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Népek tömörülése. azonban bebizonyították, hogy a monarchia szolgálatok teljesítése alól mentesek: önálló
szerkezete sokkal állandóbb és sokkal erő- mezei gazdák, gyár- és ipartelepek birtoko- 

A világot felforgató nagy zajlás köze- 8ebb> 9emho8Y darabokra hulljon és azt még sai, azok, akik különös tekintetbevételt ér- 
pette az álkultúra és nyílt barbárság íékte- a sz6rnbelileg fölényesebb, de szellemében demlő családi viszonyaiknál lógva, család
ién pusztításai mellett a hősiesség legdicsőbb elernYedl ellenség sem képes legyőzni. lagjaik életfentartásának veszélyeztetése nél- 
jelenetei játszódnak le. Mintha az erkölcs Egymással és egymásért küzdve köny- kül nem maradhatnak távol, 
keveredett volna harcba az erkölcstelenség- nyen elviseljük a háború múló szenvedéseit, Azok az egyének, akik az e törvény 
gél, az igazság a hamissággal, a férfias egye- merl tudíuk’ h°gY nem szenvedünk maga- alapján igénybe vett szállítás vagy közleke- 
neslelküség a haszonleső perfidiával. sabb nélkül. Türjük nyugodtan, amit dési eszköznek, ipar- vagy egyéb üzemtelep-

Emitt áll és küzd az igazság jegyében !8*en re^nk niért, mert tudjuk, hogy végre nek stb. személyzetéhez tartoznak és sze- 
az egyik: a hazáját minden orvtámadással *s az *8azáág gyümölcse azé lesz, aki a mélyes szolgálatra bevonhatók, kötelesek a 
szemben védeni, oltalmazni kész hadsere- szenvedésekben nem szűnt meg hinni és vállalat igénybevételének idejére addig szol- 
günk, —  a másik oldalról olthatatlan vér- bÍ2ni gálati vagy munkaviszonyukban megmaradni,
szomjúsággal, mohó kapzsisággal tör eile- amig a személyes hadiszolgáltat&si kötele
i n k  a megsemmisítésünkre összeállt horda. Mire kötelezhetők az iparosok? zettsé8 me8 nem szűnik.
A mi megsemmisítésünk akaratában őszin- r  A személyes szolgálatokért térítés, a
tén megegyezik mindgyikük, de azért suty Hadiszolgáltatás szempontjából való ősz- magukkal hozott szerszámok elhasználásáért 
tyomban egyik leselkedik a másikra, hogy beírás végett jelentkezésre szólíthatók fel kárpótlás jár. Ha a szolgálat ideje alatt meg
élőié a várva-várt prédából minél többet mindazok a 20— 52 éves emberek, akik a betegednek, katonai egészségügyi intézetben 
megkaparinthasson magának. népfölkelői sorozásokon katonai szolgálatra gyógykezelésre van igényük.

De hol van még a préda? Hol az azt alkalmasoknak nem találtattak és az alábbi Ha a személyes szolgálatra bevonult 
megelőző‘ győzelem? iparágak művelői: vas- és íémesztergályos egyének keresetképtelensége vagy a halál

Az erkölcsi érzését jellemző lelketlen- (géplakatos), szerszámkészítő, kovács, maró, bebizonyithatólag a szolgálat következtében 
séggel pocsékolja el Oroszország száz meg vas és fémöntő, műszeréz, óllomforrasztó, áll be, saját és hátramaradottaik esetleges 
százezer fegyverforgató fiának életéi, csak- bádogos, ács, asztalos, nyerges és szíjgyártó, ellátási igényeik tekintetében ugyanazon el- • 
hogy elérje epedve áhítozott célját: elpusz-ihmár, cipész és csizfcuwUi, szabómeaterséget bánás alá esnek, mint a katonai s ze m é le t 
títani Hazánk földjét, népét, szabadságát. Vad, |üzö ipari szakmunkások* (iparosok és műn- Azok, akik katonai «közegek vezetése 
civilizálatlan kozákjai martalékai akarják' kásáik), továbbá a kőszénbányában nem dől- alatt valamely münka végzésére alkatmáz- 
ejteni hosszú, fáradságos munka árán szer- 80zó (munkanélküli) kőszénbánya munkások, tatnak, a parancsnak feltétlenül engedelroes- 
zett kultúránk kincseit. De nem képesek A hadiszolgáltatásra nem katonai, ha- kedni kötelesek és a katonai bíráskodás alá 
megbontani azt az erős falankszot, melyet nem a polgári hatóság (városokban a pol- esnek
az önvédelemre egyesült népeink átléphe- gármester, egyebütt a főszolgabíró) rendeli Üzem- és ipartelepek birtokosai köte- 
tetlen határkő gyanánt állítanak a beronlásra ki az arra kötelezett embereket az illető lezhetők, hogy jelen közleményünk negyedik
készülő, küzdő ellenség elé. munkához Amennyiben valakinek lakóhe- bekezdésében meghatározott célokra az igény-

S mindinkább maglazul az a tapasz, |1у̂ п végezhelő hadiszolgáltatásról van szó, lőnek választása szerint üzemüket folytassák, 
mellyel az antántnak nevezett szövetségesek a hatóságnak joga van ahhoz önálló iparost vagy a személyzettel együtt használatra ál
sebeiket szeretnék behegeszteni. Mert csúnya vaKY kereskedőt is kirendelni, a lakóhelyén engedjék. A községek a hadiszolgáltatást akár 
céljának meg nem telelő anyagból: hazug- kívül végzendő ilyen munkát azonban nem j az arra kötelezettek által, akár felfogadott 
Ságból készül az a tapasz, ami csak arra tartozik az önálló iparos vagy kereskedő vállalkozókkal teljesittelhetik.
jó, hogy ideig-óráig elfedje a fekélyt, de vég- ellátni. A hadiszolgáltatásokról szóló egyéb; --------------
leg el nem tüntetheti azt. A hazugság 9ilány, tudnivalók még a következők: Mikor nem Szavatol a posta?
könnyen szakadó fonalával tartják együtt A hadiszolgáltatások igénybe vehetők, ^
magukat az antánthatalmak, miközben mind- amennyiben a fegyveres erő ebbeli szükség- Eddig a postai szabályzat értelmében a 
egyikük lesi azt a pillanatot, amelyben — ,е1е' a rendes úton, vagyis a béke idején háború tartama alatt nemcsak a tábori, de 
saját szövetségtársait rászedve —  a legkövé- alkalmazott módozatok szerint idejekorán az összes magánfelek, vagy hivatalok által 
rebb koncot magához ragadhassa. nem, vagy csak aránytalanul nagyobb költ- feladott küldeményekért a posta egyáltalán

Minő elütő ettől az a szövetség, ségen volnának kielégíthetők, is hadiszolgál- nem vállalt szavatosságot. Ez az eljárás ért- 
melyet az igazság kapcsa ezoros, elválaszt- tatások igénylését a feltétlen szükség mérté- belő volt azokon a területeken, ahol a harc 
hatatlan egységgé forraszt össze! Minő lé- kére kell szorítani. A kötelezettség minden tartott, tehát veszélyeztetve volt minden. In- 
lekemelő az az összhang, mely előbb a esetben сэак a szolgáltatási képesség mér- dokolatlan volt azonban az eljárás oly eae- 
monarchia népeinek egymásközti, majd a véig terjedhet. A hadiszolgáltatásokért —  tekben, amikor a küldeményeket veszély 
szövetséges Németország népével való test- amennyiben a törvény nem állapítja meg nélküli területen adták fel és ugyanilyen 
Véresüléséhez vezetett és amelynek szín- kifejezetten az ellenkezőjét —  megfelelő té- területre címezték. Az ilyen esetekből kifo- 
tiszta őszinteségéhez az álnokság legkisebb rUés jár. lyólag nagyon sok károsodás érhette, külö-
árnyéka sem férhet. Ez az immár vérrel is Hadiszolgáltatások teljesítésére minden nősen a kereskedő világot, de a közönséget
megpecsételt testvériség szüli a dicső jele- munkaképes, a férfinemhez tartozó egyén is, mert az értékcikkek ára épen a szállítá- 
neteket, melyeket Klió aranyvésővel jegyez kötelezhető, aki életének 50. évét be nem sok eme nehézsége miatt jelentékenyen emel- 
a történelembe. töltötte. A fiatalabbak az idősebbek előtt és kedett.

A monarchia népeinek testvéries egye- lehetőségig oly egyének veendők igénybe, A posta most módosította a régi s*a-
sülése a közös cél érdekében nagy megle- akik rendes foglalkozásuknál fogva az illető bályt és uj szabályt állapított meg. As uj
petés volt az ellenség számára, aki nem munkák elvégzésére alkalmasak. szabályi a Hivatalos Közlönynek egyik utóbbi
annyira a maga erejében, mint inkább ab- j A személyes szolgáltatások alól feltét- száma közli. E szerint a m. k. posta a há- 
ban bizoltt, hogy a monarchia, néptörzseire' lenül mentesek a szellemileg vagy testileg I ború tartama alatt nem szavatol azokért a 
felbomolve, oly gyenge lesz, hogy véle ha-'ezekre alkalmatlanok. A tartózkodás köz- veszteségekért, amelyek a háborús esemé- 
marosan végezni lehet majd Az események í ségen kívül hosszasabban tartó munkák és ínyekből s ezekkel kapcsolatos veszélyezte-
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tett helyekről származnak, vagy a háborús 
állapotból folyólag a póstai szolgálat rendes 
menetének megakadályozása, vagy megaka
dása folytán keletkezhetnek.

Azt, hogy a szavatolást kizáró ily okok 
fenforognak-e, vagy sem, a postaigazgatóság 
gondos vizsgálat alapján állapítja meg. Per 
esetére az ellenkezőnek bizonyítása azt ter
heli, aki igénnyel léphet íöl.

Az uj rend lényege a postára nézve 
az, hogy a fősulyt annak a felderítésére 
fogják fordítani, hogy a csomag vagy egyéb 
küldemény szállítási ideje alatt, a háborús 
viszonyból kifolyólag veszélyeztetve van-e 
vagy a rendes szolgálatban zavar állott e 
be? Ha ezek az okok nem forognak fenn, 
úgy feltéve, hogy más kizáró ok nincs, a 
posta kártérítést fog fizetni.

Az ajánlott levelekre ellenben egyálta
lán nincsen kártérítés.

Az uj rend minden bizonnyal nagy 
örömet fog okozni, nemcsak az iparos és 
kereskedői körökben, hanem a közönség 
más köreiben is. —  Igaz ugyan, hogy a 
közönség bizalommal viseltetett eddig is a 
posta iránt, mégis ez a reform teljes meg
nyugvást idéz eiő és minden kétséget kizár 
a küldemények kézbesítése körül.

A rendelet külön intézkedik a harctéri 
küldeményekről. Erre vonatkozólag a követ
kezőket tartalmazza a rendelet: A tábori 
postai viszonylatban a posta rendes menete 
állandóan megzavartnak tekinthető. Itt a 
küldemények állandóan veszélyeztetve van
nak, ezen viszonylatban tehát a posta sem
miféle küldeményért nem is szavatolhat.

S feladott csomagokra már az uj rend 
air irányadó. A postaigazgatóság már ennek 
alapján adta ki határozatait.

'  Mindenesetre érdekes lesz annak meg
állapítása, hogy vájjon megzavartnak fogják-e 
majd tekinteni azt a postai forgalmat, mely 
olyan vasutakon bonyolódik le, ahol katonai 
vonatok közlekednek, vagy amely ma fővonal.

K Ü L Ö N F É L É K .
/ / / « í  kívánságom  .  v /

Ha meghallod hűtlen kis lány,
Hogy katona lett belőlem :
Megszeretsz majd újra talán.
S nem húzódol többé tőlem.

Rajtad kívül a szívemben,
Csak egy óhaj lakozik m ég .
Ott .  .  .  /  ott küzdeni, messze . . .  benn, . .  .  
Ahol sir, ordít föld és ég!

Ott .  .  .  ! harcolni,  míg csak élek,
Szép Hazámért és óh, Érted  .  .  .  /
—  Ez ád hős és dicső éltet,
S Istentől mást nem is kérek.

E kettőért szenvedni ép,
Mily gyönyör és kábító szép !
Virradnék már azon napra,
Mikor fújják: Ifjak, talpra ! ! !

HnjdJnyák Sándor .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXII-ik évfolyam H-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 fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Husvét. Az idei hnsvét a háború 
által rávetett sötét árnyékban tartotta fel
vonulását s így b'zony nem tartozott a szebb 
és a békésebb ünnepek közé. Az ég kiderült

ugyan, ragyogó napfény öntötte el a min- 
deneéget, de azért a husvét a ezomorkodók, 
a sirók s a lemondók husvétja volt, nagy 
és sötét bánatokkal telve. A mindinkább 
nagyobb erővel folyó véres háború s külö
nösen a Kárpátokban folyó élet-halál küz
delmek feküdték meg a mi legszebb és leg
vigasztalóbb ünnepünket. Apróbb örömök 
most is fűződtek a húsvéti ünnepekhez, de 
mind eltörpültek az aggodalom mellett, ami 
a lelkeket lidércnyomásként megfeküdte. 
Hazánk sorsa lebegett szemeink előtt, a tá
vollevő családtagok szenvedései tükröződtek 
vissza a teljes pompájában felvonuló tavasz 
ragyogó fényözönében. S ép ezért soha 
nem telt meg a templom ájtatosabb közön

séggel husvét napján, mint ez alkalommal. 
Ember ember hátán tolongott oda, hogy a 
szent beszédeket meghallgatva a vallás szent 

i igéiben találjon vigasztalást s enyhülést buzgó 
imádságban a családtagokért s a Hazát bol
dogító békéért!

—  Adomány. A Csáktornyái tartalék 
kórház katonái részére szánt ozsonna meg
váltási összege 240 korona a Vöröskereszt 
Egylet Csáktornyái Fiókjának pénztárába 
utaltatott át. Fogadják az adakozók adomá
nyaikért az elnökség köszönetét.

—  Adomány. Néhai Murai Róbert ha
lála évfordulója alkalmából a Murai család 
e Csáktornyái Kér. Jótékony Nőegyletnek, a 
Vöröskereszt Csáktornyái fiókjának és a Csák
tornyái katonai üdítőállomásnak 100— 100 
К-t volt kegyes adományozni, mely adomá
nyokért az egyes elnökségek hálás köszö
netét mondanak.

—  Egy hős halála. Szomorú hírt ho
zott a távíró a huévéfi ünnepekre Simon 
Lajos nyug. táfcriabírónak. Az a lesújtó érte
sítés érkezett, hogy 48. gyalogezredbeli Lajos 
fia, a m. kir. dohánygyári tisztviselő, gyön
gyösi katonakórházban husvét hétfőn dél
ben végkimerülésben meghalt A szegény 
fiút októberben sorozták be s nagykani
zsai kiképeztetése után a harctérre vit
ték. Az iszonyú .téli hadjárat fáradalmai 
fiatal szervezetét megörülték. Tüdőgyuladást 
kapott, melynek súlyos következményeit el
bírni nem tudta. A mélyen lesújtott szülő
ket annál fájdalmasabban érinti a szomorú 
eset, mert a fiú betegségéről mit sem tudtak. 
Március 16-iki levelében a betegségről a fiú 
említést még nem tett. Azóta szerezhette baját, 
mely a fiatal katona zsenge szervezetével 
gyorsan végzett. A városbau általános a 
részvét a bánatos szülők vesztesége fölött. 
A fiatal katonát ma d. u. 5 órakor, a dráva- 
szentmihályi temető halottasházából fogják 
örök nyugalomra helyezni. Nyugodjék bé
kében !

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
izraelita nőegylet elnöksége — mindazon t. 
tagjainak, akik menekültek segélyezésére és 
a húsvéti ünnepek alkalmával adományokat 
küldtek az egyletnek, nemes cselekedetükért 
ez utón mond köszönetét. Adományozni ke
gyeskedtek : dr. Kovács Lipótné, egy buzgó 
tag, még egy tag, N. N. 20 — 20 K, egy ne- 
meslelkü tag 20 К és bort, Wollák Rezsőné 
20 К és bort; Gold Ferencné 15 K; dr. 
Schwarz Lajos, dr. Wolf Béláné 14— 14 K; 
Hirsch9ohn Ernőné, Mayer Árminná, egy 
nemeslelkü tag 10— 10 K; özv. Schwarz 
Jakabné 9.60 K; Baver Samuné 8 K; Tau- 
szig Oszkárné 5 К szivart és cigaretát; Hoff
mann Gynláné 4 K: Kelemen Béláné 3 K; 
Benedikt Béláné, Hirschmann Adolfné 2 — 2 
К és gyufát; Heilig Józsefné bori, Neumann

Vilmosné zsebkendőket, Neufeld Lajosné 
bort, Zohr Dénesné zsebkendőket, egy ne- 
meslelkü leány narancsot, cigaretát és gyufát.

—  Békeima. A pápa elrendelte, hogy 
a világ összes katolikus templomaiban egész 
május hónapban imádkozzanak a bőkéért.

—  Hir Zalán Gyuláról. Przemysl bu
kása után Zalán Gyuláné sipeki Balás Béla 
vármegyei főispánhoz fordult, hogy az ő 
segítségével lérje sorsáról, aki szintén Prze- 
myslben volt, valamit megtudjon. A főispán 
utánjárásának máris eredménye van. Érte
sítést kapott ugyanis a honvédelmi minisz
tertől, hogy a vár eleste alkalmával Zalán 
Gyula dr. főhadnagy is zalavármegyei huszárai
val baj nélkül jutott fogságba.

—  A háborús képesitővizsgálat elha
lasztása. Miután a legifjabb önkénteseknek 
április 15-ikére tervezett bevonulása halasz
tást szenvedett, a kultuszminiszter hatályon 
kívül helyezte 913-ik sz. rendeletét s elren
delte, hogy a besorozott tanttónövendékek 
vizsganelküli okleveleinek és osztálybizo- 
nyítványamak kiadását további intézkedésig 
függesszék fel. A rendelet értelmében az 
előadások rendes mederben tovább folynak 
mindaddig, mig a növendékek újabb behí
vást nem kapnak.

—  Az A. alosztályé népfelkelők bevo
nulása. Az 1874-ben született, az itteni jegy- 
zőségek területén tartózkodó A. aloszt nép
felkelők, tényleges szolgálaltételre való be- 
oszthatásuk céljából, bárhol is bírnak illető
séggel, 1915. április 17-én a nagykanizsai 
20. népfelkelőparancsnoksághoz bevonulni 
tartoznak. A bevonulás kötelezettségének eset
leges kérdéses volta a bevonulás alkalmával 
fog elbíráltatni. A bevonulás kötelezettsége 
alul kivétetnek a hatóságok s vállalkozóknál 
alkalmazott oly egyének, kik névszerint ideig
lenesen lel vannak mentve. Ha egyesek áp
rilis 17-ike előtt névre szóló behívójegyet 
kapnának, a rendelkezésnek elegei tenni tar
toznak.

—  Űdítöállomásra adakoztak: Egy név
telen muraközi polgár 20 K, Boleratzky 
Gyuláné 10 K, Bajer Betti 8 K, Vajda Ele
mér 10 ü. rum, 1 kg. thea, Hruska Nándor 
2 K, Benedikt Herman 1 К, Bolgár Benő 
10 fillér. Köszönettel az elnökség.

—  A hadifoglyok gyámolítására Koósz 
János gyűjtőivén a következők adakoztak: 
Koósz János, Fábián Ilona, Kracker Vilmos, 
Füstös A. Kisszabadka, Kovacsics János De- 
zeérlaka 2— 2 K, Gudely Autal Dezsérlaka 
1 K, Pecsornik Oltó Csáktornya 2.20 K, 
Zsoldos Lujza Csáktornya 3 K, Petek Ma
riska Csáktornya 1 K. Összesen 17.20 K.

—  A 20. honvéd gyalogezred dicsérete. 
Pallman Péter piarista tanárnak, a 31. vesz
prémi honvéd-gyalogezred tábori lelkészének 
alkalma volt a nagykanizsai 20. honvéd-gya
logezred hősiességéről meggyőződnie, a legna
gyobb magasztalás hangján szól a harctérről 4 
hazaküldött levelében a nagykanizsai fiuk vi
tézi teltéről. A levél igy szól: »A nagykani-  ̂
zsai 20. honvéd-gyalogezred testvérének, a 
3J. veszprémi honvédezrednek vagyok tábori 
lelkésze. Szinte belső kényszer íratja velem
e sorokat, hogy ezekben csodálatomat és 
bámulatomat tolmácsoljam a kanizsai fiuk 
vitéz, kitartó é9 akadályt nem ismerő, hősies 
viselkedése iránt. Iszonyú természeti akadá
lyok állanak útjukban, magas erdők, még 
magasabb hegyek s azokon méteres hó és 
a kanizsaiak nem lankadnak. Fázik a lábuk, 
a szél és a hó metszi arcukat — és a kani
zsaiak nem hátrálnak. Ellenségünk tulerős,



I

I de a kanizsaiak bátor szive még erősebb. —  Táviratváltás a hadifoglyokkal- A —  Szölömoly. Az ntóbbi években a siő-
I  Is ffen éltesse azokat az anyákat, akik iljen kereskedelemügyi miniszter rendetete értei- lőmoly valóságos réme a szőlősgazdáknak, 
f fiukat adtak a Hazának. Magas hegy tetejé- mében, —  melyet a hivatalos lap múlt heti de nem is csoda, mert ahol nagyobb mérv

ről, egy fenyőgalyas kunyhóban kuporodva száma közöl, —  a Nagybritanniával való ben elszaporodik, képes az egész termést 
I  küldöm csodálatom tolmácsolásával üdvöz- forgalomban a közönség az ott hadifogság- tönkretenni. Sok mindenféle szert ajánlanak 
{  letemet. Isten áldását kérve fegyvereinkre.« ban levő katonáinkkal és az ott internált ugyan a szőlőmoly kukaca ellen, de egyik- 

—  Hangok Szibériából. Csakathurner P0,8*ri egyénekkel, továbbá a Magyarország kel sem lehet azt kipusztítani és dacára a 
Ш Herman helybeli gabonakereskedőnek Imre területén hadifogságban levő katonai szemé- költséges védekezésnek, folyvást szaporodik 
&  fia mint egyéves önkéntes, orosz fogságba Игек és itt internált polgári egyének Nagy- és terjed. A szőlőmoly irtásának egyetlen 
■ k erü lt Most adott éleljeit magáról hogy británniában levő hozzátartozóikkal s végül okszerű és sikeres módja van, az, amellyel 

Nikolsk Ussuriskiba van internálva.’ Utolsó a Magyar Vöröskereszt Egylet központi ve- tavasszal az egész évi ivadékot könnyen ki 
levelét március 1-én trta, mely Genien át, zetősége és Hadifoglyokat Gyámolító és Tu- lehet pusztítani. Ezt az eljárást, a múlt évi 
a Vöröskereszt közvetítésével április 5-én dósItó Hivatala az angol Vöröskereszt Egy- újabb tapasztalatokkal együtt, a »Szőlöszeti 
érkezett Csáktornyára. Csakathurner Imre letlel magántáviratokat, a svájci távirdaigaz- és Borászati Lap 1915. évi Naptára« közli, 
levelei szerint elég jól érzi magát. 70-en 8atás közvetítésével, a következő feltételek melyet 1 korona előzetes beküldése után 

ч vannak egyéves önkéntesek a fogságban mellett válthat: A távirat címeként »Telegra- bérmentve megküld Maurer János szerkesztő,
■  akiket a többi legénységtől teljesen elkülö- Phes Berne<t írandó’ me,Y cimet a8Zerint’ Kecskemét.
■  nítve helyeztek el a fogolytáborban. Számuk aminl hadifogoly, polgári internált vagy Vö- —  A kétes követelések adómentessége. 
I  Ujabb transzportokkal egyre szaporodik. Leg- röskereszt Egylet táviratáról van szó, a A pénzügyminiszter miheztartás végett kö
lt utóbb is két győri ismerőssel növekedett meg *Per8ionnier guerre«, »interné civil«, avagy aölte a pénzügyigazgatóságokkal, hogy a 

M  a társaság. Mindamellett nagyon unalmasan tCro*x rouge« jelzésnek kell megelőznie. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
f  telnek el napjaik. Leginkább azonban amiatt fn^jdonképpeni címzett pontos címét a sző- 1914-ből származó kétes követeléseiket adó

panaszkodik, mert hazulról a pénzen kívül ve8 e*eí^re kell írni, még pedig úgy, hogy mentesen leírhatják, vagy pedig e kétes kö-
á  semmiféle postát nem kap e cím ulo,só 8Zava a címzelt tartózkodási vetélésekből egy adómentes tartalékot ké-
1  й . . • ’ . .. , „  helye, esetleg ennek közelebbi megjelölése pezhetnek és állíthatnak be a mérlegükbe.Í P BomPá8’ gondozott, |egyen д távirat aláírásában feladónak tel- A pénzügyminiszternek ezt az okos intés-

szépen fejlett dísznövények e önyős áron jeg nevét és lakóhelyét is fel kell vennie, kedését kétségkívül örömmel és megnyug- 
kaphatók az 1. sz. kisdedóvó-intezetben. д  táviratok csak közértelmü francia vagy vással veszik tudomásul a pénzintézetek. Ez 

— A háború. A világháborúnak zátony- angol nyelven szerkeszthetők és a Vöröske- megkönnyíti számukra a mai viszonyok közt 
rajutott eseményei közepette említésreméltó reezt Egylet táviratait kivéve, csak személyes kétszeresen fontos rigorozítás követelését a 
küzdelem folyik a Kárpátokban. Hazánk ha- vagy családi vonatkozású tárgyakról szólhat- mérlegük összeállításában, módot ád nekik 
tárain kísérletezik nagy erőfeszítésekkel az nak. Egy szó díja 39 fillér. Feladó a távirat arra, hogy kétes követeléseikből megfelelő le- 
orosz, hogy ottani frontunkat áttörve, a ha- feladása alkalmával a választávirat díját is írásokat eszközölhessenek anélkül, hog4 ezért 
diszerencsének sikeres fordulatot arijote Pr- megfizetheti. A magyar szent korona terű- adót kellene fizelniök. Az eddigi gya orlat 
zemysl elfoglalása óta fokozott erővel ostro- létén hadifogságban lívő egyének táviratai- szerint az adómentesség csak olyan eirbió- 
molja Hazánk kapuit észak kolosszusa. Ot- kát csak a hadifogoly-táborparancsnokságok zákra volt alkalmazható, melyek csaki ran 
tan felszabadult erői lalbavetésével a Kár- utján adhatják fel s a címükre érkezőket a behajthatatlsnoknak bizonyultak. Az uj ) • 
pátokon át akarja kierőszakolni az útat Bu- hivatalok ugyan e parancsnokságnak kéz- delet a háborús viszonyok okozta * héÁ 
dapest és Bécs felé. Ezért dúló harcok hírét besítifc. gekkel számolva liberálisabban kezeli i>sj( uú-
hozzák a hadijelentések az ország északi — Ne hagyjuk parlaQOn a földeket. A mentességet és kiterjeszti általábzn mindama 
határairól. Legvehemensebbek voltak a küz- háborús idők magas árai és rendkívüli nagy követelésekre, melyeknek behajthatósága ké- 
delmek a húsvéti ünnepek alatt. Ezúttal a- élelmiszerszükségletei arra intik a magyar tes. Azok a tartalékok, melyeket a pénzio- 
zonban dicsőség koszorúzta vitéz katonáink gazdaközönséget, hogy a megmivelhetö Ősz- tézetek a kétes követelésekre szzlgáló leírá- 
küzdelmét a Kárpátok bércei közt. Ami an- szes területeket használja fel az idén; vés- eokból alakítanak, ebben az esztendőben 
nál jelentőségteljesebb. mert már arról volt sen tavasszal búzát és rozsot mindenütt, mindenesetre adómentesek lesznek. A pénz- 
szó, hogy az oroszoknak; frontunkat áttör- ahol erre alkalmasnak tartja a területet, s ügyminiszteri rendelet világosan megmondja, 
niök sikerült. Ennek hazugvoltát azon- különösen sok árpát, egyéb helyeken pedig hogy az adómentesség csupán a kétes kő
bán legfényesebben igazolja az a tízezer termesszen burgonyát, tengeri!, s a hűvé- vetélések leírását illeti meg, ellenben az ér
muszka, kiket csapataink húsvéthétfőn, tehát lyesek sorából nagymennyiségű babot, bor- tékpapirok árfolyamveszteségéből előálló vag- 
egy nap alatt Uzsok és Dukla közt, a La- sót. Németország hazafias lelkű fővárosában, gonapadásokra nem alkalmazható, 
borca partján folyt heves harcokban foglyúl Berlinben még az üres be nem épített terű- _  д  felülvizsgáltak hadmentességi 
ejtettek. Ezzel aztán katonáink teljes offen- letek, háztelkek is ez idén beültetés alá ke- A Külügy-Hadügy írja: Köztudomású,
zivába mentek át, akkora fölénnyel, aminőt rülnek. Ilyen üres terület van nálunk is, hogy a katonai szolgálat közben megbetege- 
a Kárpáti harcok során még keveset pro- nem egy helyen, nem csupán beltelken, ha- óett és felülvizsgálat utján katonai szolgá- 
dukáltak csapataink. Ezt a fényes győzelmet nem kültelkek óriási területein is. Itt vannak latra alkalmatlanokként elbocsátottak eddig 
a sokszoros túlerővel szemben német segít továbbá az elpusztult szőlős és gyümölcsös j9 hadmentességi díjat fizettek. A háború ki- 
séggel vívtuk ki, amire határozott szüksé- kertek, egyszóval, országszerte temérdek par- törése folytán azonban az adófizetés tekin- 
günk volt a Przemysl alúl felszabadult orosz lagon heverő területek.Ezeknek megmivelésé- tétében sok bizonytalanság merült fel. így 
invázióval szemben. — A nyugati harctéren vei és termőképességének biztosításával nem vitássá vált, hogy azok, akik annak idején 
is élénk mozgolódás észlelhető. Az időválto- csupán a katonaság élelmiszükségletei fede- mindhárom sorozáson alkalmatlanok voltak 
zás lehetővé teszi a nagyobb akciót. Meg- zéséhez járulunk hozzá, hanem előmozdítjuk é9 ennek folytán fizettek adót, ha őket most 
bizható híradások a német támadásokat sej- azt is, hogy a polgári élet fogyasztó közön- a mozgósítás alkalmával besorozták, de vi
tetik, melyek döntésre akarják érlelni a majd- sége elegendő készletekhez juthasson. szont felülvizsgálat utján olbocsátották, kö-
nem holtpontra jutott nyugoti hadjáratot. — — Ki akar a katonaság részére szál- telesek-e a hadmentességi díjat fizetni. A
A Dardanellák megvivhatatlanok. Az antánt lítani? A hadügyminiszter a kereskedelem- hadvezetőség a kérdésben úgy döntött, hogy 
hiába erőlködik. Hasztalan pazarolja erőit; ügyi miniszterrel egyetértve uj szabályren- ^zok akik a katonai szolgálat közben beál- 
a Dardanellákba behatolni nem tud. őrüle- delete! bocsátott ki, a katonaság részére tör- |0ц szolgálatképlelenség miatt bocsáttattak 
tes módon pazarolja munícióját, de ezzel lénő szállítások tárgyában A rendelet nagy ej a hadmentességi adó fizetése alól csak 
csak ágyúit teszi tönkre; a török erődökben súlyt helyez arra, hogy minden katonai szál- az egeiben menthetők fel, ha a beállott szol
kárt eddig nem telt. Annál több kára neki lításban csak megbízható gyáros, iparos és gálatképtelenség a katonai szolgálat folyo- 
magának van, amiről tönkreiutott hajói ta- hivatásszerű kereskedő vehessen részt. Az m^nyának tudható be - Ez a tény pedig 
nuskodnak amelyeket a török torpedók és ily gyárosok, iparosok és hivatásszerű ke- esetröl-esetre pontosan megállapítható. Azok, 
gránátok harcképtelenné tettek. Szóval nyu- reskedők névjegyzékét a kereskedelmi és ak|kel hadi sz0Igálatrn behívtak és eddig 
godtan szemlélhetjük a világháború izgató iparkamarák most állítják össze és terjesz-1 fizetiék a hadmentességi díjat, ez alól csak 
esélyeit Sikeres harcaink jogosítanak erre s tik fel a hadügyminisztériumba. Jövőben arr4l az £Vre nyernek felmentést, melyben —  
Hindenburg misztikus készülődései, melyek- csak az vállalkozhatik bárminemű katonai bárha csak egész rövid ideig is — szolgá
kéi ismét eret akar vágni a telhetetlen orosz szállításra, akinek neve ebben a jegyzékben ,atol teljesítettek, 
kolosszuson. benne van.

>
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Sve poáiljke, к aj se tiée zadr- 
laja notinah, se imaju pos- 

Uti na ime urednika то 
Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiiara Stransz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poäiljaju.

MEDJIMURJE Щ Ш .

na horvatakom i magjarakom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni I povuCIJivi Hat za púk obmtt te peieg pogodbe i fai
Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i t o :  s v a k u  n e d e lju . rabaaaja.

OdjcoTorai uredaik: 8ar*dniki: Iid*telJ i vlwtnik

Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .  P A T A K I  V I K T O R  i S R Á Y  F E R E N C Z . S T R A U S Z  S Á N D O R .

Rus je izgubil *u mesecu marciuSu 
200 jezNjojnikov.

V u Karpatu nemreju rusi naprej dojti. - íz Buko vine su rusi iztirani. 
Dardanelle nemreju neprijatelji prevzeti. - Rus je na vuzmene svetke

17000 vojnikov izgubil.

Nemei 52 cm. stuke imaju. - Sto potoplenih ladjih. - Nemei bombar- 
diraju Reimsa. - Nasi vitézi. - Zanemiti novosti.

stofimo na bojnora poljn?
i. (M. J .)  Céli svét vezda gledi, kaj sej 

vi>; karpatskih planinah pripeéa, ar rus s 
velikom silóm hoée vu nadu domovinu vdrti. 
SreCa nada, da tak hrabre junake imamo, 
koji, makar jih je i menje, как rusov, ne- 
pustiju neprijatelje prek Karpatah.

Vu Francuzkoj i vu Poljskoj nisu ve- 
like bitke bile vu prodlim tijednu. S tem 
vekde su bile vu Karpatih na granici Gali- 
cije i Magjarske. Rusi su po 15 redov vu 
ogenj poslali svoje vojnike. Nádi su rede 
jeden za drugem postrelali, a one, koji su 
hoteli nazaj se potegnuti, su sami ruski Stu- 
ki vunidtili. To je strahoviti Cin od rusov, 
da one, koji nemreju na prej, sami post- 
relaju.

Zapovedniötvo nemdkih i nadih deregov 
je izkaz izdalo, kuliko su rusov oni i mi 
polovili, tojest kuliko rusov se je predalo 
vu marciudu. Ovi broji nam doka2eju, da 
rus nemre dobiti nigdi bitku, m&kar ih je 
kuliko, ar ruski vojnik ne vojuje iz srca, 
nego komaj Ceka priliku, da se predati 
more.

Vu mesecu marcijudu se je nam pre
dalo 188 ruskih oficirov i 39 942 vojnikov, 
tak svega skupa vide как 40 jezer. Izvan 
toga odzeli smo 69 madin-pudkah od njih. 
Nemei su polovili vu mesecu marciudu 55 800 
ruskih vojnikov, 9 dtukov i 61 madin-pud- 
kah. Так s onimi, kője smo mi polovili, 
svegaskupa smo stojezer rusov mi i nemei 
vu mesecu marciudu vu su2anstvo odegnali, 
9 dtukov i 130 madin— pudkah odzeli. Ako 
к tomu jód tuliko (a to je najmenje) mrtvih 
i oranjenih rusov dodamo, onda se vidi, da 
je ruski zgubióek vu marciudu dvestojezer 
vojnikov. To je takov broj, kojega i rus 
poCuti.

Как smo rekli, vu Karpatih su vezda 
strahovito velike bitke po danu i vu noCi. 
Nádi vojniki vnogo posla imaju s neprija- 
teljom, ali ne vpedaju, nego Cuvaju granicu

s neizmemom velikom vitedtvom. Prodlih 
dnevov je opet veliki sneg bil vu karpats- 
kih planinah, zbog toga su se nádi deregi 
malo nazaj potegnuli vu boljda mesta, gde 
budu se mogli odpoCinuti Dobili su nádi 
na pomoC i nőve Cete, pák se ufati more- 
mo, da budu rusa tak doCekali, da bude 
volju izgubil vu nadu domovinu vdrti.

Íz Bukovine su célú rusku vojsku iz- 
tirali. Tu je sreéa nádim vojnikom tak pos- 
lu2ila, da niti jednoga neprijatelja néma ovdi.

Iz toga se vidi, da nas rus nemre pre- 
obladati. Ako bi mogel, vu onih 8 mesecov, 
od kada tabor stoji, bi nas vre preobladal.

Gori vu Poljskoj glasoviti nemdki vodja, 
general Hindenburg nekaj kuha za ruse, ar 
od onda, gda je drugiput vunidtil jednu cé
lú vojsku pri Mazur zvanoj miaki, je tiho. 
Budemo za malo vréme opet Culi dobre 
glase od velikih ruskih zgubiékov.

Na morju Dardanellah zvanom je vez
da mir. Englezke i francuzke ladje, kője su 
vu turski glavni varad hoteli vdrti, previdle 
su, da nije moguCe zadobili poljeg Darda
nelle stojeCe turske festunge Öve velike ladje 
su se nazaj potegnule. Kaj nakani vezda 
englez, francuz, pák rus, to se vezda jodée 
nezna. Túréin jih Ceka sa svojom jakom 
vojskom, pák se jih nikaj ne boji.

Najnovedi glasi su sledeéi:
Meseca 6-ga aprila smo dobili dobre 

glase. Vu vuzmenih svetkov su rusi opet 
navalili na nadu vojsku, da njihova mesta 
na granici pri Karpatih predobiju. Bitku su 
nádi dobili i 2020 rusov polovili. Та bitka 
bila je pri Laborca zvanoj dolini.

Med Usciom i Bidkupiom je takaj ve- 
lika bitka bila, gde su nádi 1400 rusov po
lovili i 7 madin— pudkah od njih odzeli.— 
Так vu vuzmenih svetkov smo vide как 
3400 rusov polovili i najmenje tuliko post- 

1 relali. Vu vuzmenih svetkov je rus svega 
skupa izgubil do 7000 vojnikov kre potoka 
Laborca pri karpalskih planinah. Ov broj 

! bilde se zasigurno povekdal svaki den, ar

nádi vojniki ne samo s kuraÉom, nego i s 
pametjom vojuju ; tak, da se nazad poteg- 
neju, tobo2, da bi retirirali, a gda je ruski 
dereg vre do ona mesta dodel, gde ga po- 
tuéi moreju, ga i potuCeju.

Ovoga meseca 7-ga dneva nam javiju, 
da su nádi i nemdki deregi opet veliku bit
ku dobili, vu kojoj su rusi vide, как 10 
jezer vojnikov izgubili. Med ovimi je vu 
nade ruke dodlo 7570 2ivih rusov, koji su 
se predali. Mesto öve velike bilke je pri 
Karpatah kre potoka Laborca zvane.

S ovimi skupa je na vuzmene svetke 
rus izgubil vu mrtvih, oranjenih i polov- 
Ijenih do 17 jezer vojnikov. Broj bude jód 
vekdi, ar se na fridkoma nemreju mrtvi i 
oranjeni prebrojiti.

Lépi navuki april meseca.
Marciuda meseca tuliko de2dja i snega 

je opalo po célim orsagu, как je véé ne- 
koju leto né. Svrho toga zemlja je tak pre- 
moéila, da protuletno delo néje bilo moCi 
za vremena poCeti se i protulétna sétva je 
jako za ostala. Bormed to je dosta veliko 
zlo, zlo pák je zato, da letos puno menje 
marhe i puno menje te2akov imamo. Dup- 
lidno zlo je to.

Ako se zemlja tak vsehne, da moCi je 
delati, odmah se moramo poCeti protuletno 
sétvo i svakojaCke delo, kaj zemlja potre- 
buje. Najmre pák trsiti se moramo, da niti 
jeden falaCek zemlje prazne neostane. Naj- 
predi zob moramo zasejati, zatem dojde 
jeCmen, protulétna pdenica i jaro 2ito. Za 
ovim pák kuruza, krumpir i répa dojde 
na red.

Kuruza i répa na takvo zemlju dojde, 
koja je dtalnim gnojom po gnojena. Rud- 
noga gnoja. tojest pepelja na svako sétvo 
slobodno pohitimo.

Biked, lucerna, deteljica i kuruznica se 
lakodjer ov mesec mora posejati. Ako smu
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za krmn sejali na jesen 2ito, ov mesec je 
veC moCi kositi.

Vozno marhu dobro moramu hraniti. 
Ov mesec veC marha na paáu more iti. Na 
gmajnu samu onda pustimu, kad je veC 
zemlja doeta suha, jerbo na mokri zemljl 
marha veliki kvar déla. Predi как na paáu 
pustimo marhu, navék suhom krmum mo
ramu ju na hraniti, jerbo gladno maráe hit- 
ro se poCne pásti na zelenim i to lehko na 
veliko ákodu bude. Najmre pák na birke 
treba paziti.

Posejati i posaditi je treba sve vrtne 
stvari. Najmre pák rano zelje, kela, petro- 
2e!a, mrkvu, luka i t. d. Ako pák se vréme 
stopi, moCi je vugorke i tikve posaditi, to- 
jest posejati.

Vu goricah odpiramo i obrezavamo. 
Ters se mora malo odkopati i odsgomje ko- 
renjiCe obrezati. Íz trsa svako okú sa 
novtom dőli zrulimo, za kője znamo, da 
nője potrébno i nebude na hasén. Ako se 
vino naprotuletje opet poCne vreti, odbije- 
mo pilko da Iagev lufta ima. Kad se vino 
jedenput zevrelo, moCi ga pretoéiti

Íz slamnatih koSov sad je moCi Cmele 
preseliti vu dervene. Cmelice ov mesec veC 
marljivo poöneju zidati i mlade povati. Ako 
Cmelice némaju dobro paáu, hraniti je mo
ramu. Denes je dragi cukor, zvrho foga 
jako budu iskali meda, dakle splatilo se 
bude Cmelariti.

Ako smu drevje joS né posnaZili, sad 
je veC velika sila to napraviti.

Vrtne graje dobro treba po praviti i 
svako luknjicu zadelati, da kokoái i potlam 
piceki nebudu mogli na vrt, jerbo sdrbanjom 
tam veliki kvar nam rr.oreju napraviti.

Marha i poleg toga mesu je tak drago, 
da denes svaki nemore to jesti, zato svaka 
gazdarica naj se pobrini, da skim vise mla- 
dine bude imala, jerbo i to se vu lépő cé- 
nu bude tr2iIo na pijacu.

S jednom réCjom sve moramu na bri- 
gi imati iz Cesa nekakov hasén more biti. 
Ako svi budemo tak delali, nebudemo naj- 
hujSe preZiveli ovu bojno vréme.

DragoCa nas jako téréi, ravno zato 
svaki se naj trsi i brini, da skim vise doma 
zapova i doma pribavi i tak nebude moral 
za svako stvar vnogo penez vun dati.
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Boga naS domoljuben narod tak je marljiv, 
da sve kaj boj odnjega zahtéva, sve doma 
moremo prebaviti i tak moremo i moramo 
se nadjati, da ovoga strahovitnoga bója s 
reCno budemo dóvráili.

Samo jedno nam je potrébno, to рак 
je, da svaki marljivo zverSi sve one du2- 
nosti, kője denes domovina od nas zahtéva. 
Ako svaki sveseljom iz srdca bude svoje 
du2no9ti svrSil, onda navék budemo vu tak- 
vim polo2aju, da sve doma budemo mogli 
pribaviti, kaj je vu ovim boju potrébno i 
kaj joS bude potrébno.

Svaki pózna Montecuccoli generate za* 
nemite réci, da vu boju tri posli su potréb- 
n i : »perviC penezi, drugoC penezi i tretji- 
put penezi!« Ove peneze dr2ava nemore 
Stibrom pribaviti, neg samu tak, da negdi 
na posud zeme, koje peneze za nekoju leto 
na rate bude nazat splatiia. Ali gde bi de
nes tulikSnih penez dobil orsag, kad ravno 
sa onami vu boju stoji, koji su vu mirnim 
vremenu tak veliko svotu posuditi mogli. 
Denes niti pomisliti nesmemo, da bi od 
drugih orsagov mogli peneze dobiti. Bez pe
nez pak je né moCi boja tirati, domovinu 
braniti.

Ne ostane nam drugo, neg ako opet 
sami nasebe se zmislimo i mi sami, kakti 
naSe domovine ljubezna deca, posudimo do- 
movini zaSparane fillére. Svaki Clan ove do
movine iz srdca se mora 2uriti i trsiti, da 
vu ovi sili napomoC je domovini, tojest po- 
sudi domovini preSparane fillére.

Slavni naä saveznik : NemSki orsag i 
vu ovim polo2aju skrasnom példom napre- 
duje pred nami. Na jesen nemSki narod 
podpisal je orsagu 4500 milljun markov 
(vu naSi penezi 5390 milljun korun). Kad 
pak je orsag i podrugoC prosil peneze od 
svojih stanovnikov, podpisali su opet na ov 
cilj 9060 milljun markov (vu naSi penezi 
10 872 milljun korun). Dakle joS jedenput 
tuliko, как su pervic alduvali za domoviuu, 
za bojne stroSke. Hiätorija ne pózna takvoga 
naroda, koj bi shoribilnom svotum se bil 
2uril na pomoC domovini, kad je vu sili 
bila. Stém je nemSki narod tak lépő példu 
pokazal céiornu svéto, koja példa zanavék 
zlatnami slovami bude spisana vu hiStoriji. 
Óva példa denes bez para stoji.

Prinas boj ravno sve tak zahtéva, как 
i vu NemSkim orsagu. Lanjsko leto i mi 
smu podpisali i dali na ov cilj 1000 mill
jun korun. Lépa svota je to odnas, jerbo 
nas ga puno menje i prinas ga puno mé
nje zaSparanih penez, как je vu NemS- 
koj. Ali zato i prinas je Sparavni narod i 
prinas su je preSparani penezi, koji najvi- 
Seput bez svakoga hasna Ie2iju na léta i 
na léta vu ladici. Ove peneze i mi moramu 
na pomoC dati domovini, ako bojni stroSki 
odnas budeju to zahtévali.

Stém Ie2i to napravimo. jerbo znamo, 
da orsag puno vekSega intereSa bude plaCal 
od ovih penez, как Stera Sparkasse ili bank. 
Stém Ie2i to napravimo, jerbo znamu, da 
ovi penezi opet naSi ostaneju, jerbo orsag 
odnas kupi sve, kaj boj potrebuje

Svaka svota, как je gud mala, koju na 
ov cilj damo, jako je napomoC orsagu. Iz 
male svote bude veiika. NemSki narod tak- 
vo svotu je na ov cilj dal, da s ovom svo- 
torn NemSka nazadnje mora zadobiti i sreC- 
no dovrSiti boja. Ako odnas bude orsag 
zahtéval to, niti mi nebudemo se pred ovom 
lé om példom skrivaCkali i mi alduvali bu
demo sve kaj samo mogli budemo.

Zanemiti novosti.
Mlajii gróf Tisza István. Tisza Ist

ván gróf husarski leitinant minuCe dane po 
Kassa varaáu je hodil. Tisza István je na
áega glasovitnoga mMisterpresidenta sin. Do- 
Sei pak je iz Dukla klanjca, gde se je malo 
sa rusi zabavljal. Né navék: dva dana vu 
ávarmlíniji, dva dana vu jarko, jeden pak 
pak se je negdi odzaja pocival. Ova meSt- 
rija svakoga malo preobrazi, makar je< tak 
fájni husar, как je gróf Tisza István. Prém 
ako Clovek soldaCku kapu i nekakvoga be- 
keCa ima ktomu pak par tjednov se nepo- 
brije i poleg toga dugó bradu ima. Vu tak- 
vi opravi s dugom bradum je drkal po Kassi 
Tisza István od jedne soldaCke kancellarije, 
do druge. Va2en posel je imái к tomu pak 
i nekaj kupiti je étel. On dan su i otca njeg- 
voga vu varaá Cekali. Как sim-tam po va
raáu hódi spazi da jeden Clovek smirum mu 
je za petami, potlam pak je к jemu 9tupil, 
stom 2eljum, da bude ga po varaáu vodil, 
jerbo on svako vulicu pózna. PoCel ga je 
táj nepoznati Clovek spitavati, da Sto je, od- 
kud je i kaj iáCe vu varaáu. Gróf Tisza 
István poCel se je vusebi smejati na svako- 
jaCko pitanje. Samu jedenput postane ne
poznati prijatelj i zastavi mladoga grofa, da 
naj se odmah prijavi Sto je on. Vu »ime 
zakonu« je zahtéval to odnjega, jerbo jako 
sumljivo se sponaáa.

—  Ja sem mlajSi gróf Tisza István, 
husarski lejtinant.

—  Как ufate to reCti — veli tajni de
fektiv — vi ste ápijon i proti zakonu no
site uniformisa.

Tisza Stel je pisma napré zeti, ali de
tektív né mu je dopustil, neg ga je pogra- 
bil i tiral ga je na varaSke hi2e. Po pntu 
jeden oficir je popital Tisza Istvána, kam 
ide i kaj déla. Detektiv se je prestraSil, pto- 
sil je pisma i za odproáCenje je prosil kad 
je pisma nazat dal. — PoveCtemi dragi pri
jatelj — veli Tisza — pak zakaj ste né Steli 
veruvati, da sem ja gróf Tisza István i hu
sarski lejtinant!

—  Prosim lépő, kad su njihov otec or- 
saCke hi2e predsednik bili, onda sem Lukács 
László ministra na zapoved jeden céli me
sec vu Gestu slu2il na njihovim imanju i  
onda su oni gospon lejtinant Cisto drugi 
Clovek bili.

Izkaz od onih, koji su vu Prze- 
myslu bili. Kak je Przemysl propal svaki 
bi najedendut bil rád znati, Sto je vu fes- 
tungu bil i Sto je ru9om vu ruke doáel. Как 
iz dobroga mesta Cujemo, soldaCko zapoved- 
niCtvo nebude poCekalo doklam bi po du- 
gim putu rusi nam poslali izkaza, neg naSi 
sami budeju po svakojaCkih pismah i pri- 
javah pozvedili Sto je se vu festungu bil i 
to slu2beno budeju nam na glas dali. Po 
ovim puto budemo za kratko vréme znali, 
Sto je sve vu rusko suÉanstvo odiáel

Taborske po&te vuzem. Poleg zlo- 
Cestoga vremena vuzmene dane taboreka 
poéta néje mogla velike i vno2ina pakov vo- 
ziti. Svrho toga odredjeno je, da mesto vuz- 
ma od aprila 12-ga, do aprila 16-ga bude 
taborska poáta vékáé pake vozila. Ali nebude 
smeti nikakvoga stroáka poáilati, neg samu 
létno oprapu, rubje, duhana, cigaretline i ci- 
garije. Pét kilogramov bude moCi vu jednim 
pako poslati, koj od 60 centimetrov nesme 
dugái ili od 60 centimetrov viáeSi biti. Od 
svakoga рака 60 fillérov treba platiti. Od 
aprila 12-ga, do aprila 16-ga ove taborske
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I Naj lepáa ljubav prama domovini.
Vu bojnim vremenu strahovitno vnogo 

, oru2ja, municije, stroSka, 2ivine, oprave, 
vraCtva i Bog zna kaj sve svakojaCkoga 
blaga treba, koje stvari veC vu mirnim vre
menu soldaCko zapovednictvo mora priba
viti, ili pak se vrlo trsi, da 9kim predi i 
skim viáe pribavi. Vu bojnim vremenu pak 
je dupliSna briga, da potroáenoga stroáka i 
potroSeno municiju namestimo, jerbo sve iz 
naáega kaj se doma vu oreagu najde mo
ramo namestiti i sve iz naáega pribaviti. 

f Denes je naSa lépa i plodna domovina sve 
I „ okoli obkoljena sa neprijaleljom ili pak 
; stakvami neutralni orsagi, koji nam nikaj 

nemoreju dati ili pak nikaj nam neCeju 
I pomoCti. Dakle na ove neulralne orsage ne- 

moremo raCunati. Jednoga iedinoga prijatel- 
ja irnamo i to je velika NemSka, koja sa- 
ma takvoga boja tira, kakvoga je joS svét 
niti nikakva hiátorija né vidla. Ov naá pri
jatelj pak je od mórja zaprti i poleg toga 
I on je vu takvim polo2aju, как i mi, to jest 
sarn sebi mora na pomoC biti i sve doma 
vu orsagu pribaviti, kaj boj zahtéva Hvalaí
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poáte budo vozile: 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 
28, 34, 37, 39, 41, 51, 54, 55, 56, 6Í, 64, 
69, 76, 81, 83, 85, 101, 113, 116, 119,121, 
124, 125, 129, 133, 136, 141, 145, 151,168, 
170, 186, 187, 188, 202, 300, 301, 302, 303, 
305, 307, 308, 310, 313, 314, 315, 316, 
817 i 318.

Svakoga opominamu, da samu pod o- 
vim brojom stojeóe taborske podte budo do 
pet kilogramov 2mehke pake vozile. Pod 
drugim broju stojeCe taborske poáte nebudo 
sele gori tak 2mehke pake.

Svaki si naj dobro zapameti, da nikak- 
voga stroáka, naprimer kolaée, meso, 2ga- 
nicu i t  d. nije smeti poslati, jerbo ako Sto 
akrivince to napravi, kaátigani i stroáka kva- 
ren bude. Dakle poleg öve odredbe oni isti, 
komu se poále itak nebude vu ruke dobil.

Vura, koja odsmrti obrani. Nagy 
Gáza vu Dukla klaüjcu plezérani je bil. 
Oberiejtinanta vura je obranila od smrti. 
Kuglja ravno vu Crévu bi mu bila doletéla, 
ako nebi oberlejtinaot vu 2epu vuru bil 
imái, koja je kuglju zastavila. Od vure je 
vu stegno poCila i tam se je zastavila. Ober
iejtinanta sad vu jedoim beckim ápitalu 
vraCiju.

Kuruza za seme. Zemeljskih poslov 
minister kuruzu je kupil za seme i to je 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete svim onim 
rezdelil, koji su se za vremena javili. Ov 
terminus je veC minul. Sad je zemeljskih 
poslov minister opet odredil, da ovu dru2t- 
vo i po terminuáo slobodno da kuruzu, tak 
dugó, doklam ju imalo bude.

Vitezki zandar. Klein Ádám boánjak- 
bercegovinski 2andarski straZameáter jeden- 
put zapoved*je dobil, da prék Ürine od 
erbske granice nekoji splav prék spravi. 
Klein je na Cuno prék odiáel i barem su 
podjednoma strélali nanjega, poéel je svoje 
delo. Najpredi je drotnato vu2u prék Drine 
napéi i ponjoj je dva splave prék spravti. 
Komaj je doáel na naá kraj, videl je da na 
drugim bregu ostajuéi naái vu srbske ruke 
dojdeju. Zandar néje se brinil sa svojim 
tivlenjom, neg je joá dvaput prék Drine 
odiáel i dopeljal je éeterdeset i sedem na 
öib, koji bi bez njega svikak srbom vu 
ruke bili doáli. Kad je i zadnjega éloveka 
prék spravil, sei se je vu Cun i presilil je 
dva srbe, da preséCeju drotnato vu2u. Klein 
straZameáter za svoj vite2ki Cin zlato me- 
daliju je dobil.

Nemojte pisati dugi list vu Ru-
s iju . VeC smu jedenput pisali od toga, ali 
opet hoCemu nazvestti, da néje smeti dugi 
list onim pisati, koji su vu ruskim zarob- 
ieni. Néje pák smeti zvrho tóga, jerbo rus- 
ka cenzúra nedopusti i tak oni siromaki 
koji su tarn vu suZanstvi nikakov glas iz 
doma uedobiju. Najboláe je samu jedno 
taborsku kartu poslati. Taborska karta najde 
zarobljenika, ali od dvajsti redov dugái list 
oigdar 1 to prosiinu svakoga, da samu neg- 
da, negda naj piáeju, jerbo ako vnogo kar- 
tih ili listov se zide skup na ruski cenzuri, 
tarn je za hitiju.

Opet treba kastigati nekoliko gaz- 
dov koji su né drugo krivi, neg skupi i 
jalni su. Opet se je pezvedilo od nekoliko 
lopovov, da melu i zrnje zatapli i skrili su. 
Jednoga gospodara naáesto korun i na tri- 
deset danav reáta su odsudili. Так su $ 
njim napravib, как 9vakim tolvajom, barem 
néje vkral nikaj, neg je s vojim lak gos 
podaril, как je átél, как je predi smeti bilo. 
Denes ga kaátigaju, vu reát ga zapreju i

zemeju odnjega zabadav onu zrnje, kője je 
skril, kője je zatajil. Ali se najde takov 
clovek, koj bi se nad ovim sudu CudilPAIi 
se najde neáCi na svétu, koj bi rekel, da 
to je né pravica ? Ali se dto Zalosti za tak- 
voga gospodara, koj je svoje zrnje skril i 
poleg toga pred praviCen sud su ga poz- 
vali ? Zavadlamu se, da se takov Clovek ne
bude naáel.

Cudnovato je to, deneánjo vréme iáóe 
se najde takov, komu ne tuCe srdce, kad 
okolo sebe tulikSne nevole vidi. Joá se naj
de takov, koj nezna kaj je to, domovina? 
Joá su je takvi, koji tak stojiju denes, как 
jeden trCek i ne imaju nikakvo Cut prama 
domovini i prama bli2njim ? láCe su je tak
vi, koji nevidiju, da mala deca odsebe vtrg- 
neju jeden fillér i daju za slépe soldate? 
Vnogo terpeCi naái soldati skup nabereju 
teáko zasluZene fillére na bojnom polju i 
poáleju onim, koji joá viáe su pretrpeli. S 
lépi soldati su zanas ostavili i alduvali naj 
vékái kinő : oéipogled. Kuliko su tam osta
vili noge i ruke ? Kuliko su alduvali zanas 
2ivot, céii 2ivot ? 1 tak se najde takov bez- 
duánik, koj nikaj nebi rad dati ? Jedno zrno 
päenice, jeden fillér?

Ako se najde. on je najvekái lopov.

Naái vitézi.
Illés János 5. husarskoga regimenta 

husara nazat su ga poslati, da zaroblene 
ruse bude tiral. Vu zimskim vremenu hitro 
se za kmiéi i on néje mogel joá on dan к 
svoji kompaniji dojti. Célo noó je jahal, ali 
néje mogel do naáe linije dojti. V jutro ra- 
no naáel je jedno naáu kompaniju i tam se 
je prejavií. Potlam je s ovom kompaoijum 
dalje iáéi Za Ca9 jé doála prilika, da ska2e 
svoje vite2tvo. S jednim drugim husarom 
vlovil je petnajst rusov i jedna dobro na- 
pujena kola. Ravno su átéli kola i zaroblene 
ruse vu segurno mesto spraviti, kad su do 
jahali devet rusov i navalili su se na hú
sáré. Illés i Kovács tak dobro su strélali na 
ruse, da su odmah áirom se rezbej2ali. Kad 
su zaroblene ruse i kola vu segurno mesto 
spravili, seli su se na konj i povratili su se 
za kozaki s med kojih su iáCe dva vlovili, 
Cetiri pák na drugi svét poslati. Obedva su 
dobili drugi kiás sreberni kri2ec.

Hock András 52. pesickoga regi- 
menta strazamester. Hock svoiom kom- 

jpanijum vu veliki bitki je bil na Z . .  zva- 
noj planini. Hock je kapitanu pomagal rav- 
nati kompaniju i vu naj vékáim ognju je 
nosil njegve zapovedi od jedne peCine na 
drugo К tomu pák vu velikim ognju sam 
je nosil municiju gde je sfalila. Kompanija 
dán i noö je vu ognju bila i deéki su veC 
neodnemogli, ali kam je Hock doäel, tam su 
se opet takrekuC o2ili. Svun toga рак, ako 
je jednoga plezérca videl, né se je briml 
svojim 2ivlenjom, neg od jedne peéine na 
drugo je skakal i donesel je doli svelikom 
teákoéum i vu velikim snegu plezéranoga 
pajdaäa. Kuglje su tak brnele okolo njega, 
как Cmele. Zapovednik ga je viáeput opo- 
minal, da naj pazi nase i samu onda naj 
ide iz jarka vun, kad rusi prestaneju stré
lali. Hock je né átél dober navuk posluh- 
nuti, neg i nadalje skim predi je vu segur
no mesto spravil plezérane pajdaäe.

Jedenput je kornpanija na 150 korakov 
stala od rusov vu velikim ognju. Hock stra- 
2ameäter sam se je javil, da snekojimi deC- 
kom na jedno nevarno planinu splitzi i od

mah hitro se navali na ruse. Neprijatelj né 
ga je spazil i svojom Cetom hitro se zruftil 
na neprijatelja. Rusi su se tak splaáili, da 
pred jednim Clovekom su doli deli oruSje. 
Drugi dau opet je pretiral iz jedne visoke 
peCine neprijatelja i tam je naáel jednoga 
plezéranoga kapitana naáega, kojega su rusi 
zaröbili. Razmi se, da kapitana odmah je 
oslobodil iz nevugodnoga mesta. Hock And
rás stra2ameáter veliko zlato medaliju je 
dobi)

Viteikl fírer. Hadbavni János 9. hon- 
vedskoga regimenta firer poslani bil je, da 
naj previzitéra jedno polje i naj donese pri- 
javo, как stoji neprijatelj. Kad je stém go- 
tov bil taki prvi liniji je javil, kaj je sve 
videl. Kad je opet nazat odiáel videl je iz 
jednoga dréva, da dva ruski oficiri, jeden 
oberlejtinant i jeden kapitan i popriliki do 
trideset rusov vu bli2nju vajtu su odiäli. 
Hadbavni stiha i pazlivo je do vahte doäel 
i hitro je zaklenul vrata tak, da su to rusi 
né spazili. Zatem je nazat odiäel na svoje 
odredjeno mestu, gde su joá dva njegvi sol
dati bili. Hitro jedna vekáa ruska Ceta рос
т е  äturmati na tri bake. Hadbavni i njegvi 
pajdaäi sdvojeno su se branili. On sam je 
pet rusov strelil. Drugi pak su puäke doli 
hitili i predali su se. Hadbavni odtirati je 
dal ruse, on sam рак je nazat odiäel к vahti, 
da zapoCeti posel do kraja zverái. Nad öb
lök je zakriCal, da naj se predaju. Kad su 
rusi oru2je pograbili, Hadbavni tak dugo je 
strelal nad obiok i prék vratah, doklam je 
sve mirno i tibo postalo vu vahti. Sam je- 
dini je sve ruse postrélal. Nagradili su ga 
za prvim kiásom srebernim kri2ecom.

Sprozena okna pred neprijatel- 
jom. Kovács János 6. taborskoga regimenta 
kanonér, zanavék bude spisani vu hiátoriji 
njegvoga regimenta. Rusi su se vu jednim 
mestu tak slo2iii i zakopali, da naái su po
leg toga nikam né mogli napreduvati. Jeden 
zapovednik spazil je i to, da rusi vu jedni 
peCini takvo mesto imaju i tak su naperili 
maäinpuäke, da odonul samu lak bi je bilo 
moéi vun stirati, ako bi tam jedno oknu 
spro2ili. Ali, как bi ueáCi ta doäel, da tam 
oknu 9lo2i 1 na serdin neprijatelja ju spro2i. 
Kovács sam svojovolno se je javil, da ov 
nemoguCen posel sverái. Dva patroné i de
set kilogram ekrasita je zel sobom i vu 
kmici odiáel je na nevaren pót. Svi su tiho 
bili vu kmiCni nőéi. Popriliki tri vure su 
mogle biti po polnoéi, kad se strahovitna 
eksplodacija Cula. Dakle Kovács je doáel med 
ruse, tam je nastavil patroné i ekrasita i 
spro2il je ovu nevarno stvar. Kaj se je tam 
dogodilo, to taki néje bilo moéi znati, jerbo 
Kovács kánonira né ga bilo nazat. Zasegurno 
i on je tam 2ivlenje zgubil, как i oni rusi, 
koji su vu peCini bili. Zlato medaliju dobi, 
ako bi morebiti negda nazat doáel, ako pak 
ga nebude, как je to i misliti moéi, onda 
medaliju rodbina dobi.

NAJ NOVESl GLASI.
— Prosimo nasepostuvanepredplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaosr 
tatke óim predi posleju i predplate ponoviju.

P e s n m  ta.
Devetsto petnajsto leto se mun pise,
V mojem tűzném srcu vei ka znlost mi je.

Mórám stavit zenu, moju decu malu,
Ki su zasajeni v mojem tuznim srcu.



Goapodme Boíe! s nebeske yiswe, —  Kervavi vuzem poleg l s e *  —  Poguba na bojnom polju.
Ogledni se na, nas, tvoje tűzne stne, r a .  одц Da vuzmene svetke néje prestal Jeden oficir je  pisai dimo is Galicije, как-
DoSla пат j e  vutA pemajstog marcjuéa, M  poleg I s « » .  Staki dán kerváve bitke va je tam poguba.
Budi пат па pomoc Jézus i Marija! 8U bité I Stuki datí ГПоС SU pokali podjed- —  Vu jedni hitvalni seli stanujemo —

, noma. PesiCki pák leden ea drugim su isii piSe —  vu kojuj au minuCe dane vise ras-
§ e J b 'iä°iÄ d r l£ Dm ed jto ™ i} na, *urmu • na h"Jada 'j“d8tva J« m,r‘vo4  b°j“ikov ‘ ePiionov »b®8*1! S°ldaCk' *J*“ostalo na bojnom polju. Так su svetkuvali ovak zverSi svoj posel : Odsudjenoga soldati

Prosimo svi skupa gospodina Boga! kérSCanski francuSi. tiraju na stratiSte. Pri drévi kője je za ov
I  tebe Marija, pomozi пат m ila! — Vuzmene bitke na sever- ellj odredjeno, svi poatojiju.
Nasu domovinu moramo cuvati, nim bojnom polju. Rusi joS podjed- Soldaóki sudec preCita suda i popita
Jézusa, Mariju na pomoc nazvati. noma svelikom silóm i moCjom vdiraju vu odsudjenoga, ali ima joS kakvo proSnju. Za-

• Kárpáti bregi. Nájmre pák od uzsoki klanj- tem eveCenik sverSi svoje molitve i sprevodi
p 7 m orín a m 'Z Sd a J e7asSei Marija' £  d°  Laborcz ddine i na lapadno k r ilí odsudjenoga pod dréve. Napré ataneju tri

Od Przemysla je opet puuo rusa doSlo i soldati, koji se svekSinoma sami javiju 1
Mudri nas ktalj stari spustil je suzice, zato imaju sad tak veliko veselje. Od naSe sveSeju ruke dehkvenáu i postaviju ga na
Velku zalost imel zarad svoje dece. strani pák su* nemei doSli na pomoC i sad stolec. Drugi soldat koj na stolcu ili na lojt-
Masina zafucne, milo zakrióali, opet skorom jednaki Seregi stojiju jeden, ri stoji, dene mu na Sinjak vojku, 1 tretji
Milo zakricali, zubko rezplakali. proti drugomu. Vidi se to iz toga, da sve- рак podmekne stolca. Gotovu je. Nikaj viSe.

posud smu ruske Sturme nazat sbili i da Ovdi ga nikaj nenacukavaju, vumre i bei
l7d 8% T vlm usinu  zackij^pogled dala. rusi niti Íedn0 PoziciÍ° nemoreju odnaSih toga. Ovdi ga nepokrijeju zrubcom svaki

7 j t ь zeti. more videti, как sgledi obéSeni Clovek. Neg-
S veseljem smo isii na rusku granicu, Vu Bukovini joS traja bitka i rusi sve- da céli dan vési i samu naveCer ga hitiju
Da branimo tamo kraijevsku pravicu. bkom silóm hoéeju prék jedne vode dojti, vu nekakvo grabu.
Nesrecna Serbija! kaj si vueinila? а*‘ nemoreju pred naSemi i uemSki Seregi. Nafii soldati malogda napraviju takvo
Vnoge mile pare sírom razdrui.Ha. Rusi su ovdi takodjer viSeput na Sturmu falingu. Samu jednoga husara (vu civilu je

isii, ali navék s kervavom glavum su mo- cigan) su obesili, koj je как divjo marSe 
Vnoga mila zena tuzno s e .z&Ie“ a™, ra|i nazat retirérati. Za vezda jako dobro zaklal jedno pucu. Puca je vu blr2nju Sumu

9 * *  stojimo na bojnom polju. iSla, da podoji kravu. Vu Sumi je cigan, to-
ienica lubljena, naj mi se plakati, —  Sto potoplenih ladjih. Eng- jest husar pograbil pucu, hitil ju je doli i
Vuci mi decicu Boga se moliti. lezia marciuSa 16 ga stoCeterdesetpet beStijalno ju je osramotil. Da puca nebi ga
Bogu se moliti, ali raj zdvojiti, trgovaCkih ladjih je sgubila, tuliko su nemS- zatuiila, sbritvom odrezal ji je Sinjaka. BeS-
Zasvojega para nigdar naj zabiti. ke podvodom plivajuCe ladje potopile. Eng- tijalca tam su obesili gde je to napravil.

lezki admiral sluSbeno samu sto potoplenih Kad su ga popitali, ali ima kakvo proSnjQi
U L T ™ ™ * ™  Tid el т Ш оРШев'tvoje.ladíih PreP°zna “d PoCelk“ Ьо»а- Na.dane onak Iе od«ovor" :

I na mesece ovak se rezdehju ove ladje . —  Imam. Dopustitemi, da kapitanovu
Prijatelji moji odprostite meni, Augusztus 12-ga 1. 1 December 2 » 3. pesmu spopévamu.
Kaj sam se zameril na toj tuznoj zemlji. . » 9 »  2. ra »,• . . . . _ .J J J J ь 1 »  » *  j; * Dopustili su mu 1 kad iu je  popéval,
Vezda se spriöavam prijatelji dragi, * 26 > 1. j » lb  » d. ocjmah |e vjsej na drévi.
Sprevodite mene i к tuznoj musini. J^eptember 2 . 1  .  |3 . 1. _  D e s e t  h j,ja d a  r u s k ih  ro b O V .
S Bogom mi ostante mili prijatelji, \ g Januar 13 » 2 Vu ishodni Beszkidek bregih viSe tijednov
Jézus i Marija naj vas blagoslovi! * 23 * 3 * 20 » 2 lra â bitka * naj âköa ravno vuzmene

Vu ljubari s nami naj bu svakistalen, 30 l 8. » 2 7 .  8Ve‘ ke bila Ruri »u b b o rc  dolini SU n .j
Bog nas sve skup cuvaj! Na sve véke amen! Oktober 7 * 3 Februar 5 * 6. bo^e vo ,ra'1 na naSe, jerbo sim su zvozili

1 , о i 7 о one, koji su pred Przemyslom stali i tak
Vine x e  t ie  8 A g a in  * * • э 24. » to  su ovdi vu ve к Si m broj u bili, как naSi. Mi-

____  Jelsovidafalva. * 28 * 3 i Március 3 » 1 naCe dane 8mu bi,i moguCni ruse odovud
o ,  .. л, , ,  .. i q * í m  . a. nazat sbiti i ovdi su imali najveksi sgubi--  Sluzbena pr java. SoldaCko November 18 . 1 .  10 4. Cek NemSkp , naSe Ce,e ílle su Д  M

zapovednictvo vtork popoldan ovu pr,|avu . 25 . 1. . 17 . 8 . y|9e poljcjjjh Н9Ц odDjjh odwU

,e P°BUk°e vu Kárpáti jo« podjednoma se Tuliko eoglezi sami prepo'znaju.ali dol> ,bitk‘ "*
razvijaju. Od Labore dolme irn ishod naSi ro znamu, da vise ladjih su sgubili, jerbo . j... hiH : гйк
i nemSki regimenli zav/.eli su ruske pozi- od februara 18-ga, do marciuSa 16-ga dakle j  hiliaHa’ niih nninvili 4vnn (поя п и . 
cije na jednim visokim bregu i tu su vlo- samu jeden mesec su nemSke podvodom * . ' . т Яа;п__
•III 5 0 «  r u m  V . ra.i » .И - i „ I  U p d .  o .,h  p .U lh  Ы И

I Z r r i Z r Z b Z r j r S L  4 - lb  b o m b a r d i r a ju  R e -  Д  , . p ret.  J.  д
retirérati. Ovdi smu opet 2530 rusov vlovili. imsa. Francuzke novine piSeju, da nemei ' . P J . . mislifi da

Vu Ju2ni Galiciji od Ottyniala na se- podjednoma dán i nőé bombardiraju Reimsa. a l 11
ver jedno noC su rusi naSe iz jednoga bre- Pol varaSa su veC do íundomenta poruSili. ?  H hi| nomftipm
ga Steli pretirati, ali ovdi svelikim sgubiCkom Ako bombardiranje nebude prestalo i nemei P .. J • J?
su se nazat morali pobrat.. i nadalje budu stakvom silóm strélali va- na niagjarski Alföld se odSpancirati.

Áprilisa 4-ga od Uscia— Biskupia na raSa, Reims za nekoji dán mora prepasti. 
zapad лерпjatelj je prék Dnyester vode stel — Bombardiraju Dardanelle. .  -
vdréti, ali naSi su je kervavu nazat sbili i Svaki dán dojdeju francuzke, englezke i M * e S e m
od Sándor peSiékoga regimenta dvé divizije ruske taborske ladje pred Dardanelle klanj- Spce JeguSevo 0m  v9„dür j eg„s
dokraja su uniStili. Hőfer general. ca i sdalka strélaju na turske festunge, vu K tehi se gruéim0t K звы ovak po*vai:

— N e m e i  p e t d e s e t d v a  c e n t i -  kojih SU dovezda joS nikakov kvar né mogli Ar od lanWeg leta „Hódi svaki к meni,
m e t e r n e  s t u k e  im a ju . Od Verduna napraviti. Razmi se, da niti turski festungi Mir dobit nemremo. Kqj sí v bója opair
na severni strani sloieée festunge su nemei su né tiho, neg marljivo poSiisju svoje . . . . . . .  tr .. , .
bombiirdiri.li i ovdi jo franenzbo soldaCko bombe na ueprijateljske ladje s med kojih L V  *
zapovedniélvo konStaléralo, da nemei joS i su veC viSe potopili, vnogo pák su jih tak Fred nj ef[0VU ênu Ar nemoro matt,
od óeterdeset i dva ceutimeternih Stukov s prestrélali, da njim dugó vremena nebudo Bomhe au мин. Gde on ve prebiva?
jakSemi Stuki su strélali S merili su gra- mogli hasna zeti. Taljanske novine opet
netline i tak su znaSli, da su petdesetdva piSeju, da Dardanelle su tak moCne, da nép Tam naSi vojniki Deca se piaceju
centimeter debeii Óva prijava je iz francuz* rijalelii nebudu moguCni je zadobiti. Nép- s  tetkocom vojuju Za otca svqjega
koga doSla i tak istinita mora biti — piSe- njatelj pred klanjcom vnogo je bil veC / »  domovinu /  teino éekaju
ju jedne Stockholmiuske novine. kvaren. Svqj nvot aiduju. i*  ruk pjivog piama.

-  ■ ■ I ........ im........ш а ж я ш ш п п Ш ш Г * *
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Ilexahvaine srbe Poglej dragi brate ĝ gmzßmememzzmgmmmezmmmzzmmesgzeßßemmmmmbßzßmmemmtezzmzmzmmtßeumzmestzeßuumzmemtaemmtm
Вито obtadati, Krvi prelévanja,
Те naie vojnike Сети je зато zrok ^  _ _  _ _ _ _ -
2>/лю odpoaiaii. Nemiia Srbija. А  C s á k t o r n y á i  T a k a r é k p é n z t á r  R é s z v é n y -
Cuda je junakov S Bogom dragi brati, . - - .
Medjimurcov takvib, Medjimurski aini,
Koje órna zemlja Kralju пакет navék ^  '
Pokriva vu grobih. Oatanite verni!

s Bogom dragi brati, heti-betét- és előlegüzletágának X. csoportját 1915. m ájas hó
kí ste vu bqj au, 5 -én  nyitja meg s az abban való részvételre a t. közönségetBog daj, da budete
Svi akup nazaj dóén! felhívja. Egy-egy könyvecskére 1 koronától fölfelé bármily ösz-

Kutnyák Anna. sze8 Elejéig történhet hetenként a befizetés, melynek tartama
Ráczkanizaa. 156  hétben állapíttatik meg. A 156  h ét pontos befizetése

w ^ után minden egy korona befizetése után annak kamataival
Urednikova posta. együtt 165 b oron a  fizettetik vissza a takarékpénztái által.

ы.1е„а;'р1РГаТш01ГГ^ргаГ^Ту/ГоТ1'^н0АП Előlegül minden egy korona befizetés után az intézet
imena bumo irostavüi iz vasih terzusov. -  2.) >p**mi kötelezvény vagy váltó alapján m egfelelő  k e z e s s é g  m ellettmladoga r«gruta.< (Oleties Joief, Majoriak.) Bude izlazila _  ,  . , ,, . , . , , , . ,vu nasih novinab. -  3.) »N*kaj «a kratek «а*.« (M. i. К  1 6 5 folyósít a mindenkori pénzviszonyoknak megfelelő
Boanija). Nije modi pesmu popraviti Probajte péemu na jed- kamatláb mellett.nu poznatu ariju popévati. IzpiSite ju joS jenput, pák nam 
ju na novo poSlite. (M. J.)

1........ .—..- - J— Vi déki  befizetőkn ek  p o sta b e fize tés i lap oka t díjm entesen bo-
GABONA ÁRAK/C1EN A ÉITKA esá ta n k  ren d elkezéséreT  e9ea_,

M ÉTER M ÁZSA 1 M ETERCENT К _

Búza............. Psenica..............38 — шаш т пшш т т ш т пшпшш ш т т вт т пт т т ят т ш т т т ш пт ш ппт ш т вт т яш явтRozs............. HrZ.................. 30— j
Агра............. JeCmen................ 25— ! 875/1915. sz. " M
Zab............... Zob..................20’— j
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 24 — j H i r d e t m é n y .
Fehér bab uj . . Grah beli.........76*— !
Sárga bab . . . .  Grah 2uti.........70  ! Muraszerdahely község képviselőtestületének 1/jkv. 1915. számú
Vegyes bab . . Grahzmeéen. . 70  ! határozata folytán közhírré tétetik, hogy a községben évenkint tartani
Kendermag. . . . Konopljeno seme 32-— szokott négy országos vásáron a

S a g : : : : : :  к о к е : : : : : :  2 -  — — b e i
Bükköny.........Grahorka........... 30*— a folyó 1915. évre nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 1915. év i

----------------------------------------------- á prilis  hó 18-án d. a. 2  ó ra k o r  a körjegyzői irodában bérbeadatik.
I m m M M H M M W M M M i I  Kikiáltási ár 1000 korona.

Árverési feltételek a körjegyzői irodában betekinthetők.
•** 1~* _ _ _ _  Crafltn Kelt Muraszerdahely, 1915. április hó 2-án.Ttncclíríl DU K M  A N  NÁNDOR körjegyző.

9 odraelom druzínom -  — -------n— ------ --------—,------------—ir-  nr—------------  щ
za 8 trí dó vár (étrígo- ' *вв**в“ ""-и*-в“ "**ж**“ *""""“ в*"ж"""*|"**"жиж*вв*ж**-"***"*-ш*в*вяи**ш*** I >

M oat jelent m eg !

eadaénje öluzbe í zd.° : 1 1 1 K i n e k  j á r  s e g é l y  ?  j
tjeva na — д  berukoltak és hozzátartozóik igényei ára 20 fillér

f ö d r ó c z y R a d k e r e b u r g  R á b o r ú ö  n a g y h a t a l m a k
I  (éta jerska). I  A  cár b iro d a lm a ................................. ára 40 fillér

Törökország és Egyptom......................» 4 0  „
Angolország............................................ ...... 40 »

UnnnCHn n n lnrflrílltnrm n Sven Hedin> Egy harcban álló nemzet ára 1 korona
nCUU Lili!, UKndl LodnlUriiyfl C°nnan Doyle, Veszedelem . . . . ,  40 fillér

: RíMckiica wie tool 18. poieg Krai|nskoii sudi. Fényes László, A szerb harctérről . » 3 korona
;— ■— — ;--------- ----------------— Kálnoki Izidor, Háborús tréfák . . ,  40 fillér
od najbolse* vrsti V A P N A . j I Liliencron, Háborús no ellák . . . „ В korona II

: ---------- -----------------------------—  Gróf Andrássv Gvula. KINEK BŰNE
Koii ti-eba zazidanje moáe ga I A HÁB0RÜ * ................................. „ 2  korona
dobiti u svako dóba doma pri
t r e ^ Ucé1invagónSdob?^^apno K aphatók: Z seb e l fö lö p  (S trauez S án d or) könyv- |
éistofai. Trzi cépanoga suha és papírkcrcekcdcecbcn, Csáktornyán.
bukóvá drva ilapora na vagu. |1

1 ............ ------------------------ 1 ■ааваяшааааеяаав —̂— .■.■.■л. ....sssssssssssss •
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

...................... ............... ...........................

Csáktornya, 1916. április 11. »MURAKÖZ« 16. szám.


	15

