
A magyar fürdők reformja.
Benne vagyunk a kánikula kellős kö

zepében. A modern tudomány, mint min
denben, ebben is újítani kíván s a hőhul
lámokkal magyarázza a nagy forróságokal, 
de mi csak megmaradunk a régi jó ma
gyaros kifejezésnél, amikor csorog a verejlék 
homlokunkról, hogy hiába, mégis csak a 
kánikula okozója ennek a nagy melegnek

S mig rosszkedvűen töröljük le ma
gunkról az izzadlságot s sóhajtva gondolunk 
valamely tengeri fürdő enyhe hullámaira, 
azalatt önkéntelenül is eszünkbe |ut a magyar 
türdők elhagyatottsága, csekély látogatoltsága.

Pedig tévedés azt hinni, hogy a ma
gyarok nem veszik ki a maguk részét a 
nyári lürdőzésből ; nem kell arra gondolni, 
hogy a nyomorúságos gazdasági viszonyok 
következtében a magyar előkelőség és közép- 
osztály az idén talán itthon ragad? Oh, 
dehogy is. Nézzünk csak körűi Európa 
ismert fürdőhelyem, bizony nagyon is tekin
télyes számmal találjuk ott a magyar für- 
dözőket, sőt igen sok külföldi helyen a 
felénél nagyobb számmal képviselik a ma
gyarok a nyári lürdözőket. Nézzünk csak el 
Ausztria ismertebb lürdőhelyeire : Karlsbadba, 
Marienbadba. Pörlschachba, Abbáziába. Gas-
teinba slb., slb...............  végig valamennyi,
csak úgy hemzseg a magyaroktól. De még 
a külföldi fürdőhelyeket is, mint a minő 
Rimini, L'do, Gradó slb szinte felerészben 
magyar fürdőzők tartják lent

Itthon pedig a magyar fürdőhelyek,

melyek úgy természeti szépség, mint gyó
gyítóerőben vetélkednek amazokkal, hacsak 
túl nem szárnyalják, elhagyatottan, szomorúan 
tekintenek a szegényes idény elébe, jöl tudva 
azt, hogyha csak odavetödő külföldi turisták 
fel nem fedezik a világnak, a magyaroktól 
akár Ítéletnapig is viselte tnék a szegénység 
és elhagyatottság szürke köntösét.

Mi az oka ennek a szomorú jelenség
nek?! Miért kerülik épen a magyarok a 
magyar fürdőhelyeket s miért keresik fel a 
külföldi fürdőket, noha annak költségei az 
útiköltséggel még szaporodnak is? Régi. 
sokat telhánytorgatotl kérdések, melyekre 
mindenkor ugyanazokkal szoktak felelni. A 
magyar fürdőközönség azt állítja — s ebben 
igaza is van — hogy a magyar fürdőhelyek, 
mig egyrészt nem kínálják a modern 
kényelmet és komfortot, mint a küllöldiek, 
másrész! még drágábbak is. akármilyen más 
világfürdőnél.

A magyar fürdőbérlők és kezelők meg 
azt állítják, hogy miután kisebb a fürdő 
látogatot’sága. viszont a kiadások nagyok, 
természetesen sem az árakat le nem szál
líthatják, sem olyan beruházásokat nem 
lehelnek, melyek azután a nyaralók igényeit 
mindenben kielégítsék H i nagyobb lenne a 
frekvencia, mindjárt olcsóbb árakkal dolgoz
hatnának s a közönség kényelmét is jobban 
szolgálhatnák.

Ez tehát az az öiökös circulus vit ous, 
mely körűi a magyar fürdők ügye immár 
évtizedek óla forog A közönség olcsóbb 
árakat s fokozottabb kényelmet kíván s

csak akkor jönne nagyobb számmal, viszont 
a lürdőlulajdonosok és bérlők előbb nagyobb 
látogatottságot szeretnének s akkor szálla
nának alább az árakkal s igyekeznének a 
közönség kényelmét lobban kielégíteni.

Az egyiknek tehát kellene előbb kez
denie. hogy azután mindkettő kielégítést 
nyerhessen. De melyik legyen az első? Ez 
a nagy probléma, mely önmagától megol
dásra jutni sohasem fog. Egy harmadik 
személynek kell beleavatkoznia, hogy ez a 
kínos s nemzetgazdasági élelünkre nagyon 
is fontos kérdés végre megoldáshoz jusson. 
S ez a harmadik személy nem lehet más, 
mint maga az állam. Az egyetlen lökében 

;s tekintélyben egyaránt gazdag fél, mely 
előbb hozhat áldozatot, hogy azután az ál
dozatok révén a fürdőket felvirágoztassa s 
még |ól jövedelmező üzletté alakítsa.

Az államnak kellene vagy kezelése alá 
venni a nevesebb s érdemesebb magyar 
fürdőkel. vagy olyan nagyobb segélyben ré
szesítem, hogy ezzel azután az a fürdőhely 
kibírja azt a nagy konkurenciát, mellyel a 
többi külföldi fürdők véle versenyeznek.

Addig, míg a magyar fürdőhelyeket 
ebben avagy más formában meg nem refor
málják. nem remélhetjük, hogy elhódítsuk a 
küllöldi lürdőklől azokat a magyar fürdő- 
zöket. akik évtizedeken keresztül ott magukat 
jól érezték és semmi szükséget sem látták 
annak, hogy drága pénzükön esetleg rossz 
kiszolgálásban s kényelmetlen lakásban ré
szesüljenek

A sárga rózsa eredete.
Japán meee.

Irta Zo m bory G yula.
Régen volt, mikor még a japán császárok 

nem fogla koztak külpolitikával, nem szállítottak 
virágos országukba európai kultúrát, nem kelletlek 
páncélos hajók, dinamit ágyuk, hanem azt nézték, 
hogy hányszor nyílik a cseresznyefa egymásután 
egv nyáron ál, melyik krizantim dúsabbanfejlő: a 
sárga-e vagy a lila s legfeljebb arra volt még 
gondjuk, hogy a bambuszkerítéseken, melyek az 
•rszágot a tengerpartokon védték, át ne ugrálja

nak az indusok, akik Szingapúréból nagy bambusz 
csónakokon f^l-feljöltek időnként, hogy elfoglalják 
ezt a dúsan termő virágos szigetet.

Egy Har juko nevű sogun élt abban az idő
ben a régi székvárosban, Kyolóhan, akinek minden 
öröme egyetlen leányában tellett. Oyakában. Ennek 
л kedvéért rózsával Ültette be palotája egész 
udvarát, kertjét; fin m fairózsákkal, amiket neki 
tengerentúlról, a messze Európa tájairól hoztak 
idegen hajósok drága pénzért.

\ vérvörös rózsák legkiválóbb faja volt ott 
csoportosítva, hogy azt hitte volna a szemlélő, 
hogy piros térítőt t ikarlak a zöld lombok lölé 
illatuk periig o'y nagy mérvben áradt szét a 
palota körű', Imuy negyi dóra alatt mámorossá lett 
tőle a legerősebb fej s mint a részegek dő tek el 
ki ide, ki oda a palota bambuszkerítése mellett.

Csak astgunkának, Oyakának, nem ártott ez 
az illatár ; hogy folyton köztük töltötte idejét, 
szinte megszokta ezt az illatmérgezést, sőt átment 
« vérébe s kívánta azt.

A császárnak félteit kincse volt Nyaka 
mint már mondottuk и ; tervei voltak vele: az 
akkor hatalmas Tomugur tatár Khánnak szánta a 
kis sogunát s úgy képzelő*, hogy Japánországnak 
a szomszédos Taiárors/ tggal való egyesüléséből 
egy hatalmas birodalom képződhetnék s majdan ő 
nyugodtan vonulhatna b" elődei után a Nirvána 
tuja<-rdőibe

Azonban eirfber tervez — leány végez. Nya
kának nem volt tetszésére a félszeg talár Khán. 
aki egész nap csak lován ült s lóhátról nézte a 
hozzá folyamodó szegéin talárokat, neki másfelé 
kalandoztak gondolatai és igen szívesen hallgatta 
a palota fiatal virágkertészének meséit messze 
világokról, különösen a pezcjtóv'efl francia népről, 
ahonnan maga is való volt s ahonnan nagy fize
téssel Harayuko császár őt ide elhozatta.

A nap minden szakában együtt volt a két 
fiatal teremtés a rózsák között s Oyaka mindig 
egy vérvörös rózsabimbóval kehién tért meg a 
palotába.

Ezt a rózsabimbót rendesen a kertész nyúj
totta oda a szép sogunának.

Nem sokáig tartott ez a csendes boldogság, 
mint ahogy az élet apró örömeit valami láthatlan 
kéz rendszerint össze szokta kuszálni.

A császár egv alkalommal a palota sárga 
üvegablakai mögül meglátta, mikor Oyaka a rózsát 
a kertésztől elfogadta s keble fölé tűzte.

A szegény kertészt még azon a napon ke
rékbe törték, a sogunának pedig ki lett adva a 
parancs, hogy többé szóba nein állhat senkivel,. . .  
kertész a virágokkal, rózsákkal bajlódni többé nem

fog, ha neki tetszik, ott töltheti az időt köztük 
reggeltől estig s ápol hatja, is őket, ha tetszik.

Ettől az időtől kezdve Nyakán bizonyos bús
komorság vett erőt; ott ült rózsái közt egész nap, 
az egész nyár folyamán, . . . elment rózsatöről
tőre, elment mindegyikhez, megsimogatta, csókol
gatta ő k e t,... beszélgetett hozzájuk bús panaszos 
hangon s nem egyszer láttak kedves virágai 
könyezni a bánatos sogunát, kinek szívére zárt 
vetett az apui hatalom.

Napról-nnpra láthatólag fogyott az amúgy is 
cseppnyi kis teremtés, . . arca mindjobban her
vadni kezdeti s a szigorú apa láthatta az elha
gyatott szerelem áldozatát saját leányában, aki 
erőtlenül, szinte imbolyogva járkált immár rózsái 
között.

Azokkal sem babrált senki ; néha-néha ju 
tottak egy egy kis hulló harmathoz, . . . .  gondos 
kéz nem öntözte, nem locsolta töveiket s egyszer 
csak kezdtek halványulni az égő piros rózsák, 
mindig sápadtabh szirmokat bontogatva ki nyíló 
bimbóikból я mire beállt a hervadás ideje, hogy 
fujdogálni kezdtek Kamcsatka lázós szelei, már 
nem voll egyetlen piros rózsa sem ott a császári 
kertben, hanem a lassan haldokló Oyaka nézhette, 
hogy vele együtt mint sárgult meg minden rózsája, 
hogy mikor ravatalára megkötötték a rengeteg 
rózsa koszorúi, a kis sárga halottat csupa sárga 
rózsa övezte már jobbról, balról.

Nem is lett Harayuko kertjében többé piros 
rózsa s a következő tavasszal már mint sárga 
rózsa millott a hajdani piros rózsatöveken s ettől 
az időtől van az egész világon sárga rózsa.



Heti levelek.
Irta : Po nt.

II
Vén leány . . . .
Leírtam erűt, megbélyegző jelszót; ki

mondani azonban úgy, olyan nyomatékkai, 
mint némely férfinévre hallgató polgáriársam 
teszi, soha ki nem mondanám. Ez a gúnyosan 
odavetett szégyenbélyeg keserű nedvet lop 
a nő arcára; rém, rnúmús a hamvas arcú 
kisleány elölt és olyan kilejezés, amit |ó- 
izlésű férfi töröl a szótárából.

— Miért?
Először: mert kevés olyan nő akad, 

aki többre becsülné a pártát, mint az izmos 
férfi kezét; — másodszor : mert tiszteletet 
érdemel az a nő, aki az egyedüllétet, a 
lassú hervadást választja inkább, mint holmi 
dologkerülő, szerencsevadász, minden karak
tert nélkülöző férfi oldalán a nyomort, a 
pokolnak bélyegezhető házas életei.

A női lélek egy felelte érzékeny palánta, 
ami együtt fejlődik a testtel. Ez a fejlődés 
azonban virágzó, eszményi csak úgy lehet, 
ha a fejlődéshez szükséges hőt— a szeretet 
sugározza. A nő életföllétele az, hogy valaki, 
legyen az: atya.-anya, testvér, rokon, akár 
egy )óbarálnő — de valaki legyen, aki a 
fejlődő nőt szeresse. Nemes tulajdonságokat, 
a női lélekben nagyrabecsült vonásokat, 
színeket csak a szeretet melege fejleszthet 
ki. Az a nő. akit soha senki sem szeretett: 
bizalmatlan, embergyülölő s szánandóbb a 
fizikai és lelki élete is az utcára vert kóbor 
kutyáénál.

Ilyen nő azonban kevés akad S ha a 
páriában maradt nő idősebb korára zárkó
zott, bizalmatlan, embergyülölő lesz : ne 
bigyék, ezt nem a szeretet híján fejlődött 
lélek okozza. Az ötven éves kisasszonyok 
lelkét az ők nagy — saját szeretete égette 
szurkos feketére.

Érdekes lelkifolyamat ez.
A nő szeret és szereletre vágyik. El

tekintve a nagyvárosok csibészkalapban 
nyil-nyafToló hisztenkaitól — ez az igazság 
minden nőre általánosítható (A férfimodort 
majmoló — félleányokat ne is tartsuk nők
nek ! Hiszen a kása sem étel . ) És ha
hekövetkezik a női lélek virágnyílás ideje, 
a nagy messzeségből egy alaktalan felhő
tömeg közelit s a virágzás minden napján 
egy újabb domborulat, egy újabb szín, 
forma fejlődik rajta : kialakúi az Ideál képe. 
S ez az Ideál rendszerint izmos, mint pl 
egy tudja az ég, melyik albumban látott 
férfi alakja ; okos, jószívű és türelmes, mini 
pl. a kisebbik D. fiú; csengő a hangja, mint 
Carussóé; nagyreményű férfiú, mint az a 
méltóságos úr. akiről apa jó előre tudja, 
hogy még egy szónoklatot vágjon ki a par
lamentben s kötélen vezetik a vörös bár
sony fotelba, ha magától nem akaródzna 
És a többi.

A fiatal nő lelki ideálja, ha általános 
emberi szempontból véve nem is tökéletes, 
de feltétlenül egyéni és eredeti.

Tessék már most elképzelni, hogy egy 
ilyen leányhoz beállít egy u. n fiatalember 
hat jóbaráltól kölcsönszedett szalonöltözék 
ben. Egy fél fi, aki nem is daliás; a hangja 
sem csengő; csupa elnyűtt közhely pereg 
az ajkán s hozzá a főnöke naponkint éke- 
sttgeli holmi hosszúíülű állat nevével. Egy 
oly fél fit vet eléje a sors, aki egy hajszál
nyira sem kedves, mert nincs egy tulajdon
sága, melyben hasonlítana az elképzelt — 
Ideálhoz. Félre ne értsenek, tudom én is, 
hogy a nő: könnyen alkuszik De alkudni

jcsak bizonyos árból lehet; ígérni szintén 
csak olyan portékáért, ami — valamit ér

A második, harmadik, halódik kérő sem 
külömb, tehát megmarad a párta

Hát azok a nők, kiknek ablaka nem 
látott még komolyan közeledő vörös szek- 
fűvel díszített férfiút! Mily sok éjszakai 
tusakodás eredménye az, hogy egy elképzelt 

I szolid, egészséges fiatalember helyét elfog 
lalja a hét gyermekes szomszéd özvegy 
>zabó. ma|d amikor ennek is akad más. 
idő és fájdalom kell ahoz, hogy a pálinkás 
fiaskótól elválaszthatlan favágó lót lehessen 
a — kedves. Nem. ezek nem érdemesek a 

I férfiak gúnyára.
Egy ellenérv volna még hátra: az a 

! nő sem érdemel pár guny-fullánkot, aki 
saját hibái, saját bűnei miatt viseli a pártát?

Ismét csak azt állíthatom : nem és 
nem !

Amilyen édes apróság az a párta a 17 
eves kisleányok szemében, ép oly teherré 
női az két vagy három évtized múlva. A 
tejen feledett párta még annak is iszonyú 
büntetés, aki érdemes arra

Kívánom, ne akadion nő, kinek e levélből j 
kelljen vigaszt merítenie!

Gyermekíiiinepély.
Kotorban í. hó 8-án sikerűit gyermek

ünnepélyt rendezett az ottani áll. isk tan
testület a községi óvónőkkel, az Országos 
Ifjúsági Madárvédő Liga új tagjainak fel
avatása alkalmából. Körülbelül 700 gyermek 
vonúlt d. e. 11 órakor az áll. iskola tágas 
udvaráról nemzeüszmű zászlók és szélrózsák 
sűrű erdeje alatt, egy-egy tányér és kanállal 
a városligetbe, ahol Lac konyha várta őket 
párolgó ízletes ebéddel. Tíz asztalnál, egy
mást felváltva, végezték a gyermekek ebéd
jüket, melyet lánc és kedves jelenetek egész 
sorozata követelt.

Az ünnepély legszebb része a felava- 
llási aktus volt A nagyrészt szülőik által 
körülvett gyermekekhez Pataki Viktor igaz
gató bevezető beszédet intézett, utána egy 
fiú magyar beszéddel a szülőket és vendé
geket üdvözölte, mely után a Himnusz kö- 

j vetkezett ; a felnőttek is énekelték. Utána az 
> igazgató által felolvasott fogadalmat mondták 
el szóról-szóra a gyen ekek Az ünnepélyes 
mozzanat a szülőket nagyon meghatotta és 
reményhetöleg maradandó benyomást gya
korolt szeretetteljes szívükre, lelkűkre s így 

I alapos kilátás van rá, hogy ők is a madarak 
védelmezői lesznek A felavatás után az 
összes gyermekek a madarakra és fákra 
emlékeztető versikéket és énekeket adtak 
elő s miután kedvük szerint magukat este
0 óráig kitáncolták, a tanítók vezetése alatt 
haza indultak

Hogy az ünnepély oly kitünően sike
rűit, a. tantestületen kívül a babér elsősor
ban a Hirschler-céget illeti, aki a tekintélyes 

(összeggel fölérő faanyagot adta az asztalok 
és padok lelállilásához, továbbá a jelen- 
voltak. akik a következő összegeket felül-j 

j fizetlek: Vlasies Kókus 9. Polonyi Sándor 3, 
Horváth András, Hrunner Gusztáv, Hajdú 
Lajos, Pótlók Henrik, Lajlmann György 2, 
Radó Gyula, Radó Arthur 140, Farkas 
Alajos, Nemes Jenő, Kapecz M klós, Gombos 
Géza, Kertész Lipót, Hagem um Ferencz, 
Andrasics N., Wiederman Ferencz, Rerger

1 Manó. Matjanecz Károly. Farkas János, S fler 
I.Jeromos 1 K-l ; Sáfárics János, Matus József 
I 60: Hocht cker Ferencz, Deutsch Ödön, Kancz 
I Jenő, Kallanar Edéné, Mólján* ez Károly,
I Sebestyén Francziska, Járni Jánosné, Preisz

IN, Vlasícs Jeromosné, Liszják András 40 — 
40 fi!lért Akiknek itt is hálás köszönetét 
mond az ünnepély rendezősége.

К Ü L О X F É L É  Ív.
— Tanfelügyelői látogatás. Dr Szalay 

Pál május 31-én meglátogatta Stridóvár áll 
iskoláját, ahol egész napon át vizsgálta an
nak osztályait ; megtekintette a kézimunkát, 
ipart, raizokal stb. A tantestülettel értekez
letet tartott, hol megbeszéléseit végezte, a 
látottak és halottak felett teljes megelégedé
sének adott kifejezést. Junius hó 2^án |>edig 
folytatta látogatását a ráckanizsai állami

I iskolában.
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter 

Czövek István Csáktornyái m. kir. adótár
nokot hasonló minőségben a veszprémi. 
Lukács Bernát baranyaszentlőrinci m. kir. 
adótárnokot szintén hasonló minőségben a 
Csáktornyái adóhivatalhoz helyezte át.

— Évzáró vizsgálatok a polg. iskolában.
A helybeli áM polg. fiú- és leányiskolában 
az évzáró vizsgálatok a következő sorrend
ben tartatnak meg : |un. 16-án d. e. a fiú, 
d u a leányiskola összes osztályaiban hd- 
lani vizsgálatok Jun 17 én d. e. a leány
iskola 1, d. u a II oszt vizsgálata, junius 
18 án d e. a 111. d u a IV oszt. vizsgálata, 
ugyanezen napon d. u. 4 órakor énekvizsga 
a 111 és IV osztályban, ő órakor pedig 
tornavizsga az összes osztályokban. Junius 
19-én d e a fiúiskola 1 és d u. a II. oszt 
vizsgálata, 20 án d. e. a III., d u. a IV. és
V. oszt. vizsgálata, ugyanezen napon d. u. 
4 órakor a 111 IV és V oszt. énekvizsgálata, 
d u. 5 órakor pedig tornavizsga az összes 
osztályokban. Junius 24-én reggel 8 órakor 
Te Deum, utánna záróünnepély, mely alka
lommal a jutalmak és a bizonyítványok 
oszlatnak ki A magánvizsgálatok a fiúisko
lában jun. 21 én és 23 án, a leányiskolában 
jiedig 2b. 26. 27, 28 és 30-án tartatnak 
meg. Az igazgatóság.

— Nyilvános köszönet. A helybeli Kér 
Nőegyesület elnöke hálás köszönetét nyil
vánít Festetics Jenő grófnak a 80 koronáért, 
melyet a nőegy**r-ületnek adományozni szí
ves volt

— Koronázási évforduló. Vasárnap volt 
a 46 ik évfordulója annak, hogy I. Ferencz 
József őfelségét Magyarország királyának 
megkoronázták. Az évforduló alkalmából a 
hivatalalos é[>ülelekeu nemzeti zászlók leng
lek s 11 órakor hivatalos istentisztelet volt 
a Ferenciek templomában, melyen a ható
ságok és hivatalok képviselői s a taninté
zetek tanuló-ifjúsága zászlók alatt résztvettek.

— Postai közlemény. A nagykanizsai 
távbeszélő központnál az eddig csak próba
képen tartott éjfélig meghosszakított nappali 
távbeszélő szolgálatot — mely a nyári fél
évben ápr l-lől szepl 30-ig reggel 7 órakor, 
a téli félévben pedig okt 1-től márc. 31-ig 
reggel 8 órakor kezdődik és egyfolytában 
mindennap éjjel 12 óráig tart — f. é jun. 
1-től állandösítUtolt.

— Felvétel tanítóképző intézetbe. A fel
sőlövői ág h evang tanilóképző-intézet I 
osztályába a lövő 1913/14 tanévre 20 

j növendék vételik fel. A felvétel kérésekor 
(születési, iskolai (a közép- vagy polg. iskola
IV. osztályáról), orvosi és ú|raoltási bizo
nyítvány küldendő be A II osztályba 10 
tanuló vételik fel; a 111 és IV osztályba 
csak kifogástalan magaviselelű és jó elő
meneteld növendékek vétetnek tel esetleg 
Az intézettel kapcsolatos internátusbán ősz-



szesen 25 szorgalmas és jé* magaviselelű 
növendék helyeztetik el, akik a teljes el
látásért havi 24 К-t fizetnek. A felvétel 
iránti kérvények a felsőlövői evang tanin
tézetek iskolai kisbizottságához címezve 
jun. 30-ig nyújtandók be az igazgatósághoz.

— Háztartási tanfolyam. A rnáius ha
vában megnyílt háztartási tanfolyam serényen 
munkálkodik. A programúiba felveit anyagot 
nagy szorgalommal dolgozzák lel a tanfolyam 
lelkes lányhallgatói Csúcs Margit buzgó ve
zetése mellett. Délelőtt elméleti oktatás folyik 
a háztartás és gazdálkodás köréből, délben 
főzés és sütés van, mig délután a szabászat 
és varrásból nyernek oktatást a hallgatók. 
A tanfolyamot jun 28-án d u. fejezik be vizs
gálattal s a tanfolyam alatt készített kézi
munkákból és süteményekből rendezett kiál
lítással. Ulána juniálist rendez a város két 
nőegyesülete a nőegyesületek javára A lánc
mulatságot az 1 sz. ovoda tágas korlhelyi- 
ségében tartják meg. Az ételeket Hajas ven
déglős szolgáltatja.

— Nyári mozi. Igen életrevaló eszmét 
valósított meg Deutsch Jenő -zállodás. Arany, 
Bárány szállodájának szép kerlhelyíségében 
mely városunk leghozzáférhetőbb és legkel
lemesebb üdülőhelye, mozgószínházat állított 
fel. Igen csekély belépődíjért szellemi szóra
kozást is nyújt tehát vendégeinek, miért is 
kedvenc találkozó h-'ly lesz Hetenkint 3 szór 
(kedden, szombaton és vasárnapon) lesznek 
előadások. Kezdetük este fél 9-kor. Az ott 
időzárt még kellemesebbé teszi Balogh Károly 
Közkedvelt zenekara, mely a fe'vonásközöket 
hangulatossá teszi. Helyárak I hely 60. II hely 
40. Ili hely és gyermekeknek 20 fillér.

— Közgyűlések. A muraközi pezsgő
gyár rl. lolyö hó 29-én délután 2 órakor a 
gyárépüléti tanácsteremben tartja rendes évi 
közgyűlését. A Csáktornyái izraelita hitközség 
m * d. ti 2 órakor a hitközségi épület tanács
termében rendKÍvüli közgyűlést tart

— Záróvizsgálatok. A Csáktornyái m 
kir állami elemi fiú- és leányiskolában az 
1912— 13. tanév végén tartandó vizsgálatok 
sorrendje a következő: jun. 14 én d. e. 10 —
12-ig az általános leányismétlő vizsgálata 
21-én d e. a róm. kath tanulók hittant vizs
gálata. 22 én d. e. az 17Г tanulók hitta ni 
vizsgálata. 23-án d. e. 8 — 9 tg az 1. 9—10-ig 
a II . 10 — fél 12-ig a III és d. u. 2 —4-ig a 
IV fiúosztftlyok vizsgálatai 24 én d e. 8 — 
9-ig az I. 9 — 10-ig a II, 10—fél 12-ig a III 
és d ti 2 —4-ig a IV. leányosztályok vizs
gálatai 25 én d. e. 8 — lél 12-ig az V. VI 
vegyes oszlalv vizsgája. 28-án d. e 8 órakor 
Te Denm és záróünnepély 29-én d. e. 9 
órakor a II sz áll ovoda vizsgálata. Potyák 
Mátyás áll. isk. igazgató.

— Lövészeti tanfolyam. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intézettel kapcsolatos lövész
tanfolyam június 7-én délután nyert befe
jezést. A délután 3 órakor összegyűlt ifjúság 
előtt a tanfolyam vezetője. Treiber Kálmán 
m. кIг honvédszázados, beszámolva a tan
folyam működéséről, legteljesebb megelége- 
drtlségél felezte ki a tanfolyam hallgatóinak 
szorgalma és bnzgósága fölölt Egyúttal kö
szönetét nyilvánított igazgatónak és Bückling 
Antal tanárnak, kik a tanári testület részéről 
a tanfolyam egész ideje alatl őt mindenkor 
odaadással támogatták. Majd az intézet ré
széről Zrínyi Károly igazgató fejezte ki 
hálás köszönetét a századosnak, lelkes buz
g ó j á é r t  s azért az igazán tapintatos bánás
módért s kiváló módszeréért, mellyel a tan- 
folyamot a növendékekkel nemcsak meg
kedveltébe, de az aiánylag rövid idő alatt 
[én у es eredményt is elért. Végül Pozsár

József negyedéves növendék tolmácsolta 
Treiber Kálmán századosnak az ifjúság kö
szönetét, háláját s ezzel kapcsolatosan sze- 
retetél, azzal az ígérettel, hogy az éleiben,' 
mint tanítók, az ifjúság nevelése körűi érvé
nyesíteni fogják azokat a hazafias eszméket., 
melyek a tanfolyam alatt szívükben gyökeret 
vertek. Miután a tanfolyam vezetője az 
ifjúsággal sorban kezet fogott volna, a lan-' 
folyam emlékére a hallgatók a vezetőkkel 
együtt letényképeztették magukat.

— Állandó mozi. Az állandó mozi múlt 
heti programmja is szokásosan változatos i 
volt. Vasárnap két előadást tartottak a mo
ziban. Az előadás slágerje »Harc az örök
ségért« volt. A képek kiválóan tiszták é s1 
élvezetnyujtók voltak. Kisebb számai is 
sikerültek, így az Egy szegény ifjú története, 
a Szerelmi dráma, Móric és a kis Emma 
stb. szintén nagyon sikerültek Az elsőt 
pláne meg is tapsolták az erkölcsi siker és 
igazság hatása alatt.

— Rejtelmes haláleset. Kieszabadkán a 
múlt héten megdöbbentő eset történt Egy 
ottani Sajtos nevezetű szegény erdőkerülő-1 
nek 9 éves kis lánya gyanús körülmények 
közt hirtelen meghall. A lalusiak állítása1 
szerint az ottani káplán. Szersa Máié, verte 
volna meg az iskolában a hittan óra alatt, 
minek következtében a gyermek meghalt;1 
a káplán és mások pedig úgy adják elő a 
dolgot, amit a nyomozás adatai is látszanak 
igazolni, hogy a lánykát ugyan megverte, de 
halálát tulajdonképen egy 9 éves fiú okozta, 
aki az iskolából к ijövet let tszította a lány
kát a kijáratban 4 — 5 lépcsőfok nyiról, mitől 
a kis lány a kijárattal szemben lévő gesz- 
lenyelának oly erővel nekivágódotl, hogy 
orrán, száján kérésziül megeredi a vére Hogy 
melyik verzió az igazi, azt majd a vizsgálat 
dönti el A kényes ügyre vonatkozó összes 
iratokat a nagykanizsai kir. ügyészséghez 
tette át a perlaki főszolgabíró.

— A tanitók új illetményeinek kiuta
lása. A fizetésrendezésről szóló törvényeket 
már szentesítette a király — s mint hivata
losan jelentik — az illetménytöbbletek ki
utalása már csak kél három hél kérdése. A 
minisztériumban már a javaslatoknak az 
országgyűlés által megtörtént letárgyalása 
után nyomban megkezdődlek a munkálatok, 
s most már annyira előrehaladt stádiumban 
vannak, hogy az áilarni tanítók, valamint a 
községi és hitfelekezetiek már az 1907. évi 
XXVll te. alapján is fizetéskiegészilő állam
segélyt élvezett csoportjának mintegy 10.000 
tanítója nemsokára élvezetébe léphet az 
új törvények szerinti illetményeinek. Az 
illetménytöbbletek kiutalását ugyanis csupán 
adminisztratív munkaiatok hálráltatják még, 
melyeknek elvégzése a törvények szentesítése 
előtt lehetetlen volt. azonban két-három hét 

i leforgása alatt ezek is befejezést nyernek. A
közs és felek, tanítók azon két csoportja, 
amelyekhez tartozó tanítók csak korpóllék, 
tandíjkárpótlás és személyi pótlék címén 
részesüllek államsegélyben, vagy egyáltalán 
nem élvezlek államsegélyt, а I év második 
felében kerülnek sorra.

— Bátor életmenté leány. Megdöbbentő 
! szerencsétlenség történt Őrtilos és Légrád 
I közölt a Dráván Papp Mariska szentniihály-
hegyi 16 éves leány két kis öccsével csónakon 
akarl átkelni a Dráván. A kis járműből a 
viz közepén я két gyermek a hullámok közé 
esett. Papp Mariska látva a rettenetes vesze
delmei, ledobta ruháit, testvérkéi után a 
vízbe ugrott és szerencsésen meg is mentette 
őket A partról többen szemtanúi voltak a 
bátor leány vakmerő életmentésének és a

ruhátlan leányt, kinek csónakját útközben 
az ár elragadta, ellátták megfelelő öltözékkel.

— Ösztöndijpályázat iparosok özvegyei 
és árvái részére. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter űr pályázatot hirdetett a Gold
berger Erzsébet-féle alapítvány lolyö évi 
kamataiból alakított 7, egyenként 300—300 
és egy 250 koronás segélydíjra. E segély- 
díjakra pályázhatnak szakmájukban kivált, 
józan életű, de fiatalon elhunyt képesítéshez 
kötött ipart űzött magyar honos iparosmes
terek szegénysorsú özvegyei vagy szegény
sorsú, de 18 évet még be nem töltött (fiú, 
esetleg leány) árvái. A folyamodványok a 
kereskedelmi miniszter úrhoz címzetten leg
később folyó évi junius hó 30-ig a soproni 
kerületi kereskedelmi és iparkamarához 
nyújtandók be. A részletes pályázati feltételek 
a soproni kereskedelmi és iparkamaránál 
vagy az ipartestületeknél megtekinthetők.

— A világ vasúti hálózata. Az utolsó 
évtizedben, 1900. és 1910 között a világ 
vasúti hálózata nagyot fejlődött. A közben 
épült új vasútvonalak hossza összesen 229.000 
kilométer. Legtöbb vasúlat természetesen 
Amerika építtette : 124.200 kilométert. A világ 
vasúthálózata 1900-ban összesen 790.125 
kilométert tett ki, 1910-ben már 1.030014 
kilométerre ment.

— Megbüntetett szülésznő. Márc végén 
a ru.gykanizsai kir ügyészség vád alá he
lyezte Pogles Mária >zülésznől helytelen be
avatkozás miatt, melynek következtében 
Stolczer Józsefné, aki 12-ik gyermekének 
készült életet adni, meghalt A helytelen be
avatkozás annak folytán állott elő, mert 
Pogles Mária maga fogott hozzá a veszélyes 
műtét végrehajtásához, amikor azt a törvény 
értelmében csak orvos végezheti** volna. Mi
után a műtét folytán Stolczer Józsefné és 
gyermeke a beavatkozás folyamán meghallak, 
a kir törvényszék Pogles Mária szülésznőt 
gondatlanságból okozol! kétrendbeli ember
ölés vétségében bűnösnek mondta ki s ezért 
3 havi fogházra ítélte.

— Jutalom a keszthelyi postalopás Ш- 
derítőjének. A keszthelyi pályaudvaron f. 
évi február 1-én postakezelés közben elve
szett egy pénzes zsák. mely különböző leve
lekben összesen 14000 korona készpénzt, 57 
drh. ajánlott s számos egyszerű levelet és 
egyéb poslaanyngot tartalmazott Az elveszett 
pénz, avagy a tettes nyomravezetője részére 
a keresk miniszter egyezer (1000) К jutalmai 
tűzött ki.

— Tanítói sorsjegyek. Az országos 
tanítói betegs<*gélyző-alapra országosan ren
dezett sorsjáték tiszta jövedelme 22730 K-t 
tesz ki. A sorsiegyek eladásából befolyt 
72340 K, ezz«*l szemben a kiadás 49610 
K-ra rugoll.

~ T ¥  0  D A  I, 0  M.
— A »Magyar Figyeld«-ben találjuk Adorján 

Andor rendkívül érdekes tanulmányát *A köztár
saság katonái« címen, amelyben и francia radi
kalizmus rettenetes pusztításairól számol be. 
Pirkner János »Állattenyésztésünk és a kelet« 
feliratú értekezésében rendkívül figyelemreméltó 
szempontokat vet a balkáni állagokkal való agrár- 
politikának kérdésében. CholnokyJenő a »Modern 
földrajzi törekvésekről«, Lyka Károly a táblabíró- 
világ festészetéről, Feleky László »Szalay baszké
ról közöl egyaránt értékes munkákat. A szépiro
dalmi részben Krúdy Gyula és Színi Gyula novel
láját találjuk. Igen gazdag a Feljegyzés rovat, 
amelyben az eayes cikkeket Héz Mihály, Köttevényi 
Nagy Olivér, Ybl Ervin, Kemény Simon és Herczeg 
Ferenc írták. A »Magyar Figyelő« előfizetési ára 
negyedévre 6 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
(Budapest VI., Andrássy-ut 16.)



Bojna pogibelj.
Na Balkano opet je velika volja doéla 

nemirnim orsagom bója poCeti i к tomu, da 
se rnalo to premeni, sad ni snami, niti pák 
s turóini, neg sami med sobom. Kad se je 
Gesov bulgarski ministerprezident zahvalil 
Ferdinand kralju na sluíbi, taki je bilo znati, 
da lo nebude na hasén mirnomu vremenu. 
Z\ Gesova svaki je znal, da je on glava 
vu Bulgariji onoj slranki, koja je mira zah- 
tévala. On je niti to ni Stel, da se Bulgaria 
s Turskim orsagom posvadi. Itak poleg de- 
neSnjega vremena, njega je sudbina postigla, 
da balkanskoga saveza skup skleple, ravno 
táj savez za vezda zadnje vure Éivi i Cisto 
se bude reztepel.

— Vu Ctribrodu se je Gesov ziáel 
srbskirn miniatrom i ravno zato se sad jako 
Cudimo, zakaj se jp zahvaül, |erbo как se 
vréme kazalo, kad su ovi dva diplomati se; 
razgovarali, bude med prveSemi prijatelji 
mir nastal. Ali как se vidi, vu Srbiji su 
jako neustrpljivm i jako su gladni na on 
komád, koj mje tak veliki vu kontraktu, 
как bi tu vezda srbi radi zadobiti, poleg 
toga denes svaki srb za boj roÉdji.

Mi tak mislimo, da céla larma nikaj 
drugo ne znamenuje, как to, da srbi po 
nekakvim putu ogubju bulgarce, как ti prveSe' 
prijatelje. То mi veC zdavnja poznamo, im 
su srbi i proli наш kazali duge zube Samo 
da ravno tak, как smo se mi ni Steli spla- 
Siti pred Srbiom, tak se niti bulgarci neCeju

Kad bude jedenput bulgarska vojna na 
Srbski granici, srbi zasigurno budu drugaC 
fuCkali I ravno tak bude kraj kriCu. как da

su PaSiCovi proli naSoj monarchiji stepall 
sablje. No, more biti, da vu Srbiji je straho- 
vitno bojna slava vu glave vudrila i siloma 
hoCeju s örüljem macedonsko pilanje raz- 
vezati. Srbski generali su pri Kumanovi se 
fal napili bojne slave i vezda lehko se joS 
piipeti, da vnogo krvi bude joS ova pijanS- 
Cina koStala orsagu kralja Petra.

Cuje se, da i PaéiC srbski ministerpre- 
zident se hoCe zahvalili. all predi bi rad 
znal ztsigurno. kakvoga odgovora bude do- 
bil iz Bulgarije, ako tarn nebudu njegvo 
íelju spunili, odmah bude kormán odredil. 
anneksiu na ono imanje, koje su vu boju 
zaxzeli To pak je gotov boj. Doklam se ovi 
tak méSaju med sobom. lé Си« su vu Lon- 
donu podpisali zapismka. koj mir napravi 
med nepri)ateljom. Samo joS nekakve meujSe 
stvari moraju med sobom razpraviti i onda 
dokraja bude pogodba gotova To pak brsCas 
bk dcgo nebude, doklam Srbia, GrCka i 
Bulgaria svoj krvni raCun nebudu dokonCali 

Vu Belgradu dan na dan sve novine 
piSeju i zahtévaiu, neg se kralj i kormán 
zahvali, svi na glas kru'iju, da Srbia nesme 
duie Cekati. nego svoiega juSa s orufcjem 
mora bramti GrCki orsag pak se lak hoCe 
bója réSiti, da naj opet medjunarodna sesija 
zeme vu ruke céh posel i ona na) pravicu 
napravi med njimv

Ruski orsag strogo zahléva od balkan- 
cov, da naj Cislo demobilizéraju svoje boine 
sbore. jerbo samo tak se moCi nadjali. da 
mir ostane. Srbiia i GrCka su privolile к 
tomu i samo tuliko soldaCije hoCeju si zas- 
lavili, naprimer 70. 80 jezer, kuliko je pot- 
rébno, da ona mesla braniti moreju. koja 
su od turCina zadobili. Takodjer niti Bulga

na nije proli tomu, samo da za vezda jo$ 
nije oCivesen odgovor dala.

Bulgaria je veC poslala odgovor srbs- 
komu kormanu na on zapisnik, vu kojem 
zahtévaju, da kontrakta popraviju, kojega su 
med sobom napravili pred bojom. Bulgaria 
lo niti <• u11 neCe.

Íz Belgrada piáeju, da srbski i grt'ki 
ofic ri su veC Cisto sgotoviii mapu. vu kojoj 
se sve najde, как budu bója vodili proti 
Bulgariji. Takodjer odonut je glas doäel, da 
okolo Makresa srbski i bulgarski Seregi su 
se tukli. Od srbske slrani su na stotine 
postreljeni i vnogo njih je plezérano bilo. 
Bulgarci su takodjer vnogo ljudstva zgubili.

S KonStantinapoIja piáeju, da pred Ca- 
taldfcom stojeCi Seregi nebudu mirni ostali, 
ako se balkanski savez sam med sobom 
posvadi. Так piáeju, da nebudu m< gli zasta- 
vili lursku vojsku, da nebi proti bulgarcom 
isla

Kak se vidi, braCi se nemoreju narav- 
nali, nemore bez boja ostali. Svaki dan sko- 
rom su krvne bilke med njimi. Na granicaj 
dan na dan se sklopaju. Zeljeznice samo 
soldacke stvari voziju. Vu Belgradu lavno 
lak как i vu Sofiji ves narod je pripravljen, 
da bude boj. To i zahtévaju od ministrov 
Vu Belgradu jeden general je rekel kralju, 
da ako bude jos duze Cekal, da soldaCija 
se sbum i onda kralj naj gledi, kud bude 
krajSi put iz Srbije. Gde se nekaj tukvoga 
naliadja, bormeS tarn nije dalko revolucija 
Srbi znaju как je to treba napravili, tojest 
как su to pn d desetemi létmi 1903 ga leta 
juniuSa 11-ga napravili. More biti, da su 
sad opet na »akvim putu.

Jedna pripovest.
Vu dvadeset osmom lelu je bil jeden 

imenitni pisatelj. Pisai je zanimive Clanke 
vu mnoge novine i tak si je po svojem ne- 
umoruom delu sluftil lépe novce. Na niesec 
je imel dohodka okoli Seslsto krun, te si je 
navék znal srauiti polovicu — jer se nije 
kartal, vu Sparkassu Mirno i srefino je iivel, 
brez brige, brez ikakve nevolje. Vure si je 
navék toCno razdélil, svaki dan je pisai, Ci
tál, all Setal i to svaki dan vu svojoj segur- 
noj i odluCnoj vuri Od njega je boljSe ki
veti mogel Clovek samo v srednjem véku, 
kada nitko drugi nije imel za delo, как da 
se 2uri biti zadovoljen vu svém. Njegovim 
poznancom mu je taj brezskrbni 2ivot jako 
imponiral, i ravno zalo su ga imeli za fl 
lislra, kaj |e drugaCe razumno. kajti nespa- 
metni ljudi uvek imaju spametnoga za bedaka

*
J *dnoga obiCnoga i navaduoga jutra se 

je dogodilo.
Kak navadno, u julro ob osmoj vuri 

se je stai, i odiáel vu bliÉnju kavarni na

zajtrek; vu oni kavani su ga veC od zdavna 
pozuali, kakti svakdaénjega gosla Niti réCi 
je né moral red Keiner je odmah odiSel v 
kubnju po kavu i po kiflin, deCko pak je | 
polo2il pred njega céli kúp jutraSnjih novm, 
a gospodar pak si je íz listnice izabral jednu ; 
tinu svellu cigaru, kra a odrezal, te s cigaru 
poloiil Ijépo na slol pred pisatelja.

Pisatelj se je savsema v novine zamak- 
nul, I tak je sred Citanja, né da bi se okre- 
nul, cmrkal svoju kavu. Jedna pripovest mu 
je doéla vu novine, ono je Citál. Vrlo se 
mu je dopala Zadovoljem prepoznava, da 
su mu vu zadnjim vremenu miseli, i pripo- 
vesti Cim dal je bolje bogate, novice, i zani
mive. Vu svojoj velikoj zadovoljnosli niti se 
brinul zato, da je negda negda praznu 2licu 
donesel vu vusta, a negda-negda, pak pod 
bradu i za golér.

Kavu je polagoma do dna pocmrkal, 
Silicu od sebe odnnul, te sigal po sto’u za 
cigarom, kad nju je naéel, del Ijépo vu vusta, 
poiskal áibice na stolu, te sí pri&gal. Sve 
ovo je Cinil |eden za drugim fl*tno, med 
Cilanjem, né da bi se zglednul. Po ovim 
putu mu je Sibica tijam do novtih dogorela,

na2gal si je drugu, ova baá lakó; sada si 
naftifte tretju, z ovoj je moral bili bolje paz- 
Ijiv, le se Cemerno zgledne, kaj je to, da 
mu cigara neCe goreti?

StraSno 93 je zaCudil!
Na mesto cigare je jednoga к ilina dr- 

2al vu vuslah, a cigare je nigdi né bilo. 
Zurno si iz ust kiflma izmakne, da ga tko 
nezapazi pri tom nepriliCnom delu, novine 
je od sebe odrinol, te si je poCel misliti, za 
pravo, kaj se je ve tu zgodilo. DrugaC je to 
né rnoglo biti — na to je doáel — как da 
je obodvoje zarnenil. cigaru si je vu kavu 
podrobil, i na mesto kiflina pojel.

— Mahnitost! Norost! BedastoCa! — 
je zakriCal, da se je straöil sam sebe. Kaj- 
pak, da je norost bila. im Clovek s zdravom 

jpametjom toga nenaCini. Je, prepoznati je 
moral, sam о sebi da je non, ili pak barem 

j veC po ne ponoriti Ovo odkritje ga je tak 
j spreslraäilo, da je dugó Casa se ni mogel 
geiiuli, te je tak prestraéen i blédi gledal 
dugo Casa vu zrak. Kad pak si je opet mis- 
bli poCel, kaj je naCinil, |e doáel do sada 

I na neodkrite znamenja о uorosti, da je bor-



Srbska i bulgarska braéa naskoroma 
budu slrahoviten rnfun med sobom napra- 
vili. Elazini se, da na ov naéin i drugi bal 
kansk« narod nebude vu Zepu ruke drűal i 
inirno gl<*dal, как se braé,a nemilosrdno ко- 
leju. Montenegrovci su véé sdavnja sgovorili, 
da s célom jakostjom budu Srbiji na pomoC. 
Pred CataIdiom stojeéim luréinom srdce 
igra, da s kim predi nazad povrneju ouoga 
ápola, kojega su pri Lüleburgasu i pred Kir- 
kilisi od bulgarca l< rpeli Ista Romania neée 
mirna oslali vu ovim boju, gde sama braéa 
se budu med sobom klala. Uh к le opet tam 
stojimo, как i na jesen, more biti puno vu 
hutám poloűaju. Opet céli Balkan bude vu 
jednim oguju.

Vladari jako paz ju na mir, kuj |oá 
inti írje nastal i veC se bude poruáil. Pák 
lo sve zalo. da Srbija ono iáée opet, kaj 
n je njéno, niti joj ne ide.

S Belgrads polvrdiju, da je pred Va- 
landovu strahovilna krvna bitka bila med 
srbi I bulgarci. Od obedvé strain vnogo mrt- 
vacov i ranjenikov imaju #

Vu Sofi|i slrahovito su serd ti na ruse, 
jerbo s okomgledeé podpira srbsko zahté- 
vanje. Poleg toga lak veliju bulgarci, da 
niáéi njim nemore za zlo zeti. ako s oruZ 
jem nazad zemeju od Srbije ona mesta, 
koja je Srbia po tolvaiskim putem od Bul- 
garie vkrala.

Mi koji zdalka gledimo ovu svadju, tu* 
liko moremo reéi, da ova svadia ravno tak 
ákodi Bulgariji. как i Srbiji

MikloS ruski car |e pretekel druge vla- 
dare i telegraíiral je Petru kralju vu Belg
rad I Ferdinandu caru vu Sofiju. da naj 
mimi budu i naj odstupiju od bo|a Car i 
lo prime nase, da vu ovim teákim poloűaju 
sudec bude med njiini, samo naj se zaufaiu 
vu njega. Slém telegramom najjakáega aduta 
je vun dal car zbog mira Skorom nije inti 
za veruvati, da srbski i bulgarski vladari 
nebi posluhnuli svojega najvekáoga protek* 
tora .Ako pák niti na ov telegram nebudu 
posluhnuli i mirni ostali, car njim jeobeéal. 
da vu ona mésta, s kojemi se nemoreju 
razdeliti, poleg svojega juáa svoju soldaéiju 
bude nuter porinul. Так mislimo, da tak 
Srbija, как Bulgarija dvaput sí premisli, как 
bi kakvoga Sepavoga koraka napravili proli 
ruski vladi i proli ruskomu caru. Ruska

zapoved je malo pretekla od célé Europe 
poslajuéega zapisnika, kojega su öve dane 
átéli poslati i vu kojim zapisinku céla Eu
ropa zahtéva od balkancov. da mir naj bude.

PoloZaj je na svaki naéin osbiljan, 
jerbo tak vu Belgradu как i vu Sofiji zah- 
tévaju bopt i moremo reci, da i pripravili 
su se véé к lomu Srbski vojni sbori se 
véé buntaju. opet i to nije dr bro, da i Ro- 
manija se hoée s oruűjem vu nemir sméáati.

Spalajkovié srbski poslamk v petek je 
dal prék zapisnika vu Sofij\ vu kojem Sr
bija zahléva, da bulgarski soldati nesmeju 
na takov labt zemlje stupiti, kojega je Sr
bija zadobila.

Po diplomatiékim putu je doáel takov 
glas, da Bulgarija je veC privolila, da car 
bude med njimi najvekái sudec.

Kad zadnje slove piäemo, doäel je te
legram, da vu Konátantinapoliu s revolver! 
su na smrt strelili Mahmut Sefket najvek- 
áega turskoga éinovnika. tak zvanoga nad- 
vezira. Joá nije znati sbog éesa su ga stre
lili, sbog pohtike, ali pák rnorti soldaéija ga 
je z puta spravila. Vu Konátantinapolju je 
poleg toga opet velika buna. Na mir i na 
red soldaéija pazi

Desetlétnica.
1913 juniuáa 11-ga je minulo deset 

lét, da su vu belgradskun konako srbski 
pijani soldaéki ofíciri nréimurno zakiali svo
jega kralja Sandora i kraljicu. Sad narn 
opet pred oéima je doáel ov krvni posel.

1903. juniuáa 10-ga po nőéi i l i  ga v 
jutro se pripetilo to. Vu »Bélim orlinu« 
zvanoj prosloj krémi s velikom krikom su 
se zabavljali krvoloki. S velikim gbsom su 
slavili sloboáéinu, smeknuli su vun sablje i 
s jedn.m glasom su presigab .

— »Smrt Sandoru, koj je domovinu 
na ápol del !«

Vu ovi krénn su odluéili, da zakoleju 
kralja, kaj su isto onu nőé i napravili vu 
kraljevski palaéi, vu konaku. Prebliűavala 
se polnoéka. Dvajstiáest zebrani muűkarci 
su se stall. Drugi, koji su joá vu krémi os
tali. bat rí v 111 su je, da naj s kim neéimur- 
neáe zveráiju odredjeno delo. 2edni su bili 
svi na kraljsku krv Odiáli su prama sla- 
romu konaku zebrám, drugi su vu kásámé

odiáli, da prepraviju soldaéiju к neéimur- 
nomu dugovanju. Ofíciri odredili su vu ée- 
tin vulice, kője su konak peljale, svu béig* 
radsku soldaéiju Pred ruskim konzubtuáu 
su dvé regimente kauonérov nastavili s na- 
bitami átuki. Odredjeni i zebrani ofíciri su 
nad mala vrata iáli vu konak, jerbo su 
znali, da su odprta, pokehdob lám stojeéi 
oficir i strapa je á njimi drűala. Na dvoru 
su naáli űandara, kojega su probali nagovo- 
riti, naj á njimi derűi, ali nesreéni élovek 
predi, как bi mogel bil odgovor dali. véé 
je mrtev opal doli. Od revolvera kuglia ga 
je zaklala. To je bil prvi nesreénik onu nőé.

Dvajstiáest oficira je proti znutraánjim 
vratam letelő. I óva vrata su véé odprta 
bila. Druga vrata su zaprta naáli. Óva su s 
dinannt patronom predrli. Naumovié oberáter, 
koj je palrona sproűil, je mrtev tam ostal. 
Dinamit ga na falaéke sééhal. Vu ovim hipu 
su vgasnule elektriéne vampulice. Neáéi, koj 
je átél kralja obranili odrezal je drota. Sad 
su strahovitnim kriéom vu kmici iskali sobu, 
gde je kral) spaval. Dugó nisu naáli vrata. 
Naproti je doáel jeden kapitan soldaéijom, 
koji su svéée donesli Dvaistiáesl ofíciri za 
njim Strahovitno pokanje se éulo Opet su 
s dinamitom vrata predrli. Na kraj ganjka je 
straűan stal pred onom sob un. vu kojoj je 
kralj spaval

— »Strogu zipoved imam« . . véli 
straűan, ali nije mogel do kraja povedati, 
véé je mrtev opal dőli. Strelili su ga.

Kral) i kraljica prebudiju se, véé su 
mislili, kaj bude. Soldati vdereiu vu sobu 
Prazne postelje najdeju. Pred posleljami 
postojiju i slrahovilno zijaju : tu néma ni- 
koga. Draga i Sándor vu noéni odeéi pred 
obiokom stojiju Niti genuli se nisu. Véé je 
tak bilo, da se mentuvali budu űalostne 
smrti, jerbo soldati su dalje átéli iti iskat.

Medtern toga céla belgradska soldaéija 
se sbunila. Kad su poéuli, da nisu naáli 
kralja, od serdilosti poéeli su strélati. Vu 
konaku poéeli su pohiátvo trti. Jeden ofícir 
tak véli, da za pol vure tak su sgledale 
sobe. как ona zemlja, koju su divje svinje 
zrovale. Vu ovim éasu Draga i Sándor su 
na ganjg vuáli, tu su dva obioki bili. Oda- 
vuna su iz átuka kuglje letele proti konaku. 
Kraljica je mislila, da je branit idu. Hitro 
odpre obioka i dőli zakreéi :

meá on véé od negda nor, samo sreéa da 
ga |e do sada nitko né spazil vu noroslt. 
Preánju pripovest je joá jedenput preéital; 
I kaj je írnelpnje za spametne misli, se 
rnu je sada sve vidlo bedastoéa Vidlo se 
mii je, da kaj je prije miét za zanimivosl. 
sada je prepoznaval one straáne pojave о 
norosti.

Stepí'l se je, i skup zlezel od straha
Né si je is kai spasenja, hotomce niti 

mislili ni hotel na to. kaj su drugi éinili 
vu lakvi nesreéi. Rád bi prosil joá za jednu 
cigaru, ah néje utal, bojal se je, kajpak da 
bi i onu pojel.

*

2 irno je plat 11 I gori se stal. A spazil 
mje vu svojoj hilrosti, da kad se je stal, 
je ona cigara, na koju |e imslil da nju je
pojel, sada padnula od *btola na tla Так je
bil sprestraáen i zbunjen, da je na drugo 
né p I z 11, как da odide éim prije iz kavane
na ul cu Vu óéi je nikoga né и la I pogle-
d Iti, bojal se je, da nebi tko n“kaj lakvoga 
zapazil na njem, te si je na velikoma od 
dehnul, kad je bil sam na vulici pred kavani

Tam je stal jeden éas, kad mu na nn 
sei padne, da bude najspainetneáe iti к I doktoru. Taki je odbeáal к jednomu od pr- 
vih Ijeénikov, te mu |e na dugó i áiroko 
razlolnaéil. kaj se je Znjim dogodilo. Ljeénik 
se mu je navelikoma éudil. ka|ti sméáno je, 
da bi baá nori flovek sam sebe drűal za 
noroga. Pri tóm je znalo bili ravno naopak, 
nori ljudi navék misliju, da su oni najspa- 
metneái na svétu

— »Veliki magarec je táj naá pisatelj! 
Mene hoée za nos voditi!« — Si je mislil 
doktor, le i on preobrnul sve na áalu.

— »V redu smo. — véli ljeénik — 
odtiral budem od vas norost za áest mese- 
cov; svaku vuru plalite dvajjsti krun.«

— »Trikrat áest je . . . jezeroosemsto 
krun, и juj . . né . né, mislim. da sem 
joá né tak jako nor!«

— Je rekel pisatelj i odbeűal. A Ijéénik 
pák se je tak smejal za njim, как jedna 
osoba za onim, kojega su grdo nasamarili.

♦
Doáavái od Ijeénika je dugó bludil po 

ulicah. Sve je naéinil da bi od sebe odhilil

svako znamenje о norosti. Preéital je vu 
novinah svaki napis, preéital sve oglase, 
preéital od kraja do kraja pozivnice na 
skupátinu Smejal se je svakomu vu obraz. 
Doáel je pred izloge, i poéel si mislili, kaj 
bi si kupit, kiklu, ali hlaée?

Na zadnje ostane poleg hlaé. i slém 
odide vu átacun. Kada je nutri stupil, se 
mu je videlo, как da bi ga svi poglednuli. 
Sav vu sramu z jeklanjem prosi za jednu 
kiklu. Stacunar mu taki donese jednu kiklu 
z izloge, pisatelj nju vu ruku prime, i za- 
pita ozorno:

— »Kaj su to hlaée?«
Stacunar ga tak besno pogleda, da se 

je pisatelj od straha stepel.
— »Hop! Ovi su nekaj spazili na 

meni!« — je mislil, i odbeűal íz átacuna
ВФ1 je i dimo dobeűal, tam se je po- 

mini slém, da je on burmeá do kraja ob- 
norel Niti je né hotel misliti proti tomu, 
samo jeduo si je áelel, da nilko niát nezaz- 
védi о niegovoj slraáno) nesreéi. Previdel je, 
da to samo tak more doseéi, ako i nadalje 
Ijépo I marljivo piáé tak, как prije. Dől si



— »Sun hodile, rni smo tu. Jod smo
Zivi!«

S tém su se vkanili, na mesto da bi 
branitelji bili doftli, krvoloki su vdrli na nje. 
S divjim kriCom su vdrli vu sobu krvoloki. 
Kralj se je poCenul kre obloka. Kraljica vu 
samoj rubaCoj jednako je stala pred Zivani. 
Так lépe Zenske onda nije bilo vu céloj 
Srbiji. Pred kralja se je stala i onak ga je 
evojom télom branila. Za jednu minutu je 
mir postal. Na jedenput se revolver sproZil. 
Jeden mladi oficir je strelil na kraljski obi- 
telj. Na ovo pucanje su i drugi segurSCinu 
dobili. Svi su poCeli strélati. Kralj i kraljica 
su se doli zruftili. Sad su poCeli nemilo- 
erdno mercvariti. To nije moCi izpisati, kaj 
su delali odivjeni soldati. Najpredi su kralja 
hitili vun nad obiok. Doli stojeCe ljudstvo 
se hililo na kralja, koj je joft Ziv bil. PoCeli 
su tancati na njem. Za par minut tak su 
ga zdruzgali, da nije bilo poznati mrtvo 
télo. Kraljicu Zivu rezporili i onak na fa- 
laCke razcépali, tak su je shitali vun nad 
oblok.

To se je pripetilo vu ßelgradu pred 
desetemi létmi. Vu vrtu su je drugi dan 
zakopali gole vu jedno vapnatu grabu.

Peter kralj si more misliti к а ) Ceka njega !

KAJ JK NOVOGA?
— Grof Zeppelin. Sdavnja je veC 

obeCal giot Zeppelin, da po zraku bude dö
ftél vu Вес ili vu Budapest na Cast naftemu 
kralju Sad je to svrftil. Tork v jutro ob 
peti vuri i 30. minuti se je sdigel Sachsen 
zvanim balonom vu Berlinu i popoldan ob 
jedni vuri i 40 minuti je döftél ober BeCa. 
Vu Schönbrunu ober kraljske palaCe je sim 
tarn. gori. doli létal i oklanjal se kralju,, 
komu se to jako dopalo. Balona je sam 
stari grof kormanil, vu kojem su zvun njega 
joft dvajstiCetiri sedeli zvekftmom mjerniki 
Kralj je drugidan naposluftenje prijel grofa 
Zeppelina i na njegvu Cast je ob^da dal, 
na koj obed su joft zvun njega Ceterdeset 
bili pozvam Balonu se nikaj ni na putu 
pripetilo i как je napré bila putnica na- 
pravljenn. tak je i döftél vu najlepftim polo- 
2aju do BeCa, gd*1 se je doli sei. Grof je 
drugi dan v noCi opet se vu zrak zdigel i

odiftel je nazal vu Berlin. Z balona su zmi- 
rom iskrene telegramé poftilali i prvoga su 
vu Regensburgu dobili iz BeCa, vu kojim 
su grofu gratulérali i naznanje dali, da ga 
kralj vu Sönbrunskim kasteiju veC Ceka.

— Növi kormán. Kak smo veC pisali, 
LukaC ministerpredsednik se je zahvalil na 
sluZbi i kralj je veC imenuval za minister- 
prezidenta. grofa Tis/a Iätvana, predsednika 
orsaCkog spraviftCa. Növi kormán je veC 
prisegu poloZd pred kraljom. Od prveftega 
kormana su svi ministri ostali, зато grof 
Serénji poljodeljski i JosipoviC horvatski 
minister su se premenili. Za ministra za 
poljodeljstva je kralj Ghillanj Imre barona 
imenuval, mesto horvatskoga ministra joft 
nikoga, öve posle sam Tisza hoCe voditi 
Predsednik orsaCkih hiZah Beöthy Pavel je 
postai. Tisza je sad drugoC ministerprezident, 
od 1903 — do 190o-ga bil je vre vu ovoj 
sluZbi. Od opozicije ablegati nisu veseli, da 
se to tak pripetilo.

— Kapelan. MinuCi tjeden smo pisali, 
da Kisszabadski kapelan je tak neCimurno 
zbil jedno devet lét staru pucku, da je od 
toga na kratkoma vumrla Sad smo opet 
takov glas dobili, da istina, da je gospon 
kapelan stukel déle. ali déte nije od toga 
vumrlo Deca su se na dvoru igrala i med- 
tem toga su pucku podrli, koja se s glavom 
vu divjikostanj tresnr.la i od toga je morala 
9 ovoga svéta prem nuli vu tak mladoj dobi 
Kak se nam vidi, nekaj su itak vu ovim 
poslu gospon kapelan krivi, listje premir- 
iioma stoji, ako veter ne pufte. To prepoz* 
namo, da nije istina. da bi gospona kapelana 
Zandari bili odegnali Svedoki i isiroga bude 
vre svetlost donesla vu ovim poslu.

— Nesrecno kupanje. Vu Dunavu 
se kupala Popovits Ljubomir begéCi srbskoga 
popa mlada i jako snaZna Zena. s njom je 
Mutiborilft Ivan hmioftnjega tergovca Zena 
iftla. Tergovcova Zena )e iznenada vu gli- 
boCu doftla I najedenput se poCela vtapljati. 
Popova Zena je za njom skoóila. ali pajda- 
ftica vu smrtnim slrahu ju je tak pograbila, 
da se vifte nije mogla réftiti. Obedvé su se 
vtopile

— Koji su se srdili. Sötét G|örgj i 
Fekete Janoft halaski gazda nigdar vu Ziv- 
lenju ni su si dohri bili. Nekakov posel su 
imali i tak su se ziftli, razmi se. da odmah

su se posvadili. Vu svadju je Sötét hujfte 
vun ziáel, jerbo Fekete tak ga je Zeljeznimi 
rasuhann po glavi vudril, da je odmáh vurnrl

— Zaklal je célú obitelj. Iz Lugofta 
pifteju: Saftek Janoft bojtorjanofti stanovmk 
v nedelju po noCi se je za trarn obesil 
2ena je to spazila i odmah ga je doli od- 
rézala. Saftek se s bog toga tak razsrdil, da 
je pograbil sekiru i Zeni glavu razcépal. Od 
krvi se je tak razdivjil, da je i Cetiri dece 
si zatukel. Saftek viéeput se átél skonCati, 
ali Zena mu je uvek pripréCila. Saftek je po 
krvoloCnim poslu hiZu vuZgal i odbeZal na 
polje. 2andari su ga vlovili. Na lice mestu 
su iztrogu vodili, da previzitéraju, jeli nije 
bedast bil Saftek. Doktori misliju, da nije 
bil pri pravi pameli.

— Smrt tezakov vu Jjedni fabriki. 
Vu Budimpfftti v Seidlovoj fabriki se smrtna 
katastrofa pripetila. Na najZi su tri teZaki 
delali imenorr. Beftftenjei Peter, Hanzel Fe
renc i Kirft Janoft. Trami su veC tak sprh- 
jeni bili. da se svaku vuru moCi bilo nad- 
jati nekakve nesreCe. Opominali su delovo- 
ditelja nato i on je sve napravil, da se ni
kaj nebi zgodilo, ali prekesno. Trami su se 
ztrgali i céli plafon s teZaki skup doli opal 
med svakojaCke maftine i med Zeljezje. 
Drugi teZaki su odmah na pomoC iftli paj- 
daftom, ali doklam su je vun odkopali Sti- 
rinajst lét star Beftftenjei je veC mrtev bil 
Druge dva su vu ftpital odpeljali gde sad 
na smrtnoj postelji leZiju. Istragu su podigli 
da pozvédiju. ftto je kriv Ioj nesreCi.

— Dve obcine vu ognju. V nedelju 
veliki#ogeni bil je vu Karadu i vu susednoj 
Kapolj obCinaj Vu Karadu je osem hiZ, ta- 
kodjer vifte fttal i ftkednjov, vu Kapolj ob- 
Cini pak petnajst hiZ Cistam zgorelo. Так 
veliju. da vu obedvé rnesti su deca vuZgala. 
Kvar je veliki. Zlo je to i pri nas, da rodi- 
telji ne paziju na ft bice i na decu Dopuft- 
Caju njim puftiti i vnogiput sami se ftlimaju, 
kad déle si na cigarellin zaZge. Pollam je 
samo kric i plaC. kad je vec kesno.

Obznane urednika.
P. M. R o b ad ih e g y . Mi bi vaSu рёяти iz drag*' 

volje d«‘li vu naSe novine, ali poljeg pravice, morali bi 
onda i pPsmi drug»* stranjke mesto dati vu novinah. Kajti 
to neíemo vSiniti, zato niti va«u p^smo neirrenm vu im- 
vine deti. NaSim novinam niti nije cilj, da bi priliku da!:

' к svadii. S pozdravom !

je sei laki к stolu i poCel pisali. Ali nije 
iftlo. On je pri je brez cgare né mogH niti 
pisali, niti misliti, a sada vu ovi nepnliki si 
nju je nikak né mogel priZgati. Dugo je 
gledal cigaru. Gledal nju ie po sveh stranih, 
i pri tóm se mu je pamet grozno burkala 
vu torn, da je on vec jedno takvo pojel.

Hudo mu je postalo. Hotel si je na 
svu moC priZgati, a nisi je mogel. Cudno 
se mu je vidlo. da bi si on priZ'gal na ci- 
gare. doCim je on to predi jesli znal. Dugo 
je misül, kaj bi Z njom naCinil, nazadnje 
najde razvoz.

— »HodiC te je iznaäel li cigara ! . . . 
Nazadnje ali sem nor, ah sem né nor! — 
je rekel Cemerno, i cigaru pojel «

C'gara je straftno huda bila. a on ju 
je iiotomce p del. Joft ved Pojel je i drugu,
I tretju, i Celrtu. Napokon je pojel svaku I 
cigaru. koja mu ie doftla do ruk Ovo je i 
iftlo lépő tak tri Cetiri dane. da je misül veC.1 
da je sve opet vu redu, kad je döftél pred 
jetíno tfftko pilanje Так se je privCil n a ! 
c:g?.ru preftnje léta. da mu je sada z nad 
eve najbolje falila Puftiti'cigare je né mogel.

jer svaku. как je do ruk dobd, je pojel, I 
cigaretu i pipu pak je nad sve Crtil. Так je 1 
bil prisiljen iznajti nekaj nuvoga. Polagoma 1 
si |e opel rnisliti poCel na ono kavanarsko 
julro, kada je prviC pojel onu svetlu cigaru 
Tu je najenput slal pred réftenjom. Najbolje 
bilde, da od ve kifline pufti Taki si je tri j 
к ifimé dal dimo donesti, da se najprije doma 
nauCi kaditi na kitlino. Jeden konec killma 
je odrezal, a drtigoga si je zaZgal, bolje ho 
tel ztZgati, kajli nikak je ne mogel, vlekel 
|e nepreslano, tiskal ga je s prsti na sve 
slrani, zatiadav, kiflin je né bd prepuhnjen 
Ona dva druga isto lakó.

Sada je vés gorel vu srdilosli. Dől si 
je sei, i poCel pisati jednoga predmeta proli 
pekom. Napisal je, da su danas né peki, 
nego dangubci, vagabunti, galZenjaki. nemar- 
jaki! Koji veC lak idő vu nemarnost, da si 
Clovek inti na jeden к Пт nemre priZgati!

— »Cekajte! Sada sem vám dal malo 
po gubci!« — j«* rekel, stal. i rukopisa laki 
odneael к uredniku Urednik — doCim je 
pisatelja veC dugo vremena póznál, za svo- 
jega marljivoga suradmka — niti je Citál.

samo je tlalje dal vu liskarnu Drugi dan 
je ízbilj; döftél prcdmrt u novine

*
Pisatelj je on dan céli dan hódi 1 od 

jednoga i drugoga. te spitaval, как se njim 
Clanak dopada, a spazil je, da inti jednomu 
né. Mnogt su beZali od njega, skoro je né 
naftel dva. Iri prijнtelje, koji su se ga smilovali

Popoldan su veO po célim varaftu znali, 
da je pisatelj obnorel. Vu kavanah i hotelih 
su se samo od toga spominali Hvalili su 
ga ! Kaj ga nebi hvalili. un su dobro znab 
da veC pisai mgdar nebude

Na veCer su ga dva prijalelja prijela, 
hitila na koCi|u, le ga odpeljala vu ftpilal. 
Kad je pozvedil. kam su ga zvodili, se je z 
svum lakostjum poCel hr»niti. Prosil je nje 
naj ga dimo odpusliju: on je né non, baft 
naopak. on je jeden najspamelnefti Clovek

Nisu ga dimo pustili. Tam su ga drZaii 
zalvorenoga vu holnici, gdé je za Iri Ijedne 
vurnrl od gl a da. jer rrm ni>u dali cigare za jest i

K u tn y á k  M árton.
Krezthely.



Árverési hirdetmény.
Alalirt kiküUlölt b;r. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy я p ‘Maki kir. járásbíró
ságnak 1913. évi V. 207/1 sz végzése kövel- 
kezsében dr. Reményi Zoltán ügyvéd állal 
képviselt Fluss József é- Társa javára 144 К 
80 fill, s jár erejéig 1913 évi áprjlis hó 
8-án foganatosított kielégítési végrehajtás ul 
ján lefoglalt és 950 koronára becsült követ
kező ingóságok u. m. pajta, kocsi, szekrény 
és áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki k:r. járásbí
róság 1913-ik évi V. 207/2 sz végzése folytán 
144 К 80 í tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
április hó 1 napjától járó 570 kamatai és 
eddig összesen 63K 63 f ben hiróilag már 
megállapított költségek eredig Murakirályon 
alperes lakásán leendő megtartására 

1913. évi június hó 19-en délutáni 3 óraja 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hegy 
az érintett ingóságok az 1881 LX t.-c 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Perl «к, 1913. május 26 647

Egy jó erkölcsű íiú

t a n u ló n a k
felvétetik

GOLD FERENCZ
rőíöskereskedésében Csák tornyán.
2324 Iк v. 1913

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 

halóság közhirréteszi, hogy Palhmann Vincze 
murakirályi lakosnak, Pandur. Lénárd és; 
neje Vadler Teréz elleni végrehatási ügyé-1 
ben 50 kor. töke, ennek 1913. évi lanuár hó 
4 ik napjától járó 5% kamata 32 kor. 60 1 
már megállapított és jelenleg 12 kor. 30 I- 
ben megállapított árverés kérési költség be

hajlása végett a nagykanizsai kir. törvény
szék, a perlaki kir. járásbíróság területén 
fekvő a következő ingatlana u. m. a mura- 
királyi 1016 sztkvben lelvett 88 hrsz. in
gatlannak 324 és 25 sorsz. fele 824 kor. 
kikiáltási árban mint becsárban

1913. évi július hó 9-ik napján d. e. 9 órakor 
Dr. Reményi Zoltán perlaki ügyvéd vagy 
helyettese közbejöttével megtartandó árve
résen eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár, 
melynek */e-ná 1 alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10% át készpénzben vagy óvadékképes pa- 

i pírban a kiküldött kezéhez letenni
Perlak, 1913. ápr 23. 649

534 sz. 1913. végrh
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
’ évi LX. t-cz. 102. § a  értelmében ezennel 

közhírré teszi, hogy a perlaki kir járásbiró- 
! ságnak 1913. évi V. 84/2 számú végzése 
következtében dr Reményi Zoltán ügyvéd 
által k é p je lt  Kocsis Lőrinc javára 150 К 
s jár. erejéig 1913. évi május hó 8-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 700 koronára b e lü li következő in
góságok u. m lovak, kukoricakas és szecs
kavágógép nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1913 ik évi V 84/3. sz. végzése 
folytán 150 kor. tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi december hó 12. napjától járó 5°/# ka
matai. eddig összesen 109 kor 20 íillerben 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Ürávalüreden alperes lakásán leendő meg
tartására

1913. évi junius hó 23-lk napjanak d. u. 3 órájára
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 

1 t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. Ezen árverés az 
eddigi összes foglaltatók érdekében színién 
megtartatni fog.

Perlak, 1913. május 26. • 648

Egy GR А MOP H 0N 30 lemez
zel együtt 60 К-ért eladó.

Romár János
R á k ó c z i  u .  2 4 .

!20tt6/lk. 1913
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mini Ikvii 
I halóság közhirréteszi, hogy az Perlaki Taka
rékpénztár R T . végrehajtatnak Belovári 
Ilona, özv. Habus Bálielné, Habus István, nős. 
Kovács Katalinnal, Habus Pál nős. Kezsek 
Annával és Habus Mária férj. VlaheK Elek- 
né murakirályi lakosok elleni végrehajtási 
ügyében 900 kor. löké, ennek 1911. évi 
március hó 30-ik napjától járó 6% kamata 
’/•% váltódíj 94 kor. 66 f, eddigi és 14 
kor. 30 í árverés kérési költség behajtása 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék és a ' 
perlaki kir. járásb.róság, területén fekvő a 
murakirályi 2677 szljkvben felvett 75 hrsz 
ingatlannak В 10 sorsz. átálli %g része 61 
kor, az u. о 2761 szt|kvben felvett 1620/a 
312 hrsz.ingatlannak В */*§ része 686 kor., 
az u. 0 2494 szljkvben felvett 1110 hrsz. 
ingatlannak В 14 sorsz. alatti Belovári Ilona

nevén álló % rész 231 kor., az u. o. 219 
szljkvben felvett 84/a 31 hrsz. ingatlannak
В 17, 20, 21, 22 és 28 sorsz. alatti •*/§§ 
része 18 kor., az u. o. 2190 sztkvben lel
veti 1622/c 6 hrsz ingatlannak В 17, -20,
21, 22 és 28 sorsz. a. 11 /„ része 44 kor., 
az u. о 2492 sztkvben felvett 1690 hrsz. 
ingatlannak В 13, 16, 17, 18 és 23 sorsz. 
a. 8t/«s része 68 kor., az u. o. 2651 szlkv- 
ben felvett 2264 hrsz. ingatlannak В 2 sorsz. 
a. Belovári Ilona nevén álló */, része 402 
kor., összesen 1510 kor kikiáltási árban, 
mint becsárban az

1913. évi junius hó 27-ik napján d. e. 9 ónkor 
Murakirály községházánál dr. Zakál Lajos 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni tog.

Az árverés el nem rendelhető a mura
királyi 1157 sztkvben felvett 926 hrsz. in
gatlanra, mert ez már eladatott, el nem 
rendelhető továbbá a murakirályi 2627 sz. 
tkvben felvett 1657 hrsz. ingatlanra sem, 
mert eme ingatlan elárverezése a halárnap 
1913. április hó 17. tűzetett ki.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
t0°/e-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Csáktornya, 1913. ápr. 10. 638

Rákóczy és Mátyás király- 
utcák sarkán levő ház és 
telek jutányosán szabad 
kézből eladó.
Bővebbet *"1-1

Kerlezsa István
tulajdonosnál ugyanott.

737 és 738 sz/1912.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. le. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság
1912. évi V. 559/2 sz végzése következ
tében Hívás és YVeisz székesfehérvári cég 
javára 736 К 28 f. s jár. erejéig 1912. évi 
december hó 11-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és fölülfoglall és 3997 
K-ra becsült 1 vasszekrény, röfös áru és 
felszerelvényekhöl álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1912. V 559 és 656/3 sz végzése 
folytán 427 К 60 f. tőkekövetelés, ennek 
1912. évi március hó 30. napjától járó 5% 
kamatai és eddig összesen 139 К 10 f-ben 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Csáktornyán a városház épületében leendő 
eszközlésére

1913. évi junius iió hó 25. nipjinak d. u. 2 órája
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi. LX. 
t.-c. 107 és 108. § a értelmében készjiénz- 
fizetés melleit a legtöbbet ígérőnek hecsáron 
alul is el fognak adatni Ezen árverés az 
összes eddigi íoglaltalok érdekében szintén 
megtartatni tog.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülloglaltalták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX t.-c 120 §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Csáktornya, 1913. jun. 9. 637



I A Muraközi Pezsgőgyár j 
vasúti állomás melletti gyár- i 
épületében 2 szép utcai j 
szoba butorozottan vagy j 
anélkül azonnal kiadó. Szűk- 1 

esetén ahhoz konyha is | 
111 adatik. «•> i-> 15

! | =  i  szBbáii тшis i w n t t M .  =  I
1 1 Bővebb felvilágosítás nyer- ® 
, 11 hető a gyár városi irodájá- ^ 
1 1 ban este fél 6 és fél 1 óra € 
j j [ m~ között. -m  Ц

Kiadó lakás.
Árpid-i. 3. а . ШI. n t l t i
egy három szoba, konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás folyó 

évi október hó 
1-ére kia

dandó.
-Í4 2—*

U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T  
IR O D A H E LY IS É G N E K  A L
K A LM A S 2 S Z O B A  KIADÓ. 

Bővebbet la pun К Kiadóhivatalában.
II  =■

TeppEdejfiharCsaliloniya
Rakóci-ulici hize broj 18. poleg Kraljevskoga sutfa. 

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 clenu. Koji treba cieli 

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

pana suba bukóvá  
6.« ,5-* drva na vagu.

8581913. M u r a s ik l ó s i  k ö r j e g y z ő s é g .  ш  1

Vadászati jog bérbeadás.
M u r a s z e n t k e r e s z t  k ö z s é g  v a d  Asz t e r ü l e t e  1 9 1 3 .  j ú l i u s  O - á n  ti. n .  

ó r a k o r .  B á n y a v á r  k ö z s é g  v a d á s z t e r ü l e t e  1 9 1 3 .  j u i i u s  h ó  O - á n  d .  u .  4  

ó m k o r . M u ra s ik l ö s  k ö z s é g  v a d á s z t e r ü l e t e  1 9 1 3 .  j u i i u s  O - á n  d .  и .  О 
ó m k o r ,  w i n d e n  f itt a k ö z s é g i  b í r ó  h á z á n á l ,  az  1913. é v i  a u g u s z t u s  h ó  1-t ö l  
s z á m í t a n d ó  ti e g y m á s t  k ö v e t ő  é v r e .  n y i l v á n o s  á r v e r é s  u t j á n  h a s z o n b é r b e  
a d a t ik .

F e l t é t e l e k  a m u ra  s ik l ó s i  k ö r j e g y z ő i  i r o d á b a n  m e g t e k i n t h e t ő k .
M ura  s ik l ó s .  1913. j ú n i u s  8 -án .

KÖRJEGYZŐ.

Äz emberi kéz mint sérvköté ^ z yT- u t c a Y5 6 N s lá Bm '
s E i s i i i ó s  т ш и ш • képző-intézet átél-

Kerjen ingyen prospectust! ) 44, , 1бПёЬбП) ЬбГЬв- 
Zárt borítékban portómencesen küldi adó. Bővebbet

S C I I .E S I I 6 E 1  LAJOS
B«PA?E5i. VII.. BáKóai-nt 10. Félemelet. " w l i f s  űrnél Csáktornyái.

М М М
т ш ш т т т т ш т т т т
felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet

5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
-M É H "  a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest. Yáci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan l'elvilágosíást!
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