vun sablju. koju je Libénji s 
obedvemi rukami pograbil i vés se je zrezal. 
Kralj koj je mirnu stal. viéepul je zakrióal 
grofu. da neg nazat porine sablm vu lók. 
Gróf je posluhnul zapoved i samu onda je 
spazil, da je kralj kervavi Libénja soldaóka 
palrola je odtirala, gróf pák je prosil kralja, 
da ga dimu sprevodi Kad su pred Albrecht 
nadhercega palaóu doéli. lain |p kralj pre- 
govoril, da mu je kmica i nikaj ni vidi i 
stém je omedlel Na sreóu rana ni je bila 

D alje  vu prilogn.



tak jako nevarna i kralj je za malo vréme 
odzdravil. Na onu mesto, gde se to pripetilo, 
potlarn su na spomenek jedno lépő cirkvu 
dali zazidati. Daklem rnalo je falilo, da su 
nam kralja vu mladosti zaklali. Potlam je 
vnogo putuval po svéto, ali nigdar se vide 
nikaj ni sgodilo. Zakaj je étel to Libéuji 
napraviti, to joS nili denes neznamu. Libénji 
nije étel nikaj valuvati i poleg toga tak si 
mislimu, da je hitro obnorel i vu norush 
je étel kralja skonéati.

— Sest mesecov za dugi jezik. 
Congradac Vojin martonoái Ceterdeset lét 
star srbski mesar, ua putu je psuval ma- 
gjare sbog toga je véé novembra 26-ga 
stana dobil vu Sabadskim reátu. Minuéi pe
ték jé bit svrho toga sud, kad je krivec 
sve tajil, ali svedoki su drugaé valuvali i 
poleg istinitoga valuvanja Congradac áest 
mesecov reSta je zasludil svojim brbranjom.

— Ljubomoran krcmar. Kovaélik 
Balad krémar v subotu na veéer, kad je 
puna kréma bila pivcov, stupil je к jednomu 
stolu, gde je Breit Frigjeá mirno se zabav- 
Ijal i éistain s bliza je nanjega strelil. Kré
ma r je straho bil za deno jerbo se Breitl 
vnogo okolo nje vrtel. Breitelova rana je 
smrtna. Kovaélik pák se odmah prijavil na 
kiSpeStinski polic ji, gde su ga odmah zaprli

— Sprozil se je revolver. Opel se 
s orudjein nesreéa pripelila poleg nepazli- 
vosti ili pák nemarosti. L)r. VVirth sabadski 
liákalijuá Browning-revolvera je snadil s ко- 
jega je misül, da je sve kuglje vun zel. 
Kevolver je joá nabiti bil s jednom kugliom 
i как ga je ÍDkahjud poéel snaditi, sprodil 
se i kuglja mu je prék srdca odletéla i 
taki je vumral,

— Opet cigani. Vu Cklapolci v su- 
botu nőé Rézműves 1/tslo i Kontandi Janó* 
s jednom trupom c ganskom su vu drudt- 
veno kassu vdrli i odonul su Wertheim 
romara odpeljali na hlidnju polje, gde su 
ga sekirami razbih Jezerodvéslo korún su 
vunjem naSli То se njim je preveé malo 
vidlo i zato su nazat odiöli vu varad i opet 
su vdrli Botár Elekovu pekariju Tu su ta- 
kodjer malo penez naáli Odovut su se vu 
Gikéiéo obému odpeljali Tam pák su vu 
obéinsku hidu vdrli, da kassu razb jeju. No- 
turiud se je prebudd na hirmu i po leletonu 
je dandárom dal na glas, koji su za jedno 
vuro potlain véé vlovdi Rézmüveda i Kon- 
tandija Brugi su vuáli Pred dandari su 
valuvali, ako bi nótárius bil vun doSel, del 
jeznami rasuhami bi ga bili prepiéili

Najboláe delo keráóanske ljubavi.
Kraljuvala je dobra i pobodna kraljica 

svom moéjom delajuéa о blagoslanju svo|ih 
podlodnikov. Óva milosliva kraljica odluéi 
da bude lépő naplalila onoga, koj búd'* za 
lelő dán véinil n aj holdé delo kerdéanske 
ljubavi

Kad j'1 miiiolo oiiltié-■•no lelő, skup 
spravila se je velika tnnodina Ijndili. da 
vidiju, koj bude dobd od dubre kraljice 
obeéam dar. Sudkinja, koja je dosudita obe- 
éani dur. bila je sama kraljica. Nepoznat 
Clovek, koj se knjoj prvi priblidal, reée 
»Dal sem zazidati svojim imetkom, i ne 
svoje slrodke veliko prostrann liidu. za síró 
make l> lednike.« Kad to énje kraljica. ráz 
veseli se jako, pák pila: »Jeli je hida dogo 
tovlena?« »Gotova je.« — odgovori élovek 
— »zvun kamena odzgor, gde büde zapi 
sano zlatimi slovami, kada je napravlena. 
gdo n j n je dal napra vili * Kraljica ga poh

vali, pák namegne da pristupi drugi Ovaj 
je pripovedal, da je dal napraviti grobje vu - 
domaéem selu, na svoje stroáke, kajti ga 
predi nega bilo. Pobodnu kraljicu razveselile 
su i öve reéi pák joSée popila : »Jeli je 
delo dogotovleno ?« Clovek njoj odgovori: 
»Gotovo je sve zvun grufla, iliti groba, ко- 
jega dam napraviti na sredinu grobja za i  
sebe, i za svoju famiiiju.«

Kraljica pohvali i ovnga, как je zas-! 
ludil. Vezda рак pristupi jedna dena, i poCme 
pripovedati, как je -ohéuvala jednu sirotu, 
da nije vumrla od glada, da nju je odhra- 
nila, i vzela /a svoju kéer. »Pak je ovdr 
ova sirota?« Zapita kraljica denu. »Ovdi je 
ovdi, ljubim nju lak. da nemorem diveli 
bez nje.«

»Pak je i dobra?« »lzvanredno je 
dobra, obavla mi vse hidne posle, verno i 
poSleno, da je veselje.« Kraljica pohvali i 
ovo keráéansko delo. Sada nastane hrnp i 
sum med ludstvom, коji se na stran vugib- 
leju delajuéi proslor izvanredno krasnomu 
detetu Za sobom vodi siromadku denicu, j 
koja se je branila, kuliko je rnogla. kajli bi 
rada pobegla iz predtulike mnodine ljudih. 
Kaj oéeS, prekrasno déle? pita kraljica.

»Do tebe, milostivna kraljica, rado bi 
dopelati ovu denn, koja je zasludila dar, ko- 
jega si razpisala za naj bolSe delo kerdéanske 
ljubavi « Так je odgovorilo déle, segurnim. 
ali lublenim glasom. »Pak gde je ova dena?« 
zapila kraljica. »Ovo je«, odgovori déle

»Milostivna kraljica!« izgovarjase stars 
denica vsa prepladena, nikaj nisem éinila,

| éislo nikaj, pák inti nemrem nikaj Ciliiti ;
sirola jesem, bodim poproSnji, pák divim od 

1 |almudtva« »Ali ipák sí zasludila obeéam 
dar«, odgovori déltr segurno »Kaj je amla 
bilo njeno delo?« zaj>ila kraljica. hoteéa da

* bude pravina. »Dala mi je komadié kruba!«
* odgovori déle. »Guile’« uzklikne denica 
1 drhtajuéa, éujle, samo mali komadié je bil.
1 éislo m ali!«
1 »Tako i je« véli déle, »ali smo bili
* sami. i nije nigdo zvun Boga zalo znal, i 
I to je bil zadnji komadié, kojega je imela.

Genuta kraljica do suzali, dosudi obe- 
1 éani véli к i dar, za najbolfle delo kerSCanske 
1 ljubavi ovoj dobroj deni; a déle. kője je 
’ bilo Angel Bodji. pod'glo se je vu visinu.
1 pák je blagoslavlalo iz visine dobru i po- 
3 bodnu kraljicu

G ab o n a  A r a k . — C ie n a  t i t k a .

mmázsa 1 m.-cent, |j kor. fill.

Búza Páenica 2000 —
Rozs elsőrendű Hrd 15 00—
Árpa Jeémen 15 00—
Zab Zob 18 00 —
Kukoricza Kuruza suba 15 50—
Fehér bab uj Grah beli 21 00 —
Sárga bab * duti 15 50 —
Vegyes bab » zméáan 15 00 —
Kendermag , Konopljennaeme 2100 — 
Lenmag Len 22.00 —
Tökmag Koáéice 25 00 —
Bükköny Grahorka 1600 —
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jutányosán eladó!! 
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ben :: Csáktornyán.



104/lk 1913.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Golen у a Mihály 
muracsányi lakosnak Meszarics Mátyás nős 
Mikloska Máriával muracsányi lakos elleni 
végrehajtási ügyében 217kor. 92 Г. löké, 
ennek 1912. évi október hó l l- lő l  járó 5% 
kamata 54? kor. 40 f., eddigi 16 kor. 30 f 
árverés kérési költség behajtása végett a 
negykanizsai kir. törvényszék és a perlaki 
kir. járásbíróság területén fekvő a következő 
ingatlanok u. m. a muracsányi 5523 sztjkvben 
felvett 5086/2542 hrsz. ingatlan 103 kor. 
az u. o. 5523 sztjkvben felvett 5089/2558 
hrsz. ingatlan 51 kor. az u. o. 5523 sztkjben 
íelv. 5095/2723 hrsz. ingatlan 317 kor. az
u. o. 5523 Sztjkvben felvett 5096/2766 hrsz 
ingatlan 110 kor., az u. o. 5523 szlkjvben 
felvett 3268. hrsz ingatlan 125 kor, az u
o. 5523 sztjkvben felvett 5100/3505. hrsz 
ingatlan 661 kor., az u. o. 2647. sztjkvben 
felvett 118 hrsz ingatlan 226 kor., az u. o. 
1815. sztjkvben felveti 5014 hrsz. ingatlan
nak 5 és 8 sz. a. 7 r* d  része 23 kor., az 
u o. 1815. sztjkvben felveti 1492 hrsz. in
gatlannak «/• része 124 kor, az u. о 1815 
sztjkvben felvett erdő és legelő illetőségnek 
В 5 és 8 sorsz. a. része 6 kor., ösz-
szesen 1786 kor. kikiáltási árban, mint 
becsárban az

1913. évi Március hé 27-ik napján d. e. 9 órakor
Muracsány községházánál dr. Zakái Lajos 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közben jöttével 
megtartandó árverésen eladatni tog.

Kimondja a tkvi halóság, hogy a meny
nyiben a fenti ingatlanokra a 4520/1897, 
illetve 4934/909 sz. végzéssel Meszarics 
Istvánná szül. Varasánecz Katalin javára be- 
keblezett özvegyi jog tenlarlásával olyan ár
ban adatnának el, mely e szolgalmi Ikvi 
bejegyzéseket megelőző tehertételek fedezete 
szempontjából megállapított 5600 kor ösz- 
szeget meg nem üti. az árverés hatályta
lanná válik és az ingatlanok a szorgalmi 
jogok fentarlása nélkül a kitűzött határnapon 
újabban elárvereztelek

Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy a fent 
megnevezel! ingatlanokat időközben Kiss 
András muracsányi lakos vette meg és most 
az ő nevén állanak.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynek 1/2 nél alacsonyabb áron el nem 
adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5% kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározóit helyen 
és módozatok szerint lefizetni.
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214,/tk 913. Árverési hirdetmény.
Zakái Henrik oáktornyai ügyvéd, özv 

Novák Mihályné szül Prekszavecz Barbála 
paphegyi lakos elleni 33 kor 20 fill, tőke s 
|ár. iránit végrehajtási ügyében, ennek Gál 
Vendel állal képviselt kiskorú Flórján cs 
Margit paphegyi lakos tulajdonát kepezö 
szentmargithegyi 2409 szlkvjben 1—ó kor. 
ez a felvett ingatlanára 80/ik. 912 számú 
végzései 210 kor. tőke s jár. erejéig a vég
rehajtást zálogjogilag bekebelezett követelést 
foglalta le és ezen alzálogjogol javára 1070/tk 
912. sz. a. javára be is kebelezlelelt.

E követelés behajtására a Csáktornyái 
kir járásbíróság 1912 V. 47/4 sz. a dr. 
László Béla Csáktornyái ügyvéd ügygond
nokul ki is rendeltetell.

Tekintettel arra, hogy a dr. Kovács Lipól 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt özv Novák 
Mihályné szül Prekszavecz Borbála ezen 
210 kor. követelésének beh íjtása végeit kis
korú Florjanics Margit ellen az árverést a 
3218/tk 912. sz. végzései 1912 szeptember 
7 re már l Ízben kilüzetell, azonban meg
tartva nem leli, a kir járásbíróság mint Ikvi 
hatóság a végrehajtási törvény 124. 176.

§§-ai alapján figyelemmel a végrehajt törv. 
144. 146. §§-aira közhírré lesszi, hogy Zűkál 
Henrik csáklornyai ügyvédnek ezen alzálog- 
logilag biztosított 32 kor. 20 f. löké s. jár. 
álló követeléseinek kielégíthesse végeit dr. 
László Béta Csáktornyái ügyvéd mint a kö
vetelés behajtására kirendelt ügygondnoknak 
kérelme folytán.

Dr Kovács Lipót Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Prekszavecz Borbála özv. 
Novák Mihályné paphegyi lakos végrehajta
t n a k  Gál Vendel muraszerdahelyi lakos 
gyám által képviselt kiskorú Floriánics Margit 
végrehajtást szenvedett ellen 210 К tőke s 
jár. iránti végrehajtási ügyében az árverést 
elrendelte és enek lolytáu végrehajtatnak 
210 К tőke, ennek 1911. évi április hó 25. 
napjától járó 5% kamatai 63 К 50 I. peri, 
23 К árverés kérelmi, 14 К 20 f újabb 
árverés kérelmi és a még felmerülendő költ
ségekből álló követelés kielégítése végeit a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területéhezlartozó s 
végrehajtást szenvedő nevén álló a szenl- 
margithegyi 2409 sz. tkvben 2394/18 hrz. 
sz. egész ingatlan 28 kor. az u. o. 2409 sz. 
tkvben 2400/51 hrzsz. egész ingatlan 286 
kor. 2409 sztjkvben 2406/52 hrz. sz egész 
ingatlan 80 kor 2418/54 hrzsz. egész in
gatlan 276 kor. 2412/53 hrzsz. egész in
gatlan 48 kor. becsáron

1913. évi marczius hó 17-én délelőtti 10 órakor 
Szenlmargithegy község házánál dr László 
Béla csáklornyai felperesi ügyvéd vagy he- 
lyeltesse közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos bírói árverésen eladatni fog.

Megjegyeztelik, hogy jelen árverés a 
szeutmargilhgyi 2409 sztkvb. n c 1. alall 
Kanizsai Anna férj Szakács Józsefné pap
hegyi lakos javára bekebelezett kikötményi 
jogol nem érinti

Kikiáltási ár a lentebb kitelt becsár 
melynek 7,-nél a 2406/52 7,-nál alacso
nyabb áron az ingatlan einem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 7o*át készpénzben vagy óvadék képes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni és pe
dig 2 К 20 f; 28 К 60 f; 8 K; 27 К 60 f; 4 К 80 f.



Szölöoltványoh I
Ajánlom te ljes szavatosság mellett

f. jlis/ta euy ás kétéves g.izd.ig uyökérzetü 
szokványminőségü fásoltványaim at a leg
jobb bor- és csemegét, «jókban. Közöttük 
»Kreácza* (Bánáti Biding,) a legkiliinőbb- 
nt к izonyult ésrendkivül bőtermő borszőlő 
és »Muscat Csabagyöngye« a legkorábban 
é-ő csemegeszőlő. Ezenkívül Ripáría Por- 
tá lis  és Rupestris-Monticola sima és gyö
keres alany vesszők a legjutányosahb árak 
mellett. 512 6-6
»Erzsébet szölöoltvanytelep«
Tulajdonos : Schmidt Mátyás BOGÁROS

(Toront&liuegye.)
Á r j e g y z é k  ingyen es bermentve.

í í m í S í í
Csáktornya, Erzsebet-tér. tgdje se prodava zito)

P rep o ru ca  se  za dobru izradbu 
novih, k ao ip o p ravka  svevrsti 
M otora, m latidbene , polske 

i s iv ace  m asine. kao 
b icik le  i g ram o - 

pfone sve uz 
um jerene  

1 H cjene.
Sa velestovanjem

Kunstek István

Fisliil r o i H i  $ eged
március 15-iki belépésre ke
restetik.
Ajánlatok

Fuchs  Gyula
czéghez S L A T IN A  (Slavonia) 
intézendök. »67 .-J

810 és 811. sz. 1912
Árverési hirdetmény.

Aluliról* bírósági végrehajtó az 1881., 
évi LX. t-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já- ! 
ráshiróság 1912. évi V. 559. 656 és 1912 
V. 14- számú végzése következtében dr. 
Unger Ferenc ügyvéd állal képviselt budai 
M. Sándor budapesti cég javára 370 К 20 I. 
és 42 К 20 í. s jár. erejéig 1912. évi de
cember hó Hl én foganalositotl kielégítési 
végrehajtás ulján fölülfoglall és 3947 K-ra 
becsüli rölös áru és 1 vasszekrényből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1912. V. 559, 656/6 a 1913 V 
14 sz végzése folytán 421 К 20 f. és 870 К 
78 I tőkekövetelések s ezek járulókai erejéig 
Csáktornyán a városház épületében leendői 
eszközlésére

1913. évi febr. hó 24 -ik  napjának d. u, 2 órája
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,1 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX 
t -c. 107. és 108 § a értelmében készpénz-! 
íizetés melleit a legtöbbet Ígérőnek becsáron I; 
alul is el fognak adatni. Ezen árverés az 
eddigi összes löglallalók érdekében színién |i 
megtartatni fog.

Csáktornya. 1913. í<*br 2m 553 |

Egy 19 hónapos kifejlett, erős, Jeden 19 mésecni dorastjeni, jaki 
igazolványos, pirostarka izkazniní, crveno pisani

b i k a  el adó,  btkjenaprodaju.
GASPARECZ ANTAL GASPARECZ ANTAL

5«5 2-* Bottornya. I B ottornya.

© @ © @  © @ © @ © © @ © @ © @ © © © I

19s‘l9,s- Kihirdetem,
hogy az alábbi községek vadászati joga 1913. julius 1-ével kez

dődő hat évre bérbeadatik.
Ligetvári? 1913. március 13-án délelőtt 9 órakor.
Henisfalváé „ „ 12-én délután 4 *
Drávaíűrede v v 12-én délelőtt 9 v
Drávasiklósé „ 9 15-én délelőtt 9 9

A feltételek a ligetvári körjegyzői irodában betekinthetők, 
Ligetvár, 1913. február 15-én.

574 1—1 Harmat Nándor
körjegyző.
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Hirdetmény.
A n a g y k a n i z s a i  k e r ü l e t i  m u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r  k öz h í r r é  teszi\ 

h o g y  a C s á k t o r n y á i  f k i r e n d e l t s é g e t ) m e g b í z o t t a t  a k ö z p o n t b a  
r e n d e l t e  be . M ié r t  i s  a t o v á b b i  i n t é z k e d é s e k  m e g t é t e l é i g  f e l 
h í v j u k  az ö s s z e s  é r d e k e l t s é g e t , hogy 19111. é v i fe b ru á r  hó  
IS -hí ó l Hz ö ssz e s  be- é s  k ije le n té se k e t, ih /н m int nz  
ö ssz e s  le v e le z é s e ik e t az  1907. é v i  XIX. t .- c .  é r t e l m é b e n  
p o r t ó m e n t e s  l e v é l b e n  k ö z v e t l e n  a n a g y k a n i z s a i  k e r ü l e t i  m u n - 
k á s b i z t o s i t ó  p é n z  tá rna  к  k ü ld j ék  m e g .  A j á r u l ék  f i z e t é s e k e t  
p e d i g  a p é n z t á r  á l t a l  m e g k ü l d e n d ő  p o s t a i  b e f i z e t é s i  l a p o n  e s z 
k öz ö l j ék .

B a l e s e t ,  ü z e m  v a g y  e g y é n i  b e j e l e n t é s r e  s z o l g á l ó  b e -  vagy k i j e l e n t ő i  
n y o m t a t v á n y o k  a  n a g y k a n i z s a i  k e r ü l e t i  m u n k á s b i z t o s i t ó  
p é n z t á r n á l  N a g y k a n i z s a , v a g y  p e d i g  a  Csáktornyái k ö z s é g h á z á n  
d i j t a l a n ú l  k a p h a  tök.

555 1 1

Nagykanizsai kerületi munkásbiztositó pénztár.



HOKI kiviló minőség, lil. ä К 130 és feljebb (R U H  j»ko fini, liter od 130 К viSeäe

SZlIVÓrÍlMI nagyon jó, lii. ä К 140 és feljebb. - SIÍVOVÍC^ |ako dobri, liter oil 1 40 К viSeSe

M Ö llJ  PÓlÍHllO üt. а К 1 40 és feljebb T r O P Í(!3 ZjjSIliCS, liier od 140 К viSeSe

Kapható : Dobivá se pn :Kochsinger JHl в Fiai dgnfl jiochsingcr jVÍ. i SinoVi finni
Csáktornya. 5ia 7 &.> | Csáktornya.

1̂ 1 « л и « ж »  \2Ёл>«̂t|) 1̂ » ^|)úűX ,X <X <X ,X*X *X»X«X«X'л ’XX<X X X X X  X X X X X X X

Keit haszonberbeadása. Hit zrende Канате.
Csáktornya belterületen fekvő
OTOLLHK-fele kert (gyümölcsös, U  Csáktornya, u nutrísnjí grunt
kaszáló és konyhákért) haszon- lezecí ( G O L L H K O V  vert (Badov-
bérbe adatik, vagy fele haszonra, njak, kosenje 1 kuhnjtnskt vert)
vagy határozott bérösszeg fíze- daje se zrende, alí gpolovtnje, alí
tése ellenében. Bővebbet a tulaj- za odredjene penezi óuma placanje.
donosnál. Vise okolností prí vlastniku.

Az emberi kéz mint sérvkotő 
SEHSATIÓS TALALMAI9 !

Kérjen ingyen  p ro sp ec tu st!
Zárt borítékban  portóm encesen  küldi

P tL L IT Z E R  S É R U A M F U L A T Ö R ÍU M
sp ec iá lis  orvosi rend e lő in téze t
BltJApöt. VII., RáHóczi-ut 10. píltttttkl.

< м м и и д о и м м н № & & ш е < * &

n n n r n f C C  e g é s z s é g ü g y i  c i g a r e t t a  h ü v e l y  é s  p a p í r  a n c o n a r c o t í c o  
r n U O I l L u Ú  v a t t á v a l  ♦  Kapható: Fischet Fulöp (SfRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán

Nyomaton Fischel Fülöp (Sirausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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