
Miért hős a magyar katona?

Azok a hőstettek, miket a háború fo
lyamán magyar katonák vittek véghez, a 
magyar ember lelkíiletéből fakadnak. A ma
gyar vitézsége nem utolsó sorban ered ab
ból, hogy szereti a fő det, — a földel, me
lyet elválaszthattoriul összefűz a Haza fo
galmával.

A löidmiveléssel foglalkozó népek bé
keszerelők, de bátrak, edzettek. A frissen 
feltört földből felszálló bódító illat acélizom
zatú, egyenesszívü, kissé babonás férfiakat 
nevel, közeli érintkezésben állanak az ős
anyával s A:iláusként onnan szívnak erőt 
és bátorságot szívökbe.

A földiniveléssel kezdődik az emberi 
nem polgárlasodása; kezdődik a társadal
mak és államok alakulása. A földmiveléssel 
megszelídüllek az erkölcsök, szokások, meg
szűntek a törzsek szertelen kóborlásai, meg
szűntek a hordák véres rablókalandozásai. 
A löidmiveléssel kezdődik a történelmi em- 
bir. Az ó- és újkor államainak jólléte an
nak felvirágzásától függ. Mert ipar, keres 
kedelem, művészet tőle élnek, tőle függnek, 
tőle táplálkoznak. Három terméketlen esz
tendő az egész földön és hirmondó sem ma
rad az egész emberi nemből, magas gyári 
kéményekkel, büszke palotákkal, gazdag tár
házakkal, könyvtárakkal, képcsarnokokkal 
együtt.

A földmivelés anyja, dajkája és neve
lője az iparnak, kereskedelemnek és művé
szetnek; de a gyermekek elszéledvén a föl
dön, megfeledkeztek anyjukról, önállóan, 
kérkedve lépnek fel vele szemben és meg 
vetéssel néznek le közös táplálójukra.

Nem a füstölgő kéményekkel sűrűén 
megrakott iparállam, nem a tengereket és 
messze földeket összekötő kereskedelmi or
szágok gazdagsága: hanem a jó, kövér föl
dekkel bíró és azt rendszeresen mivelő or
szágok. Aranyban, ezüstben és más fiktiv 
kincsekben bővelkedő országok ében halná 
nak, ha a gabonában gazdag országok ke 
nyeret és húst nem szolgáltatnának nekik. 
Tényleges tőke, valódi vagyon csak a meg 
miveit föld és az abból nyert termények, a 
többi: paloták, gyárak, tényüzési cikkek csak 
képzelt értékű dolgok, oly látszólagos érté
kűek, mint a papírpénz, a brilliáns, a levél- 
bélyeg-gyűjtemény.

A földmivelés a legszebb, legférfiasabb, 
legegészségesebb test-, szív- és észedzö fog
lalkozás. Isten szabad ege alatt szabadság 
szerető nép munkálkodik. Senkisem áll kö
zelebb, senkisem tapasztalja oly közvetlenül 
az istenség működéséi, senkisem függ oly 
teljesen, bízik jobban, szőrül annyira isten 
áldására, mint a szántóvető. Szereli a rögéi, 
mint az anya gyermekét, védi, szívének 
minden szála összenőtt az Öt tápláló földjé
vel, a kasza karddá aíakuTáf^ há'vesjfcélyez- 
tetve lálja.

S amikor arról volt szó, hogy rablóke
zek ellen meg kell védeni a hazai földet, 
melyet áldá9tfakaszló jótevője gyanánt sze
ret a magyar, csoda-e, hogy*ennek a föld
nek a megvédése a legbékésebb honfi*kat 
is dicsőséges hősökké avatta?
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Ezennel közzéíéíetik, hogy Csáktornya 
község, továbbá az ide tartozó összes ma
jorok, puszták, malmok, tanyák és telepe

ken lakó minden férfi, aki magyar honos, 
a folyó esztendőben legalább 26. életévét 
betölti, a magyar nyelvet érti, azon írni ol
vasni tud és évenkint legalább 20 korona 
egyenes állami adót fizet — amennyiben 
pedig időleges adómentességet élvez, 20 ko
rona egyenes állami adÓDak megfelelő ér
tékű vagyonnal bir, továbbá az adózókra 
való tekintet nélkül: köztisztviselő, lelkész, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, tu
dor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök, épí
tész, hajóskapitány, gazdász, gyógyszerész, 
vegyész, erdész, bányász, tanító, sebész, ál
latorvos, továbbá az, aki a felsőbb művé
szeti vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, 
végül aki a középiskolai záróvizsgát letette, 
f  é v i  m á ju s  h ó  2 6 t ó i  28 -ig t e r j e d ő  n a 
p o k o n  d . e . & t ö l  12 ó r á i g  — az alap- 
lajstromba való felvétel végeit — a város
ház nagytermében székelő összeíró bizottság 
előtt személyesen, vagy meghatalmazott ál
tal is megjelenhetik.

Az össze író  bizottság.

Adakozzunk az e le se tt bősök öz
vegyei és  Á rvái Ja v á ra  t

H adsegélyező H ivata l lőpémz- 
tá ra , K épviselőház.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Uj főszolgabíró. A Csáktornyái járás 
uj főszolgabírói kapott A május 8 án meg
tartott tavaszi közgyűlésen Zalavárirngye 
törvényhatósági bizottsága óriási szótöbbség
gel Szilágyi Dezső tb. főszolgabírót válasz
totta meg a Csáktornyái járás főszolgabirá- 
jának. A Csáktornyái járás közönsége osz
tatlanul örvend a választásnak. Örvend, mert

V i s s z h a n g  „ M á r c i u s i  r e g g e l i r e
H ajnal h a sa d  u g y -e  ? P iro s  az é g  a l ja :
Mintha tü z es  o s to r  v illám lanék  ra jta  . . .
Hadak u tján  sz em ed  vá jjo n  m er r e  t é v e d ?
K er e s ed  a dalban,
Véres diadalban,
Gránát v ijjo gá sán , f e g y v e r  k a ttogá sán  
Sok ez rét a k óp já s, d a li sz ép  leg én yn ek ?

H ajnal h a sa d  u g y -e  ? M ég csak  a lig  p irkad  . . . 
Tüzes da lod  ta v a sz  é b r ed é s én  í r t a d . .  .
Ha m a jd  bá gya d t s z em m e l k özeledben lá ttad : 
Hogy vá jjon  m egü lték  
Sáros csuk aszürk ék
Halj ás sz ép  időknek borzalm asan szebbjét:
Akkor jö j j  daloddal — o t t . .  . ott bizton várlak  . . .

H ajnal h a sa d  u g y -e  ? Lásd, a  büszke sa snak  
fíá torreptü , p e ly h e s  fiókái v a n n a k . .  .
Ha a f e r g e t e g e t  velünk  e g yü tt  é rz ed :
Mégsem törsz k i dalban,
Csattogón szilajba;
Lánghab sem rohan m ajd  a testeden At:
Maradsz kopott, szőtlan, h ő s  csukaszürkének. . .

é sz a k i harctér, 1916. I I I /27.
L á z á r  A I h J o s

Öreg népfelkelők.
Irta: Kormány Endre.

A vidéki városok egynémelyikében minden 
második privát ház kaszárnya. — Egy igen ked
ves ismerősöm szintén ilyen kaszárnyaféiében volt 
elszállásolva pár napra — felkerestem az örege
met s bár nagyon sokat tapasztaltam a háború 
alatt — mégis volt uj tapasztalni valóm is. — 
Csupa 50 év körüli fehér- vagy deresedó hajú, 
intelligensebb ember volt itt. — Várták a meg- 
külömböztetó karpaszományt s ehelyett 3 heti ki 
képzés után megkapták a parancsot az indulásra. 
Egyelőre trénvonalba mennek, de mind el van ké
szülve a mielőbbi harcvonalba vonulásra.

Reggel értem oda. Mind teljes felszereléssel 
állt az udvaron. Kiesé megijedtem — azt hittem 
már mennek is, anélkül, hogy pár órát együtt 
töltsék az öreggel.

Alig hogy kiinondlam a keresett nevét, száj- 
ról-szájra harsogott az udvar utolsó sarkáig. »Je
lent kiáltással jön — az egykori igazi fővárosi 
kényelemhez szokott úriember — komisz ruhában, 
felszerelés és kivirágozott sapkával. Ha ő nem jön 
elém, bizony nem ismerem meg. Nem sokat be
szélhettünk, mert csakhamar sorakoztak.

öreg barátom úgy általában mindig egyfor
mán meglehetősen jókedvű. — Nyugodt, higgadt,'

j nagyon józangond dkodásu agglegény. — Nyugod
tan fogadta a bevonulást, a mostani helyzetet. 
Úgy vettem észre, hogy semmi sem ejt csorbát 
kedélyén. A többieket jobban megtörte tán az 
élet is, öregebbek voltak — panaszkodtak, sajnál
ták itthagyni a családjukat. Egyik-másik tiszt 
fiáról beszélt, kivel talán a harctéren fog találkozni.

Voltak megható bucsujelenetek stb. — Egyet
len vezényszó s rövid zaj, aztán készen vannak 
a katonás sorok. — Nem mehet gyorsabban az 
ifjabb és régibb katonáknál sem. — Az utolsó 
szakasz mögött álltam és meghatva néztem a fe- 
hérhaju fiukat. — Az első és második szakasz 
közölt gyermekhadnagy adta ki a már harctérre 
szóló parancsot. A gyermek nem volt megáldva 
az ékesszólás tehetségével — sokszer ismétlésekbe 
bocsájtkozotl s gyakran használta »az Isten cso
dája« és »izé«-t. Komikus hatást keltett — no 
meg egy kis halk morajt. A kadét — még a had
nagynál is gyermekebb — csak most kezdi meg
tanulni a katonás gorombáskodást, közbe-közbe 
kiált »Ne zúgjanak« — »ne sajogjanak« — 9 fo
kozatosan vastagabbakat. A hadnagy felsorolta 
mindazt, amit majd kapnak. — A sok apróság 
kiosztása lt- ig  tartott. — Külön sorakozó konzerv, 
evibakk, dohány, kávé, só és mindenért.

Kezdódött a becsomagolás élcelődés kísére
tében s aztán a csajkákkal indulás a jó távolban 
lévő kaszárnyához. — Csapatok mentek, csapatok
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rokonszenves, munkabíró, hazafiasán gondol 
kozó, képzelt főtieztviselőt kapott a járás; 
másrészt azért is, mert a vármegye közön
sége is felháborodott a sérelmen, mely a 
Csáktornyái járás választóit érte az érthetet 
len és felháborító ellenakcióból kifolyólag, 
melyet az ellenpárt Szilágyi. Dezső megvá
lasztatása ellen indokolatlan módon megin
dított. A többség tehát fényes elégtételt nyúj 
tott a Csáktornyái járás egyetemlegesen meg 
nyilatkozott óhajának, amikor Farkas Kál
mán novai főszo'gabiróval szemben Szilágyi 
Dezsőt ajándékozta meg a bizalmával. Mi is 
szivünkből köszöntjük Szilágyi Dezsőt, mint 
oly főszolgabírót, aki a járásnak úgy S7ocíá- 
lie, mint hazafias érdekeit szivén hordva, a 
járás anyagi és szellemi fdvirágoztatására 
törekedni fog.

— Katonai kinevezés, őfelsége a király 
K*yser Miklós 28. h. gy. ezredbeli főhadna
gyot századossá s a 20 houv. gyalogezredben 
dr H »kich Ferenc taríalékos hadnagyot, Csák
tornyái kir. jhirót, főhadnaggyá léptette elő.

—  Halálozás. Mint részvéttel értesü 
lünk, Piiciita Béla csákiornyavidéki körjegy- 
zőt gyász érte, amenuyiben édesanyja, özv. 
Plicbta Jánosné, 76 éves korában, f. hó 7-én 
hosszas betegség után Tótszerdahelyen el
hunyt. A köztiszteletnek örvendett úrasszonyt 
9 én kisérték örök nyugalma helyére, Lde- 
nyére. Nyugodjék békében!

—  Kitüntetés. Balogh Károly a Csák
tornyái cigáuybanda kiváló prímása nem
csak a hegedűiéihez ért, de a harctéren is 
bebizonyította, hogy legény a talpán. Ezt 
tudjuk meg a Rendeleti Közlönyből, mely 
Bilogh Károlynak a nagy ezüst vítázségi 
éremmel való kitüntetését hozza a? ellenség 
előtt tanúsított hŐ3Íe39égeérl. Balogh Károly 
a kf'üntetésre egy járőri szolgálat alkalmá 
val szolgált rá, melyet fényesen megoldott.

—  Kitüntetett hSs. Annak idején meg 
emlékezlünk, hogy a Csáktornyái áll. tanító
képző intézet egyik volt növendéke, Kanczer 
János, 19. honv. gyalogezredbeli tartalékos 
zászlós az északi harctéren elesett. Most a 
hivatalos lap közli, hogy a? elesett hőst ha
lála után kitüntetés érte. Ugyanis Kanczer 
János az ellenség előtt tanúsított vitéz ma
gatartása elismeréséül az I. oszt. ezüst ví 
tézségi é rmet kapta.

—  Tábori lelkéozi kinevezés. Percsics

jöttek, öregek — fiatalok át-átkiabáltak egymás
hoz. — A hatalmas kaszárnyaudvaron jó néhány 
száz ember. — Egyik rész evett, a másik sorako
zott a csajkákkal, a harmadik már az indulásra 
sorakozott — helyet engedvén megint egy újabb 
csapatnak.

Az öregek visszamentek a kiindulás helyére. 
Magukra szedték a vinni valókat s az utcán so
rakoztak. '

Gyönyörű veröfényes májusi nap Magas fák 
uj zöld mezben. Itt-ott a házak előtt illatozó vi
rágos orgonabokrok. — Az öreg vitézek sapkájá
ban is egy-egy szál orgona fenyőlevéllel. — A 
járdákon könnyező nők.

Rázendít a kalonabanda s némán indul a 
hosszú menet. — Meghatva nézek utánuk, az ar
cokba nem merek nézni, pedig lehet, hogy mind 
derült, mint a májusi nap.

Jellemző jó barátom megjegyzése: »Megpa
rancsolhatják, hogy a frontra menjek, de hogy 
jókedvem legyen, azt nem « — A fiatalos jókedv 
nem volt meg, de mikor már itt tartottak mind 
szívesen ment.

Beszálltak a vonatba — csend volt, csak a 
zene szólt. — A vonat tovarobog — az állomá
son soknak egyetlen sóhaja: »Megint elment egy 
menetszázad.«

Ferenc máv. bítokiató Vinkovczén, tartalé
kos tábori lelkésszé neveztetett ki.

— Bírésáqi kinevezések, őfelsége a ki 
rály Vogth Albin és dr Hiksch Ferenc Csák
tornyái aljárásbirákat a Vili díjosztályba 
járábbirákká nevezte ki.

— Uj plébános. A vallá.9- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter az alsódomborui 
plebánosi javadalomra az ottani adminisz
trátort, J^kopecz Jánost nevezte ki.

— Egyházi kinevezések. A vallás- és
kÜZüklftlboUgyt iiiiilitfzler FciouliiiiittiyiitáVára 
Tkalec Ferenc, Murasiklósra Bolarics János 
s M keavárra L pnyák Iajnác ottani h. plé
bánosokat nevezte ki plébánosokká.

— A miniszterelnök elismerése. Gróf 
Tisza István miniszterelnök rendkívül me
leghangú leíratbm emlékszik meg Zalavár- 
megye tisztikaráról a háború folyamán ta
núsított munkássága s hazafias magalarlá 
sával szemben. Ezt a miniszterelnök követ 
kezűkben köszönte meg:

Örömmel ragedom míg az alkalmat, 
hogy a vármegyei tisztviselői karnak a há
ború ideje alatt tanu-ítolt magatartásával 
szemben ez utón is legteljesebb elismeré
semnek adjak kifejezést.

A vármegyei tisztviselőikar e nehéz 
idők közepette nemcsak, hogy minden te
kintetben megfelelt a hozzáíüzötl várakozá 
soknak, a midőn a bevonulások folytán lé
nyegesen megcsappant létszámmal igyekezett 
a rendes teendőit messze túlhaladó munká 
ját példás szorgalommal és pontossággal el
végezni; hanem el nem tévesztve szem elől 
a legsúlyosabb megpróbáltatásoknak kitett 
bős kajúftáink szívós .kitartását, a háborúval 
természetszerűleg járó összes bajokkal és 
nehézségekkel bátran szembe szállva, a Haza 
védelmében vivőit nagy harcból idehaza is 
szó nélkül kiveszi a maga részét.

Ilyeu tissrtviselőkarra 1 bizalommal é3 
büszkén tekinthet a Nemzet a jövőbe!

— Adomány. Tihanyi Lajos ráczkani- 
zsai áll. isk. ig. tanító a Kárpátokban elpusz
tult falvak javára: Ráczkanizsa, Ligetfalva, 
Végfdlva, Murafüred, Stridóvár és Gáborvölgy 
községek lakóinak készséges adományából 
54 kor 10 fillért, az áll. iskola növendékei
től pedig: 3 kor. 72 fillért, tehát összesen: 
57 kor. 82 fillért gyűjtött a kárpáti ünne
pély alkalmával.

—  A kárpáti nap megünneplése Mu 
raközben. A vidékről beérkezett tudósítások 
szerint Muraközben mindenfelé megtartották 
a kárpáti napot. így szép sikerrel ünnepel
tek Drávaszilason is. Az ünnepet itt Palkó 
József tanító méltatta. Az iskolai gyűjtés 
3 50 К-t eredményezett, mely összeg a ta
nító iskolán kívüli gyűjtésével 107 К 08 
fillérre gyarapodott. Adakoztak: Nagy Ее- 
mér 5; Palkó József, JóZsa Péter, Novák 
József, Gál Magdolna, Sengala Alajos, Zsga- 
necz Ádámné 2—2; Palkó Józsefné, Taran- 
dek Antal, Zsganec Lénárdné, Nemsitz Ignác 
és Róz3ika, Horváth Fciixné, Csurin Vida, 
Radovics Lukács, Szegedi Ferenc, özv. Pe
ruéi • Szanis2lóné, Safarice Ignác, Körűnek 
Balázs, Cirkvencsics Ferenc, Halic9 János, 
N. N , Jabuka István és Rózö, Vrtarics La- 
josné, Mencinger Lijosné, Horválh Mária, 
Lőrinc Rókusné, Horváth Tamásné, Faliér 
Elek, Dojcscs Istvánné, Lukacsics Tamás, 
Carovics Miklós, Pokrivács János, Maries 
Mihály, Fejér Orsolya, Krislofics Mihály, Ко 
vacsics Vince, Gróf György, Faliér Istvánné,

Pornics Ferdmánd, Vasa József, Stimec Já 
(.osoé, Horváth János, Novák Antal, Bakái 
Mátyásáé, Tomosica István, Baranica Antal 
L’pÜn Flórián, Berek Lőrinc, Lasztavecz Er
zsébet, Fuksz Antalné, Kralics György, pÄ] 
nies Agnes éa Mihály, Kováca Katalin,’ J ur! 
siCa Mihály, Stimec Antal, Sengula Alajos 
Medved István, Dojc3Ícs Lukács, Horváth 
Lénárd, Medved Remus, özv. Branov cs Ist
ván, Jurász István, Kvalernik M.hály, Kli- 
recz Lukács, Branovics Ignác, Brucsics Fe
renc Szlninerki Antel 1 — 1 К-f, és 17 76 
K-t 56 adomány fejében.

Drávadiócon is ünnepellek. Az olt meg
tartott „ iskolai ünnep keretében IIöbausz 
Ilonka tar.fóuő összesen 44 60 KI gyűjtött 
u kárpáti falvak felépítésére Ehhez járultak: 
a Hitelszövetkezet 20; Höbausz Ilonka 2 90; 
Kercsmár К Ifim 2 80; Vurusics Mária 250; 
Gál V'kfor és Mihály 2 — 2; Klspcsics Mária, 
Bakái Jusztina és Kulal.n s Pevtcz Mária 
1 — 1 К vM s 4 60 l í  ra rugó gyűjtésével 
Palkó József. A többi 3 80 K-t 25 en adták 
össze. Hilás köszönet nekik érle!

— Az üjrasorozáe. A 1 9 - 3 6  évesek 
ujrasorozása holnap veszi kezdetét. A soro
zás két bizottság előtt folyik Perlakon a 
sorozás május 27—31, Csáktornyán junius 
3 —8-ig tartalik meg.

—  Kárpáti nap. A felsőmihályíalvai 
róm. kath. és a királylaki áll. elemi iskola 
április hó 30 án tartotta meg közösen a. 
»Kárpáti napott. Vasárnap lévén, a szabad
ban megtartott ünnepélyen nagy 9zámu kö
zönség volt jelen, — ott volt dr. Heinrch 
János kir. spgédtaníelügyelő is. Befolyt ö s 
szesen 258 88 K, mely összeg a kél iskola 
gyermekei é3 a közönség áldozatkészségét 
igazolja.

—  Adakozások. A Csáktornyái izr. nő
egyletnek hadsegéiyző czéljaira voltak szí
vesek adakc/ni: N. N. 20; özv. dr. Schwarz 
Albérlőé 13; Goid Ferencné, Woilák Rezsőné 
10—10 К t; özv. Charmalz Jóoásné, Hirsch
mann Adolfné, Rosenberg Rezsőné cigarettát, 
fogadják az elnökség köszönetét.

— Felvétel tanítóképző intézetbe. A
Csáktornyái m. k;r. áll. elemi népiskolai ta
nítóképző-intézet első osztályába való felvé
telért folyamodni lehet május 31-íg. A fo
lyamodók ingyenes, féldíjas (havi 20 K), 
teljes fizetéses (4ü K) felvételre számíthat
nak bizonyítványaik szerint. Lakás az inté
zetben. A miniszleriumra címzett kérvény
hez csatolandók: születési, orvosi, szegény
ségi bizonyítvány, 111. oszt. végbizonyítvány 
s félévi értesítő. A kérvények az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be.

— A  tanév befejezése. A háború által 
előidézett rendkívüli viszonyok szükségessé 
tették, hogy a tolyó iskolai év a rendes idő
pontnál korábban fejeztessék be. Ezért a 
kultuszminiszter 53200 számú rendeletével 
intézkedett, hogy a tanév az egész ország
ban junius 3-án bezárassák. Ennek alapján 
a Csáktornyái áll. tanítóképző intézetben má
jus 18 án veszik kezdetöket a záró osztály
os osztátyképesítő-vizsgálatok s folytatódnak 
a hónap végéig. A szóbeli képesítő vizsgá 
latokat junius 5 ikére lűzte ki a miniszter.

— Katonai pályázat. A honv. minisz
ter pályázatot hirdet a m. kir. honvéd fő- 
reáliskolában s a Ludovika Akadémiában 
az 1916/17. tanév kezdetén betöltendő ál- 
lamköitségfs, alapílványos és fizetéses he
lyekre Ezek a helyek közvetlenül a polgári



Csáktornya, 1916. május 14. MURAKÖZ

nevelésből kilépő ifjakkal töltetnek be. Ma
gyar nemzeti szempontból egy más újdon
sága is van a pályázatnak. Az tudniillik, 
bogy a Ludovika Akadémiába esetleg fölös 
számmal pályázó ifjak, sikeres felvételi vizs
gálat esetében, a férőhelyek számához ké
pest a wienerneustadti Teréziánumba is fel
vehetők, amennyiben a külön felvételi kér
vényében már előre beleegyezik, hogy fia 
vizega nélkül esetleg a cs. és kir. katonai 
Terézia akadémiába is vétessék fel. Ez eset
ben a magyar ifjak elesnek a nehézségektől, 
roelyek különben, a német nyelv mialt, a 
katonai iskolákba való felvételt oly nehézzé 
teszik.

— Háboruadó. A háború nyomán ke
letkezett alkalmi haszonhajtó foglalkozások 
megadóztatása tárgyában hozott 1915 XXL 
t. c. értelmében mindenki, aki oly alkalmi 
haszonhajtó foglalkozást Го у tat, mely az 
1877. évi 39 I. c. alapján 111. oszt. kereseti 
adó alá tartozik, tartozik az illetékes p. ü 
igazgatóságnál ezt bejelenteni. A bejelentés 
elmulasztása büntetendő jövedéki kihágást 
képez. A p. ü. miniszter ez idő szerint mé 
gis még egyszer elnézést gyakorol azokkal 
szemben, akik az ilyen foglalkozásukat május 
24 ig a p. ü igazgatóságnál utólagosan bejelen
tik; akik azonban ezt a batáridői is elmulaszt
ják, azok ellen a jövedéki kihágási eljárás kér
lelhetetlenül alkalmaztatni fog. A bejelentést 
a közs. vagy körjegyzőnél is jegyzőkönyvbe 
lehet motidani.

— Állandó mozi. A Rákócziutcai ál
landó moziban a mai d. u. 6 és esti fél 9 órai 
előadások programja következő: Legújabb 
harctéri felvételek; Anarchisták (Pierrot ha
lála), szenzációs dráma 3 felvonásban; A 
fátyoltáncosnő, vígjáték 4 felvonásban.

—  A 18 évesek bevonulása. A 18 éves 
bevonulására külön hirdetmény nem jelenik 
meg. Ezek kivétel nélkül május 29 én be 
vonulni tartoznak.

—  Hadikölcsön. A negyed,к hadiköl- 
csönre Drávadióson az ottani Hitelszövetke
zetnél május 5-ig 1900 К-t jegyeztek. Éspe
dig Vurusics Ignác 1000, Novák András 500, 
Medved Jeromos 300 s Hlapcsics Antal 
100 К-t. Hasonlóképen jegyeztek Muravidon 
is 15500 К-t. Van oly gazda, aki maga 6000 
К t jegyzett.

—  Megszűntek a küiönfUlkék. A Máv.
igazgatósága a vonatokon edd g gyakorlat
ban volt külön fülkerendszert beszüntette. 
Ezen rendelet szerint ezentúl tehát magán
egyének sem egész, sem fél fülkét nem bé
relhetnek. Az igazgatóságot abban, hogy ez
zel az üzletszabályzat egyik pontját hatályon 
kívül helyezte, a közönség érdeke vezette, 
mely sokszor alig jutóit helyhez a külön 
fülkék miatt

—  A háború. Múlt referádánk óta ele 
sett Kút el Amara. mely erődítménnyel 
Towiend várpirancanok és még 4 tábor
nok, 600 tiszt és 13300 főnyi legénység 
esett a törökök fogságába. Kút el Amara 
eleste dtfntő volt a mezopotámiai esemé 
nyekre, ami az angot hadsereg általános 
visszavonulásában máris mutatkozik. De 
nemcsak ezen a harctéren, hanem Kauká- 
ziában is mutatkozik hatása, amennyiben a 
törökök az oroszokat előnyomulásukban 
nemcsak megállították, hanem nagy kárt 
tettek az orosz hajóhadban is. A törökök a 
Saez csatornánál is szép sikerre mulathat
nak, ahol 3 angol lovasezredet semmisítet

tek meg. — A németek Verdunnél állan
dóan előnyomulnsk; most folyik a vidéket 
domináló 304 és 287-es dombok vívása. 
Az első már a németek birtokában van. 
Ezekben a harcokban a németek 53 tisztet 
8 1515 főnyi francia legénységet ejtettek 
foglyul. Hasoulóképeu nagy pusztítást végez
tek a németek Lowestoft körül angol parto
kon a léghajókból ledobott bombákkal s Na- 
rcc lónál is, ahol Stanaroce és Stonchcwce 
közt egy véres harcban az oroszokat meg
verték я 56 tisztet, 5600 orosz foglyot s 
nagyobb zsákmányt ejtettek. — Az olaez 
haláron Rombon, Col di Lana, Adumeilo 
Monte Sun Michel körül folynak nagyobb 
helyi harcok, melyek az olaszokra nézve 
jelentékeny kudarccal végződtek. — Salo 
niki körül légi harcok folynak. — Az orosz 
harctéren pedig ez időszerint békeség ho
nol. — Nagyobb, egyúttal szomorú esemé 
nye a múlt hétnek az ir forradalom leve
rése, melynek bosszúál’ó folytatása a kivég
zések egész sorpzala. — Amerika és Né
metország között is már már kenyértörésre 
került a dolog a tengeralatti háború mialt, 
de egyelőre békés úton intézték el a kelle
metlen ügyet.

—  Hadiadó kivetése. A vármegyei ha
diadó (jövedelmi) feiszólamlási bizottságot, 
mely az 1916 évre szóló hadiadót a múlt 
évi hadiadó alapján leaz hivatva megállapí 
tani, a pénzügyminisztérium megalakította. 
Elnöke Bogyay Elemér nyug. főispáni tílkár, 
földbirtokos. A bizottságnak kinevezett, tör
vényhatósági s ügyvédi kamarai tagjai van
nak. Kincstári előadók a Csáktornyái kerü
let részére Kosztravszky Ferenc, a perlaki 
járás részére Mérő Géza p ü. titkárok. A 
vallomást eddig nem tett adózók feihívalnak, 
hogy a mulasztást pótolják, de ez esetben 
Í9 büntetésül már 1 %  os adópótlék jár. A- 
zok azonban, akik a fölhívás dacára sem 
adnak vallomást, az 1%-on felül még 4%- 
os pótlék megfizetésére is köteleztetnek. A 
tárgyalások előreláthatólag julius elsejével 
fognak kezdődni.

— Rekvírált harangok. Az ismeretes 
kultuszminiszteri rendeletből kifolyólag, mely 
szerint a templomi harangok ágyuanyag cél
jára íelhasznállatnak a Csáktornyái fárában 
is megtörtént a rekvirálás. A rekvirálás sze
rint a Csáktornyái szent Ferenciek templo 
inából elviszik a nagy és közép harangot 
1000, illetőleg 600 kg. súlyban; a felsővi- 
dafalvi kápolnából 2 harangot (100 és 60 kg), 
a zalaujvári-, szenlrókusi és szentilonai ká
polnákból 1 — 1 harangot 90, 70—70 kg 
súlyban. — A drávavásárhelyi és viziszent* 
györgyi nagy harangokat értékes voltuknál 
fogva nem rekvirálták.

— Lábbeli, mint hadiegélyezóoi eszköz. 
A honvéd miniszter legújabban úgy rendel
kezett, hogy a katonai célra alkalmatlan 
lábbelit a hadbavonultak hálramaradt csa
ládtagjai közt osszák szét. Az erre vonat
kozó összeírás most folyamatban van.

_  Napfürdö és légfilrdő a beteg ka
tonáknak. A tartalékkórház parancsnoksága 
az orvosikar kezdeményezésére megkereste 
a Vöröskeresztegylet helybeli fiókját, hogy a 
helybeli kórházakban erre rá szorult bete
gek részére nap és légfürdőről gondoskod
jék. A fiókegylet nem zárkózik el ennek a 
kérésnek a teljesítése elő! s a Kayser Lajos 
grófi titkár elnöklete alatt tartott vál. gyűlé
sen a legnagyobb készséggel akceptálta az 

'eléje terjesztett terveket s költségjegyzéket.

A tervek szerint a tartalékkórház területéi» 
egy 12 m hosszú és 10 m széles deszkával 
bekerített в homokkal megalapozott napfürdő 
létesül 198 48 К költségen, a várbeli kór
ház betegei részére pedig, annak egyik bás
tyáján, 8 beteg számára, egy 8 m hosszú 
és 4 m széles, észak felől bedeszkázott 8 
fölülről födött légfürdőt építenek, melynek 
költsége 448 22 K-ra rúg. Az építéshez azon
nal hozzáfognak. A fürdők kétségtelenül elő 
fogják mozdítani a beteg katonák mielőbb 
való meggyógyulását.

— • A hadbavonuló diákok a legutóbb 
kiadott miniszteri rendelet értelmében ed
digi tanulmányi előmenetelük szerint osztá
lyozta lak  9 ezen osztályozó értekezleten 
nyernek osztály-, illetve érettségi bizonyít
ványt s tanítói oklevelet. Májue 25 töl jú
nius 25 ig előkészítő tanfolyamok lesznek a 
középiskola ulobó előtti évfolyamát már el
végzett azon hadbavonult tanulók részére, 
kiket a hadvezetŐ9ég ezen időre szabadsá
golhat. A Csáktornyái tanítóképző intézethez 
is érkezett a rendelet, melynek alapján a 
hadbavonuló növendékek osztályozása má
jus 19 én délelőtt történik a kir. tanfelü
gyelő elnöklete alatt megtartandó osztályozó 
konferencián. Összesen 25 növendék kap ez 
alkalommal oszlálybzonyftványl, eset'eg ta
ngói oklevelet.

— Katonai uniformio. A háború egyik 
ízetlen kinövése a kis gyermekeknek kato
nai egyenruhába való bújtatása. Ez az Ízet
lenség sokszoros felháborodást keltett min
denfelé. Mo9l a fővárosi rendőrhatóság egye
nesen megtiltja a gyermekeknek az egyen
ruha viselését. Ez a rendelkezés lalán orszá
gos intézkedést log maga után vonni.

—  Benkő sorsjegye Bankó ! Ezt ne fe
lejtse el senki! Köztudomású, hogy t. üzlet
feleinknek sok millió korouát fizettünk ki 
eddig és valószínű, hogy az uj 36 ik osz
tálysorsjátékban is kedvezni fog a szerencse. 
A május 24-én kezdődő sorsjátékra a sors- 
jegykészlet kevés, miért is kérjük a n. é. 
közönséget, hogy a szerencse számokra S2óló 
megrendeléseket póstafordullával szívesked
jenek beküldeni B e n k ő  B a n k  Részvény
társaságnak, Budapest, Andrássy ut 60.

—  Közegészségügy. A vármegye köz- 
egészségügye ez év első negyedében az 
alispán jelentése szerint elég kielégítő volt. 
Járványos betegségben összesen 857 egyén 
betegedett meg, akik közül 45 en hallak 
meg. A légióban kanyaróban (524) és vör- 
henyben (154) betegedtek meg. Orvosrendőri 
boncolás 3, külső hullaszemle 25 esetben 
teljesiUeiett. Véletlen szerencsétlenségből ha
lál 8 esetben következett be.

—  Szomorú népesedési statisztika. A
háborús állapot miatt Z&lavármegye terüle
tén a lakosság nem szaporodik, hanem csök
ken. Születési esetekben a perlaki (263) é9 
Csáktornyái (238) járás azért most is vezet, 
de azért itt van a legnagyobb halálozás is. 
A Csáktornyái járásban ez év három első 
hónapjában 312, a perlakiban 261 halt meg. 
A vármegye területén összesen 2170-en szü
lettek, meghaltak 2811 en s igy az apadás 
643 lelket tesz ki Csak a perlaki járásban 
volt 2 lélekre rugó szaporodás, mindenütt 
másutt apadás volt. A legnagyobb a tapol
cai járásban (109).

Saeretetadom ányekat л  Frontra  
ак á ll í t  a  Hodsogéljemő H ivata l l

Á tvéte li különítménye, IV. Vácat-  
u tca  38  f f .
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Rusks male smo svigdj odtirali.
Petar rusa prosi, da mu izgubljenoga orsaga s Crnomgorom nazaj da. 
Yu Srbiji razbojniki haraciju. - Irlandcani su opet podjarmljeni. - Nems- 
ki zrakoplovi nad Englezkom. - Vu Englezkoj se je izrekla sveobía 
vojnicka sluzba. - Taljani su vu strahu. - Antant spostiti hoce Grcku. 

Englezi ostaviju Mezopotamiju. - Srbska flotta.

Kal( stojime na bojnom poljn?
(M . J . )  Vu prvih dnevih majuSa su svigdi 

naSineprijatelji poCeli navalu, nemSka i naSa 
vojska se je samo branila i s tem vnogo kvara 
zrokuvala neprijaleljem Oiobílo vu Ruskoj, 
gdé smo mi i nemei vnogo zemlje, varaSe, 
sela i festunge odzeli od rusov, nekanimo 
viöe ljudi aldnvati s tem, da bi jo§ viáe od 
njih odzeli. Naj si ve rus tere glavu, ako 
od njega odzete orsage nazaj hoée dobiti. 
NaSa vojska si je vu Ruskoj takve Sáncé 
zazidala da rus za nikaj nemre prek njih. 
To znamo, da je vre vu vise méstih próbál 
vu na9e Sáncé, ali je svigdi krvavo bit bil.

Vu pro3!im tijednu je PaS é, srbski m * 
nisterpredsednik vu Pelrogradu pri ruskomu 
caru bodil, da ga za pomoC prosi. Pasié 
bi rád, da bi Petar svoje kraljevstvo nazaj 
dobil, рак к tomu joS i Crnogoru. То se 
razme, da mu je c u  obeéal. Ali obeCati je 
lehko ono, Cesa Clovek néma. Nij jim car 
iz svoje obeéa, a ne naSe. Za Srbiju smo 
dosta krvi alduvali, nebudemo tak dare2lji- 
vi, da bi naSim neprijateljem Senkali njiho- 
vog negdaSnjeg orsaga, gdé vre naSi Cinov 
niki kormaniju.

NaSi vojniki i éinovniki vu Serbiji dosta 
posla imaju, da srbe na red privéiju. Krvo- 
loéne bande su se tam sklopile, kője hara- 
éiju po célim nesreénim orsagu. Kradeju, 
razbijaju, zakoleju ljudi, da si peneze pris- 
krbiju. Vu proSlim tijednu su devet izmed 
njih na galge obesiti dali nádi sudei. Med 
njimi su dva c'gani bili. Djk se réSi Srbija 
od razbojnikov, vnogo razbojnikov budu joS 
morali na smrt obsuditi. Zrok, da je tak 
vnogo razbojnikov vu Serbiji, je to, ar je 
Pasié njihov ministerpredsednik eve temnice 
odpréti dal i izpustil sve vubojice, tolvajé i 
razbojnike, gda je videl, da bu icgubil Petar 
kralj svojega orsaga.

Kajti siromaSen púk neima vu Serbiji 
i vu C’-nojgori kaj za jesti, rni jih moramo 
hraniti I srbäkim negdaSnjim Cinovnikom, 
pák ofic rom mi dajemo penziju, ar bidru- 
gaé od glada poginuli.

S romaSni irlandcani, keji su se proli 
Englezkoj podígli i englezki jarem od sebe 
dőli hititi hotel», su izgubíli svoj ustav. То

smo vre na kratkoma javili naSim Citateljem. 
Glavni varas Irlandske zemlje, Dublin su 
englezi predobili i pobunjenike polovile. Vodje 
njihove su vu Eoglezku odpeljali i zmed 
njih éetiri na smrt, druge pák na 10 lét 
temnice odsudili. Dók bude svét stal, englez 
bu na sebi moral no3iti on Spot i onu sra- 
motu, da je do kraja podjarmil irlandéane, 
pák vu Afriki bűre, nadalje indionéane i 
druge narode. A osobito pák zbog tóga, da 
je on bil pravi zrok vezdaSnjemu taboru, 
ar je jalen bil na nemea’, koj je marljiveSi 
i spametneSi, как je englez. Bo2ja kaSt ga 
bude ga zasigurno dostigla. Kak da bi gos- 
podin Bog nemSkoga naroda postal, da nji- 
hovu oholost ponizi i njihovu jakost pretrgne.

NemSki luftbalon» su vu proSüm tijed
nu opet pohodili englezke varasé, veliki strah, 
trepet i kvar zrokuvali vu viáe varaSov, na 
kője su bombe hitali iz velike visine. NemS 
ke, pod vodom plivajuée ladje jim takaj 
velike kvare delaju, ar su vu proSlim tijed
nu opet vise englezke morske ladje pre- 
vrtale.

Di si englezi pomoreju nekaj vu svo- 
jih velikih zgubiékih, vu orsaékom spraviSéu 
su izrekli, da budu i o2enjeni stanovniki 
,vojniki morali postati. To se zna, da se to 
engiezkomu puku nedopada. D i tiebi nemir 
nastal, orsaéko spraviSée je izreklo, da bude 
nova Stelinga stopram za jeden mesec se 
poéela. Dók budu ovi muStrali se navCili, 
pák za tabor se izvuéili, do ti Cas bude 
trebalo pel, Sest mesecov. A za pet, Sest me- 
secov bude vre kesno za njih, ar bude 
nemec nad njim svoj posel zasigurno poS- 
teno obavil.

Vu Irlandu joS nije kraj huni. Vu cé 
lim orsagu su irlandcani oru2je vzeli vu 
ruke, da si svoju slobodu izvojuju. Makar 
su vodje pogubili englezi i vu temnici h tili, 
za to su vu svih stranih bitke med englez
kom vojskom i med podbunjenikom. JoS 
bude dosta Svicali morala englezka vlada, 
dók bude vu Irlandskoj mir nastal.

Od kada su turéini prevzeli vu Mezo- 
potamiji Kút el Amara testunga, od onda 
turéini bijeju engleze. I pri Suez zvanom 
kanalu su turéini preobladali engleze.

Pri Verdünu néma nikaj znameniloga.

Francuz si je veliku vojsku dal skupljati 
kre Verdiim, zbog toga nemei pomalen mo- 
reju naprej. Ali ne se je treba bojati! Bu
de i ona nedelja doSla, gda bumo mogli 
javiti naSim Citateljem, da je Verdiin vu 
nemSke ruke doSel

Na taljanskoj granici néma nikaj no- 
voga. Iz taljanskih nevinah se éitati more, 
da su taljani vu velikim strahu, da bude- 
mo mi poCeli navalu na nje. Naj samo tre- 
peéeju ! Doti éas nemre taboru kraj biti, dók 
taljani nedobju od nas ono, kaj su si 
zaslu2 li.

Soldaőko grobje.
Iz Krakave piSeju, da tan oSnje soldaé- 

ko zapovedniétvo vu velikom poslu je sad, 
jerbo vu zapödni Galiciji, gde su najvekSei 
slavne bitke bile, svakoga groba poiSCeju i 
sve mrtve na redovito grobje, na jeden re- 
doviten cintor pokopaju.

Krakavski zapovednik je Brandner ge
neral, sve posle pák Broch Rudof kapitan 
vodi, koj je céli Sereg kamenarov, mjerni- 
kov, malarov i glasovitneSih zidarov skup 
spobral. Razdelil je med njimi zapadno Ga- 
liciju na deset kotarov i dán i nőé s njimi 
déla, da do jeseni sesvim skup gotovi budu. 
2uriti se moraju, da mrtvi predi nesperhniju 
vu mokroj zemlji i da svakornu ime budu 
mogli pozvedili. Véé как éetiri jezero t<2i- 
kov déla s med kojih je tri jezero rusov, 
jezero pák lalijanov, koji kamenarske posle 
moraju zvröiti. Do vezdu véé как éeterde- 
set jezer mrtvih su odkopali s med kojih 
je polovica rusov, polovica pák nemeov, 
austrianéanov i magjarov.

Seetslodeset cintoror su véé slo2ili i 
stodvajsti takvih grobov, gde v Se skup bu
du poéivali. Vu takvih grobov dvajetipet, do 
petdeset budu pokopani, ali rusi sujoSviSe 
vu jeden grob pokopali. Naprimer poleg 
Jaslo varasa vu jednim grobu dvé jezero 
rusov su naSli, vu jednoj Sumi pák joS vise. 
Ovi grobi nikakvo znamenje né su imali* 
naSi su iznenada naSli öve ruske grobe.

Svaki növi cintov okolo jedne kapélice 
bude i svaki s galrami ili sténom zagrajeni 
bude. Vu svakom cintoru jeden mauzóleum
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i veliko kriáno drévo bude, svaki grob рак 
novoga kri2a s napisom dobi.

NajteZede delo je to bilo, spoznati dto 
ovdi ili ondi pcCiva. Jeden list, iii drugo 
kakvo zuamenje pokaZe, dto Ie2i vu grobu. 
Naprimer poleg Gorlice na Pustki breZuljko 
856 mrtvih je bilo pokopano i s med ovih 
oCivestno su 167 mogli prepoznati. Od dru- 
gih samo toliko znaju, к dteromu regimentu 
eu spadali i poleg toga dalje budu zvédali.

Lépő grobje bade vu jednoj Sumi, gde 
tak budu pute po Somi presekli, da do sva 
koga groba bude put pclal.

Najlepde grobje bude za one husare, 
koji su pri Limanovi smrt podnesli svojim 
obersterom Muhr Ollmarom Na jednom bre- 
Zuljku bude Muhr oberstera mauzóleum, 
poleg njega bude pocival Szántay kapi'ani 
okolo Mauzuleuma budu husari po jedinim 
vu grob poloZeni. Na kamenatim spomenjku 
bude zabeleZjeno, как je Muhr oberster svo- 
jimi husari na juris iSeJ.

Na ov cintor tak budu cvétje posadili, 
da od protuletja, do kesne jeseni bude eve- 
lo. Oficiri, koji su ovdi za domovinu krv 
preljali, jo9 vu tymbarskim grobju poőivaju, 
kam je Arz general je dal pokopati. Muhr 
»rigadéroSa dovica vfC je dozvolila, da ji 
mu2 ovdi bude pocival.

-  Sve sprekopaju i sve spoiSCeju. Так su 
naöli pri Tuchovi vu jednom jarku stotri- 
desetCetiri honvédov. Öve su rusi vu snu 
naSli i sve su je poklali. Niti jeden je né 
prestreljeni, svi su od bajonette smrt pod 
nesli. Nekoji joS i vezda je vu pokrcc za- 
motani i vu ruki dr2i pudku, как dabi spa- 
val. Ovi takodjer jeden skupni grob dobiju.

Velika Stricinga je bila s muZmi, koji 
nebi radi bili zaséjano polje prekapati dati. 
Ali sad su veC i stém vu redu.

Cintori su veC gotovi i sad samo joS 
okinCiíi je moraju.

Sad samo jód toliko : Svi oni mjemiki 
i medtri, koji ovdi délaju, bez svaké plaCe 
ili nagrade délaju, tojest zabadav.

C'udotvorni Gavrilla. I
(Pripovést.)

Lani su vu nadem selu takaj ruski za- 
robljeniki obdelavali zemlje i poZeli 2 to. i 
Malo nam se je Cudnovito vidlo, gda smo j 
na magjarskom polju гизе vidli, pák med i 
pésmami nadíh prepelicah ruske popévke 
Culi. Rusi su same cirkveue popévke popé* í 
vali. Njihov vodja vu popévanju bil je rnodre ; 
oöi Gavrila GavriloviC. Ön je poCel, pa ion 
je zastavil popévanje. Gavrila je prvi bil 1 
med nj mi vu vsem ; njegova je bila volja, ( 
drugi su ga pák posluhnuli. Так se je vid- 1 
lo, da Gavrila nekakovu Cudnovitu moC ima j 
nad svojim pajdadom. i

Nedelja je bila i to pred poidan. Se- 
pavi Kustura Stef je pred svojom hiZom na i 
jednim trCku stdel. Cekal je, da skupa póz г 
voniju к veliki medi, med lem рак gledal г 
na malinu, na kojoj su se vrabei svajuvali, 1 
pák larmali po svojem ftiíjem jeziku. Kus
tura Stef se je tak zagleda! vu vrabce, da i: 
skorom nije spazil osemdeset lét staroga s 
Slaninku Mihalja, ko jg i jcovak pozdravil : d

— Bog daj dober den! Kak si kum? i
— Ne mi je najbolje, ки т  ! — odgo- к 

yori Kustura Stef, — srdim se. Na polju p 
»mám jednu mekolu s pdenlcom posejanu. 
Cépa bi bila, ali ovi vra2ji vrabei mi ju s 
celu rezncsili hcCeju. Dók bu do Cista zrel, r 
meni samo slama őst no Ja sam ju sejal, г

k ne pák vrabei, a ipák bude Ijetina njihova 
a ne moja !

0 — Zakaj si ne dened na zemlju dkre-
0 betaljku, ili kakvoga deda?
1 — Skrebetaljku ? Nastavil sem. íz canj- 
? kov» Pák z papira zastavu, iz slame sem 
1 deda slo2il na srdinu pdenice, ali to nikaj

nehasni. Prokletni vrabei po őkrljaku deda 
? bodiju, pák vu 2epu na njega detog kepenj- 
'• ka se kopicaju.
e Po vulici su se рисе, рак deCki 2urili 

vu cirkvu, da ne zakesniju, pák da si dobro 
} mesto najdeju.
j Gavrila GavriloviC se je к lesinoj sohi 
. prislonii, pák gledal рисе, как se one vu 
, ruki s molitvenom knjigom 2uriju vu cirkvu. 
j Gda su рисе vre eve odidle poljeg Kus 
j túra Stetove hi2e, Givrila se je sei na tr- 
j Cek poljeg Kusture, pák mu reCe :

— Ja odtiram vrabce od vadé pSenice, 
ako mi date 100 cigarellinov.

í, — Sto cigarellinov ? íz drage volje bi
• dal 100 cigarellinov i na radad jód liter 
j dobroga vina, koj bi vrabce odtiral od moje 
., zemlje. — odgovori Kustura.
r — Naj nigdar nevidim veC moju 2enu, 
j Pctrovnu Mariju, — reCe Givriloviő, — i 

naj nigdar vide nevidim moje selo, эко la- 
i Zem. Od vadé pdeniCne table ja vu tri dne- 
. vih odtiram vrabce.
I — Se morti dalid sinko Gavrila? —
I pita ga Kustura.

— Naj mi stojezer kilometrov daleko
• bezi duda vu peklu, ako ne govorim istinu,
- — véli Gavrila.

— To ti ja neverjem sinko, da bi ti 
i vrabcom zapovédati mogel, odgovori mu 
. Kustura.

— Duma svaki Clovek zna, da nisam 
\ hitvanjski Clovek. Kaj ja reCem, ono je lak,

как ja  reCem. Ako trava zraste vu sétvi, 
i ja morém napravit», da za tri dni niti betve 
> trave nebude vu njoj.

— Ako bi tdkvu jukost ime!, sinko 
Gavrila, onda ti nebi bil vezda vu auZanslvu, 
nego bi se doma vu tvojem selu s tvojimi 
Cetirimi surkami vozil, da bi se pradilo po 
vulici.

— No, dobro, — reCe Gavrila, ako mi 
naprej date 10 cgarellinov, za tri dni niti

1 jednoga vrabca nebude na vadoj pdeniC- 
noj tabli.

— Tu imád dvajsti fillerov, sinko. Kupi 
sí cigaretline. Nego, ako me vkanid, onda bu 
zlo! — гсбэ Kustura Stef.-

— JoSCe nikega ne sam vkanil. Zutra 
bude pun mescc. J.i budem о poInoCi goi 
obhodil jedenput pdeniCuu tablu i moiil se 
budem Svetomu Polukarpo.su. Za tri dni 
jednoga vrabca nebute nadli na vadoj pde- 
nici, niti blizo vadé zemlje.

К obedu su zelje, slaninu, pák dunku 
na stol deli pri Kuslurovoj hi2i. Givlila Gav
riloviC se ;e tak najel, da je komaj dihati 
mogel. Po obedu se je pod orehovom drévu 
legel, pák je do veCera spal.

Mescc je vre pokazal svoj blédi obraz 
na nebu, gda se je Gavrila prebudil. Na2gal 
si je cigaretlina i od del je vun na polje, 
dgé je Kustura Stef svoju pdeniCnu tablu 
imel. Pri jednom drévu kre meje se je elő
kel i nckaj vu sebi mrgotajuC hodil okolo 
pdeniCne table.

Kustura Stef se je pri jednim grmu 
skril i gledal, kaj Gavrila dela. Gda je Gav
rila obhodil pdeniCnu tablu, se~je obiekei, 
na cigaretlina je na2gal, sei se pod drévo,
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pák nekakve 2alostne ruske popévke ]e 
popéval.

Sunce je vre poCelo evője trake na 
zemlju pudCati, gda je Gavrila izpudil svoj 
zadnji cigaretlin. Onda se stal, zel si je  ka
pu iz glav, pák rooleC prama selu idei. Kue- 
tura Stet je skrivajuC se, za njim idei.

Doma jih je 2ena Célra la s frudtukom 
Kustura niti s jednom réCjom nije pital Gav- 
riloviCd, gde je bil i kud je hodil vu uoCi.

Kustura je tretji den odidel na polje, 
da si pogledne pdenicu. I Bo2e I ne vpeljaj 
nas vu skudavanje! — niti jednoga vrabca
nije moCi bilo videli na pdeniCnih la t ih__
Gavrila je Cudotvorni Clovek__ Po célim
selu se rezidel glas, űa su vrabei is célé 
okolice odidli.

Morti jih je Sveti Polukarpos odtiral... 
Ali na mesto vrabeov su dodli jastrebi, sra- 
ke, vrane, koji su na suhih granah kre Kua- 
turove zemlje stojeCa dréva sedeli. To je 
takaj Cudo. OJkud su öve grabe2ljive ftice 
dodle? Morti je i öve ruski svetec Polukar
pos postal.

Na tretji den je Kusturova familija ran 
pri veCerji sedela na ganjku.

— G.frea ! hódi aim ! Gdé si? — zak- 
riCi Kustura Steí, pák h ti jednu Contu na 
dvor psu.

Ali pes se neCe pokazati. Drugda je 
navéke pri ganjkovoj dtengi sedel рев, gda 
su Kusturovi veCerjali. Niti drugi den neje 
psa bilo moCi videli. Dolnji sused pák je 
maCku zval céli den, koja je takaj zginula. 
Drugomu su3edu pák je des! tijedcov staro 
prase zginulo iz kolca, gazda ga je razbob- 
jati dal, ali nigdo neje znal od njega.

Drugda bi se od izgubljeno prase vide 
epominali ljudi vu selu, ali vezda je svaki 
od vrabeov govoril, koji su izniknuli iz pol- 
ja, как da jih nigdar nebi bilo vu okolici. 
Gdo bi se vezda od izgobijenoga psa, maC- 
ke, ali praseta spominai?!

Givrilu GavriloviCu je poCelo jako dobro 
ili. Svaki ga je za Cudnolvornoga dr2ai. Iz 
torbe njegove nigdar nije menjkala donka, 
slanina, dohán i dligovica.

Za dva tijedne se je poCela 2etva i na 
Kusturovoj zemlji. Gda je Kustura Stef s 
kosom do 9rdine svoje pdeniCne table dos- 
pel, hitil je kosu doli, рак je s obedvema 
rukama za nos se prije). Nekakva grda du- 
ha mu je do nosa dodla. Та duhajé takva 
bila, как da se kakva 2ivina gnjili.

Kustura Stef okolo sebe gledi, pák 
zakriCi.

— JezuS, M arija! Cfrek 1 — Tu 
рак maCka! — Dalje pák susedovo prase!—

íz prhke zemlje je bilo videtiCifrekovo, 
maCkino, pák pajcekovo gnjilujuCe télo, kője 
su vu vruCini grdu duhu rszSirile. A na 
kraj zemlje stojeCib drévih sedeli su jaät- 
rebi, srake, рак vrane, kője su vu pdenici 
leZeCs smrdljive erkotine gledale sgladnimi 
oCima.

Kustura S íd  je vre Cisto vitiel, kaj se 
je pripetilo. Huncvul rus GavriloviC zaklat 
je psa, prase, maCku, pak je onda one do- 
nesel vun na polje vu Kuslurovu pdenicu. 
Na gnjileCe erkotine su эе iz célé okolták 
akup zidle grabe2ljive ftice, zbog kojih su 
se vrabei rezidli na mirneda mésta Iz toga 
se znati more, da nije vrabce Sveti Polu
karpos odtiral od Kueturove pdeniCne table.

— О ti galZenjak Gavrila! — О Ц 
magarecl О (i obedenjak! Sto cigaretlinov, 
punu torbu elanine, pak Cuturu vina sam
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mu dal, da je mojega s'romaánoga C'freka 
salakéi l — mrgotal je srdtlo va sebi fa*  
pavi Kustura Stef, pak je dalje koail srelu

рвеП CU Somlay Károly.

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
— Amerika i Nemáka. Nemáki kor

mán veC je odgovoril na amerikanski ulti
matum i как se Cuje ov odgovor Cisto je 
pomiril amerikance. Nemáka je obeCala Ame
rika, da 8vaku trgovaCku ladju, ako se ne* 
bude proti etavila ilf pak ako nebude Stela 
vujl», najpredi ju zasUviju, previz.téraju i 
ako nebude uikakve bojne stvari vozila, 
naprimer municiju, onda ju lépő vu miru 
dalje pustiju. Abo pak bi na ladji municiju 
il| druge takve stvari naáli, onda marinere 
i putuike predi vu seguráC nu s praviju i 
onda samo ju potopiju. Ov odgovor je ame- 
rikancom jako povoli. Nemáki kormán pak 
je odmah takvo zapoved postal svim pod 
vodom plivajuCem ladjih zapovednikom.

Nemáki kormán vu ime tcga samo to 
zahléva od Amerike. da sad naj od Engle- 
síje ravno tak oálro zahléva. da neutralnih 
orsagov ladje slobodno hodiju po morju i 
slobodno stroáka voziju iz Amerike. Ameri- 
kanski kormán to napravil bude i nebude 
dopustil, da englezi sve neutralne ladje po 
loviju i robu za reáléra ju.

Englesiji se je stém opet nazat spro2ila 
puák?, jerbo c Ij ji je to bit, da Ameriku i 
Nemáku lak posvadi, da med njimi bez 
bója nemore poloáaj ostati. Iz toga sad ni- 
kaj nebude. Svi orsagi jako hvaliju nemä- 
koga kormana, koj je bk müder odgovor 
dal i elém je opet zapral onoga puta, po 
kojem je englezk* kormán Ameriku vu boj 
átél natirali. К tomu pak amerikanski kor
mán oátro bude zablévai od Englezije, da 
na trgovaCkih ladjah nesme oru2je, tojest 
átuke imati, jerbo takve ladje nemei i na- 
dalje bez svakoga pilanja potopili hudu.

Razmi se, da end englezke novine opet 
srdito páeju proti NemSkoj i norca se ji 
délaju, da je morala posiuhnuti Ameriku. 
Naprotivno pak amerikanske i sve druge 
neutralne novine najlepáe piáeju od Nemá 
ke i veliki £ast ji davaju. Sam rimski otec 
papa je svrho toga nemákoga kormana 
poh valit.

Neje Ithki posel bil nernákomu korma* 
nu na eerditi amerikanski ultimatum tak 
voga odgovora dali, kojegi Amerika dobro- 
voljno more gori prijeti. AmerikanCani sad 
sami zalitévaju od Wilson predsedoika, da 
odtro naj zahtöva i od Englezije, naj neut- 
ralnam ladjam, kője municiju nevoziju, 
mir da.

Ako nemáki kormán nebi povolen od 
govor b l dal na amerikanski ultimatum, 
stém bi se opet jako bit podugáal boj i rav
no svrho toga nemáki kormán vu ime Cto- 
veCanstva néje átél ov odgovor na sehe zeti 
i néje átél, da se viáe krvi preléva, как je 
potrébno.

Veliki nemáki dobitek. Zadnje dane 
opet ponovile su se b tke pri Maas vodi 
isméd kojih najkervaveáa je na 304 zva- 
nim brei.iljku bila, jerbo ovdi su se trän- 
cusi najbolje branili i ovdi su se najbolje 
navatjivati na nemee. Itak nemcom je mo- 
guCe büo bre2u!jka zadobiti i francuzke jar- 
ke prevzeti.

Neprijatetj strahoviten veliki zgubiCek

je imel i svun p le z é r a n ih  Ceterdeaet oficifov 
i jezero dvéslo vojuskov hx vlovili. I r i j e  
nim inarofu takodjer btrahovitno kervava 
bilka se rezvila. Ovdi su francuzi pobegb i 
samo érni negri su do zadnjega zdriali s 
med kojih su nemei tri sto vlovili Francuzi 
opet su friáke Cete n a s k u p lja l i  okolo Ver
diin« i vezda pelde&ef i jeden vojni sbor 
imaju tarn, dakle polovicu célé francuzke 
vojske.

Svrho toga neutralne novine opet tak 
piáeju, da céli svéini boj pri Maas vodi se 
bude prehitil i tarn se bude zakljuCil, gde 
sad iz Europe dva naj izveretneöi Seregi se 
boriju jeden proti drugomu. Vu Francuzkim 
veliki je strah, da pri Maas vodi bude Fran- 
cuzku zemlju katasfrofa po^tigla.

— Englezi ostaviju Mezopotamiju. 
Englezke novine sbéSeno piáeju, kaj se bu
de pripetilo sa Geringe generala Seregom 
Pollam как je Kut el Amara festung pro
pal, taróini slavno napredujeju i za kratko 
vréme dost;g!i budu englezkoga Srrrga i po 
kut el amarnski bitki joá bol je oduáevleno 
budu vojuvali. Englezki vojniki pak su vec 
Irudni i vnogo su trpili viáe mesecov vu 
mokrih jarkah i vnogo su trpili od svako- 
jaCkih belegov. Svrho toga jedne najvekáe 
englezke novine zsh'évaju od kormana, da 
naj mezopotamskoj ekspedieiji mir da i как 
najhitreáe odredi Goiinger generalu naj svo 
jega Serega skim predi iz Mezopotamije vun 
potegne i naj ide Suez kanaliSa, gde takod 
jer englezki Seregi vu veliki stieti su.Samo 
to je pitanje — veiiju ove novine — all 
za vremena bude mogel Goringer general 
iz Mezopotamije vujti i Suez kaualiáa dojti.

Englezi, koji svoje savezoike tak dugo 
vremena za nos vodiju, nigdi su svoj c lj 
né mogli dostlCi.

Potoplena ruska ladja. S vun
Russel ladje joä jedna ruska ladja je na 
Medjuzemeljskom morju vu aknu se Ires 
nula i vtopiia se. Seststo rusov je na ladji 
bilo i samo nekoje su mogli obraniti. Mrtve 
su englezi polovili i na Malta uloku poko 
pali. Okolo Malta otoka morje sveposnd je 
s aknami naperjeno i jako nevarno se tarn 
voziti. Englezke ladje zadnje dane sedem 
deset aknih su vun polovile ili vuniStile 
Jedna Iretja ruska ladja Iriput sc je vu 
aknu tresnula, ali (ak je ereCna bila, da su 
se akne odzaja za njom spro2ile tak je sreC- 
no do Malta otoka doála.

Potoplena ladja. Jedna hoilandsku 
ladju májuáa 6 ga vjutro ob Cetrti vuri dvé 
némáké podvodom plivajuCe ladje zastavile 
su na odprtim morju. Na ladji same takve 
stvari su bite, kakve vu boj о im vremenu 
néje smeti voziti. Ladja je proti Londonu 
iála. Jedna podvodom plivajuCa ladja tri 
oátre kuglje je pustila proti trgovaCkoj lad
ji, koja je taki p tstale. Zapovedmk sei se 
je na jeden Cun, da poka2e pisma. Podvo 
dom plivajuCe ladje zapovedmk, k&d je pis
ma pogledal, odmah je odredil, da ladju po- 
topi i svrbo toga opomeuul je paroladje 
marinere, da skim predi nsj ostaviju ladju. 
Na to svi marineri s kapitanom skup su 
na Cun seli, podvcdom plivajuCe ladje nato 
su odmah potopile ladju. Jedne podvodom 
plivajuCe ladje zapovednik Stet je Cune so- 
bom odpelali do Nordhinga, ali za lertal 
vure doletel je jeden zrakoplov i poCel je 
na ladju bombe hitati. Ladja je presiljena 
bila podvodu se podurknoti. Potlam ckolo 
jedenajste vure Penelope zvaná englezka

taborska ladja naála je na morju Cuna i 
marinere s kapitamm skup je sobem zela 

Antant spostiti h o l t  Grfcku. An
tant zadnje dane opet je poCel.svaku formu 
bantuvati GrCku. Englezi viáe ladjih su pri- 
jeli na morju, koje su zrnje Stele vü Grrku 
pelati. Ladje su vu Maltu odpratili. Vu Grc- 
koj zemlji vec je skorom né moCi 2iveti i 
tomu svemo je autant zrok. Jesu mesta, gde 
veC narod niti kruba néma i jako gladuje 
proti tomu pak grCki kermsn nikaj nemore. 
Englezi i francuzi pak se svemu tomu sa
mo sméjeju.

GrCki kormán viáeput je proti tomu 
réC zdigel, ali navCk je fakov odgovor do
bi), da antant se je i do vezda brinul za 
grCki narod, pak i odvezda se bude, vise 
pak néje moCi od njrga zahtévati. Zadnje 
dane viáe jezer metercentov kuruze je doá- 
lo iz Amerike, ovu kuruzu su englezi vec 
pred Korfu otokom posvojili. Kad je grCki 
kormán proti tomu réC pod gel, Sarrail fran- 
cuzki general odredil je, da stanovnikom 
kruha moraju deliti. GrCki kormán dobro 
zna, da stém bi samo naroda Steli к sebi 
prevariti.

GrCka nazadnje s oru2jem bude se mo- 
rab  proti antantn braniti.

Srbska flotta. Srbija jcö pred tábo
rom je knpila jednu ladju, koju su na 
»Velika Srbija« krstili. To je jedna jedina 
ledja bila célé Srbije, ova je znamenuvala 
srbsku flotta. Sad iz Londona je takov glas 
doáel, da antanta svaki orsag dvé ladje bu
de áenkal Srbiji i stém srbska flotta osem 
ili devet ladjih bude imala.

Samo to neznamo, kam bude Srbija 
stemi ladjami, jerbo ako je na Dunaj pus- 
fiju, naái je taki rekvirérali budu, ako pak 
na morju ostaneju, onda Srbiji itak na ni- 
nikakvi basen nebudu.

Srbski kralj, Peter segurno bi rajái b'L 
da bi mu antant nazat preskrbel koruour 
koju veC nigdar nazat nebude dobil

— Bitke za Monte San Michela. 
Pri Isonzó vodi na talijanskoj granici opet 
smo talijane vu nekojih bitkah napokali. 
Doklam su talijani na görzki most opet 
oátro poCeli strélali, od druge strani pak su 
vekäe Cete na Monte San M chela poCele 
juriáati. Doli pod bregom naái su s jednom 
aknom jednu moCnu talijansku pozieiju spo- 
drli i vu zrak spustili. Ova pozieija jako je 
ne na priliki bila onim, koji na Doberdo 
bregu stojiju, jerbo odorud od ju2ne strani 
podjednoma su mogli talijani na Monte San 
Michele juriáali. Talijani vezda, kad su cé- 
loga bregi átéli zadobiti, célé áerege su ti- 
rali na auslria magjerske pozxije

Od poCetka strahovitnim ognjom sa 
naáe malo nazat atisnuli, ali potlam su mag- 
jarski honvédi pretirali i jeden vefíki tali- 
janski jarek zavzeli. Ovdi je strahovitno- 
vnogo talijena poginulo, kad su se akne 
spro2ile. Od San Michela na sever toiikajáe 
su naái dalko pretirali talijane.

Vu Tirolu toiikajáe su vékáé bitke bile, 
ali talijani niti ovdi su né mogli nikaj nap- 
raviti. Naái su tak dalko pretirali talijane, 
gde su od poCetka bója bili.

Dakle deset mesecov preléva ju talijani 
svoju izdajnu krv, pak i denes tarn stojiju, 
gde su pred deset теэесягш bili. Izdajniki 
lehko bi bili to zabadav dobili, za kaj de
nes tulikáne krvi moraju prelevati, рак к 
tomu joá neznaju, ali budu kaj, ili niW  
dobili То jim trebö.
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Na bukovinakim frontu. Zadnje 

dane vu Izhodnoj Galiciji rusi opet su po- 
^eli jako strélati iz kanonov i vu jednom 
vremeuu poleg Strypa vode poCeli su fitur- 
mali na nade prvejarke. Od januara meseca, 
jjad je moCna ruska oífenziva propala na 
ovim trcntu i od Cernovica na sever sko- 
rom Cisti mir je bil.

Po offenzivi prerftenili su zapovednika 
i na Ivanov generala rnesto Brusilov gene
ral je dodel, koj je spremenil regimente. Kad 
je stém golov bil, növi plan je napravü.

Poleg ovoga piama na jedenput na 
céloj liniji эй se rusi na nade prve pozicije 
navalili, da stém vu glavnu liniju vdereju. 
Najbolje su pri Zalesciju i pri Use eskiju 
vdirali, ali zabadav. Nekoju jezero mrtvih 
rusov je ostalo pred naäemi droli i stém je 
opet mir naatal vu bhodnoj Galiciji.

Ovu vréme rusi su pák fridke regimente 
navozili iz Siberije, viáe dtukov su naskup- 
Ijali i nezmerno municije pribavili i kad 
su slém gotovi bili, opet su poCeli vdirati 
na nadu liniju.

Na sreCu po zimi su nádi takve de- 
kunge napravili, da nikakov ruski gránát je 
nemore predréti i rusi pák zabadav budu 
nezmerno mun'cijo poíVatili i zabadav budu 
рзк céli bregi iz ruskih mrtvih

KAJ JE NOVOGA P

Od starih regrutov sveto-martinskih.
S Bogom ! я Bogom ti far«, Bila naáa prisega, 
Slavna fara Martineka ! V ime Boga zmoinoga, 
V kojoj smo se rodili, Za kralja magjarskoga,
Bog zna, gde mo vumerlv? «Ferenc József prvoga.

S Bogom otec duhovni, Na zemli i na vodi, 
Molnár György, naSpeöaslni, Moramo vojuvati.
DuSic naáih su pastir, Domovinu branili,
Boga moliju za mir. Poglavare sluSati.

DoSel je ve na пая red, Zastavu obraniti,
I to do petdeset let, Oru2je zacuvati,
Da mo kralja slu2ili, Nesmemo se predati,
Domovinu branili. RajSi krv prelejati.

Nemrem vise pisati,
Srce mi nedopusti,
Mojoj pósmi je ve kraj,
Po smrti nam Bog daj r a j !
0  Marija 2alostna 
Moli za nas JézuSa I

Muraszentmárton. Oletics M átyás.
stari regrut.

— Z b iran je  n o ta r i ju s a . Vu Damá3i 
su za nolarijuda Seregélyes Kálmána, mu* 
racsányskog podnolanjusa izcbrali. Izebrani 
notarijud яе je na koncu zbiranja lépő zah- 
valjil svojim zbirateljem i obeC Î, da bude 
se trsil obűini na hasén biti. Po zbiranju 
je bankett bil, na kojem su se lépe pozd- 
ravice Cule.

— P obegel je  iz  R uske. Kalsán Je
romos, sin Kaísáu Mihalja, Igelvarskog sta- 
novnika je vre od ot;da, gcia se je tabor 
poCel, vu rusko su2austvo opal i vu Vladi- 
vostoku je bil rob. Vezda ,z Kinezske, iz 
Peking varasa pide, da mu dobro ide, a rje  
vuflel íz Ruske. Kábán M.halj, je vre Cetiri 
sine dal vojniCtvu.

— Za ce trtu  o rs a c k u  porgu se i
vu Modjirnurju dudevno podpiduju. Varad 
Csáktornya je 60 jezer podpisaío, pri Csák
tornya Vidéki Takarépénzláru 3Ó0 jezer, pri 
Muraközi Takarékpénzláru 39(3 jezer, pri 
Csáktornyái Takftrékpénzláru 583 jezer kö
rúti su se tnedjimurc; podpisaü. Dű vezda 
su vre v8 282 jezer kurunami vide podpisali,

как pri célim tretjim podpisuvanju.
— Nova zeljezniéka postája se je

osnovala vu Cs&ktornyi i to pri zalaujváru- 
kom putu. Óva postája se zove Csáktornya- 
laktanya, tojest Cakoveckh-kasama, kajti bli- 
zo kasarne, pri 2eljezniCkoj stro2arnici budu 
vlaki postati.

—  Skritog zitka su oa3li vu Medji 
murju v Hétházu, Murafüredu, Ligetfalvi, 
Tündérlaku i Drávapusztau. Nekoji su í za 
vekén cénu prodali kuruzu, как bi slobod- 
no bilo. Zbog toga su oni, koji su 2itka 
skrivali i koji su dra2e prodali, kadtiguvani 
na peneznu globu, pák i na redl. Svega 
skupa su skrili 5426 kilogrammov kuruze, 
860 к gr. graha, 530 kgr. pdenice i 310 kgr. 
hrzi. Za vekdu cénu kadtiguvani su nekoji 
etanovniki vu Belici, vu Muragárdonyu i vu 
Drávavásárhelju. Skriti Sítek je prodan bil, 
Cetiri petinu od céne budu vu boju oranjeni 
vojniki dobili.

—  Dragi kokot. Jedna 2enska iz vi- 
ziszenlgyörgyske fare za jednoga kokota na 
CakoveCkom pijacu se fc podufala 15 korun 
polrebuvati od.kupca. Zbog toga bila je od- 
sud*ena na 8 dni redta i na 100 korun. To 
je Bogme jako dragi kokot bil.

—  Darovanje. Da se seia sazidjeju, 
kője su rusi tani u bregov Karpatskih unid- 
tili, darovali su iz Ráczkanizse : Tihanyi 
Lajos, Tihanyi Lajosné i Kutnyák Pál 2—2; 
Labancz Anna, Kodba Márton, Makovecz 
József, Vozlics János, Meszerics Ferenc, 
Sztojkó Magdolna, Kuncsicá Márton, Golen 
kó József 1 — 1, Reiner Jánoané 1 60 К 
Sztojkó Jusztina 50 f. — íz Ligetfalve: 
Vozlics M hály, Vozlics Ágoston, Szmolko- 
vies Ferenc, Belov-cs Bertalan i Petővári 
József 1 —J K. —- íz Végfalve: Szmolkovisc 
Rezsőné, özv. Kutnyák Simonné 2—2; Ma
kovecz József, özv. Makovecz Ferencné i id. 
Makovecz Ferenc 1 — 1 K. — íz Murafüre- 
da: Alt Antal, Scsavnicsár Péter, Horvát 
Elek, Sajnovics János, Sajnovics Ignác. Ba
rát János, Jankovics Anna, Jug Ignác, Ka- 
merlin Sebestyénné 2—2; Sajnovics Ferenc, 
Mureics György, Meszarics János, Jelesics 
József, Jug Ferenc 1—1 K. — íz Stridó 
vára i Gáborvölgya: Bresják Tamás 2, Za- 
moda Márton 1 K. Skohka dtca su daro- í vala 3 К 72 fii lére.

—  Fabrika za puákení prah se 
vuzgala. Vu Francuzkoj vu Rochell zva- 

inom mestu se je fabrika za pudkeni prah 
vuÉgal?, pák vu luft odletela. Izmed te2akov, 
koji su vu njoj delali, je ober slo mrtvih i 
tuliko oranjemh. Kvara ima do deset milli- 
junov korun. Pet druge fabrike i vnogo hi 
2ah su se porudile. Praskanje bilo je Cuti 
vu 30 kilometrov daleCini.

—  Naj ne táji, koj jo§ iitka ima 
pri h ii i ! Vlada je rí **edbu ízdala, da sva-

I ki, koj t  to ima, naj prijavi i koj to véini, 
Inebude kaátigovau. Do vezda nesu slrogo 
' baratale oblasti s ovom naredbom. Vnogi su 
prijaviii, da imaju v sranjbi 2itka, pák ovi 
nikakvu kaStigu nesu dobili. Za malo vré 
me je tomu kraj. Vlada bu odrediia, da se 
odzeme od onoga 2*to, pak izvun toga kaS- 
tguvan bude on, koj nebude valuval ho 
(once, kuiiko zrnja i drugoga 2ive2a ima. 
On 2ivei pak, koi je zapisani, pak nije od- 
nefleni, bude potlam skup pobrani. To zbog 
toga dajemo na znanje naéim Citateljem, 
da nebi gdo mialil, da nebudu od njega 

j zapisanoga Sitka potrebuvali. Bolje je, ako 
Clovek po pravim putu hodi, как po neis- 

Ilinek,m.

— Tko ne m oie spavati oeka upot-
rebljuje boli ublaáujuei i ftivee umirujuói 
Fellerov »Elza fluid«. Kod uervozue be* 
sanice i kod boli svib vreta je od is- 
vanrednog djelovanja izlijeCuje, donosi mir- 
ne 2ivce i konaCno za2eljeno spavanje. 
Daleko preko 100.000 zabvalnica i lijeőniC- 
kih preporuka. 12 bcca atoji franko samo 
6 kruna, pravo samo kod ljekarnika E. V. 
Fellera, Stub ca centrala br. 124 (Hrvatskn). 
Ovo vanredno kuCno sredslvo ne smije 
nigdje manjkati. I Fellerove blage tjerajuée 
rebarbara »Elza pilule« su dobre kod za- 
Cepljenosti 6 kutija stoje franko 4 К 40 f.

— Dévojke bi rade vojuvale. Iz 
okolice Simanovec su 18—20 lét stare dé
vojke na oséökog honvédskog zapovedniétva 
list pisale, vu kojem prosiju, da bi i nje 
med vojnike assenterali, ar bi one takaj 
rade na bojno polie idle, gdé njihovi ölei i 
brati vojuju za kralja i za domovinu. Pro- 
sile su vu svojem listu. da bi se njiliova 
prodnja kralju poslala. Zapovedniétvo hon- 
védsko to se razme, как je goder ova prod- 
nja lépa i hvalje vrédna, nije poslala list 
kralju, niti pak puce na assentaciju pozvala.

TAB ÖRS KA POSTA. J a k o  au 
п а т  fa li le  takve Skatuije vu kojib  
350 gram m ov moéi p o stá t! po tab o r• 
skoJpoSti. S a d  ved nője tre b a ix  p ia  ina  
Sivati, Jerbo  takve Skatu ije , s lu ib e -  
nim n ap i som go töve se m oreju do• 
biti vu k n ji ia r i  F iscb eia  Fűiőpa  
(S trau ax  Sándora) vu Csáktornyi.

Сё na Jedne Skatuije 20 fü l.

Najnoveáe.
— Velika buna vu Portugaliji.

Vu ovim nesreénom orsagu od potlam как 
su Carlos kralja zaklali, nigdar néga mira 
bilo. Narod podjednoma se buni. Od destoga 
majuda po célim orsagu su dtatariuma od- 
redili. Iz äpanjolskoga javiju, da iz Portu- 
galije niti jeden vlak néje dodel minuőe da
ne, telefon i telegramm dróté med Portuga- 
lium i Őpanjolskom sve su spretrgali. V 6e- 
trtek vjutro pak je sledeéi iskreni telegramm 
dodel vu épanjolsku :

Vu Lissabonu slrahovitna buna je nas- 
tala. Arzenali svi su vu plamnu. SoldaCke 
éete takodjer su uzbujene.

— Na Isonzó frontu. Jeden francuz 
sledeée piSe od Isonzó fronta : Talijani dva- 
najst mesecov strahoviíno se muóiju za 
Monte San Michel, ali jód i denes célibrég 
je austro-magjarskim öetam vu rukah. 
Ov brég je kljué Wippach dobni i brani 
Doberdó brega.

Pripetilo se je, da dva bersaglier re
gimenti dosli su na brég, ali po jednoj straho- 
vitnoj nőéi samo dvéstopetdeset jih jenazat 
dodlo. S med oficirov samo brigadérod je ostal.

List z bojnog polja.
Ovu pésem piéem iz bojnoga polja,
Vu 2alosti stala domovina moja.

Okol nas letiju te ruske ärapnele,
To je  ovdi nam na svakdaSnje veselje.

Gda óva Srapnela gór vu zraku pukne, 
Íz nje tristo kuglié sveposvud fiöukne.

Svaki onda gledi i le2i po zemlji,
Pak vu sebi miali: morti nejde к m eni!

Na Boga pustimo, как je njegva volja, 
Rusa smo ztirali iz bojnuga polja.



. Vés krdanski narod патёк Boga moli,
Naj i rusin ima od nas glavne-boli.

Srce nam i sada vu Zalosti plava,
Kako su nam drage grliőice doma.

Draga grliőica, moli za me Boga.
Da rus nenapravi ovdi za me groba.

Na zapovéd kralja bili smo pozvani.
Da se domovina s dugom, télom brani.

Molte drage Zene vi za svoje mu2e.
Ako Bog da, nebu tábor trajal duZe.

Tomu svemu kriva Srbija nemila,
Koja je naSega kraljiéa vubila.

Veter sim, tam puge, zvézdice trepeéu,
Od velike zime zebe me vu srcu.

Ako Bog da i to takaj pretrpimo,
Daj nam BoZe dojti vu svo domovino

Odprlo se rano lépő protuletje,
Sveposud se vidi digede nam cvétje.

Sada si obraőam »turnist« z druge strani.
I vu Talijansku bili smo pozvani.

„Kosa tarade&u brutu ta lija n n ?*
Vám ti „una kolpa ev a  ti 1 o n ta n a “

Talijan si misli Tirola dobiti,
Da bi mu ga gteli z dobra odpustiti.

Naj slobodno tira »si putele« svoje,
Ipák nebu dobil südtirolsko polje.

Prajzki i magjarski kúrálni su baki,
Brzo bude doglo, tálján bu nam v gaki!

Vu leipniCkom baraku. L u k sa  G yö rgy
vojnik.

Csáktornya, 1916. május 14.___________ »MURAKÖZ« 20. szám.

Szőlőn ízohn! eladd!
Van rajta 2 , kőből épült 

csinos ház, 2 - 2  szobával, 
gyönyörű kilátással; présház, 
istáló, pajta, cselédház. 

Viziszentgyörgy.

«  s-е ALSZEGHY ALAJOS.

En ignflsz iísee piiirtereskidf limit
felvétetik

S trau sz  Sán d o r
könyv- és papirkereskedésében, könyvnyom

dájában Csáktornyán.

Legújabb 
háborús térképek!
Bródy-fóie E G Y P T O M  és a N ÍL U S  

K Ö R N Y É K I  O R SZ Á G O K
h A b o r u s t é r k é p e . 
k i s  Á z s i a  és a b a g d a d i  
v a s ú t  h A b o r u s t é r 
k é p e . Ára 1*60 kor.

Bródy-féle
S Z A L O N I K I  és KÖR- 
N Y É K É N E K  H Á B O R Ú S  
T É R K É P E ,  '.к

Ára 1*— kor.
Kapható:

F ischel Fü löp  (S trau sz  Sándor)
könyvkereskedésében - Csáktonyán

-------„ATLAS--------
A S B E S T C E M E N T P A L A

versenyen kívül legkitűnőbb  
m inőségű tetőfedő anyag.

Azonnali szá llításra

Védjegy. Védjegy.

„ATLAS«
A sbesteem eiit p a lagyár

Sürgönyeim: T q v «  Telefon:
Palatlas Budapest. 1 . X  c tl ö .  179- 6 0 .

Központi iroda: Budapest, V., Dorottya-u. 6/a. Cyár Budafok.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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