lenség, avagy veszteség, annak közvetve kel
lett az 1913-as év sújtó karját éreznie.
Nemcsak a poéták fájdalmas verseiben,
Minden, de minden összeesküdt elle
nemcsak a dalköltők érzelmes melódiáiban nünk. Amit óhajtottunk, amit csak kívántunk,
nyilvánulhat az a fájdalom, melyet a termé mindannak az ellenkezője vált be. S most
szet elm úlása kelt az emberi kedélyekben, az ősz, mely kedvezően indult a pusztuló
hanem közgazdasági szempontból is lehet termésnek, az is cserben hagyott, hogy oszszomorú az ősz, de ez azután minden szenti lályostársa lehessen az eddigi abnormális
mentális versnél s dalnál is jobban belevág időjárásnak.
a szívekbe, — a zsebeken keresztül.
Nem zeng majd vígan a dal a szőlősTalán még sohasem volt szomorúbb kertek között; pohárcsengés-, cigányzenétől
ősze a m agyarnak, mint az 1913-iki eszten nem lesz hangos a hegyoldal; szomorúan,
dőnek az ősze. Már nem is hallatszik a lemondással szedik majd le az éretlen ge
tönkrejutottak hangos jajkiáltása, egy egész rezdet, hogy a véres verejték ez éhbérét
ország csendes zokogásába vész az el. Mintha valahogy megkeressék. A szüreti mulatságok
egy egész pokoli fajzat összeesküvése találta Ielmaradnak, helyéi egy szomorú egyhangú
volna ki, annyi csapás zuhogott keresztül melódia tölti be, az adóvégrehajtó egyhangú
rajtunk, hogy azután ősz érkezésekor, min dobpergése, mely oly sok porta előtt hang
den poklok után, végül a ragály általi pusz zik majd fel vigasztalanúl.
títás szemtanúi lehessünk
A fél ország a tönk szélére került;
Vájjon lehet-e, szabad-e intelligens, fel kereskedőink, iparosaink a betevő falatért
világosult embernek babonásnak len n ie?! küzkődnek; hitel nincs, a bankok is lassonHihetünk abban, hogy bizonyos dolgok sze kmt becsuklak hamis aranyozású kapuikat,
rencsét. mások szerencsétlenséget hordanak miután a betevők igényeit sem tudják kielé
m éhükben?! Adjunk igazat azoknak, akik gíteni. A nép, az istenadta nép pedig, miu
a 13-as szám kabalájában hisznek s óva tán koldusbotot faragott magának a esettekodnak annak szerencséden vonatkozásaitól ? ! vész erdő bokraiból, utolsó vagyonát pénzzé
Nem ! Nem szabad hinnünk ilyen babonák léve, elmegy uj hazái keresni, a tengeren
ban ! — S m égis! Az 1913-as esztendő em túlra, hogy azután elölről kezdje azokat a
lékezetes marad mindazok előtt holtuk nap megpróbáltatásokat, talán fokozottabb mér
jáig, akiknek csak része volt annak tenger tékben, melyből oly bőven kijutott szülő
csapásaiban. Már pedig senkit sem került hazájában.
ei ez esztendő végzetszerű pusztítása. Akit
Szomorú Ő"Z virradt reánk. Az alkoközvetlenül nem is ért semminemű kellemet nyuló ég szürke fellegein keresztül nehezen

Szomorú ősz.

Spitzer.
Irta: B a lá zs Ig n á c dr.

A Lukács-fürdő parkjában beszéli egy szu-

poraszavú fiatalember két hőig)ismerősének:
— Nincs érdekesebb dolog a világon, mint
egy miniszteri audiencia. Vegyesen lát az ember
ilyenkor nagyurat, meg szegény ördögöt, örömtől
sugárzó, meg kétségbeesett ábrázatot a miniszter
előszobájában. Volt alkalmam a minap élvezni
egy ilyen audienciát. Egy kis dolgom volt Wekerle
miniszterelnöknél, aki nekem régi jó ismerősöm,
mondhatom barátom. Hogy többet ne mondjak,
nálam veszi már évek óla u kocsikenőcsöt az
uradalmai számára s valahányszor összekerülünk,
mindig bizalmasan elbeszélgetünk a régi jó idők
ről, meg a politikáról. Most egy közérdekű dolog
ról akartam vele beszélni. Gondoltam, elmegyek
a minisztériumba s ott intézem el vele az ügyet.
Éppen audiencia napja volt. Az előszoba zsúfolva
volt grófokkal, bárókkal, hercegekkel, s ha nem
csalódom, egy spanyol grandot is láttam a soka
ságban. Én leültem egy piros bársony székbe s
úgy tettem, mintha nem is egy jó barátom, hanem
egy idegen ur előszobájában volnék. Vagy egy
óráig vártunk, s még mindig nem kezdődött az
audiencia. Ha Wekerle ur tudná, gondoltam ma
gamban, hogy én itt vagyok, bizonyára már behí
vatott volna. De én nem szeretek dicsekedni s
még a szolgának sem mondtam meg, hogy én ki
vagyok. Egyszer csak nyílik az ajtó s megjelenik
Wekerle, aki igy szólt:
— Uraim, nagyon sajnálom, de ma nem
fogadhatok senkit, mert fontos minisztertanácsi
ülésbe kell mennem !
Mindnyájan fölkeltek s indultak kifelé. Én is

velük mentem. De mit tesz Isten? Wekerle meg
pillant engem, a grófok, hercegek és spanyol grandok közt. s odaszól nekem:
— Szervusz Spitzer! Maga maradjon i t t !
Ezzel <dajött hozzám, karon fogott s beve
zetett a szalonjába. A nagyurak majd megpukkad
tak az irigységtől, mikor látták, mennyire kitüntet
engem a miniszterelnök. Hát ha még látták volna,
hogy milyen bizalmasan beszélgetett velem?
— Mivel szolgálhatok Mózsi ? — kérdezte
tólem Wekerle, miután leültetett maga mellé egy
miniszteri bársonyszékbe. Tetszik tudni, mikor igy
magunk között voltunk, mindig Mózsinak szólított.
Elmondtam neki, hogy mi járatban vagyok.
Egy közérdekű találmányomat ajánlottam föl neki,
egy olyan találmányt, mellyel huszonnégy óra alatt
az összes mezei egereket ki lehet pusztítani.
— A mezei egerek, mondotta Wekerle, a
Darányi kollégám alá tartoznak. De ha tud valami
okos formulát a horvát kérdésre, azzal nekem
tenne nagy szívességet.
— Majd gondolkozom a dologról . . .
— Elég! — kiáltott magából kikelve egy
fiatalember, aki a szomszéd asztalnál Ült, s akarva
nem akarva, fültanuja volta Spitzerdicsekedésének.
Spitzer meglepetve nézett az idegenre.
— Mi köze magának az én privát ügyem
hez ? — kérdezte kemény hangon.
— Micsoda ? A mezei egér s a horvát kér
dés magának privát ügy ?
— Mégis csak szemtelenség, — vágott vissza
Spitzer, hogy egy vad idegen ember bele meri
ütni az orrát az én ügyembe!
A következő pillanatban valakit pofonütöttek.
— Hogy történt az a verekedés ? — kérdezte

tőr elé a lehunyó nap bágyadt sugára.
Mintha jelképezni akarná valam ennyiünk
kedélyállapotát, mely nem képes a gondok
sötét fellegén a reménysugárral keresztül
törni. Melankoliaval teli lemondással tekin
tünk a jövő elé, mely semmi jóval sem
biztat s várjuk ennek a kabalás esztendőnek
végét, hogy az újban megszabaduljunk annak
kemény lidércnyomásától.
Szomorú ősz még szomorúbb telet jó
sol. Isten legyen m indnyájunknak irgalmas.
Ám bizonyos, hogyha ezt az esztendőt sike
rül majd nyakunkról leráznunk, akkor kell
»jönni« egy jobb kornak, mely után buzgó
imádság epedez százezerek a ja k á n !

„Der Tunnel“
A napilapok ép a közelmúltban hoztak
érdekes tudósításokat arról a minden izében
óriási arányú vállalkozásról, melynek célja
Franciaországot Angliával tengeralatti alag
úttal összekapcsolni. Hosszú 10 esztendőre
visszanyúló, kezdetben utópisztikusnak vélt
tervek közelednek most a m egvalósulás felé.
A kultur-emberíség pedig szorongó szívvel
várja-lesi az első csákány vágást, mely már
ványszobornál is maradandóbb emléket fog
állítani a mindennél hatalmasabb, mindennél
dicsőbb emberi elmének, emberi akaratnak.
Évek óta semmi sem köti le annyira
figyelmemet, mint a technika csodálatos ha
ladása Minden, ami nagy, ami szép, ami
Haumann járásbiró Kovács Adolf biztosítási ügy
nöktől.
— Micsoda verekedés?
— Az a verekedés, a Lukács-fürdő terraszán.
— Nem volt ott, kérem, semmi verekedés,
hanem én Spitzer urat egyszerűen pofonütöttem.
Kijelentem azonban, hogy én ezzel Spitzer ur
egyéni tisztességét nem akartam érinteni.
— Miért inzultálta tehát?
— Mért? Mert úgy füllentett, mint egy Háry
János, s azzal engem, aki ideges ember vagyok,
egészen kihozott a sodromból. A j Ionnal tehát
részint a közérdeknek, részint az egészségemnek
tartoztam.
— Miféle közérdekről beszél ön?
— Én abban, kérem alásan, a közérdek sú
lyos megsértését látom, hogy valaki olyan ábrázattal, mint amilyent Spitzer urnák van szeren
cséje viselni, azzal dicsekszik, hogy 6 Wekerle
miniszterelnök urnák bizalmas barátja. Nem enged
hetem, hogy a miniszterelnök urat nyilvánosan
kompromittálják. Ha Spitzer ur meg akarta mu
tatni annak a két hölgynek, hogy neki milyen
előkelő összeköttetései vannak, mondhatta volna
például azt, hogy per tu barátja a Tiller Mór
lőkonzul urnák. Ez is nagy tisztesség, я senki
sein fogja érte irigyelni. De ő nem adta alább
egy miniszterelnöknél a ezt az én idegeim el nem
viselték. Tetszik most már látni, hol van itt a
közérdek ?
A bíró csupán egy magánjellegű pofont lá
tott fönfor^gni, s Kovács Adolfot ötven korona
pénzbüntetésre Ítélte.
Kovács fölebbezett, mert, úgymond, azzal
tartozik a közérdeknek s a becses egészségének.
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bámulatosa, ember, elme csak alkotni képes, j egyéb, min, . csodás, mindenható energia a ^ rs a d a lm i és gazdasági jelenségek ismermindaz a technika terén jelentkezik a leg-,
a reform intenciói közismertek lettekizgatóbb, a legimponálóbb méretekben.
Akit érdekel egy ilyen modern regény, д
közoktatás embereinek, a magyar
Az ember küzdelme a hatalmas termé-1 aki gyönyörködni tud a technika rohamos közvéleményriek a kötelessége, hogy kiválószettel örök és kezdettől való, mint maga fejlődésében, aki bámulni tudja az emberi
áfc b((|ölük a jóti az üdvösét, azt valóaz élet! Évezredek óta harcol, hogy legyűrje etme végtelen alkotó képességeit: az vegye
jg meg hogy a középiskola reformja
legnagyobb ellenségét, egyben legnagyobb meg és olvassa e! Kellermann »Der Tunnel«- közmegnvugvást keltsen az országban minjóltevőjét; életének, boldogulásának, íentar- jét s már az első sorok után valami sajáttásának kútforrását: a természetet. S az szerű bizsergés szalad végig tagjain: а XX.
_ д ygj8 p jn látogatása. Sipeki Balás
emberi faj csodálatos kitartása, szívóssága század modern levegőjének villanyos árama.
mellett bizonyít, hogy ennek a végtelen kűz- — — — — — — — — —
Bél a
vármegyénk főispánja, a jövő héten
delemnek minden kudarca nemcsak hogy
Az ango!.francia alagutat nemsokára Muraközbe érkezik. Kedden Perlakon tesz
el nem keseríti, hanem egyenesen ÚJ8*™ megkezcjik s aztán befejezik. De még el sem látogatást, még aznap esle Csáktornyára érkűzdelmekre serkenti. Ennek a csodálatos
az e]sö vonat párisból— Londonba s kezik, ahol az egész szerdai uapot tölti,
kitartásnak, bámulatos szívósságnak, óriási m^rjs qj méreteiben és kivitelében, jelentő- Főispán úr Csáktornyán délelőtt a város
akaraterőnek és vasszorgalomnak köszön- |ségében és következményeiben imponálóbb. házán tisztelgéseket fogad s utóbb a városhelők a technika eddigi szédületes vívmányai. hatalmHs«abb vállalkozáshoz fog hozzá а XX ban látogatásokat tesz. Este tiszteletére a
ti ugyancsak ennek köszönhető az az immár száza(j alkotásokra hivatotl embere: a Keller- város közönsége társasvacsorát rendez. Csüteljesen befejezett tény, hogy rövid egyné- mann Europa-amerikai alagútjához.
törtökön Ráckanizsára utazik Öméltósága,
hány hónapon belül megcsendül a csákány
K e le m e n F eren c.
hogy az ottani áll. iskola uj épületének fela francia partokon, hogy utat vájjon a en-------------avatási ünnepélyén résztvegyen. Balás Béla
ger alatt Angliába
ц 01, д „ г :
mrku
dr. főispán ezúttal először látogatja meg
Amit a mindenható természet szeszéie iO lIllU K .
Muraközt hivatalosan, miért is a látogatásra
lyes játékaiban elmulasztott, azt most emberi
д magyar kultúra legfőbb intézője, a tervbevett helyeken mindenütt nagy előkészüerő, emberi akarat fogja megalkotni:
vallás és közoktatásügyi miniszter, most két leteket lesznek, hogy főispán úr fogadtatása
Franciaországból szárazföldön lehet el- intézkedésével is magára vonta az ország méltóképen történjék
jutni majd Angliába és viszont.
figyelmét. Az egyik rendeld a magyar nyelv
.. ■ ■ - ■ .^
= =
— — — — — — — — — — — — tanításáról, a magyar stilus fejlesztéséről, а
Amit most a megizmosodott, megerő- m&sik az országos közoktatásügyi tanácshoz
^
___
södött francia és angol tőke, a bámulatos intézett leirat a középiskola reformjáról szól.
N é p d a l.
mértékben elöhaladt technikával párosulva
Ha valahol, úgy a magyar tanügy terén
л>оа fehér zőld szinü & aaivArvány>
Calaisnál alkot, azt egy pár hónappal ко örömmel kell üdvözölnünk minden reformTe pediglen kétszínű vagy szőke lány,
rabban, egy fiatal, de lehetséges német író törekvést, mert éppen a magyar tanügv az,
RÁm IS nézel, amoda is kacsintgatsz, . . .
A. Kellermann »Der Tunnel« czímű. immár amelyen — sok kiválósága melleit — még
Ugyan minek csalogatsz?
világhírű regényében bár csak képzeletben sok javítani való van. — A kultuszminiszjve csalogass, úgy sem hiszek teneked,
— de még különbül megalkotta.
tér érzi ezl s akar is a bajon segíteni; legismerlek már, játékodon nevetek, . . .
Nem kisebb tervvel foglalkozik ez a alább ezt sejteti a két legutóbbi intézkedése,
Valamikor megrikatt&i, de ma nem,
mű, mint Európának Amerikával tengeralatti amelyet az alábbiakban ismertetünk.
Mnt mir * 3lere,em
alagúttal való összekapcsolásával
Általános lelt a panasz, hogy középokGyula,
Ez a gondolat, ez a terv sem új s [ad u n kb a n a stilisztikai képzés veszteti
—
nemcsak kiváló mérnököket foglalkoztatott hagyományos erejéből e entőségéből. Innen
é Í ő vTm lV ik'' . Íve d é b e lépett
mAr hanpm több
írónak i* к pH van az> ho8 Y a iőiskolát végzett egyenek А Л Л -IR ewoiyam 1V-IK negyeaeoe epeu,
mar, hanem több tehetséges írónak is ked- |öbb
járatlanok félszecek a fogalmazás- ez alkalommal tisztelettel kérjük előfizevenc témáival szolgált. De mindezek a mun* 0 DDnY,re járatlanok, lelszegt к a logaimazas
......
mnailij,onj
kák nem voltak eizvebek iitóniszt'kns lervpk ban- A miniszter rendelete most azt célozza, tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani,
как nem voltak egyebek utópisztikus tervek
macvar ifiusác olvan fokú stilisztikai a
pedig
előfizetésidíjjalhátralékban
nél. Az ember szívesen elolvasta, mint pél-, nogY á magyar iiiusag olyan ioku siinsziikai
г о
.
dáúl a iJövő század reflénvét« r^od^lta Kiilturáju és előadói Ügyességű legyen, mint vannak, azt mielőbb beküldeni sziveskedbennük az emberi elme kiváló sokoldalú a nYu 8 oti kulturállamok ltjai. Ezért uj uta- jenek, nehogy a lap szétküldésében fennbennuk az e er e m kiváló sokoldalú
szabott meiz a inasvar nvelv tani- »kadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal,
ságát, csodás képzelőtehetségét, de a végén sliah0Kai szánon meg a magyai nyeiv iám
силпм,ло
, а4 ы Лг
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csalódva teile le a könyvet, mert amit őrá- “

V' d o f k o - nyai áll. ^anflótépzö

„.lé re ti' tanár jegyet

elképzelt,’е"Гп е п.° volt'eg yé^éd ls álomnál, dásbí,n megnyilvánuló konkrét vonás, térAnnuskával, Lakner János
meg nem valósítható fantasztikus képeknél, roöszetesség, világosság, a magyar nyelv
•r
9Z ™ anacsos
ny v.i
A Kellermann könvve ceészen más Az k ri3 ,á ly 0 9 szerkezete, a magyar képzeletnek
— Halálozás. Benedekné Barthos Irén
emher kezéb- veszi olvassa « úvv érzi л be9zéd himzésében nyilvánuló eredetisége, nagykanizsai áll isk tanítónő I. hó 13-án
.. ...
‘ ’. . .
gy
’ Gondoskodni fog tudományos stilisztikai 13 évi működés után Nagykanizsán elhunyt.
Amerika partjain, de nem 100 év múlva, konVv írásáról, didaktika, vezérkönyv szer- 16-án temették e l
hanem most а XX. század kezdetén s ke9Z ésér«' 9 9 Д 4г|еД
Д
T * 1”
“ Tanul0k кввУв|в»в. Kegyelettel emnézné, bámulná azt a 100.000 elszánt, erős ^ " n a z a s b a i, való jobb kiképzéséről, slb. lékezlek meg a Csáktornyái áll. tanítóképzőmunkást, akik a töld gyomrába iparkodnak, .
V" óba" ! gíöbb ldT ’ Ь° 8 Уа«? '“ i f f ” mtézet 111 éves növendékei volt osztálylárhogy aztán a tenger alatt a vén Európába ked«hi megtörtént — Hosszú idők nehéz suknak, Weisz Jenőnek, szomorú haláláról
érjenek
munkája lesz a kitűzött cél elérése; de az október 9 éti délután 3 órakor. A csáktorValami csodálatos melevsév árad k. a irod* lom’ 3 9 aÍ tó támogatásával útját lehet nyai izr. temetőben gyülekeztek az elhunyt
könv^nek minded^ egveJ 2 Й 5 l ávolból m* jd 4" аЫ ЗППак a romlásnak9 iöbarát sirja körül, hogy kifejezésre juttasarat!v 'suea'rak verődnek át hozzánk
A no t4rSÄ8 é8 * Z ÜZ' eti éle‘ kb^ben nyelvünkbe sák, menyire fáj nea.k, hogy legjobb barátd w n lé ^ T te M 1 Й Й к
s J Ä ömlő idegenszerűségek által a magyar nyel- jukat elvesztették. A sírnál megjelentek a
dernség telkelö napjának ragyogó sugarai. ve, és sz ,rásmüvési!etet fenyegetik.
halott szülői és többen a város közönsége
a A íi?er„ Tunne : egy 'Z g‘ V.ériglnod* r "
regény. Minden, amit ma a világszemlélet,
a társas érintkezés, a szociális törekvések
terén modernnek Ismerünk érvényesül
ben"?;
, „ ,
.............. ..... ,
Egy neves írónk, a monista törekvéseknek, az egyelvü világszemléletnek m .gyarországi apostola, dr. Fényes Samu energia
áramnak nevezte el ezt a munkát. S tényleg
mmden, amit e zseniális műben megcsodálünk, ami előtt tisztelettel meghajtunk, semmi

A miniszter másik intézkedése az, hogy köréből. A volt osztálytársak énekkara nyí„ magyar középiskola reformját tervezze Az tolta meg a szomorú ünnepélyt Elénekelték
országos közoktatásügyi tanácshoz intézett »Jaj de bús ez a sirhalom, cimünvászdalt,
ira tá b a n meg is jelöli e reíorm alapelveil; majd utána Szőke JózsTf mőndoU rövid
8 némel reformközépiskola mintájára akarja emlékbeszédet, miközben a koszorút a sírra
a magyar középiskola uj típusát megterem- helyezte. Utána Lázár Alaios olvasta lel alteni. — Alapelvei; a latin nyelv tanításának kalmi költeményét A »Békén nvueodlál*
korlátozása, a középiskolák élesen elkülönítő című gyászdal eléneklése feiezte be a szotagolásának megszüntetése, az oktatás ered- morú ünnepélyt inelv után könnves szemekményének fokozása, a német nyelv, a tér- kel mondtak búcsút a volt osztálytársak »
mészetludományok tanításának kiszélesítése, jóbarát sírjának
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— Egyetlen színház) est. Hégi orvosi tartalmú mustot kaptak. — Ezeket a helye- újból megindította a Képe» Hét, díszesebb és szebb
recipe, hogy minden betegségünk legjobb or- két meglehetős számmal keresik fel az kötésben az eddigieknél, fedflborítékján egy-egy
vossága a jókedv, szórakozás. Szomorúságon- osztrák és vasmegyei vásárlók, kik nagyobb
[ о “ к (Budapp'
kát, bánatunkat, napi gondjainkat könnyeb- mennyiséget kötnek lilerenkint 4 4 - 5 6 fillér v., ViSegr/di ú,13/a.)
(Budapest
ben elviseljük,
ha egy két órára feledve között. Bizony, ha a Teremtő megkíméli az ’ — Verekedő szomszédok. Turk Mátyás,
politikát-háborút, minden bajt, jóizűn kimu- egész hegyvidéket az utóbbi elemi csapástól, Králics György és Vinko Iván hidegtalvi
latjuk, kikacagjuk magunkat. Erre vállal- nagyban hozzájárult volna a nép anyagi lakosok már régóta haragusznak szomszéd
kozott Pintér Imre és kicsiny gárdája, mikor jólétéhez.
jukra, Lupsa Alajosra. A perpatvarok napikítünő, teljesen uj programmal estélyét ma
— Állandó mozi. A Heinrich-féle Rákóci- renden voltak köztük A napokban azonban
este megismétli. Csupa újdonság, változatos utcai állandó moziban vasárnap Az uzsorás, tettlegességgé fajult a rossz viszony. Egyik
sláger úgy az énekben mint a színpadi dráma, szerdán A rózsaleány vígjáték volt este, mikor Lupsa Alajos a szőlőből sötétben
apróságokban és politikai aktualitásokban, a slágerdarab. A fődarabokon kívül egy hazajött, rátámadtak haragosai és alaposan
ez teszi érthetővé azt a szokatlan meleg egész sora az apróbb pontoknak egészítette elverték A brutális tett eligazítása a biróérdeklődést, amely az est iránt már is meg- ki az előadásokat. így gyönyörű természet s&gra vár.
nyilványul, amelyet legutóbb Arad, Kassa, utáni felvételeket mutattak be az örökös hó
_ ítélkezés. Emlékezünk az esetre,
Miekolcz, Brassó, Nagyszeben zsúfolt szin vidékéről s a Bievre völgyéből; majd meg- hogy körülbelül egy évvel ezelőtt a bánya
házai tapsoltak végig. Parlagi Kornélia első- nevettettek a Leó és az öleb, Dolli
esete, v^ri korcsmában Turk István és társai megrendű Soubrette
primadonna, aki deczens Házasélet, A portás álma bohózatokkal s támadták Tóth Vendel mezőőrt s verekedés
játékával tavalyis egy csapásra férkőzött a ; nagy érdeklődést keltettek Az utolsó pilla- közben a mezőőr félszemét kiütötték. A
közönség szívéhez, csupa uj dolgokkal lépjnatban s Az őserdők birodalmában apróbb nagykanizsai törvényszék a napokban ítélsorompóba a sikerért, valamint ő kreálja aj drámákkal. — Oktober 26-án Weisz Pista a kezelt az ügyben. Az Ítélet szerint a bíróság
főszerepeket is a színpadi apróságokban! huszárt adják, mely darab előadása iránt Turk Istvánt bűnösnek találta s tettéért négy
Szemere Gyula szalonkomikussal, mig a! máris nagy érdeklődés mutatkozik.
havi fogságra ítélte.
zongoránál Czeglédi Gyula ül, ki a kíséreten
— Megint egy Ítélet. Március hóban a
_ Legyünk óvatosak külföldi kiá llitá kivül egy-két saját szerzeményével szintén damásai búcsú alkalmával a falu legerősebb 80|( ügynökeivel szemben. A soproni kerületi
helyet kér magának a műsoron, mely szigo- embere. Lisznyák Lipót, annyira a garatra kereskedelmi és iparkamara arról értesült,
ruan ragaszkodik ahhoz, hogy úgy a fiatal' öntött, hogy nemcsak mindent összetört s hogy kerületének városait egy ügynök járja
leányok, mint a diákság végighallgathassa, tetejébe a mézeskalácsos bódéját is össze- be, ki magát a budapesti kereskedelmi és
— Iskoláink államosítási ügye. Több döntötte, hanem birokra kelt a falu legény- iparkamara hatóságilag igazolt megbizottjámint egy éve, hogy Kristóféivá és Felső- ségével, sőt az elősiető két csendőrt is a nak nevezi s külföldi kiállítások, többek
királyfalva közönsége felterjesztést intézett földre teperte. Végre ts a lulerő győzött, de között egy genuai kiállítás részére kiállítókat
a miniszteiiumhoz, hogy a két községben az utolsó percben is Sajnkovics Bálint köz- gyűjt. A kamara által beszerzett információ
a községek legmesszebbmenő hozzájárulása- ségi esküdt adln meg az árát, mert dulakodás szerml e cím használatára semmiféle ügyval áll. iskolákat állítsanak. Említett időn közben Lisznyák Pál az esküdt gyűrűsujját nőknek sincs joga; a genuai kiállítás pedig,
belül azonban a dologban a tárgyalások leharapta. A nagykanizsai törvényszék Lisz- melynek érdekében az ügynök utazik, magámég nem indultak meg. A községek újabban nyákot ezért 4 hónapi fogházra ítélte.
noSok á|,aj rerjdezett, jelentőség nélküli ki
ismét sürgetik az iskolák felállítását, mert
— A tél előjele. Keddről szerdára hajló állítás, úgy hogy magyar iparosoknak a
e községek lakói maguk is félnek attól, éjjel erős dér volt, mely nagy kárt tett az kiállításban való részvétele nem látszik kiváhogy állami iskola helyett felekezeti iskolát ősz virágzatában. A kertek pompás dáliái, natosnak, annál kevésbé, mivel az olasz
kapnak, melyben hír szerint apácák taníta- katalinvirágjai, mind áidozatúi estek a dér- kiállítási központ közlése szerint a vállal
nának. Ugyanis az állami iskolák ellensulyo- nek, nagy szomorúságára a halottaikat sirató I kozásnak oly anyagi nehézségei vannak,
zására ebben az irányban törtet előre Lajt- asszonyoknak, akik az ősz virágait a sírok hogy létrejötte is kétségesnek tekintendő,
mami György kotori adminisztrátor, aki nem- díszítésére bánták halottak napiára.
iparvállalatok általában jól teszik, ha
csak saját plébániájának az ügyeit hordja
— Ingyenes magántisztviselői állásköz- n„ e|őU valamely kannásban való részvételre
a szívén, hanem más fárák dolgaiba is foly- vetítés. A nagykanizsai magántisztviselők jelentkeznek, előbb a kereskedelmi és ipar
ion betekotnyeleskedik, valósággal Muraköz egyesülete ingyenes állásközvetítést szervezett, kamarához fordulnak információért,
mentorának, védőangyalának gerálja magát. Ezen célból tisztelettel felkéri Zalamegye
_ A цадуаг Figyelő rendkívül gazdag és
T^rve ugyanis az, hogy Murasiklóson, egy cégeit, ha lisztv selökre van szükségük, szi- változatos tartalommal jelent meg. A lap élén
már kiszemelt telken, egy hatalmas központi veskedjenek bizalommal hozzá fordulni. Az »Tekintély* k aikonya« címen IFrczeg Ferenc szer
iskolát állíttatna fel az egész fára részére, egyesület igyekezni log gyorsan és lelkiis kesztő tollából politikai cikket találunk. Szabó
■nelTben a fenti községek gyermeke. is jár- j mereteeen a főnökök ebbéli óhajainak: megnanak. Jó tesz résen lenni, mert ahogy bíz- feleim. A főnöki kar reszere az alláskozve- |)an fogl;i|koziic Jorga N. bukaresti tanár újabb
tos kútlorrásból értesülünk, Lajtmann György títés teljesen díjtalan. — A magántisztvise- j vágyaival. Cho noky Jenő egyetemi tanár Vámbóry
a legkomolyabban foglalkozik az üggyel, í löket is felkérik, álláskeresés esetén fordul- Ármin emlékét méltatja. Tonelly Sándor a balkáni
minden faktort megmozgat, sőt a saját er-!)anak szintén az egyesülethez. Az egyesület háború közgazdasági és politikai következményeit
s z é f r e is hajlandó appelálni hogy kedvenc j tisztviselő tagja, ugyancsak díjmentesen ve-j
«Amol *
eszméjét megvalósíthassa. Reméljük azonban, hetik igénvbe az egyesület állásközvetítő mAsáról K;tdár Gusztáv »Nemzeti vagyonunk«
hogy ez nem íog sikerülni. Véget vet majd j osztályát. Olyan magántisztviselők, kik nem címem Fellver Frigyes mo9t megjelent könyve
ennek a tolakodó beavatkozásnak az iskolák | tagjai az egyesületnek, csak a portó költségeit kapezán nagyértékű közgazdasági tá mpontokra
államosítása s a magyar kormány részéről fizetik.
i világít, rá. A szépirodalmi résyben Gárdonyi Gézikinevezendő uj plébános, aki reméthelőleg
- Megyebizottsági tagv«la«Ztá8 . A megnem Lajtmann György tesz.
üresedett törvényhatósági bizottsági tagvá-! zéseiWU találjuk. A gazdag Feljegyzések rovat
— Muraköz szürete. A rendkívül abnor- lasztás и vármegyei alispán rendelete értél- egészíti ki a sara változatos és értékes tartalmát,
múl is idő, mely ez évben szőlősgazdáinkat mében a holnapi napon fog megyeszerte л Magyar Figyelő szerkesztősége és kiadóhivatala
érte, mély nyomokat fog hagyni azok száma- megtörténni. Ha egyes helyeken bármely ok Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Előfizetési ár egész
dásainál. Amit az áprilisi fagy meghagyott, miatt a választás e napon megtartható nem évre 24 korona.
a nyári folytonos esőzés iparkodott tönkre lenne, akkor az alispán úgy intézkedett,
~ Nem emel],k a petróleum arat. Az
silányítani. Erős küzdelemre, védekezésre hogy az f. hó 28-án történjék meg.
, őszi rák petroteumfinomilók konferenciát tar
szó ította a gazdákat. Betetőzésül jelentkezett
— Képes Hét. Ez a k-dves heti folyóirat,
Bécsben és elhatározták, hogy epyea szeptemberi nagy jégverés, mely egyes mely éjidig nem kiméit k<Ht; ég,t, hogy olvasó kü !ön* nem emelik a petroleum árát.
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hegyhátakul o 0 - 7 < f / . - l М» tőnkre Ezeken
,ezentúl hetenként változó, gyönyörű zzé
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a csapás után, a legnagyobb csendben folyt ne8^ művészi címképpel fog megjelenni. Ez újítás,
öZcrKO SZlO l и /вП вХ вК .
le a silány anyagot produkáló szüret 9 — 12° mely a magyar újságírás történetében példa nélKf p. Hozzuk. Lássa eleő közleményére Caak
Cukortartalommal. — A jégtől mentes hegy- kül áll, Óriási anyagi megterhelését jelenti a lap- ma körűit a sor. Lapunk kicsi terjedelme — kétnyelvűsége
knraóooLKfln
Ryinfihpav R ohadthpov ' nak» mit azonban szívesen vállal, mert az a re~ sokszor gátat vet legkomolyabb elhatározásainknak
községekben, mint Bánflhegy Kobad hegy,
,
bljknm ezt méltányol™, fokozol- “
“ *>"*>»" °*>* » *"*Stridóvár, Kiamagyaród stb. a szüret 8 — 10-én taDb iJ^yíb en fogj* a Képes Hetet vásárolni.
Sch. E. Jön. A fenti okok önnek i. „öm.k. A
vette kezdetét s tart ináig is. Ilyen helyeken Ezenkívül jutalom könyveit is, melyek megjelenése üMtol«ipéldin\t js»<> héttől megindítjuk,
a szüretet kiváró gazdák 16 — 19° cukor- a nyári hónapban szünetelt, ebben a hónapban
________
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lzdateljetvo:
« aprJdpl” ” >S obznane
posiijaju.

I

"» horvaUkom i maQjarskom jeziku izlazeíi druitveni, znanstveni i povuíljivi Mat za púk
Izlazi s v a k i tje d e n je d e n k ra t i to : s v a k u n e d e lju .

Predplatna сёпа Je:

Na Cetveit

obH1, n, „

20
, f„

IraSunaju.

Odaovorni urednik:
saradnik:
Z R ÍN Y I KÁR O LY._____________________P A T A K I V IK TO R .____________________ S T R A U S Z SÁN D O R .________
Englezki orsag neCe odprostiti srbom i
o rs a é k e h iz e .
Crnogorcom sve one krvoloCnosti, kője su
_ 4
....
Ä о
pod bojom i po boju delali i zahtéva, da
Po lri meseCnoj va aciji su s
ga
medjunarodna kviíicija previzitéra
oktobra opet méh yu Bud.mpeát. vu orsaC- ^
íz

koj hi2 i ablegati í to vu ve i im roJUskupcin. su sí dainjega programmá stvor.l. ^

su vu m rtvih 313 officirov, 29 jezer 711
aoldatov. Dva olficiri i 3193 deCkov je zniknuli, ovi ali su vuöli, ali pák su mrtva téla
nekam zniknula. Teäko je rajeno bilo 52
jezer ш 8о|(Ыа

Glas je poCil, da Issa Boljetinac je vumrl,
Proti savezu su sgubili vu mrtvih 266
^
' / tak ^
da néje bil bete2 en 0Íficir0V5 u jezer 6 0 2 prost.h. Zniknulo je

0 »vojem
a njeni P°^ u’ P8 „Mp 7 и ieden stém menJe Pak srbski rob i sad vu Sku- 69 officirov i 4560 prostih soldatov.
sedn.k dva dana trajuCe s p n ™ za jeden ^
^
Vu boju su dakle sye sküpa 5 2 jezer

Í e g l e d Í r VnoveP“ Sakone M e su nekoji
Grki su vlovili KriStoff bulgarskoga od 716 soldatov sgubili, koji su jo9 najlepSih
F 6 .
. A . .. • D . ’ г,:л/41Лл.|.
poáte direktora 1 laki su ga na Trikeri otok lét bili.
mim 8prr'edsedn.kr Ыге Beöthy Pál je javil, da spravili med druge bulgarske zarobljenike I
Céli boj je kostái Bulgariu prék éesto
je N|egOVo VeliCanstvo kralj s hvaljom prijel J?1" lako neniilosrdno baratujeju s n„m i. m illjun korun. Za ovu gro.»o svolu su
gratulaciju, koju mu je vu .me sabora pos- kr,Stoff od vei,ke muke Je neodnemogel , skorom n.kaj né dobd,, to se v.d, ,z öve
fal na negov imendan. Javd je na dalje,
\ a"»' le G r k l
l° su “ « né doPustl", Sl
da je 2 ena uegdaönjega glasov.toga mm.ster- da 3e s doklorom da vra£,l‘Na Balka,iu s“ “ vak 8ta" orsa^
predsednika Tisza Kalmana, mali vezdaánjega
Pr‘ albani je lakva navada, da za jedJu
*9je
Kuiiko staministerpredsednika vumrla, pa je vu íme »oga zaklanoga roda Sest neprijaleljov zaKvadrat kilo|e
sabora s jednom komiSijom na sprevodu bil ^oleju, ako je morebit. srbi vu boju zado DU,* ‘ '*•
/QOQ._Q
1 na raku venec postavil. Sabor je sa odob- biju, zato boju tarn nigdar nebude kraja.
ргесIbújom
™ 34 o
renjem prijel predsednikove pnjave. Javil Okolo Djakove opet se je zapoCel boj med po boju
1U2.077
4 7U0.1o0
je na dalje, da su Cetin zastupniki v u m rli! albanci, srbi i Crnogorci Albanci na céli Szrbia
od onda, gda je sabor zadnjiput spraviSC dr2 al. bniji su poóeli bitku. Albanci su zvelikom pred bojom
48.203
^
Tisza István mimsterpredsednik predlo2 i s,lom ae navalili na órnogorce i pretirali su po boju
87.3o8
4.167.207
izveáée dr2avnog raöunavodstva о orsaCkih íe- P°Ham su Crnogorci vekáu pomoC dobili. GrCka.
Stroskov 1 raCunah. — Harkányi János minis- Bitka joS traja. Albanci su okolo Djakove pred bojom
64.657
2.635 952
ter za trgovaCkih poslov predlo2i vide zakó- Nobili bitku i medtem toga zavzeli su Во- P° boju
121.268
4251.9o2
nov о novih zidajuCih 2 eljeznica. Öve luscha zvano Jako va* no poziciju. Srbski Montenegro:
zakonske osnove budu vun dane dotiCnim korman j e vu Monasztiru rezglasiti dal Sta- pred bojom
9.080
275 000
komiáijam
tariuma
po boju
14 286
515.000
Balogh Jenő minister pravosudja predDodii su telegrami, da Srbia, GrCka i TurCini vu Europi.
lo 2 i dve nőve sudbene zakone i zakón о Montenegro célo Albauiu hoCeju zavzeti i po londonski tonferenciji
9.168
420 000
izpita fiäkaliuSah i sudcah. I öve zakonske med sobom rezdeliti. Ako se to pripeti, onda j)0 tonstantinapoljstim ffliril 14 256
725 000
osnove su van dane dotiCnim komidijam.
bude stopram komedija. Opet osbiljno vréme
Так stoji sad Balkan. Svaki orsag je
Za tem je gróf Andrásy Gyula vu íme hódi na Balkanu. Albanska borba je zlosrd- jód jedenput tak veliki nastal i jód jedenput
protivue stranke govor dr2 al, vu kojem je nost’ montenegrovci nemoreju albance pre- toliko stanovnikov je zadobil, зато Bulgaria,
izkazal zakaj neőe prolivna stranka nazoCna ladati i pretirati. Herceg Achmed Faud opet koja je peCenoga kostanja vun zdrbala íz
biti i skupa delati pu orsaCkom spravisCu s íe PoCei ^ahtévati albanski tronud. Vu Bel- 2 erjavke savezu, ona je nikaj ne dobila. No
dr2avnom strankom. Na njegove réci je 8 ra(íu narod je nemiren i silóm je poCel pák mi smo za naáe 930 milljunov, kője
Tisza István ministerpredsednik odgovoril zahtévati, da srbski deregi naj vu Albaniu smo pod bojom potrodili, takodjer smo nikaj
vu svojem velikim i lépim govoru i cilj vudriju Vu BeCu pák nikaj drugo odtoga né dobili, ali moremo radi biti, da па т je
vlade dokazival.
neCeju Cuti, как je Londonska konferencia mir bil.
Drugi den, 9-ga oktobra su izebrali odredila i opomenuli su srbskoga kormana,
T
Clane vide komidijah.
da strogo se naj toga dr2i.
\ e lik a k a ta s tT O Ía Па m o r ju .
Orsaéko apraviSCe je izreklo, dók komiTurska— grcka razprava joä podjednoma Kak je lanjsko leto .T ita n ik . se uniätila na
9,je nebudu gotove svojimi posli novih zako- traja. Как god tajiju itak je latina, da turska morjUi ,ak je tra(,jCno .V oltu rno. zvana
nov, koje j,m je oraaéko spraviéée vezda ylada Zurno se spravlja proti grkom. Dar- |adnja do9 la na veliki glas Na odprtim
prekdalo, nebudu spraviSée dríali, nego dauellak morskoga klanjca su turéini zaprli morju proti Newyorku na veliki ladji ogenj
ovlastilo je predsednika sabora, da naj , samo nekoje ladje pustiju prék. íz Szalo- 8e pripetil Vu velikim vihru né su mogli
pozove orsaéko spraviSée yu d.etu, gda budu niki p,9 eju, da med turém, i grki su véé 0gnja pogasiti i céla ladja je do fundaments
kom,9„e svoj,m. posl, gotov,.
krvne b,.ke bde
zgorela Smed
v ’9toJCeterdeaet su vn

U zb u je n i B alkan.

. Jurska-bulgarskarazpraya takodjer je Inorju naS|j 8Voj grob Ako Marconi pred
|0 ,Пп а а | и ena. Stanovmki Trace neéeju nekojom tetőm nebi bil takov brzojav znaSel,

d .„,
" fro n i S
í j r . vréme je b ilo na Balkanu. Néje mod ravno
íz Cetinje telegrafiraju, da med monte- pilo. Так рак za razmjerno ' vréme,° deset
sad nato raéunal, da je tam zanavék m,r negrovci t albanc, ve i tri dane traja bitka ladjih je doälo napomoé. Volturno po iskrenasta . Vu Belgradu ne misl.ju, da bt boj , Crnogorci su dovezda né mogli albance nim brzojavu je prosila zapomoéP i samo
vudril vun, ali zato podjednoma sto jezer nazat pretirati. Kormán je joS nekoje regi- tomu je moéi zahvaliti da su netslodvaisti
soldaCije imaju pripravne i vu arzenali dán mente i viée Stukov poslal na bojno polje i jeden Dutnikov s véiiknm m n tn m i U
i noc .m irom détaju. То bőé, da turska
Okoli Kavalle krvna bitka je 'b ila V e d kócom od' igurne sm
obramI D u . st
vlada demobilizéra i mirna hoCe ostati, né|e grki ibulgarci. Grke su bulgarskebande sbile.
vu velikim vihrn hrTnii.hnn? ' .
isiin*. Samo proti Bulgariji su odredili de-Bulgarski kormai, sad
jedal vun sta- poginuli
bran,tel,о т na oCgledeC
mobil,zaciju, ali proti Gréki nili réCi ga né listiku, kuiiko ga boj koála.
NainreHi ;» íz
,
u„hi>«
... im V i« ’ ,,.,,
sgubili

к
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yorku oktobra 10-ga vjutro ob 9 vuri i 20
to svegotovo,ondajestopram pustiju med svát.
Gde peneze kovaju.
minut vuágala se. Na jedenput se Karmania
Sreberne peneze ravno tak dölaju, samo
Staro
mesto
ie
Körmöcbánya
i
glasovitno
obrnula i acélom jakostjom se áurila napozmenjéom pazljivostjom. Jezero korun p«ku*
je
od
toga,
da
veC
za
Mátyás
kralja
su
tam
moC. Kad je na lice mesta doSla, onda je
jeju vu bélu 2aCku i tak je poéilaju vun
Volturno veC se vu ognju bila. Za kratko kovali peneze. Kad se je balkanski boj iz tvornice.
vrérne je joá deset ladjih doálo, kője su vu zapoCel, na Balkanu su jako siíni bili peoezi.
Na kralkomu je to spisano, как délaju
velikirn vihru mkaj né mogle stvoriti. Céio Bulgaria vu veiiki sili odnas je prosila, da zlate i sreberne peneze, koji su toliko 2alo9ti
naj
dopustimo
za
jeni
barat
peneze
kovati
noC su Cune i barke poáilale iadje, ali niti
i veselja zrokuvali veC na svétu. Nas od
jeden Cun je né mogel vu vihru blizu goreCe vu Körmöcbányi. Kormán je dopustil i tam téh áutih vragekov malo dopadne, ako pák
su
nakovali
za
Bulgariu
Ceterdeset
milljun
Iadje dojti. Sarno one эй mogli osloboditi,
negda med vremenom dojde jednomu ili
koji su vu veiiki siti sami vu morje pos- dva-stotinkaáe i dvajsti milljun jeden-stotm- drugomu do ruk, bormeá tak se mu odkukakali. Volturno dva Cune je pustila dőli, kaáov íz bronca. Sad opet budu za Bulgariu tura, как da ga nigdar niti nebi bil írnél.
ali odmah su vtunuli. Kojj su vu Cuni bili, kovali sedem milljunov 2, 1 i V* levake
Vnogo suzih je veC steklo poleg ovih
svi su se potopili. Kad se'zakmiCilo, Karma takodjer sbronca. Golove peneze vu vagoné áutih cujzekov i joá vnogo bude. Daj Bog
nakladneju
i
zvelikom
pazljivostjom
vu
Bul
nia elektriCne lampaáe je vuágala tak, da
evakomu odnjih toliko, koliko — drugi
je céla okolica vu svetlosti bila. Okolo gariu spraviju.
nucaju.
Ovi penezi se ne kovaju tak zlehka»
devete vure naveöer veiiki piámén se videl,
onda su na goreCi ladji kotli eksplodérali. как to neáCi rnisli. najpredi vajari napraviju
GOSPODARSTVO.
Videti je bilo, da veC ga né pomoCi. Sraho forme i to zvojska. Na vojsk gipsa vléjeju
N a je s e n .
viten kriC se Cul íz Iadje, putniki svi su i s toga napraviju ocelnate forme. Ako vajari
se na jednim kupu stiskali. Kad je viher previzitérajo torme i dobre su, onda stopram
Malogda se prepeti, da jabuke na jesen
malo vtihnul, vnogo barkah ie obkolilo dojdeju vu zabijalu, gde maáina dvanajsti drugoC cv ete ju ; letos od svih stranih se
gorecu ladju i koga su mogli osloboditi, metercentov terhom vudri napis vu bron- Cuje, da jabuke su tak kesno vu cvétu. Jóé
njega su zvelikom műkőm mogli osloboditi. cene ploCe.
od naéih preddedov je ostala réC nanas, da
Vnogo teái je delati zlate peneze. Far tomu se samo veseliti moCi, jerbo to je
Jeden Cun doáel je tijam do Karmanie, tarn
je vtunol i samo jeden mariner je mogel danov je treba, doklam iz Cistoga zlata tomu znamenje, da duga jesen bude. Da bi
dvajsti korun cekin bude. Íz lievanoga zlata barem tak bilo, jerbo bormeé jako bi bili
na ladju splaziti.
najpredi iz 380 kilogramov 150 rudov nap potrébni duge i lépe jeseni. Od jedne strani
Íz Londona piáeju, da vpondeljek vjutro
raviju. Rude potlam na falaté zréáeju i lééi bi mogli sderáati Cez zimu marhu, od
je doSla ta Karmania, koja je najprva bila
falaté valaju. Tripul dojde zlatni rúd med druge strani pák bi mogli sve polske posle
pri goreCi ladji na poziv Marconi brzojav.
val|ake. Kad prviC dojde med valjake, onda vu redu obaviti. Dobro znamo kakvo zlo je
Na ladji je doáel jeden pruski Cinovnik,
od dvajsti korun cekina vrpec je 385 mili- to, ako je jesen moCvarna, как je naprimer
koj je na »V oltum i« putuval i ovak je
meter dugi i 9 m iiim eler debeli, kad odonud lanjska bila i ako zima pred vremenom
povédal nesreCu :
vun dojde, onda je 2900 miiimeter dugi i slisn e ; ako takvo vrérne hódi niti jesensku
— Kad smo vCetrtek vjutro ob áesti Г20 miiimeter debeli. Pokehdob рак samo
sétvu néje moCi poredu obaviti, stém menje
vuri naglas dobili, da ladja gori, svi smo mrzlo zlalo moCi valati, po valanju tak trdo je moCi pod protulétno orati, ali как naéi
na krov se borili. Kapitan i olficiri potiéili nastane, da sve posud spoka. Svrho toga gospodari veliju, praéiti. Ravno zato je vnogo
su nas, da ognja laki budu pogasili, all s potlam ga med vuglenskim prahom tak jaroga áitka bilo letos, to рак opet svaki
jednim putom su i zapoved dali marinerom, dugó topiju, doklam Cerleno postane. Samo gazda zna, da jarina malogda je tuliko
da áenske i decu odmah naj vu Cune pus- zatem nastane opet mehko. Valanje pri vrédna, как jesenska sétva. Gazdom, poljotiju. Kapitan i officiri nikaj su se né svojim svakim rudu 20 vur traja.
delavcom onda ide dobro, ako svakoga
áivlenjom brinuli. Né tak marineri. Kad su
Svakoga vrbca zmériju i ako je ravno poljskoga posla za vremena i po dobrim
vidli, da ognja nemoreju potiéili, na stran tak debeli, как prepis zahtéva, onda stopram vremenu moreju sveráiti.
su streskali putnike i sami su poskakali vu réáeju ploCe. Vun rézane ploCe po jedinim
Duga i lépa jesen je veiiki blagoslov
Cune. Kapitan i olfiiciri zeli su napré revol vaáeju. Poleg dugih htolov sediju teáaki i onomu, koj od svojih delavnih rukah áivi.
vere 1 опак su silili marinere, da ognja svaki pred sobom ima vagu. Na jedni strani Doklam zemlja dobro ne zmrzne, dober,
gasiju.
je 6 775 gramov olova. tuliko vaáe jeden m arljiv i spameten gazda uvék najde nekaVu prvim i drugim Cunu su sami dvajsti korun vréden cekin. Ak ovoga olova kov posel, как je god duga jesen, stém je
marineri bili. Zssluáeno kaátigu su taki zlata ploCa dőli prevagne, onda ju tak dugó leái protuletje Cekati, skim je dugéa jesen,
dobili, obedva Cuni su se prehitili i marineri raáporiju, doklam pravu vagu ima. Ako iliti skim je krajéa zima, jerbo kratka zima
do jednoga vu morje potopili. Zenske i deca pák menje vaáe, onda ju nastran deneju i ne splieni sve tak hitro, kaj si je poljodesu strahovitno kriCala, putniki su эе vu opet ju restaliju. Vu dohre zlatne ploCe lavec po leli prebavil.
zadnji kraj narinuli, koj je predpoldan joá najpredi »Bizalmam az ősi erényben« réCi
Poljodelstvo navék od vremena viei,
né gorel. Na drugu eksplodaciju ladja se na pretisneju. Kad je to golovo, opet ju tak kakvo je vrérne, takva je letina. Zato se
serdinki pretrgla. Ja, jeden matróz i jeden dugó topiju, tojest áereCiju doklam se raä- radujemo jesenskomu cvétu, kojega sad po
englijanec smo vu morje skoCili. Strahovit- porenje ne pózna nanjoj, Kad je ploCa svetla, jabuCnim drevju vidimo jerbo po ovim,
nom műkőm sem za jednu vuru na Karma- как zercalo, onda dojde vu Alkoru zvano znamenju se duge jeseni moremo nadjati.
niu splazil po doli spuáCenaj vuáali. Volturno preéu, gde se dokraja sgotovi. Jedna takva Ako se to po boáji volji vCeka gazda, to
sem satno onda ostavil kad je veC plamen maáina na dán 20 jezer cekinov more vrérne svaki dobro ponucati mora. Niti jeden
tijam domene doäel. Vnogo je pomogla jedna skovati.
gospodar nesme za jednu éaku zemlje imeti,
taljanska ladja, koja je ülje vozila. Ulje su
Praha kojega raápor napravi s mag- koju nebi jedenput ili dvaput spljugom obivu morje pustili i morje se je nalo malo netom* pobereju po stolih, takodjer i zvode áel, jerbo spraéena oralnica, tojest zemlja
potiáilo. Vu ovim Casu su obranili 521 duäo, vu kojoj si teáaki ruke pereju. Ov prah, puno viöe vode more vusebe zeti, to рак je
koje su po ladjah ovak rezd elili: Na Kar gotovi cekini i pre lukjeni zlatni pantleki prvo pri spametnim gospodarstvom.
in tniu 11, La-Tonraine 40, Mineapolis 30, do zadnjega milligrams toliko more vagati,
Stom nadom moramo obaviti jesenska
Rappahannock 19, Car 102, Devoniam 59, как je prék dani zlati rúd vagal. NiéCi ne- posle vu polju, da kleto s Botjom pomoCKroonland 90, Grosser Kurfürst 105, Seyd- more niti jeden milligram zlata posvojiti, jom lepéi i bóléi plod budemo imali, как
litz 36 i Narranganset ladja 29 putnikov pák to se je niti né pripetilo za naäega neereCnu 1913 leto, kad je sam a povodnja,
je dobila. Kapitan je na Kroonland ladju áivljenja.
vibri i tuCa bila. Kaj bi bilo sd o v e k a , ako
doäel.
Goto ve cekine opet pojedinim previzi- se nebi nigdar nikaj boléega nadjal, kad
Na nesreCni »V oltum i« sto osemdeset téraju, falingaste nastran deneju, od dobrih nebi imel nadju, to lópu svetlu zvézdicu,
i jeden magjarov je bilo, koji su lakodjer pák jeden vu tvornici ostane, jednoga pák koja ga nebi batrivila po onim trudnim putu,
skriveCki vu Ameriku ételi iti. Koliko se vu beCki bank poéleju, ako odnud takva kojega mu je dober Bog na ovim svétu
smednjih potopilo, to jóé neznamo.
obznana dojde, da su cekini bez falinge, ostavil.
S kakvim zelenjem se hrani m ladina
Na ladji né su imali épricalke, zato su onda je stopram pakujeju. Od dvajsti korun
né mogli ognja pogasiti. Istragu proti druétvi, cekinov 500 falatov spakujeju vu zelene pozimi?
Mladinu samim zrnjom hraniti néje
moánje. Na maénji je cédula, koja kaié,
Steroga je ladja bila, podigli 9U
koliko je skup i zmoénjom vagalo. Kad je spamelno delo, niti pák gospodarstveno. Как
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se élovek navolji navék jedne hrane, tak svako Skromleuje prestraőiju. Ako pák nuter
— V a d a s ija n a z v ie ro k ra d ljiv c e .
ravno i Zivinői. Koj mladinu hoée povati, vlézne, onda stopram kvara déla. Так se Vsubotu popoldan vu Sopronkereszturu Hofi
on se mora pobriniti, da mladina tak po mu vu koSu dopada, da zvekSinoma i gnjezdu fér JoZef i Schreiner Miklós Majlath Laslo
leti, как i po zirni ueKakvo zelenje dobi, né si vujim napravi. Negda émele ga same grofa logari isii su iskat zvierokradljivce vq
samo zrnie. Po leti neimamo stim nikakvu zakoleju, ali itak je zato potrébno, ako med Sumu. Za kratko vréme naSli su pet. PoCel
brigu, jerbo tarn je zelena irata, senokoSa i vremenom previzitéramo koSe, i ako nekaj se boj mednjimi. PuSke su pokale, как vu
eétva, ali kaj jim damo po zimi?
takvoga spazimo, da smo odmah napomoő boju.Logari su tri na smrt strelili, dva su vuöii.
Niti po zimi néje velika teZkoéa mla- milim émelam
— S ig u rn e puce. Kertész Sándor
dinu zelenjom hraniti. Tarn je krumpir, répa,
szegedinskoga gazde puce su vuni na marofu
cukorica, mrkva. kel, detelica, to sve je
D r a g i gOSDOdiüe lí r e d ü ié e !
bile. Ponoéi su razbojniki Steli nuter vdrti.
sladek oblicak za mladinu Jako jim moremo
'
Poöeli su nad öblöké nuter vu sobu strélati.
preménjati hranu, samo treba se razmeti как? Za volju istine prosim da naStampate
p uce ng su se prestraSile, svaka je zela
Kuhanoga krumpira sa pSeniénami, ku- u svojem listu ovaj ispravak na vaSu novost j e d n 0 pU5ku i оца su poéele nad öblöké
ruznami ili sdrugimi posejanimi moramo«mé* »Kapelan
vu Zandarskih rukah :« vun str^|ati. Strélanje je do zorja trajalo
Sati i tak mladini dati. Nigdar néje smeti
Nije istina, da sam ja kapelan, nego je Nazadnje su razbojniki moralipobeCb.
viSe napraviti, как na jedenput pojesli moreju, istina, da sam bogoslov éetvrte godine.
_ Fred n a ro d o m . Srahovitna krvodrugue se skisne ili pák zmrzne, od toga
Nije istina, da su se »poSteni muraáik- loCnost se pripetila vu Turkeve obéini. Juhász
mladina kaSlja i Crévni beteg dobi. To dvoje loáki gospodan« na mene potuZ.li u novinah, József j Lévai Béni j Kun M.kloS 9kup 8Ц
рак je smrtni neprijatelj mladini. Gde ta nego je istina, da oni on élanak nisu n iti|piIi vu jpdni krCm, Potlam 8U se p0 svadi!i
nevolja dojde na mladinu; Um bormeS nap.sali mti potpisal., как to svi tvrdiju.
Kun м ,к|ой je doll hitil j llhaszái kojega je
fletno prazen ostane dvor Cukoricu takodjer
Nije istina, da sam ja ikoga bun.o p ro t.jLévai tak d u g0 luka, s jedn»m ciglom poglavi,
samo к u ha no i sfuéeno sínét, dati mladini, svoje domov.ne nego sam éesto pred mno- doklam je samo 4ivot Cutil vujem. Krvoloéóva sivár je ravno tak dobra za hranu, как gimn govor.o, da smo u magjarskoj zem lji,! nost je céli k
ljudslva gledalo, ali niti
i krumpir. Pr. krump.ru samo nato treba | da smo rmgjarski dríavljani i da se moramo!jeden „ ovek 8e je né zmislil, da bi siromaku
paz. ., da jedenput росте kliéje Urat,, da pokoravat, inagjarsk.m zakonima
„„pornóé ,ge|. Krvolok., kad su pajdaSa
se to dől. strga, jerbo kliéje otrov ima
Nije isline, da su m, se rád. gornjih j zatuk!i sami sU se
* an()ar, ja v i|,. koji
vuseoi i to jako je na Skoda mladini.
objeda naái Ijudi »zbatmom zagrozili« niti áU Je ( ki z
ц
Zeljp, kela, mrkvu takodjer kuhati i sam bio .aluíbeno opomenjen,< niti su me °
|K ra ea. ízTótszerdahelya piSeju,
aposejami zméSah treba.
napokon .Zandari vlovili,. pák pre.na torna da se v ,‘ rk li8VfCer vuitgala Megyimorecz
Jako dobra hrana je , delelte», samo n'san, mogao *andarom »valuvati, da je naéa áandüra sta|a
S(1 % dalje rezSjr,| j
nju predi popanti moramo i na seCku zre- domovma ne Magjaraka.«
za kratko vréme dvanajst gazdov je pogo* * '" ®a ™0 i t " , / ? ; " "
speKJ?“ ! 1
damo mladini. Koj síéin hoée pozimi inladinu
hraniti, on se mora pobriuuti, da onda pokosi deletion, kad je vu cvétju. I to po rosi,
a

t : V

; f z

mll
IStlna’ da H
da 9U Мес|^
niurci Zagorci, jer toliko zemliopisajoS znám,
da Megiumurje nije niti Zagorje, niti je u
Zagorju, a da bi se megiumurski púk mogeo

^

öve retke étampate

nucaU 8P'eSUm’ 'erb° P,eSn'VU Déje m 0f' Н
Po vei,ki zimi ober sedala tak visoko
obésimo jednoga kela ,1, jednu glavu zelja,
da mladina makar se spioja, nemore drugaé doseöli, как skakanjom. То pák je zato
potrébno. da vu vetik, zimi, kad mladina
uigdi drbati nemore, malo se g.blje i ne
ja {rd,
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MojTeJovógl' bratanc’a. Krvoloku su pole'g
7
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— P o le g n o te . T .kacs Simon i Dorozs-

Za pittance je najboläa slika zob, tak " ^ ee” ru
.fT * “ * " P ^ P ,atoe
inai Ferenc pumáién, su piti vu jedoi pivdobro hr«nu néie vígé* nuéi tiajii
Ш ке cim predl P°slel u 1 Predplate ponovija. u\c\; PoCasu je kr.jim üo?el Fűtő Antal
pozimi, kad néga n’kaj zf*lenog-i Sklita zob
F e re n c-F e rtíin a n d im a n je ku* Koriéni p-istn. PoCeli su sí Iri popévalL
se tak na dune, dn je dvaput tak velika как Pu v lÍ e- ^ak íz Sátoraljaujhelya piSeju, fedtem tóga Fúló se je no-ca delal spopévsuh.i, od toga jako hitro rasleju
piséanci. Ferenc Ferdinand vu Zempléni varmegyiji k,h 1 *»mo s^rm ske je Stel pupévati i nje
Koj je jo* ué probil to, naj sproba, Diide vek^° linanje hoCe kup;ti. Njegvi Cinovniki
bíko ^iCil. Nazadnje
suse poStricali i
videl kakvo vedelje bade hitel vu zdravih i se VíC P°«aHJn na ovo imanje, kője med Fu!ó Je moral üd ili- Defki vu pijanSCini
razvitih pi^Cancih. Razmi se. da to samo Szlropkó i Homouuotn le&i. Princ je pred zaníim 8,1 isii i kad su ga dostigli, zeit su
on more probati, koj pozuni mesla ima za dve,n* i^tini pod vetikim manöverom vu
*lu4benu puSku i tak dugó su ga bili
piSCance.
____
Slropkó slauuval vu jednim kaStelju i kak snjom. doklam je duSu spustil. Mrlvo télo
q.
.
8e vidi onda se mu je rnesto |ako dopalo 9U vu Jeden jarek hitili. Drugi dán su stopo t r o v o m le k o .
_ Prem enjena lo za. Vu Pankovi ram mrlvo«a ílaáli Deóke su vlovili i vu
Neman on sam zasebe, koj deneénjo se pripetilo sjednini siromaSkim ÄeljezniCkim i reSl odf,«nali;
vréme sirovo mléko pije. Malo Stera krava lerakom. Vi«e lét je igral sa jednom lozom
— ^ rv ‘ s n ^g* Vréme se je hitro na
je zdrava i da nebi na pluCaj suöióav beteg i m inufi tjeden za Salju je rekel ieni da mrz*° Ргр°Ьгпи1о : pojutrah debeli mraz se
imala, kojega s oCima uevidlivi mali bakte- njegvoga broja neimaju vu sreénim kotaCu
Posk°hci Pred nekojemi dani su joä
riumi zrokujeju. Nigdar néje znati, kad dobi Zejna e to za islmu zela i hez mu^ovoga 'abl,ke Podru 8 oC evde, sad pák od toga
élovek od mléka táj grozni beteg i poleg znanja je prememla lozu. Drugi dán je ziála moramo
dati, da vu Déva varaáu i po
tóga ««navék nesreéen postane on i céh loza i dobila je dvajsti jezer korún. Siromak oko,íc‘ debeli snég je zapal. Gorice kője su
obitelj. Vnogi Clovpk je véé od sirovoga teZak zv< seijom je dimo bejíal po lozu, как loS ,,é P°brali, pomrzle su. íz Maroávásármléka sufticu dobil. Ravno ^a to nigdar néje je to Zena poéula, skup je opala i odmah Ье,Уа Pi§eiu, da tani po okolmh bregov pol
smeh sirovo mléko piti. Mléko se mora je vumrla. Siromak nika je né dobd
meter visoki snég |e zapal. Rana zima po
sknhati, da se ovi bakteriunk skonCajo,
_ M edvedl. Pole« Csebeshel.a ч,.
«oricah vpbki kvar |e nupravila.
umétiju. lm lo nikaj ne kosta, jerbo zuamo, tak zaplodili medvedi, <ia poleg njih véé
Vu ЕРеПр«и takodjer pada snég, Zilaha
da pr, »vakot h.k. »vak. dán kűri,,,.
néje ^
,егЬо’ Ня„ Д о
v!diko*a Ipak Pl9e'u- <*» «»m podjednom. tr.-Cet,ri
kv a r a su delali med marhom i med svinjami. ? r, US? V z , mu , m ‘ «u h Málészalke pák
Stanovn»ki su prosili varmegjiju, da nai ee®ra^ r* ju , da voda je zmrzla. No ю se
Mi* je ve'iki ueprijatelj Cmelam. Sve odredi sluZbenu vadasiju. MinuCi tjeden ^ VeC ' pri,,as Pr iPeli,o
uniSti, ako vu Ш dojde: érnele, meda i Bursa Miklós i tri drugi rnuti isii su na les !
~ Na ie n in im grobu. Luczenbecher
vojskn. Zdo pozimi smirom okolo émelca;Cetiri vei ki medvedi su doftl. síned kojih Jonö budaP ^ tin &ki stanovmk nekoji dán
se zad rZavle I próba luknvu si nuter zgrizti.' je Bur-a jednoga strebt, tri su hazat v u l,8el ’e ria CII1,or Pn d *pninim grobom od
Véé I stém jako bantuié émele. kője se na Sumu vuöii.
«dosti skup je opal i odmab je vumrl.
M ié

ío

a

.

Mis je n e p r i ja t e l j ő m e la m .

Csáktornya, 1913. október 19

G abon a A rak. —

»MURAKÖZ*

C i e n a Z it k a .

mmázsa_____ 1 m.-cent,

m 9

_

rB

Mely árverésnek a periaki kir. járásbi-

fill.

H n nn F im п п к я г P c a u tn r n in

17.00—

U l * | l | l UUI», p w llH l U V U lU V IIiy w
RlUcl-ullca Mii Író] 18. poles Kraljtvskoga soda.

l| kor.

flc U U L U C

Búza
PSenica
Rozs elsőrendű i Hrz
Árna
JeCmen
Zab
j Zob
Kukoricza
Kuruza suha
F ehé rba bu l | Grah beli
Sárga bab
! » áuti
Vegyes bab
» zméőan
Kendermag
Konopljenoseme
Lenmag
Len
Tökmag
KoSCice
Bükköny
I Graborka

A

42. szám.

13 50—

U c n ű I L u f llU U

róság 1918 ik évi v 606/1 sz vígzé8e

Uú

7800

Im a ta k a j trg ovin u
od najbolse vrsti

13 50 —
13 5 0 12 00 —
1900 14 00 —
14 00 —
18 00 18.00 —
18 00 1400-

K

'^'követelés,

ennek

1913

évi

szeptember hó 15. nHpjatól járó 67, kamatai,
V .V . Váltódíj és eddig összesen 296 kor.
05 f-ben biröilag már megállapított költségek erejéig МнгасэйпуЬап alperes házánál

leendő megtartására
1913. ül október M 22-é« d. i. 9 Arája
határidőül kitüzeiik és ahhoz a venni szánKoji treba^ za
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
zidanje, moze ga
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107.
dobiti U svako dóba
és 108. §-a érteiméiben készpénzfizetés mellett
d o m a pri njem u UZ n aja legtöbbet ígérőnek becsáron alul IS elfogfalesu cienu. Koji tre b a cieli
nak adatni,
vagon dobi vapno cisto
Amennyiben az elárverezendő ingósáfal. T rz im takaj ra zeie gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
pana suha bukóvá
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
see S3-*
d rv a na vagu.
árverés az 1881. évi LX L-. 120. § értelV
mében ezek javára is elrendeltetik.
.......
........ .............................................■........
Perlak, 1913. oki. 12
749

V 3

Kiadd lakás.

P П 3

,

iitfHL 3. a. ház Li t t
egy három szoba, konyha
stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás

kiadó
1014 sz

U G Y A N O T T F Ö L D S Z IN T
IR O D A H E L Y IS É G N E K A L 
K A L M A S 2 S Z O B A K IA D Ó .

Alulirt bír. végrehajtó az 1881. évi LX.
t.-c. 1 0 2 . §. értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak
1913. évi V. 605/1 sz. végzése következtében
dr. Wollák Adóit alsólendvai ügyvéd által
képviselt Alsótendvavidéki tkpé» /tár г. I.
javára 7800 kor. s jár. erejéig 1913. évi
szeptember hó 26-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján le- és felültoglalt és 2921
К ra becsült következő ingóságok u. m.
üzleti felszerelés, áruk. lovak, sertések, vető
gép, kocsi, kukorica górék, széna, épületfa,
bútorok, borok és korcsmái felszerelésből
álló ingóságok nyilvános árverésen eladntnak.

Bővebbet l a p u n k kiadóhivatalában.

■

1913. végreb.

Árverési hirdetmény.

= 1

Miit Testfírek liA M M i

egy segéd
fe lv é te tik .

A k i a n é m e t és h o rv á t n y e l
v e t b írja , e lő n y b e n ré s z e s ü l!

egészségügyi cig a r e tta

D rnifrnCC
r l U j I C u Ú

v a ttá v a l

A magas

korm ánytól

tö bb

asar

katonai

■

■

■

■

■

■

■

И

Л Л ГИ Э t f o

T Ä D O A
IV lU n С О 1 А П О A
c s á s z . ós k irá ly i u d vari sz á llító k

B udapest, ||). kér., V á c z i-u tc a 3 5

fe gyv e rt

és

p a p ír a

♦ Kapható: Fischel Fulop (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyái

Egyenruhák»® T I L L F R
tisztes, katonai hivatalnokok,önkéntesek,
vasúti- és postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és mindenrendü
egyenruhát viselő testületek részére a
legjobb és legelegánsabb kiállításban.

h ü v e ly

vettunk

it,

e n n élfo gva

exan

kitűnő

feg yvereke t

Pompáspolgári ruhák

a legdivatosabb angol szövetekből, kilünő
szabászok által a legnagyszerűbben elkészitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
arányilva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű

DISZMAGYAR R U H Á K , legszebb libériák.
re n d k ívü l

e lő n y ő s

árban

á tá llíthatjuk

és

pedig:

drb teUp*<*n jö Kropatachek csondőrségi fegyver 20 К, 1 drb szebb fegyver 25 К, 1 drb ideális szép fogvver 3 0 К, 1 drb KropatI m r O p a T Ö C P C R I C Q y V C r C K schek szurony • К, 1 drb fegyverszij 1 К, 1 drb fegyverszij szélesebb és jobb а К. 1 drb derékszil táskával 3 К, 1 drb töltényI HtUM m m NtttlM. 1 Idilli tówft rillstftvvtrel. táska З K, 1 drb élestöltény 10 f, 1 drb vaktöltény 1 0 f, 1 drb csavsrhmó nyéllel ao f, 1 drb törlővas fegyvert sztitáshoz *o f.
744 3—*
1

Hirdetés!
rekedtseg es h u ru t ellen

n in cs jobb

a

Van sz eren csém je le n ten i, h o g y 1913. é v i
ZnaD/ln /Ja „
na vn glo P c
ok tóber 19-én, C s á k to rn y á n P e tő fi- é s
. „
_
„
0
„
„ ,
wл (v
* o ltи Sa z o c s ic
j s - fé ie ), tő ti / J le z ő -v u iic e '(h ívsa S z o c s ic s ,5 saM
ező-u
tcn sarkan
házban
da S z í v on e s ik iv i) k uci 1919. oktobra 19-ga

R É T H Y-féle pemetefű czukorkánál!
Millió e m b e r sze reti a vil á ghírű R É T H Y - c u k o r k á t ,
m e rt ren d kív ül k elle m e s Ízű, a g y o m ro t, é tvágy at
n e m rontja . M e g h ű lé s , hu ru t, k öh ögé s ellen b i z 
t o s a n és g y o r s a n h a s z n á l . V á s á r l á s o k n á l v i g y á z 
z u n k és h a tá ro zo tt a n RÉ TH Y -fé lé t k é rjü n k , mive l
s o k h a s z o n t a la n u tá n za ta van . Az e redetin ek
m i n d e n egyes d a r a b já n raj ta van a R É TH Y név.

j, I doboz á ra 6 0 fillér, kap h ató m indenütt.
£ Postán küld 5 dobozt fran k o 3 k o ro n áé rt:

ш

in t m m

it r n c s m .

Oglas!

IMI Kávéházit

Tirshi kavmo

! nyitok, p on to s k iszolgálással.
K érem a n a gyérd em ű k özönség b e c s e s .
\\pártfogását.
t лг л ла
ba izvrstna.
l e l j e s tisz telettel

L -

za s ’cim v e c i pohod, podvor- I

febím Ceabaíce

Za
febím Csabaícs

KULCSÁR ARTHUR

fényképész
v a ra z d in i m ű te rm é t is 
m ét sze m é ly e s e n
v e z e ti!
Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

