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doskodik arról a mindenható párt. hogy
mielőbb meglegyen ez is. S ahová a szer
A modernisták hiába próbálkoznak min vezet betelte lábál, onnan futvást menekül
den téren megcálolni azt a régi mondást : a poezis, hogy helyet engedjen a rideg
iA régi jó idők ! c , vannak még ma is ó n  reáliz nusnak, naturalizmusnak Az élet ke
álló intézményeink, amelyek >zigoru össze mény küzdelmei talán nékik adnak igazai,
hasonlítást pillanatig sem bírnának ei a rég akik »zt tartják, hogy a kétkézi munkás fő
feladata s életcélja csupán az lehet, keze
elmúlt idők azonos intézményeivel.
A szűrei lefolyása aktuálissá tett«- isméi munkájának s ügyességének mentői nagyobb
ezt a kérdést s bezzeg itt még a leg illrább értékesítése, de akik visszasírják a mull
modernista sem állíthatná jó lélekkel, hogy ölök patriarkalizmusál, azok sem holdsugár
a regi jdök derűs szüreteit akárcsak meg lovagok, akik feláldozzák az egyéni érvé
összehasonlítani is lehetne az újmódi eszem nyesülés'. holmi küllői frázisok kedvéért,
iszom s dáridókkal. melyeket már |órészt mert tudott dolog, hogy dacára minden szer
nem is a szüret területén, hanem a város vezőinek s minden reálizmusnak, több ke
ban. a ház kertjében avagy pláne termeiben resete s jobb dolga voll a löldmüves mun
kásnak azokban a lesajnált, régi jó időkben,
szoktak megtartani.
Kisfaludy Sándor korában bezzeg más- mint manapság, az agyonszervezett világban.
képen festett a badacsonyi szüret, mint lest
Hiszen rövidesen megérthetjük, hogy a
manapság s aki a kuiteszet barátja, bizony szülúmunkások — mert a szüreteiknek ez
fájó szívvel gondolhat a rég' szüretek finoman a hivatalos elnevezése — szintén bérharcot
kic?ipkézelt poelizmusara. amely in.t a ber- hirdetnek és sulba vágva minden régi ha
har< к csúnya
s komor könlösét öltödé gyományt. költészetei, amivel e gyönyörű
magára A régi jó időkben a «aürelelök egy aratás egybekötve, c-uik annyiért vállalják a
családot képezlek a gazdával. Annak örö- dús gerezdek leszedését,'amennyiért azt nekik
ménén épen úgy. mint íájdaltnában osztoz a >/.ei vezet, mint minimumot engedélyezi.
De sz* rencsénkre. még nem a minden
lak Ha jó voU a termés, épen olyan nagy
örömmel szüretellek, nnnthi a magukét haló szervizel uralja mindenütt a helyzetet.
szednék. Ha gyöngén haj tol t a szőlő, ők is Voltak még egyes helyek, ahol víg danáját
hallhattuk a megelégedett szüreteiknek,
búvibb nótákkal szedték a gerezdeket.
Hej ’ hol van ma már ez a patriárkális ahol pisztolydurroglatás s a fiatal lányok
Viszony? Hol képeznek a gazda s munkásai sikjiigalása lelték hangossá a határt. Ahol
egv nagy családot ? Bizony-bizony még a cigány muzsikája három nap s három
ok Karéval
is nehezen akadnánk e g y e g y é|>z.ika egyfolytában húzta a ropogós talpv 'szamarad! ilyenforma őslényre Ma fődo log a'ávalót s a magyar konyha remekei kerül
a szervezel*! S ha a szüretelő munkások tek az étles iniistelönlötte asztalra.
S In mégis visszasóhijtiuk mi is, a
m^g nem lennének szervezve, majd gon

Már nem is panaszkodunk azon, hogy
milyen elviselhetetlen a dráfe^-gr-mert már
apalikus közönybe fulladunk az áralh foly
tonos emelkedése láttán és még iikább
azon a lehetetlenségen, mellyel a nóveWidrágasággal szemben viseltetünk. Végre egy
terv ! Ügy látszik, mintha mentő idea lenne.
Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter
a minap egy hozzáforduló újságíró elölt
terveiről, szándékairól u löldmivelésügyi mi
nisztérium tárcája némely területéről nyilat
kozott és szólt az előkészítés alatt álló jelenlőségesebh ügyekről is. Ebben az országos
érdeklődésre számítható miniszteri nyilatko
zatban megcsendül ezer és ezer kis egzisz
tencia aggodalma, vágya és mintha a re
mény sugara is felcsillanna. A miniszter
ugyanis számba veszi a fix-fizetésből élő
tisztviselők és az önálló keresettel bíró kis
iparosok és kiskereskedők inai nehéz hely
zetéi, az élet drágaságának elviselhetetlen
voltál és mivel leginkább a városban lakók
érzik ezt. itt akar mélyreható intézkedéssel
segíteni.
A segítés módja reális és ügyes. A helyi
fogyasztás céljaira akar állami segítséggel a
városokban nagyobb zöldségt* rinelő telepeket

apa rend« s helyén ül újságjába merülve, sőt végre
— jaj hála Istennek ! — a jó öreg pipa is élő
kéi ült szornoiú elhagy atoltságából : felléleező ügy buzgalommal lát nehéz feladatához Fontoskodó
szakértelemmel vizsgál ál ujó'ag kamrát, konyhát,
titokzatos almáriumokat, külső-belső gazdaságot.
Közbe gyöngédeden nézeget a katonásan egy
más mellett sorakozó diós-mákos kincsekre, de
legkivált arra a furfangosan összefont-szőtt szép
piros kulcsosra, mi legsúlyosabb kérdés volt öszS bár e kérdés
szhs háziasszonyi leendői között.
némi összefüggésben állt az éjszakai nyugtalan
hány (tolódásokkal, el nem maradhatott világ min
den kincséért sem, hiszen épen ez a körmönfont
kulcsos az Öregapa kedvenc kalácsa. Régi időben
— jaj bizony nem is olyan régen ! — ebből szo
kott reggeli kávéjához egy kis fonadékát csipe
getni.
Hátha most is, most is . . .
Mig igy reménykedve tünődözik a kis Katinka
lány, révedezve a fehér szobákon át, bizonytalan
útja — bogy, hogynem — az öreg dívány nagy
fiókjához viszi. S mivel pöttömkora óta úgy látta,
hogy a három nagy ünnep előtt nincs a lakásnak
rejtett zúga, mi mentve volna a könyörtelen kiés berakástól, újúlt erővel lát a tele fiók rendez
getéséhez. Közbe leányos gyönyörűséggel sorba
vizsgálgalja a furcsavirágú, százszinű régi drága
ságok nagy gonddal összehajtogatott maradékait.
S míg színes képzelete gyors tűzzel nyújtja
soha nem léte/ő hosszú uszályú, csipkés, habos

ruháiá a szerényen ott lapuló foltnak való kis
rongyt cskát, az egyik sarokból fényesre csiszoló
dott kötőlűhegye csillan meg.
Egy félbemaradt gyermekharisnya: Öreganyika
kötése.
Ahogy utoljára összehajtogatta : ott a kályhavilágában, pontos rendesen, azokkal a soha nem
pihenő törékeny, karcsú újakkal ! Azzal a minden
virágot, gyermek arcot simogató puha, meleg kézzel!
A holdogsághintövel !
Azzal a gyógyító, könnvettörlő áldott kis kéz
zel, mit csókolni szivmelegíló boldogság volt.
Katinka mellére újból jeges hidegség nehe
zedik, torkát fagyos ujjak szorongatják. Heves,
szúró fájdalom cikkácik át szivén.
S gyermekinké előtt e pillanatban a halálon
ál jelenik meg először a nagy, az ismeretlen titok
képe : az élet.
Az Élet.
Hát ilven ? Ez az? Hát az álmok?
Sül űr. folydogáló könnyeitől nem látja, mint
áll már ott Öregapa is.
Mint fogja reszkeleg kezében szent félszegen
a titokzatos mesterséget, az igénytelen fél harisn уászárát.
Nézi merő áhítattal, gyöngédeden, mondhatlan visszasóvárgással, mialatt sötét, könnyes fáj
dalom marko'ja össze a szívét.
A fehér, kemény fej csüggedten hanyatlik le
A rászakadó fájdalom keresztje alatt tompán
jajdul fel : s ki maga 40 éven át hirdette hivő

A szüret hajdan és most.

Öregapa.
— A »Murakóz. er«*<l«*t; tárca,a
Ina

Szen teh Dezsone.

Temetés illán két hétre a na*í\pénteki ket"•s jiyász után a feltámadás boldogító szele suhant
•e a fehér függönyök csipkefátyolán.
Az elárvult otthon látatlan hirtelenséggel be
népesült. A hallgató csöndben, mintha halkan suhanó
angyalszárnyakon édes zengésű szent zsolozsma
4zálina néma zengéssel, hirdetve a világboldogiló
szót Jézus é l! és aki neghal, is él
Az idő is nagy hirtelen ünnepi fényesre fórfait. A levegőben a tavasz langyos lelke zsong.
Madarak úsznak szép csendesen a kék levegőben
' a kitárt ablakon át gyönge virágillat szálldogál.
Az ablak mellól feketeruhá* fiatal lányka áll
lel. *íyors mozdulattal egyenesedik И » ajkáról
hosszú, frissen nyílt reménység leheletével lelt
sóhajtás száll el. Megváltó sóhajtás, mitől a megKönnyebülés remegő melege szökik át ifjú tagjain.
Aztán fényesedő szem m el gyorsan körülnéz
Igaz is, sietni kell ám. Hiszen annyi a dolog a
háznál. Kivált így, ünnep előtt! Sütés, főzés, taka
rítás ! Az ember azt sem tudja, hol kezdje.
De mégis!
Halk lépéssel fordul ki hirtelen az ajtón s
aggódó szemmel, toppal pillant az oszlopos tornác
'égén álló nagy karosszék felé.
Miután ilyeténképen meggyőződik, hogy Oreg-

haladás emberei, a régi jó időket, akkor az
talán a bennünk lappangva szunyadó köl
tészetnek s poezis iránti érzékünknek kö
szönhető. mely nem tudja elfelejteni a régi
idők gyönyörű szüreti mulatságait, melyek fel
emelő hatásukkal lelkűnkben magyarságunk
érzetét olyannyira élesztették s táplállak !

A városok olcsó élelmezése.
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létesíteni és egyúttal a kerlg.tzdaságra isme [vett volna számba, de így is mondhatjuk, felajánlott dísztagságot elvállalni s az Оц.
reteinek terjesztésére műn кás képző iskolákat hogy kataszteri holdanként a s óbki ma hffnnak évi 200 koronás részletekben 1000
állítani A piaci drágaság a termelési rend gyarok bo'gárkerlészkedése annyit jövedel- koronát adományozni kegyes volt.
szer mai állás melleit nem enyhíthető. Va 1mezetl. hogy ezzel legfeljebb a kolozsvári
A nagylelkű és nemesszívű adományo
lóban sürgősen szükségünk van arra. hogy állami gyógynövény kísérleti lelep versenyez zónak hálás szívvel ez úton is lorró köszö
áttérjünk a szántólöldi kertgazdaságra, mely het. Hogy a balatonmenti népélelmezésre netét mond :
olyan egészen újnak hangzik, hogy olvaslára valami áldásosán hatott volna a terv. ez
a Napközi Otthon Egyesület elnöksége.
hirtelen megállunk : mit akar ez a jó ember egy kicsit merész állítás volna. De mihelyt
a szántóföldi kerlga?daság emlegetésével? lesz a Balaton mentén keltő szántóföldi
Pintér estéje.
Semmivel sem többet, mintha a bolgár kertgazdasági kultúra és a fogyasztás keve
Pintér Imrének a lapunk útján is hir
kertészetet emlegetnénk. Mikor azt látjuk, sebb lesz mint a termelés, akkor majd ki
detett művészestélye a várakozásnak meg
hogy egy bolgár paraszt minden szívfájdalom alakulnak helyesen az árak.
nélkül képes 160—200 korona földhaszon
Ugyanezt mondhatjuk közélelmezésünk felelőig f. hó 19-én este megtartatott. A
bért holdanként fizetői és mégis egy nyáron javítására nézve általában. Minden attól iZiínyi-szállót nagyterme, mely máskor
át. termelve salátát, hagymát, zöldséget, fő függ. hogy a földmivelésügyi miniszter mily szinielőadások alkalmával csak nagy ritkán
zelékféléket. ugorkál, nemcsak hogy a föld- mértékben fog impulzust adni a szántólöldi telik meg, ezúttal benépesedett. Az összes
árendát könnyen fizeti, hanem őszre kelvén kertészkedés megkedveltetésére és hány ülőhelyek elkeltek s azonkívül állóközönség
az idő, felszedvén a bolgár káposztáját is, mintatelep létesül az országban. Mert azt is nagyszámmal volt jelen.
A nagy érdeklődést mindeneseire Pintér
bő nadrágjával elmasiroz bolgár hazájába és már látjuk, hogy a magyar minden rentá
bizony jó csomó pénzt is visz haza.
bilis dolog után nagy kedvvel nyúl. És semmi Imre társulatának jó hírneve keltette, amit
Mikor ilyesmit látunk, lehetetlen, hogy kétségünk abban, hogy a szántóföldi kony Pintér Imre már tavaly is beigazolt itteni
ne kívánjuk a szántóföldi kertgazdaság ter hakertészet menni fog. ha erre buzdító kor előadásával, mely már előre határozott sikert
jedését, annál inkább, mert nem jön mind mányintézkedések tétetnek és ilyen minta biztosított и társulat most hirdetett fellépé
azonáltal hozzánk elég bolgár, aki egymás telepek. munkásképzéssel kapcsolatosan lé sének is.
sal konkurálna és ezek a ravasz keleti em tesülnek
Pintér Imre társulatának előadó tagjai
berek úgy helyezkednek el az országban,
Talán Csáktornya vidékén is fog valami a tavalyiak voltak : Pintér maga, továbbá
hogy egymással versenyezniük ne kelljen és történni ezen a téren Ha valahol, úgy első Parlagi Kornélia a pécsi színház volt szubigy a piacon majdnem maguk uralkodnak, sorban nálunk kell ebben az irányban va rett-primadonnája. Szemere Gyula a Vigopera
amellett dacára intenzív termelésüknek, a lamit tenni. Ezért, ha komolyan megindul a volt elsőrendű tagja, aki egyúttal a társalgó
keresletei kielégíteni nem tudják
kezdeményezés, hatóságainknak résen kell szerepét is betöltötte s Kereszthy Jenő oki
Azt szoktuk mondani, hogy a magyart lenniök, hogy az intéző körök figyelme a zenetanár, aki az énekeknek zenekisérettel
kertkultúrára megtanítani és még inkább mi határszéli vidékünkre is tereitessék, ahol szolgált.
vele a pepecselő munkát megkedvelteim nem épen fekvésünknél lógva, a nagymérvű ki
Az előadásról csak a legnagyobb elis
bírjuk A tapasztalat mást bizonyít. A Ba vitel következtében, minden oly nagyon meg meréssel szólhatunk. Nívón állott az igazán
laton mentén létesült, hogy úgy mondjuk, drágult.
művészi előadás következtében, melyet a
magyar bolgár kertészet íényes példája an
szereplők nyújtónak. Szabatos játék, pompás
nak, miként simul a magyar az új korszel
előidás. fülbemászó ének járulta« a kellemes
lemhez és hogyan, mily serényen tanul el 1000 К adomány a Napközi Otthonnak, hangulathoz, melyet az estély keltett.
új gazdasági fogásokat. Somogy déli partján,
A válogatott műsorból a következőket
E szép adomány s méginkább a netalán éppen Koppány magyar vezér ősei messzivű adakozó személye eklatáns bizo emeljük ki : Aranyhaj. Angyalom. Az édes
kóstoltak bele a bolgárkertészeibe és mivel | nyítéka annak, hogy valóban hazafias és anyám. Debreceni nagy egyetem. Keresem az
a Balaton mentén kitűnő értékelési pi icok emberbarát, az a cél. amelynek megvalósí Istent (Pintér): Gyűrű, Fürészporbaba. Hó
vannak, daliás somogyi atyánkfia oly seré tására a Napközi Otthon létesült Ez az pehely. A zserbóban, A kalapom egyszerű
nyen rendezte be az öntöző művet, hasz egyesület is fegyver ama küzdelemben, kalap. Ha nyílva lesz az ablak. Tyukocska
nálja a locsolói, a kisKapát, a gereblyét. amelyet Horvátországban élő magyar test (Parlagi). Elseje. Megakadt villamos. Madárhogy öröm nézni. És hogy nemcsak a bol véreink mentése érdekében folytaim köteles házasság, Nagytakaiitás (Szemere): Valcer
gárok tüudérkezén adja ki a szűz magyar ségünk. Kulturális téren kell kezdenünk a i Kereszthy i Ezenkívül az összes szereplők
löld az ő megcsodálandó szép piros para mentést. A nyelv, a szellemi és anyagi kul kel a következő kupiék kerültek sorra : Hot
dicsomaidnál, hogy Mauthner diadaláról túra az, amely mindenkor bztos zálogát мг a gyerek. A náthás család. A telefon mi
hallgassunk, azt leginkább a balatonparli képezte úgy az egyes, mint a nemzetek zériái. A peches.ember stb.
*
magyar bolgárok telepeinek megszemlélése fennmaradásának, függetlenségének és bol
után láttuk. Minden krajcár jövedelmet ki dogulásának.
Az a tanuló-vonat, amely reggelenként
— Hirdetmény. Csáktornya 1 nagyközség
hittel Isten igéjét, kötözött szívsebeket, hintett eny- iskoláinkba hozza a magyar gyermekeket, alulírott elöljárói által közhírré tétetik, hogy
hületet vérző emberi szívekre : mióta elengedte az anyaország segítő jobbja, amely átnyúlik a járás fószolgabirája által ö ssZ f állított 1913.
erős kezét az a kis törékeny gyenge kéz : elszállt a Dráván és a magyar nyelv és kultúra ha
az egyedül szeretett híi lélek, ki vidámságot hor talmas védőeszközét nyomja szorongatott, évi választás alá nem eső legtöbb ndót
fizető községi képviselők névjegyzéke az
dozott magával s boldogító szót. azóta
ja j! —
nemzetiségűkben folytonos veszélyeknek ki 1886. évi XXII. t. с. 33. §-a értelmében f
a maga sebére balzsamot nem talál!
tett testvéreink kezébe.
*
*
hó 27-1 к napjától 31-ik napjáig terjedő öt
*
A hozzánk jövő gyermekek lelkének, napon át a községházán közszemlére helyez
Kste van.
A csipkefüggönyön a lemenő tavaszi nap szívének ápolását, lejlesztését bízzuk az is tetik oly rélból, hogy azt az érdekellek ott
kolákra Nekünk, a társadalomnak, az a kö a hivatalos órák alatt betekinthessék A név
képe rózsállik át.
Az ajtó előtt barackfák virágos ága hajladoz- telességünk. hogy az iskolák munkáját meg jegyzék tartalma lő nap alatt a vármegye
Az új élet zöld sehme fénvlik a fákról le.
könnyítsük Lehetővé tesszük azt. hogy a alispánjához megfelebbezhelő. Kelt Csáktor
Rózsaszín napsugár-köntöst öltött minden gyermekek az iskola falain kívül is lelki és
a kert. a muskátlis tornác, a konyhaablakban testi gondozásban részesüljenek. Hiszen egy nyán, 1912 évi október hó 2ő-én. Krislofics
Károly közr-égi hiró. Dénes Béla közigazgatási
nyújtózkodó selyemszörü cica.
A fehér szobákból az otthon meleg illata árad. részük c-ak az imént birkózott meg a be jegyző
A természet ébredő ideje. Ks az erősség széd és lárás megtanulásának nehézségeivel
egvre megújuló forrásából jött angyalszárnyakon és a meleg otthonból kora reggel elindulva
hullámzó boldogító szó : feltámadott! az enyhület az időjárás viszontagságait szenvedik ál.
К l I, O N l*' l) L É ló
harmatát hinti a viharzó telkekre.
éheznek, fáznak azért, mert magyarok akar
Csöndes nyugalommal vacsoráznak.
nak maradin és a magyar haza hasznos
Utána elhéküll lélekkel zsoltárokat énekelnek. polgáraivá lenni.
Az öreganyika kedvenc zsoltárait
Gyönyörű feladat ezt az értékes anyagot
»L.égv i solides szívvel *9 l>-kével . .<
megmentem és leljem er nkből segíteni!
»Bízzál ember az Istenben.«
Ezt célozza a Napközi Otthon Egyesület.
Egyik messze visszahajló tekintettel. A másik
S a kezdet nehézségeivel küzdő egyesület
jövőbe néző álmodó szemekkel
jövőjére nézve nagyon kedvező ómen. hogy
így énekeinek ük ketten
A 72 éves Ü/egnpa s n In év» .- ki- Katinka. gróf Festet a b Jenő иr Öméltósága, megis
merve egyesületünk célját és feladatát, a
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hagyott helyiségéből készpénzt s több érték* gekre, akiket meg lehetne menteni, ha az
tárgyat ellopott. A tűz oka s az ezzel kap- első vészhirre szanaloriumos ápolás állná a
csolatban lévő lopás ügyében a nyomozás beteg részére. A József К rályi Herczeg Sza^e n n e^ ü E tte m ^ én * PUS2tll^ 8>
megindult, de sajnos, eredményre eddig nem nalorium egyesület most építi második népRomok 'hevertek szüntelen atamhan,
vezetett. Már eddig is több gyanús egyént szanatóriumát s erre kéri az egy virágszál
Éltem kezdetén és delén, . . .
letartóztattak ugyan, de ismét szabadon kel- válságdíjat. Örömmel jelezzük, hogy az emMost pedig a roskadás korán,
lett őket bocsátani, mert letartóztatásuk berbaráti szent ügy mmálunk megértésre és
Megnyugszom e harmónián.
pozitív bizonyítékokat ^nem nyújtott. A nyo- meleg támogatásra talál. Nemcsak városunkjvero is kéne elmenni innen,
mozás érdekében megemlítjük, hogy az el- ban, de a megyében is szervezve van & '
Fog a vadrózsa tövise,
lopott karikagyűrű belsejébe »Irén, 1908. gyűjtőgárda, sőt azok, akiknél esetleg nem
A pihenést úgy is rég vágyom.
május 31« van vésve s hogy a női brilliáns zörgetnek, azok is nyitnak s irgalmas szívük
Mmdig készülődöm ide, . . .
gyűrű közepén a két brilliáns-kő közt piros adományait beküldik a reltenes népbetegség
r a l i n Т ш ы т ы ? ж 1 ш ' ГГ*
kö foglalt helyei.
ellen rendülellenül küzdő egyesületnek, Buyemell
k temetés, L m kíséret.
— Az utolsó fegyvergyakorlat eienge- dapest. IV, Sülö-uica, Csak egy virágszálal!
Meghúzódom a hant alatt.
dese. A honvédelmi miniszter leiratban i —г
.... *— —--------■■ s
a k it Ott lenn ш ш п к melyen.
' uda,la Zalavármegye 'örvényhatóságával, I
I R O D A L O M .
Megtűr s i r j i h s n srót sisn.
ho«Y aZük a póttartalékosok Ikiveve az on_
.......... ......... .
... ,n ,a n.
s akik egymást tán sohsem láttuk.
kerítésekből lelt tartalékosokat) akik a tor- évre gyönyörü kiáliíiásban, számos műmellékletet
A lszunk békén zavartalan.
íjászatban és céllövészetben előképzettséggel tartalmazva, magas nívón álló szövegezéssel. A
A z iszallag, bogáncs befutja
bírnak, továbbá azok. akik az ifjúságnak a díszes könyvból visszamaradt néhány példány s
Horpadt sírunkat s nincs tovább
tornászaiban és a céllövészetben való kikép- ezeket szétosztjuk a Kultura azon új előfizetői köLeg feljebb a fej fák borulnak
zésével foglalkoznak, az utolsó fegvvergya- zötti kik lapunk« a Ingalább is egy fél évre előfiA tenyésznek a nyirkos mohák.
kötelezettsége alól felmentendök A zelnek‘ K,k egy egész évre tűzetnek, a hulturaУа ш Ай м ' í ' x h I h
к rl t ко
. g
0
A Almanachot! kívül díjtalanul megkapják a Kultura
1
telmenlést az illetőknek, illetékes járási tiszt- l912. 0kt. 1 élői, 1913. jan. 1 ig megjelenő összes
'viselőjük útján azon csapatfest parancsnok- példányokat is. A Kultura előfizetési ára: egész
. .. . . c .
..
. . . . . . . .
ságától kell kérniök. amelynél szolgáltak.
évre 20 K. Kérjük az új előfizetőket, hogy megLOveSZtantOlyani. Mar evek óta tolyik
_ Kirándulás A Csáktornyái áll tani rendeseiket minél sürgősebben eszközöljék, mert
a lÖvészlanfolyamok körül a szervező munka ... .
...
,,,
esetleges későbbi megrendeléseknél nem tudnánk
országszerte. mely a középiskolák magasabb ‘ökepzü-.ntezet negyedéves növendéke,, агат ele(,elfeten„; ig#retűllf nelt, ha nliir a példányok
oKztálVHinaU ifm-áöát л 1hIomhí nálvára sZerm 1^-an,
^ó -2-en az állatin szőlő- kifogytak. A Kultura kiadóhivatala Sopion, Röttig
osztályainak ilju^agat a katonai paly ara ,e)
rándullak ki Beszlerczey Gabor gaz- Gusztáv és fia.,
szinte elő akarja készjleni. Lz a törekvés
,anar veZPte9e alatt. д növendékek
— A »Vasárnapi Újság« legnagyobb részét a
különösen a lamlóke^o-mtezetekne érvé- emp lanulmányi kirándulása a szüretelés. balkáni háborúra vonatkozó szenzációs képek adnyesul, atiol a növendékeket nemcsak mint ,
,
horkp7plAs ц pyv(sb
kk , jak, melyek egv mozgófenykép hűségével mutatják
euvéneket nevelik hanem úav szervezik а ^ог r,esz
0
,
.
‘
be a háborús készülődéseket. A cikket e képeklövesztan tol vamokat ho-y ezek keretében a kHPrsola,os’ ismeretek szerzesere es bővtlé- hez e^y Szófiábm tartózkodó m.tgyar hírlapíró
1
. sere szolgált. A szükséges szakbavagó ma- írta. A többi képek bemutják Takács Sándor avialeendő tanítók által a nép gyermekeiben
«gyarázalokkal Pallér Gáspár áll. szőlőtelep- tikus halálát. Roald Amundseni, Pest régi báslyáigyümölcsözlessék ennek a nevelőoklalásnak keZ(l)ö SZulgá„ aklliek mintaszerűen kezelt »»ak maradványait, a ru>zkicz..bányai mánánybáa tőelveit hOüV I i a feilődö gyermekekbe
.
n i . , n
t, i ,;, xii nyát, az bva, Lehár rtrencz operettje előadását
a les edzésével kaocsolalosan a legnagyobb SZ0,Ölelepe
volt a kitűző t a5Király színházban, stb. Szépirodalmi olvasmá.
, и I у ,
,,i ciiro
elérésére. A kirándulók reggel elindultak ,,yok ; Szende-Dárdav Olga regénye, Lengyel Géza
erkölcs, eszméket beoltsak, katonás v.sei ke- g ^
viss2alérlek.
novellája. Barrie angol regénye.sib Egyéb köziédóorc wKtn»?n<i Э így n knlofiat életre okét
— Iskolaszanatórium a tengerparton, mények : Kwa Lajos arcképe, Kossuth Ferenc
mintegy előkészítve, a katona' élei iránt д Uélmagyarország, Magyar Közművelődési ‘zeglódi beszámolója, a Szent János kórházi új
rokonszenvet keltsenek Ilyen lanfolyamot
. ,
er . ,0
Qrkve- Wodianer-szobor s a rendes hetirovatok: Irodalom
szerveznek Csáktornyán 1« az áll lanitó- b *T*sU , Г
gy.
'engerparioi^ urKve #s mflvteet sakkjá,ék slb. A .Vasárnapi Újság,
szerv ZIHK bSdKtoruya u k. az ai 1
n.cán iskolaszanatóriumot es udulőházal le- eiA«7etési ára neuvedévre öt k o ro n a a *Viképző-intézetlel kapcsolatosan. A laníolyarn |ebile|| amP|yben oly fertőző betegség egy- iágkróniká«-val együtt h at ko ro n a. (Rndapest.
novemberben kezdődik s tart a tanév ve- ^цн|^п ncni szt»nVedö, gyöngélkedő, lába- IV. kér, Egyetem-utca 4.)
ftéig A tanfolyam vezetője Treiber Kálmán dozó r,yön»efej|ödésü leány- és fiútanulók
- Magyar Figyelő 2u. számában a lap
honvédszázados, az intézel részéről az ok.
ké.v tlilér, kitűnő ellátást
lee- t;,é" la,á|Juk Ronkáló Sándor értekezést: *A
tatásnál, mint bizalmi férfi, Bückling Antal У . .. ,
aklk ,|szláfl a khnfH Iliazofil. »«Háció és a rutén kérdés« címen, amely
,
... ; gondosabb lelugycielet. akiK tisztán а киша e nagvjelentőségü kérdést, mely legutóbb a göiögtanar szerepel Az oklalas . z rda
és a tenger állandó hosszabb használata kathoíikus papság közgyűlésén vitatott meg, erenonkénl történik. A tanfolyam hallgatói az ^ца| ^e|jes,.„ visszanyerik az egészségüket deli adatokkal és az orosz foérások alapos tanulmlézet két felsőbb osztályának növendékei ^ megmenlelnek ; z élet számára Az üdü »»ányozátával egészen új világfiéiban mutatja be.
Iesznpk
lóház ennélfogva állandóan nyitva lat tátik, F' b. k5 Ч “ 14 d’^ n , In,i tanulmánya : *J szabadAi.tn»n,i<i, i,y,mu
......
I ,
Ik . .
ságharc és a sajtószabadság« címen e kor iránt
t- isi.A a ’_I. .
Feldlfizetesek. A Csikiornyai Iparos a növendékek végül lanulrnányaikat isaD M.K. érrtrk|Mók ügyeiméi „agy mértékben fogja lekölni.
Olvasókörnek f. hó 20-án Itieglarloll házi- £ iskolaszanatóriumában végezhetik és az év I.)ka Károly a szombathelyi kiállilásiól, Vasvármulatságán a következő felülfizetések tör- végén a szomszédos fiumei áll. iskolában megye művészi kincseiről értekezik Egy belgiádi
ténlek : Pecsornik Olló 2 40 К : Szűk Frigyes, 1,egznek vizsgálatot. Nyáron minden hely be levél Szerbia és a Balkáni háboiu perspektiváját
Horváth Pál. Králl Mátyás, Cíáberc János,ivan ,öltve az udülőházban annyira, hogy #*olja meg. A szépirmlalnn .észben Torm.y
s .
’
,, , ч. ,
дr,
** ,, „
.......... . ,
Gécile: művészt novelláját, »Fenülit n hóban«
Anlonovics Kálmán 2 - К Lő’
*
н L). К. E. g^on^orű kélemeletes épulelében c|mnie| találjuk. Igen gazdag a Feljegyzőik rotonovics Antal. Schlesinger Lajos 1 40— Г-Ю j tanárnők lelügyelele alatt lányok nyernek Víit;*, amelynek írói között találjuk Svn ss Lászlót,
K: t'ubr Mátyás. Kolarics Mályás. Bedics elhelyezést a fiuk számára pedig mindig Herczeg Ferencet és Farkas Pált találjuk. A *MaFerenc, Sátrán Károly. Pelrics Gusztáv, Mik- kü|ön villát kénytelen bérelni a kulluregye- K}ar Figyelő« előfizetési ára negyedévre 6 K.
lautz Ferenc. Hári József. Kreulz Lipót 1— 1 sülé! Télen azonban annyi hely van a D
k,adóh,v,,lal (RudaPe?h VI-, AnK Segovics Antal, N. N. HU— H0 f 'П M K. E.-ben, hogy minden év szeptember <r 88>l ü Háziorvoseógok könyve« cím alatt igen
Sátrán Ferenc, Pelrics Győző. Huszár József, havától junius haváig üdülő telnötlek» t és f()„9)S
hasznos mű jelenik n »g legközelebb 4
Polecz Andiás. Hóbor N., Kristcfics Meny- családlagokal is felvesz a Ü M К. E, cse- füzetkében. Tartalmaz mintegy négyszáz orvoshúrt, Baranics Gábor, Vidovics János, Kropek ké|y díjért gyönyörű szobákat és kitűnő el- ságot, több mint kétszáz baj ellen. Nélkülözi*tetJózsef, Horválb Mihály. Vilmán Ferenc, látást ad Az iskolaszanaloriumban és üdülő- ,en ,,,,,,den családnál, fölötte szükséges kiváltkép
•, iiuivrtiu ívj *11ct j «
*«
f ,,
.
oly helyen, ahoi nincs orvos kéznél. Bolti ára 160
Jerbar Márton, Lukács Péler. N. N. i(> ^ Iiazban való felvételért a D M k E fótit-: Ky,esJ előfizetési ára l K. Megiendelhető már
f; Bors Mátyás, Kopjár Viktor, N. N. Ver ki^rj hivatalához (Budapest, István-ul Rl.) most az »Aster« kiadóhivatalában : Budapesten,
íiár József 20— 20 fillért. Kiknek ez úton |ehet bármikor fordulni
III., Nád-u. t sz alatt.
i* hálás köszönelet mond a rendezőbizoltság.
_ д magyar közönség előtt eléggé ismert
- ■■......
-=•■■■
__ y a8Útj tÜ2 Wár megemlékczlünk ivóit eddig is a Kolozsvári (Heinrich-féle) gyógyC S A R N O K .
="röl a lüzesetről, mely f. hó I H n Hudosi szapp.ngyér ki.úló hirneve, de mégis nagy rekorVilmos vasnli szállodás Dudáját. a hölule dot jelent, hogy egy élelmes nagy amerik«, cég
Van egy Község bgyek,
Ä
S
S
’ V « azokban évi 100.000 kor. értékű szappan átvételére kö'ebenne
egyek
A ^eim u/ást* ’рёМЛжгл Minden
Egykedvün nézem . . .

r

;.

K ^ítékh" ,a k armá,‘
n i v^nlk kor níe^gVér ólunk t i vármegyénk a tUdibe*mll S ' ' hogym,s
fl ebeKűrzavarál egy »egekért! Halottak kegyelete* ünnepén rá«'elme* tölv.l kih.senálla s .e épület nyitva gondolunk a halál ,egyese„e. » tudőbete

Kunhegyesen ne kereskedj,
Inkább a kútba ereseked,.

Predplatna c$na je :

Sve poäiljke, kaj se tiőezadrZaja novinah, se imaju poslati na ime urednika vu
Csáktól nya

MEDJIMIIRJE

Izd ateljstvo.

knjiZara S tra u sz S a n d o ra
kam se predplate i obznane
poáiljaju.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni, znanstvení i povucljivi list za púk

k á r o l y

Na celo l e t o ........... 4 kor
Na pol leta ........... 4 kor
Na íetvert leta . . . ц kGr
Pojedini bioji koStaju 2c fill.
Obznane

se

Izlazi s v a k i tjed en je d e n k r a t i to : s v a k u nedelju.

O d g o v o rn i u re d u ik :

Z R ÍN Y I

Broj 4 .-:.

Csáktornya, 1912. október 27-ga.

XXIX. god. teéaj.
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poleg

pogodbe i fai

racunaju.

Suradnik

I»d»'elj i vlautnik

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

STRAU SZ SÁN DO R

Fri finim jesenskim i zimskim sadu s brisati, jerbo to je samo zrok opel. da ga

Как se bere i pospravlja jesenski najvekáom pazljivostjum moramo s hoditi. sluCemo I sdruzgamo i tak ga pokvarimo
i zimski sad.
Naj viáe gospodarov nezna nikakvu razlogu Ako makar uprav sami sveráavamo ovoga
med dívjami hruSkami i med na| fineSemi.
Nekoji i naj fineáe hruSke tak stépleju dőli
iz dréve, как i divje. razmi se, da po takvim delu ovaj lépi i fini sad predi se skvari.
как se do kraja do zreliti more. Finoga sada
nije smeti trositi ili slepati, nego s rukaini
pojedmim moramo pobrati i to skliCjom skup.
Ako je visoku drévu. takvo lojtru si treba
pribaviti, da je i z naj \ iáeáoga kitja moCi
pobrati sada, ali pák na drugi droZec zaCko
sloZimu i stém pobiramo pojedinim sada íz
drevja. Так moCi sada obraniti, da se nikaj
ni potuCe i lépő se more vu sranjbu sloZiti.
Mesto, gde sada na zimu oCemu imati
mrzlo rnora bili ali opet ni tak. da se nam
sad zmrzne, uadalje pák suhu i kmiCno
mora biti. Takvo mesto je soha, komora ili
pák suha pivnica. Gde je hiZa slamom ili
slerstikom pokrita, tani su i najZa priliCna
za ov kraj KmiCno s vrho toga mora bili
mesto, jerbo sunce pred vremenom do zréli
sada. Vu toplu i svetlo meslo sumo onda
prmesemo sada. ako to оСепто. da se skim
predi do zréli. Naj lepSe i naj bolSe je s
deskih police napraviti i lám tak pometati
sada, da se jeden к drugomu ni teáCi. Pobranoga sada treba je prebrati i saino naj
sdraveéoga, koj je bez svaké falinge smeti
je sraniti na zimu, jerbo stuCeni, Cervivi sad
nije vréden ovoga posla, drugoC pák i sdravoga pokvari. Pobranoga sada nije potrébno

posla i onda nima skorom nikakvoga cila
Srajenoga sada viáeput preglednemo i
ako vidimo ili spazimo gnjiloga, ali drugaC
íalingastoga, onoga odmah vun hitimo ili
pák potroáimo Nikaj ni ákodi, ako stanje
gde sada oCemo derZati. malo Zveplom nakadimo, samo prevec nije smeti. jerbo to se
na sado pózna i téka sgubi.
Magiarski sad dobroga pijaca i dobro
cénu ima vu Nemákim orsagu, samo ako
tak pasko imamo na njega, как je tu na
kratkoma spisano. Na milljune se voz: odnas vu Nemáku svakojaCki sad tak. da tamoánji vrtlari proánjn su dali nutri kormano,
da na magjarski sad naj vekáo harmicu
dene. Oni, koji se sadom dobro znaju baratati desetput viáe dobiju zanjega. Как on,
koji nikakvoga veZbanja neimaju vu ovim
poslu Nikomu ni ákodi. ako se do srnrti vuC.

, sta se óva dva najveCa Magjarska domoljuba
né videla, kad mi na oko dojde Deák-a
(Madach)
jedno poluvanje v svojih ákolskih létah, in
»Tko tam na grobju kasno tak »Ah Majka plakat grőh se je
bilo je dognano dokraja sve kaj sem Zelel.
Plaőe milo túlnő ?
Ко sitii su tvoji.
in to; da sta se ipák videla óva dva velika
Svo doljino zasjel je mrak Bilo to meni veselje
muZa
I tmina zemlju svo t<
Ко stobom ja bil bi
Deák pripoveduje od prvoga sreCanja
»Ja sem sirota lenica
Jer znaj <Ja tko umre za Doni
s Petőfi-eir;, ovak :
Iz dalnjega sela.
SvetejSe smrti ni.
Ne dugó pred tóm — ővrste tri Blaga Mati ki Uomu ila
— U mojih, dijaCkili Ijetah, me po
Sem sine imela.
Sve svoje sine tri.
pismo moj prijalelj Kerkapolji — pollan
minister — povabi. da naj idem malo na
Zbrubnil je rat in kralj je nje »Je ! Padnuli su svi trije,
Údnesel sohom v boj !
Te plakala se bőm !
izled, u varas : Papa v vesprimskoj varmeIn padnuli su svi trije
Padnuli su né dabi bil
Bilo je ravno okolu 18TH Ijeta u vreZa predragi Dom svoj !«
Zatém slo h o d en — D om. gjiji
menu bralve, te sau. se um né odrekel
Kutnyák Márton.
proSnji, in sem se spravil na pul proli Papi.
Keszthely.
Bilo je veselje mojomu prijateljo. ko
1me zagledne. Tam sam oslal cjeli tjeden. in
Deák i Petőfi.
taki drugi dan sma isla v gorice, bila je
Ko sam preéital Zivotopis od ovih pr bratva.
Komaj dojderna do staroga brega. se iz
voga domoljuba, sam preéital i drugogu, i
napokon poCel konStatérati: Jeli sla se óva jedne kleli zaCuje vesela pesma, prijalelj
dva u svojem Zivlenju videla? Jer od loga me opozori, da od tam dohadja, iz one
sam joS né Cul niti Citál, in te sam si obe- kleti, kam idema. i da su ovo vjeseli glasi
Cal, da prije ne henjam. doklan na svetlo dijakov iz varaSa
Ko dojdema u kiét. sam se né nikak
nedonesem ovo pitanje. i zagonelko razveZem. — PoCel sem biti znatiZeljan, te sam dobro poCulil, bili su nutri njili do deset,
pazljivo brskal po samoZivolopisom Petdfi a; ali nepozuat sam ojim bil, как i Oni meni —
lu sam né naáel nie, od toga sreCanja A Jedan Cas sluSam veselo pésmo dijakov. а
sad joá bolje verno gledim med samoZivot- nato se zmuznem к obloku, jer tamo sem
opis Deák Ferenca. i veC sam misül, da spazil jedno knjigo. — zvala se je: »Mag-

jarske pésme Pelofi Kandóra.« Íme »Petőfi«
sam do onda né Cul, in sem pazljivo poCel
Citati svako misei pésnikovo. Ko tak Citaiii
Cim dafie, se skupa radujem i Cudim.
takovom bugatom talenlumo pisalelja. i nad
takovoj ljubavjoj do Domovme.
PreCital sam veCpul »Domoljubna«
zvano pésmu, i bil sam dokraja iznenada
nad takovim Custvom. Pésma se je poCeb lak

Blizu je ono vréme, kad one fine hruáke
i jabuke, kője na zimu oCemo spraviti i vu
tak priliCno mesto sloZimo, gde do onoga
vremena do kraja se de zreliju, kad je troáíti oCemu, da se pobereju iz sadovnoga dréva.
Naj prveöa jako vaZna stvar je, da si
za ov kraj vréme zeberemo, jerbo nije dobro,
ako se sad na drevju preveC do zréli, рак
nije dobro, ako zelenoga poberemo, jerbo
takov sad nigdar nije stalen i nemore se
do kraja do zreliti. Üa ovu vréme si moremo
prebrati к lomu se sveZbati moramo, tu
nije moCi obCenit propis napraviti, jerbo to
od plemena, drugoC pák od leZanja, od
podnebine i od vremena stoji. Daklem tu
nije moCi nikakvi naputak dali. Itak zato
nekakvi opCimti naputak budemo próbáli
skup sloZiti. Kad, tak augusluáa zadnje dane
i vu seplembro vidimo po drevju, po listju,
po sadu, po tarbi, da je doálo vréme, kad
se sad poCme zreliti i doálo je vréme, da
ga dőli poberemo, naj predi probu napravimo. Iz dréva od svaké strani, svakojaCke
vekáine sada na trgamo i sranimo ga vu
hiZu ili vu komoru i dán na dán pasko
imamo na njega. Ako sad za nekoji dán
lakov ostane, как je na drévi bil i ni zrobavi, onda je veC doálo vréme za dőli pobrati. Ako pák spazimo, da za probu pobrani
sad robavi postane, tője anda zlamenje, da
joá Cekati moramo.

Tko tam na grobju . . . .

вол.
Taj veliki boj s célom silóm se je zagnal na Balkano. Vu tursku truplo od Cet;ri
strani su za hamnuli slrahovitnemi zni ' od
Balkana savez. na morju pák su poCeie
grCke i turske boj ne ladje se naganjati Na
morju bráCas predi se budu pograbib. как
na suhim, gde se joá smirum priprav laju
Na morju túréin bude na svaki n?Cin jakái
i umátil bude grCke ladje. Na hitroma su

Tvoj dom sem moj — tvoj dragi ti.
Z duáent : ärdoem, sva;
Koga drugoga ljubil bi.
K't tebe ljubil naj ? !

n tak na dalje se sav preporuCi
Domovini. obeCajuC; da bu samo njo ljubil
— vekomaj.
A joS bolje preseneten sam bil, ko preCitam ono krasno pésmo: »ProroCan>lvo«
Pesnik leZi na krevetu, bolan na smrt. joS
je né spunil dvadesetu Ijelo, a imel je veC
one najZalostnejSe spomine: Trplenje. muk^.
siromaStvo. i joS se s smrtjoj boriti. ka,1
ima za sobom je sve nesreCno, sve bntko
— ln sanja ka] mn je za plaCilo na zenilji»
vidi v sanjah svo pribodnje. in tolaZi Majko
— koja plaka polag kreveta :
М ята sanje su
lagai*v
Smrt bar Jól oka slisni mi.
Pösnika sina tvoja
ime,
Mama dugó
navjék iiv

Po ovom se zravnam. in poCel =ani
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poCele tri turske ladje Varna morsku pristaniéte bumbardirati i do sad su veC veliki
к var napr&vili vu varaSu Vu Dardanellák
zvani morski klanac ne ufaju grCke ladje,
jerbo lám bi je turski festungi odmah uniStili.
Na suhiin na kratkoma ovak slojiju:
Tnrsku granicu svi Cetiri vojni Seregi su
prék prestupili. Poleg telegramov nije moCi
toCno ustanoviti, da na granicah s kakvom
uspjehom su se bitke dovrSile. Tubku je
nioCi samo ust^poviti, da savez nije mogel
jo§ veliko nikuj zadobiti. Srbe jeden za drugim naluCeju turki. Crnogorci su dosli ao
Tuzi zvanoga sela, all to njim jako malo
broji prém, da su albanci к turCinu stupili,
stém su i montenegrovci lak zadrZani. da
nikut nikam nemoreju. Grgi su doSb, do
Ellassone, ali lo opet nikaj ni zlamenuje,
jerbo ovu mesto su turki ni branili. Daklem
na grCki granici se joS nikaj * vaZnoga ni
dogodilo.
Na bulgarski granici se bude odluCan
bo| drZal. Kak je po telegrami moCi konStatirali. bjlgarska vojna proli Drinapolju se
spravlja, I veC su prve straZe doSle do drinapoljskih Sancov. Turska vojna daklem pri
Drinapolju oCe odluCeni boj iir.ati i zasegumo
tani bude se to pripetilo.
Evő nekoji telegrami: Paris. okt. 21.
Turski kormán je franeuzkomu na znanje
dal, da bulgarske varaSe bumbardiral bude.
KonStantinapolj, okt. 21. Tri turske ladje
na 35 kilometrov od romanske granice soldaCi|U su na vozile. tíulgarci vu Romaniju
bjeZiju. Strélanje se vu Komaniju Cuje. Turske
ladje poóele su Varna morsko slojaliSCe
strélati. VaraS je vnogo trpel od bombardiranja, bulgarske Sinke su zanémili Takodjer
pred Várnom stojeCe ladje su potopili.
TuCeju srbe Belgrad, okt 21. Strabo*
viten glas je doSel vu varas, sedmoga regimenla su turki Cistam uniStili. Pokehdob
pák vu ovim regimeotu sluZiju belgradski
deckt, strahoviten plaC je naslal vu varaSu
Vodja od regimenta je prvi bil, koj je dőli
opal Poleg Pristine su takodjer tri bataljune
sbili I jednoga do kraja uniStili Srbi su
opet vu SandZaku s velikom bitkom zavzeli

Növi Narost. Srbi su sad samo 5 kilometrov
dalko od Novibazara. Tu morebiti nebude
se tuliku ki vi preljalo, jerbo turci budu ovu
mesto pustili.
Sofia, okt. 21. Bulgarci su na 50 kilo
metrov veC od svoje meje i vnogo obóinah
su zavzeli ; krSCenike pod oruZje presilili.
Bulgarci su veC tijam do drinapoljskih áan
cov doSli. Vu MustafapaSa varaSu su bul
garci 100 jezer metercentov pSenice naSli
Pri Tamorsu su hulgarci tri jezer mrtvih
imali, sto soldatov i trideset officirov su
turki vlovili
KonStantinapolj, okt. 21. Okolo Crevice
su tak nahilroma se lurki navalili na crnogorce, da su ovi как divjaki pobegli i célú
municiju lurkóm ostavili.
KonStantinapolj, okt. 22 Krv sveposud.
Okolo Hanlara su vu takovim mestu bili
bolgáréi, ua nije bilo moCi do njih, svrho
toga lurki, da je speCinah vun dobiju, poCeli
su bez reda beZati. Kad su to bolgáréi vidli.
odmah su se povrnuli za ujimi Так su je
turki vun dobili s dobroga mesla i kad su
veC na turski meji bili, najedenput - su se
nanje na valili i viSe как deselo stranko
su njih pokIah S vun toga рак su zadobili
dva Stuke. Albanci su pák zavzeli od KruSevaca naj juZno :-tran jedno srbsko selo i
vuZgali su ju.
Bombe i Stuki Dvajsti drugoga vu Ka
varni su lurki soldale Sleli na brég spraviti,
ali nepriatel sdveini Stuki poCel bombe hitati na lad|U. Ladja je lakaj strélala na va
ras i veliki kvar |e napravila vu njem.
Bombardiranje joS traja.
Nis, október 22. ápitali su veC napú
jeni s beleZniki, koji strahovilne pripovesti
pripovedaju Так veliju. da pri Miraderu
su albanci bélo zastavu podigli vu to irne,
da se pridaju. Kad su srbi vu miru blizu
doSli. albanci iz peCinaS grozno su poCeli
na srbe strélati i ako к vremenu ni dojdu
srbski Stuki sve bi je bili pókláb. Albanci
mrtve srbe na falaté rezcépaju Peter kralj
svaki dán pobodi beteZmke i s lépimi réCnn
je tjeSi.
KonStantinapolj, okt. 22. Ottomane turske

gledati okolu sebe. Di|aki su joS pévali, i na to. dabi bit On na svétu. koj bi ufal
nnkali s kupicami. daie bdo veselje. Ja sam mojoga toliko cenjenoga pesnika obkladati
po ovom prije svega. hotel zna ti. da tko je stakvimi priimki, in zato mu i ja oStro viktáj Petőfi? Gdé je? In lak na dalje — z nem svoje:
*Kaj me briga kője dankradac. i bog
réC|om hotel sam Cím prije pésnika spoznati
Dabi od njega saznal neSta se obratim znaj kaj sve. Pák naj bude i klomu razк jednomu — suhoga lica, i slaboga léla — bojnik. Ali on je jeden glasoviti pésnik. i
momaku. Né daleko od méné |e sedel na domoljub, Magjarska se more Stimati, da
klupi, kadil je iz male pipire, i sluSal vesele ima med sobom tako bistroga sina!«
Ко ovo izgovoriin, me opet zboCki
pésme njegovih prijateljov — dijakov.
pogledne, in samo toliko véli:
»Cujete amice!« — ga pitam — »Jeli
»Bolje potihoma ! Zato né lak kriCali!«
poznate nekakvoga novoga pesnika Petőfi
Ovo me je spravilo u grozni srd. da
Sandora?«
Mórnak me malo Cudnoma. malo Sti |os bolje zakriCim :
»Kaj ja kriCim? Ja? Ste né prije vi
niano pogledne sa svojimi velikimi Crnimi
kriCali. ко ste obkladali. da je Petőfi lump,
°kaini. polegne moCno iz pipe. 1 pdhne vi- komendjaS, i bodikarija? Ste né prije lak
8oko u zrak veleC :
kriCali? Kajpak ко bi znal Cuti sam Petőfi
»Hm! Petőfi ja — ga I póznám? Kaj- kaj takvoga о njem?«
Pak da ga póznám • как samoga sebe.«
»To je nemoguCe!« — Mi véli na ovo.
»Pak tko je za pravo táj Petőfi?«
»NemoguCe? Pak zakaj bi bilo to ne
Ja opet
moguCe?«
Na ovo mórnak skoCi ráz klupi. ui
»Zato! To niti nebi bilo Ijepo od njega
Poéné kriCati :
ko bi ga lak nazivali. Ali hvala hogu kaj
»Tko je táj Petőfi? Lump je! Potepe- lakvoga о njem nitko negovori!«
nec j e !
»Nagyszerit! Pak kaj steondaVi?« —
KomendjaS j e ! Samo se potéple okolu ga pitam nabflroma. a on se mi tak predstavi:
Po svétu bodikarija niS vrédna. ш krade
»Ja sem P e t ő f i S á n d o r ! «
l)ogu dán!«
Kutnyák Márton,
Sva krv mi je ?koCila u giavo Na ta
Keszthely.
kav odgovor sam se né nadjal. i joá menjt

novine piSeju, da okolo Elassona joS s mi
rum terpi boj i ni znali gda bude kraj, do
vezda grki su prék 1500 mrtvih sgubili.
London, okt. 22. Strabovilna katastrofa,
koleju Zeljeznice. Standard ja vi iz Smirne:
Proli Smirni je vozil jeden cug osemsto
lurskih soldatov, kad se je s jednim drugim
cugom tresnul. Tristopetdeset soldatov je
umralo. Jeden drugi telegram lak govori,
da se cug prehitil i svi sluZbeniki i prék
dvésto soldata se zaluklo.
Belgrad, okt 23. Tristo plezircov vu
Belgradu. Kad su stanovniki poCub, da plezirane soldale su dopeljali, svi su odmah na
kotodvor odiSli, ali soldali su nikoga blizu
ni pustili i tak su samo s dalka inorali
gledati, как su jedni, jedni na smrt orajeni
i samo s dalka su morali posluSati strahovitno javkanje. Negda, negda je Zena spazila muZa, ali otec sina i nato se grozen
plaC Cul. Jeden mali deCec je prék kordona
vuSel i slrabovilniin piacom je zval jednoga
na smrt orajenoga do v ek a: tatek, tatek!
hódi dimo naj nas oslaviti i stim se hitil
na omedlenoga olca, da su ga kornaj v к raj
strgali. Milota je nekaj takvoga gledati.
Vranja, oki 23. Po veliki büki su srbi
zadobili Prislinti i laki su se tam na stanili.
S Velesse piSeju, da laki, как se boj poCel,
lurCini su na krSCenike vudrili i dvanajst s
med njih su neCimumu zatukli.
London, oki. 23 ’)ai!j Expressu javiju
s KonStantinapolja, da su turki pri Elassoni
vlovili grCke konjemke s kojemi sad svoje
Sluke voziju. Athén je vu pogibelji. Turska
flotta je pripravljena da za Iri dane ide
vun na Aegei morje i da bombardira Athen
grCki glavni varo$. Vu Pyrin bregu su bol
gáréi vlovili prék jezero lurCinov, jednoga
mádén Stuka i vise vrsti municije. S vun
toga рак, kad su prék jedne réke Sleli vujti,
bolgáréi su mosta s bornbom vu lull pustili i vnogo turCina potopili

Poruéeni boj od montenegrovcov.
Sigurno. da joS vnogi ziviju med nami
koji su vu Bosniji vu boju bili. Mortig se
moreju smisbti i Culi su Crnogorcom glasa,
koji su naj bliZnji susedi boSnjakom i kakov
ratoboran púk je to, koj uvék drvCe za bojom VeC pred ősein, devet sto létmi od
toga su bili na glasu, barem za onu vréme
nisu bili joS slobodni, nek pod Srbiju su
spadali. Kad su inagjari pod Hunjadi Jáno
som s célom jakostjom vojuvali profi tur
Cinu i Crnogorci s oruZjem vu rukah su
branili svoj mali orsag od lurCina. Vu ovu
vréme i njihov orsag je veC sloboden bil i
ravno zalo su Zilavo su se branili.
Montenegro, gde Crnogorci stanujeju,
nije vekSa, как jedna menjSa magjarska
varmegjija, ali takvi bregi su nutn gde su
se Crnogorci tak naslanili, da nili najvekSi
turski Seregi nisu bili moguCe n|e odonut
vun sbiti Za ovu vréme su |e popi kormanili i ravnali sujimi, s med kojih je naj
prvi biSkup bil, kojega su oni za vladika
zvali, doklam na zadnje 1697-ga Njeguá
dinastia je doSla na vladanje, koja familija
joS i denes kraljuje. NjrguSi su tak lukavni
politikusi bili i previdli su onu magjarsku
poslovicu. koja lak govori: Viáe spametjom,
как s jakostjom. Prijeli su se i poCeii su s
rusoin se baralovali. S njihovom pomoCjom
Danilo knjez 1851-ga leta herceg je naslal,
pofiam pák Nikila, koj joS i denes kraljuje
po turskim ruskim boju 1878-ga pák je

.

kraljsko íme zadobil. К lomu pák za zah- Fab rikant i slu s k in ja . Hajdú njib sebh je bod,l po nőéi . odouul si je
valnost pokehdob vu boju su kre rusa dr-UeZÖ viäe lél je skup Zivel sa Paholski Anna polrébnoga ímSai kraL Takodjer vtduval je,
2ali i povekSani njini je bil orsag, razmi se, sluSkinjom i jedno déle iinaju skup. Sad |e da je I In floveke za
• rnisli, da
da na tursku kozu. Od ovoga vremena lém labrikant oslavil pucu i nili za déle neée |e nesr.-Cni C'? ! ek- a J Z g k r ^ i n i r t e r
c
pastirom jako dobro ide.
Rusi su n|im iz- znali. Puca je zatuZda fabnkanla i sud ga
T u rsk i
SOldackl m in ister. S
veretne puSke, Stuke dali, nadalje рак »nogo je odsudil, da mora za detetom na mesec
KonSlantinapoIjapiSeju da je soldaC
inuuicije i soldaéke oprave su dobili. S jed- dvésto korun plaCati, ali on nigdar mje dal nisler lak nesreéno opat s jeduoga mosta,
nőm rééjoni rusi su je dobro za kaporali jeduoga fillére. Puca se je nad lem lak raz- da si je obedié noge potral. BeleZnika ?u
l..k, da vu svaki polrebofi moreju raCunali; srdila i razZaloslila, da je rninuCe dneve vu Spital spravili. Так misli|ii, da i odsimtn ,n:e
uvék fabnkanla iskala, da ga doli streli. V raSnje rane je dobil i poleg toga lehko da
Nikila kralj к tomu i vu drugim poslu tork su se na vulici ziáli i puca je dvapul nebude 2iv oslal. Siromaáki lurCini sigdig
n ie bil bezposlen. Pred sedmimi létmi ustav na fabrikanla slrelila, ali nije trofila. Pucu su nesreéni.
©
je dal puku i za to su njegvi 250 jezerjsu zaprli.
i§
“ ^ r e v l t a SU Steh zaklat.. S.rop dle2niki za kral,a skriéali. Sad
imajuj
- Veliki vlher, tak zvani ,ciklon.« maflki Alex. Nikola,ev.lá rusk, pnnc, ,.a
p irlamenta minisleriuma . od 61 élanov IOktobra 21 ga na Ph.lippini otoku slraho- koga su lak teftko Cekali, jerbo pred nj.m
stjiino skupátinu как i vékái vladari.
iviten viher je bil i na Zebu otoku sve unid su same puce .mali, koma, ,e osern lét star
Vu malim orsagu i vu joá ménjeim til. Cetiri sto hi« se je poruftilo, céla letina i joá skorom n.t. nezna, da je na svélo,
varaáu Cetinje tak su se
vu red spravili, jeuniáéena i v.áe ladjih se potopilo. Kvara véé ga oéeju pred vremenom, kakti maloga
как naj vékái vladari. Ali
joá viáe oéeju. je prék dva milljun font áterlinga. Na Legte deéeca neknvoga i neduÉnoga s ovoga svéla
Ni su stém malim orsagom zadovoljni i otoku je joá strahovitneái viher bil, jerbo spravili. Jederj neh.liáta, ко, se vu lak\u
inisliju da oni su poslani. da jedno veliko'tam pák je véé как dvé jezer
poruá.l opravu obiékel. как carsk. dvor,en.k..m .,u,
tu?no vladarstvo 8lo2.jp iz slavov i ravnoji vnogo Hudstva poklai.
mogel je do maloga creviéa dojt. . tak je
sbog toga s mirum su vu orufcju .
nigdar
- Ferenc Ferdinand vu Buda- ga s jedmm tioeom vu érévu vp.e.l, da sad
su ni s dobra s turéinom.
pestu. Как se glasi éujejii novembra rne-na smrtni postelji le£i. Doktori su ga odmah
Montenegrovci neimaju vnogo za sgu- seca za 1913 tető skupnoga prenumilara operérali i móriig budu mogl. maloga deéeca
biti i oni skorom uvék nekai gvineju.
delegacija vu Budapeátu bude rezpravljala Äivljenje odsloboditi. Kad je matt lo poéiila,
Puáke i átuki pukajo na Balkano. üenes i na ovu delegaciju Ferenc Ferdinand bude koja je i tak od vekiveénoga straha nigdar
mi joá stiha gledimo kaj oée stoga biti. Vu doáel. da vu ime kralpi sednicu odpre. Drugi ni pri pravmi sdravju. omedléla je i kad
onim hipu. kad naáe vrédnosl s bantujeju, glasi opet tak govoriju, da ako bude vréme je к sebi doála s druguga áloka je élela
nili mi nebudemo v krifc ruke derfcali, nek stalno sam kral| bude doáel vu budapeá- dől. skoéili. da se skonéa, ali steákoma ilak
budemo pokazali, da kakvu jakost imamo tmsku palacu.
sU í1 ,0 prelrgli
. .
vu serdito ti
— Bfat i se stra . Poleg Trenéina je
— Koj se sa m jav i. Mayer látván
slanuvala na ,edm pusti jedna Zenska svo- s Budme po inoslii je prék vu Peálu iáéi
IvA I I F \ O V O G A V
jim sinoin i s éerkicom, ko,a jesedemnajst po nőéi. Na serdin mosta ga jeden zap la
lVA'
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,^t *,аГа I strahuvitno lépa. Na kraj leta kuliku vur je. Kad je Mayer vuru poglrdal,
— Nova ratna lad ja. Kralj je odre- Seféik zvani biroá pod jednim lagvom malo nepoznani éknek ga je áléi dőli v p.éili,
dil, da pod VI brojom stojeéu ratno ladju, rezfalatano déle naáel. To je odmah gazda- all Mayer ga je tak vudril po glavi, da ie
koju novembra meseca zadnje dane budu rici javil ali ona mii je slrogo zapovédala, ov mrtev skup opal. Od toga se je preslrana vodu spustili, za »Jenő herceg« naj krs- da od toga tiho mora biti. Biroá ni|e mogel Sd i da nilko nehude lo znal, prijel je mrlvii
tiju. Ladja 1914-ga tela bude vu slufcbu to zanuiéali i na policiji je prijavil. Zandari télu i hilil ,e dőli s mosta vu Dunai. Duánu
stupila
su joá on dan vlovili mater i éerko, na kn- •spoznanje ni|e mu mir dato i odiáel je na
— Dar kralju. Járd Jófcelné iiovu ^jciji je puca povédata, da svojim pravim policiju se javít. Jerbo pák ima tarn vredu
formu verenje je znaála i кrasno lépoga kralom je za nosila i da na ápol ni do,de kvartira i slu2hu ni su ga zaprli
stolujaka napravila. kojega ,e ponudila kralju. $ mater,orn su zaklale déle. Sma nigdi ne— Kuliku ta lja n o v je o sta lo m rtSad je dobila glasa, da kralj je dragovolno moreju najti, tak je nekam sginul.
vih vu T rip o lisu . Iz Londona piáeju. da
prijel dara i odredil je, da ga vu budapeá— Strelil je na o cu h a. Logar Janos vu Tripol su 9100 taljanov je ostalo mrtv b
linsko palaéu spraviju
fíuineiuski mladié v éera je pet put jeden Od ovih je samu 2500 opalo doli vu boiu.
— Atentat proti Rooseveltu. Vu za drugim strelil na oéuba. Monte Gaäpara 6000 jezer ,e vu tifusu. 600 pak vu koleri
Ameriki na dva mähe je bil orsaéki prezeá, Kuglje na sreéo ni su trofile i Logar sam je pomrlu
sad je jeden socialiáta dvapul strebt na se je javil na policij'. tarn je tak govoril,
njega, svrho toga, da nebi i Iretjiput bil da oéuh ,e zlo baratiival s njim i céloga
N V kaj ZJI k r a t e k 6aS.
zebrani za prezeáa. Kuglja se vu Conli zas- j malerinskoga imétka oée za piti, za to ga
t»Vila I nije srnrtno rano napravila Roose- ije átél skonéati.*
(Nolariuá nehotice stal je na nogu ofiveil predi как bi bil к dokloru iáéi, dvé
— Od grízei si je jezik a . Vince cjrH рГ1 igranju biljara.)
vure dugu je prodekoval, tojest govora dríal. Janoá i Békefí Pavel dobro stojeéi gazdi
Oticir: Za koga vi mene drfcite?
— Na m illju ne je povodnja kvara su se posvadili Vince je doli h.til Békeliia
Notariuá: Z» poátenoga go spona--------.
n apravila. Torontal i Krassó-Sörénj varme- i poéel ga je gulik. Siromaáki Békefi od
7H |<()gH drfcile vi mene!
gjije aliápam sad su prijavu napravili i pos- velike muke odgrizel si je jezika. Sad vuOficir: Za bedaka.
lali к mimsteriumu, da kakvoga kvara je j mira. Vince Janoáa su prijeli i vu reátodegnali.
Nolariuá: No, ondasmoseobedva vkanil«
povodnja zrokuvala vu ovih dvejih varme— Oeset lét je zivel vu jedni luknji.
_
diijah. 2 milljnn ln.-toj.-zer kvara je vu u Salmara piSeju, da minuCe dane su tau| )uZhlk. Ja ,,j vam ri)(1 ры ш duga.
Torontal varmegjiji. Vu Cebze obémi tristo dán vu jedni áumi na pol div,oga éloveka
Kreditor Drago mi je!
vu Macedonia obéini рак su dvésto dvajsti naöli vu jedni luknji. Okolo éloveka punu
DiiZ.nk Je — ah nemrem
jedna hifca se poruáiia.
svakojaéki éontih ga bilo. Zandari su ga _______ ________________________________
— Osem danov rest. Minuée dane; poéeli spitavah, da kaj déla tani
odkud
dimo je iáéi iz Kősega Matapán Kálmán je doáel, ali nesreéni élovek nije zu; I govokrémar. Na putu se mu je konj ni dal dale riti. V ftelézje su ga deli i vu Salmaru su
tirati. Matapan se je nad tern tak razsrdil, ga prék dali Morvay Karolj sudcu Knd ga
к
ТШ
/ \ tS T
? t i 'ti '
da je slamo na kon, svezal i onda vuígal. je sudec spit nali poéel, к jopici spodoben
X \
IjT t i
Konj je íi!d*m SRorel. Z»t beSlialni éin ga élovek samu je lajal. Так za poldrugu vuru ^ mind > (
^
flQt(Wr., „I,je sudec na 8 danov reáta i loü korun je na hilroma pregovonl i povedai je, aa mint finom, puha bőr és fehértemt riéréeéreés mogStrófa odsudil. Так mu Ireba. Nije emeli se Ferenci Joíeí zote Dalje nili rééi nije
i0“
marho muíiti.
Slel govoriti. Kad je sudec videl, da mkaj I „Steckenpferd“, késíiti Bergmann ei Со. czég Те- I
— Z a lo s t n a bratwa. Od svd. stranih nebude s éloveko.n s.vord, dal ga je zapréb.
piáeju da véé petdeset lét je ni bila tak Так za pol vure sam se je javít, üa oce narnbja so fillér
Hasú,, lóké pen csodálatosan beZaloslna bralva, как ,e letos. Gde je loéa valuvali. Pred sucum ,e onda poved,| d ,
ni vudrila gorice, tarn je voda poplavila ili je iz Sarközuja a Pred deselemi leírni mu
70 fillérért mindenütt kapható.
m
pak grozdje je sgnjililo. Po célim orsagu je je йена i dvoja deca su mu vumrala i od
tak negdig ga nili jednoga grozda néga za velike íalosti se je vu áumu spravil 1 do
vezda je Um Äivei Valuval je, da po blifc-

BÍRÓ L A J O S
BRÓDI S Á N D O R
HERCZEG FERENCZ
K EN EDI G É Z A
KÓBOR T A M Á S
KOZMA ANDOR

az

író k

és ú j s á g í r ó k

szin e -ja va

írjá k

a l e gj obba n s z e r k e s z t e t t , t el jes en f ü g g e t l e n l e g 
el t er j e d te bb é s l e g n a g y o b b m a g y a r N A P I L A P O T

AZ UJSÁG-ot
V a sárn ap : „ASSZONY“ . „GYERMEK“ , „AUTOMOBIL“ és „SPORT“ melleidet.
Felelős szerkesztő: G A J Á R I Ö D Ö N . - Szerkesztö-tars: D r . A G A I B É L A .

=

E L Ő F IZ E T É S I Á R A K - =

Egyé ° .
... ..К28,Félévre...................... К 14.—
7.—
N é g y é é é v r e .......... К
E g y hónapra............ К 2. 40

♦

az

ú jsá g

terjedelme rendesen 32 36- 40 oldal.

I S tS £

80 - 100-200 -280 Mai.
♦ —------ m e g r e n d e l ö - c s i m :
—
♦ A z Ú js á g kiadóhivatala

* Budapest, VII. ker., Rákóczi-űt 54. szám.

1 0 f i l l é r ! ♦ Egyes példány ara ünnep- és vasárnapokon egyformán ♦ 1 0 f i l l é r !

Butorvásárlúk figyelmébe!
Jó é s o l c s ó b ú t or

HIRSCHL ÁRMIN kárpitos ás díszítő
::

dúsan felszerelt butorraktárában

::

Va ra zd in , S e t a n j - u t c a 2. sz.
k a ph at ó .
h úz o t t drótszál lal .

TÖRHETETLEN!
Magyar
SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK
B u d a p e s t , VI., T e r é z - k ö r u t 36.

A le go lc só bb árban, e g y s z e r ű úgy szintén
l e g f i n o m a b b ki vi tel ű háló-, e b é d l ö - é s s z a 
lonberendezések nagy választékban rak
t ár on v a n n a k .
M ű h e l y e m b e n m i n d e n n e m ű k á rp i t os
é s a s z t a l o s m u n k á k p o nt o s a n , j u t á n y o s á n
« 1 24 50
készíttetnek.
PB"
MAGYAR KISZOLGÁLÁS!
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lakásberendezést kiállítás

Nyomaton Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

