XXX évfolyam.
д lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer*
nesstőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
'traub>. Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
Jijak, nylU terek

és hirdetések. maey„
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Egész évre . . .
8 kot.
Fél é v r e ........................4 kor.
Nepved évre . . . .
2 kor.
Egyes szám ára 20 fillér.

megjelenö társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.
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STRAU SZ SÁNDOR

szerencsétlenségén. Mindenki a saját bajával
van elfoglalva. Minden egyes ember exislenItt van a tél, itt van újra . . . . zengi iciális gondokkal küzködik ; hogy kívánhatjuk
vígan a jókedvű poéta. Ám a modern kor jakkor józan ésszel, hogy a jótékonyság ol
dalos madara már nem fogja fel oly vígan tárán a kegveletes láng oly hatalmas fény
ezt a komor, kegyetlen évszakot, mert ma sugárban lobogjon fel, mint akkor, amikor
már leáldozott a víg disznótoros lakomák mindenkinek kijut a jólétből!
s hajnalig tartó dáridók korszaka, amikor a
S íi almas, kei-erves télnek nézünk elébe.
jókedvű poéta minden háznál szívesen lálott Már előre elszorul szivünk azon képek el
vendég volt, az un társaságok mulattalója, gondolásakor is, melyekben, sajnos, ezidén
felderítője. Ma már a poéta is a drága szén- Ioly hő részünk lesz majd. Soha annyi sze
árakra gondol s a fűttelen szoba kellemetlen rencsétlen ember nem volt ez országban,
ségeire. S nem ajzza fel húrjait vidámhangú mint épen mostanság. A nyomor orgiákat
szezondalokra, inkább együtt kesereg azok ül s senkiről sem tudhatjuk, hogy holnapra
kal, akiknek ma már a tél kezdetén fő a 'vájjon jut-e az a falat kenyér majd aszta
tejük, hogy honnan szerzik be a drága lára. melyre ped g elsőrendű szükséglete
fűtőanyagot, a meleg téli ruhát s mindazt, ! lehet.
amire feltétlenül szüksége van egy háztar
Mindenki mindent reduká't, amiről azt
tásnak, hogy a zord évszakkal minden zök gondolta, hogy felesleges avagy fényűzés
kenő nélkül megküzdhessen.
Mindenki elvonta magától azokat az élveItt van a tél, itt van újra . . . S néküok j zeteket. melyekhez pedig ezideig hozzászokott
eszünkbe jut az a tenger nyomorúság, ami De vájjon a jólékonyság nem fényűzés sokak
vele együtt jár. A didergő, tázó szerencsét szeme előtt? S vájjon nem épen a páro
lenek óriási tábora, akiknek még meleg lásra érdemesek smylik meg leginkább ez« két
ételre sem jut, akik vékony hiányos öltö a válságos időket!
Jön a tél! S minden komorsága, zorzékben néznek elébe a hideg télnek s akik
nek oly kevesen nyújtanak, mert nem is donsága ez évben kétszeres veszedelemmel
járhat Tudjuk, sőt reméljük, hogy jótékony
nyújthatnak — segítő kezet
Tudjuk nagyon jól és igen sokszor intézményeink minden tőlük telhetőt elkö
cikkeztünk is arról, hogy vannak jótékony vetnek a szokatlan nagy nyomorúság le
egyesületeink, melyeknek ilyenkor iiitria fel küzdésére, minden erejüket megfeszítik, hogy
adatul segí eni szerenc-étlen embertársaikon. segélyre szorult gyámolljaik részére kijut
Igen ám, de az a rettenetes közgazdasági tassák megérdemelt alamizsnáikat, de vajion
válság, mely miként egy modern tatárjárás, ki biztosít arról, hogy jótékony intézményeink
feldúlta egész társadalmi és közéletünkéi, anyagi ereje nem roppan-e ö>s/e a nagy
minden eszköztől megfosztotta még a jótékony szükséglet következtében!
A társadalom s az illetékesek köteles
adakozókat is, hogy segilhessenek a mások

Jön a tél!

sége leiemelni azokat, kiket a kegyetlen sors
önkénye a porba sújtott. Ne tekintsük ez
esztendőben a jótékonyságot olyan fényűzés
nek, mely idén, épen a közgazdasági vi
szonyok mostohasága következtében mellőz
hető, hanem hazafias kötelességünknek tart
suk segíteni a szerencsétleneken, a gyámol
talanokon s azokon, akik saját erejükből
nem tudnak védekezni egy természetes, de
mégis kellemetlen természeti jelenség ellen.
Itt van a tél, itt van újra . . . . S mi
szomorú lemondassa!, félelemmel tekintünk
elébe . .

Államsegély a községeknek.
Megmozdullak az ország magukra ha
gyott községei, tömörülésre készülnek és az
állami feladatok teljesítéséért az állam ré
széről kárpótlást kívánnak. Mozgalmuk jo
gosságát és kívánságaik igazságos voltát a
törvényre alapííják, a törvényre, mely az
elmúlt évben a városok államsegélye bizto
sításakor elvileg kimondta, hogy az önkor
mányzati testületeket az állami teendők vég
zéséért államsegély illeti meg. Gazdag, ha
talmas, nagy anyagi erővel bíró városokat
csak úgy, mint a legkisebbeket kárpótolja
az állam az állami teendők ellátásáért s ha
a városok álláspontja szerint szűkös is az
államsegély, az állami kárpótlás kötelezett
ségének elve mégis érvényesült.
Az ország községei csak úgy teljesíte
nek állami feladatokat, mint a városok s ki
tagadhatná, hogy nem elhagyatottabbak,
szegényebbek, gazdaságilag gyengébbek-e a
községek, mint a városok?

— Huh te vagy az, jaj be furcsán nézel ki
azt nem is lehet elmondani. Fejét felvetette, nyakát
kinyújtotta és nagy, méltóságos léptekkel indult — és nevetett oly bután, amilyen bután csak egy
szamár tudhat, ha nevetni tudna.
elébe akad
Misi ránéz az asszony szamárra s mikor az
már tisztességes arccal állt előtte, elmondta ka
— Hopp ! — itt az alkalom — gondolta landját és hozzátette.
— No mámi most légy okos és mondd meg,
Valahányszor elfogja a
S ha helyettem levél jönne, magában a hős — ezt a nyomorult párát halálra
ijesztem.
mért nem tudom kitalálni, miért nern ijedt meg
Szívedet a bűbánat,
Gyászszegé/yű, szomorú,
És egyík lábát felemelve, haragos szemekkel tulajdonképen tőlem a nyúl?
Kjts egy könyet, sira ssa d S ira s s el majd, az lesz a z én
mérte végig a nyulat. A nyúl nem mozdult. Misi
A hűséges bakádat. /meg Sirhalmomon koszorú.
A mámi arca ijedtséggel telt el, de asszonyi
nagy méltósággal megrázta a sörényét, gondolva, leleménye mégis megmentette a Misi haragos
Zom b o r у G yula. hogy
attól majd csak megrémül a figyelmetlen rúgásától. Koppadt fejét szerelmes melegséggel
jószág. De a nyúl meg se mozdult.
dörzsölte párja lapockájához és nagy ravaszsággal,
Erre már dühös lett Misi és nekirohant a édeskedő dünnyögéssel motyogta:
nyúlnak.
A
nyúl
pedig
oldalra
állt.
— Te kis bolondom, én bizony nem tudom,
I r t a . Torna János.
Misi megtorpan, haragos szemeit ráveti a
Egyszer egy szamár, valamely különös módon lesifülesre, aki nagy nyugalommal nézegeti tovább hanem menj el a ló komához, az bizonyosan meg
oroszlánbőrhöz jutott. A szegény párát a hival-1Ez a hideg szemlélődés végre is felkavarta Misi magyarázza néked a dolgot.
Misinek erre egyszeribe fejibe szállt a büsz
kodás ördöge szállotta meg a pompás oroszlánbőr I
vérét, hirtelen rázkódás után kirúgott és nagyot keség, hogyne, mikor olyan okos kérdést tud fel
láttára és hosszas gondolkodás után odasugta a bődült.
vetni, hogy arra sem 6, sem a felesége feleletet
párjának :
— Iá! iá! iá! — hangzik végig a pusztán nem találnak.
— Marni, ma a Misi megremegteti a pusztái!
a szamár rettenetes, haragos bődülése. A nyúl
Ezért hát, mikor a ló elé ért, nem úgy ál
és megfélemlíti gőgös állatait.
azonban nem futott el, hanem gonoez mosolyra lott meg e őtte, mint egy közönséges szamárhoz
A jó rnámi «Inevette magát a férje szavain.
torzítva el apró száját, körüljárta a szamarat.
illik, hanem hivalkodó, feszes és gőgös volt s el
J óízű volt a nevetése, hiszen a szegény Misinek
Misi meg csak áll, csak bámul ée sehogy sem változott hangon, eltekintve a ló felett, tette fel
<>ban ritkán vannak vidám percei és íme, az öreg
tudja
megfejteni
azt
a
kérdést,
mért
nem
fut
előle
kérdését:
ma tréfálkozik.
— Ugyan, te ló, ha van egy sütetnyi eszed,
Misi azonban épen nem tréfálkozva mon halálra rémülten az a nyomorult nyúl?
Miután azonban sehogysem jutott nyitjára a mondd meg nekem, hogy miért nem tudtuk ki
dotta igéit és nagy ot ordítva hitvesére, haragosan
dolognak, szó nélkül megfordult és elkeseredetten találni, se a mámi, se én, hogy ama hitvány nyúl,
elloholt.
mellyel ina reggel találkoztam a pusztán, nem
Meg sem állt a cserjésig, ahol magára vette és kedvetlenül hazafelé ügetett.
A jó mámi épen egy ősztövér bojtorján csakhogy meg nem ijedt tőlem, hanem még szema vedlett oroszlánbőrt.
Hogy mit érzett az oroszlánköntös alatt Misi, kórón lakmározott, amikor Misi hozzádörgölődzött. telenkedett is velem ?

B ak a n ó ta .

Háborúba, csatatűsbe
Megyek rózsám , ég v e le d !..
Aki téged úgy szeretett.
A bakádat ne feledd.

Ha megjövök, aran y csillag
neki a végtelen rengetegnek.
D isziti a nyakam at,
Megy, inendegél, egyszer csak
Én pediglen átölelem
egy nyúl.
A hófehér nyakadat.

Misi a szamár.

Csáktornya, 1 9 1 3

december 7.
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ja jó és hűséges cseléd, ép úgy mondható
Minden érdekkör, ha valamely állandóan is kiveszett annak, hogy ők politikai és tár
Ifizetett ellenségnek az, aki gazdája családja
felismert közös érdek által összekapcsolódik, sadalmi téren számítanak.
A magyar községnél nincs elbagyotlabb Iellen vét
ezen érdek kielégítésére szervezkedik A
A Magyar Ürmök Egyesülele megalakí
városok sikeres szervezkedése meghozta a és szegényebb. A magyar állam 1600 millió
totta
első cselédképzőjét s így mint szak
koronás
budgetjében
nincs
egy
számbavemaga gyümölcseit s joggal állítják a köz
ségek, hogy ha a városoknak, mint önkor hető létei a községek kifejezett Illesztésére. avatott magyar asszonyokból álló bizollság
mányzati testületeknek volt és van szervez A községek közterhei évrőlévre óriási emel szívesen vállalkozik arra és felajánlja szol
kedési szabadságuk, a községeknek legalább kedést mutatnak. A községi pótadó országos gálatát. hogy a cselédképző mellett egy mintaátlaga 1881. évben még 168 százalék volt, házat létesít s itt köteles minden cseléd,
is van közös kérelmezési joguk.
ez az arány 1898. évre 344°/0*™ emelke főző, szobalány és mindenes, akik először
Az a külömbség, mely város és falu dett, az 1908. évre pedig 46 4%-ra szökkent mennek beszegődui vagy akik 20 éven alul
között mindenült a világon megvan, nálunk fel. Száz százaléknál magasabb pótadója ma vannak, hogy elvállalt minőségük munka
a legnagyobb Ebből a tényből sokan azt a j 1386 községnek van s vannak községek, köréből képesítő vizsgát kell lenni.
helytelen következtetést vonják, hogy ennek j hol 300, sőt 500 százalék és ezen felüli pót
A bizonyítvány a kormány által elismert
igy is kell lennie és hogy a községben, adó terheli a község lakosságát. A iegtöbb okmányként szerepel.
magasabbrendú. a lakosság kényelmére, j község 70—90 százalékos pótadó terhe alatt
A vizsgáló bizottság tagjai napidíjat kap
egészségére szolgáló szükségletekről nem küzködik és a községek adóságainak sza nak és kötelesek már reggel 8 órától a Vizs
lehet beszélni. Igaz az, hogy ma még nem porodása messze íelűlhaladja vagyonuk sza gahelyen megjelenni. A vizsgálandó növendék
lehet beszélni róluk, de nem azért, mert porodásának arányát.
köteles a bizonyítványért 3 koronát fizet ni
nincs rájuk szükség, vagy azért, mert nincs |
Az államkormányzás művészete az, és bélyeg-diiat is.
meg a szükségérzet, hanem, mert a községek hogy az államban élő minden szervezet
Rövid időn belül már az egész ország
cselekvési és elhatározási szabadsága mini-; harmonikus fejlődése egyenlően b ztosíttas- ban ily rendszeres módon fogunk cselé
mális, az állam pedig nem terjeszti ki gon sék. Az egészség, kultúra, a népjólét eme deket képezni s általa egy t gész új társa
doskodását a községekre oly mértékben, léséért folytatott küzdelemből részt kérnek dalmi irányt is teremteni.
mint a mmőt a községek nemzet és állam- a községek s arról akarjáK meggyőzni az
A cselédképzőbe, csak tisztességes hazas
fenntartó minősége megkövetelne.
illetékes tényezőket, hogy nagy ig.zságtalan- életei élő családokból való lányok vétetnek fel.
A menhelyek leányai, akik szegények
A nemzeti törekvések legjava nálunk ság, hogy mikor a gazdag hatalmas varo
a városok felé fordul éa ez alól az egyes,' sokat tízezrekkel kárpótolja az állam az s nem lévén garanlia erkölcsi biztonságuk es
erős akarattal is, nehezen képes magát fel állami teendők ellátásáért — Debrecent évi hajlamaikról, gyárak részére lennének kikép
szabadítani. Hasonlítsuk össze a város kö 75.000 korona, Szabadkát évi 90 000 korona, zendők. Ezek reszere 10 évtől 15 évig egy
vezett. világított utcáit, szórakozó helyeit., Temesvárt évi 75 000 koronává! Ab. — előkészítő tanfolyam is len ne szervezve.
magasabb kultúráiát, az emberi kényelmet! ugyanezért a községeknek semm isem juttat.
— Felhívás. A nagykanizsai kér. munszolgaló sokféle intézményeit s általában a
Éppen ezért államsegélyben részesítésük |káshiziosíió pénztár mintegy 100 .páros hátra
város életét a faluéval. Oda összpontosul a iráni közös mozgalmat indítottak, törvényes lékát mutatta ki behajlásra. Mieőtt a községi
hatalom, az esztelikai élvezetek, a tudomá mozgalmat, kérelmezési jogaik gyakorlásával! elöljáróság a járási halóság meghagyására
nyoknak és művészeteknek minden viv- ■s joggal hiszik, hogy az ország ös-zes köz-1a végrehajlásl a hátralékosuk ellen meg
niánya, mely érdemessé teszi az életet arra,! ségei is kaphatnak legalább ugyanannyi AI- j kezdené, figyelmezteti őket. hogy tartozásu
hogy éljünk A laluban mindebből alig van lamsegélyt, mint amennyit szervezkedésükkel |kat 8 napon belül Csáktornya községháza
valami s ősszel es leien olyanoknak, kik a városok kiküzdöttek.
3 ik sz. hivatalos helyiségében saját érde
jobbhoz szoktak, a faluban élni alig lehet. I
A községek mozgalma, kerelme. mely kükben lefizessék A községi elöljáróság.
A rossz, kövezetlen, sáros ulak, a szakadó |nek napirenden tartására egy ú| lapot is
eső, az esti sötétség, az egész élet unalma Ialapítoltak: a Községek Lapjai, méltányos és
К 0 1. 0 N P É L É K.
és egyhangúsága tűrhetetlenné válik.
igazságos és remélhetik is teljesedéséi.
— Nevelői megbízás. A vallás és közAz a távolság, mely nálunk falu és
oktatásügyi m. K;r. miniszter a C s á k t o r n y á i
város közt van, az egyoldalú fejlődés ered-l
Cseléd-ügyünk.
áll. tanítóképző-intézetnél a nevelői teendők
ménye. Minden úgy van ma megteremtve,
Irta : —özv. Vargyas Endrené.
ellátásával Koltay István ózdi vasgyár: ta
hogy a laluban jelentkező összes kultúrál!?,
Napjainkban a sok visszás helyzet kö nítói biz'a meg
gazdasági és szellemi erőnek a város veszi
— Halálozás. A Csáktornyái áll. tanító
hasznát A falvak embereiből még a tudata zepette családiunk nyugalmát nem kevéssé
zavarja meg ; z a cseléd-mizéria, amely И- képző intézetnek halottja van. Szalatsy Rezső
len sajnos, oly sokan jajdulnak tel Nem tanár, ak t minisztérium a szünidő folyamán
A ló rávetette fél szemét a szamárra s tagadom, hogy ennek elsősorban a mi fiatal Csáktornyára áthelyezett, november 30 an a
miután nagy nyugalommal tovább harapdálta a
asszonyaink házlarlási gyakorlatlansága a budapesti Uj-Szent János kórházban, eleié
fűszálakat, megkérdezte Misitől?
legfőbb oka, (tiszt, a kivételeknek) minthogy nek 39-:k évében, hosszas szenvedés után
— Ugyan mondd csak, mi vagy te?
Misi vak büszkeséggel rávágja a feleletet:
ők maguk sem lévén jártasak a házi teen csendesen elhunyt. Szalatsy Rezső tanár
— Oroszlán!
dők ágaiban s összhangzó munkájában, így betegen |ötl Csáktornyára s áll .pole időköz
A ló nem akarta észrevenni ezt a gőgíiskö- kétszeresen érzik a súlyát a rossz tudatlan
ben annyira súlyosbodott, hogy szabadságolni
dést s azért nagy nyugalommal kérdezgette tovább:
cselédnek.
kelleti. De le sem telt szabadsága, súlyos
— De mi voltál azelőtt?
Hogy ezen a bajon, amelyből kiíolyólag betegsége a gyarló testen győzedelmeskedett.
Misi úgy érezte, hogy megingott alatta a
föld s mind a vére a fejébe fut. (No de ilyen kí nemcsak családi, de a társadalmi bajok is Szalatsy Rezső tanárt e hó 3-án dé uláu
méletlen kérdés.)
fejlődtek, ezen minél hathatósabban segít temették ei az elsőkerületi farkasréti temelő
Nagykésőn súgja csak a ló felé :
hessünk,
állítsunk fel egy normálét, amely halottaskápolnájából az ottani temetőben A
— Mi voltam? Hát becsületes keresztes állat
ép úgy mint ahogy az iparost vagy gyár- tanítóképző intézet az igazgató vezetése alatt
voltam, ha mindenáron tudni akarod.
Erre már felemelte fejét a ló s csendes mo munkást is kényszerűi tudásához, szorgal hármastagú küldöttséggel képviseltette magát
solygás közt szemlélve a szamár kínos zavarát, mához, ügyességéhez mérten, legyen kiszabva a temetésen s leli úgy a tanári testület, mint
rákiált Misire:
a jogos illetmény a cseléd-körnek is.
a tanulóifjúság nevében, mély részvéte igaz
— A hétköznapi nevedet mondd !
Legyenek olyan kötelező pontok előírva, jeléül, koszorút a felejthetetlen halott rava
Misit megrémíti ez a durva nyerseség és
amelyek úgy a cselédei, mint a gazdát arra talára. Legyen áldott drága emlékezete!
hamarjában kiböki:
kényszerítik, hogy emberi méltóságukhoz és
— Hát szamár!
— Adomány. A szegénysorsú tüdőbe
Erre a ló nagy gúnyosan jegyzi meg:
függő viszonyukhoz mérten egymást támo tegek részére a muraszentmártoni körjegy
— No látod ezért nem találtad ki!
gassák.
zőségben 10 korona 63 fillér gyűlt egybe.
A ló azután belekapott egy hatalmas fűHa nem volna úr, aki a szegény és
— Segédjegyzői pályázatok. Muraköz
csomób \ Misi pedig valóságos szamár ügetéssel
indult hazafelé. Útközben elveszítette az oroszlán szolgálatra utalt egyéneknek megélhetését területén kövelkező helyekre hirdetlek pá
bőrt s otthon a mámi mellé állva, huta arccal biztosítaná, ép oly nagy baj lenne, mintha lyázatot: Tüskeszenlgyörgyre, Kisszabadkára,
nekiesett a kóróbokornak és bizony még azon nem volna olyan munkás vagy cseléd, aki Muraszentmáriára, Dékánfalvára dec. 23-igi
sem tűnődött, hogy miért jutott tulajdonképen nek megélhetése biztosítására munka kell.
Muraszerdahelyre dec. 21-ig szóló határidővel
kóró a szamár eledeléül.
Becsülje meg mindenik a másikát s akkor
— Állandó mozi. A Heinrich-féleállandó
nyugalom honol a családokban. Amily áldás moziban múlt vasárnap A néma hős drámát

Csáktornya, 1 9 1 3 . december 7.

adták elő négy felvonásban. Szenzációs képei
érdekesen világítottak rá arra a mérhetetlen
szívósságra, mit egy japáni hazája érdeké
ben kifejteni képes A műsort kiegészítették
Egy izgalmas vadászat, A csodagyermek s
A megszelídített anyós apróságok felvételei.
Szerdán »A fekete halál« modern dsungel
dráma került szinre Rita Sacchetto világhírű
ausztráliai táncosnő és mimotragika fellép
tével.
— Gyaszhir. A zágrábi máv. iskola tan
testülete fájdalmas szívvel jelenti, hogy a
magyar tanügy fáradhatatlan munkása, Kolonics Lajos máv. igazgató-tanító, múlt hó
29 én, életének 44-ik, ügybuzgó tanítói mű
ködésének 25. évében, rövid szenvedés után,
váratlanul elhunyt. Temetése a zágrábi ma
gyar közönség óriási részvétele mellett m.
hó 30*án d. u. 3 órákor volt a máv iskola
tornacsarnokából. Nyugodjék békében!
— Undorító volt valamikor az átható szagu
csukamájolaj, ma azonban a Zoltán-féle már oly
tökéletesen van előállítva, hogy minden gyermek
szívesen veszi be, mert sem rossz ize, sem kelle
metlen szaga nincsen. Üvegje 2 К Zoltán Béla
gyógyszertárában Bpest.

— Betörések Alsódomborun. Aisódomborun nagy lopás történt november 27-én
éjjel. Utasi vegyeskereskedő boltjából 500
К készpénzt s ezenkívül 300 К értékű árut
loptak el. Be akartak törni a gyógy
szertárral szemben lévő kiskereskedésbe is,
de a kereskedő a zajra felébredt s erre a
tettesek elmeneküllek. Ugyanakkor éjjel be
törték a Glavád-féle korcsma két ablakát s
egy kovácsműhely ablakát is, ahonnan a
szükséges feszegető eszközöket szerezték be
műveleteikhez. Utasi József kereskedő, volt
negyvennyolcas honvéd, iránt általános a
részvét, annál is inkább, mert nemcsak a
fentiekkel károsították meg, hanem gyűrűjét,
sőt érdemrendjét is ellopták. De meglopták
az országúton, az Alsódomborubó! Rotorba
közlekedő postát is, amennyiben a kocsi
ban szállított csomagokat, melyekben malac,
sonka, hal volt, szintén elemelték. Holmi
vándorcigáuyokra gyanakszanak, akik előtte
való napon vonultak át a falun, el is fogták
őket, de még eddig nem vallottak Azt is
mondják, hogy domborui ember volt a tet
tes, aki csak azért követte el a többszörös
betörést, hogy a figyelmet több irányba
terelje. A nyomozás a legnagyobb körültekin
téssel és kitartással folyik az ottani csendőrség
részéről.
— A Csányi szobor Ugye. A zalaeger
szegi Csányi-szoborbizotlság tudvalevőleg
nagy buzgőságot fejt к», hogy a vármegye
egyik legnagyobb szülöttének s az egész
ország egyik legnagyobb vértanújának, a vérzivatarok közt bitófán meghalt miniszternek,
Csányi Lászlónak szobrot emeljen. A buzgóság eredménye a megközelítőleg 40 ezer
koronára rúgó összeg, mely majdnem 10
éven ál ugyan, de jobbára csak filléres
gyűjtésekből gyűlt egybe. A szobor felállí
tása a jövő 1914 év nyárára van kitűzve,
de a kívánt időig és összegig még egy pár
*zer koronái kell a bizottságnak összegyűltenio. Ezérl a bizottság ezúttal lelkes fel
hívást intézett dr. Thassy Gábor vm. tiszti
főorvos, bizottsági elnök, Borbély György
főgimn. tanár, bizottsági titkár és Szirmai
M'ksa kir. tanfelügyelő, biz. tag aláírásával
a vármegye közigazgatási tisztviselőihez s
tanítóihoz, tanáraihoz, hogy a még hiányzó
összeg gyűjtésére vállalkozzanak. Azt hiszszük, ez a felhívás kellő eredménnyel is fog
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járni, mert az áldozatkészség minden viszo legelése mellett a postahivatal vezetője a
nyok között egyike a legszebb erényeknek helyi hatóság meghallgatásával együttesen
— Borvásár. A horvátországi, Sveti állapit meg. A reform a távbeszélő előfizetési
Iván (Zelina) községoen székelő Gazdaszö díjak olcsóbbodását jelenti.
vetség ez évi borvásárját f. hó 11 és 12-én
— Első HÓ. Végre a tél is megembe
tartja meg Sveti Ivánban. Az eladásra kerülő relte magát. Beköszöntött fehéi leplével, hogy
bor körülbelül 20000 hektoliterre rúg A bor a maga uralmának látszatot adjon. Miklós
7—8% alkoholtartalmú. Sveti Iván község napja előtt való napon sűrű pelyhekben kez
deti havazni s havazott egész nap. A hó
nek vasúti állomása KonSCina.
— Elhalasztott árverés. A lapunkban .azonban teljes mértékben nem érvényesülemlített Zrínyi Viktor féle nyilvános árverés, ; betett, mert vizes földre esett s így bizony
közbejött körülmények következtében f. hó Iloccs-poccs lett az eredménye fehér hóréteg
9. napjáról f hó 15 ikére halasztatott el. Az helyett, mely a városban a nap folyamán
árverési feltételek a város elöljáróságánál a 'már teljesen eltűnt s csak künn a mezők
hivatalos órák alatt betekinthetők és meg hirdetik még, hogy Télapó e hó 5-én be
mutatkozott.
szerezhetők.
— A bika áldozata. Barnásán a napok
— Tánctanfolyam. Mayersberg Frida
közkedveltségnek örvendő lánctanítónő leg ban Szőci Sándor odavaló gazdát saját bikája
közelebb Csáktornyára jön. A közeljövőben öklelte íel és taposta össze úgy, hogy csak
elősiető fia menthette meg a teljes agyonmegkezdi működését a Zrínyi-szállóban
— öngyilkosság. Szomorú esemény tör gázolástól. A bikát a piros cirok tette dü
tént múlt hó 30-án délben Kisszabadkán. hössé, melyet Szőci mindkét kezében az
Fuhr Mihály, odavaló körjegyző felesége, szül. udvaron végig vitt. Ettől vadult meg a fiatal
baracskai Szüts Margit asszony, önkezével bika s rohant gazdájának. A szerencsétlenül
vetett véget fiatal életének. Marólúgot és járt Szőcit most gyógyítják s ha egyéb kompli
gyufaoldntot ivott, mely iszonyú szenvedések káció nem járul bajához, egy pár oldalbor
után életétől megfosztotta. Az öngyilkosság dája árán fogja majd emlegetni fiatal bikája
nagy föllünést s általános részvétét keltett. szilajságál.
— Népesedési statisztika. Születtek:
A szerencsétlen asszonyt, kit férjén kívül
egy kis lányka is sirat, december 2-án he Novák Mária, László Deb, Petrlcs Kálmán,
lyezték el a református vallás szertartásai Szersán Ferenc, Koren Teréz, Horvál Mihály,
szerint a kis?z«badkai temetőben örök nyuga Antonovics Erzsébet, Horvál Erzsébet, Mofcsán Hedvig, Baliga Vendel, Grábár Teréz,
lomra. Nyugodjék békében!
— A Norddeutscher Lloyd, amely tudvale Kozják Mária, Tkalcsecz Teréz, Mihálcsek
vőieg a világ legnagyobb hajós\állalata, kajüt- József, Hári Érzőbe!, Kuhanecz Péter, Eisenirodát nyitott Budapesten, az Angol királynő-szálló !slädter Rezső. Meghallak: Grábár Jánosné
épületében. E кaj ül-irodában helyezkedett el a (63 é), Doklea József (76 é), Marcserz István
Meneljegy-iroda fiókja is, amelynek tudvalevőleg (55 é), Mekovecz Mária (7 é), Ciglarics
a Vigadó épületben volt a központi irodája. A
Norddeutscher Lloyd irodájában a vállalat egyik Jakab (74 é), Martincsevics Eleonora (19 h),
főtisztviselője Redersen Adolf lett a vezetője, Vabecz Julianna (16 h), Szersán Ferenc (10
programmja a magyarokkal, akiknek élénken fel u), Kermek Károlyné (53 é), Mavrek István
lendült utazási kedve már a külföldön is ösme- (1 h), Zadravec Rókus (51 é), Mosmondor
retes, a tengeri utazásokat megkedvelteim. Az Ferenc (13 h), Horváth László (22 h). Buján
iroda ennélfogva, noha a Norddeutscher Lloyd
engedéllyel hir a kivándorlók szállítására, kiván János (68 é). Házasságot kötőitek : dr. Thaller
dorlással egyáltalán nem fog foglalkozni, hanem Miklós és Hummer VuchetichStelánia, Saltier
kizáróan kiutazásokra és társas utazásokra be Mór és Granitz Paulina, Strausz Lipót és
it ez súlyt.
Sírausz Sarolta.
— Hirtelen halál. Tragikus módon halt
— A z adótörvények végleges elhalasz
meg L* hoczky Marion 69 éves nyug tvhat. tása. A pénzügyminiszter 102.500/913. sz.
állatorvos 5-én ójjel e/4 12 órakor, aki aznap Irendeletében utasította a törvényhatóságok
délben a gyorsvonattal fiának. Szenteh Ilo Iadóigazgatási közegeit és a pénzügyigazgatáso
nával 6-án megtartandó esküvőjére Csáktor kat, hogy az állami egyenes adóknak az
nyára érkezett. Az estét az örömszülők kö 1914—15—16 évi kivetésére vonatkozó
rében töltötték s é|fél felé távozott Hajas- előmunkálatokat kezdjék meg. Az utóbbi
szállóbeli lakására. Az illemhelyen találtak hónapokban ismételten merüllek fel hirek,
rá holtan Szívszélhüdés ölte meg az állítólag hogy a kormány az adórelormot 1914. évi
ütér elmeszesedésben szenvedő öreg urat. jan. 1-én minden módosítás nélkül életbe
Lehoczky Márton holttetemét Tornaijára szál- léptéid A rendelet végleg eloszlatja a kéte
litotlák, Gömör vámügyébe.
lyeket, midőn az előmunkálatoknak a régi
— A telefonelöfizetési dijak reformja. törvény alapján való megkezdését írja elő.
A posta- és távírda igazgatóság a vidéki
— A gözgepkezelök és kazánfűtők leg
távbeszélő hálózatoknál 1914 év január hó közelebbi képe&ílö vizsgái Sopronban decem
l-lől új telefontarifa életbeléptetését tervezi. ber hó 8 napján délelőtt 9 órakor a Sopron
Az ú| tarifa szerint a díjazás alapját a helyi városi villanytelepen fognak megtartatni A
hálózatok mindegyikénél, a város legforgal kellően felszerelt vizsgálati kérvények am. kir
masabb részének középpontjától leglávolság- kér. iparfelügvelőséghez küldendők Deák-tér 8.
ban 2 km sugárral képzelt körön betűt eső
— BÚCSÚSZÓ. Nagykanizsára történt tá
terület képezi Ez a középpont a helyi háló
zat díjazási középpontja. E középponttól lég vozásom alkalmával mindazon jóbarálaimtávolságban mért távolságon belül felszerelt nak és ismerőseimnek, akiktől személyesen
telefonállomásokon a helyi forgalomban foly el nem búcsúzhattam, ez úton mondok Isten
tatott beszélgetésekért csakis bizonyos meg hozzádot. Halmos József kir. tvszéki írnok.
határozandó előfizetési díj, az azon túl fek
vőkön ellenben az előfizetés: díjon felül még
Szerkesztői üzenetek.
vezetékfennlartási és építési hozzájárulás is
— Pont. Beporoztuk a most beküldött cikkeket. A
fizetendő. A díjazási középpontnak a város Nagyságos Asszonyt azonban nem használhattuk. Ha akarja,
legforgalmasabb része középpontjának kell visszaküldhetjük.
lennie, melyet a helyi viszonyok alapos mér
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sa,i naCinili. Sliha su Sepetali i dokonOali jednu kolibcn, da se tam malo poíineju.
r n k a z i OU D alkan SK O ga DOja.
^
)u j j m j e Vivienje na lasi, moraju Komaj su se namestili, kad epaziju, da okolo
Kad je vei videli b io, da Bulgaria uebu- dalje Ui, как god bilde. Da se v e ó dobro dvajsti srbov ide na brég proli kolib.c, Néje
de pustila od svojega zahtévanja i da so -, zamraCilo, poslali su jednoga smedsebe, naj bilo druge pomoCi, как opel dalje iti ua drugi
ruZjem bilde branila svoje pravo. jedno od pogledn«; ali je moCi iti Joä je podani bul- brég na kojim je takodjer jedna kolibica blala
osem ólanov stojeCe buigarsko druZtvo odiálo garec né nazat doáel, kad su se opet ko i koj je puno bliZe gramce i dalje od srbov
je iz Nisa prama domovini — Bulgariji. raki Culi, jedna srbska banda je iála prék bil. Pazljivo su poCeii se dalje vieCti. S daPonjih su Srbi glasa poslali bulgarcom. neg mosta. Jednoga srba su pbgiasu spoznali ieka su spoznali, da to su ravno oni, koji su
se spravljaju, jerbo joá letos srbi bulgarce skojim su se pobratili vu Nisu. Ravno je na mostu stall i pogajali se na njihovu koZu.
budu jeli. Né su znali kaj drugo, как po- prepovédal, da samo zajimi treba iti, jerbo Niti jednu réé su né pregovonb, neg su se
gutnuti to nagraZanje, eil jim je bil, skim nemoreju joá prék hatara bili, strapa se jod j samo stiho dalje Zurili.
predi za hrbtom ostaviti Srbiju. OruZje né né snjimi ziála inti рак v id la. Jedi*n vnogo
Druga koiibica .tak je d tlje stala, как
su imali nikakvo. Bramtelj jim je b;l Bog penez »ma prisebi к tomu pak veliku sluZ- su m 'slili Srbska banda kad je na brég
рак velika pazljivost. Poznato je to, da bu napraviju Srbiji, ako je dostigneju.
doSla, laki je spazila. da tu ;e neáéi bodil, a
drugi balkanski boj se je tak zapoCel, da
Pod mostorn niti Cmrgnuti je né utalj to su рак né srbi mogh biti. Na reápitér
predstraZe su strélale jedne, na druge. Trelji niti jeden, im su né iniaü soboin jednu sab-jSU poőeli okolicu vizilérati. Z i pet minut
dán su véé éisto pomalem mogli dalje iti: lju ill jednu hrdjavu puáku skim bi se bra jsu véé spazili bulgarce, Banda se hitro zakad samo jedenpnt hitro poCneju puáke nili. Medtein toga stiha se do vlekel uazatjjim i h l . Buigarci su takodjer spazili. da su
predjimi silno praskali. Né un je bi la druga poslanik. S dalka je videl, da v se njih sto ji1|e srb< n -áli i spoznali. Poéeli su se ioS
pomoő, neg skim predi na orsaékim pulii p úi na mostu, ali je lak mislil, da su njegvi. bo'je trsiti. d i sk;m predi dojdeiu do kulijeden most se skriti Vuni su se predstr;Ze Joá se jako zaöudil, как su se zaufaii .-.pod bice. Srbi su pnCeb ruCat> i strélati. Buigarci
pograbile I v dli su, da buigarci su pretirali mosta vun dojh. Srb> sn takaj nekai opazili su
stém n kaj né stara!', morali su se
srbe. Ravno su ^telt spod mosta vun ziti, i dva su odmah proli jemu iáii, on s** hitro i Zunti. Zavremeuo su d<»áli g-.rí vu kolibicu,
da se I ooi к bulgarcom preklopiju, kad su vu iarek hitil i med rakitjom skril. Né su koja je sdréva bi la n ap n v ljen a. T iki su I
buigarci pred vnoZma srbom pobeftti morali. ga naáli. Так su se medsobom spomin al . medsoborn odlucili, da tu do zadnje kaple
Veliko strélanje se éulo, cureli su doli od da vük ili pes je moral biti. Stém je banda jkrvi se budu branili Ako vre jedenput
jedne I od druge strani. Nekoji su ravno na dalje se odpravib.
moraju, barem drago naplatiju srbom. Dva
mostu postali i strahovitno s bludnemi rééKad je bolgártc videl, da more к svo su se na najZe spravili, jed°n je pazil kaj
mi preklinjali bulgarce. hkodjer i grozili, da jnn iti, odmah je iáéi. Povedal um je, d ald élaju srbi. drugomu pak je zapoved bila
niti jednomu se nebudu smiluvali. Piibrali né dalko puáke su rezh'éeue, pajdaá; p i k ' dobro i bistro ci ati na neprijatclja. К sasu plezérce, srbe su vraéili, bulgarce pak su mu povedali, kaj su Culi. Videli su, daikom u obloku je dos* | jeden puákaá, drugi
sprepikali. Pod mostom niti genuli, niti dihati moraju dalje iti. tu je noC, sad je najvekSa pak su pazdi na ogenj, ako bi se kaj
su néutali. Kad 9ti srbi iz mosta odiáli, po- prilika. Pobrali su puáke i nekoji patrontaá. vuZgalo Predi как su se namestili, prehroCeli su pod mostom dogovarati se. kaj budu Na jeden brég su se pob'gli proti zorjn vu jili su patroné Sve skupa 260 patronov
I. C o v ie é a n s k o á i v l j e n j e .

*Kal<o dugó ЬоСеч Н üvet ?t — zanita uviek vesele í-koke Cmiti. moram se kesiti
ga gospodin Bog — >Oslu |e tri rieset i pet za da se ljudi su rju , a ako mi onda za to
Kada je gospodin Bog sviela stvoril te godinah preveC, — no, anda. ja inisliin, li pru2e koju | buku. она je kist-la ili mozbit
je kaml svakomu stvoru trajanje Zivijenja Ceá ánjimi bili zadovoljan.«
i gnjila Kobko krat se za takovom áalom
odredili, pozval je nje pred svoj trónná te
»Gospodme« — odgovori pes — »jeli skriva Éalost! Tndeset i pet godmah to :a
je prvi pnstupil ősei, koj je stvoritelja po- je to Ivója volja? Promisli samo koliko ja nisam moguői izdrádi. T si vekiveCni i
nizno zap ital: »Anita, kako dugó Cu ja ; moram bieíati, to moje noge lakó dugó nisu sveznajuó otac, pak znaá, da samo pravu
imati na zemiji Ziveli?«
moguCe podnaáati; a stoprv, neka zgubim istinu govorim.«
»Tndeset i pet godinah* — odgovori glas za lajanje a zube za grizti, kaj mi
Bog rnu je na to bil milostiv te mu je
Bog — »jeli ti je pravo?«
onda preostane, nego iz jednoga kuta u |podielil trajanje Zivota samo na df set godinah.
»Ah gospodine« — odgovori ősei — drugi bieZati i mrCati?«
KonaCuo na zadnje je Bog stvoril
»to je dugó vrieme. Promisli si same inoj
Bog je uvidel, da ima s jedne stn.ne Oovieka, te je i n jegi как i öve prve póznevoljni staliá: od jutra do kasno u noő pravo, pak rnu je smzil godine za Zivotna val pred se, da mu odr»di
duZmu Zivovatrhe nősíti, vreéa Zitom u melin nősíti, za petnajst godmah, skojimi se je i pf's. как úja na zamlji. 1 Coviek je zdrav i vesel
da drugi budu kruha imali; pn cigi áru |prije ősei utieáil, te duboko se naklomvái slupil pred trouuá, te je zamolil Boga, da
zemlju . cigié raznaáati, za da drugi budu otiáel.
I mu odredi. koliko őe godinah proZiviti na
si mogli kuCe za stanovanje zidati; iz doSada je doáel pred tronuá jopec, za lőj zemlji. Gospodin pak mu reCe:
line na brieg vodu nősíti, za da si drugi na da Cuje trajanje svog Zivlenja na ovoj zern
»Trideset i petgodinah őeá
na toj
briegu Zedju gase, a pri lom podnaáati bod- Iji. a Bog mu odmah v é li: »No, moj dragi, j zemlji Ziveti. Misiim, da li je to dosta Jeli
renje na dielo ledino batinorn po pleCili,, ti Ceá valda rád trideset i pet godinah na si zadovoljan?«
korbaéom ili udarcom nogom u teádne; a toj zemlji Ziveti? — Ti netrebaá teZko de»Oh, как je ío kratko vrieme Zivola!«
za hranu zeleni átriéak, voáCenku ili ples- lati как ősei i pes, a ktomu si uviek vesel — véli Coviek _ »Kada »am si svoju kumvo pokvareno sie u o ! Izpusti nekoliko go- i dobre volie, hranu pak imaá po svojoj Cicu sazidal i üredil, a moj ogenj na mo*
dinah od onih, kője si za moj Zivot odluéil * j volji i u izobiliu, jer si ju samo vzemeá jem ognjiátu gori, kada sam sí voCke na
Na lo mu se je Bog smiloval te m u , kada hoCeá, koliko hoCeá i iz kojega dreva mojem gruntu posadil kője cvatu i sladko
je odredil samo dvadeset godinah na Ziv-j hoCeá!*
mi voCe rode, a ja se priCmem veseliti nad
1jenje, skojimi se je ősei zadovoljil i utie»Ah gospodine* — odgovori jopec — udobmm Zivotom, kojega sam si svojom ;
áeni otiáel.
»to sve se samo tako Cini, all je sve drug- marljivostju priredil, onda — Cu morati
Za njim stupi pred tronuá pes te se Cije Ako i prosena kaáa íz oblakov deZdji, um rieti! О Gospodine, produZi vrieme mog
duboko nakloni.
kaj mi haeni, kad némám Zlicu. Ja m oram ! Zivota !«

к
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Broj 49.

9U imeli. Zatem su boga molili, skuáuvali;
na krovu, samo mrtvi i koji su vumirali.
Hamidie.
su se i stém svaki na evője mesto odiéel
Ovi su bili sreéni i blafteni. Jerbo zatem
Banda pák svelikim kriéom, larmom
Vu célim Äalostrnm balkanskim boju vu jednim vremenusu poéeli na brég síré*
i zveseljom plazila na brég Znali su srbi, najlepsi ulog je imala »Hamidie« zvana lati i goreée bombe spuééati na ladje. Jedna
da bulgarci neimaju oru2je, veseli su bili,! izverstna turska taborska ladja od koje su ladja za drugom se vuágala, strahovitno je
da su se bulgarci vu ovu kerlétku spravili.j se tak bojali srbi i grki, как vrag svete bilo gledati goreée Ijudi i vu morje skakati.
Zivio, kralj Petar! Vu ovi minuti sprofci se! vodp, bolje su se bojali, как od najvekSega Na ladjah su jo3 bili soldacki konji i vnogo
prva puska íz kolibice. S med srbov se |e-j ognja. NiSCi je né zna! gde je, nigdi je né rogovnate marhe Vu peklu je né takva
den prekopicnul. Srbi postaneju, nésu mogli \bila, p k itak svigdi je bila gde su se je buna, kakva je na ladjah nastala, kad su
premisliti odkud je doletéla kugla. Как to najrnenje nadjali. Gde se je pojavila ova poéele goreti. Vélik» sreéa je posluiila, srbom
premiSljavaju, drugoé prasne puáka i opet: Crna ladja, gde su se jeni sigurni Stuki og- da iz Hamidie ladje nésu spazili na bregu
ее zruäi jeden srbjan. Sad su spazili odkud lasili, tam je navék jedna neprijateljna ladja nekoju jezero metercentov municije i dinaletiju kuglje Hitro su se nazat povratili ij dobila svoj dober pozdrav. Vnogipul se ргм mita, jerbo ako bi vu municiju bili strelili,
za kamenje skrili
pet.lo, da su tu uepri|ateljne ladje Cisto na céü okolici ne ostane nikaj 2ivoga, niti
Jednu vuru ie sve mirno i tiho bilo. obkolile. vnogiput su mislili, sad nam je; pak jedno stanja.
Doklam je neprijateljno ratno brodovlje
Jedenput samo praskaju puSke od svih vruke dosia i kad su se najbolje tomu
stranih. Srbi su obkolib kolibicu. Bulgarci veseüli, lak je zniknula, как dabi vumorje| glas dobdo, kaj se pripetilo pod Szkutariom,
su samo onda strélnli, kad se Stera glava bila vtunula. Jedenput je samo nestala ij Hamidie se véé opet tak sknla, da niti
skazala spod kanv na i da su né zabadav neprijateljne ladje serdilo su lefele vu svaki ptica jo nebi bila mogla najti Ostavila zapufkali stoga su znali, da tu i tam prestdo kraj ju iskat. Kad su ju na Medjuzemejs- sobom tri goreée ladje, na stotine mrtvih i
je strélanje. Bnlgarcom se joS nikaj né kim morju iskali, onda je ona ravno sve svoj viteiki glas, célomu svétu.
zgodilo. ab previdli su, da пн nőé nemoreju jgröke varaSe poredu bombarduala, kad su
Fondajte gusenice po zimi.
őst a ti. Srbi pouoéi sigurno blifce dojdeju i se tam poZurili, véé su opet naprazno
Koji gorice i sadovnjake imaju, koji
vuZgeju kolibicu. Kad se zamraéilo i dosla mesto doSli i takov glas dobili, da negdi
kmiéno bilo, ostavili su svoje mesto. Kom*j okolo JuÉne-ltalie se műéi bez lapora. Nas- sradostjom povaju sadovno drevje, samo oni
su iéli petdeset .korakov, ziöli su se sdru- lalo je veliko veselje. Odmah zanjom. Sad znaju, kobko brige imaju sgusenicami, samo
gom bandom. Strahovitno strélanje i merc- ne vuide, ako jezero vragov ima. Bez lapo oni vidiju i znaju kobko kvara moreju guse
varenje se zapoéelo. Od bulgarcov samo ra nemore se iti skitat na odprto morje ; nice jedno prutuletje zrokuvati, ako se na
jeden je oslal 2iv. Hdro se ie dob hitil med vu Italiji pak nedobi lapora, im slaljanom ihiljada komadov navabju na sadovno drevje.
mrtve i doklam ie grozno meravenje tr»|alo, je joS né presta) boj vu Tripolisu. Célo Viée kvara moreju napraviti, как zmrzlavica,
polegrl se je vu jeden grm Odonut je vi ratno brodovlje leli. da iu vlovi. Sve mors- veter ili tuéa. Ako se i mine elementarna
dd, как su éetiri Äive bulgarce *vezali, ke Supljine pregledneiu, svako Ir.jno i skrito nevolja sadovnjakov, itak plaéué gledi gaz
penpze jinr. ?.Hi. Öve su zvebkom krikcm meslo poiSéeju, célo morje obh«*diju i Ha da, как se ши drevje uniáti, ako nemari i
nazat tin li vu kolibicu. Po putu smirom midie ladjn nigdi najdeju. Kad najbolie zoemarééinom dopusti, da se gusenice po
su je fukli i grozili se jim, da je 2ive budu lééeju zanjom pomorju, dob ju skreni teleg drevju rezSiriju. Zabadav se pollam stu2avlje
spekli. Так je i bilo Hitili su je vu kolibicu, ram. da Hamidie je vu Alexandnji tarn se i éo^e gospodar kad jedenput na protuletje
koju su taki vufcgali. Zdoslni krié se je műéi bez lapora, nemore dalje iti. jerbo vu ili |)oieü gusenice tak po2dereju üstje i
éul iz dervenoga stinja, vuni pik sméh i Alexandr»ji neima lapora. Célo ratno bro- cvéta, da drevje éisto goío stoji. Vu takvim
veselie. Za jednu vuru sve je vtihuulo. S^bi Idovüe sdugiin nosom odide dimo, opet su jiolotaju véé neima poinoéi, jerbo onda véé
sve slobodno próba, za ono leto sadomi
j ipred oéima sgubili érnu ladju
su odisli.
Hamidie néje ostala mirna Poéula ie. plod vise nedobi.
Vjulro, kad je ‘«uncp ziilo. vidlo je sgoVnogo predi je potrébno se pobrmiti,
reto stauje i éetiri zgoret-* bnlgarce, к:»и su da srb' sividaéiju i municiju voziju pod da uniétimo gusenice. Za ov posel je naj;
Szки1яri.
Jedna
krména
nőé
je
ravno
dosla
strahovitnom smrtjom morali poginuli Zla*
iepSe vréme jesen i ziina. Vu ovi dobi leta
menje, da élovek je najvekäe divjo ÄivinCe Iliila, kbd je predi potajnim putu do-ta ia- 1Cuda ílelnefe je moéi to delati i kaj je
na svétu. Так ve strabote su se dogadjale na oora prcbaviia, da zuikne spod Alexandrie. vaíneée, éuda éisteée je moéi drevje zesna*
Srned pozormh ladph tak je odi^la. da niéBalkanu, na diku dvaiseti stotini.
! éi j > oé spazil. Roldan je bilo, srbi su rav- Ziti od gusemc. SvekSinoma juniuS meseca
no poéeli soldaéiju pred Szkutariom na brég se sve gadne stvari rezdiriju po drevju. Vu
»N> dobro, пекл ti bilde« — odgovo voziti, kad sp.ziju na obzoru érnu ladiu. ovi dobi léCeju sim-tam od dréva, do dréva
n vekiveCm Oíac — »la éli li ;ой omh Sdalka su vidít, d ravno prot; jirn ide. matuli i célé skrajine zavzemeju i samo
N»'pi*.|ate;| e spoznal, kakva nevolja se tam se nastaniju, gde po vremenu mlade
oslovih dvadeset gödi nah pridodati.«
*To mi ioS nije dost».« — odgnvwri prebl iava i za jednu sekundu od vuata, gusenice dober 2iviS imaju i najdeju. Matuli
d >vusta ide straéen glas: Hamid.e. Hamidie! na stotine jajcah ostaviju po listju i proti
Covn.*k.
»No dobro« — veli Bog — »dikle Ü vja stiska se zapoéela na ladjab, svaki je zimi je zapleteju tak, da suhoga lista nineka t! budu i one pesove petnajst godm »h « íb I skim predi vujti. Officire su véé né kakvi veter nemore iz dréva dob stej-sti.
Ove gnjézde po leti teéko bi bilo mo*J^3 mi je premdo.« — véli éoviek ^toli posluhnuti, zabadav su kriéali i zapo- ci iz listja vun odebrati, ab kad jedenput
»Anda пеке ti bilde,« — veli Bog — véd di. Sdvoienom flelnoéom su pustdi dőli na jesen Üstje dőli scuri i drevje golo os»ja du li jo$ i one jopceve deset godinah enne, koji как su do vode doéli, odmah su Itane, sdalka je videii gde je táj gad zapse zagrabili, Jedni su vu morje poskakuli
pridodeti, ab viée nedobiá mii jedne «
ónak su sleli na brég dojti. Ovi evi su se ! leteni, marljiv í spameten gazda vu ovim
Cjviek je obAel, all nezadovoljan.
Ipotopili. Drugi su sgolami sabljami leteli na vremenu puéne se proti gusenicam braniti.
P> to n dakle 2ivi éoviek osarndeset inadiniste neg bliÄe brega spraviju ladje, Dob pobere skup zapleteue gnjezde vu kogodinah. Prve tr.desd i pet su njegova éo- j siromaki né su znali, da velike ladje ne jih su od zune zadrevenile mlade gusenice
vieéaosk < bet», koja na hdrorna projdu. U ' moreju do bregj, Iridesti éclerde9et melrov I éekaju loplo protuletje, da se o2iviju.
n í !l I • zdr ív I vesel, radi s voljom i vesdo, pak je né vrédno dalje iti. Krié, zijanje, lár
Iz drevja dőli pobrane gnjeíde je najte gi veseli fcivot. Zatim d »jdu oue oslnve ma, pluskanje se poéme, osobito pak, kad bóléé i segurneSe cdmah skuriti.
dvadeset godinah, i ma bud • svaki das íprvi átuk pukne. Prva kuglja je prék ladjih
Po Z'ini gusenice fondati je deéinje
nekakov terh naprten: ou uiora fcilo nősíti, odletela Na bregu slojeéi soldati, pokehdob delo, to svako déle mora delati Néje smeti
kojun se drug; braue, a rázni udirc; i na й1пке né su imali, nésu mogli kaj drugo dakle ov posel naprotuletje ili na letu ostacukavania su inu za dielo piáén. O.ida dojdu zaéeti, как veliki krié napraviti i spuíkih viti, kad inti napolovicu néje moéi tak zesomh petnijst pesovih godinah; sad sedi i -tré ati. Hamidie se кигаЛпо prebli*ava. Üru naZiti od ove nevolje drevje. Po zimi je to
lefci po kutovih, mrmra i nemoie jesti, »er ga kuglja je prekratka bila, pred ladjami se puno smenjftitn stroékom moéi napraviti,
nema zu be. A kada i ove godme projdu, zabuäila vu morje. N»lo postane Hamidie. как po leti Po zum je itak gospodar экоonda dojdu konadio omh jopCevih dest go Tretja kuglja je véé dobro nacilana bila, гот bez posla i vnogiput si pofceli nekakvo
dinah Sada |e éoviek slaboumun i bedast, takodjer i pollaSnje. Najpredi su krova s delo, naj se и ovim vremenu povrali m
Cini nepromisljene bedastoCe i postane Spot éistili Srapnelli. Na hiljada Matov sirom Ivrt vu sadovnjak, naj se malo okolo sado i izsmiehivanje diece.
rezpoéena kuglja strahoviten posel je zver* njaka zaderfcavlje, dobro mii bude trud i iEm. Kollay. éila. Z<\ tri minute uég i bilo átivoga éloveka plaéeni
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Istina, da samo tak ima ov posel vréd ! mrl Nesreéni roditelji vu jednim tjednu sve zel si je Hreh i Aunu osemnajst lét
staro
noat, ako svaki gazda se brim i trsi guse- osem dece su sgubili. Najslareői je trinajst devojku
nice áfondati. On gazda se nemore obraniti lét bit star, najmlajSi pák poldrugo leto.
Stuki vu zraku. íz Londona pisadovnjaka, koj tak^voga nemamoga suseda Roditelji od velike Zalosti su zbeteZali.
áeju, da na jeden aeroplan dva nőve Stuke
ima, koj neée gnjezde obrali, jerbo kad
— Bőmbe iz zraka. Alfonz Spa- su sloáili. Aeroplan o»em?to metrov visoko
su gusenice na susednim vrtu véé objele njo'ski herceg skorom je Zivot sgubil. Vives se zdigel i odonut je dvajstiput vu cil stredrevje, splaziju prék na drugi sadovnjak kapitanom na jednim monoplanu su iz Tel- hl, na dva i pol unter debeli ocel. Jedepak i tarn uniStiju sve. Da takov kvar ne- j nana vu Asilu stell odleteti. Kad su je arabi najstpul ie Iroíil vu cd.
postigne nikoga, zato je odredil zakón, daUpazili, strahovilno su poéeli nanje slrélati,
Noroga tergovea krvolocnost.
obéinsko poglavarslvo mora na stroSke onoga, |»ti kuglié su né tn file. Herceg i kapitan su Tóth László szMmárnémetski svinjski tergokoj neée to delati, drevje od gusenic séis-1 bombe hdali dob itak su srecno doSli vu i vec hitro |(* obnorei, pograbil je revolvera,
titi, nemarc • pák kotarskomu sudeu najaviti. Asilu, gde su je s velikom paradom éekali. j slrelil je éerku, zeta i Zsiginond Sándor taSpameteu i marljiv gospodar nebude
— Nevaren put Vedrineza. Aust- j moSnjega stanovnika. Kad je to sgotovil,
Cekal, da vu ime zakona obéinsko pogla ria-Magyarska néje Stela Vedrinez zvanomu odrezai si je Sinjaka. Svi su vumrli.
varstvo bude to na njegve stroSke odredilo, francuzkomu zrakopüvcu prék Austrie-Ma— Zaklali su zandare. Vu Lendva*
neg skim predi sam sverSi ov posel jerbo gyarske leteti vu Szrbiu. Vedrinez néje pos- király obCmi véé pred mesec dánom su
zna, da ov mali posel dobro mu bude nag- luhnul zapoved i kad je do Pétervára do- zaklali dva Zundare. 2andare su nekak vu
radjem.
letel iz festunga stuki su poéeli n an jega! jedno kiét dobdi i как su nuter stupili»
Dobro je stareSe drevje stupim noZom strélati. Poleg toga se zrak tak sbunil, da éetiri pet krvolokov sekirami su je zatukli.
postrugati, jerbo pod starom korom takodjer Vedrinez je skorom se vu zraku prehitil.: Zandari su pozvedib, da jeden Háry Antal
na hiljada gusenic ili jajcah nahadja. Doh S velikom műkőm je tnjezero metrov vi- zvam SoStar je nalo nagovoril krvoloke, kője
poetruZeno smetje odmah treba skurili.
soko odletel prék Pétervára vu Belgrad gde su joS uiti denes né mogli vloviti. Так se
Koj gazda se ovak brini za svoj sadov- je sreéuo na zemlju se. sei. Vedrinez je sad éuje, da po Sumah se skitaju i kad vu
ríjak, njemu veliko veselje prebavi on p!od. jako srdit na Austria Magyarsko.
Slero obé.nu dojdeju, stanovniki je neuíaju
koj se po éistim drevju nahadja.
— Dvé zene. JoS marciuSa meseca |izdati, jerbo su slraho pred njimi.
Dakle paz.te gospodari, da ov mali i si je Senil Heil Henrik remenar Jankula|
— Plebanus kojega sekirami celehki posel ovu zimu oebudete zamudili.
Mariéu. Z\ par tjednov po zdavanju stupi kaju. Kolinfalva obéiue nmo kafoliéki sla------------I vu sobu jedna stara baba. Od mlade Zenske novniki éisto su se sbumli proli novomu
K A J JE NOVOGA?
taki ZHP‘ia : »Gde je moj muZ?« »Ja ne- plebanuSu. BivSega plebanuSa Komar Viktora
-----"
jpoznam vaSega muZa. рак как to, da ravno vekSa oblast je premestila vu jednu drugu
— Ferenc-Jozsefa jubileum. De- primeni ga iíé e le ?« — »Jerbo sem pozve- faru i sbliZnje fara su jednoga mladoga
cembra 2-ga je mmulo Sestdeselpet lét, как dila, da tu stan u je!« Heiliovica je mislila, kapelana imenuvali vu Kolinfalva za plebaje Ferenc József vladar naslal. Ceterdeset- da nekakva nora Zenska je zablodila knjoj í nuSa. Stanovniki su jako radi imeli prveSega
osmoga decembra 2-ga se V. Ferdinand zah i ravno je Slela za pomoé kriéati, kad dim o; sveéenika i viSeput su zanjega prosili, naj
vahl i on dan Ferenc József na njegvojdojde muZ. Siromak skorom je omedlel, kad Iga jim ne zemeju. Ali to je sve zabadav
m^sto »tupil Nam je tohko Zalostno bilo je staroviénu Zensku spazil i samo tu lik o b ilo . V srédu bi nil moral növi plebanuS na
vu ovim priptéenju. jerbo se Ferenc-Józsel je mogel pregovoriti: »Kaj ti joS 2iviö? « 1svoj staliS odili, ali né je mogel, jerbo ta
né dal s magtarskom korunom koruniti i — »VidiS da Zivim i pritebi hoéem o stati!« moSnji stanovniki pograbili su boté, sekire,
mi magjari é^kali smo moraii na ov do Kad je to Heilik né Stel prevohti, baba je kose i rasuhe i tak su vuni na hataru éegodjaj do 1867 ga leta Od potlam, kakti odiSla na pohciju i prejavila tnuZa Heilika kali novoga plebanuSa, drugi pak su obkonajprav éni apoStulski kralj kraluje nad su zaprli. Stém se brani, da je misül, kaj üli farofa i rié su pustili prveSega vun Sad
Magiarskom zemljom Vu Zágrábii su takod- mu prveSa Zen a véé zdavnja je pod zemlium. je kotarski sudcc vise Zandarov poslal vu
jer obderZali ov dan M-Su je sam Bauer
— Mali zrakoplivec. Mezei Pavla obéinu, koji na red paziju.
nadbiSkup koadjulor sluZil. Po svih Skolah deset lét star deérc na Köncsög
pustari
— Pojahal ga je vlak. Blizu Arada
je svetek bit
^
[splazil je na jeden kup slame i so bom j e ; prék Zeljeznice je stel tirali Göncöl József
Bavarski kralj vu Sárváru. Ba - 1ze\ staru ambrelu. Odprl ie staro blago i rékáSi gazda. Kak je na dinje dotiral, dolerun Leotirod Vi'mos, 111 L»jos bavarskoga j stém je skoéil dőli iz slame. Ambrela se tel je brzovlak i tresnul je kola, kője je jekralja prvi éinovnik rnuiuée dane '•* vu obrnula i deéec je tak nesreéno opal na den kilometer dalko pred sobom rival. GönSárváru bil I ob- cal je obéini, da kraij i j jeden Spiéasti kolié, da se je éisto prék cöl je vumrl. Smka István biroS pak se na
kral^ki dvor niajuSa meseca vu Magyarsku prebodnol.
smrt oranil. Vlak je obedva konje na íadojde i iiekoji Ijedrn hoée na svojun imétku
— Umorstvo. Gennarz Ferenc tri-1laéke scéhal.
se zabavljati. Sárvárski stanovn ki s velikom destijedno leto star oberleitinand
minuéi
— Na smrt odsudjeni soldat. íz
paradom budu éekali kralja.
pet^k vu GradiSki streül se i na tretji dán Szarejeve piSeju. da Zajcsek Lipot soldata
.
Najstaresa grofoska familija. vumrl. Vu Szegedu se rodil gde mu joS i su na smrt odsudiii. Zajcsek je jednoga koNajstar« 5a grofoska fatmüja vu Magyarakün denes roditelji 2iviju. Zroka niSC. nezna, za- éiSa zalukel. porobil ga je . mrtvo téío zaorsagu je gróf Erdődyova. Как iz Pö-lyéna kaj se je skonéal.
kopal Sud je joS né potvrdjeni.
piSeju sad je obsluSavai vu galgock.m ки5
- Obőina vu plamnu. Vu Krasznatelju gróf Erdődy Imbra i njegov obitelj horka obéini vuZgala se Bakos JoZefa hiZa.
IllllllllllHlllllllllllhiillliiilHiiilllllllllml
éetiristo léimen.
Vu slrahovitnim vihru za kratko vréme tri| i

— Daruvanje. Z
^ pluéa bólééi siro- deset i devet hiZ klomu pak joS éeterdeset
lY I E D IIM U R S K I
m
Jm
™J® V.U m,,J’as*#*i‘tmártoii9ki fari go.podarskoga sfanja je zgorelo. Katoliéka------- -------

10 К 63 fid. skupa zbralo
•ь
\rHn Sre*Cta
nika. Valkai btvan pn*d nekojem letom j*nt \ SHbadka, kolodvorn zverSaval sluZbu
Jedonput je pod g'buéi vlak opal i «gtibt!
je jednu nogu. Potlam kakli portaft je sl.iZil
na kolodvoru. V pondeljek je opet pod vlak
t t i l [0J m « te 1 dr»gu nogu odrezat. Vnogo
Krvi je sgubil I lak je drugi dán vpitro
vumrl.

c.rkva i Skola se takodjer vu plamnu uniS-

Íe,|e12niek°ga e,noV- siti.
,ila
s" samo proli jutru mogli potibtragu Matyuga Emil kotarski sudec
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v0di. Po pril.k. 190 jezer korun je svega
ZA L JE T O 1014
kvara, od toga m do bude povrjeno ierbo
~
з а то nekoji su imHi osegurano stanje
C E N A C O F IL L .
_ JQ§ je n é prestari. Óva éuda se
3 _________
vu Rázd cs obéini pripetila. Hrub. Mihalj ^ svako ijeto. . ljetos smo se Zur. l., oa
oserndeseltri leli star bogát gazdü nred lelő PREDI dobite vu ruke medjimurski kolencar ljedánom le Hovpr nnalal n,l *
TOS JE PUNO VEKSI I SVUN SVAKOJAéKIH LEPIH PRIPO-

*• .............« se’S ver
Ä nsvn.jl
Ä . ' . ?’ rv. SI . Jrdenput
S Ä re’S samo
S pre
: ----------

v.Mflu jednogH Welsen » . . oor. CinovinkH
osem dece r vumrl,, vu d ftert.sn V ne
del)u fjeden m pokop.li Iroje dece. ko,i s«
sv, tri leden d n i vumrli. Dr.l*i dan su ,.•<
éiü ri svteZ.ilj, koji su z> Ir dm yumrl
nie je I о tn s eleZa i t.tkodjrr vu
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.nenil, poréi je s.arec
se veeelíli ,
«b a v ljs ti. Stanovniki né su se moKl, dosla
..... .. kaj je
slarcn. Né su mo
rali dugó éndili, «ad véé znaju. Hrubi Mt
halj d-cembra l^ b e g « podrugoé se je oZeml,

oobíva se ea, .z o .rtijo «— r .s c « еоГве—
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STRAU SZ SÁNDOR
knjiZari vu csäktornya

Csáktornya, 1913. december 7
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Van szerencsém a nagyérdem ű közönség szíves tu dom ására
hozni\ hogy A n t o n o v i c s J ó z s e f ú r D e á k - u t c n i b ú z á b a n közvetlen a m észárszék m e lle tt
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§ fűszer- és ceemcgc üzletem jj

(иmegtakarít

babkávét e g y kis adag
„Franck“ hozzáadásával. —
Ezen előn y abban keresendő,
h o g y a „V alódi“ :Franck: a
babkávé ízéh ez az itt rendel
k ezésre á lló ö ssze s pótlékok
k özött a legjobban hasonlít.
■c em80/261Ifi

megnyílt.
Amidőn kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását ,
kötelességemnek fogom tartani igen tisztelt vevőimet úgy mint az előtt, ezentúl is szolidan kiszolgálni.
Kiváló tisztelettel:
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ШStross ferdínánd-féle első pettauí
vegytisztító- és festő intézet
e lv á lla l m indennem ű fé rfi- és női ru h át, szövetet, függönyt, szőnyeget
v egy tis ztítá s ra vagy bárm inő színre való megfestésre.

Atvételek a fióküzletben: Stőger
Katalin kisasszonynál Csáktornyán,
Vasút-utca 10.
U gyanott telvét étnek a p e t t n u i v á r o s i f/ő z m o s ó tia
nem űek és bárm ilyen ru h á k mosásra és vasalásra.

részére teh er

P o n to s o lc s ó k t s z o l f j á l n s !
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Csáktornyán, Wias-úts Gyula
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„Szakonyi* ház, a szénáié, ig inyúló nagy belsőséggel eiryütt
szabad kézből, jutányo- ár ui
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е£ с929СЗй$Я cigaretta hüvely és papír anconarcotíce
vattával ♦ Kapható: Fischsl Fulop (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseóen Csáktornyád

Csáktornya, 1913. december 7.
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Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. л и
évi LX. t-cz. 102. § a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiró^
I f i #
Ságnak 1913. évi V 461/1. számú végzése r |
■ | Ä . JL JL
következtében dr. Reményi Zoltán ügyvéd
П 1 П Т
U l
által képviselt dr. Iván ZabukovSek javára
I Л I
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400 К s jár. erejéig 1913. évi julius hó
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8-án foganatosított kielégítési végrehajtás
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pejia, 6i, széna, kocsi, kukorica góré <iyiiVános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a periaki kir járás
bíróság 1913-ik évi V. 461/2. sz. végzése A rjfl
folytán 400 kor tőkekövetelés, ennek 1913
évi január hó 6-ik napjától járó 6% kamatai,
vt °/e váitód.j és edd.g összesen 86 kor. 05 Ж
f-ben biróilag már megállapított költségek WrA
erejéig Muracsányban alperes házánál — beszámítva a fizetéseket - leendő megtartására { г ^
1913. Évi december hé 17-lk napjának á e. 10 érakor
Ж
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- Kj ß
dékozók oly meg|egyzessel hivatnak meg.,
hogy az érintett ingóíágoii az 1881. évi LX ' ^ F

„

s £ -= B r »

I

©
I

©

@

@

0 ©

©
tfjk

ßÜk

V f

4JW

K a r á c s o n y i b e v á s á r lá s a
e lő tt
te k in ts e
m eg
m in d e n n e m ű
__________________ s _____________________
já té k - ,
k é z im u n k a - ,
in g e k - ,
2 --------- ’
I ------ ----- Z----------_____---------_ _ l —
f é r f i- é s П01 d iv a t c ik k e k - , U Ía — — -— -------------- - ----------- ;-----------^ --------- - —
z o ta s k a - , s z o r m e a r u - , a is z m u - ,
----- ~ :------------------------------------------------------- =—
s z ő n y e g - s tb . s tb . n a g y r a k fá ra m n t
M l f i p l « 7 a iY in « * lh h l ó l a i d m a t . M I l i é i S Z a in O S a O P Ш tó ir a tá s t k é r
° ____________
. . . . .
i

m.

^

@

@
égSM
^
r i
Ж

ШгЛ
Ж
ö
^
T f
@
V3F

к м m m tű im §

m i m i

eddigi Összes fogialtatók érdekében színién \ j ß
D © a k - lltC a »
x jí
megtartatni fog.
Д |
/Й У
Amennyiben az elárverezendő mgósá- f i
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gokat mások is le- és felűlíoglaltatták és
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„Hungária Bank“
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rtszvéButirsasii Bodapest. I»., M m f it c a 13. szán.
Legelőnyösebbenkamatoztattakarékbetéteket könyvecskékre és folyószámlára. Gabonanemüekot, takarmányféléket a legelőnyösebben vesz és elad bizománybán.
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tisZleK, katonai hivatalnokok.önkéntesek.
®
®
■N■■1
; ™
a leg.l v.j!o- .bb • goi szövetekbe1, kitűnő
vasul«- és po^ta tietek, tűzoltók, erdész*
V IÓ P С О т д р С А
>4*;há-zok ált I .i I-gnegy^pf ühhen e!kétisztek. pénzügyőrök é< mindpitrendü
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s z i l ч if |, f,!. д, ,M.|,ez pénzn^zonyokh z
egyenruhát viselő teslü etek részére
csász. és királyi udvari szállítók
*á v ív; o!c-ó ár :k rn tlelt ............. Korhű
u-gM.hh еч legei^viri!*niib kiáiiHA-l. n. B u d a p e s t.n .k e r., V á c z i-u tc a 3 5 DlSZWAGYAR R U H Á K , legszebb libériák.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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