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\T;iáo*tArtÁnölmi a ú ö m  segítséget mindig Amerikától vár- Európának, hogyan gyógyíthatja fájó sebeit,
\  íldgiuriu jitiJiill lUruuiatOk. Iák. VVilsonon malik, vájjon a versaillesi melyeket egyébiránt a gyakorlatban még

„ , . haditanács által minden nemzetbeli férfiak jobban felszakgat azáltal, hogy hadsereget
Nagy az orom, nogy a háború egész és ifjak százezrei fölött kimondott halálos küld ide. Ha Wilsonnak kevesebb volna az 

Oroszországgá megszánt. Jobban örülünk en* ítéletet végre fogják-e hajtani? Hírük, hogy elve ёз ahelyett — mint történelemtanár —  
дек, mint mm ama győzelmeknek, melyeket 8Z anlánt küldöttséget menesztett az Egye- jobban ismerné Európa történetét, úgy nem 
в boldogtalan lyi-t*. eszteudő nyara óta sült Államok elnökéhez, mely meg fogja keverednék nevetséges ellenmondásokba. Kul- 
arattunk. kzen az örömünkön nem tspad töie kérdezni, vállalja e a felelősséget a há- túráról pedig senkisem tarthat felölvasáso- 
яе vér, se köny. ború folytatásáért vagy a békekötésért? Ér- kát, akinek az volt a terve, hogy a közép

jó előjelnek tarthatjuk, hogy az Ukraj- zik tehát már az anlánt államférfiéi, hogy hatalmak népeit kiirtsák, aminthogy egyáta- 
bával kötött békeszerződést nyomon követte a saját felelősségük tulnagy. Félnek, hogy Ián a békekonferenciának előfeltétele kel- 
hi orosz hadsereg deierálása. A monarkia összeroskadnak alatta és milliók átka, bo- lene, hogy legyen, hogy az ügyrendből az 
Képei fellélegezhetnek. Az egész északi és szuja fogja őket sújtani. efféle frázisokat kikapcsolják. Békét akarunk,
északkeleti front felszabadult állói az óriási W ilson pedig beszéddel fordult a semmi egyebei! A kultúrát összehasonlfthat- 
nyomáslóf, amely reáuk nehezedett, mert kongresszushoz. Ilanu! jobban ismerjük, mint Wilson ur.
kétségtelen, hogy ezután Románia sem (art- Mindenki tudja, hogy az Unió elnökei Egyébiránt Wilson beszédének van egy 
bat)a fenn már soká a hadiállapotol. a háborút, annak okait és előzményeit kez-j0,yan tulajdonsága, mely jóváleszi a frázis-

Ez a világtörténelmi esemény aligha- det!3 ! fogva az angol imp-müzmus szem-; áradat összes hibáit. Nyitva hagyja az utat 
nem általános békéhez fog vezetni üvegén át nézte. Nem csoda tehát, hogy a a további lágyulásoknak, sőt az a látszat,

Hiába hozták Versaillesben azt szegy- békét is az angol imperializmus ügyének ho„y erre egyenesen meginvltál bennünket, 
értelmű határozalof, hogy a háborút ernye* tekinti. Csak igy érthető, hogy az Egyesült A
cietlenül folytatni kell. Hiába szónoko’nak Államok feje nem tudja felfogni, miről isi “ °8У eZl a meghívást elfogadjuk, két- 
ы  autánt miniszterelnökei, hogy csak rajta! 'van szó és hogy mennyi álnoksággal é3 js^ e* ne™ szenved és bízunk is benne, hogy 
Folyjon csak tovább az emberi vér. Pusz- ármánykodással kellett е!йи pillanattól kezd i ,ro^ ot' ^szabadulásunk után
tuljanak csak tovább- aa er»h#rieég -javat,Ive mindmá^megköiMienünk. ihékeszavunknak nagyobb nyomatéka lesz,
kincsei Hadakozzanak, vagdalkozzanak csak A béke, melyet Wilson akar, alapjában m?nt vo 1 edcí,£
tovább ádáz dühvei, vafc gyütölségge! és véve metafizikai béke, mely Troczki szószá- Ezért hihetjük báíraD, hogy a világ 
cél nélkül, merően puszlílási vágyból. Hiába tyárkodá3ára emlékeztet. Á t Unió autókra- nemsokára a várva-várt békéhez fog jutni.
minden erőlködés, a béke virrad és mosolygó tája többet akar adni a világnak з békénél, -----------
napsugarai egyre melegebbek lesznek. amerikai rendszerű boldogságot akar neki 7 , , , ,,

Lám, tegnap még a franciák hivatalos juttatni és be akarja vezetni az aranykort. \f líluISCll̂ IillZ níFfíjí шЖ2|]в KOZÖDSOî tHlCZ. 
szócsöve, a Havas ügynökség azt hirdette, De az emberiség csörgő frázisokkal nem
bogy Wilson válaszra sern fogja méltatni j tud mit kezdeni. Kar Wilsonnak & világ Windiscbgia»z Lijos herceg, az uj köz-
Hertling és Czernin békebeszédeit, másnapra! ilélőszékére hivatkozói, inert ez nem igen élelmezési miniszter leiratot küldött Zalc-
meg már Wilson meglepő udvariassággal! illik a srersjevói királygyilkosok védőihez vármegye törvényhatóságához. A közélelme-
válaszol. Pedig Wilson szava ebben a há- és oltalmazóiboz. zési miniszter munkájához nemcsak a tiszt-
borúban mindig bírt súllyal. Különös és: Bizonykodik Wiison, hogy az európai viselői kar, hanem a közönség támogatását
jellemző, hogy minden európai táborban ügyekbe nem akar avatkozni, de ugyanab- is kéri. A nagyérdekü sorokat az alábbiak- 
i:igy a békebarátok, mint a háboruspártiak ban a percben orvosi tanácsokat osztogat ban adjunk:

! Tehát ez az Anna néni volt a beteg. Baja- ségig küzdöttem fel m agam -------Amit ismeretlenAnna néni titka. val szemben az orvos már lemondott tudománya anyám szívtelensége véteti ellenem azzal, hogy
jrl M s  gyakorlásáról, kijelentvén a háziaknak, hogy nincs eldobott magától, — nem tudom, jó vagy rossz
r a * * messze az utolsó óra. sors elöl — azt az ég jósága és szorgalmam ki-

Olyan hangulatban volt a kis város polgár- л  szobaleány jelentette, hogy Anna néni a pótolta n e k e m ....  
mestere és családja, amilyenben csak valamely nagyságos orral kiván beszélni. Ezalatt a beteg nyugtalanabbul kezdett hány-
bsaládtag aggasztó betegsége szokta borítani a __ т а|£п jobban érzi magát, Anna néni ? — kolódni az ágyán. A polgármester egyet sóhajtott 
ház népét. lépett a beteghez a polgármester. azokra, amit elmondott.

A polgármester és neie olyan komor arccal — jjem, uram . . . .  Meghalok. — De még nem beszélt a kívánságáról, Anna
tek az ozsonnához, a gyermekek is olyan ha- ehoav hal mec De hát mi a kívánsága0 néoi. Akármi az, mondja el bátran,uyagul, suttogva folytatták játékukat, mintha sem- — üehogy nai meg. uo nat mi a nvan^dga . . . . .

mihez sem volna kedvük és сзак egy nehéz, bántó — Kívánságom ? Az nem nagy. De most, Nem kívánok sem m it. . . .  < sak azt a
gondolat nyomasztó hatását akarnák egyensúlyozni hogy életem legvégső percét közeledni érzem, sze- kedves urfit, meg a kicsi kisasszonykát engedje
falami foglalkozással retnék köszönetét rebegni, amiért hányt-vetett pa- a nagyságos úr még egyszer megcsókolnom-----

Salyos beteg volt a háznál: beteg volt -  regasszony  létemre agy felkardtek és betegsé- addig nem tudok m eg h a ln i....
♦►gy cseléd. gemnen is gondoskodtak rólam, mintha őri csa — Idevezetem őket, Anna néni, hiszen azok

Ez igy talán farosán hangzik, mert cselé- l4dí ukhoz lHrt0Ztam T0,na - ;  is agy szeretik magát!
deink betegsége miatt nem igen szokott a szívünk — Igen, mert tizenöt évi hűségével bebizo- 3 menni akart a gyermekek után, de a be-
®egfájdulni. Csakhogy az öreg Anna néni, * pol- nyitotta, hogy magát az Isten nem szolgálatra, teg nagy küzdelmet, elszántságot tanúsító hangon
gázmester szakácsnője, sokféle tekintetben külön- hanem gondos, törekvő háziasszonynak teremtette, visszaszólította.
bűzött a rendes cselédektől. Mikor a polgármester S ha külön családot nem adott, ha úgy akarta, — Megálljon 1 Még egy szót négyszemközt. . .  
hivatalát elfoglalta, akkor állott szolgálatába és hogy hivatását a mi családunkban gyakorolja, ak- д 2 a ]ei^etlen anya, ki a lelencház küszöbére 
a?óta tizenöt év telt el s ez a hosszú idő példát- kor is Isten akarata szerint tö rtén t. . . .  Lassa, én magát — én vagyok!
jan hűsége folytán egészen b eo lvasz to tta  a csa- még azt sem tudom, hogy^kik ^  ‘ \  polgármester azt hitte, hogy az asszony
iádba. A gyermekek szerették, mint a m am át Csecsemőkoromban a lelencház küszöbére dobott ш Реье92<!|
Talán még annál is jobban, mert üres óráiban, magától az ^^eperedésem ft ide- édesanyám ? szólt ió későre
®ikor más cselédnek »kimenő «-je lett volna, oda- genek jószívűségének köszönhetem. Ám most pol- -  ^ g a  az édesanyán ? -  szólt jó későre,
bit közéjük és mesélhetett nekik a jó angyalokról gázmester vagyok és ha valaki szememre vetné, -  Úgy van meg kellett gyónnom . . . .  Во
ле a szép tündérekről Mulliáról nem beszélt soha. hogy lelencfiu vagyok: nem haragudnám, hanem csáss meg, fiam. Megbocsáthatsz, mert hiszem erő
iem  is bolygatták Tudták hogy senkije sir^s. büszke volnék rá, hogy lelencfiuból polgármester- sen, hogy a jó Isten is megbocsátott. Amit vétet-
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Propaganda-gyűlés.Értesítem a törvényhatóság közönségét, 
hogy ő cs. és ap kir. fölsége által m. kir. 
miniszterré kíneveztelvén, a kir. kormány 
megbízásából átvettem az országos közélel
mezési hivatal vezetését. Az uj termésig 
hátralevő néhány hónap élelmezésünk leg
nehezebb időszakát jelenti* Országunk létér
dekei fűződnek ahhoz, hogy e nehéz időt 
becsülettel végigküzdjük. E küzdelem súlyos 
megpróbáltatásokat, fokozott kötelességeket 
ró mindnyájunkra, s próbára teszi a nemzet 
áldozatkészségét. Erős a meggyőződésem, 
hogy a nemzet ezt a próbát is, — úgy, 
mint az eddigieket — dicsőséggel fogja ki
áltani, mert nemzeti és erkölcsi tulajdonain 
fölül a kitartás tárgyi föltételei is biztosítva 
vannak. Teljes odaadással rajta teszek, hogy 
a föltételek a közélelmezést illetőleg állan
dóan biztosítva is legyenek. Hivatali elődöm 
nyomain őszinte szociális érzéstől áthatva 
veszem kezembe a közélelnaezés ügyének 
intézését. A háború legszörnvübb szenvedő 
sei a dolgozó osztályokat, a szegényeket, a 
gyengéket és védelem nélkül állókat sujtot 
Iák. Nemcsak a harctér borzalmai nehezed
nek leg súlyosabban rájuk, hanem a min
dennapi kenyérért való küzdelmet is ők 
vívták a legtöbb szenvedés árán. E szenve
déssel megváltották jogukat arra, hogy az 
államtól fokozott védelmet, lokozott gondos
kodást, a hivataloktól megértő s emberséges 
elbánást, mindnyájunktól méltánylást s oda
adó munkát követeljenek. E célok szolgála
tában mindent el fogok követni, hogy az 
országban levő élelmiszerkő3zletek Össze
gyűjtessenek és igazságosan azoknak jussa
nak, kik azokra legjobban rászorulnak. Ezért 
készséggel magamévá teszek s támogatok 
minden oly törekvést, amely a népélelmezés 
ügyének javilását szolgálja. A mai nehéz 
időkben minden élelmezési visszaélés, min
den hanyagság, minden kötelességmulasztás 
a hadsereg, az állam és a társadalom ellen 
elkövetett súlyos bűncselekmény. A rám ne
hezedő felelősség tudatában hivatali hatal
mam teljes súlyával fogok azok elkövetői 
ellen fordulni, hogy a közélelmezés rendjét 
biztosíthassam.

Fölkérem a törvényhatóság közönségét, 
hogy engem nehéz hivatali működésemben 
hazafias készséggel támogatni szíveskedjék.

tem ellened, annak jóvátételéért szolgáltalak ti
zenöt évig — amint ti is elismeritek — mint hű
séges cseléd___Mert beláttam, hogy gyermekem
házában, akit valamikor eldobtam magamtól, nem 
érdemiek magasabb állást a szakácsnőinél. Ez 
elég volt marcangoló lelkiismeretem csillapítására. 
Veled voltam, neked dolgoztam, gyönyörködhettem
előmeneteledben, gyermekeidben___ Csókolj hát
meg, fiam, először életedben — utolsószor az én 
életemben . . . .

A végső szavakat akadozva mondta és lát
szott rajta, hogy oly hosszú időn át őrzött titká
val kebléből az élet is szárnyra kél.

A polgármester meghatott némasággal hajolt 
oda az öreg asszony halál verejték es homlokához 
és csendesen megcsókolta azt.

— A gyermekek___ Az unokáim! — nyö
szörgőit a beteg, görcsösen kitárva karjait.

De megtagadta a végzet, hogy utolsó percei
ben megcsókolhassa unokáit és elbúcsúzzék tólök, 
mert mire a polgármester bevezette két legkisebb 
gyermekét: karjai lehulltak, lélegz-tének útja ö- 
rökre elzárult.

S talán ezzel lett befejezve oly igazán ve- 
zeklett botlásának az ég Ítélete szerint való bün
tetése. Halálos ágya mellett pedig két ártatlan 
gyermeketek nem is sejtette, minő súlyos bünhő- 
dós ért az imént véget.

A Csáktornyái hadi rokkantak, ö*ve- 
gyek és árvák gyámolitáeára s a Csáktor
nyán felállítandó hadiemlék létesítése tár
gyában megalakult bizottság, az akciónak 
szélesebb mederbe való terelése érdekében, 
ma d. u. 3 órakor, a Zrínyi-szálló nagyter
mében propaganda-gyűlést rendez, melyre 
a következő meghívót bocsátotta ki:

Tisztelt Polgártársak!

A világháborúnak nagy áldozatai van
nak. Az elesettek százezrei; a rokkantak, 
özvegyek és árvák milliói jelzik a huszadik 
század legnagyobb csapásának rettenetes 
pusztításait.

K Ü b ö N P É L É  K.

— Zalán Gyula dr. ünneplése. Az orosz 
hadifogságból megszökött Zalán Gyula dr. 
országgyűlési képviselő hazaérkezéséről és 
fogadtatásáról múlt számunkban megemlé
keztünk. Azóta a népszerű képviselő ál
landó ünneplés tárgya Alsódomborun és 
környékén. A deputációk egyre tisztelegnek 
nála, amelyek őszinte örömüknek adnak 
kifejezést szerencsés visszatérése fölött. En
nek a vidék már a kotori állomáson 
való fogadtatás alkalmával adott kifeje
zést, amikor a környék papsága, intelligen
ciája hölgyküldöttsége várta a hazaérkező 
hadifoglyot s folytatódott a képviselő szék
helyén, Alsódomborun. A deputációk során 
ünneplés volt a község képviselőtestületének, 
a tűzoltóságnak, tanítótestületnek megjele
nése, kiket Mihácz János községi jegyző, 
paroncsnoki és gondnoksági elnöki minőség
ben vezeteti; megható volt a társaskor tisz
telgése, melynek érzelmeit a társaskör ház
nagya, Antauer István gyógyszerész tolmá
csolta. A társaskör, elnökének tiszteletire 
mu't vasárnap este 30 terítékes banketet is 
rendezett, melyen a képviselő nején kívül 
a vidékről is többen réaitvettek. A bankét 
folyamán Zalán Gyulát Fábián Gyula lég- 
rádi plébános s Dobos Miklós főhadnagy 
köszöntötték fel, mit Zalán képviselő meg
ható szavakban köszönt meg. A képviselő 
feleségét Zrínyi Károly Csáktornyái tanító- 
képző-intézeti igazgató éltette, a mielőbb 
való békéért pedig Ehrenreich Nándor ko
tori plébános ürített poharat. Reményi Zol
tán dr. perlaki ügyvéd a Zalán Gyulára 
mondott pohárköszönlö keretében a vissza
térés örömére 100 К t ajánlott fel, melynek 
kamatai a magyar nyelv elsajátításában ki
váló eredményt mutató alsódomborui tanu
lók közt lesznek évenként kiosztandók. A 
banket kedélyes beszélgetés közben a reg
geli órákban ért véget.

— Iskolalátogatás. Szirmai Miksa kir 
tanfelügyelő f. hó 22-én Csáktornyán járt 
Kir. tanfelügyelő ez alkalommal az áll. ta
nítóképző intézet internálusi életét tanulmá
nyozta s egyúttal az intézet félévi tanulmá
nyi előmenetelét is tette vizsgálata tárgyává.

— Halálozás. Béri Zs. Ferenc szentbé- 
nedekrendü áldozópap, gimnáziumi tanár f. 
hó 13 án 37. évében Zalaapátiban meghalt 
Az elhunytban Peitl József helybeli üveg
kereskedő sógorát siratja

— A művész elismerése. Stolczer Jó
zsef, városunk szülöttje, aki Budapesten a 
zeneakadémia jeles hallgatója s kiváló sze
replésével és zeueszerzemőnyeivel már ed
dig is méltó feltűnést keltett, jelenleg a 
nagykanizsai 20 as honvédeknél teljesít ka
tonai szolgálatot. Stolczer József zongora- 
művészt azonban ez a helyzete sem akadá
lyozza abban, hogy érdemleges dolgot ne 
alkosson. Résztvelt a Nagykanizsán rende
zett Szurmay-estén is szimfonikus zeneké
pével, melyet a nagykanizsai müértő kö
zönségnek ajánlott Stolczer fellépéséről a 
nagykanizsai kritika a legnagyobb elismerő»- 
sei emlékezik meg. »Stolczer tudása — írja 
a Zala — rengeteg, megfigyelése éles, érze
lemvilága gazdag, gondolatai önállóak. Raj
zaiban, leírásában s jellemzésében alkotóért 
nyilvánul meg. Alkotásán a tehetség pati
nája már is rajta van s e zenei képe meg
kapó elmeszikrákból, kápráztató észrevéte-

Az elesett hősökről meg keil emlékez
nünk. Drága emlékezetűket nemcsak szí-j 
vünkbe zárjuk, de annak látható kifejezést i 
is kell adnunk Hirdesse a Csáktornyán fel-1 
állítandó hadiemlék a hősöket, az élőknek.! 
az utódoknak, örök időkre, kik a Haza 
csonkítatlan fennmaradásáért, jövőbeli meg
alapozásáért, a nemzet magyarságáért a ma
guknak legdrágább, a Hazára legértékesebb 
kincsöket, életüket a harctéren feláldozták!

De a háború dicső rokkantjairól, az 
elesettek hátrahagyott szerencsétlenjeiről sem 
feledkezhetünk meg. A hadiözvegyeket és 
árvákat pártfogásunkba kell vennünk, őket 
erkölcsi és anyagi támogatásban részesíte
nünk, hogy egyik se szenvedjen közülök 
szükséget.

Ennek megvalósítása a feladata az ezen 
célra megalakult bizottságnak. S meg is fogja 
valósítani, mert Csáktornyának minden igaz 
és jó, legfő Képen hazafias ügyért lelkesedő 
polgársága a bizottságot ebben a törekvésé 
ben támogatui fogja.

Jertek tehát Polgártársak s Csáktornya 
lelkes honleányai a vasárnap, f. hó 24 én, 
d. u. 3 órakor, a Zrínyi-szálló nagytermében 
megtartandó propaganda gyűlésre!

Az ezen való részvétel is dokumen
tálni fogja az igazi részvétet, mellyel a hő
sök emléke, a hadiszerencsétlenek szlvettépő 
ügye iránt eddig is viseltettetek s melyet a 
megindított mozgalom során is méltó mó
don kifejezésre juttatni fogtok.

Ne maradjon el a gyűlésről senki!
Mindenki ott legyen, hogy kitűzött cé

lunknak minél eredményesebben megfelel
hessünk !

A Csáktornyái ludlrokkantik, özvegyek és árvák 
gyáiolltá- ás kadleilékbizottsága.

Gyűjtés a hadirokkantak stb. javára.
A hadirokkantak, özvegyek és árvák s 

a hadiemlék javára a lefolyt héten adakoztak.
Viola Vilmos dr. Csáktornya 150 К
Hoffmann Ignác » 10 »

összesen 160 К
Múltkori kimutatás 10480 »

Főösszeg 10640 К

A d a k o z t u n k  a z  e l e s e t t  k ö z ö k  ő z -  
v e g y e !  6 a  é r v ü l  J a v é r a  t

H a d s e g é l y e z ő  H i v a t a l  i ö p é a z •  
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Csáktornya, 1918 február 24 MURAKÖZ Ő. szám.
lekből, hirtelen fordulatokból áll. Hangsze
relése modern, itt-ott raífinált schaotikue, 
de a forrongó erő diadalos kitörése biztos 
ígérettel mutat Stolczer jövője felé. A kom
ponista fiatal lelke még szép rügyfakadást 
ígér a jövőre t.

— Nyári időszámítás. Immár harmad
szor léptetik életbe a nyári időszámítást. 
Úgy hírlik, hogy az uj időszámítás április 
le  ikéről 15-ikére hajló éjszaka kezdődik s 
szeptember 15 ikéig marad érvényben.

— Köszönetnyilvánítás. Egy nemesszivü 
úrinő 50 К-t, egy piknikrendeiősége pedig 
32 64 К-t adományozlak az izr. uőegyieínek, 
a melyért hálás köszönetét mond az elnökség.

— Újra tél. A kellemes, enyhe lava-1 
szias időt ismét a télies idő vádolta fel. 
Erős, hideg szélkavargás után a tornyosuló 
fekete felbök újból meghozták a havat, mely 
e hó 15-ike óta vidékünket teljesen ellepi ! 
Azóta tartós a hideg, úgy látszik még egy| 
darab ideig meg akarja akadályozni, hogy 
beálljon a várva-várt tavasz.

— Karambol. A déli vasút Csáktornyái; 
állomásán e hó 16 án este könnyű kime
netelű karambol játszódott le, mely az ijedt- j 
ségen kívül nagyobb bajt és kárt alig око-1 
zott. Az Összeütközést a Nagykanizsa felől 
jövő 48 sz. tehervonat idézte elő, melynek! 
egyik kocsija a váltótoronynál álló másik j 
lehervonat hátulsó kocsijába, ki nem derí
tett okokból beleakadt, minek következtében 
h kocsi keresztbe állott s még más két ko
csi is a sínekből kiemeltetett. Az utolsó ко ! 
esi megrongálódott, de a két utolsóelőttinek 
& bennök lévő katonalovaknak és velők 
volt katonáknak ijedtségén kívül egyéb ba
ja nem történt.

— Takarékpénztári mérleg. A Csáktor
ду a vidéki Takarékpénzlár 1917. évi mérlege 
220804046 korona vagyonnal szemben 
2170070 57 teherállományí mulat ki. Az 
év tiszta nyeresége 37969 89 koronát tüntet 
iel. A takarékpénztárnak értékpapírokban 
835607 30, váltókban 784688 44, adó3leve 
ekben 19812441, heti-betét adóslevelekben 
8569, ingatlanokban 100000 К értékű va
gyona van. A teher nagyobb tételei rész
vénytőke 500000, tartaléktőke 42900, bete
lek könyvecskékre 14980Ö5 08, hetibetétek 
30125, elszámolás alatti tételek 35960 25 К 
stb. A takarékpénztár a nyereségből oszta
lékokra drbként 25, tiszteletdíjakra 2060, 
jutalmakra 3300, drágasági pótlék címén 
1800. közhasznú célokra 370 K*t fordított

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai mozgó 
színházban a mai előadások műsora A rej
télyes hirdetés (detektivdráma 4 felv.); a 
szerdai előadások műsora: A toprlni nasz 
(4 lelv). — Jön: Fekete gyémántok (1 rész).

—- Műkedvelői előadás. Febr. 9-én ün; 
пере voll я drávavábárhelyi állami elemi 
iskolának. Ünnepelt a tantestület, ünnepelt 
a gyermeksereg és a komoly kullur-épület 
megtelt idegen érdeklődőkkel, kik elhozták 
lelkűk melegét oda я gyermekek közé. hogy 
azon át, szeretettel nézzék azt a kis szín
darabot, melyet a tantestület szíves iárado- 
zása révén a gyermekek előadtak Igazán 
Kedvesen lepett meg bennünket a színházzá 
átalakított tanterem Az ember ÖnkényHe- 
nül nem kereste a falon a komoly faliíáb- 
ákat, sem pedig a térképeket, de freskókat 

Kutatott a mennyezeten és igazi színészeket 
eejtett a kulisszák mögött. Es nem ceaiódott. 
Freskókat nem talált ugyan sehol, de jóltek

kedves mosolygó arcú gyermekek és elve
zettek bennünket t  mesék Királynőjének 
birodalmába, hogy megtanítsák a kis Pista 
és Sárika személyében a magyar fiukat és 
lányokat a Haza iránti sxent kötelességekre.— S a Mesekirálynő fölfogja helyzete komolyságát éa meghallgatja János vitéz or- ronverö hőstetteit, Erős Miska várakat ősz- szedöntő erejéről szóló beszámolását, Argi- rus királyfi hadvezért ügyessége dicséretet csal ki belőle, de leginkább meglepi a kis Hüvelyk Matyi bátorsága, aki egy katona bornyujában jut el a harctérre és egy üres konzerv dobozban hallgatja ki az ellenséget. No de nem maradnak mögöttük hősiességben a mesék leány szereplői sem. Hófehérke ápolónő lett, Hamupipőke hósapkákat köt a katonáknak, a kedves kis piros Bóbitás meg borral, vízzel üdíti lel a lövészárokban harcoló hősöket. Az apró kis viráglündér virággal szórja be azoknak a sírját, akikre a síró édesanyák csak könnyeikkel gondolhatnak sok álmatlan éjszakáikban Egyik nagyobb hős, mint a másik; mégis szerényen vonulnak el a kitüntetések elől. Végre a kis piros Bóbitás kapja meg a »fényes csillagot«, melyei ő szerényen a nemzeti zászlóra tűz— Ilyenek a mi katonáink, bálrak, mint egy oroszlán; szerények, mint a bokorban illatozó ibolya. És ezért áldja meg a jó Isten kardjukat: azért mennek győzelemről-győze- lemre s azért hajol meg hősiességük előtt az egész világ. S mi azt kívánjuk a mesék apró kis hőseivel, hogy a nemzeti zászló vezesse teljes diadalra igaz ügyünket és hozza meg mielőbb minden oldalról a várva- várt békét, hogy aztán együtt, mindnyájan, boldogan zenghessük a magyarok legszebb imádságát: »Isten áldd meg a magyart! fm.

— Meghívó. A Csáktornyái leányinter-| n&tue növendékei jövő vasárnap a Csáktor
nyái hadirokkanlak, özvegyek, árvák s a szobor javára 7 pontból álló kabaréi ren deznek. Az előadás kezdete 6 órakor. Belépti díj 2 K. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak.

—  Kcttíuaasszony szerencsétlensége.Hermann Mária 76 évee stridóvári koldusasszony f. hó 17-én d. u 1 0ггког a tűzhelyről egy vízzel lelt fazekat akart levenni, miközben ruhája a nyitott tűzhelytől meggyulladt. Könnyű ruhája a lűzlől azonnal lángot fogott, minek következtében a szegény asszony másfélnapi szenvedés után iszonyú kínok közölt meghalt.— Repülőgép. Múlt pénteken d. e. háromnegyed 12 órakor ritka jelenségben volt része a Csáktornyái közönségnek. Óriási magasságban egy katonai repülőgép suhant el Csáktornya fölött nyugat keleti irányban. A repülőgép alig látszott, de berregése erősen hallatszott.
— Közélelmezési kormánybiztos. A kormány a közélelmezési viszonyok szabályozására és ügyeinek elintézésére 9 kormány- biztosi állást szervezett, amelyekre nézve a kinevezések most történtek. A hivatalos lap szerint Zalavármegye kormánybiztosának Szmrecsányi György pozsonyvármegyei főispán neveztetett ki. A kormánybiztos első teendője a kerület megszervezése után az élelmezési bizottságok felállítása és összehívása lesz.— Tanulók félévi osztályozása. A január havi fűtési szünet miatt a tanítúképző- iníézeti növendékek félévi osztályozása is

január végéről kitolódott. Miniszteri rende
letre a télévi osztályozás február 20-ikára 
tűzetett ki s igy a növendékek félévi érte
sítői február 23 án osztatnak ki. A katona- 
növendékek osztályozása és vizsgája már
cius 12 én lesz.

— Tisztek hozzátartozóinak vas utón 
való Utazása. Egyik decemberi hadügymi- 
niszteri rendelet megtiltotta a tisztek hozzá
tartozóinak a vasúti tiszti kocsiban való 
utazást. Ezt a rendelkezést egy rendelet 
most hatályon kívül helyezi, igy a lisztek 
hozzátartozóikkal együtt utazhatnak a tisz
tek számára fenntartott vasúti kocsikban.

— A damásai lövöldözés epilógusa. Si
monies Vince és Gyurkin István 19 éves 
damásai legények a mull év őszén flober- 
fegyverrel rálöttek Mezga István legénytár
sukra. A sörétek a sértett hasábe, mellébe, 
karjaiba luródtak, de szerencsére nem okoz
tak élelveszélyes sebeket. A két legényt, 
műit héten vonta felelősségre a nagykani
zsai eaküdtbiróság. Eleinte nem tudták meg
mondani, hogy mért akarták Mezga életét 
kioltani Maga Mezga se tudta ezt, mert 
mindig a legjobb viszonyban volt a vádlot
takkal. Hosszas vallatásra végre a vádlottak 
azzal védekeztek, hogy a sertett lopással 
vádolta meg őket. Mezga azonban tagadja 
ezt. így a lövés oka rejtély marad. Az es
küdtek szándékos emberölés kísérletében 
mondják ki Ьйпозпек a vádlottakat. A ver
dikt alapján a bíróság Simonicsot négy évi, 
Gyurkin Istvánt pedig két évi börtönre ítélte.

— Újból háború Oroszországgal. Tud
valevő dolog, hogy az orosz kormány ne
vében Trockij népbiztos Brest Ldovszkbsn 
kijelentette, hogy az oroszok beszüntetik a 
háborút s a hadsereget leszerelik, de for
mális békeszerződést nem kötnek. Idők to- 

jlyamán azonban kitűnt, hogy nem is oly 
i őszinte volt Trockij kijelentése, mert a se-
; reget leszerelik ugyan, mely zü'ÖUségénél 
és íegyelmezelleutégéijél fogva már úgy 
sem való, de egy uj sereget szerveznek, a 

i vörös gárdát, mely máris félelmetes réme 
azoknak a vidékeknek, melyet az oroszok 
még megszállva tartanak. Így Finnországban, 
Estland, Lievlandban s különösen Ukrajná
ban borzalmas pusztításokat visznek véghez 
az orosz katonák. Ebből kifolyólag a német 

I főhadiszálláson folyt legutóbbi tárgyalások 
annak a megállapítására vezettek, hogy a 
pétervári kormánynak a béketárgyaiások 
utolsó gyűlésén tett egyoldalú kijelentései 
Németország teljes katonai szabadságát nem 
érintik s ezért a fegyverszünet határidejé
nek lejárta után a hadiáll8pot ismét auto
matikusan életbelép. E hó 18 ika óta tehát 
ismét háború van, de csak a németek és 
oroszok között. A németek máris akcióba 
léptek. Seregeik zászlóikat már a Duna felé 
lobogtatják s Kovel felé is nyomulnak elő 
a németek, hogy az ukrajnaiak segítségére 
siessenek.

Szerkesztői üzenet.
К. K . C sá k to rn y a . »Könyörgés, c. verse tehni- 

kai fogyatékosságai miatt nem közölhető.
H. I. Itália. Fakereszt előtt. Nem közölhető. A 

harmadik versszak semmikép sincs összhangban az első 
keltővel. Mintha nem egy toliból került volna ki. A »Ti
zennyolcévesek« költeménye egyáltalában nem ütötte meg 
a mértéket.

S z e r  e t e t  a d o m  A n y ó k á t  k é r  a  H a d - 
s e g é l y e z ő  H i v a t a l  I

Á t v é t e l i  Ь в М п И ш ё в у е ,  I V .  V ú c x l -
n  t e a  3 8  9 ж.



Н етйа je s Rosíjom vu neprijateljstvu.
Nemika bude morale vu Rusiji red napraviti. - Ukranija vu prijatelj- 
stvu s nami. - Cela Galicija je opet nasa. - Kraljeva hvala narodu i  
vojski za odanost i vernost. - Strahoviti nered vu Rusiji. - Brat brata 
kole i brat od brata robi vu Rusiji. - Rumuuju zlo ide. - Bude se po- 
miriti moral, ili bude do kraja propal. - Livland, ruska zemlja je Nem-

sku prosila, da red napravi vu Rusiji.

HAsto jiio  tu bojtion poljo?
(M. J.) s ÜÁranijom je mir gotov. To 

za Das i za tabor vnogo znamenje, ako zaa- 
mo i premislimo si, da je Usranija tak velika 
dr2ava, как je Austrija-Magjarska i da je 
ov orsag naj boga teái orsag vu céloj negdad- 
njoj prepaloj Rusiji. Vu Ukranini je jod vno- 
go skritoga zroja i drugoga 2ive2a koja bu 
de se vezda prodala.

Za пае je i zbog toga jako va2ua stvar 
sklopleni mir s Ukraninom, ar nesmo vu 
susedstvu s Rusijom. Pri jednoj straui Ga- 
lieije i Bukovine smo si medjadi s Ukrani
nom, a pri drugoj strani Ga lieije s Poljskom 
Так med nami i med Rusijom le2i Ukra- 
nioa i Poljeka. Od vezda nebudemo ovoga 
ialiSuoga naroda, газа vu susedstvu imeli. 
Ukranioci uisu tusi, niti ne govoriju tak, 
как rusi. 1 vu Magjarskoj imamo ukranin 
cov; ovi se zoveju rusnjaki. Ovi su dobri 
i podteni ljudi, ali veiiki siromaki, kajti zlo 
Ceste zemlje imaju vu ouimi dvemi nadimi 
varmegjijami pri Karpatih, gde rusnjaki to 
jest ukranini stanuju.

Uzr&uinska dr2ava bude vezda vu naj- 
boljdem prijateljetvu s nami i moguCe, da 
budemo mu morali pomagali reda napraviti 
vu njthovom orsagu, ar pravi rusi, boljde- 
vikivCanci svojom Crlenom gardom haraeiju 
i vu vnogih etraoih Uzranine, ar boljdeviki- 
ova stranka neCe mir, nego hoCe, da bi se 
vu cöloj Europi ljudi med sobom tukli.

Da Ukranina za istino hoCe mir, s tem 
je dokazala, da je onu stran [Galicije, koje 
je vu ruki imela pri Brodiju varadu, je od 
mah nam prek dala i svoju vojsku iz ovih 
krajah van potegnala

NaS kralj Károly je na svoje narode 
i na vojsku najvideda [ruCno pismo poslal, 
gda se je s Ukraninom mir sklopil. Так 
onim, koji su doma trpeli, tak takaj onim, 
koji su na bojnom polju harcuvali s toplimi 
rWi je oCitoval svoju previdnju kraljevska 
hvalju za odanosl i vernost prama kralju 
i prama domovini.

Dok blagostov mira s Ukraninom Cutl- 
mo vu naSih sreah, dotiCas se Crni oblaki

di2eju nad osUlorn Rusijom. Gia se je гиз 
ka vojska s vladinom naredbom rezpustiia 
onda vre néga bilo ruske vojske. ar su se 
regimenti od sebe rezidli, alt predi prodali 
vojniki svoje Stuke, puSke, maSinaste puSke 
konje, kola, opravu i sve kaj je к taboru 
potrfibno. Za ial cönu mogel je kupiti, kaj 
je gdo fitel. Velikoj ruskoj vojski, od koga 
se je negda céli svét bojal, je kraj. 0*oj, 
sto i sto jezerov i viäfe millijunov brojeCo; 
vojski vezda nigdo neda kruha. kajti vlada 
пета iz Cesa dati, za to ova velika vno2i- 
na vojska si sama priskrbi kruha i drugu 
hranu, gde do nje segouti more. Moremo si 
premisliti. kaj delaju ovi, vu Coport h putu 
juCi Seregi, ako vu kője selo, ili varas dojdu 
Odzemeju sve, kaj gde najdeju. Jaj, i prejaj 
onim mestam, prek kojih ove put dimo 
vodi! Ne kradeju ovi, nego robiju rogatu 
marhu, svinje, ovee, 2ivod i taki zakoleju, 
da si speCeju, ili skubaju. Hambare i lagve 
resbijeju, da si melju i pitvinu priskrbiju. 
Bog oslobodi, da bi se gdo suprot stavil! 
Njega vubijeju, h'2u mu vu2geju. Strahoviti 
nered je sveposut v Rusiji. Ovi vojniki se 
nikoga nebojiju, nikoga neposluhneju, nego 
kakti di vie zvéri haraéiju po célim svojem 
orsagu. To je kouec ruskomu taboru!

Vlada boljSevikiove stranke, da se zdr- 
2ati more, gda je putem naredbe rezposlala 
rusku vojsku, je odmah za se jednu novu 
vojsku postavila, koja se Crlena vojskazove. Vu 
ovuvojskujeetupilo vnogo takvih, koji su vu 
velikoj ruskoj vojski slu2ili do vezda. 0?a 
nova vojska takaj iz haraCenja 2ivi, ar vla
da пета peneze. Cilj ovoj vojski je, da se 
proti onim drugim stranjkam bori, koje nisu 
boljdevikianci. Brat brata kole i brat od 
brata robi!

Kak smo denea tijeden javili, vu Bres- 
Litovskoj su dokonéali, da budu se s rus 
kom vladom vu Petrogradu dalje vodile rez 
prave od ruskoga mira. NemSka i naäa ko 
miSija je odputuvala vu Petrograd. Vezda 
se Cuje, da se ruska niti tarn neCe pogad- 
jati, nego nate2uje rezpravu. Lenin, pak 
Trockij veliju, da druge va2ae posle imaju 
Vezda komidija nezna, kaj bi vCinila. Bude

brzCas 2urno oataviti morala ovoga neared 
uoga óraaga, kajti jira je i 2ivot na pogi- 
belje. To bude s tem bolje napraviti morala 
ar je nemdka vlada izrekla, da ako se neCe 
rus pomiriti, bude opet vu taborski staliS 
stupila s Rusijom. NemSka vlada je vre i 
rezglasiia, da njegovu ruku od 10 ga 
februara ne ve2e nikaj, da nebi od 10 ga 
poCemdi za sedem dni opet vu taborski sfca- 
liS stupil s Rusijom.

Nas se nakanenje nemca ne tiCe, ar 
mi vre nismo vu susedstvu s Rusijom, ali 
NemSka je ostala S njom vu [)ajbli2eäeiü 
susedstvu, pak zbog toga za Nemdku nije 
svejedno, ako se njegovi susedi tuCeju med 
sobum, ali pak su vu miru. Zbog toga se 
nadjati moremo, da bude nemdka vojska 
dalje rukuvala vu Rusiju, da tarn ona red 
napravi.

Moremo si misiiti, kaj je vu Rusiji. ako 
jod к onomu, kaj emo gori pisali, jod do- 
dajemo, da dobro obleCeni ljudi nevup&ju 
na vuticu iti, ar budu prisiljeni, da svoje 
kapute, pak cipele daju boljdevikiancom i 
drugim dimo vandrajuéim vojnikom. Sveée* 
niki, pak navuCitelji iz bogCuvanje 2iviju 
Porciju nigdo ne plaCa. Dsca ne hodiju vu 
dkolu. Vu dkolah boljdevikiCanci govore dr- 
2'ju decam, da ne poeluhneju svoje rodite- 
ije. Miadi decki, pak puce bez srama 2iviju 
skupa.

A tomu svemu je englez kriv, koj je 
rusa vu tabor poslal, koj je spenezi к sebt 
privalil Rusiju. Eoglez s rusom skup su па
ди domovinu na falaté rezcépati öleli, a ve
zda se je Rusija sama sebe rezcépala na 
vnoge falaté. Gdo bade tam gda red napra- 
vil? To samo Bog zna.

Niti ruskomu uajbli2edemu pajdadu, iz- 
dajici rumunju ne ide dobro. Cuje se, da 
bude se njihov kralj zabvaljil. Rumunjski 
kormán je prepát. Vlada se je zahvaljila. 
Növi ministerpredsednik je Avaresku gene
ral, koj je za mir. Hitro тога za mir pro- 
aiti, ar je Rumunjska obkoljena samimi ne- 
prijatelji. N ti jednoga pr jatelja neima vu 
svojem susedstvu. Na to je spravil bivdi mi- 
nisterprezident Bratianu svojega orsaga! Eog-
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lez se grozi Rumunjskoj, da se nebi pomi- 
ril. Ali kaj hasúi njegova groíoja, ako joj 
nemre pornoCi! I Rumunjska se je hotela 
deliti. Mislila je, da bude za jeden, dva ti- 
jednov céli Erdélj, рак joS nekoje magjar- 
ske varmegjije njegove. I pri njem se je 
naopak pripetilo, ar je skorom poloviea Ru- 
munjske vu naSoj ruki. Ako hoCemo. mu 
oazaj damo, ako neCemo, mu nedamo Da 
mu bulgari nedaju nazaj Dobrudáu, koju je 
rumunj odtrgel pred Cetirimi léti od Balga 
rije, to je istina.

Najnoveäi glas! su sJjedeci:
Na ruskorn#froütu od izhodnog mórja 

do Pripjet zvanog rnesta samo nemSki Se
regi stojiju. Ruski Seregi su se rezisli. Bolj- 
Sevikiova Crlena garda vu Livlapd zvanoj 
ruekoj zemlji itrahovito haraCi. Zemeljsku 
goäpodu su iz nj'hovih hi2ah iztirali i od- 
nesli sve. Crleua vojska vu cirkvah pleSe i 
dr2i áabave. StanovniCtvo Lwlanda je Nem 
áku zamolilo, da bi red napravila vu toj 
ruskoj zemlji. Nikomu 2ivot neje siguren vu 
Livlandu. Ako nebude NemSka svojom voj- 
sfcom hitro obsela Livlanda. onda budu vu 
toj zemlji joá zivi rnu2i, áenske i deca. 
vmorjeni od Crlene vojske.

Ruska vlada je zapoved pisala na ru- 
muojsku vladu, naj зе odmah pobere s svo- 
jom vojskom iz Beszarabije. Na pismo ru 
ake viade rumunji nikakov odgovor nesu 
dali. Zbog toga je med Rusijom i Rurminj- 
2kom taborski poloZaj nastal.

Protulétno delo vu sadovnjaku.
Okolo serdin februara marljiv gazda 

previzitéra svojega sadovnjaka. Staro pirnato 
i takvo sadovno drévo, kője vise ne rodi 
vun poséíe i pobrini se. da na raesto be- 
teZnoga dréva, mlado, zdravo i plemenito 
sadovno drévo prebavi i posadi

MarciuSa meseca poCne se céplenje, 
poleg toga veC vezda avaki si naj prebavi 
к tomu potrébeCe Sibe. Síbe navék od sun- 
cenoga kraja moramo rezati. jerbo na ovi 
strani puno zreleöe sa Sibe i oké. Za cépiti

Zabava.
i

Plemenita osveta,
lonCaric MatyaS je misül, da bude mu vu 
Ameriki bolje islo как doma, prodal je svo- 
jega maloga grunta, kravicu svoja i svinje 
svoje za fal cenu, pák se je odpeljal vu 
Ameriku.

Vu Nevyork zvanom amerikanskom va- 
raSu je iskal delo, ali kajti tarn ne je na- 
Sei, odputoval je dalje, dók je doSel vu Pitt
sburg, gde su vu rudnicah lapor (vuglenje) 
кора iz zemlje. Dvanajst var sptoh je tu 
moral delati pod zemljom, za kője delo do
bd je vu naSern penezu Cetiri kurune.

LonCariCu se nije vidlo to, puCel jeSpotatí:
— To duíe nemo trpeii, bolje da os 

tavimo ovo mesto, — rekel je svojim paj- 
daSom, s kimi se je spoznal. Idemo drugam 
poala iskat, im je evet dost veliki.

Cul je to njegov verkficer (posíovodja) 
рак je odmab javil ravnateljstvu. da Lon- 
öaric punta te2ake Poslovodia bil je rus; 
zval se je Cvukanov Ivana.

KaStiga bila je veüka. Odsudili su Lon- 
CariCa, da Cettri tijednov dugo nesme zpod 
zemlje gori dojti i da mora zsbadava de- 
lati jeden mesec.

äibe navék leto dan stare, tojest létne Sibe 
naréíerao i nigdar dvé leto atare ili pak 
razgrajene.

Na rézane Sibe, doklam, je nucali bu- 
demo, eraniti je moraino vu pivoicu med 
pések Ш рак na vrto je zakopamo na tak- 
vim mesto, kam sünce ne sija Odonut sa
mo onda je zememo vun, kad se cépiti poC- 
nemo. To zato moramo tak delati, da se 
nam Sibe ne posuSiju.

Zatem dojde snaienje drevja. Najpredi 
pobrati morarno gnjézde od gosenic. Gajé- 
zde vu 2ep ili vu torbu moramo metati, da 
je ne reztepemo Pobrane gnjézde na ogeuj 
hitimo

Zatern zeme gospodar vu ruke mala 
2agicu i Skarnje. da posna2i drevje od su- 
hoga kitja. Najpredi doli spili soho kitje. 
Lépő sliku tak ima drövo, ako na vkri2 sto- 
jeCe kite doli spilimo i gusteSe kite preré- 
dimo. Prerédjeno korunu le2i prehodi *rak 
i poleg toga üstje puno jakSe i zdraveSe 
bude.

Sadovnoga dréva korunu tak ravnamo 
da odsnutra prazna bude, samo serdinaSnja 
kita ostane. Odsvuna oatajuce kite tak slo- 
2imot da drévo lépő okruglo bude.

Nekojega dréva steblo, najmre pak sta- 
roga dréva, jako je зрокаоо. Pod öve reSke 
na noaiju svakojaCki kukci jaje iz kojih na 
protuletje gusenice izlaziju i poádereju üstje 
i cvéta. Takvo drévo zabadav poliCirno svap* 
□om na jesen. Vapno nemore vu svaki re* 
2ek dojti gde su skrite jaje i nemore je vu- 
oiStiti. Trsiti se moramo, da steblo gladko 
bude i da nebude nikakve stare köre imalo 
pod koje bi svakojacki kukci jaje na nosili 
i drévo posmradili.

Staro hrapavo steblo s jednim né oS- 
trim no2om moramo postrugati, samo pa- 
ziti moramo, da odspoduju zeleno koru ne 
sbantujemo. Zatem zememo jedno drotnato 
ketu i drévo lépő na giadkoma postru2emo 
da nikakov raehin ne ostane na drévi.

Marlj’v i razumen gazda, da obrani 
drévo od gosenic i male pt Cice zove na 
pomoC. Svrho toga male senice, koje su naj-
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vekSi neprijatelj gusenicam, próba vu svoj 
eadovnjak je prevariti. Svrho toga jiapravi 
takve krlétke iz kojih moréja male senice 
vu krlétke deli tikvine kuSöice jesti. Najmre 
pak pozimi mojwmo male pticice hranitiv 
ako hoCemo, da nam veliki pomoCniki ne- 
pogineju od glada i od zirae. Svun loga 
pak joS i takve Skatule uapravi, vu koje 
senice moreju si gnjézde delati i ove öka- 
tule po drévju navési. Po ovih Skatuljah se 
nastaniju male senice, gnjézde napraviju, 
jaje zneeeju i kad mlade senice poCneju 
jesti, stare senice na dao jezero i jesero put 
se obrneju i navék vu kluou doneseju do- 
bro peCenku, tojest gusenice mladim seni- 
cam. Tri, Cetiri obiteljov senicah nezmerno 
gusenic vunistiju na dan. Dakle nato эе 
mora trsiti gazda, da skim vise senic more 
nastaniti vu sadovnjaku.

Pazi gazda i na to, da deca nebantu- 
jeju male ptiCice. gnjezde, jaje i mlade. Ta
kve lopove zakón jako oStro kaStiga.

Negda i od susedovoga sadovnjaka do- 
laziju gusenice. Da ove nemoreju na naSo 
sadovno drévo gori splaziti, katranske prs- 
tane preveiemo na steblo, prék katrana ne
moreju splaziti gusenice

Sadnjenje sadovnoga dréva.
Takvo sadovno drévo, koje trde kuSCice 

ima, как je napriliko marulica, breekva 
CréSnja navék naproluletje se mora posadit* 
drugo sadovno drévo, как je naprimer ja- 
buka, hruSka. i t. d. navék vjesen se mora 
na staino mesto posaditi.

Ako vjesen sadimo drevje, onda veC 
sréd leta moramo grabe skopati, ako pak 
□aprotuletje hoCemo saditi, onda veC vjesen 
skopamo grabe. Vu grabe zreloga gnoja tre- 
ba deti, da odspodnja zemlja braniva bude 
Ako je odspodnja zemlja projnata, onda na 
Sirokoma i gliboku je potrébno skopati zera- 
lju i na mesto sCrnom zemljum spunimo 
grabu.

Na jesen onda poCnemo saditi, kad 
üstje iz drevja doli scuri, naproluletje pak 
predi как drevje potira.

Drévo jako pazlivo se mora vun sko-

Vezda je stopram besen postai Lonéa- 
riC! Kak bi to moglo biti? Kaj je on rob? 
Je li se slobodno takvo vu blaZenoj Ame
riki dogodi?!

Vezda je doSlo zlo na LonCariCa. Mo
ral je mesec dni vu rudniku zabadava de* 
lati. na kaj ga je rudniöki sud odsudil. Vu 
tern mesecu nigdar nije imel rnira, ar mu 
je za hrbtom stal rus, njegov poslovodja. 
Gda je mesec minul, odpustili su ga iz slu2be.

Zadnji popoldan, gda su njegvi paj- 
daSi po plaCu si id!i v kancellariju, i on je 
poljeg bil, da mu te2a£ku knjigu v ruke daju.

Poslovodja Cvukanov Ivan je takaj tarn 
bil i doduljal se к LonCariCu, pak mu veli:

— BudeS nas ostavil MatjaS?
— Hvalja Bogu, budem se reSil toga 

pekla, pak i vas, — odgovori LonCariC 
MatjaS.

— Pak si zaistino siguren, da buä nas 
ostavil? — pita ga poslovodja.

— Kaj pak da vas ostavim, — veli 
MatjaS, — samo Cekam, dok red na me 
dojde, da mi knjigu daju.

Ruski poslovodja к njemu stupi, ogrli 
ga pak mu veli:

— Ako je tak, onda s Bogom Matjas! 
Bog te blagoslovi!

— I tebel — veli MatjaS.

MatjaS je ravno pred stol hotel etu- 
piti, gde se te2aCke *knjige davaju vun, gda 
poslovodja glasno, как je mogel, zakriCi:

— Negdo mi je bugjelara vkral! Veli- 
ka buka je nastal a na te reCi. DoSli su re- 
dari, koji su na prijavu Ivana poslovodje 
pri LonCariCu naSli bugjelara, kojega je pos
lovodja rus, gda je LonCariCa ogril, mu vu 
2ep porinul. Sud je LonCariCa na leto dni 
trajuci redt odsudil.

LonCariC v reStu, vu svojem trplenju 
je odluCil vu sebi, da bu se osvetil nad ru- 
som Cvukanov Ivánom. Ali gda je sloboden 
bil reSta, nije naSel gal2enjaka rusa, ar je 
vre ostavil rudnika, obogatil se i dimo odi- 
Sel vu Rusiju.

I LonCariC je ostavil Ameriku. Odpeljal: 
se je dimo, da z nova poCne tarn, gda je 
svoje posle vu svojem domu ostavil.

*
Za dve leti se je preobrnul svet. Stra

fen tabor je nastal pri nas i vu celoj Eu- 
ropi. Ruski car. srb, englez, francuz i t  d. 
эй se в nami i s nemcom vu bojni polo2aj 
pustili.

Svaki je moral vu oru2je stupiti. Na 
mesto kose je i LonCariC MatjaS puSku vzel 
vu ruke. Vu Sestom meseca tabora je vre 
odlikuvan bil s vite2kom 2elencijom.
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»«ti tak, da se korenje nebude ogulilo. Za
lám duge korene i doge kitice • ákarnjami 
akarom na polovicit odrétemo. Za koruna 
Irl, éetiri kWce oalavímo. Kője drévo eamo 
dvé svrfi Ima, ono je né lépő, niti pák nig- 
dar nemore lepő koruou ImetL

Drévo tak gliboko je treba posaditi, как 
je na prveáim mestu bilo. Najpredi jednoga 
kollea sabijemo na serdin grabe, plemenito 
drévo рак к coj na Io2imo. Bled korenje 
droboo zemljn ntmeéemo, drévo pomalem 
atéplemo, da se zemlja okolo korenja resi
de i da nigdi luknje ne ostaneju. Ako med 
koreojom prazno mesto ostane, korenje se 
•ptosnivi Zemlju dobro nagazimo, da drévo 
jednako i évrsto stoji Nazadnje pák dobro 
zaléjemo. V jeeen posadjeno drévo néje 
emeli zaljati, jerbo lehko se pripeli, da zmr- 
zoe. Kad zemlja pokrije korenje, onda zre* 
Joga gnoja denemo vu graba all tak, da 
nedojde na korenje Ili do stebla jerbo lehko 
se splosnivi i drévo dőli dojde. Grabo za- 
tem spunimo i zemlju opet dobro sgazimo. 
Okolo dréva laojéra napravimo, da deídjov 
aica i snéénica se noter vu zemlju vpije 
9 nemore od dréva vkraj steéi. Nato i po- 
eti moramo paziti, kad je suáa i drevje 

zalévati moramo. Nazadnje drévo koliCu pre- 
vetemo po priliki ovak 8.

Negdaäoji naái dobri stare; i na to su 
ako pazili, da dtévo tak dojde vu zemlju, 

как je na starim mestu bilo, tojest koja 
rtran je na sever stala, ona je i na novim 
mestu na sever bila oberjeoa, koja pák je 
na jug etala, ona je i na uovim mestu na 
;ug bila obrjeno.

Как se posadi drévo, viáeput zaljati ga 
moramo.

Ceplenje.
Sadovno drévo moéi je cépiti ili pák 

okolérali. Najbolée je pod ko2u cépiti. Cé 
piti ili okclérati spisma se néje moéi nav 
íiti. Skorom vu svaki obeini je cepilnjak i 
koj cepilnjaka na brigi ima. Óv svaki rád 
pokaze, как se mora cépiti.

Samo na to moiamo paziti, da navék 
Sakvo drévo posadimo, kője néma krvne
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vofií, p«k i* tskvog« dréva cepimo drugo 
drévo, kője Ukodjer néma krv-ne vuíi.

Koji cepelnjake na brigi imajo, radi 
daju svakomo plemenite eibe ca cépiti.

(Drugiput d*lje.)
Vogrfntslts Nándor

fikolaki ramatelj.

Ukrainska respublika.
Dugó su ne mogli odluéiti, ali izbilja 

ima Ukrán orsaga i ali je ukrainski jezik 
ne ravno takvi, как je i rueki. Sad su űk- 
rainci s jednim vudarcom pokazali celomu 
a veto, da ima mo Ukrán orsaga. Ukrajna 
siobodna stoji prednami i neje vise pod 
ruskini jármom. Nazat зи zadobili svoju 
slobosciuu i vide nigdar jim nebudo ruski 
cári zakone krojili.

Neje oéivestno moéi preraéunati, kali
kó ukrainca ima svcl. Samo tuliko znamo, 
da nega о jib éelerdeset milljunov, как to 
nekoji veliju. More njih biti popriiiki dvaj 
slipet, do trideset milljunov. Ukrajna na is 
hód» pri Kaspi morju ima hatara, od juga 
pri Crnim, od zapada pák pri Polskim or- 
sagu je granica. Ukrajna 850 kvadrat kilo- 
metrov je velika, dakle vekáa je, как áléra 
gud druga drZava vu Europi s vun Rusije. 
Ukrajna Ju2ne Europe je magazin zrnja. Ka
likó zrnja je Rueija vun liírala, to je sko
rom sve iz Ukrajne iölo Naj vise pSenice 
i jecmena raste, aii i nezmerno cukora, du- 
hana, sada i zelinja poSila Sirom vu evet. 
Takodjer nezmerno domaéih 2 vinah ima 
Pred táborom do trideset milljun marhe su 
nabrojili. Trgovina neje se mogla tak rezviti, 
как prinae, jerbo ruski zakoni su to né do- 
puáéalí. Na Don ökolici glaeovitne laporske 
rude imaju. Takodjer i svakojaCkoga kov8 
se puno n&jde.

Ukrajai spada: Kie\v; Woihyoia, Podo- 
lia, Cherson, Gsernigov, Poltava, Charkov, 
Kursk, Vorones, Jekaterinosziav, Taura, Ku
bán i Don okolice, tojest provincije. Svun 
tóga joS i vu Polskim vu lepim broju sta 
nujeju ukranjéari. (íz ovih provincijah sad 
d;mo dojdeju naSi zarobljeniki)

Jako v»2na stvar je to, da iz Rusije 
prek Uzrajne pela put к Cruomu morju. 
Riiaija jako vu dobrim susedstvim more 
biti a Ukrajoom, ako boée do takvoga mór- 
ekoga postajaliáéa dojti, kője ne zmrzue, 
jerbo drugaé éisto bude zaprta pred svetom.

Vu Polskim je svrho toga velika uz- 
buna, jerbo su i od Polske zeli Cholm oko* 
licu i preklopili su к Ukrajui. Vu Cholm 
okolici takodjer vekén stran je ukrajnea i 
svrho toga эй morali ovu okolicu sim pre- 
klopiti, barem je negda Polskotnu spadala.

Zauemilo je to, kakvoga hasna budo 
imali centralni orsagi od Ukrajne. Vu g03- 
podarskim polo2aju puno nam Ie2i bude, 
как nam je do vezda bilo

Nemet su véé preraéunali, da vu b)i2- 
njim vremenu aamo iz kievske okolice je- 
zero petsto milljun metercentov 2ive2a mo- 
remo dobiti, svun toga 185 j zer tonna 
graha, 156 jezer tonna jeémena i 92 jezer 
tonna páenice, Mesa takodjer nezmernoga 
moremo dobiti. Najmenje jeden milljun ro- 
govnate marbe i fertal milljun svioj ima 
orsag, iz tóga dosta moreju dobiti central ni 
orsagi. Raéunali moremo i na svakojaéke 
ko2e i ua druge stvari.

Ukrajna sad nam more biti jeden ta- 
kov magazin, kojega nigdar je ne moé: 
sprazniti. To i naái nepriiatelji prepoznaju 
da Ukrajna je najplodneáe i naj bogaiéi 
mesto vu celi Rusiji.

KAJ JE NOVOGA?

íz bojnog polja.
PiUm tobe srce moje,
Raj fii отак ialoetno? 
Odgovora мш  ja dobil,
Raj ne bilo vugodno.

Rak nebi bil ja Zalosten 
Vu kervavim taboru,
Veft Ceterti botiö me je 
Zaatigel tu ▼ logoru.

Zmislil ваш ee za svu ienu 
I za deöicu moju,
Rakti otec ljubim verao 
CSlu evu familiju.

Na boiiC su svi veaeli.
Gda se JezuS narodi,
\ öerlenu botiőnicu 
Jim iz arca podeli.

A ja tuíon aoldat OTdi,
Koj neCujem zrona glas. 
Meato zvona Stuk nam rozd, 
Vu minuli, svaki баб.

DoSel nam je aveti veder.
A ja tűién ovdi aam,
Med gorami i vu Sumab. 
Mira v arcú ne ima.

Vu ovo vreme su rusi ь véli kom sJum 
navaljili na Magjarsku zemlju. Pri Uzsoku 
su vdrli vu uaáu domov uu, prevzeli su gór- 
nju stran Zemplinske varmegjije i rekli su 
da do Budapeáte nebudu postai?. Pri пяка 
ioenje rusov je i vodia magjarskih áeregov 
svoju reé imel. Magjarski regimenti su nad- 
vladali i zbili ruske Serege. Ras je be2al 
как je mogei. Naái vitézi su jih tirali. Med 
ooimi, koji su ruse tirali, bil je i LonCané.

Jednu nőé su doáli vu jedno selo, kője 
je ua granici leáalo. Kapitan njim je zapo- 
ved dal, naj se svaki namesti vu hi2e, ali 
uaj зато s jednom okom spi, ar je mogu 
ée, da bude se rus vu nőéi vu navalu pustil.

Lonéarié je vu maloj, prostoj hi2i kvar- 
lelj dobil, ali niti nije mogei, niti se nije 
podufal spati. Vu nőéi se mu je zaéulo, как 
da bi na naj2i neáéi iz tiha j&vkal.

Nikomu nikaj nije rekel, nego vu zor- 
jju je puáku vu ruke vzel, pák na najáe 
idei, da pogledne gdo je lam? — Jeden 
oranjeni ruski vojnik je le2al na seni Pri 
jjel ga je Loncarié i iz .'naj2a dőli odnesel.

Gdo bi mogei opisati, как se je zaéu- 
dil, gda je vu oranjenom rusu spoznal njeg 
voga negdaánjega poslovodju, CvnKanov I vana.

— Imam le! — zakriknul je Lonéarié.

— Smilijj se mi! — véli drhéué Cvu 
kanov Iván.

— Za smiluvanje moüá? Si ti póznál 
smiluvanje prama meni, gda si me nekri 
voga vu reál spravil?!

— Islitia! — véli гиэ plaéué, — zlo- 
éesti éiovek sem bil. Ab oprosti mi! Doma 
т е  2ena éeka s dvojom decom. Naj т е  za- 
klati! Smiluj se mi!

— Od Boga prosi opro4émje, — véli 
Lonéarié premiáljavajuő vu sebi, — i rekel 
mu: Vezda le odnesem.

Rus je zalulil i za2meril svoje óéi. 
Znal je, da ga Lonéarié к veSaljki nese.

Lonéarié rusa na hrbet htli i nese ga 
daleko. Niti nije tak dugó postai, dók ga 
nije do logora odnosel, vu jeden Spital.

— Gospodin doktor! — rekel je Lon
éarié, jednoga te2ko oranjeuoga ruskoga voj- 
nika sem donesel. Prosini naj mu rane za- 
ve2eju, ar decu 2enu i dvoje deéice ima doma.

Falat kruha i plehuatu Skatulju s kon- 
zervom je dal Cvukanov Ivanu, koj je za- 
éudjeno gledal na Lonéariéa.

Lonéarié prama rusu pogledne i véli mu:
— To je osveta jednoga krSéenika! — 

i s tem je oetavil Lonéarié гиэа, рак je 
odiáel к evojoj kompaniji, koja ie rusa ti- 
raia prek karpatáke planine pri Uzaoku.

II
Strahoviti cin jednoga sultana
Mehmed arapski sultan, da bi njegvi 

üficih hrabreái bili i boi|e harcuvali, je po 
sledeénn naému vkanil svoje ne izákolatie 
i nevuéne oficire:

Nekoliko vojnikom je obeéal veliki dar 
ako bi se tak kazaii, как da bi mrtvi biti 
i dali bi se vu na groblju vu grufte zako. 
pati, na kője je on luknje napravil. da za. 
kopani vojniki nebi prez zraka zaduáili se.

Dospomenul se je s njimi takaj, kaj 
budu ovi iz grufte éez luknje odgovonli. 
ako bude jib on pital.

Gda su vre ovi vojniki vu gruflih za- 
kopani bili, dozvat je sultan svoje oficire 
pred jednoj bitki к gruft, pák jirn je tam 
govor dr2al, как budu oni na drugom svetu 
bla2eni i как bude onim dobro iálo vu P^* 
radi2umu, koji na bojnom polju vumreju

Da jim doka2e da su njeg ve reéi isti- 
nite, pred luknje gruftov jih pozove i ond? 
glasno ovak reée:

— Vi b!a2oai, kO;\ tu pcéivate, vu íme 
Allaha odgovorite mi, как vám ide na dru
gom svetu?

Na sül tan öve reéi se iz grultov sledeéi 
I odgovori éujeju :



i  ä s  -  Brnttonw e« je zabfatil. Bratianu — Kralj«* dar. Karoly magjaraki kral»
I  ĉê Sote! mUoetivni Drmfi Bote du rojnike rumunjeki ministerpredsedoik se je sahfalil Je iz svoje zalihe razno rublje darával
I  Gd» bum i ja eretkuvai Ш] mgdar ostaviti! za njegvoga naslödnika SU Avarescu generala vojnikom.I  J» bi moral dragi Jezug Ah ti Bote miloitimi imenOVali — 6 п Ь (Ь | 0  UmOretYO. Vu MóhkutI d™*i, aTluien . ~  C trl*»»  garda. I* Stockholma ja- (Báca-Bodrogvármegjija) obCini au do veida
■ odprofltí mi grehe ti! Pozdrav vam evira poäiijam! viju, da je Crlena garda kolodvora od varasa aepoznati Cinitelji, bröCas bégunci, a bajon»»
I  4» boinorn poiju Magdaienics F eren c  Не|8'°8&>гза osvojila. Stacionáefa i veC d- tom na amrt vpicili ienu Varga Janota jeoau
I rörzsormester. novnike so vmorili. bogatu 2enu i njeou 18 lél staru kCer
I — Xgra e oru£jcm. V Csikszeredi Ubojci su porobili ieou odoesli su jednu
I — Z tv e i  p o d  morjottt. Lord Rhondda 3e je Szász Lnjos 16 leta star uCenik se je fiparkasku knjigu, banjke i sitae peoeseI englezki 2 ive2 kontrolor je vu Newportu jednora nabitom pufikom igral Pufika je vekse vrednoati
" güVor drial, vu svojim govoru povedal je, puknula i kuglja je uCenika v sree trofila. — Bzmoubojetvo. V Nyíregyházi ae 

da su nemäke podvodne ladje 1917. de- Odmah je vumrl. je po imenom Kodeika Jofief sluga straho-
cembra vu jednim tijednu tri milliun tont — Bavarelti kralj na frontu. Lajos vitnim naCinom akonCal. Zaprl, se je v evoj 
ipeha i Cetiri milliun font sira potopili. bavarski kralj je na francuzkim frontu po- stan poleg postelje se je sei, med koljene

— j4céreca na morju. Woraond zvana hodil bavarske Cete i odlikoval nekoje hrabre je prijel pufiku, cév v usta vléknul i onda
eoglezke paroladja je januara 16 ga blizu vojnike. Pohodil je i Vilmofi cesara i kad spro2il. Sue mu je glavu na falaté raztrgel 
Brelagna potonula Sedem marinerov ih je ье je nazad povrnul, pohodil je vu Statt- V jedaim listu pifie da se ekooCati, mora jer je 
vumrlo, a trinajst su spasili. gartu vürltembergsku kraljsku familiju. jako betefien.

— Ncercca jednoga brueara (ölcjfar) — Bamoubojetvo vu havam. V — VMtjcnj«. Pariiké novine javiju iz
Macsiga Ifitvan g&lgócki file j far ее je prama Budapesti se je Frank Jofief 31 lét atari Athéna, da su Skuludis i Larnbrost negdafi- 
vTagyszombatu iurii s njegvim kolcih koje Cioovnik v jedno) kavani na emrt strelil. uje grCke ministerpredsednike, na dalje Tri- 
je moCi bilo i kuriti. Slejfar s malim si- — Bratianu ее je zabfalU. Iz Buka- antaphillakoa i Zalekostea negdafinje ministre 
aekom poleg kolah ifili, 2ena pak male kCerke resta javiju, da se je Bratianu ministerpred vhitili. Sve skupa budu íz Athéna van 
за va kolah sedeli. Pri jednomu zavoju so sednik i céli rumunjski kormán zahfalil. d tn ll .
зе kola prekopienula i 2ereCa peC je na — Vmorílt öu »coperntcu«. Vu Mon- 1 ei !!0  9 ^ } 1 w .
áleiíaricu i na decu opala. Deca su vmrla, dorlaku (Aradvarmegjiia) su mrlvo naSli Brest Ivtovska tebruar У ga sluzbeno ja- 
ienu pak su teiko oranjeno v fipital spravili. Szücs Demeterovu 2 enu koja je poznata : ® Bk^ajnora sa mirkontrakui svezali i

N .»r.c. . .  (Khtrtdu. V Budapesti i .  Ы|. Ш  cupe-ui«. Mrlvo I« . j .  ,u po.»« * * . ! * ! ? , ^  *  Г Й ,
Ecker ifitvan zidar doli opal iz elektrifia. le2alo l jeden veliki Cavel je preko ieludca OdmIh«Í
KotaCi su mu lévu nogu odrezali. NesreCnoga «bU b.l v jednu desku. Krvmka »andari Ш е‘* za9tavam; naklnCMi jer naroííaduje ao 
üdara v ápitalu vraCiju. '«eju. orvomu miru

— Kradjmj« V botdlu. Klein Jeaöva -  8 mrt na uUct. V BadapeaÜ pred _  8amoubojní dijah. v Budapesti
Jena je v Budapest, na redarstvu tuíbu lednom hitom je Róth Adol 61 léta star den m|ad( £|ovet( ,  mogU v Uun>|
zdî la, da su що| neposnat. Cn.tel). v hotellu, posebn.k sk»P«i opal i vumrl Uocil. Vu vod. je sa pomoe kriöal. Ribarf
de je slanuvala is ormara ojene uragulje -  Vhrad,en,e na rlahn. Saarvas. 8ц f!ovelcu 8päaitj stell, all ne jo
od 30 jezer korun vrednoät. i jezero korun Jenő predstavl|ac je v Budapet. pr. redarstvo Ы(о {e jef 84moubojnik je veC vtonul 
peneze vkrali. javil.damed etac.ouu Érsekújvár . Párkány- ^  m09tu 8U jed kapula na8li vu ko.

— Zgorcti mdtn. Poleg Debreczena nana su mu nepoznat. Cmtelj. jednoga kof jem daa ie|jean,e lzkazajca bila Da
v Kaban obeini je jeden, poleg ieljezn.Cke tera vkrali, vu kojem su oprave . rublje jme To|naj MlkloJa Sarnoubojnik je Tolnai 
•ätttcije leieCi paromelin iz nepoznatoga zroka b.le od 7 jezer korun vridnosti. Saarvas. giraaazta,gki uCen|kt bj, koj je veg
rgorcl. Vu melinu je moogo Zita i melja misli, da su mu ove slvari dva soldata vk- - deQ daa jje g doma otiee, . Zfok eamo.
zgorelo. . «I« к°)' J u v P « k<*nyu Дtav,,., .cu*a' D . ubojstvo je nepoznat.

— Rueija pro« Romanijt. I* Berl.na — 8 mrt vu elaettíarmci. V Buda- _  Kra|j na tatijaneWm frontu. Ka-
javiju, da je Rusija s Romaniom posvadila- pesti v jfidnoj slastiCarnici je Polläk David magjarski kralj je januara 30 ga s ge-
Rumunjsko poslaniCtvo budu iz Rusije van 64 léta star posebmk skupa opal. Dok sa nera|om Arzom v üdl0U put0val, kam ja
spravili. branitelji doáli, Pollák je veC mrtev bil. 31  gft y jo|ro do,8ziI 0?de je pohodi,
^------=------- ' - - »----------=------ — -- ™  cete, i hvalil oje. Februara 1 ga povratil 88

Allah nas je jako i prejako nadaril. izpil 2ganica. Ali se je prestraäil, ar ga je je preko Cadore v Toblach, i od ooud na 
Neizmerne radosti si viivamo, od kakvih vu poSderaku i vu 2aludcu jako poCeio gri- ieljeznici v Innsbruck, 
ne zemlji vandrajuCi Ctovek niti pojma neiraa. zti, ar ono, kaj je izpil, nemre drugo biti — Umorstvo na eugu. Iz Baje prama

os.. JJJ5- “ * S 5 Ä . r t * S  S Ä  ä :
x ä ä :  , - * . - . » « и - г - д - е д г г м г л
bili. da su neprijatelja nadvladali . pot.rali. dal, je Cemer ЫН ^  etr“ eameStrai nat0 pak je reVolvera

Ali krvoloCni i bez srea sultan, da nebi — Prosim ponizno, nije bil Cemer, ne yaQ zej j Qa 8mrt ga strelil. Dok je eug v  
moral nadariti svoje vojnike, koji su se go sem se prevaril, pak sem iz one flaáe gzaj3adim doőel, krvnik je skoCil.
dali zakopati, pak da se nebi zeznalo ovo natoCil kupicu, vu kojoj je ocet bil, od- -----------
njegovo delo, je vu grufle napravljene luk govori birov. P é s e m  ÍZ ta b o ra .
oje zaphal s ilovaCom koju si je vre predi _ j ak 9 — veü oberleitinant, — i pog
poljeg gruftov pripravil. Vu gruflu bivfii voj Iedne flaáu Zaistino, ocet je vu fbfii bil. — stopram sem ja junak v devetnajstom leti, 
niki su se svi zaduáili. Cekaj ga!2enjak, nebuá ti drugda jednoma VeC ja tuáen moram na frontn strelati.

nemfikomu ofic.ru ocla dal piti. С1авф ae: pofiké, glasiyn se StukiUL IJCI1 Vnoge majke emek vu velkoj nevoli.
uaUftl, i0  Rnadaii Leitinand zeme iz ormara tri velike yQ romnnj8koj zemlji z kamena planine,

akov je dober den, takov j g • âre svafc0ga napuni s octom, pifitolju Vn-»ge majke sinek pod gorom poCivle.
Gda je NemSka 1870-og leta vojsku pamerj’ na bjrovai pak na tam stojeCe dva Nebeske ftiöioe lépő nam spévajo, 

vodila proti Francuzkoj nemäka vojaka je  pri9e2nike Irancuze, pak jim reCe Me^Uo'mesmTat sí v^épom mesü,
bedana zvanog francuzkog varasa i okol.cu _  da! Jeden) dva. tri! o d i  pak mi v bregu nit sunce ne svfiti.
оЬэе1а. Blizo toga varafia na cesli je jeden . . . Pregle su nam leta, как smo z doma diSIi,
nemfiki oberlejtinand nekoliko francuzov po- Ovi s oCima molec giediju na ooeriaj дц t^en neznam, gda mo nazaj dofili. 
loviti dal ar je misül da su fipejoni. Za to tinanta, ali to nikaj ne hasni, vu minuti su Oragu sem ai stavil v malim Medjimurju, 
m  i .  . u  bliioji d,l .d p .1 .1 . » .  « p in  .  *  W “  » J «
varsáké h.2e, da iztragu vod. proti njim. Birov j prist jnib. su od velike bob tan Во,^ da bi Tamr, da nej bll T 2alo3ti

1 Birov francuz toga varaäinca je ponu- call po hiii i preklinjali ouega, koj je octa vnoge temne nőéi vunj si prespimo,
lupicu ».«ov.«, d . »  « .M L  __________  i L t J S I & S S Z S r

malo okrepi. Oberiejtinant je na jeden mah

Г к tornya, 1918. 2í-gt februara »MEDJIMURJE« broj 8.
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zad n je
Skopali smo groba pod gorom visokom,
Pák smo ovak rekli : j $ ő P ^ e k  s Bogom! o *  m a g y a r  h o l d  b i r t o k  K O Z - V u  K o z lO V Ö Ü k u  ( S z e i l t O r b Ü n h e g y )
Particu mu spleli z bora zelenoga, Ш йо ; а1  UU1U ~  . . '  ,
T o  je  n a  znam enje sínku z M eflím urja . lovcsákon (Szentorbánhegy) Stridó blizo btngoveje mekot (magyar
V nőéi mesec svöti, zvözdice igrajn. .  .  .  .  • im f t tk f l  я д  d v A t n i  1й ш п п
o b e r  nasih  giavah knguce fu ík a jo . m e l l e t t  k é t  h á z z a l  e l a d ó .  A  b í r -  “ ? * a I  . i m e l K a  “ a  “ v f m i  . ^ P ™ 1
Moja d raga  m ajka  nej se gaiosiití, , , .  0 l /  ,  , ,  . — . « - „ « у д  h i z a m i  n a  p r o u a j u :  o ű  t o g a  i m e t k a
űa ja tuíen moram V velkim ogiuu biti. t o k b ó l  Ca 3V . h o ld  te r m o  SZOlŐ, , . о . *  , . ® .
Vu rumunjskoj zemlji risoke pianm e, Q , • . j _ a tA bh i czántY tfA ld 0 ^ 0 *U ** 1 P °*  D iekO te SU gO riC e,
Drngo se ne vidi nebeske visine b  h o ld  в ш б ,  a  tö b b i  S Z antO lO ld g  m e Jj0 fc § ц щ е  a  d rilg O  D ák  ОГП-
Moja postalka je ta érna гепфса, á r xf . , x o r
A vajnknäec mi je ma miiá puőkica. rüL# ШСЯ 1 ЗвПОкОЗЯ.

Oda je ru2a bila najlepäe rezleeta. Eladási leltételek megtildlui- Prodavne koüdicije moreju se
^ Ä S S J ^ Ä t S ?  tók az eladással megbízott dobiti pri

Csábtenqij I M p é i i r  1 -1.-Й  fiüreeM Istifil $n № ,
Sp-Z ZmVX>m,Medjimúíe роГы, a_2 Csáktornyán. koja ima naloga togaimetkaprodati.
Poljeg toga sem si óéi brisaí.

vas sve skup ^ ^ ^ ^ ^ ^ h h h i h b ^ i i ^ b ^ i h i h h h h b i h b h i i i ^ h h i i ^ b h b h ^ h

i daije o stanem  vérén к naäem  kraiju . mmmémmmттттттш тъштштт ттттшттшш
Va Rumunjskoj. K e r n y á k  G y ö r g y  vojmk. Щ $

j n  iHengerszéh hengerek rovátkolása és csiszolásai
leggyorsabban a téli hónapokban eszk o- JF

щ  ■  ■ ■  É B J M  9  zö lh ető , küldje tehát hengereit azon n a l a

П  A  D  I  U  I w l  l , . a  Magyar Motor és Gépgyár Részvénytársasághoz, Szombathelyre. *  
S Ó S B O R S Z E S Z T  mmmmmmm* mmmmmm#*
használjunk test és egészség- яи»иимишиимшвв»«ишиившиа*шиив*шииши*ши**шшшишвв«*м

I É F S I  I KOzidarálúkat, Ruine Zrvnaie,
1 ЛттЛшИМc,.o-.«uerne«L s z e c s k a r r i g ó k яt, J ri rgri nyokat,  pljuge, za6(íft|í. A DlinántÚlj Gazdas. Szeszgyárosok kakopicam opsesolókat, ek ék et, re p o  vitte, za  

Szoszfinomitó Részvénytársasága I  etőgépeket, c sé p lő g é p e k e t, k u n t  zu  r n id jU K  m a sin e  z a  s e - I
=  Nagykanizsán. = =  ka szá k a t, aratógépeket min- ja ti, m asine za m l at H i, k o se ,

deníajta m ezőgazdasági eszk ő - m aáine za k o s iti  i svakojaéko
---------------------------------- ----------------------zőket szállít a legerősebb és legolcsóbb g o sp o d a rsk o  orndje  vu najlaleái

Egy csinos, tiszta kivitelben ríni ti'Zi

h i l f А Г Ч Л М  » m i t *  L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a  L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a
U U  I l i i  а I I  I  I  V  а I I  I I  Л  Budapest, V , S zalay-utca  2 . Budapest, V., S za iay -u tca  2 .
I I  Ц  I l i i  f  H l l  Ц  С  I I  I I I I  (Fáik M iksa-utca sarkán.) (Fáik Miksa utca sarkán.)
« H l V I  M W t l  V H V V H  Mezőgazdasági gép, műszaki elektro- gospodarskoga orudja Stacun.

azonnal felvétetik. technikai üzlete i ban 51_30
a-*» T e le fo n  in teru rb á n  51—3 3 .  T e le fo n  m teru rb a n  51 3 ^ .

Cim a kiadóhivatalban. Ь м м м м м ш м м н т м м я ш м м м и н и м и м и к м м а м м ш и м т м и

•■'•••■"=K“ “r ^|lparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke
B o r k e r e s k e d ő : F é rf i  s z a b ó :  Ó r á s -  é9  é k s z e r é s z : Kelemen Imre Csáktornya

Mayer Károly Csáktornya ivácsics Ignác Csáktornya Pollák Bernát Varaidin Deutsch Zsigmond Csáktornya
R n rh eree iz f tH /i- Schlesinger Mór Csáktornya

Ma er Testrérek ’ Csáktornya F ü s z e r k o r e s k e d é s : S z á ll í tó  é s  d e s z k a k e r e s k e d ö : Bagola István vendéglője
Mayercsák Béla (kőezén, Lobi Mór és Fia Csáktornya vasúthoz« Csáktornya j

B o rb é ly  « в  f o d r á s z : . . .  . . . . .  л  Si-ger Salamon K i.«tó»dk.
SDádasdi Nándor Csáktornya Szövetkezet« raktára Csáktornya U rl“ n o id iv a t ,  j á t é k -  é s  Sőjtöry János Drávanagyfalu
Műk Szilárd Csáktornya Gráner Testvérek Csáktornya d ís z m ű á r u  : Novák József Drávanagyfalu

M ó z e s k a lá c s o s  é s  v«asz - S W h í Testvérek SáktoíUví Ке1етвП Csáktornya Deutsch Adolf, nagyv. Drávavásárhclv
M Í S K Í 5 ! 5 S . 6  a * Leitmann Bálint Szentilons

* _ K á v é h á z  • V a s k e r e s k e d é s :  Baumback Rezső Szentilons
fteanyi Mihály Damása л  e  z * Bernyák Károly utóda

PrUckler K. Zrínyi kávébáza Csáklornva Binder Károly ^sáktornva Remer János R&czkan z
Földes Mór Royal kávéháza Csáktornya " * vegyeskereskedés, Petánczi savanyúvá

C ip é s z  í Deutsch Jenó Csáktornya központi raktár és szállítási vállala;
Kelemen Sándor, férfi és női cipész V e n d é g l ő k : Kódos» Vilmos déli vasúti

Csáktornya, városház épület K ö té lg y á r tó : Pröckler Károly Csáktornya vendéglős Csáktornya
Petries Ignác Csáktornya H e n ^ ^ V á W  ';B̂ , torny* Schrey György Csáktornya

D iv a t á r ú h á z : Hencse/ Gábor Csáktornya Zrinyikülvároe

Uazt és Brodnyák Stridóvár M é s z á r o s : Budai József^211 r"áktornya Stefics Rezső vssuti vendéglős Kotor
Antonovics József Csáktornya Horváth Mihály (Fehér

F é n y k é p é s z :  galamb) Csáktornya
«5- Kováce lelTán Csáktornya Deutsch Jenő Csáktornya

Nyomatott Fischet Fiilöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

a

Csáktornya, 1918. február 24. . ______________ .M URAKÖZ«_________________________ ____ , ,____8: szám
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