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A hnl ‘I?' b  . 1  Még mielőtt ezeket az igéket rendese- Mert Zalán Gyula az ő kiváló egyéni tulaj-
A  DOlSeVIKieK rém uralm a. résén megvaióHihatiák volna, Éizakoroszor- donságainái, elsősorban szcretetreniéltóságá- 
* ♦ ív:. -и. S2*80t leírhatatlan nyomorba kergették és uál s önzeUenségénéi fogva ragaszkodó ba-

rAopt \ Hotsb QrJ,??a i* Zf u*raj, ai11 jlábbal tiporják az emberi szabadság utolsó rátokat szerzett a legszélesebb körökben. 
X  .  « —  « " * >  > Л М *  *  I M  »»«»>■ Ы ..Ы  olio.«» a. •  ofM
tábornoka vezérkarával eg' ült letartó/Utták beU A boldo8 íH,ari országban, éhség-ínség fogságba jutása, ép annyi, sőt annál több 
K T ; S r t S K  Г  i e l v e k k é Г “J* ée a r e > M  mé* a lá,s*a- örömet váltott ki moat a váratlan haaajö-
ponti hatalmakkal béketáravala^ókal foiv- tát ** ftflbt>ritot,4lí- A Ci*r * bolsevikiekhe*. vetele. Amikor Zalán Gyulát ez alkalomból 
iatoi a kievi rada e vavv a? ukrán?» boV képest va,öságoa ap;a voll nípánek, műked-jszivünkből üdvözöljük, kívánjuk, hogy bft- 
««vikiek. gyakorlatilag ellett dön‘v<* Ь :„eW autok.r»1** 801 b*t4,é  a «Mbadságnak. \ 86ge8en nyerjen kárpótlást családja és ba- 

Vem í „ ,  , i и u , iH» országúban zúgolódni kezdett az elégü- írátjai körében azokért a szenvedésekért, me-
Nem épp voletleD, hogy lengyel légió iietleuség, hű kozákjait vonultatta lel, Troczki |yek neki hosszú fogsága során osztályrészül 

aariusok torolta* meg a bolsev.kiek tulka- j ,  vörös gardát használja, mely ugyanazzal j jotoltak. T
pásait; hiszen Troczkij elég merész volt ta-;a módszerrel dolgozik, mint a cári kozák-
gadni leng’elek önállóságát és kétségbe'csapat: benépesíti a tömlöcöket, kivégeztet, Zalán Gyula ldlo március 22-én Prze- 
vonni Kucha* zvskitő! a jogot, hogy a leu-; borravalókat szed és rablásból, betörésből ,r*Ys* eleidével mint népfölkelő főhadnagy, 
яуе! nép nevében beszélhessen, mert nem tíá iopáabói éi. ;jutott orou fogságba Kétheti gyalogolás u-
rmeximaiista kegyből jutott hivatalához Kö ! 1)3 ezeket a garázdálkodásokat nem'?án UíTába, majd Tynmenbe szállították,
zös érdek, köti a lengyeleket és ukrajnaikat Jlehet a végietekig folytatni. A derék Kry-j Innen Krasznojarskba került, ahol ez év 
egymáshoz: az önrendelkezési jogért valói lenkot megvertél« és becsukták; rendboolot- \ januárjáig volt fogságban — körülbelül öt- 
feüzdelem, melynek jogosultságát elismeri Man menekülnek a vörös gardák Ukrajnából, ezer, legnagyobbrészt magyar tiszt társasá
b a n  Troczki, de ténykedésével mindenféle iamelynek legelvetemültebb kínzói voltak. gábao. Mig innen társainak nagyrészét Szi
vacsot vet ellene. j Úgy látszik, Troczki rémuralmának пэр- boriéba szállították, Zalán január 6 -án Krasz-

A bolseviknek szolgáltatta színjáték e-jjai ia meg vannak számlálva. Jeles szónok- nojarskból megszökött. Már előbb tervezte 
*ész Európának tanulságos. Oiyan íéitukjiatait ahgha lógja soká hallatni. A hol- szökését, de pénz hiányában nein valósit- 
küzdenek itt a hatalom b:rtokáért, kiket a !*evifci*>ken kívül senkisem fogja ezt sajnálni. halta meg. A fogolytáborom; nifftf galíciai 
forradalom hullámai a legalsóbb es íegnyo-'Mi legkevésbé, mert igy tán mégis csak le- menekült szökött meg, a szakáiét hónapokig 
morultabb viszonyokból vetettek magasra és!helséges lesz Oroszországgal békét kötnünk növesztette erre a célra. Később katonai
akik halálos gyűlölettel Viseltetnek minden- j ----------  lábszárvédővel felszerelve, mint katona a
kivet szemben, akinek öt rubel van a z$e-;7 l , r . , frontra került Hamisított igazolvánnyal uta-
bében. A legósdibb és legkopotfabo anar-i ШП IjVIM W, Ö®ffltlll‘SI Щ \Ш  fotl Ra8Y szerencsével, mert négy vizsgála-
rhista elméletek, miket a világtörténelem i * 001 r ’ főt sikerült kikerülnie. De a mikor körülbo-
íolyamala százszor-ezerszer megcáfolt és ne-; Nagy eseménye van Muraköznek. Zalán Wl már tízezer kilométert megtett, lefülel- 
vetség tárgyává tett, mostanában északi О Gyula dr, a letenyei választókerület orsz. gy. ^k és visszavitték a legközelebbi városba, 
roszországban mint vadonatúj igék közke ! képviselője, négy évi távoliét után február aho! lezárták, innen azonban mögszökött s 
etiiek: tulajdonelkobzás, a bankpénzek el [ 14-én visszatért Alsódomboruba, családja egy katonavonattal kiszállíttatta magát a 

“ulajdonílása. a föld igazságos elosztása, az körébe. frontra. A pályaudvaron a kiszállásnál meg-
áifiarnadósságok letagadása bájos változatos- j A viszontlátás öröme nemcsak a Zdán- vesztegetett egy kocsist 30 rubellel, aki az- 
ságot kölcsönöznek a maximalista műsornak. | család öröme, de mindnyájunk öröme is. tán a drótsövények elé vitte, ahonnan sürü

! mindent Uforgó alkonyi szürkeség, a sötétség bi- védést halmoz életünk törékeny bárkájára az ön- Alkony-Órák . . . .  irodalmában é ő  halál lesújtó, vigasztalan gondo- zés s hány nyugalmasnak, tisztának ígérkező óra
latait kelti fel az emberben, a fürgén csapkodó derűjét borította el sötét véezfeihőivel a szenve- 

nt*; K elem en F e ren c . lángok az örökké tevékeny Élet arany lángsza- dély ! Milyen selymesen puha ez a magányban
i .. . __ «-ап »„ « . . к . , tagjai s a bizakodva derengő refb.xfény egy túl- türdő alkonyi hangulat A gonddal, szenvedéssel

a n* észrevehetően száll̂  ® .„гл viläß* ^ ,et bizalomgerjesztő, hitet, reménységet teljes élet kenyérharca egy pillanatra belevési a
^,1*3 erue* nyutesroit» «íeüós fala, mentén «pró 8 söi^étedó b a lk o n , i  Ш Ь*, melynek szürke ttty o l.
^ té t  árnyék leskelődnek, amelyek lassan, mint az 3 тЛвЛН mírtf *  B,!ftaa „:7;а iá«-«»» kft. nnn
alkony tümjónfüstje, szóttei ülnek az egész szoba A lármás, zajos Klet, a fojtogató sötét Ha- a . ® ’ • « ? ,  w , :' ^ Г olvnn az *í’let
telett. Valami finom, kellemes, ködnemü anyag Iái és a fölemelő túlyilági Két minden misztikuma b in‘t ® “m ^ Haiaímas hafófa méítósáetelieien 
borong a Pnmitiy tábori berendezésen mely perc- benne ran ebben a rejté^es alkony, hangulatban ^  E l h í z ó  tenger“  s aprö f e k e t Ä S  
jAI-perc,e sötétebb árnyalatokba boról s d.szkrét л lármás, zajos élet wagneri zenéje az al- elaberpontok fürgén szenvedélyesen zajongnak a 
fátyollal vonja be a néma bútorokat. Az éles kör- kony e hangtompító magányában csak mint bújó ,ü,Ig,y^lt fedélzeten. .Milyen jó ezt a kaotikus ösz- 
vnnalak eltűnnek az alkony ömjén füstjében, az moroj hullámzik a merengő ember előtt. A szén- si!evisszaäig0t itl M aIkJonyi magány nyogalma8 
egyes tárgyak misztikus foltokká változnak át, vedélyek testet-lelket korbácsoló vihara lágyan páho|yában végigszemlélni. Nézni és nem szen
t ig  végre az egész szoba összefolyik egy felis- fúvó szellővé csendesedik a az önzés rettenetes vednj fi ,ni é*nem  robotolni! Az élet cirku- 
merhetetlen, sötét alkony felleggé, mely haragos tirannuso szelíden szunnyadó fihszterré változik at. gtilnak Dyaktör6 mutatványait nem végigcsinálni, 
Bzintónusaival mindent magába nyel. E gondola- Önzés és a szenvedélyek nyugtalanító ha- csak nézni nézni nyugodtan, tágranyílt szemekkel!
$  ,  7 8а ’к.Г2Л еЧ ‘ Г  ,  M Ä ;  talma, a lármás élet két pokoli faktora, mely a Oh! egy ilyen rövid, de nyugalmas alkonyi 
eell’eman ->Д г ^ -5 ь г« Г к»тТп 1 ^ к ^ А 1  «^A lom ra társadalmi és állami kényszerformák egyéni sza- pillanatban, benne van a merengő,* filozofáló, gon-
t f l z M r ,  IIli í ! l ép h t ; , » Iii .ú Г  iferenv A kis üadságát lenyűgöző rendszerén kívül -  összes dolkodó emberi Élet minden poetise, minden ro- keszülo téli nap havas hlasaga dereng . A . и  glenTedésemk kiapadhatatlan kót- m antikája!
*2oba sarkaban egykedvűen duruzsol a primitiv .  , *

kályha, amelynek apró lángnyelvei időközönként lorrasa Most fokról-fokra sötétebb-haragosabb less
ki-kicsspnak a lyukas ajtócskán mintha nyugta- A* önzés az emberi érzósvilág kegyetlenkezü a i alkony. A szürke fátyolból fekete gyászfátyol 
lan életüknek szabadabb tágasabb érvényesülési zsarnoka, mely emennek mindenféle más érzés- lesz, mely maga alá borit minden tárgyal. Már a 
«rét keresnének E karcsú lángok reflex fénye bimbóját csak a saját napsugarainak önző mele- körvonalak is teljesen eltűntek s az egész kie 

ki-kiül a deszka plafondra melynek rezgő fény- généi engedi kifejlődni s a szenvedélyek az égbe Dekkung belesülyed e vigasztalan sötétségbe. Aa 
sávjai biztató hangulatot varázsolnak az alkony törekvő emberi ambíciók véreskezü hóhérai, kik étet színes képei, a méltóságteljesen zengő bajó 
eötéteégével leborított szobára Van valami lelket átkozott szerszámaikkal egyre-másra pusztítják a is elveszett e végtelen gyász-árba! A halál lett 
Meraelő ebben a csodás esti hangulatban! A fel-felszálló lelkeket. Mennyi nyílt és titkolt szén- úrrá mindenen. A halál, ez az egyetlen valóság •

XXXV. évfolyam. Csáktornya, 1918. február 17-ód. 7. szám.



ködben február 6 én átszökött a baranovicai Nincs huzavona, de nincs elhamarkodás sem. dr. ßriglevice Károly árvaszéki ülnöknek, 
fronton a németekhez. Városok, falvak népe, ipari és föidmives ősz dr. C*ák Károly tiszti főügyésznek a másod-

Zalán Gyula t. hó 13 án Budapestre tály meg lehel nyugodva abban, hogy a bi- osztályú polgári hadi érdemkeresztet ado- 
került s onnan 14-én d. u. felesége társa- aottaági tárgyalások során minden számba- mányozta.
ságában Alsódomboruba érkezett, ahol nagy vehető érdek összbangzáeba kerül a javaslat — Halálozás. Kutassy Mihólyné szül 
ovációval fogadták. A falu elején diadalkapú alapelveivel. Akik pedig az államegyaég nagy Szeiverth Stefánia folyó hó 15-én d. u í  
várta nagyszámú közönséggel, fehérruhás Iá- nemzeti érdekei szempontjából kétségesked órakor, életének 34 ik évében hosszú és 
nyokkal a népszerű képviselőt és jó barátot, lek, azoknak aggodalma is lassan etoszlik, kínos szenvedés után elhunyt A boldogult 
A polgárság részéről Jakopecz János plebá- mert a választókerületek beosztása, és egyéb hűlt tetemét ma d. u. 4 órakor fogják & 
nos beszédet intézett Zalánboz, mire ő felelt intézményes rendelkezések a nemzeti állam helybeli г óm kath. sirkerlben örök nyuga- 
könyben úszó szemekkel. Egy kis fehérru- életfönmaradásának feltételeit is biztosítani lomra helyezni. Nyugodjék békében! 
hás lány is üdvözölte a képviselőt s csők- fogják. __ Munviii virilisták A Muraköz terű-
fot nyújtottál neki. így tehát a demokratikus választói re- ,elén i8g"bb adót fizető.'egyúttal vármegyei

Zalán Gyula dr meglepő ,ö színben íormjavaslatból csakugyan alkotmányos tor- virj|W4£ névsora a követkeÍ0 : gróf Festetits 
van, egy kis megöregedésen kívül semmi vény válik s ezzel a nemzet közélete a rég Za!aujvár 51579 felső helyen). Hirsch- 
nyoma a dermesztő, oroszországi fogságnak, óhajtott oyugvópon ra jut A nyugvópontnak m  Atsódomború 3571. Meider Mór

----------  t ó S  M a «  i  KK8 Ш! в'л Drávavásárhely 3290, Hirschler Elek Alsó-
Egvesülés nem zeti érdekből. borszak« “'am»? a* Ä k e r i lkormány'ntfŐ don;borü 2022- Löbl ReMÖ Csáktornya 1951,, a »«WM® ^ormány na»,• Hirschler Rezső Alsódomború 1938, Autó-

A vidéken a párlalakulás jóformán; szabású munkaprogrammjának B*PJÖléti, bóz- novicg Józse( C sák(orny4  is67, dr. Szabó
semmi változással nem jár. Megmaradlak a KMtlaBági és peuzugyr téren való alkotószán- E(ek Alsópuszta|a Ш 4 . Fischer András
régi párt körök, csak ez a különbség, hogy dékait 18 diadalra segíti. Ahogyan nem volt xüskeezentgyörgv 1458, Grmer Miksa Be- 
akik eddig külön-külön közjogi alapokon hu*avona, halasztás a valaszlóiogi reform ,)CB 1 4 1 3  д-0 цй‘к Rezső Csáktornya 140b,
álltak, azok most találkoznak abban a nagy d°'*4ba\ épp!iRugy n*nl les£ a prop!‘â m Szivoncsik Aulai Csáktornya 1310. Imre? 
gondolatban, hogy megérkezett a kölcsönös lobbi részének megvaiósítasaban sem А kor-I Forenf Kisszabadka 1300. dr. Kovács L !pó:
megértésnek és együilmüködésnek sóvárgott “ J Í f  *l ' a. b*1f ad Vtj?ba*J nJ rn !8me' Csáktornya 1229, Deutsch Salamon Csák-
ideje. Vezéreink higgadt megfontolással, szá- f®™ ™epátiá4t B!*,h к° Т ^ Г  tornya 1218. Pethő Jenő Csáktornya 1182,
mító ésszel mindent úgy fognak elintézni, ba“' h°gy konuyu szerrel elhárltJa * kerék‘ dr. Reményi Zoltán Perlak 1178, Filipita 
hogy azt a nemzet nagy többsége teljes ® • _ _ _ _ _ _  Lajos Drávavásárhely 1091, Tauoenbaum
egyhangúsággal magának vallhatja. . . . . .  . Dávid Csáktornya 1007, Scheffer Rezső Csák

Negyvennyolca« zászló alatt alakult meg CrJŰjtŐS a hadirokkantat Stb. javára, lornva 1002, Goriczai Péter Drávavásárhely 
az uj korraányzópárt, de azért a hatvanhe- . . . . .  1 916,'Morandini Roman Szentilona 910, Ha
tes álláspontokat nem sérti. Viszont a hat- A hadirokkantak stb. gyámolítására s jas József Csáktornya 904. Pecsornik OUó 
vanhét segít megvalósítani a negyvennyolcas * Csáktornyán felállítandó hadiemlékre ujab- Csáktornya 901, Heinrich Miksa Csáktornya 
eszméket: a demokratikus választójogot és ban a kővetkező adakozások történtek: 864, Herman Jáoos Perlak 844, Kuhár Já-
az önálló nemzeti magyar hadsereget — a- Kaczun Mihály Csáktornya 100 К nos Perlak 837, Rosenberg Lajos Csáktornya
melynek eszméje mai koronás királyunk he- Duzs János Törökudvar ' 25 » 823, Fábián Gyula Légrád 786, Rosenberg
lyeslésével is találkozik. ös,zasen---- m  k- Rezső Csáktornya 786, dr. Zakál Lajos Per-

A Wekerle-kormány munkaprogramm- Múltkori kimutatás ЮЧйй . ,8k 781 К alapján. Ezek a virilisek még a
jáuak legelsőrendü sarkalatos pontja a de- --------- ------------  háború előtti adók alapján állapíttattak meg,
mokratikus választójogi relorm megalkotása, Főösszeg 10480 К a háborús vagyoni előkelőségek ezúttal még
melynek tárgyalása egy hét óta folyik a . . . ‘„ a - * . w . „ , .  nincsenek köztük,képviselóházból küldött bizottságban, még А алкож ж иак аж é l é s é i t  b ő s ö k  öx*
pedig olyan mederben és jelenségek között, re<ryei é a  á r v A I  J * v A r *  1 “  0r®*Z®r*Z*®®a! !* mefl“ un* * h*
melyekből azt lehet következtetni, hogy a H a d m e g é i je x ö  fö p é n z -  . Bre»l L'l<nszkból Íontos hír erkezett 
javaslat sorsa házföloszlatás kényszere nél- iára,K é p  vima lö k  á t . február 10 -éa Az orosz delegáció elnöke
kttl is biztosítható —----- ----- - -------  .= =  ugyanis kormányának megbízásából kijeleo-

Az ország közvéleménye is megelé- K Ü L Ö N F É L É K  I f * ’ Ä  Ocoazörazágafozmália békekö-
gedéssel látja a választójogi bizottság ed- —  tés mellőzésével a had.állapotol befejezett-
digi működéséből, hogy a tárgyalások me- Á r r a  r a a v o b  f f  leklnb elrendeli az orosz hadierők
nete a Wekerlétöl kimutatott utón halad. A v a g y o k .  teljes és rogtonös leszerelését. Három év.g
= = e _ H=_ _ =B̂ ^  Nincsen senkim, ürvs vagyok, és п68 У hónapig tartó háborút fejezett bt?
_ ,, .... Mint л madár ля Agon, tehát keleti frontunkon a bolseviki kormány
földön. Milyen máskép néznek moste Szörnyeteg Nem is gondol senkise rám, kü ügyi népbiztosának ez a nyilatkozata,rémes szemüregébe, mint izzó csaták idején! Itt Senki в nacv viiánon ■ , . .  .r, , ..az alkony altató csendjében, mintha beleérne a mely az uj állami életet kapott Ukrajnával
lelkem a halálba. Lét és Halál összefolynak, mint Mngam vagyok elhagyottan, va^ formális megegyezés után egészen vá-
fény és sötétség! Mint egy bogács a réten, ratianúl elhangzott. Oroszország nem köt

De amint az egész titokzatos csendbe búr- Rám se nősnek, kikerülnek ugyan békét, de a háborút befejezi, ami
költ szobára lassan, egyre haragosabban, egyre Mint kötőt as utssélen. ránk nézvp L\vAarp minrbov A fn hnov я?Intenzivebben ráborúl a mindent elzáró sötétség, raní néz ve elvégre mindegy. A fő, hogy az
— egyre markánsabban, egyre érezhetőbben emel- HeJ> Pedii  h* benésnétek agyuk dörgése megszűnik, a lobbi a diplo-
kedik ki a sötétség árjából a kis ablaküveg szürke Ide be * keblembe, mádénak a dolga. Oroszország a háborút
világossága. Egy kis halvány reménysúgár a halál Átesnétek, hogy a asívem elvesztette s hogy mindent el ne veszítsen
reménytelen feketeségével szemben! r w ,  ы  weiv*n tel».  békeszerződés nélkül teszi le a fegyvert,
hogy szürke* üvegtáblái most*a MMI^Iiet szim- Szerettetek oh emberek bogy a világháború végleges befejezésével
bolumai! Ime ш  ** Mtem, megtartandó békekonferenciától remélhessen

S aminthogy 6 kis lakás a mindent elborító cJ * k Ьв1УёЬе nseretetet. valamit, amit a győztes középponti hatal-
sötéteég súlya alatt kellemetlen, nyugtalanító, fé- Eat *dJAt*k énekem. makkal való békekötés által feláldozott volna

a a  *■? * - — -  •u ~  ' « * * • « * ■«
mény nem sngározna be hozzám, azonképen ez a s  ’T t l l  T . T  ' Í  “ ° “ЬаП У®8*1®11 Ögydkon nem .geo fogHalál végtelen Tengerébe elmerülő Élet is remény- Sseretetet adjatok caak, lendíteni. Az orosz leszerelés után most Rö
teten, érthetetlen és borzalmas volna, ha a Túl- * a en /.s megsegít. mánia megadása van soron. A németek
világi Lét bizalma, hite lelkünk e gyötrő sőtétsé- G re g a a a  P é t .  máris ultimátumot intéztek hozzájuk, hogy
* Гв ú /J í z n“?  úénJ\U*4rt Г “  !йЫТ  . .........  x ~  eket gyors elhatározásra bírják. Hogy itt is

m.°. “ Í V *  * 0,egr,e 1 . “  KítUn,eté»- Őfelsége a király a há- történik valami, bizonysága ennek a méreg-
másikkal М Л З У Й ! 1"  Va" “ bort tartam, alatt teljesített buzgó azolgá- keverő Bratianunak a bukása, akit a mm tsz-

rwv t * el,8mer48eül Kolbenschlag Béla zala- terelnökeégben Avarescuval máris felvéti*
Orosz front, 1918. január. vármegyei alispánnak, Bődy Zoltán megyei toltak.

---- ------  főjegyzőnek, Czobor Mátyás másodjegysőnek, — Köszönetnyilvánítás Geist Jenő ur
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Csáktornya, 1918 február 17. MURAKÖZ 7. szára.

Szombathelyről a Csáktornyái izr. nőegylet
nek 100 koronát volt szives adományozni, 
raely nemes cselekedetéért ez aton is há
lás köszönetét mond az elnökség.

— Adományok, w. s. és M. M. 20—20 
K t adományoztak a Kér. Nőegyesületnek, 
ezenkívül egy piknik jövedelméből is 32 К 65 f jutott a Nőegyesületnek, mely adomá
nyokért hálás köszönetét nyilvánít az egye
sület elnöksége.

— Műkedvelői előadás. A dráv&vásár- 
helyi hazafias és buzgó állami iskolai taní
tótestület tanítványaival az idén is február
9-én rendezett jólékonycéiu műkedvelői elő
adást. »Egy meséskönyv hősei a háborúban« 
darabot adták elő, utána vetitut képeket 
mutattak be a nagyszámban megjelent kö 
zöneégnek. A darab szereplői voltak Rántes 
Hermin, Simán Mariska, Rhosóczy Misiké, 
Mái esi és Ella, Magdalenics Mária, Szánló 
Róza, Schober Ilona, Trupkovics Erzsi, Hor
váth Ágnes; Tomasics Imre, Lcparics György, 
M&rinovics Jenő, Novák János, Márczius An
tal, Schober Cyril, Novák Ferenc, Vuksics 
Mihály, Kukolic9 János, Horváth Tamás, Me- 
szarics András. Az előadás melyet vasárnap 
délután és este újból megismételtek kivá
lóan jó! sikerült s csak dicséri a rendező 
ügyességét s a derék tanítótestület hazafias 
vállalkozását, melynek magyarosítási törek
véseit az efféle előadások rendezése is elő
mozdítja.— Tanfelügyelői kirendeltség. Csáktornya városa úgy értesült, hogy a kormány ^aíavármegye területén tanfelügyelői kirendeltséget szándékozik létesíteni. A kirendelt- ségek, szokás szerint, esősorban az adminisztráció megkönnyítése szempontjából lörtéunek, rle ha ez szükséges, akkor íegfőképec oly vidékeken állíttatnak fel a kirendeltségek, ahol a tanügyi hatóság közvetetten és intenzív felügyelete iminens nemzeti érdek. Csáktornya képviselőtestületét is ez a szempont vezette, amikor f. bó 9 én d. u. meg lartott rendkívüli gyűlésén határozatot holott, hogy a közigazgatási bizottság ltján a kormányt felkéri, hogy a kirendeltséget Muraköz területére állítsa fel s a kirendeltségnek Csáktornyán leendő elhelyezésére la- fiásra 400 К-t szavazott meg A kérés elő mozdítására küldöttséget is küld a miniszterhez. A képviselőtestület fellépését csak dicsérni lehet. Ezzel megvalósulhat a hazafias terv, mellyel boldogult Ruzsicska Kál- .Tjsáa dr. kir. tanfelügyelő is behatóan foglalkozott.— Takarékpénztári mérleg. A Csáktornyái Takarékpénztár vagyona 6905883 64 K i tesz ki. Ebből készpénzre, bankkövetelésekre és értékpapírokra 186171756, váltótárcára 377891432, jelzálog kölcsönökre 300388 02 s adósokra 789962 78 К esik. Az intézet székháza 174900 К-t képvisel. A részvénytőke 800000, я tartalékalapok 45719009, a betétek 396234335, a viszle- számitolt váltók 1385700, a jefzálogkölC9ö nők 172342 31 K-val terhelik a vagyont. A nyereség 103655 64 K-га rúg

—  A hadirokkantak és szobor ügye. A Csáktornyái hadirokkantak st. gyámolító 
éü hadiemlék bizottsága céljának megvalósí- sása érdekében e hó 24 én d. u. 3 órára ь Zrínyi-szálló nagytermében propaganda gyűlést hirdet з március 9 én ugyancsak a 2rinyi-szá!ló nagytermében kabaré; rendez változatos műsorral, melyre az előkészületek nagyban folynak.

— Uj burgonyarekvirálái. Miután a
Zalavármegyére eredetileg kirótt 500 vaggon 
burgonyát lerekvirálni semmikép nem le
hetett, Koibemcbiag Beta vármegyei alispán 
nak sikerült kieszkösömie, hogy ez a búr 
gonvamennyiség 288 vaggonra redukálttá 
sék Hogy ez az eredmény okvetlenül elér
hető legyen, nem a fejkvótát szállította le 
az alispán, hanem elrendelte, hogy mindenki, 
kivétel nélkül, úgy a házi mint a gazdasági 
szükséglet cimén csak f. é. junius 30 ig 
számítolt burgonyamennyiséget tarthatja meg, 
mig a julius 1-től augusztus 15-ig ezóló 
mennyiségeket mindeuki beszolgáltatni tar
tozik a rekvirálóknsk. Ez & mennyiség az 
egesz évi szükséglet */ю ed részét teszi, ami 
a nem termelőknél általában fejenkint 8 
kilónak, a nem termelő nehézmunkásoknál 
pedig fejenkint 8 kilónak, a nemtermelő 
nehézmunkásoknál pedig íejenkint 12 kiló
nak felel meg. Hasonló arányban redukálta 
Kolbenscblag Béla alispán a vetőburgonya 
visszatartható mennyiségeit. Eddig 9 méter- 
mázsát számítottak egy hoidnyi területre 
vetöburgonyának, amit 8 métermázsára re
dukáltak. Tekintettel arra, bogy Zalavárme- 
gyében rendszerint 25,000 katasztrális holdat 
szoktak burgonyával bevetni, minden holdnál 
1 métermázsa vetőburgonya megtakarítást 
számítva, ez egymaga már 25,000 métermá
zsa, vagyis 250 waggon burgonyát jelent 
A Zalamegyére újabban kivetett 288 wag
gon burgonyából a Csáktornyái járásra 12, 
a perlakira 5 waggon, burgonya beszolgál
tatásának kötelezettségét rótták.

— A mezőgazdasági fölmentetteket nem 
viszik a harctérre. A mezőgazdasági fölmen- 
letteknek az eddigi szokás szerint a felmen
tés érvényének megszűnésekor kiképzés vé
gett be keit vonuiniok ezredikhez. A hon
védelmi miniszter fontos közgazdasági ér
dekre való tekintettel azt a kedvezményt 
adta meg most » mezőgazdasági (elmentet 
leknek, hog> a hadrakelt seregbe nem sza 
bad őket az ezredtörzsnek beosztania. A 
honvédelmi miniszter értesítette Zalavárme- 
gye főispánját, hogy ilyen esetekben a köz- 
igazgatási hatóságok kérhetik a hadrakelt 
sereghez beosztott mezőgazdasági fölmentet
tek újbóli felmentését s egyúttal újból ren-j 
delete! küldött szét a csapatíestekhez, hogy, 
a kiképzés végett ideiglenesen bevonultatott | 
mezőgazdasági főimen teltet nem szabad a! 
frontra küldeni.

— Tóth János belügyminiszter Zalavár-; 
megyéhez. Az uj kormány belügyminisztere,. 
Tóth János Zaiavármegyéhez a következő 
leiratot küldte: Ö császári és Apostoli ki
rályi Felsége az 1918. évi január hó 25 én 
kelt legfelsőbb elhatározásával engem m. kir. 
belügyminiszterré legkegyelmesebben kine
vezni méltóztatváD, e legfelsőbb rendelkezés 
alapján a belügyminisztérium vezetését át
vettem. Amidőn ezt a törvényhatóság szíves 
tudomására hozom, egyúttal bizalommal for
dulok a megye közönségéhez, számítva a 
közügyek iránti lelkes és hagyományos oda
adásukra és tisztelettel kérve a törvényha
tóságot és a tisztikart, hogy felelősséggel 
terhes állásomban a reám váró nehéz fela
datok megoldásánál, a háború legnehezebb 
napjaiban is kiválóan bevált munkájukkal 
segítségemre lenni szíveskedjenek. A magam 
részéről biztosítom a törvényhatóságot, hogy 
a megye közönsége és a tisztikar minden
kor számíthat közhasznú törekvéseiben leg
készségesebb támogatásomra. Budapest, 1918. 
évi január 28 Tóth.

— A községi ét körsrvtssk létszámá
nak emelése. Az országszerte érezhető orvos
hiány megszüntetése céljából a belügymi
niszter megkereste a honvédelmi minisztert, 
hogy a negyed- és ötödéves orvosnövendé
keket tanulmányaik befejezése végett sza
badságolják. Mint értesülünk, a honvédelmi 
miniszter máris intézkedett ebben az irány
ban. Ezeket a magasabb évfolyamú orvos
növendékeket és szigorló orvosokat március 
1-től mint segítő körorvosi helyetteseket vi
dékre fogják küldeni. Az illetékes hatóságok 
a nőorvosoknak is lehetővé fogják tenni, 
hogy tömegesen vállaljanak községi orvosi 
állásokat.

— Tanárokat korosnak a magyar had 
apridiokolában. A Magyarországon levő cs. 
és kir. kalonai nevelő és képzőintézetekben 
sürgősen szükség van a kővetkező tantárgyak 
tanáraira: 1 . mathematika, fizika. 2 mate
matika, ábrázolóméban. 3. szabadkézi rajz 
Arcvonalbeli szolgálatra nem alkalmas, vagy 
kíméletre szoruló tiszteket, esetleg legény
ségi állományú egyéneket, akik a polgári 
életben mint okleveles tanárok működtek 
és akik a magyar nyelvet szóban és Írás
ban tökéletesen bírják, névszerint be kell je
lenteni a hadügyminisztérium 6 osztályának.

— Tisztek és polgári egyónok lovagiae 
ügyei. Azzal a legutóbbi királyi parancscsai 
kapcsolatban, hogy a tiszteknek a fegyveres 
elégtételadás módját megtiltották, a honvé
delmi miniszter újabban a következőket 
rendelte e l : ha egy tiszt és egy polgári e- 
gyén között felmerült lovagias ügyben az 
utóbb', megbízottként tisztet kér fel, a tiszt 
vagy tisztjelölt a megbízást сэак akkor 
fogadhatja el, ha megbízója magát írásbeli 
nyilatkozattal a katonai becsületügyi választ
mány határozatának önként aláveti. Ha két 
polgári egyén közöli felmerült lovagias ügy
ben tisztet kérnek fel megbízottnak, a tiszt 
a megbízatást csak abban az esetben vál
lalhatja, ha a felek már előre-irásban kinyi
latkoztatják, hogy a lovagias ügynek fegy- 
vemélküll elintézéséhez hozzájárulnak és 
egyúttal kijelentik, hogy ha az ügy békésen 
elintézhető nem lenne magukat az általuk 
fel kérendő polgári becsületbiróság halásza
tának alávetik Tisztek polgári becsületbiró- 
ságnak tagjai nem lehelnek.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, sze

retett halottunk után érzeti mély fájdal
munkat részvétükkel enyhíteni szívesek 
voltak, hálás köszönetünket fejezzük ki.

Ö2v. Grész Láozlóné 
óo családja.
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Mir je s Ukrán ijom sklopljen i podpisan.
Yelika radost vu Berlinu, Becu i vu Budapesti, da je s jeduim nepri- 
jateljom menje. - Francuz, englez, pák tálján je srdit, da se je mir sklo- 
pil. - Bolsevikiovcom pociié zlo iti. - Rumunjska bude takaj morala za 
mir prositi. - Növi zakón za zbiranje ablegatov vu nasoj orsackoj hizi. - 
Rus je popustil. - Tabor se je s Rusijom dovrsil, ar je Trockij moral

za mir prositi.

Hal( stojimo nabojttom poljtt?
(M. J.) Kak su goder naái i oemcovi 

neprijatelji delali, da Ы se vu Brest Lilov- 
sku izposlaniki bez mira reziíli i kak go
der su se boláívikievci grozili, m ir  se je  
&ga februara po polnoői ob 2. vuri vu 
B rest-L itovsku  8 Ukraninskom dria- 
vom aklopil.

To je jako va2aaatvarza sveobCi mir! 
PrviC budu boiöevikievci s i njihovi vodji 
Lenin i Trockij si preraislili. je li budu do 
bro i na dalje vu neprijateljstvu bili e nami 
pak s nemcom? DrugoC pak bude si i Iran- 
cuz, euglez, pak tálján takaj prem'slil, je li 
je spametno dalje tabor voditi s nam*, pak 
s nemcom, koji srno vezda vnogo jakäi pos 
tali, kajti se nemoramo brau.ti proti Ukra- 
ninskoj koja je jeden veliki del (ledna tre- 
tina) einila ruskog fronta. Od Rumunjeke 
se niti nije treba sporn.nati, ar je ona pri 
siljena za mir prosit’, ar vu susedstvu le2i 
s Ukraniuskom, prek koje zemlje je saruo 
moguCa s Ruskom trguvati.

Ukranina je negda затоэЫпа drZava 
bila, ali ruski cari su ju preobladali, pek 
pred 200 leti k Ruskoj priklopili. Vezda. 
gda su rusi svojega cara odtirali, ukrainmei 
su prvi bili, koji su se odtrgli od velike Ru- 
sije, pak su svoju staru dornovinu opet za 
samostalnoga orsaga izrekii. Boläevikievci i 
druge stranjke, koje sa se vu Rnsiji na 
vladi menjale, au pripozn&le. da ukranici 
prav imaju; ali kak znamo. od kada je Uk- 
ranija na poseb poslala komiSiju vu Brest 
Litovsku, da ee aa mir pogadja i gda nesu 
hoteli vu Brest L'tovsku s boláevikievei dr 
2ati, onda su rusi, tojest bolflevikievci se 
posvadili s njimi pak i vojsku proti njim 
postali. Ukraninci su jakSi bili i vu Brest 
Litovsku ne su se dali nagovoriti, nego su 
se s nami я nemcom pomirili i mir sklopili.

Mir s Ukraninskoj je osobito veliki zgu- 
bicék za engleze i za njegove stveznike, ar 
je i vu zadojib vremenih sve napravil, da 
se nebi ukiauinska vlada s nami dalje po- 
gadjala za mir. Eiglezki minister je i vu 
zadujih dnevih januara pismo dal prek uk-

ranijskoj vladi vu irne englezke via de, vuj 
kojem pozove ukranijsku vladu. naj se ne( 
pogadja s nemcom. pak s nami za m r. Uk ! 
ranijska vlada je odbila ovu 2elju englezov

Ukranija vdilj Gilicije i Bukovine le2i 
tak je v uajbli2eSem suseddvu s Austria 
Magjarskom monarchiom. Zbog toga bude- 
mo vu trgovini ona i mi veükoga haska 
imeli. Na priliko! Uxranija пета 2eljeza i 
iz zeijeza napravljeue stvari. Do vezda je 
ruska vlada jako veüku maltarinu (dovoz* 
niuu) brala za 2eljeznu robu, koju su od 
пае l iz NemSke si dova2äli, zbog Ccsa je 
zeljeZuina strahovilo vnogo kcálala. Vezda 
budu si mogli faléi priva2ati fceljtzninu od 
nas i od nemca To je samo jedua va2na 
stvar za ukrauince, ali #ima j»h i viöe. Za 
nas bude veliki hasén, da si morerno iz Uk 
ranije pribaviti ko2u. kajkakvo semenje, le- 
na i konoplje, Cesa Utcranija vnogo ima.

Za tabor pak je najznameuitede, da 
jeduu treliuu one vojske, koju n i tüsköm 
frontu imarno, moremo na ono ;bojno polje 
poalati, gde najbolje potrebüjemo i gde joj 
najvekSega haska zememo.

Da je veliko veselje vCinilo skloplenje 
mira s Ukranijskom, tomu su dokszi, da su 
vu BeCu sveCanu шейи dr2ali, koju je s ve- 
bkom ceremonium beCki hereegnadbidkup 
elu2il. Ov den su sa svimi zvoni zvonili vu 
poldne. Vu Berlinu su palaöe okinCili zasla- 
vami 9 ga, gda se je skloplenje mira zez- 
nalo. Vu Budapesti su takaj vulice i palaCe 
okinCene b le s zastavami 9 ga februara.

Iz Berlins su doSli glasi, da vu Rusiji 
boljäevikiCanom neide jako dobro, ar se je 
puCanetvu preobrnulo vu vnogih méstih i 
proti njim dela ar zate2eju skloplenje mira. 
Va2no je, da su ruski sveCeniki proti bolj- 
Sevikiovoj stranki, kajti ovi proti cirkvi i 
proti veri delaju

Iz Petrograds javiju, da ruski ostali Se
regi neCeju dalje vojuvati i da su sve za- 
povedi zabada, ar nikoga neCeju posluhnuti. 
Zbog toga se za sigurno dr2i, da budu bolj- 
äevikievei prisiljcni mir sklopiti osobito ve
zda, gda je ukranijska vlada podpisala mir.

Rumunjska je takaj prisiljeua, da za

mir prosi ar je odtrgjena od Rusije, od kud 
je za tabor muoiciju dobila UKranija ne- 
bude dopustila. da bi Rumunjska prek Uk- 
ranije kaj iz Rusije sebi dova2ala. озоЬДо n 
zbcg toga, kajti. ie Rumunjska vezda vu 
neprijateljstvu s U*ranij3kocn zbog Besara- 
bije, iz koje zemlje bi si rumunji radi za 
se odtrgnuti jeden falat, eia bi si nekaj p r- 
skrbsli za one zemlje, koje su morali bul- 
garom prek dati, kakti zgubicka vu vezdaá- 
njem taboru.

S rumunjskom vojskom smo od 13*ga 
decembra vu mirnim polc2aju, ar je onda 
naSa vojfeka s rumunjakom se pogodila vu 
FoCiju. da jedna vojska proti drugej nebu 
boj vodila, dok se vu Brest L'tovsku pogad- 
jaju za mir Vezda je vréme tu, da se i e 
ramuniom poCneju rezprave za skloplenje 
mira. To se razme. da englez i vu tem po- 
slu medariju dela, ar bude opet ou kvarea 
ako se s rumunjom pogodimo i mir sklo- 
pirno To riiti za Trockija, pak za bol^evi- 
kievee nebude vugodno, ako bude s Ru- 
munjekom mir sklopljeu. Budu se áurih i 
ovi nasledili peldu ukrarünCanih i rumu- 
njov. Po malen budu englez. franca/ i tál
ján sami ostali na bojuom pulju. S njimi 
onda lehko zvré mo naäe posle

Hvralja budi Bogu, da vre tu dr2imo з 
mirom! Ve vre nebude nikaj zapröCilo, da 
se od céloga svftta tak 2e!jujuCi sveobCi miir 
sklopi rned neprijateljstvu stojeCim narodom

Vu budapeStanskoj orsaCkoj h»2i je vla
da predlo2i!a novi plan za zbiranje ablega
tov. Vezda jedna komiöija dela vu tem pa
sin i gda bude gotova, onda budu se rez
prave poCele na orsaCkom spraviSCu, da ba
de iz plana zakón.

Poljeg plana mora svaki. koj hoCe, da 
bude pravo imel k zbiranju, da ima od Ce- 
tiri razredov puCkih Skolah svedoCbu. Koji 
su vu taboru, za one poseb govori plan 
Budemo vre na zuauje dali naeim Citatei- 
jem, koji budu juäa imeli za zbiranje? gda 
bude plao zakón postal. Tuliko vre i vezda 
moremo javiti, da niti za streike, niti pak 
za foringe nebude zbiraC nikaj dobil. Na



-ten zblranja pák se nebude smelo vu ki*. "ТГ. . ?--------Г ----------------------------- :---------- — ------- — -------
uuh vino locili. I to je vu plann. Lb6,0 *metek zapuSi. Stareéi Ijudi v Denes je dobiti tak zvanu »Hadi kávé.«

Najnovesí glasi. S radostjom smo te2kô e 8Ve pre- Taro je ave nutri, как vu vandravcQvim
piáali ní»S deneSnji Clanak. kojega su naöi 7 . t J - L .L  lmaJ» b?reiV ^ dnu P,pu doixaQa pinklecu, s*mo pravog kavioskog zrna ga 
.̂ irateljitakaj sradostjom Citali. dase je mir vü 7|0<w pHö,iU *udr nnislim, da iz об zmes. J to sraetje, tojest jeémenog toákA 
Brest Litovskoj s Ukranijorn sklopil. Gda ” ' ' вашо za drage peneze je moCi dobiti. .
?nio dovréilj naé clanak. dobiii smo onet onann/8da3n,e kada je túréin bil Ja samo onda jem kavu, kada dojdem
a2 ue i jako vesele glase, da je taboru sr L i/ I ** naSf don?ov,®e> b[j pazv*ni * dimo n* P** dana. Né kavu nego ekavom 

svirni rusi kraj i dovréem. ; , H?u ,na obed Vltezkt Thököly Imre. Po pofarbanu mléko. v PeSli pak a kavom po-
Ovi glasi su se vu Budimpeéti 1 1-яа1 я * ^  If Sldtarj Р00 ^ 1 dohanovo iarbanu vodu. Так ja se uemorani bojati, 

ebruara rezglasili. Di se céh z\*\n\ virn«ko*L d *• biromak Thököly je straöno kaj bi meni kava uagkodiia pri mojem
cél» oraag raduje tomu. to m T Z  i,Zov f  "  od fhanovoga listja. Так na zdravju. 

uazaaCiti. vu zloCestu navadu nas je turCin navCil. Od kave je najieii srCeooga betega
Ovo iako i preiako vazno duómról Kak SC je budstvo ua sve zl° öavéilo, tak moCi dobiti. Pri пае toga betega za nevolju 

je ov&fc pripetilo J J® ’ puSenie Neznam, kaj bi bi!o, ako bi zoveju. Gledite turCine, pri njih je najgos-
Kebruara 10 aa :e vu Brest i Uo.»irr.; • ° ! “ a8 prekrCil puäenje?! Ljudi bi to za teái beteg srCeni beteg. To je zato, da lur

ed st rani ruske komiäije Trockij. naLciím iSweS nuäitf 8" dr2*"'Denes su veC 1 *ene Cini jaku kavu pijeju i vuogo, i jakoga do-
zoosleiiikom na znauje dal, da зе Ruska \тл-(1̂ а. . V , . hana pufliju.
.-»oie tu kaj pomiriü i dók «e bude kontrakt vinmi «  *! stm  je, d<nes d®,“ n- N*»‘ Tre,ie dugovanje, kojc je za CloveCji 
M mir nodoisa! nai bude ык rU i- Ü'S pUL  a Peneze ie nili ne moCi dobiti do- givot nepotrébno je vino. latina, da négda
S r T a a f f r S o  2 ' v ä  « L a Neß0 Ci ^nesej« jajci, putra on dobé? Clovek, koj si je sledeCu pésmu
емо á i  <£ ruska cAia voiska m-гч он ц 1 nez«»«i kajdrugo, onda dobija pablec do- popéval: »Pimo braCa vine«, voda naj etojit

i d S  natlHtj T .  l b c  " l  ? h bna Ci bude t0 t3k nadabe Mo. 0»da Vodu pije éaba, ka vu njoj áivi,« je né bil
-  ízűSDodaratvene1 i Dolitiékp  ̂РЗГ !jfdnov budete morali jedao tele gnati petnajst ljet star decker nego odrasli Clo-

f  f,, \  и с.»v̂ Pib vn - a * 1-av V lra. lku za Paklec dohana. Financminister vek. Vino je i Kain pil, pak kaj je vCinil?
iJ. ; t - ". *ra u ZL 1 ,z‘ 8Vaki Cas zdigne cénu dohana. Joő oaS tra Vino su pili i naSi starci, samo né deca i

1 P 1 1 rn,r od kraja ficar v Cakovcu ni je se navCil, kuliko kc§ta né su tak prekoredno pili, как denes. Stra
in . . f ... T . .. . koja sorfa dohana, veC dojde nova naredba öen gréh je od vnogih roditeljov, da syoju

а e а пько irothíj svoj kapui od mimsteriuma, da se je podraSil dohán, decu neseju sobnxn v krCmu, pak tani de-
preobrnul, tomu je zrok SiedeCi: Februara ima takve sorté dohana, kojega je minister tetu daju vino piti.

ga vu jatro je ruska vlada glas dobila vu za jezero procentov podrazil. Jeden meter DeCkeri kada su petnajst Ijet stari, veC 
. e.rograa, da se jí s ukramjkom dr2avom cent pSenice je samo osemdeset i osern pro* se vteCeju v krömi, köp more viáe zpiti. 
mir sktOpd. O.i den je vre Trockij zapoved centov dra2e§e Vi samo na Staeunare mr* Odkud imaju lakva deca peneze? Ja mislim 
urn! po brzojavu od ruske viade, da i Ru-! gujete, da samo oni delaju io dragoCu. Né da odnut, gde si i na dohán preskrbiju. 2a-
aijd mora odmah imr skiopiti. Kak je glas- samo oni, fnego i financminister si zeme iostno je to videti, da naáe mlajéina naj-
aO i gizdavo govoril na koufereneiji predi svoju stran v dratenju. Ci vam Cizmar po* vekSa stran veC od mlada se uavCi krasti
ifcckij. tak je vezda ponizno prosd od Gzer* draZi C>Zme, on vas barem obuje, a v tra- vkanjuvati i samo onomu poStenje dati, ko-
i.:ua ua'-ega i od Kühlmana nern̂ koga glav- fui pak za drage peneze giíta dobite. Kaj Iga se boji.
aoza izposlan ka za m;r M r s rusom joö je v dohanu. Ntje drngo vu njem, как pe ! Da se naSa mlajáina lak ponaéa, zato 
r>i}e podpisani, ali iaboru з rusoxn je vre pel, nikotin zvaoi gift i «mrdeöa duha. eu najpredi roditelji i naSi poglavari » od-
fcraj. NaS, nemSki, bulgareki i turCinski la* .C'latelji moji! jeli to nije gré$ni Cin, borniki odgovorni. Zakaj su na$i rnladiCi
hor s rusoin je dovr̂ en Vezda je red do* da za drage peneze nam g»fta tráiju, i né- tak slab?, kada na ötelingu idejű? Zato, da 

na drugih naSib i nemSkih neprtjateljah. ma Cloveka, ki bi se zato pobnnil. da vaSa se slabo hrariujeju, s alkoholom Ziviju i 
Hvalja budi Bogu! deca, koja od prekorednog puSmja si po- rezvuzdani su jako. Zakaj su pred nami

----------- kvariju svoj* pluőa, koja su tak CloveCjem jakéi ljudi bili? Kaj vidimo denes? Deca
\ e k a i  D O V U C l i i lölu benzin motorú. Zakaj naée mlaj- veliju da su deCki. Negda su takvi deéki v 

1 ^ I c  • 5ine пзjvecja stran v pljuCnim bategu vu puCku ákolu v prvi razred na zapisek doSli
Dohán, kava f vino. mre? Nebrini se zato. da za naSe teike in- как denes na átelingu idejű. Zakaj? To je

Taborsko vréme 2 ivimo blizo Celiri ljeta. ije si zdravje kvarimo i iivot kratimo i one moje pitanje к svim onim, ki su za narod- 
Trp mo i stradamo. Как nam je goder Imdo ki za nami dojdu nesreCne oCinimo. sku dobru odgovorni! Ako jeden Clovek,
dobrovolco podnaéamo sve Ako mora Clo Dragi Citatelji, ako se vi nemrete odev- koj je dobrog nakanenja, ide v cirkvu se
vek, onda se od svega odreCe Samo troje eiti od puSenja, onda barem zabranite va- zpunta nad ponaéanjem jnaSe mlajáine To 
iogovanje ima od kojjli se nemre odpove íoj deci, da se zadrfcwaju od puáenjo. iz sebe zpozabljena mlajSina neide zato v 
dati. To su: dóban, kava i vino Zi térni Drugo za CloveCji íivot nepotrébno du- cirkvu, da se tam pofcaljujeju za svoje gré- 
frvaki C’ovek hlepi i 2elji nje. govanje je kava. V kavi je né nikáe dobro he, nego da jeden drugoga vidi, как ima

Troie dugovanje, koje nas nehrani ne Kava nas nehrani, neCini nas zdraveäe. Iasi naCesane i Cizme zglancaoe, i da jed-
go po pravici vkanjuje na«e 2eludce i pra Negda su ljudi né tuliko kave pili, как na vidi drugu, kakái robec ima na glavi.
Z2 i nam moSnje, nasu zdravu krv nam po- deneSnjc vréme. Póznám jednu gazdaricu, Gde je ono vréme, gda su naái junaki v 
к vari. betelne nas vCini i 2 ivot nam vkrali. koja je pred svoiirn mu2om skriveC kuhala gaCaj, a devojke pak bose hodile v cirkvu!

Dok je jo§ boije moCi bio do dohana kavu Jedenput je to mu2 zazvedil i mo Denea nije cirkva lakvim bo2ji stan, nego 
dojti, puéüa su i ona deca. koja su joS v rete si mislib, kakvu revoluciju je on zbog izloábena hi2a. Zalostno je to i jako áalostoo. 
paéku äkolu hodila i puSili su rnladiCi, sta- toga napravit. В I sern jedenput doma na Spozabili su ье nekoji iz onoga od ко- 
reSi ljudi i starci. Da vi stareéi ljudi puSite, dopustu i imei sem nekakov posel pri onoj ga mi sve dobro i na zadnje duőno zveli- 
tomu se nétnoCi Cuditi i proli tomu néma hi2i Nésem v dobrim vremenu doäel ta, jer Ccnje Cekamo.
jomoci Pitam vas. zakaj puéiju vaáa deca? su se ravno к zajtreku seli, i na moje naj V cirkvu je sram iti onoga, koj nema 
°iteud :mnju takva dcca na dohán peneze? vekSa Cudo, svi su od maioga deteta do po volji Iasi zrezane i onu koja néme к 
Ja bi rad videl onoga ctca. ili mater, koj stare babice kavu jeli. PremiSIjaval sem nad svetko novoga robca na glavi. Morete videti 
"Vojemu de tetu na dohán peneze da. Vu tem. S tem sem se pobatrivil, da denes pre- te mladiCe i dévojke, da v krCmli nije jih 
'koli navuCilelj i sveCenik nije mu mogel obrnienog svéta 2ivimo. Zene obavljaju sram iti. Tam onda ide liter za litrom, a 
naljejati v glavu da kradja je veiiki gréh. mu2ke posle, mozi pak Zenske posle. Né né boája kaplja. Zatim psujeju Boga naj- 
Kaj se takvo déle briga odkud' zmore pe samo muZi puSiju, nrgo i áenske, tak zakaj predi a zatim jeden drugoga. Spijauom gla- 
neze nn dóban Ci drugaC né zakaj su on nebi mu2 i tak jeli kavu как 2ene! vom nezoaju, kaj Ciniju, jeden drugoga stu-

dor nn jaici kokoSi i takaĵ e pri susedu? C-tatelji moji! rajéi vi mleCau ili za- Ce i negda zakolje. Pn nas nemre biti je- 
 ̂ bhinom ’si neskoristi nikaj. nego kvarne frCnu juhu jede, как su naäi starci jeli. pak den senjem, ili profiCenje be* bitke. Seguren 

Wiai svoje roditelji; i «û ede Naivekéi kvar su ipák zdravi bili i viée Ijet 2iveli как mi sem, da toga nebi bilo ako bi na on den 
>* Pak na njegovih pluCah ovde. ®ve krCme zaprlk Idete na proSCenje, da

I stareSi ljudi Ciniju * puéenjem pri btina, da öve réCi skorom nepaéeju tam molite za odprost vaflih gréhov, pak
4VTojenri gospodarsvu i pri svojem zdravju za deneönje vréme, jer denes je i do kave nazadje krv teCe zbog pijanSCine.
*var Jeden dober puéec Cez céh svoj íivot jako leiko dojti, razmim do prave kave. Gdo ima iz toga hasna, ill к vara? On
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lri je pijan bil, siguroo oe. Imi hasoi z tó
ga oajpredi krémar, onda doktor i fiftkalinft 
Kvara ima prvié on, ki pije, pri zepu i naj- 
bolje pri avojem zdravju. Drugoé »ko je 
moguée oZenjeni, njegova nedofna familija 
móri ono preetradati, kaj otec sapije. V 
oogo ja takvih, ki denes tugujeju za svoj 
rezvuzdani eivot i nad svojimi Cini, kaj su 
e pijanom giavom ж sobom i z svojimi pri* 
jatelji napravili.

Vidile Citatelji, da nam je na akodu 
pri zdravju dohán, kava i vino. Da si nez- 
юато sarni sebi zapovedati, da nebi pudili, 
kavu i vino pili, zakaj imamo ouda pogla- 
vare, kirn je duZnost, da se za naSe dobro 
briniju i па пае pazijn. Da evét s ljudetvom 
propada, gdo je zato odgovoren? Je li je 
samo to odgovornost prama zakonu i za 
naSe dobro, da naredbe od vlade zvrSaveju? 
Je li ni su za паве telovno dobro i svi od 
borniki odgovorni? Zakaj imamo pastire, ki 
nam na telő i dudu paziju, pak nas ipak 
v kvar pustiju. Ci Slukar zajne jednu ovcu 
gdo je onda kriv? Ovca né, nego on, ki na 
njn pazi. Gdo je zato odgovoren, da nasa 
mlejéina je rezvuzdana i nezna poätenje 
daíi nikomu? Kak je moguée dati naredbu 
da zrnje, kalampéra i sve drugo treba rck- 
virérati, tak je moCi i naredbu dati, da do 
ovoga i onoga ljeta deca nesmeju puditi, 
vino i Zgaircu piti. To bi bi! sreéen i bla* 
goslovljen zakón.

Zato preporuCam i prosim пнЗе pogla- 
vare, kirn je duZnost za naSe telovno do 
bro se briniti, naj se trsiju s célom svo- 
jom jakostjom, da prekrééiju deci vu krému 
boditi i puSiti.

Bndapeita. B ukovecz Elek

Caáktornyt, 1918 17 ga februári______

ßombardiranje Parisa.
Minüéi li jeden nekoju nőé neméki zra* 

kopbvci bombardirali su Pariáa. Francuzka 
cenzúra nedopusti, da se spiSe vu novine, 
koja meet a su bombardirali nemei. Samo 
íuliko itak znamo, da naj k-pSo i naj boga- 
íeáo stran glavnoga varaáa su pohodili nem
ei i pozdravlali strahovitciami bombami. Naj 
)ep§e trge su vu cilj zeli.

Vnoéi ob jedenajsti vuri se je poéela 
uzbuna. Vu ovim vremenu se zapreju teatri 
kavane i narod se po vulicah rezáirjava 
Samo jedenput ogiasi se opomena, da doSli 
su neprijateljski zrakoplovi. Trombentanje, 
fuékanje se éuio od svth stranih Doieteli 
su vatrogasci i Zurno su poéeli sve lampaSe 
pogasiti. Varas je na jedenput vu kinici os- 
tal. Véé se je éulo pokanje. Ljudi Zurili su 
se poskriti. Véé je i maőinpuSke bilo éuti. 
Najedenput ob jedenajsti vuri i petdeset mi
nőt tri eksplodacije su se éuie.

Redari i vatrogasci sad véé s;lom tiraju 
naroda iz vulicah, naj se svaki zun vu ne 
koju pivnicu ekriti, jerbo sve gusteSe se 
éuje eksplodéranje. Spancirajuéi narod vu 
jeden kolodvor se Zűri, koj je pod zemijum. 
Ali ovdi su véé vrata zaklenjena bila. Stra- 
hovitno drkanje se poéelo, za malo vréme 
pak krié i javkanje. Sténe su se poéele ru- 
éiti. Jedna velika paiaéa na dvoje se je réz* 
kolila, bomba je na drogim ?íoku eksplo- 
dérala. Na drugim mestu na serdin vulice 
poéi gránát i Sírom reztrga na falaéke Span* 
cirajuéi narod. Zeljezne öblöké tak spoterc 
strahovitna jakost, как dabi spapira bili.

Nekoju minuto mir je bil, kad se opet 
poéele uzbnns. Véé как dvajsti ek*ploda* 
ci)ih su na brojili. PariSanéani znaju, da
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sveposud njih smrt éeka. Do vezda znamo, 
da poroéil se je jeden teater, jedna cirkva, 
vatrogascov postája, jedna aadva Stoke pa* 
laéa, takodjer viée svakojaCkih híz

Tri bőmbe su na jedno veliko orsafiko 
ökolu opale. Vu akoli sve se je spotrlo. Vu 
okolici pak skorom svi obioki за doli scu* 
reli. Vulice tak zglediju, ka к da bi vu va- 
raáu bitka bila

Najvekfia uzbuna je na Opera zvanim 
trgu bile Ovdi sn bőmbe céloga puts i sve 
Sioje gori strgale. Tak veliju, da ovdi célé 
bitke su bile med stanovniki, svaki bi rád 
bil predi vuSel. Na trgu viáe mrtvih su na* 
Síi, med kojemi su i redari bili.

Vnogo bombih je opalo na velike Sta- 
cune vu kojih je veliko blago bilo na flkup* 
lano. To se je sve vuniátilo.

Vu Pariáu sad zahtévaju, naj francuzfci 
zrakoplivci to nazat naj povrneju nemcom 
i naj bombardiraju némáké varasé. Zahté
vaju, da naj nemébe generale, koji su vu 
francuzkim zarobleni, vu P.»r!S spraviju, to 
boS, da i öve postigneju nemSke bombe.

Paris je poveőeri sad vu kmici.

Kak su podpisali raira.
Vu Breszt-L;tovsku od ukranske i od 

naáe strani mimiéi Ijeden poStrn mir sn 
sklopili. Dakle na ovim IVontu Cisto je prés- 
tál tabor.

Kühlman nemáki orsaéki tajnik je opo- 
menul sve na sednici nazoéne, naj podpi- 
St'ju kontrakta.

Czernin gróf naS odsvunaénjih poslov 
minister devetoga po potnoéi ob jedui vuri 
i 59 minuli od naSe strani prvi je podpisal 
kontraata onoga, koj Aus2tria*Magjarsko ide. 
Po polnoéi ob 2 vure i 20 minuti véé su 
svi poslaniki podpisali kontrakta.

Pokebdob pak ukranski narod vu ovim 
bojnim vremenu i2rekel je, da je sloboden 
i slobodnoga őrsege bcée iniati, stém je 
prestal boj medoanrn i med Rusijom. Stém 
su prvi koraéaj napravili proli obéinitomu 
miru.

Vu kontrakte, koj nam je mira done 
sei s Rusijom sledeöe stoji:

I. éianak: N<m?ka, Ausztria Magjarsko, 
Bulgaria i Turska cd jedne slreni, od dru* 
ge strani p<ik ukranski narod zgovoriju, da 
med njimi je preslal tabor. Svi skupa zgo 
voriju, da od vtada vu miru hoéeju Zivet.

II. éianak: Austria-Magjarska od jedne 
strani, od druge strani pak ukranski narod 
sgovori i odluéi, da med Austria Magjarskom 
i med Rusijom tam ostaneju granice, gde 
su i pred táborom bile.

III. Clanak: Oavojenu zemlju odmah 
poéneju sprazniti, как kontrakta podpideju i 
svéto na glas daju. Как se bude osvojena 
zemlja morala sprazniti, na to od obedvé 
strani jeden odredjeni odbor bude pazit.

IV. Vu konlraktu slojeéi őrségi odmah 
poéneju dipiomaluSki Zivot med sobom, как 
kontraki izlazd bude.

V. Clanak : Svaki orsag svoje terhe pod- 
naäati mora i nili jeden od drugoga nikak* 
voga kvara potrebuval nebude. Dakle jeden 
drugomu nikaj nebude platil niti za onu, 
kaj je éteri vu osvojeni zemlji rckviréra).

VI. éianak: Zarobljenike od obedvé 
strani dimo puslíjn, ako nebudo ételi tam 
ostati, gde sad su zarobieni Svaki zarobljo* 
nik sloboduo ide kam hoée. Razmi se, da 
vu neprijateljské orsage nebudo pust ié za

robljenike. ZArobijeniki laki od prve vure 
au slobodni.

VII Clanak: od toga govori, как se bú
dé trgovina poéela, как ae Zeljoaoice i 
odpreju mednami

VIII. Clanak: pak joS jedenput se spn- 
meue od zarobljenikov. Poieg ovoga Clank a 
kuliko viée zarobljenikov imamo mi viée 
prinas, как rusi naSib, od ovih svega stro- 
4ka mora Rusija povrnuti. Vu IX. Clanku 
to stoji, da kontrák neméki, magjarski, bui- 
garski, turski i ukrainakim jeziku se mora 
spisati i skim predi ga vu Beéu premenit:.

Na kratkoma lakva pogodba je nastaia 
med Dami i Rusijom. To je prvi i najvaz- 
neái kontrakt, kojega au svrho mira napra 
vili i podpisali.

Так miblimo, da i drugi neprijateiji 
previdli budo, da némaju nikakov cilj jóé 
duze krv prelévati.

Как su kontrakta podpisali, Trockij i 
Lenin s iskrenim telegramom na znanje 
чп dali célomu frontu, da svaki koj ie 
né skoéil iz fronta, slobodno dimo ide. Ru 
ski vojniki na to sprodali su oruZje. maga
ziné su fporobili i sprvim vlakom se je 
svaki zurii akim predi iz fronta oditi.

Kojeniki i konje spredaju po komadu 
za éeterdeset rubelov. Naj vekéi haeen imaui 
kanuneri, jerbo oni pak i célé batrije ьрг*> 
daju.

Cudnovito se je svét preobrnnl na tus- 
kim frontu. Ruski oficiri tak vu Cernovicu. 
как i vu Lembergu s uaSemi oficiri se гь- 
bavlaju po kavanah. PrveSi savezniki rusi 
rumunji pak tak mrziju jeden na drugoge 
da célé krvave bilke trajaju med njimi Za- 
nemito je i to, da céli Seregi naőib zr.rob 
Ijenikov slobodno ide prék ruskoga fronta 
dimo. Niééi je ne bantuje.

Так se je poée! konec naj krvaveSega 
svetnoga bója.Hvala Bogu, da smo tak dalko do?s y a k o .taOk e  n o v o s t i.

Strahovíten polozaj vu Rusiji. Ruska revolucija nam je donesla pogodbu svrho mira ali i resééhah je célo Rusi'u na fa!?te: Iz Ruskoga, tojest iz Péterven uabujeni giasi dohadjaju. Bolseviki pari :i podjednoma bole i bolo gnzi vu krvi, ca 
stém s voju moé skaZe nad narodonv X;;- predi skriéaü su, da svaki narod je sloboüen Poieg toga firmi i ukrani izrekli su, da s)o* bodom orsag hoéeju bili, Bolseviki pnrt >; to néje se do padaloi poéeli su 9 oruZjem bantuvati ob^dva or-iaga, da je opet podjr.r- miju. Kervave bitke su se poéele med sió* bodnim narodom i med sccijalistami, kcji su puno hmanjeSi i grozneéi, как je car?к: kormán bil

К tomu рэк ovi socijalisti jo? i nekv  
drugo délaju Gaziju ruskega naroda pravice 
Ruski narod skup je pozval jedno spravXV". 
da slobodnomu narodu nőve i praviénc-r«? 
zakone napraviju. Pokehdob pak na ovim 
spraviééu pnno men je je bolsevikiov l.ulo. 
как drugih, straho su bili, da sve zgubhu. 
аки na votume dojde, svrho toga s orr.i- 
jem su Sírom reztirali orsaéko spravi?*^ 
Kad pak se je narod zel za svoje ablega e. 
9ma3inpu?k8mi su poéeli strélcti po pOltr- 
varskih vulicab.

Takov je sad poloZaj vu Rusiji, da ?e 
na vnogo orsagov ?irom bude reztepla
svrho toga nemore najedenput niir se ?k.^l



piti s rusima, jerbo avaki ruaki kormán tomu pák i antant mn ie obeCal da <ra _  k « ( í í,  «..♦«».! m.„
iahte«, da ее aoseb pogadjamo a njim. podpiral bade. ' 8 i.raki к ^ Г а ы  «.pAvekssns Dodoord Vnoffi sp hi Vn .«г»» l * ... jarski kralj, koj je jiniurs 25 ga v Buda*

. j noiekflano podpora ioi o l au du «„.ьУ" ошапзк'т  sPraviStu nekoji aah- pest dolazil, je drugi dén, jannar 26ga predi 
iija. da P°"ek**“° 9U do- tévaju, naj odraah pnmeju Bratianu minie- poldan iz Budapests odputoval Na kolod-

k°l" ЫЛ 2 , , ° 5 Й Й  ™,“ovembra terpredsedoika i oaj g . pred soldscki sad voru sa cekaii kralja s C o r  UMlö Ä  
prvoga morált dobiti. Tuítia se, da vu naj predstaviju. Braliana sad je na puta proti kapitao, Barcsi Isi van gradski — i

f *  й й Л S S U* S  i ;  K A J  J E  n o v o o a :-treba popisali I vu aaiaiogua vpeiau, in su -----  ee je od svakoga epriCaval i prama vaggonti

PSs“
dobaviali. To vnogo posla daje Cinovnikom Ша je dragoga dalko sprevajala telefonéra!. Za lém je prosil к sebi u vag-
i slüSbenikom i predi budo dva meseci l od njega ovak se je zpriiavala eon dnévne novine Vlak ie ob nol dva.
minaü dokl.m se sve to sgotovi “ * -  *  dojdü S H S t o м й ^ У Г к Й Л Ä

Svrho toga nesme niSCi nerniren biti, Dogéi budem do§el, al da, ali nigdar veCer ob pol sedmi vuri véé je kralj v Lak*
erho nekoji millijun takvih popisati, koji Zat0 se me samo onda dimo nadjaj, senburg dolazil.
SU potrébni pudporu néje moöi od denea Da bD sohi ^  zelen listck Р°Ш . _  amoratvo. Biizu Szentes varaSa
io zatra napraviti. К iomu joá jedeuput Golubok lubljeni. toga nigdar nebu! Derékegyház zvanoj obCini su nepoznati Ci-
sve je treba prcracunatí, jerbo oreag nemore Ako toga nebu, шепе dimo nebu! nitelji VeCeri Antal gazdu, njegvu 2enu i
bez nikakvih raCunov na millijune vun dati. 0na ^ . зЫа тц mladu troje decu vmoriii. Kad su evője deto 2goi
Kad budo ovi posh gotovi svaki bude svoju . yu miadu nede|ju ^  rumenom zorju. tovili, vuZgali su hi2u i skoCili. Sve tak ka2e-
povekáano podporu dobil, koj toga potré-1 . , da su umoretvo ruski zarobljeniki vCinili,
ben bude. | ® J® ufbhnr koji su joá к tomu i petjezer korun vkrati.
Néje smeti svrho toga na nikoga mrziti, jerbo i * J r IS e d Redarstvo i Zandarstvo vezda iáCe vmoritelje
tomu ravno niscí je né zrok, da se podpora j Prißel joj je jabor listeka pugéati. — Ruski officeri na magjarskim
nemore odmah iz platili. To su veliki raCuni | Priöel joj je golub listeka pisati. plesu. V Csikezeredi su tamodnji magjarski
i veliki posli i doklam to sve nebude vu; Listeka ti piäem, nerazmiö ga éteb, oificéri plesa (bal) uredili. Na ov ples su i
red spravleno, niáCi nebude mogel svoju Drugi pák bi radi naáu ljubav znati. iz ruske linije Seat ruskih oííicéra prék
poveksano podporu dobiti. Dakle avi skupa a . doáü. Svi su vu paradi bili. S jedoim hu-
sterplivni moramo biti. Dojde rúd i nanas! Séfdvma g o S  mod dvema S í .  8а« к^  oberleitinandom su doáli i taki su

Krvna kupelj vu Finn orsagu* lz ( se hapili plesati. Do jutra je trajal ples, onda
finnskih varaSov vu kojih su jo5 za vezda | ? uku li dajem érez goru visku, su se ruski gosti spriCavali i nazaj su se
bofseviki gospodari, érni glasi dohadjaju. | <‘<rez goru vlsoku’ crez vodu 8llboku. povrnuli vu ruski tabor.
BoJseviki vu ovih vnraSov na dán krvno, Srce mi se kala na dvé, na tri strani; — Zeljezniilta mereca. Vu RusijS,
kupelj sloziju. Ruski oficiri koji vu Svaj- Golobek lubljeni s Bogom mi ostani! na aleksandrovskim kolodvoru se je jeden
carsko dojdeju, svi jednako povédejn, da ш  üe ^  ^ civilni vlak s jednim soldaCkim vlakom 
fiíiuski dogodjaji puno su kervaveái. как Samo a jednom reÄom: draga itena a Bogom! 8tresnul VlSe kak dvéjezer Ijadih lh je 
9П ruski bili, kad je naj vekáa revolucija vumrlo.
bíla. Fmnsko purgare bolseviki sve hoéeju Na rumunjskom frontu. — Buna vu fínuskom. V Tornea
síondati Na vulici primeju svakoga i taki L ecsek Tam ás vojnik. su gv6c| Ceje doiazile, kője su se s Crlenom
ga za tuCeju. Neglediju na to, ali je mladi, __  к  A  и . млоИ v  r ._. fnrnvi gardom v bitku pusiile. Crleni gardiéti su
afi pák sfttri NVglediju na to, ali je déte r .n . Л н ,,„я. • s maáinastim puskami na Helsingtors varaö
ili pák 2eua. Так rekuC poceluii orssgu 9tr®t*ti 1 ',e -̂ hi2 vaiätili. Bbog Fmuske buoe
boíeju síondati vuCencŜ ga naroda. Bolseviki . . .. [ , *  ' . . . se je Gusztáv Svédeki kralj iz Schonen va-
naj rajai sekirom hódija b,rah- °J lh n0'cah s3mo one budu pod > Stockholm nazaj pov.nal.

J  . J pomagali, koji se vu Csaktornyi zadréavaju.
Nai vi5e mrívih tak je rezmercvarjenih, _  »Perlaki Takarékpénztár R. T. Perlakon« . “  N®ercia vu j td n oj ékolt. Vu pné- 

da su né zapoznati. Vu Helsingforsu na- а̂;е Da zoaüje da od prvoga januara same k°j Köaigshütte zvanog nemskog va- 
vaíili su se na Sdferheim staroga generala, 3 pr0C€Dt kamaté plat-. — Jeden starefli raäa Iе vu Pivnici ° 8enÍ nastal Na lo Íe
samo svrho toga, jerbo je Mannerheim mi* gradjaríin v Csáktornyi koj nepoznat oCe vu őkoli med stotinik uCenikom takov ve-
nisierpredsednika rod. Stari general tri Cer* 0dtatj je za siromake 2 jezer korun daru- liki pánik nastal. da su nekoji dece na 
!ene gardiste je dőli strelil, Cetrto kuglju vala v jednoj blegatoriji. Zvuu toga je jo á l^ t  *g«*ili, a vise ih oranili, da koma) 
Dák je vu svoiu glavu spustil. Vu Heising- jqo Korun gotove peneze daruval za siro- budu ozdravili.
tors I neprestalno tereju maSin pu5ke i lé- make da se óva svota med njimi odmah — ffcercéa vu 6 ngUzfjí Iz Halifaksa 
ceju od átukov i maSinpu^kih kuglje ávéds razc|eii. Bormeä lo je lépi éin, Bog ga po* i»viju, da vu Sterartomu, vu jedoim rudniku 
koga teatra su podrli. ^ivi! — Tugujuéa íamilija Morandini Ba* se je straáno eksplodéranjepripetilo. Mnogo-

Zdukli su bolseviki Mikkola i zvanred linta je za siromake varaSu 400 K, «Mura- ih je poginulou velikoj nesreCi
noga pismo znanca vu Helsingíorsu. Mik- közi Takarékpénztár R T * 200 K, Hajas — Vukt v naéoj varmcgjíjt. Öve
kola pred petnajstemi létmi vu Magjarskim Jó2efpák 100 К daruva Dovica PukojnogaDer- dneve v noci ae je |edno dra2tvo na sanih 
orsagu je putuval. govieß Gjörgja, dr2avnog uéitelja iz hodo v Cseszlreg znrilo. Putern su se prviC 8

Svédska se pripravla, da oru2jem bude sanja rodj. Molnár Irma gospa je januara jednim, potlam s tremo vukima sreli. Konji 
branila Finn orsrtga. Vu Tomen Svédeké Cete 22-ga vu Muraszenlmartonu vumrla. 24 ga su se tak poplaöili, da su je komaj mogli 
hí doSle i taki su se navalile na Cerleno po poldan ob 3. vuri su ju na vekoveéno pomiriti. Putniki su v jednu hi2u poleg 
gardu. mesto spravili. Nek poóiva vu miru Bo2 jem! putu pobégli, gde su joS dugó Culi ruCenje

Rom ania porucila je bója Rusiji. Skole,koje su od boSita do vezda zaprte vukah. Так misliju, da velika zima i visoki 
Iz Jasi varsái telegrafiraju vu Berlin, da bile, su se februara 4 ga na novo odprle. snég su vuke iz Stajerske gore v naSu var- 
BJmunski kormán poruéii je bója Rusiji, — Talijani su zaplienili onu hiíu poleg megjiju tirali.
koja pod zapovedjom bolseviki kormana Lucci vn kojoj se je naőa kraljica, Zita ro- — Replant nad paríéom. Nemdki 
sloji. Vu Jasi varaSu sve ruse pod strogo dila. — Budapest glavni varaá bude trislo replant su 14 jezer kilogramm bombe hi- 
istragu su deli. Ruskoga poslanika kad je milliun korun na posud vzel kulturalske i tili na Paris Véé ljudih ih je vumrlo i vu 
Jasi varasa proti KiSenevu putoval bolseviki socialistne cilje. — Duhan je opet draÉeái atvarih imaju írancuzi velikoga kvara.

ga prijeli. S cserbacsev general ruskoga Stém bolje budu ga liudi pafkali. Búza — Rumunjí v Rení varaéu. Iz Ba- 
* fomanskoga fronta glavni zapovednik, do- Barna zvani, negdaSnji magjarski ablegat, fcadaga javiju, da ramunjske Cete su Reni 

je do Kaledin ruekoga generala i sad koj je vu Francuzkim internérani bil, je varag Víei! Bitke na célim fronta date 
S€ je a njim ekup sklopil proti bolseviki dimo doSel. Vu Debreczenu ga oCeju za ab trajaju. 
kormanu. S cserbacsev dosta penez ima klegata eabirati. -----------
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JäL  _ 1 I  Kázifiaráirtkat I Ruine ürvnale,
f t T k * Fleurs ’illatokat ^ :.  l  vetőgépeket, csép lőgépeket, kuruzu  m ániáé  s e -

naSZníllUflK ^ P 1  k a s z á k a t ,  a v a t ó g é p

. denfajta m e z ő g a z d a s á g i  m aSine г а  í svakojaCko
S t a S í S S  *««'“1"«• w'«-bb«*
társaság, N ag ykan izsa gyárt- kivitel ben

Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa
^  f e l ü l m ú l  ПИП08П k ü l f ö l d i  Budapest, Szalay-utca a. Budapest. V.. Szalay-utca *.

g y á r t m á n y t .  (Fáik Miksa-utca sarkán.) <Falk Miksa-utca sarkán.)il  I ......... Mezőgazdasági gép, műszaki eleklro- gospodarskoga orudja Stacun.
23 magyar, hold birtok Koz- tec hnikai üzle j Tele on Interurban 51—33. >
lövésükön (Szentorbánhegy) Stridó - - -  .......- ........- -  :
mellett két házzal eladó. A bir- 
tokból ca 3V. hold termő szőlő,

és rétd eldÖ’ 1 tÓbbl szántoíöld Legújabban megjelent könyvek
Eladási feltételek megtndha- B I * » i B / J B  I r ■■ п б м  rendkívül érdekes olvasmányok

Csáktornyán. ! , , ,  , .i továbbá
Vu Kozlovéáku (Szentorbánhegy) i£ 3 f  Ш  S F  zenemű újdonságok ? !
okolu 3 i pol mekote su gorice, , ,  . ,
8 mekot sumo a drugo pák ora-j allaildoail kaphatok;
nica i senokoáa. i

Prodnvne kondicije moréja sej p|SC|,e| p(j|§p iStrausz Sándor) könyv- és papirk reskedéseben I 

Dibaveéki (síin) Sparkasi I  Csáktornyán.
koja ima naloga toga imetka prodati.

т т ^ т т ш т т т т ё т т т т т т т ш т т ш ш т ш ш т ш т т т т т ш ш т т т ш т m m

- • v i r r j iparos és knreskedS előfizetőink névjegyzéke {
Bőrkereskedő: Fűszerkureskedés: Órás- ós ék szerész : Bagola István vendéglője

Кжуег Testvérek Ceáktornyn Mayerceák Béla (kőszén, Pollák Bernát Varaidin *\ vasúthoz« Ciáktorr.ya

»Műtrágyát Ertékesitó- Szállító és deszkakereskedö : lőiW rvSJánoe°M K;s*zabadii
Borbély és fodrász : SztWetkezet. raktára Csáktornya 1 Löbl Mór é. Fia C sato rm a T  ? ü iavanatyfa..

Sádasdi Nándor Csáktornya Gráner Testvérek Csáktornya . . .  . . . . .  . , Novák József Lvravanagv*
Mik Szilárd Csáktornya Mráz J. Csáktornya J t? 1” noidivat, játék- é s  Deutsch Adolf, nagyv. Drávavásárh .y

Kollarich István Csáktornya d ís z m ű á r u  : Kovács Mihály когсэш. Drávavásárh > i
M ó z e s k a lá c s o s  é9  v ’a s z -  Stráliia Testvének Csáktornya Kelemen Béla Csáktornya Leitmann Rálint SzentUor * |
g y e r ty a ö n tő :  Kisszabadka V a s k e r e s k e d é « ■ Kozják Mihály Kieezal>adt»

« i l y  Damáaa То^1лк G>’rir^  Dravas.klos V a s k e r e s k e d é s .  Baumhack Rezső S zen ü k é
Kávéház: Bfrnyak Károly utóda Reiner János Ráczkar.:r»a

C |P é 8 z i  PfUckler K. Zrínyi kivéháza Ctóklornva J !  L T  I  U a ic m ja
leiemen Sándor, férfi és női cipész Földes Mór Royal kávéháza Csáktornya V e n d é g lő k  : Központi raktár és szál.iUsi val.a.a

Csáktornya, városház épület Deutach Jenő Csáktornya Priickler Károly Csáktornya Hudosi Vilmos déli vasúti
Peciomik 0K6 Csiktoniy. ««(Ь-ссМа Crfkton-.v»

Dlvatárúház : K O te ig y a i tO . Hencsey Gábor Csáktornya Schrey György Caáktorovh
Liszt és Brodnyák Stridóvir bomik Rezső Csáktornya Antonov ice József Csáktornya 0 . . Zrínyikülváros

Potrica Ignác Csáktornya Budai József Csáktornya Sp.tzer Elek vegyeskeresk.

Fényképész; Kőfaragó és sirkökészitő; Н°га1ать ,̂Ьа1У (Fehér С.4к*от a Stofics^zTőkisüti vendéglős Totó*
Hj. Kováfi* litván C -ik lorn ,. T*r..t-nvlk Bódo* Cjáktorny. ü/ut.ch J«n6 C rtktom J.

Grtnwald Adolf Szemce, Nyitra m. Kelemen Imre Csáktornya V ászonkereskedö :
Férfi szabó: M észáros: Prusátz Alajos Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktornya

Ivácsics Ignác Csáktornya Deutsch Zsigmond Csáktornya
Bodies Ferenc Csáktornya Antonovica Józaef Csáktornya Schlesinger Mór Csáktornya

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

la k

н-л* 7- számCsáktornya, 1918. február 1 7 ._________ __________ .MURAKÖZ«---------------------------------— "------------------;------ ---—


	07

