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V it iic  iá  mondhatják fülbemászónak, nem lévén az kéz munkájával akarnak boldogulni és nem
V Ш18-Ш1С. egyéb egyhangú, vontatott Ütemű dobper* támadnak szomszédjaikra orvul, gonosz

A boszorkánykonyhában keverik, for- “ в1» ”  undorí- szándékkal,
ralják a mérgei, hogy beadják a senkinek “ " V * ' 10 rez«él?nek lesz' kl De
ártani nem akaró szomszédnak, akinek hült Г Г  ы ! « ^ 1. '*”7 ^  zenei élvezete, Д harmadik hadikölcsön.
tetemén varjuk módjára osztozkodni vágya- ®.h. » “Jf. !“ /  P0r0l (̂̂ rti- *8У kör köze-
tornak Tőrt hnmhii о™;««. Pébe- A kort barátja« képezik. S amikor a A kormány nem hiába fordult a ma-
leget zsebében a rabló^hoev’ orvul m >07Í* kílünö zene csábításainak nem bír már el gyár nemzethez. А III. hadikölcsön jegyzé- 
madja, aki őt sohasem’ bántalmazta, ak. szó í " “ 11* "1* él.énk fl,'Ck4,ödással kezd. jetezni, sére imittoU akció a legfényesebb eredmény- 
vélyesen közeledett feléje, de akt -  amíg ° gV ® m0*1 ‘ a" Co1 *  korulotle ál ók pedig nyel tárt. Váratlan meglepetésben részesl- 
él —  megakadályozza » svilkost ahha.f eByre 1’,Psplnak' lgY buzdítva, bátorítva a lettek mindenkit a jegyzések nagy arányai, 
hogy gonosz szándékait valóra válthassa. ’ kÖ/  ' ” öt a további ngrándozásra. amelyek az I. és И hadikölcsön összegét

M LM, Az a,,lánt szakasztott ezen a módon segít: messze maguk mögött hagyva, közel két
° á .  \ T k ^ g .9,kere8en v^ ’ a szerbeket. Egyre tapsol a kimerülő szerb milliard koionát bocsátanak rendelkezésére 

juk igazunkat. Elünk és kiüljük a szerb táncosnak, hangosan dicséri a vitézségét, a kormánynak, hogy a nemzet vitális ügyét a 
gy1 kos kezebó a lőrt és visszavágunk. Nem tapsoló csapatokat részben ígér Vámára, végleges győzelem felé segítse, 
gyi okka , hanem nemes acélpengéjü kard* Burgaszra, Albániába, részben tényleg evő- Minket persze elsősorban a Csáktornyái 
dal. S a hatalmas kardcsapásra halálban kanalankéfit küld is Szaionikibe és nagyra jegyzések érdekelnek. Nálunk 3 takarékpénz- 
vonaglik a merénylő, -’’ki meggondolatlanul Van vele. hogy el nem hagyta a kicsi sző* tárnál folytak a jegyzések szintén előre nem 
elvetette magától a neki felkínált barátsá- j vetségest nagy bajában. várliató fényes eredménnyel. M nd a három
gunkat és bízva erőseknek hitt szövetsége-! T jncoli s/rbszki miß a tested és a takarékpénztárnál a mostani jegyzések szín
sei segítségében a legaljasabb módon reánk . ЫгЛ ’ s  ha kiLdod a lelked ha Vi* lén messze túlszárnyalják az első két jegyzést.
támadt -  a Szerbiában közkedveltségnek ^ á i ^ k ö l n  el. neUh d h tudatodat A jegyzéseket a következőkben van al- 
örvendő gyilkolással vezetve be támadásait. ,US' f " Cüfl kozbe' elénekel d hattyúdalodat,  ̂ közzétenni

n . , . . . .  . .  azzal a megnyugtató tudattal mehetsz a ha- ^nnuns Közzétenni.
De hol marad hat az a híres segítség, lálbe_ ho sirá, óid á|ezPnU.akf.dö azemfor Л Csáktornya. Takarékpénztárnál ősz-

amely a gyilkost megmenthetné jól megér- gal4aga| dicshimnuszokat fognak zengeni szesen 462150 K l jegyeztet. Ebből a la- 
demelt végpusztulasáiól? Az angolok nagyon hantod fölött karékpénztárra magára 50Ü00 К esik. A
jól ismerik azi a láncot, amelyet gyarmati jegyzések közt van egy 80000 (Neumann
honfitársaik szoktak lejteni és amelyről az Alnok, bátor, bőrödbe nem férő szerb од fJgy 30000 (Meider Albert), egy 
angolok és jeles szövetségeseik a Szerbiá- ^éka, mily keservesen vezekelsz hiszékeny- 20000 (Mayer Hermann), egy 15000 (Mayer 
nak nyújtandó segítségre mintát veitek M« séSedért, bűneidért! Károly), egy 12000 (Csáktornya nagyközség)
is már láttuk ezt a táncot, idevetődött zuá- Az igazság boszutálló förgetege elfúj a nyolc 10000, egy 7000, két 6000, nyolc 
vök, négerek és holmi egyéb szedett-vedetl föld színéről, hogy helyet adj a békés, hasz 5000, egy 4500, egy 4100, két 4000, öt 
színes népség produkálta előttünk A tánc- nos tevékenységnek, hogy helyet adj azok- 3000, három 2500, egy 2100, kilenc 2000, 
hoz való muzsikát — oh, ez a muzsika! — nak, akik a kulturafejlesztés jegyében nem négy 1200, három 1100, egy 1050, huszon- 
még a szövetséges angolok és franciák sem gyilokkal és dinamítlal — hanem ész és két 1000, egy 900. három 800, egy 700,

Mennyibe kerülhet? —  töprengett —  egy — Ugyan nem ér semmit, de hogy a szálll-
A tea-készlet. koronába, lalán két koronába . . .  no ha több lesz, tási díja megtérüljön, úgy hiszem, két korona nem

megreszkirozom né^y koronáig — Ha elmegyek lesz sok érte.
Doktor Sivár fel és alá jár szobájában. Ke- ezzel a szép készlettel, először nagyszerű ebéd —  Jól van, barátom, szíveskedjék becsoma-

zében egy nagy foliáns, mely levél-rendeltetéssel lesz, mellyel úgy jóllakhatom, hogy egy álló hétig • golni és a törött részekkel együtt lakásomra küldeni, 
bir. Nyugtalanul forgatja, majd szeméhez közelebb úgyszólván nem is Ы 1 ennem, nem számítva azt Hazaérve gálába csapta magát és hóna alá 
viszi a papirost, mintha kételkedni akarna a levél a sok csemegét, amellyel el fognak halmozni és véve az ajándékot, sietett ki a vasúti állomáshoz, 
tartalmának igazságában. amelyeket hazahozva ismét egy darabig elég lesz, — Jegyet vállott és édes, boldog álmok közt éri l>ir-

—  Hm, hm ! —  dünnyögi — elmenjek а '?У monologizált a fösvény és örült, hogy ily ta- halmára, a bácsijához.
nagybátyám aranylakodalmára, persze csak azért, lálékony és a kiadásból is nyereséget tud csinálni. Az ünnepeltek elé vezettetve, szerény bocsá-
hogy valamit vegyek neki ajándékba. Mostoha na- Belépett a boltba. Kérésére előhoztak a kór- natkérések között alkalmatlankodásáért, a legtava-
pok; csak kiadás és ismét kiadás; ha ez igy to- déses tárgyal,melyet beható tanulmányozás alá vett. sziasabb stílusban sok minden jót kívánt a jubi- 
vább tart, tönkre megyek rövid idő alatt. Ha Szabad tudnom, mi az ára? kérdé a |£|ф Átadta a kis dobozt is, mint hálájá-
legalább kilátás volna, hogy a guta elég kegyes kereskedőtől. nak és tiszteletének kézzel markolható arguinen-
lesz valakit meglegyinteni —  s igénybe veszi or- — Harraincz korona —  volt a válasz. tumát.
vosi segélyemet, hogy szerezhessek is magamnak ErTtí doktor Sivár annyira megijedt, hogy ha A boldog jubiláns nagybácsi, ki különben
valamit —  akkor még csak tűrhető volna. De így esetleg egyik rakoncátlan ujja a teás-edény cső- igen gazdag volt, égett a kíváncsiságtól, megtudni,
mégis fatális dolog .. . vében benn nem reked, úgy a drága tárgyat elejti, milyen lehet az az ajándék, melyet egy fösvény

Gyaníthatjuk ebből, hogy pénzsóvár zsugori- —  De, uram, ez igen magas ár —  iparko- unokaöcs ad.
val van dolgunk. dott szóhoz jutni az orvos. Kedélyesen feszegette a meglepetéstől elvá-

—  Rettenetes! Szörnyűség ! —  De mit te- —  Legkevésbé sem, uram, —- tetszik tudni, lasztó sovány deszkafalat.
gyek, igen sokkal tartozom nekik, tenni kell va- két héttel ezelőtt öt il\en készletet hozattam és — Csak óvatosan, kedves bácsi, —  iparko-
lamil. 6  nevelt fel, pedig még nem háláltam meg jelenleg сэак ez az egy van még, nem számítva dőlt az öreg ur hevét mérsékelni a mosolygó d<>k-
jóságukat. azt az eRVet> т е *У me8 van csonkítva és azért tor — könnyen eltörhet benne valami. Különben

Felöltözött és elsurrant a kirakatok előtt nem ér semmit. is a boldogtalan hordár leejtette az egész ládikát;
Кргрчрн valami nlrsó tárcvat amelyet nagybátyja —  Nem volna szbes azt az érték nélküli, nem hiszem, hogy a drága teakószlet még kész.
részére vásár™ hat na megcsonkított készletet megmutatni, -  vágott a M^g egy feszítés és a láda szemlélni engedte

Útja eityllvegker^kedés díszes kirakata elölt beszédbe az orvos, akinek nagv szerű ötlete támadt, titkát. Egy >zép teakészlet volt benoe de a csé- 
.I .lu . i n . b . L .1 .k irakatba  és meoill л kereskedő ebbe rakta a kérdéses edénye- székről fülek és a nagyobb edényekből meg nem

Szén“ észleteílá tott e*“ T ^ »z  alkalmi kel. Bizony azok közül egy két csésze a fülét és vetendő darabok hiányoztak 
felirattal- .ötven éves boldog házasság emlékéül.« "^ á o y  tálca az épségét siratta. _  Csodálatos . .  szörnyűség . . .  ez valóban
Sivár nr először elbámult, majd vizsga szemekkel —  S mit kérne ön ezért? — kérdé a ke- sajnálatos kár — sopánkodott Sivár ur —  mig 
kezdte megbecsülni a tárgyat. reskedötöl. az öreg nagybácsi vigasztalni igyekezett őt.
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egy 600, tiz 500, hat 400, két 300, kilenc! Tarka lepkék, szép bogárkák mutat a fürdő berendezése, ahol gőzben,
200 és hat 100 K*s jegyzés. Az első hadi-' Kergetőжnek, játszadoznak. kádban a harctérről érkezett sebesült vagy
kölcsönre 240850, a Il-ra 323150 K t je- Kis házikóban jó öreg asszony beteg katonáknak a tisztítása a legalaposab-
gyeztek Baja ezüst.. bú az arcán ban történik. A műtőszoba is egyre nagyobb

A Muraközi Takarékpénztárnál össze* Szüntelen néz az ablakon........  arányokat öli, különösen amióta dr. Baron
een 307450 К t jegyezlek Maga a takarék-' budapesti műlöorvos, a híres budapesti egye-
pénztár 50000 K i jegyzett A jegyzések teml műtőtanár fia, osztatott be a tartalék
közt van egy 30000, egy 20000, egy 19000, ------------------------------------------ kórházhoz A felszerelés itt is tökéletesedik,
három 10000, egy 8000, egy 6500, két 6000, s*ikl& orm&n fakereszt. kiválóan tudományos fokot nyert a Röngten-
négy 5000, három 4000, egy 3200, hat 3000, Magyar m  nyugszik alatta_____  szobával, amelyet dr. Baron agitaciója te-
egy 2400, tizenkét 2000. két 1600, egy 5 messze tőle magyar honban remtett meg, aki a tisztikar lelkes közre-
1500, egy 1200, két 1100, egy 1050, tizen- Nádfedeies fehér házban működésével a közönség adományaiból 5000
hat 1000. egy 700, négy 500. egy 450, egy Az ősz asszony a jó fiát K-nál nagyobb értéket képviselő Röntgen-
400, két 200. egy 150. öt 100. egy 50 К-s 1 Szüntelenül várja, várja.... műtő szereket szerzett be. Azóta a legtöké-
jegyzés. Ennél a tak геме fiziárnál az eiső: 1915. X. гв-án. F e n y v e s  D á n ie l, letes^bb v /.sgáiátok foganatosításával na-
hadikölcsön eredménye 134300. a másodikéi ------- . gvobb eredményes műtéteket foganatosíthat-
249050 К volt. „  . . . .  , , , . X1 nak a tartalékkórházban. Érdekes része a

л Г áktornvav riék T tk tréknén/lárnál j о Ка*опа| kinevezés. Őfelsége a király kórháznak a dr. Schirmer kezelése alatt 
ö«szetn  í i v e z l e k 214250 К t hlaga a " f V r  Zs>m<md Ptírlak' ,öorvosl «II« bakteriológiai laboratórium, ahol a fér- 
karékpénzlar 50000-et jegyZHtt. Д jegyzések , ОПОд 3а " (VeZle J1' . И * »betegségek megvizsgálása történik, !o-
közi v.n egy 30000 (Neumann Miksa), egy | -Á th e ly e z e k . A vallás es közok ta vábba testegyenészet' osztálya, ahol na-
27000 (Szivoncsik és családja), egy 18000! ^sügyi m. kir. miniszter Tereuta János za- ponként 120 beteg részesül a leggondosabb 
(CiAktornya nagyközség), három 6000. két' ^egerszeg! áll. isk. tanítót Muraszombatba ápolásban és orvosi kezelésben s nyeri visz- 
5000, egy 4500, két 4000. egy 3600. három he,Yezle al az oiiaui áll. el. népiskolához, sza tagjainak életképességét, rugékonyságát 
3000, egy 2700, egy 2500, két 2000, egy — PÓtSOrozáe. Annak idején megírtuk’ Egyszóval minden lehelő megtörténik ebben 
1500, egy 1050. tizenöt 1000, egy 900, há hogy az 1891 1895, 96. 1873 — 1877 év- a kórházban, ami egy vidéki helyen, szerény
rom 800, kél 600, hat 500, négy 400, há- folyambeli B. osztályú népfölkelőket, akik az eszközökkel, a betegek érdekében megváló-
rom 300, hat 200, két 100 К-s jegyzés. Az eddigi sorozásokon nem váltak be, decem- átható. Támogatja a lelkes orvosi kart eb
első hadikölcsönre ennél a takarékpénztár- berben fogják újra sorozni. Az alsólendvai ben a törekvésében a konyha is, mely igá
nál 96500, a másodikra 160450 К jegyzés járásban december 13— 16, a Csáktornyái z^n m'ntnszerü vezetés mellett olyan ellá- 
történt. járásban 18, 20 és 21 s a perlaki járásban Fásban részesíti a beteg katonákat, amilyenre

Csáktornyán tehát összesen 973850 K-t 23, 24, 27 és 28. napjain fognak sorozni. neklk szükségük van, hogy testi erejüket és
jegyeztek; mind a három hadikölcsönre pe- _  Erzsébet Ünnepély. A Csáktornyái egészségüket a Haza számára mi
dig 2 millió 178 ezer 150 К folyt be a áll. tanítóképző intézetben f hó 19 én is ^ ч Г ^ ^ О ^ Т е ^  кятп lunTát
Muraközből a Haza oltárára! hagyományos kegyelettel ünnepelték meg jegzj Ehetővé * 6 8

--------------  Erzsébet napját. Az ünnepélyt megelőzte a A •
17 f i  Г Л V  P I? I íj* íz szent istentisztelet, melyen az összes városi Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál-

L b  VJ 1* r  л  ь  Ei IX. iskolák tanuló fjusága jelent meg Az inté- landó moz,ban mai napon a következő mű
zeti ünnepély 10 órakor kezdődött, melyen 90гга| beá,,ítolt kél előadás lesz: Fausztatás 

O d a h a z a  . . .  i t t . az intézetben elhelyezett katonák közül is (term felvétel), Egy élet ára (dráma a mű-
Kicsi faluban kicsi fehér ház®°kan Jelen voltak. Az ünnepély fő pontja |vf z életből 3 felv), A fürdöző nimfa (mű-

Rásüt a /ényes napsugár  Polesinszky Géza IV. éves növendék talpra- vé9Z dráma  ̂ felv ), Hadi híradó (az északi
a  kéményen gólyafészek  esett szép beszéde volt, ezenkívül Szántó ^9 d®b harctérről) Az utóbbi pontban az
s  a vadszőlős eresz alatt István III. éves növendék szavalt, az ének- oIa9z harctérről való érdekes felvételeken
Csicsereg a fecskemadár. fear pedjg három da|t énekelt. kívül tengeralatt járóinkról is több nagyon
Kicsi ház körül kis virágos kert. __ Felmentett tanító Szód János mik ^rdekes eredefi felvétel kerül bemutatásra
Benne rózsák illatoznak eft b*éP JdUOb П1.к д jöyö va9árnapon dj a Szentivánéji

Zöldéit n  s bokrok кв,ш  “ ,á "  ^ntortanítól, ak. a nagykamzsaii20 ik 4|om |ee műsor; n
__ ___________________________  _  honvéd gyalogezredben már 6 hónapja tel-

.7 . .... jesitett katonai szolgálatot, az iskolalentartó —  Utazási engedélyek Varsóba. A var-
szembetűnök,8" Ьйп^ГЗагаЬока! lehet"?“  kére'm,ére 8 bonvédelmi miniszter a lényle- " é“ *‘ annak közzété-
gasztani, csak megtaláljuk azokat, — és szorgosan 8®® katonai szolgálat alól bizonytalan időre _  ̂ a hatóságokat, hogy
elkezdett kutatni a dobozban. fölmentette. a Varsóba való utazáshoz a főkormányzó-

A hiányzó darabokra azonban nem bukkantak. _ VáeirnU р ..| о 1глп iQ iß U o r , « w  ság engedélyének előzetes k ieszközlése szük-
A fösvény unokaöcs izzadt mint egy raegsza- „  „ f  , , 7  rtr aKon 1310 Dan а КО- g£gpg д  |enave| fővárosba m egérkező ide-

lasztott kenguru és szorongatta czilinderét. Szere- vetkező vásárok tartatnak meg : március cenew nvomban mpaérkP7£«sii»r után e, Pmí. 
tett volna ezer kilométerre lenni és elengedte 7-én, junius 13-án, augusztus 1-én és okto- . fJ_f_ . g,„, . Ux .̂
volna az ízletes ebédet, de nem lehetett. Végre a bér 24 én. , .. 1 rtoznak a lőkormányzóságnál je-
nagybátyi felnyitotta a teás ibriket és — oh, езо- lentkezni.
dák csodája ! — ott volt minden hiányzó darab Bomboio Pikut elfogtak. Bömbölő — д  népfelkelő tanerők 8Zabad8áQ0*
selyempuha papirosba göngyölgetve. Piku, ezt a cégéres gon osztevő , aki már láea. A honvédelm i m iniszter tekintettel a

Oh, te Lavater! Ha láz.^d volna ezeket az ö tödször szökött meg a börtönből, ismét az tanügyre rendeletet bocsátott ki a néolöl- 
elgörbülő vonásokat, a rémület és megrökönyödés igazságszolgáltatás karm ai közt van. Sző- kelő tanprök *  xl Pö .v
kifejezését, melyet erre a felfedezésre Sivár ur jó клде л»а állandóan sziilrtföldién AkölpnHua u °  ЭП SZílbadságolása tárgyában, mely
ebéd reményében sugárzó arca öltött, mily ma- j ! á ]r7 n л , у  t  A '^ le n d v a  ben arra való tekintettel, hogy a tanerők
gasra emelhetted volna a mimikát a tudomány ^ dékén, garázdálkodott katonaruhában s töm eges bevonulása folytán a tanítás zavar-
,élráJan a ! T ' n i  T  mT  A tlaHkt088ág01 y f 9á8: tálán menete a tanintézetekben nem bizto-

A felfedezés valóban lesújtó volt. Az orvos 8aI terrorizálta. Mégis akadt egy valaki, aki sítható, elrendeli a miniszter hocv a leaény 
ugyanis, amikor az olcsó törött készletet megvette, a csendőrséget névtelenül, bizalmasan irá- 4a0i állnmánvi i. X1 g .̂. 8
úgy számított, hogy a kereskedő a letörött edény- nyitotta Hármashalom felé, ahol egy padlá- koláknаГ н р. ! л
darabokat oda fogja tenni a csonka edények mellé, gon nanokon át töltötte az éjszakákat Itt k°  , ? (feIsö> közép, alsó), tekintet nélkül 
s így azután könnyű lesz a mentség, hogy az ál- , (á. P. . . . . . .  ....  ̂ , , azok jellegére, akik arcvonalbeli szolgálatra
Utóiig ép tárgyak az utón vigyázatlanig vagy W *  a‘ vás közben 8 Ы mesékbe verve alkalmatlanok 8 csak segédszolgálatra alkal- 
kocsirázás következtében csonkultak meg. újból Nagykanizsára szállították s átadták masaknak os7lálvn7ta»nak  ̂ ГлоЫкп-

-«»«»« s e e ?  S S
A jubiláló nagybácsi észrevette a turpisságot, _  A tartalékkórház berendezése. A azonnal szabadságolandók 

egy kis erkölcs, prédikációt tartott az unokaöcs- helybeli ulánus kaszárnyában berendezett _  Т«*1гя* ,  ta|efn„ h . . , 4,„.*A. Hica- csének, melynek behatása alatt a doktor a forró |хы,л..ил  ̂ «г ж. j lavirai 8 t6lef0nbe8ZÓIgete8. Híva
talajról futva elodaígott. , tartatékkórház dr. WoSlar ez edorvos gon- taloa helyről nyert felhatalmazás folytán

Se vacsora, se csemege — ki méri föl a doskodásaból, az orvosi kar támogatásával, közhírré tesszük hogy a macántáviró for- 
tragédia nagyságát? napról-napra fejlődik s ölti magára a ren- galom Zagreb Varaüdin és Hielovar— Kri-

--------------  desen felszerelt kőrház képét. Nagy haladást áevei vármegyékkel, ‘ továbbá Újvidékkel és

________ _____________

Csáktornya, 1915. november 21. »MURAKÖZ* _ _ ____________ _____  47 . szám.
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Titellel újból életbe lépett. Azonkívül meg
engedtetett, hogy a vármegye területén be
lül váltandó távbeszélgetések a nyilvános 
távbeszélő állomásokról is kezdeményeztes- 
senek, illetőleg oda is intéztessenek.

—  Adomány. Fridrich Emilné 16 К t 
adományozott a Csáktornyái vasúti üdítő 
állomás javára, melyért az elnökség köszö
netét mond.

—  Köszönetnyilvánítás. Egy asztaltár
saság Székely Vilmos úr kezdeményezésére 
a Csáktornyái izr. jótékonysági egyesülete 
részére 50 koronát juttatott hozzám. Ezen 
összeghez Székely Vilmos 30, Lobi Rezső 
10, Pollák Gyula 5, Heilig József 5 koronát 
adományoztak. Fogadják a nagylelkű ada
kozók ezúton is hálás köszönetemet. Csák
tornya, 1915. november 18 Mózes Bemát.

—  A szegény emberek szíve. Perlakon 
a sebesült katonáknak a kölözőhelyre való 
gyors szállítására beszerzendő katonai au
tókra 81.30 К-t gyűjtöttek.

—  Olcsóbb a búzaliszt. A kormány 
rendeletet adott ki a búzából készült főző
liszt maximális árának leszállítása tárgyá
ban. Métermázsánként a főzőliszt ára az 
ország legtöbb helyén 5144 К ra száll alá 
A legmagasabb árt (52 52 K) Fiúméban és 
kerületében követelhetik. Budapesten 52 ko
rona. A duna jobb partján s igy Zatavár- 
megyében is 51.44 К-ban állapíttatott meg 
a főzőliszt ára, ami az eddigi (5950 K) 
árral szemben 8.06 К árcsökkenést jelent. 
A főzőlisztért ezzel megállapított árak azon
nal életbelépnek. Egyes törvényhatóságoknak 
a kereskedelemügyi miniszter a belügymi
niszterrel egyetértőleg indokolt esetekben 
megengedheti, hogy a jelen rendelet életbe
lépése előtt előállított főzőlisztkészleteiket 
az említett lisztre vonatkozólag a régebbi 
rendelettel megállapított legmagasabb árakon 
tovább <s árusíthassák. Mindazoknak, akik 
főzőlisztet közvetlen fogyasztás céljaira áru
sítanak, a jelen rendelet életbelépésének nap
ján raktáron levő készleteik forgalomba ho
zatalánál az 1915. évi november hó 22. nap 
jáig bezárólag a régebben megállapított ára
kat szabad felszámítanak A jelen rendelet 
ellen elkövetett visszaéléseket büntetik.

—  Az idei Mikulás a rokkantaké. Az 
idei Mikulásnak történelmi jelentőséget ad 
az Auguszta Alap országos akciója, amely
nek az a célja, hogy Mikulás-ajándékaink 
vásárlásakor rokkant hőseinknek is ajándé
kozzunk néhány fillért. Az Auguszta Alap 
Mikulás-bélyeget hozott forgalomba. A 10 
és 20 filléres Mikulás-bélyegnek az a ren
deltetése, hogy az idei Mikulás-ajándékoknak 
históriai értéket szerezzen. Az idén minden 
hazafias magyar ember ilyen Mikulás bélye
get ragaszt az ajándékára, vagy arra a cso
magra, amelybe ajándékát teszi. Az Auguszta 
alap azzal a kéréssel fordul az ország jó 
szivü, hazafias közönségéhez, hogy már most 
vásárolja meg a Mikulás-bélyegeket, mert 
az alap csak annyi bélyeget nyomat, ameny- 
nyire megrendelést kap A kereskedők és 
magánosok, —  akik ezzel a csekély áldo
zattal hozzájárulni akarnak a rokkant-ügy 
megoldásához — e hónap 25-éig rendeljék 
meg a Mikulás-bélyeget az Auguezta alap 
központi irodájában (Budapest, Károly körút 
3 sz.), mert a később érkező megrendelések
nek az alap már nem tud eleget tenni és 
igy a rokkantak károsodnak a késedelem
mel. A Mikulás-bélyeg teljes jövedelme a 
Nemzet Háza rokkantak otthonáé!

—  A látképet levelezőlapok forgalmú 
nak korlátozása. A kereskedelmi miniszter 
rendeletet adott ki, mely szerint katonai 
okokból további intézkedésig külföldre egy
általában nem küldhetők olyan látképes le
velezőlapok, amelyek a magyar osztrák mo
narchiában levő városokat, városrészeket, 
helységeket, tájakat, katonailag fontos tár
gyakat, közlekedési és nemzetgazdasági te- 
pekel, különösen kiváló építményeket és 
emlékműveket ábrázolnak A tilalom a bel
földre, Bosznia-Hercegovinára és Aneztriára 
nem terjed ki.

—  Egy cigányprímás jegyzése a hadi 
kölcsönre. Megemlítésre méltónak találjuk 
mert dicséretes hazafiság is, Toll Jancsi bu
dapesti cigányprímás hadikölcsönre való jegy
zése. Toll Jancsi az első kibocsátáskor 80.000, 
a 2 iknál 20 000, a 3 iknál 50 000 koronát, 
igy összesen 150.000 koronát jegyzett.

—  Elrendelték a szánkók összeírását. 
A honvédelmi miniszter november 6 lkán 
kelt és Zalavármegye törvényhatóságához 
intézett rendeletével elrendelte az összes 
teher-, személy- és kézi-szánkók összeírását 
A szánkókat a hadvezetőség céljaira rekvi- 
rálni fogják. Az átvétel helyét és napját ké
sőbb fog|ák megállapítani.

—  A háború. A szerb hadszíntéren az 
előnyomulás, dacára a ros.-*z időnek s sár

itengernek, a legnagyobb vehemenciával tör
ténik. Az egyesül német és magyar-osztrák 
sereg» к az Ibar völgyében operáltak s eköz
ben elfoglalták Bogutovácot, majd a Lim 
felé fordultak, ahol Jaslrobác hegység, majd 
a Karagyorgye sáncok elfoglalásával a Szand- 
sákságba a bevonulást kierőszakolták. Soko- 
lovicof, Proklupljét, UScet, Nocel bevették, 
a monteni groiakal Pribojná! megverték, mire 
ezek ViSegrad előtti megerősített frontjukat 
otthagyva, visszavonultak az ország belse

jébe. Csapataink egy része Növi Bazárban 
már Nova VaroS elölt áll, másik része pe
dig Ra^ka vidékét is elérte. Komplikálja a 
szerbek szomorú helyzetét az albánok fel
kelése. tovú‘,.)á a bolgárok eredményes ha- 
dimüvelelei, akik Tetovo elfoglalása után 
Kursumliját, Prilepet bevették, a francia se
reget a Vardarnál, Strumicánái s a Karasa 
nyugati partján alaposan megverték, állá
saikat elfoglalták s a német hadakkal egye
sülten, Pnsztma elfoglalása után Monasztir 
felé nyomulnak elő, melylől már csak 2 
órányira állanak a győztes seregek A Szer
biában székelő diplomáciai kar Szalonikiba 
menekült. A győztes seregek ezekben a har
cokban óriási emberanyagot s egyéb hadi
szereket, vasúti kocsikat stb. zsákmányol
tak — Az olasz hadszíntéren a negyedik 
görzi csata is végei ért. Az olaszok a Monla 
san Michele és a Doberdói fensik ellen in
tézett támadásaik közben óriási vesztesége
ket szenvedtek. S hogy ennek dacára mit 
sem érhettek el, Görzöt és Rivát bombáz
zák, ártatlan polgári lakosságot tönkre lesz
nek, amiért a mi aviatikusaink viszonzásul 
Veronát és Bresciát bombázzák. Az olaszo
kat Tripolisban is nagy vereség érte. Hogy 
milyen a hangulat Olaszországban, kitűnik 
abból is, hogy a hadparancsnokság 200 
olasz szociálista katonát lövetett agyon, mert 
nem akartak harcolni. — Az antant a Dar
danelláknál kénytelen lesz a harcot beszün 
tetni, legalább francia lapok híradása szernt 
erre határozták magúkat, miután vagy 150 
ezer embert s egy csomó hadihajót elveszí
tettek. Újabban is 6 hadihajójukat tették

tönkre a németek tengeralattjárói a Föld
közi tenger különféle részeiben. —  Nagy 
harcok folytak Oroszországban is, ahol Vol- 
hynia területén, a Styr mentén, négy héten 
át óriási erőlködést vittek véghez az oro
szok, hogy frontunkat áltörjék. A helyi harc 
állandóan Czertoriszki melleit folyt. Az át
törési kísérlet azonban teljes kudarcot val
lott. A Rafalovkánál lefolyt győzelmünk kö
vetkeztében az oroszok a Styr folyón ké
résziül eredeti állásaikba voltak kénytele
nek visszatérni. Ezzel a volhyniai egyhóna
pos orosz offenziva teljesen megtört 8 mi 
mentünk át támadásba az oroszok ellen. —  
A nyugati harctéren a németek nagy offen- 
zivára készülnek.

—  Pályázati hirdetmény. A zalaeger
szegi tanítói járáskör pályázatot hirdet két 
(2) jutalomra: 1. Tanulói — 40 К  — juta
lomra, melyet a járásköri tagok valamelyi
kének az a gyermeke nyerhet el, ki közép-, 
vagy középiskolai jelleggel bíró tanintézetbe 
jár. Az oly tanuló, akinek családjából valaki 
ezt a jutalmat már élvezte, csak az esetben 
nyerhetné el ezen jutalmat, ha oly folya
modó nem akad, aki — vagy testvére még 
e jutalomban nem részesült. 2 Paukovicb 
György nevét viselő segélyre. Ezen 40 К 
segélyre pályázhatnak elsősorban járásköri 
tagok egész árvái; másodsorban járásköri 
tagok apállan félárvái; harmadsorban nyug
díjas és munkaképtelen járásköri tagok gyer
mekei; npgyedsorban járásköri tagok anyát
lan félárvái, végül a járásköri működő ta
gok elemi fokozaton felüli iskolába járó 
gyermekei. A kérvényekhez melléklendő a 
múlt tanévi bizonyítvány és a f. évi novem
beri coníerentiáról szóló értesítő. Pályázati 
határidő í. évi december 9-ike, mely időn 
belül a kérvények a járáskor elnökségéhez 
beküldendők. Zalaegerszeg, 1915 november 
6. Csiszár József elnök.

—  Zalában rekvirélják a kukoricát.
Zalavármegye közszükséglelére a fölrlmive- 
lésügyi miniszter 161,000 méteimázsa ten
gerit engedélyezett s utasította az alispánt, 
hogy ezt a mennyiséget Zalamegye terme
lőitől szerezze be. Mivel azonban a speku
láció a zalai kukoricát is visszatartja, az 
alispán ma kelt rendeletével utasította я fő
szolgabírókat s a városok hatóságát, hogy 

I kezdjék meg a termelőknél a tengeri-készlet 
összeírását. Ha az összeírással elkészülnek, 
a kukoricát közcélra azonnal birtokába veszi 
a vármegye.

— Jó ötlet ezekben a drága időkben, ha 
frissítő, jóízű 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, ö t  adagnál egyet ingyen hozzá- 
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, Rrttnn 
618 sz. Morvaország).

—  600.000 korona nyereség 2000 ma 
lacon. A iöídmivelésügyi minisztérium kia
dásában megjelenő Néplap 45 száma közli 
a következő hírt : Egy békéscsabai malom- 
tulajdonos a múlt év őszén a gróf Almáasy- 
uradalomtól 2000 darab malacot veti két
százezer koronáért. A malacokat Kőbányán 
hizlallatla és itt egy kereskedőnek 1,600 000 
koronáért adta el. A d.sznók hizlalása mint
egy 800 000 koronába kerüli, az eladó te
hát körülbelül 600.000 koronái nyeri 2000 
darab malacon.



egy 600, tiz 500, hat 400, két 300, kilenc I Tarka lepkék, azép bogírkik mutat a fürdő berendezése, ahol gőzben,
200 és hat 100 К-s jegyzés. Az első hadi-l Kergeusanek, jztazadozkádbai) a harctérről érkezett sebesült vagy 
kölcsönre 240850, a Ura 323150 K t je-, ki.  húziköban jó »aszón,beteg katonáknak a tisztítása a legalaposab- 
gyeztek H .jя ezü st.. bú az arcún ban történik. A műtőszoba is egyre nagyobb

A Muraközi Takarékpénztárnál össze- Szüntelen né. a. ablakon.........  arányokat öli, különösen amióta dr. Baron
sen 307450 K t jegyezlek. Maga a takarék- 2  é T t l " i L T ú í  budapesti mfllöorvos, a híres budapesti egye-
pénztár 50000 K t jegyzett A jegyzések *em‘ mfllőtanár fia, osztatott be a tartalék-
közt vau egy 30000, egy 20000, egy 19000, ------------ ---------------- ----  kórházhoz A felszerelés itt is tökéletesedik,
bárom 10000, egy 8000, egy 6500, két 6000, ™яг1к'* 0Tmin kiválóan tudományos fokot nyert a Rönglen- 
négy 5000, három 4000, egy 3200, hat 3000,! Magyart,,! nyagaz,ka,a_  szobával, ame!yet dt. В..ГОП agitációja te-
egy 2400, tizenkét 2000. két 1600, egy s  messze tele magyar honbanmeg, aki a tisztikar lelkes közre-
1500, egy 1200, két 1100, egy 1050, tizen- Nádfedeies fehér házban működésével a közönség adományaiból 5000
hal 1000 egy 700, négy 500, egy 450, egy A z  ősz asszon y a jó  Okt K-nál nagyobb értéket képviselő Röntgen-
400, két 200. egy 150, ö! 100. egy 50 K*s! Szüntelenül várja, várja.... műtő szereket szerzett be. Azóta a legtöké-
jegyzés Ennél a takarékpénztárnál az eisőj 1915. x. se-án. F e n y v e s  D á n ie l. letes bb v zsgálatok foganatosításával na-
hadikölcsön eredménye 134800, a másodiké ------- . 8vobb eredményes műtéteket foganatosíthat-
249050 К volt „  A . . .  . nak a tartalékkórházban. Érdekes része a

m , — Katonai kineveze8. Őfelsége a király ьлгЬя7 пяк Я dr Schirmer keyeléqp ninii
A C*áktornyav dékt Takarékpénztárnál dr Szabó Zsiumond nerlaki tart főorvost xnx u ?* • 1 ■ • , и kezelése alatt

összesen jegyeztek 214250 К t Maga a ta-1 ezredorvossá n^ezfe к ,aborat^ 'Um’ f , 0' «
karékpénztar 50000-et jegyzett. A jegyzések, 1 tözö betegségek megv.zsgálása torlén.k, to-
közt V.«n egy 30000 (Neumann Miksa), egy “  Áthelyezés. A vallás és közokta- vábbá testegyenészet- osztálya, ahol na- 
27000 (Szivoncsik és családja), egy 18000' 1Аьй8У‘ m k,r miniszter Tereuta János za- ponként 120 beteg részesül a leggondosabb
(Csáktornya nagyközség) három 6000, két' ,ae8ersze^1 á11- ,sk- tanítót Muraszombatba ápolásban és orvosi kezelésben s nveri visz-
5000, egy 4500, két 4000, egy 3600. három | he,Yezte az ottani áll. el. népiskolához, sza tagjainak életképességét, rugékonyságát. 
3000, egy 2700, egy 2500, két 2000, egy — Pótsorozás. Annak idején megírtuk’ Egyszóval minden lehelő megtörténik ebben 
1500, egy 1050, tizenöt 1000, egy 900, há hogy az 1891 1895, 96. 1873— 1877 év- a kórházban, ami egy vidéki helyen, szerény
rom 800, kél 600, hat 500, négy 400, há- folyambeli B. osztályú népfölkelőket, akik az eszközökkel, a betegek érdekében megváló-
rom 300, hat 200, két 100 К-s jegyzés. Az eddigi sorozásokon nem váltak be, decem- s^bató. Támogatja a lelkes orvosi kart eb
első hadikölcsönre ennél a takarékpénztár- berben fogják újra sorozni. Az alsólendvai ben a törekvésében a konyha is, mely igá
nál 96500, a másodikra 160450 К jegyzés járásban december 13— 16, a Csáktornyái z^n m*ntnszerü vezetés mellett olyan ellá-
történt. járásban 18, 20 és 21 s a perlaki járásban tásban részesíti a beteg katonákat, amilyenre

Csáktornyán tehát összesen 973850 K-t 23, 24, 27 és 28. napjain fognak sorozni. nek,k szükségük van, hogy testi erejüket és
jegyeztek; mind a három hadikölcsönre pe- _  Erzsébet Ünnepély. A Csáktornyái *ég,ep^  egészségűket. a Haza számára mi-
dig 2 millió 178 ezt г 150 К folyt be a á„. tanítóképző in Z tb e n  f hó 19-én *  пТ ы р .ш ^ ' ,
Muraközből a Haza oltárára! hagyományos kegyelettel ünnepelték meg jegzj lehetővé  ̂ 8

--------------  Erzsébet napját. Az ünnepélyt megelőzte a Á •
1Г f i  í  Л К  P 1? I l í 'K '  szent istentisztelet, melyen az összes városi Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál-
á  U b  U Д  Г ü  b  ü  á ,  iskolák tanuló fjusága jelent meg Az inté- ,andó moz,ban mai napon a következő mű

zeti ünnepély 10 órakor kezdődött, melyen 90rral Ье* ,,Пои két előadás lesz: Fausztatás 
O d a h a z a . . .  itt. az intézetben elhelyezett katonák közül is Klerm _ felvétel), Egy élet ára (dráma a mű-

Kicsi faluban kicsi fehér ház. 9okan jelen voltak. Az ünnepély fő pontja |v ŝz *,etbö1 J fe,v| A fürdőző nimfa (mű-
Rásüt a fényes napsugár  Polesinszky Géza IV. éves növendék talpra- vész dráma 3 fe ,v)’ Hadl h,radó (az é9zak'
a kéményen gólyafészek  esett szép beszéde volt, ezenkívül Szántó és dé,i harctérről) Az utóbbi pontban az
5 a vadszőlős eresz alatt István III. éves növendék szavalt, az ének- ola9Z harct<firről való érdekes felvételeken
Csicsereg a fecskemadár.  kar pedig hárQm daU énekelt ’ kívül tengeralatt járóinkról is több nagyon
Kicsi ház körül kis virágos kert. _  Felmentett tanító Szén János mik- é/ dekes eredeti fe,vétel kerül bemutatásra
Benne rózsák illatoznak, . •. . . . .... . * if oa i A jövő vasárnapon pedig a Szentivánéji
Zöideiő fő s bokrok között  saván kántoriamtól ak. a nagykan.zsa. 20 ik á|om |esz mŰ90r0n

honvéd gyalogezredben már 6 hónapja tel-
•. .... jesített katonai szolgálatot, az iskoiafentartó Utazási engedélyek Varsóba. A var-

szembetűnő^" h?4n T ‘Saabokat* I t h e t T  kire'mf re * bonvédeltni miniszter a fényié- “ « “ •» fő^rmányzösás[annak közzété- 
gaaztani, csak megtaláljuk azokat, — és szorgosan 8es katonai szolgálat alól bizonytalan időre lelf re k*rte fel a magyar hatóságokat, hogy 
elkezdett kutatni a dobozban. fölmentette. a Varsóba való utazáshoz a íőkormányzó-

A hiányzó darabokra azonban nem bukkantak. __ VáaárnU p .iai.nn 1Q1ÍÍ. ьх sá8 engedélyének előzetes kieszközlése szük-
A fö9vény unokaöcs izzadt mint egy raegsza- .. vdearoK. гепакоп iy io  пап а ко- sg«es д  lenavel fővárosba meoérke7ő ide*

lasztott kenguru és szorongatta czilinderét. Szere- vetkező vásárok tartatnak m eg: március сепек nvomban n*xn a7pmi.
tett volna ezer kilométerre lenni és elengedte 7-én, junius 13*án, augusztus i-én és okto- . p . . g ,„, V u *
volna az Ízletes ebédet, de nem lehetett. Végre a bér 24 én. \] tartoznak a főkormányzóságnál je-
nagybátyi felnyitotta a teás ibriket és — oh, cső- DJt t lentkezni.
dák csodája ! — ott volt minden hiányzó darab Bomboio PiKUt elfogták. Bömbölő — д  népfelkelő tanerők szabadságo- )
solyempuhs papirosba göngyölgetve. Piküezt a cégéres gonosztevő aki már |4ga. A honvédelmi miniszter, tekintettel a 

Oh, te Lavater! Ha láz*d volna ezeket az ötödször szokott meg a börtönből, ismét az fnmiovrp i» . A„»xi
elgörbülő vonásokat, a rémület és megrökönyödés igazságszolgáltatás karmai közt van. Sző- Z Ä d S f  4h P̂ '
kifejezését, melyet erre a felfedezésre Sivár ur jó клдр x»a állandóan 47iilőföldién Akólendvn i e ö an rök SZí badságolása tárgyában, mely
ebéd reményében sugárzó arca öltött, mily ma- , rá̂ ridib- a h s, ♦ u . ben arra va*ó tekintettel, hogy a tanerők
gasra emelhetted volna a mimikát a tudomány én’ * rAzdálkodott katonaruhában s ;ömeges bevonulása folytán a tanítás zavar-
léiráján l l l T r J t  T 5 mT  A ‘ak098á80t " a'Ó9á8: tálán menete a tanintézetekben nem bizto-

A felfedezés valóban lesújtó volt. Az orvos 8al terrorizálta. Mégis akadt egy valaki, aki sítható, elrendeli a miniszter hocv a legény- 
ugyanis, amikor az olcsó törött készletet megvette, a csendőrséget névtelenül, bizalmasan irá- 4<sm aiinm-Snvi t, X1 
úgy számított, hogy a kereskedő a letörött edény- nyitotta Hármashalom felé, ahol egy padlá- ко^кпйГгм !« Т Г  I f  
darabokat oda fogja tenni a csonka edények mellé, gon nan0kon át töltötte az éjszakákat Itt ko , náli (fe,söi közép, alsó), tekintet nélkül 
a így azután könnyű lesz a mentség, hogy az ál- foflt á k T  Г  talhín ChilinüS th  ^  Je,le8< ^  «kik arcvonalbeli szolgálatra

» - “ k, *■ “ “ “ -  “ r r ,1 f:s: ü
A jubiláló nagybácsi észrevette a turpisságot, —  A tartalékkórház berendezése. A azonnal szabadságolandó!!

-  Tivlrat H . . .
t.tajrt! ful.a -lodat.olL ?  f  í .  W0íl’ ',  «“ ■ '•'<• heljrOI n j.r l W h .M m .á .  М у »

Se vacsora, se csemege — ki méri föl a doakodásaból, az orvosi kar támogatásával, közhírré tesszük hogy a magánláviró fúr- 
tragédia nagyságái? napról-m.pra fejlődik s ölti magára a ren- galom Zagreb. VarnZdin és Bielovar-Kri-

desen felszerelt körház képét. Nagy haladás. Zevci v á r m e g y e it o v á b b á   ̂Újvidékkel és

Csáktornya, 1916. november 21. »MURAKÖZ« _______________________________ ^  szám.



Csáktornya, 1915. november 21. MURAKÖZ 47. szám.
Tilellel újból életbe lépett. Azonkívül meg
engedtetett, hogy a vármegye területén be
lül váltandó távbeszélgetések a nyilvános 
távbeszélő állomásokról is kezdeményeztes- 
senek, illetőleg oda is intéztessenek.

—  Adomány. Fridrich Emilné 16 K-t 
adományozott a Csáktornyái vasúti üdítő 
állomás javára, melyért az elnökség köszö
netét mond.

—  Köszönetnyilvánítás. Egy asztaltár
saság Székely Vilmos úr kezdeményezésére 
a Csáktornyái izr. jótékonysági egyesülete 
részére 50 koronát juttatott hozzám. Ezen 
összeghez Székely Vilmos 30, Lobi Rezső 
10, Pollák Gyula 5, Heilig József 5 koronát 
adományoztak. Fogadják a nagylelkű ada
kozók ezúton is hálás köszönetemet. Csák
tornya, 1915. november 18 Mózes Bemát.

—  A szegény emberek szíve. Perlakon 
a sebesült katonáknak a kölözöhelyre való 
gyors szállítására beszerzendő katonai au
tókra 81.30 К-t gyűjtöttek.

—  Olcsóbb a búzaliszt. A kormány 
rendeletet adott ki a búzából készült főző
liszt maximális árának leszállítása tárgyá
ban. Métermázsánként a főzőliszt ára az 
ország legtöbb helyén 5144 К ra száll alá 
A legmagasabb árt (52 52 K) Fiúméban és 
kerületében követelhetik. Budapesten 52 ko
rona. A duna jobb partján s így Zalavár- 
megyében is 51.44 К-ban állapíttatott meg 
a főzőliszt ára, ami az eddigi (5950 K) 
árral szemben 8.06 К árcsökkenést jelent. 
A főzőliszlért ezzel megállapított árak azon
nal életbelépnek. Egyes törvényhatóságoknak 
a kereskedelemügyi miniszter a belügymi
niszterrel egyetértőleg indokolt esetekben 
megengedheti, hogy a jelen rendelet életbe
lépése előtt előállított főzőlisztkészleteiket 
az említett lisztre vonatkozólag a régebbi 
rendelettel megállapított legmagasabb árakon 
tovább is árusíthassák. Mindazoknak, akik 
főzőlisztet közvetlen fogyasztás céljaira áru
sítanak, a jelen rendelet életbelépésének nap
ján raktáron levő készleteik forgalomba ho
zatalánál az 1915. évi november hó 22. nap 
jáig bezárólag a régebben megállapított ára
kat szabad felszámítanak A jelen rendelet 
ellen elkövetett visszaéléseket büntetik.

—  Az idei Mikulás a rokkantaké. Az 
idei Mikulásnak történelmi jelentőséget ad 
az Auguszta Alap országos akciója, amely
nek az a célja, hogy Mikulás-ajándékaink 
vásárlásakor rokkant hőseinknek is ajándé
kozzunk nehány fillért. Az Auguszta Alap 
Mikulás-bélyeget hozott forgalomba. A 10 
és 20 filléres M.kulás-bélyegnek az a ren
deltetése, hogy az idei Mikulás-ajándékoknak 
históriai értéket szerezzen. Az idén minden 
hazafias magyar ember ilyen Mikulás bélye
get ragaszt az ajándékára, vagy arra a cso
magra, amelybe ajándékát teszi. Az Auguszta 
alap azzal a kéréssel fordul az ország jó 
szívű, hazafias közönségéhez, hogy már most 
vásárolja meg a Mikulás-bélyegeket, mert 
az alap csak annyi bélyeget nyomat, ameny- 
nyire megrendelést kap A kereskedők és 
magánosok, —  akik ezzel a csekély áldo
zattal hozzájárulni akarnak a rokkant-ügy 
megoldásához — e hónap 25-éig rendeljék 
meg a Mikulás-bélyeget az Auguszta alap 
központi irodájában (Budapest, Károly körút 
3 sz.), mert a később érkező megrendelések
nek az alap már nem tud eleget tenni és 
igy a rokkantak károsodnak a késedelem
mel. A Mikulás-bélyeg teljes jövedelme a 
Nemzet Háza rokkantak otthonáé!

—  A látképei levelezőlapok forgalmú 
nak korlátozása. A kereskedelmi miniszter 
rendeletet adott ki, mely szerint katonai 
okokból további intézkedésig külföldre egy
általában nem küldhetők olyan látképes le
velezőlapok, amelyek a magyar osztrák mo
narchiában levő városokat, városrészeket, 
helységeket, tájakat, katonailag fontos tár
gyakat, közlekedési és nemzetgazdasági te- 
peket, különösen kiváló építményeket és 
emlékműveket ábrázolnak. A tilalom a bel
földre, Bosznia-Hercegovinára és Ansztriára 
nem terjed ki.

—  Egy cigányprímás jegyzése a hadi 
kölcsönre. Megemlítésre méltónak találjuk 
mert dicséretes hazafiság is, Toll Jancsi bu
dapesti cigányprímás hadikölcsönre való jegy
zése. Toll Jancsi az első kibocsátáskor 80.000, 
a 2 iknál 20 000, a 3 iknál 50 000 koronát, 
igy összesen 150.000 koronát jegyzett.

—  Elrendelték a szánkók összeírását. 
A honvédelmi miniszter november 6 lkán 
kelt és Zalavármegye törvényhatóságához 
intézett rendeletével elrendelte az összes 
teher-, személy- és kézi-szánkók összeírását 
A szánkókat a hadvezetőség céljaira rekvi- 
rálni fogják. Az átvétel helyét és napját ké
sőbb fogják megállapítani.

—  A háború. A szerb hadszíntéren az 
előnyomulás, dacára a rossz időnek s sár
tengernek, a legnagyobb vehemenciával tör
ténik. Az egyesül német és magyar-osztrák 
seregek az Ibar völgyében operáltak s eköz
ben elfoglalták Bogutovácot, majd a Lim 
felé fordultak, ahol Jastrebác hegység, majd 
a Karagyorgye sáncok elfoglalásával a Szand- 
sákságba a bevonulást kierőszakolták. Soko- 
lovicot, Proklupljét, UScet, Nocel bevették, 
a rnonten« groiakat Pribojnál megverték, mire 
ezek Viéegrad előtti megerősített frontjukat 
otthagyva, visszavonultak az ország belse
jébe. Csapataink egy része Növi Bazárban, 
már Nova Varos elölt áll, másik része pe- i 
dig Ra^ka vidékét is elérte Komplikálja a 
szerbek szomorú helyzetét az albánok fel
kelése. továbbá a bolgárok eredményes ha- 
dimüveletei, akik Tetovo elfoglalása után 
Kursumliját, Prilepet bevették, a francia se
reget a Vardarnál. Strumicánái s a Karasa 
nyugati partján alaposan megverték, állá
saikat elfoglalták s a német hadakkal egye
sülten, Prisztma elfoglalása után Monasztir 
felé nyomulnak elő, melytől már csak 2 
órányira állanak a győztes seregek A Szer
biában székelő diplomáciai kar Szalonikiba 
menekült. A győztes seregek ezekben a har
cokban óriási emberanyagot s egyéb hadi- 
szereket, vasúti kocsikat stb. zsákmányol
tak. — Az olasz hadszíntéren a negyedik 
görzi csata is végei ért. Az olaszok a Monta 
san Michele és a Doberdói fensik ellen in
tézett támadásaik közben óriási vesztesége
ket szenvedtek. S hogy ennek dacára mit 
sem érhetlek el, Görzöt és Rivát bombáz
zák, ártatlan polgári lakosságot tönkre tesz
nek, amiért a mi aviatikusamk viszonzásul 
Veronát és Bresciát bombázzák. Az olaszo
kat Tripolisban is nagy vereség érte. Hogy 
milyen a hangulat Olaszországban, kitűnik 
abból is, hogy a hadparancsnokság 200 
olasz szociálist» katonát lövetett agyon, mert 
nem akartak harcolni. —  Az antant a Dar
danelláknál kénytelen lesz a hercot beszün 
tetni, legalább francia lapok híradása szer nt 
erre határozták magukat, miután vagy 150 
ezer embert s egy csomó hadihajót elveszí
tettek. Újabban is 6 hadihajójukat tették'

tönkre a németek tengeralattjárói a Föld
közi tenger különféle részeiben. —  Nagy 
harcok folytak Oroszországban is, ahol Vol- 
hynia területén, a Styr mentén, négy héten 
át óriási erőlködést vittek véghez az oro
szok, hogy frontunkat áltörjék. A helyi harc 
állandóan Czertoriszki mellett folyt. Az át
törési kisérlet azonban teljes kudarcot val
lott. A Rafalovkánát lefolyt győzelmünk kö
vetkeztében az oroszok a Styr folyón ke
resztül eredeti állásaikba voltak kénytele
nek visszatérni. Ezzel a volhyniai egyhóna
pos orosz offenziva teljesen megtört s mi 
mentünk át támadásba az oroszok ellen. —  
A nyugati harctéren a németek nagy offen- 
zivára készülnek.

—  Pályázati hirdetmény. A zalaeger
szegi tanítói járáskör pályázatot hirdet két 
(2) jutalomra: 1. Tanulói — 40 К — juta
lomra, melyet a járásköri tagok valamelyi
kének az a gyermeke nyerhet el, ki közép-, 
vagy középiskolai jelleggel bíró tanintézetbe 
jár. Az oly tanuló, akinek családjából valaki 
ezt a jutalmat már élvezte, csak az esetben 
nyerhetné el ezen jutalmat, ha oly folya
modó nem akad, aki — vagy testvére még 
e jutalomban nem részesült. 2 Paukovicb 
György nevét viselő segélyre. Ezen 40 К 
segélyre pályázhatnak elsősorban járásköri 
tagok egész árvái; másodsorban járásköri 
tagok apátián félárvái; harmadsorban nyug
díjas és munkaképtelen járásköri tagok gyer
mekei; negyedsorban járásköri tagok anyát
lan félárvái, végül a járásköri működő ta
gok elemi fokozaton felüli iskolába járó 
gyermekei. A kérvényekhez melléklendő a 
múlt tanévi bizonyítvány és a f. évi novem
beri conferentiáról szóló értesítő. Pályázati 
határidő f. évi december 9-ike, mely időn 
belül a kérvények a járáskor elnökségéhez 
beküldendők. Zalaegerszeg, 1915 november 
6. Csiszár József elnök.

—  Zalában rekvirálják a kukoricát.
Zalavármegye közszükségletére a földmive- 
lésügyi miniszter 161,000 mélei mázsa ten
gerit engedélyezett s utasította az alispánt, 
hogy ezt a mennyiséget Zalamegye terme
lőitől szerezze be. Mivel azonban a speku
láció a zalai kukoricát is visszatartja, az 
alispán ma kelt rendeletével utasította a fő
szolgabírókat s a városok hatóságát, hogy 
kezdjék meg a termelőknél a tengeri-készlet 
összeírását. Ha az összeírással elkészülnek, 
a kukoricát közcélra azonnal birtokába veszi 
a vármegye.

— Jó ötlet ezekben a drága időkben, ha 
frissítő, jóízű 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
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, IJrünn 
618 sz. Morvaország).

—  600.000 korona nyereség 2000 ma 
lacon. A tödmivelésügyi minisztérium kia
dásában megjelenő Néplap 45 száma közli 
a következő hírt: Egy békéscsabai malom
tulajdonos a múlt év őszén a gróf Almássy- 
uradalomlól 2000 darab malacot vftl két
százezer koronáért. A malacokat Kőbányán 
hizlaltatta és itt egy kereskedőnek 1,600 000 
koronáért adta el. A d sznók hizlalása mint
egy 800 000 koronába került, az eladó lé
hát körülbelül 600000 koronái nyeri 2000 
darab malacon.



Srbija bude svaki den menjsa. - Nasi vojniki vu Crnojgori. - Srbskaje 
vre polovicu svoje vojske izgubila. - Növi trgovecki svez s bulvárom. 
Как se assentera vu Englezkoj? - Smrtna borba srbov. - Ilöfer gene- 
rala prijava. Na ruskim bojnom polju. 2500 mrtvih. - Trideset jezer 

turske deee. - Görzki stanovniki vu ognju.

Kal( stojimo na bojnon poljn?
(M. J .) Srbija bude svaki dén rnenjSa 

a srbska vojska slabesa, ar ju na jednoj 
stram naSe i nemSke vojske, a iz drogé 
strani bulgari stiskavaju i tiraju prama Cr- 
nojgori i med érnogorske planine. Zloéesto 
vréme i zloéesti puti ne dopustiju naSiin 
Seregom, da bi vre gotovi bili z srbom, ar 
nemreju tak hitro naprej íli, как so naka- 
nili. Pák zvun toga naSi i nemSki Seregi za 
sobom inoraju jestvinu i céli SiveS pelati, 
kaj jako pomalen ide vu velikom blatu, 
vodi i med planinami.

Jeden dél naáih Seregov je prek her 
cegovaéke granice vdrl vu Crnugoru i tam 
bije Crnogorce, koji pomaSeju srbu. NaSe 
Ceíe su vre do potoka Lima doSle. Pri Uvac 
zvanom mestu prevzeli su Jávor i Sanac 
zvana mesta. Dalje prama izhodu nemSke 
Cete doSle su do Aleksandrovaca, druge 
őete pák do Jastrebaéke-planine.

Bulgari takaj s velikimi koraki napre 
duju i tiraju pred sobom srbe pri Kosovom- 
polju. Med tem 9U zbili pri Vardar zvanom 
potoku francuzke Serege, koji su srbom 
prek mórja na pomoé doSle. Francuzka 
vojska morala je na severnu stran potoka 
Karasa zvanoga retirirati.

Srbija je izgnbila od onda, od gda se 
je tabor proti njemu z nova pofiéi, eledeée 
Serege :

1 ) Od vojske srbskoga generala NiSiéa 
odzeli smo 13.500 vojnikov i 192 Stukov.

2 ) Od vojske srbskoga generala Mijo- viéa odzeli srr.o 25.700 vojnikov i 80 Stukov.
3.) Od vojske srbskoga generala Ste- 

panoviőa odzeli smo 13000 vojnikov i 
191 Stukov.

Svegaskupa do 12 ga novembra 54 
jezer i 500 vojnikov i 478 stukov. Ov broj 
se svaki den poveksava. Vnogi srbski Sere
gi, koji su previdli, da je njihov tabor i 
orsag vre izgubljen, da si barem Sivot men* 
tuju, se predaju naSim Cetam.

Lani smo 40 jezer srbov polovili. S 
ovimi skupa imamo vre vu rukah stojezer 
polovljemh srbov. Vezda vre néma srb vi- 
Se, как 200 jezer pravih vojnikov. Kajti je 
srb od poéemSi ovoga drugoga bója izvun

polovljen.h najmenje 50 jezer mrtvih i óra 
njenih izgubil, samo polovica njegve voiske 
mu je ostala, a polovicu je vre izgubil.

Novembra 14 ga su srbi opet jako biti 
bili pri Prokuplju. Ovdi su zgubili 8500 
vojnikov i 18 Stukov. Bulgari vre prek po
toka Morave tiraju srbe. Jeden srbski regi
ment se je izbunil, pák svojega zapoved- 
nika Pribióeviőa zaklali, a onda se reíiSli 
vu bliinja seia. Ov Pribióevié bi! je jeden 
izmed onih, koji su vmoriti dali naSega 
kraljiéa i njegovu fcenu. Boája kaStiga ga 
|e dostigla, ar su ga 9ami njegvi vojmki 
zaklali.

Vezda, da smo odzeli od srba Belgrada, 
pák sve zemlje, kője se kre srbske Save i 
srbskog Dunává nahadjaju, naSe ve
like ladje opet slobodno plivaju po Savi i 
po Dunavu i voziju trgovaóke stvari к nam, 
naSe pák vu Bulgarsku. Po suhoj zemlji 
pák vre zidaju Seljeznicu, koja bude prek 
negdaSnje Srbije sklopila s Bulgarijom na- 
Sega orsaga i stvorila s naSimi pri jalel j i : s 
bulgarom, pák 9 turCinom i vu trgovini 
savez, koj bu vu mirnih dnevih naSoj dr- 
áavi, pák Bulgariji i TurCinskoj vnogo 
hasnila.

Vu Francuzkoj i Ruskoj sve tak stoji, 
как je predi stalo. Tojest nemSka, pák na- 
5a vojska jim mkaj neda nazad od njih 
odzetih zemijah.

Talijani pák, kajti jih nepustimo prék 
granice, su jako srditi. I kajti si pomoéi 
nemreju, bombardérali su iz velike srditosti 
evője varaSa Görca. Zaklali su njihove 
bombe 58 varaSkih etanovnikov i 50 izmed 
njih oranili. Bombe su pri 300 hiáah, pri 
svih cirkvah i kloStrov velike kvare napravili.

Zapovedniétvo naSih Seregov je na to 
9 tem odgovorilo, da je iz svojih replanah 
bombardérati dalo taljanskoga varaSa Ve 
róna zvanog.

Vu Englezkoj, как smo vre pisali, ne 
moraju tak, как pri nas deéaki pod meru 
iti, nego tam se vojniki kupuju Koj se pro- 
da, s njega bu vojnik. Kajti z nova niti za 
dobre peneze se nedaju ljudi za vojniéke 
posle assentirati, izrekli su englezi, da do 
30-ga novembra se mora do 40 ga leta 
svaki englez silóm odegnati za vojnika. koj 
nije oáenjen Dévojke se najbolje raduju

tornn, ar se v< zda svaki mladi muákarec 
trsi oíeniti, Jh ga nebi za vojnika aesen- 
térali Ako bu.lu se svi oáenili, koji bi mo- 
rali za vojnika ostati, onda bude englezka 
vojska tak slaba, как je dovezda bila.

Nova naredba od trgovine i 
rekviriranja. 

í
NaSi smrtni ueprijatelji, koji su tak 

neCimurno nanas vdrli, éemerno su pre- 
vidb, da oruájem nas nemoreju preobladati. 
S nasemi savezniki parputa tak smo je 
zbil*, da ead si tak premiSlavaju, ako nas 
stuki, spuSkami i nezmernom soldaCijom 
nemoreju preobladati, onda na s gladom 
budejo dőli deli. Так si misliju, ako nam 
zrnenjka kruh i sve drugo i odsvuna niSCi 
nam nebude pomagal. onda lehko s nami 
zgotoviju. Svrho toga, da letoSnja letina 
nedojde drugomu vu гике, как ravno sa
mo omm koji su potrébni. korm&n je veC 
juniuSa meseca odredil, как more svaki 
zrnje i meló si prebaviti do zadnjega 
oktobra.

Oktober mesec je minul i od novemb
ra prvoga véé niSCi nemore zrnje kupiti, 
jerbo kaj je joS ostalo, to na skupni cilj, 
najmre pák za soldaéiju bude potrébno. 
Kormán je oktobra 29 ga novu naredbu dal 
vun, vu koji stoji kakvi zakón bude od 
1-ga novembra na zrnje i na melu. Pokeh- 
dob pák to svaki mora znati, mi naSim 
éitateljom obilno budemo to reztolnaöili

Najpredi zgovori nova naredba, da : 
od novembra I ga niSéi po célim orsagu 
nésme od drugoga zrnje kupiti, niti pák 
drugomu prodati, как »Haditermény Rész
vénytársaság (Budapest, V. Nádor utca 9)« 
zvanomu druátvi. To je zalo tak odredjeno, 
da svako zrriu tarn dojde, kam je ravno 
potrébno.

Od novembra prvoga, do novembra 
25-ga svaki more ovi druátvi prodati pSe- 
nicu. áito, jeémena i zob po najvekSi céni. 
Ovu druátvo se je pobrimlo, da vu svakim 
kotaru bude jeden namestink, komu svaki 
more prodati, kaj mu je za h'áne i gospo 
darstvene poslo né potrébno Naravno pót-



rébno je pozvediti, körmi je ovu druZtvo i gospodar veC nikakvoga juSa néma svo- Kad je soldaéke Skole svrflil, odiSel je vu 
to dopU9lilo i koga je na to odredilo, jim zrnjom, neg mora ga zaCnvati i Hadi- Amenku, gde je ravno veliki tabor bit. Ion 
jerbo Sto drugomu, как Hadirészvénytársa- részvénytársaságn od sluZbene céne 4 ko- je se ponudil i tak je vu vide bitkah na- 
ságu proda. dva meseca reftta i 600 korun rune faleSe prék dali. Tojest ovoga dana zoCen. AmeriCki put mu je jako na hasén 
Strófa dobi poéemSi véé nikoga nebudo pitali, hoCeS bit. Kad je dimo doSel 1866 ga würtem-

J<ko se vkanjuvle on, koj tak misli, ili né, neg a oruZanum rukum podsiloma berginski kralj ga je к seb! zel i takt ga 
da skrivince more drugomu prodati, jerbo mu zemeju. je za kapitana imenuval. 1866 ga leta med
to se hilro more pozvediti i onda vlada Koj do novembra 28 ga toCno prejavi Austriom i Pruskom tabor je nastal. Würt-
bez svakoga filléra zrnje zaplieni i tak on joS dobi maximalno cénu, koj pák Spi- temberg je s Austriom drZal i tak Zeppelin 
prodavca, как i kupca da zatvoriti i vu lal se bude, odnjega Cetri korune faleSe je proli Pruski vojuval. 
penezi Strofati. Jedna peta stran célé svote zemeju, koj pák bi zatajii, odnjega zabadav Vu jedni bitki württemberginske Serege 
pák je onomu za nagradu odluCena, koj zemeju, к tomu pák ga joS i zapreju tak, su prusi véé skorom obkolili. To je spazil 
takve prepové, őetiri pete strani pák ple- da joS i vnuke bude po!eg dedrka sram i Zeppelin i s célim oruZjem skoéil je vu 
zérci dobiju. oni se joS zaéerleniii budo, kad od toga jako naduto Majna vodu. sreéno ju je prék

N spomenek dojde. preplaval i tak je moguéen bil prejaviti
Как i navék. tak i vezda зато toga Svetla ie óva naredba, néje treba dru- neereéu, zatem éisto do kraja zrnuéeni ólo-

navuka moremo dati naSim ^itateljom da go nikaj, neg onu zrnje, k: je sviSeáega nam vek skup je opal. JoS vékáé viteZtvo je 
naj po pravim i »ednakim putu hódi ju i hódi, prodati Hadirészvénytársaságu ili pák skazal 1870 ga leta vu francuzkim-pruskim 
sdobre volje naj prodaju zrnje, kője obilno barem do novembra 28 ga posteno prejaviti. boju. Württembergski soldati vu tretjí nemS- 
jmanju do novembra 25 ga, jerbo как to Koj to napravi, nehude nikaj kvaren, jerbo ki Sereg bili su talani. Zeppelin je dobil 
spisali budemo niSCi se nebude mogel ovo- najvekSo cénu dobi i ako po pogodbi za zadaéu. naj pogledne i naj pozvédi как 
ga zakona vugnoti, né mali gospodar, né trideset danov zrnje prék ne zemeju. joS stoji neprijatelj.
veliki zem^ljski gospon. jerbo zakón ne od metercenta 20 fillérov dobi. PoStenoga íz esem osobah je stale ova mala Ceta,
pózna maloga, né velikoga, svaki je pred gospodara nebude finánc ili Zandar prega vu koji je s vun Zeppelina jeden oberlejti-
njim jednaki. njal к tomu pák i duSno spoznanje mu nant, dva lejtinanti i Cetiri dragoneri su

Osobito pák novembra 25 ga svaki mirno bude. jerbo je lépő duZnost zvrSil bili s térni je Zeppelin prék írancuzkoga 
mora preraéunati, kul ко pSenice. Zita. jeC- prama domovini hatara odiSel i ravno onda je mimo Lan-
mena i zobi ima ov dan i to najkesneSe Koj zrnje zataji, ravno tak, как i on, tenburg íestunga jahal, kad je poldan zvo- 
do novembra 25 ga obcinskomu poglaveret- koj как gud steSka nebude zemlju zasejal, nilo. S golom sabljum i s velikim kriCom 
vu mora prejaviti. íz pod toga néma iz- on ie stém na veliko Skodu domovini i na su jahali prék varasa med francuzi, koji 
minké Koj zataji, ili skrije i nebude poS- veliki hasén naSim neprijateljom, как je su vu cirkvu se Znrili. Pretrgli su telegraf 
teno prejavil kuliko zrrija i mele ima, dobi rus. srb, talijan i t. d drota koj je vu Strassburg bil speláni i
dva meseca reSta i 600 korun Strófa к Nazadnje pák joS to: pokehdob solda- stém su dalje jahali. Vu jedni mali seli dva
tomu pák mu zrnje bez filléra zaplieniju. Cija i baZola n u c, Hadirészvénytársaság i francuze su naSli na patroli, jednoga je 
Vidi se iz toga, da to ravno néje nikakva to bude prék zel vu najvekSo cénu do no- Zeppelin taki dőli vudril, drugoga su vlovili. 
Sala. jerbo ako Sfo to prejavi, takodjer od vembra 28 ga, koj pák joS niti do decembra Zeppelinovoga konja je jeden francuz 
célé svote jedno peto stran dobi za nagra- 28 ga nebude prejavil kuliko baZola ima strelil, na tő je on na francuzki konj skoCil 
du Svrlio toga najbolje bude, ako svaki do naprodaju, od njega Cetiri korune faleSe ze- i stém je opet dalje jahal. Na veCer su vu 
novembra 25 ga proda zrnje, jerbo do 28- mejti, koj pák bi zatajii ili 9kril s vun jeden varas doSli, gde su telegraf slogu na 
ga itak more prejaviti. kuliko zrnja ima. kaStige gotovCinu mu zabadav odneseju. kolodvoru spotrli. VnoCi je jednoga drago- 
kuliko je prodanoga i joS^néje prék zeto, Do novembra 28 ga зато  oni moraju пега nazat poslal sprijavom, kaj je do vézda 
kaj je joS njegvoga i kuliko hoCe sebi za- baZola javiti, koji od 30 kilogrammov vifle videl. Zeppelin pák svojemi Sestemi podloZ- 
derZati, da mo do9ta bude. do kleto augue- imaju. niki vu jedni Sumi prenoéil.
tusa 15 ga NiSCi nebude sebi na skodu i niSCi Drugi dán vjutro opet su dalje isii i

Na hiZne stroSke na svako osobu 18 nebude earn sebi Spot« delal onda. kad mu opet su vise telegraf drotov presekli. Opol- 
kilogramm zrnja slobodno raCuna gazda, oreag dobro hoCe i dobro mu plati. Denee dán vu jeden marof su doáli, gde su konje 
tojest na svakoga onoga, koji na jednim smo vu takvim poloZaju, da svaki mora za Steli napojiti. Na jedenput veliko larmu su 
kruho Ziviju Na gospodarstvene polreboCe domovinu terpeti i alduvati. NaS aldov pák Culi, dvéeto francuzkih vadasov je jahalo 
pák tuliko, kuliko je za seme i za marhu onim ide. koji dalko od domovine vu vihru proti njim. Skup su se tresnuli i jeden 
nepropustivno potrébno Na svako оэоЬи i snegu pazijti nanas. paziju da naSe plod- lejtinant smrtnom ranum je doli opal, Ce- 
néje smeti 18 kilogrammov tak razumiti, no polje nedojde neprijatelju vu ruke. Pa- tiri pák su froncuzi vlovili. Zeppelin niti 
da od pSenice 18 kg, od Zita 18 kg od zili su i minuCu zimn, da su ruski kozaki vezda se né prestraSil. Konja sn т о  ster- 
jeCmena 18 kg. i od zobi 18 kg. slobodno né spraznili naSe hombáré, parme, Stale i lili, ali on je spazil, da za jednim áked- 
zeme, neg od Steroga zrnja hoCe 18 kg. naisve drugo njom sluga jednoga obsedlanoga konja dec-
osobu, od onoga si zeme ili pák tuliko mele! Dakle vrédni su, da barem mi njim 2i. SkoCil je na koj i spod zavrti od jahal
i viSe niti jedno deku. pak to pomoremo, da dosta kruha i sv^ko- je. Francuzi zn njim.

Poglavarstvo bude pazilo, ali je svaki jaékoga stroSka budo imali. Nesmemo do- Zeppelin je vu jednu gustu Sumu vu- 
popravici javil i koga vu kakvi ciganiji vlo- pustiti, da svun svakojaékih nevolah joS i Sei. Na veCer konja je к drévi preyezal 
viju, bormeS poSteno mu odigraju, zrnje glada terpiju. NaSa deca, naS' muZi i naSi i on je na jednim hrastu bil do jutra. 
pák mu zaplieniju. Koj nebude popravici otci su to, koji tak viteZki vojujeju na boj- Drugi dán je takodjer vu Sumi ostal i na 
javil, mogel bude si vu tamnici dva mesece nőm polju, pák pilam vas, ali bi se naSel noó opet je na drévo splazil. Na tretjí dán 
premiSlavati, da skakvim obrazum bude jeden я med vas, koj bi ovim iz ruk kruha dosel je vun iz Sume i sreCno je doSel do 
dosel vun med poSten svét i как je to lépő, vtrgel. koj bi ovim iz zuh hranu zel?Nes- bajerskoga hatara gde je odmah prejavil, 
céloga orsaga prevariti za svoj Zaljudec i me mednami takov Clovek se najti. Nam da okolo Wörtha néga vekáih neprijateljskih 
za svoj Zep je эгеСя, da naSu domovinu niSCi ne robi, Seregov.

HI niSCi ju nevuZiZe i naSe Zenske niSCi ne- Zeppelin je 1870 ga leta nazoCen bil,
Poglavarstvu vu p'smenim prejavi no- bantuié. To sve рак onim moremo zahvaliti, kad su na Paris juriSali. Cetiristo jezer

vembra 28-ga i poleg öve prijave bude or- koji vu tudjem nas braniju, koji zanas nez- francuzke soldaCije je bilo vu Parisu, koje
sacku druZIvo znalo gde i kuliko zrnja ima memo vnogo terpiju. su nemei lak obkolili, da niti jeden Clovek
joS orsag Pokehdob pak orspg neCe nikomu -------------- je né mogel vun vujti. Nazadnje su fran
kvara zrokuvati, odredil je, da joS i do ZeDDelini cuzi vu ve,iki aili p0 ,uflba,onu Poslali dva
decembra 25-ga svaki more dobrovolno ^  oficire vun, koji su sreCnu do Rouen doSli.
prejav ti ili vpisnenim ili pak po obCinskim Vu deneSnjim boju naj veksi strah su Так su stopetdeset francuzov vun poslali, 
poglavarstvu, kuliko ima joS za prodati ijnapravili Zeppelini. Englezi, francuzi i rusi na Sesldesetpet luftbaloni s med kojih su 
ovu vréme Hadirészvéoylársaság joS po naj-! pred Zeppelini se najbolje plaSiju Ovai зато pet opali vu morje 
veksi cém kupi i pírt ti. zrakoplov znaSel je Zeppelin Ferdinand gróf. Sad si je poCel Zeppelin premiSlavati,

Po 25 tim decembru prestane trgovma Rodil se je 1833-ga leta juniuSa 8 ga. VeC как bi to hasnovito bilo, ako bi luftbalone
Od ovoga dana poCemS* j ve je rekvirérano i za mlada je jako spameten i kunjsten bil. kormaniti bilo moCi. 1873 ga leta je sam
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slo2il jednoga tuftbalona, ali stém nője bil 
zadovoljen i célomu poslu je mir dal.

Pollam je opet si poéel premiélavati, 
da dim zato ide gori vu zrak, jerbo je leb* 
keSi, как luft, ptica pák je 2mehkeSa, рак 
itak sim-tam léée po zraku, kud samo hoée. 
Previdel je, da vu luítbalou nekakvo ma- 
Sinu bi moral slo2<ti, koja bi ladala iulta. 
Pisai je ministeriumo, da takvoga luitbalona 
treba napraviti, kojega maSina bude vozila 
i kojega kormaniti bude moCi, ali kormán 
né ga étel posluhnuti.

Kad je glas poéil, da Zeppelin jedno 
stotrideset metrov dugo maSinu je slo2il i 
stém probe déla, svi su se mu smejali. 
Zeppelin na ov zrakoplov vnogo penez je 
pctroSil, ali kormán né mu je étéi na ni- 
kakvo pornoé biti Céloga imétka je vu ov 
zrakoplov vlo2il. 2ena i Cer na mesto da 
ga épotaju svrho toga, jóé su ga bntrivile.

Zeppelin je jedno dru2tvo étel slc2iti, 
ali niééi je né étel vu dru2tvo stupiti. Néje 
svrho toga zdvojil. Nazadnje od mjerniékoga 
dru2tva dobil je osemslo jezer markov i 
stemi репел je slo2il lak zvano Zeppelin 
dru2tvo.

Poleg Bodeni vode vu Friedrichsha 
fenu ie slo2il tabriku. Ovdi je slo2il pri 
zrakoplov Zeppelin grot i general. Zrako 
plov 128 meter dugi i 116 meter éiroki je 
bil. Luftbalon s hidrogénom bil na pujeni, 
pod lúftbalonom pák su dva éuni bili vu 
kojem su dvé 15 konjov jaké Daineler mo- 
tori bili. S prvim Zeppelinom gróf je 1900 
juliuSa 2 ga se vu zrak zdigel, ali jeden 
Sraf se mu je potral i on je za par minut 
doli moral se sesti.

Vno2ina ljudstva je to gledalo i kad 
su vidli, da grof nemore po zraku létati 
svi su se mu opet poCeli norca delati. Céli 
svét se je iz toga smejal, najrnre рак fran- 
cuzi i englezi.

Nato se je opet célo dru2tvo rezteplo. 
Zeppelin je opet snm ostal. Med*tem toga 
francuzi su probali takve zrakoplove delati 
i ou je straho bil, da ga preteCeju i on 
céloga imétka zgubi. Vu jednim lépim listo 
milo je prosil éest jezer nemékih bogatuéov 
naj mu pomoreju. ali on je samo osem 
jezer markih dobil.

»Spotrtim srdcom sem ostal« piáé svo 
jemo prijatelju. Na zadnje württembergski 
kralj dopustil mu je jedno sreCku, na koju 
je i kancelar dal petdeset jezer m rkih. 
Opet je poéel delati i tak dugo je prernié 
laval i dein 1 star» grof, doklarn je nazadnje 
takvo maáinu iz naéel. s kojom je po zraku 
mogel sim— tarn létati, tojest kormaniti, как 
i kam je étel. Sad se je svét odpral Zep 
pelinu. Odmah su skup nabrali éest milljun 
korun skojemi penezi je viöe Zeppelinov 
napravil i pred kojemi su denes francuzi, 
engl* zi i rusi tak straho

Zeppelini petdpset kilometrov letiju 
svako vuru i né je moéi naplat.ti on hasén, 
kojega sad Zeppelini ober Englezke, Fran- 
cuzke i Ruske zemlje délaju London i Pa 
ris svako noC je vu kmici, da je nebi iz 
Zeppelinov bombardirali. Zeppelini su na 
flim neprijateljem véé vnogo kvara zroku- 
vali i od njih se neprijatelj bolje boji, как 
cd slavnih nemékih éeregov.

Naái neprijatelji lakodjer imaju zrakop 
love, ali niti jeden je né spodoben к Zep
pelinom. Francuzi su vodji bili vu ovim 
polo2aju, ali sad su dalko odzaja ostali za 
Nemékom

Kad Zeppelini doletiju prék mórja i

bombe hiéeju Da London, takov strah nas- 
tane tarn, как dabi jeden najveköi neprija- 
teljski Sereg bil vdrl vu Englezku zemlju. 
Dakle to su Zeppelini.

Oni Zeppelini, iz kojih se je céli svét 
norca delal. Zeppelin denes je veC jako 
stari, ali itak se je vCekal onu diku i Cast, 
koju si je taki prvo vuru zaslu2il. Razmi 
se kad néga bilo bója, né su potréboi bili 
Zeppelini i zato se je svaki iz Zeppelin 
grofa norca delal, koji pak su to najbolje 
se, oni su denes vu najvekáem strahu, jerbo 
Zeppelini ravno ove pohadjaju naj gosCeput. 
Stari Zeppelin i denes jóé déla i denes se 
jóé trsi, da skim bóléé zrakoplove napravi, 
da stém na veliko pornoé more biti svoji 
domovini, koja ga je tak dugo né Stela 
spoznati i tak dugo né mu je Stela na 
pornoé biti Zeppelin je denes opet nazat 
bogát i vise nebude straho od toga, da po 
smrti familija stradala mu bude.

Srartna borba srbov.
Na célim frontu proganjaju srbe, to 

nam da naznanje neméko soldaéku zapo- 
vedniétvo, как se to dogadja to nam je 
véé izbilja né zanimivo. To da se prebli2a 
vamo Novipazaru i Mitrovici i da smo zav- 
zeli Шее i da smo né dalko od Kurzumlie 
né su to ndluéne stvari, iz toga samo to 
vidimo, da skorom smo véé célo Srbiu 
zavzeli i néje dalko vréme, kad se to pri 
petilo bude.

Od tak zvane Velike Srbie sedem ok* 
talov je nam, nemcom i bulgarcom vu ru- 
kah Так rekué neznatan je on falat zem 
Ijé, za koju srbi tak moreju reéti, to je na* 
Se. Táj falat néje vekéi, как je jedna mag 
jarska varmegjija. Samo joS tri varaSe 
imaju srbi : Novipazar, Mitrovica i Priszti 
ny, svi tri su blizu montenegrovske granice, 
komaj dvajsti— tndesel kilometrov od hatara 
Sve 2eljeznice, sve vode su savezmkum vu 
rukah, srbi samo jeden mali Maéek zemlje 
der2iju i néje dalko ona vura, kad srbski 
Sereg nebude na srbski zemlji stal.

Drugo pitanie je to, vu kakvim polo* 
lo2aju su oni francuzki i englezki Seregi, 
koji su na Balkan doéli. Bulgarci sad sami 
vojujeju proli francuzom i engiezom i jako 
vite2ki se der2iju na Vardar liniji. Kaj bu 
de onda, kad jedenput naSi i neméki Seregi 
se zideju s francuzi i englezi, od toga su 
véé etrahu tak vu Parisu, как i vu Londo 
nu.jätraho su pak od toga, da Mackensen 
vun je stira iz Baikana i sve skupa je vu 
morje prehiti

Putniki, ko|i su iz Mitrovice prék AI* 
bánié vu Saloniki doéli, jako tragiéno po- 
védaju, как I raju dalje srbi ovu smrtno 
borbu. Staro Srbiu véé su skorom svi sta* 
novmki ostavili. Begunci némaju kruha к 
tomu pak neprijatelj njim zmiruma za pe- 
tami. Srbski Sereg vu jako zloéestim polo- 
2aju je. Zrnje véé menjka, drugoga stroSka 
pak véé jako teáko moreju dobavlati. S 
vun toga srbski vojnrki zato jako vite2ki 
vojujeju. Puti su puni 9 begunci, koji se 
sim— tam mééaju svojim siromaétvim. Od 
beguncov naj viée se vu Montenegro trsi, 
ali niti tarn nj m je né nikakvo dobro. jer
bo stroéka niti tam nemoreju zmagati. Fran
cuzki bank vu Podgoricu je doéel i odo- 
nud 2uri se vu Skutari. Kre putov vnogo 
plezércov Ip2i.

ViSe jezer ostrak-magjarskih zaroblje- 
nikov, koji su jóé decembra meseca doéli

vu srbsko su2anstvo, napré su je poslalivu 
Albaniu 9 med kojih tri jezero struga-flbaa- 
san-durazzoi puta popravlaju, jerbo srbi sad 
po ovim putu bi radi stroéka i municiju 
dobiti. Albania na sreéu je jóé mirna, piéeju 
talijanske novine, albanske bande su rezti* 
rali i na granici vekSe srbske Cete pazijn. 
Ruski poslanik je prepovédal, da iz Kral- 
jevo svi konzulátusi su tak hitro morali 
pobeéti, da su niti pismare né mogli sobom 
zeti, neg su je morali vu2gati.

Srbski kormán i neprijateljski konzu* 
latuái sad su vu Mitrovici. Zadnji glasi tak 
govoriju, da srbski Sereg pri Babuni jako 
vu kritiénim polo2aju je, takodjer i Monas* 
tir je vu veliki pogibelji.

Так stojiju i francuzke Cete. Pri Stru- 
mici velika bílka je bila, vu koji su francuzi 
strahovitnoga zgubiéka imeli proti bulgarcom. 
Iz Svajca piSeju, da francuzkoga éerega 
jedna tretja stran je véé dőli opala vu o* 
vim grbavim orsagu. Vu Saloniki svi épitali 
su véé tak puni plezércov, da viée nikam 
ne vlézneju, barem svaki dán na stotine 
njih dopelaju vu váráé.

Okolo Monastira jako malo srba stoji, 
morebiti za jedno diviziju i poleg toga fran- 
cuz! i englezi sami moraju proti bulgarcom 
vojuvati i opet okolo Pristine stojeéim srbs- 
kim áeregom na pornoé biti. Kad sad stoji 
stvar, eavezniki niti slabeéu zadaéu nemo
reju zverSiti. tojest proti Üskubu napredu* 
vati, ili pak proti Istipu i Strwmici; pokeh* 
dob pak nil to nemoreju napraviti. ravno 
su nikaj né napom iC srbskomu Seregu, ko
jega naéi i nemei proti Montenegro tiséiju 
Severna linija i ishodni front dán. na dán 
je krajái i samo stopeldeset kilometrov 
fali. da je srbski Sereg né do knja ob* 
koljc ni.

Gréki oreag takodjer je vu zloéestim 
polo2aiu, jerbo antant na Balkan poslane 
Serege iz Grékoga hrani i poleg foga va 
Athenu i Saloniki ^trahovilna dragoéa je 
nastala i stanovniki se véé buniju. Po mór* 
ju antant ne ufa stroéka voziti, jerbo pod* 
vodom plivajuée neméke ladje su véé 
vnogo trgovaéklh ladjih potopile kője su 
antantu stroéka vozila.

Straho su vu Grékim i od toga, da 
bulgarci, naéi i nemei antanta éerega pre* 
tiraju iz Srbije i onda za njimi budo isii 
vu Gréku i vu Gréki zemlji bude dalje 
trajal boj

Gréka je odredila, ako srbski öereg vu 
Gréku zemlju vujde, odmah bude moral 
doh deti oru2je i eve je internérali budo. 
Svrho toga рак se opet antant grozi 
grkom

Так sve je zmééano na Baikanu, da 
denes néga takvoga diplomatuéa, koj bi 
napré znal, kaj sve se bude jóé lám pri- 
petilo

Srbi jako mrziju na engleze, jerbo su 
poéuli, da vu englezkim saboru za mir su 
se poéeli spominati, vu kojem se iz Srbie 
spozabiti hoéeju Dakle svi pomalem osta* 
viju Srbiu, eamo rus né, on pak ji rav
no nikaj nemore pomoéi. Srbiji bi puno 
lepée bilo, ako bi se зашя zdobra na mi- 
lost predala.

Xa táborába p oéta  gotovl кшя 
vert!sa  napisom, takodjer i TÁBORÉ 
K E  K A R T E  ae dobi/ и kod Fiacbel 
Füiöp (Straus я Sándor) knJUarici. 
Ciena г к a vert —2 fitt, —  tabor ak* 
barta — 1  tl/i.
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Pésma.

— Höfer generala prijava ovoga 
tijedna: Na srbskim bojnom polju:
November 14. Od Viáegrada uapredujuCe 
Cete zavzele su pri Lim vodi srbske pozicije. 
Nadalje Vk. Sivada i Cervena Gora zvane 
brege. Vu Moravica dolini pák Surcak 1649 
i Co9Utica 1512 meter visoke planine. Gall- 
vitz general* Sereg éturmum je zadobil Jast- 
rebac brega i vlovil je 1100 srbov.

November 15. Kövess generala Sereg 
med bregi dalje napreduie. Vu Ibar dolini 
zadobili smn Planinica brega Zb ti srbski 
Sereg prék Brusa i Ploce dalje retiréra. Vu 
ovih bitkah vlovili su 13 oficirov i 1200 
Vojmkov. G ilIvitz general prék Toplca tira 
pred sobom neprijatelja Vnogo srbskih ofi 
cirov se préda. Vu cevil se oblééeju i tak 
dugó bludiju sirn— tarn med bregi, doklam 
je primeju.

Nővén bér 16 Dalje proganjamo srbe.! 
Denes зим viáe как 8500 srbov poslali na! 
zapovedmctvo i 12 Stukov. Bulgarci su за- 1

mi 7000 9rbov zarobili i 6 Stukov zapliendi. 
Neprijatelj samo na mésta suprot stavi. 
Kövess generala Sereg vlovil je 850 srbov 
i dvé maSinpuáke je zaplienii.

November 17. Na montenegrovski gra- 
nici poleg Jorazde dalje traja bitka. Ostrak- 
magjarski beregi doSli su do Шее i zavzeli 
su Cigota Planinu i Jávor brega. Kövess je 
ulazil vu Uöce. Na Lucák bregu áturmum 
su pretirali srbe iz dobrih Sancov. Ovdi su 
vlovili 3 oficire i 1100 srbov, zaplienili su 
1 maSinpuSku. Na montenegrovski graníci 
sve tvrdovine pod naáim ognju stojiju. Srbi 
se svigdi vugneju bulgarskih Stukov.

November 18. Med bregi dalje proga* 
njamo srbe. Srbi vec nigdi se neCeju moC- 
no gori staviti. VeC как 2000 srbov smo 
vlovili, jedno maSinpuSku i dva Stuke smo 
vu ruke dobili. Vu Sandíaku pretirali su 
montenegrovee prék Lim vode. Kövese 
generala Sereg od RaSke na pol dana stoji. 
Vu KurSumlji vuIiCne bilke эй bile.

— Görzki stanovniki vu ognju. 
Niti né je zapovedati kuliko terpiju na Isonzo 
liniji stanujuCi talijani. Talijanski Stuki sve 
hoCeju vuniStiti. Naprimer samo na Görz 
varas dán na dán na hiljada bombih do* 
leti i poleg toga varas vnogo mora terpeti. 
Na görzku groblje, takodjer viSeput strélaju 
talijani i vu groblju. veC su veliki kvar nap- 
ravili. Negdi céloga obitelja zakóié 2mehki 
gránát. Vu Orchovili na polju jeden gránát 
Cetiri риске zaklal. Vu Rupi su Stuki Skolu 
podrli. Na Gabria, Vertoce, Podgorica i Big- 
lia obéine petnajst centimeterni Stuki su 
strélali. Sarcano obCina 3400 stanovnikov 
ima, ali svi su na mesti oslali, barem dan, 
na dan 2mehkami granetlini strélaju.

— Mnogi ne znadu, da je elaba próbává i 
zaőepjenost kao i tvrda stolica samo uzrok gla- 
vobolji, umornosti i zloj volji. Osjeőamo se odrán 
svjeáima i veselima, ako si sa Fellerovim blagim 
i tjerajuéim rabarbara »Elza pilulama« stvorimo 
olahkoőenje. Ovaj izvanredan Zeludac jaőajuci na 
tek podraftujuéi purgativ zaslu2uje zacijelo prven- 
stvo pred dragim drastiőno djelujuőim sredstvima 
za tjeranje, ко a oslabljuju 2eludac. Naruőujmo 
izravno 6 kutija franko za 4 К 40 f kodljekarnika 
N. E. V. Fellera, Stubica, centrala br. 124. Hrvatska.

— Na ruskim bojnom polju. Na
ruskim bojnom néje céli tijeden mkaj va2 
neSega se pripetilu, polo2aj stoji. Razmi se 
za to, da menjSe bitke su svaki dán i Stu
ki né su joS vtihnuli Samo pri Cartorijski 
bil je vekSi boj, gde su opet strahovitoo 
zbili ruse. Samo 9ad se vidi как kervava 
bitka je to bila. Neprijatelj strahovitnoga 
zgubiCka je imel. Do vezda 2500 rusov su 
pokopali, Cetiri sto novib grobov su nabro* 
jilt. ViSe jezer puSkih su skup nabrali i 
vnogo municije su naSli. JoS vekSi je plien. 
Neprijatelj Cetiri pozicije je imel jedno za 
drugom iz kojih su je naSi pretirali prék 
Styr vode. Vu jarkih su célé palaCe, Stale, 
kavane imeli rusi, stoga se vidi, da su se 
Oslo nastanili tarn i tam su Steli célo zi* 
ши ostati

— Trideset je?er turske dece.
Veliki broi je to. Trideset jezer turske dece 
dojde iz Anatolije к nam. SvekSinoma takva 
deca, koja su vu boju zgubila roditelje. Dobro 
duSne magjarske familije budeju к sebi zele ovu 
decu i deeet lét ostaneju prmas,da seovdizvu- 
CijuSlerom kaj volabude, najmregospodarstvu.Stuki jós ruCiju. krv joS na potoke teCe. veliki viher je joS po Europi, ab veC vezda se briniju naSi, da skim vekSo prijateljstvo i skim vekSa braCa ostanemo s turCini. Íz toga samo dobro more bili.

TABORSKA POSTA. Jak о am 
nam talile takva s к átülje vn kojik 
ЗЛО grammov moéi poatati po tábor* 
aki poSti. Sad véé néje treba apiatma 
divati, Jerbo takve ákatuije, almába• 
nim nupiaom go tova ae moraja do-  
biti pri Piacbei Pk/őp (Stranaa Súл »  
dor) knjiínru и Caáktornya.

déna dkatuiji Je 20 Miérov.

Pozdrav iz Ruske zemlje.
Najprije poglednem vu visoko nebu 
Prije neg napiäem ovu pésem malu 
Hvaljen budi Jezuá i Majka Marija,
Lépő te pozdravljam domovina mila I 
Mila domovina malo Medjimurje dge mi se 
Gde mi se rezvija lépő ru2no cvétje.
Cvétiőe rumeno, как si mi zaspalo,
Malo Medjimurje prazno buá ostalo.
Z KaniZe maSina tufcno zafaőnula,
Nato nam je banda veselo zigrala.
Stiri dni i vnoői mi smo se peljali,
V Rozvadov varaäu z euga dőli stali.
Najte se plakati japek, nit mamica,
Kaj mi je sudjena pudkica, sabljica.
Svétel mesec i te drobne zvézdiőice,
Koje nam svétiju kre zelene Sumce.
Lépő maéiramo po toj ruskoj zemlji,
Vesel piSem lista svojoj dragoj ru2i. 
Devojőice mlade, najte se 2alostit,
S Bofjom pomoCjom Cerao dimo dojti.
Z desne strani imam ja svoju puSkicu,
Z léve strani tebe ma draga v srőecu.
Vnogi otec, mati tu2no si zdihava,
Za evojega sina navék premiéljava.
Rano mi izhadja sunőece rumeno,
Dalko smo ostajli to mesto rodjeno.
Sunőece rumeno rano mi izijde,
Mesec, drobne zvézde, как nam jasno svéte. 
S Bogom mi ostani grlica ljublena,
Koja si mi bila v sreu zasadjena.
Cvética rumena как si lépő cvela,
Vu mojoj mladosti brzo povehnula.
Brzo si povehla neg se buä rezvila,
Kad te bum pogledal domovina mila.
Ve vám se izpriőam japek i mamica, 
Tulikajée tebi draga grliőica.
Bratec i sestrica s Bogom mi ostante, 
Dovidjenja naéeg za me se zmiSljujte. 
Roditelji mili dalko ste mi stali,
Lehko mi nebute za moj grobek znali.
Vezda se obraőam к vara pajdaöi mili,
Koji smo se navék skupa veseiili.
Ar smo se reziéli po Sírokéra svétu,
Как mala őmelica po őerlenim cvétu.
Po Sirokem svétu, po ti ruski zemlji,
Lépő vas pozdravljam pajdadi ljubleni. 
Navéke veselo naprej maSérujem,
S mojim kapitanom Leo Endrődijem.
Po danu, po noői navéke putujem,
Za te domovina krvőico alibijein.
Bog pc2ivi naáeg Ferenca Jozefa,
I tak prijatelja cesara Vilmoöa.
Navék imam misei v Medjimorje dojti,
Svoje rodno mesto 2elim pohoditi.
Kad эет  tu2en junak ovu pesem pisai, 
Svojim bélim rubcom sem si suze brisal.
A na zadnje reőem neka bude hvaljen 
Jezué i Marija na sve véke Amen !

Vu Lublinu. Hábus András vojnik

iz Alsómihályfalva.
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B ú z a ..........Páenica.....................36 —
R o z s ............. H r2 ........................29 —
Á r p a .......... Jeőmen.................... 28‘—
Z a b ................Z o b ....................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26-—
Fehér bab uj . . Grah beli........40 —
Sárga bab . . . .  Grah 2uti........ 40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 40'—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52'—
Lenmag...........L e n ......................... ... 50 —
Tökmag........KoSéice.................... 90 —
Bükköny....Grahorka...................30*—
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Álm át
elad helyben, minden

kedd, csütörtök és 
szombaton

Özv. Dr. Krasoveczné

ROVÁS
cimü rovatot olvassa 1
el naponként a Bu- I
-  (lapestei) megjelenő -

AZ ÚJSÁG
politikai napilapban. A í
háborús helyzet kime
rítő és szakszerű ma
gyarázata. Bő hírrovat, В
tájékoztató és minden 
tudnivalót felölelő köz- 
— -gazdasági rész.-—

■

Egyes példány ára 12 fillér.
K a p h a t ó  m in d e n  u js á g e l á r u s í t ó n á l .

-------- 'ELŐFIZETÉSI /SRAK:-—  r
Egész évre . . .  3a korona 
Félévre . . . .  16
Negyedévre . . .  8 „
Egy Hónapra а К 80 f.

Megrendelési cím : - ——

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPES., VII., RAKÓCZI-ÚT 54. SZÁM._ _ _ _ _ J

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) Könyvnyomdájában Csáktornyán^


	47

