
Piros pünkösd.
Aranyos sugárkévékben tűz alá a Nap. 

A levegő virágillattól, madárdaltól terhes. 
Zöld erdő, virágos mező, árnyékos berek, 
csacsogó patak mind-mind a természet nagy
szerűségéről regél. Ünnepi köntösben 
ünnepi lelkületű emberek sietnek a vi
dáman kongaló harangok szavára az 
Istenházába, hogy leróják hálájukat a nagy 
alkotó előtt, aki oly sok széppel, temérdek 
jóval ajándékozta meg a lelkes híveit

Piros pünkösd napja van ma. A ter
mészet adományainál/ szentelt virág — s 
gyümölcsnapból származott ünneplés. A vallás 
összekötötte misztikus jelenségekkel, melyeket 
a látnoki szemek láttak csupán, melyekben 
a hívők bizakodnak.

Tüzes nyelvekről beszél a legenda, mely 
a magas egekből csapolt alá, hogy világos
ságot hintsen szét azok között, akik nem 
tudták egymást megérteni. Világos lűzcsóvák 
száguldtak le a földre, hogy ilymódon is 
bizonyítsák az Isten létezését, aki az embe
rek javulását s igy javát akarja. Aki meg
jutalmazza a jót, megbünteti a vétkezőt s 
mennyországot juttat annak, akinek a földi 
élet csak sivatag szomorúsággal szolgálhatott.

Fényes sugárkévékben lűz le ma is a 
Nap. Ezzel szimbolizálja a tüzes nyelveket, 
melyek a mi társadalmi sötétségünket hiva
tottak eloszlatni. Minő nagy, minő hatalmas 
isteni ajándék lenne, ha a mai kor még 
mindig tartó lelki sötétségét, valamely jó
akarata isteni gondviselés misztikus eszkö

zökkel eloszlathatná. Mert bizony nemcsak 
a középkor ismerte azokat a megkülömböz- 
tetéseket, melyek szerint az Isten képére te
remtett egyenlő embereket különböztették 

I meg Nemcsak akkor voltak ismeretesek azok 
az ellentétek, amelyek a más hitvallásunk, 
a más lársadaSmi állást betöltők között fenn-i 

ííorogtak. Ma, a huszadik században, éppen 
olt tartunk, hogy emberek gyűlölik egymást, 
mert más vallásban születtek; mert az egyik 
nemesi családiáját bebizonyíthatólag mesz- 
szebb időkre tudja felvinni; mert az egyik 
urnák, a másik szolgának szüléiéit; mert az 
egyik nagyobb szellemi erőt nyert a termé
szettől, mint a másik.

Oh, minő nagy szükségünk lenne mi- 
j nekünk is egy újabb lűzes nyelvek eljöve
telére. Minő nagy szolgálatot tenne, ha el
oszlatnák azt a bábeli zűrzavart, mely a mi 
.társadalmunkat megmételyezi. Soha jobban 
nem jönne, mint most, amikor kasztok, val
lási különbségek szerint osztályozzák egy
mást az emberek, ahelyett, hogy testvérei 
együttérzésben forrnának össze s egymást 
segítenék Egymásnak szolgálatára lennének, 
hogy igy könnyítsék meg a tétért vívott 
nehéz küzdelmüket.

Ünnepi harangszó hívogatja a hívőkéi 
az Isten házába, hogy ott könnyítsenek leikök 
súlyos terhén. S bizonyos, hogy abban a 
szent percben, amikcr az Úr színe elé já-j 
rulnak, érzik magukban a javulási szándékot 
s akkor meg is fogadják, hogy emberi kis
hitűségükről a jövőben letesznek. De sajnos 
az ünnep után eloszlik az ünnepi hangulat

s szertefoszlik mindama szép fogadozás is, 
mit az ünnepi harangszó. az áhítatos temp
lomi zsolozsma s a tömjén andalító illata 
váltott ki belőlünk.

Vajha ez a szép ünnep necsak szép 
gondolatokat, hanem azok követését is vál
taná ki belőlünk.

A falusi jólét emelése.
Horátius örökbecsű szép költeményének 

közmondásként clíogadott bevezető sorait, 
amely igy hangzik magyarul: boldog az. aki 
a közügyektől távol műveli az ősi földjét 
— nálunk Magyarországon az élet már régen 
megcáfolta. A talusi boldogságot ma jóformán 
csak azok a megrokkant penziós emberek 
élvezik, akiket a szivük vágya késő öregko
rukba oda vitt egy-egy csendes falusi haj
lékhoz, amelynek árnyas kertjében anyagi 
gondoktól menteseti ojtogalhatják reszkető 
kezekkel a rózsa és szilvafákat. A földmives, 
a tőidet túró paraszt, nálunk Magyarországon 
nem igen élvezi a falusi boldogságot. Fényes 
tanúbizonyság ez állításra a Cunard Line 
minden alkalommal zsúfolásig megtelő ki- 
vándorlási hajója s a nagyvárosokban nap
nap után növekedő proletár nyomor, amely 
különösen azok vállaíra nehezedik, akik 
jobb megélhetés reményében taluról a vá
rosba menekülnek.

Falusi jólét tehát nálunk nincs, vagy 
legalább is nagyon csekély. Pedig a falvak 
jólétének megteremtése és emelése nemcsak 
nemzeti, hanem határozottan sürgős megol
dásra váró gazdasági probléma is. A íalu

A sorsjegy.
Irta: Szom aházy István.

Juhász átellenében ült a szép asszony az 
Estrellii-nyaraló üveges verandáján. Cigarettázott 
és a feketekávéját kavargatta. Faragóné pedig 
gúnyosan nevetve himbálózott egy nádfonatu ka-
ros^zékben.

— Miért higyjem el magának, hogy szeret? 
— szól a szép asszony, miközben a karját kissé 
álmosan fonta össze fekete frizurája fölött. — Azt 
biszem, nem igen találnék férfira, aki hasonló kö
rülmények közt nem ugyanezt mondaná. De tenném 
csak próbára magukal, mint a középkori lovagokat!

— Hát mit gondol, mi érdekem van abban, 
hogy magával hazugságokat hitessek el ?

— Nagyszerű, udvarol, mert nem tudja oko
sabban agyonütni az idejét. Budapesten kártyával 
töltené el a délutánt, itt a széptevéssel szórakozik, 
mert nincs jóravaló kártya partnere .. .

Juhász sértődötten hallgatott egy darabig, 
aztán egyszerre a szép asszony felé fordult.

— Ha azt gondolja, — mondta nemes egy
szerűséggel, — hogy valami banális udvarlóval 
van dolga, nagyon téved . . . Léha, kártyás, vesze
kedő fickó vagyok, de van egy bogaram: szívemből 
Megvetem a hazudozó embereket . . .  A szerelmi 
hazugságok szerintem ép olyan gyenge karekterre 
Mutatnak, a karriérért, vagy az anyagi előnyökért 
yaló füllentések .. .

— Hál komolyan képes lenne arra, hogy 
áldozatokat hozzon értem ?

Juhász közömbösen vállat vont.
— Téved, mikor áldozatokról beszél, mert 

igazán semmi sem lenne áldozat, amit magáért

elkövetnék . . .  A sárkányokkal nem vivők meg, de 
ha akarná, nem innám több feketét, vagy nem 
vennék több szivart a számba . . . Körülbelül ez 
lenne a legnagyobb hőstett, amit elkövetnék, a 
többiéri még csak a kisujjamat sem mozdítanám 
meg . . .

Faragóné még mindig nevetett, de a neve
tésből már kiérzett az asszonyok szomjas szenti- 
mentalizmusa.

— Igazat beszél ? — kérdezte — miközben 
elpirulva nézett a Juház szeme közé.

— Mondtam, hogy soha sem hazudok és 
soha sem mondok olyasmit, amit nem érzek . . .

A szép asszony abba hagyta a nevetést, né
hány percig zavartan babrált a kávéskanalával, 
aztán kissé megindulva emelte fel leányos pillantását.

— Juhász, — mondta komolyan — tudom, 
hogy léha, kártyás, izgága, rendetlen, de azt hi
szem, csakugyan van egy jó tulajdonsága: hogy a 
hazugság nem lér össze a jellemével . . .  A többivel 
nem sokat törődném, ha ebben az egyben nem 
tévednék . . . Most látogatásokat várok, de holnap 
még beszélünk a dologról .. . Menjen hát szépen, 
a kávéházba ée ha holnap nem akad jobb dolga, 
jöjjön e l . . .  1— Hápy órakor ?

Faragóné lesütötte a szemét.
— Hatkor jöjjön, mikor a gyerekek a ten

gerparton sétálnak, a cselédeknek pedig a kony
hában van dolguk. Itt fogom várni a verandán . ..

— Keyedül leszünk ?
— Ne kérdezzen, hanem most már szedje 

össze a sátorfáját. ..
Juhász szerelmesen csókolta meg a szép 

asszony kezét s miközben a babérfák közt a ká
véház felé sietett, mámorosán gondolta:

— Íme, elérkezett végre a boldogság órája... 
Még egy éjszaka — és a karjaimban fogom tartani
a világ leggyönyörűbb asszonyát . . . Kitalálhatna-e 
valaki olyan áldozatot, ami ezzel az órával fel
érne !.. . *

Juhász megint kávét és eognacot rendelt, de 
valószínű, hogy a málnaszörpöt is kávénak itta 
volna meg, ha a pincéi- azt állítja az asztalára. 
Öntudatlanul u holnapi napra gondolva, lapozga
tott az illusztrált újságokban és megindult arccal 
olvasta végig az élclapok legsikerültebb tréfáit. 
Talán éjfélig is ott ül a Volosca-Kávéház már
ványasztala mellett, ha egy napi hír, melyen immár 
hatodszor akadt meg a szeme, végre ki nem zök
kenti az álmadozásából. A napi hírben ez állott:

Föl nem veit főnyeremény. A Transversali s 
Csatorna Sorsjáték kétszázezer forintos főnyere
ményét, mint értesülünk, máig sem vette föl a 
4526. sorozat Я8 . számú sorsjegyének birtokosa. 
Érdekes eset ez már abból a szempontból is, hogy 
a két forintos sorsjegyek épen a legszegényebb 
néposzlály körében vannak elterjedve. A kétszáz
ezer forintos főnyeremény — ha tulajdonosa idő
közben fel nem veszi, már holnapután, e hónap 
3l-én, a Transversális Csatorna Részvénytársa
ságra száll vissza.

Juhász úgy érezte, hogy minden vére a szí
vére tódul, mert egyszerre eszébe jutott a sváb
hegyi jótékony bazár, ahol mindenféle ha^ontalan 
lim-loni közölt a Transversális Csatorna sorsje
gyeit is árulgdtták Budapest előkelő kisaszonyai. 
Juhász a szőke Fapp Sárikától vett egy tarane- 
versális sorsjegyet, — egy kerek ötforintost adott 

I érte — a cifra papirost pedig még aznap este a
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ionos fejlődésére s ku onoseo határszél, fek- «»utazásra rendkívül mérsékeli áru jegyek „ ^  msgVáf zarámtokokrtt i t. rendes heti 
vesunkie való tekintetből a varmegyei ahs- lesznek kiadva a Magyar Gazdaszövetség M.t..llnlr »,« m, VÄSto, W i-j-wzi,
pán javaslatot tett a mull törvényhatósági által kiadandó igazolványok alapján» melyek KiAfi t̂ési’ár . vedévre nt k o r o n  Víiap
közgyűlésen, hogy a Csáktornya, tárás részére a nevezettnél, Budapest ül.ői-ut 25 vagy S Ä i k i r W ,  Im Í / J Í v'
egy harmadik állatorvos is kérelmeztessék. a nagygyűlés elök észtlő bizottságánál, 2 0  fillér , ~ . . , i,'!- . - Pf",,’ i
A közgyűlés határozata értelmében tehát levélbélyegben beküldőn összeg ellenében РГ
ilynemű féltérjes^tés megy a belügymlnisz- kaphatók. A gazdasági egyesület tagjait ezúlon Kirandulá^ A Csáktornyái polgári
terhez a vármegye részéről. is felkérjük, hogy a gyűlésre való utazásukat h(l' lányiskola , ;>0 lat:utója kiráuduíyjst

— Halálozás. Egy hű szolgálatba« meg- nálunk is bejelenteni szíveskedjenek, esetleg rendezett и mult héten 4 tanár és tanítónő
őszült érdemes polgár hunyt el május hó * kedvezményes igazolványok kiadását álta- ' ezetése mellett. A kiránduló társaság pén- 
19-én. Kopjár Gáspár halt meg, aki a Csák- lünk eszközöltessék, megjegyezvén azt, hotgy leken reggel kell útra Keszthely felé. Utjuk-
lornyai Takarékpénztárnak 35 éven át min- csak június negyedikéig beküldött ezírányu ̂ an Iveszltiely. Tapolca, és Sümeg ne\eze-
denkor megbízható szolgája volt. Kopjár megkeresések intézetnek *d, későbbi megke- ̂ «^Reit nézlek meg. A kiránduló társaság
Gáspár 5 év óta nyugalomban volt s ebben resések figyelembe nem vétethetnek. A kon- te8 naP €!3le visszaérkezetl.
az állapotában érte utói a halál szívszélhü- gressus napján a Zalavárrncgyei Gazdasági — A Magyar Figyelőben gróf Tisza biván 
dés következtében. Múlt bélfőn temették el í Egyesület tagjai a sátor nyűgöt, oldalán iön-; megkezdi nagy tanulmányát Saduwáiól Sedanig,
» közönség rvszvéle melleit. A hű «ol*.|uek ö s s z e g e .  10 _ órakor s Herteleudy
temetésén a Csáktornyái Takarékpénztár is'Ferenc elnök vezelése mellett vonulnak rt)ányban M w^Aiétfrö objfktivüásávai és az ál-
képviseltette magát s koszorút lelt a kopor- fel íl gyűlésre. lamférfiú tudásával és belátásával adja elő azon

* sóra. Nyugodjék békében! |. -— Az életöröm könyve az, amuly kioktatja mélyreható és drámailag ízkmíó eseményeket,
— Tamhnrac hannvprennv Мя A* hol dZ 0,va'sót arr;b hogy mint őrizheti meg erejét, amelyek az 18ÓÜ-iki háborútól egészen a német
.. ,DMrv" папдуегявпу.  ̂egészségét, vagy mint szerezheti azokat vissza, ha császárság kialakulásáig Európa politikai térképét

nap bagola tslvan Vasúthoz« CZimZett I akár túlfokozott munka, akár túlzásba vett szóra- éjjá;dakitbtták. Kened! Géza »nonnol iskolája« 
vendéglőjének kellemes kerlhelyiségében »z!kozások folytán elvesztette őkél. Ezt a kitűnő címen igen érdeke* megjegyzéseket tesz nz anar^
U| tamburás zenekar hangversenyez. Kezdete kőit у vet 10 fillér bélyeg beküldése után megkapja cliizmus által teljesen aláaknázott francia társa
dé lu tán 4 órakor. _____ _______ __  ; miudenki. ha az ELEKTRO .VITALIZE11. úrvosi, daiooi. jelen... .JuiyzeJLére.. asl. 4üzö. ... alakulására.

_ . . .  . . .  .. . , _ . Rendelő Intézettől (Budapest, VI. Teréz-körut 7 »Modern álomfejtés« címen Palágyi Menyhért a
Palyazat internátusba való felvételre. J ^n, 5 0 j levelezőlapon kéri. Ne mulassza el senki feudalizmus tudományos .kritikáját ártja. A számban

A Diliké, makói diákotthonába az 1912—13. ismeretének gyarapítását, mert ezen érdekes könyv még két igen érdékes cikket táláluhk. Az egyikben
iskolai évrt? 1G0 gimnáziumi, esetleg elemi megbecsülhetetlen jó tanácsokkal szolgál egészsé* Gesztesi Gyula r̂ájn'»l be Grosszinger Fy.rvncről,
iskolai tanuló vétetik lel. Az ellátási díj havi'*«*•«* ás betegnek egyaránt. a p ill. srá.,db:,n külfOtdöá nagy szerepet játszott
40. Ijriralas,-. orvosi-, búloi használati dj|-évi — Nyilvános pályázat. A kereskedelem- -,,V,?;ri’jiighw' ‘м .° Т Г П| ^ п №А ^ р е 1  Л  
40 korona A lel vételt kérő bélyegleien to- ügyi m. kir. miniszter a Goldberger Erzsébet- pécsi TluMesinnnmróUö/öl igen érdekes adatokat,
ly.imodványok iskolai, születési és 1. osztályú féle alapítvány kamataiból nyolc 30jp,és két! A szépirodalmi’ részben Herc/eg Ferenc »Moliács
tanulóknál üjraoltási bizonyítvánnyal felsze- 250 koronás sedélydijra pályázatot hirdet, felé* című szimbolik^an is kiváló elbeszélését 
reive 1912 év július 10. napiáig adandók Pályázhatnak ezekre a szakmájukban kivált, ,аЛ11М- »1»eljegyzések« róva» egészíti ki
be a Dinke makói diákotthonának felügyelő józaneleiű s fiatalon elhuuyt. képesítéshez Mt4Wyar «lőfi^ési ára negyedévre ó K.
hizt)llságánáL Résztele« prospektussal ki- kötőit ipart űzőit magyar honos mesterek iliodapcst, VRAbdrássy-ut. lOOsgojI-.n 
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Kakov je bil plod?
Ako tak na kraj leta se zideju dva 

gospodari to njim je prvo pitanje: kakov je 
bil plod? Ako je huda, zloCesta letina bila, 
svekéinorna mahne Clovek sa rukom i véli: 
no, tak pomalem je zraslo nekaj. Ako pák 
je izverstua letina bila, svekdioorna tak od- 
govori gazda, как je jeden mu2 Deák Fe
rencit: hvala Bogu svega je za dosta zraslo, 
samo — mák je sginul.

S jednoin réójom poljodelavec nigdar 
nije Cista zadovoljen. Pák niti nemore, jerbo 
makar je vuo izversna letina, zemlja bi 
triput tuliko mogla donesti, как denes nosi. 
To nije pripovest. S probali su veC to oni 
spametneái gazdi, koji se nebojiju nekaj no- 
voga I ni samo da »cesaru« daju, kaj ce- 
sara ide. nek i zemlji, kaj je ona potrébna.

Lanjsko leto se zideju dva dobri gazdi 
i как je to navada, prvo pitanje je bilo:

— Kakva je bila letina privas?
— Dosta dobra, odgovori drugi. Páenice 

je osem metercentov zraslo. Kaj pák dabi 
bil célo zemiju pognojil! Ali zabadav, da 
neimam dosta gnoja, makar célo leto vu 
átali d<r2im marho

— I ja tak délam, niti meni je né 
dosta gnoja. Zakaj pák su praha znaéli za 
gnoj? Cudim se, da si jód ni próbál. Im je 
lo moCi dobit! vu bli2njim Stacunu iti pák 
pri gospodarskim dru2tvi.

— lm sem veC misül na lo, ali nisam 
utal beáteluvati. Kaj pák, ako nebi dobro 
bilo? Célo selo bi se mi norca delalo rekuC:

tak mu treba, zakaj be2izasvakim hurmakom.
— No, na to ja nikaj tiedatn, kaj kla-; 

íuriju pó seli. Ali kaj je istina, je istina: | 
niti pri meni nije slehka idlo.

Na mojim tmanju je jeden prosti poá- 
ten Clovek za idpana. Skole nije zvrdil ni-; 
kakve. Svoju zemiju je na rendo dal, pri- 
meni pák ima célo kodto, kvartéra i od 
Cistoga hasna 20 procentov. Od kraja ni je 
dtel nikaj ponoviti, jerbo je mislil, da tak 
punu rnenjdi bude Cisti hasén. Samo da bi | 
ga bil videl, как mu je nos visel, da sem 
mu na znanje dal, da sem bedteloval 50 
metercentov praha ípepelja). »To je opet 
nekakva nova bedastoCa« poCel je mrmljati. 
Dán za dánom je predel i moji culanjki s u ; 
na banhofu se pomikali, moj dragi. idpan 
nije dtel tak dugu dimo do peljati praha 
doklam sem ga ni dobro za dpotal i na red 
pobral. Videl da nije drugaC moral je robu 
dimo spraviti. Dodla je sétva, ali moj idpan 
nebi bil rad stem prahom zemiju za smra- 
diti, как je to on rekel. Na zadnje itak je 
moral na zapoved i to napraviti. Morém 
reCti da nigdar je ni tak srdito delal, как 
öve dneve

— No, pák je bil kakov hasén?
— Hasen? Da bi bil samo Cul résare 

как su hvalili 2itka. Na oni isti tabli sem 
troju pdenicu imái. Bila je na gnoju, na 
prabu i na pusti zemlji. Prék lépa je bila 
na prahu. Niti se nebudem spominal od one 
koja je na pusti zemlji bila. Vnogo je lepda 
zrasla na prabu, как na dlalnatim gnoju. 
Idpan sa veselil, как déle Nije me utal vu

oCi gledati, jerbo ga sram bilo. Svako sem 
zoseb dal mlaliti. Mekota je dala na pusti 
zemlji 5, na gnoju 7, na prahu pák 12 
metercentov zmja.

— Pak kaj je rekel к tomu idpan?
— Idpan doklam je mlat trajala nije 

rekel nikaj. Nek kada smu zmlatili, onda 
je к meni dodkulal se i véli. Cujeju gospon, 
ja inislim . . . .

— No, kaj mislite idpan?
— Ja mislim dobro bi bilo letos vide 

praha bedtelati.
— Mislite? No budem vre videl, velim 

je to bod za misleni, budem beätelal ili né. 
No segurnu i razmi se to, da sem je.

lvaj je novoga u politiki ?
(B.) Mir. on Bofcji mir, koj puku, narodu 

bla2eoetvo bi mogel donesti, nikak se nemre 
poravnati u magiarskim parlamentu. Vrada 
stvar je ta politika, i Ma2en je on Clovek, 
koj niti né misli na takvu politiku, koja se 
je vezda u nádim orsagu, a osobito u orsaC* 
koj hi2i pokazala.

Gledimo na kratkoma, kaj se je pripe- 
tilo u minuCem dneve vu magjarskim parla
mentu ?

Májúd mesec 17-ga dana je sabor sed- 
nicu dr2al, i na ovi sednici je Navay Lajoä 
predsjedmk predlo2il, da drugi dan, tojest 
na majud 18. nek se soldaCki predlog na 
red vzeme. Grof Apponyi Albert je za lém 
govora dr2al, i proti ovomu predlogu pred- 
lo2il je, da nek se druge stvare zemeju na-

Trojaki na jugo.
Najljepdi svetek je kroz tekuCe ljeto 

trojaöki. Ljudi se po poldan spravijo po sen- 
cah v travo, i pomenkujejo о tom, ill onom. 
Od vrla njim prijazen dub naraCa trojaCke 
pozdrave.

Sve je tiho, sve mimo, sve poCiva po 
bo2joj naravi. — l ja takaj — da bi se 
spotil bolje na minuCega danadnjega dneva, 
ravno lanskoga Ijeta, se odpravim daieko 
od mesta gori u brege, poiskal sam si pri- 
pravno mesto na vrhu brega, — legel sam 
si u travo.

Od desne strani prama zapadu, je raz- 
lejani grad Keszthely s svojimi gostimi, ПС- 
nimi hifcami. A za menőm рак su bujne 
Balatonske gönce, proti izhodu su veliki 
bregi, med kojimi trdno stoji moCan oCak 
s svojimi bogatimi goricami — Badacsony. 
A pred menőm je razlejani Ba l a t on .

Ko du2je gledam u modro mirno vodo, 
sam bolje zamaknjen na ov kraj. Kad na- 
jenput nekaj nad menőm zaéumi, i med 
liatjom je stal kre mene jeden tu2ni putnik 
— momak Bil je videti djetiC, jer iz — nut- 
raönjoga 2epa mu je gledala rokodelska knjiga.

Na obrazu je bil videti tudji. Nagovori 
me ovak :

— Naj mi oprostijo mladi gospone, da 
vas bantuvam u vaöim po&tuvanim mislima. 
Sjegurno sie zamakjeni na ovo romantiCno 
— divjo sliko!?

— Je savsema brate. — Takovi razgled ..
— Zaista krasen razgled — veli moj 

sopulnik, in si sedne doli kre mene, in 
gleda naravnost proti — sevru, né ga je 
brigala voda jezera.

Nekaj vremena ?mo obadva tiho, kad 
ja najenput tihotu presekam

— Sjegurno ste domaCi — mislim, i 
to tak da vas predstavljena slika nikaj ne- 
zanima, da ste se vkraj obratili od vode?!

— Nije tak bracki, ja sam daieko od 
juga do sém dokolovr&til, i to se pózna na 
meni . . . .

H m ! Sve drugaC je to bilo negda kada 
sam bil jóé doma u Srbiji. Kak krasni je 
bil ovaj blagdan — trojaki. Sva mladina 
je doéla skup u selu pred krCmom, Saldi 
smo se mi mladina, in pekli janjeca na 
ra2nju, pili slatko vince. Kajpak negda je 
bilo to, i ja sam odidel od mojih, in tavam 
po svetu, in mislim о — jugo.

— In vas nikaj ne vleCe natrag v — 
domovino?

— 0)je! Cesto puta. U takovoj boli si 
sednem kre litra, in najenput mislim da

sam u hamu LjeviCa tamo daieko na — 
jugo. — А как Ijepo tarn na trojaCki pon- 
deljak, onda se skupa zidejo pod lipom dje- 
vojke, pak pleöejo narodno »kolo«; a banda 
svira, da je sve veselo, in opet zapopévajo 
pjesmu, da pjesmu, koja me do srca gane 
kada si na njo zmislim, ili po dobri volji 
zapopévani.

— Zaista Ijepe morajo biti srbske 
pjesme! — ga potvla2im.

Lice mu je zafcarelo od veselja, poCnul 
je nju pévati s svojim baritonskim dokaj 
moCnim glasom :

A koza vzelja miije.
Za monom gineS mlad;
A ona nitje niät ne znade,
Za tvoj gorki jad.

Promisli se pa pij,
I rujno vince lij.
Ta céó iivot, — céó svjet 
Sanak je samo — sanak Ijep.

Ja sam mu ganjivo melódio Cistom na 
uha vlekel. kad se mi nasméje in veli:,

— Kaj né? . . . Pili smo ga pili, a sada 
kam gudi vkrenem oka svigdi je puno vode. 
I ova voda tu doli Balaton — jezero hm! 
Grozno Cuda vode, pak samo kiöa pjd*- 
pak je opet joS vise vode — vinca niö.

— Hja! — sam si vu sebi mislil —



pré, jer soldaékoga predloga itak ne bude 
mogel заЬог razpravljati Govoril je i Justh 
Gjula ablegal, koj je kormanu rata na glas 
dal. Lukacs Laslo ministarpredsjednik je od- 
mah odgovora dal ovim politicarirn, i oéito- 
val je, da nemo2e si sebi dopustiti Io, da bi 
njemu menjöa stranka diktovala to, da ka 
kov more biti jeden zakonski predlojf

Sabor je onoga dnevnoga reda, kojega 
je predsjednik predloíil, prijel. Jóé je Ur- 
mauczy Nándor interpellaciju upravio к 
ministarpredsjedniku u one nesretne stvare, 
kője su se u Maroátorda varmegjiji pripetile 
Urmanczy je odmah odgovora dobil.

Májúé mesec 18-ga dana je sednica 
ininula bez soldaékoga predloga. Od oppo- 
zicije vi§e ablegati su hoteli pred dnevnoga 
reda govoriti, nego Navay predsjednik je 
njim né dal dopust. Na to su zaprto séd* 
nicu prosili, kaj je predsjednik odredil Ali 
niti zaprtu sednicu su né mogli dr2ali, jer 
su *i0 ablegati uvjek falili, visokorodna gos- 
poda su se rajéi na ganjku éetuvali. fine! 
cigare puöili, mesto da bi u parlamentu 
svoje déle svrSavali. Na ovi sednic. su tri 
ablegati, naime: Ivanka Imre, Egry Béla i 
Popovics Sándor interpellaciju upravili к 
ministri, i stém je sednici konec bil.

U minuéem pondelek bi moral na red * 
dojti on nesretni soldaéki predlog, nego za- 
badi.va je bilo kormanovo jakost, oppozicija 
je to nédopustila. Opet je zaprta sednica 
bila. к tomu je Beöthy Fal i Jankovich Béla 
podpredsjednik takve nezakonitne posle de-i 
la), da se je red u parlamenlu na éisloma 
obrnul. Ablegati su kriéali, larmali, klupe 
udarali tak. da je nikaj né moéi bilo Cuti 
ono, kai su ovi podpredsjedniki govorlli.

Májúé mesec 21-ga dana su goriéitali 
onoga lista, kojega je Navay Lajos preds
jednik к parlamenlu postal, i u kojem listu 
zahvali se od svoje slu2be, tojest od preds- 
jedniétva. Dakle как Berzeviczy, tak i Navay 
né hoCe dalje predsjednik biti u saboru, jer 
nikve nezakonitne posle ne hoCe svréavati 
za stran kormana. Viöe ablegati su hoteli к 
tomu listu govoriti, ah Beöthy Pál od able- 
gatske hi2e podpredsjednik je to njim né 
dopuslil. Na to je stopram bila halabuka, * I

zato se nikaj ne briga za Balaton, in mu 
je hrbet obrnul.

Na ovo sma opet liho Ie2ala, ja sam 
pogadjal usodo mojoga vmskoga prijatelja 
srba, a on si je podjednom zglavom klimal, 
i nekaj mrmlal, kad najenput gori skoéi 
veleé :

— Kaj bom tu Ie2al na ovoj tudjoj 
zenilji, rajéi idem dőli poiééem kakovo krCmu, 
da si ohladim spomene na minule trojake. — 
Zbogom.

Nisam mu mogel drugo reCi, как: Zbo
gom . . . .

Zavil nju je v navkrieber, gori okolu 
hrasta, in za male minule sam cul veC iz 
daleka kroz Some pretrgane, véé znane glase:

Natoői si pa pij
I rujno vince lij,
Та ceó íivot ceó svjel,
Szanak je saroo sanak I je p .............

Nekaj me je po ovom o2ivilo. Na mi
sei mije doéel ju2ni kraj, na misei — sve, 
in ipák sam sí krasnejéih trojakov né 2elel, 
как sem imel nje danas. Zabredel sam u 
duboko misei. Poénul sam opet pévati to 
pésmu, in zaista sam si mislil da sam gdé 
daleko dőli na — jugo.

Kutnyák  Márton,
Keszthely.

takva halabuka, larrna, psovanje, da slraho- 
vilo! Govoril je i Lukacs Laslo ministar- 
predsjedmk, ali njegvoga govora su samo 
hitropisaci Cuh, tak je velika larrna bila u 
parlamentski palaéi. Zaprta i odprla sednici 
je bila on dan i poslie podne do Cetvrte 
ure su se visokorodna gospoda Stricali nad 
hi2ne pravile, nad one nezakonitne posle, 
kője je Beöthy podpredsjednik na sednici 
Cinil. Na ovi sednici je Beöthy predlo2il, da 
nek se na sriedu od parlainenta predsjednik 
zhira; jóé su od sednice protokola potvrdili,| 
I gospoda ablegati s srditostjom su éirom iSli.

Urugi dan, tojest májúé 22-ga je stop
ram fájni svét bit u parlamenlu. Ablegati 
su se svadili, buhali na seduici tak' как 
selski momaki u krCmi na proáéenje. On 
dan su s velikom larmorn gróf Tisza Iátvana 
za predsjednika zebrali. Oppozicija je pri 
ovim zbiranju né imela posta, ar su svi 
ablegati od neodvisne stranke ostaviii sed
nicu, jer su vidli, da célo zbiranje je po 
nezakonitem redu iálo. Bakle gróf Tisza je 
sada od ablegatske hi2e predsjednik, u njeg- 
vim govoru povedal je, da kakti poSten 
Clovek bude hi2ne pravile zadr2al. Poslie 
podne do Cetvrte ure je trajala ova sraut- 
Ijiva sednica.

Péelarstvo.
(Dalje.)

Kada smo pCelca zrojili, zelji smo mu 
Maticu i sve paáne pCelje. a jóé к tomu od 
neslji smo ga na drugo mesto u pCeljinaku, 
kam vékáé nepriljike zanjega. On je dva-tri 
dana tu2en, i neCe iti na paéu; jer su mu 
ostalje same mlade pCele, kője jóé nésu iz 
Ijetalje (zato mu je potrébna ona voda, koju 
smo mu vu seti nuter deli); ali tretji dan 
veC idejű ove mlade pCele na paéu tak, 
как i sve druge i poCneju matiénjake delati, 
i mlade malice odgajati, tak, da veC na 
Cetirnajsti dan od kada smo pCelca iz rojili, 
mlada matica u koánici popévá. Kada pak 
Cujemo, da matica popévá, onda moramo 
sve ramice jedno za drugom dobro preglje- 
dati, i matiénjake vun izrezatl. Jer bi nam 
pCelac drugara dal, ako mu nebi matiénjake 
zrezali; a po tom bi jako slab ostal, i od 
njega se nebi mogli nikakove hasne nadjati, 
a drugari pak i tak rédko kada valjaju

Kada smo matiénjake zrezali, pak jóé 
Cujemo, da matica popévá, onda jé sigurno 
da nam je negdi ipak matiCnjak ostal ne- 
odrézani i pCelac bi se mogel rojili. Kada 
pak se popévanje ne Cuje, i pCelac se zmiri, 
onda za par dana ide matica na parjenje.

Oko pol dana, kada je jako !jépo vréme 
ona u pratnji péeljic iz Ijeti vun iz koénice. 
i vu zraku zjednem trotom se spari i splodi, 
i tak se povrne u svoju koénicu.

Za ovakovoga vremena je vrédno, ako 
imaino vnogo pcelcov, nekakovo znamenje 
deli na ovu koénicu iz prednje strane, da 
si matica ovu za pameti, i Ie2i pogodi vu 
svoju koénicu. Jer ako neznajué do Ijeti vu 
koju drugo, tarn ju odmah skonCaju; i ov 
pCelac nam ostane bez malice, a to je pak 
najvekéa nepriljika.

Kada veC mislimo, da bi se matica op- 
lodila, onda moramo goéCe pogljedati, jeli je 
poCela jajCeca nesti; ona poéné popriliki na 
posrednji ramici i to u sredini seti redom 
u svaku stanicu po jedno jajéece, ovo )e 
znak, da je oplogjena. Ako pak dugó vré- 
rnena to opaziti nemremo, onda moramo 
opel malicu poiskati vu koénici, morebili je 
pre slaba, pak se ne podufa iti na oplod, 
ali pak se как na oplodjenju zgobila, onda

tomu pCelcu moramo iz drugoga pCelca jedno 
ramicu z mladem légióm i z jajéeci nuter 
deti, ali né iz péelami, kője su na seti, nje 
moramo z perom v kraj zmesti i опак med 
ove péele deti, onda si natoj seti napraviju 
matiénjake i odgojiju si miadu maticu. Jer 
je matica upravo iz takovoga jajca, как i 
svaka péela; зато  kaj nju z boljom hranom 
hraniju, pak joj vekéega prostora napraviju, 
gilé more vekéa zrasti. Kak sem rekel, da 
moramo viéeput pogljedali, pak ako za tri 
tiedne nenajdemo Ijeglo u koánici. pak ma
kar i maticu nutri naidemo, onda ju moramo 
svakako od straniti, i péelcu iz drugoga koéa 
Ijeglo deti. Jer óva matica nikaj nevalja, 
takova za malo vréme poéné samotrote IjeCi 
a né pCelje radilice.

(Drugiput dalje.)
S im o n  M ustac.

Racionalni pöelar u Svetoj Mariji.

KAJ JB NOVOGrA?
—  Lukavni duzan. Horvath Janóé 

íeláövidafalvaiski stanovnik je to2bu radii 
pri mjestni 2andarstvi, da je nepoznali po- 
éinitelj iz njegvoga zaprtoga ormara 550 
koru.ie vkral. PotraZivauje je razjaönjila, da 
je Horvath vu onirn vrémenu niti né írnál 
tuliko peneze. dakle niti su né mogli njemu 
vkrasti. Pod kri2neizpitivanje je sam Horvath 
valuval, da je to né istiua, i povedal je, da 
je prijavu samo zalo delal, jer tekuéeg ine- 
seca 22 ga dana bi bilo jedeii vekslin pro- 
áavni, na kojega je né imel peneze, i lak 
je holet svojega vjerovnika na CekajuCavanje 
posjedovati Za'radi toga, da je hotel oblasti 
na zaludjenje voditi, su ga pri odvjetniCtvi 
najavili.

—  Tolvaji. Tomaáié Ferenc i TomaéiC 
jGjura lapathegji looove su 2andari prijeli,
ierbo su od tamoánjoga stanovnika Perko 
Iétvana dva koée émele v krali i slém njemo 
20 korun kvara zrokuvali.

—  F o lisn o ga  vek slin a  je naprav il. 
Po2gan Janóé paphegji stanovnik je loliánoga 
vekslina napravil i na njega je vu alsólen- 
davski éparkasi 2600 korun na posud zel.

|Po2gan je na obcinsko svedoéanstvo dobil 
peneze. Na vekslin je podpisal Fodor Janóé 
paphegji Premuá Janóé aláovéghegji stanov- 
nike i svoju 2eno Znidarié Dóra. Foliénoga 
éloveka su pri sudu za tu2ili.

—  O pom ena. Opominamo nase éita- 
telje koji vu Kam2i posta imaju, da jufraénji 
bumli cug véé ob pol áesli vuri ide na 
Nagjkani2u.

—  M ura je velika. Poieg vnogo de2dja 
je na Stajerskim Mura se lak nadula, da su 
Bruck, Leibnitz, L;tndácha váráéi i okolice 
vu veliki pogibelji. Poieg toga i naée obCine 
kője su kre Mure se moreju nadjati, da je 
voda pohodi i svrho tóga véé vpzda se то- 
rajii proti nesreéi se hraniti. Caktornyai i 
perlaki veliki sudci su véé odredili, da zne- 
nada ni dojde vekéa nesreéa.

—  S  budil se  vu grobu. Poleg 
Przemisla je Zuravica obéina gde su Hassnj 
Janóé gospodara pokapali. Sveéenik je véé 
svréil navadne molitve i véé su zemlju po- 
Celi ruhati na raku, kad se véka poCela po- 
malem gibati i krié se je Cul s groba. Veliki 
strah je naslal med ljudstvom i éuda su 
od bej2ali, koji su pak segurneéi bili, poteg- 
nuli su vun raku i odprli od kud se je za 
mrtveni Clovek gori slal i za pol vure sam 
odiéel dimo iz cintora.

—  S tako ri su  decu zakla li. Iz 
Belgiuma piéeju da pri jedni hi2i, kad su 
gospodari dimo doéli vu sobi gde su deca





C S A R N O K .  j

A halál utján.
Egyre jönnek a pártecédulák 
Sok ismerősnek végét hirdetik — 
az egyik ilt, a másik ott hal el 
S valamennyit tán meg is könyezik.
Mert a sírnál — ez már bevett divat — 
Mindig kerül köny, juj ás sírírat.
Ahogy néztem az elhaltak nevét,
Döbbenet száll a szívem mély íré,
Nini, ez is! У Hisz 60-ig se ért 
S már is békó rakódott léptíre.
A titkos hang elzúgta: nincs tovább !
Utad betelt, nelyet másnak, odább . ..
Összeszedem emlékem szálait:
Jóismerős, testvér, barát, rokon 
Hány költözött el szép egymásután 
S én még mindig bolyongok utamon. 
Maholnap már, mint egy ó statua 
Én leszek majd a kornak nestora.
De érzem is, nagyon üres a lét,
Ismerős arc, ismerős hang alig —
Hégi dolgok tudója «-n magam 
S tépelődöm estétől hajnalig:
Hogy is gázoltam át annyi bajon, 
Nyáraszályon, fogyasztó télhavon?
Várom a sort . . A párlecédula 
Egyszer majd csak én rólam is beszél — J 
S ahogy kályhám zugában őszidőn 
Hús áriát dudoi az őszi szél,
Úgy hirdeti szomorún végemet 
S a többihez ki visznek engemet.

"• 4Ha ki'isznek — (magamtól kérdezem) 
Hecsatlan a kapu ösvényemen ?
Szerepemet kezébe más veszi 
S az elejtett kenyeret más eszi ? i
Í5 mi megszűnünk, ahogy a gyertyaláng. 
Göröngyöt is azért szórnak reánk,
Hogy eítaposva érezzük magunk 
S mások lássák, hogy mi inár nem vagyunk ? 
Ezért ugyan kár volt a kűzködés,
Maró gondok, bú, baj nagyratörés.
Átvírrasztot éjek terhe, láza,
Földi létnek ez r féle má/.a:
Hang, fény, tudás, hírnév, tisztelet . . .
S egyszer csak jön egy perc met,
Halomra dől, rakásra minden,
Nem jól van ez sehogy, sehogysem !
Olyan félinunka az egész,
Csodálva nézi ember ész,
A fonál! akkor szelni át 
Mikor tnég nem ért el határt,
Egy határt, mely célpont lehetne 
Itt hibázott a végezet keze,
Embernek a sírt tűzni célul 
A hol minden tétlenné bénul.
Lezárt szeme nem lát időket,
Századokra messze menőket,
Hogy fejIiк a világ tovább?
(Ném láthat orránál odább!)
Kicsinyke bér, kis jutalom,
Ha ezt születéskor tudom:
Beadtam vón‘ a kulcsot egybe;
»Ilyen játékba nem megyek lie« — ***■
Késő dolog; tempi paszátti, . ..  -
Már ahogy van, úgy kell bevárni,
Itt nem lehet sem obstruálni,
Interpellálni szinte neiu,
$*»m javítni a végzeten.
Kihordják a pártecédulát 
S adjő világ.

Z o w b o r y  G y u l a .

Budapesten. Nyári és téli 
U o d S Z d r l U r U U  gyógyhely, a wagyar JrgaI-vasrend tulajdona. KDőrangu kénes hévvizűgyógyfürdő. 
nodern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap- borogatások, uszodák külön hölgyek • s urak részére. Töriik-, kő- és márvány fürdők: hőlég. szénsavas- és Tills mos- vízfürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel használtatnak főleg csuzos hú utalnia knál és idegbajok el- 
W  Ivó-kúra a légzőszervek hurutos eseteiben 9 allesti 
rangútoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju- 
knvos árak. Gvógv- és zonedij nirrs Prospektust ingyen 
Is bérmentve küld AZ IGAZGATÓSÁG. (
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bt la tri átakore vidli, koji su vu zibki 1 pZeCe rnogel pred strahovilnim vihrom vujli i tak limu, da poátenu bude od sluZil té beátialski
jedno Jeto staro déle i na postelji lelete ga je toCa slukla, da nebude vu Z;votu os- Cin. Sud je dal rnrtvu lélo odkopati vu ko-
dvé leli staro déte za klali. Sinjaka su njim tat. Stanovniki neimaju gde pri noóiti. jerbo jem su punu péska naáli vu Zaludcu i vu
pregrizli i obraza Cistam pojeli. iste na jakoma napravljene cirkve su podrte. Crévah. Moremu si rnisliti, kakvo muku je

— Stréla. HajdukoviC Matjaáa áena i Sad soldati, pionéri pospravljaju spodrta trpel komaj dvajátitri léta star decko. No,
áesnajsl lét stara puca su vu bajai hataru stanja i iáCeju. ali je ni netko joá pod cig- mór biti su joá je jedne galge, na kője obé-
delale kad je na hitroma viher se zdigel lom. Varmegjije i kormán su odredili, da po siju to maráe.
pred kojim su vu bliZuju stanje ételi vujti. célim orsagu se pomoC prosi taj siromakom. — Um orstvo po bérmi. Sombalhelja 
Kak su bejZale puknula je stréla i siromaáku Morebiti nigdar je ni bil takov viher vu pjgeju, da je Holler Mihalj dvajsti lét star
pueü na smrt vudrila. Materi je nikaj né bilo. naáim orsagu. deCko iáéi к plebanuáu i tain se je spovedal

— Bombe vu m orju. TurCini, da se — Veliki Ogenj. Koparhegj zvanoj j priCestil. Za tem pak ie iáéi к biákupu i
Ie2 i braniju pred taljanskami ladjami pred obCini je ove dane veliki ogenj bil. 48 hil prosil ga je za bérmu. tíiákup je svráil proá- 
vekáirni varaái sa dinamitom na pujene i sva gospodarska stanja je pogorelo. Vnogo nju. Sad je odiáel se mulatovat i za Cas se
bombe na leCiju vu morje. Ako vezda átera ljudstva se pobilo vu ognju. Ogenj je poleg je s revolvera vu glavu strelil. Nikakvoga
ladja se tresne vu takvo bombu, odmah se nepazljivosli nastal. Sekulérano nije nikaj lista ili zlamenje nije ostavil, s bog Cesa se
sproZi i ladju vu zrak hiti. Так se je ve bilo i poleg tóga je joá vékái kvar. je skonCal.
lu mane pripetilo, űa okolo Dardaoellah pod — Krvolok na gróf A ndrassy Gjula _ Dosle su  dvékorune. Svaki pe-
leCene bombe su jedno ladju vu zrak hitile, im anju. MinuCi petek vu Töketerebeáu je nez je |ép, prem ako zadosta imamo od 
koja se odmah v topila. Na ladji ga 160 jeden odpuáCeni vrtlar dőli strelil grot And- njega alj ove nove dvékorune su za istino 
putnikov bilo, koji su se si do jednoga rassyovoga vrtlara i njegvoga pomoCnika, za jépe yeC r.„ je (g penezi, samo áto je ima. 
potopili. tem pak vu áumu vuáel. Med tern toga su Ali slo iinH on zasegurnu s veseljom kaze

— Megjimurski cigani. íz varmegjije doáli Zandari da krvoloka primeju. Bakos prjate|jom. Od korune je malo vekáa, a od
nam javiju, da vu Caklomja kotaru uéga nije se átél prék dati Zandarom nek je po- forjnta m a |0  menjáa. Na jedni strani su an- 
niti jednoga stalnoga cigana. Vu Perlak ко- Cel na nje strélati. Zandari su takodjer stré- gjelj s magjarskom korunom. od spoda pak 
taru Dravadióá obCini su 6 6  stalni koritari, lati vu guáCaru i krvoloka su sa óetirimi veliki »2« kaZeju vrédnost. Na drugi strani 
koji za ékolu 19 dece imaju. Kotor obCina kugljami na smrt strelili, kad su ga naáli je vu Véncu kratjova glava sa navadnim 
ima 51 koritara i 11 dece zaákolu. Razmi vu obedveju rukah je revolvera imái. tstrogu napiSOm. Okoto peneza je starinjski napis 
se da cigani ni poáilaiu decu vu ákolu. su podigli. »(Bizalmapi az ősi erénvben.)« Zelimo, da

— Koj je pocutil sm rt. IzSabadke — Za tukli su  kan asa . Vu K^zdf- svaki nag domorodec skim viáeput se zide 
piáeju, da tarn ie Zivel Manits Lazar osem- vaáarhelju jedno vréme su preveC crkale ga novjm penezom.
deseldvé leli star trgovec. MinuCu subotu je svinje i ni su mogli dugu na konec dojti _ Opet koleiu krscenike TienCina
stém prestraáil svoje bliZnje, da bude vum- od Cesa. Ve su zazvedili, da Kalánjoá Todor . do§e| ^  y ' Kjm Q t ge sbunj,
ral. T.ki je naioiil как *a rnoreju p o k o li kauae «neCim za gift« svinje i od toga er- narod na' fcrS4enlkom i dán na dán se
1 ,k°«H sméJu na sPrevod Poz¥atl Poslal )e кя)ц- L'udl su 9e nad le'" tak fazard" '  da bunta razäirjava. ViSe kalolieki cirkvah su 
plebanuíu peneze za sprevod i za zvonenje. su kanasa na meat! zatukli. Sud.je istrogn уц , do(j drtj j na stotine su na na?u
Zaténi je poslal po tiálara, koj je merő zel podigel. . i verő atupeíe kiuezere. tak zvane teneg.te
za rakó í laki mu ie splatil. Svi su mislili, — Nesreca kapitana. íz Arada pi- л .. ■  . . .,
da starcu se pamet poméáah. Manits |oáiáeju novme, da tarn se je jeden eug od _______
druge stvari je átél obaviti, ali viáe nije imái j 33-ga regementa muátral i po muátri je
vremena, jerbo skup je opal i odmah je ; Schlechter kapitan dirno peljal euga. Na hit- PeS llia OCl fa re  StrigOVSke !
duáu spustil. roma je doHel motor od kojega ъе je kapi- (Daije.j

— Sekuléranje proti toci. Poznato lanov konj aplaáil. Kapitan je doh opal íz ... . . „ ..
nam je kuliao kvara je bilo lanjsko leto i korija i tak nesreCno.ua ámje, da je motor- On tóéi túrt vino po stari navadi!
poleg vnogo vihrov i toCe, zato veC vezda eug prék njega iáéi i jako oranil. Kapitana Tam svaki dán svako nőé gviSni su gosti:
opominamo naáe gospodare, da naj si da jujsu na koli odpeljali vu dpi tál. viasics Nersémer i drugih jós dosti:
aekulérati polje proli loci. Silje se lépő kaze i — Nesreca na Dunajo. MaiuSa 1Ö-’ jó i .M m . ne«. ро..ь„о8.  im. ;
i strahom mislimo na on dan, kad se more iga je lépő vréme bilo i sbog toga pet mladi, z aradi toga siobodno s tim a!
pripetiti, da nam célo naáe delo vu pol vuri ljudih, se dogovorilo. da idu na Dunaj se v gioboki je meiin póznát na sve strani;
se uniéti. Ako se nas nemore ta nesreCa | vozit. Na rendo su zeli |ednoga Cuna i ve- Kojoga ravna »Górjak« prestimani!
minuli, barem nekai si moramo obraniti, da! selo su se vozili nekak do pol pete vure. B a n f i h e g y  obéina veika je tudi;
nebudemo svega kvarni. Vnogiput vidimo i Ravno su na serdin vode bili, как se hitro stanujejo v obeini kaj kakvi lud i!
letos teáke obiaké, koji nikaj dobroga ni ka- viher sdigel. MladiCi su pikak ni mogli Cuna Je bajnovics Jurek tam poleg Hobuka;
Äeju Samo dufcnost sveräavamo, da opomi- к bregu spraviti. Cun se je prehitil i svi Za birova m°j° 17 Pr,tn?e vuka !
namo gazde naj dajo skim predi silje seko- pet su vü Dunaj opali. Na sreCo je jedna v toj obéini takaj je jedna navada;
lérali, ako je nesreCa postigne, da nebudu ladja doála vu naj vékái sili i tri junake je Kaj obéina cela ma zagovor vgraha!
SVega kvarni. Odslobodlla Od Smrli. Dva SU Se V topili. Pokoro tam delajo pijejo vino;

— Velika nesreca . MinuCi tjeden ve- — Strahoviten dogodjaj na pusti. Huskajo tancajo Hej kaj je imo :
liki viher, tak zvani »ciklon« je vu Erdélju Joá lani decembra meeeca je zniknul Sabo Jos jedna kapeia za vinske je brate;
viáe obCine po ruSil. Prék jezero tristo hi2 látvana kuCiá íz njegve pusle. Potlam su Tam svaki si znuca do me«» podpiai*!
se poruáilo. viáe ljudstva je Sivljenje sgubilo znaáli, da je neáCi vmoril nesreCnoga deCka. Tam pije se tanca kaj jajke fröijo;
viáe pak su teíke rane terpeli. Samo na Sad su 2 andari na konec doáli, da je sam
Bdvanjoávaraljan je prék miljun kvara Vi-1 zemeliski gospou svojom druíinom s ime- Szent Urbanhegy obőina je glaeovita;
her je vu treju varmegjiji do pel miljun I nőm Guta Janoá i Ujj Gabor biroái pospra- Je mderiag Kunetica doáei na n»ka:
kvara zrokuval. Vu ovim sell su pet mrtvi. vil spod nog kuCiáa. Gori idu lasi, kad Clo- sí sami zvonijo angei.ko éeheenje!
Jedno déte j*» od straha obnorelo, dvéíenske vek Cita, kaj sve su Zandari na toga lopova
pak su za némile posvedoCili. Naj predi su biroái morali tak Podgórelecz M arton

Sa velikom Cudom su se obranila i dugu hiti siromaka, doklam je dőli opal i Kobadihegy.
Ziva ostala deca vu ákoli. Jeden navuCitelj vés vu krvi bil, za tem pak je viáeput sam (Drugiput daije.)
je ravno popévati vuCil i tak su do sto vu njega strelil iz revolvera. Pokehdob pak 
déce vu jednim razredu skup bili. Céla;je deCko joá Ziv bil i branil se, как se mo-
ákola se poruSiia, samo on razred je céli lgel, gospon je zapoved dal, da naj mu vu Л í  \  1VT
ostal vu kojem su deca bila. Kral| je nes-ízűbe péska na rivaju. Vnogo péska je то- V / VIT . Li  XTJ.
relnikom 80 jezer kurun poslal za vekáoral pogutnuti, doklam se zaduáil. Morebiti, «mindig azt mondta, hogy «epiek eiü*áeére, vaia-
s lo. Zakan) ErZika je na paái Zibeke pasla. da su ga Zivoga hitili vu grabo vu koju su óvására nine, jobb szappan, mint a világhírű „stí-
ToCa je Zibeke potukla i ta trinajst lét stara ga za kopali. Ujj Gabor je sarnu svedok bil, cke,?Pferd‘‘t liiiomtpj szappan. Védjegye
pucka od Zalosti se vu glavu strelila i üd- ali od straha nije povedai krvoloCnost ni- sehen a/í;™- kapható mSr'gyó^’síertár-̂ droĝ
rnah je vumrala. Jedno Zensku je tak slap komu. Sabo je bogát i jako lépő Zeno ima. [Ja* 1̂а1* г̂1аг. minden .« szakmába vágó uzirtben.
hilil, da si je ruke, noge i glavu spotrla,; Sad, da su ga vlovili, nikaj nije tajil, samo váík Г Bergmann féK,M»'n
vezda na smrtni postelji leZi Rosenfeld Mikáa grozovitnomu Cinu zroka neCe povedati. Так 7ohnrV in° " 1 kez‘‘k тр?0У;1яагя' tubusa
sedemrmjst lét star tvorniCki Cinovnik nije veliju, da sbog Zene je krvolok nastal. Mis-
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A halál utján.
Egyre jönnek ;i pártecéduiák 
Sok ismerősnek végét hirdetik — 
az  egyik itt, a másik ott hal el 
S valamennyit tán meg is könyezik.
Mert a sírnál — ez már bevett divat — 
Mindig kerül köny, juj és sírírat.

Ahogy néztem az elhaltak nevét,
Döbbenet száll a szívem mély íré,
Nini, ez is!?  Hisz 6()-ig se ért 
S már is bekú rakódott léptbe.
A titkos hang elzúgia: nincs tovább !
Utad beteli, nelyet másnak, odább . ..

Összeszedem emlékem szálait:
Jóismerós, testvér, burát, rokon 
Hány költözött el szép egymásután 
S én még mindig bolyongok utamon. 
Maholnap már, mint egy ó statua 
Én leszek majd a kornak nestoru.

De érzem is, nagyon üres a lét,
Ismerős arc, ismerős hang alig —
Régi dolgok tudója en magam 
S tépelődöm estétől hajnalig:
Hogy is gázoltam át annyi bajon, 
Nyáraszályon, fogyasztó télhavon?

Várom a sort . . A pártecédula 
Egyszer majd csak én rólam is beszél — 
S ahogy kályhám zugában őszidőn 
Hús áriát dudol az őszi szél,
Úgy hirdeti szomorún végemet 
S a többihez ki visznek engemet.

II.
Ha kivisznek — (magamtól kérdezem) 
Becsatlan a kapu ösvényemen ?
Szerepemet kezébe más veszi 
S az elejtett kenyeret más eszi?
S mi megszűnünk, ahogy a gyertyaláng, 
Göröngyöt is azért szórnak reánk,
Hogy eltaposva érezzük magunk 
S mások lássák, hogy mi már nem vagyunk V 
Ezért ugyan kár volt a kűzködés,
Maró gondok, bú, baj nagyratörés, 
Átvírrasztot éjek terhe, láza,
Földi létnek ez г féle máza:
Rang, fény, tudás, hírnév, tisztelet. . .
S egyszer csuk jön egy peremet,
Halomra dől, rakásra minden,
Nem jól van ez sehogy, sehogysem !
Olyan féhnunka az egész,
Csodálva nézi ember ész,
A fonál! .- kitör szelni át 
Mikor még nem ért el határt,
Egy határt, mely célpont lehetne 
Itt hibázott a végezet keze,
Embernek a sírt tűzni célul 
A hol minden tétlenné bénul.
Lezárt szeme nem lát időket,
Századokra messze menőket,
Hogy fejük a világ tovább?
(Ném láthat orránál odább !)
Kicsinyke bér, kis jutalom,
Ha ezt születéskor tudom:
Beadtam vón‘ a kulcsot egybe:
•Ilyen játékba nem megyek be« - •— 
Késő dolog; tempi paszátti, . ..
Már ahogy van, úgy kell bevárni,
Itt nem lehet sem obstruálni,
Interpellálni szinte nem,
Sem javítói a végzeten.
Kihordják a pártecédulát 
S ad jő világ.

Z o w b o r y  G y u l a .



Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881

évi LX. t-ca. 102. § ;» értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1911. évi V 291/2 sz végzése 
következtében Dr. Mahler Henrik königrützi 
ügyvéd által képviselt Algememe Credt. Ge
sellschaft reg Gonossensch üt javára 1200 
К s jár. erejéig 1911. év ituihié tió 7-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás ulián 
leloglall és 2600 К becsüli 3 drb fék« 
márvány sírkőből álló ingóságok nyilvános 
árverésen ebihalnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kar. já 
rásbiróság V. 291 1911. sz. végzése folytán 
1200 К tőkekövetelés ennek 1911. évi má
jus hó 6 napjától járó 6% kamatai, és ed
dig összesen 61 К bírói lag már meg
állapított, költségek erejéig C-áklornyan a 
Temető-utcában leendő AzkÖzlésére

1912. évi május Itó 29-ik napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzelik еь ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az .1881. évi LX 
t.-c. 107. és 108 § a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul Ы  el fognak adatni.

Csáktornya, 1912. május 6. 858

Széchenyi-utca 19 sz., Terszte- 
nyák-iele házban 1912. július hó 
1-vel fi szobából és mellékhelyi
ségekből álló

L a n g e n  & Wolf
C. J  _ _  __

eW ien  X|3. L a x e n b u rg e rs t ra sse  5 3 — 55. szám .
M érnöki i roda :  Pozsony, S te fan ia -u tca  25. 

es; a—2e a m o n a r c h ia  teg te ljesebb  m o to rgyára .

Világhírű eredeti OTTO motorok
Benzin, Benzol. Petro lin ,  Nyersolaj, vilá- 
gitógáz és  szivógáz h a j tá s ra ,  tö b b  mint 
106 .000  drb, egy millió lóerőn  felül fo r

g a lo m b an .

Diesel-féle nyersolajmotorok.
A le g m o d e rn e b b  sze rk eze t .  Az égő a n y a 

gok legk isebb  fo g yasz tása .

Bútor
legjobb minőségben és a 

legolcsóbb árban csak

Schwirl bipótnál
kapható Varazsdoo.

Pokuótva
u najbolji kakvoéi i u 

najíaleáoj ciéni samo pri

Schwarz Lipolu
se moze dobitiu Varat diou,

Tisztelettel tudatom  a nagyérdemű közönséggel hogy a, tavasz i- 
és nyári újdonságok legnagyobb része megérkezett. És pedig: 

Ruhára való gyapjúszövetek , ze firek , grenadinok , karto
nok, nyári ruhára való könnyű szövetek.

Tavaszi női- és leájiy felöltök, selyem mel bél lelt kész 
csipkeblonsok 5 koronán felüli árban, selyem blousok 7 K-tól 
kezdve nagy vá lasztékban  kaphatók .

Férfi- és gyerm ekruhák . ragíánok. rövid /Bendy) 1 elöltöк  
stb. az első bécsi gyárakból.

Fagy vá laszték szőnyeg- és függönyökben stb.

Sxo na /í is ж t» lás !



Ennélfogva mindenkit, a ki való H Zacherlint akar venni, nyomatékosan, |! A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, hogy ha vevője
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló | utolérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akaszszon 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a nyakába megtévesztő surrogatumot.
»Zacherlin« névre. Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.



Bútorvásárok figyelmébe!
*  . «51 3—5«*

Jó és o lcsó  bú tor

HIRSCDL ÁRMIN kárpitos és diszitő
:: dú san  fe lszere lt bu to rra ktá rá ba
VaraZdin, Setanj-utca 2. sz.

x  kaphatók.
A  lego lcsóbb  árban, e gy sze rű  úgysz in tén  
legfinom abb  kivite lű  háló-, e b é d lő -é s  sza 
lonberendezések  n agyvá la sz té kba n  rak 

táron  vannak.
M űhe lyem ben  m ind ennem ű  ká rp ito s é s  
aszta lo s m u n kák  pontosan, ju tán yo sán  ké

szíttetnek.

SCHM IDT EDE • ZONGORATERME - CSÁKTORNYA
Ajánl a elsőrendű m inőségű zongoráit és 
h arm o n ium ait modern kivitelben, ju tá n y o s áron

Zongorák . . . 500 kor.-tól feljebb 
harmoniumok 150 „ „
czimbalom . . 100 „ „

5” Al á b b i  v i l á g h í r ű  e z é g e k  r a k t á r a :
Bősendorfer, Ehrbar, Förster, Oeser, S ch m ied t & K u n z, Lauberger & G lo ss, M alivanek, 
Dörr, Mannberg, Kotykiew icz W eidig, Petrof, C hm el, M em etschke, Koch & Korsett, Stingl

Igen olcsó átjátszott hangszerek folyton kaphatók 
:• Régieket átcserél újra •: 

Részletfizetés áremelés nélkül - Zongorakölcsönzés

Értesítés.
A Csáktornyái korcsmárosok és vendéglősök elhatározták, 
hogy a mai naptól kezdve sörös poharakat vagy boros üve
geket kölcsön nem adnak, azaz az íízleten kívül a házakhoz 
adott italokhoz saját edényeiket nem kölcsönzik. mivel azokat 
ritka esetben kapják vissza és érzékenyen károsodnak. :: Ezen 
határozatot egymás között kötelezőnek ismerték el és az ellene 
vétők a község pénztárába a kórház alap javára 1.00 iv-át fizetnek.

Vodonepronicavni krovni crép,
:= s = a a  ■ _— _

Poytuvanim  obOinatvom inmmo srecu na znanje da ti, da kroz na kim izvrst- 
nim  ilovacabaratum vu onim vugodnim pohrzaju fesmo, da ta k te  dobre 
presnne (Preaslalzj i rovasene (STrangtaÚ) krovne érepe moréim) agntoxiti, 
da от как pnd véli коим  deidju  prof istojj f a  iTsüed top» 9u na ki к r o v t a  

crépi vodonejtroniravni. Yrédne odredjixahje pt'nseé, vstajemo s sto van jeni

Belicaiska Ciglatvornica.



W w w 1 » 1 W W W  ™
B ÍR Ó  L A JO S  
B R Ó D I S Á N D O R  
H E C Z E G  F E R E N C Z  
K E N E D I G É Z A  
K Ó B O R  T A M Á S  
K O Z M A  A N D O R
az irók és újságírók szine-java írják

a legjobban szerk esztett teljesen  független  
legelterjedtebb  és • 1 J.
legnagyobb m agyar l l d j  1 I íI iJ J O I j

AZ UJSAG -ot
Vasárnap: „Asszony“, „Gyermek“ „Auto
mobil“ és „Sport“ melléklet. ----------------
Fe le lő s  s z e rk e s z tő : G A JÁ R I Ö DÖ N .
S z e rk e s z tő - tá rs : D r. «AGAI B É L A .

——  E lő fize té s i á ra k  " =  ♦ A Z  Ú JS Á G  te rjed e lm e  ren d esen
t  3 2 - 3 6 - 4 0  oidal.

Egy évre . . . .  к  28.— ♦  J j á f - ( S  i i l ! | l l | l í l l  80- 100-200 -280 I l l i l .
Félévre..................... К  14. I  M E G R E N D E L O - C I M :

Kegyed ívre . . .  Кj A z  U j s ä g  kladóhivatala
Ug) hónapra . . .  ÍV  J.40 ♦  B u d ap est,  VI1., R á k ó c z i - ú t  54. sz.

Egyes példány ára ünnep- в f/Fft i  1 i  
és vasárnapokon egyformán * ^  ■ 1 Я И Vár fi m

—.-rK jg ass-? Iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke ^ ssa tg g srv
' V ' L' • ............... ...... . ________\ V

P é k :  E re d e t i  S in g e r  v a r r ó g é p e k  : ^  K ö té lg y á r tó ;  V e n d é g l ő k :
Petr.cs Viktor Csáktornya Sipgor Со. Ájpád-utca. Csáktornya J  Doniiк Rezső Csáktornya Hajaié József Csákfortijp
Petric* Ágoston Csáktornya * ^  K ő fa ra g ó  é s  s i r k ö k é s z í t ő : Peesornik Otto Csáktornya

B o r k e r e s k e d ő :  ^  823 ̂  ♦  T e ,z ,nvák  Bódog Csáktornya g f ö S

Мяу.г Testvérek Csák ontva ^  ♦  M é s z á r o s :  K Ä ,  Г * *  *

B o rb é ly  é s  f o d r á s z :  F é r f i - é s  n ő i d i v a t á r ú : Ф  Ó r á s -  é s  é k s z e r é s z  : n .S s . i. .W Í  "  l « S >

Nándor Cstkíorílva * 5 ?  “̂ ** ♦  P.IUk Brrnát f e U d b  Í X  В Д 1
Mik 3rilird Csáktornya F u s z e r k e r e s k e d e s  : ♦  Deutsch Zsigmond Csáktornya

M ó z e s k a lá c s o s  és v ia s z -  Mayerceák Béla (kőszén, ♦  Muraköz! Pezsgő*vár Csiktornva Bngolâ stván venléglő
g y e r t y a ö n t ő : J  SzAIHtö e s  d e s z k a k e r e s k e d ő : Si ’ Ä

lihanvi Mihály Damása Szövetkezet« raktára Csáktornya ▼  . Sir p r . alainon. ^ s?zaj^ É r t
• 1 • Grán- r T. slVérek Csáktornya ▲  Löbl M°r es ^ la Csáktornya Kalchbrenner Ferenc, $1гМ#$|Г

B u to rra k tá r: Mráz Testvérek piákfornya J  t lr i-  á s  nöirliva* ia tá k -  йч n* 1?Г'ь Í j 0»- гРГ*Ч̂ ’‘Н]*ГPl. Prem.rz Mik OS Csák torn va ♦  dlEmüáíú • ’ Deutsch Ado ». nagyv. Drávái;*,»,llorák Ödön (bútor- és Deutsch Salamon Csáktornya ▲ díszműáru . . и<ЛА,, Mria.v Mirrsr». Dr.,-,.,v,-árboly
kor orsoraktár i Csaktornva Ilirschsohn Henrik Csáktornya ^  Kelemen Béla Csáktornya bei mami Mihály NvifvOTtf

Vlattersdor/er N Perlak Leitmann Bálint ^zentíkma
Nitschler Ármin Varaidul U tim iim  fiförsfv Xairvrtlgy ф  V u s k e r e s k é d e s : ic igelslock András Bmlapet» VI.. Klatrf

Cipész: K"-bí%íÍ5rel‘ K̂ zabadka ♦  Banyák károly a Koziák Mihálv flK.sízat^DMuvUrWtio Kisszabadka ▼  Binder Károly Csáktornya ck Rezső Stemilona
Másztunk József Csáktornya Kávéház: Prosten ik Gusztáv Csáktornya Nádai József Ligetfalva Petán̂ zi javanéai-
Meskó B á lin t Csáktornya МЛг Zrilivi k*véhazn Csutorává I  Szabadalmazott „Kristály“ viz központi raktár és szállítási vffljgd

D iv a tá ru  h á z -  Deuisch Jenő tUktornya ^  b o r s z t l n j g y a r :
Gerstman.i Lipót Otthon ф  Herczog Bánd V a s z o n k e r e s k e d o .

Liszt és Brodnyák Stridóvár kávéháza Csáktornya ф  vendéglős Csáktornya Szivoncsik Antal Cajf.k?oríif|

Könyv-, papír- és zencmflkeroskodés. könyvnyomda, könyvkötészet: STRAUSZ SÁNDOR Csáktornya



Mérsékelt érik! Kedvező fizetési te le le k !
Van szerencsénk a n. é. közönség- b. tudomására adni, hogy

Varazsdon a K ukuljm c ce écnotna útcza
sarkán

bútor - raktárt
nyitottunk és állandóan raktáron fogunk tartani mindennemű

moasztalos és kírpitos irükiL
Felkérjük a n. é. közönséget, hogy szükségletei beszerzése vé
gett nagyb. látogatásaival bennünket megtisztelni szíveskedjék.

Kiváló tisztelettel:

Dz I. ttomét asztalos és kárpitos szövetkezet ktzoinpt raktárit
(Franjo Zavrlic Zágrábból)

tlmterene eijene! M i n i  platezni uvjeti!
Castimo se p. n. obcinstvo javiti, da smo u

Varazdtnu na uglu Kukuljcvíccva t Senotnc ulícc otvorüí

sk la d iste  pokuctva
i da cemo vazda drzati na skladistu svakovrstne

stolarske i tapetarske robe.
Umoljavamo cij. obcinstvo, da nas prigo- 
doin potrebe svojim cij. posjetom pocaste.

Velestovanjem

Komissionalno skladiste I. hmatske stolarske t tapetarske udrupe iz Zapreka
(Franjo Zavrlic)

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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