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A Julián-egyesület akciója.
Nagyon is meggondolandó nemzetiségi vi

szonyaink sokíéle akciót teremtettek már 
eddig, melyek segítségével, ha a magyar faj 
és szó terjesztésére nem törekszünk is, de 
'egalább annyit akarunk elérni, hogy a na
gyobb nemzetiségi területeken a magyarságot 
megmentsük. Hogy megakadályozzuk a 
kisebb magyar nyelvszigeteken a magyar
ságnak a nagyobb nemzetiségi tömegbe való 
beolvadását.

Az erre a célra megalakult társadalmi 
'» egyesületek nem is törekszenek egyébre 

Egyrészt, hogy iskolák felállításával alkalmat 
adjanak véreinknek, hogy gyermekeiket a 
magyar kultúra emlőin táplálhassák más
részt, hogy a sociális intézkedésekkel vagyo- 
oosodási viszonyaik türhelőbbé tétessenek

Ezen a téren gyönyörű munkásságot 
fejt ki délkeleten az Ernke. a lelvidéken a 
Frnke. a délvidéken a Dmke, melyek mind
nyájan elévülhetetlen érdemeket szereztek 
céltudatos tervszerű nemzetmenlő munká-

Í jukkal a hatalmas nemzetiségi vidékeken. 
Hozzájuk csatlakozik a Dkme is, mely nálunk 

■ is a vend és horvát vidéken ovodák felállí
tásával s könyvtáraival jótékonyan hat a 
magyar nyelv terjesztésére

Mindnyájuk között azonban talán a 
Julián-egyesület az az intézmény, mely ebből 
á nemzetmenlő akcióból az oroszlánrészt 
.eszi ki Nemcsak azért, mert nagy appará
tussal s kitartással teljesíti feladatát, hanem

Kflacerkeeetó: Kiadó ée leptulejdonoi .
M A R G IT A I  J Ó Z S E F . S T R A U S Z  S Á N D O R .

leglőképp amiatt, mert a társországok területén 
végzi akcióját, oly földön, mely autonómiá
jánál sanimozitásánál fogva nagy akadályokat 
gördít az egyesület működése elé. Az oltani 
társadalomnak szálka a Julián-egyesület a 
szemében s némely helyen valósággal marlir- 
koszorú illeti meg a magyar tanítói, aki a 
Julián-egyesület szolgálatában nemzetmentő 
munkáját rendeltetése helyén végzi.

Pedig a Julián-egyesület akciója nem a 
horválság ellen indul. Nem is az á célja,! 
hogy a magyar szót a Dráván túl terjessze. | 
Egyedül azt tekinti feladatának, hogy a 
Horvát- és Szlavonországban letelepedett1 
véreink gyermekei számára iskolákat állítson, 
hogy a gyermekek szellemi műveltségűket j 
magyar iskolákban szerezzzék meg s hogy 
így ezeknek a horvát iskolákban való el- 
borvátosítása elkerűllessék.

S ezl a Julián-egyesület nagy buzgó- 
sággal végzi Az előliünk fekvő évi jelenlés; 
szerint iskoláinak száma a Dráván túl 59, 
melyekben 6671 iskolaköteles gyermeket 116 
lelkes laníló tanít.

Ezeknek az iskoláknak a szervezete az j 
a szilárd váz. melyhez* * a Julián-eszmék 
idegei s a Julián-akarat izmai tapadnak 
Tarlós, maradós s áldásos munkáját ezekkel' 
az intézményekkel végzi nagy eredménnyel

Felállítja egymásután iskoláit a Majláth. 
Gutmann, Jankovics stb. uradalmak nagy 
területein s a vasúti vonalak mentében, 
mely irányban a magyarság újabban ösztön- 
szcrűleg nagy rajokban telepedik le.

A Julián-iskolák testvérei a hajós
tanfolyamok, ama magyar hajósok gyermekei 
számára, akik télen a passaui, bécsi, komá
romi, újpesti, óbudai, zimonyi és orsovai 
kikötőkben meghúzódva, rendesen nem isko- 
láztathatók. Ezeken a helyeken 6 tanfolyam 
216 tanulót részesített rendszeres az idén 
téli oktatásban.

Boszniának is kijut a nemzetmentő ak
cióból, ahol Sarajevóban, Mosztárban, Brcskán 
és Bjelinán 5 iskolában 15 tanító 714-gyer
meket ment meg a magyarságnak.

A Julián- és a hajós-iskolákkal rokonok 
a «felnőttek számára rendezett annalfabéta- 
laníolyamok. lly*en 19 tanfolyamon 469 fel
nőttet oktattak a tanítók

Jól ismeri az Egyesület a népoktatás 
tanának azt a sarkalatos igazságát, hogy 
csak az elemi ismeretek közlése nem ele
gendő. Tovább kell mennünk, meri a magára 
maradt tömeg az agitátorok és a pornográfia 
kész áldozatává lesz Azon van lebál, hogy 
lovábbi intézményeivel a továbbképzés és 
önképzés eszközei! adja a magyar nép 
kezeibe, hogy ez alapon vallásos, erkölcsi és 
hazafias érzéstől nemessé tett, hasznos isme
retekkel felszereli, erős polgárokká legyenek. 
Az egyesület ebben a tekintetben is nagy 
gonddal kiépítette a maga népképzö rend
szeréi. melynek elemei a felolvasások, ímád- 
ságos könyvek és naptárak, meg a könyv
tárak

A vetítelt képekkel tarkitolt felolvasá
sokat a múlt télen 446 alkalommal 25492

Hét szerető.
Irta Szekula Jenő.

Folytatás *s vége.

No igyunk egyet ! — biztatta a jövevényt 
a rírónő. — Ne kéresse magát, akárcsak otthon
lenne.

Milyen magas és mégis milyen szép! — 
suttogta a mézesbábos maga elé Kedvemre való 
szerető lenne.

A bor megoldotta a nyelvét Beszédes lett. 
Elmondotta élettörténetét. vándorútját, hogy 
Czoborszentmihályra tartott, hogy ott munkába 
álljon. A szép asszony érdeklődve hallgatta.

— Ne menjen e l ! — suttogta szemleeütve. 
— Hisz olyan szép szeme van magának, milyet 
♦ n még soha az életben nem láttam. Maradjon. 
Л0 dolga lesz nálunk.

A szél búsan sikoltozott a kastély udvarán, 
megtépázva a csupasz jegenyefákat. A bábsülő 
•sszerázkódott hirtelen.

— Kik ezek itt heten a karókon * — kérdezte 
i if vacogva.

A bárónő mosolygott
Ne törődjön velük kedves. Hét rabló, 

akiket karókba huzattam, mert a kastély környékéi 
d jlták. No igyunk !

Kocintottak. A bor a vándorlegény fejébe 
szállóit Magához ölelte a kísérteties kastély harna- 
najú úrnőjét és csókolta vadul szenvedélyesen.

sak úgy zizegett bele a könnyű selyem s az il
latos csipke A bárónő alig ellenzetté. Csak sokára 
bontakozott ki a bábsütő ölelő karjai közül. Hír
eién mozdulattal megigazította a hajékét

— Ne bántson. Mára elég édes. Majd reggel 
Meglátogatom.

Csókolództak újra mámorosán, az országút 
vándora s a selyemruhás úrnő, mintha már régen, 
évek óta vártak volna erre a találkozóra, virággal 
fehérített asztalnál, hu^onegy gyertya kábító 
fényénél.

A bábsütő kábultan vetette le magát a , 
nehéz selyemfüggönyökkel borított nyoszolyára. Azt 
hitte, hogy csak álmodja az egészet.

#
De úgy zúgott a szél s annyira zokogtak a 

láthatatlan harangok! A bábsütő nem tudott 
aludni. Felriadt. Az ablakon beszivárgott a szűr 
küiel ónszinö világossága

Már hajnalodik — mormogta a bábsütő 
s öltözködni kezdett.

A feje zúgott, szédült. Támolyogva botorkált 
ki a refe к tóriumba. S akkor megállóit. A fején 
majdnem ég felé meredt a sörte a rémülettől.

A kastély könyöklőjén állott a kastély úrnője, 
báró Kardoss Ilona. Könnyű, hófehér selyemköntös 
borúit kívánatos, sovány alakjára. Beszélt vala
kivel. A bábsütő megállót! hallgatózni, hogy kihez 
szól. Hát uramfia ! Az egyik latorral beszélt, akit] 
az előző estén húzhattak csak karóba, mert még 
volt benne élet s visszafeleselt a bárónővel.

— Szép szőke volt a hajad, Istenes Csák у 
Jóska — mondotta a bárónő kacagva — de nem 
győztem fésülni. Karcsú volt a derekad, de nem 
győztem ölelni. Hat napon át szerettelek, öleltelek 
féltve, a hetediken adtalak hóhér kezére !

— Légy átkozott! Elkárhozott ! — nyöszö
rögte a lator, akinek arca elkékült egészen a kí
sérteties hajnali fényben.

— Oly kék volt a szemed, hogy nem győztem 
magainat benne nézni. Oly édes volt a csókos 
szájad, hogy nem hagytam magam megigézni! Kék 
szemed most a varjak étke, piros ajkad a hollók 
ebéde !

A karóba húzott lator éktelen káromkodásba 
tört ki.

Gonosz boszorkány vagy ! Mért tettél 
csúffá te némber ! ?

A bárónő kacagott. (Oly kísérteties és kietlen 
volt ez a nevetés, hogy a velő szinte megfagyott 
a bábsütő csontjaiban.)

— Mert szeretek, mert csókra szomjazom I 
Ifjú testem ölelésre vágyik, piros ajkamat örök 
csókszotnj gyötri, de annak meg kell halni, aki 
megillette.

— Mért ölöd meg azokat, akik szereltek 
téged? nyöszörögte kísérteties sírással a lator.

— Hogy ne vigyék szét a világba rossz 
hírem, hogy ne mondja senki, hogy vaszkai Kardoss 
Ilona ozéda ! Hat napig lehet csak valaki a vőle
gényem, a hetediken a varjakat látja ebéden.

— Átkozott! — nyöszörögte a lator.
A bábsütő keresztet vetett magára.
— Ez boszorkány ! — suttogta halottfehérre 

vált ajakkal. — Ördögök szállottak hófehér testébe. 
Jó lesz, ha megmentem magam hálójából.

Lélekszakadva rohant végig az ebédlőn. 
Keresztűlvetette magát a lépcsőkön. Senki sem ál
lotta az útját. Hátra sem akart nézni, nehogy meg- 
igézze a karóba húzott latrok kísérteties arca.

Azután futni kezdett a ködbe vesző ország
úton, sikoltó szélben, meg sem állva Czoborszent- 
mihályig.



Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zachcrlint akar venni, nyomatékosan, 
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, bogy pontosan ügyeljék a 
»Zacherlin« névre.

A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, hogy ha vevője 
utolérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, rie akaszszno 
nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.
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Z R Í N Y I  k á r o l y .

A Julián-egyesület akciója.
Nagyon is meggondolandó nemzetiségi vi

szonyaink sokféle akciót teremtettek már 
eddig, melyek segítségével, ha a magyar faj 
és szó terjesztésére nem törekszünk is. de 
legalább annyit akarunk elérni, hogy a na
gyobb nemzetiségi területeken a magyarságot 
megmentsük. Hogy megakadályozzuk a 
kisebb magyar nyelvszigeteken a magyar
ságnak a nagyobb nemzetiségi lómegbe való 
beolvadásai.

Az erre a célra megalakult társadalmi 
egyesületek nem is törekszenek egyébre 
Egyrészt, hogy iskolák felállításával alkalmat 
adjanak véreinknek, hogy gyermekeiket a 
magyar kultúra emlőin táplálhassák más
részt, hogy a sociális intézkedésekkel vagyo- 
nosodási viszonyaik lürhelőbbé létessenek.

Ezen a téren gyönyörű munkásságot 
fejt ki délkeleten az Emke. a lelvidéken a 
Frnke. a délvidéken a Dmke, melyek mind
nyájan elévülhetetlen érdemeket szerezlek 
céltudatos tervszerű nemzetmenlő munká
jukkal a hatalmas nemzetiségi vidékeken. 
Hozzájuk csatlakozik a Dkme is, mely nálunk 
is a vend és horvát vidéken ovodák felállí
tásával s könyvtáraival jótékonyan hat a 
magyar nyelv terjesztésére.

Mindnyájuk között azonban talán a 
Julián-egyesület az az intézmény, mely ebből 
a nemzelmenlő akcióból az oroszlánrészt 
.eszi ki Nemcsak azért, mert nagy appará
tussal s kitartással teljesül feladatát, hanem

F tiitrk m te
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leglőképp amiatt, mert a társországok területén 
végzi akcióját, oly földön, mely autonómiá
jánál sanimozitásánál fogva nagy akadályokat 
gördít az egyesület működése elé. Az oltani 
társadalomnak szálka a Julián-egyesület a 
szemében s némely helyen valósággal marlir- 
koszorú illeti meg a magyar tanítót, aki a 
Julián-egyesülel szolgálatában nemzetmenlő 
munká|át rendeltetése helyén végzi.

Pedig a Julián-egyesület akciója nem a 
horválság ellen indúl. Nem is az á célja, 
hogy a magyar szót a Dráván túl leriessze.1 
Egyedül azt tekinti feladatának, hogy a 
Horvál- és Szlavonországban letelepedett! 
véreink gyermekei számára iskolákat állítson, 
hogy a gyermekek szellemi műveltségűket j 
magyar iskolákban szerezzzék meg s hogy 
így ezeknek a horvál iskolákban való el- 
horvátosítása elkerűllessék.

S ezt a Julián-egyesület nagy buzgó- 
sággal végzi Az előliünk fekvő évi jelentés 
szerint iskoláinak száma a Dráván túl 59, 
melyekben 6671 iskolaköteles gyermeket 1161 
lelkes tanító tanít.

Ezeknek az iskoláknak a szervezete az , 
a szilárd váz. mélyhez # н Julián-eszmék 
idegei s a Julián-akarat izmai tapadnak 
Tarlós, maradós s áldásos munkáját ezekkel 
az intézményekkel végzi nagy eredménnyel

Felállít ja egymásután iskoláit a Majlálh. 
Gntmann, Jankovics stb uradalmak nagy 
területein s a vasúti vonalak mentében, 
mely irányban a magyarság újabban öszlön- 
szcrűleg nagy rajokban telepedik le.

A Julián-iskolák testvérei a hajós
tanfolyamok, ama magyar hajósok gyermekei 
számára, akik télen a passaui, bécsi, komá
romi, újpesti, óbudai, zimonyi és orsovai 
kikötőkben meghúzódva, rendesen nem isko- 
láztathatók. Ezeken a helyeken 6 tanfolyam 
216 tanulót részesített rendszeres az idén 
téli oktatásban.

Boszniának is kijut a nemzetmenlő ak
cióból, ahol Sarajevóban, Mosztárban, Brcskán 
és Bjelinán 5 iskolában 15 tanító 714 gyer
meket ment meg a magyarságnak.

A Julián- és a hajós-iskolákkal rokonok 
a «felnőttek számára rendezett annalfabéta- 
tanfolyamok Ilyen 19 tanfolyamon 469 fel
nőttel oktattak a tanítók

Jól ismeri az Egyesület a népoktatás 
tanának azt a sarkalatos igazságát, hogy 
csak az elemi ismeretek közlése nem ele
gendő. Tovább kell mennünk, mert a magára 
maradt tömeg az agitátorok és a pornográfia 
kész áldozatává lesz Azon van lehál, hogy 
további intézményeivel a továbbképzés és 
önképzés eszközeit adja a magyar nép 
kezeibe, hogy ez alapon vallásos, erkölcsi és 
hazafias érzéstől nemessé tett, hasznos isme
retekkel felszereli, erős polgárokká legyenek. 
Az egyesület ebben a tekintetben is nagy 
gonddal kiépitelte a maga népképző rend
szeréi. melynek elemei a felolvasások, ímád- 
ságos könyvek és naptárak, meg a könyv
tárak

A vetített képekkel tarkított felolvasá
sokat a múlt télen 446 alkalommal 25492

Hét szerető.
Irta Szekula Jenő.

Folytatás ée vége.
— No igyunk egyet í — biztatta a jövevényt 

a .rírónő. — Ne kéresse magát, akárcsak otthon
lenne.

— Milyen magas és mégis milyen szép! — 
suttogta a mézesbábos maga elé Kedvemre való 
szerető lenne.

A bor megoldotta a nyelvét Beszédes lett. 
Elmondotta élettörténetéi. vándorúját, hogy 
.zoborszentmihályra tartott, hogy ott munkába 

álljon. A szép asszony érdeklődve hallgatta.
— Ne menjen e l ! — suttogta szemlesütve. 

Hisz olyan szép szeme van magának, milyet
tn még soha az életben nem láttam. Maradjon, 
.ló dolga lesz nálunk.

A szél búsan sikoltozott a kastély udvarán, 
megtépázva a csupasz jegenyefákat. A hábsütő 
•sszerázkódott hirtelen.

— Kik ezek itt heten a karókon ? — kérdezte
í^vacogva.

A bárónő mosolygott
Ne töródjön velük kedves. Hét rabló, 

akiket karókba huzattam, mert a kastély környékéi
dúlták. No igyunk !•

Kocintottak. A bor a vándorlegény fejébe 
szállóit. Magához ölelte a kísérteties kastély barna- 
najú úrnőjét és csókolta vadul szenvedélyesen.

sak úgy zizegett bele a könnyű selyem s az il
latos csipke A bárónő alig ellenzetté. Csak sokára 
bontakozott ki a bábsütő ölelő karjai közül. Hir
telen mozdulattal megigazította a hajékét

— Ne bántson. Mára elég édes. Majd reggel. 
Meglátogatom.

Csókolództak újra mámorosán, az országút 
vándora s a selyemruhás úrnő, mintha már régen, 
évek óta vártak volna erre a találkozóra, virággal 
felterített asztalnál, huszonegy gyertya kábító 
fényénél.

A bábsütő kábullan vetette le magát a 
nehéz selyemfüggönyökkel borított nyoszolyára. Azt 
hitte, hogy csak álmodja az egészet.

#
De úgy zúgott a szél s annyira zokogtak a 

láthatatlan harangok! A bábsütő nem tudott 
aludni. Felriadt. Az ablakon beszivárgott a szűr 
küiel ónszinű világossága

Már hajnalodik — mormogta a bábsütő 
s öltözködni kezdett.

A feje zúgott, szédült. Támolyogva botorkált 
ki a refe к tóriumba. S akkor megállóit. A fején 
majdnem ég felé meredt a sörte a rémülettől.

A kastély könyöklőjén állott a kastély úrnője, 
báró Kardoss Ilona. Könnyű, hófehér selyemköntös 
borúit kívánatos, sovány alakjára. Beszélt vala
kivel. A bábsütő megállót! hallgatózni, hogy kihez 
szól. Hát uramfia ! Az egyik latorral beszélt, akit 
az előző estén húzhatlak csak karóba, mert még 
volt benne élet s visszafeleselt a bárónővel.

— Szép szőke volt a hajad, Istenes Csák у 
Jóska — mondotta a bárónő kacagva — de nem 
győztem fésülni. Karcsú volt a derekad, de nem 
győztem ölelni. Hat napon át szerettelek, öleltelek 
féltve, a hetediken adtalak hóhér kezére !

— Légy átkozott! Elkárhozott ! — nyöszö
rögte a lator, akinek arca elkékült egészen a kí
sérteties hajnali fényben.

— Oly kék volt a szemed, hogy nem győztem 
magamat benne nézni. Oly édes volt a csókos 
szájad, hogy nem hagytam inagam inegigézni! Kék 
szemed most a varjak étke, piros ajkad a hollók 
ebéde !

A karóba húzott lator éktelen káromkodásba 
tört ki.

Gonosz boszorkány vagy ! Mért tettél 
I csúffá te nétnber ! ?

A bárónő kacagott. (Oly kísérteties és kietlen 
volt ez a nevetés, hogy a velő szinte megfagyott 
a bábsütő csontjaiban.)

— Mert szeretek, mert csókra szomjazom ! 
Ifjú testem ölelésre vágyik, piros ajkamat örök 
csókszomj gyötri, de annak meg kell halni, aki 
megizlelle.

— Mért ölöd meg azokat, akik szereltek 
téged? — nyöszörögte kísérteties sírással a lator.

— Hogy ne vigyék szét a világba rossz 
hírem, hogy ne mondja senki, hogy vaszkai Kardoss 
Ilona czéda ! Hat napig lehet csak valaki a vőle
gényem, a hetediken a varjakat látja ebéden.

— Átkozott! — nyöszörögte a lator.
A bábsütő keresztet vetett magára.
— Ez boszorkány ! — suttogta halottfehérre 

vált ajakkal. — Ördögök szállottak hófehér testébe. 
Jó lesz, ha megmentem magam hálójából.

Lélekszakadva rohant végig az ebédlőn. 
Keresztűlvetetle magát a lépcsőkön. Senki sem ál
lotta az útját. Hátra sem akart nézni, nehogy raeg- 
igézze a karóba húzott latrok kísérteties arca.

Azután futni kezdett a ködbe vesző ország
úton, sikoltó szélben, meg sem állva Czoborszent- 
mihályig.



hallgató hallgatta. Imádságos könyvet az 
egyesület fennállása óta 3437-et osztott ki. 
A naptárt 28 ezer példányban terjesztették 
a nép közt.

Különösen az utóbbi bizonyult nagyon 
hatásoe eszköznek, mellyel az egyesület a 
szlavóniai magyarság gondolkodását irányítja. 
Nem egy hazafias akciónak az a baja, hogy 
az a néprész, melynek érdekében azt kifejtik, 
fontosságát és hasznát nem látja be, érte 
nem lelkesedik, hozzá nem ragaszkodik De 
a Julián-egyesülel a naptárakkal elérte azt, 
hogy alig van Szlavóniában magyar, aki 
az egyesület hazafias akciójáról tájékoztatva 
nem lenne s hogy ez az idegenben élő 
népelem a Julián-intézményekhez súlyos 
megpróbáltatások közt is megható hűséggel 
ragaszkodik. A naptárakban a gazdasági 
tartalom mellett sok a jogi tanács is. Külö
nösen a közigazgatási eljárásban igénybe 
vehető jogorvoslatról oktatja ki a népet, 
mert gyakran tapasztalta az Egyesület, hogy 
az ottani magyarság, az ottani hatóságok 
vérlázító inzultusaival szemben, ahelyett* 
hogy telebhezne az alsó hatóság határozata 
ellen, a hatóság ellen fordűl, amivel baját 
csak tetézi.

A naptárakkal rávezeti a népet az 
Egyesület a népkönyvtárak használatára" is. 
Van az egyesületnek 13 nagyobb népkönyv
tára. 36 vándorkönyvlára. 126 gazdasági 
népkönyvtára és 21 ifjúsági könyvtára — 
amiből Boszniára 8 könyvtár esik.

Az Egyesület nemcsak ezzel érte be. 
Nemcsak arra törekedett, hogy a gazdasági 
ismereteket terjessze, hanem közvetlen in
tézkedésekkel is segítségére sietett a szlavóniai 
magyarságnak

Földművelési segítő akcióját az Eszék 
alatt (ekvő Öt magyar falúban kezdte meg 
az Egyesület. Célja annak előmozdítása volt, 
hogy a magyarság az eszéki piac közelségét 
és a kedvező vasúti összeköttetéseket ki
használva, szerezhessen és holdat hold után 
vásárolva, a koraitok kitartó munkáiéval 
építse tovább a maga nyelvszigetét. A lakos
ságnak ez okból (ajb iromfit s tenyészállatokat 
osztott k i ; egy helyen mintagazdaságot is 
létesített az Egyesület, bolgárkertészetet ren
dezett be s lehetővé tette, hogy egy felda
rabolt nagyobb birtokot a magyarság hama
rosan megvehetett. Inasokat is közvetít, hogy 
a jobbára földműves települők körében idő
vel az ipart is meghonosítsa, továbbá alapítvá
nyokról gondoskodik az anyaország külön
böző iskoláiban, ahol a telepesek tehetsége
sebb gyermekeit kiképezteti

Ilyenről gondoskodik Pécsett az ottani 
gimnáziumban, de leginkább nálunk Csák
tornyán, ahol az itteni áll. tanítóképző-in
tézetben az Egyesület jóvoltából 12 szlavóniai 
növendék kiképeztetése történik évek óta. 
akikből már egy egész tanítói gárda működik 
Szlavóniában és Horvátországban, meg Bosz
niában a magyar szó és nemzeti eszme 
szolgálatában

Bámulatos a Julián-egyesúlet állhatatos 
kitartása a történelemtől eléje tűzött nagy 
célok mellett, akaratának szívóssága, erő
feszítésének folytonossága, törekvéseinek ál
landósága Nem szónokol, nem kesereg 
Hanem munkálkodik zajtalanúl. de tűrhe
tetlenül a Haza szolgálatában. Kinyú|tja 
áldó kezét Szlavónia legelrejtettebb zugaiba 
is felkeresi, támogatja védelemben részesíti 
a szlavóniai magyarságot s biztató reményt 
és önbizalmat csepegtet a hazai földtől el- 
szakadtakba, mely bizonyára leiköket meg
erősíti s a további küzdelmekhez erős alapot 
nyújt

A Julián-egyesület érdeme, hogy az 
ottani magyarság el nem horvátosodik s az 
is, hogy nem kell féltenünk Szent László 
örökségét, Szlavóniát s Fiúmét az Adriánál 
és hogy az erős Magyarországnak barátai 
bőven lesznek Boszniában is. Ezért az 
Egyesület a magyar társadalomnak nemcsak 
rokonszenvét. de támogatását is a legnagyobb 
mértékben megérdemli!

Kérelem a „Muraközi Tanítókor" tagjaihoz.
Kedves Kartársak !
A »Muraközi Tanítókor« választmánya 

f. év május hó 24-én tartott ülésében vég
legesen döntött az ősszel megtartandó köz
gyűlés helyére nézve. Ugyanis az őszi köz
gyűlés helyéül Csáktornya tűzetett ki, az idő 
október hó eleje.

Foglalkozott a választmány a tanitókör- 
nek két krónikus betegségével is. Az egyik 
— amely mindnyájunk előtt ismeretes — 
az. hogy az igen tisztelt kartársak nem 
szeretik fizetni a tagdíjakat. Bizony fizetni 
nem valami kellemes dolog, de 1026 К 
hátralék mégis horribilis. Ez azon furunkulus, 
amely már igazán megérett az operáló késre 
s elhatározott szándékom most mar kímélet 
nélkül törvényes úton beha|tani a tagdíj- 
hátralékokat.

Tessék elhinni Kedves Kartársak, hogy 
valamint a háborúhoz három dolog szük
séges, az egyesületi életnek is egyik eszköze 
a pénz.

Én tiszteletteljesen, kérve kérem a ta
nítókor azon igen tisztelt tagiad, kik tagdíj- 
hátralékban vannak, kegyeskedjenek lagdí|- 
kötelezettségeiknek mielőbb eleget tenni. Ne 
nehezítsék meg Kedves Kartársak úgy a 
választmány, mini pedig az én működésemet, 
hiszen erre egyikünk sem szolgáltatott okot. 
Bizva bízom az Önök rendszeretetében, 
pontosságában s hiszem, hogy az én-kérésem, 
könyörgésem nem fog sziklára, hanem ter
mékeny földbe hullani.

Végűi szükségesnek tartom az igen 
tisztelt Kartársakat értesíteni, hogy körünk 
pénztárosa a »Muraközi Tanítókor«-ben 
viselt pénztárosi tisztségéről lemondott s le
mondása a választmány részéről tudomásúl 
vételeit. Az Őszi közgyűlésig a pénztár 
kezelésével csekélységem bízatott meg: miért 
is tiszteletteljesen kérem a tagdíjhátralékos 
tagokat, hogy tagsági díjaikat nevemre szíves
kedjenek beküldeni

Körünk másik krónikus betegségéről, 
mely fájdalom, az egykor »virágos kert«-nek 
nevezett Muraközben lelléj)etl, ezúttal hall
gatok Sem az idő, sem a tér nem alkalmas 
arra. hogy erről most bővebben beszámoljak.

Ismételten kérem az igen tisztelt Kar- 
társakat. kegyeskedjenek kérelmemet meg 
szívlelni s a hátralékos tagdíjak beküldésével 
körelnöki működésemet megkönnyíteni

Csáktornya. 1913. május hő 31-én
Kartársi üdvözlettel: 

B rauner  Lajos
a >Murak<>7.i Tanítókor« elnöke.

К c L Ö X F É L É  K.
Nyilvános köszönet. Egy magát meg

nevezni nem akaró adakozó a Csáktornyán 
létesítendő kórház alapja javára 50 K-t 
ajándékozol! Az ismeretlen adakozónak e 
helyen is köszönetét tolmácsolja az elöl
járóság

— Házasság. Hak-ch Ferenc Csáktor
nya; k;r járásbírósági jegyző május 26-án

örök hűséget esküdött Morandini Annusnak 
Csáktornyán. Az egyházi esketés délután 5 
órakor volt, ezt megelőzőleg az anyakönyv- 
vezelői hivatalban kötött házasságot a fiatal 
pár. Mint tanuk Morandini Bálint és Haksch 
Károly szerepeltek az esküvőn

— Postai áthelyezések. A pécsi posta- 
ée távirda-igazgatóság Bárány Lajos Csák
tornyái posta-és távirda kezelőt Dombóvárra 
Wagmger Gyula l oszt. ellenőrt Barcsról 
Csáktornyára helyezte át hasonló minő
ségben.

— Schwarz főrabbi temetése. Schwarz 
Jakab Csáktornyái főrabbit, aki m. hó 22-én 
este elhunyt, múlt vasárnap délután temették 
el nagy gyászpompával, a Csáktornyái tár
sadalom osztatlan részvételével. A temetésen 
képviseltette magát a nagykanizsai IX izr. 
községkerület és izr. hitközség négy, a győri 
izr. hitközség háromtagú küldöttséggel továbbá 
számosán jelentek meg a temetésen Varasd- 
ról. Alsólendváról s csatlakoztak az óriási 
közönséghez, mely Csáktornyáról a városi 
és állami hivatalok és inlézelek képvisele
teivel egyetemben valláskülömbség nélkül a 
gyászszertartáson résztvett. A temetés az 
izr imaházban lelállítolt ravatal kórul vette 
kezdetét azokkal a gyászbeszédekkel, me
lyekkel Neumann Ede dr. nagykanizsai s 
Ernst Ignác dr varasdi íorabbik az elhunyt 
karlárs érdemeit méltatva, tőle elbúcsúztak 
Kint a temetőben Wiener Márk dr kőszegi fő
rabbi, az elhunyt veje. parenlálta el az el
hunytat a család részéről, Wollák Béla dr 
Csáktornyái ügyvéd, a volt tanítványok nevé
ben búcsúzott el az elhunyttól, majd Kudolfer 
Antal dr aisólendvai főrabbi mondott a 
koporsó fölölt megható imát Mielőtt a koporsót 
átadták volna az anyajoldnek, szivettépö 
jelenet következett. Az elhunyt fia, dr. 
Schwarz Mór győri főrabbi, igazi szeietetlől 
és mélységes fájdalomtól álhatóit szavakban 
tolmácsolta a család (á|dalmát a családfő 
elhunyta alkalmából Szem nem maradt 
szárazon az igazi bánat megnyilatkozásán s 
hangos zokogás vegyült a rögök kopogásába, 
mely kísérője volt a szomorú aktusnak, 
amikor a családlátói és hitközségtől meg- 
siralott főrabbi az anyaföldnek átadatott.

— Úrnapi körmenet. Az úrnapi rossz 
időjárás miatt vasárnap tartotta meg a róni 
kath. egyház a szokásos körmenetet A kör- 
menetet megelőzőleg 8 órakor istentisztelet 
volt. melynek végén az oltári szentséget a 
főoltáron elhelyezték az előirt imák elmon
dása kíséretébe!). A körmeneten a helybeli 
iparosok testületéi s az iskolák tanulóifjú
sága zászlók alatt vett részt a baldachin 
előtt. A baldachin után a hivatalok képvi
selői, majd óriási néptömeg sorakozott Az 
útközben, a Zrínyi-várnál, az ovoda előtt, a 
városházánál s a teplom előtt felállított négy 
oltárnál a tanítóképző énekkara magyar 
énekeket énekelt A körmenet lél 10 órakor 
kezdődött s 11 órakor végződött.

— A szegények istápolása. Schwarz 
Jakab helybeli izr főrabbi elhunyta alkalmá
ból a Schwarz-család öO К-t adományozott 
a katholikus szegények közt leendő kiosztás 
céljából Ennek megtörténte után a kegyes 
jótevőknek hálás köszönetét mond a város 
elöljárósága

— Szabályrendelet. Zalavármegyének a 
fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 
iparosok gyakorlása tárgyában 1912. évben 
hozott szabályrendeletét a kereskedelmi mi
niszter jóváhagyta.

Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk 
a társadalom egy igen szimpatikus fiatal tag
jának korai eihunylával. Xovák József, gróf



Festetitch Jenő uradalmának ellenőre hosszas 
betegség után múlt hó 31-én reggel Keszt
helyen 27 éves korában meghalt. Ma d. u 
temetik, melyen a helybeli uradalmi tisztikar 
2 tagjával képviselteti magát Nyugodjék 
békében.

— Még egy mozi Csáktornyán. Mint ér
tesülünk Deutsch Jenő, az »Arany bárány« 
szálló tulajdonosa a kerlhelyíségében egy 
mozgószinházat állít fel és azt a jövő hét 
folyamán működésbe hozza. Mindeneseire öt
letes eszme, hogy a kertben üdülő közönség 
szellemi szórakoztatásáról is gondoskodás 
történik.

— Képkiállitás. Horváth Jenő festő
művész több szép olajfestményét állította ki 
a Zrinyi-kávéházban. Annak megtekintésére 
és esetleges jutányos megvételére ez úton is 
felkéri a közönséget.

— Zeneestély. Balogh Károly zenekara 
minden héttőn és csütörtökön Hencsey Gábor 
kerthelyiségében hangversenyez.

— Tanítói pályázatok. A m. kir. vallás
én közoktatásügyi miniszter a Muraközön a 
következő állami iskolai tanítói és tanítónői 
állásokra hirdet pályázatot Drávavásárhely
I ig.-tanítói. Urávaegyház 1 tanítói. Dráva- 
szentiván 1 tanítói és 1 tanítónői, Dráva- 
szilas 1 tanítói, Felsőpusztata 1 tanítói és 1 
tanítónői, Felsőpálfalva 2 tanítói és 1 tanító
női, Muraszentkereszt 1 tanítói. Muravid 1 
tanítónői, Nyirvölgy 1 tanítónői, Stridóvár 2 
tanítói és 1 tanítónői, Zrinyitalva 1 tanító
női állásra. Az állásokért csak róni kath. 
hallású tanítók és tanítónők folyamodhatnak 
A kérvények az állásokra a kir. lanfelü- 
gyelőségnél nyújtandók be. A pályázat határ
ideje junius tizenötödike

— OijIÖvészet. Az éles töltényekkel 
való céllövészet a Csáktornyái áll tanító- 
Képző-intézetben a tél folyamán szervezett 
lövészeti tanfolyamon a múlt héten befejez-i 
telvén. I. hó 30-án délután tartották meg j 
a szokásos di|lövészetet. A legjobb lövők 
akkor versenyeztek egymással, hogy a kiváló 
lövészetért a kitűzött díjak kiket illetnek meg I 
A m kir. honvédelmi miniszter és a nagy- 
kanizsai m. kir. honvéd-tisztikar 3 ezüst és]
II bronz-érem díjat adományozott. melyeket) 
ft lövészet befejezése után a tanfolyam 
láradhatatlan vezetője. Treiber Kálmán honvéd 
százados, a győzteseknek lelkes és buzdító 
szavak kíséretében kiosztott Az első ezüst- 
djjat Pozsár József IV. éves növendék nyerte; 
a többi díjat sorrend szerint a következő 
növendékek érdemelték ki Vargha László 
!V é. n., tíéry Géza Ifi é n. ezüst: Német 
István és Kanczer János IV. Knausz Flórián, 
Kosa Gyula, Gombás Géza. Kóra Sándor Hl., j 
László Béla IV. és Szőczey József 111 éves; 
növendékek bronzérmet.

— Egy monumentális szép épülettel,; 
oenne modern nagyvárosi kávéházzal lesz az 
ősszel Csáktornya gazdagabb. Wollák Rezső ( 
ügyvéd építteti egy budapesti építészmérnök j 
tervei szerint a volt Otthon kávéház helyén 
levő telkén, a Kossuth Lajos-utcában. Az 
építés már serényen folyik és az ősszel meg
nyílik a pazar berendezésű óriási méretű ká
véház, mely nivó|ánál fogva bizonyára ked
venc találkozóhelye lesz közönségünknek

— Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai ref. lelkész f. hó 8-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor Csáktornyán, 
az állami polgári iskola emeleti nagytermé
ben. az úri szent vacsora kiosztásával és 
konfirmációval egybekötött istentiszteletet 
tart. amelyre a református egyháztagok és 
a szives érdeklődők ez úton is tisztelettel 
rneghivalnak.

— Kérelem. Az elöljáróság kéri a ház- 
tulajdonosokat, a házaik előtt levő járdát a 
szükséghez képest naponta többször meg
öntözni szíveskedjenek.

— Állandó mŐZi. A mózi múlt heti 
programmja ismét fényes bizonyítékot szol
gáltatott a komoly -törekvésről, mely ezt az 
intézményt oly népszerűvé teszi Csáktornyán 
Vasárnap kél dráma került színre a mózi- 
ban : Magdolna áldozata és a Vámőrök és 
csempészek harca. A komoly elem mellett a 
jókedvnek is hódolt a mózi. Ezt szolgálta 
Palit összetévesztik Kreténnel és Max és a 
szoboravatás az ő derűs jeleneteivel. Gyö
nyörű volt a képsorozat, mely a csodás 
luxenburgi kert szemetkápráztató részleteü 
mutatta be. Szerdán is volt előadás, amikor 
Az aranyhatalom került színre érdekfeszítő 
képekkel. Vasárnap két. szerdán egy elő
adás volt.

— A tátra adriai autótura. Már egy
teljes éve folytak az előkészületek Buda
pesten az idei nagy automobilversenyre, 
mely május 25-től máig tartott 2100 Km. 
hosszú útvonalon, napi 200—400 kilométeres 
étapokkal. A versenykocsik Budapestről 
Budapestre a legszebb magyar vidékek — 
Balaton, Fiume. Tátra — érintésével tették 
meg útjukat s annak következtében, hogy 
a versenyen nagyszámban külföldiek is vettek 
részt, a nyolcnapos túra minden bizonnyal 
jótékony hatással lesz idegenforgalmunkra. 
A versenyben 34 kocsi vett részi. Az első 
útszakasz Budapesttől Pécsig vasárnap zajlott 
le. ezen a napon Nagykanizsái érintették, 
ahol egy óráig megpihentek Pécsről Szlavónián ! 
át haladlak Fiume felé, ahol egy napi1 
pihenőt tartottak. Csáktornyára az első gép
kocsi pénteken reggel fi óra 25 pkor érke
zett, a második utána fi 30 s így tovább 
érkezett eleinte 5, majd 2—3 percnyi idő
közökben a többi, összesen 38 kocsi. Az 
utolsó autó 8 óra 20 pkor robogott a gon
dosan megöntözött s szépen fellobogözott 
Kossuth Lajos-utcán és Zrínyi-téren át Szent- 
Ilona felé.

— Tarka színpad. Bergmann és Steinberg 
jónevü orfeuma ma este az Arany bárány 
szálló kerlhelyíségében előadási tart

— Halálozás. L*iky László nyug. áll. 
gazdasági intéző élte ö4 ik, házasságának 
3fi-ik évében múlt hó 25 én Tatán elhunyt 
Laky József déli vasúti állomásfőnök az el 
hunytban édesatyját siratja. Mull hó 28 án 
temették el. Béke poraira

— Kolera elleni védekezés. A belügy
minisztérium új rendeletben figyelmezteti 
Zala\ármegyét, hogy komolyan készüljön, 
hozza rendbe a köztisztasági viszonyokat, 
mert pár héten belül megkezdi útját a mi
niszteri kolerabizlos, aki megvizsgálja, meg
tartottadé a törvényhatóság az utasításokat, 
mert nagy veszedelem előtt áll az ország 
A belügyminiszter most felújítja az 1911 
évi április 27 én kelt kolerarendelel összes 
intézkedéseivel együtt, mely nagyon szigorú 
ellenőrzést tesz feladatává a hatóságoknak. 
Eszerint az elsőfokú egészségügyi hatóság
nak kötelessége, hogy sűrűn vizsgálatot1 
tartson, helyszíni szemléket az utcákon, köz
tereken, üdülő és fürdőhelyeken. Vigyázzon 
a csatornára, nyiltárokra, folyókákra, az 
összes középületekre, vendéglőkre, kávéhá
zakra. minden olyan helyre, ahol sok ember 
fordul meg Meg kell vizsgálniok az ipar
telepeket, iskolákat, köz- és magánépületeket, 
tömeglakásokat szobák szerint. Ellenőrizni 
az élelmiszerek tisztaságát, ivóvíz jóságát, 
mészárszékek, üzletek, vágóhíd, csont-, rongy

raktárak, szeméttelepek kezelését és mindenütt 
mésztejjel kell fertőtleníteni. A belügyminiszter 
haladéktalan intézkedést vár a hatóságoktól.

— Konkurzus. A Szent Ferenczrend 
erdélyi Tartományfőnöksége felhívja a Szt. 
Fereficzrendbe lépni óhajtó azon ifjakat, 
akik komoly hivatási éreznek a szerzetes 
életre, hogy kérelmüket julius 15 ig küldjék 
be a Rendtartomány főnökséghez Vajdahu- 
nyadra (Erdély). Felvétetnek azon ifjak, akik 
a gimnázium IV. osztályát jeles vagy legalább 
jó eredménnyel végezték, de továbbképzésre 
felvesznek olyan tanulókat is, akik a gim
názium II. vagy III. osztályát jeles vagy 
legalább jó eredménnyel elvégezték és hit
tanáruk ajánló levelét felmutathatják.

— Tanítói új illetmények. A legújabb 
tanítófizetés rendezési törvények alapján 
Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi tanító az 
állami, községi, felekezeti stb. tanítókat egya
ránt közelről érintő tanítói fizetések meg
állapításáról, azok kérvényezési módozatairól, 
a nem állami tanítói fizetésekhez megszöve
gezett kérvénymintákkal és mellékleti űrla
pokkal ellátott gyakorlati útmutatást állított 
össze és adott ki Tanítói illetmények cím 
alatt. Szerzőnek már az előző időkben ki
adott és az egész országban általánosan 
használt hasonlárgyú munkája nagy szolgá
latot tett az 1907. évi államsegély kérvények 
helyes összeállításánál és ez alapon a tanítói 
fizetés kiegészítő államsegélyek gyors meg
nyerésénél s így ezen munkája is biztosítja, 
hogy az össztanitóságol, jelleg külömbség 
nélkül érdeklő ú| kiadványa az előbbihez 
hasonló gyakorlati értékmulaló. Megrendel
hető 2 K, illetve a mellékleti űrlapokkal 
együtt 3 K-ért.

— A régi 100 koronás bankjegyek be
vonása. A most forgalomban lévő, 1910. évi 
íanuár hó 2-áról keltezett 100 К-s bank
jegyek f. jun. 2 ától kezdődőleg behívatnak 
és bevonatnak. Eziránt a magyar szent 
korona országainak kormánya és a bíró
dul ni tanácsban képviselt királyságok és 
országok kormánya az Osztrák-Magyar bank 
főtanácsával egyetérlőleg a következőket ál
lapította meg: A most forgalomban lévő, 
1910. évi január hó 2-áról keltezett 100 
koronára szóló bankjegyek az Osztrák- 
Magyar bank fő- és fiókintézeteinél 1915 
évi május 31-éig szolgáltatandók be (izetéskép 
vagy átváltás végeit, úgy hogy e bankjegyek 
bevonásának végső határideje 1915. évi máj. 
3t-ike Ettől az időponttól kezdve e behivoll 
bankiegyek az Osztrák-Magyar bank fő- és 
fiók intézetei már csak átváltás végett fogad
ták el 1921 évi május hó 31-ike után az 
Osztrák-Magyar bank többé nem köteles 
(alapszabályok 89 cikke), az 1910. évi jan. 
hó 2-áról keltezett 100 К-s bankjegyeket be
váltani vagy átcserélni.

Köszönetnyilvánítás.
A férjem, illetve atyánk halálával 

reánk szakadt gyászt és fájdalmat a 
részvétnek és együttérzésnek minden 
oldalról megnyilvánuló jelei enyhítették 
és lelték elviselhetőbbé.

Mindazok, akik e nehéz napokban 
résztvevő szívvel közeledtek felénk, 
vagy a kegyelet bármely tanúsításával 
tisztelték meg drága halottunk emlékét, 
fogadják ez úton is benső hálánk és 
köszönelünk kifejezését.

Csáktornya, 1913. május 30 
Néh. Schwarz Jakab özvegye ée gyermekei.



Csáktornya, 1913. juniuä 1-ga. Broj 22.XXX. god. teéaj.
Sve poáiljke, kaj se tiöezadr- 
áaja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktól nya

Izdateljatvo :
knjiíara S trau sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znanstveni i povuöljivi list za púk

Iz la z i s v a k i  t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  s v a k u  n e d e lju .

Na celo le to .............8 kor
Na pol leta ............... 4 kor
Na őetvert leta . . .  2 kor

Obznane se poleg pogodbe i fal 

racunaju.

Odaovorm uredmk Suradnik: IsdarelJ i vlaatnik
z r í n y i  k A r o l y .

Od svilogojstva.
Svilogojstvo je takvo gospodarstvo, к 

Сети nije treba nikakvoga stroáka Slém se 
takvi stareái ljudi i deca moreju baviti, кор 
su za drugi posel itak ni к tomu pák ravno 
v takvim vremenu moremu do penez dojti, 
da nam je najvekáa sila zanje. malo pred 
íetvom.

Maline denes veC po célim orsagu po 
vaju, néga veC takvoga sela, gde se maline 
nebi naále. Gde su bolje redneáe obóine, 
tam svekáinoma na vulicah na obedva kraje 
su maline na sadjene. Svaki boldi gospodar 
ima pred hi2om ili vu dvoru nekoju malino 
posadjeno, jerbo ji viáe vrsti moói hasna zeti.

Po leti na seli s vekáinoma konje i 
krave na dvoru pod malino zaveSeju Takod- 
jer kad je po leli najvekáe delo i na decu 
nije moCi tjk veliko brigo imáit, sama se 
domaj hraniju célé Ijedne, ako imaju nekoju 
malino na dvoru. Gazdarica race si z mali- 
nami gór odhr.tni. jerbo gde su maline, tam 
nije potrébno drugoga stroáka racam davati 
Od malin race hiiro rasteju, lépő perje do- 
biju po malinaj i od toga su tuste

Nekoji i zato zasadiju za mlada maline, 
da potlam dobro i trdo drévo imaju za nuc 
taki pri rukah Malinino drévo puno lepáe 
se da sdelati i vnogo je viáe vrédno i stal- 
neáo. как je gacija

Svun tóga lépő grajo ie moCi s maiin 
napraviti, vrte, obóinske vrte s vekáinoma s 
malinami z&gradiju i to je najlepáa graja 
áto zna, как se treba s njom baratovati. 
1894. leta XII zakón pák jednako zahtéva 
od obCinah, da pute i prazna mésta s ma
iinami moraju zasaditi

Как se stoga vidi, malino vide vrsti je 
moCi ponucati, najboije pák za svilce. koji 
drugo itak ni jéju, как od maline üstje. 
Zapoved je notarjuáam, popom i navuóitel- 
jom. da ljudstvo podvuCavaju. как se treba 
svilci baratovati.

Na znanje treba puko dati, da svilo
gojstvo nikakov strodek neima, jerbo dkednja, 
komoru, nahi2je svaki selski gazda ima. 
Nije drugo potrébno. neg z nekakvi stari 
deskih átala2e napraviti ili pák dibja vrbjega 
splesti, ako smu to sloíili, moremu se od- 
mah poCeli svilogojstva i onda. ako makar 
neimamu domaj maline. * Jerbo 1883. leta 
pod 80972 brojom od snutradnjih poslov 
minister odtro je zapovedal, da nikoga nije 
smeti bantutati, koj ria obCinskih malinah 
za svilce üstje bere. Daklem kre putov na- 
sadjene maline nidCi neima juda zabmniti, 
da nebi tam üstje brali za svilce. Takodjer 
1887 lela 15874. brojom je zapoved. da 
takvoga, koj bi morebiti zabraniti dtel i nebi 
dopustil üstje brali na obóinskah malinali, 
njega odmah prijaviti treba к politiónomu 
sudcu, koj ga na ov naCin 9trogo тога átro* 
fati. Zito svaki naj na to pazi. da se vu 
ovim poslu dlrota ni zahodi.

P A T A K I  V I K T O R .

Ako se tak spravimo, da veC imamu 
slalke ili stala2e, seme laki dobimo iz Seg- 
sarda, ako ta jednoga lista podlemu. Samu 
nato je treba paziti, da vu onim stanju gde 
oCemu svilce der2ati, da jaki cug ni vleóe. 
Ako neCemu seme, moremu od pazitelja 
svilogojstva dva, tri danov stare gusenice 
dobiti. Ako pák bi morebiti átéli maline sa- 
dili i to moremu dobiti, ako se stom 2eljom 
vu Segsardu ili pri pazitelju najavimo.

Nijvekáa briga )e üstje brali. jerbo üstje 
uvék mora friSko biti i ktomu suho, jerbo 
od mokroga listja kolero dobiju gusemce i 
po duraju. Na gusenice jako treba paziti i 
nje dobro hraniti ako hasna oCemu imati 
odnjih Navék jednako vu toplim moraju 
biti, da se ni prehladiju Ako spazimu be- 
te2ne svilce, odmah je moramu vun hititi, 
da i druge, kője su joá zdrave ni sbete2aju.

Vezda je ravno to vréme za üraniti, 
ako áto oCe stém brigo imati i nekaj pred 
2etvom zaslu2iti, more se pn pazitelju na 
javiti i on mu odmah prebavi svilce zabadav.

Ptióice.
Vnogo ste óitali. как su europanski 

vladari strahovitnami ladjami se zagrozili 
Crnogori. ako ni posluhne zapoved, tak se 
i vu jednim menjáim poslu pripetiio Pred 
nekojom leto jaki i zrno2en anglianec svo- 
jemi taborskami ladjami zagrozil se Taljans- 
komu orsagu. ako za tri dni ni podpiáe 
mediunarodskoga zapisnika. koj male ptice 
brani. Diklem zmo2en anglianec svrho mali 
ptiCicah gotov ie bil boj voditi proli Tal- 
janski zemlji. VeC poleg toga si moremu 
misüti. как je va2no i dobro male ptióice 
braniti.

Nije to tak mali posel. как se vidi. 
Pismoznanci s raóunali su. da popevajuCe 
ptióice na leto dán sto milljun korun hasna 
napraviju slém, da ákodljive киксе i órve 
fondaju. Vu svakim orsagu su veő spoznali, 
zakaj je vrédno male popevajuóe ptióice 
braniti. Samu ravno mi bi morali najhujái 
i najzloóesteái biti? Veliki i moóen Nemáki 
orsag je najpredi i najboije zahtéval, da se 
jeden takov medjunarodni zakón napravi, 
koj po célim svéto bude branil male ptióice. I 
Taljanski orsag se je proti tomu najboije 
gori stavil. I svrho toga anglianci su mu 
strahovitne ladje poslali na njegvo morje. | 
Taljanski kormán se je stém branil. da ju2nil 
taljani sbunili эе budu, ako nebudu viáe 
smeli drotnate mre2e nastavlati. skojemi su 
ptióice lovili. Vu Siciliji na milljune su svaké 
leto mali ptiCicah sfondaü, jerbo to je tam 
narodna hrana. Ptióice su posuáili vu dimo 
i stém su 2iveli célo leto.

Poleg toga vu Wurtenberg su veó na- 
protuletje ni doále ptióice, jerbo taljani su 
je sfondaü Posljedica je to bila. da vu 
Wurtenbergu sad nije rodil. Pokehdob pák 
vu Wurtenbergu imaju najlepöe sadovnjake.

S T R A U S Z  S Á N D O R

naglas su zahtévali, da se takov medjuna- 
rodski zakón napravi, koj püóice branil 
bude. Skim bolje na sever je átéri orsag 
stém bolje je podpiral vu ovim poslu Wür- 
tenberga. anglianci pák su prém veó óistam 
pripravni bili s orufcjem iti na Taljansko.

Samo tumasti i zloóesloga srdca ljudi 
tondaju male ptióice. Nije moói s raóunati, 
kakov hasén nosiju nam naprimer male 
senice, sternatke, lastavice. S najvekáom paz- 
Ijivostjom nemoremu gnjézde od gusenic 
pobrati. püóice pák sve posud pobereju gu
senice I tam, gde je mi niti ni vidimo, niti 
pák donjih nemoremu

Mala kraljióica jedno leto prék tri nnll- 
jun kukcov i gusen c pobere vu svakojaó- 
kim polo2aju. Ako jedenput to vréme dojde, 
da viáe nebudemu naáe vesele ptióice Culi 
popévati, tomu najvikái zrok budu taljani, 
jerbo skorom niti za veruvati nije, как stra- 
hovitno fondaju öve male naáe pajdaáe i 
te2ake. Spisano je na ápol óloveóanski, da 
jeden, jeden ptióar jedno vuro prék petjezer 
lastavicih je vlovil i krvoloóno sfondal. Samu 
vu Bresciji letoánjo leto pol milljun ptióic 
je doálo na pijac S Udine áeststo jezer pli- 
óekov su poslali po poáti Vu Afriki prék 
mórja leleóe prepelice na milljune dojdeju 
vu mrezu Pák tomu ni tam rodjeni divji 
beduini je loviju, neg tam nastajeni euro- 
panci. Spot, sramota, takvomu puko. Vu 
Sveicu neima gospodar jednoga sadovnoga 
dréva. da nebi na drévi ákatuljka bila slo- 
2ena za té kraj, da se male ptióice s vek- 
áinoma senice tam nastaniju.

I mi se moramu trsiti, da branimo 
naáe ljubezne pomoCnike Prinas najviáeput 
od zloóestih roditeljov zloóesla deca fondaju 
pliCe. lloditelji bi se mogli smisliti na onoga 
obeáenoga krvoloka. koj je pred sudom sgo- 
voril. da sbog toga je doáel na galge. da 
je kakti deóec veliko veselje imái ptióice 
fondati i nje muóiti. Nije lepáe, как za mlada 
raztolnaCiti deci, как veliki kvar je male 
ptiCice bantuvati. Vu odsvunaánjih orsagov 
sveposud videti je napiaké : »Nebantujte pti
Cice!« Takodjer opomena su, da kakvo kaá- 
tigo si zaslu2i on, koj proti zakonu bantuje 
ptiCice. Nije vréden takov ólovek, da bi vu 
naáim druátvi mogel biti, jerbo komu se 
mala, hasoovita ptióica ni mili, on nije poá- 
ten ólovefe. Nepoáten Clovek pák med nemi 
neima kaj iskali

Daklem joá jedenput : Nen.ojte male 
hasnovite ptióice bantuvati, neg premilujte 
je i branite j e !

Balkanski boj.
SMdaCke novine piáeju, da kralj sam 

je odredil da 1902—1905 leta rezerviste 
naj dimo pusüjo Daklem i one. koji vu 
Bosniji. Hercegovini ili vu Dalmaciji slu2iju. 
Öve stare soldate, koji su veó áest-sedem 
mesecov vu slu2bi. vu takvim broju je budu



odpustili, kuliko mlajéih rezervistov dojde pogoduim listu, od grkov pák to, da osta- ga nigdar ni tuliko haana. kuliko je piaca 
nutri. Dvajstidevel, Iridesti i tri lét stare viju Saloniki Teodorov financminister bul- i kvara.
soldate s mlajöimi budu premeuili. Poleg garski tak véli, da boj svako minulo se Poleg ovih moramu i mi od pet do 
soldaCkih novin zato budo to tak napravjli, more poCeli med savezom. Srbia dvéslo je- glave oru2ju stati i paziti, da naöe grantee 
jerbo odsvunaönji posli jóé ni stojiju tak, zer, GrCka pák osemdeset jezer soldata je ni sbanlujejo. Istina, da sad dimo pustiju 
da bi vu Bosniji, Hercegovini i Dalmaciji nastavila na naöe graniep. daklem niti mi slareée rezerviste, ali da рак mesto njih 
menje soldaCije bilo moCi deréali, как su nemoremu ruke vu 2epu deréati i mi se mlajöi moraju nuter rukuvati. То рак je 
vezda irnali lam i opet svrho toga, da pri- moramu pripravljati. Berlinske novine tak nam sve jeden bés, ovi ili oni, svi su nasi.
liko daju stareSim soldatom, koji su svek- piseju, da grCki bulgarski boj mora vun vud- ------------
Si noma oiejeni, da moreju dimo iti к fami- riti, jerbo Bulgaria je zrekla zadnjo réC, da R rq li^ k i d v o r  N ik ita
lijam. Stare soldate samo onda budu pustili, zavzeta mesta rajéi nazat da turCinom, neg iv ra ijS K l С1УОГ iNlKll©.
kad mlajöi dojdeju nuter. Pustili budu na- pak bi odpustila Serres, Drama i Monastira Gde je ^raljska palaCa tarn je i kraljski 
d a lje i 1905-1906  ga leta marinere. srbomi grkom. dvor; tak je i vu Monlenegri. Od Nifeite

Poleg kraljske zapovedi prestane tu- MajuSa 28-ga pred Saloniki svun va- jedno d znamo yei svun ,0 da do.
likäne nevolje, koje su vnogo tamillje pre- raSa su grkl zavzeli kolodvora i poleg toga maj ge ,ak 8ponaSa med svojemi |judmi
terpeti morale. NajviSe pak su poljodelavci med Kavalom i Saloniki ni voziju vlaki. kak gyakj mui g ,4m bo|je kaie svoju kraJ
terpeli. Kralj je sbog toga to odluiil, jerbo Gréka flotta pred Kavalom stoji. Morsko kQ )ako9l ( n)udr09, prék 3Vojih an|.
je previdel, da polje se nernore зато obde- postajaliSCe je s oknami naperjeno. Vu jedno cah prék granice afe veC tak ve,iki der2i
lavati bez teZakov Vezda red do)de na takvo okno (morska bomba) se je grika kak j, M|k|oS rU9kj car Pnna9 -naprjme;
mlajSe rezerviste i stare Conte budo dimo ladja tresnula i odmah je vu morje vtunula. f ^arolji Mihalj vekSo i puno vredneöe
pustili Daklem bude veselje po célim orsagu Nijc znati, ali su ljudstvo mogli obraniti. imanje jma kak Nlkjta alj on njje Cmogore
po velikih varaSov i po malih selah. BormeS Med PaShagion bregi velika bitka je _  g03podar.
to smu komaj Cekali svi bila. Osemnajst jezer bulgarcov sa dvajsti- Cltalo se V(J naSih novjnah kaj délaj

Bulgarski kormán je odluiil, ako sa- Cetiri Stuki od Cetiri strauih su .$1. na grke. ( ,  oni koj njjm , en9ke dJe.
veza dan, nebudu odmah podpisa . zap.s- K lomu je spadalo pet jezer slobodmh bul yojk* 03rgmoti, 9ad ^ak budem pi9a,t kakva 
mka svrho mira onda Bulgaria to sama garcov. ßulgarcom je to bil c l, da obkoliju 9m’u(nja 9e dogodlla Mlrko herCegom. drug, 
bude napravila. To , drug, europansk. via grke j tak je zarobiju. Pod bojom su bul- sjn N,’kile j muiom ConStantinovii Natalie, 
dan zahtévaiu od balkancov. Opel Srbia i garci jos dvajstijezer pomoii dobili s tabors- H je 9ad tr.destiCetiri lét star i ravno 
Griki orsag pak svako formu probaju opet kami j breZnemi Stuki. Bulgare su vnogo уц ,akvim poloiajn y(1 m0ntenegrovskim 
sbuntati svéta . nein one punkte podpisa . |juds,va agubili, jerbo grki su skritoga mesta kra|je8kim dvoru kak je Gjörgj herceg vu 
kője su vu Londonu poslamki skup sloZil. atrélali nanje. Medtem toga su bulgarci vu Be, du Uvék koroedije spravlja, naimre 
I koje je Bulgaria odmah gori prijela. Tur- nekakvo moCvaru zablodili i tarn njih je pak 2enskami
Cini ravno tak, как i bulgarci komaj Cekaju, iedna deseta stran doli opala. ‘ , a ж|. ,
da bi jedenput dokraja se mir napravil. Vu Alhén dan na dan voziju beteinike, Nj. g yUge^  v'ojffik "politiku pak nfrazm! 
Как guder stvar sloj. tak mishmu da joS kojj 3U oye dane bill plazérani Vu boju. cfi|o vr4me okoio Zenskih potroSi 
ov tjeden budu do kraja se pomirili. Spitali su veC opet puni tak, da veC ökole . . . . . . . . .  . ,

Velika neprilika je joS to na Balkano, j Pjrkve moraju prirediti za Spitale, tojest Vu Ьо)“’ kakl:. kanonéf9koea ezredeSa 
da prveSi prijalelji dan na dan se negdi beteZnike. Stoga se vidi, как se lépő ig- 8U pod Sku,arl Poslal[- Mlrk° se je tu spoz- 
pograbiju i dobro se napokaju. Nazadnje ” “е' ' Ьа1еИ, B "al s jednom francuzkom od Svajcerskoga
itak bude tak zislo, da oruZje bude dokon- 1 P >' '  „ su raloborm kak 8U Cerlenoga-kriZa missije frajlicom s imenom
calo med hnlffarri srhi i erki 4to bude cos- Vu Be,8radu su, ralob°rm как su df prit9Cb Amaliom. Najedenput su obedva Calo med bulgarci, srbi i grki Slo l.ude gos na seR bj)| , sluibell0 lak va|u)e)0, da . ш b : Dolje gde 9e kyv „relévala i
pon vu Macedomj. , kre Aege. moria Svak, ' т е з ,а na syakj naCln 1Ilora)U zader. ™  b0J^° ^ nS « r i  Ä  opet^mesto
sebi zahtéva ova mesta i как velim drugaC пл. . , пл . пЛ, тДа|я в гд|пт оазе|111 SIJ 8е vu Aiuivan, gue je opei mesio
Itak to nehnde yi l̂o как s boiom Äa 1 C Potrébno bud ’ °Уа mésta 3 cé о т  k ry| Sampanj er se preléval. Céli decemberi

Blizu Monastira vu Zacori selu su áest JakoslÍom budo branili. Srbia zavezda samu januar mesec se je tu zabavljal Mirko her-
bulcarski stanovnikov srbi zaklali i vnoíina se s,a2e da Se bude Ьгап' a 1 do zadnle Ceg. Oficirom nise je táj posel dopadal ibul garski stauovnikov srbi zaklal. . vnoz.na mjnule nebudu njkaj poíeii tak, da Bulgaria *' |h staromu Nikiti kői aa ie
njih oranili. Vu selo su srbski oficiri doSli. , nrp4iiiena че ooCeti boia* Srbski sol- *a j  U. 8 3laromu n m u ,  koj ga je
Kad su se dobro napili vu krími, zahtévali h“Í ,  P/ ,nlv PHnikf n^ v Lni^i vnotmá mu- predse T  ! 0 ga ,'e *a,9p0tal ' , . odredl1SU hím va nai mim hnlcarske mire Dribavi d Ck zapovedniki na f?ranice vnoíina mu mu da odmab nazat na bojno polje mora
. - T Z r . i , Ä E . S  F„ « b  Am.lí. je ,d p „ u , . l .
su podsiloma nekoje bulgarske puce osra- ram . . d Antivari, tojest íz Montenegro,
motili, stanovniki su na to srbe zatukli.l Vu boflji je takoy glas, ako savez od- Mlfko hefceg nazgd Je odiíe| pod Sku. 
Kad su to soldati srbski poíuli vdrli su vu ™ah ш PcdP'*« yu Londoni. ™ 'a’ ° 'lda tari, ali nemirna krv smirum ga je tirala 
selo i tain vise stanovnikov su zaklali, selo Bulgaria kratki ultimatom poéle Balkansk m ng dr(Jge pU9l0|0Vlne Zadnjega marciuéa sei 
pak su vuzgali kraljiíom. Takodjer s\im europanskim via- ge ng aulomobj| j opej ae odvozil vu

Okolo Kücsük Kiiprili su grfki Stuki darom Je korman1 zaPlsn,ka P°slal Ka' a* Antivari i vu Hotel Marina si je pogodil 
poíeli strélati na bulgarte Silen ogenj se Saloniki t.Ce, Bul*an* p" * ne' * pr.ed stan. Hotela jeden obitelj ima narendo it 
poíel i bulgarci su tak dugó premiroma bili, Europom. 1з т а ' da S „ , í  9Гьа SvaÍca Tak veljj u- da ,ai hotel 4islam J« 
doklam su grki ni poíeli telegrafStanjge i "|к|- »!' tak da Ь,u (8 *га7 "a takvo formu napravljem, как su i okolo
moste ruéiti Nato su se i bulgarski Stuki Ovu pitanje satnu svi vladar “ ráz- |lge po ve,jkjh yara9oy hoteli Hotelirica je
oglasili. Dugó vremena su pokali Stuki dók- Prav“' ak°P al1 nl ak da y Л а * komu 3naína mlada ienaka na koju je Mirk°
lám su nazadnje grki divjo pobegli i Stuke t0 sam Stel näprav ti Ako '  adar' Grek hercege jako zub bolel.
billenrrom o4tavili orsagu odsudijo Saloniki, Bulgaria bude Okolo marciuéa dvaistipetoga je doáel

 ̂ Majuőa 26 ga bulgarci su strahovitno lak zadovoljna i pust. ovu morsku postája- M(rk(j herceg уц Antivari j odmah je poCel 
poCeli strélati na grCke ladje. kad je Averov l,5Ce> dru8aC Pak samu 8 jedn,m ne9reCn,m 9 ljubeznami réCmi hoteliricu zadobiti ali
zvana grCka ladja i jeden torpedonasad do- bojom ji more|u zeti ona rou je odluéno povedala, da nato sí
fiel gori do Kavala Bulgarci su odmah sémi Vu Londonu brsCas budu jóé ov tjeden naj nigdar ni mi9|i [z tóga je ziéla velika 
Stuki poCeli bombe hitati na lad|e GrCke podpisali mira, jerbo englezki minister Grey 3mutnja marciud dvajstisedmoga ili dvajsti- 
ladje pres.ljene su bile nazat na odprto je lak sgovoril, da vladari viáe neCeju Cekati 0smoga s reCjom marciuéa zadnje dane 
morje oditi Vu Athenu su sbog toga straho- niti pak to stihoma terpeti, da bi neéCi ov 0 v nekoji veCer zárán se pobral Mirko
vitno jako srditi P09el du2e zav,aCd- Ako Pak ВгЬ'а 1 Gróka vu sobu 1 laki je pozvonil. Jedna slu2kinja

Jedni diplomatusi Iák misliju. da med joS neíe posluhnuti, Bulgaria vu ime célé 9e mu je prijavila 
savezom nebude boj vun vudril, od druge Europe sama se bude bez saveza naravnala _  PoSlite nuter hotehricu! — zapo- 
strani oak PetrolT bulgarski general ovak s lurfinon. i onda ovi dva orsagi naj к vedaj ,P Mirko 
govori Ja ni mislim. da bi se mi po dob- sebi prepiSeju. ako budu vnogo kvarni. — Taki! véli sluíkinja.
nm pulu mogli naravnati Srbiom i Grfkom, Morebiti, da itak je budo nekak narav- Hotelirica morala je zapoved posluhnuti,
jerbo nekai takvoga zahtévaju. kaj mi ne- nali, da nebude se opet znova krv prelé- un ju je jeden kraljski herceg zval. ali predi
morém 11 mim sverSiti. Mi nemoremu njim vala Vréme bi bormeS bilo vei jedenpul, je muZu poruíila. kojemu je vei predi sve 
nikai pustiti Mi zahtévamu od Srbije, da da bi jedenput pospravili sable, puske i povedala. MuZ se je strahovitno razsrdit, 
sve ono zverSi kaj imamu med sobom vu Stuke i jeden drugomu mir dal. Vu boju zel je sobom revolvere i pred vrati je íekal.
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Sve poäiljke, kaj se tiőezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izd a te ljstv o :
knjiiara S tra u sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poäiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znanstveni i povuöljiví list za púk 

Iz la z i s v a k i  t je d e n  je d e n k r a t  i t o : s v a k u  n e d e lju .

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poteg pogodbe i fal 

ra6unaju.

Od svilogojstva.
Svilogojstvo je takvo gospodarstvo, к 

éemu nije treba nikakvoga strodka. Stém se 
takvi slaredi ljudi i deca rnoreju baviti, koji 
su za drugi posel ilak ni к tomu pák ravno 
v takvim vremenu morema do penez dojti, 
da nam je najvekda sí la zanje, malo pred 
2etvom.

Maline denes véé po célim orsagu po 
vaju, néga véé takvoga sela, gde se maline 
nebi nadle. Gde su bolje rednede obéine, 
tam svekdinoma na vulicah na obedva kraje 
su maline na sadjene. Svaki boldi gospodar 
ima pred hi2om ili vu dvoru nekoju malino 
posadjeno, jerbo ji vide vrsti moéi hasna zeti.

Po leti na seli s vekdinoma konje i 
krave na dvoru pod malino zaveZeju Takod- 
jer kad je po leli najvekde delo i na decu 
nije moéi tjk veliko brigo imati, sarna se 
domaj hraniju célé tjedne, ako imaju nekoju 
malino na dvoru. Gazdarica race si z mali- 
nami gór odhrani, jerbo gde su maline, tam 
nije potrébno drugoga strodka racam davati 
Od malin race hitro rasteju, lépő perje do* 
biju po malinaj i od toga su tuste

Nekoji i zato zasadiju za mlada maline, 
da pollam dobro i trdo drévó imaju za nuc 
taki pri rukah Malinino drévo puno lepde 
se da sdelati i vnogo je vide vrédno i stal- 
nedo, как je gacija

Svun (oga lépő grajo ie moéi s malin 
napraviti, vrte, obéinske vrte s vekdmoma s 
malinami zagradiju i to je najlepda graja 
dto zna, как se treba s njom baratovati. 
1894. leta XII. zakón pák jednako zahtéva 
od obéinah, da pute i prazna mésta s ma
linami moraju zasaditi

Как se stoga vidi, malino vide vrsti je 
moéi ponucati, najbolje pák za svilce, koji 
drugo itak ni jéju, как od maline listje. 
Zapoved je notarjudam, popom i navuéitel- 
jom, da ljudstvo podvuéavaju. как se treba 
svilci baratovati.

Na znanje treba puko dati, da svilo
gojstvo nikakov etrodek neima, |erbo dkednja, 
komoru, nahizje svaki selski gazda ima. 
Nije drugo potrébno. neg z nekakvi stari 
deskih diaiadé napraviti ili pák dibja vrbjega 
splesti, ako smu to 9lo2ili, moremu se od- 
mah poéeti svilogojstva i onda. ako makar 
neimamu domaj maline. * Jerbo 1883. leta 
pod H0972 brojom od snutradnjih poslov 
minister odtro je zapovedal, da nikoga nije 
smeti bantuvati, koj na obfinskih malinah 
za 9vilce üstje bere. Daklem kre putov na- 
sadjene maline nidéi neima juda zabraniti, 
da nebi tam üstje hrali za svilce. Takodjer 
1887 leta 15874. brojom je zapoved, da 
takvoga, koj bi morebiti zabraniti dtel i nebi 
dopustil üstje brali na obéinskah malinali, 
njega odmah pri ja vitt treba к poütiénomu 
sudcu, koj ga na ov naéin strogo mora dtro- 
fati Zilo svaki naj na to pazi. da se vu 
ovim poslu dtrota ni zahodi.

Ako se tak spravimo, da veC imamu 
sialke ili stalade, seme taki dobimo iz Seg- 
sarda, ako ta jednoga lista podlemu. Samu 

Dato je treba paziti, da vu onim stanju gde 
oéemu svilce derdati, da jaki cug ni vleée. 
Ako neéemu seme, moremu od paziteíja 
svilogojstva dva, tri danov stare gusenice 
dobiti. Ako pák bi morebiti átéli maline sa- 
diti i to moremu dobiti, ako se stom deljom 
vu Segsardu ili pri paziteiju najavimo.

Níjvekda briga |e üstje brati, jerbo üstje 
uvék mora fridko biti i ktomu suho, jerbo 
od mokroga listja kolero dobiju gusenice i 
po duraju. Na gusenice |ako treba paziti i 
nje dobro hraniti ako hasna oCemu imati | 
odnjih Navék jednako vu toplim moraju 
biti, da se ni prehladiju Ako spazimu be
telne svilce, odmah je moramu vun hititi, 

'da i druge, kője su jód zdrave ni sbetedaju.
Vezda je ravno lo vréme za hraniti, 

íako dto oée stém brigo imati i nekaj pred 
detvom zasluditi, more se pri pazi telj u na 
ja vili i on mu odmah prebavi svilce zabadav.

Ptiéice.
Vnogo ste éitali. как su europanski 

vladari strahovitnami ladjami se zagroziü 
Crnogori. ako ni posluhne zapoved. tak se 
i vu jednim menjSim poslu pripetilo Pred 
nekojom leto jaki i zmoden anglianec svo- 
jemi taborskami ladjami zagrozil se Taljans* 
komu orsagu. ako za tri dm ni podpide 
medjunarodskoga zapisnika. koj male ptice 
brani Daklem zmoden anglianec svrho mali 
ptiéicah gotov ie bil boj voditi proli Tal
janski zemlji. Véé poleg toga si moremu 
mieliti, как je vadno i dobro male ptiéice 
braniti

Nije to tak mali posel. как se vidi. 
Pismoznanci s raéunali su, da popevajuée 
ptiéice na leto dan sto milljun korun hasna 
napraviju 9tém. da dkodljive kukce i érve 
fondaju. Vu svakim orsagu su véé spoznali, 
zakaj je vrédno male popevajuée ptiéice 
braniti. Samu ravno mi bi morali najhujdi 
i najzloéestedi biti? Veliki i moéen Nemdki 
orsag je najpredi i najbolje zahtéval, da se 
jeden takov medjunarodni zakón napravi, 
koj po célim svéto bude branil male ptiéice. 
Taljanski orsag se je proti tomu najbolje 
gori etavil. I 9vrho toga anglianci su mu 
strahovitne ladje poslali na njegvo morje. 
Taljanski kormán se je stém branil, da judni 
taljani sbunili se budu, ako nebudu vide 
smeli drotnate mrede nastavlati, skojemi su 
ptiéice lovili Vu Siciliji na milljune эи svako 
leto mali ptiéicah sfondaü. jerbo to je tam 
narodna hrana. Ptiéice su posudili vu dimo 
i stém su Äivéli célo leto.

Poleg toga vu Würtenberg su véé na- 
protuletje ni dodle ptiéice, jerbo taljani su 
je sfondaü Posljedica je to bila. da vu 
Wurtenbergu sad m|e rodil Pokehdob pák 
vu Wurtenbergu imaju najlepde sadovnjake.

naglas su zahtévali, da se takov medjuna- 
rodski zakón napravi, koj ptiéice branil 
bude. Skim bolje na sever je dteri orsag 
stém bolje je podpiral vu ovim poslu Wür- 
tenberga. anglianci pák su prém véé éistam 
pripravni bili s orudjem iti na Taljansko.

Samo tumasti i zloéestoga srdca ljudi 
tondaju male ptiéice. Nije moői s raéunati, 
kakuv hasén nosiju nam naprimer male 

i senice, sternatke. lastavice. S najvekáom paz- 
jljivostjom nemoremu gnjézde od gusenic 
pobrati, ptiéice pák sve posud pobereju gu
senice I tam, gde je mi niti ni vidimo, ni ti 
pák doujih nemoremu

Mala kraljiéic.i jedno leto prék tri mill- 
jun kukcov i gusen c pobere vu svakojaé- 
kim polodaju. Ako jedenput to vréme dojde, 
da vide nebudemu nade vesele ptiéice éuli 
popévati, tomu najvikdi zrok budu taljani, 
jerbo skorom niti za veruvati nije, как stra- 
hovitno fondaju öve male nade pa|dade i 
te2ake Spisano je na dpot éloveéanski, da 
jeden, jeden ptiéar jedno vuro prék petjezer 
lastavicih je vlovil i krvoloéno sfondal. Samu 
vu Bresciji letodnjo leto pol milljun ptiéic 
je doälo na pijac. S Udine áesteto jezer pli- 
éekov su poslali po poáti Vu Afriki prék 
mórja leteée prepelice na milljune dojdeju 
vu mrezu Pák tomu ni tam rodjeni divji 
beduini je loviju. neg tam nastajeni euro- 
panci. ápot. sramota, takvomu puko. Vu 
Sveicu neima gospodar jednoga sadovnoga 
dréva, da nebi na drévi ákatuljka bila slo- 
2ena za té kraj, da se male ptiéice s vek- 
Sinoma senice tam nastaniju

I mi se moramu trsiti, da branimo 
nade ljubezne pomoénike Prinas najvideput 
od zloéestih roditeljov zloéesta deca fondaju 
ptiée. Iloditelji bi se mogli smisliti na onoga 
obedenoga krvoloka, koj je pred sudom sgo- 
voril, da sbog toga je dodel na galge. da 
je kakti deéec veliko veselje imái ptiéice 
fondati i nje muéiti. Nije lepde, как za mlada 
raztolnaéiti deci, как veliki kvar je male 
ptiéice bantuvati. Vu odsvunadnjih oreagov 
sveposud videti je napiske : »Nebantujte pti
éice!« Takodjer opomena su, da kakvo kad- 
tigo si zasluZi on, koj proti zakonu bantuje 
ptiéice. Nije vréden takov élovek, da bi vu 
nádim drudtvi mogel biti, jerbo komu se 
mala, haanovita ptiéica ni mili, on nije pod- 
ten élovek. Nepodten élovek pák med nami 
neima kaj iskafi

Daklem jód jedenput : Nen.ojte male 
hasnovite ptiéice bantuvati. neg premilujte 
je i branite j e !

Balkanski boj.
Soldaéke novine pideju. da kralj sam 

je odredil da 1902—1905 leta rezerviste 
naj dimo pustijo Daklem i one, koji vu 
Bosniji. Hercegovmi ili vu Dalmaciji sluíiju. 
Öve stare soldate. koji su véé dest-sedem 
mesecov vu slu2bi. vu takvim broju je budu



odpustili, kuiiko mlajáih rezervistov dojde 
nutri. Dvajstidevel, tridesti i tri lét stare 
soldale s mlajáimi budu premeuili. Poleg 
soldaCkih novin zato budo to tak napravjli, 
jerbo odsvunaánji posli joá ni stojiju tak, 
da bi vu Bosniji, Hercegovini i Dalmaciji 
menje soldaCije bilo moéi deriati, как su 
vezda imali lam i opet svrho toga, da pri- 
liko daju stareáim soldatom, koji su svek- 
Sinoma o2ejeni, da rnoreju dimo iti к fami- 
lijam. Stare soldate samo onda budu pustili, 
kad mlajái dojdeju outer. Pustili budu na- 
dalje i 1905—1906-ga leta marinere.

Poleg kraljske zapovedi prestane tu- 
likáne nevolje, kője su vnogo tamilije pre- 
terpeti morale. Najviáe pák su poljodelavci 
terpeli Kralj je sbog toga to odluCil, jerbo 
je previdel, da polje se nernore samo obde- 
lavati bez te2akov. Vezda red dojde na 
mlajáe rezerviste i stare Conte budo dimo 
pustili. Daklem bude veselje po célim orsagu 
po velikih varaáov i po malih selah Bormeá 
to smu komaj Cekali svi

Bulgarski kormán je odluCil, ako sa- 
veza Clani nebudu odmah podpisali zapis- 
nika svrho mira, onda Bulgaria to sama 
bude napravila. To i drugi europanski via 
dari zahtévaju od balkancov. Opet Srbia i 
GrCki orsag pák svako formu probaju opet 
sbuntati svéta i neóu one punkte podpisati 
kője su vu Londonu poslaniki skup slo2ili 
i kője je Bulgaria odmah gori prijela. Tur- 
Cini ravno tak, как i bulgarci komaj Cekaju, 
da bi jedenput dokraja se mir napravil. 
Как guder stvar stoji tak mislimu, da joá 
ov tjeden budu do kraja se pomirili.

Velika neprilika je joá to na Balkano, 
da prveái prijatelji dán na dán se negdi 
pograbiju i dobro se napokaju. Nazadnje 
itak bude tak ziálo, da oru2je bude dokon- 
Calo med bulgarci, srbi i grki áto bude gos- 
pon vu Macedoniji i kre Aegei mórja. Svaki 
sebi zahtéva óva mesta i как veiim drugaC 
itak to nebude ziálo. как s bojom

Blizu Monastira vu Zagori selu su áe&t 
bulgarski statiovnikov srbi zaklali i vno2ina 
njih oranili. Vu selo su srbski oficiri doáli. 
Kad su se dobro napili vu krCmi, zahtévali 
su birova naj njim bulgarske puce pribavi. 
Birov to zapoved ni je átél posluhnuli. Srbi 
su podsiloma nekoje bulgarske puce osra- 
motili, stanovniki su na to srbe zatukli. 
Kad su to soldati srbski poCuli vdrli su vu 
selo i tarn viáe slanovnikov su zaklali, selo 
pák su vu2gali

Okolo Kücsük Küprili su grCki átuki 
poCeli strélati na bulgarce. Silen ogenj se 
poCel i bulgarci su tak dugó premiroma bili, 
doklam su grki ni poCeli telegrafátanjge i 
moste ruáiti Nato su se i bulgarski átuki 
oglasili. Dugó vremena su pokali átuki dok
lam su nazadnje grki divjo pobegli i átuke 
bulgarcom ostavili

Majuáa 26 ga bulgarci su strahovitno 
poCeli strélati na grCke ladje kad je Averov 
zvana grCka ladja i jeden torpedonasad do- 
áel gori do Kavala Bulgarci su odmah sémi 
átuki poCeli bombe hitati na ladje. GrCke 
ladje presiljene su bile nazat na odprto 
morje oditi. Vu Athenu su sbog toga straho
vitno jako srditi.

Jedni diplomatuái tak misliju. da med 
savezom nebude boj vun vudril. od druge 
strani pák PelrotT bulgarski general ovak 
govori : Ja ni mislim. da bi se mi po dob- 
rim putu mogli naravnati Srbiom i GrCkom, 
jerbo nekai takvoga zahtévaju. kaj mi ne- 
moremu njim sveráiti. Mi nemoremu njim 
mkaj pustiti Mi zahtévamu od Srbije, da 
sve о no zverái, kaj imamu rned sobom vu

pogodnim listu, od grkov pák to, da osta- 
viju Saloniki Teodorov financminister bul
garski tak véli, da boj svako minuto se 
more poCeli med savezom. Srbia dvésto je- 
zer, GrCka pák osemdeset jezer soldata je 
nastavila na naáe granice. daklem niti mi 
nemoremu ruke vu 2epu deríati i mi se 
moramu pripravljati. Berlinske novine tak 
piáeju, da grCki bulgarski boj mora vun vud- 
riti, jerbo Bulgaria je zrekla zadnjo réC, da 
zavzeta mesta rajái nazat da turCinom, neg 
pák bi odpustila Serres, Drama i Monastira 
srbom i grkom.

Ma|Uáa 28-ga pred Saloniki svun va- 
raáa su grki zavzeli kolodvora i poleg toga 
med Kavalom i Saloniki ni voziju vlaki. 
GrCka Holta pred Kavalom stoji. Morsko 
postajaliáCe je s oknami naperjeno. Vu jedno 
takvo okno (morska bomba) se je grCka 
ladja tresnula i odmah je vu morje vtunula. 
Ni je znati, ali su ljudstvo mogli obraniti.

Med Paáhagion bregi velika bitka je 
bila. Osemnajst jezer bulgarcov sa dvajsti- 
Cetiri átuki od Cetirí stranih su iáli na grke. 
К tomu je spadalo pet jezer slobodnih bul 
garcov. Bulgarcom je to bil eil, da obkoliju 
grke i tak je zarobiju. Pod bojom su bul
garci joá dvajstijezer pomoCi dobili s tabors- 
kami i bre2nemi átuki. Bulgarci su vnogo 
ljudstva sgubili, jerbo grki su skritoga mesta 
strélati nanje. Medtem toga su bulgarci vu 
nekakvo moCvaru zablodili i tam njih )e 
jedna deseta stran dőli opala.

Vu Athén dán na dán voziju bete2nike, 
koji su öve dane bili plazérani vu boju. 
Spitali su veC opet puni tak, da veC ákole 
i cirkve moraju prirediti za ápitale, tojest 
za beteinike. Stoga se vidi, как se lépő ig- 
rajo prijatelji.

Vu Belgradu su bolje ratoborni как su 
na jesen bili. I slu2beno tak valujejo, da 
zavzeta mesta na svaki nácin moraju zader- 
2ati i Ci potrébno bud\ óva mésta s célom 
jakostjom budo branili Srbia zavezda samu 
se sla2e da se bude branila i do zadnje 
minute nebudu nikaj poCeli tak, da Bulgaria 
bude presiljena se poCeti bója? Srbski sol- 
daCki zapovedniki na granice vno2ina mu- 
nicije i átukov voziju. Sve oficire su s teleg
ramom nuter pozvali.

Vu Sofiji je takov glas, ako savez od
mah ni podpiáe vu Londonu mira, onda 
Bulgaria kratki ultimatom poále Balkanskim 
kraljiCom. Takodjer svim europanskim vla- 
darom je kormán zapisnika poslal Kaj se 
Saloniki lice, Bulgaria prigne glavo pred 
Europom. latina, da Bulgaria zahtéva Salo
niki, ali ni tak da brutalno zeme od grka. 
Ovu pitanje samu svi vladari rnoreju raz- 
praviti skup ali ni tak. da bi jeden ili drugi 
to sam átél napraviti Ako vladari GrCkomu 
orsagu odsudijo Saloniki, Bulgaria bude i 
tak zadovoljna i pusli ovu morsku postaja
liáCe, drugaC pák samu s jednim nesreCnim 
bojom ji rnoreju zeti

Vu Londonu brsCas budu joá ov tjeden 
podpisali mira, jerbo englezki minister Grey 
je lak sgovoril, da vladari viáe neCeju Cekati 
niti pák to slihoma terpeti, da bi neáCi ov 
posel du2e zavlaCil. Ako pák Srbia i GrCka 
joá neCe posluhnuli, Bulgaria vu ime célé 
Europe sama se bude bez saveza naravnala 
s turCinom i onda ovi dva orsagi naj к 
sebi prepiáeju, ako budu vnogo kvarni

Morebiti, da itak je budo nekak narav- 
nali, da nebude se opet znova krv prelé- 
vala Vréme bi bormeá bilo veC jedenput, 
da bi jedenput pospravili sable, puáke i 
átuke i jeden drugomu mir dal. Vu boju

ga nigdar ni tuliko hasna, kuiiko je piaca 
i kvara.

Poleg ovih moramu i mi od pet do 
glave oru2ju stati i paziti, da naáe granice 
ni sbantujejo. Istina, da sad dimo pustiju 
slareáe rezerviste, ali da рак mesto njih 
mlajái moraju nuter rukuvati. То рак je 
nam sve jeden bés, ovi ili oni, svi su naái.

Kraljski dvor Nikite.
Gde je kraljska palaCa, tarn je i kr^ljski 

dvor; tak je i vu Montenegri. Od Nikite 
jedno drugo znamo veC svun toga, da do- 
mai se tak sponaáa med svojemi ljudmi, 
как svaki mu2. Stém bolje ka2e svoju kra- 
Ijevsko jakosl i mudrost prék svojih grani- 
cah. Prék granice se veC tak veliki der2i, 
как II Mikloá ruski car. Prinas naprimer 
gróf Karolji Mihalj vekáo i puno vredneáe 
imanje ima, как Nikita, ali on nije Crnogore 
— gospodar.

Citáló se vu naáih novinah, kaj délaju 
Croogorci s onim, koj njim 2enske ili de- 
vojke osramoti, sad pák budem pisai, kakva 
smutnja se dogodila Mirko hercegom. drugi 
sin Nikite i muÉom Conátantinovic Natalie. 
Herceg je sad tridestiCetiri lét star i ravno 
vu takvim polo2aju je vu montenegrovskim 
kraljeskim dvoru, как je Gjörgj herceg vu 
Belgradu. Uvék komedije spravlja, naimre 
pák 2enskami.

Mirko je najgadneái vu céli tárniIiji 
Nije s vuCeni vojnik, politiku pák nirazmi, 
zato célo vréme okolo 2enskih polroái

Vu boju, kakti kanonérskoga ezredeáa 
su pod Skutari poslali. Mirko se je tu spoz- 
nal s jednom trancuzkom od ávajcerskoga 
Cerlenoga-kri2a missije frajlicom s imenom 
dr. Fritsch Amaliom. Najedenput su obedva 
osta vili boj no polje gde se krv prelévala i 
odselili su se vu Antivari, gde je opet mesto 
krvi áampanjer se preléval. Céli december i 
januar mesec se je tu zabavljal Mirko her
ceg. Oficirom nise je táj posel dopadal i 
zalu2ili su ga staromu Nikiti, koj ga je 
predse zval i jako ga je zaápotal i odredil 
mu je, da odmah nazat na bojno polje mora 
ili. Fritsch Amalia je odmah odputuvala iz 
Antivari, tojest iz Montenegro.

Mirko herceg nazad je odiáel pod Sku
tari, ali nemirna krv smirum ga je tirala 
na druge puslolovme. Zadnjega marciuáa sei 
se je na automobil i opet se odvozil vu 
Antivari i vu Hotel Marina si je pogodil 
stan. Hotela jeden obitelj ima narendo iz 
Svajca. Так veliju. da táj hotel Cistam je 
na takvo formu napravljeni, как su i okolo 
nas po velikih varaáov hoteli. Hotelirica je 
sna2na mlada 2enska na koju je Mirko 
hercega jako zub bolel.

Okoló marciuáa dvajstipetoga je doáel 
Mirko herceg vu Antivari i odmah je poCel 
s ljubeznami réCmi hoteliricu zadobili ali 
ona mu je odluCno povedala, da nato si 
naj nigdar ni misli Iz toga je ziála velika 
smutnja marciuá dvajstisedmoga ili dvajsti- 
osmoga s reCjom marciuáa zadnje dane

Ov nekoji veCer zárán se pobral Mirko 
vu sobu i laki je pozvonil. Jedna slu2kinja 
se mu je prijavila.

— Poálite nuter hoteliricu! — zapo- 
vedal je Mirko.

— Taki! véli slu2kinja.
Hotelirica morala je zapoved posiuhnuti, 

un ju je jeden kraljski herceg zval. ali predi 
je mu2u poruCila. kojemu je veC predi sve 
povedala. Mu2 se je strahovitno razsrdil, 
zel je sobom revolvers i pred vrati je Cekal.



Kad je Zenska vu sobu stupila dva su bili 
nutri: herceg i sluga. Herceg je odmah sko- 
éil gori i smejué i jako udvorno je pozdra- 
vil Zensko írancuzki.

— Molim jako mi je zima! poénné 
spomeojka herceg.

— Kaj zapovédaju visost!
— Naj pogledneju morebiti vu peéi je 

nekakva falinga.
— Na zapoved! elém se Zenska prig- 

nola, ali je spazila da herceg mahne slugi 
naj ide vun i naj pred vrati pazi. Soldat je 
za istinu vun odiáel i stiha vrata zaklenul

Vu ovi minuti pograbi herceg Zensko, 
к sebi ju stisne i poklekne se prednjo.

— Budi moja, véli herceg i sve ti dam 
kaj gud oée3.

Éenska se je branila i med tern toga 
éerleni rubec doli ji je zidel na áinjak, her
ceg ga pograbi i Zenski vu vusta ga napáé. 
Éenska se hitro zaobrnula, zela je vun rubca 
iz vustah i vu onim hipu plusnula je hercega.

— Gospodine, opominam vas, da moj 
mu2 sve zna i sad pred vrati éeka, ako za 
pomoé budem kriéala vi Ziv nigdar nebudete 
odovud vun doáli. Mi se ni bojimu odvas, 
niti pák svoje poátenje nebudemo vám dali. 
Odmah me pustite vun.

Mirko je drvtal od ápota i od serdilosti. 
Opet se navalil na Zensko, koja je к vratam 
skoéila i silno pograbila kljuéenicu. Vuni 
stojeéi soldat je mislil, da signala je dobil, 
za vrata odprti. On je vrata odklenul i muZ 
je vu sobu skoéil. Serdito bez rééi poglednei 
gori dőli hercega, prime plaéuéu Zeno i vunj 
ju odpelja

Za pet minut nazat je stu pit vu herce- 
govu sobu.

— Gospodine! véli serdilo, sve znam 
i odmah se mi vun poberite odovud Sam 
Bog vas je éuval, da sam vas ni zatukel, 
как cucka Mi smo tu tudji. poglavari Svaj- 
cerske zemlje, mi si s poátenjom sluZimo 
kruha, zato se vas nika| ni bojimo Viáe 
nigdar nepodufajte pod moj krov dojli!

— Pospravite se! zaruéi herceg.
Hotelir je odiáel vun, herceg pák se je

odmah spakoval i odpuluval
Potlam se je to pozvedilo i monteneg- 

rovski oficiri su átéli opet zatuZiti pred Ni- 
kitom hercega, ali stareái brat bujduéi kralj 
je oficire potiáil

Jedno skupno nevolju ima céla família, 
niti jeden neée mkakov dug spoznati i edobra 
splatiti. Mirk prém neCe nigdi platiti, Danilo 
pák joá menje, stari Nikita pák nigdar.

Так Ziviju vu Nikitovim orsagu.

KAJ JK NOVOGAV
— Nesreca na trojaéki proseciji.

Íz Präge piáejti, da na trojake 8. taborski 
kanonérski regiment je bil vun poslani na 
proáeciju. Jeden kanouér predi как je zapo
ved dobil sproZ I je áluka ravno vu onim 
htpu, knd je pred cevjom jeden drugi ka no
nér slal Hit je siromaákomu deéki dőli 
véehnula désno ruko.

— Súmljiva kiéta. Santo JoZef ma- 
juáa éetirinajsloga dobil je jedno kiáto od 
Tólh Gjure, da naj mu ju srani, opravu 
ima nuter i za kratko vréme bude ju od- 
nesel. Santo je Cekal nekoji dán i kad je 
videl, da Tólh neée po kiáto dojti, dal ju 
je odklenuli, da se oavedoéi, kaj je vu kiáli. 
Vu kiáti |c bilo éelerdesel ákaluljic puáki- 
nogapraha Taki je na policiji prejavil. Sad 
iáéeju Tólh Gjuro, da raéun da, kakvo na- 
kanenje je imái s tulikánim prahom

— Koj je straho bil za zeno. Vu
Kaliforniji jeden muZkarec koj je véé malo 
pri létah bil, preveé je bil straho za mlado 
Zeno. Sedemnajst lét staroj lépi Zenski éis- 
tam je podbril glavu, da se nebude nikomu 
dopadala. Éenska od ápota nije par danov 
ufala na vulicu, ali nazadnje se je razkura- 
Zita i odiála je na pohciju, da zatuZi muZa. 
Povedala, da muZ silóm ji je odrezal lépe 
lasi, onda pák je nasopunil glavu i tak dugó 
je podbrival doklam je éistam gola ostala 
как je biljardkuglja. Na policiji su odmah 
odredili, da naj muZa nuter dotiraju. Zenska 
pák je odiála dimo, gde mora nekoji éas ée- 
kati, doklam ii lasi nazat zrasteju.

— Tanec pred smrtjom. Vu Ame- 
riki vu noveáim vremenu na smrt odsud- 
jenomu dopustiju, da ali na elektriénim 
stolcu ili pák od kuglje oée vumréli Neka- 
kov Miréinié, kakli soldat sprosil je, da naj 
ga sterliju. Kad su ga na smrtni put peljali 
i spazil nastavljene puákaáe od veselja od
mah je poéel tancati. Vjeáar ga je moral 
nazadnje pograbili i к jedncmu stupo pri- 
vezati. Tri puáke daju trém soldatom vu 
ruke s med kojih je jedna ni nabita na 
Kugljo. Kad obsudjenoga dőli sterliju, niti 
jeden nezua s mednjih áíeri je ravno krivca 
na smrt strelil. Так su i ovoga strelili, na 
prviput je odmah mrtev oslal, ali s med 
soldatov niti denes nezna niti jeden, koj je 
ravno na smrt strelil obsudjenoga roba.

— Strahoviten cin ispana. Fried
man Мопс minuéi tork v zorju strelil je 
spajuéu Zeno, onda pák se je zag.fial. Fried
man véé viáe vremena je beteguval i nikak 
je ni mogel Io pozabiti, da bi po njegvi 
smrti Zena morebiti drugoö iála zamuZ V 
jutro rano |e sluZkinja poéula strélanje i 
najpredi je dvoje male dece pograbila i 
snjimi na vulico odbejZala gde je omedléla. 
Po éasu su doáli obéinari i Friedmanicu su 
pred vrati mrtvo naáli, poleg je bil iápan, 
ni dalko kupica skoie je otvora popil Fried
man je lista ostavil vu kojem piáé, da tri- 
deset i jedno nőé nije spal, zato se je za 
giftal, Zeno pák je zato so born zel, da ne
bude nigdar drugomu mogla Zena biti.

— Za deset korun. Maéo zvanoj 
obéini strahovitna krvoloéuost se dogoddá 
Predi jeden dan su vu obéini birova sbirali. 
Buldugan Janoá i Todoresku Áron poljo- 
delavci su se za birovijo boriit. Buldugan 
Janoá je bil sreéneáj jerbo n|ega su za bi
rova poslavili. Nadlern se drugi lak razsr- 
dil. da je odluéil vusebi, da Buldugana bude 
svéta dal pospravili. Za deset korun je po- 
godil Bulduganovoga kuéifla Garabunc JoZefa, 
koj je na nőé dinamita podleéiI gazdi pod 
postelju Dinamit se sproZil i novozebrani 
birov na falaéke razééhani je vu zrak odle- 
tel. Obrdva knvce su Zandari vlovili

— Mali dececov katastrofa. Éa- 
lostna katastrofa se pripelila Béltekhodoá 
satmarvarmegiinski obéini. Pet ákolski de- 
éaki, Sirhe Mihalj, Calo Tivadar, Német Pál, 
Varga DeZÖ i Juhas Lajoá su se krejednoga 
potoka igrali. Od vnogo deZdja tak je raha 
zemlja bila, da se je pod deéaki sruáila vu 
potok. Svi pet su se zaljali.

— Poéteni krémari. Smid Pál, Veis 
JoZeí i Cigler Ferenc budapeátinski krémari 
ni su bili síéin hasnoin zadovoljni, kojega 
su pri Cistom vini zasluZili. Hilro su se 
átéli obogatiti, zalo su s vode i s cukora 
delali vino i takvo vino vu vékái svoti na- 
prodaju pustili Policaji su to nekak zaz- 
vedili i tak su doáli svi tri poátenjaki pred 
sud Svaki si je zasluZil petnajst danov reála

i pet slo korun átrofa Slobodno bi njim bili 
i viáe nagrade dali.

— Eksplodérani magazin. Poleg 
Bééujbelja je jeden soldaéki magazin vu ko
jem puákinoga praha éuvaju. Minuéi tork 
je sbog nepoznatoga zroka eksplodéral. Na- 
sreéu detonacia nije brla tak jaka, как se 
to ni zdavnja ravno lám pripetilo, kad je i 
par ljudih Zivljenje sgubilo. Sad je ravno 
malo praha bilo vu magazino i tak nije se 
vekáa nesreéa pripelila. Kvar je zato dosta 
vehki, jerbo stanje je sgorelo. Velika sreéa 
je, da je ogenj ni doáel do drugoga maga- 
zina vu kojem je vnogo ekrazita bilo. VuZ- 
gati je ni mogel niáói, jerbo okolo magazina 
uvék soldaéka straZa pazi. Najpredi se tak 
nesreéa dogodila. da se je prah sam odsebe 
vuZgal.

— Nesreca na proseciji. Potlam 
как je potres skorom céloga Keékeméta 
zruáil, uvék su straho stanovniki od toga 
V srédo vjutro opet se stepla zemlja pod 
Keékemét varaáom i stanovniki svi sbéáeni 
su poskakali vun s postelje na vulicu. Nes
reéa se ni nikakva pripelila.

— Zaklat je zeno. Vu tajnim poslu 
lira istrogu redarstvo vu Fiumi. V subotu 
popoldan dvé devojke poleg Jellaáich regi- 
menta kre jedne átale su jedno Zensko télo 
mrtvo naále Istroga je znaála, da to je Pal- 
cich Kata, jedna 63 lét stara Zenska, koja 
véé viáe vremena ni Zivi skup s muZom 
Na téli su svakojaéke rane naáli i poleg 
toga taki su sun.lju zeli, da ju je neáéi zak- 
lal. Sumlja je ziála na Palcich Kalmana, koj 
se je viáeput zagrozil Zeni, da ju bude zak- 
lal. Puleg toga su muZa vlovili i vu reát 
zaprli.

— Strahovitna automobil katast
rofa. Jeden automobil na kojim su éetiri 
sedeli za letel se vu rampe poleg ItzehotTa. 
Svi éetiri su vun odleteli tak nesreéno, da 
dva su odmah na lice mesta vumrali, dva 
pák kad su je vu ápital átéli spraviti. Ist
rogu su podigli, da se zazvédi, áto je kriv 
straho vi tn i nesreéi

— Simonfalvai bogatas.Strahovitno
luZbo su podigli proli Rooz JoZeí áimon- 
falvi bogataáu. TuZba je to, da véé viáe 
mesecov Zivi svojom oseinnajst lét starom 
pucom. Doktori su privizitérali puco i poleg 
toga i njenoga valuvanja ofca su vreát za
prli. Poleg apelacije vékái sud ga je za pet- 
deset jezer korún kaucije s reála vun puslil

— Spionil je ezredes. Riedl ezre- 
deá je bil vu Pragi. Minuée dane je poziv- 
nicu dobil, da odmah se naj vu Béé postavi. 
Ezredeá je odpuluval i beékim kolodvoru 
su ga véé tri oficiri éekali, koji su ga vu 
jedno gostionu odpelja 1 i. Tam su prék jedno 
vuro razpravu imali i kad su ovi tri oficiri 
odiáli, Riedl se je strelil Odmah je vumral. 
Как se potlam zazvedilo, ezredeá je za jeden 
odsvuneám orsag soldaéke lajnosti prodal i 
sbog toga se je moral streliti. Bez svaké 
soldaéke parade su ga pokopali.

— Zaklali su kortesa. Vu Njirba- 
toru sad »e к sbiranju pripravlaju. Laákod 
obéini, как odonut javiju jednoga korteáa 
od munkaparta su tak vu srdce vpiéili, da 
je na kratkoma vumral. Istrogu su podigli

— Strelil je zeno. Sala JoZef senteáki 
gazda véé duZe vremena je sumljn imái na 
Zeno, da ga s jednim deékom vkanjuvle. 
Majuáa 29-ga predpoldan je hilro iznenada 
dimo doáel i sam se je osvedoéil, da |e lo 
istina. Deéko je odbejZal, kad je Sala vu 
sobu slupil. Zel je napré revolvera i Zeno 
je odmah dőli strelil. Krvoloka su pri jeli.



G a b o n a  á r a k . —  C iena Ш Ьа.
mmázsa __1 m.-cent, |j kor. fill.

Búza Páenica 19 50 —
Rozs elsőrendű Hr* 14 00—
Árpa JeCmen 18 00—
Zab Zob 16 50 —
Kukoricza Kuruza suha 1700 —
Fehérbabul Grah beli 2100 —
Sárga bab * Suti 15 00 —
Vegyes bab * zrnéáan 14 00 —
Kendermag Konopljenoseme 2400 — 
Lenmag I Len 22 00 —
Tökmag Koséice 25 00 —
Bükköny Graborka ) 1300 —
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bajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, | 
jutányos árak. Gyógy- és zenedii nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld AZ IG AZGATÓ SÁG • |

Rákóci'Ulica hite broj 18. poieg Kraljevskogi suda. 
Im a 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  d e li 

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

pana suha bukóvá  
5%e)3_. drva na vagu.

w w ^ w w W w w ’jr 'J T w w w w w w w w

Egy teljes kovácsműhely 
felszerelés szerszámokkal együtt 
jutányosán eladó.

Bővebbet: ej7

6rünfeld Ernő kereskedőnél
MURAGARDONY. u. p. BELICZA.

Jedna kovacnica s orud- 
jemi skupa se jeftino proda. 

Obiljneáe pri:

( r ü n l i ! l i l  Ernő trüovec
MURAGARDONY. zadnja posta BELICZA.

Balatonber6ny-fürd6 Armuth-telepén
modern kény elemmel berendezett ÍOO s z o b a  h ó n a p o n k é n t  t é l - v n  f f  у  c  f f  é s z  s z e z o n r a  r e n d k í v ü l  m é r s é k e l t  ú r o n  b é 
r e l h e t ő k .  (lynyd rü  árnyas park. Étterem, ká véház, СО к  rátán Olvasó és táncterem. Kasino E l s ő r e n d ű  m a  ff v a r  é s  I r á n é i n  
k o n y h a .  Étlap szerinti é t k e z é s ,  vagy penzió rendszer. A d é l i  é s  á l l a m v a s u t a k  т е ff á l l ó h e l y e .  Posta, távírda, telefon. 
.1 f ü r d ő k  é s  k a b i n o k  h a s z n á l a t a  d í j t a l a n ,  fíövebh fel- о  •  » rmi - f ,  .  _ ,  ,
világosit ássál és prospektussal készséggel szolgálnak a bérlők. & G M 0 C & S  Ж Я  i ' & H  < H a  la t o n b v r e H y b e n .

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy nagyrabecsült 

vendégeim szórakoztatására kerthelyiségemhen egy kitűnő

m o zgó szin h á za t
rendezek be. A legújabb, legérdekesebb képeket kitűnő, szemet nem bántó vetítésben 
mutatom he A megnyitást e héten falragaszokon fogom tudatni

Szíves számos látogatásaikat kérve, maradok
Teljes tisztelettel:

DEUTSCH JENŐ
esj Arany bárány szálló

Hirdetm ény.
A Csáktornyái Tárházak r. t. raktárhelyiségében 1913. jun, 

hó 7*én délután 3 órakor 39712 kg. tengeri és 360 drb. 
zsák nyilvános árverésen azonnali átvételre a legtöbbet Ígérőnek 
oladatik. •sí 1-1
е о д е е о д о д в е е д ю д о в в е д о д о д е о д е в е е е е е е е
1178/1)13. 9г. Perlak nagyközség elöljárósága.

Hirdetm ény.
Perlak község • lőljárósága közhírré teszi, hogy a község — mintegy 6000 kataszt hold 

területen gyakorolandó vadászati joga — kél részletben — az 1883. évi XX. te. 3. §-a értelmében 
6 (hal) egymásután kővetkező évre, vagyis 1914. évi január hó l-tól — 1919. évi december hó 
31-ig terjedő időre 1913. é v i  Ju n lu a  hó 2H-An délelőtt 9 ó ra k o r a község tanácster
mében tartandó szóbeli árverésen haszonbérbe fog kiadatni.

Kikiáltási ár 773 kor. és 650 kor
Az óvadék készpénzben a beígért évi haszonbérnek megfelelő összegre kiegészítendő 
A ki nem elégítő árverés esetén 15 nap múlva — 1913. julius 14. új árverés fog tartatni. 
Egyéb feltételek a községi irodában a hivatalos órák alatt betekinthetók.
Perlakdn, 1913 május 26. 1 **

Zala József Szacser Balázs
j e g y z ő ._____ ____________ _______________________ bíró._________ _____ ___



( 1

I JVCeghivó. j
► A  M u r a k ö z t  P e z s g ő g y á r  R é s z v é n y t á r s a s á g  J
I t. r é s z v é n y e s e i  az  1913. é v i  j u n i u s  h ó  29-én  d é l u t á n  2 ó r a k o r  C s á k t o r n y á n , a g y á r é p ü l e t b e n  t a r t a n d ó  \

! V. rendes kö zgyű lé sre  j
► tisztelettel meghivatnak. ^

í _______________ . _______________  1
[ I

T a n á c s k o z á s i  tá rg y a in a k  s o r re n d ié  t
► 1 . E ln ök i  m e g n y i t ó .  A j e g y z ő k ö n y v  h i t e l e s í t é s é r e  k é t  r é s z v é n y e s  k i j e l ö l é s e .  \
► 2. Az i g a z g a t ó s á g  é s  f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g  j e l e n t é s e .  ‘ á
► 3 . A m é r l e g  m e g á l l a p í t á s a , — a  l e l m e n t v é n y  f e l e t t i  h a t á r o z a t .  \
► 4. J e l e n t é s  az  a l a p t ő k e  l e s z á l l í t á s á n a k  k e r e s z t ü l v i t e l é r ő l  é s  az  a l a p s z a b á l y o k  4. S -ának  a
► m ó d o s í t á s a .  4
► 5. N e t á n i  i n d í t v á n y o k .  á
► Az ig a z g a tó s á g . \

\     i
IN, §. A tanácskozási és sza v a zá s i jogot a közgyűlésen minden részvényes szem élyesen и vagy m eghatalm azott ugyancsak rész- > 

Г vényes által gyakorolhatja , ezen jo g  gyakorol hatására szobán  m egkívántnak, hogy úgy a megjelenő, illetve a meghatalmazó, m int a mégha- 1 
'  talma zott részvényes is nagykorú legyen és hogy ezek m indegyikének érvényesülni kívánó részvénye a közgyűlés előtt legalább 14 nap óta а * 

részvénykönyvben az ő nevükre legyen bejegyezve és végül, hogy a megfelelő szelvényeket tartalm azó részvényük legkésőbben a közgyűlés j 
[ m egnyitása előtt a z elnöklő kezéhez lett légyen letéve. j
‘  62. §. A mérleg a vállalat üzleti helyiségben a részvényeseknek betekintés céljából rendelkezésre áll. \

! *

; Drittiszeilniliílp №ní kiresndnit |
mely a Csáktornyái 
közönség kedvenc ki
rándulóhelye, jutányo* 

e2ei 1 san eladom.

Bagári János.

@ @ @ @ @ @ @ @ @

Az emberi kéz mint sérvköté 
SEM SATIDS T A U L M Á K I !

K érjen  ingyen p ro s p e r  üst!
Z á rt  b o rítékb an  portóm encesen küldi

PObklIZER S E lU A K P lL A T B lllH
speciális orvosi ren d e lő in téze t

B K D A P U T . V B ,  W k ö c z i - í t  1«. F f l t m e M .  и

felséges ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a 

- M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest. Yáei-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosíást!

PrniírOCC egészségügyi cigaretta hüvely é& papír anconarcotíco
II  UjJI CuU vattával ♦  Kapható: Fischel Fülöp (SíRAUSZ SÁNDOR) paplrkereskedósóben Csáktornyán
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