


külelében. Ezért kell a gyermeket oly irányban 
nevelni, hogy maga előtt csak szépet, jót, 
nemeset lásson, halljon vagy tanuljon. Ma
gasztos, felemelő, lélek nemesitő olvasmányo
kat adni a kezébe egyrészt ártalmatlan, 
testedző, kedélyt élénkítő, szellemet leifris
sítő szórakozásokra b rni másrészt. így nem 
Jcsz a gyermek koravénné, nem kopik le 
leikéről a fiatalság üde, kedves zománca, 
idegei nem petyhüdnek el, izmai nem la
zulnak meg, hanem egész lényén meglátszik 
a duzzadó életkedv, a derű, a vidámság, az 
önérzet.

Ifjúságunk nevelési rendszerében két
ségkívül uj fejezetet jelent az a miniszteri 
rendelet, melyben a népiskolai líjusagi könyv
tárak kötelező berendezéserői vau szó. Ezzel 
a rendelettel valódi iskolai könyvtárak fel- 
állílása van tervbe véve. Hozzáértő férfiak 
komoly és beható megvitatásai eredméuyekép 
válogatják össze kizárólag az ifjúságnak szánt 
olvasmányokat, amelyekből okulhatnak, ta
nulhatnak és nemesbülhetnek. Szigorú cen
zúra alá veszik mindama könyveket, amik 
nem a fiatalság kezébe valók. Lesz tehát 
sok és jó könyv. Mindenkinek jut majd ol
vasni valója és ez a körülmény óriási át
alakító halassal lehet a fiatal sarjadékra.

Az elvitázhatallan, hogy ha könyvet 
adunk a gyermek kezebe, illetve hozzászok
tatjuk, az olvasáshoz, úgy megszereti, hogy 
nincs az a hatalom, mely eltéríteni tudná 
az olvasástól.

Ezzel kapcsolatban még egy nagyhord
erejű és a jelen generáció egészségesebb 
fejlődését előmozdító célt lehet elérni. Az 
iskolai könyvtárak nevén a civilizálatlan, fel
nőtt köznép is olvasmányhoz jut. Az apa, ki 
eddig unalmában a korcsmát, pálmkaméröt 
bújta, könyvolvasásra adja magát s ruméi 
tovább halad az olvasásban, annál jobban 
leköti figyelmét, annál inkább lapozgatja s 
miután az érthető világos stílusban megirt 
könyvet érdekesnek talalja, lassan-lassan 
hozzá szokik szabad idejében, főleg vasár
napon, az olvasáshoz s ezzel egyidejűleg 
megfeledkezik arról, hogy egzisztál egyáltalán 
italkimérő. így aztán fokozatosan ébred az 
egyszerű, tudatlan polgárember arra a tu
datra. hogy bizony nem is oly rosszak az 
emberek, mint aminőnek hitte, gondolta. 
Nem merő szmigazság mind az, amit a füstös, 
fojtó légkörű korcsmában cimboráival meg- 
hányt-vetetl. Nem oly fekete az ördög, miül 
a minőre — festik. A vadmdulatokou, a ha

de még igen sok helyen nem ébredt öntudatra az 
itjuság. Ez utóbbiak közéiartozik, sajnos, Csáktor
nya is és talán főképen ez készlett engem e sorok 
megírására. Nálunk úgylátszik, csak a billiard és 
egyéb kávéháziján, korcsmában üzhet.6 sportok 
tudlak elterjedni, pedig mennyivel szebb, magyar 
ifjúhoz méltóbb a szabad mező, mint a füstös lebuj.

A sportnak a testedzésen kívül még szám
talan jótulajdonsága van.

Mindennél olcsóbb és érdekfeszítöbbb idő
töltés, amely a mértékletes életmódra kényszeríti 
az ifjúságot és emellett a szó teljes érleimében 
demokratizál. A mezőnyön egyformának érzi magát 
a inágnásfiu a gyári munkással és csak a képesség 
ad egy egy iljunak megbecsülésre érdemes fölényt. 
A sport alkalmas arra, hogy az egyes nemzetek, 
népek ifjai között a jóviszonyt fenntartsák. Nem 
megyek messze a péidázgatással, csak fölemlítem, 
hogy Bécs vagy Zágráb mindig igaz lelkesedéssel 
fogadja a magyar ifjakat mindazonáltal, hogy az 
osztrákok és horvátok legtöbbször meghajolni kény
telenek a mieink fölénye előtt.

Remélem a szó nem hangzik el a pusztában 
és lesznek Csáktornyán, akik megértik e néhány 
sor tendenciáját.

Budapest, október végén.
. . . s z  B . . .

borgó szenvedélyen a higgadt, fegyelmezett! 
ésszel lehet uralkodni.

A jó könyv lehat a ludallan népet is 
felrázza százados lethárgiájából, észretéríti. 
lálóköre kitágul, nz igazságot kezdi látni, az 
ártalmasat, a kártékonyai 1 üstént észreveszi, 
józanul lát, érez és cselekszik. S ahol min
denben a józanság dominál, ofl erős jellem,; 
szívós akaral, büszke önérzet és hamisítatlan 
munkakedv honol.

E tulajdonok leszik férfivá a férfit, s 
amely nemzetnek sok ily fia van, az oly 
nemzet sohasem tűnhet el a töldszinéről. az 
megállapodás nélkül fejlődik, halad és va- 
gyonosodik.

tv ü  L О X F E  L É K .

V a llo m á s .
M e s s z e  fö ld ö n  v a n  n e k e m  e g y
Halton, — k e n d ő s  g a la m b o m .
M á r  én  a r r ó l  nem  teh etek .
K e  A v a n  c s a k  a gon dom .

A k á r  k e le k , a k á r  j á r o k .
M in d ig  r e á d  g on do lok .
S z é m e  t ű z e t  id e  é r ze m ,
A  v é re m  i s  fellobog.

P a ta k  p a r t já n  á lm a  do z v a
O ly  j ó  r e á  g o n d o ln i .
M eleg  s z í v v e l  m eleg  v é rre l
G o n d o la tb a n  csó k o ln i.

L e g s z e b b  á lm o m  k irá ly n é ja
T e v a g y  te  k i s  b a rn a  lá n y !
T ie d  le g s z e b b  tű n d é r ilm o m .
II  a  f e l jő  a  n a p su g á r .

— A főispán beiktatása, Dr. Balás 
Béla főispánt Zalavármegye közönsége f. hó 
15-én fogja beiktatni a vármegye székhelyén, 
Zalaegerszegen. Ebből a célból a vármegye 
alispánja 15-ikére rendkívüli törvényhatósági 
közgyűlést hivott egybe, mely délelőtt 9 óra
kor kezdődik. A közgyűlés tárgya a főispáni 
székfoglaló s a főispáni eskü letétele. A gyűlés 
rendje a következő: >A közgyűlés megnyí
lása után a törvényhatósági bizottság az 
eddigi szokáshoz képest testületileg az uj 
főispánhoz megy és vele a zalaegerszegi plé
bániatemplomban tartandó ünnepélyes isteni 
tiszteletre vonul, annak végeztével pedig a 
gyűléslerembe visszatérve, főispán urat kül- 
döttségileg közgyűlésre meghívja, amely újból 
megnyíltaivá!), főispán-Úr a hivatali esküt 
leleszi és székfoglaló beszédjét megtartja. Ez 
után a vármegye közönsége nevében dr. \ 
Kroller Miksa bizottsági tag üdvözli Ö Mél
tóságát. A közgyűlés] alán a megyei tiszti
kar tisztelgése következik, mire küldöttségeket 
fogad a vármegye uj főispánja. A rendkívüli! 
közgyűlés befejeztével délután fél két órakor 
az Arany Bárány vendéglőben díszebéd lesz. 
Főispán űr november 14-en délután 2 órakor 
érkezik Zalaegerszegre, ahol a vasúti állo
máson a vármegye közönsége nevében Her- 
telendy Ferenc vinegyei biz. tag üdvözli 
Öméltóságái. Ennek megtörténte után Főispán

I úr a vármegye székházába vonul, ahol a 
megyei tisztikar élén a vármegye alispánja, 
Árvay Lajos, fogja őt üdvözölni.

— Áthelyezés és kinevezés. Az igaz- 
jságügymmiszter Voghl Albin Csáktornyái já- 
1 rásbirósági jegyzőt a székesfehérvári tör
vényszékhez hasonló minőségben áthelyezte. 
Helyére dr. Haksch Ferenc szekszárdi tör-

I vényszéki joggyakornnkol nevezte ki jegyzővé.
— Halálozás. Mint őszinte részvéttel 

értesülünk. Segesváry Dezső alsódomborui 
gyógyszerész családját súlyos csapás érte

Folyó hó 6-án hunyt el ugyanis özv Gebauer 
Frigyesné szül. Gohl Julianna úrnő, kiben 
Segesváry Dezsőné úrasszony édesanyját si
ratja. Özv. Gebauer Frigyesné 78 évet élt s 
hosszas szenvedés után mondott búcsút a 
földi életnek. Temetése szerdán volt délután 
3 órakor Miskolcon. A megboldogultat nagy- 
kiterjedésű tekintélyes rokonság siratja. Áldás 
és béke porai tölölt!

— Iskolalátogatás. Békey Ignác min. 
iskolalátogató f. hó 5-én Csáktornyára érke
zeit. ahol a helybeli áll. polg. fiú- és lány
iskola összes viszonyait vizsgálat tárgyává 
tette. Békey Ignác szakfelügyelő két napot 
töltött Csáktornyán s a vizsgálat végén meg
tartott tanári gyűlésen a tapasztaltak íölútt 
úgy Pataky Kálmán igazgatónak, mint a ta
nártestületnek elismerését fejezte ki. Békey 
Ignác kedden délután utazott el Csáktornyáról

— Uj tanítónő. Palinban, Alsólendva 
mellett, az ottani felekezeli iskolához Plichta 
Erzsébet oki tanítónőt választották meg osz- 
tálytauítóuőnek.

— Halálozás. Mágits György a maga. 
úgy gyermekei nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelenti, hogy szeretett jó hitvese, szül. 
Punek Mária asszony, Nagykanizsán t hó
8-án meghall. A boldogult úrasszony 73 éves 
volt s 53 évre visszanyúló boldog házasság 
után költözött a másvilágra. Az elhunytban 
Magics Ferenc biztosítási lisztviselő édes
anyját. felesége szül. Laubheimer Jolán úrnő 
anyósát siratja. A boldogultat f. hó 9-én 
helyezték a nagykanizsai róm. kath. teme
tőben örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

— Tanfolyam. Beszterczey Gábor gazd 
tanár buzgólkodására az idei télen is lesznek 
gazdasági tanfolyamok Muraközben. Ezeket 
a tanfolyamokat is a földmivelésügyi kor
mány engedélyezte. Az első ily tanfolyamot 
mull kedden nyitották meg Muracsányban, 
eddig 25 növendékkel, akiknek száma bizo
nyára szaporodni iog. Ezen a tanfolyamon 
gazdasági és vasúti szállítókosarak, díszmun
kák és fonott bútorok készítésére tanítják a 
jelentkezett növendékeket. A muracsány; 
tanfolyamon kívül még Kotorban és üráva- 
vásárhelyen is rendeznek tanfolyamokat. Az 
elsőt holnap, az utóbbit kedden adják át 
rendeltetésének.

— A Hungária ernyögyár. Az alsólendva: 
ernyőgyár részvéuytársulata múlt héten köz
gyűlést tartott Alsólendván. melyen élénk 
érdeklődés mellett az ernyőgyár múlt évi 

j állapotát tárgyalták meg. Megállapították, hogy 
a tavalyi üzletévnek rendkívül kedvező le
folyása volt. Dacára a nagy kiadásoknak, az 
üzletév tiszta nyeresége mégis 28.692 K-ra 
rúg, ami a mull évek állandó veszteségei
hez képest fényes eredményt árul el. A tiszta 
jövedelmet a fennálló adóságok auiorUzáíá- 
sára használják. Igazán örvendetes az állapot 
jobbrafordulása, nemcsak Alsólendva, de az 
egész vidék közgazdasága szempontjából is. 
Elvégre, ha az ernyögyárbau a munkások az 
elmúlt évben 34 ezer К-t kereshetlek s az al
kalmazott tisztviselők 7500 К fizetést húztak, 
ez csakis az ottani nép es társadalom javara 
történt. Igaz, hogy ezt a kedvező fordulatot 
csakis az adó elengedésének (3 évre vissza
menőleg is) s az 50 ezer К államsegélynek 
köszönhette az ernyőgyár. de mégis vérmes 
reményekre jogosít a tény. Mert a mull ked
vezőtlen üzleti viszonyainak szanálásával a 
a gyár uj erőre kaphat s biztatóbb kilátá
sokkal folytathatja működését a magyar ipar 
nagyobb dicsőségére.

—  Balatonfiired jövője. A Balaton kies 
I fürdőjének ügye csak nem tud dűlőre jutni



Már biztosra véltük, hogy oly alapra helyez ! 
kedett, mely fejlődését teljes mértékben biz- J 
tositja. S most értesülünk, hogy az a vállal-! 
kozó cég, mely a BenedekreOdtől az opciót 
megszerezte, az opció jogával nem élt, azaz 
nem reílekIáit az előjogra, melyet a fürdő 
bérbevételét illetőleg a szerződés részére biz
tosított. Mindezek dacára azonban még mindig 
lehet reményünk Balatonfüred jövőjét ille-' 
töleg, mert úgy halljuk, hogy ismét adtak 
be egy újabb és pedig a réginél sokabb jobb 
előnyösebb ajánlatot, melynek opciója most 
december elsején jár le. Ennek a tervnek a 
csomóját egy fővárosi építő-vállalkozó cég 
bogozza, mely a fürdő üzembetartására kon- 
zoriumot hoz léire. A finanszírozást nem
csak egy kolozsvári pénzintézet bonyolítja 
le. de egy budapesti bank is folyósít máslél 
milliós jelzálog kölcsönt a fürdőben fogana
tosítandó építésekre A bérlet 50 évre szólna, 
mely után a tulajdonjog ismét a Szent Be- 
nedek-rendé.

—  Zárlatfeloldás. Bányavár is az olt 
járványosán fellépett sertésvész miat zár alá 
vétfctett. Miután azonban a járvány a köz
ségben megszűnt, a vármegye alispánja f. 
hó 7-én kelt rendeletével Bánya várt a zár
lat alól feloldotta

—  Csak egy virágszálat! A muraszen- 
márton körjegyzőség területén összesen 40 89 
К-t gyűjtöttek a József Kir. Herceg Szana
tórium javára. Az összeghez hozzájárult: Be- 
kásd 3 70, Tündérlak 3 20, Muraszentmárton 
3 20. Ormós 3 70, Majoriak 434, Muranyirád 
3. Hétház 2 24, Lapány 8 s Szentniargithegy 
10 51 koronával.

—  Megszüntetett vizsgálati díj. Zala- 
vármegye alispánjának 1902. évi február 
0-án 3451 sz. a. kelt rendelete értelmében, 
annak 3. pontja szerint az ausztriai kivitelre 
szánt hússzállítási alkalmával eljáró ható
sági állatorvos állatonként 2 fillér vizsgálati 
dijat szedhetett abban az esetben, ha a szál 
litó felek ь fuvart természetben szolgáltatták. 
Miután ez a rendelkezés az 1900. évi 17 
törvénycikk tárgyában kiadott 95000 sz. min. 
redelettel ellenkezik, vármegyei alispán t. hó 
5 én 22585 sz. a. kelt rendelkezésével a 
lenti rendelet 3. pontját hatályon kiviil he
lyezte. miből kifolyólag az állatorvosok az 
eddigi szedett 2 fillér vizsgálati díjat már 
nem számílhatják tel.

— •A patikaszer is drágább lesz. A
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület há
romtagú küldöttsége járt a belügyminisztéri
umban. kérve, hogy a megváltozott körül
ményekre és a drágaságra való tekintettel 
revidiálják át az anyagok áriételét és nagyobb 
munkadíjtételeket szabjanak meg. Bölcs Gyula 
miniszteri tanácsos, a szakosztály vevetője. 
megígérte a gyógyszertártulajdonoíok kül
döttségének. hogy álír az Országos Közegész
ségügyi Tanácshoz es véleményt kér a mun
kadíjtételek emelését illetőleg is.

A Sümegi Népbank fejlesztése. A
Sümegi Népbank r. t. 1911 évi oklóber hőj 
28-án tartott rendkívüli közgyűlésen elhatá
rozta, hogy alaptőkéjét a jegyzés mérve szerint 
100 000 koronáról, 360.000 illetve 420.000 
koronára emeli fel. Ezen célból a meglevő 
800 drb. 200 korona névértékű részvényt, 
a tartalékalap részbeni felhasználásával, azon
ban minden ráfizetés nélkül 800 drb 3(H) 
korona né\érlékü uj részvényre cseréli ki. 
Továbbá 400 — 600 drb. uj 300 korona név
értékű részvényt bocsát ki, a régi részvé
nyesek ré*zére 300 korona elővételi árban,j 
az uj részvényesek számára pedig 350 korona

árfolyam értékben. A 350 korona árfolyam 
mellett eladott részvények után 300—300; 
korona az alaptőkéhez, 50 — 50 korona pedig 
a tartaléktőkéhez fog csatoltatni. A régi rész-j 
vényesek minden 4 régi részvény ulán 3' 
uj részvényre elővételi joggal bírnak. A vé
teli jog gyakorlása folyó évi november hő |
20-ig bejelentendő, mely alkalommal minden 
egyes újonnan jegyzelt részvény után a rész
vények név- illelve árfolyamértékének 30%*a 
és részvényenkint 2—2 korona költség fize
tendő be. A vételár fennmaradó részéből 
40% t. évi december hó 4-ig, a hátralékos 
30% pedig f. évi deremben hó 22-ig fize
tendő be az intézet pénztárába; fizethető 
azonban egyszerre több részlet s az egész 
vételár is. Az uj részvények csak az 1912. 
évi nyereményből részesülnek s a folyó évre 
kamat megtérítéshez igényt nem tarthatnak. 
Az ui részvényekre történő befizetések ide
iglenes részvényelismervénven nyugtáztalak, 
amely ideiglenes elismervények ellenében 
az uj részvények 1912. évi január hó 31-ig 
ki fognak szolgáltatni. Minden késedelmes 
fizető a késedelem napiától 7%-os késedelmi 
kamatot tartozik fizetni, a befizetést elmu
lasztó részvényes ellen pedig a kereskedelmi 
törv 169. és 171. §-ai fognak alkalmaztatni.

-  Vasúti igazolványok megújítása, a 
téláru vasúti menetjegy váltására jogosító 
arcképes 1912. évi igazolvány kiáliílása. Az 
állami és törvényhatósági tisztviselők, a köz
ségi és körjegyzők, az áliami és törvényha
tósági nyugdíjasok féláru menetjegy váltá
sára jogosító arcképes igazolványok a jövő 
1912. évre leendő érvényesítés végett a ni. 
kir. államvasutak üzletigazgatóságához (Bu
dapest. Andrássy-ut 73—75. sz.) már be
küldhetők. legkésőbb azonban dec. 31-éig 
felterjesztendök. Mindazok, akik az igazol
ványt most kérelmezik. 2 korona kiállítási 
és 2 kor kezelési díjat, akik csak hosszabi- 
tását. 2 koronát m. kir. postabélyegekben 
(nem okmánybélyeg) a kérvényre tartoznak 
felragasztani Figyelmeztetjük egyúttal a nyug
díjasokat. hogy az illetékes községi elöljáró
ságuk állal tartoznak a kérvényükön igazol
tatni. hogy fizetéssel vagy díjazással járó 
hivatalt nem viselnek és a hivatal, mely 
utján felterjesztik a kérvényt, az előírat zá
radékol és pecsétet reáwzesse a felterjesz
tés előtt.

Többség és kisebbség- című cikkben 
Legátus álnév alatt egy tehetséges író mutatkozik 
be a Kultúra hasábjain, kinek szerzeményei máris 
országszerte feltűnést kelte lek. A Kuliura 14. fü
zetének bő tartalmából érdekessége miatt kiemeljük 
a »Művészeti krónikát«, melyben Tornyai J., jelen
legi kiállító leírása mellett tanítványáról, a híres 
Máriáról is esik szó, mely cikk kitűnően ecseteli 
a jelenlegi művészeti fölfogást. A Kultúra képanyaga 
ezúttal is a szokott művész . kifogástalan. A kiadó- 
hivatal egyúttal hirdeti karácsonyi számát i*, mely 
december 15-én jelenik ti eg a 10 i és 25-i számon 
helyett. Ebben a számban 2U—25 színes rnüinei- 
lékleiet közölnek és terjedelme a rendesnél jóval 
nagyobb les;: a többieknél, sőt mint értesülünk a 
külföldi magyar egyesületek is közre fognak mű
ködni szerkesztésében. A karácsonyi számmal le
záródik a Kuliura első évfolyama és a jövő évi, 
kiállítását az ország leg-Iső grafikusai tervezik. A 
t t. szám tartalma a következő:

Legátus: Többség és kisebbség. Halmi Bódog Nyugat 
felé. Molnár Béla: Pusztai szimfóniák. Móricz Pál: Л Jókaick 
(síkos bojtára. Kanizsa István: Kísértetek. Boros Ferene: A 
folyosóról. Barna János: A Bálteremben. Balassa Imre: 
Schmitt Jenő Henrik három előadása. Thomée József: Pász- 
tortuzek mellett. Bányai Károly: Gyermekkori bűnök. Átuon ; 
Vilmos: Az idegasszony. Hargitta Ödön: A szerelem haragja. 
Borszéki Aladár Álmok (Jyőry Jenő: Virágot bontogató 
Bártfai Szabó Aranyos Az én bánatomnak . . Zsirkay János: 
llomonnai Albert. Hj. Kárpáti Endre A császár és más fér
fiak. Ámon Vilmos. Tornyai János. Hangav Sándor: Halottak 
műcsarnokban. Lht>: Az élet szava Paizs Ödön: Nagy diákok. 
Gyulai István: Hit és haza. Ké pe k:  Tornyav János: Két
ágas Számadó Bojtár. Pusztán Kuruc vitéz. Az ABC tudo
mánya. Kónya Sándor, Szalav Pál és Zsánszy Jenőné fejléc 
és Kbnvvdiszek.

— Tolvajlit. Kirics Ferenc, Dominies 
Péter, Horváth István és Szerecz György 
miksavári lakosok a bíróság elé kerülnek, 
mert Paklavesz György ugyanottani lakos 
nyílt istálójából 5 db. házinyulat elloptak. 
Hasonlóképen járt Hajdinyák Mária zalauj- 
vári hajadon is, akit a csendőrség azért 
jelentett fel, mert Csáktornyán, Apftd Géza 
mészkereskedő udvarából egy kendermagos 
kakast tulajdonított el. A lopásból az első
nek 12, az utóbbinak 30 К kára támad.

— A »Magyar Figyelő« november elsejei szá
mában is azokat az eszméket szolgálja, amelyeket 
zászlóbontásakor lobogójára írt. Vezető cikket 
Kármán Elemér írt »Félszeg humanizmus« címen, 
amelyben erkölcsi életűnk fejlődését és a mai bün
tető rendszert veszi boncolóra. Két cikkben, ame
lyek a darvinizmusról szólnak, Fülöp Zsigmond és 
Palágyi Menyhért jtolémiáját találjuk és különösen 
érdekes Paíágyi Menyhért cikke. Budav Béla, az 
országos jogászgNŰlés ulónangjaként »Szakértők a 
közigazgatásban« címmel írt magvas és előkelő 
színvonalú stúdiumot. Gyalui Farkas psdig a ne- 
gyedfélszáz; dós debreceni könyvnyomdáról ír nagy 
körültekintéssel és alajmssággal. Ambrus Zoltán 
színházaink uj darabjairól ír. Novellát Farkas Páltól 
közöl a lap, aki a konvent idejéből merítette ér
dekes történetét. A Följegyzések eleven és ötletes 
rovatában több fordulatos kis cikket találunk. A 
Magyar Figyelő előfizetési ára negyedévre 6 K. (Bu
dapest, Andrássy-ut 10.)

— Verekedés. Szersa István békásdi 
lakos már rég fente tógát, hogy haragosával, 
Králics István muraszentmártoni lakossal le
számolhasson. A mű t héten végre betelje
sedett a vágya. Találkoztak s nem is volt 
szükségük biróra, hogy ügyüket elintézzék. 
Összekaplak, de utóbbi húzta a rövidebbet, 
mert Szersa István úgy ellátta Králicsot egy 
előkeritetl karóval, hogy rajta 20 napig gyó
gyuló testi sértést okozott. A verekedés esen
dőn beavatkozás folytán biióság elé került.

— A »Vasárnapi Újság« képekben közli az 
idei halottak napjára elkészült s a Kerepesi-üti 
temetőben felállított új művészeti síremlékek képét, 
köztűk a Petőfi családjáét, a leleplezési ünnep 
képeivel együtt. A többi képek és képsorozatok 
szilisztria tatár típusokat mutatnak be, Thököly 
Imre egy Londonban levő eddig ismeretlen képét, 
László Fülöp újabb festményeit, az Eötvös-kolle- 
giurn új palotájának felavatását, képeket a szín
házak újdonságaiból, a jegyző-gyűlésről, Barna Izidor 
arcképét az eperjesi-koílegium új épületét, stb. 
Szépirodalmi olvasmányok: Kaffka Margit regénye, 
Ábrahám Ernő novellája, Varságh János és Peterdi

; Andor versei. Egyéb közlemények: Alexander Bernét 
színházi cikke, cikk a nem egyenrangú fejedelmi 
házasságokról, tárcacikk a hétről s a rendes heti 
rovatok. Előfizetési ára negyedévre öt k o r o n a ,  
a *Világkróniká«-val együtt h a t  k o r o n a  (Bu
dapest, IV. kér, Egyelem-utca 4.)

— Az országos vásárok megszüntetése.
A pozsonyi Kereskedelmi Testület mozgalmat 
indított az országos vásárok megszüntetésének 
érdekében A kereskedelmi és iparkamarákat 
is szerelnék ebbe a mozgalomba belevonni, 
amely mellett azzal érvelnek, hogy a vásáros 
csakis silányabb minőségű, úgynevezett bóvli 
árut hoz forgalomba és hogy a vásárlóközön
séget a legtöbb ecetben becsapja, az illető he
lyen lakó, olt adót fizető kereskedőket pedig 
forgalmuk egy részelő! megfosztván károsítja.

— Eladó uj bor. Badacsouymelléki 100 
akó kitűnő minőségű ujboromat eladom. Za- 
laszentiván-Zalaszenllőrinc. Hegedűs A. Elek 
föld- és szőlőbirtokos.

— Л А Л / Л .  О S Z T Á L  Y S O R S -  
*IÁ Т Е К  h ú zá sa  /.  hő l i i - á n  veszi 
kezdetét. — S o rs je g y ek  k a p h a tó k  
S tra n s z  S á n d o r  kö n y v k e re s k e d é 
sében C s á k to rn y á n .
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Sve poáiljke, kaj se tiŐe zadr- 
iaja növi nah, se imaju pos- 
lati na íme urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURIE
na horvatakom i magjartkom jeziku izlazeéi druitveni, znanstveni i povuóljivi list za púk 

Izlazi sv a k i t je d e n  j e d e n k r a t  i to :  s v a k u  n e d e lju .

PrsáplatM s í m  jf :

Na celo le to .......... 8 kor.
Na pol leta .......... 4 kor.
Na éetvert let л . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koStaju20fii

Obznane se poleg pogodbe i fai 
raöunaju.

Odgovorni uredmk

ZRÍNYI k á r o l y .
S u ra dn ik : Iid a t a lj i vlaatnik

PA TA K I VIKTOR. S T R A U S Z  SÁ N D O R .

P u t u v a n j e  iz T r ip o l is a .

Jeden naá domorodec, koj je viáe da- 
nov sprevodil vu Tripolisu i pokehdob tal- 
janska vlada niinuje dopustila, da odonut 
lisle i telegramé poáila dimo, poprosil je 
lamoánju oblast, najmu barem to dozvoliju,' 
da s prvom ladjom se okrene odonut.

To su s veseljom dopustili i taki je 
odiáel véli :

Morje se jako burkalo, itak smo zalo 
dosta hitro iáli. Putuvanje je Zalostno bilo. 
Stem se je poéelo, da su svakoga previzi- 
terali. Od svakoga su v kraj zeli noZa, pe- 
necila, revolvera tak как vu reátu je to 
navadno.

Slrahovitno potuvanje je to bilo. Mogel 
sem zbliza videti, как nemilostivno barataju 
tál jani s onimi siromaánemi turki, koji njim 
vu ruke opadneju. Ногтей né po éloveéjém. 
Pnjete soldate su vu Zelézje deli, inuéili su 
je i trapili s gladom. Véliju. da tak délaju 
arabi Énjimi, ako je v ruke dubiju. Na lad- 
jah, odkud véé niáéi nemore vujli, nebi 
smeli tak delati, как s marhom. Joá vekSu 
tniloSéu bi rnorali ovi siromaki imati, jerbo 
ni su je s oruÉjem vu rukah vlovili, nego 
kakti beteZnike su je zavzeli vu ápitalu, gde 
su bolestni se vraéili. Tridesetpet doktorov, 
trideset pomoCnikov, jeden marinerski ka- 
pitan, éetirinajst viáeáih oficérov i 162 prosti 
soldatov, koji su svi belelni bili vu onu 
vréme, da su taljani vu Tripolis vt.rli. Joá 
к tomu veliki belefcniki.

Soldati slrahovitno vun sglediiu svi su 
podrapani. zamazani, blédi. Svi skup se tak 
vidiju, как da bi vezda z reáta doáli. Sol
datom nedopusliju taljani, da se vraciju.

Так betelne su slirali íz postelje hitro 
ua ladju odonut pák Hog zna vu átéri reSt. 
BeteZnike svaki dán odveéer ob áesti vuri 
su je v Zelézje deli. Zmehki lanci Zmehkimi 
lokoti na Sest vur, bormeá nije lak prevu- 
godno. Kapilan od Iad|e zeme vu ruke 
lanca i poéme trli Znjim, to zlamenuje, da 
doála je vura zaleéi, tojest lauce na ruke i 
na noge vzeti. Nesreéni ljudi tani de su 
stali, tam su se taki i légii. Koj na krovu, 
koj vu pivnici ili pák ua áterim ganjktz, 
zreéjom gde je bil. Turki m su se supro- 
tivili. BeteZni ljudi za Zméreli su i stem su 
pojedinirn nadigavali noge i ruke. S jednim 
su pol minute gotovi bili. Za pol vure su 
véé svi na láncú bili i doklam smo mi 
veéeriali, poéela se slrahovitna i grozovitna 
muzika sa lancmi. Koj uije to Cul, on si 
nemore prernisliti. как lo hudu dene vu lihi 
i mind nőéi med spavanjom. Kad se átéri 
v nőéi génül, poőel je lánc ruZiti, cviliti, 
как dabi se áto milo pinkái. Istina vám je 
to, da je lane ponoéi negda negda takov 
glas dal, как dase Zena plaée. V jutro ob 
áesti vuri su siromake odslobodili od lancov. 
Podpunoma za dvanajst vur

Bakiam ponoCi su je v Zelézje deli, po 
danu su je pak s gladom trapili. Koj je 
imel peneze on je joá nekaj dobil, all koj 
je né imal, on je moral onu áéavu jesli, 
koju je na ladji na dan jedenpul dobil. Na

dén su samo jedenput kuhali, odveCer ob 
dvemaj vurami su zavjeti ljudi dobili hranu. 

iNije bda to óloveőja hrana. Так su kuhali 
to juhu da niti on nebi pojel, koj nije videl, 
как se déla, koj рак je videl, on bormeá 
od glada bi rajái vumrl.

Kada smo vu Nápoly doáli, opet su 
lance nametali na turke i z velikom bedas- 
toéum su je van peljali na suhu. Kad su 
vun stupili iz lad je taljani su veliku kriku 
delali i psuvali siromake :

Piuj, turki !
Abasso turki !

KAJ JE NOVOGA?
— Imenovanje. Kr. magjarski minis

ter od pravosudje je dr. Haksch Ferenc 
seksardskoga sudbeno stolnoga pravovjez- 

jbenika к csaktornjaiskomu sudu za nota- 
riuáa imenoval.

— Premescenje. Kr. magjarski mi
nister od pravosudje je Voght Albin mjest- 
noga sudbenoga notariuáa u Sékeáfehérv ;ir 
к sudbenomu stolu premestil.

— Izled. Od mjestne orsaCke prepa- 
rándie vu éetvrti razred bódééi dijaki su 
november mesec 3-ga dana s direktorom i 
In proiessoremi na Selence putuvali, kaj 
tamo pogledneiu petroleumzvirale. Dijaki su 
odvecer nazajdoSli vu Csaktornja.

— Hiznitolvaj. Feriin Ferenc slugu 
su pn sudu najavili, jer je od svojega 
gazde, Mesarié G|örgj mjestnoga stanovnika 
jednoga zlatnoga prstana i jednu opravu

S k o le  b e z  k a ta c l ie t e  ! ! !

Jeli je lo moguCe, da se dieci u ákoli 
nepredava kráéanski nauk ? Jeli se ikoja 
ákola na svielu more nazivati podpunom.u 
kojoj néma kalechete, koj bi dieci tolnaéli 
temeline zakone svete viere? Moram na 
Zalost odgovoriti, da ima; DapaCe sam se 
osobno osviedoCil, da u ákoli, koiu sam 
sluéajno posietd, i lo privata diligentia, ni- 
sam mli razpelo naäel. Kaj me je kakti 
staroga, biváeg odhranilelja ákolske diece. 
baá osupnuio, pak kad sam doliénog uéi- 
telja zapilal, gde je razpelo, mi je odgovoril, 
da je lo nekakva »drZavna« ákola u kojoj 
nije Ireba razpela, dapaée niti nesme n njoj 
biti, jer tu hode u ákolu i Zidovi a slobodno 
dojdu I pogani, koje bi razpelo paéilo.

Na öve éudnovate rieéi sam se jedno 
malo zamisiil a zatim odgovoril, da sam i 
ja за Zidovi hodil u ákolu, pak koliko se 
sieéam bila su ruzoela po svih ékolali, po- 
éamái od abcedne pak do sveuéiliá'a moga 
ákolovanja, a Zidovotn i inoviercem ta raz
pela nisu u nauku mkaj ákodda. Na to sam 
sa uéiteljom u ákoli odmab sei, ja ru sto- 
lac a on u к Inpu i tu sam mu pripoviedal 
jedan dogodjaj iz jedne pariZke sudbene 
razprave od godine 1909, na álo je je bil

na njega rod, da se zamisli, как sam se 
malo prije j a ...........

A sad pak hocu isti parizki dogodjaj 
iz suda i vam pripoviedati, za da se za- 
mislile i vi, poslo uema sinisla vieronauk 
iz ákolah iztisnuti tun klimavim izgovorom, 
jor da nisu svi isle viere, pak zato nelreba 
niti razpela niti kaloliCkog kalechete u ákoli. 
BoZe moj ! Fm u katoliCkoj drZavi i isii 
kralj pri krunisanjii prisiZe samo ua razpelo, 
makar da ima viáe raznoviernih podloZnikah, 
a mislim da |e to malo viáe. nego jedna 
selska skola . .

Bil jo najme u Toulonu u francezkoj 
slid, fired kojem je stal mladi coviek od 
dvadesel i Iri godine, koj j«* bil obliiZen radi 
grabeZnog uniorstva, poéiujeiiog na niekoj 
^taroj Zein, koju je porolni samo za dva 
iratika (I kruua 60 üli.) jer viáe nije imala, 
pak je za laj zloéin bil obsudjen na srnrt 
Njegov liákaliuá-branitelj. u svojem branit- 
benun govorom je rekel sliedeée : »Visoki 
sude, obtuZem, kojega imam ovde branili, 
je svoj zloéin priznal, pak anda ga skoro 
nili nije moguce za njegovo zlodielo braniti. 
Pak ipak ln ja Zelel uekoliko rieéih u njegovu 
obrauu progovoriti. Ja ovde na stolu pred 
vami gospodo vidirn ra/pelo sa razfietim 
nasim ZveliCileljom Л zakaj se razpelo sa

I propetim Zveliéileljem nevidi i u ákoli tjer
i u Francezkoj ima takovih skolah, bez 
razpela i bez katekete). U ovoj sali* u ko|o; 
vi zlocince obsudjujele. eto — prod zloéin- 
cem na stolu stoji razpelo ! Prekasno ! 
Zakaj vi tekar sada meéete pred njega 
razpelo, zakaj naáa dieca negledaju razpelo 
véé u ákoli. Koj je razlog, da vi razpeio 
slavliale pred zloéinca tekar onda, kada ga 
je ruka pravice doseguula V Da ln ovoga 
mojega branjenika bil Iko za njegove um- 
losti u ákoli upuéival u razpelo tak, da ln 
njegove oCi i misli bile u nje vuprle, on 
daoas nebi ovde na obtuZeniékoi klupi >«*- 
del. Moja gospodo, vi sie krivi, vas obtu- 
Zujern pred Bogom i ljudmi, koji se svo uni 
kullurom diéite a jeste izbilja neéovieéni, 
ko|i si I a te и narod bezvierstvo, a kioz to 
se onda radjaju zloéim. kakov je danas evo 
ovde. Kaj se onda éudite, ako puk iz l>ez- 
vierske surovost pad ne u lakove zloCme, 
kakav je eto danaánji pred ovim sndoni, 
Pak kako éete vi sada toga zloéinca suditi, 
koj je bez viere odgojen, a to, na to rekuC 
пи v a á u z a p o v i e d ?  Sudite ga sudite, 
vi imate na to pravo; ali ja vas obluZiijein, 
a to m I j e d и Z n o s t  !«

Ovak je govoril fiákat (ne pop) u obrani 
: zloéinca, koj je éovieka ubil i porobil. *
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vkral. Vkradjenih stvarih céna je 40 kurun. | Benke Janód svakom, koj je s Orbán An*!ostrugu Gozon Gjula reformalskomu sve-

— Ogenj. Vu minuCem mesec 2fi-ga num »kupa «ivei. Svaki su za radi nekveCeniku prék dal, koj vu Sentgala stanuva.
dana je na G|üinölChegju odveCer ob 9 vuri herbije veC zdavnja vu srd.tosti bili. Oktober __ v t
ogenj nastal, koj je Be.álanic látván tárnod- 21-ga dana je Benke dimo doáel, lesu je , . * , , f K! f1?1
njemu slanovniku vu vrtu slamu uniétil. odprto oslavil. Za njega je potlam dodel ?“£?? £
Kvara na 100 kurun Sarcaju. Zgoreta slama dimo Веке, koj je svojemu svaku povedal Moá t̂acioni ie dolional МпК-ягрг
je né bila sekulérana. Slamu je netko da nek zapre vrata, ali ov je to né hotel pai l onJoblép » f t

m° r,‘l V j a b u k e s u  wL Ü - "вк 'Т ° ? Г ’“‘! “ ' T I  \*  'v-'“" V I  med "£Ь " « 4 a ;«ih da je o d 'kondoktdra mesto praia«, uá, -  Jabuke su  »kräh KoljaC Ig,.ac nastab. Benke ,e palasku, a Orbán Anna, k„  su odmilh |pj!ake isk’nje
dravadhidak. a anovnik je sv.kak hotel ja-1  pako mot.ku pnjela , obedva su na Bekéja Nesretnoga eloveka po,; sinje 0med|e„0

" b » A é a MH ,в °2 u T f  *v*k»*Br»-!'*"•. ?®k Je *!',an * mollku!n „ vudrda' su nafli Svojemi tettem, ran.mi su ga na ni'ov.e Giorgi dravavaSarheljskoga gazde, na med tém je svak Bekéja a palaskom lak ätaciou oda)<,sli, j odonut na vlaku na Nagj-
kedveähegju lettCe gönce poiskal kaj bude poglav. vudril, da je Веке vu tette rane kani4u spravili SreCa je bila vu nesrefii, da
.am svoju Zelo dovrSd. kaj bude svojega Oktober 2/-ga dana urnrl. ■ jz vlaka med kotaie do)j 0padje()0ga kon.
cda lezeäe dosbgel. sobom и je vzel svoje -  Cetiri deck!. Borfcélj Janoäa sup- dokiéra vlak né zgazil, nego aamo med 
dva sine lb lét staroga Mikloda i t lél ruga, jedna mokrmska slanovnica je vu mi- Sme leÄeCi kameni su ga na teikoina oranili. 
staroga JanOeka na Kedvesheg) Hi2a je nuCem Ijednu Cetiri decke porodila. Novi c  . . . .
zaprla bila, na lo su deCki, na otcovo za- rodjeuiki, как takajáe i mati, se dobro ou- . . ."71 5anf,ouboJno d*tCa babo LaJoá
povéd íz najZe se dolipuslili u kuhnju i t.ju. Dal ga Cuk negdi, kulika perece moral« star, áamáonsk. (Somogjvarmegjija)
odonut vu sobu. Tolvaji su jeden metercent vezda óva íena dobiti, i kuliko skrb unaju deCk° 8e J® november mesec 3-ga dana
jhbuke vkral., . síéin BraniloviCu 12 kurun vezda, vu ovim dragoCim svétu, kunié ?! domaJ VU, ála1,!1 ^ f 8'1 &°,к su ga sPaf,ll‘
kvara zrokuvali Svak je ovu dragu . milu _ n0 ; т е н so ld ate  i razboinike VeC Г mrtev 1,11 ^ladt deCko veC je zdav-
rodbinu к sudu naiavil it d i ° °  m e0 S?T ,f , ra*öoJnlke« nja bolestan bil, i né je mogel svoje inukéroamnu к suuu naiaui v U Ruskimorsagu vu NalCiku su dvajsti ráz- frnph J

Darovi za beteznike. I kod nas bojniki október mesec 26-ga dana na la- c  . л
su nótárius, skupljali za Sanatorium, u ко- moönju blagajnu juriéali. S revolverem, su — Sam oubojstvo Core Joéef v.z- 
jem se budu deca vraCila, koj a su na pluCa na 8lraÄU slréla„5 ali küj je nje „azajtiral !уагв^  (Ö°mog, varmegj .ja) stanovn.k , eno-  
beteZna. Iz muraszentmartons.no dobili list, jy]ed pucanjem su se tr. soldati . jeden ■vember mesec 2; ga da,ja na v.zvarsk.m 
da su tam 40 К i 89 fillera darovali za cmovnik óramű. Stációim pred jednoga peráonalskoga vlaka
öve beteznike. Osobito zato imaju ovi darovi _ 7aklal \e> «uni» а л  l: Ise ^olaí:l su na falaté zdrobili nes-
veliko vrednost. jer siromaSni selski ljudi su ■ , . , , г г u  а Г ! r t̂noga Cloveka.
je darovib, za koj Cm от  najvekSu hyalu Sabó } о Ы  2Va()j 26 |é, slari gjörfaiski | -  Krvoloenost. Vu Baja varaäu su
zasbizuu Darovab su u Békásd d К 70 Г, „eljakdeéko s revolver«... petkrat slrelil na november mesec 4-ga dana v nod Sober 
Tunderlak 2 К 20 t. Ormós 3 К /0 f. Ceke JanoS Zvanoga poljodelavca, na svojega Karo|j tr*ovca ' nÍe8vu suprugu vmorili. 
Muraszentmarlon 3 К 20 I .Majoriak 4 К d-t . 0lC(jha jef je svoju ma,er navék buha, tak Su.nnja na jednoga kuCijaSa se ravna, ko- 
Muranyirád 3 K. Helhaz 2 К 2* f.. Lapa.iy da giro,na#ki 4elll 4jv,Jenj(, je pravj pekel 1*8* 80 "« *davnl* '* slll*be PUa,i,i' ' M  
Ь h i u Szentmarg.lbegy 10 k a l l .  bl| poieg (;eke Jano9a Kug|jj su Cekeja je vu от . noC iz varasa ízniknul. 2andar.

Regula Edéja budu obésili. pugibelno oranile. Krvnoga decka su Zandari 8аРа 8a isceju 
MiSkolcski sudbeni stol je október mestc vlovili. — Suprug, njegva supruga i hízni
•И-ga dana donesel suda ober Regula Edéja, — Matjas kraljova ostruga. Na prijatelj. Vu Slamcul zvani moldavski ku- 
koj je u Edelénju tri peráone vmoril. Та- senlgalskim polju naSli su onu o>trugu. koju paliSt. se je straáuo umorslvo pripetilo, ko- 
tnodnji sud je Regula Etléja na srnrt je ]\1ауа§ krall negda zgubil. Veliki kralj jemu je irtvo postai Slamcul, od ohCine 
sudil. Prot, sudu je dr. Lnngtel Zoltán, Re- je |.,ko ra(j vadasil vu sentgalskim hataru, i naCelnik. Njegva supruga, i njezin ljubovnik, 
gulaov bran.lelj, apeléral к kralju. prj jedni takvi vadasiji zgubil je kralj svoiu Selochi gimuazijalski professor su naCelnika

— Installacia. Zalavarmegjeiskoga zlalnoostrugu. Ovu oslrugu je vu minuCem vmorili, njegvo mrtvo lélo na íalate zrezali
velikoga Zupana, dr. BalaS Béla gospodina, dneve naáel jeden sentg.dsk. poljodelavec i vu jednn kiálu zamolali i na foliáno in№ 
budu lekuCeg mesec lő ga dana inátallirali na polju Ostruga je iz srebra napravljena vu Constauz poslali, gde su umorslvo odkr.li. 
vu Zalaegersegu na varmegjinski hi2i. i s zi.'tom pozlatena. d Crleni opal kameni Obedva su vlovili. Nego SeloChi se je od

— Krvni svak. Na Zalasentgrotu je su na ostrugi, i rned kameni je kraljovcimer. tamnice tretjoga átoka dőli hitil pred., dók 
Веке Ignác vu jednim dvoru slanuval s Ostruga ima veliku cenu i poljodelavec je bi ga mogli izpitivati.

oCito je zloCin poóinil. jer je bil bez viere sud sudi i za prekrSai zakonskog paragrafa *Na stran vieronaukom i vierom !« —
— A Tko ie kriv ? . . .  kaátigu izreCe ! To je danas »jiarola« muogih hiljadah. Ali

Ja mislim, da bi to hi lo vriedno ráz- ObtuZeni : *Ala. je vriedno radi tehrd-ju takovom vriemenu je zanimivo sluSat., 
misljavati, jer on. zmo^ni i uCeni Ijud1, javé pipe toliko praáine uzvitlati ! Em je kaj je muZ, bogát na pameti i moCi, pokojni
kője pózna то : naá siedi kralj, Deák Ferenc, vlada cieloga kloálra ukrala, pák bi inorala stari pruski kralj Friedrik II. do vierona-
Bismark, i I d. su svi kakti dijaki póználi sada tu polag mene na obtuÄeniCkoj klupi uka i viere drZal.
razpelo u ákol. i su morali hódiii u cirkvti sedeli. Ali gde je Clémencean, Briand, Fal- U svom Zivolu on baá nije veliku Iju-
I к sv. izpoviedi . liéres i fa ciela tolvajska banda, koja je bav kazal za vieru, ali kad ma se je prib-

J á je jedna zani.n.va síidbena r^zprava kloálrom . kától.скип cirkvam mtllijarde üzaval zadnji Cas, onda je skruáeno pr.znal 
iz Grenoble u Fraucezkoj, u listu *Cuslos< pokrala ili bol|e rekuC silóm olela-porobila ?« sbedrCe : »Ja uvidjam. как sam vieru zlehka 
za Cilati, íz koĵ  se moZe |asno videli, kako ObCinstvo u sudmci se je smejalo, da- vzel: ja bi hotel moju najbolju doblenu
francezki uarod о nedavnom vladinnslu -̂ der su trami pucali, a predsiednik je postai b'tku dali za to, da bi mogel ljubav kvieri
benőm grahezu u kloálrih i razt.eraujem bl.ed как stiena . . u mojem puku opet ónak uzplamtiti, как
redovnik di misli N. lőj razpravi je imái Evő ! Najviáje oblasti idu na razbojstvo у«1»1 naáe! onda kada sam nastupil via- 
pred sutlom odgovarali uieki leZak iz oko- j robe, a jeli bi to Cmile, kad bi njihove danje« A na svojega kullusministra se je
lice, ko| ji* viáe k.;tl bil u b!.Zii|Hín kloStrií osobe bile u vieroizpovedi odgojene. Ja zdrl : »Uzpostivi mi vieru u drZavi, ili se
zaposlen b'ZaCkim dielo.n, pák je takovom nevierujem, da bi Skole bez katekele bile uosi do vraga !«
jednom prilikom sí nepovlasluo prisvojil bolje od onih skaleketom. Pak da bi mi ^ Víl zdvojna i srdita r.eC bi danas
mesinga>lu pipu za prelakanje viua; pák i0 svi kullus-ministri ovoga svieta tvrdili i imala svoje miesto, kada visoki f nizki idu 
kad ga je predsiednik siidbenog slola za dokazivali, tak im ip»k uebi vieroval, da- za tim, da vieru iz srdcah puCanstva, iz 
pital, da jeli on nezna, da s»* I.lelje sivár. paCe bi je pital, koliko su izgubili tim, Sto srdcah diece, — a osobito iz ákolab pro- 
imadu u mini pustili i da se nesme krasti, su imali, oni sami, bivái dijaki posvih svo- tieraju.
odgovor.l je krivec. da j»* la pipa bila vlast- jih ákolah katekele; koliko njim je na nji- Mozbit se mnogem mojem Citalcem
nictvo su т о  jednoga klóéira. hov danaánji poloZaj Skodilo to, éto su óva moja danaSnja razprava nebude dopa-

Pretlsied.uk na lo véli: »To je sve moral i  hoditi к sv. meái i izpoviedi dók dala, ja za lo ipák oslajem pri lom *kaj
jedno, Cija je goder sivár; pipa nije bila su bili dijaki i t. d. sem pisai pisai sem !«, a za one, kojim se
vaéa, a vi sie ju uzeli, anda >te ju vkrali, Койа mi se je2i, kad pom.slim na diecu la razprava nedopada, bi botjé bfto, da bi 
a lo pák ciruli z.-ikon . moral prepovieda. . u ákoli bez razpela i bez kráCanskoga im se — dopadala. 
vi sie uslied tóga sinio dopraCeni, da vám nauka Efll. Kolléy.



ш :
— Eksplodéranje. Vu Rpmamji, na TuchoKarplj kapetan. Üfticéri su se vu vag- — Mir vu Saboru I Vu Magjarskim sa-

»Steana Rontana« z vauim petroleum pos- gonu veselo zabavljali i spominali, kada su boru je tekuCeg meseca 8-ga dana mir 
tojjbini se je november 7-ga dana jedna pred Krako Staciona spaziti, da je kapetan nastal. Kormán je svoju boljSu pam et napré 
petroleumposuda VuZgali i ekspfodérala. Je- ni tamo. Hudoga su Cutili, i zalo su ga vu vzel, i m esto harcuvanje je  s opozicijum  
denajst teZaki su uinrli. Od nesreCe zrok vaggonu iskali. Vu jedni mesti oaSli su ga, mira sklopil do konca Ijeta. B erzeviczy pred- 
je nepoznato. gde je na podu vu veliki krvavi mlaki leZal sednik je  od njegvoga staliSa zahvalil, i

— Umrl je na svojim jublleumo. Samoubojnik je postal. JoS je Zivel, kada vezda su Navay LajoSa zebrali za predsed-
TerheS Sándor segedski póStarskiCínovmk je ü su ga vu Krakou vu Spital odnesli. nika. Navay rnora lak voditi sabora, как
minuCu nedeljii odveCer obdrZal vu vese- — Poderani most. Vu Ameriki je hiZno prauli to kaZe, dakle nikaj nemre 
lim krugu svojega petdeset lét slaroga jubi- opet velika nesreCa se pripetila. Blizo Auburna proti zakona biti. Grol Tisa ÍSIvan je na 
lenma. Veselo je prijel od svoje poznance (Kalifornia) se je jeden veliki most, kojega uvjek opal od predsedniCtva. Vezda budc 
gratuléranje, kada je na hitroma skupaopal sada ziajeju, podrl. Sestnajst taZaki su od- Sabor vu svakim Ijednu 4 dane 1912 or- 
i odmah umrl. SrCna pzma ga je zaklala. mah umrli, a vise pako su se na tezkoma saCkoga proraCuna, a 2 dane pák soldac-

— Proneverenje. Kirschen Janoft oranili. Ov podrani most bi bit od céloga, koga predloga razpravljal. Med opozicije je
brailaiski Zitolrgovec je vu minuCem tjednu svéta najvekSi most. veliko veselje, da je kormán njihovu volju

• dva rniliun franké proneveril. Kirschena — Sit zivota honvéd. KoloZi Sándor spunil.
su veC vlovili. od tí-ga honvédpjeSiékoga regementa prosti I — Kraljovo zdravje. Njegovo Veii-

/ — Razbojniki vu jedflt krcmi. soldat se je vu Zomboru tekuCeg meseca 6- Canstvo magjarski kralj véé je éislo ozd-
Vu VarSo varaéu se je straöno razbojniétva ga dana svojim oruZiem vu prse strelil Na ravil. November osmoga dana je kralj vise 
pripetilo vu minuéu 'iiedelju vu Borkovski- umoru su ga vu Spital odnesli. KoloZi je né perSone izpibval. Fosle podne je kralj na
zvani krCmi, koja je puna bila s elegant- hotel pri soldaéiji sluZiti, i zato je samo- dvorskun obedu bil na kopni ie i Maria
nemi gosti. Na hitroma su miter doéli vu ubojnik postai. Valeria nadhercegica i Lipot bavjrski voj-
gostionu dvaistipet banditi i revolvere su — Sedemdeset lét stari Kossuth, voda svoium suprugum nazoCen bil. 
vprli na goste, i na nje kriéali : — Gori Kossuth Ferenc bivSi trgovaCki minister, od — Odsudjeni plebanus. Njilraiski 
rukami ! PrestraSeni gosti su odmah razboj- 48-me neodvisne slranjke predsednik teku-1 sudbeni slo! je dr. Janda Napoleon Cemerd- 
nike posluhnoli. Samo jeden keiner se nap- Cég meseca 16-ga dana bude popunil od | skoga podjaéprifHplebanoSa na pel dnevno
roti stal. nego ovoga su odmah na smrt svojega Zivota 70 lét. NjegVa stranjka ée drZavno tamnicu oi.Uudil, jer je on pri jedni
strelili. Dok je od bande glava oélro pazil j na ov dán sveéanosl i bankelta drZati na sednici proli obCmskoga nolariuéa punlal 
na goste, dot éas su ovi drugi od goste pe- njegvo pozdravljenje. Ijude. Dr. Janda je proli suda apellaciju
neze i druge vrédne siváré porobili i skoéili. — Na smrt se je vpicil. Vu Gjőr- dal nutri.
Do vezda su joS né mogli razbojuike vlovili. révfalu obéini se je strahovitim naCmomj

— Krvni ruski pukovnik. Zevecki skonéal Sokorai István tamoSnji mesar. \  jesélil jeséll
husar-pukovnik je u Pétervaru (Rusija) teku- Onoga noZa, skojim je svinje к lat, si je vu '' ‘ ‘ ’
Cég meseca 6-ga dana vu noCi svoju 29 srce vpiéil. JoS je írnél tuliko jakosli. kaj
lét staru ljubu, Zavenka glumicu vmoril, je noZa vanvlekel iz srca, i nazaj del na; H*\j viesoii brain junaci:
koju je veó zdavnja rád imel i od kője je jeden mali stolek. Samoubojni mesar je véé i-iatva mimiu je hód mo sad skup.
I jednoga deéka ímel. Pukovnik se je saru zdavnja bolestan bil. i to ga je vu smrt 1 ukolu mene _ sav> cjoli kluJj
najaVll Zbog UlUOrstva pri SUdbenom Stolu. spravilO Ja n krogu prvi vzemem kupico,

— Nekaj iz politike. Vu naéim or- — Ogiftanje. TekuCeg meseca treljoga Svi vjeeKí, jer vet svj tigví puni so.
saCkirn saboru nikak ne hoée mir nastati. í dana pósle podne je vu Budapeétu Marer A nato pjesma óva: nek se zaori.-
Kormán i opozicija se joá i vezda svadiju. Sámuel petdeset godiénji ZeljezniCki skladis ! »Tíaiaia traiaia -  traiaia — h.«
Niti jeden, niti drugi ne pusti. Kaj Ce biti tar vrganje bral. Dimo je nesel i za veéerju Po prvi napitnici, natoőmo kupice,
iz toga. mS('i nemre napré znati. Opozicija pojel. Ali vu nőéi mu je tak hndo postalo. I onofino nje u zrak, zrokami drjgnimo;
jako se drZi poleg tóga, da nepusti sol-jda su morali branitelje к njemu dozvati. Nek naj se razíega, kroz brego m eve poije,

daéke déle vu sednici razpravljati, jer to bi Branitelji su vrganjegiftanje konátatérali -^ J a T m  о ^ е Г ^ у Г ^ н ь Т т е п : »t:ijen«
veliki t̂ rh bil narodu, orsagu. A kormán SkladiSlara su vu RokuS-ápital odnesli. I i \z st0 gri takvih se mi őuje s?m.
pák se tvrdo dr2i poleg nje. Vezda je od —  Putuvanje Kossuth Lajos Ti- i na uho pjesma. se opet őri mi :
sabora predsednik, Berzeviczy Albert, koj vadara. KoSáuth LajoS Tivadar svako léto »Traiaia — traiaia — traiaia -  и.«

je poleg zakona istinsko vodd sednice, od na sesvete dojde vu Budapest, kaj svojemu 1 Vec je k n n o : nevidimo se u tem i!
svoje slu^be zahvalil. On ne hoée nikvo otcu groba pohodi, i tani rnoli. I Ijetos je ai eujo se trinkanje strtih kupic
prolizakonsku delu svráili. Kormán bi rad pet dane bit vu glavnim varaíu. Kossuth Vmo teőe как Mura, — po stolu — po sténi
célú opoziciju pogutiti. nego to nikak neide LajoS Tivadar je tekuCeg meseca 4-gadanaj in sve se zibije- sprebramh stohc
Soldaéka razprava vezda vu niiru leíi, jer odveéer oh 8-uri nazaj putuval iz JuZne onda gromko se opet pr\i zgiasim ja. . .  , , ' •’ * 1 te pjesme je puna sva planma
opozicija. takodjer i céh sabor hoée to, da 2el)ezmce Staciona vu Milano. i raziega se svakomu pjesma sad t a :
predsjedmk nek bude i na dalje vu njegvim — Premenjeno vractvo. Grozovita »ТмЫа -  traiaia — traiaia — la . . . . «
staliSu. Vezda se nad lém svadiju. Pitanje, j nesreCa se pripetila vu Kassa varaéu. Wildner
как dugó ée to trajati. Kormán bi rád vi- Ödön budapeátinskoga émovnika Valika U tn ^кtsz[helvr t0 n ,
del Tisa István grofa vu predsedniélvu, nego zvano риски su za giftali. NeSleri dán po- —____________________________________
to bude mortig leZko iSlo, jer Tisa grota hodila je sestra, oZejena Báláz Tihamérom! — M a f f j a r a k n ,  k r n l j e v & k n  p o \ -  
pak opozicija ne pusti na ovo rnesto. Kaj iz Kasse Wildnera Kada je odpuluvala I n s t v n n  k h t s m t  l u t r i j a .  Z  m e d l l O  
ée biti jós, to je sve vu buduénosti. VVildnerovi su ju i spuckorv. vun sprevodili / e z e r  / « z o i  Mo j e z e r  ( t o j v s t  p o l o -

— N esreca vufabriki. TekuCeg me- na banhov. Mala pel i pol leli stara Valika r í v a )  f / v l n e .  I l t t k l e  s í  o k i  í l r u t / i
seca 7-ga dana se je vu jedni budapeStanski je jako rada imela tecu i zato je lépő pro- l o z  s e  i u n  p o t e f j n e  !  l /e re w /e  b u r iv  
fabriki nesreca pripetila. Vu Magjarski Gos- sila mamu nek ju pusti, da se odpelja s o v o p n  m e  s e e n  I f i  i  l ? - g n .  L o z i  
podarstvem Strojfabriki se je tekuCu vruéu tecom. Wildnerovi nikak su né imali volju s e  к  s v n k o t n n  r / e e e n j n  p o  p r n v o /  
Zeljezu na HoliCki. JoZef i Süé Sándor te- puslili риски, ali ona je tak dugu prosila i e f i n i  r n o r i j u  d o b i t !  v u  k n i i a r i :  
Zake zleialo. NesreCni éloveki su pogibelne tak se je tece drZala, da su itak nazadnje F i s e b e /  F / i / i i p  S  t e  u n s z  S á n d o r  
goreée nine trpeli. Obedva su и HokuS- roditelji prevoljili. Su ju skuSuvali как dabi C s á k t o r n y n .
Spital spravili, bili napré Culili, da ju Zivu viáe nebudeju --------------------------——— --------------------—

— Tolvajstvo. Vamoéi Koza 27 lét videli. BalaZ Tihamér imái je maloga de- C  J ^  О  I r v i  А С  I
stara deklajevu BudapeStu pri Berger JoZeía Ceca, koj se je prehladil i sbeteZal. Риска Г ! Р у  6  I Г П  C Z l S I c S  • 
suprugi sluZila. Vu minuCem dneve je ova pak si Zaludca pokvarila. BalaZovi su odmah °
lajna Rozika od njegve gospe dvéstoSest- po doktora poslali. koi je pucki medecinu Az utóbbi i,,<ib,n a. n,i kitünő lzpn kodveit szi-
deset kurmi golove peneze, dvajstitn komád prepisal, deCecu kokain zvanoga gifta pod
sreCke i vise slo kurun vrédnosti dragulje koZu Spricati. NesreCna Wildnerova Zen a je R I Z  A B A D I E - t
vkrala i onda skoCila. Redari nju vezda ovu dvoje vraCtvu premenila i pucki je ко- sokféleképen utánozzák <s hozzák forgalomba. 

e  u . .  h „ kain» dala .piti. Odmah su .pulii neareCu, Stto-
— bamoubojstvo na brzovlaku. ali dokror nije mogel veC pomoCi Риска je den silány árúval szemben, mivH ,Zeket a

Med BeC i Krako Stacione su se tri ulauerski j do jutra vumrla NésreCni dogodjaj i Zalost; törvény tdjes szigorával fopjuk üldözni,
officéri gorikreouli na brzovlak, med njih i su roditeljom telegrafiéno na znanje dali. ociété des Papiers Abadie.
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mmázsa I rn-cent, kor. fin.

Buzn elsőrendű Páenica 22 50 —
Rozs Hr* I 17 őO—
Árpa JeCmen 17 10 —
Zab Zob 18 00 —
Kukoriczn Kuruza suha 17 50— j 

и Fehér bab uj Grab beli 28 00— |
Sárga bab » 2uti 28 00 —
Vegyes bah * zméáan 27.20 —
Kendermag Konopljerw seme 26 00 —
Lenmag Len 30 00 —
Tökmag KoSéice 3100 —
Bükköny Grahorka 17 00 —

Az eldhaladitt Hing niill
ajánlom dúsan felszerelt raktáromat ntl konfectlÚbail, a leg
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 
modellek. Gyermek felöltők és kabátok 10 koronától feljebb. 
Nagy választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok, 
körgallérok, gyermekruhák, a legújabb divat szerint igen szolid 
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prémkabátok 

kitűnő olcsó minőségben.
e;i 7-üe

! Nincs vételkényszer!
Aki jól és olcsón akar vásárolni - győződjek meg személyesen.

Min О. Ш
Varazdin, Ferenc József-ter.

Bútor I PokuÉtva
legjobb minőségben és ;i ф u najbolji kakvoéi i u

legolcsóbb árban Ц Ф najfnlesoj ciéni
BM> C S A K  i l  S A M O  PR1

Schwarz Lipítnól | j  Schwarz bipotu
kapható Varazsdon. * * se moze dobiti u VaraZdinu.

* * # # # $ # $ * # # # # $ # * * «
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H Budapesti Hsztalos Xpartcstúlet védnöksége alatt álló

B Ú T O R C S A R N O K
é s  h i t e l s z ö v e t k e z e t

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja. 12 éve fennáll, felhívta a n. é. bútor
vásárt közönség figyelmét, a Vili., József-körút 2 8 .  (Bérkocsis-utca sarok), 
valamint IV. kér. Ferenciek-tere 1. sz. (Királyi bérpalota) újonnan  

átalakított helyiségeiben r e n d e z e t t

lakásberendszésí kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a legfino
mabb kivitelű, művészek állal tervezeti szakbizolbág állal felülvizsgált bútorokból áll

Teljes lakásberendezéseket művészi tervek szerint készítünk,
— minden darab jótállás m ellett adatik el. —

---------------- ---------------------------— ----------
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