
Mikor lesz vége?
Időszerinti meghatározást, pontos dátu

mot erre a kérdésre válaszul az értelmes 
olvasó ne várjon. Nem egy fordulattól, ha
nem a fordulatok tömegétől függ a döntés, 
mert nem egy hadsereg áll egy másikkal 
szemben, hanem csaknem egy tucat állja a 
harcot és lehet állítani, hogy az egész föld 
kerekségen alig létezik kulturorsíág, mely 
a háborúban többé-kevésbé érdekelve nem 
volna és az ezidőszerint még semleges ál
lamok, sőt még azok is, melyek őszintén 
el vannak tökélve, hogy semlegességüket 
mindvégig megőrizzék, közvetve bár, de 
mégis érzik a háború hol kedvező, hol ked
vezőtlen hatásait. Ahol az óriási érdekellen
téteknek ily sokaságát kell a bekövetkezendő 
békekötésnek megoldani, ott megbízható idő
szerinti következtetést a háború befejezésére 
vonni nem lehet.

Tekintve, hogy sok millió katona áll 
minden oldalon harcban, egyelőre meg kell 
elégednünk annak a tételnek a megállapítá
sával, hogy győzelem csak az, melyet az 
ellenség is annak ismer el. De látjuk, hogy 
az ellenség által is elismert győzelmek hosz- 
szú sorozata sem hozza meg a döntést — 
a régi háborúk jelszava: a »döntő győze
lem« tehát ebben a háborúban, eddig lega
lább, érvényre nem juthatott, s nem látszik 
lehetetlennek, hogy régi értelem szerint vett 
»döntő győzelem« egyáltalán nem fog be
következni; nem lesz egyik oldalon sem oly 
győzelem, melyről állitaui lehetne, hogy a 
háborút eldöntötte volna. De a győzelmi 
sorozat befejezésed! lesz igenis egy győze
lem, mely után az ellenség akarva- nem 
akarva kénytelen lesz bevallani, hogy im
már legyűrték, tovább küzdeni nem képes 
— megadja magát, vagyis e győzelmünk, 
mint győzelmeink sorozatának legutolsója 
után végre be íog következni a döntés.

De ha egyes győzelem nem alkalmas 
a döntésre: ebből önként következik, hogy 
a győzelem reményére csak az a fél jogo
sult, aki állandóan győz, aki egy győzelmet 
a másikra halmozva végre elér a győzel
mek sorozatának ama befejező pontjához, 
amelyen túl már a háború folytatása feles
legessé válik.

Ha ellenségeink saját érdekeiket helye
sen akarnák** felfogni, ha népeik képesek 
volnának a tényleg mármost meglevő hely
zetnek elfogulatlan megítélésére és ennek 
következtében belátnák, hogy most már 
minden áldozatuk hiábavaló, a rengeteg 
véráldozatnak most már semmi értelme 
nincs és legfeljebb azt eredményezheti, hogy 
nekik még kedvezőtlenebb békefeltételekhez 
vezessen: úgy — bátran mondhatjuk — 
győzelmeink ezt a felfogást már rég meg- 
érleltették. S ne higyük, hogy az ellenség 
vezérei ezt nem épp oly jól tudják, mint 
mi magunk. Ha mégsem akarják ebből le

vonni a konzekvenciákat, ez csak azért van, 
mert nem akarják a vesztett háború ódiu
mát vállalni és honfitársaik hetakombái 
árán óhajtják biztosítani saját veszélyezte
teti életüket.

Ámde, ha világtörténelem nem is ös- 
mer akkora háborút, mint a mostani, ha 
régi háborúk elveit csak kötve is lehet al
kalmazni a mostanira: a történelem alap
igazságait ez a mai háború sem döntheti 
halomra. S a történelem igazolja, hogy min
den lelketldnségnek van határa. Amikor 
egyszer győzelmeink sora annyira megnyú
lik, hogy azt többé semmiléie hazugsággal, 
semmiféle ámílással és főleg semmiféle liiu 
remény élesztgetésével megrövidíteni nem 
lehet és amikor egyszer az ellenséges né
pek, közlük első sorban az életüket kockáz
tató katonák, belátják, hogy — nincs tovább, 
hogy minden további védekezés csak a tel
jes megsemmisülés elé kergeti őket: akkor 
a vezérek szava elhangzik a pusztába — 
a demoralizáció fortéimé elpusztítja a harci 
kedvet és nincs az az injekció, amellyel 
bátorságot lehetne oltani a megvert hadakba.

Valami hasonlót látunk már a muszka 
hadseregben. Olt egy nagyszerű pózzal a 
végleg lelohadt lelkesedést aKarják újból 
feléleszteni: maga a cár állt hadseregeinek 
élére. A hónapok óla csúfos vereségeket 
szenvedő orosz armád.a ezentúl a cár had
vezérei talentumára van bízva. Ez talán al
kalmas lehetne arra, hogy a katonák bátor
ságát, hősiességét fokozza, de más kérdés, 
vájjon ez az — egyelőre csak feltételezett
— hősiesség elegendő-e arra, hogy a több 
felé szétvert orosz hadakban megteremtse 
azt a rendet, azt a támadó képességet, mely- 
lyel a döntéshez szükséges győzelmi soro
zatot el lehet érni.

Hogy az antánt, melynek legnagyobb 
erőssége Oroszország, maga is kételkedik 
ebben, bizonyítja a háború elején támasz
tott igényeinek tetemes leszállítása. Vezető 
férfiai már nem beszélnek arról, hogy le
tipornak bennünket, megelégednének a sta
tus quo ante helyreállításával és néhány 
sokat mondó, tényleg azonban keveset érő 
engedménnyel, melyek lehetővé tennék, hogy 
megtévesztett honfitársaiknak port hinthes
senek a szemükbe és elhitethetnék velők, 
hogy győztek.

Ezek után mindenki kitalálhatja, hogy
— bár a pontos dátumot nem tudhatjuk — 
mégsem lehet messze az az idő, mikor nem 
az ellenséges vezérférfiak bevallása a csa
tavesztésről, hanem a hadihelyzet kénysze
rűsége fogja meghozni a békét, melynek 
feltételeit mi fogjuk diktálni, — már nincs 
messze az az idő, amikor az ellenség ke
zéből ki fogjuk verni azokat a fegyvereket, 
melyekkel még eszeveszetten védekezik: a 
papirgyőzelmeket, a szépen csillogó, bevál
tásra soha nem kerülő offenzivaigéreteket,

sőt még a humoros meteorológiai jelenté
seknek sem fogunk megkegyelmezni.

K Ü L Ö N F É L É K .
Dalok.

Zuhogó esőben jártam te utánnad
S mindig vihar szüntig időztem el nálad
Együtt néztük mindig az ég háborgását
Ami eltemette szivem dobogását.

Pedig az odabenn erősen viharzott,
A szemem könnye meg záporként patakzott,
Mióta enyém vagy, nincs vihar szivemben
Úszom a boldogság szivárvány színében.

Zom bor у Gyula.

—  Kinevezés. A közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Scossa Dezső volt zalavármegyei 
kir. tanfelügyelőt Tincsén vármegye tanfel
ügyelőjévé nevezte ki.

— Hősi halál. A harctéren elesett is
merőseinknek 9záma ismét szaporodott. An
tal Márton oki. tanító int.n.azujabbáldozat,aki 
a napokban az északi harctéren az előtte 
levágódott srapnell idézte szívrepedés követ
keztében hősi halált halt. Antal Márton a 
Csáktornyái áll. tanítóképzőintézetnek egy 
éven át szorgalmas, ambiciózus nevelője 
volt s mint ilyen kedves emlékeket hagyott 
hátra az intézetben. Az őszi sorozások al
kalmából mint 19 éves népfölkelő teljesített 
hadiszolgálatot s hadapródi minőségben vett 
részt az oroszok elleni ádáz küzdelmekben. 
Legyen áldott emlékezete!

— Jegyzői tanfolyam. A belügyminisz
ter elrendelte, hogy a szombathelyi községi 
közigazgatási tanfolyamon az előadások szep
tember 20 án megkezdődjenek. A tanfolya
mon jelentkezők szeptember 25 ig vehetők 
fel. Miután a tanfolyammal kapcsolatos in- 
temálust a háborús lefoglalás miatt meg
nyitni nem lehet, a belügyminiszter 28 jegy- 
zőgyakornoknak havi 50—60 К tanulmányi 
segélyt adományozott.

— Köszönetnyilvánítás. A Vöröskereszt 
egyesület Csáktornyái fiók-egylete javára egy 
ismeretlen adakozó 12 К 60 f-t; a Csáktor
nyái járási népsegítö (jóléti) bizottság javára 
Habus János alsópusztafai lakós 250 K-t 
adományozott, mely adományokért ezúton 
is köszönet nyilváníttatik.

—  Az Üdítő állomáson elhelyezett per
selyekben 124 К 53 f találtatott. Fogadják 
a nemesezivü adakozók az elnökség kö
szönetét.

— Tudnivalók az Orosz Lengyelországgal 
való kereskedelmi forgalomról. Oross Len
gyelország okkupáit részeivel a magyar ipar 
és kereskedelem üzleti összeköttetésekre tö
rekszik. Az erre vonatkozó legfontosabb 
tudnivalókat a cs. és kir. katonai kormány
zóság németnyelvű füzetben külön kiadta. 
A füzet, melynek »Bestimmungen für den 
Handelsverkehr zwschen der öst. ung. Mo-
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narcbie und dem Militär-Gouvernement Ki- 
elcec a címe, 1 К Otí f előzetes beküldése 
ellenében megkapható a következő helyen: 
Auskunftstelle des к. u. к. Militär-guverne- 
ments Kielce für Waren-Ein- und Ausfuhr 
Krakau, Gertrudygasse Nr. 12.

—  Az elpusztult kárpáti községek új
raépítése. A Kárpátok községeinek újraépí
tésére megindított akciót a Soproni Ipar- és 
kereskedelmi kamara is támogatja. Múltkori 
kimutatásunk kiegészítéséül megemlítjük, 
hogy a segélyezéshez a Csáktornyái Mura- 
közi Takarékpénztár s a Csáktornyavidéki 
Takarékpénztár is járultak 100—100 K-val.

—  Szabadságolják a fronton lévő ka 
tonákat. A hadügyu.irn-zter még julius hó 
15-én kiadott 45 000 számú rendeletével 
módot nyújtott arra, hogy a legénységi ál
lományban szolgáló alkalmazottak és köz- 
tisztviselők, ha egyhuzamban a háború eleje 
óta szolgálnak és kíméletre szorulnak, az 
eddig felmentett tisztviselőkkel k.cseréltes
senek, most pedig elrendelte, hogy a fron
ton egyhuzamban a háború eleje óta szol
gáló legénység megfelelő turnusokban két- 
két hétre szabadságoltassék. A rendelet, 
amely erőnknek újabb ragyogó dokumen
tuma, már az összes katonai parancsnoksá
gokhoz megérkezett és a fronton levő csa
patparancsnokok, most amint kedvező alka
lom kínálkozik, a háború eleje óta megsza
kítás nélkül szolgáló legénységet szabadsá
golni fogják.

—  ötszáz halott tanító. Uj tanügyi 
újság jeleni meg a íővárosban »Iskolák Új
ságja« cimen. E lap szerkesztősége már jó
val a lap megjelenése előtt szorgalmasán 
gyűjtötte a hadbavonult tanárokra, tanítókra 
vonatkozó adatokat. Eddig több mint 500 
tanár és tanító nevét gyűjtötte össze, akik 
hősi halált haltak A mai számban meg is 
kezdi a névsor közlését. Azonkívül nagyon 
sok fogoly, sebesült, hadbavonult nevét is 
közli a lap.

—  A hadiadó tárgyalása. Az 1914 évi 
XLVI. törvénye kk alapján kivetendő jőve 
delmi-adó (hadiadó) tárgyalása Zalamegyében 
f. évi szeptember ho 11-én kezdődött s előre
láthatólag el fog tartani október végéig. A 
tárgyalások az egész megyére Zalaegersze
gen, a városháza nagytermében vasár- és 
ünnepnapot kivéve naponta reggeli fél 9 
órakor kezdődnek. A Zalavármegye székhe
lyén alakított adófelszólamlási bizottság a 
következő : Elnöke : Mesterházy Jenő, alel- 
nöke: Bartha László, rendes tagok: dr. Ber
ger Béla, Csertán Károly, Malatinszky Fe
renc, Fischer Pál, Pongor Henrik; póttagok: 
Elek Ernő, Grünhut Henrik, dr. Kaiser Emil, 
dr. Kreisler József, Schütz Sándor, Sélley 
Pál. Zalamegyében 243 adózóra tétetett ja
vaslat, a lajstromok közszemlére kitétel vé
gett a községi elöljáróságoknak már kikül
dettek. A lajstromok 8 napra lesznek köz
szemlére kitéve, s azokat ezen idő alatt 
mindenki megtekintheti és azokra netáni 
észrevételeit minden adóköteles megteheti, 
(azok is, akik bárhol fizetnek egyenes-adót) 
Ezek az észrevételek az adókivetés megkez
déséig írásban a zalaegerszegi m. kir. pénz
ügyigazgatóságnál, utóbb pedig akár szóval, 
akár írásban Zalaegerszegen az e célból ala
kított adófelszólamlási-bizottságnál terjeszt
hetők elő. Az aláírás nélkül benyújtott ész
revételek a tárgyalás során figyelembe vé
tetni nem fognak. A községi elöljáróság, vá
rosban a városi adóhivatal vétiv mellett

I értesíteni tartozik a lajstromban megneve- I zeit adóköteles felet, úgy a terhére javaslatba 
hozott jövedelemadó összegéről, mint a tár
gyalás határidejéről. Az illető adóköteles a 
tárgyaláson személyesen, avagy szabályszerű 
meghatalmazással ellátott megbízottja utján 
megjelenhet és ott érdekeit képviselheti. A 
bizottság határozatáról minden adózót írás
ban is értesíteni tartozik. A határozat ellen 
15 napon belül a közigazgatási bíróságnál 
panasszal lehet élni. A panasznak azonban 
a végrehajtási eljárásra halasztó hatálya 
nincsen. A tárgyalás a zalaegerszegi adóhi
vatali kerületben lakó adózókkal kezdődik. 
Szeptember 28—29 ig az alsólendvai (10 
tétel), október 2 án a Ietenyei (8 tétel), ok
tóber 4 - 6-ig a Csáktornyái (14) s október 
7-én a perlaki adóhivatal területén lakókét 
tárgyalják.

—  Levelezés orosz és szerb fogságba 
került katonáinkkal. Félhivatalosan közük: 
A közönség körében általános az a panasz, 
hogy az orosz és szerb hadifogságba jutott 
katonáink részére küldött levelek sok eset
ben nem jutnak el az érdekeltek kezeihez. 
Minthogy ennek oka egyedül és kizáróan 
abban van, hogy az orosz és a szerb kato
nai cenzúra a nagyobb terjedelmű és nem 
egészen világos szövegezésű leveleket vissza
tartja és megsemmisíti, ajánlatos, hogy a 
hadifogságba jutott katonáinkhoz csak leve
lezőlapok intéztessenek s ezek szövege is 
lehetőleg rövid, világos és könnyen érthető 
legyen.

— A tábori csomagforgalom. A keres
kedelmi miniszter jelenti: Jelenleg — össze
foglalva az eddigi rendelkezéseket — a 8.,
9., 10., 11., 14, 16, 17, 23, 27., 34, 39.,
45., 46., 48., 51, 53., 55., 61., 65., 69., 70.,
73., 76, 78, 81., 85., 88, 91., 93, 94, 95,
98., 104., 106., 109., 113., 116, 119., 129.,
136., 145, 149, 150, 151, 153, 157., 164,
168., 169, 170, 176., 179, 180., 181,186,
187., 188, 189 , 191, 203., 207, 208,210.,
213., 214, 215., 216, 217., 218, 219,220,
221., 222., 223, 224, 251, 252, 254,300,
301., 302 , 303, 304., 305., 306., 307., 308,
309, 310, 311., 312, 313, 314, 315., 316.,
317., 318, 319, 320, 321., 322, 323 ,324,
325, 326 , 327, 328, 329, 350, 507,600,
601, 602 , 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615. és 
630. számú tábori postákhoz küldhetők áru
minták.

— A háború. A múlt héten az operá
ciók lassúbb tempóban történtek Az oro
szok ellenállása erélyesebb lett, mondhatni 
kétségbeejtő módon erőlködnek, hogy az 
uj föhadvezér, a cár, feje köré dicskoszorút 
fonjanak azzal, hogy a szövetségesek elő
nyomulását megakasszák. Innen vannak a 
döntő jellegű küzdelmek a Szereth folyó 
védelmi vonalában. Ez az ellenállás azon
ban csak helyi jellegű sikereket érhet el, 
az általános győzelmes offenzivára hatással 
nem lehet. Mint ahogy nincs is. Mert azért 
a volhyniai várterületen zavartalanul ope
rálnak a szövetségesek, a mocsarakon át
hatoltak. minek máris kézzelfogható ered
ménye Rovnó kiürítése, majd Rovnó bevé
tele lesz. Keletgaliciában sem jutott előbbre 
az orosz támadás, úgy látszik, az orosz ak
ciót sikerült megállítani. Ez mutatja, hogy 
harcoló csapataink ismét tért nyertek s elő
retolták állásaikat a Minskbe vezető vasút
vonal felé. Hindenburg sem pihen. A frid- 
richstadti hídfő elfoglalása óta erélyesen

nyomul Dünaburg felé. Támogatják nagy. 
fontosságú műveleteiben Mackensen és Lipót 
bajor herceg. — A francia hadszíntéren na
gyobb térfoglalás nem történt. Mégis jelen
tékeny sikerről számolhatnak be, melyet a 
németek az Argonneokban elértek Maria 
Thereee erődművének elfoglalásával egyné
hány kilométernyi arcvonal meghódítása 
után. — Az olasz harcszintéren sincs külö
nösebb eredmény. Az olaszoknak a lavaró- 
nei fensik, a toimeini hídfő s a lodinubi 
szoros ellen intézett támadásait fényes siker
rel megtörtük. Utóbbi alkalommal csapataink 
ellentámadása nehány ellenséges hadállás 
elfoglalásával végződött. — A Dardanellák
nál a törökök állandóan győznek. Az ana- 
lorlai ütközetek s a Sedil Bahrnál s Helios- 
foknál lefolyt küzdelmek tanúskodnak a nagy 
veszteségekről s a hiábavaló erőlködésről az 
antánt részéről. — A Balkán-félszigeten a 
helyzet még nem tisztult. Az antant diplo
máciájának iszonyú erőlködése miatt még 
mindig ingadoznak a balkán semleges ál
lamok.

—  Hadimenetrend a bares— pécsi vo
nalon. F. hó 10-én a bares—pécsi államva- 
suti vonalon a polgári menetrend váltotta 
fel s igy az arra utazóknak csak a korlá
tolt számú és még korlátoltabb menetsebes- 
ségü polgári vonatok állanak rendelkezésére.

—  Hadifoglyok engedélyezésének újabb 
szabályozása. A közös hadügyminiszter leg
újabb rendelete értelmében a hadifoglyok
nak gazdasági munkára való kiadása egy
szerűsítésére s az eljárás gyorsítása céljából 
az engedélyezés iránti kérelmek folyó évi 
szeptember hó 1 tői kezdve úgy a községek, 
mint a magánosok részéről, tekintet nélkül 
a kérelmezett hadifoglyok számára, közvet
lenül a pozsonyi í. számú cs. és kir. kato
nai parancsnoksághoz intézendők.

—  A harctérré! hazatérék megvizsgá
lása. Zalavármegye alispánja a belügyi kor
mány rendelete alapján rendeletet bocsátott 
ki a vármegyében, melyben fölhívja a járási 
főszolgabirákat, hatósági orvosokat, községi 
és körjegyzőket, hogy minden a harctérről 
a községbe érkező egyén orvosi vizsgálat 
alá veendő s a megérkezéstől számított öt 
napon át megfigyelés alatt tartandó

—  Az iskolai beíratások eredménye.
A helybeli összes iskolákban a beíratások a 
múlt héten befejezést nyertek. E szerint az 
áll. el. népisk. tanítóképző intézet első év
folyamába 41, a másodikba 31, a harma
dikba 17, a negyedikbe 9 növendék iratko
zott be. Katonai szolgálatot teljesít ezeken 
kívül 29 növendék. Az intézet gyakorló is
kolájának 27 (9, 6, 3, 3, 4, 2) tanulója 
van. — Az állami polgári fiú iskola öt osz
tályába 188 (57, 42, 47, 38. 6), a leányis
kola négy osztályába 216 (58, 40, 40+39, 
39) tanuló iratkozott be. — Az áll. elemi 
népiskolába beiratást nyert 246 (71, 62, 45, 
53, 13, 2) fiú s 237 (56, 67, 65, 46, 2, 1) 
leány. Az iparostanonc iskolába 92 tanonc 
iratkozott be, kik közül a gazda katonai 
szolgálata miatt 28 tanonc az iskolalátoga
tás alól felmentetett. A Csáktornyái isko
lákba tehát összesen 1133 tanuló nyer 
oktatást

— Színészet. Rácz Dezső társulata 
szép sikerekkel, de a közönség csekély tá
mogatása mellett töltötte be a hét estéit. 
Szombaton és vasárnap Sibylt (operett) (va
sárnap d. u. zóná3 előadás (Vörös ördögök),
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kedden Zsuzsi kisasszonyt (operett), szerdán 
Lilit (operette), csütörtökön Tündérlaki lá
nyokat (színjáték) adták, teljes aparátussal. 
Az előadások precízek, a darabok kiállítása 
kifogástalan, a toalettek az igényeket kielé
gítők, az énekek szabatosak voltak. A nők 
közül különösen tetszettek Rácz Dezsőné, 
Tömöri Annus mint énekesek, Nánássy Ju 
liska, aki mint drámai erő és társalgó szí
nésznő nagy gyakorlottsággal rendelkezik s 
azoknak a képességeknek a birtokában van, 
melyekkel a közönséget lebilincselni képes. 
Tömöri Annus, mint szubrett, élénkségével, 
ügyes játékával, csengő hangjával, fiatalsá
gának elbájoló üdeségével sikereket arat s 
állandó kedvence a közönségnek. Parlagi 
Margit s Sárosi A. (Dinye riporter) is osz
tozkodnak a sikerekben. A férfiak közül a 
héten is Virágh Lajos volt minden előadás 
központja, aki nemcsak játékának rutinirt- 
ságával, de.iskolázott, kellemes baritonjával 
általános elismerést aratott összes szerepei
ben. Rácz Dezső igazgató s Hidassy Kálmán 
titkárnak is hálás szerepeik voltak, melyek
ben kiforrott szinésztalentumukat esetről 
esetre érvényesítették. Földvári Imrének, 
szerényebb szerepekben bár, de szintén vol
tak sikerei. Végül még ki kell emelnünk a 
rendezés precizitását s a korrektséget, mely- 
lyel Turay karmester az énekrészeket nagy 
gonddal betanítja. Ismételve hangoztatjuk, 
hogy a társulat a pártolást minden tekin
tetben megérdemli.

—  Állandó mozi. A Csáktornyái Moz 
gószinházban (Rákóczi-utca) a mai előadá
sok műsora a következő: A magas északi 
fjordok (lappföldi természeti felvétel); Két 
hazában (egy család története 4 felv); Ba
rátságos arcot kérek (vígj. 1 felv.).

—  A 43— 50 éves mezőgazdák föl- 
mentése és szabadságolása. A napokban 
félhivatalos közlés jelent meg, amely tájé 
koztatást nyújt arra nézve, hogy a mező- 
gazdasággal foglalkozó 43—50 éves népföl- 
kelők föímentése és szabadságolása körül 
milyen gyakorlat alakult ki. £ közlés sze
rint földbirtokosok, bérlők é9  gazdatisztek 
fölmentésénél tekintetbe jön a gazdaság ki
terjedése, üzemének természete és az, hogy 
a gazdasági személyzetből hányán vonultak 
már be a katonasághoz és az otthonmaradt 
személyzet mennyiben elégséges a gazdaság 
vezetésére? A kisbirtokosok, földmivesek 
fölmentésénél a családi viszony és főleg az 
a kérdés kerül mérlegelés alá, hogy van-e 
olyan családtag, aki a kisgazdaság vezetését 
elláthatja és a fölmentést kérő népfölkelő 
bevonulása miatt a kisgazdaság földje nincs-e 
kitéve annak a veszélynek, hogy megmüve- 
letlenü! marad? Aki rendes főfoglalkozása 
mellett csak mellékesen foglalkozik gazdál
kodással, az fölmentésre vagy szabadságo
lásra nem tarthat igényt. A gazdasági al
kalmazottak közül a gőzekevezetők, a gé
pészek, a bognárok, továbbá a szeszfőzők, 
a tehenészek (fejős gulyások), az erdőőrök, 
a béresgazdák, udvarbirók. különösen pedig 
azok, akik régebben szolgálnak, rendszerint 
iölmentetnek a bevonulás alól. A fölmentési 
kérelmet a főszolgabírónál, városokban a 
polgármesternél kell előterjeszteni, írásbeli- 
lég és kellő bizonyítványokkal fölszerelve. 
A kérvényhez csatolandók: a népfölkelési 
igazolványi lap másolata, a községi elöljá
róság bizonyítványa a folyamodó családi 
állapotáról é3 vagyoni helyzetéről. A telek- 
könyvi kivonat az elöljáróság! b zonyílvány-

nyal pótolható, a szolgálati szerződést, vagy 
cselédkönyvet sem szükséges csatolni. A 
kérvény a főispán utján, annak javaslatával 
a földmivelési miniszterhez kerül, aki vagy 
elutasítja, vagy az illetékes hadügyi vagy 
honvédelmi miniszterhez átteszi; a döntésről 
a folyamodó értesítést kap. A földmivelési 
minisztériumhoz közvetlenül intézett kére
lem egyáltalában nem jön tekintetbe; tehát 
a folyamodók az előírt utat, saját érdekük
ben, tartsák be.

—  Hogyan lehet levelet írni külföldre?
Mint a Budapesti Tudósító értesül, a keres
kedelemügyi miniszter a katonai levéiellen- 
őrzés tárgyában rendeletet adott ki. A hír
szolgálat katonai ellenőrzésének érdekében 
a külföldre szóló levelezések eszerint az 
alább' korlátozásoknak vannak alávetve. 
A levél szövege a levélpapír (quvarl) két 
oldalát ne haladja meg. A levelekhez nem j 
csatolhalók oly mellékletek, amelyek híre- j 
két tartalmaznak Az írás tiszta és jól ol
vasható legyen. Titkos vagy jelírások (gyors 
írás) nem használhatók. A soroknak tulsü- 
rün alkalmazása, úgyszintén a sorok fölé; 
keresztbe más sorok átírása tilos. Üzleti 
levelezéseknél, ha azok egyébként a fenti | 
feltételeknek megfelelnek, a szöveg két ol-; 
dalánál hosszabb is lehet Ezekhez számlák, 
árjegyzékek és hasonló üzleti mellékletek' 
csatolása meg van engedve. A levél burkó- 
lásához csak o'y borítékot szabad használni, 
amely egyrétü papirosból vagy más burkoló 
anyagból áll, tehát selyempapirral vagy más 
anyaggal bélelt borítékokat használni nem 
szabad.

— A hadifoglyok ellenőrzéséről. A po- 
aeon у i С9. és kir. katonai parancsnokság, 
amely az egész ország területére meg van 
bizva a hadifogoly munkáscsoportok kiadá
sával, értesítette az összes törvényhatóságo
kat, hogy a kisérő személyzet zsoldját a 
munkaadó tartozik kifizetni és az illető tá
borparancsnoksággal elszámolni. Valamennyi 
az arató munkánál levő fogolynak katonai 
ruházatban kell lennie és csak katonai sap
kát szabad hordania.

— Nem lesz téli menetrend. Az állam
vasutak igazgatósága közli: A magyar ki
rályi államvasutak vonalán október hó 1-vel 
uj menetrendet nem adnak ki, hanem az 
1914. évi május hó 1-én életbeléptetett 
nyári menetrend a vonatok egy részének 
megszüntetésével továbbra is érvényben ma
rad. A forgalomba maradó vonatokról egy 
kivonatos hirdetmény kerül kiadásra, mely 
csak a közeledő vonalok számait tartal
mazza. E vonatok menetrendje az 1914. 
évi május hó 1 tői érvényes menetrend- 
hirdetményekből vehetők ki.

— Jó Ötlet ezekben a drága időkben, ha 
frissítő, jóizü és szomjúságot oltó házi italokat 
csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi 
italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet. 
Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve 
К 4.50 utánvéttel. Öt adagnál egyet ingyen hozzá- 
csomegol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn 
618 sz. Morvaország).

— Hova lehet táviratozni Galíciában ?
Mint a Budapesti Tudósító jelenti, Galícia 
következő helyeivel a magántáviratforgalom 
megnyill: Budowa, Bogumilawice, Brzesko, 
Ciezkowce, Czuhow, Dabrowa, Áliinik ma- 
ryampolski, Gorlice, Gromnik, Grybów, Kri- 
nica, L'ihowa, Lipnica murowna, Musznya, 
Okocim, Radlow, Tuchow, Wojnicz, Zabno

a. d. Zaborow, Zakliczyn é9 Zegiestów. A 
felsorolt helyekre tehát magántáviratok is
mét küldhetők, illetve onnan érkezhetnek.

— A »Vasárnapi Újság« pompás felvételeket 
közöl a magyar hódoló küldöttség bécsi útjáról. 
Külön érdekesség Bayros Ferencz, a hírneves raj
zolóművész nagy művészi erejű illusztráczió soro
zata, amelyet egyenesen a Vasárnapi Ujság szá
mára készített. A többi képek válogatott hareztéri 
felvételek, melyek egészen közelről mutatják be a 
háború jeleneteit, szinte odaviszik a nézőt a harcz- 
vonalba. Szépirodalmi olvasmányok: Laczkó Géza 
és Strug András regénye. Egyéb közlemények: 
Vaszary Kolos arczk’épe és nekrológja s a rendes 
heti rovatok : — A »Vasárnapi Újság« előfizetési 
ára negyedévre öt k oron a , »Világkróniká«-val 
együtt hat korona. (Budapest, IV. kér, Egyetem
utca 4.)

—  A felmentési folyamodványok bé
lyegmentesek. A katonai felmentési kérvé

nyeket és mellékletüket, amelyeket a folya
modó nem bélyegzett fel, eddig meg tele- 
teztek. Must a pénzügyminiszter meghagyta, 
hogy a beadványok és segédíratok lelete
zése mellöztessék, illetve hogy bélyeghiány 
miatt netán már felvett Jelelek alapján a 
királyi adóhivatalok bélypgiüetékeket ne Ír
janak elő, s ily beadványok bélyeghiánya 
miatt előírt illetékek ellen benyújtóit jogor
voslat esetén az illeték töröltessék.

—  Városi tisztviselők drágasági pót
léka. Besztercebánya város gazdasági bizott
sága most tartolt ülésén elhatározta, hogy 
a mull évi megtakarítások terhére tízezer 
koronát osztanak ki a városi tisztviselők,
I altisztek és szolgák között akként, hogy a
3000 koronán felüli javadalmazásnál a fi
zetés tíz százaléka, 3000 koronán aluli ja
vadalmazásnál pedig a fizetés tizenöt száza
léka adassék ki az alkalmazóitoknak hadi
segély címén.

Felhívás.
A budapesti bolgár királyi főkonzulátus 

felhívja Magyarország területén tartózkodó 
összes macedón bolgárokat tizennyolc éves
től negyvenöt éves korig, hogy azok akik a 
macedón adriáni (Drinápoly) önkéntes hon
védség kötelékében szolgáltak három heti 
fegyvergyakorlatra haladéktalanul vonulja
nak be ezredeikhez. Azon macedón bolgárok 
tizennyolc évestől negyvenöt éves korig akik 
egyáltalában nem voltak katonák negyvenöt 
napig tartó kiképzésre tartoznak bevonulni. 
Ó naptár szerint szept. négy, uj naptár sze
rint- szept. 17-étőI kezdve az összes macedón 
bolgárok jelentkezzenek a budapesti bolgár 
királyi főkonzulátuson (VII. kér. István-út 
63 sz.) útleveleik átvétele végett.

N y  i  I t t é r . * )
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 

a szerkesztő.
ELJEGYZÉS.

B ab ies L ászló  ho nvód zászló s (Muravld) 
é s

H erm an író n k é  (Perlak)
Jegyesek.

1915. szep tem b er 18.
(Minden külön értesítés helyett.)

TÁB O R i POSTADOBOZOK  
3ő0 grammos küldeményekbe* 
kaphatók Strausя Sándor könyv» 
kereskedésében Csáktornyán•

A tábori postadoboz ára 20  
III lér.
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narcbie und dem Militär-Gouvernement Hi
elte« a címe, 1 К Otí f előzetes beküldése 
ellenében megkapható a következő helyen: 
Auskunftstelle des к. u. к. Militär guverne- 
ments Kielce für Waren-Ein- und Ausfuhr 
Krakau, Gertrudygasse Nr. 12.

—  Az elpusztult kárpáti községek új
raépítése. A Kárpátok községeinek újraépí
tésére megindított akciót a Soproni Ipar- és 
kereskedelmi kamara is támogatja. Múltkori 
kimutatásunk kiegészítéséül megemlítjük, 
hogy a segélyezéshez a Csáktornyái Mura
közi Takarékpénztár s a Csáktornyavidéki 
Takarékpénztár is járultak 100—100 K-val.

—  Szabadságolják a fronton lévő ka
tonákat. A hadügyi).ini zter még julius hó 
15-én kiadott 45 000 számú rendjelével 
módot nyújtott arra, hogy a legénységi ál
lományban szolgáló alkalmazottak és köz- 
tisztviselők, ha egyhuzamban a háború eleje 
óta szolgálnak és kíméletre szorulnak, az 
eddig felmentett tisztviselőkkel k.cseréltes
senek, most pedig elrendelte, hogy a fron
ton egyhuzamban a háború eleje óta szol
gáló legénység megfelelő turnusokban két- 
két hétre szabadságoltassák. A rendelet, 
amely erőnknek újabb ragyogó dokumen
tuma, már az összes katonai parancsnoksá
gokhoz megérkezett és a fronton levő csa
patparancsnokok, most amint kedvező alka
lom kínálkozik, a háború eleje óta megsza
kítás nélkül szolgáló legénységet szabadsá
golni fogják.

—  ötszáz halott tanító. Uj tanügyi 
újság jelent meg a lővárosban »Iskolák Új
ságja« címen. E lap szerkesztősége már jó
val a lap megjelenése előtt szorgalmasan 
gyűjtötte a hadbavonult tanárokra, tanítókra 
vonatkozó adatokat. Eddig több mint 500 
tanár és tanító nevét gyűjtötte össze, akik 
hősi halált haltak A mai számban meg is 
kezdi a névsor közlését. Azonkívül nagyon 
sok fogoly, sebesült, hadbavonult nevét is 
közli a lap.

—  A hadiadó tárgyalása. Az 1914 évi 
XLVI. törvénye kk alapján kivetendő jőve 
delmi-adó (hadiadó) tárgyalása Zalamegyében 
f. évi szeptember ho 11-én kezdődött s előre
láthatólag el fog tartani október végéig. A 
tárgyalások az egész megyére Zalaegersze
gen, a városháza nagytermében vasár- és 
ünnepnapot kivéve naponta reggeli fél 9 
órakor kezdődnek. A Zalavármegye székhe
lyén alakított adófelszólamlási bizottság a 
következő : Elnöke : Mesterházy Jenő, alel- 
nöke: Bartha László, rendes tagok: dr. Ber
ger Béla, Csertán Károly, Malatinszky Fe
renc, Fischer Pál, Pongor Henrik; póttagok: 
Elek Ernő, Grünhut Henrik, dr. Kaiser Emil, 
dr. Kreisler József, Schütz Sándor, Sélley 
Pál. Zalamegyében 243 adózóra tétetett ja
vaslat, a lajstromok közszemlére kitétel vé
gett a községi elöljáróságoknak már kikül
dettek. A lajstromok 8 napra lesznek köz
szemlére kitéve, s azokat ezen idő alatt 
mindenki megtekintheti és azokra netáni 
észrevételeit minden adóköteles megteheti, 
(azok is, akik bárhol fizetnek egyenes-adót). 
Ezek az észrevételek az adókivetés megkez
déséig írásban a zalaegerszegi m. kir. pénz
ügyigazgatóságnál, utóbb pedig akár szóval, 
akár írásban Zalaegerszegen az e célból ala
kított adófelszólamlási-bizottságnál terjeszt
hetők elő. Az aláírás nélkül benyújtott ész
revételek a tárgyalás során figyelembe vé
tetni nem fognak. A községi elöljáróság, vá
rosban a városi adóhivatal vétiv mellett

I értesíteni tartozik a lajstromban megneve- I zeit adóköteles felet, úgy a terhére javaslatba 
hozott jövedelemadó összegéről, mint a tár
gyalás határidejéről. Az illető adóköteles a 
tárgyaláson személyesen, avagy szabályszerű 
meghatalmazással ellátott megbízottja utján 
megjelenhet és ott érdekeit képviselheti. A 
bizottság határozatáról minden adózót írás
ban is értesíteni tartozik. A határozat ellen 
15 napon belül a közigazgatási bíróságnál 
panasszal lehet élni. A panasznak azonban 
a végrehajtási eljárásra halasztó hatálya 
nincsen. A tárgyalás a zalaegerszegi adóhi
vatali kerületben lakó adózókkal kezdődik. 
Szeptember 28—29 ig az alsólendvai (10 
tétel), október 2 án a letenyei (8 tétel), ok
tóber 4- 6 ig a Csáktornyái (14) s október 
7-én a perlaki adóhivatal területén lakókét 
tárgyalják.

—  Levelezés orosz és szerb fogságba 
került katonáinkkal. Félhivatalosan közlik: 
A közönség körében általános az a panasz, 
hogy az orosz és szerb hadifogságba jutott 
katonáink részére küldött levelek sok eset
ben nem jutnak el az érdekeltek kezeihez. 
Minthogy ennek oka egyedül és kizáróan 
abban van, hogy az orosz és a szerb kato
nai cenzúra a nagyobb terjedelmű és nem 
egészen világos szövegezésű leveleket vissza
tartja és megsemmisíti, ajánlatos, hogy a 
hadifogságba jutott katonáinkhoz csak leve
lezőlapok intéztessenek s ezek szövege is 
lehetőleg rövid, világos és könnyen érthető 
legyen.

— A tábori csoraagforgalom. A keres
kedelmi miniszter jelenti: Jelenleg — össze
foglalva az eddigi rendelkezéseket — a 8., 
9, 10., 11., 14, 16, 17 , 23, 27., 34, 39.,
45., 46., 48., 61, 53., 55., 61., 65., 69 , 70 ,
73., 76, 78, 81., 85., 88, 91., 93, 94, 95,
98., 104., 106., 109., 113., 116, 119., 129.,
136., 145, 149, 150., 151, 153, 157., 164,
168., 169, 170., 176., 179, 180., 181,186,
187., 188, 189, 191, 203, 207, 208,210,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 251 , 252, 254 , 300,
301, 302 , 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 350, 507, 600,
601, 602 , 603, 604, 605, 606, 607., 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615. és 
630. számú tábori postákhoz küldhetők áru
minták.

— A háború. A múlt hélen az operá
ciók lassúbb tempóban történtek. Az oro
szok ellenállása erélyesebb lett, mondhatni 
kétségbeejtő módon erőlködnek, hogy az 
uj föhadvezér, a cár, feje köré dicskoszorút 
fonjanak azzal, hogy a szövetségesek elő
nyomulását megakasszák. Innen vannak a 
döntő jellegű küzdelmek a Szereth folyó 
védelmi vonalában. Ez az ellenállás azon
ban csak helyi jellegű sikereket érhet el, 
az általános győzelmes offenzivára hatással 
nem lehet. Mint ahogy nincs is. Mert azért 
a volhyniai várterületen zavartalanul ope
rálnak a szövetségesek, a mocsarakon át
hatoltak. minek máris kézzelfogható ered
ménye Rovnó kiürítése, majd Rovnó bevé
tele lesz. Keletgaliciában sem jutott előbbre 
az orosz támadás, úgy látszik, az orosz ak
ciót sikerült megállítani. Ez mutatja, hogy 
harcoló csapataink ismét tért nyertek s elő
retolták állásaikat a Minskbe vezető vasút
vonal felé. Hindenburg sem pihen. A frid- 
richstadti hídfő elfoglalása óta erélyesen

nyomni Dünaburg felé. Támogatják nagy. 
fontosságú műveleteiben Mackensen és Lipót 
bajor herceg. — A francia hadszíntéren na
gyobb térfoglalás nem történt. Mégis jelen
tékeny sikerről számolhatnak be, melyet a 
németek az Argonneokban elértek Maria 
Thereee erődművének elfoglalásával egyné
hány kilométernyi arcvonal meghódítása 
után. — Az olasz harcszintéren sincs külö
nösebb eredmény. Az olaszoknak a lavaró- 
nei fensik, a tolmeini hídfő s a lodinubi 
szoros ellen intézett támadásait fényes siker
rel megtörtük. Utóbbi alkalommal csapataink 
ellentámadása nehány ellenséges hadállás 
elfoglalásával végződött. — A Dardanellák
nál a törökök állandóan győznek. Az ana- 
íorlai ütközetek s a Sedil Bahrnál s Helios- 
loknál lefolyt küzdelmek tanúskodnak a nagy 
veszteségekről s a hiábavaló erőlködésről az 
antánt részéről. — A Balkán-félszigeten a 
helyzet még nem tisztult. Az antant diplo
máciájának iszonyú erőlködése miatt még 
mindig ingadoznak a balkán semleges ál
lamok.

—  Hadimenetrend a bares— pécsi vo
nalon. F. hó 10-én a bares—pécsi államva- 
suti vonalon a polgári menetrend váltotta 
fel s így az arra utazóknak csak a korlá
tolt számú és még korlátoltabb menetsebes- 
ségü polgári vonatok állanak rendelkezésére.

—  Hadifoglyok engedélyezésének újabb 
szabályozása. A közös hadügyminiszter leg
újabb rendelete értelmében a hadifoglyok
nak gazdasági munkára való kiadása egy
szerűsítésére s az eljárás gyorsítása céljából 
az engedélyezés iránti kérelmek folyó évi 
szeptember hó 1 tői kezdve úgy a községek, 
mint a magánosok részéről, tekintet nélkül 
a kérelmezett hadifoglyok számára, közvet
lenül a pozsonyi 1. számú cs. és kir. kato
nai parancsnoksághoz intézendők.

—  A harctérrdl hazatérők megvizsgá
lása. Zalavármegye alispánja a belügyi kor
mány rendelete alapján rendeletet bocsátott 
ki a vármegyében, melyben fölhívja a járási 
főszolgabirákat, hatósági orvosokat, községi 
és körjegyzőket, hogy minden a harctérről 
a községbe érkező egyén orvoei vizsgálat 
alá veendő s a megérkezéstől számított öt 
napon át megfigyelés alatt tartandó

— Az iskolai beíratások eredménye.
A helybeli összes iskolákban a beíratások a 
múlt héten befejezést nyertek. E szerint az 
áll. el. népisk. tanítóképző intézet első év
folyamába 41, a másodikba 31, a harma
dikba 17, a negyedikbe 9 növendék iratko
zott be. Katonai szolgálatot teljesít ezeken 
kívül 29 növendék. Az intézet gyakorló is
kolájának 27 (9, 6, 3, 3, 4, 2) tanulója 
van. — Az állami polgári fiú iskola öt osz
tályába 188 (57, 42, 47, 38. 6), a leányis
kola négy osztályába 216 (58, 40, 40+39, 
39) tanuló iratkozott be. — Az áll. elemi 
népiskolába beiratást nyert 246 (71, 62, 45, 
53, 13, 2) fiú s 237 (56, 67, 65, 46, 2, 1) 
leány. Az iparostanonc iskolába 92 tanonc 
iratkozott be, kik közül a gazda katonai 
szolgálata miatt 28 tanonc az iskolalátoga
tás alól felmentetett. A Csáktornyái isko
lákba tehát összesen 1133 tanuló nyer 
oktatást

— Színészet. Rácz Dezső társulata 
szép sikerekkel, de a közönség csekély tá
mogatása mellett töltötte be a hét estéit. 
Szombaton és vasárnap Sibylt (operett) (va
sárnap d. u. zóná3 előadás (Vörös ördögök),



kedden Zsuzsi kisasszonyt (operett), szerdán nyal pótolható, a szolgálati szerződést, vagy a. d. Zaborow, Zakliczyn és Zegiestów. A
Lilit (operette), csütörtökön Tündérlaki Iá- cselédkönyvet sem szükséges csatolni. A felsorolt helyekre tehát magántáviratok is-
nyokat (színjáték) adták, teljes aparátussal. kérvény a főispán utján, annak javaslatával mét küldhetők, illetve onnan érkezhetnek.
Az előadások precízek, a darabok kiállítása a földmivelési miniszterhez kerül, aki vagy — a »Vasárnapi Újság« pompás felvételeket
kifogástalan, a toalettek az igényeket kielé- elutasítja, vagy az illetékes hadügyi vagy közöl a magyar hódoló küldöttség bécsi útjáról,
gítők, az énekek szabatosak voltak. A nők honvédelmi miniszterhez átteszi; a döntésről érdekesség Bayros Ferencz, a hírneves raj-
közül különösen tetszettek Rác* Dezsőné, a folyamodó értesítést kap. A földmivelési ^ Г ^ у а П ! » « “ ^  “ "v T s irX 'iU M g * £ £  
Tömöri Annus mint énekesek, Nánássy Ju minisztériumhoz közvetlenül intézett kére- ш4га készített. A többi képek válogatott hareztéri
liska, aki mint drámai erő és társalgó szi- lem egyáltalában nem jön tekintetbe; tehát felvételek, melyek egészen közelről matatják be a
nésznő nagy gyakorlottsággal rendelkezik s a folyamodók az előírt utat, saját érdekük- háború jeleneteit, szinte odaviszik a nézőt a harcz- 
azoknak a képességeknek a birtokában van, ben, tartsák be. vonalba. Szépirodalmi olvasmányok: Laczkó Géza

Дnnu3 Ömin?|é sz'llbrell''"éféntséaével —  Но9Уап ,ehet levelet irni külföldre? Vaszary8Kolos arczk'épe& nekrológja s a rendesTömön Annus mint szubrell élénkségével, M|n, # Bud(,ptsll Tudósíló érlesül, a keres- >,eti -  A .Vasárnapi Újság, előfizetési
Ügyes játékával, csengő hangjával, fiatalsá- kede,fmügyi Tnrniszter a katonai levélellen- V ™ á«kr6" ikli*,'Val
ff,"  ал o J!  udeaégével 81 kereket arat s 6rzég w ” 4ba„ relld„|elel adotl ki. д  hir. eg)U  h a t к о г о n a. (Budapest, IV. kér, Egyeiem-
állandó kedvence a közönségnek Parlag, szol álal \ aJonai ellenőrzésének érdekében _  a fe|menté.i fnlvamndvanvnk hé

héten is Virágh Lajos volt minden előadás д . .. „ , л, • , .n bA .nyekel és mel,ékletükét, amelyeket a folya-
központja, aki nemcsak játékának rutimrt- . ,  np , ? ^A^ípvpikhp* npm moc*0 nem bélyegzett fel, eddig meg lele-
ságával, de.iskolázott, kellemes baritonjával . . mplléü'lelpk amplvpk Ь гр- tezlek' a Pénzügyminiszter meghagyta,
általános elismerést aratott összes szerepei- . . . . , * . д , . V- . J . bogy a beadványok és segédíralok lelete
ben. Rácz Dezső igazgató s Hidassy Kálmán . , , v T:,i.04 Va n  iplírások favor4 ZéSe meí,özle8sék’ *,,etve bogy bélyeghiány
titkárnak is hálás szerepeik voltak, melyek- ‘ h^nálívitólv A soroknak tnleii- m'atí nelan már felvett leletek alapján a 
ben kiforrott szinésztalentumukat esetről rijnalkalmazása úgyszintén a sorok fölé k,rályi ^h ivata lok  bélyegilletékekel ne ír- 
esetre érvényesítették. Földvári Imrének, uprp<.7(bp ’ Pok átír ja  tilos ÍÍzIpIí IJanak p. 0, s 1 y beadványok belyeghiánya
szerényebb szerepekben bár, de szintén vol- . . , k h k * pavébként a fenti m,a/ 1 e,öírt ’betékek ellen benyújtott jogor-
tak sikerei Végül még ki kell emelnünk a eleséseknél, ha azok egyébként л !en|' voslat esetén az illeték töröltessék, lak suseru. végűi meg ki Keli ememunK a fe|téte|eknek megfelelnek, a szöveg két ol-j __ у*Г08: tisztviselők dránaeátyi nőt 
rendezés precizitását s a korrektséget mely- daIáná) hosgMbb is Iehet Ezekhez számlák, léka ß e s z t e r ^ ^  g Ä ! ßf  biiott
lyel Turay karmester azénekrészeket nagy árj ékek és ha30n!ó üzIeli mellékletek rnosl taio.t ülése  ̂ hogy
gonddal betanítja. Ismételve hangoztatjuk, csatoIása m van engedve. A levél burkó- a m u ű é v i m e i t a Ä  
hogy a társulat a pártolást minden tekm- |A Äh скрк 0 'v borítékot szabad használni I л* u^gl«‘ Kariid.ok terhére tízezertetben megérdemli lásához с. гк о у boriteKot szahaa nasznaim, koronat oszlanak k, a városi tlszlviselök
lemen megeraemii. amely egyrétu papirosból vagy más burkoló (altisztek és szolgák között akként hogy a

—  Állandó mozi. A Csáktornyái Moz anyagból áll, tehát selyempapirral vagy más 3000 koronán felüli javadalmazásnál a fi-
gószinházban (Rákóczi-utca) a mai előadá- anyaggal bélelt borítékokat használni nem zelés tlz százaléka, 3000 koronán aluli ja-
sok műsora a következő: A magas északi szabad. vadalmazásnál pedig a fizetés tizenöt száza-
fjordok (lappföldi természeti felvétel); Két _  д  hadifoglyok ellenőrzéséről. A po- léka adassék ki az alkalmazottaknak hadi-
hazában (egy család története 4 felv.); Ba- jeonyi cs és kir. katonai parancsnokság, segély címén.
rátságos arcot kérek (vígj. 1  felv.). amely az egész ország területére meg van ■

—  A 43 -  50 éves mezőgazdák föl- bi*va a hadifogoly munkáscsoportok kiadá- F p i h i v ó «
mentése és szabadságolása. A napokban sával, értesítette az összes törvényhatóságo- х т а и и с ю .
félhivatalos közlés jelent meg, amely tájé kab hogy a kisérő személyzet zsoldját а д budapesti bolgár királyi főkonzulátus 
koztatást nyújt arra nézve, hogy a mező- munkaadó tartozik kifizetni és az illető tá- felhívja Magyarország területén tartózkodó 
gazdasággal foglalkozó 43— 50 éves népföl- borparancsnoksággal elszámolni, valamennyi összes macedón bolgárokat tizennyolc éves
kelők fölmentése és szabadságolása körül az arató munkánál levő fogolynak katonai löj negyvenöt éves korig, hogy azok akik a 
milyen gyakorlat alakult ki. E közlés ezé- ruházatban kell lennie és csak katonai sáp- macedón adriáni (Drinápoly) önkéntes hon- 
rint földbirtokosok, bérlők és gazdatisztek kál szabad hordania. védség kötelékében szolgáltak három heti
fölmentésénél tekintetbe jön a gazdaság ki- __ tyem |egz téli menetrend. Az állam- fegyvergyakorlatra haladéktalanul vonulja-
terjedése, üzemének természete és az, hogy vasutak igazgatósága közli: A magyar ki- nak be ezredeikhez. Azon macedón bolgárok
a gazdasági személyzetből hányán vonultak rájyj államvasutak vonalán október hó 1 -vel tizennyolc évestől negyvenöt éves korig akik 
már be a katonasághoz és az otthonmaradt uj menetrendet nem adnak ki, hanem az egyáltalában nem voltak katonák negyvenöt 
személyzet mennyiben elégséges a gazdaság 1 9 1 4 , évi május hó 1 -én életbeléptetett uapig tartó kiképzésre tartoznak bevonulni, 
vezetésére? A kisbirtokosok, föidmivesA ny^ri menetrend a vonatok egy részének Ó naptár szerint szept. négy, uj naptár sze-
fölmentésénél a családi viszony és főleg az megszüntetésével továbbra is érvényben ma- rint* szept. 17-étől kezdve az összes macedón
a kérdés kerül mérlegelés alá, hogy van-e rad д  forgalomba maradó vonatokról egy bolgárok jelentkezzenek a budapesti bolgár
olyan családtag, aki a kisgazdaság vezetését kjVonatos hirdetmény kerül kiadásra, mely királyi főkonzulátuson (VII. kér. István-út
elláthatja és a fölmentést kérő népfölkelő C8ak a közeledő vonalok számait tártál- 63 sz ) útleveleik átvétele végett.
bevonulása miatt a kisgazdaság földje nincs-e mazza. E vonatok menetrendje az 1914. ■ ------
kitéve annak a veszélynek, hogy megmüve- évi május hó 1 tői érvényes menetrend- N v í l t t é r * }
letlenü! marad? Aki rendes főfoglalkozása hirdetményekből vehetők ki. _________  J  ' 9
mellett csak mellékesen foglalkozik gazdái- _  Jó ötjet e2ekben a drága időkben ha E rovat aIatt kflllö“ekérl nem t4IW friciőstéget

K « T l “ a r ? h . T Ä -  T 'tta z d a sé íi4  a t friss,,e' >4i‘ ° *  9íomio9á80t ° U6 htó - “ “ ' Г  ‘  " " " "  e ljeg yzés . 
kalmazottak közül a gözekevezelők, a gé- MrkT ktettM. Bablce La.zlö honvédz.szlóe (Mur.vld)
pöazek, a bognárok, továbbá a azeszfözök, Дг alkalrészek ára pon(os ^  bérmentle нвГп ,.п Ir.nke (P.rlak)
a tehenészek (fejős gulyások), az erdöörök, 4 5 0  nUnTé(teL <)t ad, gnál egyet ingyen hozzá- jegyesek,
a béresgazdák, udv.rb.rők különösen pe*g csoma Gro)ich J4nog Angjal.drogériája) „rönn lel5. nepttm ber 18. 
azok, akik régebben szolgálnak rendszer«« gz Morvaország). (Minden külön <rlMlléi >•«..)
folmenletnek a bevonulás alól. A folmentési _ ...................... ...............  ^ v } '__________
kérelmet a főszolgabírónál, városokban a — Hova lehet táviratozni Galíciában r
polgármesternél kell előterjeszteni, írásbeli- Mint a Budapesti Tudósító jelenti, Galícia T Á R  О  R t  P  О  S T A R  О  R O Z O t í
leg és kellő bizonyítványokkal fölszerelve, következő helyeivel a magántáyiratíorgalom 3 3 0  g r a m m o s  k ü l d e m é n y e k h e z  
A kérvényhez csatolandók: a népfölkelési megnyílt: Budowa, Bogumilawice, Brzesko, k a p h a t ó k  S t r n u s z  S A n d o r  k ö n y v *  
igazolvány! lap másoiala, a községi előljá- Ciezkowce, Czuhow, Dabrowa, Aliimk ma- A e r e e b e d é a i b e n  C s A k to r n y A a .  
róság bizonyítványa a folyamodó családi ryampolski, Gorlice, Gromrnk, Grybów, Kn- „ n e /m /n A « /  а . я  о л
állapotáról és vagyoni helyzetéről. A telek- mca, Lahowa, Lipnica murowna, Musznya, Д t á b o r !  p o s t a  d o b o z  4 0
könyvi kivonat az elöljáróság! b zonyllvány- Okocim, Radlow, Tuchow, Wojnicz, Zabno / / / ic r * .
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Talijinsta sniita ni Susana M II.
Dogodjaji na bojnom polju. - íz ruskoga suzanstva. 
Zeppelini bombardiraju Londona. - Rusi plasiju 
Bulgariu. - Proti Minsku. - Bregi iz talijauskih 

mrtvih. - Bulgaria proti Srbiji i Grcki.

Hal; stojimo na bojnom poljn?
(M. J.) Vu profilira tijednu su vu viáe 

méstih velike bitke tile s rusom. Skorom 
svaki den dobivamo glase od velikoga nap- 
redka naáih i nemSkih vojnikov. Napriliko 
proálu nedelju pod generala Hindenburga 
spadajuéi Seregi med Düna i Njemen zva- 
nim potoku su od rusa odzeli 1800 voj
nikov i 5 maSin-puákah. Pri Zelvianka zva- 
nom mestu je vu naSe suZanetvo doSlo 17 
ruekih oficirov i 1945 vojnikov. Pod zapo- 
vedniétva Leopolds, bavarskoga hercega 
spadajuéa vojska je pri Zelva zvanom mestu 
polovila 2759 rusov i odzela od njih 11 
maSin-pufikah.

Pri Tarnopolu je jeden mali dél Gali- 
cije joS vu ruskih rukah. Rusi su ovdi s 
velikom silóm navalili na naSu vojsku, da 
si barem nekaj zadrZiju iz Galicije, od kud 
su pretirani bili. Tu su se 11-ga ovoga me- 
seca naSi nazaj potegnuti morali pred véli- 
kim ruskim Seregom, tak da su rusi odzeli 
od nas Dolzanka zvano selo. Ali naSim su 
na pomoé doSli honvédi i nemSki vojniki, 
pák su rusa iztirali iz Dolzanke. Tu je rus- 
ka vojska vnogo izgubila.

Pri Zelvianki je nemSka vojska 13 ga
o. m. opel 3300, Leopolda bavarekoga her
cega vojska pák opet 1000 rusov polovila. 
To tak ide svaki den.

Pri ruskoj vojski su oficiri vre tak 
pomenjkali, da budu i oni za oficire imenu 
vani, koji samo malo pisati i Citati znaju. 
Da jim jako zlo ide, to je videti moői i iz 
toga, da je ru9ki car glavno zapovedniétvo 
odzel od svojega rodjaka Nikolajeviéa, pák 
je sam postai glavni zapovednik svojih Se- 
regov. Car misli, da bu on véé mogel nap- 
raviti vu taboru, как Nikolajevié. Ruski car 
je papa svih rushih i srbskih pravoslavnih, 
tojest iztoénih vérovnikov. Ve, gda mu zlo 
ide, hoée si svojom vérom pomoéi, ali je 
zakasnil. Svigdi je bit i po céloj taborskoj 
liniji retirira pred naflom i nemSkom vojskom.

Znamenito je, da se je rus i srb vu 
najnoveSih vremenah jeden s drugim роз- 
vadil. Rus je srdit na srba, ar neCe Bul- 
garsku-Macedoniju bulgarom nazaj dali, ko- 
ju je ne na praviCni naéin odzel srb od 
bugara. Srb pák se za to srdi na rusa, za-

kaj on to od njega potrebuje. Znati mora- 
mo. da rus zbog toga hoée, da bi bugar 
nazaj dobd od srba Bugarsku-Macedoniju, 
ar misli, da bu bugar s rusom drZal, pák 
pomagal njemu. Ali bugar, grk i rumunj su 
tiho, neée se niti jeden na Balkanu stanu- 
juéi narod vu tabor pustiti, makar как go- 
der méSa kartu diplomacija, tojest oni, 
koji veliku politiku deiaju med izvanjskimi 
orsagi.

Od nemSkoga cesara Vilmosa se éuje 
opet jedna lépa misei, koju je nezdavnja 
izrazil pred jednim nemSkim orsaéki able- 
gatom. Rekel je nemSki cesar, da bude fran- 
cuz na éisto prepái, ar je grésni narod.

— Niti mi ne smo svi dobri, — véli 
cesar Vilmos — ali dobri hoCemo biti, za 
to nam pomaZe gospodin Bog.

Septembra 11-ga vu nőéi je vise luft- 
balonov, tojest zrakoplivov ober Londona 
glavnog varaSa Englezke se pokazalo, iz 
kojih su nemei bombe doli metali na Lon
dona. Bil je veliki strah vu tem varaSu. 
Ognjogasci su drkali po vulicah, gde su 
bombe vuZigale. ViSe hiZ je poéelo goréti i 
vnogo stanovnikov su zaklale i oranile bom
be. Jedne novine piSeju, da su bombe i 95 
psuv zaklale, koji su po vulicah od straha 
drkali. Stanovniki su se vu pivnice skrili, 
da su se luftbaloni vu zraku pokazali.

Talijanom i ve tak ide, как jim je do 
vezda iSlo. NaSi vojniki su na talijane i vu 
proSlim tijednu oStro navaljivali na suhoj 
zemlji, na morju i vu zraku. Poljeg Polazzo 
zvanom mestu su naSi Stuki na talijanske 
tnorske ladje strelali i vise izmed njih po- 
godili i vtonuli. Pri Kastello zvanom mestu 
su talijani vu nőéi probali se pribliZiti к 
naSimi éetami, ali su se morali nazaj obr- 
nuti s velikimi zgubiéki.

Iz naSih replanov su pri Görcu bombe 
metali na talijane i med njimi vnogo kvara 
napravili. Poljeg Tolmeina je takaj velika 
bitka bila s talijanom. Tu je sam jeden ta- 
lijanski regiment jezero vojnikov zgubil. 
Pred naSimi jarkami, vu kojimi su se naSi 
zakopali, vre od dva tijedna toliko nepo- 
kopanih mrtvih talijanov leZi, da veliku 
smrdljivost nije moéi podnaSati naSim voj- 
nikom. Так se braniju naSi, da si pod nos 
nekakvu spravu podveZeju.

Talijanski narod se je vre navoljil tá
bora, tojest zgubiéke. To je iz toga videti, 
ar spise rezdeljuju med pukom, vu kojih 
se о tóm govori, da bi puöanstvo potrebu- 
val mir. Talijani su mislili, da bude za ne- 
koliko tijednov kraj taboru, pák si nisu za 
svoje vojnike zimsku opravu napraviti dali. 
Talijani nisu vuéni к zimi, ar pri njih se 
vu zimi ne kűri. Niti peéi neroaju, ar vu 
najviSe méstih niti ne poznaju snega, tak 
je pri njih toplo. Talijanska vojska, koja 
vezda kre naSe granice vojuje, nemre pod- 
naSati zimu, как naSi vojniki, koji su priv- 
Ceti zimi. O-obito pák nemre podnaSati 
vu letnoj opravi, vu kojoj je poöela s nami 
tabora. To bu dobro izgledalo, da budu ta
lijani vu létnih opravih morali harcuvati s 
naSom vojskom, koja zimske kepenjke, pák 
bunde ima.

Talijanska sramota vu Sugana 
dolini.

Na tirolskim írontu jedna najvaZneöa 
pozicija je Sugana dolina, na ishodni gra- 
nici Tirola. Vu mirnim vremenu glasovitno 
n̂ esto od svakojaéke naravne lepote i od 
izvanrednoga bogalstva i lépoga ploda, denes 
рак je vaZno poleg soldaéke stratégije, jer- 
bo ako bi talijani vu ovu dolinu vdrli i 
zavzeli, odprta bi njim bila vrata vu od- 
snutraSnji orsag. Talijanske novine i 9luZ- í 
bene prijave podjednoma sramotno glasiju, 
da talijanski Seregi, как slavno napredujeju 
vu ovi dolini. Koj pák tam putuje i pózna 
mesto, vidi da tam talijani, tojest vu Su
gana dolini joS nikaj su né zadobili, neg 
naprotivno tri mesece drugo su né tam 
delali, как nezmerno krvi preljali za badav. 
Jedna sramota za drugom je tam postigne.

Talijani laki od poéetka su svelikom 
silóm vdirali vu Saguna dolinu bez svakoga 
uspjeha. Kad su naSi na granici poleg sol- 
daéke taktike nekoja sela iz praznili, jerbo 
nam je né bilo potrébno óva sela zader- 
Zati i braniti, talijani 9velikim kriéom i lar- 
mum su ulazili vu obéine. S velikom pa* 
radom su skopali vun kamene, koji su gra- 
nicu kazali i s célom gvcéanostjom su je 
dalje nesli i opet zakopali. S vun toga рак 

í su né jeden mali koraéaj dalje doéli. Так



se zabavljaju polentari. Как su nádi bez 
svaké borbe ostavili nekoju selo, talijani 
tak su sve novine napunili s veli- 
kami bitkami, kője naravski oni su za- 
dobili, как da bi céli svét ovdi se bil 
prehitil ili zrudil. Samo denes véé sam ta- 
lijanski narod neveruje takve bedastoée, 
francuzke i englezke novine pák se njim 
iz toga zoéi-voéi sméjeju i norca délaju. 
Так je, francuzi i englezi véé bolje poznaju 
naSu i nemdku vojsku i nedaju se talija- 
nom za nos voditi, koji ako jedno nadu 
patrolu pretiraju, véé od takvih bitkah pi- 
Seju, kakve sad vu Russiji trajaju. Da bi to 
tak bilo, bormed talijani bi véé zdavnja vu 
Béé i Budimpedti bili.

Vu zavjetih obéinah mrski sesponadaju 
talijani. koji tobod su za to sém dodli, da 
obraniju naroda od nadega jarma, как to 
oni na glas razgleduvaju. Zapovedniki s 
mirum pladiju naroda smrtjom i как se 
éuje ne ostaneju samo pri rééi, neg sver- 
áiju, kaj obeéaju. VuZiZeju i robiju oni, koji 
kakti apodtoli su dodli sém. Délaju pák to 
za to, da si sreébu zverdiju sbog toga, da 
su tiroléani tak verni svoji domovini i 
svojemo cesaru.

Zmemito je i to, da vnogi skoéiju od 
talijanske soldaéije к nam i tak veliju, da 
neéeju proti Austria-Magjarski vojuvati, gde 
su tak dugó si kruha sluZili.

Vu Sugana dolini svi stanovniki su 
doma ostali i terpiju terplivno bojne nevole. 
Odudevno pomagaju svi nádim vojnikom 
skim samo moreju. Jeden nad zapovednik 
je rekel jednomu novinaru :

— Kad dimo dojdete spidite vu novi
ne, da vu mirnim vremenu svaki koj bude 
moguéen, naj pohodi óva mésta, da barem 
s nekim zahvalimo siromadnomu narodu, 
za sve onu, kaj zanas i znami denes tak 
odudevno terpi.

Praviéno pák se je to pripetilo vu 
Sugana dolini:

— Od poéetka iz Bassanove su dodli 
talijani, nade patrole pazlivu su se nazat 
potegle i kad su to spazili s velikim ve- 
seljom su dodli nekoji kilometer do Strig- 
nove. Ali odovut véé nemoreju dalje. Kaj 
smo dobrovolno dali talijanom, to i denes 
imaju i nikaj vide. Sve pozicije, kője smo 
od kraja imeli i denes je derdimo. Kaj ta- 
lijanski vodja Cadorna javi i pide vu novine, 
to je jedna velika lad, jerbo ov nekoji ki
lometer bez svaké bitke smo odpustili tali
janom.

Strahovitno i éudno vojujeju ovdi nádi. 
Negda slavne hidtorije budo pisali od toga. 
Vitézi rasteju ovdi. Naprimer jeden magjarski 
pisar, koj je как prosti soldat svojovolno 
se javil, nekaj takvoga je napravü, da je 
odmah lejtinanl postal. Jedno grabu na me- 
sece je branil s nekojim pajdadom proti 
célomu regimentu. S korom niti néje zave- 
ruvati, как male éete célé talijanske derege 
zastaviju i nepustiju je niti jeden koraéaj 
dalje. Na svakom mestu male Cete célé 
derege s bijeju nazat. То рак veC tri me- 
sece traja.

Jedenput je jeden baka oknu sprodil 
i od öve eksplodacije tak su pobegli talijani, 
da vide danov su né uíali blizu dojti. Ne- 
koje su nádi poloviii i svi su lak povédaii, 
da za to su pobegli, jerbo su mislili, da 
éeterdesetdva centimeterni dtuk se je s 
glasil.

Denes véé i talijanske novine pideju, 
da za talijane hudo vréme hódi i na mes-
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to, da bi s bandum bili vu nade varadé 
ulazili, niti s najvekdemi dtuki nemoreju. 
Za to sve pák tamodnjega naroda kriviju, 
za kojega su mislili, da svelikom paradom 
i s bakiami budo Cekali sloboditelja. Cekal 
pák je narod na bregah s kamenjom i pud- 
kami i nepusti vu svoju zemlju neprijatelja 
do zadnje kaple krvi.

Vu prodlim tijednu pustili su nádi tali
jane do Roncegno kupelidöa. Ali, kad su se 
nasi skriti dtuki na bregu oglasili, divjo su 
pobegli talijani i nezmerno mrtvih i plezé- 
ranih ostavili za sobom. Zalostno je samo 
to, da i Roncegno kupelidőe je od strélanja 
éuda terpelo. Как se vidi nade pozicije vu 
Sugana dolini néje moguőe predrti i zavzeti. 
Cudnovito je to, как nádi braniju svoje po
zicije. Sad opet samo dtuki délaju, jerbo 
talijanom odidla je vola od dturme. Nádi 
veselo Cekaju talijane i napré njim je 2al, 
ako za kratko vréme snég opadne i oni vu 
mini budeju morali biti. Silóm hoéeju jód 
jedenput barem na talijane vdrti, jerbe ako 
snég zapadne onda véé nebudo priliku 
imeli. Razmi se, da nádi zapovedniki nedo- 
pustiju jim bez svakoga cilja krv prelévati. 
S tém tidiju bake, da talijani sami naj doj- 
deju do nadih pozicijah, ako se ufaju. Nam 
néje potrébno za njimi iti i dobre pozicije 
ostavili.

Samo da i talijani véé imaju tuliko 
pameti, pák se neéeju nádim kazati, koji 
je tak strélaju, как na vadasiji zajce.

»MEDJIMURJE«

Jesensko delo.
Jód su né gospodori pospravili iz polja 

letodnju letinu, véé se briniti moraju, da 
prepraviju zemlju na kleto. Naj vadnededelo 
pák je sad posejati jesensko pdenicu, jesens
ko Zito i jesensko jeémen, ako hoéemo i 
kleto Zetvu imeti i к tomu dobro Zetvu.

Letos pri jesenskim poslu jód vide te- 
Zakov nam bude íalilo, как nam je lanina 
jesen. Ako pák poredo odideju svi oni, kője 
jód domovina poziva na pomoé, onda za 
istino moremo reóti, da samo starci, Zene i 
deca ostaneiu doma, na njibova ramena se 
bude priloZilo sve polsko delo.

Véé vezda moramo raéunati na to i 
poleg toga s célom moéjom moramo se tr- 
siti i Zuriti, da jesenska sétva ne zaostane 
i da nam jód oni na pomoé budejo, koji 
su doma zavezda i koji na skoroma morali 
budo oditi vojuvat za domovinu i za sve 
svoje mile i za célo svoje blagu. Morali 
pák budejo oditi, jerbo nidéi sam sebi ne 
Zeli, da bi njegvi mili neprijatelja dodli vu 
ruke, nidéi si ne Zeli, da bi mo neprija* 
telj porobil njegvo blagu i poZgal sva 
stanja.

Navadni su bili nádi gospodari pod 
silje triput orati, denes vu ovim izvanred- 
nim vremenu, dosta bude i dvaput orati i 
vu tak prepravlenu zemlju posejati jesensku 
sétvu. Öve dvé orali ako se po redo sver- 
diju i po dobrim vremenu, vide budo va- 
lale, как triput hudo s orati ili pák po 
hudim i zloéestim vremenu tretjiput orati.

Sétva se negdi véé augustuda zadnje 
dane poéné, prinas navadno septembra me* 
seca. Skim raneda je sétva, stém bolje se 
more rezvijati, stém bolje bude lopodnata i 
stém leZi preterpi zimu к tomu pák s 
ranedom sétvom i nekaj semena moremo 
predparati.

Koj go.spodar pák je za vremena svoje 
posejal, naj ide onomu na pomoé, koj je

jód né zvrflil to, koj je vu sili, jerbo to je 
denes dutnost né samo prama bliZnjemo, 
neg duZno9t je to i prama domovini. Svi 
za jednoga, jeden za sve. Ruka, ruku 
vmivle, obedvé obraza. To je denes takva 
isiina, evrho kője nesmemo se spozabiti. 
Jeden sam élovek si nikaj ne pomore, ako 
mu drugi nepomagaju.

Vu jesenski sétvi prvi je jeémen, za 
tem dojde Zito i na zadnje pdenica. Za to 
je potrébno jeémeua i Zito skim ranede po
sejati, da se jód na jesen ubokorovi, jerbo 
na protuletje fletno vu slamu vujde i néma 
vremena se rezviti, tojest ubokoroviti. Samo 
tak moremo postiéi, da nam sétva gusta i 
dobra bude.

Pdenica na protuletje ima dosta vre
mena se ubokoroviti, jerbo samo majuda 
meseca vu drugi polovici poéme vu slamu 
tirati, dakle ako i kesnede poséjamo pdeni
cu, ona za to jód dosta gusta i moéna bude. 
К tomu pák pdenica ako makar na jesen i 
slabeda bude, za to puno leZi preterpi zimu, 
как рак jeémen ili Zito.

Dobro je, ako je samo moguée, jesens
ko silje vu viagano zemlju posejati, najmre 
pák jeémena i Zito. То рак tak moremo 
postiéi, ako zemlju pred sétvum barem osem 
ili éetirinajst danov predi s oramo. Moéi je 
to i s hengerom napraviti, ali to véé je né 
tak naravno i dobro.

Sétvu pák ako smo samo как moguéni 
s madinom moramo obaviti, jerbo s madi- 
nom posejana sétva puno vide vala i na- 
vék je bolda, как ona, koju sa rukum po- 
sejaju.

S madinom vnoge semena moremo 
predparati, to рак je vu denednji dragoéi né 
sve jedno, к tomu pák sétva je za to na- 
vék dosta gusta. S madinom séjano zrnje 
jednako dojde vu zemliu, poleg toga i zem- 
Ija se jednako snuca. Zrnje vu jednim vre
menu zide vun, silje vu jednim vremenu 
se do zréli, jerbo seme jednako gliboku je 
dodlo vu zrmlju.

Sa rukum séjano seme nekoje niti ne 
dojde vu zemlju i toga smo kvarni. К tomu 
pák takva sétva na falaté je rétka, na falaté 
pák gusta. Jedno zrno fletnede zide vun, 
как drugo, jerbo jedno je gliboku dodlu vu 
zemlju, drugc pák éisto plitvo. Poleg toga 
onda nemore se jednako sétva rezvijati i 
vu jednim vremenu do zreliti.

Poleg svega toga рак nam naj silnede 
delo to bude, da seme skim predi vu zemlju 
dojde, makar ovak ili ónak.

Nesmemo se samo vu letodnji plod za 
ufati, jerbo je puno boldi bil, как lanjski, 
neg briniti se moramo i za kleto, jerbo to 
je navék Bogu vu rukaj kakov plod dobimo. 
Jedno leto vide, drugo pák menje zraete. 
Denes né je moéi na to misliti, da letos mi 
je tuliko zraslo, da i na kleto budem dosta 
imel. Né je to tak, jerbo dto vide zrnja 
ima, как mu je za njegvo hizu i gospcdarstvu 
potrébno, onu mora orsagu prodati i zvide- 
dega nidéi пеэте imeti. Opet dojde rekvira- 
cija, da orsag dosta zrnja prebavi za sol- 
daéiju i za ona mesta, gde droben Zitek ne 
raste. Grdo bi to bilo, da bi jeden, vu ovim 
bojnim vremenu, kad svi jednako moramo 
terpeti, svega pun bil, drugi pák bi od glada 
vumiral. To nesme tak biti, niti pák orsag 
nebude to dopustil. Orsag za svakoga jed
nako se mora briniti.

Za domovinu svi jednako moramo ter
peti i jednako vojuvati, ako hoéemo svoje 
blagu od neprijatelja za braniti Kruh nam

broj. 38



je prvi i véé samo s bog foga trs;li se mo* zivom na jedni liniji malo su stisnuli nazal |enu T Megyimorju Ki su nam tamodmah
ramo sviskupa da nam dosta zraste i da naSe, ali na zadnje na céli devetdeset kilo. v balost,. Vmtu dr*ah.
ga vu ovim lépim orsagu niöCi nebude ga metrov dugi liniji morali su rusi odvinuti i Draga moj a 2ena Te doktori mladi
stradal. nazat se poteCti. Nemrem govoriti, Su nas pregledali,

Példo bi si morali zeti od nemcov, gde Septembra meseca takodjer su veC Da ja  tuáen moram i v marákompaniju
niti jeden koraCaj zemlje prazne ne ostane, vnogo rusa polovili: v ^esku zemliu iü Su nas sve poslali.
neg sve je za séjano. BormeS prinas joflna g eplen)bra j ga 8350 rusov su vlovili Da ja, tuüen moram Vu MarSkompaniji 
hiljada mekotih praznih ostane. Kuliko bi f 2  5 7 0 0  ,  ,  , V (v;eSku zemlju iti, Dva dni smo őekali,
joä tarn kruha moglo zrasti. Samo da joS i  ̂ . э ' 9 ш Svoju dragu 2enu Na taljansku meju
denes su prinas lak Cudnovati Ijudi, koji * .£*g *í2 ° 7 э V 2alosti staviti. Mám su nas poslali.
tak mieliju: Ja dosta imam, za drugoga * ?  , ÖF-n ! * * „  , . . . , . M . r , .
pák me je né bnga. Koj tak misli, on né* э 7 ga 4790 > » » Vu to sivo nebo, Bumo se borili,
ma duSu niti prama domovini, niti pák  ̂ 8*ga 8470 » » » V áalosti bum stavil Ci nas Bog pomore,
prarna bliínjemu, 9 ÍJ ga H 00 » » » Megyimorje malo. Kaj je  predobili.

т \  л *  л • 1 • * 12-ga 2700 > » » VSerbskoj zem ljimoral Taljanski vojniki
-ÜOgOUJRJÍ ПЯ- DOjnOm pOlJU. » 13 ga 1850 » * * V tugi sprevoditi, Jako se bojiju,

.... . . . . .  . , . _. Sve sknna • n2 1 'П rnsa su vlovili i Vezdaj pák sam moral Ar magjarske őete
Vlhri, d^d, . mrzlo vrtme je doSlo b v . V ( 'esku * “ «" ili- Hrabro skup drZiju.

septembra meseca na zapreku naSim sol* * ,omu 0 1 m s'npusKu, vise siukov, mea
d&tom. Razmi se. da zloCesto vréme néje koíemi su jedeuajst fcmehki bili, su zadobili. Ve ^sam pák ja moral Prvi Ferenc Jo2ef
vugodno na bojnom polju, jerbo nemoreju Sve öve slavne bitke veliki strah su v ^esku zemlju iti, Vu Magjarskoj zemlji,
se Seregi tak gibst!, как po ISpim vremenu. »»k ová ié  vu Ruskim Najbolje NikolajeviC Х ш Г 8' K afsVon^m iri.
Najmre рак sad je né vugodno takvo vré- MikloS nadhercega kriviju za sve 1 njega
me naSim vojnikom, kad 2 urno proganjaju je poleg toga car vu Kaukázus pretiral i Vu tu r.esku zemlju Ve nam Bog pomori
pred sobom prestraSenoga neprijatelja. Jedna sam je zel prék célé ruske vojske zapoved Ve smo se dpeljali, I nemskomu caru!
stran naSih Seregov prék velikih moCvarah DiCtva. SiromaSki car malo pre kesno je Уи Pilsenu gradu TulikajSe tomu
proganja neprijatelja, po moCvarah pak po doSel. Sbite i ЬейеСе ruske Serege veC niti cuga do,i stali- Turskomu cesaru ! 
lépim vremenu maáérati je leSko delo, stém on nebude m ogel zastaviti. Vu рц2епи H ajd a rov ics  Janos,
bolje pak po zloCestim. Itak lépi uspjeh su Doklam teáke bitke t raj aj 11 na juSnim  Zugsführer iz Bottornya
postigli naSi 1 to samo naSim terplivnim kraju Russije, ov Cas je Hmdeuburg opet ____
vojnikom moremo zahvaliti. Ne poznaju malo eplaSil ruse tak i tarn, gde su se né . ,
truda, né glada, neg podjednoma i nepres- nadjali. Njegov Sereg je doSel med V Inom , ”  Jottre na ta lijan sk im  trontu .
talno napredujeju, da i zadnjo bitku slevno i Dünaburgom do one 2eljeznice, koja rav- re *rancuzkl Bene1™1 1 vodJa pobodil je 
zadobiju. VeC su i do vezda orijaSki uspjeh no vu glavni varas, Sentpéten ar pelja. g ^  ijanskoga kraba V subotu s kraljom i
postigli, jerbo ruskoga Sercga na Cetiri stra* tém Cinom je to napravil, da Vilna i Dü . P° 8 ^  • la,,Jansko^a
ni su reztrgli naburg nebudo dugo rusom vu rukah. Dü- 0i  ̂ ^ ° у ,^ ,сопе" Görzkoga mosta, как

Jeden ruski Sereg dslko na sevru Riga naburg s vun Riga varaSa, zadnji moCen la,1Janske novme piSeju, célo drufctvo vu
varasa i morsko postajaliSCe brani, jerbo ov festung je na ovi liniji. neyaren poloiaj jê  doSlo pri Montfalconi,
put pelja vu ruski glavn v;«raS vu Sentpé- Mackensen pak je na Pmsk liniji lerbo 1® ravno pred naSe Stuke doSlo, koji 
fervar. Drugi pak okolo Vilna varaSa se spolral ruske Serege, pretiral jih je iz su slrahov,len °Reili metali na talijane. Zur-
skuplja, kojega su rusi veC na pol spraznili. sveju pozieijah i proganja je sad proti 00 ,sy se svi P03Prav >̂ odonut i Joffreu né
Tretji od Brest Li’ovskn retiréra proti Moskvi Pinsku. íe btlo veC volja joä jedenput na íront iti,
i sdvojeno b*j2i i brani se vu vélik h moC- S vun ruskoga bojnoga polja niti trän- ne® vnede,iu se Iе nazat od e,Jal vu Fran_ 
varah. Cetrti pak od ovih moCvarah na cuzi, englezi i belgianci nemoreju nikut, CUZ ö #л . ... ^ ... . .
poldan na hataru Ishodne Gal cije je vu nikam. Za to neprijateiji engleze kriviju. kai й . . 0 0 1 M ijan*- и. а
veliki stiskii vlecese pomalem vu Russiju, Jeden drugoga potvarja, da ne zverSava one ^ k*‘ . de[ eg ndob! na p0M'ü<; vu Francuzku 
proti Kiev varasu. Так je reztrgjena ruska duinosti za koje se je za vezal. P k , ,VU Darddne,,e- Kak se v,dl’ na-*
vojska, da jeden Sereg drugomu nikaj ne laiüanskim hoinnm nrdin iaiiiani nepnlat®,lI Jako su vu hudim polo2aju 1
more na pomoC biti л Л taiij skim bojnom polju, talijani Jeden od drugoga pomoC zahtéva.

Neme a med Cet.ri Seregov okolo R ga De Vd!ra,U atakviJm a,,om "a cé,t «»Ф, -  Kaj zahtéva Srbia ? Srbski kor-л ете , s meu cetiri seregov ok010 К ga neg 8amo na jedno lh d rug0  uaSo püzic,ju 1 zaoismka поц| .1 n»Aim прп.
l Vilna varaSov svojom moCjom teSCiju dalje cde 8»rahovitne zmibicke imáin Tn íp кяа. V , P 1 zapisnika poslal naSim nep* 
ruse, proti Moskvi be2eCega Serega pak s flga izdaimkom Tirol ie taliiansko crobie r,ja vu köJirn opet svakojaCke stvari
naSom pomoCjom tiraju. Pri R ga varaSu <t0 ;;т  treua J 8 1 zahléva. Vu zapismku tak govori, ako bi
dvé vaíne póz Cije su nemei za dobili, oko- v  n , ... . . . .... . ^rb'a presiljena biia Macedomu odpustiti,
lo Vilna varasa pak podjednoma bijeju ru- .. . .  У Dardane h Pak lurClDI na hiljada 1 onda na mesto ovoga imanja moraju ji Dal- 
ee i sveju poz c:jah su je pretirali. Grodoó ? d,! f anii“ ePT Í e,Jf  , 8U P 0* " * " "  ' P°‘ « Albaniu dati i to odmah.
glasovitnoga festunga zadobiii so nemei i ^  k® ,adJe-.0vdl e0« 1®*1 ' ran- —  Nemei fletno i dobro délaju.
doSli su do Nyemen vode, koju su veC na CUZ 8U ravno vu takv,m poloiaju, как su Giovanni vu jedni novmah piSe od srbskoga
vise meslah prék stupili Po moCvarah pak 1 rUSI' poloiaja, najmre pak od btilgarskoga i turs-
nemci, magjari i austrianCani tiraju pred ?ía rada3 Pak Je Bulgaria s jedinila koga saveza :
sobom ruse. 8e 8 Tursk,m orsagom i sad naSi neprija- —  Nemei —  véli Giovanni —  dobro

Po slavnih severnih bitkah genuli su niti pomisliti nesmeju, da bi se Bulga- i fletno délaiu. Vu ovi minuti tak stoji po* 
se naSi Seregi i vu Ishodni Galiciji i как ha od zaj a navalila na turCine, как su se IcÄa j, da antant je sgubil igru. To veC céli
to veC znamo, predrli su ruskoga fronta na nas. Bez Bulgarie рчк antan svét zna, najmre pak Amerika, koia veC
pri Ziota-L’pi. Od potlam smo veC opet nemoreju Dardanelle i KonStantina* neCe spenezi i smunieijom podpirati antanta. 
slavne bitke zadobiii. Cetiri Seregi teätiju pol<a zadobltl- — Proganjanja rusow. Pri Zlota-Lipa
ovdi ruse. Puhallo general» Sereg, koj je su predrli naSi rusku Imiju i slém su opet
Luck festunga zadobil, dalko po ruski zem jja j  J fO V O G A ?  iedno ve,lko ' odlneno bitku zadobiii, Cele
Jji hodi. Böhm Ermolli generala Sereg za- ,____  naSe odmah su poCele napreduvati proti
dobit je Brody varasa i stisnul je vun ruse Strypa i prék Slrype doSle su veC do Se-
iz Galicije, nazsdDje pak je prevzel Dubno P e s m a  ÍZ C e sk e . reth vode. Hoffmann magjarskoga generale
ruskoga festunga. Bothmer nemSki general Seregi joS od augnstuSa rnestca zadniih da-
nazat je zadobil Tarnopola i Sereth linijo, beto nam se pi§e Ta Crna, masina, nov viSepul sn sbili msc i s vel kimi kunjSti
nazadnie pak Pfianzer-Ballin general* Sereg у® p t l s e n u Ä  doSli 9U do SlrVPa tinije. Zavanicu, to je
pn Bukovmi je zméSal ruske Serege. ш v Cesko zemljo. S nami je postala. êdna vaÄna Po z >cija, Sturmum su zavzeli.

Vu ovih bitkah vu tak hudi poloiaj Nepnjatel| probal je proti se stuviti. ali na
tu doSli rusi, da su sarn0 s jednom moC- Da ja tuííen moram Tarn su nas Cekali zadnje svelikim sgubickom moral je poz cije
nőm offenzivom mogli vujti i sov om off n- V íesko zemlo iti, Te doktori mladi, ostaviti. Septembra Sestoga na pel meatih

Csáktornya, 1915. septembra 19 ga. ___________________» M E D J I M U R J E « ___________________________________________^roj ^8.



Csáktornya, 1915. septembra 1 9ga. MEDJIMURJE broj. S8.su nádi prék Strypa vode vdrli, na koji au rusi 9ve moste spodrli. Na drugi kraj vode poCeli su nádi proganjali ruse i tak su dodli tijam do Sereth zvane vode.Как i vu Rusko Polskim, tak ovdi rusi sve vunidtiju kud idejű. Sva sela po2geju, marofe meline, takodjer sve moste vu zrak spustiju Na veCer i ponoCi célé okolice se vrdiju vu plamnu.Kakve dtuke i kanonére imamo, to sa- mi ruaki oficiri prepoznaju. Jeden ruaki oficir je rekel pred jednim popom ; >Po veöte vi, kad se s magjarakami oficiri per- viC zidete, da mi ruaki oficiri, koji veő dva- najst mesecov stojimu vu ognju, jód smu né niti jedenpul vu takvi pogibelji bili, как ovu zadnjo vréme, kad su magjarski étuki poCeli pokati. ReCite njim, da je svi skupa damo pozdraviti !cТак govoriju ruski oficiri od nade sol- daöije, как da niti nebi neprijatelji bili. Dika je lo nam i nádim slavnim vilézom, da je neprijatelj sam tak lépő hvali i diói. Istina je to, da né ga magjarskomu soldatu para na svéto.
— Osemdesetosem Iz ruskoga 

suzanstva. Osemdesetosem magjarski voj- niki vudli su iz Taskenda, kője mesto dalko vu Azsiji Ie2i. Mednjimi je jeden kapitan i dr. Heiner György regimentsdoktor, kojega su rusi iz Przemysla sobom odtirali. Dr. Heiner je lista pisai Zeni, da sreCno su dodli vu Teheran, koj varad pák je vu Perzsiji. Osemsto kilometrov au napravili pedice i vnogo su terpeli, jerbo rusi tijam do Per- zsije su je proganjali. Javili su se pri ta* modnjim konzulaludu, koj j :m je odmah stana dal i odredil njim je da moraju tarn ostati. Nadalje piäe, da svi su zdravi, samo radi bi znali, kad budo mogli dimo dojti.
— Pozsonyski honvédi dvé z a s -  tave talijanske su dől; zeii iz jedne Cirkve. Pozsonyskoga honvédskoga regi- menta jedna patrola aeptembra 5 ga spazila je na pontafelinski cirkvi dvé talijanske zaslave. Zipovednik patrole postal je jed- noga kaprola i dva honvédé к cirkvi, koji su iz visokoga túrna dőli zeli zastave, kője su ravno takve, как talijanski regimenti imaju. Ovi tri sami su se javili na nevar- no sluZbu i za to svi tri su sreberne me dalije dobili.
— Kuliko mrtvlh I plezéranih 

imamo vu denesnjim boju ? Od pocet- ka bója vnogiput smo sgunjavali, da kuli ко mrtvih more biti vu ovim stahovitnim boju i как su plezérci. Nemei su sad od devet mesecov aloZili dtatistiku iz kője vi- dimo, od stotine kuliko je mrtvih, kuliko je plezéranih. Poleg ovoga raCuna devet mesecov od stotine plezércov 88 5 °/e je na* zat vu slu2bu stupilo, 9 6 °/e je tak plezéranih, da su viäe né moguém soldaéko slu2- bu zverdavati i samo 19 °/0 je mrtev. Spus tili su pák i takve vun, koji su potlam ozdravili i sami se nazat javili. Dakle s med sto plezéranih 03emdeset i devet ózd* ravi, devet vise nemore slu2bu zverSavati i samo dva vumerjeju.
— Zeppeliní dvé sto hii  su vu- 

nistili vu Londonu. NemSki Zcppelini 
triput su odleteli do Londona i s bombami 
veliki kvar su napravili, najmre pák vnogo 
privat hi2 su vuniStili Vulice céli dán au 
puné bile s narodom Poglavarstvo, da sta- 
novnike potiSi, aoldaéke bande je poslalo 
vun, kője su céli dán igrale po vulicah. 
Putniki povédaju, da Zeppelint samo vu i

Londonu su dvésto hi2 viniStili, vu Járműt- 
ho pák osemde9et.

— Idu nasi bataljuni proti Mins-ku. Vu hhodni Galiciji svelikom silóm i moéjom su se rusi na naSe navalili, da stém pomoreju onim ruskim Seregom, koji su na sevru vu jako hudim polo2aju. Rusi su stém svoj díj né postigli, barem dan na dan friSke rezerve dobiju. Rusko napreduvanje nasi su zastavili na Stripa—szereth—ikva liniji. Rusi su sad vu Volhyni probali naSe nazat stisnuti, ali kervavu bitku su zgubili. Poleg toga nasi regimenti pri Kobriou su opet se genuli na sever i neprestalno idejű proti Minsku.
— Slavna bitka pri Lodinut klanj-

cu. Septembra petnajstoga na tirolski gra- nici opet su poCeli talijani strahovitno iz Stukov slrölati na naSe pozicije, ali Cisto za badav. Strélanje joS i drugi dán je trajalo.Vu Lodinut klanjcu navalili su se naSi na talijane i od Findenig-Kogel brega na jug sve talijanske póz cije su zavzeli. Kre mórja talijanski kanonéri podjednoma stré laju od Javorce, do Tolmeina. Strahovitno su poCeli opet municiju fraCkati. Na Vrscz bregu jedno Sturmu su naSi kervavo sbili nazat i céli bregi su stali pred naSemi San* ci iz tali|anskih mrtvih
— Bulgaria proti srbom i grkom. Kambana velike bulgarske novine piSeju, da bulgarci na Balkanu jedno veliko i slo- bodno Bulgariu moraju s!o2iti. Bulgaria slo- bodna mora biti od Russije, to рак samo lak more postiCi, nko odmah sablju zmekne vun. Bulgaria s nami i s NemSkom savez mora napraviti. Bulgaria nemore se denes Romaniom i Srbiom naravnati, ali priliku ima svoj raCun s ovemi napraviti, pokeh- dob rus i njegvi savezniki tak su biti i tak su spotrti, da sami sebi nemoreju pomoCi, né da bi drugim. Bulgarcom doSla je pri- lika i to nesmeju zamuditi.
— Veliki englezkí zgubícek pri 

Dardanelli. Englezi su prijavu tojest iskaz dali vun iz kojega se vidi da su veC stra- hovilen zgubiCek imeli tam. Samo od aust- ralianskíh regimentov veC как polovicu su veC turske puSke i turski Stuki pokosili.
—  Bregi iz taiijanskih m rtvih .Na Tolmeinu opet je strahovitno krvna bitka bila. Sedem regimentov su talijani tirali na brég vu segurno smrt. NaSi как i na- véke pustili su je tak dalko, как je samo moCi bilo. Kad su na naj tepsim cilj dodli, sprc2ile su se puSke, maSinpuSke i dobro skriti Stuki i na stotine taüjanov je odmah dőli opalo. Talijani iznenada su dobili tak silen ogenj i od velikoga straha divjo su pobegli. Kad je bitki konec bil, nasi su ober jezero mrtvih na brojilj pred Sanci i drot- natami ploti. Dvajsti sedmi talijanski peSiC- ki regiment je bil naj nesreCneSi, jerbo céli se je skorom vuniStil. Koji su 2ivi ostali od ovoga regimenta, one su talijani vu tréne rezdelili.
—  Rusi plasiju Bulgariu. Ruskenovine serdito Spotaju Bulgariu zakaj se je naravnala s turCinom. Novoja Vremja novine stém plaSiju Bulgariu, da Russija nig- dar nebude to zabila i vre si srCbu zverSi nad Bulgarien!, zakaj je к nam se preklo- pila i zakaj poma2e braniti Dardanelle. Rusi nebi nikaj proti tomu rekli, ako bi Bulgaria sabljom vu ruki za dobila enosz-midiai li* niju, ali na to эй preveC serdili, zakaj je nagrado zela od turCina i stém se je oCi-

vestno к onim preklopila, koji su denea 
Ruseiji neprijatelj*.

Bulgaria veC jako dobro pózna ruse i 
dobro zna, da samo lak more nekaj dobili, 
ako se s nami i s naSemi savezniki sklopi. 
Spotrta Russija vnogo svega je obeCala veC 
Bulgariji, ali za vezda joS nikaj né je dala. 
TurCini pák su bez krvi odpustili on falat 
zemlje Bulgariji, kaj njo ide.

—  áest tijednov stari m rtvi 
pred talijanskam i pozicijami. Vu 
Ledro dobni joS augustuSa meseca kervava 
bitka je bila. Od tri stranih su talijani na
valili se na Landsturmare, koji su se izbilja 
krasno sponaSali i talijanske alpire kervavo 
su nazat sbili. Talijani ostavili su za sobom 
blizu dvé sto mrtvih. Talijani su né pos- 
pravili mrtve, neg su je pred svojami pozi
cijami ostavili. Jóé i denes se od naöih 
Sancov vidiju talijanski mrtvi. Razmi se da 
Sest tijednov stari mrtvi strahovitno duhu 
spu?Caju po céli okolici. Как se vidi talijani 
snega Cekaju, da je on pokrije.

TABO RSBA P Jako от 
nam falile takve Skatuije vu kojih 
330 gram m ov moói p osfatf po tabor- 
ski postL Sad véé né Je treba splatna  
éivatf, Jerbo takve SkatuIJe, s la ib e -  
nim nap! som g o töve se  m oréja do-  
biti p rf F i асbei FOiőp (S  trau ах Sán
dor) knjliaru и Csáktornya.

Ciena skatulji Je 20 tiliérov.

Za taboraku poéta  gotovl ka- 
ver ti aa napiaom, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  ае dobija kod Fiacbei 
Fűi ép (Struuax Sándor) knjiiarich  
Ciena г kmvert —  2 ПИ. —  tábor акт 
karta  - 1  HU.

Molltra.
Tu zna vura j e  vadnia,
Nase sine v tabor dnesla,
Boze\ zdigni ruku tvoju,
Blagoslo vi nasu vojsku !

Tuznu vura hitro dosla,
Nase j  и паке odnesla.
Odisli su v Bozje ime.
0 héuv a ti domorine.

Vu bója smo svi jednaki,
Domovinu brani sva ki.
Molimo mi zn vojnike,
Ki su vrédni cast i dike.

Prosimo Majku Marija,
Nasu vernu pomocnicu,
Da se pri sin и zamoli
1 pogledne z néha dőli.

Sveti Stefan magjarski kralj 
Neprijatelje obiadéij \
Pomozi nasim va hqja,
Da tabora nezgubiju.

Odkupitelj Jézus dobrí,
Nasim vitezom pomori 
Vu taboru vudne, v nőéi,
Так vu sreci, как v nesreci!

Daj s óim predi on о vréme,
Déi se v srcih mir podigne!
Ali Jezu§\ daj nam predi 
Protivnike prevladati!

Se go vica Mihály.
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B ú z a ..........Páenica......................35*—
R o z s ............. Hrt .........................26*—
Á r p a ..........Jeőmen......................28-—
Z a b ................Z o b .........................28*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 24-—
Fehér bab uj . . Grah beli.........38*—
Sárga bab . . . .  Grah Suti.........38-—
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . .  38 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50‘—
Lenmag.......... L e n .........................50'—
Tökmag....... Koéőice......................42 —
Bükköny...Grahorka.................... 27*—

! HIRDETM ÉNY. £
: Alulirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy a Csák-?
(tornyai Takarékpénztár Részvénytársulat megkeresésére, 1915. щ 
*éví október hó 4-ik napján d. u. 3 órakor, a Csáktornyái Та- *  
tkarékpénztár RT. hivatalos helyiségében 5 drb. 100 kor. név-® 
Iértékű terezovác-suhopoljei takarékpénztári részvény* 
(azonnali készpénzfizetés ellenében a legtöbbet Ígérőnek kész-jg 
(pénz fizetés ellenében közbejövetelem mellett eladatni íog. $  
I Csáktornya, 1915. szept. 18. V i c t o r  |
[ kir . k özjegyző . m

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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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. •_____  Шву/аГ 09Telefon mm 34.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Eliflzotiol Arak:
Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hirdetések Jutányosén szimlttitnek. 

Nytlttér petitesre 50 fillér.
Felelő* axerkeactO:

zrínyi karoly.
Feaserki'tztO :

MARGfTAl JÓZSEF.
KiadO »* laptulajdono»:

STRAUSZ SÁNDOR.

Az angol Hári János.
Kitchener lord sokáig hallgatott, de 

most annál többet beszél. A burok és fele
ségeik meg gyermekeik kegyetlen hóhérja 
bőségesen felhasználta szabad idejét a há
ború technikája, a stratégia és az ezekkel 
összefüggő tudományok tanulmányozására, 
s e tanulmányoknak nevettető eredményeit 
a minap tálalta fel.az angol telsöház lord
jainak. Az autánthoz tartozó bohócok közül 
ö a legkórmkusabb Elleste az igazi humor 
titkát: a legvalószmüllenebb és legnevetsé
gesebb dolgokat, azzal a rerdíthetlen fleg
mával elmondani, mellyel el akarja hitetni, 
hogy a beszéd komoly. A lord a legagya- 
furtabb mondókához a legünnepélyesebb ar
cot vágja és igy liasonlflhatlanul nagyobb 
hatást ér el, mint akármelyik más nagy 
angol humorista.

Beszéde három frontra irányul: a nyu
gatira, a keletire és a gallipoliira. Meg kell 
hagyni, hogy a nyugati hadállásokra vonat
kozó jelentése a legsikerültebb. Itt a szónok 
ongunyolódása hihetetlen magaslatra emel
kedik és évtizedek után is nagyra fogják 
becsülni a lordnak azt a kedves helyzet 
képét, melyet pusztíthatlanul eredeti vidám
sággal^ oroszoknak a nagy világháború
ban szenvedett kudarcáról ad. Hallgassuk 
csak meg! Az orosz hadseregek veresége, 
egész Lengyelország és egy csomó várral 
védett orosz kormányzóságok elvesztése a 
német hadvezetés példátlan tehetetlenségé
nek következménye. Csak a szövetséges köz
ponti hatalmak stratégiája vitte az oroszo

kat abba az »irigylésreméltó« helyzetbe, 
hogy »mesteri vissza vonulás «-t mulathas
sanak be a világnak. A központi hatalmak 
hadvezérei eléggé rövidlátók voltuk oly »par
lagon heverő« területeket, minő Varsó és 
Lodz, birtokukba venni és az ellenségtől 
kiürített várakba bevonulni. Ha Hári János 
lord szívesugalata szerinti valódi stratégák 
lennének, úgy nyugodtan bevárták volna, 
mig a muszkák Budapestre, Bécsbe és Ber
linbe érkeznek és helyesebben cselekedtek 
volna, ha a hadjáratot elvesztük, mintsem 
hogy megnyerik. Úgy kell lenni, hogy iga
zán nagy hadvezér nem nyer csatát, hanem 
szándékosan elveszíti é.s megragad minden 
alkalmat, mellyel visszavonulásban való mű
vészeiét megmutathatja. Hi a győző eléggé 
mélyen halolt he az országba, úgy körül
kerítik és megsemmisítik.

Nincs kifogásunk az angol tábornagyé 
stratégiai alápelvei ellen, lindd teljék bennök 
kedve, сэак azt nem értjük, hogy maguk 
az oroszok egészen másképp fogják fel 
helyzetüket. Ha nem úgy volna, nem volt-e 
a cárnak leghallatlanabb baklövése, hogy 
mint bámulatraméltó orosz sikerek szerző
jét, Nikolájt, elkergette és ő maga vette át 
az orosz vereségek fölötti parancsnokságot? 
S nem sajnálatos e, hogy Kilchenernek nem 
adtak módot arra. hogy a cárnak katonai 
tanácsokkal szolgálhasson? Az antánt egyéb 
hadvezérei máramugyis Hári János lord el
vei szerint hadakoznak. Franck tábornok 
például »tizenegy divízióra rugó megerősí
tésével« csendesen fekszik a lövészárokban 
és a legkedélyesebb nyugalommal tölti ide
jét, mert az angol hadsereg »dicsfényét«

semmiféle győzelem kedvéért kockára tenni 
nem akarja.

Nem tudjuk, minő arcot vágtak a fel
sőház lordjai, amikor Hári János lord elő
adta háborús anekdóláit. Hangosan felka
cagtak talán? Vagy akadt-e köztük valaki, 
aki a bolond beszéd hallatára bz angolok 
halhatatlan költőjének: Shakespeare-nak sza
vait dörögte a nagy humorista fülébe: »Dob
játok le a lépcsőn! Nem állhatom ki az 
ilyen nagyszájú himpellért!«

К Ü L Ö X F É L É K .

Mura közi f/я /.
Megyek én is a csatiba 
Szép vidékem oltalmára,
Hol fölnevelt édesanyám 
Muraközi kedves rónán.

Megyek én is a csatába 
Magyar Hazám oltalmára,
Melynek egyik szögletébe'
Van Muraköz szép vidéke.

Megyek én is a csatába 
SzabadSágunk oltalmára 
Mely nélkül biz' nincsen élet 
Bárki bármit is beszélhet.
Megyek én is a csatába 
Lengyelország szép tájára,
Ütni-verni a nagy medvét,
Hogy elvegyük a gaz kedvét.

Megyek én a nagy csatába,
Hogy már egyszer \ alakúra 
Szálljon Hazánk kék egére 
A győzelmet hozó béke.

I/J. Szivou csik  А а /я /.

Akaratlan vallomás.
Irta: Mende Péter.

Színésznő volt és ideális. A társulat minden 
tagja szerette, de különösen a férfiak imádták az 
6 kis drámai szendéjüket. Ha Ertsy Emilia neve 
künn volt a szinlapon, nem hiányoztak az előa
dásról a városka ifjai sem. Óriási ovácziókban 
részesítették, mrhely megjelent a színen és virá
gok özönével lepték el, ha lejátszotta finoman 
poántozott szerepét. Mindenkit elragadott szépsé
gével és játékával egyaránt. A direktor el nem 
engedte volna, ha mindjárt háromszor annyi gá
zsit kér is. I)e 6 nem kért. Megelégedett annyival 
is. Ebből kifolyólag gonosz nyelvek aztán áská 
lódni kezdtek. Eleinte csak sugdolóztak, késóbb 
már hangosan beszéltek róla a háta mögött.

Pedig szegény lány nein adott rá okot. Még 
a virágokat is mind ott hagyta a színházban. Ha 
kérdezték, miért nem viteti haza, csak annyit 
mondott:

— Én csak itt vagyok színésznő!
Nem járt hozzá senki látogatóba, mert ál

talánosságban el volt terjedve róla, hogy nem 
fogadási mániában szenved. Édes anyjával lakott 
egy szép zöld zsalugáteres házban, melynek méla 
csendjét édesanyja kötőtűjének méla sercegése, 
vagy pedig erősebb drámai szerepek tanulása 
közben az ő édesen csengő hangja zavarta meg. 
Most is egy darab főszerepének tanulmányozásába 
van elmerülve és szinte izgatottan fordul az ajtó 
felé, mint aki nehezen vár valakire.

Vágre szólt az utcai kapu rángatós csenge- 
tyüje. Hirtelen felkelt helyéről és sietett az ajtó 
felé. De amint odaért, abban a percben kinyílt az 
s raj la egy szerényen, de azért elég csinosan bo
rotváit képű szőke fiatal ember lépett be.

— Kortay Zoltán vagyok — mutatja be 
magát, — a »Törvénytelen« szerzője.

— Hozta Isten Kortay u r ! Megengedi ugye
bár azt a szerénytelenséget, hogy önt ma, holmi 
felvilágosítások megadásáért idefárasztottam. De 
oly fontosak azok, hogy a szerep gondos tanulmá
nyozásánál nem nélkülözhetem. Foglaljon helyet.

Aztán belemerültek inindaketten a szerep 
boncolgatásába.

Ezután a látogatás után többször, később 
mindennap találkoztak a próbán. Az előadás pedig 
szép sikerrel koronázta mindkettőjük fáradozását. 
Emilia Kortaynak tulajdonította a sikert. Kortay 
pedig Emíliának. A közös siker még összébb fűzte 
a két, még fiatal és ideális eszmékért rajongó lel
ket. .Sokszor egy ideális eszmén elvítatkoztak órá
kon keresztül. És egyszer ily vita megnyerése cél
jából, mivel épen a azép nemről esett szó, Emíliát 
választotta mintául.

— Én nem vagyok szép, — utasítja vissza 
Emilia. — iMiért vesz épen engem mintául ? Leány 
vagyok én is, mint a többi más. Nincsen bennem 
semmi különös ! Ami van, talán észre sem veszem. 
Elég, ha más látja bennem. Hogy szép vagyok, ha 
mondja valaki, csak elrontanak vele. Nem magamé 
az sem, mert leánynak születtem. Az övé vagyok

I teljesen, kiről álmodozom s ha őt bemutatom

magának, megismer benne engemet. Hallgasson 
reám!

— Ha hosszú éjjeleken álmatlanul hányko
lódom ágyamon, lefogom kezemmel a szemem és 
igy ébren szövök róla fényes álmokat. Ott áll 
előttem, hosszú hullámos szóke fürtjei oly édes 
összevisszaságban hevernek fején és némelyik ma
gasan dől nyílt, magas homlokára. Világoskék sze
mével oly édesen néz reám s ki engedi olvasni 
belőlük, hogy szeret. De nem tudom, én vagyok-e 
az, kinek azok a tekintetek szólnak ő  nem cá
folja meg szívemnek kételyét, csak néz reám, és 
néha ajkain egy kis mosoly fut át. Gúnynak tar
tom és e gyanú oly rosszul esik nekem, feltenni 
arról, akit szeretünk, hogy csak játékot Uz velünk, 
a legnagyobb kin. Elfordulok, hogy ne lássam, 
mégis mindenütt ő, csak ő van jelen !

—, Megjelenik hívatlanul s kérésemre nem 
távozik ! Arcvonásai határozi tt férhjellemre val
lanak. Járása feszes és hatalmas melle nem épen 
daliás termetét előnyösebbnek tünteti fel. Oh 
hányszor vágytam arra, hogy csak egyszer hajt
hassam fejemet szíve fölé. Annak dobogása en
gemet örökre elringathatna és boldog lennék mel
lette még holtan is.

Itt elhallgatott. Látszott rajta, hogy szívből 
beszél. Kortay nem akarta közbeszólásával za
varni. Tudta, hogy folytatni fogja és közbeszól 
helyett elsimította homlokára dőlt haját. Emi’ia 
mély lélekzetel vett és folytatta:

— Olyan ember nincs is talán az életben« 
amilyennek őt képzelem. Lehet hozzá hasonló, de
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