
.

Л lap szellemi részére vonat- I I  Etetxttésl árak:
kozó minden közlemény a szer- Ш  Ш  ■ ■  M  Щ М  Ш Ш  Kg ész évre . . .  8 kor

kesztóség nevére küldendő. II fl I I JK I# II Я  Fél é v r e ....................4 kor
K ia d ó h iv a t a l :  I U I  I  I  I I  ^ 1  I  I  Я  Negyed évre

Strausz Sándor könyvkereske- I I I  I  I  I  I  Ш Я Л  l ^ k  I  I  Щ  Egyes szám ára 20 fillér.
>^íél^^üldendők az előfizetési ■  Ш  ■  ■  Ш  Я ш  Ш  Ш  Щ Я  Н И 1

viltterek és hirdetések magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdet4#ek ^t*"yeeae
reléin szán 34. M e g je l e l i k  h e t e n k in t  e g y sz e r :  v a s á r n a p .  Nyiittér petitesre 50 tuiér.

Felele« «terkeeitö P0exerkeatte Kiadó éa laptalajdonoa-.
z r í n y i  k á r o l y . m a r g i t a i  Jó z s e f  s t r a u s z  S á n d o r .

kához, mely a tanulók vállaira nehezedik kezzenek meg. Amit legelői kellett volna 
A sportkörök íeladata. nap-nap után. mondanom, a mi őseinktől ránk maradt

A szellemi s tesli nevelés egyaránt magyar játékainkat elevenítsük fel újra a 
‘V Sa f gyeSe8r UL !  ' r e 1 f°nlos; mindkettőnek célja az embert töké- kisebbek között, ami jó előiskolája lesz a 

^ ePU e HZ ls oa l  *Vor ° ro ö erV™e letesebbé tenni Ez lebegett kiváló minisz- már nagyon elharapódzott football- s mond- 
szetesen a tornatanárokat kik semmihez terünk 8iemei elöllf midőn e körök alakítását hatni füleslabda-,átéknak is.
sem er ene \ cSíl' <* neme 1 n ez sZa elrendelte. Az egyik beszédjében e körök Fiúk, ti pedig igazi szorgalommal tanul- 
ba er. .por о müve i, igen okosan, ее- 18 azt mondhatnék. megjelölte, amikor játok meg .a rátok kirótt leckét s mutassátok
^erl ne аг, I f z is oa i  i a a  ’ oze >z0 a szabadtéri sportok előnyeit fejtegette. Bi- meg, ba játszani akartok, ha a sportot igazán 

T  I H ь°М - *  ̂ П 1 zonyára már akkor gondolt ez alkotására, szeretitek, hogy a sport nem von el benne-
az л м м  a ej e?z ess azo an melyet ulódja is helyeslik tart, hisz leg- leket a tanulástól, hanem inkább testben s

Gróf Zichy János félremagyarázhatallan „ ^ b  a kereskedelmi iskolákra is kötelezővé lélekben egyaránt megerősít, 
rendelnie azonban megtette a kellő hatást |ellp a sportkörök alakításár 
az egyes iskolákban, hol e rendeletnek ér Kétségtelen, e körök vezetőire nagy
vényt szereznek s mi hisszük, üdvös voltát, feladal vár me|yért háiára nem számíthat- SZÜlÖKl № aggOdjatOK ШОК J0V0J8 miatt!
nemcsak az iskola, de maga a sportlársa- nak< az ,gaz ; de nemzetnevelö feladatot vé- щ a tanév vége! Ilyenkor sok szülő

& dalon is megérzi mihamar géznek, ami nekik megrtyugvásukra lesz s aggódva néz a jövőbe. Mi lesz a fiával ha
I A szülik lassankint belátják, hogy sáfárkodásuk kell, hogy jövőjüket is előbbre megbukik s hová fordul, ha sikerűi az érett-
I gyermekeik* testi ápolása igen íonlos. azérl vigye. E feladatukat csak akkor teljesítik a *égi? A tapasztalat szerint rengeteg sok 

fiaikat szívesen küldik a fiúk egyleteibe E rendelet intenciójának rrrgfelelőleg, ha azok- maturáns hosszú küzdelmének a vége egy 
köröknek, ha kitűzött cél,uk felé haladnak, ban inkább az egyéni munkát s a sport díjnoki, vagy irnoki állás. Szóval nyomorog 
nagy jövő,ük van Az egyes tanán karok iránti ambíciót felkeltik a gyermekekben. egész életén keresztül.
azon tagjai is, kik a fiúk előmenetelét féltik Mutassák meg, hogy a játékoknak Ezen nyomorúságos élet helyett sokkal
e sportegyletektől, kik a sportolásnak, ha barátai, győzzék meg a vezető lérfiakat a szebb s biztosabb életet képes biztosítani ön- 

1  nem is kimondott ellenségei, de nem is hozzáértésről. ÜgyefieinPx arra. bogy azi magának egy iparos-, ha csak egy kis szikra
barátai, kik minden iskolai hanyagságot ifiúság rúgja azt a labdát, de magában, sem törekvés őt sarkalja. Az élet is azt mulatja,
újabban a sport rovására írnak, belátják másokban kárt ne tegyen. Űzessék az.alhletika h<»gy amíg ezer és ezer iparos jó módban 
majd, hogy tévedtek különféle ágait, de mértékkel. Vívóik Ionná- él, amíg azok egyrésze többszörös háziúr,

Ha a sportkörök vezető tanárai óvatosak jára fektessék a fősúlyl. még a nemes egy- addig az irodákban görnyedő, jobb jövőt várt 
s lói eg a jobb tanulókat gyűjtik egybe, mi- másközli vetélkedésnél is. Főelvökel. melyet Írnokok, legfeljebb többszörös váltólulajdo- 
lamar meggyőzik az ilyen sport álbarátait eddig is hangoztattak, a test harmonikus nosok.

arról, hogy igenis ezen köröknek nevelő- képzését, ba valaha, úgy most vihetik ke- Az iparos pálya az, amelyen boldogulni 
hatásuk van s ezen intézmény hivatott él resztül. Erre mindig ügyeljenek s a hygienikus lehel!
tetni. erőt adni ahhoz a nagy szellemi mun- szempontból oly lonlos úszásról sem feled- Boldogulni lehet pedig azért, mert azon

H ót -v p r r t t f i  Megdöntőbe a szemét. Nem tévédéit. A Oszlás — Báró Vaszakai Kardos Ilona. No jöjjön,
ü t i  s z e r e l ő .  szélén fehér kastély világolt. Minden ablakában Szívesen latjuk itt nálunk.

Irta Szekuta Jenó. g\ert\a fémlett, A kapu becsapódott a mézesbábos mögött.
Kísértetiesen zúgott, suhogott a sz*d a le- Talán adnak itt födelet — mormogta a Kábu’tnn követte a kulcsárnőt. Fegyveres hajdúk

tarolt mezők felett. A vándor bábsütőlegény lel- j^bsütő s arra vette az útját. világították he előtte az litat a fehérre meszelt
'.r>e rókaprémes bekecsét s búsan baktatott elfte. Kibujl ., hold a kísérteties felhrtrojtnk mögül, lépetteken.

- I .vak idején elérnék Dzoborszentimhalyra! д bábaljló a kastély hoz éri. A láthatatlan harangok A háhsülrt megtlörgölte a sz.inél.
- suttogta kábultan maga elé. — Még megfagyok szava p . e tU|éb,.„ csengeti. A lába gyb- Hol vagyok? — suttogta ijedten,

ezt-n az elátkozott pusztán ' keret veit a rémülettől Betuszkolták eg\ terembe. Kábultan nézett
Késő ősz volt már s a csupasz jegenyefákon . .. u az ± nek szét. Fehérre terített asztal fogadta, gazdagon

I dergő varjak tollászkodtak. A nadas felett ha- . .K k |,uzv., Fölöttük fekete megtérítve fácánnal, madársülttel, ropogósra sült
,á:ian vadludak kerengtek. Énekelt, zúgott а ^  malacca, ve,̂ nce( üvegekben csillogó arany-
íjiitlas a vak. emésztő szélben, mintha láthatatlan ■ 1 . . , . . . .  sárga borral. A térítőn vérpiros rózsák illatoztak,
b. szorkányhad vágtatott volna rajta keresztül. A — Minden jó lélek dicsén az urat kl * д szoba tündéri fémben úszott. A csillárban
.ábsütő megállóit. ЮН fel a mézesbabos ijedten. -  Kik ezek itt h Má, { - vil4|.ílolt

Csak ne találkozzak kóbor kunokkal, vad heten akarókon? Mily elátkozott helyre kerültem _ gKz й|о*- _  ,norm^ ta a bábsütő széde-
;»**senyőkkel ! — Kardélre hánynak' Semmi válasz. Csak a szél zokogott kisér- |pgve g belevetette magát egyik karosszékbe.

Emberi laknak sehol semmi nyoma. Csak a tettesen s csak a madarak károgtak. A hold be- M . r i, M  mllanatra I)e az aitó
;,gány,« jegenyefák hámészkodtak le rá k.sérte- világltutta «^^kínszenvedésre káihoztalollak arcát fe, „ ..„ f  Ыг(е|еп ( !у0пу.Гт magasnOvésü asszony 

le.- hangtalansagban. mint megannyi elátkozott Egyik-másikban még volt némi élet. . A yonasaik J(il, í erem he. tengerzOldszinO selvem pongyolában. 
■ ar.tzsbi. eltorzultak a végső vlaskodasban JA bár6n6 volt A bábstllö azt hitte, hogy valami

Talán bolond vagyok — mondotta а паи- д lepényslild tovább akart rohanni. De nem mnúérkirálvnővel került össze Ily szép asszonyt
s tő __ hogy erre a hosszú útra indultai«). Csak voU p r e j e  л ,áha gyökeret vert a rémülettől. S |П(4р so,ia életében nem látott. C.sak a mesékben

e csengne a fülembe folyton ez az elátkozott ebben a pillanatban egy szívélyes hang csendült fel: ,,allott róla.
harangszó. вв|л#» Keniljön beljebb jó ember. Szívesen látjuk Д bárónő megtöltött egy csillogó poharat

Nem harangoztak rebob l_sak lel'ZgaloU #ja7aká, a s l ikrázva lángoló borral,
képzel* te játszott vele. Л >a s , A mézeshábos felriadt. Egy kuli sárformájú — No vacsorázzunk! — kiáltott reá meg-
1 ^ k ra  górni0 I, ahol .P‘s ^  s«hnl spmmi asszonyt pillantott meg. édesítve rózsásba játszó ajakát az aranypiros

'hol födéllel esteWdde к ná ák. b M  _  magát — biztatta a kul- ned llvel.-Ö zveg y vagyok s oly unalmas magam-
agossag. t.sak a _  u . W y  úrnője szívesen ban nini az estebéden.
‘ „a 'Hthalallaii harangok zogasa zokogo,, eg! re vao?orára " Megrázta a csengetyUt. Selyemruhás apródok

“e'kapja a*sü vegét'Fé'lhol tra vál! a n, kábító szív- A háhsOtö támolyogva engedelmeskedett. K,Ustedinyberl pirolg6' i,,,loe
i^bogással törtetett előre. Ki eme kastély úrnője? kérdezte fog- ozla )e- (Kolytetáre köv'i

— Nini egv magános kastély! — kiáltott fel vacogva.
, |jpri “  1 A kulcsárnő nevetett.
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Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fal. T rz im  takaj razcie- 

pana suha bukóvá  
M8„_. drva na vagu.

------- -  —  -  -  -  -  -----
A ls ó d o m b o r u n  e g y  l ó  
l o r g  a lm i t

kovácemübely
a  h o z z á v a ló  s z e r - 
s z á m m a I  e g y ü t t  
я  z ó n a  t i/ b é r b e a d ó .

B ő v e b b e t  m e g tu d h a tn i K O V Á C S  
I S T V Á N  c ip é s z m e s te r n é l A I  sodorn
ia 11 b o ru n .

BADACSONYII
BOROK!

Saját termésű Jóm inöségü 
borok

HEGEDŰS A ELEK
föld- és szőlő birtokosnál.

Levélbeli m egkeresések:
Z A LA C S Ä N V B A . Zala megye 

küldendők

________________  ______________ • - .________

Kiváló új fajborok! Meghívás. • *•"* “i!
oisiiiii és MiiiiKfiiiiiii a a iw  ш т  капитал

Elnök Nagvméltóságu Dr. KÁLLAY ZOLTÁN v. b. t. t„ Hevesvárm.' főispánja.
Igazgatóság székhelye GYÖNGYÖS, (Fő-tér, Lubyház, Uj bankpalota.)

poe ta fióh  .. ez. — C tU fon 99. ez. — Sürgönyeim : Víeontam átra.
6 »«oá — 'OH- évjáratú és ÚJ fajborok. Hazánk legnagyobbterm ő Hegyi oltvány szőlőtelepei:

Pecsenye csemege, szam orodni és aszú -b o ro k . Beültetett terület 540 Hold. Évi term és .2,000 Hltr.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szölótelepeink pincészetének megtekin
tésére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.

B o rfa jo k : Mezes. ezerjó , R ízlíng, fú rm ín t (8om ), fiárelevelö, jttuekát- 
Otonell. Cbasselas, Kövid inka, p o zso n y i, 6rdeí, M ustos, jVladelaine, Kadarka,

Otelló, O portó , Burgundi, Kabernet.

Zala-. Vas- és Somogymegyei képviselet:

POLGÁR DÁVID ÉS TÁRSA urak, Budapest, V II., Frangepán-u. 12.

Jutányos áron eladunk 1200 hektoliter Poleg jeftino cieno prodamo 1200 hektoliter j
== uraságí bort, ,= Vlastelínsko-víno =
meKek az alább termelők pincéiben fekszenek kője pri sledeéim sgotuvilelji leáii u pivnici i la- 
s ott előzetes értesülésünk mellett mindenkor illegte- т о  uz neje doglasivanje uviek se moáe pogiedali. 
kinlheiő.Korcsmárosoknak kívánatra kölcsön hordók. Krömaiim na áelju posudbalagvi.
500 lii. I. és t .  Rauer. Beiece rá ü ti állomás Bedenoicina 500 kl. 1.1 A. Rauer, Beloct io ljeu lcka  itaclona Bedekotclna
250 №. Ford. siadofic Sr. Ujja „  .. Var. Toplice 250 ki. Férd. Sladoric, $ f. Illja „  „  Var. Toplice ]
300 ki. Brót Sckmlaslng. Soketln „ .. Var. Toplice 3 0 0  ki. Crdt Sckmlesíog, Seketln ,. „  Var. Toplice
200 №. 6rdt Erdőd) Noilmirot. 200  ki. 6rőt Erdőd). Novlmarof

A L E X  BREYER I S IN O V I A L E X  B R E Y E R  i S IN O VI
KRIZEVCI. j KRIZEVCI.

_1— I— ---------------------------------- -— ’ ' " * J

85 1918. ügy szám.

Olcsó bírtok! Hrvcrceí hirdetmény.
ä vasúti állomástól 2 km., egy 850 hol- Alulirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszihogy Mayor Jakab ke-
das birtok instrukfióval eladó. A bir- reskedö muraszerdahelyi lakos álta l Skazedonig Ferenc gegentha/i (Steier- 
tok árának csak a negyed része szűk- ország lakosnak eladott, de ez által át nem vett 2400 darab lécz- 200 К 
séges az átvételhez, a többi tetszés- értékben Muraszerda helyen, eladó tara к tárában 1 0 1 3 .  é v !  m á j u s  h ó  2 ( i - ik  
szerinti időre a n n u i t á s o s  törlesz- n a p já n  d. n. ? ó r a k o r  megtartandó nyilvános árverésen az 1875. évi 
téssel. Nagyobb parcellákban is eladó. XXXVII. t< zik к 851. §-a alapján készpénzt izet és ellenében a legtöbbet igé- 

Bővebbet VIÍRT И BÉLA tanító- r'jnek el ad at ni fog.
n é I S u p l / a l / p a .  posta Koncanúa. Csáktornyán.t!t II. május 17. ^  VfCtOT J |(

,  . 1-, közjegyző.
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DrnifrnCC cigaretta hüvely es papír anconarcotíco
rlUJjlCuU vattával ♦  Kapható: Fischei Fulop (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz >ándor) könyvnyomdájában Csáktornyán



A sportkörök feladata.
Eddig csak az egyes egyesületek vezetői 

csepülték le az iskolai sportkörieket slermé- 
szetesen a tornatanárokat, kik semmihez 
sem értenek, csak a német drillhez A sza
badtéri sportok művelői, igen okosan, ele
gendőnek tartják az iskolai falak közé szo
rított sportolást, csak azon |aigatnak. hogy 
az athletika fejeztessék azokban

Gróf Zichy János félremagyarázhatallan 
rendelte azonban megtette a kellő hatást 
az egyes iskolákban, hol e rendeletnek ér 
vényt szereznek s mi hisszük, üdvös voltát, 
nemcsak az iskola, de trrga a sporttársa- 
dalo n is megérzi mihamar

A szülők lassankint belátlak, hogy 
gyermekeik* testi ápolása igen fontos, azérl 
fiaikat szívesen küldik a fiúk egyleteibe E 
köröknek, ha kitűzött céfiuk felé haladnak, 
nagy jövőjük van Az egyes tanán karok 
azon tagjai is, kik a fiúk előmenetelét féltik 
e sportegyletektől, kik a sportolásnak, ha 
nem is kimondott ellenségei, de nem is 
oarálai. kik minden iskolai hanyagságot 
újabban a sport rovására írnak, belátják 
majd. hogy tévedlek.

Ha a sportkörök vezető tanárai óvatosak 
s főleg a jobb tanulókat gyűjtik egybe, mi
hamar meggyőzik az ilyen sport álbarátait 
arról, hogy igenis ezen köröknek nevelő- 
hatásuk van s ezen intézmény hivatott él 
telni, erőt adni ahhoz a nagy szellem« mun

kához, mely a tanulók vállaira nehezedik 
nap-nap után.

A szellemi s testi nevelés egyaránt 
fontos; mmdketlőnek céija az embert töké
letesebbé tenni Ez lebegett kiváló minisz
terünk szemei előtt, midőn e körök alakítását 
elrendelte. Az egyik beszédjében e körök 
célját is, azt rnondhalnók megjelölte, amikor 
a szabadiéri sporlok előnyeit fejtegette. Bi
zonyára már akkor gondolt ez alkotására, 
melyet utódja is helyeslik tart, hisz leg
utóbb a kereskedelmi iskolákra is kötelezővé 
tette a sportkörök alakítását*

Kétségtelen, e körök vezetőire nagy 
feladat vár, melyért hálára nem számíthat
nak, az «gaz ; de nemzetnevelő feladatot vé
geznek, ami nekik megryngvásukra lesz s 
sáfárkodásuk kell, hogy jövőjüket is előbbre 
vigye E feladatukat csak akkor teljesít »к a 
rendelet intenciójának iTV'gfelelőleg, ha azok
ban inkább az egyéni munkát s a sport 
iránti ambíciót felkeltik л gyermekekben.

Mutassák meg, hogy a játékoknak 
barátai, győzzék meg a vezető térfiakat a 
hozzáértésről. Ügyelieuvx arra. hogy az 
iflúság rúgja azl a labdát, de magában, sem 
másokban kari ne tegyen. Űzessék az alhletika 
különféle ágait, de mértékkel. Vívóik lormá- 
jára fektessék a fösúlyt. még a nemes egy- 
másközli vetélkedésnél is. Főelvökel. melye! 
eddig К hangoztattak, a test harmonikus 
képzéséi, ha valaha, úgy most vihetik ke
resztül. Erre mindig ügyeljenek s a hygienikus 
szempontból oly lonlos úszásról sem feled

kezzenek meg. Amit legelői kellett volna 
mondanom, a mi őseinktől ránk maradt 
magyar játékainkat elevenítsük fel újra a 
kisebbek között, ami jó előiskolája lesz a 
már nagyon elharapódzott football- s mond
hatni füleslabda-játéknak is.

Fiúk, ti pedig igazi szorgalommal tanul
játok meg .a rátok kirótt leckét s mutassátok 
meg, ha játszani akartok, ha a sportot igazán 
szeretitek, hogy a sport nem von el benne
teket a tanulástól, hanem inkább testben s 
lélekben egyaránt megerősít.

Szülök! Ne aggódjatok fiaitok jövője miatt!
Itt a tanév vége! Ilyenkor sok szülő 

aggódva néz a jövőbe. Mi lesz a fiával ha 
megbukik s hová fordul, ha sikerűi az érett
ségi? A tapasztalat szerint rengeteg sok 
maturáns hosszú küzdelmének a vége egy 
díjnoki, vagy irnoki állás. Szóval nyomorog 
egész életén keresztül.

Ezen nyomorúságos élet helyett sokkal 
szebb s biztosabb életet képes biztosítani ön- 

I magának egy iparos-, ha-csak egy kis szikra 
törekvés őt sarkalja. Az élet is azt mulatja, 
hogy amíg ezer és ezer iparos jó módban 
él, amíg azok egyrésze többszörös háziúr, 
addig az irodákban görnyedő, jobb jövőt várt 
írnokok, legfeljebb többszörös váltótulajdo
nosok.

Az iparos pálya az, amelyen boldogulni 
lehel !

Boldogulni lehet pedig azért, mert azon

Hét szerető.
Irta S z e k u la  Jenő.

Kísértetiesen zúgott. suhogott a szél a le
ih ’ >1’ mezők teleti. A vándor bábsütőlegény lel- 
t .rte rókaprémes bekecsét s búsan baktatott előre

— Csak idején elérnék Czoborszentmihályra! 
— suttogta kábultan maga elé — Még megfagyok 
ezen az elálkozott pusztán !

Késő ősz volt már s a csupasz jegenyefákon 
fi dergő varjak tollászkodtak. A nádas felett ha
zátlan vadludak kerengtek. Énekelt, zúgott a 
nádas a vak. emésztő szélben, mintha láthatatlan 
t* szorkúnyhad vágtatott volna rajta keresztül. A 

ibsíilő megállott.
Csak ne találkozzak kóbor kunokkal, vad 

•“senvőkkel ! — К irdélre hánynak ’
Emberi laknak sehol semmi nyoma. Csak a 

magányos jegenyefák bámészkodtak le rá kisérte- 
i,♦**. hangtaianságban, mint megannyi elátkozott 
•a rúzs ló.

Talán bolond vagyok — mondotta a báb- 
s tő — hogy erre a hosszú útra indultam. Csak 
ne csengne a fülembe folyton ez az elátkozott 
harangszó.

Nem harangoztak sehol. Csak felizgatott 
képzelete játszott vele A bábsütő magányos ta
nyákra gondolt, ahol mécses pislákol a homályban 
*-■ ahol födéllel, estebéddel kínálnák. Sehol semmi 

.agosság. ( Isak a .*zél sikoltozott szünet nélkül s 
csak a láthatatlan harangok zúgása zokogott egyre 
a fülébe. Egy pillanatra megállót», hogy a szél el 
?e kapja a süvegét. Félholtra vállán, kábító szív
dobogással törtetett előre

— Nini egy magános kastély! — kiáltott fel 
j* Iten.

Megdörgölte a szemét. Nem tévedett. A tisztás 
szélén fehér kastély világod. Minden ablakában 
gyertya fényiéit,

Talán adnak itt födelet — mormogta a 
hábsiitö s arra vei te az útját.

Kibújt a hold a kísérteties felhőrojtok mögül. 
A bábsütő a kastélyhoz ért. A láthatatlan harangok 
szava még egyre a fülében csengeti. A lába gyö
keret vert a rémülettől.

A kerítés szélén hét karó meredt az égnek. 
Hét lator volt a karókra huzva. Fölöttük fekete 
madarak száldostak kisértő károgással.

— Minden jó lélek dicséri az urat! kiál
tott fel a mézesháhos ijedten. — Kik ezek itt 
heten a karókon ? Mily elátkozott helyre kerültem V

Semmi válasz. Csak a szél zokogott kísér
tetiesen s csak a madarak károgtak. A hold be
világította a kínszenvedésre kárhoztatottak arcát. 
Egyik-másikban még volt némi élet. . A vonásaik 
eltorzultak a végső viaskodásban.

A lepénysiitő tovább akart rohanni. De nem 
volt ereje. A lába gyökeret vert a rémülettől. S 
ebben a pillanatban egy szívélyes hang csendült fel: 

Kerüljön beljebb jó ember. Szívesen látjuk 
éjszakára.

A mézesbábos felriadt. Egy kuh sárformájú 
asszonyt pillantott meg.

— No ne kéresse magát — biztatta a kul
csárasszony. — Jöjjön. A kastély úrnője szívesen 
látja vacsorára.

A bábsütő támolyogva engedelmeskedett.
— Ki eme kastély úrnője? — kérdezte fog

vacogva.
A kulcsárnő nevetett.

— Báró Vaszakai Kardos Ilona. No jöjjön. 
Szívesen látjuk itt nálunk.

A kapú becsapódott a mézesbábos mögött. 
Káhu'tan követte a kulcsár nőt. Fegyvere? hajdúk 
világították he előtte az útat a fehérre meszelt 
lépcsőkön.

A bábsütő megdörgölte a szemét.
Hol vagyok? — suttogta ijedten.

Hetuszkolták egy terembe. Kábultan nézett 
szét. Fehérre terített asztal fogadta, gazdagon 
megterítve fácánnal, madársülttel, ropogósra sült 
piros malaccal, velencei üvegekben csillogó arany
sárga borral. A térítőn vérpiros rózsák illatoztak. 
A szoba tündén fényben úszott. A csillárban 
huszonegy szál gyertya világított.

— Ez álom — mormogta a bábsütő széde- 
legve s belevetette magát egyik karosszékbe.

Magára maradt egy pillanatra. De az ajtó 
felpattant hirtelen. Gyönyörű magasnövésű asszony 
jött a terembe, tergerzöldszínfl selyem pongyolában. 
A bárónő volt A bábsülő azt hitte, hogy valami 
tiindérkirálynóvel került össze Ily szép asszonyt 
még soha életében nem látott. Csak a mesékben 
hallott róla.

A bárónő megtöltött egy csillogó poharat 
szikrázva lángoló borral.

— No vacsorázzunk ! — kiáltott reá meg
édesítve rózsásba játszó ajakát az aranypiros 
nedűvel. —Özvegy vagyok s oly unalmas magam
ban ülni az estebéden.

Megrázta a csengetyiit. Selyemruhás apródok 
jöttek be. Ezüstedényben párolgó, illatos tyukleveat 
hozlak be.

íKolytatáea k(W.)



iparos, aki mesterségét igazán érti és törekvő, csolatos. A látogatásnak különösen Alsó- 
nemcsak bizonyos vagyont, hanem kellő i dombomra vonatkozólag van nagyobb jelen
tekintélyt is biztosít magának tő3ége. melynek iskoláit államosítani fogják

Az ipartörténet számos oly esetet ismer, — Áthelyezés. Az igazságügyi miniszter 
hogy szegény kisiparos kiskeretű vállalata dr Bakos Géza Csáktornyái kir. járásbírót, 
idővel gyárrá fejlődött s a szegény igények | saját kérelmére, a kalocsai kir. törvényszék- 
között élő kisiparos dédunokái milliók urarhez helyezte át törvényszéki bírói minő- 
lettekk. jségben.

Eddig a jobb családok fiaiknak iparosi _  Mav. iskolalátogató. A Máv. igaz
pályára való adásától rettenetesen, de jogosan j gatósága Haller Jenő eszéki máv. tanítót 
idegenkedtek, mert az eddigi tanoncnevelés Eszékről Budapestre helyezte át központi 
nem volt korszerű s mert a szülők annak szolgálatra s egyúttal a Máv iskoláinak láto- 
a lehetőségnek voltak kitéve, hogy jól nevelt j gatásávál megbizta.
fhik nemcsak rossz társaságba kerülve el-’ — Kinevezés. A földmívelésügyi in kir. 
romlanak, hanem a mester és a segédek mil)iszter Lehoczky Zollán lornaaljai jár. m.| 
által a mesterségben való kiképzéstől visz- |{lr állatorvosi teendőkkel megbízóit állat-
szalartva, különféle más munkára lesznek orvos-gyakornokot segélydíjas m. kir. állal-
felhasználva. orvos-gyakornokká kinevezle.

Ez az állapot Hieronimy volt kereske
delemügyi miniszter egyik rendeletével vál
tozást szenvedett, amennyiben értesítette az 
illetékes köröket, hogy a jövő iparos nem
zedék szempontjából igen fontosnak tartja 
a lanoncotthonok létesítését s az ez irányú 
törekvéseket anyagilag is hajlandó támogatni 
E rendelet több tanoncotlhon létesítését 
eredményezte, melyek feladata a szülőket 
fiaik ipirospálva választásánál tanácsai el
látni, a tanoncokat inlernátusi kezelésben 
jó és gondos ellátásban, humánus elbánás
ban és szakszerű nevelésben részesíteni.

Ezzel pedig elesik az az aggodalom, 
mely sok művelt szülőt az iparos pályától 
elriasztott.

— Ilyen tanoncotthon Iglón is létesült, 
mely eltekintve attól, hogy az ország leg
egészségesebb s legtisztább városainak egyike, 
azért is érdemel különös figyelmet, mert a 
helyi viszonyek folytán a tanoncok a német 
nyelvet is elsajátíthatják annyira, hogy ai 
tanonidő lejárta után szakismereteiket e 
nyelven is gyarapíthatják.

A tanoncotthon gondnoksága a tanonc- 
idő alatt a tanoncokat a műhelyekben is 
rendszeresen látogatja és mesterségükben 
való elhaladásukat ellenőrzi, a tanoncidő 
lejárta után pedig kiváló műhelyekben való 
elhelyezésükről gondoskodik.

Összefoglalva a mondottakat, a tanonc- 
otthonban a tanonc lakást, ellátást, mosást 
s gondos nevelést nyer s e tekintetben a 
leggondosabb szülői házat is helyettesíti. A 
tanonc a műhelyben csak az előre megál
lapított munkaidő alatt van. a nap többi ré
szét az otthonban tölti

A tanoncotthon f évi szeptember ! -én 
megnyílik.

A szülők helyesen cselekszenek, ha 
fiaik részére az otthonban mielőbb helyet 
biztosítanak s ez okból a részletes felvilágo
sítási tartalmazó értesítőt kérik

Az otthonba iglói mesterek részére lel
veendő tanoncok lesznek elhelyezve. E 
mesterek kiváló szakemberek, hol a lanoncok 
igen jó képzést nyernek s humánus elbánás
ban részesülnek

Mindenre kiható felvilágosítást készség
gel nyújt

Az igloi Altalanos Ipartestület Elnökségé.

К 0 LO N F К L É K.
— Tanfelügyelő latogatasa. Szirmai 

Miksa kir tanfelügyelő í. hó 19 és 20 án 
Kotorban. Muraviden és Alsódomborúban 
látogatást leli Az ú| kir tanfelügyelő látó 
gatása említett községek iskolaügyeivei kap-

— Halálozás. Súlyos csapás érte Csák
tornya izraelita hitközségét lolyó hó 22-én. 
amikor köztiszteletben álló főrabbija, Schwarz 
Jakab, f. hó 22-én szemeit örökre lehunyta. 
Schwarz Jakab 51 éven át volt híveinek 
igaz lelkipásztora, akit híveinek tisztelete és j 
szeretete mindenkor a legnagyobb mérték
ben és őszintén környezett. Beigazolásl nyert 
ez legutóbb is, amikor 50 éves működése 
során, kilüntelése alkalmából, hívei mély
séges szeretete oly meghatóvá telte a ma
gasztos évfordulót Azóta Schwarz Jakab fő
rabbi állandóan gyengélkedett. Betegség nem 
bántotta, de ereje állandóan csökkenőben 
volt. Ügy, hogy beállott halála a végelgyen
gülésben lévő 78 éves főrabbi csendes el- 
szunnyadása volt. A boldogultál hűséges, 
nején kívül nagyszámú családja siratja 
Schwarz Lajos dr. helybeli ügyvéd felejthe
tetlen édesatyját gyászolja az elhunytban 
Az izr hitközség ^következő gyászjelentés
ben vesz búcsút szeretett rabbijától: *A| 
Csáktornyái hr. Hitközség mély fájdalommal 
tudatja, hogy íelejthetetlen emlékű főliszte- 
lendő Schwarz Jakab főrabbi úr, a koronás 
arany érdemkereszt tulajdonosa, aki hívei
nek tiszteletétől és szeretetétől környezve 
51 éven át volt a hitközségnek igaz lelki- 
pásztora, folyó hó 22-én éllé 78-ik évében; 
csendesen elhunyt. A drága halott hült teteme 
f. hó 25-én délután 2 órakor fog a helybeli 
sirkertben az anyalöldnek átadatni. Csák
tornya. 1913 évi május hó 23-án. Áldás és 
béke hamvaira!« A családi gyászt a kővet
kező jelentés köb : »Mély fáfdalommal je
lentjük. hogy szeretett családfőnk Schwarz 
Jakab főrabbi f. hó 22-én, este lü órakor, 
78-ik életévében, boldog házassádának 53 ik, 
áldásos lelkipásztorkodásának 52-ik eszten
dejében elhunyt. Felejthetetlen halottunk 
hült tetemét május 25 én, vasárnap délután 
2 órakor fog|uk a helybeli izr. sírkertben 
elhantolm Csáktornya, 1913 május 23-án. 
Áldott legyen emléke! Özv Schwarz Jakabné 
szül. Freuder Rozália neje. Feigelslock 
Gyuláné szül. Schwarz Eugenia, Goldhammer | 
Samuné szül Schwarz Nina, Wiener Márk 
dr.-né szül Schwarz Cacilia, Schwarz Náthán, 
özv Rosenberger Jánosné szül. Schwarz j 
Laura, Schwarz Mór dr, Schwarz Adolf,) 
Schwarz Izor, Schwarz Lajos dr, Schwarz 
Henrik gyermekei. Feigelslock Gyula, Gold- 
hammer Samu. Wiener Márk dr vejei.! 
Schwarz Nátháimé szül. Brann Margit. | 
Schwarz Adollné szül Fürst Irma menyei , 
Özv. Oesterreicher Hennkné szül. Schwarz 
Róza. Schwarz Mór testvérei Freuder Móri 
sógora Számos unoka.

— Felsőbb lányiskola. Az államsegéllyel 
szervezendő egyesületi felsőbb lányiskolát 
szeptember elsejére megnyitják Nagykani

zsán. A 24 ezer koronára rugó felszerelést 
már elküldték Nagykanizsára A megnyílást 
elrendelő miniszteri leirat is nemsokára le
érkezik Az iskolának hatalmas könyviára 
is lesz, melyet a Múzeumok és Könyvtárak 
Orsz Tanácsától kap a felsőbb lányiskola. 
Az iskola (elállítására vonatkozó összes elő- 
leges intézkedések már megtétettek olyany- 
nyira, hogy az iskola megnyitását elrendelő 
miniszteri leirat megérkezése után az első 
közgyűlést is megtartják. Ugyanakkor fogják 
kibocsájtani az iskola tájékoztatóját is.

— Áthelyezés. A m. kir. igaszságügy- 
I miniszter dr. Szüts Jenő perlaki kir. járás
bírót saját kérelmére törvényszéki bírói 
minőségben a pécsi kir. törvényszékhez he
lyezte át.

— Házasság. Dr. Pichler Gyula perlaki 
ügyvéd eljegyezte özv. lovag Aulich Emilné 
leányát, Erzsit.

— Egyházi kitüntetés. A király a val
lás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz
tésére Imrey Ferenc kisszabadkai alesperes- 
plébánosnak a Boldogságos Szűzről nevezett 
gothói címzetes apátságot adományozta

— A vasúti megálló ügye. Csáktornya 
város képviselőtestületének a vasúti megálló 
ügyében hozott határozata ellen a képviselő- 
teslület kisebbsége tudvalevőleg felebbezéssel 
élt A vármegye törvényhatósága azonban, 
e hó 13 án megtartott gyűlésén, a felebbe- 
zést elutasította ; de tisztán tormai okokból, 
mert a felebbezés nem a véghatározat ellen, 
hanem csupán a véleményező határozat el
len irányúit, ami ellen pedig felebbezésnek 
nincs helye. Ezzel azonban nem véglegesen 
ütötték el a felebbezést : mert a törvény
hatóság az egész megállóügyet a közigazga
tási bizottsághoz tette át, ahol azon alapon 
— hogy a városi képviselőtestület egy ízben 
már a tanítóképző-intézet melletti megálló 
melleti foglalt állást, mit a közigazgatási 
bizottság is jóváhagyott — fogják véglegesen 
elbírálni, a íelebbezésben felhozottak alapján, 
a vasúti megálló-ügyét Csáktornyán

— Új polgári iskola. Hosszas vajúdás 
után Muraszombat mégis kap polgári iskolát 
A miniszteri rendelet értelmében az I osz
tályt már az idén. szeptember elsején, állítják 
fel, de mert a költségvetésben ennek fenn
tartásáról gondoskodva nincs, szeptember 
l-jétöl december 31 -g az összes költségeket 
Muraszombalnak kell viselnie. A jövő polgári 
év elejétől a tanév végéig a község meg
felelő államsegélyt kap, inig a It. osztály 
szervezésekor az iskolának már teljesen 
állami jellege lesz. Az iskolában egyelőre 
két tanerő fog tanítani. Muraszombat képvi
selőtestülete a feltételeket örömmel vállalja

— A tanítók fizetésrendezéséröl szóló
törvény már szentesítve van s így végre
hajtására a munkálatok a Aegserényebben 
folynak. A végrehajtás előkészítésével a kir 
tanlelügyelőségek vannak megbízva, akik 
minden tanító javadalmazásáról külön ivet 
terjesztenek fel a minisztériumba, ahol 
azokat revideáljak Ez a munka a közont- 
ban hónapokig is eltart s éppen ezért a 
tanító érdekében áll, hogy minden okmánya 
rendben legyen ; különösen a javadalmazási 
jegyzőkönyvek, díjlevelek. Akinek hiányosak 
az okmányai, az ebben az évben aligha 
kaphatja meg magasabb illetményeit. Egyéb
kén! a kir tanfelügyelőségek megadják min
denkinek a szükséges felvilágosítást

Állandó mozi Heinrich Miksa, Rákóczi* 
utcai állandó mozgó-színházában a mull 
heten is tökéleteset produkált. Palhé világ
hírű filmjeivel aktuális felvételeket mulatott



be, melyek közűi különösen a HomanoíT- muraközben végzetl hatodmagával kataszteri modványok iskolai, születési és 1 osztályú 
dinásztia 300 éves jubileumáról készült fel- földméréseket. Említett napon azonban nem tanulóknál újraoltási bizonyítványai felsze- 
vételek arattak nagy tetszést. Soron voltak a ment ki terepfelvételre, hanem lakásán reive 1913. év julius 10-éig adandók be a 
Móricz mint rendőrtanácsos és Max fél a maradt, leveleket írt s pisztollyal végzett Dmke. makói diákotthonának felügyelő bi- 
viztől kacagtató humoreszkek, továbbá A önmagával. A 23 éves tiatal Dedinszky Ti- zottságánál. Részletes prospektussal kívánatra 
grófnő és kocsis és a Szenvedélyes játékos vadart mindenki nagyon szerette, mert elő- készséggel szolgál a diákotthon igazgatósága 
dramolettek szép kivitelű képeikkel. A hét kelő származásánál s jó modoránál fogva Makón.
slágerja Vissza Oroszországból c. dráma közkedveltségnek örvendett s így öngyilkos- — Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni 
volt, mely gyönyörű képekben mutatta be sága igaz részvétet keltett A fiatal mérnöK Szövetségnek most jelent meg az ingyenes 
a nagy Napóleont, amint oroszországi had- az öngyilkosságot szerelmi bánatában kö- balatoni kalauza. A szép képekkel díszített 
járatáv-al a maga katasztrófáját előidézi. A vette el, mert menyasszonya, akinek bősz- kalauzt a szövetség 60 ezer példányban 
mózi nagy látogatásnak örvend, amit teljes szabb idő óta jegyese volt, a napokban — nyomatja és osztja szét. 10 filléres bélyeg- 
mértékben megérdemel. nem tudni miért — a jegygyűrűt vissza- díj mellett a csinos füzetet bárki megkap-

_ űrnapja. A katholikus egyház egyik küldte. A lúlérzékeny fiatalember menyasz- hatja a szövetség titkári hivatalánál Balaton-
legmagasztosabb ünnepét, Űrnapját, múlt szonyának is írt levelet s mielőtt agyonlőtte füreden.
csütörtökön jelezte a naptá, de szokott fé- '»agát, a visszaküldött jegygyűrűt szétzúzta. — Népesedési statisztika. Születtek : 
nyéből a zord idő miatt mindent veszített. I Dedinszky Tivadar holttestét családja Buda-; Baumsteiger Margit, Kopácsi Teréz, Seruga 
A körménél teljesen elmaradt s csak a Peslre szállíttatta, ahol a családi sírboltban! Teréz, Grábár György, Németh István, Pin- 
szent misék szertartásai jelezték a nagy helyezték örök nyugalomra. tács Mária, Wechtersbach Béla. Meider Julia,
napot. A hivatalos mise 8 órakor tartatott — Autóverseny. Már múlt számunkban j Tka,C8ec GYörgY, Horváth Angyalka, Zadravec 
meg, melyen az iskolák, hatóságok képviselői megemlékeztünk a nagyarányú autóverseny- Kala,m’ Rózsa Anna, Bencze István Még
is részt vetlek. A nagy mise 9 órakor mon- rőt. melyet a Kir. Magyar Automobil Club haltak : özv. Stolczer Györgyné (7b é), Ist- 
dalott a nép számára, mely az eső dacára május 25-től junius 1-ig rendez Megemli- vánov icsAnna (23 e), Németh István (6 n),
is szinültig megtöltötte a templomot tettük azt is, hogy a verseny biztonságos Novák Katalin (74 é), Rénmg Konrád (6 é),

— Esküvő. L)r. Hakscli Ferenc kír. lebonyolítása céljából a vármegye alispánja ^ ar8® k István (45 é), Fez!in Franciska (3
járásbírósági jegyző holnap, hétfőn esküszik rendeletet bocsátott ki, hogy azok az út- Kd 0 ek Huszár Janos és
örök hűséget Morandini Annuska kisasszony- vonalak, melyeken az autók közlekednek, Gorva £ Hszter, Zsganec Imre és Horvá h 
nak. Morandini Román xe.pe. téglagyáros biztonságba helyeztessenek. Az első „ autó- ^  ? eke'* Ferenc Le'cb bm. . .  Bohm 
kedves leányának. mobilosok az Automobil Club értesítése. ^ntal es Nottuy V.Ima. Gáspár Ignacz és

— Kiküldetés. A kereskedelmi miniszter ^er.nt május 30-án, körülbelül reggel fél 7 " eídI,,d- Huber ' András éá Schrei"
dr ( surv lenő miniszteri osztálvlanácsosl a órakor érkeznek Varasd felől Csáktornyára _. .... . . . .  . 1T
kecskeméti és szabadkai kereskedelmi iskolák és folytatják útjukat MuraszerdahHyen s “7 p * Major Viktor mura-KecsKtmen es szanauKdi KeresKeoeimi isKoidK j j . , ,, szerdahelyi asztalos panaszt lett. hogy a

S f L  Vizsgiili,'ára mi ZteM ° S í “ : , :  mondott b «  egyik n.p,*n 13 éves Viktor nevű

— Tánciskola. A városunkban előnyö-; Bar’bahcs M M y  a V z X e  k ic s a V  ason
sen ismeri láncianilónö Adorjánné Mayersberg [ ak azo|lk,vű| a kere^tutcákho* rendőrök ürüggyel, hogy olt 6 mméteres kaliberű
Frida, értesíti a tanckedvelő ifjúságot, hogy á|1|li a|nak ak|k ^  ‘ mtomobilisláknak a hobert-pisztolyból madarakra lőnek A lövöl-
az ősszel tanfolyamot (art Az összes modern . Egyben a városi dözés azonban Ыа1 végződön, mert Völgyi
táncokat tanítani fogja. , ,У л - V v Гн ь , T  János Major Viktort véletlenül meglőtte a

— Állami iskola Felsőpusztafan. Az етШеИ „ a megtervezett utcában és raI,a„ hosszabb ideig tartó test. sértést ko-
évek ót« vajúdó felsópuszlafai iskola ugye (éren házaikal lobogózzák lel Az edd.g. ve'e 1 #P # M,1I,an "‘ »elles töredelmes vallo-
vegre du.őre kerül. A vallás- és közoktatás- ada(ok 82erint Vn aulomobil ve9Z részl a lett. a csendőrség a ktr. járásbíróság
ügyi minisztertől ugyanis 4670 . sz. a. veit j £n utján a nagykanizsai kir ügyészséghez tette
rendelet értelmében az iskola szept elsejére ‘ r  . . . át a lövés ügyét
két tanerővel megnyitandó s amennyiben — tmlekkereszt a katonáknak. A király _  д  gözgepkezelök es kazánfűtők leg-
az új épületéi arra felépíteni nem tudnák, mmdazokn.k a kalonaknak akik a mostam köze|pbb, képesllö VÍMe4i Sopronban jun 
bérhelyiségről kell a községnek gondoskodnia. * 1  ̂ ®n re" 11 szo к* а о t bb j .g n delelölt 9 órakor a Sopron vároei
Miután azonban sem azegyikre, sem a másikra 'esl,e‘ !ek- omltíkIke|r,ê  adományozni, vl„#nyle1epen logllHk lneg.ar.atni. A kellően
kilátás nincs, az iskola egyelőre mostan, " Т о л ,  * пг‘0з1^ ||01'0,‘ l<iöt va lam ennyik- ; vizsgálal, kérvények a m  kir kér.
helyiségében, a tanítóképző-intézetben, marad ,IP, , e S.ZI 11 °k*!1. eszann a m. min az lpi,rje|ugy8|öségbez küldendők L)eák-lér. 8

. . ... . . , . I, и háború ideién szokásos. Hogy a katonákulmindaddig, míg kúton epulelet nem kap. Ue ' . *. . . . .  , ... . . mikor íog|ak hazaengedni, arról meg nem
azért a tanerőkéi, egyet oKvellenűl. mar mos. ad 1 „ badveze.őség. I R  0  D A  L  0  M .
nevezik ki.

— Ref. istentisztelet. A helybeli reíor- — A katonák aratási szabadságolása. — a »Vasárnapi Újság« sok kiválóan érdekes
mátusok részére a polgári iskola helyiségé A honvédelmi miniszter rendeletét booájlott képei közöl лт. újvidéki repülőnapról, a Szépmű
ben jun. 8-an isten tisztelet larlalik Ezzel ki, eszerint mindazon tényleges katonák vészeli Muzeum új szoborgyűjteményéről, a pest- 
kapcsolalosan a Csáktornyái tanintézetek i szülei, vagy hozzálarlozóik, akik fiúkat az vidéki versenyegylet lovasversenyéről, a Nemzeti 
református tanulóinak vallásiam vizsgálatát aratási időre szabadságolni óhajtják, a katonai Színháznak a párái színházi kiállításra küldött 
is tartja meg Kádár Lajos nagykanizsai rét parancsnokságtól 3 hétre teriedó szabad- díszleteiről (lvánfi Jenő cikkével), a naponta tar- 
lelkész. Az istentisztelet és vizsgálat d e. 9 ságot kérhetnek. Minden katonának ebben I tott főun esküvőkről, a kutyakiállításról stb. 
órakor kezdődik a tárgyban a parancsnokságnál kell kihall Szépirodalmi olvasmányok : Kvassay Ede regénye,

_ A varmegye S a Zrínyi szobor. Zala- galásra jelentkeznie az aratási idó megkez- Kanizsay Ferenc novellája, Könyves Tóth Kálmán
vármegye törvényhatósága a Légrádon fel- dése előtt egy hónappal. verse, Schöpflin Aladár színházi cikke stb. Egyéb
állítandó Zrínyi-szoborra 300 koronát sza- — Pályázat internátusba való felvételre, közlemények: Kérész tv István cikke Wagner
vázolt meg. A Dmke. makói diákotthonába az 1913 — 14 Bichardról s a rendes heti rovatok : Irodalom

— Egy mérnök öngyilkossága. Tragikus iskolai évre 160 gimnáziumi, fsetleg elemi és művészet, sakkjáiék stb. A »Vasárnapi Újság«
véget ért Muraszentmárián Dedinszky Tivadar iskolai tanuló vétetik fel. Az ellálási-díj havi előfizetési ára negyedévre öt k or ona ,  a 
mérnök, aki f hó 19 én önkezével veteti 40. beiralási-, orvosi-, bútorhasználati díj évi »Világkróniká«-val együtt h a t  korona. (Büda- 
véget éleiének. Dedinszky Tivadar Alsó- 40 korona. A felvételt kérő bélyegielen folya- pest, IV.ker, Egyeiem-utca 4.)_______________

I  m i i #  ELSŐ RAN GÚ  BIZTO SA N  G Y Ó G Y ÍT :
■  ■  Я Ш  —  # i i f  | " т п  f f c  A L K A L IK U S ,  s é g e t, alkati bajokat, gyér-
Ы 1  ■ ■ ' I Z Y I I h T F U R I I U  s ó s ,  j ó d o s  mek-korokat, csonttörése--

( s z l a  v o m  a .)  * *  ■  v i z e k . k e t  6 8
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Balkanski boj.
Od Balkana opet írni glasi zvoniju po 

zraku. Srbija. kője se lak slrahovitno sprav- 
I ja la I srdila na monarchiju i nazadnje itak 
je morala vtihnuti, sad proti Bulgariji stéple 
sablju, da si barem lam volju sverSi, ako 
je jedenpul proli nam ni mogla si 2elju 
sverSiti. Dan na dan bolje zahtévaju srbi od 
kormana, da naj odluli bója proli Bulgariji. 
Sad su se votu zaufali, da Bulgarija je vu 
boju vpeSala i da bulgarska vojna je denes 
luda vu hujäi kondiciji, как je srbska. Na- 
dalje pak od grkov lekaju veliko pomol, 
koji denes ravno lak se slépleju proti Bul
gariji, как i srbi. Vu Bulgariji takodjer su 
pripravni, da proli biváemu savezu boja budo 
morali tirati i od toga se vel tak spotninaju, 
как dabi stvar listám se bila vel dozorila. 
Nije ravno nemogule, da segurna Srbija vu 
zadnji minuti opel bude relirirala, как je 
to vel viSeput presiljena bila Tam sesamu 
tak dugo Irtiju, doklam za istinu nije treba 
skazati Sto je как premoguCi Как mi poz- 
namu Bulgariju, nebude se dala od srbov 
za nos voditi, neg li bude za istinu Ireba, 
bude je dobro napokala.

Vu Belgradu politikusi su listám pri- 
pravleni, da bulgarska vojska vu bliZnjim 
vremenu vu Staro ili vu Novu Srbiju bude 
vdrla. Srbija je hitro bezecala bulgarsko 
granicu i skorom céla srbska vojska je vel 
tarn. Pet nove vojne sbore su slofcili. Srbija 
vu penezi ole Bulgariju splatiti i svun toga

bi Senkala one osemnajst milljun frankov, 
koje je Bulgariji posudila, samu naj ji os- 
tavi on falai zemlje, koj falat je Bulgarija 
od Stare Srbi je od lurlina zavzela Opet 
Bulgarija niti lull nele od toga, da bi s ruk 
vun dala zavzeto meslo.

Sofije piSeju, da bulgarski kormán strogo 
je zapovedal svoji vojski, da niti za mka| 
se naj ni podulajo takvo mesto sbantuvati 
gde su se grki vel nastanili i mesto zavzeli. 
Po drugi strani pak su zapoved poslali bul- 
garskim generálom i zapovednikorn, da grlke 
soldab nesmeju na bulgarski kraj pusliti i 
lakva mésta, koja su bulgarci posvojili, li 
bude sila i polrlbno bude, s orufcjem moraju 
zabraniti. Poleg toga okolo Eluterie su se 
pograbili i takva bitka nastala med njimi, 
da je tristo grkov i sto bulgarcov doli opalo.

Vu Skutariju su malissori spodrli tele- 
grafstanjge, poleg toga englezki admiral Sta
táriuma je odredil.

Taljanskoga »Cerlenoga Kri2a« doktori 
i dvorjenice hitro su odputuvali iz Monte
negro. Vel njirn je Vivienje ni bilo segurno 
tarn. Mirko herceg grobnjanski je zahtéval 
od doktorov, da odmah se na| vun pospra- 
viju iz Montenegro. Medtem loga pred épi* 

-tatom céli loport se je ziSel Irnogorcov i 
poleli su zijati: »Doli s taljani! Naj krepaju 
makaronci!« Svun toga pak su vise doklo- 
rov i dvorjenicih nelimurno sbili. Vel su ni 
ufali vun na vulico zadnje dneve i 2urno 
su morali skrivelki pobelti Taljanski kor
mán strogo istrogu zahléva i krivce ole

kaSliguvati takodjer i Mirko hercega. Medju- 
narodni zakón brani vu boju doktoré i 
sanotérce, öve niáli nesme bantuvati.

Vu Londonu delegatuSi se jako ludijo, 
da se Srbija nemore s dobra naravnati s 
Bulgariom i da je Grlki orsag zavezal se 
Srbijom proti Bulgariji DelegatuSi tak veliju, 
da Srbija itak nebude poslajaliSCe dobi la na 
morju, jerbo Austria-Magjarska to ni dopusti 
Vu na|bolSim polo2aju Srbija samu zahas- 
nuvati dobi jedno trgosko postajaliSle na 
morju i to samu tak, ako s velikim stroS- 
kom fceljeznicu napravi do mórja.

Mpd OrSovom i med Verciorova je je
den mali otok na Duói s irnenom Ada Kaleh. 
Ovaj otok do vezda je joS pod Turski orsag 
spadal s imenom. Pred tridesetemi létmi su 
naSi soldalko straSo postavili na otoko i od 
onoga vremena stanovniki nisu nikam pla- 
lali Stibro. niti pak nikomu su ni soldate 
dali. listám su slobodni bili. Sad da se je 
europanski Turski orsag raztepel, da пеЫ 
srbi zavzeli otoka, postán je bit Medve Zol
tán kraSáosörénjvarmegjmski főispán sa ne- 
koji Äandari. da vu íme Magjarskoga orsaga 
otoka okupira Turski linovnik na otoku 
proteátiral je proti tomu. ali slém si je vei 
nikaj ni mogel pomoli Otok je denes пай 
Veliki je, stoosemdeset mekotih. Kak lujemo 
za ledno vréme joS njim ostaviju njihovu 
sloboSCinu I Stibro niti sad nebudejo plalali, 
all delke njim budo zeli za soldate. Na 
otoku svun naSih soldatov sami mohame- 
dani Äiviju, koji sadom tergujejo

Predstojnik Ada-Kaleh otoka, gde niti

Osveta crno^orska.
PoSto se baS sad toliko о crnogorskih 

junaltvih piSe i pripovieda, to sam naumil. 
da inojim litateljem jedno malo opiSem zna- 
laj crnogorca, za da le  znati skim ima posta, 
kad le  о njemu gde Sto litati.

Izvan krvne odmazde, koja u balkans- 
kih dráavah u oble obstoji za папейепи 
uvriedu и obitelji, te koja se onde kakti 
zakonitom smatra. vrsila se je kod crnogor- 
cih jos do najnovijega vriemena strahovita 
osveta, ako je uvreda bila naneSena Zenskom 
spolu crnegore Makar da crnogorci sa svo- 
jemi ienami nepostupaju baä najfimje, ali 
strogo bdiju nad tim. da im Яепе nebudu 
vnedjane ili dapale obezlaálene, a joS stro- 
£ije kaStiguju onoga. koj bi se to podufal 
uliniti.

Crnogorac je и prijaSnih vriemenah; 
puno trpel robljenjem turskih райаЬ. Oni 
su tolvajski napadali crnogorska pojedina 
sela, zarobljivali crnogorske Мере Яепе i 
dievojke te ih odvlekli и svoje háreme

Ali ako su onda takovoga zavoditelja i 
oskvrmtelja crnogorci ulovili. onda je tu 
stala za njega jedina «1гайпа ka$tiga. da su 
пш Zivomu kozu iz tiela ogulili, a to su

obavili na njem llanovi uvriedjene obitelji. 
Tako se je dogodilo sa Ismail райот godine 
1724, kojega je sultan poslal, da bosnu pod- 
jarmi, te koj je uzput, dok je svojom vojs- 
kom maräiral jednu crnogorku od obitelji 
Pipari razbojnilki zarobil i sobom odvlekel. 
Mu î familije su obdr^avali tolnalku sednicu 
te su u njoj райи, koj je i inace bil okrutne 
narave, obsudili na smrt. — Petnajst cmo- 
gorcah obkolili su nolju njegov йа1ог. onde 
odmah na licu miesta su mu ^ivomu oderali 
koiu iz tiela. a onda ga na letiri diela sasekli.

Ista sudbina je dostigla райи od Skutari, 
Mustata Agu. zapoviednika onde Ie2enh ja-1 
nicarah, godine 17H8. — Takodjer jednomu 
ruskomu otficiru. koj je godine 1792 nieku 
liepu mladu crnogorku zavel. bila je po 
njezinom mu2u, zivomu ko^a iz tiela ogulena.

Posliednji kral se je ta osveta godine 
185t> ovräila. a ciela stvar. kad bi ju na 
dugo hotel pripoviedati. izgledala bi как jedan 
pravi roman ili barem zanimiva pripoviest.

U ono vrieme je и Belgradu îvei nieki 
hogati niski trgovac imenom Nikola Andre- 
jevil Sakarov, и liepoj i Ьай гагкойпо ured- 
jenoj kuli. nedaleko od kneZevskog konaka 
On je imal dva sina. koji su kakti officiri 

|u ruskoj vojsci slu îli. stariji. Nikola je bil

kapetan u konjanictvu. a niladji, Pavel, nad- 
porulnikom kod dragonérab Ova dva su 
imala dopust. pak su doála u pohode si 
roditeljern u Belgrad, ade su se sa crnogors- 
kim boljarom Milánom Dukovicem spoznali

Taj isti boljar Dukovil je imal osam 
sinovah i jednu vrlo liepu kler. koji svi 
zajedno su na njegovem imanju u Borosla- 
jovi stanovali. On je pozval ova dva officira. 
da ga posiete na njegovom imanju, a oni 
su taj poziv tim radje prihvatili, jer su saz- 
nali. da je doйla к svojemu vujcu Dukovilu 
u poliode njegova liepa nielakinja i da se 
sada onde naliadja. To je bila liepa sanja- 
rija za ta dva inladica. kad su si predstavili 
zabavu sa tako liepitm dievojkami, kakove 
su bile Dukovileve klerka i nielakinja. Oni 
su im udvarali. dakako na najfiniji nalin, 
a to se je neizkusnem dievojkam dopalo, 
jer se officirsko udvaranje dievojkam u oble 
dopada. I tako |e jednun i drugim vrieme 
na najugodniji nalin prohadjalo.

Dukovilevim sinom je na jedan kral 
na pamet dofilo da svoje goste nenadano. 
ali ugodno iznenade. te su potiho medju- 
soliiio zakljulili, jednog dana uprililiti lov 
na medvede. na koj se je vel u pol noli 
imalo ustati. dakako otliciri za tu tajnu nisu 
znali. Odredjene noli na jedan kral nastane



jednoga kráéenika néga. ovak povéda как 
se anneksia pripetila:

Dvanajstoga popoldan oh pol tretji vuri 
dojde na otok főispán. aliSpan. politiCni su- 
dec, jeden Zandarski oberleitinant, Ноэзи 
Justin Adakaleh otoka mjestni zapovednik, 
dva varmegjinski notariuSi i főiSpanov tajnik. 
Taki su mi preéitali magjarskoga kormana 
zapoved, da su presiljeni otoka odmah к 
Magjarski zemlji priklopiti. Vu zapisniku je 
stalo, da Turski orsag sgubil je europansko 
irnanje pofiemSi od Enos-Midia tinije, daklem 
i Adakaleh otoka, pokehdob pák Austria-! 
Magjareka véé trideset lét se nastanila na 
otoku i tarn straZu derzi. doSlo je vréme, 
da i po politiénim putu za svoje zeme predi, 
как bi Sto dnigi ruku del nanjega. Gospoda, 
koju sem veC i predi póznál izvanredno 
udvorno su bili prama meni. Od öve Citave 
stvari zapisnika su gori zeli i svi su g a ! 
podpisali. Meni su takodjer ponudili da naj 
podpiSem, ali ja sem ni Stel i proteStiral 
sem proli ovomu Cinu. Kad su zapisnikom 
gotovi bili, svi su se к veéerji spravili, ja 
pák sem prék OrSove vu Budapest i odonut 
vu BeC odputuval. Hilmi baőa ravno se к 
veóerji spravljal, kad sem se mu prijavil 
Odmah me je prtáse pustil i kad sem mu 
povedal, da po kakvim putu sem doSel, na 
glas je zakriCal:

— Kaj joS éeka nas? Na falaéke nas 
rezééhaju! Pák joS к tomu i Magjarski orsag!

Zatem smu skupnoga telegrama poslali 
vu KonStantinapolj, ja pák sem zapoved do- 
bil, da odmah nazat na otok idem i naj 
tani poéekam zapoved, как se moram spo- 
naSati. Ako nam Austria-Magjarska nebude 
ostavila naSe stare pravice, svi Seststo, kaj 
nas ga na otoku, opet nazat odidemu vu 
Tursku i naj otok, gde smu Seststo lét vu 
miru iivéli, prazen ostane.

Negda je na otoku festung bil, ali sad 
je poruSeni. Od naSe slrani pustili njim budu 
njihove negdaSnje pravice, jerbo neőeju, da 
otok prazen ostane. Nikaj drugo nebudo 
zahtévali od njih, neg koji budu za té kraj 
soldaéiju budu morali sluSiti. Za vezda su 
nikaj joS drugu njim ni odredili, neg jeden 
doktor sve je vcépil tak, как i nas cépiju.

Svoju zastavu svaki tjeden jedenput slo- 
bodno deneju na minaret, na tursko cirkvo.

MikloS gréki princ i Pulmk srbski gene 
ral su soldaéki dogovor napra vili rned sobom, 
poleg ovoga dogovora Srbija je duZna pod 
pirati Gréki orsag, ako bi Bulgaria ruko 
Stela deti na Saloniki. Gréki orsag pák je 
duZen s oruZjem napomoé iti, ako Bulgarski 
orsag ni odpusti Srbiji od Vladar rieke na 
désno stran célo irnanje. JuZno-Macedoniu 
pák razdeliju med Srbiom i med Grékom. 
Ako Bulgaria к tomu ni prevoli s oruZjem 
budu ju presilili.

Sofie piSeju majuSa 20 ga, da med Bul- 
gariom i med Srbiom bratmstvo dán na dán 
se bolje raztéple. Kakvo nakanenje ima Bul
garia, to je jeden minister bulgarski ovak 
razloZil: Zahtévamu da Clani saveza balkans- 
koga skim predi podpiSeju mira bez svaké 
Slricinge. Ako pak to nebudu napravili, pro- 
sili budemo Europu, naj nam dopusti, da 
mi sami se naravnamo s turéinom i sami 
mir napravimo. Mi na svaki naCin potrebu- 
jemo od saveza, da podpiSeju kontrakta, 
kojega smu med sobom pred bojom napra* 
vili. Da bi se to duZe zastavljalo, to nebu- 
demo terpeli niti pak dopustili. Itak tak mis- 
lirr.o zato, da se to sve zmira more napraviti.

Skutaria piSeju, da je tarn mir. Beéir 
general v petek je odiSel s montenegrovci. 
Koji su joS tarn ostali, nesmeju s vun ofi- 
cirov oruZje nositi. Montenegrovci su Tara- 
bosa, Bodicu i Bardnjalo spraznili, Stuke su 
na splavi vozili vu Rieku Ov tjeden budu 
dopustili, da petjezer albancov dojde vu va
ras na Tedeum. Medjunarodni soldati mrtve 
pospravljaju, koji joS na stotine leZiju sve- 
posud po bregov. BeteZmke poiSéeju i siliju 
je, da vu Spital idu. Vu varaSu érne köze 
su dobili nekoji, takodjer i montenegrovci 
su stém betegom odiSli dimo. Iz Malissije 
popi na konji su dojahali к nadbiSkupu vu 
Skutari i zrekli su, da nebudu se dali. da 
bi Montenegro viadala nad njimi.

S Kattaro je takov glas doSel, da su 
montenegrovci vu mreZu dobili jedno pat- 
rolo od Austrie-Magjarske soldaéije Patrolu 
je jeden leitinant vodil. JoS nije znati, как 
se to pripetilo. Lehko da su naSu zablodili

i tak su prék meje doSli. Istrogu su podigli 
i Zuriju se, da skim predi naSe odslobodiju.

I. Nikola, kralj i gospodar Crna gori,
Njegvo veliCanstvo 1. Nikola kralj i goe- 

podar One gore, как se sluZbeno da ime- 
nuvati stari, séri i lukav Nikita, ni samu 
poleg staliSa i imétka je prvi élovek vu 
Montenegro, neg как i najspametneSi crno- 
gorac. Vu sponaSanju bolje sgledi vun как 
kakov mesarski detié ili рак, как jeden 
dobro naphani birtaS, neg рак, как jeden 
kralj. Visoki, debeli je i jako neospaSen, 
noge tak debele ima, как je prinas céli 
élovek. Uvék vu narodni opravi hódi, rubaéa 
vnogo rancov ima, Siroki i Sarovit pojas 
ima, pruslek je citrasti, hlaée su s velikom 
Skurdom, CiZme takodjer velike nosi i poleg 
ove noSnje je jod opasneSi. Glava mu je 
Cistam pleSiva, obraz barnasti Vu pojasu, 
как svaki érnogorac, veliko piStolu ima.

Nikilu domaéi stanovniki ni zoveju za 
kralja, neg éistam po demokratiCnim za goe- 
podara, za gospona. Vjutro okolo Seste vure 
ga moéi videti iz Grand Hotela, koj ravno 
naproti stoji kraljski pa Iáéi. Kraljska palaCa 
na prvim Stoku ima jeden tak veliki balkon, 
stresnicu. как je jedna mala sóba. Na ser- 
dini je okruglji stol, na stolu Sibice. okolo 
stola prosti stolci, ober stola elektriénoga 
zvonca lancek visi. Ob Sesti vuri dojde vun 
Nikita, Cistam obleCeni, jeden Cas okoli se 
sgledava i Spancira, po Casu pak pozvoni i 
zapuSi na jeden cigaretlin. Kad vidi da nitti 
ni dojd?, poCme kriCati: Hé . . . .  Strahoviten 
glibuk glas ima. A*ko niti zatim niSCi ni 
dojde, serdito vudri na stol i opet kriCi: 
Hé . . . na . . . !

Sad dojde sluga, vu béli opravi, na 
glavi béla kapica, vu ruki pak mali notea 
ima. To je jedini sluga vu kraljski palaCi, 
koj je doma rodjeni Crnogorec. NeSéi bi 
mislil, da od serditosti pojel ga bude kralj. 
Ali né. Cistam sdobra mu reCe par rééi i 
za pet minut veC donese nekaj na veliki 
sreberni talci.

To je zajtrek, kava, puter i dvé jajci.

halabuka u gradu, da se valja spremiti u 
lov; ali kad su bratja, niSta zla nesluteci, 
prodrla u officirske sobe, da je probude za 
lov, naSli su obojicu u naruéaju, jednoga u 
sestre, a drugoga u nieCakinje. Tu su sad 
bile dvie obezCaSCene dievojke, a krivci u 
rukah. Sto sada?

Obiteljska siednica se odmah sakupi, a 
ova Cetvorica kakti krivci se pred skupéinu 
na odgovornost potegnu, oba officira natraZke 
svezanimi rukami, как pravi zloCinci, a obe 
dievojke debelim pokrivalom po obrazu, koje 
je dopiralo do zemlje. Officiri su se oCitovali, 
da oni tu falingu hódi popravili, te su dd- 
mah snuboCili svaki svoju. za zakonitu Zenu 
Da pako bude Zenitva pravomoCna. morali 
bi odili domov i zalraZili od svojih roditel- 
jah dozvolu. a za to bi njim bilo potriebno 
vrieme od Sest tjednih, kada bi se onda 
povratili i zadanu rieé izkupili.

Stari boljar njim poslie kratkog promiS- 
Ijanja veli:

»Anda. idite putem. kojega ste sad naz- 
naCili, ali vrieme vam dajemo samo tri 
tjedna: ako se za dvadeset dni nepovratite 
i sa obezCaáCenemi dievojkami nevienóate, 
izvrSiti Cemo nad vami na£u odsudu!«

Oba brata zajaáu svoje konje i odjafiu

u Belgrad. Ali kad su jednom doma bili, 
onda veC loj cieloj stvari nisu nikakovo 
znamenuvanje podavali te nisu niti za vri- 
edno naáli о tom svojemi roditelji se razgo- 
varati. Njihovi prijatelji medjutim, skojimi 
su se о toj stvari spominali, te im svoje 
galantne dozivljaje sa timi dviemi dievoj
kami pripoviedali, uzeli su te njihove doZiv- 
Ijaje vrlo ozbiljno, a ne za Salu, как su to 
officiri prikazivali, te su im savietovali Cim 
prije u Rusiju u njihove garnizone odputo- 
vati. a neCekati, dok njim dopust izide, ali 
opomene nisu nikaj koristile, jer su officiri 
to sve za Sa>u drZali. pak su se stoprv na 
koncu svojega dopusta kanili na put u svoju 
sluZbu odpraviti.

Ali eto na jedan krat se tu postave 
stari boljar DukoviC sa svojimi 5est sinovi 
u kuCi Sakarova, te prije nego 911 se uku- 
Cani od svog osupnenja znaSli, bili su oba 
brata officiri napadnuti, svezani i na vani 
CekajuCe konje dignuti.

»Vi vaéu rieé niste drZali. ali mi Cemo 
naSu drZali!« — veli stari boljar. kad je 
zajahal svoga konja. Golitni jatagaiii i nabi- 
temi puSkami i piStolami oboruZani i$li su 
sada kroz belgradske ulice. gde je sve u 
tvrdorn snu leZalo. po£to je bila noCna doha

Badava je otac odvIeCenih jadikoval i zval 
u pomoC; predobro poznatomu DukoviCu se 
nije nitko podufal na put stati. Istina, turska 
oblast je jedan oddiel albanskih soldatah 
poslala u potieru za DukoviCi, ali kad je 
zapovednik toga oddiela saznal kako se stvar 
ima, vratil se je skupa sa oddielom sputa 
natrag, oCitujuC. da crnogorci na temelju 
svoga prastarog prava rade, a u tom vrSenju 
njim se na put stajaf nesme. Sada dakle 
otac officirah. Sarakov. navrbuje na hitroma 
jednu oboruZanu hrpu zemljakah. za da za 
svoja dva sina na raCun pobere obitelj 
DukoviCa.

Ali kad je doäel u crnu goru u kudu 
DukoviCa u Boroslajovi. naäel je samo joA 
oguleria trupla svojih sinovah. Na galgah, 
podignutih pred velikemi vrati visele su ogu- 
lene koZe obijuh. a dva tri koraka dalje le- 
Zale su obodvie dievojke bez glavah, — i 
njim su odsekli glave za kaätigu. radi obi- 
telji naneSenog äpota svojim dievojke nedos- 
tojnim ponadanjem.

Na piáé i jadikovanje Sakarova doSel 
je stari DukoviC sa svojimi sinovi te mu je 
rekel: »Odnesi obodvoja trupla i oplakuj 
svoje sinove! Oni su pali Zrtvom svoje te
lesne pohlepnosti, pak su moju cielu obitelj



I
Po Casu ши novine done?eju i to marljivo Jesu koji tak proroCiju. da \ikitovu mu odrezali ober gleZnja. NesreCa se po 
poCme Citati. Doklam gospodar ua balkonu , kraljestvo nebude dugo trajalo Puk je jako noCi pripetila, ali nesreCnoga Cloveka кriCa 
zajtrekova, |oS bolje paziju njegovi gardisti ni zadovoljen s bog Skutarija i smirom ho- nije niSCi Cul. Nije nikomu fahl, nije mtko 
i ako Sto postoji pred palaCom. stiha ga diju buntari med pukom, koji buno délaju spazil, da ga tak dugo ni vu sluZbu. Vjutro 
dalje poSleju odmah. Ob sedmi vuri vuzge proli Nikiti. Jesu, koji tak misliju, da denes ga je naőel TabSek Gjura teZak. koj ga je 
si cigaru i nazat odide vu palaCu lelő nebude veC Nikita kralj i gospodar Stel vu Spital odpeljati, ali vise nije bilo

Pred Nikito svaki Crnogorec lehko i , Crne gore. potrébno, jerbo nesreCni Clovek vumral je.
odmah dojde. Stranjski Clovek samu za tje- **oS Je n* P°* *eta ™'nu*° • l° j e  veC deveta
den dan, doklam sve zazvéd.ju, odkud je, J K \ Q V O G A ?  l9mrlna nesreCa na braSSomskim kolodvoru.
kaj oée i ali neima nikakvo hudo nakanenje ___ — Dvésto  j e z e r  ko ru n  n a  cirkvo.
prama kralju. _  S rb s k j  k r a |, s e  b u d e  zahvalil. Po2gai Jo2ef PeCuhski kanonik dvésto jerer

Svaki dan predpoldan ob jedenajsti Echo de PariS lo piSeJ da petar srbski kralj korun Je dal na j edno cirkvo koju vu Pe- 
vuri i na veCer ob péti vuri na Spancir se za kratko vréme bude se zahvalil. Kraljskoga « uho moraju zidati i na Sv. Stefan kralja 
pelja. KuCija, ravno tak, как i glavni varaS, dvora je(jen pouzdan Cmovmk nekoji dan krsbb'
как céh orsag Cistam je mala. KuCija. kuCiS je vu Qenf do3ej j tam je jecjn0 pr vatno — U m ors tvo .  Vida JoZef nagjboCkvi \ 
i konji svi skupa tiikaj su ni veksi. как je vj|)0 p0g0djj za pe|ar kralja. Ovaj pouzdan zemeljski gospon minuCi Cetrtek doSel je vu ? 
sam Nikita, takvi ekvipaS vu cirkusu |e cinovnik sgovoril je. da kralj to nakanenje Budapest i kvarlira si pogodil vu jedni gla- | 
moCi videti. Pred kuCiju jeden mali ponni jma  ̂ da odmab kak se rnjr napravi. naje- sovitni gostioni. DruZini je zapovedal, da 'i,
je zapreZeni, kuCiS je gardist, sedalo ima denput se zahvali na kraljestvom i vu Svajcu nesmeju ga bantuvati, jerbo truden je i po- 1
napré, zanjim pak je ravno tuliko mesta. se na9j anj gde je , predj ̂ ivel. neg su gajCivati oCe. Kad je drugi dan opoldan joS
da Nikita more komot sedeti. Kad se Nikita za ^ra|ja zebrali. nikakvoga glasa ni bilo Cuti iz njegve sobe
sede, kuCijica jako spraSCa i konjiC *aloslno _  Ye|ikj ogen j  yu F o io n u . gtraho- PoCeli su ruZiti, ali niSCi se ni oglasil. Zalem I  
sdihavajuéi poime voziti. Gardisti koji su vjte|) oge|)J je UDjs(j| Poi!onj varaSa onoga|su potrli vrata i tam su naSli obeSenofja 
pred, pred palaiom sluibo sverSavali, =ad (er|ala g(Je su 2i(Jovi slanuva|j \r tork po. gospona. Hitro su po doktora postal), ali i | 
Ä Z Ä S Í Z T Í k » Í P o ' d*n va^ t a * e j e d " a h i t i ek a i * k r . . Pk o 0n ! • « » □ . mrl möge, koncaiéra , i. Kije

disti komot moreju smirum kre k o ö j e V  * l e / ul'“  811 blle vu f / 1'"1 P ' « " ™ pÍSrr°- da S b°* fesa Je ?,el j
tali. Da je to maío suiééno, to dumáéi niti Sg0rel° . ! e dave,de8el ' 08em *!'*■ Vu v‘“l,kim ° V 3Vé‘ ° 8,aV'"
ni vpamet ni zemeju. Na putu stareSi gli- " ,hru b,l° mofl rav,,° n'kaj za brand,. _  S t r a h o v i tn a  sm r t .  JoS lani april
boku se vklanjaju kralju, deca pak zijaju : Slro,na-kl ' l“dl ■ *'vlenl a " lkal meseca je Léváé,C Mihalj kiádédeSdi stanov |
iiv io !  nas gospodar! Put je kralki. jerbo m mogl' ob1ran",' feolda" vatrogasc, sv. nik na smrt strelil Cecarko Ferenca skim 
na kuéiji neide dalje Nikita, как do parla- su, . vur‘ zruk° valk al ' sve Iе bilo zabadav, se je smirum stuZaval. Sluibena pisma su 
menta ili pak do Mirko hercega. Svun ku- " "  |edna h!2a J 11 ° " lm kraju, üä,ala- veÉ sdavnja zakluéena i pospravljtna, samu 
fiije ima Nikita Sest velikih aulomobilov Na ‘Na |ezeru nl lh Iе bez krova i bez svaké jeden starec se je potlam navék tuguval za 
automobili od svakoga kraja orsaéka koruna <’ Prave 0= a 0 ara> je mora Skole zaprti, svojega sina, to pak je  bit slari Cecarko 
stoji. Na ovih hodi kralj vu Antivari. Rjeku da s u .Je , za ,.edei’ eas ,am паь|ап||‘ Milo- Ba!a2. Da se starec nialo vmirovni, na on 
i Podgoricu PrveSa vremena. doklam je mir frdnl ,,udl 0<imah " ,lm naPom°C bit, , dan, kad je sina sgubil odiiel je Stridovar, | i 
bit rad se vozil i vu Kattaro, denes ni hudi ta k0). kaJ premogel. lak, je za siromake at- da tarn vn cirkvi Bogu se pomoli za svojega

Kraljica je veC takodjer staroviCna, ali | U' a, Pl ® gospaCe nj|m vu korpicaj no- sgubljenoga sina. Samu za par vur su naSli
to moramu spoznati, da joS i denes je n a j '8"!! hr» “0’ dr',ge Pak »P^vu  jerbo как starca. koj je véé onda mrtev bit. Boleéa i
lepSa i naj fajneSa vn céli Montenegri. Viso-■ ve .. Cl®lam, bez !,,Celsa sn 08Ы| VaraS sad lugujuCa duáa ga je svéta pospravila. SrCna
koga tela je, Iasi su ji beli как snCg. oCi za Sl,u barakp nJ,m da postaviti. da nevolj- uzma je zaklala «aloslnoga srdca starca
érne, как lapor. Jako je spodobna к éeri. ^ ;и.u„ ' k V ' l-'“ ,;K ^  ° n l l l ! . l l , ^  — K uss .  Farkas Béla honvédsk, kapi-
lépoj taljanskoj kraliici nesreéu, odmah je iz svoje dómaée kis^ !#n1 Vu ^ b « c i n u  se na svojtm sUnu zabav-

Nikitov kip sveposud moci videti. na.- nos|a| dva-4fi ■ когцп ßpC . Вц Ijal s gospodom. Tr. pijani fiSkaliuSki pomoC-
vUeput s célom familium. Papimat! penezi 5ape5| d w ,.dMe, |ezer korun prvi dan je " lk' áu . po síén, do kapilanovih ob-
takodjer njegov kip nosiju Tém penezom se s^up do§|0 za prV0 9||0 sedemdesetosem V 1 ??  e ' 3,и rU V* . . 0 D l ,
bormeS niti vu Montenegro ni veseliju ljudi, jPzer korun Jedna Zenska stemi réémi je| ,  h ad °, za ,e a8„° , e, ° '  1,1
vn Kattaro samu za polcéne je moéivundati.  alduva|a sl0 korun: To sem si na sprevod noC,,lh nePozyanih «ostov Farkas.

" spravljala. a!i £ivim je sad to bolje potrébno! ~  z^kreCi jeden nad oblok
time obezCastili; ali койа ostane ovde. te Ce i stem |e odiála bez toga. dab. bila povédala Kapitän nije bil preléni. prikapC.I si je 
sluitili svaka za pokrivalo svog aldova u lésu!« как se zove Vu BeCu su odred.li. da svaki *a Ju 1 stéín Iе lSel na v’ul cu* da P°Pl,a’

. , hiÄni gospodar naj dvajsti korun alduje bog- 0 ® rekel. ku??. Nikila Gjura se je
Nesretm otac je doduäe se knezu po- rom Soldafi jo# j dpnes dan j поЛ délaju oglas.l. da je on bil KarkaS ga je odmah

tuÄil i zahtieval strogu kafttigu obilelj. Du* rofljjll j р0цргяу|и|и takodjer paziju da P,usno1 Sad Sl ,n  ^ e,i pograbiti kap.tana, 
koviC. Na lo se je  sastala sednica stareSmah hifva|nj , jud) Krabf.Äniki npbl joi5 onu pok. «1. on ie sablju smeknul i tak vudril po 
na vieCanje. kojega zakljuCak je  bil o v : ra|j kaj je osta|Q , m jp ma|o og|al() jprb() glavi N.k.tu, da je odmah skup opal i vu 
»Boljar DukoviC je u pravu. te je  samo vr- kaj sll obranili. onu pak |e deidj uniötil i SPl,al 8,1 8a m oral' spraviti. 
ftil osvetu radi naneSenog ohezCaétenja ('ieloj dpMpa cistam goli i bosi hodiju od hiZe. do — S t r e l je n i  d e c e c . Tajna krvoloCnosl 
obitelji!« bi^p pomoC prosit. Bog nas obCuvaj od takve se pripetila vu Erdőd obCini. I)arabanl Janoä j l

Ovo je  bila posliednja grozna dsveta nevolje. gazde nepoznati poCin telji deset lét staroga
crnogorca radi obezCa*Cenja Zene Medjutim — U m o rs tv o . Skinar Candor anar- deCeca su mu strelili Üarabant i Zena odisli
za to ipak i danas obstoji osveta za takov kiSta. koj ie grCkoga kralja doli strelil mi- su 8^on,a 1 8апш deset lét staroga deCeca 
grieh, samo ne tako grozna: ali kugla iz nuci pondeljek vmoril se je. Vu jednim ne- 8U dornaj ostavili. Kad su na veCer dimo 
pifitolje otca ili brata obezCaSCene. je  kriveu pazlivim vremenu. doli se je hitil iz drugoga doöli. sineka su rnrtvoga nafili pred vrali. 
sigurna. makar se za on hip i vugne skri- étoka i odmah je vumral Nije Mel poCekati Pandan iäCeju krvoloka. 
vaiuCi se; all jedan krat ipak, makar za zemeliskoga suda. koj bi ga itak na smrt _  Z a n d a r s k a  p u s k a .  Med Kelen* 
godine, on dojde na prostor i u ruke svo- bil odsudil JoS niti denes neznaju. da как ve föld i Budaörs kolodvori jeden Zandar na 
jega progonitelja. DapaCe se je vec dogodilo. vrsti clovek je: ali je bulgarec, turCin ili grk kratko vréme vu kupeju ostavil puSku Na 
da kad obezCaSCenoj obitelji nije bilo moguCe Pak poméSani Slerc MarciuSa 18 ga j e ! eugu je putuval jeden kanonér, koj je po* 
dojti izraven do krivea, su se vnuki jednih |s,re,iI kralja i morebiti da samu za par lét cel pregledavati puSku. PuSka se znenada
na vnukih drugih. za grieh svojih diedovah budemo znali. da zakaj je  moral tak Ira- sproZila i jednoga teZaka kuglja na smrt.
krvavo osvietili. jer za takav grieh sliedi. 8'Cno smrt podnesti drugoga pak |ako na teSkoma oranila Р1я-
ne osobna. veC obiteljska osveta. koja traje — N e sre ca  n a  ie l je z n i c i .  Opel krvna zéranoga Cloveka su vu Spital odpeljali bra-
pak makar i na godine i na drugo i Iretje rvsreCa se pripetila na braSSoinskim kólód- nitelji. kánonéra pak je Zandar odtiral vu
kolieno. dok se neizvrSi. vorn. Jeden nesrecm ZeliezniCki teZak Ambrus kasarne i tarn ga je soldaCki oblasti prék

jozef ,e ves kervav. ostal na gleiz, jeden dal Opet jeden zrok. da s puSkom nije 
Em. Kollay. lokomotív ga je tak nesreCno tresnul. da smP|, 9e ,gralj 

mu je prsa sdrobi! i kotaCi obedvé noge su

к I



G ab o n a  A ra k . —  C iena z itk a ,
mmázsa l m.-cent, || kor. fill.

Búza PSenica 20 00  —
Rozs elsőrendű Hr2 14  00  —
Árpa JeCmen 12 50 —
Zab : Zob 17 10  —
Kukoricza Kuruza suba 17 1 0 ^
Fehér bab uj Grah beli 20  00  —
Sárga bab » áuti 15 00  —
Vegyes bab » zméáan 14 00  —
Kendermag Konopljenoseme 20 00  — 
Lenmag Len 19 00  —
Tökmag KoSCice 20 00  —
Bükköny Grahorka 14 00  —

Olcsó bírtok!
Szlavóniában D a r  и v á r  m e lle tt

a vasúti állomástól 2 km., egy 350 hol
das birtok instruktióval e lad ó . A bir
tok árának csak a negyed része szük
séges az átvételhez, a többi tetszés- 
szerinti időre а n n и it  ásó  s törlesz
téssel. Nagyobb parcellákban is eladó 

Bővebbet W'lltTH BÉLA tanító 
nál S u p IJa lip n , posta Koncanica.

eai 2-a

BADACSONYI
BOROK!

Saját term ésű jóm lnöségü 
borok

HEGEDŰS A ELEK
föld- és szőlő birtokosnál.

Levélbeli m egkeresések:
Z A l  A C S Ä N Y B A . Zalamegye 

küldendők.

_______________  _____________ >.i? :i .t

НодНуеШМуГ
• Rakóci-ulicá Iliié broj 18. poleg Kraljetskoga sudi. 

Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fal. Trzim takaj razcie- 

pana suha bukóvá 
в*«*— drva na vagu.

Jutányos áron eladunk 1200 hektoliter Poleg jeflino cieno prodamo 1200 hektoliter

u r a s á g t  b o rt, =  V la e t e U n s k o -v ín o  =
nelyek az alább termelők pinceiben fekszenek kője pri sledeóim sgotovitelji leáii u pivnici i ta- 
; ott előzetes értesülésünk mellett mindenkor megte- mo uz naáe doglasivanje uviek se inoZe pogledati. 
linlhető.Koresmárosoknuk kívánatra kölcsönhordók. Kré marim na áelju posudbalagvi.
>00 III. I. és A. Rauer. Belece vasúti állomás Sedekovcina 500 til. 1.1 A. Rauer, Belece zeljeznicka staciona Bedekovcma
150 hl. Férd. Sladoflc Sv. Ilija  ,  Var. Topllce 250 hl. Férd. Sladovic, Sv. Híja ,, „ Var. Topliea
100 hl. Gróf Schmiesing, Seketin ,, Var. Toplice 300 hl. Gróf Schmiesing. Seketin „ „ Var. Topllce
100 hl. Gróf Erdódy Novimarof. 200  hl. 6róf Erdody. Novimarol

A LEX BREYER I S INO VI ALEX BREYER i S INO Vl
KR1ZEVCI. K R IZE V C I.

r,88ijkv. о/.?. «. Jirvcrcsí hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Csáktornyái járáshoz és a viz iszentgyörgyi 

körjegyzőséghez tartozó Viziszentgyörgy, Gyümölcshegy, Gyümölcsfáivá. Kis- 
mihályfalva és Xyirestalva községek

- = vadászterületei =
Viziszentgyörgy ön 19111. é v i jn n lu s  hó 1 0 -é n  d. e. 9  ó r a k o r  a kör
jegyzői irodába ti megtartandó nyilvános árverésen, folyó évi augusztus hó 
1-től kezdődő 6 évre bérbe lógnak adatni.

Az árverési feltételek a körjegyzői irodában megtekinthetők.
* Viziszentgyörgy ön, 1913. május hó 20-án.
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Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zacherlint akar venni, nyomatékosan, A tbztesseges becsülete# kereskedő éberen ügyel arra, hogy ha vevője
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló utólérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akaszszuo
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a nyakába megtévesztő surrogatumot.
»Zacherlin« névre. Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.
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