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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer- 

kesztóség nevére küldendő.

K ia d óh iva ta l:
Stransz Sándor könyvkereske
dése Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szánt 34.

M U R A K Ö Z
horvit nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y s z e r : v a s á rn a p .

Etiizetiel árak:
Egész évre . . .  8 kor.
Fél é v r e ..........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hirdetések Jetányoean számíttatnak. 

Nyllttár petitsara 50 Mér.

Felelet szer к Matti:

Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .
FOtzerketctO:

M A R G IT A 1  J Ó Z S E F .
Kiadó ét laptolajdonot:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Olasz kormánybünők.
Azok a féktelen tüntetések, melyek az 

olasz báboruüzenetet megelőzték, bizonyít
ják, hogy kormányzatukban nem volt min
den rendben.

Az embereket kormányozni meglehet, 
hogy könnyű feladatnak látszik, hanem az 
embereket természetűk szerint kormányozni, 
hogy az ember az államban boldogulhasson, 
ez nehezebb, sőt az emberi igyekezet leg 
nehezebb feladata.

A társadalomban az ember mestersé
gesen neveltetik, még pedig akként, mint 
azt kormánya irányítja. Ennek az irányí
tásnak legnagyobb akadálya az emberi ön
érzet, mely szívesen fogadja ugyan a ked 
veseknek, üdvösöknek tartott kormányintéz
kedéseket, de kelletlenül engedelmeskedik a 
nem kedvező rendelkezéseknek. Az emberi
ségnek valami ellenséges nemlője hozta ta
lán a kormányzók és kormányzottak érde
keit ellentétbe, hogy mindkettő örökösen 
egymás ellenében vesztegesse erejét: vagy 
hogy az ember természetében fekszik az a 
mulasztás, melyet búvárkodásai és fáradsá
gos igyekezete közepette saját maga ellen 
elkövet.

Az olasz katonák eddigi hadviseléséből 
már határozottan látszik, hogy az olasz ve
zérférfiakat az alájuk rendelt emberek kor
mányzása körűi nagy bűnök terhelik : kor- 
mányzottaikban csak az alattvalót, a föld
művest vagy poigárt, hivatalnokot vagy ka
tonát, b.rtokost vagy proletárt látták maguk 
előtt vagy alatt, de a fizikai és erkölcsi em
bert egyikben sem ismerték és még ma sem 
ismer k.

Az olasz kormányzás tévelygéséből bő
ségesen kivette részét maga a király, aki 
példáját adta annak, minőnek nem szabad 
lennie egy uralkodónak. Mentségéül felhoz
zák. hogy gyenge, ingatag jellemű, de ez 
egyúttal a legnagyobb vád, amit ellene 
emelni lehet. Mert a gyenge jellem talán az 
egyedüli passzió, amely uralkodónak nincsen 
megengedve. Neki nem szabad türme, hogy 
mások kerüljenek hatalomköre fölé. Itáliá
ban ped.g ez történt.

Minden ország történelme mutathat fel 
uralkodókat, kik nem gondolva az embere
ken való uralkodás komolyságára, kényüket 
keserűen éreztették azokkal, kiket hatalmuk 
által boldogítamok kellett volna. De az ek
ként félrevezetett, rosszul kormányzott né
pek — ha nemzeti lételük nem esett veze
tőik bűnének áldozatául —  rendesen véres 
boszut álltak azokon, kik romlásba vitték 
őket.

Most a történelem legkimagaslóbb kor
szakát éljük. A világrengető események ro
hamosan követik egymást. Nem tudhatjuk 
még, mi lesz e megrendítő színjáték vége, 
csak az az egy látszik bizonyosnak, hogy

befejezése az olasz kormányzat bűneinek 
iszonyú megtorlása lesz.

Háborús özvegyek.
Sokszor találkozunk mostanában gyász

ruhás főkkel, kiknek látása fájdalommal 
tölti el szivünket. A gyász fátyol alól gyak
ran üde, fiatal arc kandikál ki, melyre mo
solygó életörömöknek kellene várakozniok.

Megfoghatatlanul zordnak tűnik fel a 
gondolat, hogy a fiatal katonaözvcgy mond
jon le az élet örömeiről és eizárkózottságba 
vonuljon vissza.

Öregebb özvegyek, ha elvesztették fér
jeiket, kiknek egész életüket szentelték, bele 
szoktak törődni a csendes egyedüllét nyu
galmába; mert ők örömből, búból már bő 
ségesen kivették részüket és az erre való 

I visszaemlékezés némileg enyhít: élelük si- 
I várságál. Újabb cselekvésekre, újabb felada
tokra nem vágyakoznak.

Ám mit legyenek a fiatal, tetterős nők, 
kik jóformán még életük kezdetén állanak? 
Van köztük, aki még alig «smerte meg -a 
házi tűzhely melegét; akinek házassága csak 
rövid, futólagos álomnak látszik Akad olyan, 
ak.nek már gyermeke is van, de nincs meg 
többé a családfentartó. Miből tengesse a 
maga és gyermeke életét?

Akik előbb gazdagságban, jóllétben töl
tötték napjaikat, a férj elvesztésével elvesz
tették mindenüket: a családi élete!, a jöve
delmi forrásokat, sőt legtöbbször azt a tár
sadalmi kört is, amelyben előbb megfordul
tak és mely őket a férj állása után tisztelte. 
Ezek mintha teljesen elvesztették lábuk alatt 
a földet és nem tudják, mihez fogjanak.

Szüleik tán éinek még. Visszatérjenek 
hozzájuk és vállalják a megsajnált házi- 
leány lemondásokkal teli sorsát, hogy a szü
lők elhalálozása után. esetleg már néhány 
év múlva, ismét magukra hagyatva marad
janak?

Gazdag rokonok kegyelemkenyeréből, 
mások segélyezéséből merítsék a létfentar- 
táshoz szükséges eszközöket?

Mindez lealacsonyító. Rá kell magukat 
szánmok a létért való küzdelemre, hogy vele 
exisztenciát teremtsenek.

Ettől a mai nő nem irtózik ugyan, de 
a magasabb társadalmi osztálybelieknek mé
gis nagy lelki küzdelembe kerül, hogy erre 
elhatározzák magukat. Sokan inkább nélkü
löznek, mintsem hogy dolgozzanak. S mások, 
kiket eddig a szoc.etás dédelgetett és ünne
pelt, irtóznak a kenyérkereseti foglalkozással 
gyakran együttjáró megalázkodásoktól. In
kább nélkülöznek, hihetetlenül megszorítják 
kiadásaikat, csakhogy megtarthassák szociá
lis állásuk látszatát és ösmerőseik épp oly 
önállónknak tartsák őket, mint voltak an- 
nakelőtle. Az önmeglagadás ezer áldozata 
árán vásárolják meg ezt a szinleges önálló
ságot és amellett jól-rosszöl elrejtett sze

génységük terheit és életük sivárságát két
szeres fájdalommal érzik.

Nem volna-e tartalmasabb az életük, 
ha kereseti pályára lépnének? Ezáltal bő
vülnének érdekköreik és hasznára válnának 
a társadalomnak.

H szen oly sok kereseti pálya áll ma 
nyitva a nőknek! Válasszák közülök azt, 
amelyik legiobben illik tehetségeikhez és 
amelv leginkább felel meg hajlamaiknak

Ne feledjék, hogy a nő megbecsülését 
nem elhalt térje állásához, hanem saját sze
mélyiségéhez és saját teljesítéseihez mérten 
szabja meg a társadalom.

K Ü L Ö N F É L É K .

Üzenet я kórágyból.
.  .  .  „Hazamentek fiuk? . jó, latén veletek!
Ha én itt maradnék, ugy-e nem feledtek?
Én gondolok rátok itt az idegenben,
Mig csak lenn nem fekszem ebb’ a köves rögben.

—  „Hogyha haza értek, térjetek be hozzánk 
Jó kedvvel ,  lármássan, mintha együtt volnánk, 
Hogy ne sefisék otthon, mért maradtam én itt 
Ki írná jó  anyám »ok fájdahna» könngeii . . .
— „Azt mondjátok neki: nagy sorba jutottam,
Hős valék a csatán,  díszes sarzsit kaptam,
A miatt maradok; nagy szükség van itt rám,
Jaj, ha most a szivem ugyan szoríthatnám 1. . .

—  „Ne tudja meg soha az az öregasszony,
Hogy én bús életem kórágyon hervasztom,
Higyjen egészségben, arany portupéval,
Könnyebb lesz a sorsa, mintha élne búval.

—  „Mondjátok meg neki, hogy várjon békével 
Majd én is megtérek, ahogy ti —  idővel, 
Fényességben élünk, gondtól, bútól menten.
Így mondjátok fiuk, áldjon meg az Isten!“

* * *
S a kis magyar falu rongyos viskójában 
Mosolygó anyóka álmodik magában,
Várja türelmesen fiát évről-évre,
Mig lezárja szemét halál keze végre.

Amaz ott nyugszik ellenséges földben,
Emez akácerdős csendes temetőben.
Amaz csendben múlt ki, hogy ezt békén tudta, 
Emezt megnyugtatta annak boldogulta.

Bániad. Zom bory Gyűl« .

— Halálozás. A tanítóképzés ügyének 
nagy halottja van Dreisziger Ferenc kalo
csai tanítóképző intézeti tanár f. hó 3-án 
hosszas betegség után 53 éves korában Ka
locsán elhunyt. Dreisziger Ferenc mint tan
könyvíró is nagy nevet szerzett magának, 
miért is az orsz. közoktatási tanácsnak s a 
Szent István társulatnak tevékeny tagja volt. 
Csáktornyán is mint az Orsz Közokt. Ta
nács tagja fordult meg 2 évvel ezelőtt, ahol 
a tanítóképzést tette megfigyelése tárgyává. 
Junius 5 én temették el. Nyugodjék békében!

— Nyugdíjazás. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Mencsey Károly Csáktor
nyái ehggott állami elemi iskolai igazgató- 
tanítót nyugdíjazta s neki a tanügy terén 
42 éven át kifejlett buzgó és eredményes 
munkásságáért elismeréséi nyilvánította.
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— Hősi halál. Mint igaz részvéttel ér
tesülünk, városunk egy köztiszteletben és 
szeretetben álló úrasszonyának, özv. Ceik- 
vándi Mártonnénak László fia, a cs. és kir.
3. sz. huszárezred zászlósa az északi harc
téren m. hó 16-án édes hazájáért hősi ha
lált halt. Az élet tavaszán álló ifjú hősnél 
övéi iránti rajongó szereteténél csak a kö
telesség tudata volt nagyobb, s küzdött imá
dott hazájáért pihenést, nem ismerve, mig; 
szomorú végzete el nem érte. A jó  édes 
anya s a család mély fájdalmában az örök j 
Isten nyújtson vigaszt ott, hol ember azt; 
nyújtani nem képes. A mélyen sújtott csa-j 
Iád az ifjú hős elhunytéról az alábbi gyász-' 
jelentést adta kí: *Özv Csikvándi Mártonná 
úgy a maga. mint gyermekei: Csikvándi 
Ernő és neje M'hálkovics Ilona, Béia, Ma
riska és férje Dr. Isoó Victor, Ödön és neje 
Lenek Denise, Marczi és neje Takács Lilla, 
valamint az összes rokonság nevében fájda
lommal telt szívvel jelenti, hogy felejthetet
len jóságu fia Csikvándi László a cs. és kir.
3. számú, Gróf Hadik nevét viselő, huszár
ezred zászlósa folyó évi május hó 16 án 
d. u. l/«6 —6 óra között Sandomierz-től 
délre, Krzcin oroszországi község hősies vé
delme közben, állását túlerő ellen az utolsó 
pillanatig hősieden tartva, ellenséges golyótól 
halálosan találva, életének 23-ik évében for
rón szeretett hazájáért kilehelte nemes lel
két. Drága halottunk földi maradványait baj- 
társai Loniow község (Oroszország) sírkert
jében helyezték el ideiglenesen, honnan, 
amint lehetséges lesz hazaszállítjuk s Csik- 
vándon a családi sírboltban helyezzük örök 
nyugalomra. Az engesztelő szent-mise-áldozat 
Csáktornyán és Gyarmaton folyó évi junius 
hó 16 án d. e. 9 órakor fog az Ürnak be
mutattatok Csáktornya, 1915. évi junius hó. 
Hősi haláloddal családodnak örök dicsőséget 
szereztél s emlékedet mindvégig kegyelettel 
fogjuk megőrizni!«

—  Junius 8. A koronázási emlékünne
pélyt a szokásos kegyelettel üonepelték meg 
Csáktornyán. A középületeket fellobogózták 
s 9 órakor hivatalos istentisztelet volt a 
9zent Ferenciek templomában Az istentisz
teleten a hatóságok képviselői 9 az iskolák 
megjelentek

—  ZárŐünnepély. A helybeli alsófokú 
iparostanonciskolában f. hó 13-án d. e. 9 óra- í 
kor lesz a záróünnepély. Ez alkalommal a 
rendes jutalmakon kivül kiosztásra kerül a 
mmisztérium által küldött 40 К jutalomdíj 
is Az ünnepély a tanítóképző-intézet rajz
termében folyik le.

—  Köszönetnyilvánítás. A vöröskereszt 
egylet Csáktornyái fiókja javára Benedikt 
Béla úr 20 koronát volt szives templomi 
adományképen juttatni melyért ezúton is 
köszönetét fejezi ki az elnökség.

—  Tanítók a közigazgatás szolgálata 
ban. A közoktatásügyi miniszter leiratot in
tézett Zalamegye tanfelügyelőjéhez, mely ar
ról rendelkezik, hogy az alispán az iskolai 
szünidő alatt a népiskolai tanítókat közigaz
gatási szolgálatok végzésére igénybe veheti. 
A tanítókat a rekvirálásoknál, továbbá a 
jegyzői irodákban fogják alkalmazni. A fe
lekezeti tanítókat sem mentesíti a miniszter 
ezen szolgálat alul

—  Az uj hadikölcsön. A másod к nem
zeti hadikölcsön jegyzésének határnapja, ju
nius hó 7 e is elmúlt immár. Meg lehet ál
lapítani, hogy ez a második nem zeti hadi
kölcsön is, mint az első, teljes mérlékben 
sikerült. A milliárdol meghaladó összeg biz

tosítva van. Hogy mennyivel lépte túl a 
milliárdot, erről csak napok múlva értesül
hetünk a hivatalos adatokból. Hiszen ezt az 
óriás összeget a kisemberek tömegei adták 
nagyobbrészt össze: napokig tartó munkára 
van szükség, mig az anyagot illetékes he
lyen feldolgozzák A Csáktornyán székelő 
pénzintézetek közül a Csáktornyái Takarék- 
pénztárnál 323.150 К, a Muraközi Takarék- 
pénztárnál 247.050 К s a Csáktornya-Vidéki 
Tarvékpénztárnál pedig 160 500 К jegyez
tetett a második nemzeti hadikölcsönre. — 
A hazafiui áldozatkészségnek — mint Ho- 
dosányból értesítenek bennünket — igaz 
szép jelét mutalták meg ottani egyes polgár-j 
lársaink is akkor, amikor a község érdemes 
körjegyzőjének kezdeményezésére nagyobb 
összeget jegyeztek készpénzzel az ottani 
postatakarékpénztárnál a második nemzeti 
hadikölcsönre. Polgártársainkat a rwost dúló 
világháborúban való fényes győzelmeink in
dították arra, hogy a láda fiókjában őrzött 
vagyonukat, mint a magyar hazához ragasz
kodó polgárok, az édes haza oltárára he
lyezzék A második nemzeti hadikölcsönre 
jegyezlek: Vláhek János, Pmtárics Mátyás, 
Kucsándi Jakab, Vidovic3 Bálint 1000— 1000 
К-át; Pávlicz Ferenc 500 K át, Markács Já
nos. Markács István 400—400 К-át, Vido- 
vics Imre 200 K-át.

—  A 42— 50 évesek bevonulása. Az 
uj népfölkelési korosztályok csak az aratási 
munka teljes befejezése után, —  tehát leg
korábban augusztus végén, vagy szeptember 
elejen fognak szolgálatra bevonulni. Az il
lető korosztályokba tartozó uj népfölkelési 
kötelezetteknek összeírása és osztályozása 
folyamatban van. Maga a bemutató szemle 
júniusban és júliusban fog történni. Az öre
gebb népfölkelési korosztályok első sorban 
helyi szolgálatra jönnek tekintetbe, hogy azo
kat a fiatalabb munkaerőket, melyek eddig 
a harcvonal mögött lévő országrészeken tel
jesítettek katonai szolgálatot, ezután mint 
pótlást a frontra lehessen küldeni.

—  Élelmiszer uzsora Csáktornyán. Üton- 
utfélen hangzik a panasz, hogy a rettenetes 
drágaság miatt abg képesek az emberek 
megélni, napi szükségletekkel magukat a 
most dúló világháborúban ellátni. Mert hát 
sokan vagyunk s valljuk meg őszintén, a 
gyomrunkat mód felett szeretjük. A gyomor! 
Igen, a prózai gyomor is oly téma, amely 
örökké aktuális Sőt mi több. talán a gyo 
mór problémája előbbre való mindennél A 
gyomor nem múlandó, az él és uralkodik 
az emberi élet minden szakában, őrzőangyal
ként elkísér bennünket a kis ringó bölcső
től a sötét sírig és szigorúan követeli a 
maga jogait Az életért való küzdelem vol-l 
iáképpen nem egyéb, mint a megélhetésért! 
való küzdelem Igen, a megélhetésért való 
küzdelem oka annak, hogy csirkéket, mala
cokat vágnak egymás tejéhez, pofonokkal 
köszöntik egymást Csáktornyán az emberek. 
Mert hát. ha szegények is vagyunk, de jól i 
élünk! Ami élelmiszer a piacra kerül: kost 
was kost, meg lesz véve, mert a gyomor

I passiv resistenciát nem ismer. Az újabb idő
ben azonban ezt a méregdrágaságot Csák

tornyán valami más is előidézi. Selyemnap- 
lernyős Cerberusok, mezítlábas kofák ugyanis! 
Csáktornya város szélein: Szentilona. Zala- 

■ újvár, Búzás. Zrínyikülváros-felé megállítják 
a piacra jövő eladókat, s az élelmiszereket: 
teifelt, tojást, túrót, csirkét, stb már előre 
lefoglalják tőlük; holott ezen áruk eladása 
еэ vétele kizárólag csakis a piactéren tör

ténhetik meg. így aztán megesik az, hogy 
egyesek a hét miuden napján tejfelt esznek, 
csirkét sütnek, malacot kopasztanak; a má
sik meg jólakhatik az illatával. No, köszön
jük szépen az ily emberbaráti szeretetet A 
vevőközönség napról-napra tapasztalja ezt 
az egyesek részéről elkövetett csúnya eljá
rást s napról-napra várja ezek megszünte
tését. Községünk elöljárósága mo9t talpra 
állott s e sorok utján figyelmezteti úgy az 
eladókat, mint az újra eladással foglalkozó 
vevőket, • hogy eladások é9 vételek a piaci 
rendtartás értelmében kizárólag az eladás 
színhelyén, vagyis a piactéren történhetnek. 
Ezen körülményt az elöljáróság ezután kö
zegeivel a legszigorúbban ellenőrizteti és a 
íennti rendelkezés ellen vétőket a hatóság
nak minden kímélet nélkül feljelenti. — Az 
elöljáróság ezen intézkedését bizonyára öröm
mel veszi tudomásul a vevőközönség. Akar
juk hinni, hogy a kizárólag tejfelre, csirkére, 
malacra, stbre éhes hölgyecskék és kofák is 
respektálni togják az elöljáróság intézkedését.

A háború. A háború az állandó sze
rencse j gyében folyik tovább. Hadseregünk 
Galíciában óriási arányokban hódít tért. Prze- 
mysl körül eddig 34000 fogoly s rengeteg 
hadizsákmány került vitéz katonáink birto
kába Hős csapataink az egész vonalon elő- 
nyomulóban vannak. Linzingen, Böhm Er- 
molli, Маскепэеп, Szurmay, Hoffmann, Both- 
well valósággal versenyeznek a pálmáért. 
Moszciska, Zuravno. Kalusz, Medika legújab
ban Szaniszló az állomások, melyek Lemberg 
sorsát megj^ecsételik. Természetesen még 
vannak orosz védelmi vonalak Lemberg 
előtt, melyekéit még heves harc fog folyni, 
de ilyen győzelmes előzmények után. mint 
amelyeket májusban feljegyezhettünk, két
ségtelen, hogy ezeknek a vonalaknak a meg
vívása is a szövetséges seregek diadalával 
fog végződni. Ezek a diadalok a béke felé 
vezetnek, a diadal békéje felé. — Az északi 
és nyugati harctéren jelentősebb dolog nem 
történt. — A Dardanelláknál hiába erőlköd
nek a franciák és angolok. —  Az olasz 
harctéren a komolyabb harcok kezdetűket 
vették. Eddig legkeményebb volt a harc a 
Krn-magaslaton, ahol az olaszok nagy ve
reséget szenvedtek. A hegy déli lejtőjén 300 
ellenséges holttest hevert. Az olaszok kü
lönben az Isonzó felé erőlködnek, de elő
nyomulásuknak véget vetett ottani seregünk, 
mely az olaszok abbeli kísérletét, hogy Sag- 
radónál a folyón átkeljen, véresen vissza
verte. Az olaszok legújabban Fiúmét bom
bázták a levegőből, állítólag nagy kárt okoz
tak benne De mi ez azokért a pusztításokért, 
melyeket az olaszoknak, mindjárt a háború 
kitörése után 600 kmnyi partvonalon okoz
tunk

—  Állandó mozi. A helybeli Rákóczi- 
utcai állandó mozi mai műsora (2 előadás) • 
Az élet iskolája (dráma 3 felv); Hadi híradó 
(akt felvételek a harctérről): Markotánvosnő 
(vígját. 3 felv). Az előadások kezdete oon- 
tosan : délután 5 1/* és este 8 1/* órakor.

—  Hangok Szibériából. A Przemysl fel
adása alkalmával orosz fogságba esett mu
raköziek közül egymásután életielt adnak 
magukról, akikről, hosszú hallgatásuk után 
Ítélve, azt gondoltuk, hogy már nincsenek 
az élők sorában. így írt a napokban Mag- 
dalenics Flórián is Búzásról, aki nemcsak 
maga felől vigasztalta meg a családját, ha
nem Jagecz György drávaszentistváni. Va- 
becz István buzási és Fodor Antal fel*ő 
pusztafai illetőségű katonatársairól is hirt
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küldött a hozzátartozóknak, hogy Skobelev- 
ben (Szibéria) van s hogy mindnyájan egész
ségesek. Binder Károly helybeli vaskereske
dőtől is felesége 2 levelet kapott. Az egyik 
április 25 én, a másik május 15-én kelt. 
Binder Károly Turkesztánban van. Levelei
ben családja után kérdezősködik, magáról 
meg írja, hogy életben van és egészséges, 
többet ennél azonban nem írhat. Apósát 
meg kéri, hogy feleségének segítségére le
gyen az üzletben. Egyúttal 200 К-t kért.

—  A hadügyminiszter a termés bizto 
SÍtása érdekében. A hivatásos férfimunkás
kéz nagy hiánya mellett fokozott jelentőségű 
az aratasi munkák elvégzésénél tekintetbe 
jöhető gépek kiszolgálásának biztosítása Ne
hogy e gépek a kezelőszemélyzet behívása 
folytán szakszerű ellátás nélkül maradjanak, 
a hadügyminiszter elrendelte, hogy a katonai 
szolgálatot teljesítő gépészek és fűtők, akik 
polgári foglalkozásukban mezőgazdasági gé
pek mellett voltak alkalmazva, a községek, 
földbirtokosok és gőzgépgarnilura-tulajdono- 
sok rendelkezésére bocsáttassanak. A sza
badságolások ezen a címen minálunk azon
nal, Ausztriában pedig junius 20-án kezdőd
hetnek és nálunk szeptember 15 éig, Auszt
riában szeptember végéig tartanak A gépé
szek é9 fűtők csak ugyanabba a községbe 
mehetnek munkára, amelyben ebben a mi
nőségben utoljára dolgoztak. A szabadságo
lás dolgában az eljárás az, hogy a katonai 
parancsnokságok a főispánokkal fogják kö
zölni a megyéjükből szabadságoltak névsorát 
s a főispán fogja egyes községekre nézve 
megállapítani, hogy az illető községnek van-e 
szüksége gépészre és fűtőre.

—  A szőlő permetezése. A m. kir. 
központi szőlészeti kísérleti állomás és Amb- 
pelologiai Intézet figyelmeztetni kívánja a 
szőlősgazdákat, hogy a peronospora elleni 
védekezés terén — tekintettel a változékony, 
sok helyen zivataros időjárásra, valamint a 
rézgálicnak mindenfelé, nemcsak nálunk, 
hanem az összes szőtőmivelő országokban 
tapasztalható kisebb-nagyobb hiányára: igye
kezzenek a permetezés körül a lehető leg
nagyobb takarékossággal eljárni. Az Ampe
lológiai Intézet nevezetesen azt ajánlja a 
szőlősgazdáknak, hogy a rézgálicot töreked
jenek a lehetőségig úgy osztani be, hogy 
abból legalább a szokásos három fő per
metezést (a virágzás előttit, a virágzás utá
nit kötéskor, s a zsendülés körülit) okvet
len elvégezhessék. Amikor pedig az esők, 
zivatarok által; lemosások a permetezés is
métlését, a kisegítő permetezések közbeik
tatását teszik szükségessé: akkor vegyék 
igénybe takarékosságból ezeknek céljaira a 
vasgálicos leveket. így azután, ha összesen 
10 kilogramm rézgálicot számítunk a három 
fő permetezésre, kellő beosztással megküzd- 
hetünk a peronosporával, még ha nedvesebb 
is lesz az időjárás a nyáron. A vasgálicnak 
a permetezés körül saját tapasztalásunk sze
rint legcélszerűbb felhasználását az Ampe
lológiai Intézel által kiadott »Tájékoztatóból« 
lehet megtanulni, amelyet az intézet minden
kinek díjtalanul megküld, aki ez iránt hoz
zája fordul, cime: Budapest, II, Debrői ot 
15 szám. Ez alkalommal azt is szívére kell 
kötnünk a szőlősgazdáknak, hogy permete
zőié készítés céljából a vasgálicot és a réz
gálicot összekeverni nem helyes, mert min- 
denik csak külön-külön alkalmazva felel 
meg legjobban céljának.

—  Hadifogságba került katonákról való 
tudakozódás. A budapesti Hadifoglyokat Gyá

molitó Bizottság és a bécsi Gemeinsames 
Zentral-Nachweisbureau egyrészt a további 
munkatorlódás elkerülése végett, másrészt 
a gyorsabb és pontos hírszolgálat érdekében 
közös egyetértéssel abban állapodtak meg, 
hogy a Gemeinsames Zentral-Nachweisbureau 
(Wien, I, Jasomirgoltstrasse 6) csakis az 
osztrák, a Hadifoglyokat Gyámolító és Tu
dósító Hivatal (Budapest, IX., Üllöi-ut 1) 
pedig kizáróan a magyar honosságú, illetve' 
a Szent István koronájához tartozó orszá
gokban honos hadifoglyok hollétének meg-j 
állapítására vonatkozó tudakozódásokat és 
az ezek alapján a hozzátartozókhoz inté-1 
zeudő értesítéseket fogja junius 1-étől kezdve 
tárgyalni és elintézni. Elhatározták azt is, 
hogy egyes magyarországi érdeklődőknek a 
magyar honosokra vonatkozóan a bécsi Ge
meinsames Zentral-Nachweisebureau-hoz már 
régebben beküldött, de* még el nem intézett 
tudakozódásait a bécsi hivatal a budapesti 
Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Híva-! 
tatnak küldi meg s ez fogja az érdeklődői 
két abban a sorrendben, ahogyan a hivata-1 
megkapja, értesíteni.

—  Van rézgálíC. A földmivelésügyi mi
nisztériumnak hosszabb tárgyalások után 
10 000 mm. rézgálicot sikerült Németország
ból beszereznie. Ebből 7000 mm mái meg
érkezett s ezenkívül körülbelül ugyanennyi 
a belföldön rekvirált rézgáücból eddig ösz- 
szeírt mennyiség is. A földmivelésügyi mi
niszter mind a rekvirált, mind a Németor
szágból beszerzett rézgálicot egységes átlag
áron bocsájtja a szőlősgazdák rendelkezésére, 
kilogrammonként 1 К 60 I ért. A rézgálicot 
a földmivelésügyi miniszter a törvényhatóság 
utján osztja ki a szőlősgazdáknak. A minisz
ter közölte az egyes törvényhatóságokkal, 
hogy ez idő szerint mennyit bocsáthat ren
delkezésükre. Akinek tehát rézgálicra van 
szüksége, a vármegyei alispánokhoz, illetőleg 
városi törvényhatóságokban a polgármester
hez forduljon. A törvényhatóságok elsősor
ban az első permetezéshez szükséges réz
gálicot osztják Ki, de a fogyasztók ezenfelül 
lehetőleg a második permetezéshez szüksé
ges mennyiséget is már most megkapják A 
csomagolási és szállítási költségek a szőlős
gazdákat terhelik.

—  A przemysli fogoly tisztek névjegy
zéke. Többszöri sürgetés után a hadügymi
nisztérium végre megkapta az orosz Vörös- 
kereszt egylettől azoknak н fogoly tiszteknek 
a névjegyzékét, akik Przemysl átadásakor 
orosz fogságba kerültek. A névjegyzéket a 
hadügyminisztérium a P 1 jelzésű veszteség- 
lajstromban adla ki, s mindjárt az első ol
dalon megjegyzi, hogy a nevek és személyi 
adatok helyessége nincs felülvizsgálva, s ez 
okból a helyesség és teljesség tekintetében 
felelősséget vállalni nem lehet Ennek a ma
gyarázata abban keresendő, hogy a hadügy
minisztérium az érdekeltek mielőbbi meg
nyugtatására azonnal közzétette a tisztek 
névjegyzékét, amint az orosz Vöröskereszttől 
megkapta. A lajstromot a foglyok szállítása 
alatt állították össze, 9 igy még a tartózko
dási helyek sincsenek feltüntetve. A lajst
romban foglalt fogoly tisztek részére tehát 
nem ajánlatos levelet küldeni, amíg az orosz 
Vöröskereszt vagy a hadifogoly maga nem 
közli tartózkodási helyét. A lajstromban 2391 
fogoly tiszt neve van felsorolva. A lajstrom 
május 25 iki dátummal adatott ki, ára 8 
fillér a megrendelhető a bécsi udvari állam
nyomdában (K. u. k. Hof- und Staatsdrucke
rei) Néhány nap múlva minden község és

város meg fogja kapui a lajstromot, s itt 
bárki megtekintheti.

—  A tüskésdrót rekvirálása. A hiva
talos lap közli a miniszteri rendeletet, mely 
szerint a fekete tüskésdrótból és cinkezett 
tüskésdrótból a jelen rendelet életbelépésé
nek napján kereskedőknél és ipari vállala
toknál eladásra vagy további feldolgozására 
szánt akár már el is adott minden meglevő 
készletet hadicélokra igénybevettnek jelenti 
ki. Az igénybevétel nem terjed ki azon 
iparvállalatokra, melyeknek a tüskésdrótok 
szállítására a katonai igazgatóságtól jelenleg 
érvényben levő megbízásaik vannak. Mind
azok a készletek a melyek Zala vármegye 
területén vannak : »Cs. és kir. katonai pa
rancsnokság Budapest-Lipótváros« címére 
küldendők.

—  Az aprópénzek becserélése. Amint
értesülünk, az aprópénz becserélését ujveretü 
váltópénzre már a legközelebb megkezdik. 
Becserélésre kerül — amint már említet
tük — a tiz és húsz filléres, továbbá az 
1914. év előtti veretű ezüstkoronás. Ezek a 
pénznemek a becserélésre kitűzött igen rö
vid határidő után elvesztik értéküket A 
közönség tehát csak a saját érdekében cse
lekszik, vagy ha forgalomba hozza azonnal 
elrejtett aprópénzét, vagy figyelemmel kiséri 
a becserélés terminusát.

— Nem lesz elsöosztály. A magyar va
sutakon legközelebb az első osztályú vasúti 
kocsik járatását a háború tartama alatt be
szüntetik, a második osztályú kocsik beren
dezése pedig éppen olyan lesz, mint a har- 
madosztályuaké. Ezt a rendelkezést egész- 

iségügyi szempontok teszik szükségessé Az 
jelső és másodosztályú kocsik szövet- és 
bőrhuzalu üléseinek dezinficiálása mód fe

jlett nehéz, szinte lehetetlen s igy **zek a 
kocsik valóságos melegágyaivá váltak a ra
gályos betegségeknek. A másod-és harmad- 
osztályú kocsik közt tehát csak árban lesz 
' különbség.

— Minden igaz magyar embernek fel
tétlenül el kel! olvasni a Magyar U|ság*ot 
a legjobb és legolcsóbb napilapot Szerkesz
tik: Böszörmény Géza és Böszörmény Zol
tán A Magyar Újság a magyar hirlapírás 
legerrdet bb szenzációja, a háború hü tükre, 
független és radikális. A Magyar Újság min
denkinek meghallgatja a panaszát és minden 
igaz közérdekű doigot megír Előfizetési ára: 
fél évre 7 kor Egy évre 13 kor. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal: Budapest, VI, Szere- 
csen-utca 5. szám

—  Lakók és háziurak. A legutolsó morató
riumi rendelet újabb fontos rendelkezéseket tar
talmaz a házbérfizetésre és fölmondásra vonatko
zóan. Ezeket, főleg a katonákra és bevonultakra 
való tekintettel ismerteti dr. Pongrócz Jenő, a 
lakbérszabályzatok kiváló ismertetője »Lakók és 
háziurak« című kis rendkívül ügyesen összeállított, 
népszerűén megirt füzeikében. A füzet könnyen 
áttekinthető összeállításban a következőket ismer
teti : Ki köteles házbért fizetni ? Ki nem köteles 
házbéit fizetni? A felmondásról általában. Mikor 
van helye rendes felmondásnak ? Mikor nincs helye 
rendes felmondásnak ? Mikor van helye rendkívüli 
felmondásnak? A lakáspénzben részesülőkre vo
natkozó szabályok. Mikor nincs helye rendkívüli 
felmondásnak ? A rögtöni hatályú felmondás. Meg
akadályozható-e a beköltözés? Fel lehet-e mon
dani a határozott időre kötött szerződést? A fő- 
bérlőnek nem —  fizetés miatt — fel lehet-e mon
dani ? Mi történik, ha a főbérlőt kilakoltatják ? Ha 
a főbérlő bevonult, kinek kell fizetni a házbért? 
Kinek lehet felmondani ? Vissza lehet-e tartani н 
bérlő bútorait? A hatodik moratóriumi rendelet 
bérleti viszonyra vonatkozó rendelkezései. A füzet 
ára 20 fillér, kapható minden könyvkereskedésben.
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Sve poSiljke, kaj se tiőe zadr- 
la ja  norinah, se imája pos- 
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P ir a lj i  l e m  M a !
Nasi vojniki tiraju ruse ргаша Lembergu. — Rus bilde moral za mir 

prositi. — Opet 40  jezer poljovljenih rusov. — Tálján bude bit.
III. Viktor Emanuel. — Ritka лти Inf emu klanjcu. — Izdajnik.

Hal; stojino na bojnom poljn?
(M . J . )  Od onoga dneva, gda je vkanj- 

livi talijan nad паз doáel, как da bi se sa.n 
gospodio Bog svom svojom célom jakostjom 
i zmoÉnostjom nam na pomoc íuril. Как 
da bi vusligil proánju magjarskoga naroda 
i Svétoga Stefana, prvoga kralja naáega. gda 
je  ona neizmerno velika i lépa proáecija se 
obder2ala vu Budapesti, na kojoj su desnu 
ruku svetoga kralja na proSeciji nesli i mo- 
lili se Bogu, da naáimi vojujuCimi Seregi 
sreéu daje na bojnom polju

Na den téiovo, vu jutro ob pol pet vur 
su naSe i némáké viteíke Cete prevzele 
PáemiSl festunga, kojcga od паз nije rnogel 
odzeti rus i kojega smo samo zbog toga 
morali pred dverni meseci predati, ar vu 
festungu ne su imeü naái vojniki kaj za 
jesti.

Hvala budi Bogu. ov featung je opet 
пай ! Jeden tijeden dugó su naái vojniki s 
velikimi Stuki predirali áance i zidine fes
tunga i gda su vre Stuki i mo2ari svoj po- 
sel zvráili, onda su naSi i nemáki vojniki s 
bajoneti vudrili na neprijaleija, koj je brand 
festunga'. Rusi ne su mogli oálru oavaiu 
naáih vojuikov podnaáati, pák su mora’i 
festunga vu naSu ruku preoati. Prevzetje 
PSemiSla je takov veliki Cin naáih vojuikov, 
da se céli svét Cudi tomu. Jako vnogo átu- 
kov i drugog oruája, 2ive2 i t. d je osta- 
vil rus vu festungu. kaj neje mogel vu véli- 
koj sili sobom odnesti.

Jeden dél rusov su naái postrelali i 
polovili, a jeden dél pák je pobegel iz fes
tunga. Ali naái su taki za nj m se fturili, 
nekoji Seregi pák pred njih i vnogo jih po- 
lovili. Kaj je пай dobiCek, to se joá nezna, 
ar ne je moói na friákoma prebrojiti. Da je 
dobiCek veliki, to se razme.

Vezda tiraju naái Seregi гиза prama 
Lembergu, gde budu joá velike bitke. Ako 
s Boíjom pomoCiom i ovdi prevlad̂ mo nep- 
rijatelja, onda bude rus tak oslabil, da bude 
mu friSko kraj. Bar Ы se tak pnpetilo! S 
tem bi se prvlje mogli od mira spornmati!

Na téiovo na veéer su vu Budapesti, 
vu Berlinu, vu BeCu i vu drugih velikih 
varaSih po vulicah bande igrale, vulice su

bile puné s ljudstvom. Sve se je veselilo 
tomu velikornu dobiCku, s kojinri nas jegos- 
podin Bog na ov veliki svetek nadaril

Vu Ruskoj se vre Cujeju glasi. da su 
se vre navoljili tabora i velikoga zgubiCka. 
Svaki den bolje i bolje previdiju, da nas 
nemreju prevladati.

To se razmi, da naáa i nemSka vojska 
s velikom oduSevIjenjem i joá s vekSom 
viteítvom vojuje proli neprijatelju i dók ga 
do kraja nepoluCe, ne bude s njim mir 
sklopil, ar hoCe, da ga tak oslabi, da na 
50 let volju izgubi proli nam tabor voditi.

Vkanjlivec talijan se za vuha Coáe, od 
kada zna, da se rusu pribliíuje zaduja vu- 
ra. Ve bi vre rád s nami vu savezu bil, 
ali ka] si je skuhal, to bu moral i pojesti. 
Boája kaStiga bude ga friáko dost gla, kaj 
sí je jako zasluáil svojom Calarnostjom.

Na trejuh méstih je talijan vu Tirol i 
vu Karintiju hotel vdrli, ali su ga naáe Cete 
svigdi odtirale. NaSe granice su vu tirolskih 
i karintijskih pianinah lak ojaCene, da táti
ján nigdi npmre к nam Na talijanskoj gra- 
nici su joá vékáé i viáeSe planine, как pri 
Karpatih, tak nebudu naái vojniki vnogo 
posla S njimi imeli. Tiroléi, koji su na gla»u 
vre od Viáe stolin letah, da su dobri domo- 
rodci, gjegjerni vitézi i dobri strelci, s tak- 
vom oduáevljenjem braniju svoju granicu 
na visokih bregih, da je viáe jezer izmed 
njih 50, 60 Ijet starih samovoljno se javilo 
za soidata.

Nemáki cesar nam je takaj vnogo voj- 
niótva poslal proti talijanu na pomoC, koji 
s naáimi vojniki s puákoin, pák bangane- 
tom podvuéavaju talijana na poStenje. VeC 
su jih vnogo postreíali i polovili. Bi jih joá 
viáe, ali gda vidiju talijani, da se naSi voj
niki ne áaliju, odmah se obrneju, pák od- 
beáiju. у

Med tem se doma ostati talijani pobu- 
njavaju. Vnogi se skrivaju, pák neéeju vu 
boj iti

Najnoveái taborski glasi od proálog ti- 
jedna su sledeCi :

Vu PáemiSlu su naái vlovili 7000 ru
sov odzeli 31 velikih átukov i 30 maáin— 
puákah Od onih rusov, koji su iz festunga 
vu noCi pobegli, pn Starzavu su 4000 po-

iovili S ovimi skupa su naái i nemáki voj
niki do 7-ga juniuáa okolo PáemiSla 30 je
zer rusov polovili To je lépi broj, koj se 
svaki den povekáava.

Izvun toga jedna druga naáa vojska 
vu juánoj strani Galicije je vu proálim ti- 
jednu 10900 rusov vu suáanstvo odegnala, 
viáe átukov i maáin puákah od njih odzela.

Taliani su pri Km zvanoj visini bitku 
izgubili. Talijani su pobegli i 300 mrtvih 
na meslu ostavili. Vezda se pri Jonso zva- 
nőm mestu skupljaju talijani. Tu bude brz- 
Cas velika bitka. Talijanski kralj je med 
svoje Serege odiSel vu tabor. Samo 50 met- 
rov daleko od njega jedna granat-kuglja 
opala. koja bi ga skoro zatukla.

TurCini se pri Dardanelli dobro dráiju, 
tak takaj nemei vu Francuzkoj. Nemáki zra- 
koplovi su opet bombe hitali na glavni va- 
raá Eoglezke, a pod vodom plivajuCe némá
ké ladje su opet nekoliko englezke i fran- 
cuzke ladje prevrtaie.

Hvala budi Bogu mesec juniuá se je 
dobro poCel.

Dobri navuki juniuá meseca.
Svaki gazda ovak véli: »Majuáki de2dj 

blaga je vréden.« Velika istina je to. Kad 
gud je lépa 2etva i как gud lépő se ka2e, 
nemore izverstna letina biti, ako ga majuáa 
meseca né deÉdja. Ako je ov mesec lépi to
péi i tihi deídj, onda joá i naj slabeáa sétva 
se more popraviti.

Denes vu ovim bojnim vremenu, kad 
naáim vojuéem soldatom i orsagu svako 
najmenjáe zrno je potrébno, svaki gazda s 
dertuéern srdcom si je mislil, kaj bude znas 
i s orsaga, ako za vremena nebude deídja, 
как se je to majuáa prve polovice kazaio. 
Ali hvala Bogu na visini, majuá meseca 
druga polovica lépő se je sponaáala. Po cé- 
lim orsagu lépi deídj je opal i veC skorom 
Suta sétva, opet se je popravila i nazat lépő 
zelena nastala.

Denes tak stojimo, da nemoremo ni- 
kakve tűibe imati, i ako nas kakva Boá
ja kaátiga nepostigne i na sétvu nikakva 
nesreCa ne dojde, onda svi veselo moremo 
Cekati 2etvu, jerbo takve 2etve smo veC
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jako zdavnja né imali, kakva letos bude.

Jesenska páenica je jako lépa. Negdi 
po méstah su samo nekakvi Crvi i kukéi 
mali kvar napravili vu jesenski páenici. Ta- 
kodjer i menjái gospodari, koji за né imali 
dcsta teZakov, negdi po meatah mali kvar 
budo imali, jerbo njim je sétva za draCna- 
tila, jerbo né su imali dosta vremena i 
dosta teZakov, da bi draCa vun bili spleli.

Ravno tak stoji i jesenska hrZ.
Protulétne sétve su jako lépe, samo 

negdi po mestah su jako draCnate.
Rani krumpir i rana kuruza je takod- 

jer lépa, samo negdi su jako draCnate. Pro- 
tulétna zmrzlavica, je takodjer malo kvara 
napravila, ali to se véé denes nepozna. Pri- 
nas hvala Bogu né ga bilo mraza.

Konoplina i len lépő je ziáel i dosta 
je gusti.

Graho je zmrzlavica negdi tak naáko- 
dila, da su ga po drugoC morali saditi. Zelje 
i druge vrtne stvari su jako lépe.

Gmajne i senokoáe sveposud su jako 
lépe Krme dosta bude zraslo i dosta je 
bude, ako po lépim vremenu bude se mogla 
nuter spraviti.

Sadovnjaki se lépő kaZeju. Zmrzlavica 
samu orehom i marulicam je negdi naá- 
kodila.

Juniuéa meseca naj vaZneéé delo je 
krumpire, kuruze i cukorice okopati, na- 
dalje pák koánja i spravlanje Ako su neg
di paragi ostali, sad je potrébno je gori s 
orati. Zadnje dane ovoga meseca po Petro- 
vim. poéné se Zetva. Dakle véé je blizo, sa
mo Bog nam obéuvaj silje hudoga zraka i 
zloéestoga vremena.

Domaéa Zivina sad na zeleni krmi Zivi, 
ali i obroka je treba dati vozni rnarhi, da 
vu dobri közi ostane. Denes je prém to ja
ko vaZno, kad nam je soldaéija vnoZina 
konj zela i vnoZina rogovnale marhe pok- 
lala Denes, ako menje marhe imamo, kak 
je to navadno bilo, barem ova naj bude vu 
dobri jakosti da svakojaéko polsko delo leh 
ко bez muke preterpi.

Vu sadovnjako moCi je s naZiti, vu 
vrto pák kopati i ako je potrébno zalévati. 
Deneénjo vréme vrti vnogo budo valali, jer
bo sve se bude drago moglo prodati, kak 
vu vrtih zraste

Vu goricah, ako je trsje od cvelo, mo
Ci je kopati, vezati i proti peronospori ápn- 
cati I proti pepelo se Zveplinim cvétom 
braniti.

Cmelcom néje smeti dopustiti, da vno
go puäCaju. Ako je mrzlo i deZdjovno vré
me, onda je hraniti treba. Pokehdob pak je 
za ov barat cukor sad predragi, sa medom 
je moramu hraniti.

To su one vaZneée stvari, na koje ju- 
niuöa meseca paziti moramu.

Izdajnik.
Jeden soidaéki doktor ov zanemit do- 

godjaj je prepovedal :
— Na putu poleg kriZnoga dréva je 

den bogec sedi. Jo3 je né stari, ali veC tak 
sgledi, kak dabi barem sedemdeset lét bil 
star I jako beteZen. Bedasto gledi doli na zern- 
Iju, gde mu ékerljak leZi. Postojim prednjim i 
nekoji fillér rnu bilim vu ékerljak

Neée mi zahvaliti, samo plaélivo gledi. 
Jeden deCec dojde i po deCmjim \eli :

— To je izdajnik. S'romaéki bedak. 
Strahovitno réé néje Stel ili pak néje

Cul. Samo podjednoma plaSbvo gledi na me

— Izdajnik je to? —  pitam deCica
PoCul sem premiélavati, kaj se je stém

nevolnikom pripetilo. Kad deCec vidi, da se 
Cudim na njegvi rééi, к raeni stupi i poé
né prepovédati :

—  Pobégel je pred neprijateljom, s 
vrho toga sterliti su ga ételi, pokehdob pak 
je pamet sgubil, smiluvali su se mu

— To veliá da je izdajnik !
— Bormeá izdajnik je to.
—  Kak ti znaS, da je izdajnik i kak 

ti to moréé prepoznati ?
DeCec zaCudjeno gledi name i stiha

veli :
— Izdajnik je on, koj kralja i svoju 

zastavu ostavi vu boju
— Istino imáé sinek, áto te je to 

navéil ?
— Japa, im je i on tarn bil evo ravno 

sim ide.
DeCec pred plezérca beZi, kojemo je 

désna ruka svezana bila.
íz srdca sem se poklonil piezéranomu 

podoficiru. Plezérec je anda prepovedal, kaj 
se je izdajnikom pripetilo. Zalosten dogod- 
jaj je to. Podrapani bogec, koj tak bedasto 
gledi, nazoCen je bil vu velikim boju, ko- 
jega sad s rusom imamo. Vu jeduim peäiC- 
kim regimentu podoficir je bil. Regiment je 
jedenput vu jako hudi poloZaj doéel

To se je vu Kárpáti pripetilo. Cuga, 
kojega je Peter vodil — tak se zove bogec 
— na áturmu su poslaii i rusi su céloga 
cuga obkolili. Baki su s bajonettami iéli na 
ruse, da nekak iz kola vun vdereju. Ali 
podoficir, koj bi sam svojom péidom bil 
moral pokazati, da ne pózna straha, hitro 
je hitil doli puSku i za kriCal je deCkom :

— Predaite se, i tak smo sgubleni!
Baki né su posluhnuii öve rééi, neg

su ruse doli spopikali, éteri su njim na 
putu bili. Tak se auda pripetilo, da barem 
ga rusov puno viée bilo, prestraéili su se i 
pobegli su Peter je blédi bil, kak s téna i 
kak kamen je 9tal med viteZki deCki, koji 
su niti réC né pregovonli к njemu. More
biti, da bi ga épotaii ili preklinjali bili, leZi 
bi bil pretrpel, neg to, da inti jeden je jed- 
no réé mu né rekel Cisto je skup. opal, 
doklam su nazat do regimenta doéli. Rege- 
mentski doktor taki je previdel, da je Peter 
pamet sgul il. S prvim transportom dimo 
su ga poslaii. Né su ga pred soldaCki sud 
predstavili, im je véé i tak mrtev bil. Duéa 
mu je vumrla.

*

Kad sem to jednomu soldaCkomu sud- 
cu povedal, Zalostno je rekel :

— Bormeé pripeti se takva stvar neg- 
da negda, barem morém reCti, da vu zad- 
njim vremenu. malo je toga. Svaki Ctovek 
dobro zna, da 1 vu naj hujéim poloZaju 
leZi Ziv ostane, neg pak on izdajnik, koj 
bez zroka pobégne ili pak se neprijatelju 
préda. Taks'e, koji se predaju, barem mo- 
guCe njim je bilo, da vujdeju ili pak prék 
neprijatelja vdereju, jako strogo kaétigaju. 
Svekáinoma na smrt je od sudiju, ili pak 
na duga léta hiCeni su vu tamnicu, takvi 
koji bez zroka to uapraviju. Oni zaroblje- 
niki, koji iz suZanstva po vremenu dimo 
dojdeju, pod veliko istragu dojdeju i ako 
se samu nekaj naj rneuje pozvédi, da né 
su popravim putu doéli vu suZanstvu, stra
hovitno strogo budo kaétigani. Vu najbol* 
éim poloZaju, ako bi takov itak se réáil káé-

tige i dimo bi doéel vu obfciou, Zene i de* 
ca s prstom bi kazali na njega :

— Ni, evo ide jeden izdajnik....

Ceterdeset hiljada rasa ja branito Przemysla.
Vu nazat zadobleni Przemysl juuiuäa 4 -  

ga je doéel Szadetzky Lajoö professor i je
den ezredes. Iz Jaroszlana prék Radimnovo 
su iáli vu Przemysl Vu Radimnovi jedna 
cirkva tri turne ima s med hojih su dva 
naéi kánoni podrli, jerbo tarn su rusi épi- 
jone imeli.

Strahoviten put je to bil od Radimno- 
ve, do Przemysla Pri Dunkoviczky tvrdovi- 
ni na oranju i med zelenom sétvom na 
stotine mrtvih je leZalo. Kad su rusi perviC 
juriöali na Рггетуз!, po ovim putu je doéel 
ruski parlamenter zahtéval, da neg se préda 
festung. Znamo, kakov odgovor je Kuzma- 
nek general dal. Sad ovdi érni kavrani lé- 
Ceju ober mrtvih rusov, koje ruski zarob« 
Ijeniki moraju pokopati vu jeden skupni 
grob.

Susedne tvrdovine takodjer su vnogo 
terpele od naé.h kanonov. Jednoga ocelna- 
toga túrna je jedna kuglja na trideset met* 
rov dalko poáiknula, spotrti túrén zaruéil je 
jednoga jarka, iz kojega se jóé Cetiri noge 
se vidiju, poleg golo télo bez glave, na ne- 
koji koraCaj Cisto zaCrjeni mrtvi rusi. Na 
orsaCkim putu nemáki i naöi soldati pope- 
vajuC su maéirali pod svojemi zastavami, 
vu jednim jarku naéli su jednoga Zmehkoga 
ruskoga Stuka, poieg dvajsti mrtvih rusov i 
potuCene konje.

Przemysl varaéu vnogo juriéanje nikaj 
je né na ékodilo. Naéi kanonéri pazili su 
na váráé, étaciuni i kavane su odprte. Meie 
i mesa dosta imaju vu varaéu, all cigarije, 
duhan, vino i kisela voda se nigdi nedobi.

Przemysl festunga Ceterdeset hiljada 
rusa je branilo, s med ovih veköa stran je 
pamalem vun vuála i samo sedem hiljada 
je ostalo, koje su naéi i nemei polovili.

Juriéanje na festung majuéa tridese'oga 
se je zapoéelo. Naj predi su némáké Cete 
od severne strani zadobile tri tvrdovine. vu 
ovim vremenu naä deseti bojni sbor sa átur- 
mum je ulazil vu Pralkovce. Ruski zarob- 
Ijeniki su povedali, da strahovitno je bilo 
Cuti naée moZare, rusi po strahovitnim 
strélanju taki drugo nőé su vuéli iz fes
tunga.

FederkieviC imenovani biékup je pové- 
dal. da rusi célo vréme podjednoma su ro- 

I bili i krall vu varaéu.
Kad je car pohodil Przemysl festunga 

ii ovu priliku su ponucali rusi, da kradeju. 
Od hiZe, do hiZe su sreberninu i postelje 

I  hodili na pusod prosit. Razmi se. da su 
I nikaj né nazat dali, neg predi, kak bi po
begli bili, sve su sprodali. GluskieviC varaáki 
polgármester iz varaéke kasse stotrideset hil
jada korun je odnesel vu Lemberg. Arta- 
manov festunga zapovednik drugoga popol- 
dan je odiéel iz Przemysla na automobilo, 
kad su to stanovniki vidli, taki je svaki 
znal, da rusi su sgubili festunga. Da smo 
tak malo rusov polovili vu festungo, tomu 
néje treba se Cuditi, jerbo festung néje bil 
obkoljeni i rusi imali su jednoga puta, kud 
su vujti mogli.

Proti Lembergu.
Na severnim bojnom polju, kak bitko 

jedna za drugom trajaju, naj vaZneée je ovu 
napreduvanje, kak Linsingen generala éereg
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napreduje od Slryja na iehod i na ishod- 
severni kraj. Rusi su izbilja tak mislili, da 
L’usingen kad ulazi vu Stryj, prvo delo mu 
bude, da strŷ -lemberskim patu bude dalje 
napreduva). Linsingen je drugaC si piama 
napravil i zapovedal je svojega őerega dés- 
no krilo iz nenada naj stupi vu akció. Stém 
je od Kalusta na sever dvaput sbii ruse, 
suraynoi mosta je Sturmum prevzel i prip- 
ravlja se, da prék Dniester vode stupi. Da 
prék Dnyesztera ide, to néje tak va2na stvar, 
neg va2neSe je, da je pri Kalusti dvaput 
preobladal ruse, deset hiljada njih je polo* 
vil, Cetiri Stuke i Sestnajst maSinpuSkih od* 
zel od rusov. Joá va2neSe je to poleg Stra- 
tégije. Kaiusz Zuravno okolica trideset kilo- 
metrov je dalko od Staniszlaua. Lisingen 
dakle na stanislau-lembersku í.eljeznicu hoCe 
obstrti i ako je to napravil, Lemberg je od 
célé ju2ne strani od seőeni.

Druge íeljeznice, kője iz Mdgjarskoga 
ili iz Galicije vodiju vu Lemberg, veC su 
eve saveznikom vu rukah Dakle néje ne* 
moguCe, da L nsingen ravno to je Stel i 
ravno na to je raCunal, da svojim napré 
duvanjom od séce Leniberga od Stanislaua. 
Zatem pák rusi presiljeni budo i one pozi- 
cije ostaviti, kője okolo Stanislaua i Pruth 
vode imaju. Ali to joá neCemo prov;cali 
dosta je nam za vezda, da je Lemberg sko- 
rom od svojih krajov od seCeni od onih 
mestah iz kojih je iivei.

Doklem se je to na jninim kraju pri* | 
petilo, bormeS niti na zapadni strani su 
naSi né vu 2epu ruke der2ali, negsvelikom 
silóm vdiraju na rusk; centrum, koj se nep- 
restalno nazat vleée i nigdi n̂ more svoie 
pozicije zaderísli. Od przemysl lembergi 2el- 
jezniéke linije na sever i od Moszciske na' 
sever stojeéu Starsewo obcinu sturmum smu 
zadobili То рак je rusom jedna jako va2na 
pozcija biia na Wisnia liniji.

Barem se rusi po célim putu jako bra-1 
niju, ali néje nemoguCe, da onu kaj smu! 
pre Przemyslu né mogli postici, lehko se! 
vuni pripeti. tojest obkolimo céioga rû koga' 
Serega, koj se na ov nácin predati bude' 
moral.

Bruszilow rû koga general» sbiti £ereg 
vojuje óvd., da obrani ruskoga Serega od 
öve nesreCe Za nekoji dán budemo vidli, 
ali je mogel ov cilj postiCi Lehko se bude 
opet pripetilo, da vekía stran ruskoga őerega 
bude mogla vu Lemberg vojti, ali jedna ve- 
lika stran tam okolo Moszciske bude se vu- 
niStila. gde smu samo jeden dan Cetiri hil 
jada rusov zarobili

Prinas se nekoji jako Cudiju, da как 
se je to moglo pripetiti, da savezni Seregi 
vu Przemyslu samo sedem hiljada rusov su 
mogli vlovili Prerr.ali broj je to prém pred 
onimi. koji se zmisliju, da rusi su stosedem* 
najst hiljad i na$ h odt rali, kad se je íestung 
poleg velikogH glada predati moral. Koj 
samo malo razrri ovaj polofcaj. on laki si 
more premislit'. da né smo moguéni bili 
vi3e njih zarobiti. Festung, как i za onu 
vréme Anlwerpen, gde su nemei samo de- 
eetu stran mogli vloviti od neprijatelja. néje 
bil Cisto obkoljeni. Kad su rusi previdli. da 
nemoreju zader2ati festungu, lépő su se vun 
pobrali i vuSli su. Za Cetiri dane je propel 
Przemysl, kojega su rusi Cetiri i pol me 
веса né nrogli zadob'ti. Ruski pobeg je zrok, 
da smo od sedem hiljada vise njih né mogli 
zarobiti Dika i slava za to nádim i nemS 
kim Seregum. Sad se vidi, da talijan ravno 
nikaj né je bil na hasén rusom, jerbo ravno

ouu vréme su ruse skorom iz célé Galicije 
vun stirali, kad nas je talijan tak peeki iz 
dal i odzaja na nas se za hrumil.

Veselo je to nam, da doeta veliko ja
kost imamo zato, da ruse iz Galicije preti- 
ramo, makar je sad velikoga Serega bilo 
potrébno na talijansko granicu poslati. Ve
selo nam je i to, da se tak rusi, как i eng- 
lezi veC na glas norca dölaju talijaoom, za 
kojega su misliii, da taki prve dane stak- 
vom moCjom se siple na nas, da poleg toga 
ruski Seregi, moguCni budo za derSati Prze- 
mysla i Galiciju. Sad vidiju, kakvo pomoC 
imaju.

Orsaéki unapred na letino.
Spisali smo veC naSim Citateljom, kakvo 

naredbu je dal vun kormán aprila 8*ga, po
leg kője naredbe néje smeti letoSnjo zrnje 
(svun toga рак: kuruzu, krumpira, repicu i 
sve one kuSCice iz kojih ulje kuhaju) pro- 
dati. To je strogo zabrajeno. Iz toga se anda 
i to vidi, da letos gospodari nebudo mogli 
napré od nikoga kaporu zeti, niti pak od [ 
nikoga lo nebudo dobili. Ali kormán i lo 
zna, da vnogi gazdi i gospodari nemoreju 
bez toga biti. Jedna nova odredba sad i vu 
ovim po!o2aju hoCe gospodarorn na pomoC 
biti. Tojeet kormán je odluCil, da svakomu 
koj petréhen bude, napré rno bude nekaj 
dal na reru. Óva pomoC, ili unapred na fal 
interes bude, jerbo sluíbeni interes vu na- 
Sim orsaCkim banku je denes samo pet pro* 
centov. Gazda dakle za unapred najdalje 
Sest i pol procenta bude plaCal i svun toga 
nikakvoga stroSka nebude írnél. Ovaj unap
red jako na pomoC bude gazdom i jako 
zlehkoli one, koji to potrébni budeju.

SpiSemo, как se bude treba va ovim 
poslu ravnati:

»Postatakarékpénztár« bude tak vu Bu* 
dimpeStu, как i po okolicah odredil bude 
takve banke i Sparkasse, kője smele budeju 
na letoSnju pSenicu, zob, 2.to, jeCmen i re
picu priliCni unapred. dali. Dakle gazdi napré 
dobiju jedno svotu na letoSnju letinu. Óva 
svota samo na on rés se bude raCunala. 
koj ostane s vun onoga kaj gazda i za svoj 
barat. za hi2u i za gospodarstvo bude nu- 
cal. Dubi pak svaki gazda napré na pSenicu 
od metercenta 20 korun, od 2ita, zobi. jeC* 
rnena i rep ce od metercenta 15 korun. Na 
öve peneze gospodar vek.slina mora dali, 
koj od Cetiri mesecov du2e nebude valal, 
tojest na dugSi termin nesme bili i od ko
jega jeden i pol procentov vekSega intereSa 
néje smeti potrebuvati, как je interes slu2 
benő vu Osztrák Magyar banku odredjeni. 
Nikakvo proviziju, maSetanju ili druge kak- 
ve stroSke nikomu néje smeti niti jeden 
fillér raCunati. Dakle interes dosta fal bude 
onim, koji napié budo peneze nucali.

Gazda jedno pismo bude dal, vu kojem 
se zaveiuje, da odredjena Sparkasse ili dru2t- 
vo vu onu najvekSo cénu proda, kakvo 
maksima.iS cénu bude kormán na letoSnji 
íitek odred.l. Gospodar slobodno i predi 
povrne öve peneze i onda veC ovu pismu 
nebude veC nikakvo jakost imalo. Bank, 
dru2tvo ili Sparkassa ovu pismu néma pra- 
vo na nikoga prenesti, opet ovu pismu ob- 
ve2e i novoga gazdu (ako naprimer imétek 
se proda. ili ga Sto herba i onda ako ovoga 
imétka neSCi na licitaciji kupi).

Banki takodjer du2m su zavezati se, 
da ovu zrnje na kője su unapred dali, da 
ga tak dugó zader2'ju, doklam kormán od-

redi onu oblast, koja ga sme prék zeti, jer
bo ovu zrnje takodjer naj predi na obeinitu 
potreboCu se bude nucalo. Kad odredjena 
oblast prék zeme zrnje, »postatakarékpénz
tár« odmeh poSle banku ili Sparkassi ili pak 
dra2tvi peneze. NiSCi drugi, niti pak niti 
jedna Sparkassa, koja je né na to odredjena, 
nesme na zrnje kaporu ili unapred dati. íz 
pod stoga néga iznimke. Ako рак bi se to 
itak pripetilo, obedvé stranke strogo budo 
kaStigali i pogodba nikaj nebude valala.

Koj napré zeme i dobi peneze na le
tinu, du2en je tak nanju paziti, как da se 
to niti nebi pripetilo, koj pak bi hotonce 
zanemari! stojeCega ili po2etoga 2.tka, njega 
takodjer strogo budo kaStigali.

Ovdi opominamo joS na to naSe gos- 
podare, da rekviriranoga 2ifka ili kuruzu 
niti onda nesmeju na svoju potreboCu po- 
nucati, ako se makar skvari. Svaki tek dugó 
mora Cuvati 2itka ili kuruzu, doklam ju 
odredjena oblast prék zeme Razmi se, da 
za skvarjeni 2itek ili za skvarjeno kuruzu 
nebudo naj dra2eSu cénu plalili. Dakle svaki 
sebi je na hasén, ako na rekvirirano biagu 
pazi, da se mu ne skvari.

Denes na svako zrnu moramu paziti, 
как nebi na onu pazili iz Cesa céli orsag 
2ivi, najmre pak oni, koji nas sa oru2jem 
braniju, da mi domaj ostajuCi vu bo2jim 
miru delati i 2'veti moremu.

S Bogom mi ostani 
Malo Megjimurje!
Prijatelji, zna neI 
S Bogom mi ostante!

Szelence. K ru llcs F er e n c .

— Bijeju turcini neprijatelje. Turs- 
ko soldaCko zapovednictvo javi jumuSa 2- 
ga : NaS* d̂ sno krilo vu Dardanellák klanj- 
cu pred Szedi! Bahron hitro se navalilo na 
neprijaHje, vnogo njih ;e potuklo i vise 
Sancov i jarkov zadobilo, barem su nepri- 
jateijske ladje od mórja jako branile Sáncé. 
Anatolski kanonéri vrlo su strélali na Sáncé 
koji su prrd SzediI Bihr. m stali i neprija-
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teljeki ätuki né su mogti tijam do naSih po- 
zicijah kuglje poäilati.

Pri Ari Burnu néje va2na bitka bila.
Jedna menjáa francuzka taborska lad

ja od Szmirne na poldan, naproti Kas-Adda 
na zaton je doäla. Naäi kanonéri kad au 
ladju zpazili, odmah au atrélali na nju. 
Ladja se je od strélanja vu2gala. Nazadnje 
mogli su ladju obranili i dvé druge ladje 
odvlekie su ju. Erneat Renan zvana fran
cuzka ladja bombardérala je vu Hada od- 
prtim varaáu nemákoga konzulátusa.

MajuSa 29 ga po noci jedna turska ée- 
ta zadobila je vu Szuez Catorni, poleg Ad- 
jiguela jedno menjäo englezko ladju i turs- 
ki vojniki apotrli зи na ladji sve maáine i 
kotle. Jedna druga turska Ceta pák je na 
jedno trgovaéku ladju strélala, iz kője néje 
se Culo strélanje. Potlam se je predala.

— Zakaj su putuvali na Lusita- 
niji. Jeden amerikanec ovak je spisal Lu-1 
sitanije katastroíu :

Ona paroladja na kojoj je on putuval. i 
tri vure kesneáe je iála za Lusitanijum ij 
poleg je bil, kad se Lusitania genula. Na; 
Lusitaniji svakoga pulnika su opomenuli. da 
Lusitania né samu municiju, neg i soldaéiju 
bude vozila. Putniki su prerazmili, kakva 
nevarnost je Ceka i svi su odluőili. da po 
jedni drugi ladji budo isii prék mórja. Kad 
je to Turner kapitan pofiul, na glas je dal 
putnikom, da deset dollarov íaleSe je bude 
vu Europu odpelal, как drugda. Nato su s 
vun dvanajstih svi na ladji ostali na svoju 
nesreóu.

Kaj se je s Lusitanijum pnpetilo. как 
su ju nemei potopili i kuliko ljudstva je 
mrtvoga ostalo vu morju, od toga smu po 
nesreCi taki vu prvim broju pisali.

— Bojna posudba. Vu Nagytarcsa 
obéini, koja koma jezero osoba broji, prvi- 
put deset hiljada korun je dala na bojne 
stroSke. Kad je notarijuS drugoé opominul 
stanovnike, da naj podpiSeju bojnu posudbu, 
stanovniki s najvekSem veseljom su prék 
flestdeset hiljada korun podpisali. To je stém 
veseleáe, jerbo ovi penezi su i tak badava 
Ie2ali po ladicah.

Vu Körmend obciui doSel je vu kan- 
celariju Takács István gazda.

— Donesel sem zadnje jezero korun.' 
véli na pitanje

— Pák zakaj ? pitaju ga opet.
— Nai kupi Njegvo Veliéanstvo Ferenc 

József naS muder kralj svojim soldatom 
kruha i meso. Némám véé penez, ako bi 
imel sve bi na bojnu posudbu dal. S dob- 
rim srdcom naj primeju draga gospoda ovu 
malo svotu.

Takov je magjarski gazda.
— Molbenice. JoS podjednoma poSi- 

laju molbenice svakojaCkornu poglavarstvu,; 
vu kojih prosiju naj ovoga iii onoga vun 
spustiju od soldaéije. Kormán jevujanuarui 
na jeden kratek terminus dal vun odredbu. 
poleg kője nekoje koji su jako potrébni bili 
doma. slobodno su je dimo pustili.

Kralko vrérne osemdeset hiljada mol- 
benic je doSlo к ministeriumu i smed oviit 
su samu tri hiljada pustili dimo. Ako bi 
svakoga dimo pustili, istma da bi onda dosta , 
teíakov bilo vu go«podarstvi. ali i to je is- j  
tina. da bi domovina prepala. Naj prveSa 
je domovina. Za domovinu sve moramu j 
preterpeti Proti tomu nemore niééi. Molb*- 
uice i ve prim»' gori vekSa oblast i poSle; 
je к mim'teriumu, jf*rbo iz biljegov kője sej 
na molbenicu deneju veliki hasén ima or-!

sag, ali néma hasén on, koj ju poflle. De
nes véé nikoga ne odpustiju od soldaéije, 
makar na hiljada molbenicih poále.

— Glas Iz ruskoga suzanstva.
Terkács Mihály Csáktornyái Takarékpénztára 
ordinanc, koj je vu Przemyslu bil, 2iv glas 
je dal od sebe. Iz Szimbirszka piáé, da je 
vu ruskom su2anstvo, zdrav je i dobro se 
Cuti. Za TerkáC9a njegvi su véé tak mi9lili, 
da je véé zdavnja pokojni, jerbo od decemb- 
ra meseca nikakov glas su né dobili od 
njega.

Zelimo mu, da 2iv i zdrav nazat di
mo dojde.

— III. Victor Emanuel. Bojno vré 
те как da bi pogutnoiu bilo jednoga kralja. 
Jednoga kralja, koj nigdar néje bil kralj.' 
Jeden vladar, koj nigdar néje kraljuval. 
Jednoga orsaga prvi soldat, koj néje svoju 
réé obdr2al.

To je III. Victor Emanuel, koj je sad 
Ceterdesetäest let star. Po otcu pravi tátiján, 
po materi pravi nemec Dano mo je bilo, 
da kralj bude, ali rob je bil. 1896 ga leta 
zel si je Elena montenegrovsku hercegovicu, 
ali ne za ljubav, neg za to. jerbo Talijans- 
koga orsaga prvi minister tak je zapovedal 
Za soldata nigdar neje se ve2bal, к politiki 
рак je nigdar ne razmil.

DoSel je monzai atentat, vu kojem su 
mo otca zaklali i on эе je na tronuä sei. 
Od ove minute poCemäi kralj bi bil moral 
biti, ali nigdar je ne imel jedno kraljevsko 
misei. Volju nigdar neje imel. Kraljske 
hi2e minister mti to mu je ne dopustil, da 
si sarn zabere ministre. Kad je ministeriu- 
ma ätel premeniti, predi je moral jednoga 
politiéara к sebi pozvati, kojega je komorski 
predsednik ponudil. Ov je onda ministerpred- 
sednik bil i on si je sam tak zebra! mi
nistre, как je sam ätel. Kralj je к tomu 
reC ne imel.

Neje anda zafuditi, ako takov élovek je 
moral odluCiti. ali jeden orsag vu miru ostane. 
ili pak se vu boj pusti Siromaäki talijanski 
narod, svrho takvoga Cloveka bude tuliko 
krvi pretoCil i spoznal se bude zesvim, kaj 
se tak zove : veliko zlo i kaátiga.

— Vu Inferno klanjcu. Talijani per- 
vié majuäa 25 ga. ponoéi ob jedni vuri su 
probali sreéu vu Inferno zvanim klanjcu 
na granici. Talijani su iznenada doäli vu ve 
likim broju. Od naáe strani dva cugi gar- 
dislov i dva cugi Landwehrov ga bilo vu 
klanjcu. Talijani su iz bilja pretirali dve 
naäe patrole i to jedno iz Valle Inferno 
klanjca, jedno pak iz 2291 brojom stoje- 
éega bre2uljka. Med tern toga dva Land 
wehri su doli opali, jeden pak se vu gli 
boCu posmeknul. VeC 25-ga naveöer naäi 
su nazat pretirali talijaue, koji su veliki 
sgubiCek imeli Kad 9U jcá jedenput probali 
vu klanjec vdrli. strahovitno kervavo su je 
naäi nazat sbili. 2291. brojom stojeCega 
brega 9U naäi takodjer odmah nazat zado- 
bili. Za to su skriéale talijanske novine, как 
su naäega äerega vu Lnterno klanjcu vuniS 
till Daj Bog, kaj navek bude tak. Drugi dan, 
tojest majuäa 26 ga su naáe patrole veC 
dalko prék taliianske granice äarcale, как 
stojiju talijanske pozicije.

— Kervavo su sbili talijane. Juni- 
niuäa devetoga su talijani pervic probali s 
vekäinu áeregom vdirali na görzi most. Tali
jane su naä» kervavo sbili nazat Kad эи 
lahiani pobegli, eglasili eu se naäi skriti 
ätuki i na stotine su poklaié i plezerali bez 
svakoga reda be2eCe talijane, koji su к tomu

vu veliki sili i viäe ätukov naäim ostavilj. 
Ravno tak su shodili pri Gradidki i Mon- 
falconei.

Na karinthiainskim hataru podjednomt 
trajaju menjäe bitke, bkodjer i na tirolski 
granici od obedve stranih strelaju iz fes- 
tungov.

Tuina рёат а ta borsкя.
Oh! kak je zalostno toga glasa cuti,
Da je  réc mladoga junaka zgubiti.

Dragi krsceniki! viäte как пат ide,
Da vu krvni tabor posilamo sine.

Da je na svét' máj ka sinka poroddá,
Ni je ona tuzna na to pomislila.

Da Ы jen i sínek vu tabor odisel 
I  tam vnogi svoju prestrasnu smrt na sei.

Vnogoga mladoga junaka vstrelili,
Vnoge mile dece otca vu zemlicu skrili.

Nesrecna Srhija ti si krivec toga,
Da si пат vmorila kralica dobroga.

Na to se rezsrdil Ferenc József stari, 
Nyegvi svi ministri vu zalost opali.

Svi ministri znali, kaj bu jim vciniti,
Puske i sabljice bu treha gorzdici.

M ot ali pozvati svoje dobre sine,
Da krv prelevaju za sve domovine.

Strasni telegrami svuda su vudrili,
Vnogoj grlicici sree ora Dili.

Da hu ve odisla srea prva klica,
Da vise nebude vidla njegvog lica.

I Vnoga stara majka v strasnu zalost pala, 
Da hu ve pod starost sirota ostala.

Svaka zena samo to si ve zeleje,
Da se jeni par zdrav pak dimo povrne.

Oh dika vojnicka! Oh! svetlost soldacka! 
Kam budes zginula kam budes se skrila!

Та nesrecna kugla, koja hu vmorila,
Bude njim venec na glavu polozila.

Ki bu smrt podnesel za svu domovinu,
Bude naplaceno na sudjenim danu.

Boze! ogledni se na svib nas gresnike, 
Posluhni piac tvoje zalostne decicej

Da se nam porodi svetlost lépog mira,
Ar to samo od te dragi Boze zvira!

Drá va vá sárhely.
PreloxanyAk Régióm.

Urednikova poéta.
Sledede p£sme srno na novo dobili: 1.) »Naámi voj- 

nikom.« (К M. RAckanizsa.) Jako IPpa péetna búd»* izlazila. 
Od toga ae nemremn boiati, da Ы neprijatelj do nas doiel. 
Granice su sve tak daleko od Me^jimurja, da niti jeden nep
rijatelj nebi mogel lak daleko dojti. Pak ako bi Megjimurie 
na granici Austri;e-Mag)arske monarcbije stalo, niti onda 
se ne nnamo kaj bojati, ar do vezda su naüi Seregi svigdi 
jakSi, как neprijateljevi, pak budu i na dalje jakSi i hrab- 
reíi. — Proeil bi skim predi jednu popPvku za kolendar. 
Ona neraora taborska biti, ar mislimo, da bude taboru kraj, 
dók kolendar izlazi. — 2.) »Pfsma od rata proti Srbtji.« 
Jako l£pe miseli su vu njoi. Bude izlazils. Prosili bi za ime 
pisatelja ove p£smc, koja iz 20 versulov stoji, ar se piaec 
nije podpisal. Kartu molimo poslati vu Budapest, Istvánul 40.na 
ime Margitai Józsefa. — 3.) »PPsma od mladib regrutov.« 
»J. A. Békásd.« PPsma je dobro slofcena. Bude izlazila. — 
4.) Р|л« т а  od Bosnije.« (К. O. Bude izlazila s popravkom, 
ali gda ? to neznamo, koj je predi poslal, njegova bu se

Sedi dtampala — 51 ^.alostna p^sma « iM I. Kismihily- 
lu.j Bude izlazila — 6.) »Pösma murasiklóskih regrutov.** 

(P. M Murasiklós I L^pa, vesela poptvka. Bude izlazila. — 
7.1 „PPsma taborska od mladoga junaka.“  (К. I ) IzmiSljeno 
je dobro, ali redi Seplaju Neda se popraviti. — 8.) „Рёввю 
tugu uöe majke.“  iM. M.) Dobra je. Bude izlazila. Prosimo 
cflo  ime pisatelja i mesto, gde stanuje. t to : na atres. как 
gori pod 2) stoji.

Svim skup pozdrav! (M. J.)
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G A B O N A  Á R A K /C I E N A  2 I T K A

M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

Búza... PSenica......................... 4-0 —
R o z s .........H r2 ......................... 31 —
Á rp a ... Jeőmen......................... 25*—
Zab...........Zob......................... 26-—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26 —
Fehér bab uj . . Grah beli.........102 —
Sárga bab . . .  Grah Suti.........98-—
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 96*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 46 —
Lenmag......Len......................... 47-—
Tökmag.KoSőice .............. ............ 48 —
Bükköny. Grahorka...................26 r—

Wi№Cd№w
Rálécl-ullca hite broj 18. poleg Kraljevskoga suda.

Im a takaj trg o vin u  If  AD IIA  
od najbolse vrsti V H l l l H i

Koji treba zazidanje , m oze ga 
dobiti u svako dóba dom a pri 
njem u uz najfalesu cénu. Koji 
treba  céli vagon dobi vapno 
cisto fal. T r z i  cépanoga suha 
b uk ó vá  d rva  ilapora na vagu.

668 82—•

_______________ .MURAKÖZ.__________________________________________________ 24. at&ro.

1348 az. 1915. Perlak község eíölJArósága.

H irdetm ény,
P er la k  k ö zség  elöljárósága k ö zh iir é  teszi, h ogy a k ö z s é g  

m in teg y  5000 k a ta sz trá lis  hold  terü leten  gya koro la n d ó

v a d á s z a t i  j o g a
k é t  rész letb en , 1915. évi Ja/ias hó 4-ih napján délelőtt tar- 
tandó szób eli árverésen  1915. é v i  a u gu sztu s hó 1-tŐl szá m ítva  h a t, 
ese tleg  három  évre bérbe fog  adatni.

K ik iá ltá s i á r  500— 500 korona . A z óva d ék  1 0 °/0, me\y V« é v i  
b érö ssz eg  erejéig  k iegészíten d ő.

E gyéb  fe lté te le k  a k ö z s é g i  irodában h iva ta los órá k  a la tt  
m eg tek in th e tő k .

P erlakon , 1915. ju n iu s  2-án.

Zala Józset s. k.. je g y z ő . Szácser Balázs s. k ., bíró.

JVloet jelent meg!
fiáborús nagyhatalmak:

A cár b iro d a lm a ....................................ára 40 fillér
Törökország és Egyptom.......................... „ 40 „
Angolország.................................................„ 40 „

Я  világháború Ő88zc8 had
állásait eltüntető, könnyen áttekinthető tér- I
kép jelent meg. melyről a napi harctéri jelentések 
is könnyen figyelemmel kísérhetők. E legújabb tér
kép a májusi, tehát az uj ofl'enziva állásait mutatja.

Ára 50 fillér.

Olaszország térkepe Ára 1 korona. |
.Szibéria térképe

azon helységek megjelölésével, ahol hadifogoly- 
tábor van. Ára 1 korona.

Or08Z harctér kézi térképe
Ára i korona 20 fillér.

6urópai háború kézi térkepe
a legújabb kiadás, 6 színben. Ára 150  К, 1 К és 

50 fillér.

Kaphatók: fiechel fű lő p  (Strauez Sándor) könyv
kereskedésében, Csáktornyán.

Nyomatott F srhRl Fülöp iSfrausz Sándor) könyvnyomdádban Csáktornyán
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