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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

TtlsfM szia 34.
magyar ét

M U R A K Ö Z
horvát nyelven megjelenő tár eaifalml, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

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

ElAffzstétl árak:
Egész évre . . . 8 kor.

Fél évre . . . .  .r 4 kor. 
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 

HlrdttéMk jatánynia száMlttttaak. 

Nyilttér pstlUtra 50 tllér.

Feleiéi ■■erketató:

Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

Készen állunk.A szövetséges központi hatalmak harctéri helyzete jelenleg oly kedvező, aminő eddig még a háború kitörése óta nem volt.Minden áttörési kísérlettel dacolva, rendületlenül állanak a német csapatok Franciaországban és Belgiumban. Szakadatlanul üldözzük ki a muszkákat Galíciából, az általuk bitorolt ’területekről, úgy hogy Galicia teljes felszabadulása már csak rövid idő kérdése. HincTenburg tervszerűen hajtja végre Kurlandban titokzatos hadi műveleteit. Az olasz hadi színtéren az osztrákok és magyarok védelmi vonala ma is épp szilárd, mint volt az olasz háború első napján. A Dardanelláknál az egyesült ellenségek a legcsekélyebb eredményt sem képesek elérni. Oly nagy mindenütt a magyar-osztrák és! német hadseregek katonai fölénye, hogy em-1 béri számítás és az összes szakértők véleménye szerint — beleértve a becsületes í semleges, sőt ellenséges államokbeliéit is — I a végleges győzelmet tőlünk többé már el j fUgddhi, elvitatni Ildii ielití.Világosan kitűnik helyzetünk előnyös-1 sége különösen a Balkán-államok magatartásából. Romániában, Bulgáriában és Görögországban hetek óta észlelhető hangulatváltozás. mely éppen nem Olaszország beavat kozására vezethető vissza. A szövetségeseknek galíciai sikeres oíTenzivája következtében a beavatkozásra való hajlam a Balkánon úgy elolvadt, mint a napnak kitelt vaj. Még a mindenkor harcias Venizelos — választási győzelme dacára — sein mutat ked- j vet ahhoz, hogy a görög miniszteri palotába | visszaköltözzék. Húzódását, melynek okát i könnyen lehet sejteni, azzal a kijelentéssel palástolja, hogy a beavatkozás kellő pillanatát elmulasztotta. Bulgária kétséget kizá-! rólag hangoztatja szándékát, hogy semlegességét megőrizze, azzal a jegyzékkel, mellyel az antánt csábító ajánlatát elutasította és Bukarestben ma már сэак nevetnek azokon a kecsegtető ajánlatokon, melyekkel Oroszország közelebb elküldendő jegyzékében Romániát a háborús bonyadalmakban való közvetlen cselekvésre akarja bírni. A Balkánon egyelőre semmiféle segítséget nem várhatnak ellenségeink, még a végleg kimerült Szerbiától sem.E tény felismerésének s Németország és Ausztria-Magyarország háborús sikereinek nyomasztó hatása alatt az ellenséges országokban hangulatok és tünetek jelentkeznek, melyek tisztán mutalják a négyes szövetség kedvezőtlen helyzetét. Oroszországban bűnbakok gyanánt menesztik azokat a minisztereket, akik legtevékenyebben vettek részt a háború szításában. Maklakov rendőrminisztert, aki nem tudta idejében elfojtani a belső zavargásokat, a száműzésben követi Suchomlinov hadügyminiszter, akinek az volt a legforróbb vágya, hogy a németséget

PtaVkNlM;
M A R G 1 T A I J Ó Z S E F .végkép kiirtsa. Több jel mulat arra, hogy Sasanov külügyminiszter, de még maga Ni- kolajevics Miklós nagyherczeg föhadvezér helyzete is megrendült és nagyjelentőségű döntések készülnek. Borzasztó katonai kudarcok, belső nyugtalanságok, újabb pénzügyi nehézségek teszik teljessé az orosz lehangoltság képét és noha a végső összeomlás még nem áll küszöbön, a béke iránti vágy mind hangosabban kerekedik felül.Franciaország helyzete sem sokkal jobb. Az általános pesszimizmust ott semmiféle hivatalos szépitgetés sem képes enyhíteni.Angliában az erlltetett ujoncozási kísérletek és a messze kiható kényszerintézkedések sem vezetnek a municiógyártás epedve várt szaporításához — Nem tudják az angolok elérni, hogy Vivőnként a szükséges 

100000 kiképzett és megfelelően fegyverzett újoncot a fronton levő angol haderő pótlására küldhetnékMindhárom országban tehát kell, hogy feltóduljon a kétségbeejtő kérdés: mi célja a háború fovábbj fg^fjásának?Tekintve ezt a helyzetet, úgy látszik, mintha elérkezett volna annak az időpontja, hogy a győzők diktálhassák a béke feltételeit. Mindenekelőtt már a Balkán hangulatváltozása is arra enged következtetni, hogy világszerte mélyreható politikai elhatározások érlelődnek meg.Bármiként is alakuljanak azonban a viszonyok: a szövetséges központi hatalmaknak minden eshetőségre készen kell állniok és — mint eddig is mindenkoron — lény leg készen Í9 állanak.
Husredukció.A kormány hivatalos lapjában rendeletet bocsátott ki a húsfogyasztás korlátozásáról. Két húshagyó napot: a kedd.t és a péntekit jelölte meg, amelyen a publikumnak tartózkodnia kell a hús élvezetétől. Ezen a két napon zárva maradnak a husszékek és a vendéglői étlapokról is eltűnik a húsételek pazar választéka. Hasonló intézkedést Ausztriában már régebben hoztak, a bécsi publikum már meg is szokta a hivatalos böjtnapokat. A kormány rendelete igy szól:Marhahúst, borjúhúst és sertéshúst a hét két napján és pedig kedden és pénteken — akár nagyban, akár kicsinyben (adagokban) — árusítani, vagy egyébként forgalomba hozni tilos. Ugyanezeken a napokon tilos fogadókban, vendéglőkben, egyleti jellegű és más étkező helyeken az említett hus- nemüekböl előállított ételeket kiszolgáltatni.Ez a tilalom nem vonatkozik a húsiparban előállított olyan állóképes húskészítményekre, amelyeknek előállítása hosszabb időt igényel és fogyasztása hosszabb időn át történik; nem vonatkozik továbbá a szarvasmarha, borjú és sertés levágásából

Kiadó éa Uptolajdono»:

S T R A U S Z  S Á N D O R .nyert és emberi táplálkozásra alkalmas melléktermékekre.A rendelet gondoskodik arról is, hogy az intézkedést sem a kereskedő, sem a fogyasztó ki ne játszhassa. Ezért a 2-ik szakaszban kimondja, hogy a fogyasztási tilalom alá eső húst, vagy ételt az elárusító helyiségben fogyasztásra alkalmas módon előkészítve tartani szintén tilos. A tilalom nem vonatkozik a kórházakra, gyógyintézetekre, valamint gyermeknevelő intézetekre. Ezekre nézve a belügyminiszter közegészségügyi szükség alapján fölmentést adhat.! A hadsereg részére megrendelt hús átvétele sem esik a tiltó rendelkezés alá.Aki a rendeletet megszegi, kihágást követ el. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágáséit két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető Az eljárás a vidéken a közigazgatási hatóság, a fővárosban az államrendőrség hatáskörébe tartozik. A rendelet életbe lépett.
Ä' másödilí hadiköicäön.Az olasz hilszegés után, amikor ellenségeink már elviselhetetlenül súlyosnak ítélték helyzetünket, gróf Tisza István miniszterelnök hivta fel az ország polgárait, hogy anyagi helyzetükhöz mérten jegyezzenek a második had,kölcsönre. Az ország, amely a háború kezdete óta fölemelő lelkesedéssel áldoz vért és pénzt, meghallgatta a kormány szavát. Hogyne nyíltak volna meg a pénz- arisztokralák kasszái, a földesurak és papok, a kisgazdák és iparosok erszényei, emikor víléz katonáink az összes harctereken verik az ellenséget? Hogyne adott volna mindenki, amikor a Hazáért kellett áldoznia?!A második hadikölcsön ragyogó eredménye már a jegyzések során kétségtelen volt, most pedig, amikor hivatalos jelentések szerint is nyilvánvaló, hogy a jegyzések 

1120 millió koronára rúgnak, megállapítható. hogy a második hadikölcsön eredménye túlhaladja az elsőt.Többet talán felesleges is mondanunk. Bizonyságot telt Magyarország arról, hogy nemcsak az emberanyagot, az erőt ontja kimeríthetlen áldozatkészséggel, de gazdasági forrásainak a zsilipjeit i9 megnyitja s azt a sok nagyszerű értéket, ami itt íel van halmozva, szívesen bocsájtja a hadvezetőség rendelkezésére s mindent odaad a győzelemért.Az ellenség, amely erőink lesorvadásáia- kiéhezletésünkre s anyagi romlásunkra számított, megdöbbenve láthatja, hogy kombi, nációja az egész vonalon kudarcot vallott. Katonánk van bőven, a magyar rónán már ott sárgul az áldásos, gyönyörű gabona, s hogy gazdaságilag milyen erősek vagyunk, arról ékesen tanúskodik a második magyar hadikölcsön eredménye
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Magyarország fényesen kiállotta a köz- 
gazdasági tüzpróbát. Örömmel és büszkeség
gel állapíthatjuk meg, hogy a kölcsönből 
mindenki kivette a maga részét. A gazdagok 
éppen úgy odavilték a maguk ezreseit, mint 
a kevésbé jómódúak és szegények a koro
nákat és filléreiket. Mindenki adott!

A harctér fényes győzelmeihez méltán 
sorakozik a hadikölcsön sikere. Ha a háború 
sorsát a milliárdok döntenék el, mi akkor 
is tudnánk győzni. A magyar vitézség mel
lett ott tündöklik az egész világ előtt a sze
génynek hitt Magyarország gazdagsága is.

Vége az élelmiszer uzsorának.
A vármegye alispánjától rendelet jött 

a járási főszolgabírói hivatalhoz az élelme
zési cikkek árának hatósági megállapítása 
dolgában. A rendelet értelmében Szalmay 
József, csáktornyajárási főszolgabíró, az árak 
megállapításához hozzá fogott.

Ezzel vége szakad majd annak az élel
miszer uzsorának, amelynek Csáktornya s 
általában minden község polgársága a ter
melők és elárusítók részéről egy teljes éven 
át könyörtelenül kiszolgá.tatva volt. Szalmay 
József főszolgabíróé tehát az érdem, hogy 
ez az állapot ezentúl megváltozni fog.

Azt a mészárost, hentest és piaci árust, 
aki az ármegállapítást nem respektálja, az 
5500—1914 évi b. ü. min. rendelet alapján 
200 К pénzbüntetéssel és 15 napi elzárással 
büntetik, ismétlődés esetén pedig iparjogát is 
megvonják, illetve a piacról kitiltják.

Az árakat a szükséghez képest időkö
zönként fogják megállapítani.

Most,már a közönségtől fog függni, hogy 
ez a megállapítás használjon is. Ne vásároljon 
drágábban senki s ha valamely elárusító 
túllépi a maximális árat, vagy a vásárló, 
hogy megvegye az árut, rálicitál a másik 
vevőre, jelentse fel az illetőket könyörtele
nül. Nagykanizsán is igy van, ahol már a 
múlt hónap közepén történt a hatósági be
avatkozás a városi polgármester részéről.

A hatóságilag megállapított árak publi
kálva lesznek. Minden lakófél értesítve lesz 
az egységárakról, melyek szerint a vásárlás 
ezentúl történni fog.

A hatósági intézkedés azonnal fog életbe 
lépni.

K Ü L Ö N F É L É K .
Rád gondolok.

Nehéz, párás köd a  tér fölött és henne 
Az elszAUó lelkek ezüst hajója ring 
Bús felhőmezök közt lehhen л magasba.
S ott elenyészik, mint szürke füstök tornya.

Itt fekszem  a  véres halotti nyoszolyán,
Egy nagy, tátongó seb van a szivem felett. 
Szemem hunyó tiízként, révedezve lobog 
Meghalok, de azért most is rád gondolok.

Fáj az életet ily ifjan eltemetni.
Azt  a  szép világot álmodom én vissza,
Melyet szerelemből, csókból építettünk.
—  Az ég is ragyogóbb, kékebb volt felettünk.

Ha majd aranyfénnyel lobban az ég a (Ja,
S lágyan útnak indul a tavaszi szél,
S selyem karjaival megsimogat téged.
Hallgasd meg szerelmem, tán rólam is beszél.

Bczcrédy Lajos.

—  Keretem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXlI-ik évfolyam III-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.

— Hősi halál. Ismét veszteség! Drága 
veszteség! Megint egy értékes ifjú élet esett 
áldozatul a háborúnak. Gabriel Jenő, rumi 
róm. kalh. tanító, szenvedett ki a harctéren, 
akihez nagyon sok reményt fűzött a tanügy. 
Gábriel Jenő három évvel ezelőtt végezte tanul
mányait a Csáktornyái áll- tanítóképző intézet
ben. Mint törekvő komoly ifjú a tanítói pá
lyán kiváló sikereket ért el. De megállta a 
helyét a katonaságnál is. A nagykanizsai 
20. honvéd gyalogezrednél nyerte kiképez- 
tetését s a harctérre, mint hadapród, a deési 
m. kir. 32. honvédgyalogezred kötelékében 
került. Hónapokon át harcolt északon, mig- 
uem május elején srapnelt lőtte át mind a két 
lábát. Egyik lábát térden fölül amputálták, 
mindamellett állandóan élet-halál Közt le
begett az ifjú hős. Hiába volt azonban a 
leggondosabb ápolás, melyben részesült, mert 
julius hó 4-én, életének 22. évében a wieni 
I. Pálfy herceg-féle kórházban örökre le
hunyta szemeit. Hatodikán helyezték ugyan
ott örök nyugalomra. N̂yugodjék békében!

— Jégeső. A múlt héten kedden dél
ben iszonyú zivatar dúlt Csáktornyán és 
határában. Erős villámlás és dörgés kísére
tében hatalmas zápor eredt meg, mely jeget 
is hozott. Körülbelül 10 percig tartott a jég, 
mely a sürü eső dacára egész fehér réteg
gel borította a tőidet. Még este leié is lehe
tett találni árnyékban* jeget egész rétegek
ben. A jégeső nagy kárt okozott nemcsak 
a vetésben, szőlőben, de a kerti vélemények
ben is. » ' * *

—  Áthelyezés. A m. kir igazságügy
miniszter Büky Béla nagykanizsai kir. tör
vényszéki írnokot a Csáktornyái kir. járás
bírósághoz helyezte át.

—  Üditőállomásraadakoztak: Baumann 
Zsigmondné 2 vánkos és 4 huzat, Taussig 
Hermina 3 K, Hirschmanu Leóné 20 K, 
Herzer Izidorné 10 K. Köszönettel az El
nökség.

—  Halálozás. Pollák Lipót kotori ke
reskedő, a kotori takarékpénztár igazgatója, 
f. hó 5-én 67 éves korában váratlanul el
hunyt. Szerdán temették el Kotorban. Az 
elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.

—  Adomány. Vak katonáink íelsegélye- 
zésére Kelnerics Lajosné úrnő Stridóvárról 
5 К-t küldött be, melyet egy zeneestélyen 
fillérenként gyűjtött össze. Gyűjtő ezen a 
helyen is hálás köszönetét mond az ada
kozóknak. Mi meg az összeget rendeltetési 
helyére juttatjuk.

— Névmagyarosítás. Zdacsek István 
Csáktornyái születésű erzsébetíalvai lakos 
családi nevének »Keszthelyit-re kért átvál
toztatása az 1915 évi 41 928. számú beiügy- 
mini9teri rendelettel megengedtetelt.

—  Kedvezmény a 18 éveseknek. Azok
nak a középiskolába és tanítóképző inté
zetbe járó tanulóknak, akik 1897. évben 
születtek és a népfelkelési bemutató szem
lén alkalmasoknak találtattak, a V. K. Mi
niszter megengedte, hogy amennyiben az 
1914 — 15. tanév végén javító vizsgálatra 
lettek utasítva vagy vizsgálatlanok marad
tak, bevonulásuk előtt két héttel jelentkez
hetnek, minden előzetes kérés nélkül javító- 
vizsgálatra. A felső osztályos tanulóknak 
még azt a kedvezményt is nyújtja, hogy 
sikeres javító-vizsgálat esetében minden kü

lönös vizsga nélkül részükre az érettségi 
bizonyítvány, illetőleg a tanítói oklevél is 
kiállítható.

—  Nincs kolera. Nincs okunk félni a 
kolerától. Az erélyes fellépés megtenné gyü
mölcseit. Az alsólendvai járásban is lokali
zálták a betegséget. A murabaráti eset óta 
nem történt megbetegedés a Murán túl. S 
ezért szabaddá tették a forgalmat mindenfelé. 
De azért szigorú hatósági intézkedés történt 
arra nézve, hogy a ssomszéd Ausztriából 
ideérkezett egyének megfigyelés végeit azon
nal bejelentessenek Az Ausztriában helyen
ként fellépett kolera késztette a hatóságokat 
erre az óvóintézkedésre.

—  Adomány. A vasúti állomáson lévő 
perselyben gvüjlötl összegből a Vöröskereszt 
egyesület helybeli fiókja részére adományo
zott 33 К 07 fillérért az elnökség hálás 
köszönetét mond.

—  Köszönetnyilvánítás. Özv. Murai Ró- 
bertné úrasszony egy hadbavonult helybeli 
szegény itthohmaradt családtagjai részére 
10 koronát és a sebesültek részére 200 drb. 
cziparellát volt kegyes adakozni, melyeket 
rendeltetés: helyére juttatva, a nemes ada
kozónak hálás köszönetemtt nyilvánítom. 
Wollák Rezsőné.

—  Adományok. A hadban elesett hősök 
árvái részére a Következők adakoztak: dr. 
Hajós Ferenc, ifj. Neumann Miksa, Csáktor
nyái Takarékpénztár, Muraközi Takarékpénz
tár, Csáktornya Vidéki Takarékpénztár, Pethő 
Jenő, Rosman Róbert, Csáktornyái gőzmalom, 
dr. Isoó Viktor, zárda 20—20; Scheffer Re- 
zsőné, Neuman S. utóda, Neumann Samu, 
Mayer testvérek, Hódosi Vilmos, Lobi Rezső, 
Neufeld Lajos, Vajda Andor, Schlesinger La
jos 10 — 10; Rosenberg Rezső, Mózes Béla, 
Gold Ferencné, Strahia testvérek, Csáktor
nyái Tárházak, Hoffman Pál, Prückler Ká- 
rolyné, dr. Pozsogár Rezső 5—5; Strausz 
Sándor. Gráner testvérek, Anlonovics József, 
Rosenberg Richard, Morandini Bálint, Slenutz 
Márton 4—4; Hirschman Leo, Koszty Má
tyás 3—3; Bagola Istvánné, Mayercsák Bé- 
láné. Deutsch Salamon, Hirschmann Sándor, 
N. N.. Kelemen Béláné, Weisz Sándor, Szu- 
dec Ferenc. Meider Bernát, Herzer Izidor, 
Hári Józ9efné, Binder Károlyné, Meider Al
bert, Morandini Román, özv D ttrih Jánosné, 
Kelemen Ferenc, Csákálhurner Ármin, Zsni- 
dárics István 2—2; N. N, Söjtöry János, 
Geizer Samu, Jagod cs Emil, Zselezen Fe
renc, Neumann Antal, Amtman Konrád, 
Schöníeld Sándor 1 — 1 К t. Pollák Gvula 
60; Velner Ferenc 40; N. N. 20 fillért. Ösz- 
szesen 405 К 20 fillért. Fogadják a nemes- 
9zívü adakozók a községi elöljáróság hálás 
köszönetét.

—  Nyilvános köszönet. Bolgár Benőné, 
özv. Boskovitzné, Csakathurner Árminné, 
özv. Charrnatz Jónásné. Deutsch Jenőné, 
Gold Ferencné, Hoffmann Gyuláné, H;rsch- 
sohn Ernőné, Herzer Izidorné, Heilig Jó- 
zsefné, Hódosi Vömosné, HTschrnann Adolíné, 
Hüli Cilii, Hirschsohn Ella, Kelemen Béláné, 
dr Kovács Lipótné, özv. Klein Vilmosné, 
Kayser Ilonka, Löbl Rezsőné, Mráz Jenőné, 
Mózes Bernátné, Mezei Simonné, Martincse- 
vics Julcsa, Masztnák Mici, Nádasi Józsefné, 
Pecsornik Ottóné, Pollák Gyuláné, Rosenberg 
Kálmánné, Rosenberg Rihárdné, Strausz 
Sándorné, Scheffer Rezsőné, dr. Schwarz 
Albertné, Székely Vlmosné. Slőger Zseni, 
dr. Vogt Albinné, VVoüner Márkné. Wollák 
Rezsőné, Zrínyi Viktorné, özv. Zsitnvákné 
urhölgyekíiek és urleányoknak, kik a Hun;
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garia Csecsemőotthon részére fehérneműt 
adakoztak és a varrást végezték, az egye
sület, valamint az ott ápolt 26 kis honpol
gár nevében is ismételt hálás köszönetét 
nyilvánítja Wollák Rezsőné.

— Hangok az orosz fogságból. Juiiue 
7-én levelet hozott a posta Ázsiából. Vreszk 
Jenő Juiián-tanitó, Vreszk Vince drávavá-

0 sárheivi tanító fía, adott életjelt magáról. A 
levél szerint CardZniban, Ázsia déli részé
ben van orosz fogságban és sok üdvözletét 
küld A levelet április 25 én adta fel Vreszk 
Jenő, 20. gyalogezredbeli hadapród.

—  Katonák LipikfUrúön. Lipikfürdőn 
mozgalmas az élet. A fürdő tulajdonosa 
Derűjén Cornél 350 ágyas kórházat rende
zett be a fürdő egyik legszebb épületében. 
Az ország minden tájékáról vannak itt be
teg katonák, akik rheumában, ischiásban, 
csonttörésben, gyomorbajban stb. szenvednek. 
A napokban is 150 katona gyógyultan hagyta 
el a kórházat. A katonák részére egészen 
különálló parkrészlet van fenntartva, ahol 
egész nap sétálhatnak. A beteg katonákat 
Dr. Szemerey B. kir. tanácsos fürdőorvos 
gyógykezeli. A katonákon kívül nagyon sok 
és elegáns civil fürdővendég is van Lipiken.

—  Adomány a megvakult katonáknak.
Marinovits Ferenc drávavásárhelvi községi 
jegyző gyűjtő ivén a következő adományok 
folytak be a háborúban megvakult katonák 
országos segélyalapja javára: Filipich Lajos, 
Meider Mór 10— 10; Keleti Samu 5; Mari
novits Ferenc, L^gin Károly 4 — 4; Hrescs 
György. Kovacsics János, Blazinarics Ferenc, 
Krikovics Jakab 2— 2; Vreszk Vincze, Kö
rűnek Ferenc, Frász Tam^s, Kovacsics Mi
hály Drávavásárhely, Márczius Pál Pusztafa, 
Jalnovics Ilona, Po^zavecz Jáno*, Pivár Já
nos. Logozsár Bálint Drávavásárhely, Fíor- 
janics Antal, özv Leszár Pálné Pusztafa, 
Boj Rókus, Jugh János Drávavásárhely, 
Trojnén József Pusztafa, Poszavecz Tamás, 
Bencz Rókus, Vuksics Györgyné. Prelozs- 
nyák Antal. Kreszinger József, özv. Március 
Györgvné, Pintarics Mihály. Kovács Flórián, 
Horváth Balázs, Hrescs István. Ivacsics 
György, Leszár Ferenc, Márcsecz Pál, Novák 
István. Kovacsics József, Gvukesz Imre, 
Szernecz Mihály, Bukovecz János, Márczius 
István. Szontor Mihály. Stefuly György, Kne- 
zics István, Prelozsnyák Ferenc, Kukolics 
József. Spiranecz János Drávavásárhely, Pet
rán Pál Puszta fa, Magdalenics József Dráva
vásárhely, Gasparecz Jakab Dushely 1 — 1 K; 
Kersznik András, Bratkó Istvánné 8 0 -8 0 ;  
Magdalenics György 72; Klekár Lukács, Bá 
czinger Ferencz, Hrescs Ferencz, Pintarics 
Lőrinc, Vuksics Mihály 50— 50; Kaczun Fe
renc, Vértes Ferenc. Kovacsics Jakab, Már
csecz András, Kreszinger György. Stefuly 
Ferencné 40— 40; Tomasics István 30; Már
csecz István 28; Czimermnn Ferenc, Már
czius Ferenc 20— 20; Koczián György 10 
fillért. Összesen 91 К 30 fill.

—  Levél a közönség köréből. Valamit 
a harcoló fiainkért! Vidéküokel e hó 6 án 
meglehetős csapás érte. A jégeső nem egy 
ember szívéből könyeket facsarl. Könyetket, 
mert, ha valamikor, úgy most e világháború 
idejében, minden morzsára szükségünk van. 
Látva a pusztító jégesőt nem egy szívben 
támadt a gondolat: »Uram, eléggé érezzük 
már a háborút, miért ez újabb csapás?!« 
És tényleg vidékünkön úgy, mint az egész 
országban a nép javarésze minden áldozatra 
kész. hogy harcoló hőseinkért legalább va

lamit nélkülözzön, szenvedjen. Sajnos azon
ban még mindig akadnak olyanok is váro
sunkban, akik hőseinkért nemcsak hogy ál
dozatra nem képesek, de vasár- és ünnep
napokon délelőtt, mig az istentisztelet tart, 
kocsmában mulatnak. Azt hiszem, hogy ez 
a magyar szívvel nem fér össze! Mert, ahe
lyett, hogy itthon imádkoznának s ezzel 
fegyvereink győzelmét s az annyira óhajtott 
békét elősegítenék másokat is elvonnak at
tól, hogy a harcban lévőkért imádkozzanak. 
Sok városban szenvedő katonáinkra való 
tekintetből egyhangúlag elhatározták, hogy 
a háború ideje alatt a kocsmai zene szü
neteljen. Mi, ha ezt nem tesszük is meg, de 
legalább annyit megtehetünk, hogy városunk
ban vasár- és ünnepnapokon délelőtt a kocs
mai zene szüneteljen. Ennek a tilalomnak 
nagy haszna lenne. Mert a falusi nép nkkor 
a templomba imádkozni menne és nem a 
kocsmába táncolni. Különben is ily szomorú' 
időben táncolni kissé fura dolog. — Ismerve 
a Muraköz hazafias népét, bízom, hogy e 
csekélykét megteszik a harcban lévő fiaink 
kedvéért! Imával szívünkben és fegyverrel 
kezünkben vívhatjuk ki a győzelmet, de 

\ nem kocsmai zenével és tánccal! ifj. Sz. A.
—  Állandó mozi. A Rákóczi utcai á l-1 

laudó moziban a mai előadások érdekes 
programja a következő: Messter hadi híradó 
(haictéri felv); Baby és barátja (dráma 1 
felv.); Rendkívüli kiadás (humoros); Elve
szett párád csőm (szenzációs dráma 3 felv ); 
A szülész (\ígját. 1 felv.).

—  A háború. Galíciában diadalittasan 
nyomul előre vitéz hadseregünk. Most Krasz : 
nik körül folynak a7 elkeseredett harcok, j 
melyekkel katonáinknak Lublin felé való 
előretörését akarják megakasztani az oro
szok. Máris 15000 re tehető az ebben a csa
tában íoglyúl ejtett oroszok számának, a 
megfelelő hadizsákmánnyal. — Oroszlengyel- 
országban Hindenburg műveleti nem beszél
tetnek magukról. — Franciaországban ma
kacs küzdelmek folynak. A németek argonéi 
erdei győzelmeitől retteg Paris. — A törö
kök Kaukázusban s a Dardanelláknál fénye
sen győznek. A lapok szerint itt közel 100 
ezer főre rúg az antant vesztesége, anélkül 
hogy csak egy fikarcnyi előnyt értek volna 
el a szövetség katonái. — Olaszország is 
erősen harcol, de offmzivájuk erősen meg
törik Külföldi híradás mint az olaszok az 
eddigi hathetes harcokban borzasztó embera
nyagot veszítettek Veszteségük megközelíti 
a százezer embert. Egész erejöket az Isonzó 
vonalra terelik, ahol rettenetes harcok foly
nak, de az olaszokra nézve minden siker 
nélkül Összes támadásaik összeomlanak 
harcedzett katonáink ágyú- és puskatüzé- 
ben. — Szorult helyzetében a négyesszövet
ség iszonyú erővel dolgozik diplomáciai té
ren. hogy a semleges balkánországokat há
lójukba kerítsék. De ezek az országok erős 
ellenállást fejtenek ki, továbbra is semlege
sek akarnak maradni.

—  Kérelem. Csáktornyán egy kanári 
kalitkájából kirepült. A megtaláló, illő juta
lom ellenében, szíveskedjék a városi elöl
járóságnak átadni.

—  Az elesettek hozzátartozóihoz. A cs.
és kir. hadügyminisztérium és a hadsereg 
főparancsnoksága azon tervvel foglalkozik, 
hogy a háború d cső áldozatainak emlékét 
albumban örökíti meg. Az album első kö
tete immár meg is jelent és 500 elesett 
nevét és fényképét foglalja magában A cs.

és kir. hadilevéltár parancsnoksága a Zala 
utján azon fölhívást intézi a közönséghez, 
hogy a becsület mezején elesetteknek fény
képét (beleszámítva azokat is, akik a harc
téren szerzett sebükbe, vagy betegségükbe 
nem a harctéren haltak el) küldje be a cs. 
és kir. hadilevéltár címére (Bécs, VII. Stifl- 
gasse 2.) A képeket sokszorosítás után a 
hadilevéltár parancsnoksága sértetlenül visz- 
szaküldi.

—  Meteor időjelzése. Meteor időjelző 
levele szerint julius hóban nyugodlabb idő
járást várhatunk. 8 ika szeles, 10— 11-ike 
pedig igen meleg időt hoz. Ezt ugyan mér
sékli 12 én újra Szaturnusz együttállása, de 
az követöleg a bolygók részéről nyugodtabb 
időjárást várhalunk, egészen 24-ike hatás
köréig, mely csapadékot van hivatva hozni, 
melyet azonban mérsékel a 26 iki és 30-ikit 
mely utóbbi inkább szeles, vagy rövid ziva
taros jellegű.

—  Meghosszabbították az aratási sza
badságot. A honvédelmi minisztérium érte
sítette a 17. honvédgyalogezred parancsnok
ságát, hogy a katonák aratási szabadságát 
julius 16-ig meghosszabbítja. A meghossza- 
bításra a folytonos esős időjárás mialt van 
szükség.

—  A moratorium megszüntetése. A ha
todik moratoriumrendelet jelenti, hogy julius 
31-én a moratorium megszűnik és azontúl 
az ez idő után esedékes tartozásokra, tekin
tet nélkül arra, hogy a tartozás mikor jött 
létre, további halasztásnak csak aannyiban 
lesz helye, amennyiben a kormánynak a mo
ratorium megszűnése tárgyában kiadásra ke
rülő rendelete и tartozások bizonyos nemére 
nézve nem fog kivételt tenni. Azokra a mo
ratórium alá vont követelésekre nézve, ame
lyek 1915 julius hó 31 ike előtt jártak vagy 
járnak le, a kormánynak szóban levő ren
delete abban az irányban fog intézkedni, hogy 
minő fizetési módozat mellett törlesztendők 
1915 ju ’ ius 31 után a moratóriumos tar
tozásoknak, az eddig kiadott moratórium 
rendeletekbeu még fel nem oldott részei, 
amelyek 1915 julius 31-ig még moratórium 
alatt maradtak, továkbi részletfizetési ked
vezményt fog engedélyezni egy újabb kor
mányrendelet. Ez fogja megszabni a mora
tóriumos jogrend egész likvidálását és en
nélfogva közgazdasági életünkre nézve ez a 
rendelet igen nagy horderejű lesz.

—  Közerő kirendelése. Zala vármegye 
alispánja táviratilag közölte Nagykanizsa 
város tanácsával, hogy a belügyminiszter 
elrendelte, hogy Zalavármegye egész terüle
tén közerőt rendelhessenek ki a közigazga
tási hatóságok, az aratási munkálatokhoz. 
Ezen rendelet alapján minden arra alkalmas 
személy és iga igénybe vehető. Amint érte
sülünk, Nagykanizsán ilyen szolgáltatásigény- 
bevételére nincs szükség.

Szerkesztői üzenet.
Z a  h r v a t s k u  p o d m o r s k u  la d u .  Köszönjük a

figyelmeztetést. I)e nem foglalkozunk az üggyel. A mostani 
háborús viszonyok között ne zavarjuk a szükséges összhan
got, legalább a Haza védelmében, egymás között. De ad 
noticiam vesszük a levelet. Alkalmilag felhasználjuk.
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Magyarország fényesen kiáltotta a köz- 
gazdasági tüzpróbát Örömmel és büszkeség
gel állapíthatjuk meg, hogy a kölcsönből 
mindenki kivette a maga részét. A gazdagok 
éppen úgy odavilték a maguk ezreseit, mint 
a kevésbé jómódúak és szegények a koro
nákat és filléreiket. Mindenki adott!

A harctér fényes győzelmeihez méltán 
sorakozik a hadikölcsön sikere. Ha a háború 
sorsát a milliárdok döntenék el, mi akkor 
is tudnánk győzni. A magyar vitézség mel
lett ott tündöklik az egész világ előtt a sze
génynek hitt Magyarország gazdagsága is.

Vége az élelmiszer uzsorának.
A vármegye alispánjáéi rendelet jött 

a járási főszolgabirói hivatalhoz az élelme
zési cikkek árának hatósági megállapítása 
dolgában. A rendelet értelmében Szalmay 
József, csáktornyajárási főszolgabíró, az árak 
megállapításához hozzá fogott.

Ezzel vége szakad majd annak az élel
miszer uzsorának, amelynek Csáktornya s 
általában minden község polgársága a ter
melők és elárusítók részéről egy teljes éven. 
át könyörtelenül kiszolgá.tatvu volt. Szalmay 
József főszolgabíróé tehát az érdem, hogy 
ez az állapot ezentúl megváltozni fog.

Azt a mészárost, hentest és piaci árust, 
aki az ármegállapítást nem respektálja, az 
5500— 1914- évi b. ü. min. rendelet alapján 
200 К pénzbüntetéssel és 15 napi elzárással 
büntetik, ismétlődés esetén pedig iparjogát is 
megvonják, illetve a piacról kitiltják.

Az árakat a szükséghez képest időkö
zönként fogják megállapítani.

Most,már a közönségtől fog függni, hogy 
ez a megállapítás használjon is. Ne vásároljon 
drágábban senki s ha valamely elárusító 
túllépi a maximális árat, vagy a vásárló, 
hogy megvegye az árut, rálicitál a másik 
vevőre, jelentse fel az illetőket könyörtele
nül. Nagykanizsán is igy van, ahol már a 
múlt hónap közepén történt a hatósági be
avatkozás a városi polgármester részéről.

A hatóságilag megállapított árak publi
kálva lesznek. Minden lakófél értesítve lesz 
az egységárakról, melyek szerint a vásárlás 
ezentúl történni fog.

A hatósági intézkedés azonnal fog életbe 
lépni.

K Ü L Ö N F É L É K .
Rád gondolok.

N e h é z, p á r á s  köd я tér főlőtt é s  benne 
A z  e ls z á lló  le lk e k  e zü st  h a jó ja  rin g  
B ú s  felhőm ezők k özt lebben a  m a g asb a .
S  ott e le n yé szik , m in t s z ü r k e  fü stö k  tornya.

It t  fe k sze m  a  véres h alo tti n yo szo ly á n ,
E g y  nagy, tátongó seb van  a s z ív e m  felett. 
S ze m e m  h un yó tüzként, rév ed e zve lobog 
M eg h alo k, de a zért m ost is  r á d  gondolok.

F á j  a z  életet i ly  if ja n  eltemetni.
A z t  a sz é p  világot álm odom  én v is s z a .
M e lye t szerelem ből, csó k b ó l építettünk.
— A z  ég is  ragyogóbb, kékebb volt felettünk.

H a  m a jd  a ra n y fé n n ye l lobban a z  ég a lja ,
S  lá g y a n  u tn ak  in d u l a  t a v a s z i  szé l,
S  se lyem  k a r ja iv a l  m egsim ogat téged.
H a l lg a s d  m eg szerelm em , tán  ró lam  is  beszél.

Bcxeródy L a jos,

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXII-ik évfolyam Ill-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.

—  Hötí halál. Ismét veszteség! Drága 
veszteség! Megint egy értékes ifjú élet esett 
áldozatul a háborúnak. Gabriel Jenő, rumi 
róm. kalh. tanító, szenvedett ki a harctéren, 
akihez nagyon sok reményt fűzött a tanügy. 
Gábriel Jenő három évvel ezelőtt végezte tanul
mányait a Csáktornyái áll. tanítóképző intézet
ben. Mint törekvő komoly ifjú a tanítói pá
lyán kiváló sikereket ért el. De megállta a 
helyét a katonaságnál is. A nagykanizsai 
20. honvéd gyalogezrednél nyerte kiképez- 
tetését s a harctérre, mint hadapród, a deési 
in. kir. 32. honvédgyalogezred kötelékében

ikerült. Hónapokon át harcolt északon, mig- 
I uem május elején srapnell lőtte át mind a két 
í  lábát. Egyik lábát térden fölül amputálták,
| mindamellett állandóan élet-halál Közt le
begett az ifjú hős. Hiába volt azonban a 
leggondosabb ápolás, melyben részesült, mert 
julius hó 4-én, életének 22. évében a wieni 
I. Pálfy herceg-féle kórházban örökre le
hunyta szemeit. Hatodikán helyezték ugyan
ott örök nyugalomra. .Nyugodjék békében !

—  Jégeső. A múlt héten kedden dél- 
;ben iszonyú zivatar dúlt Csáktornyán és 
határában. Erős villámlás és dörgés kísére
tében hatalmas zápor eredt meg, mely jeget 

: is hozott. Körülbelül 10 percig tartott a jég,
mely a sürü eső dacára egész íehér réteg
gel borította a tőidet. Még este íelé is lehe
tett találni árnyékban* jeget egész rétegek
ben. A jégeső nagy kárt okozott nemcsak 
a vetésben, szőlőben, de a kerti vetemények- 
ben is. • * *' vfc » * . . .

—  Áthelyezés. A m. kir igazságügy
miniszter Büky Béla nagykanizsai kir. tör
vényszéki Írnokot a Csáktornyái kir. járás
bírósághoz helyezte át.

—  Űdítőáliomásraadakoztak: Baumann 
Zsigmondné 2 vánkos és 4 huzat, Taussig 
Hermina 3 K, Hirschmann Leóné 20 K, 
Herzer Izidorné 10 K. Köszönettel az El
nökség.

—  Halálozás. Pollák Lipót kotori ke
reskedő, a kotort takarékpénztár igazgatója, 
f. hó 5-én 67 éves korában váratlanul el
hunyt. Szerdán temették el Kotorban. Az 
elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.

—  Adomány. Vak katonáink felsegélye
zésére Kelnerics Lajosné úrnő Stridóvárról 
5 К-t küldött be, melyet egy zenee3télyen 
fillérenként gyűjtött össze. Gyűjtő ezen a 
helyen is hálás köszönetét mond az ada
kozóknak. Mi meg az összeget rendeltetési 
helyére juttatjuk.

—  Névmagyarosítás. Zdacsek István 
Csáktornyái születésű erzsébetíalvai lakos 
családi nevének »Keszthelyi«-re kért átvál
toztatása az 1915 évi 41928. számú belügy- 
ministeri rendelettel megengedtetek

—  Kedvezmény a 18 éveseknek. Azok
nak a középiskolába és tanítóképző inté
zetbe járó tanulóknak, akik 1897. évben 
születtek és a népfelkelési bemutató szem
lén alkalmasoknak találtattak, a V. K. Mi
niszter megengedte, hogy amennyiben az 
1914 — 15. tanév végén javító vizsgálatra 
lettek utasítva vagy vizsgálatlanok marad
tak, bevonulásuk előtt két héttel jelentkez
hetnek, minden előzetes kérés nélkül javító
vizsgálatra. A felső osztályos tanulóknak 
még azt a kedvezményt is nyújtja, hogy 
sikeres javító-vizsgálat esetében minden kü

lönös vizsga nélkül részükre az érettségi 
bizonyítvány, illetőleg a tanítói oklevél is 
kiállítható.

—  Nincs kolera. Nincs okunk félni a 
kolerától. Az erélyes fellépés megtenné gyü
mölcseit. Az alsólendvai járásban is lokali
zálták a betegséget. A murabaráti eset óta 
nem történt megbetegedés a Murán túl. S 
ezért szabaddá tették a forgalmat mindenfelé. 
De azért szigorú hatósági intézkedés történt 
arra nézve, hogy a ssomszéd Ausztriából 
ideérkezett egyének megfigyelés végett azon
nal bejelentessenek Az Ausztriában helyen
ként fellépett kolera késztette a hatóságokat 
erre az óvóintézkedésre.

—  Adomány. A vasúti állomáson lévő 
perselyben gyűjtött összegből a Vöröskereszt 
egyesület helybeli fiókja részére adományo
zott 33 К 07 fillérért az elnökség hálás 
köszönetét mond.

—  Köszönetnyilvánítás. Özv. Murai Ró- 
bertné úrasszony egy hadbavonult helybeli 
szegény itthonmaradt családtagjai részére 
10 koronát és a sebesültek részére 200 drb. 
czigarellát volt kegyes adakozni, melyeket 
rendeltetési helyére juttatva, a nemes ada
kozónak hálás köszönetemtt nyilvánítom. 
Wollák Rezsőné.

—  Adományok. A hadban elesett hősök 
árvái részére a következők adakoztak: dr. 
Hajós Ferenc, ifj. Neumann Miksa, Csáktor
nyái Takarékpénztár, Muraközi Takarékpénz
tár, Csáktornya Vidéki Takarékpénztár, Pethő 
Jenő, Rosman Róbert, Csáktornyái gőzmalom, 
dr. Isoó Viktor, zárda 20— 20; Scheffer Re- 
zsőué, Neuman S. utóda, Neumann Samu, 
Mayer testvérek, Hódosi Vilmos, Lobi Rezső, 
Neufeld Lajos, Vajda Andor, Schlesinger La
jos 10 — 10; Rosenberg Rezső, Mózes Béla, 
Gold Ferencné, Slrahia testvérek, Csáktor
nyái Tárházak, Hoffman Pál, Prückler Ká- 
rolyné, dr. Pozsogár Rezső 5— 5; Strausz 
Sándor, Gráner testvérek, Anlonovics József, 
Rosenberg Richard, Morandini Bálint, Stenutz 
Márton 4— 4; Hirschman Leo, Koszty Má
tyás 3 — 3; Bagola Istvánná, Mayercsák Bé- 
láné. Deutsch Salamon, Hirschmann Sándor, 
N. N., Kelemen Béláné, Weisz Sándor, Szu- 
dec Ferenc. Meider Bernát, Herzer Izidor, 
Hári Józsefné, Binder Károlyné, Meider Al
bert, Morandini Román, özv D ttrih Jánosné, 
Kelemen Ferenc, Csákálhurner Ármin, Zsni- 
dárics István 2— 2; N. N, Söjtöry János, 
Geizer Samu, Jagod cs Emi!, Zselezen Fe
renc, Neumann Antal, Amtman Konrád, 
Schönfeld Sándor 1— 1 К t. Pollák Gvula 
60; Velner Ferenc 40; N. N. 20 fillért. Озв- 
szesen 405 К 20 fillért. Fogadják a nemes- 
szívü adakozók a községi elöljáróság hálás 
köszönetét.

—  Nyilvános köezönet. Bolgár Benőné, 
özv. Boskovitzné, Csakathurner Árminné, 
özv. Charrnatz Jónásné, Deutsch Jenőné, 
Gold Ferencné, Hoffmann Gyuláné, Hirsch
sohn Ernőné, Herzer Izidorné, Heilig Jó- 
zsefné, Hódosi Vilmosné, Hirschmann Adolfné, 
Hüli Cilii, Hirschsohn Ella, Kelemen Béláné, 
dr. Kovács Lipótné, özv. Klein Vilmosné, 
Kayser Ilonka, Lobi Rezsőné, Mráz Jenőné, 
Mózes Bernátné, Mezei Simonné. Martincsé
b e 3 Julcsa. Masztnák Mid, Nádasi Józsefné, 
Pecsornik Ottóné, Pollák Gyuláné, Rosenberg 
Kálmánná, Rosenberg Rihárdné, Strausz 
Sándorné, Scheffer Rezsőné, dr. Schwarz 
Albertné, Székely Vilmosné. Stöger Zseni, 
dr. Vogt Albinná, Woliner Márkné. Wollák 
Rezsőné, Zrínyi Viktorné, özv. Zsitnvákné 
urhölgyeknck és urleányoknak, kik a Hun,;
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garia Csecsemőotthon részére fehérneműt 
adakoztak és a varrást végezték, az egye
sület, valamint az ott ápolt 26 kis honpol
gár nevében is ismételt hálás köszönetét 
nyilvánítja Wollák Rezsőné.

— Hangok az orosz fogságból. Juiiue 
7-én levelet hozott a posta Ázsiából. Vreszk 
Jenő Julián-tanító, Vreszk Vince drávavá- 
sárhelyi tanító fia, adott életjelt magáról. A 
levél szerint CardZniban, Ázsia déli részé-1 
ben van orosz fogságban és sok üdvözletét ■ 
küld A levelet április 25 én adta fel Vreszk 
Jenő, 20. gyalogezredbeli hadapród.

—  Katonák LipikfUrúön. Lipikfürdőn 
mozgalmas az élet. A fürdő tulajdonosa; 
Demjén Cornél 350 ágyas kórházat rende-1 
zeit be a fürdő egyik legszebb épületében. 
Az ország minden tájékáról vannak itt be
teg katonák, akik rheumában, ischiásban, 
csonttörésben, gyomorbajban stb. szenvednek. 
A napokban is 150 katona gyógyultan hagyta 
el a kórházat. A katonák részére egészen 
különálló parkrészlet van fenntartva, ahol 
egész nap sétálhatnak. A beteg Katonákat 
Dr. Szemerey B. kir. tanácsos fürdőorvos 
gyógykezeli. A katonákon kívül nagyon sok 
és elegáns civil fürdővendég is van Lipiken.

—  Adomány a megvakult katonáknak.
Marinovits Ferenc drávavásárhelyi községi 
jegyző gyűjtő ivén a következő adományok 
folytak be a háborúban megvakult katonák; 
országos segélyalapja javára: Filipich Lajos, 
Meider Mór 10— 10; Keleti Samu 5; Mari
novits Ferenc, L^gin Károly 4— 4; Hrescs 
György. Kovacsics János, Blazinarics Ferenc,: 
Krikovics Jakab 2 — 2; Vreszk Vincze, Kö
rűnek Ferenc, Frász Tamás, Kovacsics M*- 
hály Drávavásárhely, Márczius Pál Pusztafa, 
Jalnovics Ilona, Poszavecz Jáno*, Pivár Já
nos. Logozsár Bálint Drávavásárhely, Fior- 
janics Antal, özv. Leszár Pálné Pusztafa, 
Boj Rókus, Jugh János Drávavásárhely, 
Trojnén József Pusztafa, Poszavecz Tamás, 
Bencz Rókus, Vuksics Györgyné, Prelozs-, 
nyák Antal. Kreszinger József, özv. Március 
Györgyné, Pintarics Mihály, Kovács Flórián, 
Horváth Balázs, Hrescs István, Ivacsics 
György, Leszár Ferenc, Márcsecz Pál, Novák 
Islván. Kovacsics József, Gyukesz Imre, 
Szemecz Mihály. Bukovecz János, Márczius 
István. Szontor Mihály. Slefuly György, Kne- 
zics István, Prelozsnyák Ferenc, Kukolics 
József, Spiranecz János Drávavásárhely, Pet
rán Pál Pusztafa, Magdalenics József Dráva
vásárhely, Gasparecz Jakab Dushely 1 — 1 K; 
Kersznik András, Bratkó lsfvánné 8 0 -8 0 ;  
Magdalenics György 72; Klekár Lukács, Bá 
czinger Ferencz, Hrescs Ferencz, Pintarics 
Lőrinc. Vuksics Mihály 50— 50: Kaczun Fe
renc, Vértes Ferenc, Kovacsics Jakab, Már
csecz András, Kreszinger György. Stefuly 
Ferencné 40— 40; Tomasics István 30; Már
csecz István 28; Czimerman Ferenc, Már
czius Ferenc 20— 20; Koczián György 10 
fillért Összesen 91 К 30 fill.

—  Levél a közönség köréből. Valamit 
a harcoló fiainkért! Vidéküakel e hó 6 án 
meglehetős csapás érte. A jégeső nem egy 
ember szívéből könyeket facsart Könyetket, 
mert, ha valamikor, úgy most e világháború 
idejében, minden morzsára szükségünk van. 
Látva a pusztító jégesőt nem egy szívben 
támadt a gondolat: »Uram, eléggé érezzük 
már a háborút, miért ez újabb csapás?!« 
És tényleg vidékünkön úgy, mint az egész 
országban a nép javarésze minden áldozatra 
kész, hogy harcoló hőseinkért legalább va

lamit nélkülözzön, szenvedjen. Sajnos azon
ban még mindig akadnak olyanok is váro
sunkban, akik hőseinkért nemcsak hogy ál
dozatra nem képesek, de vasár- és ünnep
napokon délelőtt, míg az istentisztelet tart, 
kocsmában mulatnak. Azt hiszem, hogy ez 
a magyar szívvel nem fér össze! Mert, ahe
lyett, hogy itthon imádkoznának s ezzel 
fegyvereink győzelmét s az annyira óhajtott 
békét elősegítenék másokat is elvonnak at
tól, hogy a harcban lévőkért imádkozzanak. 
Sok városban szenvedő katonáinkra való 
tekintetből egyhangúlag elhatározták, hogy 
a háború ideje alatt a kocsmai zene szü
neteljen. Mi, ha ezt nem tesszük is meg, de 
legalább annyit megtehetünk, hogy városunk
ban vasár- és ünnepnapokon délelőtt a kocs
mai zene szüneteljen. Ennek a tilalomnak 
nagy haszna lenne. Mert a falusi nép akkor 
a templomba imádkozni menne és nem a 
kocsmába láncolni. Különben is ily szomorú 
időben táncolni kissé fura dolog. — Ismerve 
a Muraköz hazafias népét, bizom, hogy e 
csekélykét megteszik a harcban lévő fiaink 
kedvéért! Imával szívünkben és fegyverrel 
kezünkben vívhatjuk ki a győzelmet, de 
nem kocsmai zenével és tánccal! ifj. Sz. A.

—  Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó moziban a mai előadások érdekes 
programja a következő: Messter hadi híradó 
(haictéri telv); Baby' és barátja (dráma 1 
felv.); Rendkívüli kiadás (humoros); Elve
szett párád csőm (szenzációs dráma 3 felv ); 
A színész (vígját. 1 felv.).

—  A háború. Galíciában diadalittasan 
nyomul előre vitéz hadseregünk. Most Krasz 
nik körül folynak az elkeseredett harcok, 
melyekkel katonáinknak Lublin felé való 
előretörését akarják megakasztani az oro
szok. Máris 15000 re tehető az ebben a csa
tában foglyúl ejtelt oroszok számának, a 
megfelelő hadizsákmánnyal. — Oroszlengyel- 
országbati Hindenburg műveleti nem beszél
tetnek magukról. — Franciaországban ma
kacs küzdelmek folynak. A németek argonéi 
erdei győzelmeitől retteg Paris — A törö
kök Kaukázusban s a Dardanelláknál fénye
sen győznek. A lapok szerint itt közel 100 
ezer főre rúg az antant vesztesége, anélkül 
hogy csak egy fikarcnyi előnyt értek volna 
el a szövetség katonái. —  Olaszország Í9 
erősen harcol, de ofTenzivájuk erősen meg
törik Külföldi híradás mint az olaszok az 
eddigi halhetes harcokban borzasztó embera
nyagot veszítettek Veszteségük megközelíti 
a százezer emberi. Egész erejöket az Isonzó 
vonalra terelik, ahol rettenetes harcok foly
nak, de az olaszokra nézve minden siker 
nélkül Összes támadásaik összeomlanak 
harcedzett katonáink ágyú- és puskatüzé- 
ben. — Szorult helyzetében a négyesszövet- 
ség iszonyú erővel dolgozik diplomáciai té
ren. hogy a semleges balkánországokat há
lójukba kerítsék. De ezek az országok erős 
ellenállást fejtenek ki, továbbra is semlege
sek akarnak maradni.

—  Kérelem. Csáktornyán egy kanári 
kalitkájából kirepült. A megtaláló, illő juta
lom ellenében, szíveskedjék a városi elöl
járóságnak átadni.

— - Az elesettek hozzátartozóihoz. A cs.
és kir. hadügyminisztérium és a hadsereg 
főparancsnoksága azon tervvel foglalkozik, 
hogy a háború d C9Ő áldozatainak emlékét 
albumban örökíti meg. Az album első kö
tete immár meg is jelent és 500 elesett 
nevét és fényképét foglalja magában A cs.

és kir. hadilevéltár parancsnoksága a Zala 
utján azon fölhívást intézi a közönséghez, 
hogy a becsület mezején elesetteknek fény
képét (beleszámítva azokat is, akik a harc
téren szerzett sebükbe, vagy betegségükbe 
nem a harctéren haltak el) küldje be a cs. 
és kir. hadilevéltár elmére (Bécs, VII. Stifl- 
gasse 2.) A képeket sokszorosítás után a 
hadilevéltár parancsnoksága sértetlenül visz- 
szaküldi.

—  Meteor időjelzése. Meteor időjelző 
levele szerint julius hóban nyugodlabb idő
járást várhatunk. 8 ika szeles, 10— 11-ike 
pedig igen meleg időt hoz. Ezt ugyan mér
sékli 12 én újra Szaturnusz együttállása, de 
az követöleg a bolygók részéről nyugodlabb 
időjárást várhalunk, egészen 24-ike hatás
köréig, mely csapadékot van hivatva hozni, 
melyet azonban mérsékel a 26 iki és 30-iki, 

imely utóbbi inkább szeles, vagy rövid ziva
taros jellegű.

—  Meghosszabbították az aratási sza
badságot. A honvédelmi minisztérium érte
sítette a 17. honvédgyalogezred parancsnok
ságát, hogy a katonák aratási szabadságát 

; julius 16-ig meghosszabbítja. A meghossza- 
bításra a folytonos esős időjárás mialt van 
szükség.

—  A moratorium megszüntetése. A ha
todik moratoriumrendelet jelenti, hogy julius 
31-én a moratorium megszűnik és azontúl 
az ez idő után esedékes tartozásokra, tekin
tet nélkül arra, hogy a tartozás mikor jött 

í létre, további halasztásnak csak aannyiban 
lesz helye, amennyiben a kormánynak a mo
ratorium megszűnése tárgyában kiadásra ke
rülő rendelete a tartozások bizonyos nemére 
nézve nem fog kivételt lenni. Azokra a mo
ratórium alá vont követelésekre nézve, ame
lyek 1915 julius hó 31 ike előtt jártak vagy 
járnak le, a kormánynak szóban levő ren
delete abban az irányban fog intézkedni, hogy 
minő fizetési módozat mellett törlesztendők 
1915 julius 31 után a moratóriumos tar
tozásoknak, az eddig kiadott moratórium 
rendeletekbeu még fel nem oldott részei, 
amelyek 1915 julius 31-ig még moratórium 
alatt maradtak, továkbi részletfizetési ked
vezményt fog engedélyezni egy újabb kor
mányrendelet. Ez fogja megszabni a mora
tóriumos jogrend egész likvidálását és en
nélfogva közgazdasági ételünkre nézve ez a 
rendelet igen nagy horderejű lesz.

—  Közerő kirendelése. Zalavármcgye 
alispánja táviratilag közölte Nagykanizsa 
város tanácsával, hogy a belügyminiszter 
elrendelte, hogy Zalavármegye egész terüle
tén közerőt rendelhessenek ki a közigazga
tási hatóságok, az aratási munkálatokhoz. 
Ezen rendelet alapján minden arra alkalmas 
személy és iga igénybe vehető. Amint érte
sülünk, Nagykanizsán ilyen szolgáltatás igény- 
bevételére nincs szükség.

Szerkesztői üzenet.
Z a  h r v a t s k u  p o d m o r s k u  la d u .  Köszönjük a

figyelmeztetést. De nem foglalkozunk az üggyel. A mostani 
háborús viszonyok között ne zavaruk a szükséges összhan
got, legalább a Haza védelmében, egymás között. De ad 
noticiam vesszük a levelet. Alkalmilag felhasználjuk.
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Sre poSiljke, kaj se tide zadr- 
laja aovinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
• Csáktornya

Iz d a te lje tv o :
knjiiara Stransz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
ni horvatskom i magjarskom Jeziku Izlazeti druitveni, znanatvani i povu6IJI»i Hat za púk

lzlazi svaki t jed en  je d e n k ra t i t o : svak u  n edelju .

Predplatna oéna Je:
Na celo le t o ............8 kor.
Na pol l e t a ............4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obinane se poteg pogodbe I fal 
raiunaja.

Odgovomi urednik:

ZRÍNYI k á r o l y .
Saradaiki:

PATAKI VIK TO R i S.RÁY FERENCZ.
I (dktelj 1 vlMtnik

S T R A U S Z  SÁN D O R.

Krvave bitke vu Galiciji.
Gde se boriju nasi seregi proti rusu? - Növi vudarci 
rusov. - Talijan nikaj nemre. - Yeliki zgubicek tali- 
janov na granici. - Magjarske eete vu tirolskoj planini.

Yelika bitka pri Görzu. - Na hiljada mrtvih talijanov. - Kina proti 
Japanu. - Slavna bitka pri Kraszniku. - Sluzbene prijave. - Ynogo 

ruskih robov. - Sluzbena cena letosnjega zitka.

Hall stojimo na tojnom poljn?
(M. J.) Kam goder gledimo, svigdi' 

pobjede vidimo, kője su naáe i némáké Cete 
dostigle vu proálim tijednu. Samo jeden 
mesec fali, da bude jedno let« tomu, gda se 
je tabor poCel. Makar su növi i növi nep- 
rijatelji na nas napali i makar nas je naá 
saveznik, talijan vkanil, pák kakti tolvaj 
za naáeni hrbtom na nas navalil, ipák se 
svigdi visoko vija magjarska, nemáka, aust- 
rijanska i turska zastava. NaSi posli na boj- 
nőm polju bolje stojiju, как gda goder. | 
Koji su na nas vdrli, oni su morali s krva 
vom nazad se potegnuti, a na kője smo mi j 
napali, oni su se morali íli predati, ili su ; 
morali pobeCi na stotino kilometrov, da si 
2ivöt nekak obCuvati budu mogli.

Vu proálim tijednu su naSi Sereg;, koji 
se proli rusu boriju, takaj svigdi preobla- 
dali ruske vojske.

Jeden Sereg pod vodstvom nadhercega | 
Joáefa Ferdinanda pri Vistula zvanoj vodi 
stiskava ruse i tira jih prama L iblinu. Mac
kensen nemSki general poljeg prveánjega áe- 
rega prama ZamoSCe i Komarovu tira pred 
sobum sa svojimi Cetami neprijatelje. Gene- 
rala Böhm-Ermollia regimenti od Lemberga 
prama severu i iztoku bijeju poplaSenog 
rusa. Linsingena generala vojniki pák su 
vre prek Dnister zvanog potoka stupili i 
tam navaljivaju na neprijatelja. Rusi svigdi 
retiriraju i зато nekoje njihove Cete se puá- 
Caju s naáimi Seregi vu bitku, da beíeCimi 
ruskimi Seregi malo vréme priskrbiju, da 
pobeCi moreju.

Strahovite vudarce dobivaju rusi svaki 
den od naSih vojnikov. Napriliko 2-ga juli- 
uSa su naSi vlovili pri Gnjila Lipa zvanoj 
vodi 8465 rusov i 18 maáin-puSkah. Júliu
sa 3ga  su opet 4800 polovili. Pri Krasniku 
su 4-ga o. m. naSi vojniki 1000 neprijatel- 
jov polovili i viSe Stukov i maáin-puákah 
od njih odzeli.

Seat tijednov je vre tomu. da je tali
jan svojom velikom vojskom na naSoj gra- 
nici se pokazal, da bude vu Tirolsku, 1st-

riju i Krajnsku doáel I prevzel öve zemlje. 
Ali kaj se je pripetilo? Do vezda n:ti ko
rák nije megel dalje dojti od granice. NaSi 
vojniki su talijana svigdi preobladali. Gda 
je proáli tijeden videl talijan, da jako leike 
posle ima s naáimi vojniki, je ono próbál, 
kaj smo mi s rusom pri Gorlice zvanom 
mestu napravili, gde smo predrli liniju rus- j 
ke glavne vojske. Nekoliko sto kanonov su 
si na meju donesli, pák su jezero i jezero 
kugljah pastili od naSih vojnikov naprav-j 
ljene dekunge. Ali ovi Susi nikakvoga kvara 
nisu naáim napravili, ar su se naSi vojniki 
vu planinah dobro skriti mogli. Gda su ta-, 
lijani mislili, da je naSimi dekungi kraj, 
ondu su s Sturmom navalili na naSu vojsku.

NaSi vojniki, koji su pri karpatskih 
planinah vre dobro se navCili vojuvati, su 
do 150, 100 i 50 korakov blizo pustili 
SturmirajuCe talijane

Talijani su mislili, da su vre prevzeli 
naSe dekunge, ar su naői vojniki tiho bili i 

! niti s jednim hitcom nisu bantuvali prama 
dekungi beiajuCe talijane. Na jenput iz svih 
dekungov poCelo se strelati iz puáke, ma- 
Sin-puSke i iz kanonov. Kakti muhe su ka- 
pali talijani. Gda su vidli talijani, da bude 

jjim zlo, obrnuli su se, pák poóeli nazaj be- 
Zati. S tem bolje su strelali naái vojniki 

! Samo vu ovoj jednoj bitki, koja je pri 
Isonso zvanim potoku bila, je ober 3000 
mrtvih talijanov na mestu ostalo. Vezda je 
talijan tiho Studeraju talijanski generali, 
как bi drugaC napravili, da bi nekakov cilj 
dostigli.

Vu Tirolu je vezda najviáe magjarskih 
vojnikov. Tirolski vojniki su jim jako radi. 
Как znamo, vu Karpatu su tirolci magjars 
kimi Seregi pomagali, da nebi rus vu Mag- 
jar9ku doáel, a vezda magjarske Cete po- 
maáeju tirolcom, da vu njihov orsag nebi 
talijan dojti mogel. Magjarski vojniki nigdar 
nisu vidli tak velike planine, как je vu 
Tirolskoj, ali su se vre privCili i tak se 
dobro Culiju tam, как da bi na velikoj 
magjarskoj ravnini vojuvali.

Da si premisliti moremo, как su te

tirotske planine visoke, moramo pred se 
postaviti.IvanjáCicu.Ova je 1000 metrov visoka 
a tirolske planine imaju 2000-do 3000 met- 
rov viáinu. Так tirolske planine su dvaput 
i vu vnogih méstih triput tak visoke, как 
je IvajnSCica. Na tak velikoj visini Cekaju 
naái vojniki talijane, kője iz te visine lehko 
postrelaju. Naái vojniki veliju, da je prava 
zabava se vojuvati s talijanom, ako sí pre- 
misliju, как je bilo vu zimi proti rusu vu 
Karpatu.

Vu Francuzkoj nemec takaj dobro stoji, 
turCin pák pri Dardaneliih, íetva bude se 
vre svigdi dokonCala, tak i kruha i kolaCe 
budemo dosta imeli za célo lelő, kajti mlat- 
na próba ka2e. da áitni i páeniCni kri2i 
dobro plaCaju. Так hvala budi Bogu néma- 
т о  se bojati!

Kaj je trpel Lemberg.
Juniuáa dvajsti drugoga, tork vjutro 

ob deveti vuri kad je prva husarska patrola 
po janowinskim putu doála vu glavni va
ras Galicije, od grodeki puta pák prva hu- 
lanerska patrola, zanjimi pák Ceterdeset 
drugi regiment, dvajstipeli Landwehr i I. 
Vilmos cesara magjarski baki kassainski 
vitézi, od potlam stoji 2ivot vu varaáu i 
néje videti drugo, как to, da stanovniki 
podjednoma slaviju naáe vodje i oficire, 
radujeju se svakomu soldatu, vu ime, da 

jsu jih od rusov oslobodili pod kojemi 9U 
tak vnogo terpeli. Od Lemberga smu veC 

jdalko pretirali ruse i poleg toga dan, na 
dan friáki regimenti idejű prék varaáa, kője 
s velikim veseljom poátuvaju i Cekaju lem- 
bergski stanovniki. Svakoga regimenta pod- 
voriju i pokehdob stanovniki su veC pis- 
kotlivi od vnogo kriCanja, denes veC зато 
áakami pokaju i ónak skaSujeju svoju ra- 
dost i ljubav prama naái vojski. Od zapadne 
strani naái regimenti idő prék varaáa, od 
ishodne strani pák na hiljada i hiljada rus
kih robov dojde. kője takodjer prék Lem
berga tiraju

Vu veliki sveCanosti najbolje se radu-
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jeju naSim slavnim vodjom, najmre pak 
Böhm Ermolli drugoga Serega zapovedniku, 
koj je oslobodil Lemberg varasa od ruskoga 
suZanstva, za njim pak slaviju i difiiju 
Mackensen pruskoga generala. Kad pak je 
Frigyes nadherceg célé vojske zapovednik 
за Hötzendorfi Conrad generálom i s célom 
soldaCkom zapovedniCtvom vu varaS ulazil, 
sve hiZe scvétjom, zastavami, svééami, skipi 
i svakojaCkami slikami su bile na kinCene. 
Nigdar nebudo lembergski stanovniki ov dan 
pozabili. Takvo veselje je bilo vu Lembergu, 
как da bi se varaS drugoC bil na svét na 
rodil.

Kervavo i Zalostno zlamenje je ostavil 
rus deset mesecov vu Lembergu. VaraSkoga 
polgarmeStra dr. Rakolky-a i Chlamac pro- 
fessero rusi su vu Kiew odegnali. Jeden 
drugi öinovnik je vodil sluZbene posle vu 
Lembergu i on je povédal varaSa veliko 
Zalost:

— Lemberga lani septembra тезеса 
je Rosen ruski general prijel vu ruke. Va
raSa prvi zapovednik je Chermatow general 
bil, koj je bliZnji rod caru. 2aIosten dan je 
bil vu Lembergu September dvajsti sedmi 
onda su pijani rusi napravili prvi pogrom 
vu varaSu. Célé dane su robili i na dane 
su mrtva deca, puce, Zenske i stari ljudi 
po vulicah leZali i né su je dali pokopati. 
Rusi se sad stém braniju, da zato su to 
beStijalstvo napravili, jerbo Zidovi su iz 
oblokov strélali na kozáké. Strahovitno ker- 
varenje je to bilo. Pijani rusi célé vure su 
strélali na stanovnike.

— Oktobra prvoga ju ulazil vu Lem
berg Bobrinsky gróf célé Galicije zapoved
nik. Pod n|ih su joS hujSi dani doSli na va
rad. Policaji i kozaki od hiZe do hide su hodili 
kra3t, robit, vuZigat i kervarit. SvekSinoma 
od polnoéi do zorja su hodili lovit nesreé- 
ne stanovnike. Zenska ili puca makar je 
joS né deset lét bila stara niti jedna njim 
je né vuála. Resti su puni bili. Deset hil- 
jada polaka i deset hiljada Zidova su vu 
Siberiu odegnali. Koji su po vulicah hodili, 
oni su puné ruke rubelov imali pripravlene, 
jerbo sumo tak su mogli do svojega stana 
dojti, ako su nezmerno penez rezdelili. Так 
su ruski policaji do sedemdeset hiljada ru
belov dobili nekoji tijeden. S njimi skup 
su doSle na stotine malo poStenja vrédnih 
Zenskah vu Lemberg, öve su najhujSi Spioni 
bile. Pred njimi niSíi ie né imel mira.

Aprila dvajsti drugoga je putuval prék 
Lemberga ruski car vu Przemysl. Sa Bob
rinsky grofom je hodil po varadu i onda 
je na jednim banketu ovoga grofa imeno- 
val za svojega pomoénika. Po banketu car 
je iz jedne palaCe prodeSlvo dermal stanov- 
nikorn, kője su s örüljem dotirali na lice 
mesta, drugoC ni.léi nebi bil carov govor 
posluSal.

—  BlaZena more biti Galicija — rekel 
je car, —  da more pod rusko vladu spa- 
dati.

Car je aprila dvajsti drugoga dalje pu
tuval vu Przemysl i ov dan je ostavil za| 
varaSke siromake deset hiljada rubelov, 
koje su Cinovniki sami med sobom rez
delili.

Jedna zanemita 3tvar je, da lembergski 
stanovniki odmah su sve znali, kaj se je 
vu Galiciji sgodilo. NaSi zarobleni vitézi, 
koje su prék Lemberga tirali, po vulicah 
na gla* su kriCali i naznanje dali stanovni- 
kom, da naSi Seregi su predrli ruskoga fronta 
i prebliZavaju se proti Lembergu Vnogi za-

robljenik opravu si je premenil i tak je vuSel 
rusom. Sad se j?den %a drugim javi, da 
naj je opet к rogimentu poSleju. JuniuSa 
drugoga su poCeli rusi se pakovati. Dan na 
dan su céli tréni isii vu Rusiju svakojafi- 
kom robom, koju su po Galiciji pokrali. 
Ruski oficiri svu pohiZtvo su vkrali odo- 
nut gde su na stanu bili.

Zadnje tvrdovine su rusom stanovniki 
morali delati, koje su skorbaCom tirali na 
delo. Vnedelju juniuSa dvajsti Sestoga 
strahovitnom detonacijom je vu luft zletel 
najvekSi kolodvor. Bobrinsky grot je veC 
predi jeden dan v subotu ostavil varaSa i 
s njim su pobegli svi ruski Cinovniki i ofi* 
cirske Socike. Ov dan su veC Culi stauov- 
niki как praskaju puSke pred varaSora. VeC 
su onda znali, da prebliZava se vura, kad 
se oslobodili budo ruskoga jarma. Kaj je 
joS ostalo stanovnikom, sve su poCeli prip- 
ravlati za naSe vitéze, da je skim vekSom 
radostjom i svakojaCkim stroSkom poCekaju. 
Veseli dani su to bili vu Lembergu. Né su 
morali dugo Cekati. JuniuSa dvajsti drugoga 
minul se je Zuhki pehar Lemberga. Lem
bergski stanovniki nebudo dugo vremena 
pozabili, kakve beStijalce su imeli vu vara- 
Su. Sama sreCa je varaSu, da rusi tak hitro 
su ga morali ostaviti, da né su imali vre
mena ga vuZgati. Sama sreCa je varaSu, da 
rusi tak hitro su ga morali ostaviti, da né 
su imali vremena ga vuZgati. Samo jedna 
stran varaSa se vniStila vu ognju, kojega 
su vatrogasci joS za vremena potiSili i tak 
od strahovitnoga zla obranili varaSa.

Sad je mir i veliko veselje vu Lem
bergu

Najvekáa сёпа novoga zrnja.
Novomu zrnju odredil je kormán naj 

vekSo cénu. Poleg ove odredbe pSenicu, 
Zito, jeCmena i zob niti prodati, niti pak 
kupiti néje smeti vu vekSu cénu, как je to 
vekSa oblast odredila. Koj to nebude pus- 
luhnul i proti ovi odredbi zagreSi, njega 
jako strogo budo kaStigali. Как velika bude 
céna prinas, to odzaja budemo skazali. No
va céna juliuSa 10-ga se poCne. Skorom 
vu svaki varmegjiji druga céna bude. Opet 
preménja se céna od vremena, do vremena 
i to tak, da navék menjSa bude. Takodjer 
i po 2meCavi i po CistoCi se preménjala 
bude céna. Как se bude to preménjalo, sad 
hoCemo to spisati. Opominamo svakoga, da 
onu zrnje koje sad joS kod gazdov stoji i 
rekvirirano je, ostane pri svoji odredjeni 
céni. Mela za vezda ostane tak, как je do 
vezda cénu imala.

Najveksa céna psenice.
PSenica najvekSo cénu bude imela od 

juliuSa 10-ga, do juliuSa 21 ga, menjSa bude 
céna od juliuSa 22 ga, do juliuSa 31 ga, joS 
menjSa bude od augustuSa 1-ga, do augus 
tuSa 10 ga, i od ove menjSa bude od au- 
gustuSa 11-ga do augu4u5a 21-ga, naj menjSa 
pak bude poCemSi od augustuSa 22 ga Ova 
céna za jedno vréme jednaka ostane. •

Poleg ZmeCavi i poleg cistoce takodjer 
se preménjala bude céna. Odredjena céna 
na takvo p3enicu se razmi, koja na hekto- 
litre 75. kilogramov ima i vu metercentu 
samo dvé kile smetja ima.

Ako je pSen ca bolSa, tojest na hehto- 
litre od 75. kilogramov vise va2e, onda je 
slnÉbena céna vekSa. Ako 70 kilogramov 
va2e 20 fillérov, ako 77 hektoliter, onda

kg. va2e, onda 40 fillérov, ako 78 kg. vaZe* 
onda 55 fillérov, ako 79 kg. vaZe, onda 70 
fillérov i nazadnje ako 80 kg. ili pak vMe 
va2e, onda 85 fillérov ima vekSo cénu, как 
ona, koja 75 kg. va2e.

Opet ako pak je pSenica slabeSe vrsti, 
tojest hektoliter od 75 kilogramov ménje 
va2e, onda je i sluzbena céna menjSa. Dakle 
ako 74 kg. va2e, onda 20 fillérov, ako hek
toliter 73. kg. va2e, ouda 40 fillérov, ako 
72 kg. va2e, onda 60 fillérov, ako 71 kg. 
vaZe, onda 90 fillérov i nazadnje ako 70 
kilogramov ili pak joS menje vaZe hekto
liter, onda 1 korunu i 20 fillérov bude 
faleSa, как je 75 kg. Zmehka pSenica i как 
je na 75 kilogramno pSenicu sluZbena céna 
odredjena.

S vun toga vu raCun treba zeti, kuliko 
smetja ili druge stvari je zméSano vu pSe
nicu. SluZbena céna samo onda vala, ako 
vu pSenici od dva procentov vise s metja 
se ne najde, tojest vu metercentu 2 kg. Ako 
je vise s metja vu pSenici onda tulikoput 
30 fii. opadne dőli céna, kuliko vise pro
centov smetja se najde vu zrnju. Naprimer, 
ako je tri procentov smetja, onda jedenput 
30 fil. bude faleSa, ako je Cetiri procentov 
praha i smetja, dakle vu metercentu 4 kg ov 
ide vun, onda dvaput 30 fil. tojest 60 fil. 
bude menjSa céna, ako pak pet procentov 
iliti vu metercentu 5 kg-ov smetja se najde, 
onda triput 30 fil. tojest 90 fil. bude fa
leSa i t d.

Najveksa céna zita.
NajvekSa céna Zita od juliuSa 21-ga, 

onda juliuSa 31-ga i nazadnje augustuSa 1- 
ga bude se premeniia tak, da navék menj
Sa bude.

Od 2ita céna s vun toga joS i poleg 
Zmeéavi se bude preménjala. Ako hektoliter 

jZita od 70 kilogrammov vise ili menje vaZe, 
I onda tulikoput 30 fii. bude céna vekSa ili 
menjSa, Kuliko kilogrammov od 70 kilog
rammov vise ili menje vaZe. Ali céna od 
90 fil. nemore vekSa niti pak menjSa biti. 
Po ovim raCuno 71 kg Zmehko Zito 30 
fil. 72 kg. Zmehko 60 fil. 73 kg. Zmehko 
Zito 90 fii. bude draZeSu cénu imalo. Ta
kodjer ako je od 73 kg ZmehkeSe i onda 
samo 90 fil. bude draZe se platilo. Opet 
ako je Zito 69 kg. Zmehko, onda 30 fil. 
ako 68 kg. vaZe, onda 60 fil. i nazadnje 
ako 67 kg. ili pak menje vaZe, onda 90 
fil. bude faleSe.

VreCe prodavec slobodno si raCuna. 
Kuliko je smeti za vreCe raCunati, to mi- 
nisterium zoseb bude odredil. SluZbena céna 
na lice mesta vu gotovi penezi se razmi. 
Do kolodvora ili do ladje gde se zrnje nak- 
ladalo bude, prodavec sam svojim stroSkom 
тога  spraviti i za ovu foringu nesme si 
nikaj raCunati.

Ako je neSCi na zrnje napré dobil pe- 
neze, kupec slobodno na ove peneze intereSa 
raCuna od onoga vremena, как je peneze 
dal. Interes od dva procentov, как je slu2- 
beni interes, nesme vekSi biti.

Sluzbena céna zitka vu Zala- 
varmegjiji.

C é n a  p S e n i c e :  Od juliuSa 10-ga, do 
21-ga 40 К 50 fil od juliuSa 22 ga, do 31- 
ga 39 К 50 fii od aug. 1 ga. do 10 ga 38 
К 50 fil. od aug 11-ga, do 21 ga 37 К 50 
fil. od aug. 21-ga do nezna noga vremena 
36 К 50 fil.

C é n a  Zita : Od jlliuSa 10-ga, do 21-
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ga 32 K. od jiiliuöa 22 ga do 31*ga 81 K. 
od aug. 1-ga i na duie 30 K.

C é n a  j e C me n a  : PoCemSi od juliuSa 
10-ga 29 K.

Cé n a  z o b i  : PoCemSi od juliuSa 10- 
ga 28 K.

Dobro napravi svaki gospodar, ako 
si öve naSe novine spravi, da se vu svakim 
vremenu more ravnati, kakvo cénu bude 
imelo zrnje i da si sam more preraCunati, 
kuliko penez more dobiti za ovu ili za onu 
vrsti Éitaa.

Slavni dobitki
Kam se oglednemo, svigdi slavne bitke 

vidimo predsobom. Taki leto dán bude, da 
se strahoviten boj zapoCel i skorom po cé- 
lim svéto se rezfiril. 1 barem din na dán 
növi neprijatelji se kotijo i sdifceju proti 
nam s med kojih je ravno пай saveznik 
odzaja se zahrumii na Austria-Magjarsko, 
как podmoCen pes, i tak zato na svakim 
bojnom polju slavno se vija magjarska, 
austrianska, пегпйка i turska zastava. Denes 
bolje stojimo na bojnom polju, как dovezda 
jo$ ulti jedenput. Koji se nanas navaliju, 
oni s kervavom glavum moraju pobeCti, na 
koga рак зе mi navaluno, on na stotine 
kilometrov dugi liniji bitka za bitkum sgubi 
i mora vu svoj orsag retirirati.

Na severnim bojnom polju. ProSli 
tijeden naSi i savezni Seregi, koji proti ru- 
som vojujeju, slavno dalje i dalje napredu* 
jejo. József Ferdinand nadhercega Sereg 
doSel je med Visztula i Vjepri vode i pro- 
gania ruse ravno po on m outu pa kojem 
naS viteSki general Dankl !аш augustuSa 
meseca tiral ruse proti Lublinu.

Mackensen nemfikoga generala Sereg | 
taki poleg nadhercegovoga fieroga napreduje 
na sever po oni ok raji ni, r.a kojoj je naS 
Cetrti Sereg lani auguslufia meseca zarnosCei 
i komarovi zvane slavne bilke zadobil i 
nadvladal ruse. Ostrak-magjarski drugi Sereg 
pod vodjom Böhm Ermolli generala od 
Lernberga na severm ishod i ishod tuCe i 
bije ruse, koji podjednom.i rntiriraju. Od 
Lernberga na ju2ni ishv,d pák L nsingen 
nemSkoga generala nemSke i magjarske Cete 
teSCiju ruse, kakti naSega najmoCneSoga 
neprijatelja. Rusi na cé!i liniji t;i i lám 
probaju se zastaviti, da barem bra- 
niju Sírom rezbite Serege, ali naSi n:gdi njim 
nedaju pocinka i iz svaké pozicije je na flet 
noma vun sbijeju. Poleg toga vu slrahovit- 
nim poloSaju je céli ruski Sereg, od Steroga 
su samu proSli tijeden vise Stukov nezmemo 
municije i na stotine maSin puSkih naSi 
odzeli к tomu pák na hiljada i hiijada 
ruske soldaCije polovili. Takov je sad po- 
loSaj na severnim bojnom polju.

Talijansko bojno polje. Őest tijed- 
nov je veC, da su nam nepoSleni talijani 
bója poruCili, koji su deset mesecov imali 
dosta vremena к tomu dobro pripraviti i 
na zadnje milljun velikiin Seregom nava- 
lili su se na Austria Magjarsko Spst tijed* 
nov próba tátiján prék granice dojti i néje 
mogel joS jeden koraCaj napré dojti. Zaba* 
dav probaju proti naS.m peC nam vdirati, 
vu svaki sturmi strahovitne sgubiCke imaju 
vu mrtvih i plezéranih. Moremo reCti, da 
talijani öve tijedne vekfioga sgubicka su 
imali, как mi lani tuliko tijednov od poCetka 
bója Kad su talijani previdli, da puno s 
vekSim Seregom, как je naS, nemoreju pre- 
obladati magjare, tirolce i dalmatince, poCeli

su drugaC Spekulérati. Culi su glass, как 
su naSi Seregi predrli na galiciinskim frontu 
rusko liniju. Culi su, da naSi stiha na jedno 
pozíciju su spravili nezmerno Stukov i odo- 
nut su polévali ruse Srapnelli i granetliui 
tak, da je red doSel na peSiCke, onda su 
rusi veC spotrti bili.

Dakle talijani to su Steli za nami nap- 
raviti. PoCeli su naSe pozicije med tirols- 
kami beregi, med karinthiainski planinami 
i kre mórja poleg Ieonzo vode na stotine 
Stuki strélati. Na jedno, jedno poziciju spus- 
tili su po dvé jezero granellinov Zatem su 
na Sturmu isii. NaSi veC tomu vuCeni vitézi 
pustili su talijane ua blizuma, negda i na 
petdeset korakov. Talijani izbilja su mislili, 
da njihovi Srapnelli i gr&netlini svrSili su 
svoj posel, ali jedenput samu jstrahoviten 
ogenj je zaslavi. Praskaie su puSke i ma- 
Sinpuöke i na jedenput oglasiju se dobro 
skriti Stuki. Talijani sbéSeni su эе obrnuli 
nazat i bejSal je svaki kam je samo mogel. 
NaSi soldati stopram vezda su poCeli ónak 
za istinu delati. Poleg tcga sarno na jed* 
nim bregu su prék tri hiljada mrtvih tali- 
janov naSli.

Так to ide od dana, do dana na tali- 
janski granici. Taliiani su tak mislili, da 
njihovi 28 centimeterm Stuki su dosla jaki, 
da nafie poziciie spodereju. Siromaki zabili! 
su za naSe Irideset i po! centimeteme Stuke, j 
od kojih granetlin kam opadnesve spodere; 
I na stotine metrov niti Cíovek niti pák t i - ' 
vinCe iivo ne ostane.

TirolCani izverstno strélaju. ali niti naSi 
baki su né hujSi, koji sad na 2000— 3000 
metrov visokih planinah vojujeju. ViteSki 
su se sponaSali tiroléani vu Kárpáti, ali vi- j 
teSki se sponafiaju naSi baki i honvádi med 
tirolskarni planinami Veseio vojujeju na J 
snéSnati bregi. Talijane neterpiju i ovak 
govoriju :

—  VeC je vréden muska, как talijan 
Njega smo sbili, ali zato vise posla smo 
imali s mim. как s lalijanom bud^mo 
imali. - ;

ostali, skoCili su iz Srbiie i preko neutrális 
orsage dimo su doSli. Povedali su ovi voj- 
niki, da na december 5 ga, pri Arangjelo- 
vacu su u robstvu doSli i célú zimu vu 
Üskübu su izpunili. Na protu lei je su je 
odegnali na grCki hatar, gde su pri Seljez- 
nici delali. MajuS mesec 17 ga, kada su 
straíari nemarno svrSili svoje posle, skocili 
su i preko BukareSta na Predeal, odovut 
pako u BraSSo su dolazili i t&mo pri sol- 
daCkim zapovedniCtvo su se najavili.

—  Magjarski honvéd! u Tirolu. Od 
jedne nemSke novine ratnidopisnik piSe, da 
naái vojniki ua talijanskim hataru dobro 
se Cutiju i friSkim ratnim voljem harcujeju 
za domovinu. Jako se radujejo magjarski 
vojniki, da su je na tirolski front prékmjes* 
tili. Boj je jako blizo donesel skupa tirols- 
ke i magjarske vojnike. Kada magjarski 
honvédi svojemi zastavami u Tirol dola- 
ziju, prvo je to, da jim raztumaCiju : Как 
ste vi nam pomagali iz Karpatah rusa van- 
tirati, tak budemo vezda skupno vantirali 
talijana iz AlpeSe.

— Revolucija se rezsiri. Iz Pet- 
rograda javiju, da u Rusiji revolucija se 
dán * na dán .bolje rez3iri. Socialisti stra- 
hovitne krvoloCnosti delaju. Do vezda viöe 
как 600 perfione su skonCali ili na te2ko- 
ma oranili.

— Höffer generala prijave. Stu2- 
bena prijava 1915. juliuéa 4. Na ruskirn 
bojnom polju : Ruse koji su vCera s veli- 
kom moCjom med Ztota i Lipom zastavili 
se, savezni Seregi navalili su se na nje i 
pretirali su je. Tri jezero rusov smo vlovili 
i vise maSinpuákih zadobili. Neprijalelj proti 
Glinia i na ishod retiréra.

Okolo Bug vode staleu je poIoÉaj. Vu 
Rusko Polskim velika bitka se zapocela i 
russ nazat hoCeiu svoje sgublene pozicije 
zadobiti. Pet put su jeden za drugim isii 
na Sturmu, ali kervavo su morali pobeCti. 
Med Por potokom i Wiszmca vodom dalje 
traja baka. Pu Studz'anki na vise kilomet
rov dugi liniji sbili smo ruse i med tem 
toga vlovili smo jezero rusov, tri maSin— 
puSke I Iri Stuke. Od Krasznika na sever 
stojeCe brege vu jako kervavi bitki smu 
zadobili.

Talijani dán na dán Émehki Stukov 
strélaju naSe pozicije, ali bez svakoga has- 
na Popoldan Cetiri regimenti su na Sturmu 
isii, ali svelikim sgubickom su pobegli. Jedno 
170. 5. zvano ladju su naSe na Adria morju 
potopde.

— Sluzbena prijava 1915. júliusa 
5-ga opoldan. Vu Ishodm Gilrciji dva 
tijedne slavno je vojuval Linsingeu nemSki 
general i denes je veC do Zlota Lipa mcsta 
doSel svojim Seregom 1 célo ovu okrajinu 
je poCistil od neprijatelja Pri Kamoinka— 
Strumilova— Krasnei liniji dostigli smo ruse 
skojerni sad sloji bitka. Neprijatelj pobégel 
je z Krylovne i obCinu je poágal.

Pri gornji Vieprz vodi stoji bitka. Jó- 
zseí-Ferdmand i Sereg vise danov je bil vu 
ognju i nazadnje pri Kraszniku predral je 
ruskoga Irónia. Vu ovih bitkah prijeli smo 
21 oficir i osem jezer rusov. áest Stukov 
1 Sest maSinpuSkih je doSio ov dán naSmi 
vu ruke.

Ruski vojski sfalila je municija, vidi 
se to i stoga, da samo prvi red dobi púi
ké. Ako jeden doli opadue, onda taki drugi 
pograbi pufiku 1 on stréla dale. Vu Niemi- 
rovu su jeden stran varafia vuÉgali ruse i 
spufikarni su tirali nazat 2 do\e vu gureC.e



hi2e. Sve 9U porobili i vnogo stanovnikov nova lijam do Krasznika podjednoma tiral Kad smo dosh do Sabaca, 
poklali. N rase i raed tern toga svojim slavnim Sere- T?kia j e  v do k°Vé***

Pri Turynki deveti husarski regiment gom vise veliki bitkah zadobil. 50 zIéva krY. ^ u in a ,
se najbolje sponaöal i tak je attakéral na Od druge strani stal je Mackensen ace vnoga mai a uzna-

•ruse, da su ovi divjo morali pobeéti ili pák nemSki general, koj je raed Bug i Visztula Mladi junak onkraj Drine, 
se predati. vodami iz vise pozicijah pretiral mse pri Mesec svétlji iz visine,

—  Sir Edward Grey. Englezke no- Plonka-Turobinu i Tarnavka-Kraszniku. Na Drinn pokrívaju репе
vine su na znanje dali célomu svétu, da ovi liniju su stém naái i savezni Seregi Mesec se za obiak skn/e.
Sir Edward Grey, englezki ministarpredsed- opet nekoji kilometer napré doSli. Bregov veter podpuhava
sednik, konaéno se je spriCal i razluőil se Na Bug okolici od Kamoinka Strumi- Tűzne glase к пат donaSa,
iz kabineta Tojeet, ov veliki mudriuS i vrag love doli pri Krilovi naSi Seregi veC na Piac se cuje iz daleka
—  hvala budi Bogu —  prepái je. Stirali rueki zemlji stojiju, ovdi su rusi svoje po- Junaka iz Medjimurja.
su ga iz ministarskoga stolca, gde je euro- zicije ostavili i sami svoje obéine poígali. Na srhskom b . .
peiskim narodim tak velike krvoIoCnosti Pri Kraszneig zvanoj obéini joS traja bitka. Q^e pocivá junak streljen,
zrokuval. Grey je krivec tomu, da se sad (ova obéina je joS vu Galiciji od Lemberga Njegov pajdas cistog seraca
narodi, koji najvekSu kulturu imaju u Eu- na ishod.) Dene kriz na njegvog groba.
ropi bijeju. Dakle Grey je prepái! a Saso- Druga va2ne 9tvar pak je to, da po
nov, ruski ministar pak podroni. I njega ovi bitki Lmsingen, koj je dva tijedne smi- v erobu
Ceka ali vrag, ali pak vjeSala Rusi su se rom pred sobom tiral ruse, mogel je tijam Drina nese diino glasa, 6
veC najeli stém prascom, koj je hiljada i do Zlota-Lipa vode dojti i ovu célo okolicu Da si vumrl ti za kralja.“
hiljada ruske oice i sine na Slopreg vodil je posnaSil od neprijatelja. Linsingen tak
svojom vra2om politikom. Bo2ja kaStiga lépő napreduje, da poleg toga za nekoji Ako hi se bit zameril,
bude vre doSla i na Sasonova, i od njega dan nebude niti jednoga rusa vu Galiciji. Molim, da bi mi odprostil,
se budemo oslobodili. I na Salandra, Sonino —  Kina proti Japanu. Iz Szentpé- Vekiveénost n^véktraja
talijanske svinje dojde red, ako talijanski tervara piSeju da vu Kini se podjednoma ‘ J
narod na svetlo bude vide!, kaj su ovi ha- bolje buniju proti Japanu. Na hataru Korea Junak stel lista pisati,
rapini, koji за то  éloveéje krv cecaju, 2njimi sbunili 9U se kinezeri proti japancom i te- A1 ga ne mogel poslati,
delali Sve se naplati na ovi zemlji. I ako legrav drote sve su spretrgali. Vu buni su i Pocne tuzen premisljati,
neprijateljski narodi oslobodiju se od svoje koreanCani nazoéni bili. Vu Japanu je ta- u 1 gil mo&e Po s a j,)
vrage, onda i mi к miru stupimo. Daj Bo2e, kodjer nemir nastal, kad su poCuli, da Kina on tuj B0 premisljava,
da Cim predi dojde ova bla2ena vura ! soldaéiju skup spravla. Japanci su velike Ptica se na drévo sela :

— S lu zb en a  prijava 1915. ju liu sa  Cete poslali vu Mandzsuriju. rKaj si junak premiäljavas,
6 -g a . Rusi, kője je József Ferdinand pri —  S m rtn o  p o lje  na is o n z o i  fron - Da SI 001 tak zbrisavas?u
Kraszniku sbil i pretiral, na severno stran tu. Nj  céli liniji strahovitno vnogo mrtvih . . , . . .
se vleCeju. Nadhercega Sereg dalje proganja le2i. Pred görzkim mostu na stotine i na A^zaprtlYratna posta “—
ruse i zavzel je Gielcew okolicu i od Visz- stotine nytvih talijanov leii. Jednoga tali- —Junak samo pisi lista,
nice na sever stojeCe brege. Poleg toga nep- janskoga majura kapitana, pet lejtinantov i Znam, gde tvoja domovina.u
rijatelj je tijam do Tarnogora se potegel stoCeterdeset prostih su naäi prijeli. Jeden
nazal Vu ovih bitkah su naSi vlovili 41 drug! kapitan s Ceterdesetimi talijani doSel »Tvoja mila domovina,
oficir i jedenajst jezero petsto rusov, nadalje je vu jeden na$ jarek. Sve do jednoga su **de stanuje tvoja dr aga,
pak odzeli su 14 maäinpuSkih. poklali Za njimi dvé talijanske divizije su DoYvYga doma lépoga

—  Strahoviten  ta lijanski sg u b ic e k  se Surile. NaSi su njim puta pretrgli i!
vu görz i bitki. SluSbena prijava 1915. naSe maäinpuSke do jednoga su je pokosile. Leti ptica erez visoke
juliuSa (>-ga. Okolo Görza zadnje dane ráz- Na célim frontu strahovitna je duha Gore /  vode glohoke,
vile su se bitke* i III. talijanski Sereg na od mrtvih, jerbo pokopati néje moCi. Tam Doletela v Medjimurje,
obCimto éturmu je iäel. Nepnjatelj sa Ceti- su same peCine 1 mrtve dalko vu Talijans-
rami vojnimi sbori i vnogo Stuki napredu- ko moraju voziti. Pred Görzom su naäi Ptica si na drévo sela
vati je poCel proti görzi mostu. NaSi su je sanitéci átéli pokopati i skup pobrati mrtve, s  pesmom svojom na glas dala,
Cisto nazat sbili i med tern toga ncprijatelj ali né su mogli jerbo talijaneke patrole su Listeka donesla da j e
strahoviten sgubiéek je imel Hvala naSim poCele na sanitéce strélati. Od potlam niti Tz ratne zemlje Srbije.
viteZkim Seregom koji su tak vojuvali, da rééi ga né bilo od toga, da mrtve pokopaju. .
niti jedno pozieiju né su sgubili. Trdo sto Mrtvi se dalje kvariju na ZereCim suncu. Suze i z ^ i h M s a t i "
jiju vu svojih pozicijah i paziju na hatar NaSim to ne ákodi, jerbo su po visokih Doneseni listek mali
monarchije, barem neprijatelj puno veC sol- bregih, na kojih joá i sad snég stoji. Poslusajte, ovak glasi.
daéije ima lam, как mi. Céli bregi mrtvih Talijanski kralj sam je nazoCen bil,
ga tarn bilo. Neprijatelj vise danov nebude kad su mu célé regimente vuniSlili naöi i PDraga Zena, deca moja,
mogel eve mrtve odvoziti. kad je vide!, da zabadav opadne doli na Morti mi j e  vura zadnja.

—  Slavna bitka pri K raszniku. hiljada talijanov, poCel se je plakati. iostalTsvTpoznan^^
Na severnim bojnim polju minuCe dane naj --------------
vek$a bilka pri Kraszniku je bila. Vise da- -  .  . .  é n h n w n  r Tuzno se ja  sad spricavam,
nov je trajala ova kervava borba i nazad- i n w w i ««« Desnu ruku svim vezda dam
nje József Ferdinanda Sereg pri Kraszniku _ . , . F« znak naseg prijateljstva,
na dvé .„rani je predral rnako iiniju. Vu “ « C  j*  /a arrfca,*
OVI b tki dvajstijeden oficir, osem jezero Na zvés sam vam zalost velku - h ái .
rusov su naSi polovili, nadalje pak odzeli О tom srbskom, ruskom ratu. Molite svi za nas Boga*
su osem átukov, Sest maSinpuSkih i Sest j )a Bog zdigne svoju ruku,
munlcionskolah na pujene* я muniejom /  uhuT  e "sinka**1  ̂ * **ak P° d e * avim /mm srecu.

Kaj zlamenuje ova bitka, to joS za vez- Vnoga povoljnoga para, o . . . . . .
da niti preraéunati nemoremo Samo tuliko Vnoga deca svoga otca. »  irrn zapiram listek malt
znamo, da je lani Dank! preobladal ruse Budi nam Bog svim v pomoci,
pri Kraszniku, za par danov su naSi Seregi Devetsto 1 stinnajstoga Vidfmo^e svYskun zdravo

r i  “ “г г -  *;*"•T" .» « * • 1 vMd* n S T s A j s f f a -  “ 7  "bude pripelilo i stém rusi ostaviti moraju Nasel je grob vu brbiji. Vu Ga//ci// na hojnom polju.
zamoscei liniju i od Visztule na zapad sto- я  f -
jeée ruske poz ri je. О Srbjja ti prokleta !

Za ov krnsen dobitek dika i hvala Vnogo mlade razdruzila, Feldkanonir.
József Ferdinand nadhercega ide, koj je Vu Srhiji grob kre groba, --------------
tak lépő vodil 3Voje Serege i koj jeodTnr- Pokriva télo junaka.

Csáktornya, 1915. juliuáa l i  ga.________________________ »MEDJIMURJE« broj. 28.



Csáktornya, 1915. julius 11. 

G A B O N A  Á R A K / C IE N A  Z lT 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.................... 36 —
R ozs........... Hr2.................... 27 —
А гр а ...... JeCmen.................... 24 —
Zab............. Zob.................... 24*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . — *—
Fehér bab uj . . Grah beli....75-—
Sárga bab . . . .  Grah Suti....70-—
Vegyes bab . . . GrahzmeSen. . . 70*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 45-—
Lenmag.........Len....................46-—
Tökmag....KoSéice....................50 —
Bükköny.Grahorka................... 24'—

Ш й Ш т
Rákéci-ulici hite broj 18. poleg Kraljevskoga sudi.

Ima takaj trgo vinu  UK D ÍJ A 
od najbolse vrsti v H í 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 
bukóvá d rva  ilapora na vagu.

! '___  668 86—*

. MURAKÖZ._______________________ __________________________ 28. szám.

v Am ő r l é s i
Tudatjuk a t. közönséggel, hogy 
vámőrlést elfogadunk. - Bármely 
mennyiségű gabonát azonnal min
den várakoztatás nélkül átcseré

lünk jóminőségü lisztre.

Dajemo naznanje vriednomo pu- 
canstvo, da se kod nasega umjet- 
noga miina prime mleti (pajtlati) 
svaké vrsti zitka. Svaka kolicina 
senice, raze zamenimo odmah na 

ljepo pajtlano brasno.

CSÁKTORNYÁI GŐZMALOM ÉS VILLAMTELEP RÉSZ
VÉNYTÁRSASÁG, CSÁKTORNYA

1277 915.

H irdetm ény!
Zsidény község

v a d á s z t e r ü l e t e
1015. évi julius hó 25-én d. u. 3 órakor a 
községi biró házánál tartandó nyilvános ár
verésen az 1915. évi augusztus 1-től szá
mítandó 6 évre haszonbérbe adatik. Árve
rési és bérleti feltételek a murasiklósi kör
jegyzői irodában hivatalos órák alatt be- 

tekinthetők.
Zsidény, 1915. julius hó 4-én.

E l ö l j á r ó s á g .

— ülmmAtntt Fisi he! Fqlöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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