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S z ö v e ts é g ü n k  m e g e rő s íté se  ellensúlyozzák többé a gyarmatpolitika és a ée remélhetjük, hogy ezen a szilárd alapon 
® * világforgalom érdekközösségei. Perzsiában, In- tovább építve, dacolhatunk minden ellensé-.

bond és bzükseg közepette vigaszunk, dia határain és Keletázsiában nem ütközik ges áramlat ellen.
Hegiteégunk, komor háborús idők szenvedései Anglia a hatalmas orosz versenytársba. Nem ------------
alatt biztató reményünk volt a németekkel létezik már Fasoda Franciaország számára A fő tanán  М пгякЛуЬлп
való szövetség. Míg körülöttünk az egész és kanadai kérdés az Egyesült Államok és A  IOlSpan AIUraKOZDen.

Öäszeroskadt szerződések, ígéretek, ba- Anglia közölt. A brit világbirodalom szóró- Bosnyák Géza, a vármegye népszerű 
fáteágnyilvánításokértéktelenekké,árulásokká sabbau magához fűzte gyarmatait, mint va- főispánja, aki muraközi látogatásait április- 
és bad üzenetekké váltak és történelem, kul- iaha — emberi áttekintés szerint bslátha- ban kezdte meg Csáktornyán, csakhamar 
tora, diplomáciai művészet és népjog gyen- tatian időkre. folytatta hivatalos körútját Muraköz alsó ré
géknek bizonyultak arra, hogy az emberi- Вз azért az antántnak mégsem sikerült szében. A beérkezett tudósítások szerint u- 
séget a romboló orkántól megmentsék — a központi hatalmakat leljesen elszigetelni, gyanis május 26-án a délutáni vonattal 
Németországgal való szövetségünk sziklaszi- A háború romjaiból uj képződmények, uj Brand Sándor dr. Ib másodfőjegyző és Ter- 
tárdan megállta helyét. Megingathatatlanul államok, uj eszmeirányók kelnek életre. bócz Imre főispani titkár kíséretében a ko- 
tartotta magát, nem úgy, mint a háború fo- Románia — elhagyva a harcteret — tori állomásra s onnan kocsin Alsódombo- 
lyamán sietve, lazán összetákolt álbarátsá- szoros kapcsolatba lép a központi államok- ruba érkezett, ahol az újlaki Hirschler-csa- 
gok, hanem mint a hűség bevehetetlen bás kai. Finnországtól egészen a Krímig tekin- Iád vendégszeretetét élvezte, 
fyája. télyes államok létesülnek, amelyek a köz- Főispán úr Alsódomboruból következő

A két birodalom szövetségének most ponti hatalmak barátságát keresik. Az uj nap délelőtt Perlakra hajtatott, ahol ünne
p i  uj Európa születésére kell az elökészü- Nagy Bulgária gazdagon pótolja az elveszett, pélyea fogadtatásban részesült. A fogadtatás
(eteket megtennie. Abból a világból, amely- elárult olasz szövetséget és az & hid, me- úgyszólván egész Perlak jelenlétében történt,
ről Bismarck 1885. január 10 iki beszédé- lyet magyar-osztrák és német építészek Ga- amikor a járási intelligencia és a jegyzőt 
t>eo azt állította, hogy »barátoktól vagyunk látától a Bosporuson át építeni szándékoz- kar élén Gájássy járási főszolgabíró üdvö- 
körülvéve egész Európában,« kevés maradt nak, szimbóluma a közel Keieí összefor- zölte a főispánt.
meg. Könnyebben lehet megszámlálni a föld- r adásának Kötepeurópáfki. <- A főispán, hivatal vizsgálat után, délben

I kerekség amaz államait, melyek Német or- \ Ez uj élet kezdete, a gazdaságpolitikai a Társaskör nagytermében tisztelgéseket ío- 
I bzággal nem állanak hadilábon, mint a töb és állami együttműködés áldásosságába mél- gadott. Tisztelegtek nála az alsómuraközi 
I öleket Olaszország, szövetsége dacára, át- tán vehető szép reményekkel. papság, a községi elöljáróság, a kir. járás-
I pártolt az ellenséghez és a pillér, melyre Ha nem engedjük elernyedui a szövet- bíróság és ügyvédi kar, az állami tisztvise- 
I Bismarck az egyensulypolilikät Angliával ségüukben rejlő óriási erőt, nincs mit tar- lök és tanítók, végül a különféle egyesületek.
I szemben felépíteni akarta — Oroszország — tani a jövőtől. Bármily kemény is lesz mun- A tisztelgések után a nagyvendéglőben
I összeroppant. Egyáltalán megváltoztak Eu-1 kánk a békeidőben, mégis boldogulhatunk, társasebéd voll, amelyen Ehrenreich Nándor 
I xópa, sőt az egész világ alkotó elemei : szövetségünket tisztán tartjuk minden ki* kolori plébános hazafias szavak kíséretében 
I Nincs ma már Európában egyetlen pár- csinyes akadékoskodástól és minden mun- emelt poharat a főispánra s Muraköz hely-
I tatian állam. Egyik erre, a másik amarra kabirásuukat a közös cél elérésének szén- zetét ecsetelvén, a főispán támogatását kérte,
I húzódik. A táborok élesen el vannak külö teljük. hogy Muraköz magyarérzelmü lakossága a
I nitve és háború után még sokáig el lesznek Örömmel fogadhatjuk tehát a hirt a Drávántulról érvényesülő nagyhorvát agítá- 
I különítve. Az európai érdekellentéteket nem németekkel való szövetségünk mélyítéséről dókkal szemben sikeresen védekezhessék.

I , , t i .  Ha jő a tavasz, a nap édes meleg sugara kicsalja Miklós illedelmesen feláll és sjjttogó hangon mondja
I b g v  líjll  h ős e m lé k é re . őket a szabadba, szobajátékaikat felcserélik a ho- be, hogy Lilikének láza van és nem jöhet iskolába.I Irt* Fri d Erzsiké mokkái és ebből többnyire »várakat« építenek, És a kicsi diáknak könnyes a szeme!...
I r a ne rz9> * hozzá bohó hiú ábrándokat szőnek. Ok még hisz- Ma nem ligyel a máskor oly figyelmes ta-
I Csákója nHié a virigom tűzte nek bennük, ők még nem tudják, hogy .. >áb- nuló. Ma szórakozott és nem hallja a magyará-
I Lgy ment a többivel a harcba, tűibe rándozás az Élet megrontója . . . .« zatot. A 10 órai sem izlik, oda is adja, kinek
I . Nem tudják, de ne is tadják még soká! nem jutott.
I L És megszólal a fiú: A rendes megszokott utón, fejét lehajtva,
I Az .skola kis harangja vigan csillingeí, vége — Látod Liliké, ha megnőttem, lesz sok bánatosan halad----I as órának \z első osztály csöpp kis tanulói hol- pénzem és akkor csináltatok egy igazi várat, sok Pár napig nem láthatja Lilit, nem engedik I dog kacagással öltözködnek. Fiúk és lányok együtt szobával, szép kerttel; lesz nagy kocsim, nagy lo- hozzá, míg állapota nem javul. Otthon nincs nyu-
I járnak Nehány udvarias gavallér segít tárenőjé- vara és eljövök érted, elveszlek feleségül és tudod galma, szinte 6 is beteg. . . .
I  nek kabátkáját felvenni. Azután párban indulnak Liliké neked adom a váramat. Ha jó leszel és Végre bejut.a kedves kis beteghez. Megható 
I  Akik egy Irányban laknak, az utcán kéz a kézben szeretni fogsz, még a kocsit is a lovakkal a találkozásuk. Neink ez a pár nap egy örökké-I mennek Többnyire hangosak, csintalan apró em- Liliké ürttl, kacagva Ígéri, hogy jó lesz és valóságnak te szjk és most oly boldogok hogy I berkék Egy pár kitűnik a többi körül. Erek csen- szeretni fogja, mert Л kocsikázni nagyon szeret, egymást újra láthatják. M.klós minden idejét .ttI fcsen,arcuTkoPn komolysággal haladnak. A fiúcska -H ogy lógsz szeretni? -  kW. a fió. ‘^'.hangosan olvasva tanúi, játéka.t .s m.nd
I  télivé vieváz kis pajtására nehogy elcsússzon a A kisleány odamegy, átöleli Miklóst és elhozza.... . . . .  . . .I S u t o n  És a kil leány bátran lépked. Hogyne, egy hatéves gyermek bájos ártatlanságával meg- ^^Meggyógyult a k.s beteg, njra ketten mennek
I  hiszen oly biztos kezek vezetik ! csókolja g2ünet né,kiil forog tov4bb ...  ott már tudják jöttét s kis pajtásai öröm-
I  Liliké szólni akar, de a fiú leinti, пега en- mei fogadják, szinte ünnepelik kedvencük felgyő-
I  t&di beszélni, mert Anyuka megtiltotta ily ?sunja U gyulá9át. Ö pedig zavarában Miklóshoz simul. As
I  bideg időben, nehogy meghütsék a torkukat. 6 közelségétől bátorságot nyerve köszöni meg fi-
I  №klós nagyon szófogadó! Egy reggel M.klf \ h'4ba J^n >-lbért; 6 nemI Hazaérnek Lilikét Miklós bekíséri, hogy újra mehet iskolába, szegényke beteg. Miklós boldog s megszilárdul benne a terv,
I  lássa és a kedves hü kis barát morú őszi reggelen M.klósnak egyedül kell az .s- hogy , ш аг fft|esége leaz.I m6gy t0VÍbb’ Öt TárÖ SZ3lBÍ>kM' t0lábo “ 7o^tlan bús igy, oly hosszú az útI ln.
I  A délutánt njból együtt töltik, együtt tanul- •,л fél t ük UHke^elye Nyár van. Lili és Miklós az utolsó szünidőt
I  M  apró leckéiket, utána «4átsI^na} ' k e d d i g  még* soh sem hiányzott a kis leány, élvezik együtt. Elvégezték a négy elemit és Mikló«■ ** így megy napokon, heteken és hónapokon at. ares, eu r в

ш
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Bosnyák Géra főispán lelkes szavakban 
válaszolt és biztosította a perlakiakat, hogy 
Muraköz miodeoirányú érdekeit mindenkor 
melegen szivén hordozza s éber figyelemmel 
fogja kisérni úgy a külső, mint az esetleges 
belső agftációkat в mindent meg fog tenni, 
hogy azok megakadályozásával és megtorlá
sával a magyarság ügyét Muraközben dia
dalra juttassa.

A főispán hazafias kijelentései meg
nyugtatására szolgáltak Perlak város társa- 
dalmára, mely azokat riadó éljenzéssel fogadta.

Pohárköszöntőt mondott még dr Re 
ményi Zoltán perlaki ügyvéd, pártfogásába 
ajánlva a főispánnak a közművelődési egye
sületet. mely a magyarság szolgálatában a 
perlaki járásban alakulóban van. A községi 
elöljáróság nevében Perics Flórián közs 
pénztáros ürített poharat a főispánra

Bosnyák Géza főispán a délután folya 
mán Letenyére folytatta hivatalos kőrútjai 
A perlakiak egész a Mura hidjáig kísérték 
a közszeretetben álló főispánt, ahol tőle azf 
vélyesen elbúcsúztak i

Főispán úr 28-án a délutáni vonattal 
Letenye felől Csáktornyára érkezeti ahol az 
estét privát társaságban töltvén 29 én a 
reggeli vonattal Alsólendván át székhelyére 
utazott vissza.

Felhívás a „Muraköz! Tanítókör“ tagjaihoz.
Kedves Kartársak I

Közel 40 ezer egyén foglalkozik Ma
gyarországon az elemi népiskolákban tanítói 
munkával. Ennek a 40 ezer apostolnak,, az 
abc mesterének, munkájától függ a 20 milliós 
magyar nemzet tanultságának kérdése a köz
vetve: a magyar kultúra ügye. A legneme
sebb feladat jut nekünk, a magyar nép 
tanítóinak. Nemcsak tudást, ismeretet kell 
adnunk a jövő nemzedéknek, hanem, mert 
a szülői ház nevelői szerepét is magunkra 
kell vennünk, nevelő munkát 1л kell vé
geznünk. Azt az erkölcsi alapot is ne
künk, tanítóknak kell megalkotnunk, me
lyen egy egész nemzet becsülete, etikája a 
nemzeti becsület épül. Minden nemzeti élet
nek a becsület alapján kell megszervezked- 
nie, s mi, Magyarország szerény tanítói, 
vagyunk egyedül hivatottak arra, hogy egy 
olyan nemzedéket neveljünk s a nemzedékek

hosszú sorozatát adjuk ennek a Hazának, 
akik tettekre váltják mindazt a tervet, ami
ről most csak szónokolni tudnak a parla
mentben.

A tanító a legnagyobb feladatokra vál
lalkozik tehát 3 a szülő s a nagy társadalom 
is a legnagyobb feladatok megvalósítását 
várja tőlünk!

Ha a magyar tanítók ilyen nagy fela
datokra hivatottak és tőlük ilyen értékű 
munka megoldását várják: minden józan 
gondolkodású ember előtt nagyon is termé
szetes, hogy Magyarországon a magyar nép 
tanítókat ai  eddiginél sokkal jobb ellátással 
kell biztosítani, hiszen az ő munkájukból, 
vetésükből egyedül a nemzetnek, az enberi- 
ségnek lesz a legnagyobb aratása

A magyar nemzetnek mostani gigászi 
küzdelme alatt többször szó esett a népne- 
vetés átszervezéséről, uj feladatairól stb. stb, 
de a tanítóság megélhetésének biztosításáról 
még mindig semmit sem hallunk. Pedig en
nek a nemzeti hadseregnek is elegendő mu 
uició és — élelmezés keit. hogy vele a 
nemzet a jövendő' háborúját megvívhassa.

Itt ül idő kedves Ku.lársak, hogy szót 
emeljünk. panaszainkat, sérelmeinket, jogos 
és igazságos kérelmeinket és kívánságainkat 
az ország színe elölt elmondjuk, nehogy ró- 
luuk — nélkülünk határozzanak.

Anyagi helyzetünk, mint ismeretes előt
tetek, tarthatatlan; azt a nyomort, melyben 
már oly régóta sinylünk s melyben a mos
tani világégés alatt megsokszorozott mérték
ben volt és van osztályrészünk : tovább szót
lanul tűrni nem vagyunk képesek.

Nem bírhatjuk fmár tovább feljajdulás 
nélkül azt a sok mellőzést, mely minden más 
tisztviselővel szemben sújt, nyugdíjügyünknél 
pedig a legutolsó állami szolgánál is hátrább 
helyez bennünket.

A tanítóság jobbjai éber szemmel fi
gyelik és kísérik a nemzet napszámosainak, 
a nép nevelőinek ama sérelmeit, melyet ked
ves Kartársaim egyformán tudnak, ismernek. 
Ez a nyomor, mellőzés indítolta a Magyar- 
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetsé 
gét arra, hogy tarthatatlan anyagi helyzetük 
gyors és gyökeres megjavítása érdekében 
folyó évi június hó 8 án délelőtt 10 órára, a 
budapesti Régi Országházba (VIII, Főherceg

Sándor-ütca 8. szám) országos tanítói nagy. 
gyűlést hívjon össze.

Tömöröljünk kedves Kartársak! Ke||t 
hogy mindnyájan ott legyünk e naggyűlésent 
Célunkat tömörülés nélkül el nem érhetjük 
Szavunknak súlyt csak az egyöntetű, döofo 
erejű lellépés ad, mely fellépés nem akar 
többé sem halogatásról, sem kegyelem —. 
morzsákról tudni Szívesen dolgozunk mind
nyájan, de koplalui tovább hajlandók nem 
vagyunk!

Fel tehát mindnyájan Budapestre, az or
szágos tanítói naggyűlésre!

Amikor körelnöki tisztségemből kifolyó
lag e fehivásra kedves Kartársaim nagyra- 
becsült figyelmét felhívom, egyúttal becsen 
tudomásukra hozom azt is. hogy az utazás, 
tekintettel a fővárosi elszállásolás mostani; 
óriási nehézségére s a mai drágaságra, akként 
történjék, hogy lehetőleg a naggyűlés nap. 
jának reggelére (junius 8-ra) érkezzenek 
Budapestre, s az esti vonattal pedig vissza 
utazhassanak; továbbá, hogy élelmiszert ia 
Vigyenek magukkal.

Erős a hitem és reményem,hogy Muri- 
jköz tanítósága, mely szive vérével nevette 
jés neveli itt, a Zrínyiek földjén, a magjai* 
'Gémuskt. nagy számban lesz képviselve э* 
(országos tanítói Taggyűlésen.

Fel tehát mindnyájan Budapestre! Cse
lekedjünk!!! Legyen az a nap. juuius 8 ka, 
iövendő jobb sorsunk alapvető dátuma '

Csáktornya, 1918. május hó 30-án
Kartársi üdvözlettel 

B rau n e r Lajos.
I A »Muraközi Tanitékör« eiaölce.

Gyűjtés
a hadírokkantak stb. s a hadiemlék javára.

Molnár Dezső honvéd altábornagy úr ér
deklődése a Csáktornyái hadirokkantak s a hő
söknek felállítandó hadiemlék iránt mind na 
gyobb fokban mutatkozik. Oly méretekétől!; 
őnagyméltósága gyűjtése, mely kell hogy ha
tással legyen a polgári társadalomra is A 
társadalom támogatása is tisztetetéeméltó mó
don jutott ugyan eddig kifejezésre, de félő, 
hogy a vitéz honvédség részéről történő na
gyarányú adakozások nemsokára háttérbe 
fogják szorítani a helybeli polgári tényezőket, 

j akik pedig elsősorban kell, hogy szívükön

szüleivel más, nagyobb városba megy iskoláit foly
tatni. Mindketten érzik, hogy most valami megvál
tozik. Eiőre szenvednek az őszl válás miatt. Bol
dog kicsi gyorinekkoruk — mely a folytonos együtt- 
lét által oiy gyorsan tovaszáilt — örökre bezárődik!

Egy nj, tán szebb kor reményében búcsúznak

IV.
Öt esztendő, öt hoszú év múlott el azóta 

Kitört a háború. Lili papája is bevonul. így ők is 
odakerülnek, ahol Miklós végzi tanulmányait Újra 
találkoznak. Most látják csak, mennyi ideig voltak 
távol egymástól. Miklós örül, hogy akiért tanúit, 
igyekezett, a körébe került s még több kedvvel 
lát múnkához. Újra gyakran vannak együtt, újból 
kezdődik a régi meleg barátság. Miklós hü kísérője 
Lilinek új otthonában

Lili nagyon csinos, fess kis leány és Miklós 
barátai közül többeknek tetszik. Miklós féltékeny, 
mert észreveszi, hogy Lili őt már úoja és szívesebb, 
barátságosabb másokhoz, különösen Kardos Jenő
höz, aki neki is tetszik. Afféle csacska diákszere
lem fejlődik kettejük között. Miklós fájó szívvel, 
elkeseredetten látja ezt s mikor Jenő — ki nem tud 
barátja érzelmeiről — vele küld, Lili régi pajtá
sával egy levelet, melyben hivja Lilit korcsolyázni, 
ígérve a vállalva a tanítást — bár nem ógy volt 
szánva — ö mégis Lili mamája előtt adja át a

levelet! A kis leány, mivel nem ismeri a levél 
ártatlan tartalmát, elsápad és félig dühös, félig 
szánakozó pillantást vet Miklósra. Lili édesanyja 
felolvassa a levelet. Nevet rajta s visszaküldi Je
nőnek.

A jóbarátok közt gyűlöletes harag támad, 
Lili is Jenőt választa. Miklós nem megy többé Li- 
liékhez, igyekszik felejteni őt. Az 6 ártatlan gyer
mekleikének nem tetszik Lili viselkedése. Magában 
sokat szenved, amiért Lilinek jobban tetszik mások 
többek hódolata: hogy róla teljesen megfeledkezik 
apró flörtölései miatt.

S a máskor oly figyelmes diák, most nem 
hallja tanára magyarázatát.. .

V.
Már három éve dúl Európa felett a vészes 

vihar. A 18 évesekre kerül a sor. És Miklós 18 
éves! Mikor Lilinek valaki elmondja, hogy Miklóst 
besorozták, gúnyosan elmosolyodik, vállát vonja s 
már el is felejti Neki most más, fontosabb gondja 
van : 6 most az egymást követő táncestélyekre 
gondol. A három óv alatt pihent mulatságok fel
tartóztat halatlanúl törnek elő, az akkori és az 
ezidő alatt felnőtt ifjúság teljesen a mulatozásnak, 
a léha könnyelmű életnek és táncnak adja át ma
gát. Lili velük tart. Csak a táncnak éli

Miklóst ezalatt kiképezik. S mert nem tudja 
tovább szenvedni Lili kacagó mulatozását, önként

jelentkezik a frontra. Magában küzködik, elmen 
jen-e Liliékhez búcsúzni, vagy sem? Aztán érzi, 
hogy enélküt nem tudna távozni. Elmegy, hogy 
egy szál virágot és egy szallagot kérjen az »0« 
nevével.

. . . .  Csákója mellé a virágját tűzte, úgy ment 
a többivel a harcba tüzbe .. .

VI.
Alig ér a harctérre, gyötrő vágyak kínozzák 

Látja képzeletében Lilit egyik táncosától a másik 
karjaiba repülni óe a csacska, bohó kis katonának 
nem jut eszébe, hogy ennek igy kell lenni s hogy 
közte és Lili közt másról, mint barátságról, sző sem 
lehet többé Elfelejti, hogy Lili már nagy leány, *kí 
nem várhatja meg őt.

A szenvedés és vágy beteggé teszik. Szabad
ságot kér és haza indúl.

Otthon Lili még ^mindig mulat, ó pedig a sok 
nélkülözés, testi és lelki szenvedések miatt súlyo
san megbetegszik. Alig ismerik meg. Kórházba ke
rül. Csak Lilit akarja látni.

Lili vonakodik, nem szívesen m eg y ,bosszant 
zavarják mulatságait.

A kórházszuba ajtajában megdöbbenve áll meg 
Ebben a pillanatban újra a régi. Szeretettel köze
ledik pajtásához 3 mogelevu.edik »‘lőtte **ey 
vés emlék, amikor 6 volt beteg s a kis Mikiéi



Csáktornya, 1918. juntas 2 MURAKÖZ
hordják a Csáktornyái ügyet, mely fontossá
gán«) fogva messze a város halárán tűi is 
oly előkelő megértésre talált!

A befolyt adományok a következők- 
M. kir. 23. honv. gy.-ezr. 260 К 50 f
M. kir. 38. rohamzászlóalj 808 > 20 »
Háglics százados, 138. tüzérezr. 10 . — ,
Bániéi Elemér, 138 tüzérezr.l. üteg Ю » __>

Összesen 1078 К 70
Mult heti kímntatáa 30723 К 11 f

Főösszeg 31801 К 81 f.

Hirdetmény.
Az esküdtszék szolgálatra képesített 

férfiak alaplajslroma Csáktornyát illetőleg 
elkészült és a városházánál f. é. junius hó 
1-től bezárólag 15 ig közszemlére kitétetett. 
A kitett lajstromot bárki megtekintheti és 
akár alkalmas egyének kihagyása, akár nem 
alkalmasnak bejegyzése miatt bárki felszó
lalhat. A felszólamlások jnnius 1 в-tói 24-ig 
lesznek közszemlére kitéve, mely idő alatt 
a beadott felszólamlásokra bárki észrevéte
leket tehet. Az összeíró  bizottság.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Az alispán Csáktornyán. Koibenschiág 

Béla vármegyei alispán május 30 án Csák
tornyán tartózkodott. A látogatás összefüg
gésben van a kiállítással, melyet a tud. Aka
démia Zrínyi Miklós gróf, a költő, születésé
nek 300 éves évfordulója alkalmából Buda
pesten ez év november havában rendez. 
Alispáu úr Zrínyi-vonatkozású műemlékek 
után kutatott Csáktornyán, melyek a kiállí
táson kiállíttatni fognak.

— Szilágyi Dezső főszolgabíró szabad 
Ságon« Szilágyi Dezső, a Csáktornyái járás 
főszolgabirája ötheti szabadságát május hó 
28 án kezdte meg. Szabadságideje alatt a 
nyaraló főszolgabíró helyettesítésével Botka 
Andor tb. főszolgabíró bízatott meg.

— Kirendelés. Bosnyák Zoltán várme
gyei főispán a Csáktornyái járás főszolgabi
rája mellé Botka Andor tb. főszolgabírót 
osztotta be szolgáiattételre szolgabirói mi
nőségben.

— Kinevezés. Bosnyák Géza vármegyei 
iőispán dr. Vizkelcty Árpád alsólendvai szol* í 
gabirót tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki. j

minden idejét ágya mellett, őt szórakoztatva tölté. 
Miklós feléled, boldog я újra hisz, újra remél. Lá
zában a jövőről álmodozik s 9ző szép álmokat.

Lili kitartóan ápolja, hagyja remélni, nincs 
szive a beteget felébreszteni hiú ábrándjaiból. Mik
lós hol jobban hol rosszabbúl van.

Egyszerre azonban vége mindennek. Lilit egy 
bálra hivják, a táncait kérik s ő rögtön visezavál- 
tozik a könnyelmű, kacagó Lilivé. Elhanyagolja 
Miklóst, az uj ruháját próbálja szüntelen. Pedig 
Miklóson már nem segíthet az orvosi tudomány. 
Édesanyja kéri Lilit legyen fó fiához és töltsön 
több időt mellette. Lili hallgat is az esdő gzóra. 
de csak kedvetlenül tesz a .szent kérésnek eleget.

Miklósnak már csak órákat jósol az orvos, 
Már nem ismer meg mást, csak Lilit. Egyszerre, 
halk suttogó hangon megszólal:

— Neked adom a várat. . .  és ha . . .  nagyon 
lógsz .,.. szeretni___a kocsit is . . .  a lovakkal. . .

Lili a körülötte állók kérésére egy hazug, de 
lágy meleg csókra nyújtja ajkát a fiúnak .

(3 pedig boldog mosollyal, örökre elszenderül..-

Lili kegyetlen, gonosz szív vei arra gondol, 
hogy a jövő heti bálon Sándor Marcival táncolja 
a másik négyest.

Kár volt meghalnod drága ifjú hős1

-7  Mátodfíjegyzi. Bosnyák Zoltán vár
megyei főispán dr. Brand Sándor vm. al
jegyzőt, főispánt titkárt, tb. másod főjegyzővé 
nevezte ki. Ezzel dr. Brand Sándornak má
sodfőjegyzővé va’ó megválasztatása is körül 
belül biztosítva van, melyre eddig Brand 
Sándor dr. az egyedüli jelölt, miután a többi 
jelölt pályázati kérvényéi visszavonta.

— Eljegyzés. Böhm Imre és Grünfeld 
Herrn in a Magyar Bank és Kereskedelmi R. T. 
Csáktornyái kirendeltségének hivatalnokai je
gyet váltottak május hó 26-án Csáktornyán.

— Kitüntetés. Steinitz Márton bánya- 
vári illetőségű 20. honvéd gyalogezredbeli 
őrvezetönek vitézsége elismeréséül a német 
császár a második osztályú ezüst érdemjelet 
adományozta. Steinitz Őrvezetönek a Károly- 
kereszten kívül ez a negyedik kitüntetése, 
mert eddig már a bronz, kis és nagy ezüst
érmet kapta.

— A hajózás a Balatonon. A Balatonon 
való hajózás, legalább részben, megoldást 
nyert Megindult a hajóközlekedés, de csak 
Siófok és Balatonfüred és Révfülöp s Ba 
latonboglár között. A hosszabbjáratú hajók 
egyelőre nem közlekednek. Siófokról Bala- 
tonfüredre csak d. e. 11 óra 30 s este 6 
óra 30 perckor és Balatonfüredről Siófokra 
reggel 8 órakor s délután 3 óra 45 pkor 
indúl a hajó.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban a mai előadások 
műsora: »Az ősök kincse«, Nick Fantom 
legújabb esete (detektív történet 4 felv.); s 
Sascha* Messter gyár aktuális harctéri felvé
telei, mint kiegészítő szán). — *A Banga- 
lóri rejtély« jön.

— Kinevezés. A magyar képviselőház 
elnöke Horváth József s. kiadói, t. főhadna
gyot, képviselőházi irodatisztté nevezte ki.

— Református istentisztelet. Kádár La
jos nagykanizsai ref. lelkész junius hó 9 én, 
délelőtt 10 órakor Csáktornyán, az állami 
tanítóképző-intézet emeleti zenetermében az 
úri széni vacsora kiosztásával egybekötött 
istentiszteletet tart, amelyre a református 
egyháztagok és a szíves érdeklődők ez utón 
is tisztelettel meghívatnak.

— Halálozás. Stöger József, Csáktornyái 
magánzó, hosszú és kínos betegség után f. 
hó 29 én, 66 éves korában elhunyt. 31-én 
temették el nagy részvét mellett. Nyugodjék 
békében!

— Vegyssvatlásuak egyház» megeske- 
téee. A római kathoiikus egyház eddig tud
valevőleg a vegyes vallásúak esketését csakis 
reverzális esetében foganatosította, vagyis 
csak annak írásbeli kijelentése után, hogy 
a házasságból születendő gyermekek mind 
kathoükusok lesznek. Ez a visszás gyakorlat 
sok kellemetlenséggel járt. A kath. hívők nagy 
örömére azonban XV. Benedek pápa szaki 
tott ezzel, a nem a mai világba való felfo
gással s a pünkösdkor életbeléptetett uj ká
nonjogi törvénykönyvében elrendelte, hogy 
kathoiikus pap előtt vegyesházasságok is 
köthetők legyenek. Tehát, ha ezentúl katho
iikus és nem kathoiikus felek házasságra 
lépnek, nemcsak a polgári házasságkötéssel 
lesznek kénytelenek beérni, de a római 
kathoiikus templomban is megeskddhetnek.

— Uj menetrend. A Déiivasút Budapest 
pragerhofi vonalán május 1-én uj menetrend 
lépett életbe. Csáktornyára érkezik Budapest 
felől: gyorsvonat éjjel 12 óra 18, személy- 
vonat reggel 6 óra 9, d. u. 4 óra 6 pkor. 
Csáktornyáról indul Budapest felé gyors
vonat reggel 5 óra 44, személyvonat délben

12 őre 36, este 10 óra 48 perckor. — As 
ukki vonatok menetrendjében is váltósáé 
történt május 23 ika óta. A délelőtti sie- 
mélyvonat ugyanis d. e. 8 óra helyett d. e. 
11 óra 3 perckor érkezik Csáktornyára.

— A cipó és csizma maximálása. Em
lítettük, hogy a cipő árát maximálták. Alább 
részletesen közöljük, hogy 50 ezernél kisebb 
lakosságú vidéki városokban s igy nálunk 
is a cipőnek mi az ára s hogy a különféle 
cipőjavításokért a cipészek mennyit kérhet
nek? Eszerint varrott férfi magasszárú bőr 
cipő mérték után rendelve 140, félcipő 130; 
női cipő 135, illetőleg 125; szeges férfi vagy 
női magasszárú cipő 120, félcipő 110 K-ba 
kerül. A teljesen bőrből készített szegestalpú 
raktári férfi magasszárú cipőnek 95, nőinek 
92, félcipőnek 90, 88 K. az ára. Kemény
szárú íérfic?;zmák zsíros tehén vagy borjú- 
bőrből 150, hasítékbőrből 140, puhaszárú 
140, 120; női csizmák pedig tehénbőrből 
100 K-ba kerülnek. — A hozzávaló Összes 
anyagok árának betudásával a cipész szeges 
férő vagy női cipő íejeléseért talpalással együtt 
38, varrottért 46; fiú- vagy leánycipőért (30- 
35 számig) 30, illetőleg 38, gyermekcipőért 
(30 számon alul) 25; férficipő talpalásáért 
10, 14; nőiért 9, 10; fiú v. lány^ipőért 8; 
férficipő sarokj a vitásáért 4, nőiért 3 80, fiú, 
lánycipőért 3, gyermekcipőért 2 50—3 50; 
férfi vagy női cipő orrborításáért 10, fiú v. 
lánycipőért 8. gyermekcipőért 6 50 К-t kérhet

— Tanulmányi deztündíj a hadiárvák
nak és hadfrokkantak gyermekeinek. Ezer 
és ezer azon tanulók száma, akiknek atyja 
a harctéren elesett vagy keresetképtelen lett 
— Ezek a tanulók eleslek attól, hogy tanul
mányaikat úgy folytathassák és végez
hessék be, mint ahogy azt a békében meg
tehették volna — Ez árvák szomorú hely
zetén kíván segíteni az az öeztöndijpályázat, 
amelyet-az Országos fíadigondozó Hivatal a 
hiv&talas lap tegnapi számában tett közzé, 
Az ösztöndíjban a Magyarországon fennálló 
miDdeu közép és felső iskolai fiú- és leány
iskola tanulója részesülhet, magyar állam
polgár, aki 24~ik életévét még nem töltötte be 
és tanulmányaiban megfelelő szorgalmat és 
előmenetelt tauusít. Az ösztöndíj nagysága 
különböző : A középiskolák négy alsó osz
tályában a tanuló lakóhelyén 400 korona, 
más helyen 600 korona évenkint. A közép
iskolák felső osztályaiba a tanuló lakóhelyén 
500 korona, más helyen 700 korona éven- 
kint. Végül a felső iskolába a lakóhelyen 
600 kor. más helyen pedig 800 korona. 
A pályázatokat julius hő 1 ig azon város 
polgármesteréhez (vármegyében a z árva- 
székhez) kell benyújtani, ameiybeu a tanuló 
állandóan tartózik. Az ösztöndíjért minden 
hadiárva és hadirokkant gyermeke pályázhat

Köszönetnyilvánítás.
A háborús viszonyokoól kifolyólag, me

lyek sok tekintetben, kivált a munkás- 
hiány miatt majdnem leküzdhetetlen ne
hézséget okoznak; de főleg megrendült egész
ségi állapotomra való tekintetből elhatároztam, 
hogy mészárosüzletemet juniús elsejével le
galább egy időre beszüntetem. Amikor ezt 
a m, t. közönség tudomására hozom, egyút
tal kotelességszerüleg bálás köszönetemet 
fejezem ki a m. t. közönségnek szíves tá
mogatásáért, engem melyben évtizedeken át 
fennállott üzletem kapcsán részesíteni ke- 
gyeskedet.

A ntonovics József.



Nase saveznictvo s Bulgarijom i Turskom na sigiirnim fundanientu stoji. » 
Nova navala nemskih zrakoplovov na London. 37 mrtvih i ПО oranje- 
nih je bilo. Navale francuzov i englezov na nemce, vu kojih su fran- 
cuzi englezi biti bili. - Taljani su vu vise mestili navalili na nase se
rege, ali svigdi su zgubili. - Yu Ukraniji jós nije red nastal. - Sudbena 
iztraga proti ruskomu caru. - Velika nevolja vu Petrogradu. - Pri nas bude 
se zito pri mlatnji rekviriralo. • Stroga naredba proti sostarom i cizmarom.

Щ stojixo M bojnom poljtt?
(M. J.) Njegovo Veliéanstvo Károly, 

nad kratj je 8 svojom tovarodicom kraljicom 
Zitom 17 ga majuda pohodil vu glavnira va- 
radu Bulgarije, Sofiji. Ferdinande, bulgars 
koga cara. Ov pohod je zato znameuiti, ar 
je (о növi javni dokaz onornu savezu i 
bratinstvu, vu kojem smo mi s Bulgarijom.

Nad kralj i kraljica bili su lépő doée- 
kani vu Bulgariji. Pred varadom je Radev 
varadki poglavar s govorom poéastil nadega 
vladara, a pred kraijevsbom palaéom Fer
dinand bulgarski car. Na nakinéenom putu 
od kolodvora do kraljevske palaée je vno- 
go jezerah stanovniétva i vojoictva éekalo 
nadega kralja i kraljicu. Veéer je vu kraljev- 
skoj palaéi paradna veéerja bila, vu kojem 
je Ferdinand car s napitnicom pozdravil na
dega kralja i naSu kraljicu, na kaj je nad 
kralj odgovoril. Obedva vladari eu od toga 
govorili, da je savez med austro magjarskim 
i med bulgarskim narodom jaki i nerezdrud- 
ljiv. Nad kralj je vnogo bulgarskih vojnikov 
i orsaékih Cinovmkov s odlikami nadaril.

Njegovo VeliCanstvo kralj i kraljica au 
10 ga majuda iz Bulgarske vu Konstantin 
napolj odputovali, da pohodiju turskoga cara. 
Ov pohod je takaj za to bil, da se osvedoéi 
i jód bolje eklopi on savez i ono prijatelj- 
stvo, vu kojem su nádi narodi s turéinskim 
narodom i vu kojem je nad orsag s turéin- 
skim orsagom. Ovdi su takaj lépő doéekali 
nadega kraljevskoga para Vnogo jezer ljud 
stva, je na vulicah éekalo i raduvalo se po- 
hodu, dkolska deca su cvétje metali na put, 
kud se je nad kraljevski par vozil. Turski 
car, tojeet sultan je nadega kraljevskoga para 
na kolodvoru pozdravil.

Sultan je na Cast nadega kralja i nade 
kraljice veliki obed dal na kojem je s na
pitnicom pozdravil nadega kraljevskoga para 
a nad kralj sultana

Majuda 20-ga je nad kraljevski par vu 
Mrrinijoj cirkvi nazoéni bil pri svetoj medi

i Tedeumu. Za tem su pobodili turske zua- 
menitosti vu glavnim varadu. Kraljevski par 
se je 21 ga majuda izpriéai od turskoga sül- 
tana, koj je na kolodvor pratil nadega via* 
dara. Kraljevski par je opet prek Sofije pu- 
tóval dimo iz KonStantinnapolja. Bulgarski 
car i njegova íamjjija su poljeg Sofije lede- 
Cem svojem kadlelju doéekali nadega kral
jevskoga para. gde su skupa obeduvali i za 
tem prek Belgrads prama domu odputovali.

Vu Belgradu su nádi vojniéki regimenti 
vu paradi doéekali kraljevskoga para. Vu 
Szabadki je kralj ízlazil izsvoje áeljezniéke 
kőéi je i spomina! se s varadkim pogla varom 
Za tem med éljen Vikom puéanstva je kral
jevski par prek Budapesté vu Bee odputo- 
val i sreéno dimo dodel

Ov pohod nadega kralja i kraljice je 
prvi bil vu Bulgariji i Turéibskoj. Lépi, pri- 
jateljski i ljubezni doéek bulgarskih i túréin- 
skih vladarov i narodov, a kojem su poéas 
tűi nadega kraljevskoga para vu njihovora 
putovanju, je veliki i svetli dokaz za nade 
neprijatelje; da je nade saveznictvo nerazd 
ruZljivo i na jakim fundarnentu stojeée.

Na bojnom polju nikaj jako znameni- 
toga se nije vu prodlim tijednu pripetilo, bu- 
demo vu sledeéemi opisali za nade pod- 
tuvane éitatelje :

Majuda 20 ga su nemei s svojimi luft- 
baloni navalili na London. Vumrlo je od 
dőli izbiéenih bombah 37, oranjenih je bilo 
170 englezkih perdonah. Izvnn toga vnogo 
hi2ah se je vuÉgalo i pomdilo.

Majuda 21 ga su englezi з nekojimi 
kompanijami poéeli navaliti na nemdke de 
rege, da jih iz dekungov iztiraju. Francuzi 
su vu Flandriji takaj se vu navalu pustili, 
ali predi, как bi do nemdkih dekungov do 
speli, su tak engleze, как i francaze nem- 
Ski dtuki nazaj odegnali

Majuda 22-ga su francuzi proti Kemmel 
zvanom bregu s velíkimi deregi probali svo- 
ju ereéu. Ali nemei su budni bili i odbili 
francuzku navalu Francuzi su velike zgu-

biéke imeli vu mrtvih i oranjenih vojnikov; 
Nemei su vu tem dnevu j va dvéh prvedib 
dnevih 59 neprijateljskih replanov postrel- 
jali vu zraku : vuoidtili

Majuda 24 ga taljani na spoinenek оло- 
ga dneva, gda su izdajiéki tabor proti оаш. 
pred tremi leti poéeli, su vu vide mesbli да- 
valili na nade derege. Pred nekoükimi duevi: 
predi su nádi vojntki spazili, da se taljani 
na nekaj pripravlaju. Majuda 24-ga ea v\i 
blizini potoka Etsha i pri potoku Brenti ca* 
valili na nadu vojsku, ali nádi dtuki pák 
n&de puske su tuliko kvara napraviii med 
njihovimi redi. da su s krvavom giavoro 
morali taljani nazaj vu svóje jarke odbefcati 
Taljanom nije lo dosta bilo. i tretjiput au 
probali, morti bi kaj dobiti mogli Nádi voj- 
niki nisu poéekali. dók taljani do nad*h de- 
kungov dojdu, nego &u skoéiii vuo iz svo* 
jib jarkov, pák su taljane з bajonetaml odeg
nali na evoja mesta. Oni taljani. koji nían 
dobre noge imeli, su bili pripikani iíi potov 
IjenL Так se je pripetilo i pri planini Aao- 
lonenu, gde su navalu poéeli taljani, ali i 
ovdi su biti bili. Taljani su éetrto Cjeto la- 
bora s gubiékom poéeli, ako. Bog da. budii. 
éetrto leto takaj s gubiékom dovrdiii

Majuda 25-ga su ueátere nemdke kom- 
panije navalile na englezke regimenté, oiek 
kojimí sti i belgianci bili. Nemei su vide 
как 70 belgiancov polovili Vu nőéi su ta
kaj bitke b le, vu kojiini su nemei ámen- 
kance, engleze i francuze vlovili i vu suhanj- 
stvu odegnali.

Glasi su dodli, da su ai nemei epet dvé 
éudnevite dtuke napravili, skojimi budu is 
velike daieéine streljali na Pariía

Vu Ukrajioi nije jód takov red. как bi 
moral biti. Englezi, pák francuzi áplob de- 
laju vu tem orsagu, da nebi tam red uaa* 
tál I to zbog toga, da nebi ukradnska via* 
da mogla nara i nemcom dati ono zrnje 1 
drugi 2ivez, na kaj se je vu kontrakta «а- 
vezals

Njegovo Veliéanstvo kralj je s kraljícoitt
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Э У Г Л % * ? , <*3 ^ l‘u “ e S ' * ! ¥ Т л а Г“ к  ™ “ *>“ *■ *■ * 20 M o ll. И  и д а м  m ű i»
moglih vojnikov vuredieuoi predavi 4 v . f“, P0C nemek iveliki Stoki strahovilo etre- de и dovek obleCe, gde je onda f amit i ja?
iikom sveCaoostjom bil je kraljeveki par do- m Г  & ° b, 7 vur‘ iu,ro Gda ete jednu k » TOl»®dali aa 160 f ő m * ,
iekan. Prédává je ober 300 jezer kuruoah r« mJfn S.  ‘ na | Г1ШСП*«- Nemei an ooda ae jeden Clovek najdalje a dvajettei
doneala za odnemogle vojnike Maiuäa 28 L !  v «  valike dobifke dostigli. forint! mogel oblMi. Pak Ci badete vi jedna
га iz céloga orsaga su zemeliski Ín<.n»rfo AmC sa prevzel1 Kem,n zvanog brega, do kravu и  dvé jeaere forintov prodali, onda 
зе ákup a j r a v i l i f  pred k n l i í í i  Я ,  Г ? ™  SU pak prek Ai8ne zveno* potok* budu jedne tóm é i ave drogo deaet pót
pozdravilH svoje teíkofe i poíle su kroliu МТ вЬ i w 8' dra4eSe' Im> veC denes vnoe° robe’ kei°oredstavili Nieeovo Veliéanatur í • , J,U m^ t h l « —14 kilometrovglibokopredrlitrao nije moguée s mksimi penezi platiti. Deaet
/o o p rü e i S o d a r e  ■ ,’f  ° , °  CU!iki*«»nt vu 60 kiloraetrov daiini. Ako bude je areCneäi ontóvek, koj imádét aneugov
?Ш  oreáía S v a c k e  ? Ä Ä ' ? ° " а‘ [М, т ,1 ° pasluäila 8reCa nemco“ ’ d° Pari*8 oprave 1 P«‘ p««>v äolcov i pun ormarVo-
fdfiZtva'l su Hkai nri kr»iin wi ke, k.omore bUk*e Ут  Pat sloboden. Vu tem prvim dne- da i punu tibücaimaöée i puno vreCe mele 
Mzdrav  ̂V ?a to  iMmi 5 ?  J ' V Jen8 VU naV8,e 80 neraci. bliz9 20 i««* francu- как on, ki ima v tepu nean.m kalikó pe 

i— pPfÍ0ffrotí.4P;„, • 0<*govori] zov polovili Nadjati se moremo, da bude néz. S jednom reéjom penezi nemaju они
ín,i • j  ei?j q}t I**’•»• boláeviki- петэка vojska opet podleno zbila neprija vrédnost, kuk su predi imeli i Ci bude dra-
. # ... и? 80л1,‘ Pred koÍe8a bu- telje. Nemdki cesar je sledeée telegrafiral ce- goCa dale gori idla, ouda budu jód menjSu

du сага postavili, da sud izreée nad njim. sárid: Prevzeli smo Kemina. Prestupili smo vrédnost imeli 
о Iе a PJ° 1 caru> d* je proli zakouu potoko Aisnu Zutra dalje idemo. Bog n&s Tu vlada vnogo more i mora pomoéi 

Q 1 ?rsa , 0 sP™vidée, da je orsaéke pe- je к velikomu dobiéku dopomogel. I dalje Jer ói su znali makdirnalnu cénu fitku i  
neze proli zakonu hasnuyal i druge zloCine bude nas podupiral. íivíoóetu napraviti, tak budu znali maksi-
üela proti накопи. íz Tobolska su vojnike malno cénu napraviti jeden par dkornjom?

b b j je siromaäki ílovek siromak.
3roíi.carDu , , .............................  Рш«1. Bukovec Eiek. zakaj koetaju jeden par äkornjov petdeset-

iz Petrograda javiju takaj, da je tam Premiáljaval sem si vnogo med tem put vide i jedna Spulica koncov papérnatib 
ne:zinerno velika nevolja. Ljüdstvo néma pitanju. kője mi je dal jeden vu£eni élovek pelstoput draíedi?
kruha. Stanovniki samo iz krumpéra nap- i vezda mu hoéem ovdi odgovoriti. Tu bi si jeden siromak zabadav etet
ravljenog melja si moreju nekak.oga kruha Veliju. da su si proti ne jednaki na pomoói. Zaano jet da toga nesreénoga po- 
jpeéi. Ljud9tvo vumira od glada. Petrograd ruki, tak nemreju niti svi ljudi biti jednaki. loíaja je najbolje tabor zrokuval. aii ipák 
varad je vu mesecu aprilu na mesto 200 Kada je Adam jel iz prepovédanog dréva nebi se emelő dopuatiti. da se ov polo2aj 
vagonov melje зато 8 vagonov dobil. jabuku, za kadtigu je moral ostaviti Paradi- tak prevrgne. htina, da táj poloíaj posle 

Vlada medtem nőve zakone vuredjuje 2uma i Bog mu je rekel, da bude moral tabora bude se pobolöal, ali nigdar se ne 
ízbrisali su iz zakona, da ljudi tedtamentu-1 trnje séCi i zemlju obdelavati, kaj bude mu bude tak poboldal. kaj bi mogel jeden si
ma slobodno delaju i da herbaju. Koj oberjkruh rasel, a Évi pák je rekel, da bude romák tak fciveti, как je prije 15—20 Íjét 
10 jezer kurunah imetka ima. ono se od jmorala na pomoó biti Adamu i da bude Najbolje bude onim, ki эй pred táborom 
njega odzeme i bude orsaéko. Samo do ÍOidecu rodila. Так prvi élovek po kaátigi je bili bogati i ki su se veída v taboru obo- 
;ezer kuruna vrédnosti more svaki irneti, j moral obdelavati zemlju, da more íiveti. N6 gatili.
viáe od 10 jezer vröduosti bude se rezde- lsamo Adam je moral trpeti, zbog kaátige Jeden siromak, ki dojde dimo posle ta- 
tilo. Iz toga je videti, na kaj je tabor spra nego i njegvi ódvetki, i jód i den denes i bora, nebude si möge! pomoéi vnogo. Nebu- 
vil toga orsaga. Poljeg takvoga zakona ne- na nas spada ta kadliga, tak za Adamove de si vnogi mogel ni pljuga, ni branu ik t- 
oude nigdo dclal i nigdo se uebude trsil, grihe moramo joá i dene3 svi trpeti. kvo drugo gospodarsku meätriju kupiti, jer
da si kaj zasIuZi. Marljivi i deiavni ljudi Da denes samo sirom&Ski élovek trpi i je etrahovito draga Za marde pák niti at
badu morali za potepuhe, za Jenjare delati sve teákoée mora podnadati, to je zuano nebude mogel misliti, da si kupi. Vnogi
i nje hraniti. пат. I to znamo, kaj ima vnogo i vnogo medtri koji dojdu iz tabora, takaj nebudu

Nada vlada je odredila, da bude se tskvih Adamovih odvetkov, ki neznaju, kaj raogli poéeti svoju medtriju, jer si nebadu 
pdeuica, hr2. prosa, hajdina, jeémen, zob vre je to stradati i trpeti Zakaj i как moreju mogli materijala priskrbeti. Vnogo Íjét bude 
pri mlatenju prekvzela za sveobée potreboée ovi ljudi vu vsem dobro plavati, nato vara vnogi moral kakti te2ak jakdemu delati dók 
i to, kalikó se bude odredilo. Svakoma gos- ovde nemorem odgovoriti Budimo zadovoljni si tuliko priekrbi, kaj bude mogel na svoju 
podaru ostaviju tulko, krilko za svoje htáne s ovimi réémi: Clovek poma2i si i Bog te ruku delati.
potreboée bude trebal. Vu svakim kotaru pomore ( Jedna pomoé bi mogla takvim biti. Na
bude za ov posel komidija izebrana Clani Lépe rééi su to, ali 2alost, da jeden kraljevsku zapoved su morali ostaviti poljo* 
Komiáije budu morali prisegu polo2:ti, da bu- siromadki poljodelavec more od ranoga jut- delavci kvake pljugove, kosu i motiku, me
in praviéno svoje posle obavili ra do kesne nőéi delati., pák je ipák uazad- dtri su morali ostaviti svoju medtriju, da

Na dodtare i étómare je vlada odtru nje siromak Как bi si onda pomogel? lm obraniju nadu domovinu. Kada dojdu nazaj 
naredbu izdala. Najmre osobito vu vekdih vide nemore sam svojom familijom, как od iz tabora, orsag bi mogel i moral bude takvo 
varadih su dodtari strahovilo gulilí stanov- rana do kesna delati, pák je nazadnje siro- pomoéi. Poljodelavcom i medtrom bi moral 
niétvo, koji su si cipele ili éi2ine dali delati. так. V takvim polo2aju, как je vezda nad dati kaj si opet budu mogli svoje gospo- 
Vu Budapedti napriliko pod 300, 400 i 500 narod, si nemore pomoéi Negda je jeden darstvo i medtriju podiéi. Ili njim vu naravt 
korun nije moéi bilo cipele si napraviti d a t. siromak puno ledi divel, как denes, kada bi morali pomoéi, ili pák ,na dugoljét nazaj 
Vlada je odredila maximalnu cénu cipelah je moéi bilo liter vino za dest krajcari do- eplaéaoje bez kamatáé peneze moral dati 
koja céna je dost velika, ali ipák menjda, biti. Jedna krava je 25—30 forinti kodtala. na posudu. Siguren sem, da onda svaki:
чак bi dodtari radi bili irneti. Na to su Sod- Jedna kila govedine 35 krajcari. Jedna op poljodelavec bi imel kola, pljuga branu f
tari izrekli, da nebudu delali. N'.ti vlada seirava 4—5 forintov. Jeden Clovek se mogel dvé kravice. Mester pák bi si mogel raatri-
nije dala od doátarov za nos voditi, ar je Ina den jako dobro najesti za 20 krajcarov. jala prebaviti.
vezda stfogu naredbu dala, da on sostar Toga viáe nigdar nebude. Negda, éi je jeden íz takvog poloSaja bi imeli hasna pol- 
koj neée cipele divati, ili krpati, bude svoju 1 gospodaröek prodal dva tri hektolilre kuru jodelavci, meStri i najbolje orsag. Jer poslje 
medtriju, köze i sve, kaj vu svojem verStatu|ze. se opravil s íamilijom i sve druge nap- j tabora vide vremeoa bude velika dragoéa, 
ima, moral drugomu dodtaru prek dali. Iz laéke naplatil. Denes éi si hoée jedne éizme jeden siromak, ői mu nebi vlada pomogía
vun toga takov SoStar bude prisiljen, da»kupiti vide koätaju, как negda jedna lépa sam sebi nebude mogel pomoéi, pák niti

к mora drugdi (pri vojniétvu) obaviti posle Ikrává. Prije éi je siromak marSe tr2il, z vek- drugi nidéi se nebude 2uril takvim na po* 
I svoje meStrije Na »ráadást takvi Sodtari iz-1áinorn si je nekaj pri gospodarstvu stel po- moé. Kaj bude onda iz toga. Siromak bude I gubiju pravo svoje medtrije da si moreju moéi. reéemo zemlju kupiti, denes éi se ho- prisiljen nekomu za teáaka iti, reéemo ide I na svoju ruku delati i к lomu jód budu do ée s familijom samo obuti, véé treba marde vu tudjinu. Duplik zgubi ovdé orsag. Zgubi I 5est mesecov trajuéi redt dobili Vezda bude trÉiti. Da si je siromak do vezda né mogel najpredi jednog Clana domovme, koj bi od I morti red. pomoéi, od vezda bude si jód menje. Badav svojega gospodstva porciju plaéal i s kimI N ainoveái e lasi. kője smo 29 ga ma- je vám, éi prodate jedno marde za 600—800 bi bogatedi bil, stém bi mogel vide р№*|>I ]Uda dobili, veliju. da su nemSki Seregi 28- forinti, da pák jedne éiZme kodtaju 150—200 Drugoé zgubi jednog élana, коти bi bila.I «a majuda veliku navalu poéeh proti Iran-‘forinti, jedna irtufcka robaéa 25—30 formti duZnoet familiju povati í odhramti.I
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Имев a vekétnom, ói ee oóeniju jsdeiо 
per Ifadi i moraju Ui na evője, prvo njim 
je, da si kupiju ói su moguCi jeden etol, 
d n  »tolce, jednu poetelju i jednu ladicu. То 
jim ja célo goepodarstvo. Мое ide v derű 
a £ena pák eusedom ide na delo. To je za- 
fc őneki 2ivoL Jako dugó Íjét more minő ti, 
dók si ovi tuliko moraja preéparati, kaj mo
rajt* na evoju ruku gospodariti. Nemrejo si 
niti decu podteno odbraniti — i v takvom 
xakonekom aivotu je skorom nesreCa ói se 
jedno déte narodi. Mat? g& nemre odgojiti 
podteno, a otec pák ga nemre dalje odhra 
niti. Nekak в teák о m nevoljom svrdi puó- 
ku ákolu, onda se doma eteplje в dragimi 
pajdaái. Dobro vem je znano takve dece 
ponaáanje. Nekoji otec se ipák tuliko brini 
sa svoje déte, kaj ga barem za inuáa da. 
Zvoói meátriju i ide ta, gde mű je bolje. 
Puóko ákolu pák kada zvrőno. ifi su doma 
Ш pák ida sluáit

Так zgledi jednog ыготака familija. 
Kak bi puno bolje zgledeli siromaáki poljo 
delavci, ako bi njim dráava, na pomoó b’la 
kada v zakonski áivot stupiju. Onda bi po- 
no bolje stali naái poljodelavci. Mladi moái 
uebi morali svoju mladost i jakost prije ne 
feomu drugomu prodati, onda pod stare íjét« 
ii to na svoju ruku delati. Nemreju takov 
zakonski áivot áiveti, koj bi je spadal. Zato 
bi morals dráava obrariti i podupirati malej 
gospodaróeke. Kaj bu i zasigurno i vóinila

Veliki gospodar, ói mu na jednoj zem- 
zgine silje, na drugoj ipák zraste, da 

more ál veti i porciju platili. Jednomu síró 
maku ói maráe dojde dőli, néma nikaj, i 
velikomu gospodaru \z Corde зато jedno 
marge fali. Ci bi Bog kadtigal jednako, как 
maloga tak velikoga gospodara, mali gospo
dar bi ovu veliku kaátigu puno bolje Cutil, 
k&k veliki gospodar. Лко pák dobro obrodi 
silje, mali gospodar ima ztoga menjöu sreóu 
как vekSi. V neered maloga gospodara viáe 
dopadne, a v sreói pák menje.

D« sa veliki gospodari navék v böigem 
poloáaju, gledimo sledecu példu:

ReCerno petdeset malih gospodarov, 
koji imáin füvno tuliko zemlje, как jeden 
veliki gospodar. ReCemo, da vezda si svak» 
prebavi gospodarsku medtriju. Petdeset ma
lih gospodarov si kupi 50 ко), 50 pljogov 
i 50 branih. Veliki gospodar kupi 5 kol, 5 
pljugov i pet branih. 50 malih gospodarov 
тога zidati 50 hiá, 50 átal i 50 zdencov. 
Veliki gospodar zazidje sebi jednu hiáu i za 
druáinu jednu, 1 Stalu i najdajje dva zdence 
Veó i stém si je Cuda peuez preáparal. V zi- 
mi prr malim gospodarom 50 lampuiici své 
tiju, 50 biz moraju topiju i v 50 meat» 
cgeju drva za kuhanje. Pri velikim gospo- 
daru najviSe v 5 lampuiici ágeju posvéta,
5 sobi moraju topiti i v 5 inesti kuhaju. 
50 malih gospodarov Ci samo jeden pedenj 
siroko moraju ostaviti, najmenje imája 10 
kvadrat klavtrov takve zemlje iliti paraga, 
kaj nikakvoga hasna nedonese, как зато 
periku pova i zemlju ceca.

Veliki gospodar ima zvekginom v jed 
nim komadu zemlju, ima samo jednu meju 
I néma takve zemlje, koja mu nebi rod» 
noeila. Mali gospodari i tu zgubiju. Kada se 
jaju, ili orjeju, odmah dojdu na kraj zemlje 
I ói s rukom séjaju, vise zrnja rezséjaju, 
как a maginom. Ci idejű na polje delat, 50 
put se moraja poCeli i dogotoviti. Nemreju 
tak hasna zeti mestriji i marhi i niti pak 
ват sebi Moreroo reCi, da jed;ja mekota

zemlja menjgega gospodara puno vide kofita, 
как jednoga vekáéga gospodara.

Jeden mali gospodar od svojih 5—6 
mekot si nemre nikaj prigparati. Navek se 
rivlje od dneva do dneva i ói mu Ijetina 
zgine, ide vu kasu, pak si posudi kaj more 
naplaóke naplatiti. To je rano takva pomoó, 
как da bi si podrapanoga rekla naopak na 
se obieke!. Reóemo: drugo Ijeto mu obrodi 
polje, najpredi mora Ijetinu za porciju i on
da za dragi interes prodati. Njemu opet ne- 
ostane nikaj kaj bi mogel vkraj deti.

Jeden Cas se muci, как kaCa v gkrlcu 
i nazadnje mu dojde célo siromagtvo na 
bubenj. Zalostno je to Cuti da pri nas svako 
Ijeto blizo 70 jezer gospodar dojde doli.

Pitam vas gdo je zato odgovoren? Mi 
nami!

Ciovek dragi? Nemaá drugoga stvora 
na svétu, koj bi se za te pobrinil, как tvoja 
zrela pamet i dvé áuljnate ruke. Opet doj* 
demo na one réCi: Ciovek pomaái se, onda 
ti i Bog pomore. Tojest delaj marljivo, ápa- 
raj, vuCi se, da budeg bol|e gospodariti znal, 
onda bu ti i gospodin Bog pomoge), pak 
bug viáe haska imel iz tvoje malo gospo- 
darstvo, как si do vezda imel

Po trojaki.
Minuli su sveti IrojaCki svetki i uzbun- 

jeni narod joá nitt vezda se je né pomiril. 
Sve ovi po svélo как vu jednim kotlu i vu 
veliki huni je célo CloveCanatvo, XV. Bene
dek papa sve je veó próba), da pomiri svéta, 
alí joá neCeju 'posluhouti Kristuáevoga na* 
mestnika réCi. Svrho toga neée se veó po 
diplomatuákim putu vu öve posle méáati, 
neg odredil je, da po célim svéto gde krá 
Ceniki áiviju, svete meáe se sluáiju i bog se 
moli za mir. Так hoCe rimpapa na pravi put 
dopel&ti milljune i milljune, da nebudo ror- 
zili jedni na druge.

Ako bi svaki orsag tak piemenite duáe 
kralja imel, как mi magjari, onda bi veó 
zutra mogli zvone zlévati iz átukov i dimo 
bi pustili iz bojnih jarkov naáe áalostne, ali 
viteáke vojüike. 2aliboáe, néje tak.

A m e rik e  predsednik je poganskih us- 
lah. Njegov cilj je to, da sva kraljestva 
zatere i vu Europi vtemelji revoluciju. Так 
tnisli lukav Wilson, ako vu Europi bez konca 
bade trajal boj, onda vu Europi siromaátvo 
nastane, sve se vuniáti, evi orsagi, koji vu 
boju stojiju vusvem se voniátiju, veliki glad 
nastane i onda a meri kanca ni budo gospoda 
céloga svéta. Zato hujstri proli nam i pod 
pira engleze, francuze, belgiance i druge bez- 
daáne neprijatelje.

F ra n c u z k a  veő se hoée zruáiti pod 
velikim terhom, ali neée se joá pomiriti po- 
leg poganske politike.

Barem svi vidiju, da sir.o mi jaksi, mi 
smo zadobili bója, pak itak zato od Némáké 
hoCeju posvojiti jeden tak veliki falat zemlje, 
как je naá Erdélj. Ako bi preoUadali bili 
Nemáko, onda bi joá mogli to zahtéveti, ali 
za vezda niti jeden nemec je né nőre gobe 
jel, da to dopusti, kad njihovi seregi stojiju 
vu neprijateljskim orsagu Clemenceau i Po 
incaré vodiju za nas francüzkoga naroda 
Oni su obeéali, da poádereju sve nemce i 
nemákoga cesara i zatem naáega orsaga na 
fttlaCke rezCéhaju. Bez toga neufaju se spo 
ininati od mira, jerbo bi na galge doáli. Svrho 
toga hu;s(rijd paroda, ne brinija se zakó

uom, im ujihov* krv ne teCe, neg siromaá 
koga uaroda.

T a lja n s k a  za kratko vrérne joá bole 
bude bita, как je pred ovim bila. Narod tam 
veC zahtéva, naj se obóiniti mir napravi. ab* 
i tam takvi peklenski politiCari vodiju or- 
saga, koji viáe lajaju, как govoriju. Ovi su 
joá niti jedno grudo zemlje né odnas zado
bili, pak itak tak lajaju, da prcdi nebude 
boju konec, doklam naáe lépő raorje ne 
zadobiju. Как mi vidimo, na to joá, jako 
dugó budo morali Cekati i li pak je narod 
predi pretira.

Vu E n g le z iji  veó se buni narod. Síró- 
m&áki iri vnogo terpiju pod englezkim jár
mom. Nikak neCeju za peneze svoju pleme- 
nitu krv prelévati za engleze, neg svoju aló- 
boáCinu hoCeju zadobiti. Vnogo ablegatov 
i biákupov, iakodjer i na hiljsda drugih krS- 
Cenikov je doálo vu reát, vo kmiCnu tam- 
nicu, jerbo neCeju proti nam vojuvati. Eng* 
lezki velikaái, banki i fabrike tiraju boju. 
jerbo to je njim jako dober gáeft. Oni pod- 
piraju spenezi menjáe orsage, razmi se, át 
né zabadav Francuzi bi veC se átéli pomi
riti, ali englezi je dráiju na pantleku i poleg 
tóga joá dngo bade trajalo. doklam C?sto 
kpameli dojdeju.

Doklam tak stoji svét proti nam, onda 
ako samo neóemo se vuniátiti, dale morámo 
se bramti snaáemi vernami savezniki.

Károly kralj na red je pohodil nemá
koga cesara, bulgarskoga cara i turskoga sül- 
tana, da se doapomeneja, kaj budo nadale 
Cineéi.

Da su se tak vladari ziáli, to samo na 
veselje Dam mora biti, jerbo bliáe dojdemc 
kmiru. Mismo navék pnpravleni' mir afelo- 
piti s neprijatelji, ali ako oni neCeju to, onda 
presiljeni smo s Boájom pomoCjom dale vo
juvati i potuCi sve neprijateljske áerege

Do vezda smo mi jakái tak na suhom 
как i na morju. Nr suhom nigdi su né nep
rijatelji vu naái zemlji, na morju рак, как 
jeden neniáki kapitaa podvodnih ladjah po- 
véda, célé dane néje videti jedno englezko 
ladju, koju bi potopiti mogli. Так su zginule 
englezke ladje iz mórja, как da bi nemei 
veö sve bili potopiti.

Doklam tak stver stoji, némamo se ni
kaj bojati.

Bog nas i nadalje bude pomagal!

KAJ JE NOVOGA?

Zeleni vrt.
Oj zeleni vrtié, podaj mi ti hlada,
Gde bu т е  Cekala m'oja mila draga.

Moja mila draga puáliö povijala,
I svojeg dragoga к sebi dozivala.

KuSnul bi ti lica draga grliCica, 
ál da je med пата globoka vodica.

Globoka vodica i äiroko polje,
Da ne morém videt bélo lice tvoje.

B61o lice tvoje i tve érne oői,
Za koje sam senjal vudne i po noCi.

Tvoje érne óéi mene nazad neéu,
Tvoja slatka usla mene v sreu peéu.

Niti ti za menőm, niti ja za tobom.
Nego dragi golub s jednom reéjom s Dogom I

Farkashegy. P á n ics Jakob.

—  T r ip u t  je  d o b il z la to  medaliu.
11 Szabadke p;áeju: Rib'cki Ferenc, kakti
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prosti vojnik je rakoval laki od poCetka vezdi n«w- „< ,
bója. V viteitvora kadetsko flariu je zasln- je h iiu ^ p ila  ^  1 "  17 jMer kon,n

• Ä t i  S K  “  ' Ä  ■ -«*--■» й ,  ж -
menu je зекиюг du. raamo mj dohaoa

PrviC pri Ivangorodu skazal, gde je — Milost na smrt odsudlenomu
avojega zapovedoika sam oslobodil vun iz Jerbo je svetek. Né sdavnja su sudili 
ruskih rukah. Za to je döbil prvo zlato me* Weisz Samu 23 iét staroga hasara. Soldaéki 
daliu i unteroficir je postai Brugoé pak je sud poleg soldaCkih zakonov za krivca je 
takve ya2ne prijave donesel, da su poleg izrekel Weisz Samu husara i pokehdob je 
ovib prijavah mogli naäi bitku zadobiti. Opet ekofiil od regimenta na smrt su ga odsudill 
je i za to dobil zlato medaliu Tretju zlato Zatazeni husar véé je bil jedenput kaS- 
medaliu poleg Görza vu jedni bitki je zas* tiguvani poleg toga, da je bez dopuáéenja 
lu2il gde je opet tak se sponaSal svojom odiäel. Vezda né zdavnja pak je iz urlauba 
viteétvom, da su Daäi mogli preobladati. ué átél nazat iti. Zandari su ga morali к re- 
taljane. Ova tretja zlatna raedaiia je véé po gimento tirati. Bogath budapeätin3ki general 
ojegvi smrti doöla, jerbo jeden ruöni gra- oéje smrlnoga suda potvrdil, jerbo on dan 
nat je zaklal Ribicki Ferenc glasovitoga kad bi ga bili morali skonéaü, kráéanski i 
viléza. Éidovski svetek je bil. Sud je Weisz Samu

— Ciganski razbojniki vu Zala i busara na devet lét teökoga reäta odsudil. 
Veszprém varmegjijl. Vu veszprémvar- Odmah su ga vu Zelezje deli i vu kmiöni 
megjinski Kádárta obéini strahovitno razboj- reSt zaprli
üictvo se je pripetilo. Za vezda joá né — Zgorela je cirkva. V Beregszaszu
poznati éinaci s baltami i puäkami zaklali (Beregvarmegjija) je tamoänja reformatuäka 
su Kiss Vajda Lujoá gazdu, njegovoga 19 c'*kva vetomane zgorela Ogenj se je vu 
lét staroga sina, 2enu i stareäo pucu pak vrémenu né dalje razáiril. Kak je
su teöko oranili. Strahovitno mercvaranje °8eni паз*а1> Io se nezna. 
viSe susedov je vidlo, takodjer i né dalko — Razbojnik bosnjak vojnik. V 
atoíeéega melina teäaki su éuli kriéa i lar- Budapesti na cesti je i9ßl doma Sztojan 
mu, ali nisei je né ufal na pomoé iti. 2ena Arién zvan Sofför. (Za Sofföra zoyejo onoga 
i puca samo tuliko znaju da sajhami na ^°j *otornobila vodi.) IduC ga je postavil 
mazani cigani su bili, iz med kojih jeden jeden vojnik od 3 ga boánjaékoga regimenta 
je éerleno husarsko kapu imel na glavi. Ma* * prosit je od Sofföra cigaretlina^ Sztojan je 
gjarski su se spominali, kuliko ga njih bilo odgoyoril, da néma cigaretiina. Na to je Za- 
io neznaju povedati. Po ovi kervavi nőéi SaviC to mu je ime bilo svoj bajo- 
drugi dan su prejavili äandarom dva soldati vanPukna* ' Sztojana vu rukah vpicil. 
da vu blizo Keneäe obéini cigani porobili Sofför je za redara kriCal, viovili su boä- 
su je, takodjer i Vendel Mihalj krémar se pis*a * Da nadkapitanstvo ga odegnali Szto- 
je ziáel s cigani, njega su takodjer porobili iana vu sP*ta,aw vraCiju. 
i na pol zatukii, kola su mu zeli i na koíi J4cercca na Dimaju. MajuSa 12 ga
su dale pobegli. Vu ursai áumi su nazad- v Íutro 8e íe Íedno vekáo dru2tvo putovalo 
nje se poőivali, ab ovdi su je Zandari naSli v Nagymaros. Putn ki su se po obedom v 
dva su dőli strelili, vise su plezérali, drugi Nagymarosi! v éetiri Cune seli i hoteli su 
pak su vuSli. Sad 31-ga honvédskoga batal- Dunajoy v Dömös se voziti ali med- 
)una jp.dua kompamja proganje C'gane. ali toga se je jeden éun prekopicnul, Ke* 
tehko je, da su do Drave doSli i prék su ménV B6,a- trg°vec, i tri drugi Cinovniki su 
vuáli vu Horvatsku. To znaju, da banda joä vu vodu opali. Veliko javkanje i na krié se je 
sedem Clanov ima, jeden je vu 2ensko op nÍ‘m nadherceg zvana ladja na po
ravu obleéeni. Blizu Keszthelya takodjer su mo^ odmah su dolipustili iz ladjah
streleli íandari na cigane i dva su opet jednoga Cuna i Csorba László kontrolor s 
teőko plezérali. matrozi je njim na pomoé iäei Csorba je

7 • » . tri putnike iz vode sreéno sprsil. Ali Ke-
nemamo donana. íz méay trgovca su véé né mogli pomoéi

Nagybecskereka p.áeju Zanaarom je Wei- on S0 ie vu vodu vtopi,
terschan btvana zena prejavila. da neáéi je __ prAznovcra. Vu deneänjim svéto 
70 kil äunke vkral iz vrta, kam je ona to gvj зе bo7,mo oti praZQOveri ali Mlo se 
pred rekviraciom zakopala. Zandan su célo iuk . dene8 takvi najdejUj koji svakojaéke 
okolicu previzitérali i Cudnovite stvari su bedRgtoCe ve,jeju Najmre pak vu p0i9kim 
naáli. Vu Stali Heinrich JanoSa pre mehka ga pun0 praznovercih. 
se jim je vidla zemla. Poéeli su kopati i Vu poSskim ;z med praznovercih naj- 
osem vréé dohana je doálo na sveílost. Árva znaraeDiteäe je to, как se moéi kuge réSit.IMaíyaáu Stali takodjer su áest velikih vréé To pak poÍ8ki iidovi tak deIaju: Ako kuga 
dohana nasli, tam su í one maäine naáli dojde Qa narod, onda iidovi oíeniju skup 
äkojimi su dohana rezali. Так se je pozve- jeda0 najsiromaákeSu pucu s ravno takvim 
dilo, da dohana na tamoánji céli okolici ja de£kom.

ко ávercdju Pri Weiterschan Istvana 2ena p0hi2lvo, opravo. rublje i t. d. to eve 
koja je ta2bu podigla. takodjer su nezmer-12idovi med sobom nabereju i dajo mlado 
no dohaua naSli i one knjige iz kojih 9U ,mu рагэ gamo jedno moraju averáiti. na 
mogli preraéunati kuliko dohana i kam 9ujc,ntorü ge m0raju sdati pred takvim gro 
8a lifrali. bőm vu kojem takvi mrtev leíi, koj je od

Svercali su pak ga vu Temesvár, Sze j kuge poginul. Zidovi to verjeju, da od toga 
ged, Badimpeát i Béé Dohana su kilo po smrtni angel odleti i viáe je nebude bantu 
60 korún íenske nakupile i za 120 korun jvai. To joá i denes verjeju pak né samo 
3U ga prodale. Sve skupa 40 metercentov po selah, neg i vu VarSavi. Né jako sdav- 
dohana su naáli Zandari. Heinrich Janoäa nja je kuga bila vu Varáovi i vnogo su 
êna sama je prek 12 metercentov dohana j pomrli. Piazmi se, da poglavarstvo sve je 

prelifrala. Pred táborom je joá sirota bila, napraviio, da kuga prestane, na zadoje s

__________________ >_______ broj 22.

mielili su se na zdavanje na cintora. Né 
au dugó nikaj premiélavali neg taki su к 
torna se poéeli prepravlati. Síromaékoga ti- 
dova i 2idovsko pucu su íletno naáli Sim
áké su takodjer áetoo med sobom nabrali. 
Kad je véé to sve sknpa bilo, varaaviki 
poglavari odredili su, da zdavanje 1918. 
leta februara 8 ga mora biti na ciotoro.

S a tora su med grobi postavili, okolo 
äatora deset jezer 2idova je stalo. Pobo2no 
su moiili i nazadnje deset jezer 2idova je 
vikaio »vnogo sreée vám 2elimo.<

Na veéer je gostuvanje bilo. Ova sve- 
éanost vu jedni najfiaeäi sali je bila. Kojr 
su nazoéni bili na gostovanjo svaki je ne- 
kaj dal mladomu paro. takodjer i oni, koji 
su na zdavanju bili na cinioru. Navadno je 
tuliko penez skup dojti. da mladi par za 
célo Éivlenje je obskrbjeni. Razmi se, ako 
kuga pohodi polskoga naroda, da svaki 2t- 
dovski deéko i puca siromak bi rád bil, da 
njega zabereju za to, da kugu pretira. Tak
ve i svakojaéke druge bedastoéi joá i de
nes ziviju med narodom.

— potree v CaUjatiefioj. Iz Chrasso 
varaáa javijn,. da vu Parma Modena i Reg
gio di Emilia, mesta je vetomane potres bil, 
koj je velikoga str&ha zrokuval. I vu Gala* 
briji je potres bil, koj ie veliktgd strahu zroknval 
Bagnoraiski soldaéki barakk se je vuzgal i vés 
je zgorel I dve tabrike su takodjer zgorele.

Zahvala.
Sbog tabora, koj je érez Cetiri leta éudi 

neprilike zrokuval. osobito pak sbog manj- 
kanja slagah i sbog mojega betega sem se 
odluéil. da svoju mesnicu od prvoga juniuás 
bar za jedao vreme, zaprem. Kad to na 
moju najvekáu éalost mojim átovanim kúp- 
com na znanje daiem, zatim njim se i lépő 
zahvalim za potupiranje, kője sem érez 
mnogo leta od njih u mesnici uéival. Bog 
njih se &kup blagostovi!

Antonovice József
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A nagykanizsai kir. törvényszék.P. IL 1565/917/2. szám.
Hirdetmény.iA nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Vugrinecz Istvánné Dertics Katalin zalaujvári lakos részéről az 1911. 1. t.-c. 733. §ának alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Vugrinecz István zalaujvári lakos holtnaknyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul Freyler Adolf nagykanizsai lakost rendelte ki.Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és mindazokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az életben- létéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, melyekből az eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a »Budapesti Kölöny«-ben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani.Nagykanizsa, 1918 február 13. j

Székács Pál s k.
törv. bíró.

A kiadvány hiteléül: j

Bedenók Ferenc s. к
segédhiv. tisztv. ;

Kézidarálúkat, Ruine frvnale,
s z e c s k a v á g ó k a t ,  j á r g á n y o k a t ,  p i j n g e ,  н е ё  b a r e ,  m  a á i n e  ж а j
k u k o r i c a n i o r z s o l ó k a t ,  e k é k e t ,  r e p o  r e z a t i ,  v i t t e ,  m a s i n e  z a  
v e t ő g é p e b e t ,  c s é p l ő g é p e k e t 9 b u r n z u  r u i d j i t t ,  m a S i n e  z a  s e -

k a s z á k a t ,  a r a t ó g é p e k e t  é s  m m -  j a t t * m a s i n e  z a  m t a t i t i ,  k o s e .denfajta m e z ő g a z d a s á g i  e s z k ő - m a s i n e  z a  k o s i t i  i svakojaCko
z ő k e t  szállít a legerősebb és legolcsóbb g o s p o d a r s k o  ö r ü l j e  vu najíaleái kivitelben céni í r t i

Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa :
Budapest, VI., Podmaniczky-utca ao. Budapest, VI., Podmaniczky-utca ao.

(Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)Mezőgazdasági gép, műszaki elektro- ^ospodarskoga oruzja Staomtechnikai üzlete.
в-» Telefon interurbán 5 1 -3 3 . Telefon interurban 5 1 -3 3 .

Sapunov riadomjestaк
za pranje rublja, izvrnso se pjeni i nadmaáuje sve do 
eada u prometu nalazede tvorine. 1 omot sa ;5 k|. 
К 12 —, 1 omot sa 10 kg. К 23*—. Prodavaoci dobi- 
▼aju popust kod naruöbe cjele Skrinje, koja sadriaje 
250 komada. Mlneralni bijeli sapun za pranje 
ruke i finijeg rublja 1 omot 32 komada К 14 —. 
Töltetni sapun nadomjestak u raznim bojama 
e& mirisom 1 omot 32 komada К 18'—. Toiletni 
sapun sa flnim mirisom ruiiíaste bője l 
omot 24 velika komada К 18 —. RazaSiljanje pouzedem. 
Kod veée naruöbe treba polovicu iznosa unapred pri- 
posla î- N&jmanja naruőba od svaké vrsti jedan omot. 
M. JU N K ER , zavod za eksport, Zagreb, 42., 

Petrinjska 3. III. k. 5—e

W ILH . F. TIE FE N B A C H
Skladiite na veliko a üst г  i njemackih 
tvornica kemicko-tehniékih prolzvodnjaOsijek I. (Slavonija.) 

Preporuca:
Strojna uljav Tow ot mastl, 

Zylinder ülje, firnisa, 
terpentinersatza, 

kolomaza, vaselina, 
lakova, bója, 

la lastila za cipele,
(voska za postolare, bője 

sve vrsti za bojadisanje 
sukna 1 dr. u tu struku 

spadajuóe vrsti robe.
7—io Cljenlk l aljem na zahtjevlNyomatolt Fischel Fülöp (Strauez Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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