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I

S hiába minden igyekvésünk, hogy en uj államok alakulásainak szigetei emelked
nek az eszlelenségaek véget vessünk! Gő tek föl mélységekből. És e nagy átalakulás
Mikor szűnnek meg vért jelezni a ka gös elvakuitságukban az ellenséges vezér világrengető hullámnyerésében a mi ezeré
lendárium vörös betűi?
férfiak gungkacajjal rideg elutasítással vá-j ves Hazánk oszlopai meg nem inogva áll
Folyik a vér, a telhetetlen moloch egyre iaszoltak minden békeajánlalunkra. Annyiraj nak eziklaszilárdan. Az isteni Gondviselés
tovább nyeli el a milliárdokat.
konokul ragaszkodnak a háborúhoz, hogy a! keze őrködött nemzetünkön s bős fiaink mel
Hova tűnt a régi ünnepélyes ihlettség, békének még a gondolatától is jobban irtóz lének acélpaizsával négy esztendő alatt év
amelynek reménye is már boldogság volt! nak, mint a sátántól. Nem keli nekik a béke, j tizedek óta, századok óta fenyegető vesze
Dühöng az orkán és halált, veszedelmet zú ha felkínálják nekik, s ha mi, megunva a delmeket hárított el rólunk. Az északi ko
dítanak reánk az őrülten háborgó tenger mindannyiszor meddőknek bizonyult pró losszus nem rettegtet többé bennünket, Konsnyughatatlan hullámai.
bálkozá9okal, békeajáilaltaí nem állunk taotiuápolyig már nem vezet többé rajtunk
Minden ünnep emlékeztetője annak. | elő, ennek a hazug hírét keltik, hogy legyen keresztül a kozákhadak útja. Déli el
bogy Istenünk a szeretet Istene, aki az; mit elutasíthassanak.
lenségeink minket feldaraboló álmai szsrteegész világon bolyongó embereket az egyA mi békekészségünket egyébként a foszlottak, áruló oláhok ellen Erdély kapuit
más iránti barátság és szeretet érzelmével tények igazolják legjobban; a Keleten kö éppen most biztosítottuk a határszéleink
ajándékozta meg. A legszebb, a legértékesebb ’tött békeszerződések tényei. Az ezeknél ta egye3 pontjait kivéve, a háború tulajdonajándék ez, amit az ember földi útjára ka *núsított mérsékletesiégbő! láthatják, hogy az képeni közvetlen dulásaítól, veszedelmeitől
pott. S ma az ünnep arra figyelmeztet, hogy általános békéhez vezető utat igyekezünk mindeddig megkímélve voltunk. Nem jutot
rúnn a harcmezőn a gyülölség ördögétől egyengetni s nem rajtunk múlik, hogy a vé tunk se Belgium, se Galícia, se Bukovina
elkábított ellenség dühe irtózatos orgiákat rig zaklatott emberiség visszanyerje nyu-j sorsára. Hálát adhatunk a Gondviselésnek.
ul, — s a remény egy szalmaszálát se fe galmát. Láthatnák — ha látni akarnának!! A magyar vér nem hullott hiába. A jöven
dezhetjük fel, amibe kapaszkodhatnánk.
Pünkösd napja, ünnep Dapja! Ko nor! dő nemzedék fogja majd érezni a nagy erő
Hogy fakult el az emberszeretetet só hangulatából kitör a fohász a Műiden- j feszítés áldásait. A d óíának termését sem
az szedi, aki ültette, hanem majd az unokák.
sat d.csőített érzelme ennek a rettenetes hatóhoz.
Hazánk lyabb eaezávee fco maradását
— Békét! Békét 'tji nekünk 1 Addháborúnak a folyamán! Mintha ellenségeink
ezt a fogalmat sohasem ismerték volna hogy a legközelebbi n»gT"ünnep boldogabb a nagy erőpróbán fegyvereink biztosították,
de megelőzőleg — s ezt elfogulatlanul meg
Nincs már human izmus, csak rezon, — ál korszak hajnalhasadása legyen T
kell állapítanunk Deák Ferencz óta államiamrezon. De ha legalább ezt értelmeznék
íérfidink előrelátó bölcsesége vetette meg
helyesen! Régen rá kellett volna jonniök
Egymás megértése.
alapját mindazoknak a sikereknek, akiket
arra, hogy még a maguk államéi deke sem
Üanepi hangulat csőndj? készteti ma-j elértünk. Ilyen, messzi jövendőre kiható ál
parancsolhatja nekik az öldöklés tovább
folytatását. Hiszen a legnagyobb, a legdicsőbb gukbdszállásra és mélyíti elmélkedésre a lamférfim bölcaeség nyilatkozott most meg
győzelem sem hozhat nekik annyit ameny- lelkeket. Magunk egyéni bajait, a hétköznapi | legutóbb Wekerle miniszterelnök bemutat
élet sanyaruságaít néhány pillanatra feledve i kozó kormányprogrammjában is, mely nagyér ayít áldoznick kell érette.
Értelmetlenséggel párosult érzéketlen gondolataink az egész emberiség sorsára* tékü népművelési, népjóléti, közgazdasági és
ség hajszolja őket arra, hogy kímélet nélkül verődnek s hazánk jövendőjén tépelődnek. j különösen földhöz juttató агапуоз birtok
A világra zuhant nagy vérzivatar politika alkotások mellett meghozza a rég
pusztítsák Európát, melynek a legjobb eset
ben évtizedek fagnaK kelleni, hogy ismét hullámaiban százados államok tűntek el sóvárgott magyar nemzeti hadsereget. Mindez
szemünk láttára, koronák hullottak le sl természetesen nem egy óra munkája. De
helyreállhasson.

Pünkösd.

' '

meghódításának »becsületmezején.« Van valami nyári esők áldásával növesztették a kétes erkölcsi
sajnálatraméltó az ilyen nagy eszméknek ez olcsó | egzisztenciák számát.
Az orosz hadsereg végleges feloszlása óta a
népszerűségében, mely ép oly bánlóan hat az em :
Irta. Kelemen Ferenc.
bérré, mint nagy történelmi neveknek ócska vá-1 középkori rablóromantika napjai következtek &*
itteni közbiztonságra. Álarcos, nagyszerűen masz
sáricikkeken való rekiámszerepiése.
III.
A revolució, az emberi jogok kivívásának; kírozott rablóbandák bolyongnak a városban és a
A forradalmi szellem. Oroszország a for ez erőteljes fegyvere, jelentéktelen zsebkéssé sülyed jkörnyékbeli falvakban s nem múlik el nap egy
radalmi eszmék kiapadhatatlan bő forrása Szoci- j a hozzá nem értők kezében s az ideál varázsa,; par szegény áldozat nélkül. A »pénzt vagy életet«
ahzmus. nihilizmus, bolsevikizmus s más jóhang-j mely e fogalmat ép úgy, mint más, az emberiség j rövid, de velős mondata ismét itt bolyong közöt
zású nevek csak úgy pattognak az emberek aj fejlődésének előmozdítását szolgáló eszmét, a ra tünk s a Rin.ildó Rinaldinik, a Rózsa Sándorok
kairól. A revolució szó pedig ma itt legalább is gyogó nap vakító fényével övezi körül — úgy e l-; romantikus rahlóvilága újra feléledt a »szabad
lyan népszerű, mint a napraforgó magja. Sót nem párolog, mint egy csokor róz3a illata, melyet, ság* legújabb hazájában, Oroszországban.
kevésbé nélkülözhetetlen, mint emez. Revolució é s , gonosz kezek az út porába szórtak.
A dohányeldorádó A »Nikotin« néven év
a napraforgó magja nélkül az élet itt egyenesen
századok óta dicsőségesen uralkodó fejedelem hű
Középkori
rablóromantika
A
hadimjllio-j
elképzelhetetlen. Fiatal leányok, kik eddig a leg
alattvalói bizonyára nem csekély irigységgel fog
szerényebb nói emancipáció terveiről sem hallot mosokon kívül ez a borzalmas háború a társa-1jak olvasni ezt a cimet. Oroszország ma hozzánk
dalom
u.
n.
söpredékének
:
rablóknak,
tolvajoknak,
tak, fanatikus hívei a revolaciónak, apró kis iskoképest valóságos K'dorodója a dohánynak. Minden
Msfiuk, kik eddig fakardokkal fűzfaparipákon csa gazembereknek, szédelgőknek nyújtott legtöbb ér üzlet tömve van vele s az utcákon rikkancsok
vényesülési
lehetőséget.
Az
ö,
gonosz
emberi
in
táztak, ma a szent ügyhöz illő komolysággal Ke
kiabálása helyett dohányt kínáló kis élelmes zsidórenskit és Trockijt játszanak. A revolució ma Orosz dulatoktól vezetett egyéniségük, a különböző jelle gyerek-ügynökök tolakodása zavarja meg a járó
meket
kiegyenlítő
uniformis
s
az
ellenőrzés
cse
országban divat s mint ilyen hihetetlen gyorsaság
kelőket.
gal terjedt el olyan néprétegekben is, melyek az kélyebb lehetőségeinek kettős védelme alatt szem
A vár A Dnjeszter partján még romjaiban
télén bátorsággal űzhette a magántulajdon é3 közgazságos emberi fejlődés e hatalmas fegyverének
is imponáló erejű középkori vár falai emelkednek
biztonság
érdekeit
veszélyeztető
gonoszságait.
S
ha
komoly jelentőségét még csak nem is sejtik. Iri
az égbe. Történelmi idők dohos levegője terjeng
asszonyok, kiknek csendes hullámzásra berendezett már nálunk is a társadalmi és a katonai rend ma a porladó falak között s a földalatti üregek, kes
gasabb fokánál is egyre szélesebb mezőkön ütötték
lelkivilágát eddig legfeljebb divatrevolució vagy
fel fejüket az emberiség e gazvirágjai, elképzelhető, keny omladozó alagútak alól régi romantikus idők
helyesebben a revolúciós divat »búkjel szoknya«
hogy mily arányokban fejlődött itt Oroszországban emléke árad elő. Törökök és lengyelek évtizede»
""agy >szoknyanadrág«-féle termései hozlak forra
az önfentartás e nemes módja, hol a hadsereg harcainak színhelye volt ez a vár 9 b-mne a száz
dalmi hangulatba, ma ajkuk onaz alig itt-ott meg demokratizálódása óta a katonai fegyelem a »fagy évekkel ezelőtti várromanlikának az a színes, meg
értett és jelentősége szerint megbecsült »revo.nkapó élete zajlott, melyet egyik könyvében ép ь
cio« szóval aratják dicső babérjaikat a íérfiszUetf pont alá sülvedt« s a demoralizáló eszmék a
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siettetni lehet, ha mindeseknek az alkotásra szabadság ideálját, a brit alkotmányt és pályatársai előtt. Az 0 lelkes buzdítására
váró föladatoknak utjából elhárul az as aka porba alázni a zsarnoki reakciót, melyet honvéd tisztikar és legénység vállvetve vedály, mely közel egy esztendő óta mered aserintök a német birodalom testesít meg? tőikedik a gyűjtésben. Mert hazafiias törek
áthághatlan torlaszként a nemzeti munka A szavak szépek, a tényekből, a sok közül, vése a legendás hadvezérnek, hogy szülővá
más egyéb fontos végeznivalói elé. Wekerle csak Görögországgal és Hollandiával szem rosában, itt a határszélen, nemzetiségi vidéest as akadályt békés megegyezés révén ben követett eljárásukat kell megemlíteni, déken, méltó emlék hirdesse a magyar vi
óhajba elérni, аг elvek sérelme nélkül. Úgy hogy a szép szavakat érdem szerint érté tézséget, hirdesse emlékét a harctéren ele
sett hősöknek, azoknak a tüneményes hon
akarja megalkotni a választójogi törvényt, kelhessük.
a választások tisztaságának megőrzésével,
Nem, az angolok nem ideálokért ele védeknek, akik az ő példáján lelkesedtek,
ahogy ennek irányelvei az egész ország köz gyedtek háborúba. Csak halászni akartak a akiknek a szive a Hazáért dobogott s akik
véleményében leszűröd tek Végtére, ha el zavarosban. Kecsegtető volt az alkalom, hogy legdrágább kincsüket, élőtöket, a magyar
lenségeinkkel szemközt is a megegyezéses nagyobb áldozatok nélkül a világuralmat Hazának hozták áldozatúl. Ezek a részben
békét hirdetjük, nem sokkal inkább köteles vizen és szárazon magukhoz ragadhatják. a hartérröl érkezett adományok, egyéb be
ségünk-e ugyanezt az elvet vallanunk belső Dehogy számítottak arra, hogy a háború folyt adományokkal, a harmincadik ezer
reájuk nézve oly végzetes fordulatot fog koronához segítették elő gyűjtésűnket. Meg
békeségünk helyreállítása céljából.
Piros pünkösd apostolok oszlása tüzes venni, hogy nem várt óriási áldozatok után kell erről mai számunkban emlékeznünk,
nyelvek leszállásának, Szent Lélek kitölte a világuralom birtoklásától sokkal mesz- hogy büszkén mutathassunk a negyédévi ered
tésének ünnepi hangulatában tehát csaku ezebbre fognak eltávolódni, mint valaha ményre, melyért оззгез eddigi adakozóink
nak mélységes köszönetünket tolmácsoljuk
gyan nem kívánhatunk népünknek, nemze voltak.
tünknek egyebet, mint azt, kogy szűnjék
Mert bizony furcsa alakot kezd ölteni
Következő adományok folytak be
meg — legalább időlegesen — köztünk a az angol világuralom. Oroszországot a cár 38. honvédkadusztály kiképző
belső pártviszáiy, hogy elkövetkezhessék az uralkodása alatt járszalagon vezette Ang
csoport tisztikara
1405 К
alkotó munkának az a korszaka, melynek lia. Egyszerre csak kezdett Oroszország egé 4. honv. huszár ezr. tí. század 240 »
végcélja — királyunk kézirata szerint is szen önállóan cselekedni és olyan politikát Pataki őrm. 5. honv. lovashadt.
5 »
— a magyar nemzeti állam kiépítése. Má folytatni, mely nemcsak hogy nem egyezett Grünwaldné Hirschmann Berta
tyás király, Nagy Lajos korszaka hajnallik az angol rendezők akaratával, hanem tel Ivanec
______100 »_____
fel ezzel nemzetünk életének egére. Csak jesen felrúgta a terveit. A japánokra kény
Összesen
1754 К
okosak legyünk, higgadlak legyünk, egymást telenek az angolok ferdébb szemekkel san
Mult heti kimutatás 28771 К 11 f
megértők legyünk?
dítani, mint aminőkkel a sárga természet a
»hü szövetségeseket« megáldotta. A harc
Főösszeg 30525 K i t t
téren
alá
kell
magukat
rendelniük
a
francia
Füstbement világuralom.
hadvezér parancsnokiénak és hálát kell
K Ü L Ö N F É L É K .
Azon már rég túl van a világ, hogy rebegniök a iranciáknak azérl, hogy segít
az antánt államférfiak szavában bizzék. Any- ségükkel igyekeznek az angol csapatokat a
S z e r e lm i d a lo k .
nyi be nem váltott ígéretük, annyi a va végpusztulástól megmenteni.
(Idegen boltoktól)
lósággal homlokegyenest ellenkező állításuk
De az áhítozott világuralom romjait
I.
után beszédeik az esetleges szónoklati ér Amerika koronázza meg. Amerika paran
Dal
van
a
szivemben
téken kívül semmi más beccsel nem bírnak. csolja, hogy az ац, fok önállóságot adja
Dal az ajkamon,
Ltoyd George az angol parlamentnek elmondja nak Írországnak és Anglia — siet engedel
M ajd ha kínálkozik
a pletykát, amit egy, a frontról visszatért meskedni. Évtizedeken, sőt évszázadokon
Édes alkalom
tábornoktól hallott. Clemenceau egész Fran át a szabadság ideáljáért sikraszálló Anglia
Eldalolom őket.
Ahogy a madár ,
ciaországot elkábítja egy levéllel, melyet ki elzárkózott minden követelés elől, melyet
Mely a ligetekben
rályunk irónnal irt a köztársaság elnökének. Írország támasztott, hogy az angol zsarnok
Ágról ágra jár.
A Londonba vetődött tábornok mende-mon- ságból szabaduljon vagy azt legalább eny
L esz m ajd a dalomban
dái, szubjektív nézete, az irónnal írott ki hítse. Amerikának, legveszedelmesebb rivá
Forró szerelem
rályi levél: ezek azok a fundamentumok, lisának, ma csak egy szavába kerül és Ang
S mindenről fog zengni
melyeken az antánt-bizalom épül.
Mi drága nekem.
lia a zöld sziget lakóinak követelését azonnal
Ki hiheti még, hogy Anglia a szabadság jogosaknak ismeri el.
Te lész a főtárgya
ideáljáért harcol, amint azt politikusai a há
Szépséges leány,
Ezért
folytatott
Anglia
háhorút,
ezért
K it a rózsa nyillott
ború kezdete óta hirdetik. Ki hiheti, nem
Egy nyár hajnalán
akarnak az angolok egyebet, mint védeni a pocsékolta gazdagságát, ezért kergette Eu
rópát hallatlan pénz- és véráldozatokba!
Addig is, még néked
Világuralmának beláthatatlan időkre be
E st eldallanám,
vár történetével kapcsolatban Sienkievicz, a len
l assú suttogásom
gyelek nagyszerű Írója, oly szinesen megrajzolt. fellegzett. Fog-e most végre visszatérni régi
Hallgasd meg leány
Évszázadokon át nyugodtan, merev némaságban szokásához: a számításhoz? Fogja-e végre
ügy súgom füledbe
élték a várfalak, az emlékek színes ködébe elme józanul mérlegelni, mi hasznot hozhat még
V
Halkan, csendesen
rülve, a maguk lassan pusztáié életét, míg végre neki ez a háború, nem fecsérli-e hasztalanul
Ha buzgó imám szól
a világháborúnak, majdnem négyéven át a közvet áldozatait csak arra, hogy a kudarcok sorát
tiajtad já r eszem
len közelben lezajló moraja újból megremegtette
(Német)
az ősi bástyákat. Ma ismét mélységes csend ül egyre jobban megtoldja?
közöttük, csak néha-néha dörren ott túl a DnyeszAz a kérdés, vájjon az angol kalmár//.
teren egy-egy puskalövés, melyet valamelyik paj szellem, a dugába dőlt vállalkozás után, feMikor л tengert dúlja a szél
kos bolseviki küld át a folyón a régi várfalak felé. lülkerekedik-e végre az angol konokságon?
S vihar torka zúgva beszél
Törökök ostromló golyói és egy céltalan bolLeszámol-e az üzlettel, amelyből annyi
Szállók hajómra reszketve érted
seviki lövés! Milyen óriási történelmi távlat!
A szivem boldog, hogyha elérlek
A középkor várostromló harci »játéka« (mert veszteség után, továbbra sem remélhet
csak játék volt az, a mai borzalmas háborúhoz hasznot?
E
s te hideg vagy, hangtalan ülsz ,
képest I) s az emberiség évezredes vívmányait
Ennek eldöntését siettetendő, szólnak
Nap-nap után, m int láva, kihűlsz ,
lábbal taposó elkapatott bolsev*ki gőgös lődözge- nyugaton a mi ágyúink. Szavukat végre
Mint lehet az, hogy lángja szivem nek
tése! Milyen szédítő ellentétek s mégis mily rokon
is kénytelenek lesznek az angolok meg
Nem melegít fel s vágya szememnek?
jelenségek. Mindenütt csak a golyó, a golyó!
________
Évszázadok jönnek-mennek s az idők tág ke érteni.
Jöjj a hajómra, m ajd ha a szél
retein belül új eszmék-gondolatok, rendszerek lá
vája hömpölyög, de ami mindig a régi marad,
az a golyó, a golyó az emberiség vért kívánó
örök átka!
Mikor jön el már a vértelen fejlődések várvavárt ideje? Mikor ébred fel már a boldogság bé
kéién уében ragyogó dicsőséges napja ? !
Mikor?!
1918. márc. hó.

Gyűjtés
a hadirokkantak etb. s a hadiemlek javára.
Amit múltkor sejtelemszerüleg hangoz
tattunk, az ma már nyilvánvaló: a dicső
honvédség között megindult mozgalom s az
abból kifolyólag akciónk iránt megnyilatkozó
érdeklődés Molnár Dezső altágornagy úr
müve. Rokonszenvessé tette ő ügyünket vitéz

Hémtetes torka búgva beszél
S dőlj a karomba, felmeleg/tiek
l agy ha hideg lész, mélyre leviszlek:
Élni se tudnék nélküled én,
Oh simulj egyszer leányka felém
Menyet ígérek, telve gyönyörrel
Majd követsz m áskor futva örömmel
(Din)

Z om bory
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20. szám.

Őfelsége a király dr
— Állandó mtzi. A Rákócziutcai ál- öreg népíölkelők szabadságolásáról. A reni * 0Г* j kllomjai kir. közjegy- landó raozgószinház püokösd vasárnapi elő- delet szerint az 1867—69. években született
söi) Ö®P^
“ ^ad°ssü lóptetie elő.
adásainak műsora: Sascha*Messier hét (legu- népíölkelők szabadságolását a leggyorsabIHinignor Diztot kinevezése. A kö* jabb harctéri felvételek), Rafaela (dráma 3 ban kell feganatositani. Az aktiv tisztek
^Dktatasugyi miniszter a Csáktornyái m. kir. felv), Teddy mint népfölkelő (vígját 3 felv); kivételével az összes £9—51 népfelkelők
“ • nöP*«olai tanítóképző intézetnél Zri- a hétfői előadások műsora: Csapataink be- szabadságolandók.
lgazgatót bizta ,me8 ai vonulása Odessába; Pénz őfelsége (dráma
— Csomagok küldése Plltenbe. A csem• 08fi
09Z^ Y ’éa befejező ké- az amerikai milliárdosok életéből 5 felv.), pészkedés miatt szigorú tilalom korlátozza
pesltő vizsgálatoknak min. biztosi minő-Édes a bosszú (vígját. 3 felv.)
a külföldre való szállítást, igy a Pilsenben
»égben való vezetésével.
— Harc csempészekkel. Muraközben tartózkodó bakáknak sem lehet csomagokat
— IJdMMde* bwger Illés a Magyar a határszélen az élelmiszerekkel való esem- küldeni. Miután azonban ezáltal katonáink
if л ^ ef®8ae(j0lm* r- I- Csáktornyái ki- pészés oly óriási méreteket öltött, hogy a élelem tekintetében nagy rövidséget szenvedrendeltségnek cégjegyzője és Kántor Böske határrendőrséget csendőrséggel, katonaság- nek, maga a 48-ik gyalogezred parancsnokí hó 12-én házasságot kötöttek. (M. k. é. h.) gal kellett megerősíteni, hogy az egyes ve- sága közvetíti a csomagok szállítását, nehogy
TánckOSZOrucska. F. hó 9- és 11*én esélyesebb pontokra határrendőrségi kiren- visszaélés történhessék. A parancsnokság,
tartotta meg Mérő Józsefné a már lapunk- deltségeket elhelyezni lehessen. Mégie akad- hogy ezt megvalósíthassa, közhírré teszi
ban is előrejelzett tánckoszorucskáit, melyek nak egyes merészebbek, akik a kirendelt- az érdekelteknek, hogy az elszállítandó küliránt mindkét esetben városszerte nagy volt ségek kikerülésével vakmerő cseYnpészetre deményeket minden hónap t4r, 15 és 16.
az érdeklődés. 9 én volt a nagyobbak tánc- vállalkoznak. így csoportosult vagy 20 fa- napjain a Sugár-úti laktanyában a .48.
vizsgája, hol a betanított darabok eltáncolása lusi ember köztük katonák, asszonyok, akik hadkiegészítő parancsnokság irodájában kell
tufán a fiatalság a legjobb hangulatban és e hó 7 én a Hétvezér község határában leadni.
kedvben fejezte be ezt a tánctanfolyamot, fekvő zelenai erdőn keresztül, a stájer ha— Zairrekvirátát. A közélelmezési mi- A I l i estén a kicsinyek nagyon bájosak tár felé, zsákokban mindenféle élelmiszert niszter a hadsereg zsir- és szalonnaszükvoltak, kiktől igen kedves szavak kíséretében átszállítani akartak. Faragó Lukács kirendelt- ségletének biztosítására országos rekvirálást
egy gyönyörű csokrot és egy dísztárgyat ségi csendőr azonban üldözőbe vette őket, rendelt el. Mindenki, aki sertést vágott, köfeapott a »Tánci néni«, aki meghatottan kö- miközben egy Varga Antalné, Kosár Katalin teles zsírt vagy szalonnát beszolgáltatni. Az
szönte meg a kedves figyelmet. Az üdvözlés nevezetű asszonyt futás közben hátul elta- ilyen háztartásokat hivatalos adatok alapján
után következett a kicsinyek tánca, a melyet a Iáit. Vargáné Összeesett s vele együtt egy Írják össze. A kivetés mérve ez: minden
nagyszámú közönség igazán gyönyörűséggel zsák bab is a csendőr birtokába került. A háziszükségletre ieöU sertés után, mely 5
nézett végig. A vizsga után, a negyok is többi elfutott. Vargánét kórházba szállították, személy szükségletére szolgált, 2 kg. zsír
láncraperdültek. A mulatság alatt mindvégig
— Sertések rekvirálása. A gazdasági vagy szalonna vetendő ki. Ha ötnél keve
ri legjobb kedv és hangulat uralkodott. Mé- és házizsirszükséglet biztosítása céljából a sebb pl. három személyre öletett sertés, akTőné távozása alkalmából leghálásabb köszö- Közélelmezési Minister a 40 kgon felüli so- kor a kiányzó két személy után is 2—2
metél tolmácsolja lapunk utján a támogatás- vány sertések rekvirálását elrendelte. A rek- kg., illetve az ily háztartás után már 6
ért, melyben táncfolyama alatt lekötelezőén virálás az elöljáróságok közbenjötlével a kg. ot rónak ki. E beszállítandó mennyiség
részesítették.
Sertésforgalmi Iroda bizományosai által törté- alól a háztartást abban az esetben lehet
— Képviselőválasztók összeírása. Min- nik. A tenyésztésre szolgíiókocaállomány egy- mentesítem, ha a család zsirkészlete a 42
dien, Csáktornyán vagy a hozzátartozó ma- harmadrésze a tenyésztőnél visszatartandó, dkg. os havi fejadag alapján dec. 5 ig a
,örökön stb. lakó magyar honos férfi, aki- Oly gazdáknál, kiknek öt darab 40 kgon háztartás szükségletét nem fedezi Azokban a
26. életévét betöltötte magyarul tud, ir-olvas, felüli sertésnél kisebb állományuk van, nem háztartásokban, amelyekben gazdasági ezükévenként legalább 20 К egyenes állami adót szabad rekvirálni. Ahol rekvirálnak, ott az ségletre hizlaltak s öltek sertéseket, minden
fizet, diplemás képzettsége vagy érettségi egész 40 kgon felüli süldőállományból hiz- sertés után legalább 5 kg. zsir vagy szavizsgálata van, felhivatik, hogy f. hó 20—25 lalásra megfelelő számú hagyandó vissza Ionná vetendő ki. A zsir kg-jáért 12 40, a
napok folyamán, d. u. 3 5 ig az alaplajst- és pedig házi szükségletre minden 4 csa-i szalonnáért 12 koronát fizetnek. A rekvirált
romba való felvétel végett a városház nagy- ládfagr* *gy sertést számítva. A gazdasági zsirt és szalonnát az átvételig hiánytalanul
termében jelentkezzék.
célra viszatartandó zsirszükségletet az elöl- s jó minőségben kell megőrizni.
— Köszönetnyivánitás. A Csáktornyái járóságok állapítják meg.
. „ — A »Vasárnapi Újság« képeket közöl a
Leányegyesület javára a következő adomá— Tanárok 08 tanítók behívása. Ren- ^LrA jnil1°5a^á
nyok folytak b e: dr. Récsei Ede, Szabadka delet jelent meg a szabadságolt tanárok és fronton lev6 i aBgyar 03apatokról, a németek finn25. — és Vasvári Lipót Budapest, 20. — tanítóknak a lanév végén való behívásáról, országi harczairól, a király bádeni lakásáról. HeI korona, mely összegért ez utón is hálás kÖ- Ez a rendelkezés egyelőre azonban csak vési Sándor új darabjának előadásáról a Nemzeti
I szünetet mond az elnökség.
azokra a tanerőkre vonatkozik, akik 24 Színházban stb. Szépirodalmi olvasmányok: Sze;
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I jagyosszentek, szerencsésen elmúltak. Minden osztálybeliek
ha behívatnak
hír szerint s zjgma tárcája, Bennett humoros angol regénye
I veszedelem nélkül elvonultak fejünk fölül valószínűleg csak a nyári haditanfolyamokon stb. Egyéb közleményeit rendes heti rovatok. A
I Szervác. Bonifác és Pongrác dermesztő nap- fognak előadásokat tartani. A nyári tanfo- »Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre 10
I iái Az idén jól viselkedtek a fagyosszentek, lyamok létesítéséről állítólag most intézkednek. *?™na; ~ ?iíegr?i?dj ,hel6 «7 vyasfrnaPlt
Nemhogy kárt okozlak volna, de hasznot
- Hadikölc.önjegyzés. A Vilik hadihajtottak: esővel árasztották el a mezőket U l « 6 n r e J é b « ^ | ^ “ 8ereg réztüL égl" ének biztosítása' úgy kikerteket nemcsak a termelők de a fo- 3 1 M M 80
,egyeztek; i jegyzések járá y
I
gyasztó közönség legnagyobb örömére m.
« Ш -így o« J dU: meg.
vaskilincsekkel cseréljék fel. Julius végén
- A vármegyei hatóságok figyelmébe. Al ö endva. járásban
120 ОЗ0О К ^
erre a gor . vJa8kili„C8eket a budaSz alatt a cim alatt a következő, ha igaz,
*
i «894.00 » P®9*' kisiparosok flj^dk gyártani és az áruk
I megdöbbentő hir elent meg a Zala múlt Csáktornyái
.
1 К 90f Ip«7
vasárnapi száma hasábjain: Komoly hely- Keszthelyi
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rOl arról tudósítanak bennünket, hogy Mu- Letenyei
»
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M ir s R u m u n jsko m .
Rumunjska je morala jeden dél Dobrudze Bulgariji prek dati. - Magjarska je na rumunjskoj granici 5000 kilometrov zemlje dobila. - Rumunjska vojska se mora rezpustiti. - Rumujska mora platiti one kvare,
kője je njegva vojska zrokuvala. - Na francuzkom bojnom polju nikaj
znamenitoga néma. - Na taljanskom frontu je celi ti jeden mir bil. Trgovina s Ukranijom. - Kaj je novoga vu nasoj orsackoj hizi i vu politiki?
svojem mestu ostaneju. Zeljtzn ca i poéta
jenCas joá vu naáoj vojniCkoj sluíbi ostaue
(M. J.) NajznameniteSe je na bojnom vu onih méstih Rumunjske, kője smo mi
polju vu proálim t jednu. da se kontrakt za odzeli od Rumunjske. Naáa vojska bude vu
mir s Rumunjskom podpisal. S tem smo Rumunjskoj slobodno za se rekvirirala zrnje
tabora na céloj izhoduoj strani naáe zemlje i drugi fiiveá, meso, drva, petróleuma i t. d
8 naámi svimi neprijatejji dokonCali i zvr- kaj bude treba za leto 1918 to. Na onih
dili. To vnogo valja za nas. ar smo opet vu stfanib Dunává, lcojk kre rumuojske grani
prijateljski staliá stupili s naáimi najbli2eá<mi ce leáiju: naáe, Némáké, Bulgarske i TurCin
susedi, koji su nas rezdrobili hoteli. Ali hva- ske trgovaCke i vojuicke ladje slobodno pHla Previánjemu i naáimi hrabrimi viiezima vaju i zadrZavaju se Svi stanovniki koji
da se je eve naopak pripetilo i ne tak, как oisu grCko »ztoCne rumunjske vere, slobod
su s nami napraviti ételi naái neprijatelji. no si zidaju cirkve i ákole i haánuju svoju
Velika Ruska zemlja je na vnogo menj* véru. Nova тара bude se napravila za graá h falatov rezdeljena. Nekoji orsagi su sa üícu naáeg orsaga kre Rumunjske, od kője
moetalni postali, drugi pák se zjedinili s dr2ave smo mi 5000 kvadrat kilometrov
Nemákom. Rumunjska je takaj vnogo izgu dob li. Na rumunjskoj granici je naá orsag
bila od svojib zemljah, ar je morala jeden vnogo áumah dobi), viáe, как vu 500 mildől svojih orsagov Bulgarskoj prek dati, nam lionov vrédnoáti. — Rumunjska mora platiti
pák je morala na céloj granici dost jvelike ono stroáke, kője su rumunjski vojniki onfalaté zemlje prek dati; luliko, kuliko smo da zrokuvali, gda su vu Magjarsku (Erdély)
od njega potrebuvali, da si naáe poloáaje vdrli. Od ovih stroákov 35 million korunah
na granici poboljáamo.
moraju vu zlatu platiti. Rumunji moraju
Naáe medje su vezda vdilen kre Ru- sve one stvan nazaj dati, kője su rumunjski
munjske na vrhuncu karpatskih planinah, vojniki sobom odnesli. Oni naái vojniki, koji
tak, da na nas rumunj vu buduC'h vreme- su vu rurnunjsko suáanjstvo opali. budu odnih nebude mogel tajno navaliti, ы je od mah dimo puáCeni, tak takaj oni rumunjski
vrhov karpatskih planinah vu Rurnunjsku vojniki, koji su pri nas vu suáanjstvu.
dobro videti moCi i paziti moremo na ru
To je dobil Calami rumunj za ono, da
munje, ako bt joá gda volju dobili, da vde- je 1916 og leta 27 ga augusluáa na nas nareju vu naáu domovinu, ili vu Austriju, to- valil, da íz lehka osvoji Erdélya i Magjar
jest vu Bukovinu.
sku do potoka Tisze. Misül je onda, da smo
Poljeg kontrakta se je rumunjski tabor tak oslabili, da bude Rumunjska zadnji vuо Austrija-Magjarskom, Nemákom, Bulgare- darec dala Austria Magjarskoj. Niti dvé leti
kom i Turskom dokonCal. Svi ovi orsagi nisu minute od gda je rumunj vu Erdély
budu s Rumunjskom opet vu prijateljstvu vdrl, pák je moral od nas za mir prositi,
iiveli. Zbog toga budu naái ministri i kon koju je dobil od nas, ali ne zabadav. Kaj
zuli vu Rumunjskoj, a rumunski konzuli si je Rumunjska zasluáila, dobila je, ar je
pri nas posle svojih orsagov opet postupali. izgubiia veliki falat zemlje, koju je od BulRumunjska mora najvekáu stran evője voj- garsku s Calarmm naCinom ne zdavnja odske respustiti. Rumuojski vojniki se nesmeju zela, izgubiia je na magjarskoj granici one
к svojimi regimenti pozvati, dók se sveobCi 5000 kvadrat kilometrov zemlje, s kojimi
mir nesklopi s eoglezom, francuzom i tál smo si mi granicu poboljáali. Za to sve se
jauom. Rumunjski átuki, maáinaste i druge more svojemu kralju Ferdinandu i svojemu
puáke, konji ieljeznicka kola i municije se minister prezidentu Bratianu zahvaliti, kője
moraja nam prek dati, kője bude naáa voj budu vezda na raCun pozvali rumunjski abska Cuvala, dók se sveobCi mir nesklopi. legati i rumunjski narod.
Naái áeregi, koji su joá vu Rumunjskoj, na
KonaCni mir s Ramunjskom se je 7 -

Щ stojíio na bojnom polju?

ga majuáa ob 12 vuri poldne vu kotrocenskim kaátelju pod pisai i s tem se je hvala
budi Bogul tabor s ovim neprijateljem ta
kaj za nas dobro dokonCal.
Njegovo VeliCanstvo je barona Вúriam
ministra izvanjskih posiov za one zasluge
kője je pri skloplenju ruinunjskog mira vCtnil. za grofa imenuval.
Na francuzkom bojnom polju nikaj
znamenitoga se nije vu proálim tijednu dogodilo Englezi, pák francuzi su opet s vetikom silóm hoteli nazaj odzeti Kemmei
zvanog brega, ali nikaj oesu mogli dobit
Nasuprot tomu izgubili su 675 zarobljenikov
kője je nemre polovil. Pri Ipernu su nemei
opet я rekoliko kilometrov uaprej doáü.
Na taljanskom frontu npga nikaj covoga.
Njegovo VeliCanstvo kralj je 10 ga ma
juáa vu Nemáku odputoval, gde se némák:
cézár zadráava, da ga pohodi. S njim je iáéi
takaj gróf Hunyady prvi glavni dvorski meátér i gret Burian minister. Так se Cuje, da
se dva viadari za to saslali, da se zbog pitanje novog Poljskog orsaga dogovoriju.
S Ukranijom se je trgovina poCela, как
smo vre javili. Oni su vnogo 2ive2& pro
dali nam. mi pák smo njim proáli ti jeden
prodali: 33 vagoaov kose i srpe. 7 vagonov plehnato posudje, 21 vagonov pofjodeljskih maáinah, 5 vagonov kisele vodc *
4 vagonov drogé hiíne potreboCe Na put
spravljalu joá 770 vagonov kajkakvih robah
vn 80 million korunah vrédnosti. Vine s
2gamce bude se do jezero millionov kora*
nah slobodno izvaáalo vu Ukraniju.
Kaj se naáih domaCkih "polotiCkih od*
noáajih tiCe, sledeCe imamo naáim poátuía*
uim Citateljem javiti.
Nova %
rlada je 9 ga ovoga meseca pred
kraljom se pokazala, a növi miuiatri su od
den poloáili pnsegu vu kraljevu ruku. Me*
seca majuáa 11 ga je na orsaCkom spraviáCu minister predseduik vu ime nőve vlade
svoj programm joCituval. PolitiCke stranjke
vezda ovak stojiju: Biváe vladine stranjke
su se rezdru2;le. Grofa Andrassyjeva i grot*
Apponyieva stranjka se je na dvoje reztrg*
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Polovica je к novoj Wekerlevoj stranjki budu mogli паз na lepő poátenje i Bogu
M pridroiila, polovica pak bade eoprotivaa na diku voditi.
straojka. Stranjka groia Tiaae, tak zvani
Öve tri proáecije su bile sato na pri»munkapart« bade vu vnogim pitaaju а via* pravu. ZveliCitelja vu nebo zastuplenje, da
dinom atranjkom dr2ala, kajti je vlada vu imamo vu nebu Najvekáega PomoCnika Jé
novim zbirnim zakonu popuatila i pribliüiia zusa Kristuáa. Na Markovo proáecija пае je
ae к »munkapartu,« koja takaj hoCe, da ae opominala, da je ovu proäeciju vodil najpravo glaauvanja rezäiri, ali ne tak jako, prvi sveti Gregor papa zbog kuge. Med Iju
leak je prveSa vlada hotela.
dima i marhom je nastala kuga, od kője
Na orsag je areCa, da au ae atranjke je CIovek odmah mrtev postai. Na to su
pomirile i da bndn vezda vu miru akupa potlem ovo proáeciju odredili na Markovo,
mogle delati za haaen domovine.
na kojoj noeila se je slika Bla2ene Device
Marije i si svecov su se spevali. Kud je
ova proáecija iála, onde je ova nesreCna
Trojaki.
kuga prestajala. I dendenes se vodi óva proáecija u polje, da nam dragi Bog blagoslovi
Faléra budi Jazná Kristuá i Marija!
Zdrave i sreöoe svetke 2elimo ei jeden naáe polje i obCuva od kuge i nesreCe. Zadrugomu. Denes Jezuá nam poáilja da zovimo denes dar* Duha svetoga, on ráz*
ra duha svetoga i daje nam svoga raira iz veseii doveka u nutraánjim nacinom, da
dvora nebeskoga. SreCea blaZeni je ovaj mir, spoznamo, как nam je treba na svétu 2iveti,
koga nam dragi Jezuá daje. Ali dragi Jezuá i da nam daje svojih sedem darov.
i dara Duh sveti prosimo te podeli nam
Prvi je dar mudrost, koja nam daje
svetoga raira, za kojim saka prava duáa ko Duh sveti, da moramo bolje ljubiti nebeske
máj 2eleno deka. Ali dragi Jezuá, mi srao radosti, nego zemeljsko blago, kője bomo
obsluZ&vali zastuplenje tvoje, vu nebu seje na skorom ostavili.
duI«.

ialosuo postalo, I tvoji vuCeniki. kad se obr
mi! í rekel si: »Mir vám budi na zemlji,
vuCeniki su se razveselili« i to je znamenje,
da je naatal mir med Bogom i Ijudima. Ako
2.vimo u miru, ako se Cuvamo od greha,
ondaj 2ivimo z Bogom bli2njim Dara Duh
sveti je na vuCal i dalje vuCenike, da su
nazveádali, i rekel: Ite po svetu, nazveáCajte
Ijtidima. Так i dendenes imamo mi vernvati
aaáe sveáenike, jerbo su odredjeni mesto
Boga. Molirno dragoga Jezaáa i dara Duha
svetoga, da nam p&met razsvéti, da homo
spoznali, kaj nam je duái hasnovito, как
snio obs!u2avali ргозпе dane i öve tri pro*
éecije. Veseii se srce naáe i duáa, как su
bile lepő uredne. U lepim brojem, se je svet
zakuplal з dragim Jezuáem. Vu cirkvi de
su bile lépe poboZnoati, zafalimo naáemu
dahovnomu pastiru, koji su öve preáecije
lepő u red spravili, как тога biti, sebi na
diku, a ljudem na zveliCenje. 2elimo njim
zdrave i sreCae svetke i dugó Éivlenje. da

Seeti dir je pobozaosti, da se nesme *
то sramiti Boga sla2iti i njega Ijobiti
Sedmi dar je dar straba BoJgéga, da
se moramo bojati Boga zbantuvati, jerbo
nam je dober i milostiven otec.
Dara Duh sveti razsvéti ti naáe neprijatelje, da othitiju ovu straáuu mrzju jeden
proti drogomu, i prigovori: »Mir vám budi
na zemlji: Dara Duh sveti rázveseii ti atarce i stance, da budu mogli Bogu sluZiti i
sreCno vumréti, jerbo je fivot kratek.

Dara Duh sveti pomori nádim sveCeni*
kom, da budu mogli podnesti i reC Bo2ju
nazveáCati. A mi, kakti ojivi ovCe, da bomo
mogli u srce svoje prijeli i zadr2ati, da ne*
bo post&lo reó Botja iz naáega arca rarzlo
как ono zrno, kője je na trnje opalo i zaduáilo.
Dara Duh sveti, razsvéti pamet nam
zakonekim staliáu, da bomo mogli svoje te2koce podnesti. yi muákarci najte vi prigan*
jati svoje 2ene, ako ste vi u tábori
meli, a 2ene domaj su trpele svoje
duÉnosti i vaáe, ako je koj naáel pokvarenu 2enu, im&nju pravo kaátigovati, a ne
Drugi dar nam daje Duh sveti, razuma zato do smrti, nego na Boga ostaviti. Ako
vu kojem CIovek mora 2iveti, da prerazmi- pak je naáel dobrim staliáu 2enu domaj,
mo, kaj je dobro, kaj je zlo. I moramo Bo ondaj nju пета pravo kaSliguvati, jer je
gu zabíaliti na njegovoj dobroti, da nam dosti zla pretrpela i *trpi i vnoga i denes,
daje razum i pravu pamet.
а пета to moC, kaj moáki. A vidim i ü l 
A tretji dar je Cisto srce, da si u sreu jem suze po nedutnosti airote 2ene. Trpi
ono nosimo, kéj je Boga za ljubav, a bli2- vnoga i vnoga i suze staCe poleg nezahvainjemu na poátenje. Ov dar je treba znati noga mu2a, kéj ono trpi, kéj niti ne je mis
gospodarom i poglavarom, i onim, koji 2eli- lila. Zazovile dara Duha svetoga vi koji ste
ju stupiti v kakvi növi ataliS, ili v 2enitbu. v lediCoim stanu, da bote mogli Cisto i praCetrti dar je dar jakosti, kője Dah sveti viCno tiveti, da bote mogli donesti svoj le*
Ceveku duáa tak krepi, da se nesme bojati diCen cimer pred oltár: Jesuda Kristuáa, a
neprijatelja. niti ludskih. obzira, mii straba. ne tak, da bi ovoga óiméra tzgubiii i pogaSamo se imamo bojati Boga, od kojega nam zili, jerbo je to najlepáe lediCen i Cisti 2ivot
je se dobro
Zazovete dara Duha svetoga i vi decav
A péti dar Duha svetoga je dar znaja, koja jeste vu svojoj mladosti. Posluhnite otda nas Chib svéti |unutraájim naCinom vuCi ca i mater svoju, da nadu suze stakali po
как se moramo ravnati s dobrom voljom, leg vas, jerbo otec i mati vnogo trpiju, dók
i na Boga ostaviti svoje teákoce. Ovim da- vas gori odhrauiju. VuCite otci i matere derom nam otkriva Duh sveti, da se vés greh cu poklanjati i ne siromaka bogca prigan najpogazi. зато da bude Bog vu pameti i jati, как se dendenes vidi. Da bogec ide po
dara Duh sveti.
putu, ga bantujeju i psújeju. Koj po putu

rad vuCil. ali predi ga je opomenul, da bu
de pogibeljnu i teZku slu2bu na se vzel, ar
Odkupitelj svéta je dugó зя т hodil po ona vera, koja gospodin Jezuá Kristuä rez
ovim putu, na kojem je diri! i rezglaáuval äiriva, vnogo neprijateljah ima. Ne samo
rCC Bo2ju, dók su se i drugi naáli koji su ljudstvo, nego i sami kralji i drugi velikaäi
ga nasleduvali i pomagali mu kráCansku su proti kráCanskoj veri. Proti ovoj veri
vnogi delaju, как je goder dobra i Bogu
vérű rezáirivati.
voljna Vnogi naganjaju one, koji su se prilzmed dvanajst apoátolov ie LukaC klopili к Kristuáevoj veri.
tretji bil, koj se je к Kristuáu pridruZil
— Zaam, veli LukaC, da vnogi mrziju
LukaC apoátol se je vu Antiockhiji na- na one, koji nasleduju Kristuáa, ali ja vre
rodil. On je vre vu svojoj mladosti rád imel Cisto vidim i znam, kaj vCiniti hoCera. Gosknjige i tak vndne, как v noCi, je Citál i podinov duh se je teknul moje duäe, vu
vuCil se. Vu svojoj mladosti je takaj rado atm mojem je Gospodinov angjel doáel к
vracil bete2ne susede, poznance i njihovu meni, рак mi je na znanje dal, da siromamarhu. To je sve zsbadava, a ne za репе* kom evangéliuma obznanujem. da vraCim
ze vCinil, kajti ga je njegvo dobro srce na- srce Ijudih obteráenih i da oCi odprem onim
nukavalo da pomore onim. koji su vu siti koji ne vidiju Cisto.
— íz tvoje r$Ci vidim, veli Sveti Pavel,
Potiam se je navCil sam od sebe malanje i slikorezanje. Gda je Svet Pavel vu da 3i pripraven sve te2koCe podnaáati, ali
varaáih prodekuval i vuCil ljudi na kráCan ipák ovdi vu varaáu nemremo ostati i nasku veru, onda je vu tem Svetomu Pavlu vuCati ljudi na veru Kristuáevu, ar vu svopomagal, ar je dober govornik, prodeka- jem domu niti jednoga proroka ne átuju
tak, как daieko od svojeg doma.
tor bil.
— Stobom budem iáéi i nasleduval te
LukaC predi, как bi póznál kráCansku budem, kam budeá т е vodil, je rekel LukaC.
veru, je sam prosil Svetoga Pavla, da mu
Sveti Pavel je okrstil mladoga LukaCa,
reztoinaCi veru kráCansku i da ga navuCi
koj
je
nasleduval Svetoga Pavla vn njegpoznati Kristuáevu veru. Sveti Pavel je to
ga vre drugaC izvuCenoga mladoga Cloveka vom putu Malo su imeli za jesti ovi dva

Sveti Lukaő malarov patron.
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putniki, ali LukaC je pozabil, da je gladen
ar je na réCi Svetoga Pavla pazil. Vnogi
put nesu imeli drngo za jesti, как sada, ko
jega su kre pata na sadovnih drévih naáü
I tak su doepeli do Nazareta.
LukaC se joá nije epominal s Jezuáem:
ali ga je vre videl i posluáal, gda je Kris*
tóé na kráCansku veru podvuCaval ljudstvo
Videl je i to LukaC, da je Jezuá iz cirkvi
vu Simonovu hi2u iáéi, gde je Simon vu
zimici beteiten leZal i da je tarn s réCi svojimi izvraCil Simona. Sonce je vre poCelo
zahajati i onda su vu éeregih nosili ljudi
svoje beteánike vu Simonovu hi2u. na kojeje Jezuá samo svoje rake del, рак su taki
ozdravili.
Ne se treba Cnditi, da LukaC, koj j(*
sve to videl, ”za tem Kristuáov najverneár
vnCenik postai i da je vu vsem Kristuáevu
naputke nasleduval.
Za malo vréme za tem je Jezuá na
svoje noge pustil svojega vuCenika LukaCa,
koj je tretji bil med dvanajst apoátolov r
iáéi je on po varaáov i selah, pak prodeku
val i áiril veru kráCansku.
Jezuá je i njemu, как i drugimi njegvimi vuCeniki moc i jakost dal, da su mogli
i beteánike vraCiti. Predi как je Jezuá Lu-
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ide njemu je red mir dati, tak aveti evan- podten mir aklopiti. Strahoviten je bil odgo- vidli nádi medjimurCadi, kakvo zlo je revovor od neprijateljov. Englezi i írancuzi pre- lucija i kakvoga kvara napravi vu orsagu
gelium govori.
Najnovedi i najznamenitedi glas je od
dtimano
au nam posiali glaaa, tojeat odgoZasovite dara Duha avetoga i vojniki,
koji bi radi mami domaj eve lepe evetke vor na poateno ponudbu, da oni samo on- tabora to, da nad mladi kralj opet vide daeprevoditi. Molite Boga da pretrgne öve vadé da se budo snami apominali od mira, kad nov je na taljanskom frontu bil i tam je
nas cisto vunidtijo. Dakle i nadalje se mo- sam svojora rakom vide slavnib vitézov na.
make, kaj ae dimo povrnete.
Zasovite dara Doha avetoga ai betelni ramo braniti a célom moCjom doklam ali gradil. Zadnje dane kre Piave i na tirolskim
Ako vám je vumréti, zasovite dara Doha se ponizi neprijatelj, ali pák ga sdrobimo. frontu opet ponovile su se kanonérske bitke
avetoga na pomoC na amrtnoj vari, ako Mi smo zadobili eve bitke, mi smo preob- Taljanske novine prepl&deno pideju, kakva
vám je da osdravite, zabvalite dragomu Bo ladali sve neprijatelje, dakle mi nebudemo offenzivu budo nádi za par danov poCeli. Tálod njih kleCeC prosili za milost. Nemoremo jani su napré straho, ali imaju i zroka
ga na dobroti, da bomo mogli spevati:
od onih nikaj prositi, koji nas vunidtiti hoVu Ukfcnini takodjer se jako méda cá
Hódi о Doh presveti
Ceju,
koji
nas
iz
svéta
pretirati
hoőeju.
Mi
rod.
Prvi
ukranski kormán je prepái i po.
Pamet nadu razsveti
smo ovdi na stotine let vu miru Ziveli, pák kehdob ov kormán je bil zrok veliki buni
Rec Boája rasmeti
i odvezda ovdi hoCemo 2 veti, как jeden nemei su presiljeni bili nekoje ministre. koji
I vu arcé prijeti
eloboden
orsag, kojemu neprijatelji nikaj né- su bunu delali, vu redt zaprti.
Hódi о Doh prés vet
imaju zapovédati.
TurCini vu Kaukazudu prijeli su o&em
Budi zna mi Jezud. Amen!
íz ruskoga podjednoma idejű dimo nádi jezer boldevikov, koji proti Jelizabetpolu idii
Felsé-Vidafalva.
V incetics A gata. zarobljeuiki. VeC skorom néga jednoga sela, iz Daghistaua. TurCini su dirom rezbili bolkam) nebi bil dodel jeden ili drugi iz dalke devike i iz med njib osem jezer su obkoliij
A2ije. Nam takodjer svaki dán povédaju, koji su onda morali dőli detioru 2je. Zatem
Naá veliki boj.
kaj sve su tara vidli, kaj su trpeli i kéj su vu Batum posiali glasa, da i tamodeji
Samo nece prestati velika neCimurnost su sve tam napazili. Nekoji siromadki ma- boldeviki naj se predaju.
vu ovim svétuim boju, smrt jód neCe svoju gjarski zarobljeniki vu strahovitem polo2aju
Boldeviki i vu Batum varadu su se
su tam bili. Nekoji tuliko su trpeli, da to predali turCinom. Tam je sad opet mir
strahovitno kosu pospraviti.
néje
moéi
spisati
na
jeden
maii
list,
neg
Zabadav je tak prinas, как i pri neprijateljih taliko slavnib mrtvih, dovic, siroCa, célé knjige bi stoga zidie, ako bi sve dteli
plezércov i tedkih beteánikov, neCeju jód episatl
Amerikanske kaée.
Ali vu tem svi jedna ко govoriju i po
premirni biti, koji nas vu boj su natirali,
Как se toplo leto poCne, amerikanske
ovi Kaini jód premalo krvi su vidli, barem védaju, da ruska revolucija je zloéesti polo2aj spravila orsaga i naroda, как naj- novine ravno tak i tuliko pideju od svakoje veC na potoke je ateklo.
Centraini orsagi proli strahovilni jakosti hujdi tabor. Revolucija hujda je, как naj jaCkih kaCih, как prinas od morskoga psa.
slavno su se branili. Dőli smo atepli iz ra- kervaveda bitka. Tam nikomu je né sign- koj naravno svako leto vu fiumeinsko mormena veC vide neprijateljov, aii Englezia, ren 2ivot. Né bogatudu, né siromaku. Jeden skopostajalidCe se dotepe i pladi one, koji
Francuzka i Amerika, najmre pák Taljan- ravno tak svaku vuru more smrt podnesti, эе vu morje hodiju kupát.
как i drugi.
ska jód nece vu miru bili.
Od ué giftani kaCih najvideput se od
Na sapadnim bojnom polju vu Fran*
Nad nared rad od toga Cita, zato radi jedne Crne kaóe spominaju, koju pismoznanci
rozkira orsagu véé dva mesecov traja jedna bi bili, ako oni koji su véé dimo dodli, spi- za bascanium condtrictor zoveju. Najvide
atrahovitna bitka. Do vezda popriliki vu ovi sali Ы nam, vu kakvim poloáaju su tam pripovestih od öve kaCe znaju. Crna kaCa
büki jeden milljun mrtvih i novo plezéra bili, kaj su morali pretrpeti, kaj su sve vidli, vu amerikanskih peCiuak se nalazi i tam
aik je. Nemei podjeduoma bijeju trancuze, kakvo je tam goepodarstvo, kakva je tr- se zaderiavla. Najvideput dva metrov jedueogleze i amerikance. Nemei su veC prék govine, kakvi su penezi, kakva je tam sva* ga, ali néje debelda, как je srédnja ruka.
stopetdeset jezer neprijatelja polovili vu ovi kojaéka céna i t. d. toiest sve, kaj je dteri Veliki neprijatelj je midom, dtakorom. zajkervavi bitki к tomu pák nepreatalno je óva leta tam napazil. Radi bi znali, kaj je com, vevericam, pticam i mladini picekom,
bijeju.
nadega medjimurca oko tam vidlo i kéj si kője najrajdi 2dere. S Clovekom maiogda
Medtem toga uemdki kormán opet pro je najbolje zapametuval. Mi bi öve danke ima posla, ali zato se i to pripeti. Najzadbal pozvediti, ali bi dteli neprijalelji jeden vu nade novine dali dtampati, naj bi pre- njiput pittsburgska Crna kaCa je dodla vu
novine. Vu jednim dvoru farmeries goske
KaCa na svoje uoge puatil, sledeCe mu je svi vuCeniki Jezudevi su svoju opravu na je dopala, Crna kaCa uavalila se na 2ensku
rekel:
i tak se ji je okolo dinjaka omotala. da
osla deli i Jezuda na njega pomogli.
Так su s Jezudem vu Jeru 2a)em dodli, prestradeno stvorenje niti za pomoC je né
— Nikaj naj sobum na put nesti, niti
palién, niti torbu, niti kruha, niti peDese i Za malo vréme se je ovdi dogodilo, da je moglo kriCati. VeC se je skorom zadudila.
samo jednu opravu imaj sobum. Ako vu Judad Kristuda izdal. Kristud je na zadnjoj kad je iznenada sestra dodla na dvor S
kője mesto dojded, tak dugó ostani tam, svetoj veCerji se izprical od svoje vuéenike jenom pomoöjom samo svelikom tedkoCum
dók ai jim potrében Ako pák te gdo nebi gde su skrudeno molili. Pilatud, ruke prajué, su mogle nevarno bedtiju zatuCi.
Ravno к tomu spodoben dogodjaj se
átél pri svojoj hi2i prijeti, idi iz onoga va odeudil je na kri2 Jezuda. LukaC je bil, koj
radé, pák i praha si stepi iz tvoje noge, da je bez straha к Pilatudu idei i prosil, da bi je pripetil vu Wincheetru. Takodjer i tam
se je jednomu Cloveku okolo dinjaka namoJezudevo télo njemu prekdali.
bude to proti njim svedoCenje.
LukaC je doli vzel iz krifa Jezudevo tala, jerbo samo tak je nevarna Cloveku,
Gda je LukaC svoje izpoalanstvo zvrdil,
povrnul se je nazaj к svojemu meStru, Je- télo, zamotal vu platno, как je Jezud vu tak veliko jakost néma, da bi Conte mogla
zudu, komu je raCuna dal, kaj je sve zvr svojem áivlenju íeljel i vu takvu raku del, sdruznoti.
koja je iz takvoga kamena bila izrezana,
Alport majur vadasil je vu Р е п п з у 1\*аdil i a kakvom uspehom je prodekuval.
Za tem je pratil Jezuda vu Jerusalem, na kojem jód nigdar nidCi nije sedel, niji, kad ga je jedna Crna kaCa, jednoj mladi
drévi omotala. Serdito je tiskala majára к
gde je vraCil beteánike, kruha dal airoma niti stal.
Po smrti Svetoga Petra i Svetoga Pavla drévi, koj se je samo tuliko möge) braniti,
kom i izvraCil dudu grédnikov. Gda se je
Jezud pribli2uval к Bethaniji, к bregu, koj apodtole, jód LukaC prehodil Rusiju, Fran- da nebi se mu okolo dinjaka navrtala. Vide
ae je svai Oljev breg, odposlal je Jezud Lu- cuzku, Dalmaciju, Macedoniju, VuCil je vu vur dugó je bil tak к drévi prekapCeni, dok
Egiptomu, vu Libiji, Tebaidu. Osemdeset i lam na veliki kric dodli su mo na pomoC
kaCa vu varad
Cetiri letah bil je star, gda su ga njegvi
— Idi, — véli Jezad- vu varad, blizo zloCeste dude neprijatelji obtudili i ,’na smrt i oslobodili su ga.
Stitasta kaCa je takodjer tak velika,
varada buded naáel jednoga csla privezano- odsoditi dali vu Achaja varadu, gde je muкак i Crna i vu jufni Ameriki se zaderíava
ga na kojem nigdar Clovek nije aedel. Od CeniCki smrt moral podnesti.
negri tak veliju, da ova kaCa je najvekdi
ve£i ga, pák ga dopeljaj sim. Ako bi te gdo
Malari i farbari su Svetoga LakaCa za
pital, sakaj ga odvezeá? — to mu reCi: Za svojega patrona izebrali, kajti se je ou vu neprijatelj Cegrtudasti kaCi. Najvide né gií;
tani kaCih su eve neprijatelji Cegrtudasti
to, ar ga Gospodin treba.
svojoj mladosti takaj e malarijom i kipore- kaCi, barem narod tak véli. G ftane i n*
LukaC je odidel i tak nadel, как je nje zanjem bavil.
giftaoe kaCe navék vu oeprijaieljstvim t\*
mu reCeno bilo. Odpeljal je osla к Jezudu
Huszár János. viju.
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Tretja orijaSka kada je vu ovi okolici
tak svana korbadaata kaCa. Takodjer na
jutni okolici 2ivi. íme je od toga dobila, da
srepom i najvekflu atvar, takodjer i dloveka
more na emrt studi, как s jednim velikim
korhadom.
Od Kanade, do Virginije doata guatiput
se nalasi tak zvana domada ili mlédnata
kada. NajviSeput vn pivnici ili stali ae za*
deriava i tak rada ima mléko, da vnogiput i kravo poceca. Bez gifta poznata kada
je jot vol zvana kada i rinkaata kada, kője
takodjer jako na velikoma zraateju
Gifteue kade svekSinoma takve giftane
zabé imaju, koji vn lampi letijo i зато
ksd lampu odpre, onda ее jednako posta*
viju. Sve na tri vugle imaju glavu i ravno
zato s jednom botom, koja je к viliéi apódobna, lehko je modi prijeti.
Amerika зато tri kade ima takvih,
kője se samo tam najdeju. Sve tri au jako
giftne. То рак eu: copperhead (kufemaste
glave), mocassin i degrtuSa
Po cdli Ameriki su reztepene, ali itak
oajrajSi au med bregi, gde se negda na atotioe vu jednim kapu gréjeju na auncu. Jako
su navarne öve beStije, jerbo sve se nava*
liju, ako blizo dojde. Jos nevarneSa je vodena moccasin. Tri i pol uog je duga i najrajSi se okolo vode zaderáava, jerbo izverstno zna plaviti.
Najnevarneöa je itak zato CegrfaSa. Petnajst íelih jih ima vu Ameriki Naj grozne*
neäa je, jerbo koga vgrizne za par vur т о 
га vumréti, pomodi néga. íme je od répa
dobila, na kojim je tnliko rinkov kalikó lét
je stara i kad se gene, rep dergeCe i opomina koji su blizu, da dobro bude se vugnuti, ako je jód né prekeano.
CegrtaSa malogda ae navali na dlove
ka, giítom se samo najviSeput brani Ravno
zato tesko ju je prijeti. Stseliti ju je jód
le2i, jerbo как proti njoj obrneju cevi, odmah se jednako gori zdigne.
Po cili Ameriki (sevemoj) nagrado dobi
on, koj CergUáu vuniSti, zatude, ravno zato
vnogi táj neveren dohotek iSdeja. NajglasovitneSi je bil Toronto farmer, koj je nezmerno dergtedih potukel. ön je iák gledal,
da neverna kada, predi, как bi ju zatukel,
vu nekaj je vgrizia jerbo on je i gifta Jätel
imeti, kojega jako drago je mogel prodati.
Kinezerski doktori vradiju s njim
Razmi se, da joS vide vrstih kadih ima
Amerika, najmre pák Jutna Amerika, ali
niti jedna je né tak zamenita, как öve bed
tije, kője smo spisali. Vu Ameriki na leto
najmenje dvajsti jezer dloveka sfondaju kade.

KAJ JE NOVOGA?
Pesem áalostiia.
Ved je Strto leto, как ov tabor traja,
Ali niSöe nezna. kada bu mn kraja
Vezda se odpira lépő protule^e,
Lépő protuletje majuéko cvétje
Zahman mi je bila moja mladost lép a
Ali da se s tobom dragica nev&va
Moja prva radost vu grobu poöiva,
Vu taljanskim frontu v Piavi prebiva
Bili smo mi skupa lépő zaruéear
Svoji grlidici pisai sem list zadnji
Nesi draga moja nigdar to mislila,
Kaj ti bila mene tak malo tjubila.

»MEDJIMURJE«

Так bi bilo vezda veselo tiveti,
Da naj Stela zemlja junake pokriti.
Najbolje bi bilo v zemljicu oditi,
Nego prez ljubavi na svetu tiveti.
Zabadav su vnoge devojöice leta,
Da ne tivi svojim golubekom sréta.
Nemrem vám pomódi devojdice mile,
Pésmicu vám spiSem, neste vi to kme.
Drage devojdice neste vi to krive,
Da se vaáa ljubav dalko v zemlji skrjje,
Vu mladosti naSoj tiveli smo svdta,
Kakti ona ruta, ka je puna cvéta.
Bilo je junakov, как lista i trave,
Devojdici mladi i ljubavi dragi.
Vu majuáu cvetu rutice drlene,
Odnese mi cvéta, gda jen vetrek spuhne.
Üalostno je meni na svétu tiveti,
Da se némám komu sirmak pretutiti.
Otca mi je drna zemljica pokrila,
Majka me je takaj friSko ostavila.
Odpri se mi tutna, ti mati zemljica,
Kaj bum videl svoga dobroga japeka.
Ki su mene tetko gori odhranili.
S tetkimi tulami kruha mi slutili.

broj. 20.

Velidanatvo ima pravo odaudjenomu amilu*
vati ae. Po izredenim sudu, za dvé vure
moraju suda svrtiti.
Pred kaaarnom vnotina naroda je atalo
Delikvense taboraki plebanuS je aprevajal
Na dvoru jedna kompanija soldadije je atalo
na detverokad. Na aerdinku au poetavili de*
likvenSe, gde jim je soldadki fiSkuS joS jedenput predital amrtnoga suda. Odi au jim
a rubcom svezali i kleded su dekali amrt
Ofícir sabljom je zamahnul i к avakomu au
detiri vojniki atupili diato blizo. Oficir opet
je zamahnul i svakoga nesrednika dva aol~
dati vu glavu, dva pák vu arcé au atrelib
Odmah au obedva mrtvi bili.
Ov soldadki sud joS vise takvih sudov
bade imel vu blitnjim vremenu, jerbo soldadki zakón poleg 193 § a na amrt odsudi
i onoga, koj vu taborskim vremenu prvid
skodi. Opet 195 § uS tak govori, ako dezentérec aam se javi, onda ne dojde pred o e
sud, koj odmah izrede suda bez svakoga
apeléranja.
Od potiam, как se je to pripetilo, vnogo
dezentércov se je svojovolno prejavilo.
— Jeden m illju n v re d n o s tí s o lc o v vu p iv n ic i* Is Szatmara piäeju: Do*

made redarstvo izvanredno vrédnoati blaga
je naSlo. Raziu su dertali i znenada su na.
Ki su mene tetko gori odhranili,
to dosli. Poglavarstvo iSlo je vu Freund
Sedem letah kralju su т е alduvali.
Brada Stacun, vu kojem Solce trtiju. Maga
zin je vu pivnici. Как vizitéraju pivnicu,
Bote daj dostidi tvog mira lépoga,
jeden dinovnik spazil vu sténi velikoga pleba
S mojom dragom meni tivota dobroga
za kojega je taki znal, da su tajna vrata
Varatdin.
Novak V. vojnik. Redari vtrgli su doli somljivoga pleha i od
mah se jim je velika dada akazala: jedna
— Lépe i v u g o d n e tro ja c k e s v e tk e velika sóba, vu koji naphani su bili novr
z e lim o avim nádim postuvanim Citateljem, Solei, ditme, platno b rubje. Kapitan odredil.
surednikom i predplatnikom! Bog daj vn je redarom i tandarom, da jeden miljun
svakoj hiti, vu naSoj okolici i vu celoj do- vrédnosti blaga odmah zareStéraju i na vamovini i susedvu dosta detdja, dosta sün- raSke bite zvoziju. Blagu komaj eu na tri*
Cenih tiakov, povoljna vremena, da se nam najst panzerov spravili. Na Solei sedemdeaet
sétva na poljn ójáéi, dozreli i vnogo zrnja korun céna je bila napisana, dakle za tuda, trava na senokoSi obrase i napuni Sked- liko su kupili, da potiam pet—Sestput drate
nje i parme, grozdje da vu goricah, sad vu prodaju. iztragu su proti trgovcom podigh
sadovnjaku lépő ocvete i dobro obrodi, da к tomu pak skritu blagu, poleg zakona, bez
bndu nam pivnice i komoré puné. Nam i filléra zgubiju. ReSta i vu penezi velikoga
decam naSim pák daj Bote zdravlje, mir i Strófa budu dobili.
veselje, a onim koji su na bojQom polju,
— B o s z n iu i H e rc e g o v in u к M a *
da budu hrabri jaki i eredni, da s dim predi g ja rs k o j p re k lo p iju . Vtork vu slu2benim
dimo dojdu. NaSim neprijateljem daj Düh listu je etalo, kralj odredil je, da se т а
Sveti pamet i dobro srce, da se vre jenput gjarsko vojnidtvo postavi к tomu pak i to,
navoliju tabora i teliju sveobdi mir, nam da Bosznia i Hercegovina к Magjarskom x
pák daj Bote pomod, da jih budemo na to orsagu se more preklopiti.
prisiliti mogli s tem, da jih do kraja preMagjarskoga orsaga jedna stara 2elj&
obladamo!
se je svrSila i stém smo jednu veliku i a
P o g u b a vu F eren c J ó z s e f k a s a rn í. taru pravdu zadobili. Znamo, da ravno vu
Vu zadnjim vremenu soldadki desentérci Boszoiji i Hercegovini su najbolje puntah
opasno su se sponaSali tak vu glavnim va- naroda jugoslavi, koji su Steli jeden veliki
raőu, как i po célim orsagu svrho toga re* Jugoslav orsag napraviti. Ova senja sad
darstvo viSeput je zahtévalo, naj desentérce bude zaspala. Magjarski orsag ima pravu
pred takov soldadki su predstaviju, koj od- poleg biStorije zahtévati Boszniu i Hercego
mah itrede suda. Soldaöko zapovednidtvo vinu, jerbo je ved pod II. Béla magjarskim
na velike tutbe, marciuSa 20 ga odredilo kralju к Magjarskomu orsagu spadalo. Potie Statáriuma. Soldadki 3ud svakoga desen- lam pod Anjouk i Hunjadi dobe podjednotérca na smrt odsudi.najmre pák onda, ako т а je к nam spadala tak dugo, doklam su
je desentérce vu ovim vremenu i sdrugim né turdini vu XVI atotini céloga Balkans
gréhom obterseni, naprimer s tatbinom.
Boszniu i Hercegovinu né obstrli. 1878-ga
Minudo subotu su prve dva dob stre- leta amo nazad dobili Boszniu i Hercege*
lili vu budimpeStinski Ferenc József zva- vinu, ali né su je taki к Magjarskomu or
noj kasarni. Jednoga dvajsti lét staroga, koj sagu preklopili, neg soldadki, dinovniki su
je sedemput skodil i jednoga dvajstijedno je kormanili. Od potiam velike Stricinge su
leto staroga, koj je sedemput skodil.
a vrho toga bile, koje su 8 deneSnjom kraljSoldadki fiSkuS za dvajstidetiri vure skora odredbinu prestale.
тога suda prepraviti. Soldadki sud iz pet
Kralj je i to obedal, da du&e vremena
dlanov stoji i odmab sgovori suda. К smrt. ae bude zaderiaval vu magjarakim glavnim.
nomu sudu potrébno je sve pet votumov* varaSu.
Sude okrugni zapovednik potvrdi, ali Njegvo
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Bojna pésma.
(Od Petőfi».)
Pobesj rali Irakija ori
Often TOjfka, da jufti.
idemo!
Kuglja zuji, aablja zvoni,
To magjara na boj goni.
ídemo I
фол zaetarom visoko!
Naj ju ridi erét Siroko.
Idemo I
Naj ridiju, da je dobra
SrSta гёб : gori sloboda.
Idemo 1
Neprijatelja se ne boji,
Koj magyareko srce noti.
Idemo I
Zagreb.

I

K»k j« magyar.
j»
Bog i on
ldemo!
PajdaSa «u mi streljili,
Кгт teüe po Crnoj zemlji,
Idemo!
Od njeg neöem biti hujii,
Makar i tirot »gubirSi
Idemo!
Makar zgubimo dre ruke,
Pretrpimo velke muke.
Idemo I
Ako treba poginemo,
Domorinu da branimo.
Idemo!

Klinec Jakob.

___________ »MURAKÖZ«_______________ ________ _______________ 20. szám.

Sapunov nadomjestak
za pranje rublja, izrrnao ae pjeni i nadmafluje eve do
sada u prometu nalazece
1 omo1 sa.^ *?'
К 12-— , 1 omot ва 10 kg. К 23' -. Prodayaoci dobivaju popust kod narudbe cjele Skrinje, koja eadrtaje
250 komada. M ln e r a ln l bUeH w u n «a lyjnje
ruke i finijeg rublja 1 omot 32 komada К 1 4 - .
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Házeladás!

Csáktornyán a Zöldfa-Utca 31. es
33. számú ház szabad kez о
■
Bővebb felvilágosítással szolgál a
tulajdonos:

II Csak
“
Cyöngyvirái, Ibolya, Orgona ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
is Eao do Flours illatokat Mimi« M u
használjunk ~тш
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ILH. F. TIEFENBACHI
Sk|ad|ite na v<Mko , u„ r , „jemaikih
tvornlca kemlíko-tehnlíklh prolzvodnja
A .. . , /e,
0 s 'Jek
(Slavonija.)
Preporuéa:
Towot mastl,

ö z v . S e g o v ic s B á lin tn é

Szénatér 3.

a Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomító Részvénytársaság, N a g y k a n iz s a gyárt
mányából, mert

^

W

felülmúl minden külföldi
gyártmányt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E = i

Strojna ulja,

II

terpentinereatza,

з £

M e lin i p i l a n a , dvé mekote zemlje i
lvoeka г® poatoiare. bője
.
,,
'
sve vrsti za bojadisanje
gospodarsko stanje s célim ellugom v u D r a *,икпа . dr u tu 8truku
v a v á s á r h e l y o b c i n i na lépim mestu.
spadajuóe vrsti robe.
Sam melin na mesec 6 jezer korun hasna nosi.
6_jo Cijenik saljem na zahtjev I
Prodaje pák ovu sve V i d a B u r a n u
U V a r a z d i n u , SpiníiCeva vulica broj 20. ^ ^ ^ . f l C k ^ i g f r ^ f r i a f i k i a g k
Koj hoőe to kupiti, more se pogoditi svaki
dán kod Buranu Vide vu Varazdinu i vnedelju i srédu popoldan od jedne do éetrte T Jf
I
r n A n i l
vure na lice mesta vu Drávavásárhely obdni.
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Halde szenet

nagy választék
ban kaphatók:

szállít azonnal, csak vaggontételekben

FISCHEL FÖLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)

BERGSTEIN PÁL

kö n yv- és papikeres. ::
kedésében
::

kőszén-, faszén - és építésianyagnagykereskedő
Telefon 355.

CSÁKTORNYA.

SzOlTI batHely«

Telefon 355

Kézidarálókat Ruine inmate,
s z e c s k a v á g ó k a t , j á r g á n y о к а t9

р Ц п д е 9

k u k o r ic a m o r z s o ló k a t, e k é h e t9

r e p o

v e tő g é p e k e t9

c s é p lő g é p e k e t,

s é f k a r é .

r é z a t i.

k n ru zn
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v itte ,
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m a s in e

za

r u id jiti9 m a s in e z a s e

.

és mindenfajta m e z ő g a z d a s á g i e s z k ő z ő k e t szállít a legerősebb és legolcsóbb
kivitelben

Ja ti9 m a s in e

za

m a s in e

k o s iti

Lukács Lajos és Társa

Lukács Lajos és Társa

Budapest, VI., Podmanlczky-utca г о.
(Gyár-utca sarok.)

Budapest, VI., Rodmaniczky-utca so.
(Gyár-utca sarok.)
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a
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Telefon interurbán 5 1 -3 3 .
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m in titi,
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k o se

i svakojaCko
vu najíaleSi

céni trái

« « * < -* •* •

»»*

Telefon inter urban 5 1 -3 3 .

Nyomatott Fischel Fiilöp (Strauez Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

