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Pénzbőség a bankokban.
A pénzügynökök, akik békés időkben 

a budapesti és bécsi nagybankok heverő 
pénzeinek kihelyezését közvetítik, keservesen 
panaszkodnak, hogy nincs üzlet, kicsi a ke
reslet, nagy a kínálat, a bankok torkig van
nak pénzzel és nem tudják, mit csináljanak 
a fölöslegükkel. Most ugyancsak bőven höm
pölyög bennük a pénz. Az a rengeteg sok 
millió, melybe a hadviselés kerül, itt marad 
az országban. Éppen csak az történik vele, 
hogy a katonai kincstár pénztárából átván
dorol a polgári lakosság zsebébe az ipar, 
kereskedelem és vállalkozás legkülönbözőbb 
ágaiu keresztül. A polgári zsebekből pedig 
a bankok, főleg a nagybankok pénztárai felé 
vezet a pénz útja, ahol egyelőre megreked, 
mert a háborúval kapcsolatos üzleti tevé
kenységtől eltekintve, most minden más üz
let elpihent Ó riá a ip én zk ész le tek  vannak  
fe lh a lm ozva  a bu d a p esti é s  b é c s i  n agy
ban k okb a n . Bécsben persze még sokkal 
több a pénz, mint nálunk, mert hisz a 
miénknél ötezör-hatszor nagyobb hozamú 
osztrák ipar a háborús üzletek hasznától is 
legalább ilyen arányokban veszi ki a részét 
és a katonaságtól kapott pénzekkel zsúfolá
sig megtörni a nagybankok kasszáit. Ezek 
igazán nem tudnak most mit csinálni he
verő pénzeikkel és ahol kockázat veszélye 
nem fenyegeti őket, jóval a kamatláb alatt 
is hajlandók pénzt kölcsönözni. Tudomásunk 
van például olyan esetekről, hogy bécsi nagy
bankok az uj hadi kölcsön 6% -os címleteire 
4 ViVe-os kamatért adtak lombardkölcsönt 
egyelőre három hónapra, de olyan kijelentés 
kapcsán, hogy további három hónapra ugyan
ilyen kamatláb mellett fogják majd meghosz- 
szabbitani a kölcsönt, mert biztosra veszik, 
hogy akkor is olyan bőven lesz pénzük, 
mint most.

Budapesten nem lehet ilyen olcsó pénzt 
kapni, bár a mi nagybankjaink is érzik az 
»embarras de richesse« kellemetlen követ
kezményeit. Csöppet sem bánják most, ha 
valaki elviszi tőlük a betétjét, Jut is, marad 
is. Elmúltak azok az idők, amikor a kistó- 
kések kabátjába kapaszkodtak a fiókfőnökök, 
hogy a betétjüket hozzájuk vigyék és ne a 
szomszéd, konkurrens bankfiókba. Próbáljon 
csak a betevő egy negyed százalékkal ma
gasabb kamatot kérni valamelyik nagybank
ban, azzal, hogy különben elveszi a pénzét: 
észre sem veszi, már kifizették neki a be
tétjét. Boldogítson vele másik bankot. A 
nagy pénzintézetek vezetői ugyan sokat ad
nak a presztízsre, melynek régidő óta egyik 
legfőbb emelője volt a betétállomány növe
lése, de mai viszonyok közt kissé drágának 
találják a presztízse emelésének ezt az esz
közét. Nagyon is sok már a pénzük.

Általános gazdasági szempontból és fő
leg a békés időkben használni szokott szem
üvegen át nézve, éppenséggel nem mondható

ideálisnak ez az állapot. Egyes szervek nagy 
elzsirosodása a gazdasági szervezetnek ép
pen oly kárára»van, mint az emberi orga
nizmusnak. Pénzé ennek ellenkezője is ká
ros és veszedelmes. A mi gazdasági szerve
zetünk pedig nem tud kievickélni ezekből 
a szélsőséges szituációkból. Sokáig nem is 
fogja megtalálni azt a bizonyos egyensúlyo
zott, arany középutat A háborút megelőző 
időkben a pénztőke hiánya okozott bajokat, 
most pedig a pénzbőség miatt panaszkodnak 
a bankok. De ez sem fog örökké tartani. 
Háború után megint visszatér majd a pénz
hiány, mert a heverő tőkék lázas igyekezet
tel fogják keresni az alkalmat, hogy a pro
duktiv munkának a háborús üzlettől távol
eső s azért most elhanyagolt területein ér
vényesülhessenek és kárpótlást találjanak a 
kényszerűségből elszenvedett ínséges időkért.

Az adósok helyzetén keveset változta
tott, hogy a pénztőke hiányát a pénzbőség 
jegyében álló idők követték. A hiteltőke most 
is drága és a régi adóságok súlyos kamat- 
terhét a bankok pénzkészleteinek fölszapo
rodása dacára is keservesen nyögi az adós, 
akinek a háborúval kapcsolatos üzleti tevé
kenység révén nem sikerüli régi terheit 
csökkenteni. Az imént elmondott eset, hogy 
a hadikölcsön címleteire a bankkamatlábnál 
jóval olcsóbban is adnak lombardkölcsönt, 
nem a kistőke olcsóbbodásának első fecskéje, 
hanem fehér holló, mely egyrészt e papírok 
kiváltságos minőségének, másrészt annak 
köszönheti létezését, hogy a bankok szem
pontjából kevés kamat is többet ér a sem
miféle kamatnál. A nagybankokat a pénz
készleteik hatalmas fölszaporodása talán kissé 
zavarba hozza, de olyan nagy zavarban soha 
nem lehetnek pénzintézetek, hogy az adó
saik kamatterheit jószántukból csökkentsék.

De azért a világháború kellős közepén 
van valami megnyugtató is abban, hogy a 
bankoknak zsúfolásig meg vannak töltve a 
pénzszekrényeik és hogy a háború okozta 
nagy károk mellett is folyton szaporodnak 
a takarékbetétek. Szükség lehet újabb hadi- 
kölcsönre és ha erre gondolunk, jól esik 
tudni, hogy a belföldi pénztőkének óriási 
készletei várják a kedvező befektetési alkal
makat.

Szántás előtt.
A háborús idők ezen terhén felül, kü

lönösen az sulyosodik a magyar gazdára, 
hogy lovait a háború kitörése óta, egy-egy 
központból ménesszámra vitték és viszik el 
a hadak trénjébe. Most aztán nincs, a mivel 
a hadbavonult gazda otthonmaradt házanépe 
tavaszi alá szántson és boronáljon.

Sok jóakarattal hirdették és tanácsolták 
már régen, hogy a kisgazda teheneit akkor 
és úgy értékesítheti legjobban, ha azokat 
igavonó jószágul is felhasználja. Lám, nagy 
lépéssel volnánk most előbbre, s nem kel
lene sóhajtozni az igavonó erő után, lega- 
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lább nem annyira. Ezen a bajon most alig 
segíthet egyéb, mint a tehenek igáaáaa. Így 
van ez a nyngoti országokban в ma ев a 
gazdasági rend ott még jobban érvényre jnL 
Ott a gazda tehenét szántásra, zöld-takar
mány-, trágya és egyéb teherhordásra a 
szántásra is mindenütt járomba fogja.

De a magyar gazda sokkal büszkébb, 
semhogy ezt a hasznos, jó  szokást gazdasá
gába bevezette volna. S utolsó embernek 
nézte, lesajnálta volna azt, a ki tehenét 
igába fogta, —  s mezőgazdasági munkáját, 
ha részben is, teheneivel végeztette volna.

Pedig ott, ahol, különösen most, min
den garast nagyon meg kell nézői s a mint 
a nép szavajárása mondja: a fogunkhoz 
kellene verni —  milyen megtakarítással 
járna ez. Mert a tehéniga sokkal olcsóbb 
az ökör-, vagy a lóigánál.

Ott, ahol gyorsaságról beszélünk, ta»- 
mészetesen első helyen áll a ló. De ki járna 
most ide-oda vásárra, búcsúra, vagy lakziba 
—  mikor lova nincsen. Az ökör pedig, az 
igaz, hogy szép sommás jószág. De ha be
tegségre hajló, vagy .elöregszik: vájjon в е ш ф  
több takarmányba» gondozásba kerül-e, m in b ^  
a mennyit igavonó munkájával szeres a 
gazdájának ?

Csak a tehén volna még. Ez az, a mi
nek igázásától a magyar gazda eddig úgy 
fázott. Mert ugyan, hogy lehetne egy rókáról 
két bőrt nyúzni!? Pedig ez, különösen a 
jelen esetben nemcsak lehetséges, hanem 
észszerű is. Bizonyságul idézhetnék a nyu
gat országainak valamennyi gazdáját, a ki 
tehenét, még pedig kiváfó fajtehenét idők 
ideje óta, egyaránt igázásra és fejésre is 
használja.

Az a tehén, amit gazdája igavonásra 
nem használ: az évnek felerészét állandóan 
zárt levegőjű istállóban tölti. Innen és ebből 
származik tehát első sorban is a hajlandó
sága a tehenek közölt nagyon elterjedt gÜ- 
mőkórra. Ellenben az igavonásra használt 
tehén sokkal többét van szabad levegőn, 
miáltal ellentálló képessége is fokozódik. 
Igaz, hogy a tejbősége megcsappan, de gon
dos kezelés és jó takarmányozás mellett 
súlyát is megtartja.

Ügyelni kell arra, hogy a tehenek le- 
borjazásuk előtt 8— 10 héttel és azt köve- 
tőleg 4 — 6 hétig igavonásra Ъе használtas
sanak, a külföldről behozott teheneket sem 
szabad addig igázni, a mig azok nem szok
tak égaljunkhoz. Sokra tanít bennünket a 
háború, első sorban az okos gazdálkodásra 
és ebben benne van a tehenek igázása is, 
a mit bizonyára megtanul a magyar gazda.
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,,Kedves Édes Anyám f“
Mozdulatlan tó, hol csillaggal behintve * •  
Visszamosolyog a menybolt egy darabja ?
Nem, mert hisz az eget irigyen befödte 
SötétArnyú felhő vészes gomolyngja!
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Nem csillagok, hanem tábortűsek fénye 
Lobog meglegyintve angyalok ssárnyától.
Ott pihen а Hasa elfáradt vitéae,
Álma édesítve estek imájától.

• A győaelmi mámor ringató kebelén
Mlssumnyadt a sereg nyugodtan, csendesen.
Mint sötét kiséitet a rémek éjjelén,
ÁB mosdulatlan a honvéd as őrhelyen.

D e . más is van ébren! Egy halvány kis tűsnél 
Fiatal vitás ül levéllel kesében.
Könny van ráhullatva minden betűjénél,
Édes anyja irta, tele sseretettel.

A honmaradtaknak csinál egy jó napot.
Visssáir. A levél ások ünnepnapja.
„ Kedves Édes AnyámIй . .  . Egy bomba lecsapott.. .  
S a szegény katona ott maradt meghalva.

B en erééy  L a jos.

—  Kellem es húsvéti ünnepeket 
kívánunk lapunk előfizetőinek és 
alváséinak.

Kérelem. Lapunk folyó hó l>ével a 
XXXII-ik évfolyam 11-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében lenn* 
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Eljegyzések. Dr. Hatfaludy Pál deési 
ügyvéd, Szolnokdoboka vármegye tb. főügyé
sze, eljegyezte Szilágyi Margitot, Szilágyi 
György posta- és távírda tiszt leányát Ko
lozsvárt. —  Müller Gyula Csáktornyái gyógy
szerészsegéd jegyet váltott Krarnarits Antonia, 
Csáktornyái posta- és távirda kiadóval.

—  Kitüntetés, ó  császári és apostoli 
királyi Felsége f. évi március hó 7-én Bécs- 
ben kelt legfelső elhatározásával; az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartása elis
meréséül Vlasits Ernő 20. honvédgyalogez- 
redbeli századosnak, néhai Vlasits György 
ujudvari urod. intéző fiának, a hadidiszit- 
ményes 3. osztályú katonai érdem keresztet 
adományozta.

—  Kinevezés, őfelsége a király szolgá- 
latonkivüli viszonyban lévő alsódomborui 
dr. Zalán Gyula honvédhuszárhadnagyot 
1914 évi november 1-ji ranggal főhadnagy- 
gyá s a népfölkelésnél Csikvándi Ernő had
nagyot főhadnaggyá nevezte ki.

—  Kitüntetett tlŐ8. Ö felsége a király 
Deutsch Adolf drávavásárhelyi illetőségű m. 
kir. 20. népfölk. gyalogezredbeli őrmestert a 
kozákok ellen tanúsított vitézségéért az első
rendű ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. 
Örömmel adunk hírt a . kitüntetésről, mint 
fényes bizonyítékáról a muraköziek kiváló 
hősiességének.

—  Halálozás. Kralics Bálint nyug. sze- 
lenczei plébános e hó 25-én Varasdon el
hunyt. Temetése 27-én volt ugyanott. A mu
raközi lelkészi kart a temetésen Filipich 
.Lajos drávavásárhelyi esperesplebános, volt 
országgyűlési képviselő képviselte. Nyugod
jék békében!

—  Szerzetesbél —  hős. Starzinszky 
István szepeeváraljai irgalmas szerzetes a 
háború kitörésekor önként beállt a 20. hon
véd gyalogezredbe katonának. Hősies visel
kedésével csakhamar megszerezte az ezüst 
vitézségi érmet és zászlóssá léptették elő. 
Az egyik ütközetben fején megsebesült és 
a szepesváruljai irgalmasok kórházába került. 
Starzinszky már felépült és nemsokára visz- 
szatér a csapatához.

—  Áthelyezés. Meskó Zoltán a hely
beli tartalék kórházhoz beosztott tartalékos

főhadnagy saját kérésére a budapesti kato
nái parancsnoksághoz helyestptett át

—  Némagyartoitá*. Öretnicsár litván 
Csáktornyái születésű lugosi lakos családi 
nevének * Bakonyi«-ra kért átváltoztatása 
belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.

—  Kórházvizsgálat. Scbmiedt altábor
nagy, a pozsonyi hadtest parancsnoka, 
e hó 28-án Csáktornyára érkezett, hogy as 
itt elhelyezett katonai tartalék- és póttarta
lék kórházakat felülvizsgálja. Altábornagy úr 
Pewny dr. főtörzsorvos egészségügyi főnök, 
kíséretében nemcsak a sebesülteket, de a 
kórházak berendezését s általában a veze
tést is vizsgálata tárgyává tette. Ő kegyel- 
messége még aznap Nagykanizsára utazott.

—  Üdítőállomásra adakoztak: Friedrich 
Emilia 16 К, Mayer Hermanné 10 К, Egy 
magát megnevezni nem akaró 20 K, Kovács 
Lipótné 4 K, Vajda Elemér és Andor 10 kg. 
cukor, rum és thea, Rodi Ignác (Szelence- 
hegy) 25 K, Neumann Mariska 26 К és 
1000 czigaretta, Steinberger Ferencné 10 K. 
Köszönettel Szál may V. К. E. elnök.

—  Adomány. Füzessy Gusztáv mura- 
szentmáriai körjegyző a megvakult katonák 
segély alapja javára 60 К 90 fillért küldött 
be illetékes helyére. Az összeghez hozzájá
rultak : Muraszentmária község, Alsómiháty- 
falva község, Füzessy Gusztáv 10— 10; Stern
berger Ignác 5; Belovári Ferenc, Wolf József, 
Gzirkvencsics Ede, N. N. 2— 2; Igrecz Já- 
nosné, Festh Ernő, Novák Mihály, Pálfi Zol
tán, Grünner József, Fenyves Dániel 1— 1; 
Hadi segélyezetlek 11.90 K.

—  Az üregek sorozása. A 36 —42 éves 
В osztályú népfölkelők sorozása április 6-án 
veszi kezdetét a vármegyében. És pedig áp
rilis 6 án Aisódomboru, Damása, Dékánfalva, 
Drávadiós, Hodosány, Kisszabadka, Kotor; 
április 7-én Muracsány, Murakirály; április 
8 án Ligetvár, Muraszentmária, Muravid, Per
lak, Tüskeszentgyörgy; április 10 én Belicza, 
Bottornya, Csáktornya és vidéke, Drávanagy- 
íalu, Drávavásárhely, Felsőmihályfalva; áp
rilis 12-én Murasiklós, Muraszentmárton, 
Muraszerdahely, Stridóvár, Viziszentgyörgy 
népfölkelői állanak a bizottság elé. A vár
megye többi részeiben: a nagykanizsai já
rásban április 6, 7, 8-án; a pac3ai járásban 
április 9, 12 én; a letenyei járásban április 
13, 14, 15-én; яг alsólendvai járásban ápri
lis 13. 14, 16-án; a novai járásban április 
16, ,17-én; a zalaegerszegi járásban április 
18, 19, 20 án; a szenlgróti járásban április 
21, 22-én; a sümegi járásban április 23, 24, 
26 án; a tapolcai járásban április 26, 27, 
28-án; a balatonfüredi járásban április 29, 
30; a keszthelyi járásban május 1, 3 és 4-én 
lesznek a sorozások.

—  Fölvétel a Tanítók Házába. A >Za- 
lamegyei Általános Tanítótestület« kiegészítő 
részét képező »Muraközi Tanftóköré«-nek a 
budapesti Ferencz József Tanítók Házában 
»Muraközi Tanítókor Mencsey Károly alapít
vány« néven létesített kedvezményes ala
pítványi helyére az 1915— 16. tanévre oly 
muraközi, esetleg zalamegyei tanítóknak a 
budapesti tudomány- vagy műegyetem vagy 
egyéb fő- és szakiskolában tanuló kiváló 
előmenetelü, példás magaviseletü fiai pályáz
hatnak, kik egyszersmind a »Zalamegyei Ál
talános Tanltóteslület«nek s az Eötvös-alap- 
nak tagjai. A fölvételre folyamodók a kér
vényhez mellékelni tartoznak : születési, ta
nulmányi és esetleg erkölcsi bizonyítványai
kat A hiánytalanul felszerelt kérvények az 
Eötvös-alap (Országos Tanilói Segélyegyesü-
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let) elnökségéhez címezve, Í915. évi május 
hő 1-ig nyújtandók be Brauner Lajos Csák
tornyái áll. elemi iskolai igazgató-tanító, a 
•Muraközt Tanítókor« elnökéhez.

—  Húsvéti ajándék a hadbavonult ipa
rotok családjainak. A »Csáktornyái Iparosok 
Otthona« diceéretreméltó tanujelét adta a 
hadbavonult iparostársak iránti együttérzé
sének, amennyiben a hadbavonult iparosok 
segélyreszoruló családjai között a rendelke
zésére álló alaptőke kamataiból, húsvéti 
ajándék címén 400 К-t osztott ki.

—  Hadi tanév befejezése. A Csáktor
nyái m. kir. áll. elemi népiskolai tanítókép
ző intézetben e hó 27-én fejezték be az idei 
tanévet az 1895 és 96-ban született és ka
tonai szolgálatra alkalmasnak talált tanító- 
növendékek részére. Összesen 1 első, 1 má
sod, 18 harmad és 11 negyedéves növendék ré
szesült ebben a szükségszerű, kivíteles kedvez
ményben. A tanév befejezése alkalmából a 
hadbavonuló növendékeket Zrínyi Károly 
igazgató búcsúztatta el az egybegyült tanuló
ifjúság és tanáritestület jelenlétében. A ka
tonaköteles növendékek nevében Szőke Ist
ván tanítójelölt mondott hálás köszönetét a 
tanáritestületnek a négy éven át élvezett 
gondos vezetésért és Ígéretet tett, hogy a 
harc mezején is méltók lesznek az intézet
hez, melyben hazafias kiképeztetésüket nyer
ték. A hadbavonuló növendékek a min. ren
delet ériedében osajélybizonyítványt, illető
leg lanttól »oklevelet kapnak, ezabályszerü 
vizsgálat nélkül, tanúsított tanulmányi elő- 
menetelök alapján. Ezek az osztálybizonyít
ványok és tanítói oklevelek teljesen egyen
értékűek rendes körülmények közt kiállí
tott bizonyítvánnyal éf tanítói oklevéllel.

—  Sóderest a Csáktornyán időző zsidó 
katonák részére. . . . Már halkalt telkükben 
a csalamezők ágyudörgéae, puskaropogása. 
Más zene csendült fülükbe: >a megrázón 
benső, anyain elringató, hirtelen, felserkentő« 
pészachi danák. Törődött testükben mond- 
hatatlan epedés a »fájón derűs, elkomolyo- 
dón játszi, regésen sejtelmes« estünnep, —  
szülői ház, család, barát, ifjúsági édes em
lékek után, — emlékezésükben fényes kép, 
de köröskörül a kórháznak szenvedést tük
röző, komor falai! . . . Távol az otthon, a 
meghitt kör, — de közel a híttestvérek szíve, 
szeretete. Fényárban a hitközség tanácsterme, 
barátin hivogatók terített asztalai. Körülöttük 
a lábadó harcosok roskatag négyszöge, fog
lalatja szélesebb embergyürü, biztató férfi
tekintelek, szerelő női szemek. Grűnwald dr. 
rabbi szól a katonákhoz. Évezredek lobogó 
dicsőségéről, szenvedéséről, hazánk mostani 
tftáni küzdelméről, a vallásos családi élet 
varázsáról, mai nélkülözéséről, jövendő bol
dogságáról. A katonák sírnak . . . Fájó saj
gás, de büszkén édes megnyugvásba olvadó. 
A hazáért szenvednek, de honi levegőt szív
hatnak, honfitársi gondoskodás tárgyai. Előt
tük a szeretet adományai, bennük a tudat, 
hogy nyolc napon át a hitközség kedves 
vendégei, a nőegylet becézettjei ők! Voná
saik elsimulnak, tekintetük felragyog. Velük
örülne, felvidulna mindenki..........Ha nem
hangzanék a háttérből csendes, szívtépő zo
kogás ........... Ha kisírt anyai szemek nem
kérdeznék: »Hol lehet, él-e, ünnepel s visz- 
szajő*e még valaha az én eltűnt drága sze
rettem?« . . . .

—  Maximális árak. A hivatalos lapban 
közzétett rendelet szerint a kormány a ten
geri legmagasabb árát az ország egész te
rületén métermázsánként 26, az augusztusi
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tengerire nézve 28 koronában állapította 
meg. A korpáért követelhető legmagasabb 
ár búza és árpakorpáért 17, tengeri korpá
nál 10 korona. Ez az ár magában foglalja 
a rakodó állomáshoz való szállítás költségét 
is s azt métermázsánként tiszta súlyra, zsák 
nélkül kell érteni. A rendelet, a januári ren
delet hatályonkivül helyezésével, azonnal 
életbe lépett.

—  Przemyal eleste. A Magyar Távirati 
Iroda autentikus jelentése szerint a várban 
a feladás alkalmával 44000 főnyi gyalogság 
és tüzérség, 45000 munkás, kocsis, lóápoló, 
vasutas és távírász és 28000 kórházi keze
lésben lévő beteg és sebesült volt. Ezek so
rában, akik mind orosz fogságba estek, saj
nos, nagyon sok zalamegyei is van. A nagy- 
kanizsai 20-as népfölkelök, továbbá a zala
egerszegi népfölkelő honvédhuszárok is A 
mi vidékünkről is nem egy van a fogságba 
esettek közt. Így többek közt Zalán Gyula 
dr., a letenyei választókerület országgyűlési 
képviselője, Molnár Elek m. kir. honvéd al
ezredes, a verseczi honvéd gyalogezred pa
rancsnoka, Binder Károly Csáktornyái vas
kereskedő, Kreutz Lipót helybeli bérkocsi
tulajdonos, Terkács Mihály a Csáktornyái Ta
karékpénztár szolgája s számosán a környék 
gazdálkodó népfölkelői és (üzérei közül.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle moz- 
gószinház húsvéti műsora a következő. Hus- 
vét vasárnapján: San Martine (term, után), 
Mimit megcsókolják (bohózat), Szerelemből 
dfjboxoló (vígjáték), Cincsimo és a fekete 
kéz (filmkarikaturák); A boldogság völgye 
(dráma 4 felvonásban). —  Husvét hétfőn: 
Hadi híradó, Szerelmi házasság (dráma), 
Meghalt a gólya (vígjáték 6 felvonásban). 
Az előadások d. u. fél hat, este 8 órakor 
kezdődnek.

— ■ Levelezés a foglyokkal. Az orosz 
cenzúrabizottságnak —  mint a Budapesti 
Tudósító értesül — nagy nehézséget okoz 
az Oroszországban hadifogságban levő kato
náink levelezésének cenzúrázása. Hazulról a 
hozzátartozók többnyire igen hosszú levele
ket írnak, s az üzenetek és levelek nagy 
száma miatt a cenzúrabizottság nem képes 
idejében átvizsgálni a levelezést. Ebből szár
mazik aztán a levelek késedelmes küldése. 
Mindenki saját érdekében cselekszik tehát, 
ha röviden is és tehetőleg csak levelezőlapon 
érintkezik fogságba esett hozzátartozójával.

—  A csomagszállítás ismét a régi. A 
m. kir. posta-táv. vezérigazgatóság további 
intézkedéséig csütörtöki napokon a Buda
pestre s Budapesten túl fekvő helyekre szóló 
csomagok ismét felvételnek. Eszerint postai 
csomagokat csütörtöki napokon is oly mó
dozatokkal lehet feladni, mint a többi köz
napon.

—  Kedvezményes árú vetőmag a gaz
dáknak. A földművelésügyi minisztérium ál
tal beszerzett és a magyar mezőgazdák szö
vetkezete állal árusított vetőmagvakra való 
jelentkezés határideje már letelt. Ennek el
lenére a földművelésügyi miniszter megen
gedte, hogy tengerire, amig a készlet tart, a 
magyar mezőgazdák szövetkezete a még ezu
tán beérkező jelentkezéseket is figyelembe 
vegye, azonban az ezután megrendelendő 
tengeri árát, függetlenül annak fajtájától, 
zsákostul együtt métermázsánként 30 кого 
nában állapította meg.

—  »Fémet a hadseregnek.« A hadse- 
gélyző bizottság tekintettel arra, hogy ellen
ségeink a hadi célokra szükséges nyers anya

gok behozatalát meggátolta, felhívást intéz 
a közönséghez, hogy -— a vas és acél ki
vételével —  minden birtokában levő és 
nélkülözhető házi-, konyha- és egyéb fém
tárgyakat, nevezetesen: sütőket, lábasokat, 
fazekakat, tartányokat, merő- és más kana
lakat, szűrőket, korsókat, kannákat, katlano
kat, mozsarakat mosó- és mosdóedényeket, 
poharakat, csészéket, súlyokat, szitákat, vöd
röket, kádakat, csöveket, jég- és virágtartó
kat, lakatokat kulcsokat, kilincseket, ablak
redőnyöket, hamutartókat, bográcsokat, dísz- 
szegeket, bulordíszeket, szegeket, játékokat, 
lámpákat, dísztárgyakat, stanniolt, üveg- és 
pipakupakokat, ón- és ólomtartányokat és 
mindezeknek törmelékeit, vagyis mindazokat 
a tárgyakat, amelyek kizárólag vörösrézből, 
sárgarézből, bronzból, nikkelből, ón és ólom
ból vagy ezen fémek felhasználásával ké
szültek, már most gyűjtse össze, hogy azokat 
a — jelzett célra a későbben megjelölendő 
gyűjtőhelyekre a közrebocsátandó ily irányú 
felhívás után —  haladéktalanul és díjtala
nul beszolgáltathassa. A hadvezetőség a be
gyülendő fémeket a becsár ötven százaléká
ban megfizeti és ezt az összeget az Országos 
Hadsegélyző Bizottság rendelkezésére fogja 
bocsátani.

—  Elhalasztották az önkéntesek bevo
nulását. Az 1891., 1895. és 1896. évi szü
letésű magyar honosságú egyéves önkénte
sek, egyéves önkéntesjelöltek, valamint ezen 
és egyéb évfolyamú, a háború tartamára be
lépett és még be nem vonult önkéntesek az 
eddigi rendelkezésektől eltérőleg nem folyó 
évi április 15-én, hanem csak a népfölkelési 
szolgálatra kötelezett egyének részére majd 
még közhírré teendő legközelebbi bevonulási 
hirdetményben megjelölt napon kötelesek 
tényleges szolgálatra bevonulni. Azok az 
osztrák honosságú önkéntesek azonban, akik 
magyarországi fő- vagy középiskolákban vég
zik tanulmányaikat és oly csapattest pótala
kulásához avattatnak fel, amely kizárólag az 
osztrák birodalmi tanácsban képviselt király
ságok és országokból nyeri kiegészítését, áp
rilis 15-én tartoznak bevonulni.

—  Vasúti előmunkálati engedély. A ke
reskedelmi miniszter a dunántúli helyi ér
dekű vasutaknak Zalalövőtől Rédicsig vagy 
Csömödérig, továbbá Alsólendvától Mura
szombaton át Szentgotthárdig vagy Gyana* 
falváig, végül Muraszombatból Radkersburg 
irányában az ország határáig vezetendő helyi 
érdekű vasútra adott előmunkálati engedély 
érvényét a lejárattól egy évre meghosszab
bította.

—  Holtnaknyilvánitási eljárás az uj pol
gári perrendtartás szerint. Az 1915. év ja
nuár l én életbelépett uj polgári perrendtar
tás szabályozza a holtnaknyilvánitási eljárást 
is. A törvény ezen részének szomorú aktu- 
álítást kölcsönöz az, hogy a háborúban el
tűntek holtnaknyilvánitási eljárását is ez a 
törvény tartalmazza. A törvény szerint a 
biróság azt, aki eltűnt és e miatt halálát 
bizonyítani nem lehet, holtnak nyilvánítja, 
ha háborúban vett részt, és annak folyamán 
tűnt el, azóta hire veszett, és annak az év
nek végétől számítva, amelyben a háború 
bevégződött, 2 év eltelt. A biróság azt az 
időpontot állapítja meg a halál idejéül, amely
ben a halál beállta a holtnaknyilvánitási el
járás adatai szerint valószínű Az uj törvény
nek a régivel szemben sok uj intézkedése 
van, különösen fontos, hogy a kérelmezési 
jogosultságot széles körre kiterjeszti, és nem

csak a házastársnak és az örökösnek adja 
meg holtnaknyilvánitási eljárás megindításá
nak jogát hanem mindenkinek, aki az eltűnt 
halálának megállapításában jogilag érdekelve 
van. Dr. Nagy György zsebkönyve a polgári 
perrendtartásnak a holtnaknyilvánitási eljá
rásra vonatkozó § ait tárgyalja, s a törvény 
indokolásának, az országgyűlési tárgyalások 
anyagának feldolgozásával minden egyes 
törvényszakaszt jegyzetekkel, utalásokkal kí
sér. A zsebkönyvben a szerző feldolgozta a 
házassági jognak, az örökösödési jognak, az 
állami anyakönyvekről szóló törvénynek, s 
a nyugdíjtörvénynek a holtnaknyilvánítással 
összefüggő intézkedéseit. A gyakorlati cél 
kedvéért a könyv minden egyes beadvány
nál jelzi az uj bélyegtörvény szerint a le
rovandó illeték összegéi. A könyv ára 1 ko
rona, s megrendelhető dr. Nagy Györgynél 
(Budapest, II., Ferenc-körút 29 sz., 1. emelet), 
ki a könyv teljes tiszta jövedelmét a hábo
rúban elesettek árváinak ajánlotta fel.

—  Az lttbonmaradottak dolgozzanak, ir
tunk már arról, hogy néhány községben a 
hadbavonultak családtagjai, különösen asz- 
szonyok, vonakodnak a tavaszi mezőgazda- 
sági munkában résztvenni, mert a részükre 
kiutalt államsegély eléggé biztosítja fentar- 
tásukat, dolgozni pedig éppen ezért sehogy- 
sem akarnak. Minthogy pedig a jelen viszo
nyok között az ország életbevágó érdeke az, 
hogy minden talpalatnyi földterületet meg
munkáljunk és kihasználjunk, gondoskodni 
kellett arról, hogy e kellő munkaerő min
denütt rendelkezésre álljon. A kormány 
ennek folytán, igen helyesen, elrendelte, hogy 
azok, a kik munkaképesek, egészségesek és 
saját életviszonyaik folytán nincsenek a mun
kában meggátolva, tartoznak az illető vidé
ken szokásos munkabér ellenében munkát 
vállalni, ha erre ajánlatot kapnak. Ha pedig 

'megtagadják a munkát, úgy a hatóságok kö
telesek tőlük az államsegélyt azonnal meg
vonni.

Azoknak azonban, a kik munkát vállal
nak, az állami segély továbbra is kijár. Ki
használni a nép helyzetét nem szabad és 

I mindenütt olyan munkabért kell fizetni, a 
I mely az illető környéken fizetett munkabé
rek átlagának megfelel. Az elöljáróság csakis 
ilyen feltételek mellett kényszeríthet valakit 
az államsegély megvonásának terhe mellett 
munkaszerződés elvállalására. Remélhető, 
hogy ez az erélyes rendszabály okosan és 
méltányosan végrehajtva, lehetővé fogja tenni 
az összes rendelkezésre álló munkaerő igény- 
bevételét. Mindenki, a ki itthon maradt és 
életét nem teszi kockára a hazáért, köteles 
legalább itthon mindent megtenni, a mit a 
haza érdeke tőle megkíván. Nem volna he
lyes, ha e kötelesség teljesítése alól éppen 
azok vonnák ki magukat, a kik államsegély
ben részesülnek.

Szerkesztői üzenet.
Füzeesy Gusztáv, Muraszentm ária. Közöljük 

a kimutatást a megvakult katonák támogatására befolyt 
szép összegből. Egy sort azonban kihagytunk, mert nem 
akartuk lapunkat kompromitálni olyan név emlegetésével, 
aki nem a többi közé való. Jól is teszi az illető úr, ba nem 
adakozik. Hanem csak gyűjtsön tovább, gyarapitsa vagyonát 
a maga hasznára és kényelmére, azért a harc mezején küz
dők, megsebesültek és itthonmaradt családtagok felsegélye- 
zésére is jut bőven a tisztességesen gondolkozó polgártársak 
részéről.
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faja novinah, se imája pos- 
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Velike bitke vu K á rpáti planinab
Przemyslski zarobljeniki - Pustolovina vu Bukovini.
Nasi vitézi. - Zanemiti novosti. - Tri aeroplani vu Rusiji.

KaK stojimo na bojttom polju ?  i
cm . j .) Vu karpatskih planinah joái 

trajaju velike bitke, ar bi rus silóm hotel 
vu Magjarsku vdrti. NaSi vojniki su do sa- 
da svaku navalu rusov vunistili, vnogo ru- 
sov polovili i joS vise izmed njih poslrélali. 
NajvekSe bitke su pri Uzsoku. Ovdi su se 
rusi nazad potegnuli zbog svojih velikih 
zgubiékah.

Dalje gori pri ruskoj meji nemSki Se
regi su velike kvare napravili rusom, koji 
na novo probaju, da bi naprej mogli dojti. 
Ali nemSki Seregi jih svigdi preobladaju. 
Ruski zgubicki su i tu jako veliki.

Rusi su pri Memel zvanom pruskom 
mestu vu nemSku vdrli, gde su strahovito 
haraéali, vuíigaü, mirne purgare klali, йепе 
i decu sobom odnesli. NemSki Seregi su jih 
ovdi nadvladali i njihovo neőloveéansko po- 
uaSanje tristruko niim povrnuli. Za svako 
selo, kője su rusi vunistili, su nemSki voj
niki tri sela po2gali vu Ruskoj. NemSki ge
nerál je na znanje dal rusu, da bude i na 
dalje tak vCinil, ako rus nebu poStuval tud- 
je blago i ako nebu mir dal onim mimim 
stanovnikom, koji nisu oboruSeni i koji ni- 
kaj nevCiniju ruskim vojnikom.

One vojnike, koji su vu ruske ruke 
doSli, gda je festung PSemisl kapituliraf, su 
rusi vu Kiev odpeljali. Rusi su dosta dobro 
baratili S njimi. Oficirom su i sablje osta- 
vili. Jesu i medjimurci med onimi, koji su 
ovdi vlovljeni. Ne se je treba bojati, da bi 
jim zlo iSlo vu Ruskoj, ar rusi dobro znaju, 
da smo i mi dobri prama onim rusom, koji 
su pri nas vu su2anstvu.

íz Srbije dobivamo glase, da je ov nes- 
reCni orsag pun s kajkakvimi betegi. Kolera, 
bubinki, tifue harséi med njimi. Vnogo dók 
torov je vumrlo vu ovih beteítvih, zbog 
toga vnoga mesta su ostala bez vraóilelja. 
Vezda je Srbska obkoljena s naSimi Seregi. 
Oni se nepodufaju na nas vdrti, nam pák 
nije sila, da bi svoje vojnike alduvali zbog 
erbov. Bude vréme doSlo, gda budu ono, 
kaj su si zasluÉili, od nas dobili. Do on 
Cas budu med njimi haraéujuéi betegi svoje 
posle zvrSili.

Proti Dardanella zvanom turskom mor- 
ju englezke i francuzke ladje nikaj nemreju 
napraviti, ar vu ovim vuzkim morju na lé 
voj i na desnoj obali zazidanih íestungov 
kánoni lehko vunistiju one ladje, kője se 
podufaju pribltáiti. Izvun toga vu moju pliva 
veliki Sereg torpedo zvane, s dinamitom na

punjene kugljah, kője, ako se vu njih ladja 
íresne, se odmah sproÉiju i ladje razpustoSiju.

Vu Francuzkoj su se nemSki Seregi 
zakopali i iz svojih jarkah Cekaju svoje nep- 
rijatelje. Francuz bi rád iztiral iz svoje zem- 
Ije nemce, ali ovi se nedaju, ar hoéeju zatlr- 
2aLí ne samo Belgiuma, nego i on dél Fran- 
cuzke, koju vu svojih rukah imaju. To je 
va2na stvar za ono vréme, gda bude se mir 
sklopil.

Rus, francuz i englez pod jednom tenta 
Gréku, Rumunjsku, Bulgariju i Italiju, da bi 
ovi proti nam se zdigli. Ali ovi se nedaju. 
Ostali budu i nadalje mirni. To je vaSna 
stvar vu vezdaSnjem boju osobito za nas, 
za nemce i za turöine, kője neprijatelji : 
rusi, francuzi i englezi nigdar nebudu mogli 
preobladati.

NaSi zakoplovi svaki den letaju ober 
Srbije, da si zabiljeíiju, gde stanuju srbske 
őete ? Med tem bombe hitaju dőli na srbsku 
vojsku. Bombe su vnogo srbskih vojnikov 
vumorile. Srbski Stuki pucaju na zrakoplo- 
ve, ali ovi lak visoko letaju, da kuglje ne- 
moreju do njih dojti.

Vuzem je tu. Mislili smo, da bude do 
vuzma taboru kraj. To se nije pripetilo, pák 
se niti nebude predi pripetilo, dók naSe nep- 
rijatelje do kraja nepreobladamo. I to bu- 
demo se doéekali, ako bumo i na dalje tak 
hrabro vojuvali, как smo se do vezda. Od 
toga рак néma govora, da bi viteZtvo naSih 
junakov henjalo, ili prepadalo.

Mi, koji doma drhéemo za Vivienje i 
zdravlje naSih vojujuéih sinov, vu vuzme- 
nih svetkov skruSeno se molimo Bogu, da 
s óim predi preobladamo i vuniStimo naSe 
neprijatelje, pák s tem Cim predi blaÉeni 
mir dostignemo.

Svakomu naSemu óitatelju i svakomu 
naSemu vojujuéemu medjimurskomu sinu 
sreéne vuzmene svetke 2elimo !

Vuzem.
Imel je véé narod 2alostnoga vuzma, 

ali tak ialostnoga, как je letoSnji joS nigdar. 
Vnogi i vnogi koj je pred leto dánom zna 
mi skup vu topli hi2i pri stolu sedel, letos 
dalko od svojega ljubeznoga obitelja vu как 
vim jarku na snegu ili vu kakvi peöini Ie2i 
i premiSlava, как su njegvi doma, za kője 
tulikSnoga naroda terpeti mora. Ali kaj je 
ovu terplefije proti onomu, kője je naS S 
veliéitelj prebiti na krifcu preterpeti moral. 
Na milljun i milljun ljudstva se zmisli de

nes nato, kakve muke je moral JezuS pre
terpeti zanas, da nas smrtjom odkupi i da 
nam odpre nebeska vrata, koja su poleg 
ishodnoga gréha zaprla bila.

Так moramu denes i mi svi skupa 
lerpeti za naSu domovinu i ako je potrébno, 
smrtjom ju moramu odkupiti. Terpeti mo
ramu, da gaden neprijatelj nam ne spodere 
hiíiöke, da nas nebude proganjal, da nam 
decu ne spokole. Svi smu vu ovim polofcaju 
jednaki, svi skupa terpeti moramu. Jedni na 
bojnom polju, jedni doma pri plugu. Samu 
tak budemo moguCni neprijatelja zastaviti i 
preobladati ako svaki svoju duZnost isker- 
nim srdcum bude zvrSil.

Néje smeti dvojiti, jerbo Bog je joS 
ober nas koj nas Cuval i branil bude, ako 
toga vrédni budemo. Vrédni pák samo tak 
budemo, ako sviskupa jednako terpeti ho- 
őemo za naSu predrago domovinu. Nesme- 
mu domovinu izdati, как je JudaS izdal 
JezuSa KristuSa. Svaki рак, koj denes tak 
ne 2ivi, как nam je to viSeput povédano i 
reztolnaéeno bilo, domovinu izda, jerbo je 
neprijatelju napomoé.

Narod, orsagi, velike vlade su se vniS- 
tile, kad je narod né vu slogi 2ivel. Так 
hoCe denes naS veliki neprijatelj vniStiti na
Su domovinu, jerbo misli, da mi né smu 
slo2ni, da mi jeden, na drugoga mrzinu.

Pokazati moramu neprijatelju, da nig
dar vu nikakvim vremenu né smu bili tak 
sloÉni, tak moéni, как smu denes. lakó na 
du2e tak ostanemu, nebude neprijatelj imel 
to veselje, da nas preoblada.

Kad vuzmene zvone Cujemo, s Cistom 
duSum i séistim srdcom moramu Cutiti, da 
pravicu nője moCi zaklati, néje moCi na kri£ 
rezpeti.

SkeráCanskim srdcom 2elimo naSim 
Citateljom, mirne i blagorodne vuzmene 
svetke.

Boj i stroáek.
Vu bojnim vremenu s vun bojnih pos- 

lov najvaíneáe je pobriniti se, как more 
orsag stroékom vun shajati. Naäa vitefcka 
deca zabadav prelévaju krv na bojnom pol
ju, zabadav se tak hrabro sponaSaju, da se 
njim céli svét Cudi, ako je mi stroSkom ne- 
moremu sderfcavati ili pák r.ko mi domaj 
ostajuéi gladujemo.

Zemeljskoga ministra naj vekéi posel 
je, da vu ovim teékim vremenu, da se brini 
za stroéek. Svrho toga je dal korinán po-
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pisati zrnje i melu, svrho toga je to spo- 
kupil i svrho toga je sve odredil kaj je 
moguéno bilo, da nam kruh nebude sfalil 
do Zetve. '

Boj joS smirum traja i trajal bude du- 
Ze vremena, как smu to sviskapa odpoéet- 
ka bója mislili. Potrébno je dakle, da orsag 
joS vifle zrnja i mele pribavi. Svrho toga 
kormán opet je odredil rekviriranje, tomu 
pák je to cilj, da joä ouu zrnje i méla doj
de napré, kője su gospodari iz dobre vole 
né Steli prodati orsagu, neg su zatajili ili 
pák Skrili.

Pokehdob pák ovu rekviranje na sko- 
roma pripetilo se bude, opet opominamu 
naäe éitatelje, da skirn predi prejaviju veksi 
oblasti ili obéinskomu poglavarstvi zrnje i 
melu, koju su dovezda zatajüi ili skrili. 
VekSa oblast samu tri dane bude odredila, 
da svaki joS zavremena bude mogel to pre- 
javiti. Kak je treba ovu prijavu napraviti i 
как bude kaStigan i kvaren, koj nebude 
átél dobrovoljno to napraviti, vu ovih par 
redih budemo naznanje dali naSim gospo- 
darom i gazdom.

Svi oni, koji od pSenice, hrZi i jeéme- 
na ili iz ovoga zrnja napravlene mele vise 
imaju, как je to njim do Zetve za hiZni i 
gospodarski posel potrébno, duZni su öve 
tri dane poglavarstvi prijaviti. Koji pák to 
dobrovoljno nebudo napravili, jako strogo 
budeju kaStigani, jerbo prikim vise zrnja ili 
mele najdeju, как mu je to do Zetve pot
rébno, dva meseca reSta i Seststo korun Strota 
dobi, zrnje ili pák melu pod siloma zemeju 
i za to nikaj nebude dobil. Koji pák dobro 
voljno budeju prejavili, od onih orsag vu 
najdraZeSu cénu bude kupil i odmah splatil. 
Dobro bude si to toéno zapametuvati, jerbo 
vlada vu ovim deneSnjim izvanreduim vre- 
menu snikim se nebude Salila ili pák igrala.

Za domaéi posel niSéi nesme vise si 
zastaviti, как kuliko je to véé pred rekvi- 
racijom ' odredjeno bilo. Koj zrnja i melu 
ima, tuliko menje zrnja slobodno zastavi, 
как mele ima. Koj samu melu ima, tuliko 
slobodno zastavi, da do augustuäa 15 ga 
na svako perSonu na mescc Sest kile mele 
dojde.

Za gospodarski posel tuliko zrnja slo
bodno ostavi svaki, kuliko mu je za seme, 
za droZinu i za teZake potrébno, ako takvu 
droZinu ili takve teZake ima, koji konven- 
ciju dobiju. Koj vu viSe mestah ima gospo* 
darstvu, slobodno vu jednim mestu zaderZi 
tuliko zrnja, kuliko mu je potrébno, tojest 
kuliko je na ov cilj odredjeno.

Gotovéina ili zrééjom ili vu pismenim 
se more prejaviti. Svaki vu oni obéini mora 
gotovéinu prijaviti vu koji stanuje iliti vu 
koji gospodarstvu ima. Prijaviti je treba 
svoje ime, mesto gde stanuje, kakvo zrnje 
ili mele i kuliko ima, takodjer i to, gde 
to ima.

VaZna odredba je i to, da i on slobod
no vu ovih treju dani prijaví gotovéinu, ko- 
jega su véé na to sluZbeno opomenuli i on 
je to zaboravil ili pozabil, takodjer i oni, 
koji su zrnje pred poglavarstvom zatajili ili 
skrili. Ako se to za vremena dobrovoljno 
prejavi, poglavarstvu ili vekSa oblast stém 
bude nagradila onoga, koj je ovu duZnost 
predi né svrSil, da ovu zamudjenje nebude, 
kaStigala i gotovéinu nebude mu pod silo
ma zela.

Prijavlena gotovéina vu takov raéun 
dojde, как dabi véé to orsaéku bilo. Gospo- 
dar dakle ovu prejavleno gotovéinu nesme ■

prodati, neg éuvati ju mora tak dugó, dok- 
lam opomenu dobi, da vezda orsagu vu 
najdraZeSu cénu prodati mora.

Onu gotovéinu, koju gospodari satajiju 
ili skrijeju, orsag s financi bude dal iskati. 
Takvoga gospodara, koj to napravi, svaki 
ga ima pravo prejaviti i koj ga prijavi za 
nagradu od orsaéke oblasti od nadjene go- 
tovéine jedno peto stran dobi ili vu penezi 
mu toliko splatiju, kuliko je peta stran 
vrédna.

Da se nikakve ciganije nebudo mogle 
pripetiti, kormán i to je odredil, da iz ob- 
éine ili iz varasa niti na koli, niti na ma- 
Sini ili po ladji zrnje ili melu pelati samu 
sdopuSéenjom bude smeli.

Svedoéanstvo samu kotarski sudec mo
re dati. Na 3vedoéanstvo biljega néje treba 
deti, niti pák zanjega nikaj néje treba platiti,

Koj bez svedoéanstva bude vozil zrnje. 
ravno tak bude kaStigani, как i on, koj 
zataji ili pák skrije zrnje.

Mi mislimu, da ovu odredbu svaki iz 
srdca bude posluhnul. Néje potrébna к tomu 
velika ljubav prama domovini, jerbo svaki 
sam sebi je na hasén, ako orsagu proda 
vu takvo cénu, kakvo mu drugi niSéi neplati.

Denes nam najpredi domovina mora 
pred oéima stati, jerbo ako domovina pre- 
padne i mi prepadnemu, to рак mislimo, 
da niSéi nebude zahtéval.

Prva je domovina i samu onda dojde- 
mo mi. Za domovino sve moramu dobro
voljno alduvati i sve terplivno preterpeti.

Zanemiti novosti.
Kralj takodjer zmesnoga kruha

jé. Kralj je strogo odredil, da vu schönb- 
runskim kaStelju svi éinovniki i sva droZi- 
na iz zmesne méle peéenoga kruha moraju 
jesti. Kralj niti zasebe neée drugoga kruha, 
как zmesnoga. NajvekSo zapoved strogo 
moraju svi obderZati. Vu Schönbrunno sta
nuje kraljiéa obitel) i takodjer Mária Valéria 
nadhercegovica sdecom, ali niti ovim nes- 
meju sdruge mele peéti ili kuhati, как iz 
zmesne. Vu kraljeskim dvoru jako Sparaju 
s melóm i sdrugim stroSkom.

Lehko gorece stvari néje smeti 
na taborsku postu dati. Vu zadnjim 
vremenu viSeput se je pripetilo, da su takve 
stvari doSle na taborsku poStu, kője 
se lehko vuZgejo i poleg toga na taborski 
poSli viSeput se je ogenj pripetil. Trgovaéki 
minister je sad odredil, da taborska posta 
nesme gori prijeti takve stvari vu kojih su 
Sibice, benzin, petróleum, Spiritus i t. d. jer
bo öve stvari lehko se vuZgejo i poleg toga 
taborska posta veliki kvar ima. Ako neSéi 
skriveéki dene na taborsku poätu naprimer 
Sibice i to se pozvédi, strogo bude kaStigani.

Kak je moéi zarobljenikom pisati. 
Ako lista hoéemu pisati onim, koji su vu 
suZanstvim, list jako kratki mora biti. Svr
ho toga najbolSa je taborska karta ili pák 
ako itak lista piSemu, nesme vise biti, как 
dvajsti redov. Dugi list prém ako je né nemS- 
ki ili francuzki pisani, dugó stoji na cen- 
zűri i najviäeput ga zahitiju. Jako je hudo 
ako vnogo listov dojde skup, svrho toga 
néje smeti viSeput pisati, как na mesec 
jedenput. Lista néje smeti zaprti, tojest za 
keliti. Lista navék slintom i zlatinskami slo- 
várni treba pisati i ako neSéi nezna lépő 
pisati, barem alresa naj da takvomu nap
raviti, koj se stém razmi, vu obéini plebanuS, 
notarijnS ili navuéitelj to sdrage vole nap

ravi. Atres toéen mora biti, jerbo poleg fo- 
liänoga alresa Üst nemore na mesto dojtl. 
Na atresu mora biti ime i presime, Sárii 
ako ima, mesto ili Spital vu kojem je s*- 
robljenik, takodjer i on orsag vu kojega au 
ga odtirali.

Sdobrim atresom list najde zarobljeni- 
ka. Niti biljega néje potrébno na list ili na 
kartu deti, neg na mesto toga s véli ka mi 
slovami napiSemu öve rééi : Prisonier de 
guerre. Ako neznamo za toéen atres iltpftk 
je atres s cerillskami slovami napisani, on
da nesmemu mi öve cerillske slove dőli 
zrisati, neg poSlemu sveskupa na »Vörös
kereszt Egylet Hadifoglyokat Gyámoütó és 
Tudósitó Hivatal.« (Budapest IX. Üllői-ét 1). 
Óva kancelarija s isée gde je zarobljenik i 
sama poSle naS Üst onomu, koga ide. Ta
kodjer ako óva kancelarija pozvédi gde je 
zarobljenik i toénoga atresa zna, onda i nam 
poSle ov atres, da drugoé nebudemo morali 
véé ta poSilati lista, neg sami ga budemo 
mogli domaj atresérati. Dakle ako neSéi ima 
zarobljenika vu tudjem orsagu i hoée mu 
pisati, najbolje napravi, ako napisani üst 
ovi kanceiariji poSle, jerbo odonut zasegur- 
no vu dobro mestu bude odiSel Üst.

Néje smeti zlato i srebro vun s  
orsaga nestl. Kormán je jedno odredbo 
dal vun, poleg kője néje smeti zlato i sreb
ro, dakle nikakve stvari zlatne ili sreberne, 
iz orsaga van odnesti ili poslati.

Svedocanstvo. Vu deneSnjim bojnim 
vremenu po Zeljeznici samu tak je moéi 
putuvati, ako svedoéanstvu imanio. Na doj- 
duée vréme trgovaéki i odsnutraSnjih pos- 
lov minister odredili su, da koj sim i tam 
hoée se voziti, dvé svedoéanstve mora imati. 
S jednom je moéi ta putuvati s drugom 
pák nazat.

Venjéanje na bojnom polju. Za-
nemito venjéanje bilo je na bojnim polju 
nekoji minuéi dán. Mucsko Gabor 29. hon- 
vedskoga regimenta honvéda po iskala je 
zaruénica na bojnom polju i Zelju je ima- 
la, da se taki tam na lice mesta budeju 
zdali. Poglavari su bili Külburger Béla ka- 
pitan i Barna Domokos oberlejtinant. Vuni 
na samoéi bilo je zdavanje i po zdavaoju 
mladoga muZa svakojaékom dobrotom su ga 
njegvi pajdaSi nagradili.

Dvajsti osem kugljih vu jednim 
soldatu. Íz Karpatih vise plezércov su vu 
Debrecen dopeljali. Med ovami bil je Urzich 
Pál zvani pruski soldat. Plezérani nemec, 
barem je tak prestrélani bil, как reäeto, itak 
je vesel bil i prvo pitanje mu je to bilo, 
kad bude opet mogel nazat na boj no polje 
iti. KuraZnoga soldata odmah su na stol 
deli i doktori dvajsti osem kugljih su is 
njegvoga téla zeli. Na sreéu niti jedna kug- 
Ija je pluéa, Zaludca ili srdce dosegla i tak 
za kratko vréme spunila se bude mu Zelja 
i opet na bojnu polje bude mogel iti.

Néje smeti vadasiti. Zemeljski mi
nister odredbu je dal vun i poslal na var- 
megjije, poleg kője néje smeti vu ovim vre
menu vadasiti, jerbo vnogi su vu takvo ime 
vadasili, da streljene zvöri Spitalom poSleju. 
Poleg toga puno ciganije se pripetilo. Sad 
na to strogo budo Zandari i financi paziü i 
ako nekoga primeju strogo budo ga kaS- 
tigali.

Stajnami slovami pisani listi. Vi
Seput se pripetilo, da nekoji su stajnami 
slovami napisali lista i poslali su nekomu 
na bojno polje. Sad su sve poSte zapoved 
dobile, da takve liste viáe nesmeju dalje
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voziti. Svak) list na cenzuro mura dojti i 
rasmi se ako je stajnaroi slovami pisani, 
onda ga na cenzuri nemoreju preéifati. Sol- 
daéko zapovedniétvo pák mora znati, kaj je 
vn listu, jerbo lebko bi nekakve huncuta- 
rije bile, kője bi na skodu bile soldaéiji.

Slépi soldati. Vnogiput se pripeti na 
bojnom polju, da jeden ili drugi pogleda 
agubi. Znamu da to je najvekáa nesreéa na 
•vétó. Takve soldate popideju i vu Budim- 
podtu takvo ékolu budeju derZali, gde ovi 
kiromaki navéiju se pisati \ éitaii, takodjer 
i avakojaéke stvari delati. Naprimer koSare 
plesti, kefe delati i t. d. Stém si bude mo* 
gél kruba sluZiti, ako ravno drugaé nebi 
möge) Ziveti, tojest ako nőm a nikakvoga 
imétka.

Csáktornya, 1916 aprilid 4*ga.

Naái vitézi.
NaSi oficéri viSeput su skazali, da vu 

i najhujsim poloZaju mrzlo krv imaju. Так 
je to skazal takodjer i Straube Gyula ober- 
lejtinant, koj je vu jedni noéni Sturmi svo- 
jemi ludmi tak hitro napré vdiral. da se je 
od trgel od regimenta i samu jedenput spazi, 
da je naserdin ruskoga tabora. Rusi su je 
hitro obkolili i zavjeli. Véé je tak bilo, da 
je vu Siberiju odtiraju, ali Straube oberlei- 
tinant niti pomisliti néje átél, da on i njegvi 
deéki vu rusko suZanstvo budo morali iti. 
Kak je poéul, da naSi proti jednomu cinto- 
>u na Sturmu idejű, poSepetnuI je svojim, 
da na sve pripravni naj budo. Na jedno 
zlamenje hitro su se vun scukali iz ruskih 
ruk i rajéi su joS jedenput na kocku deli 
evője Zivlenje, neg bi vu Rusiju isii. Potukli 
su ruske straZare, zeli su njim puSke i od- 
zaja su se navali na ruse, koji su cintora 
branili. Rusi su od toga se poméSali, jerbo 
né su znali, как je neprijatelj njim za hr- 
bet doSel. Straube, koj je predi sam rob bil, 
sad je vnogo rusov vlovil i na mesto da vu 
Rusiju ide, doSel je  lépő dimo i dobil je ve- 
liko nagradu.

12 husarski regiment. Med Kárpáti 
plan *nami se je pripetilo. DoSla je prijava, 
da rusi su jako nemirni i nekaj hoéeju za 
Ceti. FriSke éete su doSle i takodjer friska 
municija. To su sve zrakoplivci pozvedili. 
NaSi su takodjer célo rezervo vu prvu liniju 
spravili. DoSla je zapoved peSiökim, da naj 
pripravni budejo, jerbo rusi na Sturmu pri- 
pravlaju. Odzaja su Cetiri husarske kompa- 
nije bile, kője su né imali nikakvoga posla. 
Zalostno su posluSali husari как praskaju 
tnaSinpuSke. Nazadnje véé su né mogli ster- 
peti i odluéili su med sobom, da niti oni 
nebudo zabadav ovdi stali. Deéki su depu- 
taciju poslali к Mirka majuro. Jeden stra- 
íameSter je poéel govoriti: »Gosponu majuro 
pokorno javim, da husari su nemirni i oni 
hoéeju da vu ogenj idejű. Pokorno prosiju, 
da se i oni bijeju i da potereju nekojemu 
tusu glavu!« Mirka majur obeéal je  husa- 
rom, da njim Zelju sverSi. Drugi dán pe- 
Siéki husari véé su vu prvi liniji leZali i 
Cekali su priliku, da na ruse idejű.

Rusi su ponoéi puóeli Sturmati. Как su 
pervié s praskale puSke, húsáré su véé sko- 
rom né mogli zaderZati, odmah su Steli na 
Sturmu iti. Husari su jako dobro strélali i 
jako su véé nemirni* bili. Ruse su tijam do 
drotnatoga plota pustili. Sad je doSla zapo
ved na Sturmu iti. Jarki su se taki oZili. Hú
sán su preobrnuli puSke, kője su prestale 
praskati. Так su delali karabini, как i pri 
Limanovi. Céli bregi su leZali pred husari

Nazadnje su se rusi predali. Husari su za- 
dobili bitku, kője s vu zosebni zap о védi 
pohvalili.

Jeden megjár— dvajsti rusov. Vu
Galiciji se je pripetilo pri Lembergu. Kohn 
Jakab prosti soldat vu veliki bitki odtrgel 
se je od kompanije i véé je Sest vur bodil 
sím, tarn i nikak je né mogel do svojih na- 
zat dojti. Mesto magjarskih soldatov samu 
jedenput dvajsti rusov ga obkoli. Zeli su mu 
puSku i Steli su ga sobom tirati. Po govo- 
renju spazil je magjarski baka, da su to 
polski Zidovi. Taki je splanum gotov bil.

—  Kaj mislite —  poéel je govoriti ru- 
som —  to velika dika bude, ako vi dvajsti 
mene primete i sobom odtirate. Nekaj vám 
povém. Dajte mi nazat puSku, pák ja vas 
odtiram sobom vu naStabor. To vekSa éuda 
bude i vám tam nebude nikakov zlo, jerbo 
puno bolSu koStu dobite prinas, как vi imati 
к tomu pák se réSite svakojaéke nevole.

Dvajsti ruskih Zidovov poéelo je pre- 
miSlavati i nazadnje odluéili su,da se predaju 
Kohn Jakabu. Так se je onda pripetilo, da 
jeden magjarski baka sam je vlovil dvajsti 
rusov i s velikim veseljom odtiral je  ruse 
vu magjarski tabor, gde su je sveseljom gori 
prijeli, Kohn Jakaba pák su pohvalili i s 
medalijom nagradili.

NAJ NOVESl g l a s i .

— Svim nasim poátuvanim pred- 
platnikom, citateJjom i suradnikom 
arecne vuzmene svetke zeljimo.

— Prosimo nase posta van e predplatnike, 
naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke cím predi posleju i predplate ponoviju.

P esem  od mladih jüankor.
Prímem pero v ruke, 
Béloga papéra,
Pák napiáem pesem 
Tuinu г Medjimurja.

Devetstopetnajsto 
Ljeto nam je  doálo, 
Svim m la dim j и na kom 
Najbolje ialostno.

! .Terűé i Marija,
\ Kaj se pripetilo ? 
j  Vu zburkanim svétu 

Velike nevolje.

I Srbija i Puska 
i  Najvec pák je  kriva 
\ Kaj starí dober kralj 

Tugu, ialost ima.

Zapoved je dosla 
Jako nam ialostna 
Od naáega cara 
Ferenc Jóief kralja.

Kaj budu morali 
Svi mladi junaki 
V sedemnajstom letu 
Na vizitü iti.

Vnoga stara máj ka 
Sinka bu zguhila, 
Mnoga devojóica 
Par a nab dobija.

Megjimurje malo,
Как buá prazno stalo, 
Za tu ialost bude 
Mnogo déle znalo.

Devojóice tűzne 
Так se spominaju. 
Kam se svi junaki 
Z do ma od pravlaju.

Néje moci ialost 
Zadosti spisati,
Kaj bum tűién moral 
Nuter rukovati.

Mura uj falu

Ja sam stopram junak 
V sedemnajstom ljeti 
Véé bum moral v tabor 
Svoju glavu nesti.

Devojóice mlade 
Najte se plakati,
Puáku i sabljicu 
Moral bum imati.

S kojim budem branil 
Svetloga cesara, 
Svetloga cesara 
I  nasega kralja.

Medjimurje Ijépo,
Poimarin zeljeni,
Как si z ruiicami 
Ljépo ograjeni.

Néje vezda cuti,
Devojke spévati,
Niti junake lépe 
Nöte si fuékati.

ésam tűién misül,
Niti ovo senjal,
Kaj bi sve veselje 
Bil za ialost ménjal.

Kaj bi tűién moral 
Oditi po svétu,
Как ómelica s kosa 
Na polju po cvétju.

Jezuá i Marija!
Budte mi v pomoci 
1 ti dragi Bólék 
Koj si svemoguói,

S töm z api ram pésmu 
Ovu tuinu malu 
S Bogom mi ostani 
Megjimurje malo.

Malo Megjimurje.
Podno mesto moje,
Gde sam si ostavil 
Sve vesefje moje.

IAszifi к József.

— Pred soldaékí sud. Vu bojnom 
vremenu, oni koji soldatom opravu ili stroS- 
ka prebavlaju, hitro bi se radi obogatili tak, 
da puno hujSéga matrijala daju, как njim 
kontrakt zapovéda. Так se je i vu Budim- 
peStu pripetilo, da jedno druZtvo mesto fi- 
noga Stofa proste canjke je davalo solda- 
éiji. То se je pozvedilo i célo druZtvo denes 
véé vu reStu sedi. Med njimi su po célim 
orsagu poznati miljuneri, koji su se takod
jer vu ov hitvalen posel pustili. Sve su je  
polovili i. soldaéija zahtéva, da sama bude 
suda drZala nad njimi. Svrho toga véé su 
je sve vu soldaéki rest spravili. To njim treba.

— Zadnjo vun vdiranje iz Prze- 
mysla. Kad su naSi zadnjiput vun vdrli 
iz Przemysla, takvi glasi su se éuli, da de- 
set hiljada njih je doli opalo. To néje tak 
istina. NaSi honvédi véé su tak trudni i s 
muéeni bili, da su pred neprijateljom véé 
né mogli nazat vu festung vujti, neg su od 
truda dőli po cureli i tak su Zivi doSli nép- 
rijatelju vu ruke.

Vu íeslungo je 44 hiljada soldaéije bilo, 
iz toga broja dőli moramo zeti oni deset 
hiljada, koji su joS devetnajstoga, kad su 
vun Steli vdrti rusom vu ruke doSli i tak 
onda ostane 34 hiljada soldata, kője su rusi 
zavjeli kad je íestung propal. S vun toga 
vu festungo je 45 jezer svakojaékoga teza- 
ka bilo i 28 hiljada beteZnikov vu Spitalu. 
Dakle sve skupa je rusom vu ruke doSlo 
107 hiljada osobih. Pokehdob pák rusi tak 
javiju, da 117 hiljada ljudstva su zarobili, 
vidi se stoga, da márciusa 19-ga deset hil
jada su vlovili, koji su takodjer Zivi ostali 
i tak néje istina, da bi deset hiljada mrtvih 
bili imali.

— T ri aeroplani vu ruskim. Íz
Petrograda javiju, da marciuSa 19 ga tri ae
roplani su se sdigli iz Przemysla i na zapad 
su si zeli puta. Aeroplane su oficiri vodili. 
Strahoviten viher se je sdigel i aeroplane 
je dalko odnesel. Aeroplani su pred Brest- 
Litovsk i Kamenesk Litovcu morali na zem- 
Iju sesti se. Zrakoplivce su ruski stanovniki 
vlovili.

Lehmann kapitan je zadnji bil, koj je 
iz festunga vun odletel. Zadnji dán joS dva 
aeroplani su vun zleteli. Na jednim je Jun
ker, na drugim pák Melts i Holdt sedel od 
kojih je joS nikakov glas né doSel. Так 
misliju, da to su oni tri aeroplani koji su 
vu ruskim morali dőli sesti i tak su rusom 
vu ruke doSli.

íz Parisa javiju, da okolo Pzemysla 
dvésto hiljada rusa ga bilo i proti ovim su 
naSi morali pol leta vojuvati i festunga 
braniti.

Ruski zapovednik je on general bil, 
koj je pervié obkolil festunga i koj je per
vié blizo sto hiljada ljudstva sgubil. Rusi 
su puno vise sgubili pri Przemyslu, как mi. 
Dosta drago su plalili naSega festunga. kaj 
je denes rusom nikaj né vréden, jerbo je 
do fundomenta poruSeni.

— Vu Lembergu su salutéralí 
przemyslskím magjarom. Prék Lem- 
berga su vozili ruse kője su vu Przemyslu 
vlovili. Zosebni vlaki su je vozili i ruski 
oficiri su svakoga vlaka poéekali i nádim 
oficirom salutérali. NaSi oficiri svi su joS 
sablje imali. Vu Przemyslu zaroblene Sluke 

j vu Lemberg, Kiew, Moskva i Petrograd zvo- 
zili. Rusi jako lépő baratujeju snaéemi i ne
budo je vu Siberiu intemérali neg po orsagu 
je budeju rezdelili. Kuzmanek general si je 

1 to sgovoril predi как se je prédái.



vii K irp it í  p lan ínah . Pot-[deli opafo. Takodjer i vd Polskim sn vnogolevője mesto stati. Predi как bi ostaviH kaa-
)am как su rusi Przemysla zadobili dán na oficirov sgubili. Ov sgubicek se veC jako poi* su, dojdu nutri tri offíciri, i как spaziju deC- 
<l|n bolje vdiraju med bregi na naáe áere- na na ruskih áeregib. ke pri kassi, odmah pitaju:
ge. Naj jaköe bitke su vu Dukla klanícu. —  8kl*i plaiijtt r m .V u  makim w jednu Kaj se rouéite deéki tak jako? Kaj 
Rusi joá su nigdi né mogli vu orsag vad- francuzku knjigu dali drukati i to sad гея*' délate ?
riti, jerbo naái vitézi niti jeden koraéaj je deliju med rusima. latina da mai neznaju A da bi bo2ji bié vudril i v kasau,
ne pustiju napré. Vu Bukovini su takodjer francuzki etém menje pák éitati, alivu knjigt véli jeden— neda se odpréti, к tomu kaj
bile velike bitke i tu su naái dalko vu Rus- su svakojaéke síiké. Naprimer taki na od- nas iáée bolje srdi, ve ran su zapub&li Fer-
ku zemlju pretirali ruse. Bitke joá trajaju i svunaánjim listu velika slika kaá®, nemei gaterung I 
joá nebude torou konec. 2ereéom 2eljezom muCiju ruse, как kője su — —

—  Rusi vu Bukovini. Nekoji ro- zavjeli. Druga slika kaié, как nemei üvoga Р е а е т  жа r e g r u t e  aír. M a r tin a k * *
raanski Cinovniki doSU su vu Bukovini, da rim  na male falaeke réieju, tretji kip opet Za
pregledneju, kakov к var su rusi romanskim ka2e, как nemei 2ivoga ruaa na dvoje pre- zove Ferenc Jozef svoje sine,
stanovnikom napravili. Getiri dane su po 2agaju i t. d. Néje mofii sve bedaatoCe spi- Zove hrabra Magjarska,
Bukovini putovali i ovu prijavu su poslali sati. Ali rusi su itak svoj cilj poatigli, jerbo Zove hrabra Magjarska.
romanskomu kormanu: ruski soldati su se preplaáili takvih mukah Tak n& e ^огея/аА/,

Kad su rusi prék Kimpolunga iáli, vu2- i sad bolje paziju, da nedojdeju nemcom Martinski vi junaki,
gali su gimnazije, notarijuáovu i oberjaga- vu ruke i sad se njih menje préda, как se Za Boga veru i  za dóm,
rovu hi2u. Uniátili su sudbenoga stola sva njih predi Za Boga veru i za dóm,
pisma, nadalje jednoga paromlina i vise го- —  Odlikovani vitéz. Njegovo Ve- Ш ге sable prípa^ te>
manskih marofuv. Sve 2enske i puce su os- liéanstvo kralj je Deutsch Adolf drávavásár- Puske s kruglami nabith,
ramotili. Stonercu su strelili Antorca Mariu helyskoga stauovnika, koj pri 20 peáiéki gar- I  na puSku panganet,
romansku 2ensku. Vu2gali su Flonden ba- disti slu2i kakti stra2ameáter, srebernom me- 1 na pusku panganet.
rúna i Wassilko Andraáa kaátelja. Ovdi su daljum odlikoval. * Vura vam za ve(*nost bije,
takodjer grdo bantuvali 2enske i puce. Rusi --------------  Vu zraku se zastava vj/e,
su vnogo romanskih sveéenikov polovili i xrau Qj Irrntftlr f a «  Okoli nje j e  lepi evet,
vu Siberiu odtirali. Sva romanska sela su 1____ 1 ‘ ’ Okoli nje j e  lepi evet.
po2gali i sve su porobili, tak da su nekoji Ejnje pajtaá, tak se mi vidi, da imaá Sreéno, sreéno Bog vas vodi,
skorom goli ostali. Med stanovniki vebki je nekáega finoga parfima v bro2njaku ! Так Angel éuvar s várni hódi,
glad, jerbo rusi nikaj su njim né ostavili. silna duha ide 2ujega, da komaj premagam. Crez doline i gore,

—  Za кора ni ruski stukí vu Sáros- Ne ti je to pariim (diáeée ölje). To ti Crez doline i gore.
varmegjíjí. Rusi su onu vréme tak hitro je mojega srba glava, koga sam na drugi Vduhu éu vas sprevadjati,
se pobrali iz orsaga, da né su mogli 2mehke svét poslal. Prisegel sam mojemu otcu, pre- /  po hrabrosti poznati,
Stuke sobom odpeljati, neg su je po áumah. di как sam odiáel z doma, da prez srbske Da ste sini Magjarski,
zakopali. Sad je soldaétko zapovedniétvo vun glave nedojdem dimo. Tu je v brol2aku ! Da ste sini Magjarski.
dalo, da koj tak ve Zakopane átuke najde, Ali naj misliti pajdaá, da sam ju v hi2i 7a vas bomo mi molili,
dobi 500, 800 korun nagrade. Nagradu sol- naáel, s poátenjem sam ju spravil dőli z Kaj se boté srecno bili,
daéko zapovedniétvo bude splatilo. vafenroka jednomu srbu. Sekla sabla bo na mah,

—  Najbolse vractvo proti kaslju — Sekla sabla bo na mah.
je samo »Ramosa« Caj teh, koji je slo2en; Na jednim srbskim átacionu se spomi- Da nepr^atelja zbijete,
iz najholáih bilina i korenja, a uzima se naju dva leitinanti Jeden je jel, a drugi kre Na Sve kraje ravkadite,
kod svih prehlada, katara i proti kaálju. Na- njega puáil. Kak na cesti veter prah,
ruCiti se mora iz A p o tek e  к  z la tnom u  No, Béla, je dober pörkölt? Kak na cesti veter prah.
A ndjelu  и Varazdinu. Gdje se prodaje Dober. Malo je premali, malo je pre- Budte za veru mir delali,
paklec toga éaja po 80 filira Manje od 2 trdi i malo smrdi. Ali zato je dober. Sablom budte zapisali,
pakleea se ne áiljaju s poátom, a novee za — Opet dojdete vsi dimo,
Caj i za poátarinu Ireba poslati u napred Mu2 i 2ena dók ga ne bilo tabora — Opet dojdete vsi dimo.
dakle skupa 2 krune i 10 filira. Tko naru- su se navék svajuvali med sobom. j ja Martinske slavne sine,
Ci na jedenput 5 pakleea eaja i poáalje u Ali doálo je vréme taborsko, pozvali Vse sine drage domovine,
napred 4 krune, ne treba plaCati poátarinu. su mu2a nutri. *S vénei slave kinéimo,

—  Nemei sbili SU ruse pri A 2ena plaée, ruéi, da kaj bu ve ona S vénei slave kincimo.
Krasznopolu. Pri Krasznopolu, как to sama zaéela prez mu2a. Jaj, jaj meni siroti, Ako bi ptlk bozjojvoli,
nemáko soldaéko zapovedniétvo javi mar- kaj da oéem prez tebe?! Pali tam na bojnom poli,
ciuáa 31-ga, rusi su veliko bitku sRubili. A kaj se tuliko re2iá, kaj tuliá — véli Vas nej bilo véé nazaj,
Prék dvé hiljada mrtvih su tmali. Nemei mu2 — ako nevtihneá Bog i bogme doma Vas nej bilo véé nazaj.
su vlovili 4600 rusov i zadobili su sedem ostanem! Onda bu vasa kompanija,
maáinpuákih, jednoga átuka i svakojaéko Nem se véé plakala, nem drago sve Jézus, Jozef i Marija,
municiiu. moje ! Vas sprevodi v sveti raj,

—  Bitke vu Bukovini. Na gra- —  . . .  Vas sprevodl v avetI ra/
nici podjednoma traja bitka. Dán i nőé se Na zarobljene srbe paziju naái, Kapi- j j araszentinárton. O le t l c s  JíiAtyúe*
öuje strélanje vu Csernovitz. Rusi su prék tan mora oditi generalu. Predi как se gé- -------
Pruth vode morali se poteéti i tam su jaké ne, zakriéi soldatom: Ali tak gledite deöki,
áance napravili i jarke skopali. Naái kano- ako se i jeden géné z med 25 srbov, od- "  M
ni od ovoga kraja strahoviten ogenj spuá- mah 2njim dőli ! Maika moia koia si те rodila
Caju na ruse, koji su viäeput Steli prék Pruth Za frtalj vure dojde kapitan nazaj i ti vmoriU.
vode dojti, ali naái su je navék kervavu s vidi, da svi 25 srbi mrtvi leáiju na zemlji. Nisi tuzna toga si ti mislila,
bili nazat Na okolici Zaleszeyka rusi su Hé, őrmester, kaj je to? Kaj budeá v boj sineka odpravlala.
moéne tvrdovine napravili i tam se sad Gospon kapitan, nikaj hudoga. Oni su _  . . . .  . ,
jako braniju Naái podjedinim moraju sva-jzapovedali, ako se átéri géné. 2njim dőli. л и el a írestülnika^vmorila 
ко tvrdovinu odzeti. j Svi 25 su se gibali, a ja sam poleg zapo- T olm eju V o^ a

—  R u s k i S g u b ic e k .  Zadnje dva védi véinil опак, как mi je bilo reéeno . Svojim рыгот zajedno je vumrla.
mesece trajuéem boju rusi su strahoviten ! puff! .
sgubiéek imali. Íz Mo^zkve same ruske: — Z» nje piaié troje mile d^ipe,
novine piäeju. da rusi sn tuliko Ijndstva i i Da su naéi Sabaca prevzeh, pnpetilo se, mríki Z íth  kraU
municije sgubili, da to viáe nemoreju na-, da su baki doáli do jedne Wertheim kasse. Vun betel, da se tabor bu drzal.
mestili. Ruska garda takodjer velikoga sgu- Hoho! tu su penezi, ajd deéki po n jo j. I
bicka ima. Vu Kárpáti planinah vu zadnjih poéneju zbajaneti kassu pikati, árajfati. Ali Rezervisti zdoma se vi ravnajte,
bitkah strahovitno vnogo ruskih oficirov je*vu tim hipu zaploza orniss, mora svaki na Svoje dome zalosii ostavlajte.

Csáktornya, 1915. apriliä 4-ga._____________  »MEDJJMURJE« í -  >н; ■ ' bröj.
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Plaéiyu se zena, drobna de cica,
Snze tóéi vnoga atara máj cica.

Tesko stavi bratec svoju sestricu, 
Izda teii svoju dragu gerlicu. 
„Neplaci se то ja draga ruzica,
Mesto tebe bu mi svetla sablica!u

Svetla sabla i ta teska puskica, 
Devetsto petnajstoga j e  grlica.
Srce milo, nemrem te ja  ljubiti,
Za magjarsku moramo se boriti.

Srbski stuki dosta dalko nosiju,
Vnoge majke sineka pokosiju,
Z ruskih puskah gusto kugije padaju, 
Vnoge zene muia v zemlju spravlaju.

I  pajdasi, koji su vuranjeni,
Ej deéica! как bute mi dhranjeni ? 
Prepurucam vas vu ime Jézusa,
О Marija! Budi jim pomocnica!

Hirdetmény!
A Muraközi Pezsgőgyár R.-T. Csáktornyán, 1914. junius 

hó 30-án tartott közgyűlésén a társaság felszámolását határoz
ta el. Felhivatnak a társaság hitelezői, miszerint követeléseiket 
jelen hirdetéstől számított 6 hónapon belül érvényesítsék, mert 
ellenesetben azok figyelemben nem vétetnek.

Csáktornya, 1915. március 28.

m m  pezsM i  1 -1. M ikii ш о щ

Vu augustu sue he se spominale,
Kője su sve muze doma imale.
„Dobro da sem si soldata ne vzela, 
Denes bi i  ja  prez muza ostalau.

Ali carska dala se je  vun piává,
Da se zuova stel inga bude drzala, 
Mladi muzi, koji neste soldati,
К  stelingi se imate vi ravnati.

Kad su snehe ov zalost pocule,
Jako tutno one su zaplakale.
„Oh! ja j meni! do mojega grobeka, 
Zgubila bum para i golubeka!u

Ovog leta januara meseca,
Ostala j e  vnoga sneha dovica,
Tu zna hódi po dán и i po noci 
„Z bogom zena! nemrem ti ja  pomoci!u

Na banhofu masina zafuckala,
Z N edelisc a banda je  zazvirala.
Tűzne marsé oni su zigrovali,
Так regrute na masinu spravljali.

Zadju récku dragi goluh ti velim,
Da te z srca i tak nigdar nepustim. 
Zahman se j e  tej pred menőm tuziti,
Ar za dóm nas moramo vojuvati.

Z adravecx M. S,

Ríkócl-ullca bűi broj 18. poleg Kriljevskoia suda.
Ima takaj trgovinu МАП IIA 
od najbolse vrsti f HlHHi
Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éisto fal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva ilapora na vagu.
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JMost jelent meg!
K in e k  j á r  s e g é ly  ?

A berukoltak és hozzátartozóik igényei ára 20 fillér

H á b o r ú s  n a g y h a t a lm a k
A  cár b iro d a lm a .................................... ára 40 fillér
Törökország és Egyptom.......................... ,  40 „
Angolország................................................. „ 40 „
Sven Hédin, Egy harcban álló nemzet ára 1 korona 
Connan Doyle, Veszedelem . .. . . „ 40 fillér
Fényes László, A szerb harctérről . „ 3 korona 
Kálnoki Izidor, Háborús tréfák . . „ 40 fillér
Liliencron, Háborús novellák . . . 3 korona
Gróf Andrássy Gyula, KINEK BŰNE

A H Á B 0 R Ü ................................. „ 2  korona

Kaphatók: fíecbel fű lop (Strauez Sándor) könyv
es papírkereskedésében, Csáktornyán.

A Csáktornyái Takarékpénztár R észvény- 
társulat

heti-betét- és elölegűzletágármk X. csoportját 1915. m ájus hó  
5-én  nyitja meg s az abban való részvételre a t. közönséget 
felhívja. Egy-egy könyvecskére 1 koronától fölfelé bármily ösz- 
szeg erejéig történhet hetenként a befizetés, melynek tartama 
156  hétben állapíttatik meg. A 156  h ét pontos befizetése 
után minden egy korona befizetése után annak kamataival 
együtt 165  k oron a  fizettetik vissza a takarékpénztár által.

Előlegül minden egy korona befizetés után az intézet 
kötelezvény vagy váltó alapján m egtelelü  k ez es sé g  m ellett  
К  165 .— folyósít a mindenkori pénzviszonyoknak megfelelő 
kamatláb mellett.

Vidéki b^Sizetóknek p ostn brfizetés t la p oka t díjm entesen bo- 
esa tn n k  ren d elk ezésére I  „,6

í

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

GABONA ARAK/CIENA ÉITKA
M ÉTER M ÁZSA 1 M ETERCENT К |

B ú z a .....Páenica............................40‘—
R o z s ........... H r 2 ........................... 30 —
Á r p a .....JeCmen........................... 25*—
Z a b ..............Z o b ............................24 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26*—
Fehér bab uj . . Grah beli....... 80*—
Sárga bab . . . .  Grah 2uti........76 —
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 76 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 30-—
Lenmag........L e n ........................... 30*—
Tökmag..KoSCice........................... 40 —
B ükköny .Grahorka....................... 26*—
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