hozó kisded feküdt, kinek egykoron a fé

jBóke a földön az em bereknek!“ nyes mennyben, Isten jobbján, lesz helye,

a legnagyobb dicsőségben lesz része I
Itt a karácsony! Ili van ismét. Még
Karácsony estéje van! Megváltónk szü
csak egy éjjel és már majdnem kétezredik
szer virrad fel a nagy nap, amely a világot letésnapjának előestéje — egyetlen öröm
sugár a legsötétebb éj közepeit. ..
a szeretet kötelékeivel egybefüzle. Mégis most
Az emberiség bilincsetkéezítö zsarnokai
már harmadszor karácsony szent ünnepéhez
ágyak dörgése szolgáltatja a gyűlöletes zenét! megölték a nagy szabadsághőst és véres
keresztjén legeltették kárörvendő szemeiket.
Hull a hó, talán azért, hogy elíödje a
De éppen a keresztfán ragyogta őt körül
földet, melynek rögeihez annyi vér tapad.
dicsőségének isteni koronája s ettől a ke
Talán azért, hogy a fehér lepel illő sző
resztfától indult útnak az egész világ sza
nyege legyen az arra haladó békeangyaibadsága, melyet azóta sokszor fenyegettek
nak.
mindeneseire azért, hogy méltóan ugyan, de keresztre feszíteni senki emberfia
fogadhassuk a Megváltót, kit annyi hivő nem tudott és nem fognak tönkretenni azok
epedve vár.
sem, akiknek álnoksága most minket és
A Megváltó születésének ünnepe aka velünk együtt az igazságot akarja béklyók
ratlanul is könyeket csal szemünkbe, ami ba verni . . .
kor halljuk a harangok zúgását, mit elkap
Fagyos a téli reggel, de a kelő nap bia szellő és fölviszi szárnyain a menyek
borsugarai
áthatolnak a lég sürü ködén és
felé, hol összeolvad az angyalok énekével:
»Dicsőség az egekben Istennek, béke a föl megaranyozzák az ég azú rját. . . A viharos
hideg szél megtépi, megrázza a zuzmarás
dön az embereknek!«
fák ágait, de benn a szeretet melege ápolja
Fájdalom, ezt a karácsonyt sem ülhet * Mindenható végtehfn jóságában r*l& bi*
jük meg nyugodalmas békében. De bármily zodalmat.
féktelen dühvei rontsanak is ellenünk Isten
Mert nincs mindig fájdalom, nem sa
szózatára nem hallgató ellenségeink, abban
jog
szüntelen
a kebel és végre mégis csak
még sem zavarhatnak meg, hogy oltárt eeljő
Isten
küldöttje:
a béke angyala.
meljünk a szeretettel teljes békének szí
A 9zent ünnepen emeljük föl áhítafovünkben.
Oh, jöjjetek a templomba imádkozni, san lelkünket az egek Urához, hogy lerázva
hogy legalább ünnepnapon felejtsük el a kishitűségünket jobb jövővel biztató remé
sok fájdalmat, szenvedést! Jöjjetek a tem nyekkel, boldogan tölthessük a karácsonyi
plomba, hol zeng az ének és a buzgó lélek napokat!
visszaszáll abba a rég elmúlt korba, midőn
A d a k o z z u n k a z e le s e tt b ő s ö k öz
eljött Jézus a mennyből — szolgai alakot
öltve, halandó testbe öltözve és csillag je  veg yei é s á r v á i ja v á r a I
H á t i s e g é ly e z ő
H iv a ta l fő p én z
lent meg napkeleten, mely elvezette a böl
cseket a jászolhoz, hol a világ üdvösségét tá r a9 K é p v is c lő b á z .

Karácsony előtt.
Az est im’ leszáll в éjszin fátyolával
Beterít halkan mindent körUlünk . . .
Szívünkön bű és remény suhan által,
Azokén, kik most mély gyász közt ülünk
S e vágyó tudat ül a lelkeken:
A szent Karácsony közéig csendesen . . .
Karácsony előtt szivünk bő im ája
Remény közt szálljon most az Égbe fel . . .
S a sírban nyugvó hősök porát áldva,
Ajkunk a zsoltárt buzgón zengje el . . .
------------ A szent karácsonyt áldd meg Istenem,
Hogy a küzdőknek nyugodt, szép legyen !
A szent Karácsony nyugodt szép legyen . . .
Ne folyjon akkor újabb vér-patak . . .
A rónán, völgyben, vizen és hegyen
Legyen a fegyver, ágyú hallgatag . , .
Krisztus Urunknak áldott ünnepén
Teled se legyen, Urunk, zord kemény I . . .
Teled se legyen, Urunk, zord kemény . . .
Ne hagyd szenvedni Hazánk hőseit . . .
Enyhe nap lengjen harcuk mezején,
S legyen az éj is tiszta és szelíd . . .
Ob, áldd meg őket, édes Istenem,
Oh, áldd, hogy minden, minden így legyen !

De amig eljön halkan, néma csendben
A szent Karácsony újabb ünnepe:
Kell, hogy a hivő e nagy küzdelemben
Áldozatát is újból megtegye . . .
A szív parancsa súgja ezt lékünk.
Hogy hőseinkért mindent megtegyünk . . .
A hősöknek hát gyűjtögessük egybe
Szeretelünknek sok kis zálogát . . .
S küldjük el nékik — áldásunkkal telve
Mind, amit szivünk, lelkünk összeád, —
Hogy szent karácsony hűvös éjjelén
Örömköny üljön minden hős szemén . . .

Vd.

Ruhe will’ ich haben.
Irta: Kelem en Ferenc.

Az első háborús karácsony szent ünnepe
előtt álltunk. A szívek mélyén már ott nyugta
lankodott az a fájdalmas rezgés, mely később a
közös, nagy karácsonyfa pislogó gyertyáinál sűrű
kön уcseppek ben tört elő. A szeretet, a családi
boldogság megható ünnepe már csak rövid na
pok távolságából integetett felénk s mi lélekben
elszorúlva gondoltunk a sok távoli otthonra, mely
nek karácsonyfái köré néma szomorúsággal fog

K Ü L Ö N F É L É K .
I n te rm e z z o ,
Vén, v i h a r v e r t la n t o m m e g p e n g e t e m ú jr a . . .
S i r v a - r i v ó b e t e g d a ll a m :
H o g y m é g e g y s z e r t ő l e d h a l l ja m
H o n v é d h a n to k l e n g ő a a e lé n
É le d -e m é g b ü s z k e r e m é n y . . . ?
S z itty a féltő sz itty a b á n a t,
S z itty a lelk ek , s z i t t y a v á g y a k
H a lk a n , l á g y a n z e n g j e t e k a r e z g ő b ú r b a ' . . .
. . . H o l m o s t b ü s z k e m a g y a r lelk ek
A c é lk e r t jé n m u s z k a r e s z k e t ;
H o v a c s u r g ó h o n fí v é r n e k
I d e g e n fö l d h i d e g k e b lé n
E gy -egy c s e p p je id e té v e d t:
P u tilo w k a k e s k e n y m e d r é n
H a b z ó h a b o k z a já t h a ll o m . . .
H a r a g o s a n s ö t é t a lk o n y
Á tlá ts z a tla n k ö d b e v o n ja
Ö n m a gá t, h o g y m e g e m é s s z e . . .
. . . M o st, m o s t i n d á i a m e r é s s z é !
C s e n d b e n m in th a n e s z s e m v o ln a . . .
H a n g ta la n ’ k im ú lt m á r a c s e n d :
H a lá ljá r ó k k ú sz n a k o t t l e n t . . .
H a ra sz tz ő rgés, á g r e c c s e n é s
É s z b á n tó n z s o n g , U iv gei b o n t . , .
N o, m é g c s a k e g y p á r s z ö k e l l é s :
A z tá n o t i v a n a m u s z k a f r o n t !
. . . E lm e b á g y a d , v é r e la l s z ik :
M u sz k a lép te k z a ja b a l i s z i k . . .
B á to r lelk ek n e m r ia d n a k
M in d en c s e p p n y i s a j b a , v é s z b e :
H o g y a z e ll e n t ö s s z e t é p j e
— S z á z s z o r l e g y e n le l k e a n n a k —
S ü s s e , z ú z z a , t ö r je , v á g j a :
Ez a m a g y a r h o n v é d v á g y a . . .
. . . P á r p e r c n y i r e k in o s, m é l y c s e n d :
F u s s o n k in ek é l e t e s z e n t . . .
A z tá n f e g y v e r p o k o lz a ja ,
H a ld o k ló k n a k h ö r g ő j a j ja .
G rá n á t h u h o g , s z u r o n y c s a t t a n —
É s e s z ö r n y ű p i lla n a t b a n
M a g y a r I s t e n v é d t e Ő k et. . .

gyülekezni oly sok hiányos család a szent estén.
Nyugtalanul várakoztunk e kedves ünnepre, mely
nek szeretőiétől akkor még naiv hittel csodákat
vártunk. . . .
Egy napon váratlan meglepetés ért bennün
ket. A távolban aggódók szeretető már jó előre
elküldte a maga karácsonyi ajándékát annak a
sok szegény fiúnak, ki a nagy bizonytalanság örö
kös rettegésében talán sötét emberbarlangok mé
lyén fogja megérni Jézus születésének kedves es
téjét. A sok ajándék napról napra szaporodott, a
címzettek jórésze pedig már rég eltávozott kö
rünkből. Sokak hősi tetemeire a szerbiai hideg
föld súlya nehezedett; másoknak a halálnál is
rosszabb hadifogság fekete kenyere jútott; ismét
mások a véres harcok viaskodásában szerzett se
beiket, betegségeiket cipelték el a gyógyúlást ígérő
kórházakba.
%
Az eltávozottak ajándékait lehetetlen volt a
különben is túlterhelt tábori postával visszajut
tatni s így ezredparancsra azok az ott maradt
tisztek között kioszttattak. Az aggódók szeretető
igy sem veszett kárba. Hiszen a saját fiában min
denki az egész nemzet fiaiért aggódott. . . .
Egy szomorú, decemberi délután bontottuk
fel az árván maradt csomagokat. Mennyi könnyel
áztatott ajándék került elő a rongyos skatulyák
és vékony faládák m élyéről! A síró anyák, re-
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nagysikerű tevékenységéért őszinte köszöne
tét és legteljesebb méltányló elismerését fe
jezte ki Ezt az elismerést az intézet azért
érdemelte ki, mert az intézet tanárai és
hozzátartozói 650Q) az ifjúság 900 К t je
S a i t t y a f é l t ő sa itty a b A n a t,
gyeztek s a ‘társadalom részéröl az igazga
Nagy jövőt remélő vágyak
Tömör dalban aaóltak a rozsdás, vén húrba’ . . .
tósig buzdítására 45600 К jegyzés történt
а IV. hadikölC8önre. A tanárilestület a ha
Wolhynia, 1 9 1 6 . márc. 2 7 .
L á a A r A la jo s .
— A Csáktornya! Társaskör közgyű dikölcsönökre eddig összesen 16500 K-t
-— Halálozás. Mély részvéttel vettük a lése. A Csáktornyán székelő Társaskör f. jegyzett.
— A menekültek utazása. Az erdélyi
gyászos hirt, hogy Kraschovetz Ottó, föld- hó 17*én d. u. 6 órakor tartotta meg Kaybirtokos, e hó 19 én 79 éves korában Zrí ser Lajoä elnök elnöklete alatt rendes évi menekültek hazaszállítása már folyamatban
nyifalván elhunyt. 21-én helyezték cl örök közgyűlését. A gyűlésre a tagok határozat- volt. ügy volt, hegy a zalavármegyei er
nyugalomra Drávavásárhelyen. — Kaiser képes számban jelentek meg. A jegyzőkönyv délyi menekülteket is visszaszállítják felsza
János ügyvédi írnok, nyugalm. jegyző, aki hitelesítésére Honfi Lőrinc és Kümmert Sán badított erdélyi otthonjukba. A terv kivitele
fiatal éveiben Murakirályon és Bottornyán dor jelöltettek ki. A titkári jelentést a Tár azonban akadályra talált. Megakasztja a
volt körjegyző, 73 éves korában december saskör 1916. évi működéséről Brauner La visszaszállítást a mi sikeres oláhországi of6 án rövid szenvedés után elhunyt. Kaiser jos h. titkár olvasta fel, melyet a közgyűlés fenzivánk, mely roppant hadizsákmiinnya!
Jánost 7-én temették el Csáktornyán. Nyu nemcsak tudomásul vett, de jegyzőkönyvileg járt. E?.t a hadizsákmányl, leginkább renge
meg is örökített. A pénztáros jelentése is teg mennyiségű gabonát, kell most elszállí
godjanak békében!
tudomásul vétetett, valamint megállapíttatott tani onnan, ami természetesen csakis Erdé
— A koronázás megünneplése. A ko a jövő évi költségvetés is a pénztáros költ lyen keresztül történhetik, ami a rendelke
ronázás alkalmából Csernoch János herceg- ségtervezete alapján. Minthogy a Társaskör zésre álló vonalakat és vasúti kocsikat ál
primás körlevelet bocsátott ki, melynek vé tisztviselőinek mandáíuma lejári, a köz landóan lefoglalja. Ez okból a belügyminisz
gén elrendeli, hogy a koronázást megelőző gyűlés a tisztviselők kandidálására Fataky ter a honvédelmi niinszterrel egyetérlőleg
napon d. u. félórán át az ország egész te Kálmán, Honfi Lőriii£, Kümmert Sándor és j úgy intézkedett, hogy az Erdélybe való utarületén zúgjanak az összes harangok, a ko Zrínyi Károly tagokat küldte ki. A kandi jzábt egyelőre beszüntetik. Táviratilag intéz
ronázás napján pedig, a koronázás aktusá dáló bizottság javaslatára a tisztviselőket kedtek m ndeníelé, hogy az erdélyi rr.enenak idejében, vagyis fél 10 órától fél 11 egyhangúlag a következőkben választották jküllek egyelőre maradjanak mostani tarlózóráig, egy teljes órán át, harangozzanak meg. Eluök: Kayser Lajos, alelnök Zrínyi ikodási helyeiken.
minden kalholikus templomban. Ennek kap Károly, titkár Brauner Lajos, pénztáros Pó
— A koronázási domb földje. А когоcsán a vallás és közoktatásügyi miniszter lyák Mátyás, ügyész dr. Hajós Ferenc, könyv
is rendelkezett, hogy a karácsonyi szünetre táros Polesinszky Emii, házigazda Hajas Jó-|jnázás egyik aktusát tudvalevőleg a király
távozó ifjúság figyelmeztetendő, hogy tartóz zsef. Mivel Pólyák Mátyás a pénztárosi tiszt (kardvágása is képezi, aki a vármegyék
kodási helyén saját hítfelekezete által tar séget nem fogadta el, helyébe, miután 20 ből összehordott földből ideiglenesen emelt
tandó koronázási istenitiszteleten vegyen évre kiterjedő buzgó és lelkiismeretes mű dombon végzi ezt a fonlos aktust. A
részt, az intézet székhelyéről nem távozó ködéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott koronázási domb földjét minden vármegye
tanulóifjúság pedig a tanárok és tanítók a közgyűlés, Honfi Lőrinc választatott meg történeti nevezetességű vidékeiről küldi. Az
vezetése alatt istenitiszteleten jelenjen meg. a Társaskör pénztárosának. A választmány idei koronázáshoz Zalavármegye is 5 kgnyi
A miniszter azonkívül elrendelte, hogy a tagjai lettek: Berlin Ágoston, Fejér Jenő, földet küld a koronázó székesfővárosba. Eh
koronázás napját követő legközelebbi tani Isoó Viktor dr., Kovacsics Ferenc dr., László hez Muraközből is küldenek azokból a han
tási napon szünet legyen, illetve tanítás he Béla dr., Mesterich Aladár, Morandini Román, tokból, Zrínyifal váró!, arról a helyről, amelyet
lyett valamennyi iskola ünnepélyt tartson Pdtaky Kálmán, Pálya Mihály, Pethő Jenő, gróf Zrínyi Miklós, a költő, vértanúhalálával
őfelsége trónralépésének örömére, előírt Pólyák Mátyás és Zakál Henrik. Az újságok megszentelt.
— Bemutató szemle. Mindazok, akik
Programm szerint.
albérletbe adása után az elnök iránti rokon- 1892. január 1. é3 1898. dec. 31-ike közölt
— Zaiavármegye a király koronázásán. szenvcek spontán kifejezésével ért véget a születtek, továbbá azok, akik 1865—1868
Zalavármegye törvényhatóságát a koroná közgyűlés.
közöli születtek és eddig bármilyen okból
zási menetben dr. sipeki Balás Béla főis
— Miniszteri elismerés. A vallás- é3 az elrendelt népíelkelési bemutató szemlé
pán, Ortay Quidó és Meslerházy Jenő törv. közoktatásügyi m. kir. miniszter a Csáktor ken nem jelentek meg, sorozásra kerülnek
hat. biz. tagok fogják képviselni. A várme nyái m. kir áll. elemi népiskolai tanítókép Mindezeknek községi elöljáróságaiknál je
gye ősi zászlóját Meslerházy Jenő viszi. E ző-intézet igazgatójának és tanári testületé lentkezniük kell. Az ekként összeírt népföl
zenkívül a legújabb rendelkezés szerinLMu- nek a IV. hadikölcsön érdekében kilejtett kelésre kötelezettek 1917. január 8 tói ja
nuár 20 ig kötelesek pótszemlére jelentkezni.
raegő hitvesek, aggódó menyasszonyok hány csó elárasztott párnáját magához vette ? ! Mire gon A szemlére való idézés behívási paranccsal
kokkal elárasztott kedvenc darabját szedtük úgy dolt, mikor a szép selyempárnán maga is meg történik. Ezen rendelkezés alól kivétetnek
elő a távollevő Gu, férj, vőlegény szám ára! Hány látta a végzetes mondatot: »Ruhe w ill’ ich haben«. azok, akik a hadsereg, honvédség, csendőr
szomorú sóhaj szállt fel keblünkből egy-egy ked Ki kényszerítene, hogy a sok habozó, vonakodó
vesebb darabnál, melynek címzettje a hideg föld jóbarát közül éppen ó vegye magához ezt az ér ség kötelékéből 1916. nov. 30-ika ulán bo
sötét ölében hiába várta egy szent karácsony édes tékes tárgyat! Nem a kifürkészhetetlen Sors aka csáttattak el. Nem kell megjelenniük azoknak
ünnepét. Alig mertük a különben itt-ott egészen ratának intő újjmutatása volt az egész?! Milye sem, akik már valamely előző szemlén al
értékes ajándékokat elfogadni. . . .
nek lehettek álmai, ha csaták izgalmas fáradsága kalmasnak találtattak és a népfelkelési tény
Egy szegény barátunk, kit a visszavonu’ás után e párnára hajtotta le fáradt fejét? Ott le leges szolgálat alól már eddig név szerint
rettenetes harcaiban egy őrült gránát darabokra begett-e képzeleti szemei előtt egy megmeredt fel voltak mentve.
tépett, különösen kedves ajándékot kapott. Sze holttest bolyongó képe, mely éjszakák misztikus
— Drágább lesz az utazás. Tényleg
rető menyasszonya gondos kezeinek hónapos mun csendjében türelmetlenül követeli vissza az eltűnt
megdrágul a vasút. Sokat írtak a lapok er
kájából egy cukros selyem fejpárna jutott ki neki. puha, selyem p árn át!
Szép, ízléses betűkkel az elhalt hős kedvenc mon
Ki tudná m e g m o n d a n i?!-----------------— ről a témáról, mig végül mégis ténnyé lelt,
dása volt reá hímezve: »Ruhe w ill’ ich haben«.
hogy a vasút február 1-löl fogva 30% 'kal
Meghatva álltunk e kedves ajándék előtt, melynek
megdrágul. Ez a drágulás nemcsak a Déli,
hímzett mondata azóta e szép párnáról rákerült
Hónapok teltek el s jött egy véres, diadal de az állami vasutak vonalaira is vonat
egy szomorú fejfára, mely alatt egy felejthetetlen mas ütközet, melynek pokoli lármája után százá
jóbarát s egy szeretett vőlegény találta meg idő- val feküdtek szanaszét piszkos-sáros utcák men kozni fog. Ez az emelés nemcsak a személy-,
előtt az örök pihenést.
tén az elesett hősök. Az országút közepén, véres de az áruforgalmat is érinti. A vasul drá-.
Senki sem mert hozzányúlni e szomorú da hullák között egy elesett jóbarátomra akadtam. gílását a vasutak anyagbeszerzésének emel
rabhoz. Valami babonás félelem és szerető tiszte Feje alatt nem láttam párnát, de megmeredt sze kedése idézte elő.
let tartott vissza bennünket. Már-már gazdátlanúl mei előtt mintha ott vibrált volna annak a vég
— Állandó mozi. A Rákóci-utcai áll.
maradt a párna, mikor soraink közül egy jóbará zetes menyasszonyi ajándéknak a szomorú mon
mozgó színházban holnap és holnapután
tom lépett elő s hanyagul oda szólt hozzánk: d a ta : »Ruhe will' ich haben«.
3 —3 előadás lesz. Karácsony elsőnspján a
»Ah 1 mit, én nem félek tőle, elviszem én a párnát!«
m űsor: Eiko hét (harctéri felvételek); Az
Mit érezhetett, mikor a szerető menyasszony
áruló szerep (filmszínész tragédiája 3 felv.);
nak ezt a könycseppekkel és szerelmes csókokkal
Vén, viharvert lantom megpengettem újra . . .
Büaakén hangaó, édea dallam:
Caak mégegyaaer, óh hadd halljam:
Honvédhantok lengő aaelón
Feléledt aa őai erény . . .

raköz mindkét járása 2—2 adófizető pol
gárt, nemzeti viseletben küld fel a koroná
zásra, akik a budai királyi vártól a Mátyás
templomig terjedő útvonalon állanak lel az
ország összes járásaiból és városaiból való
társaikkal együtt, képviselvén a magyar
nemzetet, a király népét. A falusi kiküldöt
teket a főszolgabírók választják ki.

Csáktornya, 1916. december 24.

MURAKÖZ

I. Ferenc József temetése; Kísért a múlt mas, az a csapattiszteket az irodákban fel délután a helybeli katonai tartalék kórház
(dráma 3 felv.). — A karácsony másodnapi váltja, miáltal ezek frontszolgálatra vezényel hős betegkatonáinak karácsonyi megajándé
előadás műsora: Sascha Messter hét; Renáta te le k ki.
kozásához zsir, tojás, dió, mák és -simával
(művészi dráma 3 (elv.); 1. Ferenc József
— Az 1899 esek összeírása. A népföl- hozzájárultak, fogadják Csáktornya elöljáró
temetése; A nők barátja (boh. 3 felv.).
kelői utasításból kifolyólag azokat az ifja ságának hálás köszönetét.
— Köszönetnyilvánítás. Pollák Gyula kat, akik 1899 ben születtek s igy jövő év
-— Hadikölcsön. Muracsány község ki
kereskedő a Csáktornyái szegényeknek 2 január 1 én 18 éves koruknál fogva nép csi tőkései összesen 36.800 koronát jegyez
gyermekkabátot és 11 pár papucsot aján fölkelő kötelezettség alá esnek, december tek az »Országos Köze. Bank« nál az ötö
dékozott. Fogadja ezért az elöljáróság bálás havában összeírják. Ez az összeírás ország dik hadikölcsönre. Ezt az eredményt egy
köszönetét.
követésre méltó szép példa hozta meg: Ha
szerte folyamatban van.
— Hír orosz fogságból. Horváth Ferenc
— A jegyzői díjak felemelése. A drá ris Károly köze. főjegyző házról-házra be
tart. hadnagy, volt ligetvári, később alsó gasági viszonyokból kifolyólag Zalavármegye járta faluját s úgy búzdította népét meg
le«dva-vidéki segédjegyző, kinek élvezetes törvényhatósági bizottsága a vármegye te győző szavakkal a jegyzésre. Az igy bizto
háborús levelét e lap tárcarovafában is ol rületón működő jegyzők magánmunkálatai sított 100, 200, 500 К-s apró jegyzésekből
vastuk, augusztus 6 án, közel kétévi lázvo ról n'lkotott szabályrendeletben megállapított kovácsolta össze a tekintélyes összeget a
nalbeli szolgálat után, orosz fogságba jutott. díjakat 30%*kal emelte, a napi és fuvardí falu lelkes jegyzője.
— Újabb felülflzetések. A jótékonycélu
Jelenleg Kalugában gyógyítják sebesült Iá jak, valamint az átalányok emelését az eJáno 9vítéz mozielőadása alkalmából újabban
bait. Horváth levélben értesítette ismerőseit gres községeknek pártolótag ajánlja.
feliilfizettek még: dr. Viola Vilmos 10, Hirschholtartózkodásáról, amelyben az oláhok
— Cukrot Csáktornyának. A sok baj ler Emil 30 és S. S. 20 К t. A felülfizetépusztulásáról is megemlékezik képletes nyel
f.z élelmezés körül talán a cukorhiányban sekért hálás köszönetét fejezi ki a Vörösvezettel.
csúcsosodik ki országszerte legjobban. Min kereszt fiókegylet elnöksége.
— Karácsonyi «zen&etadományok. A denfelé azonban segítenek a bajon: egyre
harctéren lévő katonáknak karácsonyi sze- olvassuk, hogy ezek meg azok a községek
— Házasságok megkönnyítése. A ma
retetadományokket való megajándékozása cukrot kaptak — cukorjegyre. Értesülésünk gyar királyi minisztériumnak rendelete sze
céljából Dráva vásárhelye* Marinovits Ferenc szerint Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Alsó- rint ha valamelyik házasuló katonai szolgá
községi jegyző és Janka nővére összesen lendván, Stridóváron stb. cukorjegyre cuk latot teljesit, vagy ilyen egyénnel egy tekin
>154 70 К t gyűjtöttek. Ebből a gyűjtők 64 70 rot osztanak ki a vármegye kieszközlésére. tet alá esik, a házasságot a háború id e j e
К-t közvetlenül a hadsegélyzö hivatalnak, Csak Csáktornyán nem változik a helyzet! alatt kihirdetés s ez alól felmentés nélkül
20 К t a zalaegerszegi népeegítő irodának, Már három hónap óta úgyszólván porsze is szabad megkötni, feltéve, hogy az anya*
40 К-t a Csáktornyái katonai kórház táberi menként kell összekotduigatniok a polgá könyvvezető előtt mindkét házasuló kije
lelkészének s ЭФ К t a Csáktornyái Vörös- roknak a cukrot, ami különösen azoknak lenti, hogy legjobb tudomása szerint közöt
kereszt fiókegyletnek küldtek el. — A Csák esik keservesen, akiknek kicsi gyermekeik tük házassági akadály nin.C9. Erre nézve a*
tornyái m. kir. áll. elemi népiek, tanítókép vannak, akikkel a cukor hiányát semmiféle anyakönyvvezető esküt is vehet k i. A há
ző-intézet tanéritestülete és tanulóifjúsága mással pótolni nem lehet. A város érdeké zasság bármelyik anyakönyvvezetönél meg
pedig 79 69 K4 gyűjtöttek ugyanerre a célra. ben kérésünk lenne a vármegye alispánjá köthető.
Ugyanennek ac ifjúságnak a hősök sírjaira hoz: juttasson a központi cukorból Csáktor
— Meghatalmazott utján való házas
történt gyűjtése pedig ettől külön 4126 'K t nya közönségének is; de mielőbb, mert sa ságkötés. A m. kir. minisztérium intézke
eredményezett.
ját szemeinkkel láttunk síró anyákat, kik dett, hogy a háború ideje alatt az ellenség
— HadiánraaJajL Zala vármegye tör nek veréssel kellett a cukortalan tej és kávé hatalmában lévő hadifoglyoknak, túszoknak
vényhatósági bizottsága által létesített ha- fogyasztására kicsi gyermekeiket kényszerí- és internált egyéneknek az igazságügymi
niszter megengedheti, hogy házasságuk meg
diárvaalap javára Drávavásárhelyen a kö teniök í
kötésénél magukat meghatalmazott által kép
vetkező adományok folytak be: Filipich La
— Újévi üdvözletek megváltása. A »Per
jos és Maider Mór 2 0 —20, Marinovits Fe laki Szegénytanulókat segélyző Egyesület« viseltethessék.
— A huezfilléresek bevonása. Ismétel
renc 10, Kerkolics István és Filipits Ferenc javára az újévi üdvözleteket megváltották:
5—5, Prelozsnyak Antal 6 20 K, gyüjtőper- Kuhár János 50, Kramarits Viktor 21, dr. ten felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a
sely utján 33 80 K, összesen 100 K. mely Zakál Lajos, Sós Frigyesné, dr. Reményi nikkel huszfilléres pénzérmeket 1917. jan.
adományokért a gyűjtő, Marinovits Ferenc Zoltán 4 —4, Hajdinyák István, Fiala Károly, l ével kivonják a forgalomból. Eszerint te
jegyző, hálás köszönetét mond az adako Novák Mátyás, Varga Jakab 3—3, dr. Böhm hát csak folyó hó 31-ig használhatók a ma*
zóknak.
Sidney, Hirschsohn Viktor, Szabó Győző, gán forgalomban. Atlampénztárak, adóhiva
— Paratztfurfang. Hogy a gabona rek- Streusz Béla, Zala József, Dénesi Istvánná, talok azonban 19J7. ápr. 30-ig elfogadják.
viráláeát kikerüljék, sokféle fortélyhoz fo dr Grész Gyula, Weiszenstern József, Hor Akár fizetés, akár becserélés utján a jelzett
lyamodnak a telhetetlen, kapzsi termelők. váth Pál, Sipos család, Verly Ernő, Singer ideig adjon túl rajtuk mindenki, mert kü
De a legfurfangosabban Murasikióson jártak Lajos, Singer Géz3, Prekopa Vilmos, Korpils lönben veszteségük lesz a megőrzésből. A
el, ahol egy hozzánk küldött levél tanúsága János, Bálint Béla, Lange Kelemen, dr. Skub- bevonandó nikkel érmek helyett vasból ké
szerint az oltárt szemelték ki egyesek arra, lits Gáborné, Tóth Sándor 2 —2, Malters- szült huszfilléresek jönnek forgalomba.
— Koronázási emlék jelvények. A ma
bogy a gabonát a rekvirálás elől elrejtsék. dorter R , Lukacsics Elek, Herman János,
December 19 én történt meg a hallatlan e- Fischer József, .Steinauer Teréz, Némethné, gyar nemzet örömnapja, a koronázás alkal
set, amikor, feljelentésre, a falú templomá Spitzer József, Ebenspanger Miksa, Száceer mából művészi kivitelű, finom porcellánzoban és pedig az oltáriezentség tövében, a- Balázs, Heimer L;pót, Pinterics Tamás, Sám máncból készült koronázási jelvényt bcceát
kadt a falusi elöljáróság körülbelül 4 q el son László, Deutsch Lipót, Horváth Vince, ki a Hadsegélyező Hivatal a nagy nap em
rejtett búzára és rozsra. A csendőrség a Hirschsohn Miksáné, Makáry Vilmos, Szu- lékére és egyúttal az elesett hősök özvegyei
szentségtelen esetről felsőbb hatóságának csits Károlyné, Kaeztner Hermanné, Neu és árvái alapjának szolgálatában. A jelvény
jelentést tett, maga pedig kutat az elvete mann Mór, Indrák Antalné, Lisziák Elek, Őfelsége monogrammja mellett a koronázás
medett tettes után.
Náday Ferenc, Kalló József, Kies Ernő, Me- gondolatait szimbolizálja, egy darab ára 1
gyercsy
Géza, Ripszám, Hirschl Szida, N. N. korona. Kapható a Hadsegélyező Hivatalnál,
— Képesítő vizsgálat. A Csáktornyái
áll. tanítóképző intézetben Szirmai Miksa 1— 1 korona. Fogadják az egyesület köszö (Budapest, V. Akadémia-utca 17).
kir. tanfelügyelő elnöklete alatt képesítő netét.
vizsgálat volt december 20 és 21-ikén. Ez
Szerkesztői üzenet.
— A hazafias palócok. Sósbartyán (Nógalkalommal egy jelölt osztály- s egy befe rádm.) tüzesvérü palócai, noha lélekszámúk
K . F . К . E . Tárcáikat Tettük. Valamennyit beao*
jező képesítő vizsgálatot tett.
csak 1487, 220,000 К-t jegyeztek az első roztuk. Ért'kee és érdekes Soltúknál fogva nem is tehettünk
— A volt tisztek ujrasorozisa. A hon négy hadikölceönre. A fényes eredmény vá egyebet. Sorát is ejtjük mindegyiknek. De türelmet kérünk*
míg azt megtehetjük. Boldog karácsonyi ünnepeket, szeren
védelmi miniszter rendeletére az eddigi nép- rosunk szülötte Mráz György plébános ér csét egyfelől, másfelől is s munkakedvet a mi részünkre —
fölkelői szemléken és felülvizsgálatokon el deme.
mondjuk mi nagy önzetlen ül 1 — N . K . Beküldött versé
bocsátott 43» 5 0 éves volt tisztek és zász
— Nyilvános köszönet. Mindazok a nem közölhetjük. Technikai fogyatékosságai késztetnek erre*
lósok uj sorozásra kerülnek és aki közülök Csáktornyái kereskedő urak, továbbá Búzás
katonai igazgatási és helyi szolgálatra alkal és Battyán gazdálkodói, akik folyó hó 17-én

Rumunje tiraju naái iz svoje domine.
Rumunjski kralj i vlada su vu Rusiju pobegli. - Od rumunjov smo odzeli 25 million hektoliter zrnja. - Rumunjska vojska je rezstepena. - Na
novo 30 jezer rumunjov polovljenih. - Razgovori od mira.
Щ

stojimo na bojno» poljn?

<M. I.) Vu Rumuujakoj s velikom si
lóm napreduje naSa i savezuéka vojska.
Jednoga varasa za drug m predobiju i od
zemeju od be2ajuCih rumunjskih éeregov.
Po zavzetju Bakaresta stalno tiraju naái voj
niki rumunje, koji prama severo iztoku áuriju, da jih nebi nádi i savezniöki voj niki
dostigli i polovili. Ali n-ti to nikaj nehasni,
ar naéi i nem^ki husari trCiju za njirn i
svaki den nekoliko jezer rumunjskih vojnikov sreCno poloviju i vu su2anslvo odtiraju.
Rumunjski kralj i njegvi ministri su
odluCili, da ostaviju Jassija, svojega vu stiski izebranoga novoga glavnoga varaáa, pák
otidu vu Ru^ziju. Jeden dél vlade bude vu
Petrogradu, drugi dél vu K«evi stanuvalo,
sam kralj, bude iz Rusije vu Englezku od
beial.
Znamenito je, koliko 2ive2a je naSa i
saveznicka vojska osvojila od rumunjov.
Ov plén je neizmerno veliki, ar je letina
jako dobra bila ovoga leta vu Rumunjskoj.
Odzeli smo od Rumunjske: dva i pol mii
lijon hektohtrov päen ce, jeden milltjon hektolitrov hr2i, sedem i trifrtalje hektoíitrov jeömem, osem i frtalj hektolitrov ku
ruze. Svega skupa do 25 million hektoiit
rov zrnja. 0/u veliku vnoíinu zrnja smo
vre poCcíh dimo voz ti. Zbog tóga preva2anja vu Erdélj nemreju putniki puluvati,
ar je céla áeljefcaiCka pruga puna s vagoni,
vu kojem se 2ive2 pelja к nam i vu Nem
Sku.
BeiajuCa rumunjska vojska si je Sáncé
zaz dala pri Jalom U zvanom potoku Sáncé
da ovdi doCeka naáo i aaveznicke Serege.
Ali ovi Sanci su vre na3i, ar smo odonut
rumunje odtirali. Z\ lem su se rumunji vu
druge, pri Buzeu zvanom potoku napravliene Sáncé potegnuli, ab su i ovdi biti bili.
Vezda rumunji beíiju do Sereth zvanog potoka, pák se tu skupljaiu. N tSi i savezniCki
Seregi za njun. Pri potoku S arethu budu i
ruski Seregi pomagali rumunjom, ali kaj
bude njirn to hasnilo. Rumunjska vojska
je télovno i dmevno vuniSJena. Koj Sereg
je svaki den bit, pák mora svaki den réti-

rirati, takvoga Serege vre nije modi na svoje
ncge postaviti. Rumunjska vojska je rezste
pena, zbog tóga si svaki vojoik svoje Viv
ienje mentuje, ne da bi volju imei se sup
rőt staviti naS m i savezniCkim, njih tirajuCim Seregom. Vu proSlim tijeduu smo opet do 30 jezer rusov vu suíanstvo odegnali.
BoVji biC je dostigel izdajicu rumunja,
a ov biö bije, tuóe, tira i kole, pák poiovi
toga Calamoga naroda, dók ga do kraja
predobi i vu naSe robstvo dohra.
Ruska medtern vu karpaUkih planinah
próba, da bi mogla vu naS orsag vdréti,
pák bi s tem pmnogla rumunju. Pri Uzu,
pri Oknu i pri Bukovini su rm i sredu prohali svojimi navalarni, ali kajli jim sreőa
nije poíluVila, vezda su vre mirneSi Vnogo
oranjenih i mrtvih su pri ovih bitkah izgubili rusi ne зат о od naS.h oruíjah, nego
takaj i od svojih Polovljeni rusi pripovődaju, da oficiri ruske Cele s batinom i s
korbaCom tiraju na Sturm. Ako pák zbog
pucanje naSih vojnikov i Stukov nemreju
ruske Cete naprej, onda odzaj rus na svoje
vojnike puca s imSmastami puska. I to
pripovédaju ruski zarobljeniki, da polovici
onim rusom koji su plezérani, ali mrtvi оз
tali na bojnom polju, su sarni rusi krivi
bili, ar su odzadi na njih svojimi masinas
timi streljali.
Na taljanskim frontu je proSli ti jeden
mir bit. Vu Francuzkoj su'dost jaki boji
bili vu proälim tijednu bez toga, da bi fran
cuz i nemec jeden proli drugomu koj zna
menitoga napraviti bil moguCen. Na drugim
ostalim bojnm poljam takaj nega bilo ni
kaj znamenitoga.
Céli evét vezda od mira govori, kojega
— как emo to denes tijeden javili, — je
naSa \ saveznicka vlada ponudila naSim
neprijateljem.
NajvekSa volia se knVe za mir vu Taljam koj i vu Francuzkoj. Vu ovimi orsagi
novine takaj za m r piSeju. Vu Englezkoj
malo govoriju od mira, a ruska durna (or
saCkospraviSCe) pak je izrckla, da hoCe dalje
voiuvati, dók neiztira ncmSke i naSe Serege
iz svojega orssga.
Sve neprijateljske vlade vezda razgo-

vore drViju med sobom, je li bi se s narni,
pak s naSimi savezniki od mira pogadjati
poßeli. Sve neprijateljske vlade hoCeju predi
znati, na kakvim temeiju bi se mir sklopil
toje3t kaj bi mi i naSi savezniki od njih
dobili hoteli i kaj bi mi i naSi savezniki
njirn nazaj dali?
Prvi koraki za mir su tu. Nesmemo
jako misliti na to, da je mir vre ovdi, ar
vlade naSih neprijateljov nésu takve, koje
bi za svoj narod jako mariié. Izvun toga
su nekoje neprijateljske vlade vu strahu,
ar budu narodi po taboru na raCun zvali
svoje vlade zbog tabora osobito onda, ako
budu jeden dé’. svojih orsagov nam i naäim
eaveznikom prepualiti, ili pak taborske stroSke platiti morali.
Za par dnevov budu neprijatelji naSi
odgovor dali od mira. Lépő je bilo od nas
i od naäih saveznikov, da su kakti jaksi,
mir ponudili. Budemo vidli, je li i naSi
neprijatelji imaju sree i pamet, da bi kraj
napravili tomu strahovitnomu ljudomorstvu.
Vu Budapesti su ablegati na orsaCkom
opraviäCu dokonCali, kaj bude se kralj podpisal i kakvu prisegu poloZil pri kruuitbi
za samostalnoet i dobrobitje oríiaga i naroda.
OrsaCki zastupniki budu svi vu ime svojih
zbiraCov, a ukupno vu ime céloga naroda
nazoCni pri krunitbi.
A vezda na koncu joä nekaj svim,
koji ovu éti vu naäu pod naslovom »Kak
stojimo na bojnorn polju?« svaku nedelju
Citate.
NajlepSi svétek je bo^iC. Ali Calostno,
da vre vezda trelji boaiCni svetki nisu tak
dobri, как bi mi svi skupa Äeljeli. Vnogi
medjimurci, naSi Citatelji su vu taboru, oni
se tarn boriju, mi pak za njih dorm drhCemo.
Ipak svim naSirn Citateljem, predplatnikom i suradnikom iz srea 2eljimo sreCne,
lépe i dobre boíióne svetke! Naj bude pri
svakoj hifci bo^ji blagoslov, m r, zdravlje ino
veselje! Najmo niti doma pri hi2i, niti vu
cirkvi pozabiti na one, nam mile sine, koji
vu taboru zvrSavaju svoje posle kakti vojniki trpiju za паз i braniju svoju i naäu
milu domovinu i presvetloga nam kralja.

Csáktornya, 1916 24-ga decembra.

»MEDJIMURJE«

Daj Bo2e, da bi oni evi takaj lépe bo2iéne I
Vnogi i vnogi obitelj áatoetnoga bo2iéa
evetke irneli na bojnom polju, vuni na etraii, Iima. Od svakoga obitelja neáéi tali, kojega
drugi vu dekungih, vnogi vu Spitalu. Daj néga ili pák viáe nigdar ga nebude к stolu
njim i nam Bog sreéu, da se nádi mili voj- na ov dán. Ali itak veseleáe moremo obsluniki s Cim predi zdravi povrneju vu svoj 2avati letos boíiéne evetke, как smo lani i
dóm, vu svoje selo, gdé jih roditelji, tuva predlani, kad je neprijatelj vu oreagu med
ruá, deca, prijatelji, susedi i poznanci éekaju Kárpáti stal. Na bojnom polju nam je na
i moliju Boga za njihov 2ivot, za njihovo pomoé Zveliéitelj i na ov radosten dán,
zdravlje i za sreéen vojniéki napredek, a zahvalnim srdcom se mu moramu vklanjaosebujno za mir.
ti, njega diéiti i moliti.
Podeli dragi m ail Jezuáek svim naroJoá niti jedenput né smo tak stali na
dom dobro srce, koji su vu svadji, koji se bojnom polju, как denes, kad su naái i satuöeju i koleju, da se pomiriju med sobom vezni vite2ki Seregi i naj gadneáega nép
i da se ljubav prama bli2njemu vu duái rijatelja vuniőtili, ponizili i njega iz
njihovoj opet otemelji i ojaCi.
svojega orsaga pretirali. Denes véé как tri
Daj dragi naá Bog svim nam, koji smo fertale Rom anije je nam i naáim saveznidoma i svim onim, koji su vu taboru lépe kom vu rukah. Так je kaátiga Jezuá onoga
i dubre bo2iéne svétke!
naroda, koj néje átél vu miru Éiveti.
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Opet reéem, donesel nam je m ira.SreCen je njegov mir, koga nam on daje i
ali aalosten je med nami mir, kakov je de
nes, da ai élovek to premisli, da de ee'm ora rezplakati, suz’ce briaati. Jeden nam je
to nemir, da se taéeja narodi i krvca se
preleva, zarad naSih neprijateljov. Dragi
nemir je med nami doma: fal i svaja, koja
vnogiput netreba. Cujem navuke и no vin ah,
i po knjigaj, i vu cirkvi, da mora prijatelj
prijatelja ijubiti, brat brata, sestra sestru i
sused suseda. Ali toga п ета med nami. Sused suseda bi v 21ici vode vtopil i zaklal.
Ki mu je pred par leti najbolái bil, denea
ga nepozna, nezna, как bi ga oblatil, ili
njemu kvara véinil. Poátenje mu je vzel, a
sam je svoja branu nevidel, nego na drugim slama vidi. Jeli takov élovek misli na.
Jezuáa i na njegovo porodjenje? To on ne
pozna. Nemisli on svoje grehe spovedati,
poátenje i kvara namestiti, ouda svetu spoved prijeti i svetoga Bo2iéa veselo doéekati.
U miru, как nam ga Jezuá daje, da i drugi
poleg njega и mira ostane.
Premislimo si na deneánji den, как se
naái siromaki moéiju i gladuju, pák molimo
se na deneánji den za nje. Sveta nőé, koja
smo se doéakali, vuéi nas poniznost i trp
lenje, i rnislimo se, da nam je tretji Bo2ié
doáel. A gde su naái mili vojniki? Vnogi i
vnogi v Crnoj materi zemlici; vnogi vu ápitali javéeju i vnogi na bojnom polju trpiju
nevolju. I zmislimo se, da п ета jih med
nami, niti v svetoj materi crkvi, da bi svo
ju poniznost izkazali malomu Jezuáu. Néma
jih vu naáih hi2ah, niti pri stolu. Nestalo
jih je zmed nas, kakti polski evetek, koga
nese mili vetrek.
Ali draga bratja, pomolimo dragoga
Jezuáeka, koj bu se rodil ovu nőé. I on je
2alosti imái od poroda pák do smrti. Draga
bratja idemo pred jaslice njegove, hitimo se
na kolena iz pravoga srca naáega, i molirno dragoga Jezuáa, da nai izmiri ovu гаlost, naj obrne svim neprijateljom pravu
pamet, da se véé nebude tak gréáilo vu toj
snznoj dobni. Drugaé si nemremo mi si
nadjati od dragoga Boga i od maloga Je
zuáa, Kristuáa.
Zato dragi Jezuá prosimo te, budi nam
milostiven nam gréánikom. Neodhiti nas izpred tvojega lica, a neprijaleljem naáem
razsveti pamet, dara duha svetoga. Ne odhiti nje pred svojega I ca. Budi njim milos
tiven. da nebudu neprijatelj», nego prijatelji.
Dragi Jezuá, pomori naáega mladoga
kralja i miadu kraljicu. Pomori njim trple
nje njihovo, kője vidiju i éujeju za vnogo
teéenje krvi. Da se obrne óva Éalost na njihovu radost. Da zadobiju kurunu svete vé
ré jakost neprijateljov obladati. Daj jim
dragi Jezoá zadobiti ono, kaj 2eliju: mira
bofcjega.
Bog po2ivi mladoga kralja i miadu
kraljicu i sve, koji m ira’ oéeju. Zdrave
i sreéne svetke 2elim svim vám, svim prijateljem i neprijate!|em, zdravim i beteánim.
Svim naáem vojnikom, zarobleniköm, bli2jim
i daleánjim, i svim urednikom ovih noviu.
Daj nam svim Bog zdravlje i veselje
doéekati, vnogo let vu najvekáoj ljubavi i
mira !

Ali preubladati moramo naáu 2alost
öve bo2iöne svetke, jerbo znam o, da nam
odredjeno m uku preterpeti sveta du2nost
Ako пай mili i dragi Jezuá po svojim nam je i da éez BoÉju volju nem oremo iti.
narodjenju jezeroáestnaisto lelő ogledne se T&k si m oram o to rnisliti, da drugaé nemore biti.
na zem iju, 2alostnim srdcom bude videl,
Mi za dom ovinu vojujem o i vu ovi
na kaj je doáel ov lépi svét. Na on dan i
na on veliki svetek, kad je Jezuá na svét jedoi rééi je sve, kaj je pred nami drago,
doáel, kad su angjeli perviő poéeli na zvéá povoljno i lépő. Öve rééi dajo jakost i hrab
éali- radost i m ira, veC tretie leto skorom rost naáim vitézom, da slavno m oreju vo
céli svét vu plam nu stoji, svi smo vu oru2- juvati pram a neprijatelju i da svakojaöke
jo, svi se tuéemo, svi sm o neprijatelji jeden nevole preterpeti moreju. Sam o tak su т о
drugomu. — Na radost svetka — gori céli guéni bram ti naáe dom ovine hatare.
Moramo se za ufati mi doma ostajuéi,
svét. Sveposu d serditi m u2karci svakojaékim
o ru ijem vu ruk ah m aäiraju, da veliki falat da vu dojduénim vrem enu pomiril se bude
zem lje vuniátiju, da vnogo varaáov i na svét- i mi na gradjeni budemo za sve one
stoline obőinah po2geju i poruáiju tak, da т и к е , kője sad preterpeti moramo.
Как se sburkano m orje potiái, tak se
kam en na kam enu neostane. Svak i dán na
hiljada i h iljad a naroda pogine. Strah ovitno jenput i óva strahovitna svétna borba bude
vnogo blaga, vnogo kinéa se od dana do potiáila i m ir bude naatal na svétu Poéetek
dana vuniSti. Jeden dan ravn o tak, как i je bil, ali bade i jedenput i konec. Né smo
on dan, kad se radost poéela nazvéáéali véé jako dalko od toga. S vé t mora p revi
po svéto.
deti, da mi imamo pravo, m ora prevideti,
Nesmemo dvojiti, lehko da sarn Bog da паз nem ore preobladati neprijatelj. Mora
hoée i zah léva od nas tuliko krvi, tuliko i sarn neprijatelj jedenput prevideti, da skim
vitézov, koji k rv su p reljali na bojnom du2e traja strahovitna krvoloénost, etém
polju, как je Zveliéitelj na kri2u svojom viáe sgubi i stém je slabeái. Néje véé daiko
krvjom nas odkupil, tak budo naái vitézi ov dán. Prebli2ava se vrém e, kad opet vesvojom k rvjom nas oslobodiii od ovoga zlo- s e o bndemo mogli spévati:
»Mir ljudem na zemlji, koji su dobre
éestoga svéta za kojem éisto drugi svét bú
v o lje !«
dé doáel
Nesmemo dvojiti, jerbo mi nedu2no
tprpimo na on dan kad se je Zveliéitelj na Narodjenje Jezuáa Kristuáa, iliti
svét rodil M; i naái savezniki né smo krivi,
Boáié.
da na najvekái svetek, na rodjen dán Je
Hvalen budi Jezuá, Kristuá i M arija. S
zuáa véé tretje leto praskaju pnáke i ruéiju
átuki. jerbo mi sm o svj jedno glasno mira oviina reéim a se mi govor olpira. Dika Boponudili neéim urnom u neprijatelju, svi smo gu na visini, a m ir ljudem na nizini. Koji
mislili, da na BoÄiö m ir bude nastal po jesu dobre volje, tér Bogu su svi po volji.
svéto. Mi sm o átéli to, ali neprijatelj néje Ovo jesu spevali Angeli, kad se Jezuá naк tomu prevoli! i poleg toga joá i d^nes rodil Veliko veselje se je izkazalo, kad se
m ora od dana do dana na hiljada ljudstva Jezuá narodil, vu betlehemskoj Stalici i na
slamici. Donesel nam je m ira na deneánji
sm rt podnesti.
Mi né sm o tomu zrok, jerbo mi i naái den, da se imamo spomenuf, iz naáega 2iv
savezniki з а т о se branim o, samo neprija- Ijenja i sirom aálva, da smo sirom aki na
telju iz ruk vun stepemo orufcje sam o dalje tóm svetu. Da sve nesmemo Ciniti ono, kaj
poáiknemo nepri ja tel jp , kad mm ncgu hoée nam sveta vera ne doprenaáa. Da nam je
Jezuá pokazal sirom aátvo na tim svetu i
podeli.
Na ov sveti dán, svaki m ore prevideti. trplenie do naáega groba i do smrti. On se
da mi sam o zato der2 т о joá vu rukah je rodil и najprosteáoj átalici i na slamici.
oru2ie. da se branim o i da skim predi mir Ősiek i volek su mu dihali, njem u toplo
nastane po svélo. 0 1 naáega dragoga Jezu- davali, i Marija, njegova mati, trpela je 2a*
Sa i od njegve volje visi, kad nam bude losti, da je ne mogla stana dobiti и varaáu,
V in c z e tic s Á g o ta .
dal m ira na svét, da vu radosti budeino nego vu prostoj átalici i na slamici. I to je Felső vidafalva.
mogli йiveti i da vu najlepáem veselju bu- bila njihova lepa za dovoljnost. S'nno da
demo mogli njegvoga rodjenoga dana ob- su prinoőili Jo2ef, Marija i mali Jezuáek.
S potrta Romania.
sluÉavati. Nedaj nam to nebaski Jezuä, da Ipák zadnju svoju posteljku je imel J°zuá
Kaj smo svi skupa éekali, to se je mijoá jednoga tiskvoga rodjenoga daua se v na kri2nom drevu. Za naáe zveliéenje je
nuéi tijeden pripetilo. Naáe Cete, kad su
bilo njegvo trplenje.
éekam o.

Boáiö.
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predi dobro napokale rumunje, ulazile au va doeta petroliuma budemo imali, jerbo rumunj naproti tomu pák niti njegvo Mali Srbiju
glavni varas, Bukarest Veliko veaelje je na- ski stanovniki, koji su doma ostali i raz- né su mogli obraniti. Mesto Velike Srbije
stalo po céli Magjarski zemlji, takodjer i miju se ktomu, radi idejű к petroleomskim sad je i malo zgubil i denes nezna kam bi
pH aaveanikih, na protivno pák med nép* zdencom na delo. Как budeju Zeljeznice se obrnul za pomoé, jerbo to veC zdavnja
slobodne, odmah poőneju petroliuma i za- vidi, da antant na mesto, da bi mu na porijatelji velika uzbuna je naatala.
moC bil, samo ga za nos vodi i dpota mu déla.
Najmre pák je veliki atrah naatal med robljeno zrnje vu orsag voziti.
Так govori denes Peter kralj.
neprijatelji, kad au zeznali, da ramunji i
Od poCetka je Dobrud2a bila onu me
mai bez avakoga reda be2iju i da nigdi ae sto, odkud su Steli rumunji i rusi vu Bal— IV . K áro ly h ralj na o reath ím
nemoreju zaataviti pred nadimi Seregi i da gariu vdrti, Bulgarin vunistiti i tak po su- eab o ru. Veliko brigu imaju sad nádi véliveC prék BukareSta jako dalko su odbejsali. hím vu KonStantinapolj dojti, na kojega kaSi, koji se к tomu spravlaju, da skim
Так ее je pripetilo, da eu naSe Cete tak jako zub boli ruskoga medveda. Ovu vekdom sveCanostjom i paradum okoruniju
bitro zavzele po glavnim varaSu i po Plo- mesto je bilo odredjeno, da nas ovdi Sirom novoga magjarskoga kralja. Koji se stém
esti, gde ae zideju céloga orsaga naj glaso- od trgneju od saveznikov i onda jednoga baviju oni dán i noC délaju, da zesvim govitneSe 2eljezmce, Campina varasa i Sinaja za drugim nas vunistiju. Sad su sami po- tovi budu za vremena. S velikom radostjom,
vu kojem kral) rumunjski glasovitnoga kaS Celi sprazniti Dobrud2o i more biti, da nigdi koja vu nadem srdcu gori, Cekamo kralja i
telja ima. Zatem pák su vu vise mestah nebudu postali vu céli Dobrud2i, neg svigdi kraljicu.
presekli beSaCem rumunjom puta. Rumunji budo prék Dunaja doSli.
Od potlam как je na tronud stupil,
su presiljeni bili Gaiac i Braila varaSe s
Mackensen veő bi bil mogel jedenput zel si je tuliko vremena, da je vu Budimprazniti.
célú DobrudSo zadobiti, ali néje Stel to na- pedt dodel, barem samo na jeden dan. DeMedtem toga Szívó brigadérod s jed- praviti, neg je dopustil, naj vu miru stoji neönje taborsku vréme né mu je vide vre
nim Seregom od OrSove dalko vu Romaniji tam neprijatelj. Neprijatelj vu tak veliki se- mena dopustilo, da se prinas zader2ava.
za hrbet doSel rumunjom, vu bitku je pre- gurSCini je bil na ovim pol otoku, da je Károly kralj veC viáeput je skazal, kakvo
silil neprijatelja i potlam céloga rumunjs- joS i navalu zapoCel prama Mackenseju. Cut ima prama nam. Svrho toga svaki nas
koga Serega je vlovil, koj je prekesno poCel Samo jako kesno je s pazil ruski general trei se, da veliki svetek bude on dan, kad
od OrSove nazat se vleCti.
vu kakvo nvddovku ga hoCe Mackensen ga korunili budu. Károly kralj je veC spaBe2eCi rumunjski Seregi joS vu zloöesti dobiti i ravno zato 2urno je odredil, da zil to i svrho toga i on dan na dan pokapoloÉaj su doSli, kad su iz boka i za hrb* ruski i rumunjski Seregi ostaviju Dobrudéa. 2uje, da Cisto drugi svét bude vu Magjars
tóm bulgarci doSli prék Dune i zavzeli su
NaSi Seregi samo sto kilometrov (de koj зе poCel.
Calarasi varasa i Csernavodu sa mostom nes veC niti tuliko né) su dalko od BeszaJednoga piama né smo poznali, tijam
skup Ravno ovu vréme vu Erdélju takod rabije i veC piSeju antant novine, da как do zadojih danov. Taj piám pák Je to, da
jer su poéeli naSe Cete napreduvati i na veliko zlo bude za ruski front, ako centralni grófi baruni, bidkupi, dakle orsaéki magnanaprotivno stranjkom su prék Buzea vode oreagi vu Beszarabiu vdereju. То рак, как tudi i ablegati skupno sednicu budo imali
doSle tak, da be2eCim rumunjom i ovdi su sad poloZaj stoji, nikakve novine nebudo decembra 31 ga vu novih orsaCkih hi2ah,
pretrgli puta.
prepréCile.
kője ov dán izvanredno budo okinCili, na
Na tretji strani od BukareSta i Ploesti
ovu sednicu dojde s célim svojim kraljskim
takodjer silno napredujeju naSe Cete, prék
dvorom Karoly kralj.
KAJ JE NOYOGA?
Jalomita vode su doSle i sad od tri stranih
Dakle nebude sam dodel, neg s célim
su pod ognjom rumunji, koji neznaju, kam
kraljskim dvorom pohodi orsaCko spravidCe.
bi vuSli. NaSe Cete vu velikim deSdju i vu
NazoCna bude kraljica, sve nadhercegovice
Slozno! Sloáno!
joS vekSem blali napredujeju po neprijatelji svi hercegi i nadherceg», takodjer i svi
ski zemlji, ali ako je naSim nepriliCno vréme
Slo2no, sloáno Ьгаба mila,
oni koji okolo kralja slu2bu sverdavaju.
Kad nas vodi na5a vila
neprilicno je i rumunjom, koji takodjer ne
Najprveda i najvekda gospoda. Takvo vréme
Po Magjarskoj veleslavnoj
moreju tak jako bejíati, как bi Steli.
se prebli2ava, kakvo je samo za Mátyás
К zori lépoj obeéanoj!
Rumunjski Sereg poCeméi od onoga
kralja bilo.
Korák, korák za korakom,
dana, kad je tak iznenada vu Magjarsko
— Jflalt hraljtc vu p arad n i m ag jareHorvat 2urno za m agjarom !
zemlju vdrl, dakle od septembra meseca,
Na bojiáée za dóm mili,
hí o p raví. Vnogo se sad spominaju po orsledeCe zgubiCke je im el:
Hajdmo ! hajdmo! proti sili.
sagu, как poka2u)e IV. Karoly magjarski
V lovili smo 155 jezer osobah. Mrtvi,
kralj, da к srdcu su mo preraáCeni maHajdmo!
hajdmo!
za
slobodu,
plezérani, beteSnih je 200 jezer osobali S
gjari, kője je né jedenput videl vojuvati na
Za pravicu i prosvétu,
ve skupa 355 jezer vojnika.
Da smo ljudi verni rodu,
jednim ili drugim frontu. То hoCe epet я
Dakle rumunjski Sereg, koj je po dob-j
PokaSimo célom svétu.
kazati i on dan, kad ga korunili budu. To
Hm raCuno prék desteto jezer vojnika brojil, í
smo veC predi znali4 da Zita kraljica vu
Hajdmo! b ra tja ! hajd ju n a ci!
prék polovicu je dovezda zgubil.
paradni magjarski opravi bude dodla na
Konjeniki i peäaci,
korunenje. Krasnu opravu su magjar9ke
Brusmo sablje, brusmo kose,
Ravno tuliko je zgubil i vu municiji,
Naj se vrazi na stran nose.
magnatudice iz kundtérale i öve magnatuoruSja i vu drugih bojnih stvarih.
dice decembra 27 ga budo krasnu magjarsZídoblli smo 422 taborskih Stukov, 25
Koj nam rod i dóm zatira,
ku opravu Zita kraljici prék dale vu kraljOn pod kosom naj vumira,
ímehkih Stukov, 364 maSinpnSkib, Cetiri sto
Koj podkopa nam pravice,
ski palaCi.
jezer peSiCkih puSkih, dakle céloga rumunjNaj popadne od streljice.
Sad budo kraljici izuenada jedno malo
skoga Serega oru2ja prék Cez polovicu. Zapparadno magjarsko opravicu punudile, koja
lienili smo s vun toga stotrideset lokomotiKada ljuta zvér doluce,
ravno pasala bude malomu kraljiéu, Cetiri
Magjar §akom nju zatuöe.
vov i prék jezero vagouov.
Gda mu kaca kad doplazi,
lét staromu Ottó Ferenc Józsefu. Sam kralj
Céla Romania 137 jezer i 902 kvadrat
S bosom nogom njn pogazi.
si je to izvolil, da mali kraljiC, koj je na
kilometrov je nam vu rukah. Stém je RoD. A. Ferenc Jozsefovim sprevodu vu jednoj prosmanija zgubila naj plodneSe mesto, na ko Stidóvár.
toj béloj opravici bil nazoCan, na korunejem glasovitna päenica raste, eve petroliumske zdence i zviriliSCa, domaCih Sivinah vekSi
— p ia ié ec p e ta r h ralj. Antant no nju vu paradnoj magjarskoj opravi naj
dél i eve vaineSe Seljeznice.
vine viSeput su pisale, da Petar kralju smé- bude.
T sza István gróf pák je vu orsaCkim
Dakle Romanija za kratke tri mese* Sala se je pamet i on je veC vu takvim
cov vuniSCena je i samo od nas, centralnih polo2aju, da nezna niti pák nevidi, kaj se saboru na kraljovu zapoved povedal. da
orsagov visi kaj bude s Romanijum po boju. sve vu ovim vremenu dogadja. Sad jedne kralj svojega maloga princa magjarski hoCe
Kaj se petroliumskih zviralíSCah tiöe, neutralne novine piSeju, da to néje istina, odhraniti, takodjer ako jedenput nesreCnomu
moCi je reCti, da sveksiooma vu takvim po jerbo Peter kralj je denes bolse pameti, как boju konec bude, na tető vide vremena se
loáaju su nam doSla vu ruke, da odmsh je od poCetka bója bil. Jeden novinar spo- bude vu budimpedtinski palaCi zader2aval.
je moCi petroliuma púm páti, barem nekoje minal se je s Peter kraljom, koj mu je suz- Lépa vremena budu dodla.
— Cuzno, alt íe tín a . Dobili smo slematiné su rumunji odserditosti s potrli. Как natami oCima se tu2il, da кик ga je antant
na tűje i как novine piSeju za nekoje vréme vkanil. ObeCali su mo jedno Veliko Srbiju, deCi list: »Cujte, kaj se dogodilo 18-ga de-
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cembra u selu Murasiklós? Verni sini do- jarska i ausztrianska zastavi visi. Vu varadu nade jarke vdrli, ali né au je mogli stdrmovine i svete cirkve, mesto da bi aldu- samo amerikanski, ávédski, perzianski i gr- Zati, jerbo su je naái kervavo vun abili.
vali svoj suviáni Zitek domovini na pomoé éki poslaniki i konzuli su ostali. Drugi avi Céli tijeden je trajaía ruska navala a veü— da bi se oni siromaki bar na svetke su ostavili varaáa.
kim sgubiékom, ali nigdi su né mogli ne*
okrepili kruhom, kojim u boju tuZna smrt
— Velika dvojba vu Romaniji I pa- kaj vaZnedega napraviti. Na drugi linijah
stoji najbliZe; da pebi bar Qd gluda stru- ríéu. Velika dvojba je nastala po céli Frau- je mir.
dali, ako yeö njihov Zivot alduvati za do- cuzki, iiajmre pak VU Pari$U gde dobro VÍNa talijanekim frontu takodjer eve tal(
movinu 8 veseljem daju, samo da si do- diju, da Romanlja od dana, boijc JC
otejf,
как je i predi bilo.
movina ostane vu miru i roditelji i deca Cena Naprimer Т етэ zvane velike novine
— potopili ÖUjedno francuzbo ladju.
pak brati skrivaju taj, Zitek, ako prém ob advojeno piáeju od toga i zahtévaju od koríz Berlioa piáeju, da jedna podvodna nemíasti sve Ciniju, kaj ciniti moraja ali ne- mana vekáo svetlost vu ovim poloZaju.
Ska ladja storpedom od I.iszabona dvésto
koji doma ostajuCi na takvu for mu braniju
— Odprto hoCemo govoriti — piáeju
domoviou. I da svaki domovine sin, s ve ove novine, — naáa domovina takvoga kor- kilometrov dalko potopila je jedno veliku
seljem posluhne na zakón, na Zalost naáel mana ima, koj vu veliko zlo bude spravil ladju. To pak je Suffren zvana francuzka
se je ipák Covek, koj ovo sve nemisli. Taj orsaga. Englezkim i ruskim novinam i sva- ladja bila, za átérő je francuzki ministerium
Covek je bez area u cirkvi pod presveti ol- kojaCkim glasom veC nikaj nesmemo veru- december osmpga javil, da je sginula i neztarski sakrament skril suviáno zito i päe- vati. — Novine joá nekaj su i nadalje spi- naju ali je barem jeden Clovek Ziv ostal,
koj je na ladji bil.
nicu nekoliko kil menje od 4 metre. Da sale, ali ove rede ie cenzure sbrisala.
su ovu naáli, svakoga Coveka je strah obi— Hollandia ne puetí engtezke ladje.
— Dalje proganjamo rumunje. Mac
flel. Koj poátuje Boga i cirkvu, i koj zna, kensen nemőki general célo Buzeu liniju je Viáeput smo pisali, da englezi na svako trda ovo zrnje nije od siromaka, nego sigur- prestupil i osemnajstoga ovoga meseca opet govaCko ladju su átuke na loZili, da se mono od onoga, koj nezna, kakvo zlo je biti je 1150 rumunjov vlovil. Svun toga zapli- reju braniti proti podvodnam ladjam. Eng
siromak, takov, koj si nebi mogel za svoje enil je devetnajst lokomotivov i prék Cetiri lezi su prosili neutralne orsage, da naj ne
peneze kupiti kilo meie, da si djecu placu* sto svakojaCkom robom naklajenih vagonov. miliju, da su to taboreke ladje i naj jim
Cu utiái, koja plaőu za íalaéek érnog kruL;pot bajerski hercega frontu rusi su mir daju, kad vu postajaliáée dojdeju. Hol
heka — a puno menje misli na naSe hrab-;! poCeli navalu, ali krvavo su je nazat sbili, landia na ovu proánju je tak odgovorila
re vojnike, koji ne samo vnogiput nemogu 52 ga brandenburgski regiment na áeststo met* englezom, da takve ladje na kojih oruZje
dobili menaZ, nego trpiju strah zime, u rov dugim jarku vun je sbil ruse i tam bude, nebude postila vu postajaliáée.
mokrim slojiju, a ne spiju nigdar u toplom, dobre pozieije si napravil. Vu ovi bitki rusi
— SngUzki minister od mira. Mia najveC nje boli, da si pomiiliju na svoju sedemnajst maiin puikih su sgubili.
nuCi Cetrtek je veliki govor drZal englezki
domovinu, как bude ostala? Jeli nebudu
Falkenhayn generala Seregov dan opet növi minister predsednik, Lloyd George, vu
zabadav toliko trpeli? Oni sve Ciniju, kaj je veliko bitku zadobil Joá nője doála pri- englezkim soboru. Minister Zeli narodu, da
je dobro i potrebno za domovinu. A doma java kuliko rumunjov su polovili i kakov skim predi bude konec boju. DuZe trajuCi
ostajuCi misliju: »Briga me, ja sam si pri je bil plien. Prijava samo od toga govori, boj bi veliki gréh bil, toga gréha pak niáCi
delal, ja budem ije U . Ovo je ona reC, gde da bitku smo za dobili.
neCe na se zeti. Opomina englezkoga naroda,
veli gospodin Bog: »Ljubi bliZnjega svoga,
— V uiizeju englezi vu R om aniji. da stroákom naj jako ápara i kad dojde
как samoga sebe i naj Ciniti ono nikomu, Ruszkoje Szlovo piáé siedece: К ruskirn i takvo vréme, kad narod gladuvati bude mo
kaj neCeá, da tebi drugi Ciniju«. Daklem vlaákim Cetam preklopili su takve Cete, ko ral, naj si svaki tak misli, da to domovina
denes u ovom straánom svetskom boju, gde jim je zapoved sve vuZgati. To pak su ко- zahtéva i potrebuva od njega. Minister na
domovina treba velike pomoCi. A odkud zaki i englezki pionéri. C lj jim je to, da dalje tak je govoril, da za vezda ne misli,
bude zela to sve, da neprijatelj sve granice sva ona mesta, koja rusi i vlahi ostaviju, da bi taki mir nastal i ravno svrho toga
zapira, ako ne od svojih drZavlanov, od vuZgeju i tak vuniStijo da nebi nikaj céloga presiljeni bude orsaCke poste odredili.
svojih sinov! A glejte na kakov naCin po- i hasnovitnoga neprijatelj vu ruke dobil.
Kak se vidi, minister englezki néje odmaze Covek bez srea domovini denes, da Da su englezi takodjer takve céte dali, to hitil nemáko ponudbo, ostavil je od kreéana
najviáe nuca, da more nadvladati one straS je englezki kormán odredil, ierbo néje za vrata, kud joá more mir dojti vun.
Drugoé pak to vidimo, da niti englezi
ne neprijatelje, koji nas Zeliju uprav s gla- ufahi vu kozake, ali budu dobro taj posel
dom unistiti. Ali nebudu, makar budu ne- s vráili. Ove Cete dobiie su zapoved, da nemreju siti biti od zlata, neg samo od
verni domovine sini u svete cirkve skrivali nigdi nikaj nesme ostati, najmre pak nikakvo kruha, koj jim takodjer menjka, как i drugim.
svoje blago! Nedaj Bog, da bi se ovakvi zrnje. Pokehdob pak ove Cete i domaCim
— Ruska vojska je gotova na novu
vise naSlo u naSem lepom Megjimurju, niti vlahom sve vuniátiju, rumunjski kormán offenzivu. Okoli Braila i Galac vareáe je
u naáoj celoj dragoj magjarskoj pokrajinil proteätiral je svrho toga pri Bjelajav gene prazuenje postalo. Ruska vojska se vezda
— p o b eg iz V lash o ga. Ruske novine ráló. Vu Braili sad vnogo englezkih teZakov ovdi skuplje i hoCe novu effenzivu poCmeti
piáeju, da vu Jassy i druge varaié véé su déla, da tam na skupljano zrnje vu Rusiju prama Mackensen generala áerege. BráCas i
tak napunili begunci, da skorom veC niti spraviju.
Mackensen je pripraven na novu áturmu.
— 8to bude koruníl kralja? Vu or
beteZnikom nemoreju pod krovom stana
— B ratíanu prí caru. Terns zvane
dati к tomu pak jo§ s mirom dan na dan saCkim spraviáCu velika Stricinga je bila svrho
hiljada i hiljada naroda dojde vu öve va toga, koga bi zebraii, da korúm kralja. Sva ka englezke novine piáeju. da je Bratíanu, vlaraié kojim takodjer veC nemoreju stana partija je imala svojega kandidata, nazadnjeI áki ministerpredsednik, navodno na Petrogdati. Je su varaái, vu koj:h je denes deset su gróf Tisza István ministerpredsednika radu, gde ga je ruski car primil.
put tuliko stanovnikov, как vu m m im vre zebraii koj sa esztergomskim hercegprímá
— Dankla su operiratí. Vu jednim
menu. Begunci svekiinorna varaäki stanov- som skup dene korunu kralja na glavu.
innsbruckskim sanetoriumu teZko opereciju
— Hmcriki vei ее duri boj, Amerí- su dokonCali na Denkt generala. Operacija
niki su, jerbo selski ljudi doma ostaneju i
kanske novine, od potiam как su centralni
vu m ru poCekaju naáe vojnike.
je srcCno minula i moCi se ufati, da na
— f4ova ruska romaneha offenziva. orsagi mira ponudili neprijateljom svekái- kratkoma bude ov glasoviti nsä general oIz Pétervara piáeju, da nova ruska-rumunj- пота proti boju piáeju zahtévaju mira. Jedne
pet zdrav.
ska offenziva veó je pripravlena. B'guCi novine tak piáeju, da veC se svakomu duri
— C alíjan i boceju m tra. MinuCi tije
ruski i romanski Seregi pred Réni vareáom tak dugó trajuCi boj, druge novine opet pi
su postali, da ovdi joá jedenput probaju áeju od tóga, da Nemákoga orsaga niáCi ne- den vu tatijanskim saboru viáe ablegatov
sreCu Ovdi se prehiti Romanije i Bessara- bude preobladal. Nemei se sad opet boljeI je zahtévalo od kormana, da odmah se naj
rabije dojduCnost. Rusi okolo Odessa mors- pripravlaju к boju í ako uebudo mogli mira poéné pogajati svrbo mira, doklam priliku
koga postajaliiCa poCeli su vojnictvo sku- sklopiti, strahoviten boj bude se* poCel nap ima i doklam je né prekesno. Talijanski
rotuletje, kad murebiti i Amerika bude vu ablegati skazali su kormanu, da Talijanska
pljati.
zernlja nemore strahovitue stroákc prena— Vu prevzetím Bukarestu. Iz Bu boj stupila.
— Rueí opet vdíraju. MitiuCi lijeden áati. Do vezda svako leto pet milljardov
kareSta piáeju, da vu ovim glavnim varaáu
od potlam как su naii nuler doäh tihi mir rusi skorom svaki dán su ZereCe navale deficits ima orsag P.taju kormana, gde bude
je. Romanski policaji i na dal je sveráavaju poCeli proti naáemu fronlu, da stöm pomo- ove peneze prebavil? Nadalje govorili su vu
sluZbu samo pod naáu soldaCku zapoved reju rumunjom, kője naái neprestalno pro- saboru od velikoga siromaátva i od velikoga
niétvo spadaju. Na naáim konzulatuiu mag- ganja ju pred sobom. ViSeput su tijam vu glada. Narod véé néma kaj jesti. Vojniki
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na frontu na tijeden &amo jedenput dobija
íilaőek meea.
Stem nebude mod po simi vojuvati.
К tomu pák Amerika bez gotovih penez
neda municiju, koja takodjer je poCela menjkati.
Razmi se, da to eve néje Stel Cuti kor
mán, najmre pák neöe Cuti nikaj od mira.

№ KARÁCSONYI AJÁNDÉK
ifjúsági iratok * képeskönyvek
legalkalmasabb

dísz és olcsóbb kiadásban.
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FINOM LEVÉLPAPÍRO K

ízléses kiállítású
dobozokban és
mappákban (Envelopes) nagy választékban kaphatok

m i fiii» (Strausz Sándor) könyv- ás papirkereskedásáben
Csáktornyán.
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5 A Csáktornyái uradalom tulajdonát képező $

f s z e n t ilo n a i l ( » f c s » * l p i l d j
j|a hozzátartozó gazdasági épületekkel együtt,
Шfolyó hó 27-én a gazdasági nagy irodában
ü szóbeli árlejtés útján három évre bérbe adatik.
8
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Uradalmi tisztség.
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A m in ő ség é rt a gyár s z a v a to l.
K é rje m in d e n ü tt a „ T u n g s r a m “ v é d *
Jegygyei
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Egyesült izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság

Rillati:

üsttel fliii (StraiszStefinkteirtemirtertsteftsítei
Cstetinite.

Hazai gy ártm án y!

Ú j p e s t 4.

H a za i gy á rtm á n y!

Karácsonyi ás újévi ajándékok

Hirdetmény.
A Csáktornyái Takarékpénz
tár R.-T. Csáktornya, igazga
tósága a t. betevő közönség
szíves tudomására adja, hogy
a nála elhelyezett ö s s z e s
betétek kamatlábát 1917. ja
nuár i-től kezdődőleg 4 (négy)
°|o-ban állapítja meg.
«■
Csáktornya, 1916. dec. ao.
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nagy választékban és jutányos árban kaphatók:

Rosenfold I. órás és ékszerésznél
Csáktornyán Árpád-tér (takarékpénztári épület).

Raktáron mindennemű inga-, fali- és zsebórák.
ваз 4—*
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Tört arany és ezüst a legm agassabb árban beváltatik.

_________________________________________

Nyomatott Fische! Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

