
Pénzügyi altruizmus.
Olyanról is beszélni kell néha, ami 

nincsen. Épen azérl, mert nincs. Nálunk a 
pénzügyek terén az altruizmus teljesen 
hiányzik. Ez peclig nem jól van és nem is 
olyan természetes, mint általában gondolják. 
Mert bár igaz, hogy az üzletben nincs ba
rátság és a hiteléletben nincs szerelem: 
mindazonáltal a másokra való tekintet tel
jes mellőzését, a rideg kíméletlenséget a 
pénzügyek terén vezérlő elvvé tenni nem 
okos.

A pénzügyi altruizmus hiánya abban 
nyilatkozik meg, hogy a nagyobb hitelintézetek 
könyörtelenül felfalni igyekeznek a kiseb
beket, ami a tőke-koncentráció természetes 
folyamatán felül is megsemmisülésbe sodor 
számos oly hitelszervet, amelyre pedig bi
zonyos körben szükség volna, amelynek ek
ként megvolna a létjogosultsága.

A napisajtó közgazdasági rovataiban 
gyakran hangzik fel a vészkiáltás, hogy a 
nagybankok szorongatják a kicsinyeket, hogy 
isméi agyonszanáltak egy bajba került in
tézetet.

Sajnos, az utóbbi esztendők története 
e panaszok jogosságát teljesen igazolja, mert 
télreismerhetetlenűl mutatja azt a törekvést, 
amely az üzleti pozíció megerősítését a 
gyengébb versenytársak teljes megsemmisí
tése útján akarja előidézni. Bármennyire 
idegenkedjünk is a népszerűséget hajhászó 
frázis-közgazdaságtól, nem tagadható, hogy a 
nagybankok e részben való tevékenysége a 
kritikát kihívja és megérdemli.

Az utóbbi két esztendő alatt igen gyak
ran észlelhettük a kisebb, főleg vidéki pénz

Egy játékos aki veszít.
Irta : K o n k o l y  F e r e n c .

A kávéházban minden nap délután pontban 
három órakor jelent meg. A legújabb divat szerint 
öltözködve, kifogástalan eleganciával. Egész lényén 
valami arisztokratikus fensőbbség ömlött el, melyet 
hiába igyekszik utánozni az újonnan keletkezett 
típus, a külsőségekkel hatni kívánó »bankG«.

Ugyanazon sarok asztal mellett foglalt helyet 
s a pincérek néma alázatossággal hajlongtak előtte. 
Kabátját és botját, kalapját azonban hiába igye
keztek karmaik közé kaparítani, azokat minden
koron személyesen, a nála már megszokott mág- 
násosan könnyed hanyagsággal akasztotta meg
szokott fogasára.

Mindenki méltóságos gróf úrnak titulálta s 
6 soha vissza nem utasította e megszólítást.

így aztán a kávéházban törzsvendégei kö
zött kialakult személyét illetőleg az a felfogás, 
hogy a legutolsó divat szerint mindig kifogástalanúl 
öltözködő úr nem más, mint egy különcködő 
mágnás ki abban leli öröméi, hogy elvegyülve az 
egyszerű polgáremberek közé, hódolatot támasszon 
személye iránt.

Nem is nevezték őt másként a kavéházban, 
mint a »gróf úr«. S ez elnevezés egyik pincérről 
a másikra szállt s mint öröklött hagyomány szür
kéién elő a távol múlt homályos ködéből.

A kávéházhan már ismerték gyöngéit. Tud
ták, hogy mit szokott fogyasztani s így mindig 
megvolt közte s a kiszolgáló személyzet között a

intézetek erőszakos felszámoltatását. A téma 
igen egyszerű. A nagy pénzfeszültség kö
vetkeztében, amelyhez a betétek nagymérvű 
elvonása is járult, számos kisebb pénzintézet 
szorongatott helyzetbe került úgy, hogy a 
reeszkompt hitelező nagy intézetek kíméletére 
volt kénytelen apellálni. Mindig akadt ez 
utóbbiak között olyan, amely a veszedelem
ben mentőnek ajánlkozott és ez a mentés 
a híres sebészek ismert módszere szerint 
történt: az operáció fényesen sikerült, de a 
páciens ki nem bírta és meghalt.

Teljesen egyforma recept szerint folyt 
a kezelés mindenütt. A szanáló bank egy 
tisztviselőjével megvizsgáltatja a státust, 
megállapítja, hogy a bajba jutott intézet re
ménytelenül immobilizálta magát, hogy a 
veszteségek felemésztették a saját tőkét és 
a hitelezőket is nagy művészet lesz kielé
gíteni. Miuthogy pedig a főhitelező rendsze
rint maga a szanáló intézet volt, ez min
den esetben kierőszakolta a bajba jutott kis 
intézettől, hogy halálos ítéletét írja alá és 
a felszámolást mondja ki. Ily módon nagy
számú olyan vidéki pénzintézet veszítette el 
létét, amely egy kis jóakarattal megmenthető 
és fenntartható lett volna.

Ez a jóakarat volna az a bizonyos 
pénzügyi altruizmus, amely nincs meg és 
amelynek hiánya szolgáltat annyi okot jogos 
panaszokra.

Igen rövidlátó politika készteti nagy
bankjainkat erre az eljárásra. Az agyon
szanált pénzintézetben mindig egy-egy kon
kurenst Iái, melynek ridegen odakiáltja : 
takarodj, hogy helyedbe üljek ! Az úgyneve
zett szanálási művelet folyamán könnyű 
szerrel megismeri a kis intézel klientéláját,

üzleteit és ezekből azt, ami jó és egészséges, 
megtartja magának vagy az eltűnt intézet 
helyébe általa alapított vagy affiliált intézet
nek. Ekként új élet lakad az elföldelt kis 
intézet sírján, amelynek azonban a »szanáló« 
bank látja hasznát. A nemesszívű bank 
minden esetben olyan orvosnak bizonyúl, 
aki betegének a sirt megássa. Pedig ezen a 
téren lehetséges volna az altruisztikus poli
tika, amely mellett, hogy emberségesebb 
volna, a nagybank érdekeit is jobban szol
gálná.

A bajba került intézetek erőszakos 
likvidálása helyett a legtöbb esetben sike
rülhetne olyan rendezés, hogy az intézet 
fennmaradjon és a bajból kilábolva, tovább 
működhessék a helyi hiteligények kielégíté
sében. Ahelyett, hogy bevált funerátorokkal 
elföldeltetnék a kis intézetet, új életet le
hetne belé önteni és az ekként megmentett 
és felépült pácienst üzlettárs gyanánt fel 
lehetne használni. Mert a vidék kis intézetei 
a nagybankoknak nem versenytársai, hanem 
az ország hilelszervezetének szükséges ré
szecskéi, amelyek hozzáférkőznek a leg
apróbb hiteligényeknek is, holott a nagy
bankok a helyi hitelt ily behatóan kiszol
gálni képtelenek.

Éppen ezért kétségtelen, hogy a vidéki 
intézeteknek központi szervezetbe tömörülése 
ismét aktuálissá fog válni, mert kell egy 
olyan központi reeszkompt torrásnak lenni, 
amely a vidék minden részét, minden mel
lékcél nélkül kiszolgálja, anélkül, hogy a 
vidéki intézetek léte és önállósága ellen 
törne.

A pénzügyi altruizmus panaszolt hiá
nyának egyetlen ellenszere egy ilyen köz

teljes egyetértés. Semmi sem zavarta a békés és 
megszokott barátságos hangulatot.

Soha nem fogyasztott mást a kávéházban, 
mint feketét. Mérhetlen volt a száma elfogyasztott 
pikolóinak ; mert egy délután, mely nála mindig 
átnyúlóit a hajnali virradásba, 30—40 feketét is 
elfogyasztott.

Soha nem tolakodtak a pincérek hozzá az
zal a kérdéssel, hogy talán valami mást is óhaj
tana parancsolni, tudták szempilláinak rebbenésé- 
ból, hogy most újra hozhatnak egy feketét.

Egyetlen egyszer történt csupán meg, hogy 
egy új pincér, kit elfelejtettek a gróf úr szokásai
ról informálni, kérdést intézett, hogy talán szol
gálhatna valami mással is. A »gróf úr« elképedve 
nézett a szerencsétlen páriára, mint aki előtt 
Bankó szellem jelent meg. Lecsapta a kártyát — 
no mert hát természetesen mindig kártyázott — 
bocsánatot kért partnerétől s a kávéshoz ment.

Ott előadta sérelmét, átadta ultimátumát, 
hogy vagy az új pincér távozik, vagy őneki kell 
más kávéházat keresnie.

A kávés,, mit volt mit tennie, minthogy leg
jobb vendégét elveszítse, azonnal elbocsájtotta a 
bámuló, mit sem sejtő pincért.

A »gróf úr« pedig, mint aki rendbe hozta a 
dolgát, leült a kártyaasztal mellé, folytatta a 
látsz mát ott, ahol elhagyta.

És furcsa. Tíz esztendeje, hogy a kávéházba 
járt, de sem vendég, sem pincér nem emlékezett, 
hogy egyetlen egyszer nyert volna.

Következetesen és egyformán, miként egy 
gépezet, napról-napra s állandóan veszített.

Sőt sokan észrevették, hogy amikor a sze
rencse már neki kedvezett is volna s előnybe 
jutott, szántszándékkal oly hibákat követett el, 
melyek természetszerűleg maguk után vonták, 
hogy az elszámoláskor veszteségben volt.

A veszteséget pedig mindenkor nagyúri 
grandézzával, vadonat új papírpénzben egyenlí
tette ki.

Hatalmas pénztárcáját remek kivitelű kilenc- 
ágú korona ékesítette.

Természetes, hogy a kávéházi vendégek, 
akik a »gróf úr« gyengéjét ismerték, szörnyű mó
don törekedtek, hogy játszó partnerei lehessenek 
a kegyelmes urnák. Ám hiába, a »gróf úr egyik 
különcködéséhez tartozott, hogy kétszer egy és 
ugyanazon emberrel nem játszott. Sokszor más 
kávéházba kellett pincért szalajtani kártyapart
nerért, akit természetesen felvilágosítottak, hogy 
minő különös kártyajátszmára hivatalos.

Ha már sehonnan sem tudtak előkeriteni 
idegen vendéget, ki még a méltóságos úrral nem 
játszott, ilyenkor szomorúan gubbasztott a sarok- 
asztal mellett s lenéző rideg pillantásokat töveit 
az őt környező s kíváncsiskodó közönség felé.

Ha az óra éjfél után kettőt ütött, ha még 
oly érdekes parti lett légyen is kezébe, csendes 
rezivmaciőval letette a kártyát. Világért sem volt 
rabi ríható, hogy a megkezdett játszmát folytassa.

Mint ilyenkor megjegyezni szokta : őseinek



— ---------------------------------------------------- —  Г ZZ7, hn.«ib Önnek tudomására, Közöltük a cikket egész terjedelmében
ponti hitel-organizáció, amely a maga szűk- csak azon okból nozzu hazaárulókká Végtelen elszomorító, hogy immár kispapok
aégeeségénél fogva meg fogja önmagát te- hogy egyen foga ma Д  ^  ^  ^ a(lankodr|ak közWnk .  hinlik a kon.

remteni. ________ 2 í S t o ^ i k 7 Í S » “ i»T«ik«t. Ez nekünk koly. a muraközi hazafias érzésű nép közt.
• íi. o  í i.*e i í  I igen rosszul esik és igen szomorú, hogy a Bizony sajnos, hogy az átcsatolás ugye 

Ig e n  t is z te l t  S z e rk e s z tő  Ü r !  | ? " ' ° kormá,,v nem képes kivinni azt, megfeneklett és jóformán teljesen clhallga-
Zganec Vince murasiklósi születésű . j muraköziek oly lelkészeket kap- lolt. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy

zágrábi kispap, ahelyett, hogy keresztényi . akjk a mj bar4laink : a magyaroknak közigazgatásunk éber szemmel ne kísérte:a 
kötelességének eleget tenne s a népet békére Jszfvhen barátjai volnának és akik nem a fejleményeket. Csendőreinknek, határrendö- 
és egyetértésre ösztönözné, folytonosan а omik4nak hanem lelkipásztori hivatásuk- reinknek az ily  izgága fráterek garázdalko- 
falvakban kószál s a népet a magyar nem- Цак é|ye az( ,űznék ki egyedüli életcéljuk- dásainak azonnal véget kellene velniök. Kő
zet és magyar nyelv ellen izgatja. nak ho'gy az emberek becsületben és bé- lömben is úgy értesülünk, hogy a jelentést

Nevetségesnek tűnik lel előttünk, hogy ke8L e8en élve, holtuk után üdvözüljenek. a renegát atyafi ellen már megtették s így ki- 
egy oly senkiféle egyéniség, mint 2ganec, Továbbá tudatjuk Szerkesztő Úrral, látás van rá, hogy a bőrébe nem férő Zganec- 
olyant gondolni is merészel, hogy a mura» . amióta nálunk adminisztrátor van, ne- nek csakhamar utilapot kötnek a talpára.
közi népet azon nemzet ellen, mellyel őseink feünk nem szabad a templomban úgy imád-   s*erke«*tő.
és mi is folyton békeségben és a legszebb koznunk> ahogy a mi szüléink imádkoztak K Ü L Ö N F É L É K .
egyetértésben éltünk — felizgatni fogja. Et- g afa ’ lelkipásztorunktól tanultuk, -------
tői nem félünk, mert a magyarok iránti hanem az elöUünk teljesen idegen illír A z  a s s zo n y o k .
testvéri szeretetünk oly mély gyökereket vert |ven meJy nyelvet nem értjük, de talán sok szép asszonyt láttam, A német asszonynak 
szívünkben, hogy azt nem egy, de 100 . ’ д templomi énekeket ha- Sok minden fajtából, Meg fog finomsága,
Zganec sem képes kiirtani. ,ó ,ven tanítják Ha ez sokáig így Csenaznyésstem is már Egy délceg oros*, nő

Zganec eddigi csúnya magaviseletéről a h í v  a nép fel ne lázad- ’
következőket közölhetjük: . t mar jgen békétlen és elégedetlen. Гглпс1я nSnek wd“s nő

E „  1. 1» .  m  !•* .>  .  I ” " ' „  n ,. ,  ha- . U S
vasúti váróteremben a Muraköz című lapot zájához hűtlen |ell> menjen a drávánlulra, Szeme
olvasta. Ezt meglátván Zganec, azt mondta Zagorjába vagy még inesszebb, a Balkánra. Be as3I0nynat
neki: »Ne olvasd ez a lapot, hiszen ebben Qu az Q hp|ye  ̂ aho, örökÖ9 békétlenség és ^  Sehol nincsen p trjs .
csupa tévtan foglaltatik« vérontás van; az ő izgatásainak ott elég tér Stép egy angoi miss is Ki rá szemet vetett,

A leány abbeli kérdésére, hogy hat mit g W4n ta,á, is oll oly bolondot, aki Hideg arcélével, a  bolondját járja.
olvasson, azt válaszolta Zganec: »olvasd a azö  beszédjére nek. megy a falnak; de Zom bory Gyula.
zágrábi horvát újságol t és midőni a. leány közlünk muraköziek között ilyent ne keressen _  Eljegyzés. Horváth Jenő, kotori áll. 
2ganecnak azt felelte, bogy a zágrábi újságot T bonnál fuj a szél: nincs messze , „ , , 7  folyó hó 8 -án eljegyezte Koller
nem érti. azl mondta neki »olvasd gyakran, 7. „ . к  u m  gniar Kfvánsáannk esvedűl K' ,a ' . , Y |...*im»id akkor rneaérled. sem Zágráb, sem Kotor. Kívánságunk egyeou Terus ugV)inottani all. isk. tanítónőt

M o s tz Z e c  a murasiklósi fárában az’ ,anulíaDak ^ ermekelllk maRyaru' f er‘  _  Beiratasok eredménye. A helybeli 
falűróf-folúra jar,C a népnek beszédelet tart ™  magva“  nye“. ° ' '" d* kba"  8 ' . ^  beira.ások eredménye 
s iDarkodik őket meeavözni hoev ők nem van’ minl azokndk,’ ,dkk a mag,yar nyel* kövelkezö: beiratkozott az 1. sz. óvodába 
A gya rok! h ű l Z S ’ é. hogy « Г  ' ’ 1 U - Я 1ЬЬа ?5' * Ubba 70’ Ö,9Ze9ea 256
gyarokkal nem szabad nekik tartaniok. Ily 9 m „ . . .  a. , , fi ^ ал. most ltten kisded.
beszéd alkalmával eav lelsőkirálvlalvai föld- Hláb d Zgdn?c.' ,M l na?sl lUel — Megyei tamtogyule8 . A múlt szom- 
műves W c k é r d l é S  árt ^válaszolta vagyunk Muraközbe“ ’ ak,k a ™ zak° zl népet ba Zala” , r9Zegen megtartotl vármegyei 
hogyö ne^horvál^merTMuraközben, ma- * * *  * "  T l r t n v S ’ h í  <a" ‘№ ü l e . i  közgyűlés tárgysorozatának
avar földön született- mire Zaanec azt a ml lerelunk benneteket oly irányban, hogy kj|nagas|ó poni ja. Brauner Lajos csáklornyai 
kérdési intézte** hozzá: .hát ha Г .е  !stá. nem "Гál1 ^ l a i  "gazgaió-ianitó szabad előadása, 
lódban egy lúd egy libát költ ki, azt gon- zavar84sokdl előidézni. Wu«riní, modern iskoláról szóló tanulmány volt.
dolod, abból csikó lesz?« Brauner U fos eMadáeá*.l négy hatást ért

Mi pedig azt hisszük, bárhonnan is jön hwie« Víne*. jeMrník Tuk**r ut-1 e| Másik érdekes pontja volt a közgyűlés-
egy szamár akár Bécsbe, akár Zágrábba, ucURőku.'iatoeacíörgy, м*Г**пLőrinc, >»ek Hüli Cecilia, csáklornyai áll. óvónő ér
akár Murasiklósra, az ott is csak szamár marad. sobocMc Márton, varga Mátyís. iiatoma tekezése, melynek kapcsán a kisdedóvónők

Igen tisztelt Szerkesztő Ú r! Ezen esetet Ä  " X r J " ' , , 1“ “  I egyesületi szervezkedése Zal»vármegye terű-

hagyománya tiltja, hogy éjféli két óra után kártyát egyszer vágtak eret ropogós bankóktól duzzadó a gazembert. Szegény »gróf úr«, sopánkodott a 
vegyen kezébe. pénztárcáján. meghatott pincér. Az eset módfelett felizgatott.

Akik vele játszottak, értesülve voltak rög- Egy napon mint rendesen, betértem a ká.\é be sem ültem, hanem kaptam kabátomat és
eszméjéről s így sohasem lett belőle kellemetlenség, házba, a pincér, ki lesegíti kabátomat vállaimról, siettem a rendőrségre, hogy közelebbi adató a

' . L . , , , ® mecliatott hanuon nisáffolta szerezzek a gróf tragédiájáról. A rendőrségen óriási
Dacára annak, hogy évek óta volt a kávéház nangon újságolta megleDetés ért.

törzsvendége, sem nevét, sem közelebbi adatokat — Szörnyű dolog történt. A gróf úr tegnap /incvilkossá lett crófról kiderült hogy
múltjáról a jelleméről nem tudtak. Csak annyit, *jjel pont két órakor főbe lőtte magát a kártya- ^  ^ " n  sem volt gróf ’
hogy »gróf« s hogy rendezett anyagi viszonyok szobában. ‘ Kereskedősegéd volt ifjúkorában. Egy sors-
között kell élnie, mert minden áldott nap elve- Az eset valóban engem is megrendített. Nem :eg e me},(jtötte a főnyereményt s annak kama-
szített 1 0 —20 koronát, melyet mindig pc ntosan és is tudtam elképzelni kávéházaraat, a »gróf úr« JtajM l éldecélt I ehet hogy a n így szerencse meg- 
teljesen új bankókban egyenlített ki. méltóságos alakja nélkül. hibbantotta az eszét,’ de lehet, hogy tervszerűig

Viseleté kifogástalan elegánciát árúit el ; S mi történt a gróffal — kérdém — nem tetszetett a gróf szerepében, 
modora főúrra vallott. Monogramja, mely botján, tudják okát öngyilkosságának? Gazdasszonya előadása szerint odahaza a
esernyőjén, kabátján, zsebkendőjén ékeskedett, — Nem js sejtjük. Hiszen olyan zárkózott | lehető legsziikösebben élt, csakhogy kávéházi pasz-
mindenütt kilencágú koronával volt fedve, mely szellem volt, nem beszélt az senkinek sem a szióit kielégíthesse. Ruháit, kalapját, zsebkendőit 
grófi születésre vallott. bajáról. Az éjszaka, midőn az óra éjfélt ütött, Bécsből hozatta, csakhogy ráhimeztesse a grófi

Soha senkivel annyira intim nem volt, hogy letette, mint rendesen, a kártyát. Midőn leszámolt koronát, 
még csak nevét is megmondta volua. Mikor kártya j s fizetni akart, észrevette, hogy kevés pénz van a Pénzét pedig a gazdasszonynak minden ál
partnerének bemutatkozott, valamit morgott fogai; tárcájában. Valami idegen sipista volt az este dott nap ropogós bankjegyekre kellett felváltania 
között, de senki fia attól ugyan ki nem okoskodott párlnere, aki kelleténél is jobban megkopasztotta. a szemközti pénzváltó boltban.

A kávéházban mindenki szerette. Szerettei A gróf úr egész homlokáig elpirult, zavartan értesülések teljesen kialakították a sze-
különcködései, rigolyái dacára, mert mindenki ( hebeget valamit. Aztán se szó, se beszéd, kifordúlt rencsétlen gróf úr jellemét előttem ; elhatároztam, 
iránt szíves s leereszkedő volt s cseppet sem egy percre, a másik pillanatban hatalmas dörej bogy egyetlen szót sem említek belőlük a kávé
éreztette, hogy ő ereszkedett le hozzájuk, hanem rezegtette meg a kávéházat. házban.
mindig olybá tüntette a dolgot, mintha őt érné а д ruhatárból kékes füst lódult ki. Oda rohan- őrizzék meg ott a »gróf úr« emlékét
tisztelet, a velük való érintkezéssel. tunk. Ott feküdt a gróf úr halaványan, mig mel- lovábl)ra mini aminő életében volt. Ennyit

A pincérek pedig egyenesen imádták, mert léből patakzott a vér. megérdemel azért a számtalan pikolóért, mit el-
borravalói valóban fejedelmiek voltak. A meniők szállították el. A sipista, akivel s azokért a sok szép ropogós bankókért,

A ravaszabbak ki is használták gavallériáját, az es»e játszott, a zűrzavarban elpárolgott. Sze- 1 ' ! ! ^  e karh aP<*rtnereit eg sz
amennyiben különféle koholt okok alapján nem lencséjére is, mert biztos, hogy agyonvertük v o ln á l1 en me8<>Jandt>k0Zta-________
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létén is megtörtént. A kisdedóvók megyei 
köre az általános tanítóegyesület egyik osz
tálya lesz. A szakosztály elnöke az értekező 
Hül) Cecilia óvónő.

— Halálozás. Meghalt az öreg Toplek 
István, Csáktornya községi esküdtje, aki arról 
volt nevezetes, hogy a Csáktornyái képviselő- 
testület legöregebb tagja volt, amennyiben 1861 
óla állandóan helyet foglalt a város vezetőinek 
sorában. 1861-ben, amikor az októberi diplomá
val lelélesztett alkotmány kapcsán megindult 
országos szervezés keretében Csáktornyán is 
az új rend szellemében szervezkedtek, a márc. 
21-én megtartót! gyűlésen töllötlék be válasz
tás út|án a kiváltságos mezővárost megillető 
különféle tisztségeket. Ekkor választották 
meg Toplek Istvánt is a város fizetéses 
(rendes) tanácsosának. S Toplek István 
azóta szakadatlanul működött mint ilyen a 
választóközönség bizalmából, mert tisztségét, 
előhaladott kora dacára is, mindenkor lel
kiismeretesen töltötte be. A külső községek 
ama horvátajkú polgárai közé tartozott, akik 
a haladás elől soha el nem zárkóztak s 
mindig hű hazafiaknak bizonyultak. S Toplek 
István ebben a tekintetben vezetőszerepet 
játszott, miért is egyéniségét mindenkor 
szeretettel vették körűi. Toplek István 84 
éves korában hunyt el szeptember 6-án 
végelgyengülésben. Hétfőn temették el a 
gyászoló közönség nagyszámú részvételével. 
Nyugodjék békében!

— A fűrésztelep Ugye. A Csáktornyán 
létesítendő ía- és fűrésztelep ellen Dobsa 
Mihály és társai tudvalevőleg felebbezést 
nyújtottak be s a városi képviselőtestület
nek a telephez szükséges telek átengedése 
tárgyában hozott határozatának megsemmi
sítését kérték. A vármegyei törvényhatóság 
azonban kedden megtartott közgyűlésén a 
felebbezést elutasította.

—  Vagdalkozó orvos. Muraszerdahelyen 
sajnálatos eset történt. Az odavaló orvos, 
Berger Géza dr., a lapokat bejárt hir szerint, 
Mayer Jakab ottani kereskedő inasát, Sarkady 
Nagy Bélát, lakásának udvarán, mert vala
miért rá megharagudott, egy katonatiszti 
karddal Össze-vissza vagdalta. Az inasgyereken 
Alsólendván súlyos testi sértést konstatáltak, 
amiért Berger Géza orvos ellen a tanonc 
atyja feljelentést tett. A vizsgálat a sajná
latos ügyben folyik.

— Felszámoló gabonacég. Érdekes fel
számolásról hoz hirt egy fővárosi lap, mely 
szerint a Neumann Miksa Csáktornyái 
gabonakereskedő-cég, mely egész Zalamegyét 
dominálta és az országnak is egyik legna
gyobb gabonakereskedése volt, sőt Ausztriá 
ban is mint kukoricakirályt ismerték, fel
számol, mert eddig szerzett millióival nyu
galomba vonúl. A Csáktornyái Neumann gabo
naüzlet klienteláját a Magyar Bank veszi át.

— Uj vármegyei napilap. Nagykanizsán 
új lap kezdte meg pályaíutását e hó 9-én. 
A beküldött számok után ítélve a Zalai 
Hírlap kitünően szerkesztett orgánuma lesz 
a vármegyei sajtónak. Garanciát nyújt erre 
nézve a lapvezér, Hajdú Gyula dr. nagyka
nizsai ügyvéd neve, aki kiváló egyéniségét 
a lap szerkesztése és iránya körűi is érvé
nyesíteni fogja. A lap szerkesztősége: Nagy
kanizsa, Kazinczy-utca 5. sz. Az előfizetési 
összeg havonként 160 K.

— Uj tanító. A helybeli alsófokú iparos- 
tanonciskolánál megüresedett egyik tanítói 
állásra az ipartanodái bizottság folyó hó 
11-én tartott gyűlésén Tóth Dezső polgári 
isK. tanárt választotta meg egyhangúlag.

— Quo vadio. A Quo vadis-láz meg
szűnt. A hónapok óta hirdetett mozidarabot 
a Heinrich-féle állandó moziban e hó 7*én 
végre bemutatták. Az érdeklődés a darab 
iránt nagyfokú volt s a darab meg is érde
melte a nagy érdeklődést. A képek tiszták 
és szépek voltak. Csak uz volt a kár, hogy 
nagyon gyorsan peregtek le egymásután. De 
hát sietni kelleti, mert d. e. 8 órától éjiéiig 
állandó publikuma volt a Quo vadisnak.

— Polgármester választás. Nagykanizsa 
polgármestert választ. Az ez iránt való moz
galmak már megindultak Hogy erről e he
lyen megemlékezünk, Tamás János dr., ot
tani ügyvéd miatt történik, akit a városi 
képviselők egyik frakciója mull vasárnap a 
polgármesteri székre jelölt. A másik jelölt 
Sabján Gyula dr, a város ez idő szerinti 
főjegyzője.

— Uj kávéház. A Royal-kávéház meg
nyitása egy hatalmas riválist teremtett. A 
Zrínyi-szálló kávéházát tulajdonosa, Hajas 
József, átalakította s a legkényesebb igé
nyeknek megfelelőleg berendezte. Úgy hogy 
most már két, igazán nagyvárosias kávé
háza van Csáktornyának, csak legyen ál
landó közönség, mely a kávéháztulajdonosok 
áldozatkészségét kellőképen kamatoztassa. 
Az új kávéházat f. hó 6-án nyitották meg 
a közönség élénk érdeklődése mellett. A 
közönség zsúfolásig töltötte meg az elegáns 
kávéházat s gyönyörködve hallgatta Balogh 
Károly fülbemászó muzsikáját.

— Halálozás. A muraszombati esp. 
kerületnek halottja van. Meghalt dr. Ivanóczy 
Ferenc c. kanonok, Csendlak esperes-plebá- 
nosa. Az elhunyt bizalmasa volt Batthyány 
Zsigmond grófnak s nagy műveltségénél 
fogva általános tiszteletnek örvendett, bár 
a magyarellenes szlovenáramlatnak csendes 
támogatója volt, minek azonban a kerület 
túlnyomólag hazafias papsága, a tanítóság 
és társadalom gátat vetett mindenkor. El
hunyta váratlanúl jött augusztus 29-én. 
Szeptember 1-én délelőtt temették el nagy 
pompával.

— TŰzhalál. F. hó 8-án d. e. vigyázat
lanság áldozata lett Kotorban я 3 éves Zvósecz 
Mihály, kinek szülei nem régen másodszor 
Amerikába kiköltöztek s a kis Miskát négy 
éves nővérkéiével: Annuskával Sziládi Márk 
kotori gazdálkodó s neje gondjaira bízták. A 
kis fiú, míg nevelő anyja a templomban 
volt, nevelő apja pedig otthon borotválko
zott, a szobából kiosont, szoknyája eddig 
kiderítethetlen módon meggyulladt s mig a 
kis baba kétségbeesett kiáltozására figyelmes 
nevelő apa a segítségére sietett, a gyermek 
egyik lábszára, mellsőrésze és arca meg- 
pörkölődött annyira, hogy rettenetes sebeibe 
másnap belehal!. A vizsgálat megindult.

— Csak egy anya tudja mennyi gondot okoz 
egy gyermek táplálása, amikor a legesl^gjobb táp
lálószer, az anyatej hiányzik vagy kevés. Milyen 
sokszor gyötrődik az anya amiatt, hogy nem tud 
mit adni gyermekének. Ám ezért a gondos anya 
nem bocsátkozik kísérletezésekbe, hanem csakis 
kipróbált, megbízható tápszerhez folyamodik s ez 
nem lehet más, csak a Nestié gyermekliszt, amely 
már pár nap múltán érezteti kitűnő hatását. Egy 
igen tanulságos könyv jelent meg a Nestié-liszt 
használatáról és úgy ezt a könyvet, valamint egy 
próbadoboz Nestié-lisztet ingyen és bérmentve 
küld a Henri Nestié cég, Wien, I., Biberstrasse.

— Hangverseny. Mint értesülünk nagy
szabású műélvezetben lesz városunk közön
ségének e hó vége felé része. A Napközi 
Gyermek Olthon vezetősége fáradozik egy tánc- 
mulatsággal egybekötött hangverseny létesí- 
tésénn. Bővebbet lapunk következő száma hoz.

— Országos vásár. Bottornyón az or
szágos vásár miniszteri engedéllyel f. hó
20-án tartatik meg.

— Pályázat iparszakiskolai ösztöndíjak
ra. A soproni kér. keresk. és iparkamra pá
lyázatot hirdet a költségvetésében rendsze
resített iparszakiskolai ösztöndíjakra. Ez ösz
töndíjak egyenként 100, illetve 200 K-ra 
rúgnak és a hazai iparszakiskolák-, felső
ipariskolák-, illetve iparművészeti iskoláknak 
az 1913/14-iki tanévre beiratkozott ama jó 
előmenetelű, kifogástalan magaviseletű és 
szegénysorsú rendes tanulói számára ren- 
delvék, akik a kamara kerületében, tehát 
Zalavármegyében is búnak illetőséggel. A 
pályázók kérvényei ennélfogva iskolai bizo
nyítvánnyal, a szülők vagyontalanságát iga
zoló hatósági bizonyítvánnyal és illetőségi 
bizonyítvánnyal szerelendők fel. A kérvények 
a folyamodó által látogatott tanintézet igaz
gatóságához legkésőbb 1913 szept. 12-tkéig 
benyújtandók. A bármely szakiskola előké
szítő vagy 1. osztályába járó folyamodó kér
vénye csak az esetben fog mérlegelés tár
gyává tétetni, ha a folyamodó megelőző 
tanulmányait kiváló eredménnyel végezte.

— Betörés. Egy 14 éves betörő ügye 
foglalkoztatja a stridóvári csendőrséget Nem 
annyira az eset, hogy a kiskorú Horváth 
József, Vashegyről való s már több ízben 
büntetett kis csemete Vukovics Márton ugyan- 
ottani lakos lezárt éléskamrájából zsírt és 
sertéshúst lopott, képezi a nyomozás tárgyát, 
mert a tettes beismerésben van, hanem az, 
hogy nincs-e a kiskorú gonosztevő háta 
mögött egy orgazda? A nyomozás kedvező 
eredménye nem egy tolvajlásra vetne derítő 
fényt. Ezért a stridóvári csendőrség erősen 
akcióba lépett.

Pályázati hirdetmény.
A magyar kir. államvasútak zágrábi 

üzletvezetőségének területén több raktáritok, 
állomásfelvigyázó és szertárnok-jelölt állás
betöltendő Ezen állásokra az intézet oly 
egyéneket alkalmazhat, kik magyar állam
polgárok és a magyar nyelvet bírják, 18. 
életévöket betöltötték, de 35 évnél nem idő
sebbek, szellemileg és testileg épek és vasúti 
szolgálatra alkalmasak, büntetlen előéletüek 
és a középiskolának, illetve ezzel egyenrangú 
szakiskolának negyedik osztályát sikerrel el
végezték. A kezdő napibér 2 K, esetleg 2*40 K.

Azok kik tényleges katonai szolgálatuk
nak eleget tettek, vagy a hadkötelezettség 
alól felmentettek, ha az álláshoz szükséges 
gyakorlati szakismereteket megszerezték, il
letve az előirt szakvizsgákat letették, 1200 
К évi fizetéssel és megfelelő lakáspénzzel 
fognak az üresen álló helyek számához ké
pest végleges minőségben kineveztelni.

Aki tehát ezen állások valamelyikét el
nyerni óhajtják, erre irányuló kérvényükéi 
a felsorolt feltételeket igazoló okmányokkal 
együtt a zágrábi űzletvezetőséghez küldjék be. 

Zágráb, 1913. aug. 25.

Dr. Bacsinszky Vladimír.
üzletvezető.

Szerkesztői üzenetek.
— Figyelő. Köszönjük az érdeke« sorokat. Jövó 

számunk hozza. Kérünk belőle máskor i s ; mert a viperák 
fogait csak igy szedhetjük ki lassanként.
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ima zeleno krmu i da skim predi zelenom Najpredi tak spoznamo ovoga betega, 
6 0 S P 0 D A R S T V 0 .  I krmom more marhu hraniti, da preostanu | ako vidimo, da mladinCe smirom na séda,

P n c li c p n tp m h ra  m P S P ca suho krmu ravno onda more prodati, kad ialostno je. zaostaja od drugih i neima ape- 
rosu sepiemDrd теъеоа. naj bo|j e peneze nuca; komu pak suha krma tita za jesti. Takvo mladinCe je veC né zdravo.
Medjimurske gmajne glasovitne su od sfali, da né тога marhu sa slamom muCili. Kad mladinCe ov beteg dobi, z nosa se 

toga, da po leti tak sgoriju, da marha samo Né je to sve jedno, ali aprila ill pak juniuS nekakov gnoj cedi vun, smirom kiáe i kljuna 
gladuvat ide na paSu, barem letos néje ravno meseca poCnemo zelenom krmom hraniti, podjednoma odprtoga ima. Vu vustah s vek- 
tak bilo. Letos ga po leti dosta deídja bitó, bormeS koj stopram juniuS meseca poCne Sinoma pak pod jezikom i vu gutu mali
joS vise, kak je potrébno bilo. StareSi ljudi kositi, njegva marha zasegurno je vu ma- 2uti piSCajeki se napraviju i negda toliko
znaju, da malo tak moCvamih lét su se juSu mesecu stradala. se toga naplodi, da mladinőe niti gutati,
viiveli, kak je to letos bilo. Vnogo de2dja Da se veC detelica vu april mesecu niti pak dihati nemore. Vnogiput pak i na 
je bormeS i vnogo kvara napravilo. Riéke more kositi, potrébno je veC augustuS, naj* jedno ili drugo, ali pak i na obedvé óéi se
su se na dule, vun su ziSle i célé pokrajine kesneSe septembra meseca ju posejati. BikeS rezSiri ov beteg, vu takvim polofcaju mla-
su oblejale i stém po célim orsagu vnogo je takodjer za zelenu krmu dober i on se dinCetu suze curiju i óéi su zaprte. Negda 
2alosti i kvara zrokuvale. Poleg vnogo de2dja vu ovim mesecu тога posejati. Zemlju k se tak stisneju obrave, da niti sprsti nije 
ljudi su zakesnili 2etvom i zmlatjom. Cuda tomu dobro je treba prepraviti i ako je né moCi odprti. Od toga mladinCe na jedno ili 
2itka se klilo i vnogo krme splesnivilo. Dobro gtalnim gnojom pognojena, onda na mekotu pak na obedvé 0 C1 oslépi. Vu betegu mla- 
znaju naSi gazdi, da bili su kriíaki, koje po 1 5 0  kilogram superfosfata, na hamuCno zem- dina jako doli dojde, oslabi, jesti nemore, 
tri, Cetiriput su morali presuáati. Iju pak 200 kilogramov kalisuperfosfata rez- po vremeno je jako tira i nazadnje od ve-

Sa mlatjom su skorom veC po célim tepemo. like slabosti pogine
orsagu gotovi. Malo menje 2itka je zraslo, Naravno aprila zadnje dane ili majuSa Ako takvoga betega spazimo na mla- 
kak navadno zna zrasti, ali puno lepSi i prve dane moói je veC kositi i potrébno je, dinCetu, najprveSo delo nam je to, da be- 
2mehkeéi je, kak drugda zna biti. da za tern joS krumpira ili kuruznicu mo- Ip2ro mladinCe odmah odstranimo od zdra-

Páenicu i jeCmena su takodjer veC zmla-1 remo posejati i poleg toga joS dosta rano vih i ono mesto gde se bele2no mladinCe 
tili. JeCmena je malo menje zraslo, kak lani. nam prazna zemlja ostane za jesensku sétvu. zader2avalo, dobro posna2imo i z vapnom 

Zob je lepSa i bolSa, kak je lani bila j 0§ predi je moCi kositi naprotuletje poléjemo. Kotce sa vruCim lugorn zribamo 
k tomu pak 1 vise je zraslo. [zelenu jesensku 2ito, koje takodjer augus- i za tern sa vapnom policimo. Pobriniti se

Kuruza poleg vnogo de2dja pomalem tuSa ili septembra meseca se séja. Od dete- moramo, da mladina uvék friSku vodu ima. 
se zréli i skorom sve posud je joS zelena. |,n0ga semena na mekotu zemlje potrébno PiSCaje iz vustah stihoma vun strgamo i 
Ako rano nebude mraza, letos bude kuruza j e 0sem, deset kilogramov, od 2itnoga semena onda s uljom ili pak taljenim putrom na- 
dobro platila posle, koje smo s njom imali. | pak tridesti, Ceterdeset kilogramov. MoCi je ma2emo. Svrho toga med rezkoljenu Sibu 

Krumpir sve posud gnjili, miéi i vrlci sa maSinom ili pak sa rukom sejati. Obed- vatu denemo i to se vu ülje ili vu drugu 
pak ga jako podjedavaju, zato krumpir bude voje je dobro. Ako za maSinom séjamo, takvu 9tvar namoCi i onda pomalem se 
puno slabeöi i menje ga bude, kak bi po onda malo menje semena je potrébno. Hazmi vusta stém nama2eju. Ako to dva, triput 
redu moral biti. |se, da samo na gnojeni zemlji more se Clo- napravimo, piSCaji znikneju iz vustah, mla-

Gorice sad su se malo popravile, ali vek vekéi plod nadjati. Ako po zeleni unni dinCe poCne jesti i veseleSe biti i z:a kratku 
zato niti letos nebude izvrstno vino zraslo. joS naprimer krumpira sadimo i za krum- vréme ozdravi.
Vnogo menje ga bude, kak je naprimer pirom jesensko 2ito ili péenicu oCemo se- Najva2neáe pak je navék kotce i dvo- 
1911-ga leta bilo. jati, onda na mekotu zemlje na svakinaCin j T\Me Cisto dr2ati, briniti se, da mladina

SterniSCe koje je jóé né gori s orano, s vun Stalnoga gnoja jóé i 150 kilogramov, svaki dán viéeput friéku vodu dobi. Kupleno 
odmah se mora podorati, da od svakojaC- superfo9fat zvanoga praha moramo razhitati. mladinCe néje smeti taki med domaCe pus- 
koga draCa reztepeno seme skim predi vun! Koji su to veC vise lét probali i to titi, jerbo néje znati napré, ali néje s tak- 
zide. Kak se oranje rezzeleni, opet potrébno dobro su sprobali, oni tak veliju, da 2ito Voga dvoriSCa, gde se je veC ov beteg zako- 
je zemlju s orati, da se draC uniäti. Stém skup sa deteljom zmééano je najraneée moCi renil. Dobro je na öve navuke paziti, jerbo 
se taki i zemlja gnoji. Prva oral je plitva kositi. Nigdar su se né prevarili, da okolo ako se jedenput táj poéasti beteg zakoreni, 
druga pak skim glibleéa mora biti. 2ito je dvajsetoga aprila nebi bili veC kosili. Poleg velikoga kvara nam more zrokuvati i na 
veC moCi sejati. Otave se silno moraju po- toga su jofl i ranu kuruzu mogli za tem sejati. ieta néje moCi se ga do kraja réSiti. Ako
kositi. Poleg vnogo de2dja райе dosta i lépe Dobro bude si to zapamtiti, i veC sad se óva kuga gde na lázi, pod terhom Strófa,
imamo s vrho toga s marhom néje vnogo se pobriniti za protuletnu krmu. more se obcinskomu poglavarstvu prijaviti.
brige i néje potrébno sad je jako hraniti ------- --------------

Rano grozdje se je dozrelilo i pofimé Mladina i difteritis. , • . . .  , . , .
se bratva. Pred bratvom lagvi se dobro то - ,r . л . , . . . .  M l l l l l l  10 b a lk a n s k l DÓI.
raju s Cistiti, takodjer i pivnice. . Vnog.put ov poSasto. beteg dojde na J J

Rano zelje, paprika i paradejz pobrati ml»d,nu vnog.put vebki kvar zrokuje gos- Kaj se jedenput zapofine, onomu i je- 
se mora, drugafi zelje pofimé pokati, paprika Pod.aru 111 Navad" °  k,ak"  ku«a denPut kr«j mora biti. Tak je i s balkans-
pak paradejz gnjiliti do|de na mladlnu 1 lla g°lube, ali moreju i kim bojom. Lanjsko leto s nenada oklobra

Cmelce na zimu zapremo. Slabe koäe Pure’ race 1 1uske dobiti ov Ье1е8 ' Tomu meseca 9U P ^ 1' Stuki na Ralkanu pokati 
mofii je skup steps)i i toliko meda jim os- be,eR“  Iе zrok 3 oCi," a " é v,dl,vi bakteri: • za kra‘k° 'réme céli Balkan je vu jednim
taviti ili pak dali, da fiez zimu moreju pre- “ ml’ k°JI 3e vu mladlnslil sllnaJ> vu vodi ognju bil. Mali balkanski vladarí stihoma i
2 ;veti , '1 vu hrani povaju. tajno su savez napravili med sobom vuto

------  Óva kuga se najviSeput tak dotepe med ime, da svoju braCu oslobodiju od turske
Rana zelena krm a. mladinu, ako na pijacu od takvoga prodavca vlade pod koju su spadala. Nitko je né mis-

kupimo mladinCe, pri kojim se veC ov beteg lil, da s takvom sreCom budu vojuvali proti
On je dober gazda, koj kad je sa 2et- zapoval i ako takvu mladinCe med nafle turCinu, kak je to vun spalo. NajmenjSa

vom gotov, odmah na drugo lelő se zmisli. domaCe pustimo. Tak smo anda najviSeput vlada, Montenegro je poCela bója i za dva
Zmisli se na to, da na protuletje skim predi Isami zrok mladinski kugi. tri dana, kak je to veC predi bilo med njimi

k.

XXX. god, teőaj.___________Csáktornya, 1913. September 14-ga. ____ __________Br°j
_____----------------  ------ ---- -  ___  Predplatna céna je :
Sfe poäiljke, kaj se tifiezadr- Ш Я ■■ ВЯ ■ ■ Я Я ■ ■ Ж Р *  Na celo leto....... 8 kor.
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slo2eno, za njom su poCeli bulgarci, srbi i 
grki. Dakle turCina najedenput Cetiri vladari 
su poCeli bantuvati s jednom réCjom céli 
Balkan vun s Romanie. TurCin néje bil pri- 
praven к boju, to se stoga vidlo, da ravno 
kad su mu bója poruCili, ravno onda je 
pustil dimo svoje rezerviste. Itak zato je 
imái takve Serege joS pripravljene, da néje 
bilo znati pák niti za veruvati, da öve Se
rege tak hitro budu potukli. Morebiti, da 
tomu je to bil najvekSi zrok, da med turski 
Seregi su srbi, bulgarci i grki vojuvali, koji 
su se s prvom prilikom predali neprijatelju. 
Drugi zrok pák je to bil, da nikakva sloga 
néje bila kod turCinov, sami med sobom su 
se méSali, bunili i svadili. Tretji i to naj
vekSi zrok pák je Io bil, da med lurskih 
vodjov velike ciganije su bile. Peneze, kője 
su za municiju i za stroSek dobili, med so
bom su najvekSu stran zadríali i poleg 
toga nisu mogli turski regimenti dobro mu
niciju dobiti. Pripetilo se i to. da su jedni, 
jedni regimenti dva, tri dana né dobili nikaj 
za jesti. Makar su turski soldati jako strp- 
liVili, ali itak gladni i bez municije né su 
mogli tak viteSki vojuvali, как su vu srdcu 
Cut imali. Dogodilo se i posvedoCeno je, da 
bila je bitka vu koji s med turskih Srap- 
nellerov niti svaki deseti nije se spro2il. 
Tomu su sve officiri bili zrok.

Svrho toga su soldati volju zgubili, kad 
su vidli, da se zanje skorom niSCi ne brini. 
Na drugi strani pák su bulgarci, srbi, mon- 
tenegrovci i grki s velikim veseljom iáli vu 
bo) i к tomu pák i svega stroSka i muni
cije su za dosla imali. Так se onda pripe- 
tilo, da turski glasovilni Seregi, koji su samo 
pred par stotine létmi célo Europu strahu- 
vali, taki vu prvi bitki su morali retirérati.

Europa se straSno zaCudila, kad je prvi 
bitki glas poCd. Bulgarci i srbi strahovitno 
krvne bitke su zadobili i za par tjednov su 
neprijatelni Seregi pred KonStantinapolju stali. 
Od céloga turskoga imanja vu Europi samo 
joS Drinapolj se dríal. Ali veC je onda vi- 
deti bilo, da niti Drinapolj nemore dugó se 
proti stavljati. Pet mesecov dán i noö su 
savezki Seregi ruSili grada i tak su ga ob- 
kolili, da niti ftiC néje mogel vun pák né 
nuter. Bila je réC, da vu gradu dosta stroSka 
i municije imaju turski Seregi, makar za 
jedno célo leto. Peti mescc su veó takvi 
glasi isii iz Drinapolja, da jim je stroSek s 
menjkal i grad se bude za kralko vréme 
moral predati. To je istina bila. VeC onda 
su od drevja koré i üstje jeli, takov glad 
je nastal. Turski vodja, Sükri baSa previdel 
je, da nemore se du2e dr2ati i zato je od- 
redil, da se naj sve unisti vu varaSu i vu 
gradu, da kamen na kamenu ne ostane. To 
su i Steli naCiniti, ali veC jim je prekesno 
bilo. Samo nekoje kasarne, magazine i turne 
su mogli poruSiti i vuZgati. Kad su bulgarski 
Seregi vu Drinapolj vdrli, céli varaS je gorel. 
Prvo delo jim je bilo, ognja potisiti. Kad su 
stém gotovi bili, pokopali su mrtve i spus 
tili su vun zarobljenu braCu. Dakle sveti 
varaS, vu kojem su glasovitni sultani i vodji 
pokopani bili i na kojega su turCini lak' 
vnogo alduvali i za kojega su tak vnogo 
krvi proljevaü, prepái je. Tu su se poCeli naj-' 
predi srbi i bulgarci med sobom svajuvati. 
Bulgarci su tak glasili svétu, da oni su zav-j 
zeli Drinapolja, opet po drugi strani pák su 
srbi zijali, da oni su prvi stupiü vu sveti 
varaS.

Célé Stricinge su svrho toga ziSle. Srbi ( 
su \eC tak se poCeli zadr2avati, как dabi

oni bili na svétu najglasovitneSi i najmoC- 
neSi púk. Nas, Austria-Magjarsko, kakli naj- 
bli2njeée susede su najpredi poCeli bantuvati. 
Austria-Megjarska néje dala sobom se igrati 
i veC je tak stal polo2aj, da naSa armadia 
vdere vu Srbi» i sbog bludnoga sponaSanja 
kaStigala bude táj mali orsag. Poleg toga je 
skorom céla Europa se vuígala i strahoviten 
europeiski boj bi bil vun vudril, ako zadnju 
vuru Srbia na rusku zapoved nebi bila répa 
potegnula. Так se je nas minul ov 2uhki 
peher.

Kak je Drinapolj prepái, balkanski Seregi 
su pred KonStantinapolju postali i bulgarci 
od veselja veC su to nakanenje imali, da 
vu KonStantinapolju budu turCinom diktérali. 
Sad su europeiski vladari zakriCali »stoj!« 
Balkanski Seregi morali su na zapoved pos- 
tuti. Europeiski vladari su vu London od- 
redili jednu konferenciju vu koju je svaki 
vladar svoje delegatuSe poslal.

Na ovi konferenciji su odredili, da Dri
napolj bulgarcom ostane, turCina pák dalje 
nesmiju bantuvati, zavzenim imétkom pák 
se naj med sobom razdeliju.

Presiljem turCin moral ы je to za dobro 
zeti i zapisnik podpisati. Так je par mese
cov zgubil turCin onu imanje, nad kojim jc 
na stotine lél viadal. Od europeiskoga ima
nja samo jeden vuski ialaCek mu je ostal 
vu Europi i to su mu samo zato oslavili, 
da si glavni varaS, KonStantinapoIja more 
braniti. Razmi se, da turski púk néje bil 
stém zadovoljen i poCele su se svakojaCke 
bune vu KonStantinapolju. Jeden kormán se 
za drugim premenil. ViSe ministrov i vodjov 
su zaklali, druge pak su polovili i vu rest 
zaprli.

TurCinom je vu ovim hudim polo2aju 
veiika sreCa bila, da balkanski savez se res- 
tepel i poCeli su balkanci med sobom mrsiti 
jeden na drugoga. Né su mogli s imétkom 

!se nikak rezdeliti i poleg toga vudril je vun 
drugi balkanski boj.

Bulgarci su vu prvim boju najviSe tr- 
peli, troSili i krvi aiduvali i ravno zato pra- 
viCno delingu su Steli imeti sa svojemi pri- 
jatelji. Srbom i grkom néje bilo povoli ova1.1 

I delinga. nego su puno vise zahtévali, как su 
trpeli i ljudstva alduvali. Bulgarci né su| 

jSteli njim tak povoli biti, как su sami Steli, 
s vrho toga grki i srbi skup su se sklopilij 
i sa oruZjem su poCeli svoje pravice iskati.

Dakle poCel se je boj med savezom vu 
I kojim boju je odkraja bulgarcom sreCa slu- 
|2ila i vidlo se je veC, da Bulgaria more sej 
proti trérn neprijateljom braniti. Bulgarijijel 
Romania raCune prekriiila. Dobro znamo, 
da vu prvim boju Romania je mirna bila i 
za braCu nikaj né alduvala. Kad je Roma
nia vidla, da drugi balkanski vladari veliko 
imanje budu na Balkanu zadobili, poCela je 
i ona vu zméSanoj vodi ribe loviti. Svoju 
soldaCiju je mobilizérala i odmah je zahté- 
vala od Bulgarie jeden veliki i jako plodni 
falat zemlje. Razmi se, da Bulgaria néje 
Stela samo tak sdobra najlepSu zemlju od 
orsaga sgubiti. Kad su romani vidli, da 
sdobra nemoreju do ovoga imanja dojti, 
zato su odredili, da sa oruZjem budu pre- 
silili Bulgariu, da jim odpusti ov rés orsaga. 
Romanski Seregi stupili su prék Dunaja i 
как tolvaji su vdrli vu Bulgariu. Bulgarskim 
regimentom ostavljeno je bilo, da proti Ro- 
maniji nesmeju se proti staviti i poleg toga 
Romania tak lehko doSla do jeden lépi 
imétck, da niti jedno puäku néje trebala

sproiiti. S muCena i otrodena Bulgaria néje 
mogla se na tri strani braniti i suznatami 
oCima i Zalostnim srdcom je morala odpus- 
titi Romaniji skorom fertal orsaga. Kad na 
nekoga zlo ide, onda do kraja ide. TurCinl 
su previdli, da i oni joS nekaj moreju nazad 
zadobiti od zgublenoga imétka, zdignuli su 
se od Catald2e i как najbitreSe su mogli 
iti, isii su proti Drinapolju, koj je onda veC 
vu bulgarski rukah bil. Za par danov su 
veC pred Drinapoljom stali i odonut bul- 
garsku straZu su pretirali i Drinapolja nazad 
zavzeli.

Kak se to dogodilo Bulgaria morala ai 
pomoC iskati, da ju Cisto ne uniätiju. Od 
europeiskih vladarov ruski car i Austria* 
Magjarska su najbolje podpirali nesreCnoga 
orsaga. Vu Sofiju su poslali delegatuSe gde 
su na kratkoma mir napravili med nepri- 
jatelji. Poleg ove konferencije Drinapolj nasat 
ostane Turskomu orsagu. Bulgaria odmah je 
morala demobilizérati i как je to svrSila, 
Romania taki je odredila, da romanska vojska 
se naj vun potegne iz Bulgarie.

Так je kraj nastal boju i mir na Bai
kanu. Bulgaria je najmenje dobila vu ovim 
strahovitnim boju, makar je ravno ona naj- 
viteikeSi se sponaSela i najviSe alduvala.

Kad bude sve ono si balkanski puk 
nazad namestil, kaj su vu boju zgubili i 
kvarni bili, sto bi to za vezda mogel znati. 
Im znamu, da skorom niti jedno selo, niti 
jeden varaS néje ostal, kojega nebi bili po2- 
gali, porobili, stanovnike pozaklali ili preti
rali Znamo, da célo leto niSCi nöje na Bai
kanu oral, niti sejal, jerbo néga bilo Sto bi 
to bil delal. MuZkarci su na bojnim polju 
harcuvali ili pak vu hladnim i neznanim 
grobu poCivali.

Vnoga mati tuguje za sinka, vnoga 
2enska si sdihavlje za mu2a. KriCa, plaCa i 
2alosti ga zadosta sad tarn Déle iSCe mater, 
mati i otec decu, ali Bog zna gda i gde se 
budeju opet nazad ziSli na ovim ili na dru- 
gom svétu.

Dakle mir je nastal, ali ov mir vnogo 
suzih je predi zrokuval. Daj Bog, da nebu- 
demo tak na iletnoma opet od boja pisali. 
Nam je vu célim poslu samo toliko Zalosti, 
da i mi smo potroSili ober Cetiri sto milljun 
korun, ali itak nam je bolje i lepde, da smo 
vu miru ostali, как dabi i mi nezmerno 
krvi bili proljevaü. Stém smo i mi naSe pri- 
povedke od boja zakljuCili.

Poátuvani G. Urednik!
Zganec Vince, koj je rodjen u Mura- 

siklósu i koj se vezda za popa Skola u Zag- 
rebu, namesto kaj bi svoju krsCansku du2- 
nost zvrAavao i med pukom mir i slogu 
preglasuvao, uvek se po selih klati, i trsi 
se svojim bludnim govorenjem ljudstvo proti 
magjarskomu narodu i jeziku hujstiti.

SmeSno se nam vidi, da takova jedna 
mala osobica, как je  Zganec, to samo mis- 
liti more, da on megjimurskoga puka proti 
onomu narodu nahujstiti bude mogao, sko- 
jim narodom su naSi stareSi i mi uvek u 
miru i najlepSoj slogi 2iveü. Nebojimo se 
toga, jerbo se naSe bratinsko Cutenje pruma 
megjárom u naSem srcu tako zakorenilo, 
da to niti sto Zgancov ne budu mogli skr- 
Citi, ne kaj hi to jeden jako mali ZganCek 
mogel bil napraviti.

Koliko smo mogli zaznati za njegvo 
grdo ponaSanje, je  sledeCe:
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Jedenput je jedna puca u ZelezniCkom 
»Váróterem« »Muraköz« (Medjimurje) zvane 
novine Citala, njoj je rekao Zganec, naj ne 
Cita Muraköza, jerbo su u njem same »blud- 
nosti.«

Na pitanje pucinu, kaj pak nek Cita, je 
odgovorio Zganec »Citaj ZagrebaCke hrvatske 
novine« i kad je puca rekla da nje neraz- 
rre, odgovorio je Zganec »moraä je viäeput 
Citati, onda budeá vre razmela.«

Vezda hodi od seta, do sela Zganec u 
MuraSikloáskoj fari, zove skupa ljudi i ta- 
kove govore njim drZi, da oni nisu magjari, 
nek nedrZiju s magjari i kad mu je jedan 
muZ iz Felsőkirályfalva na njegovo pitanje 
rekao, da on nije hrvat, nego magjar, jerbo 
ее je u Medjimurju na magjarskoj zemlji 
rodio, rekao mu je Zganec, kaj ti misliá, 
ako se u tvojoj ätali Zibe zvali, da je ono 
Zdrebe?

Mi pak tak mislimo, ako jedan osel 
odkud god dojde u Becs ili u Zagreb ili 
makar u Murasiklós, i tarn osel ostane.

Poátuvani Urednik, ovu stvar mi samo 
zato njim na znanje damo, da budu znali, 
kakove izdajice postaneju iz one medji- 
murske detce, koje se u Zagrebu Skolaju. 
Grdo se nam vidi to i jako je Zalostno, kaj 
magjarska vlada nemre zvoditi to, kaj bi 
mi takove sveCenike mogli dobiti, koji su 
prijatelji naäim prijateljom magjarom i koji 
ne politiki, nego svojemo staleZu, kakti du- 
hovni pastiri, Ziviju, i kojim jedini eil bi 
morao biti, da ljudstvo na ovom svetu poS- 
teno i mirno Zivi, kaj more dostici po svoji 
smrti duäno zveliCenje.

Nadale njim piäemo, da od onoga vre- 
mena, как imamo administratora. nesmemo 
vise Boga moliti опак, как smo se od naáih 
stareSih i od starih sveCenikov navuCili, nego 
Cisto po illörskim jeziku, kojega niti mi, 
niti more biti Bog ne razmi; popevke se 
tolikajSe u taksim jeziku vuCiju. I ako bude 
to dugó tak islo, nemoguCe, kaj se nebude 
ludstvo spuntalo, jerbo je veC jako nemirno 
i nezadovolno.

Zgancu toga navuka damo, ako je ne- 
veren postao svojoj domovini, naj ide prek 
Drave u Zagorje ili joá dalje u Balkan, lám 
je za njega svét, jerbo je tarn vekiveöen 
nemir i krvno prelevanje; tam ima za svoje 
agitacie dosta prostora, i tam morebiti najde 
takove norce, koji budu na njegove reCi 
proti steni isii, ali med nami medjimurci 
toga nenajde.

Znamo odkud veter puSe, nije dalko 
niti Zagreb, niti Kotoriba; Zelja pak nam je 
зато  to, da se i naSa deca navöiju magjars* 
koga jezika, jerbo je ov jezik njim rano 
tak potreben, как i onim, koji proti njemu 
prodekovaju pak se ga itak vuéiju i navCiju.

Zabadav glasi Zganec: nas je sad pet 
osobah u Medjimurju, koji budemo medji- 
murce na drugi put (proti magjarom) obr- 
nuli. Vre vas mi obrnemo, kaj se nebudete 
imeli volju nazaj к nam vraCati, i med 
nami puntu delati.

Mrazovlcm Ivan, M lkolaj Gjura, Vugrinec 
G jura, Terandek Anton, Varga M ihalj, Jam - 
broaica Vincak, Jezernik M arx, T u k a a r  lat- ! 
v in , Jalaovecz Gjura, Soltlca M ihály, Lecck 
Rókua, Matoaa Gjura, M ajaan Lovranc, So- 
bocaec M artin, Varga M a tja i, Matoaa Ivan, ' 
Jam broaica Jakob, M alckov Pal, Juk Sim on, 
Petkovica Anton, Krallca Karol.

Dr.tgi prijatelji iz Murasiklósa! PoSteno 
je, da sie se tak oglasili. Milo nam je ove 
glase Cufi od medjimurCane. Lepo je, da se 
brinite za to stvar. Verujte nam, i Bogu je

rado, ako puk je zadovoljan i niti Bog ne 
zameri puku, ako se postavi proti sveCeniku, 
koj ga punta proti svojemu narodu, proti 
svojemu osvedoCeniu. DrZite samo skupa i 
kaZite put takvim potepuhom, ako ne Sakom, 
onda s batinom prama Zagrebu. Magjarska 
vlada bude imala dosta jakosti, da vas ob- 
rani proti takvim nevalancom, kakov je taj 
zeleni ZganCek.

Urednik.

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

— Elizabeta. Septembra deseloga je 
minulo petnajst lét, da su vu Genfu naSa 
najdragSu mater, naáu kraljicu vu srdee 
vpiCili. Duga léta su to, ali da bi na stotine 
lét bilo veC minulo itak nigdar nebi,niti pak 
nebudemo pozabili, kaj je ona nam bila. 
Nigdar néje bila tak velika Zalost po orsagu, 
как on dan, kad je glas poCil, da zgubili 
smo naáu kraljicu, koja je vu najvekSi naSi 
Zalosti, lulikoput bila nam na pomoö. Jeden 
dívjak, jeden beätijalec bez svakoga zroka, 
samo s bog toga, da je korunu nosila na 
glavi, prepiCil na svétu najboláe srdee. Nosila 
je korunu. ali kakvu? Takvu, как je naS 
ZveliCitel nosil. Potlam, как je jedinog sina 
zgubila, néje vise jeno Zalostno srdee mira 
imalo na zemlji. Putuvala je od jednoga 
mesta, na drugo, ali pozabiti nije mogla 
nigdar svoga jedinoga sina, Rudolfa. PlaöuC 
je iskala po svétu vraCtvu na svoje Zalostno 
srdee. ali to néje nigdar i nigdi najti mogla. 
Ona, koja bi mogla bila vu velikaj palaCaj 
vu mini i vu radosli Ziveti, néje imala pot
lam jedno veselo vuru. Vu veliki Zalosti je 
zmirom na putu bila i na jednim takvim 
putu ju je Zalostna smrt postigla. Kak svako 
leto, tak i letos na ov dán su po célim or
sagu meSe bile za nju. NaS stari kralj takodjer 
na ov dan vjutro rano tihu meSu posluSa i 
onda odide doli u kapucinsku cirkvu, gde je 
kripta za kraljsku familiju. Tam je pokopana 
kraljica, kre svojega jedmoga i najdragöega 
sina. Tam moli boga svako leto naä kralj 
pred onum rakom, gde leZi vu miru boZjem 
njegvo najvek?e dobro Tam tuguje pred 
onom rakom, gde leZi on, koj je stvorjen 
bil na ov svöt, da po vremenu kraluje nad 
nami. Doklam bude Magjarski orsag stal na 
svétu, nigdar se nebude spozabil od one 
kraljice, koja je tak dobra bila i koja je 
vnogo suzih sbrisala s naSega Zalostnoga 
obraza.

— Orsacki sajam. Minister je dopus- 
til da u Bottornju orsaCki sajam ov mesec 
20-ga se obdrZava.

— Nora sluzkinja. V srédu jutro 
Blaflko Anna budapeStinska sluZkinja na 
deved mesecov staru déle vuZinca je preve- 
sela i poCela je déle gutiti. Okolo nore puce 
viée putnikov se ziälo, koji su ju prijeii i 
redarom prék dali Vu ludnicu su ju spravili.

— Muzi i zandari. Poleg Kieva vu 
ruskim med muZimi i med Zandarmi velika 
bitka je bila. Zemeljski gospon néje dopustil 
muZom, da na njegvoj gmajni paseju. MuZi 
né su Meli to posluhnuti. Nato je gospon 
po Zandare postal, koji su smed muZov tri- 
deset doli strelili.

— Nesreca. Na budapeStinskim kolod- 
voru jeden vlak je pod sebe dobil Skuci 
Karolj leZakM i na smrt ga je sgazil. Skuci 
sedem dec** i Zenu je oslavil. kője sad direk- 
cija.morn podpirati

— Gori morsko postajaliáce. S
Amsterdama piSeju da su se na postajaliSCu

magazini vuZgali vu kojih je vnogo duhana 
kave, tea, petróleuma i benzina bilo Célú 
postajalifiCe je vu jednim plamnu. Ognja su 
né mogli potiäiti i tak je célo postaja liéce 
zgorelo. Kvara je vide milljun korun.

— Atentat proti postarskomn ku- 
cisu. Poleg Sékesfehérvara Sárközi István 
kad je s NagjCanju poátu vozil Cetiri pote- 
puhi zastavili su ga i tak su ga spikali, da 
je taki na lice mesta vumrl. Zandari iSCeju 
krvoloke, koje su za vezda joá né via vili.

— Zaklal je pajdasa. Vu Deerecenu 
Somogji István sa pajdaäom Cinege JoZefom 
skup veCerjal. Somogji je pajdaSove vilice 
zel, koje su se mu snenada vu ruki potrle, 
Cinege s bog toga, kad je Somogji zaspal, 
zel je kusturu napré i tak je spikal pajdaSa, 
da je do jutro vumrl. Krvoloka su Zandari 
vlovili. To je veC tretji Clovek kojega je 
Cinege na smrt spikal. VeC je viöe lét bil s 
bog toga vu reStu.

— Zaklali su srbskoga patriarku.
BogdanoviC Lucian karlovski palriaka vu 
GaSteinu je letoval. Patriarka svaki dan je 
med brege iSel na Spancir. V pondeljek 
popoldan takodjer je odiöel i vide né ga 
bilo nazat. Kad su vu gostioni spazili da 
patriarka néje dodel dimo, как naravski je 
znal, poCeli su ga iskati. Na jednim strvmm 
bregu naSli su mo Skrljaka, kaputa i vise 
papérCekov od eukora. Pod bregom jeden 
bistri I glibuki potok teCe i tak misliju, da 
jeden za vezda joS né poznani lopov je doli 
sbrega poSiknui glasovitnoga redovnika. Od- 
rnah su odredili Zandarom i soldatom, naj 
iSCeju mrtvu télo. Ali jer je potok jako 
bistri, mrtvu télu su joS niti do vezda né 
naäli.

— Prehladit se rimpapa. Kak to
iz Rima piäeju, rimpapa je opet beteZen, 
jerbo se opet prehladil. PoloZaj rimpape je 
ravno né pogibeljni, ali doktori su то  od
redili, da nekoji dan vu postelji ostane. 
Rimpapa i vu betegu sam sveräava sluZbene 
posle.

— Strelil je sestru. ReCek obeini 
VaS Konrad Mihalja osem lét star deCec na 
smrt je strelil petnajst lét staro sestru. VaS 
je svojom suprogom odpeljal se vun na 
imanje. Deca su sama doma ostala. DeCec 
je jako nemiren bil navek, tak i vezda. Zel 
je otcuvu puSku iz sténe i poCel je snjom 
svakojaCke komedje delati. Puca ga je poCela 
Spotati i prositi, da naj da mir puSki. DeCec 
je poCel se groziti sestri i zakriCal je nadnju: 
»Tiho budi, drugaC te odmah strelim!« Vu 
ovi minuti nabita puska se sproZila i puca 
je mrtva opala doli. Kad su roditelji dimo 
doSli veC je puca mrtva leZala vu sobi, 
deCec pak je nekam odbejZal. Roditelji od 
velike Zalosti su sbeteZali.

Broj 37.

Nekaj za kratek 6as.
Gost: No, JelCika, jeli je iriSko pivo na

pipi?
Kelnerica: Je je, milostivni gospodin 

— i to veC zdavnja.

Gospa: »Kada sam tvoja zaruCnica bila, 
nadjal sam se, kad budeS veC oZenjen, da 
se pijanSCine ostaviä: ali do vezda nisam 
joS nikaj opazila Jeli hoCcS za navék tvoj 
kufrasti nos zadrZali?«

Gospon: »Je, hoCem! Ar pred menőm 
je on vsaki zloCesl Covek, koj svoju farbu 
preménja!«
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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  cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fal. T  rzim  takaj razcie- 

pana suba bukóvá  
wea8_. drva na vagu.
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Kérjen ingyen prospectustl 
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felséged ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
58a 16—* 0 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!
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