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E e z d  dfirftnffAni ^  ,omra j utta38dk. Csak a hiúéig beteges am- Ellenségeink azonban ennek a politikának,
® * biciója serkenlelte Okét, aminek hasznát nem hatalmuk tudatiban, hanem csalt an*

Az élet épület, melynek érdes gondtég- " emzeleik élvezték. nak hitében a kővetői. Nekünk nem volt
Iáit a kívánatosság vakolata tartja össze. Az Azért mégis bátraD el lehel mondani, ra' D‘ ök*í f bk61 “  .hl‘ ttV
élet épület, melynek göröngyösek a lépcsői, hogy eddig nem volt háború, melyben a í]0, h®tá®ukban ,ébemagyarázhallan tettek, 
mégis mindenki igyekszik rajtok feljebb hadviselő felek igazukra ne hivatkoztak ke a va ó ténY4,,á3 Adatára kényszerítem, 
jutni. Az egyik gondosan vigyázva minden volna. A mostani világháború sem képez ^ buvárhajóharc volt erre a legalkal-
lépésére, a másik futva, lihegve, akadályokra ebben kivételt De amint ez a háború ha- ma9abb. Hitalmi önkénykedés ellen hatalmi 
nem hederítve rohan felfelé, s ha egyik vagy dakozási módjában és méreteiben elüt előd- meglecké*és. Kiéheztetési szándék ellen ki
másik elbukik, ha csak lehet, fellápászkodik jeltől, úgy a háborús okok és célok indo- ^beetetés. Nemtelen fegyverek erőszaka el
és csakhamar újra megkezdi csuszó-mászó tolásában sem hasonlítható össze semmi- *en biztonságunknak hősies és hathatós meg
vagy rohanó útját. S mert a feljebbjutás lycn eddigi háborúval. Véleménykülömbsé- v^d0ae. A humanizmus álarca alatt a világ
igyekezete közös tulajdona az embereknek, gek, az igazságnak a háborús felek által na  ̂ erőszakos boldogltása ellen hatalmunk 
mindenki egész erejét, egész tehetségét az érdekeiknek leginkább megfelelő egyoldalú érvényesítése annak az egyedül jogos ée 
elébe gördülő akadályok elhárítására for- értelmezése, nyit hódítási szándék vagy vé- mi°denek felett magasztos elvnek az érde- 
dítja. Igyekszik elgázolni, ami útját állja. Idelmezési kényszer, ezek voltak eddig a há ^óben, hogy mindenki bántatlanul, zavarta- 
Akik feltartóztatni akarják, azokat furfangjború rendes indíló okai Most is az egyik *anu* élhessen hivatásának, hogy szabad 
vagy erőszak, sokszor mindakettő alkalma-: háborús fel védekezésre kényszerült. M< jól *е8Уеп az u4 a a tehetségnek és a tudásnak,
zásával eltávolítja utjából. így béke idején | tudjuk, hogy igazunk van, mert kéiségtele- S lám, amit semmi éleselméjü érvelés-
sem egyéb az élet háborúnál, mely sohasem | nül jogunk van az életre és ha élni aka- i sei, semmi békekészséggel nem lehetett el
ér véget, amig az életet gondok, kívánságok í runk, nem szabad tűrnünk, hogy eltiporja- érni, azt a buvárnaszádok torpedói meggyó- 
és a miga3batöré9 Ösztöne uralják. ínak. De ne vitatkozzunk igazunkról. Hszen zően megmagyarázzák. Egyszerű, de dörgö

De ha az élet nem is egyéb háborúnál, az ellenfél is azt állítja, hogy igaza van. A szavukat kezdik megérteni. Bon а г b w ,  as 
mégis a világ békeségben lehelne, sőt való- réW «"hton. Ami azonban ni, ami még ed- angol kincstári kancellár benédet UTOfc 
ságos paradicsom volna, ha annyi ember- dig sohasem fordult elő, az az az állítás, amelyben —  óh, világ csodája! —  már 
nek, minden embernek nem volna igaza. ho Ŷ az «Néniéi nemcsak az igazáért foly- nincs szó hódításokról; még csak >repará- 
Hí kelten hajba kapnak, akkor a legritkább!tatítt a háborúi, banem ideális célokért: az cióról«, elégtételadásról, megtorlásról, hadi
eset, hogy miudikettő ne volna meggyőződve e«ész emberiség üdvéért, amelyet mi vészé- sarcról sem S őt! Csak azt akarja a jámbor 
az igazáról, vagy legalább arra ne hivalkoz-j ^ «telünk. angol, a mmél többet mi sem akartunk soha
nék. Ami áll az emberekre, az legtöbbnyire | Az antánt ideális céljainak lényegét ar ós
áll a nemzetekre nézve is, csak azzal a!nem is rejti véka alá, neme** őszinteséggel Most már a jelek nem csalhatnak —
különbséggel, hogy a nemzetek hatalmuk tu-! közölte céljait jóbaráljával, Wilsonnel: tönkre hála a torpedólövegek hatalmas szavának, 
datában az igazság materiális kellékeinek I kel! tenni Középeurópát; fel kell osztani a nemsokára gyönyörködhetni fogunk a béke* 
lenézésével kíméletlenebből, brutálisubban j világot az antánt nemzetei között: mert hajnal szinpompás pirkadásábnn. 
követik hóditó céljaikat; legfeljebb, hogy j ezeknek az önzetlen, humánus céloknak az ==========================================
tessék-lássék érvekkel kísérlik meg igazság- elérése nélkül a világ nem lehet boldog S aeretetadom úayokat k ér  a Had- 
talan9águkat leplezni. Semmi kényszerítő j Nagy Sándor és Napoleon példáját akarják a egélyea ő H ivatal f 
oka nem volt sem Nagy Sándornak, sem ! utánozni. Ezek a nagy hadvezérek halai- Á tvéteti különítm énye, IV . Vécat-
Napóleonnak, hogy nemzeteiket világura-1 műk tudatában követtek hódítási politikát, utca 38 aa•

.  ,  I A kaszárnya előtt szép, rendezett sorokban Sággal búcsúcsókok hullanak, baráti jobbok szo-
A  £ m a r S C ll  . ! feláll a marsch. A .szivekben mélységes fájdalom, ríttatnak meg s aztán csoportokként megkezdődik

Irta: K elem en F eren c . [ de az arcokon erőltetett közöny. A kebleken színee a »bewaggonirozás«. Az utolsó baka is beszállt
virágok, szerető hitvesek, szerelmes leánykák édes már я most már csak a nyitott ajtónyitáson át 

Kora őszi reggelen 9Űr6 ködfátyolba takarva ajándékai, melyek a benső vihartól lihegő keble- tekinlgotnek ki я szomorú katonák. Egy pár per
pihen a város. Az álmo9 utcai lámpák bizonyta- ken néha-néha úgy megrezzennek, mintha valami cig nyugodtan, mozdalatlanul All még a vonat, 
lan fénye erőtlenül rezeg a néma, zártablakú há- szomorú őszi szól szaladt volna végig rajtuk. Ez a pár perc, amikor még szemtől-szemte állónk 
zak előtt. A park fái csendeson bóbiskolnak л д  katonák mellett, mintha a löldből nőttek a kedveseinkkel, barátainkkal. Csak egy pár lépés 
piac közepén. Csak itt-ott húll le egy-egy korán! vo]na ki gyülekeznek a hozzátartozó polgárok s 8 mégis egy egész világ. Ez a pár perc az érző 
elsárgult levél a ránehezedő ködeseppek terhe lassanként az egész nagy tér megtelik fázó, di- embernek fájdalmasabb, elviselhetetlenebb a leg- 
a la tt ... A távolból szomorú magyar nóták miwz- derg^ szenvedő emberekkel. A sűrű nedves köd nagyobb csapásnál.
tikosán hangzó akkordjai terjednek széjjel. Tisztek гдцц a ]elkükre s ők szomorú, halvány szemekkel Az ajkakon erőltetett mosoly látszik, de az 
mulatnak. Tőlük száll az é n e k ...  Két óra múlva kutatnak, Mbokrétázott hozzátartozójuk u tá n ...  arcizmok rángatódzása rettenetes megindulásnak 
elmennek a marsch sál . . .  д  katonazene tüzes marschra gyújt s most a jele. Biztató ének hallik, de a hangok mögött,
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  — az egész menet megindúl a nedves, hideg szép- ott a lélek mélyében borzasztó fájdalom lakozik.

A háromezázéves ósdi kaszárnya, mely előtt temberi reggelen a kis állomásépület felé. A szép, Vigasztaló szavak hóllanak; de mögöttük kétség- 
önérzetos, feszes lépésekben jár-kel a feltűzött- egvenes utcák kétoldalán kendőlobogtató tömeg, a beesés tanyázik. Ha minden ember magira ma- 
szúronyú *Post, most egyszerre megmozdól. Lám- középen nehezen megterhelt vitézek, kiknek szí- radnn, hangos zokogásba törne ki. A nagy irga- 
pások gyúlnak ki az ablakokban, a hangok és lép- veibe ismeretlen, soha nem érzett fájdalmak nyíl- lomban elmosódott képek__ táncolnak a szemek 
tek egy n tgy kaosza hallható Felébredt a marsch, nak. A lelkűk valami rettenetes nagy nyomás alatt előtt s amikor a vonat megindul, a sok búcsúzó. 
Nagy Szüzmáriás lobogó leng a főkapú felett s idegesen raegrázkódik. Erőszakosan kell vissza- hangos ember; a sok integető kéz, lobogó kendő 
pántlikás sapkák mozognak az ablakok előtt. Itt- nyomni a mindegyre jelentkező könyeket s a gör- Összefolynak egy nehéz sóhajtejjes álommá, mély
ült fájdalmas, a sírásra emlékeztető nótázás hal- esős zokogásra való hajlandóságot. Az ajkak ide- nek csak mélységes fájdalma valóság . .  
tik. Elindulásra készülnek a bakák. Kissé össze- gesen rángatódznak s a halvány arcokra kiül a Napokon át robog nagyot fújva я gősparipa. . .  
szóról a szivük, ha erre gondolnak. De aztán gyor- benső, rettenetes lelki vihar kép« . . .  Ismerős tájak, kedves emlékek vonnlnak el a ace-
san elkapja őket az a tömegérzés mely síró lel- Az állomás előtt nagy füstfelhőket eregetve, mek előtt. Mint valami sokssáz kilométer hosszú 
kékből i sPJv í gö h a ngu I a tok at prése i Ы Danolnak. már nyugtalanól várakozik a vonat A kocsik - j -  film, úgy vonul fel a katonák elölt a változó ter- 
Most megérkezik a zene в ez a csüggedő к be is tói tárva-nyitva, mintha türelmetlenül néznének a raészet minden gazdagsága. Ajkaikról folytonosan 
biztató, meleg katonásérzéseket ü lt e t . . .  lármás, zsibangó katonatömegrt. Lázas izgatott- száll az ének, a bús, panaszos n ó t a . . .  Képzelt-



MURAKÖZ » szám.
Csáktornya, 1917. március 4.

K Ü L Ö N F É L É K .
i i  m maoki т яагоаЬлш  m ia é e a

ca em d ea .

Caak buU, aaövi aa ég a Abér Apádét
— A  köpenye vékony, óoaka rongy,
A  bakanoaa lyukma, megdermedt a lába,
ÁU, néa a homályba
Aa naaokl aaoroa őre egymagába.

M ár derékig belepte.
wD e jó  volna Itt a bóba, a melegbe,
Elaludnék a ha a hajnal Allobog, 
Feltöltenének Anyea angyalok *
A  aaél nekivág.
mDe ki néai akkor •  határt
All, néa a homályba,
Aa uaaoki aaoroa őre egymagába.

Ball tovább éa este leaa,
A  kettő mindent betemet.
Fekete aa ég, a föld fehér.
Egy angyal já r  Betlehemet.
A  pelyhek halkan révedeanek 
Uaaoki aaoroaban minden csendes!

Harctér, 1917. Abr. 14. B e m e r é d j  L m j o a *  
hdjel. tiaedea.

—  KitQntetée. őfelsége a király péter- 
falvi Molnár Dezső vezérőrnagy, hadosztály
parancsnoknak megengedte, hogy a porosz 
kir. L oszt. vaskeresztet elfogadhassa és vi- 
oelhesse.

—  KitttntetéS. Őfelsége a király Fátkai 
Jákó Csáktornyái állomásfőnöknek, a déli 
vaspályalársaságnál alkalmazott felügyelőnek, 
a hadiforgalom terén teljesített kitűnő szol
gálata elismeréséül a Ferencz József rend ha- 
didlesltményes lovagkeresztjét adományozta.

—  Eljegyzés. Szafner József, a Csák
tornyái posta és távirdahivatal segédtisztje 
eljegyezte Martincsevics Károly könyvkötő- 
és könyvkereskedő leányát, Mariskát,Csornán.

—  Hadnagyi kinevezés, ő  felsége a ki
rály Maeztnak Kálmán b. h. 3. gy. 6,-beli 
vadászzászlóst hadnaggyá nevezte ki.

—  Uj hadnagyok, őfelsége a király a 
20. honv. gyalogezrednél a következő tiszt- 
jelölteket nevezte ki hadnagyokká: Gombás 
Gézát, Herboly Zoltánt, Hajdinyák Lászlót, 
Stamper Mihályt, Pintér Jánost, Veér Lász
lót, Hajba Dezsőt, Tokos Józsefet, Varga 
Istvánt, Maurer Pétert, Králl Viucét és Stei- 
nauer Józsefet. Utóbbit kivéve mindegyik uj 
hadnagy, a Csáktornyái áll. tanítóképző-inté

tttk pedig még mindig ott tan a virágos, fellobo- 
gócott állomáson в fülükben még mindig ott cseng 
a búcsúszó otórezgéee . . .

A szép, nagy alföldi róna után hegyes vidék 
következik. A nagy Kárpátok messzi nyúlványai. 
Elcsendesedik a nóta, szájról-szájra jár a név: 
»Kárpátok«. Hűvösebb lesz a levegő, fázni kezd 
a lélek ia Ott-ott, az égbenyúló bércek mögött, 
Galiciának véres földjén, nehéz, végzetes órák 
ideje virrad. Csak egy pár kilométer még s ott 
azokon a szép fenyveserdőkön túl már meghallat
szik a tűzet okádó gépszörnyetegek félelmes ro
baja . . .

Virágos, lobogós állomás s száz haláltól né
pes Galicia!

ölelő hitvesi karok s embertestre éhes véres 
szuronyok !

Micsoda ellentét!
Oh! hogy ily sokat kibír az emberi kebel!
Állj meg, állj, te prüeikölő masina s add 

vissza nehéz terhedet annak az aggódó, síró kis 
tömegnek, melynek álomszerű képe még most is 
ott lebeg az elnémult katonák lelkében!

1916. nov. 11.

zetben szerzett tanítói oklevél alapját nyerte
el az arany kardbojtot.

—  Káténál eliléptetéa. ö  felsége a ki
rály Kiefatudy Zoltán 20 honvéd gy. ezred
ben zászlóst, Kisfaludy Gyula tüekeszent- 
györgyi körjegyző flát, f. év február hó l-\el: 
február 1-ei ranggal honvédhadnaggyá ne
vezte ki.

—  Halálozás. Lapunk mull száma, a 
horvát részben, elparenláita Koilay Emanuel 
orvost, aki a beküldött gyászjelentés szerint 
október 16-án .78 éves korában Ludbregben 
hosszú szenvedés után elhunyt. Lapunk ma
gyar része sem zárkózhatik el a fájdalom 
kifejezése elől a veszteség fölött, mely la
punkat érte. Meri KoPay Emanuel legszor 
galma^abb munkatársa volt a Muraköznek. 
Nemcsak a Muraközt támogatta, de legjobb 
barátja volt Muraköz népének is. Termékeny 
Író volt, valóságos Jókai-horvál nyelven, j 
Senki oly közvetlenül nem férkőzhetett fan-j 
táziájával és érzelmeivel s népies eredeti | 
zamatos nyelvezetével a muraközi horvát* 
ajkú néphez, mint Koilay az ő, életből vett, 
élvezetes elbeszéléseivel, melyeket Muraköz
ben mindenki, kivétel nélkül szívesen és 
örömmel olvasóit. Fokozta érdekességét ol
vasmányainak, mert olvasmányainak tárgyát 
sokszor a muraközi viszonyokból merítette, 
melyet régi vérségi kötelékénél fogva senki 
jobban nem ismert, mint ő. Koilay kivált 
közülünk, de irodalmi hagyatéka tovább is 
érdekes szellemi termékét fogja képezni la
punk horvát részének. Bőséges hagyatékot 
hagyott ránk, melyet lapunk horvát része 
ezentúl is, jó sokáig hűen közölni fog. Meg 
fogjuk őrizni drága emlékét, mint olyannak, 
aki bár elszakadt (Ölünk, az idegenben ia 
őszinte barátja és igazi tanítója maradt a 
jó muraközi népnek. Nyugodjék békében !

—  Közgyűlés. A Csáktornya vidéki Ta
karékpénztár r. t. f. hó 24-én tartotta meg 
21. évi rendes közgyűlését —  Tóth István 
igazgató elnöklete alatt. A határozatképes 
közgyűlés az előterjesztett igazgatósági és 
felügyelő bizottsági jelentést tudomásül vette 
3 a felmentvéoyt minden irányban megadta, 
valamint tudomásul vette a vagyonmérle
get s hozzájárult a tiszta uyereseg felosztá
sához. Majd három évre igazgatónak Tóth 
Istvánt, az igazgatóságba Antonovics Józse 
fel, Deutsch Salamont, Ivacsics Ignácot, Szi- 
vonceik Antall a dr. Wolf Bélát; a felügyelő- 
bizottságba Pólyák Mátyást, Zrínyi Károlyt, 
Thorday Jánost és Polesinszky Emilt rendes, 
Kümmert Sándort és Slrausz Miksát pótta
gúi választotta meg újból egyhangúlag, mint 
akiknek mandátuma ezúttal lejárt. Végül 
Zrínyi Károly indítványára és dr. Hajós Fe
renc hozzászólásával köszönetét mondott a 
közgyűlés igazgatónak a buzgó tevékenysé
gért s Fejér Jenő főkönyvelőnek az önzet
len fáradhatatlanságért, mellyel lehetővé tette 
a takarékpénztárnak, hogy a többi társinté- 
zettel karöltve a város közönségének a szük
séges élelmi cikkeket beszerezze.

—  Képesítő vizsgálat. Az 1899 évben 
született és a legutóbbi katonai bemutató 
szemlén katonai szolgálatra alkalmasnak ta
lált III. és IV. éves tanitónövendékek ré
szére rendezett előkészítő tanfolyamon ösz- 
szesen 11 növendék veit részt, kik közül a 
III. évfolyamot öten s a IV. évfolyamot ha
tan látogatták в a vizsgálatokat sikeresen 
letették. Utóbbiak február 28-án befejező ké 
peeltő vizsgálatot j3 teltek. Ez alkalommal 
tanítói oklevelet nyertek Doklea István,

FiOjbár Tivadar, Fritz István, Ihász János, 
Schmidt Rezső és Szocsics Jenő növendé- 
kék. Március 1 én aj előkészítő tanfolyam 
kezdődött azok részére, akik a III. évfolyam
ról a vizsgálatot sikeresen kiállották. Ez a 
tanfolyam április 14-én ér véget.

—  Gyátzhir. Gróf Festetics Jenő ura
dalma tisztikarának őszintén siratott halottja 
van. Abrudbányai Nagy Elemér, a szentke- 
rebzli gazdaság intézője, február 26 án reg- 
gél 6 órakor ö l  éves korában, szivszélbii- 
dés következtében elhúnyt. Nagy Elemért 
Csáktornyán és környékén általánosan tisz
telték és szerelték, amiért váratlanúl bekö
vetkezett halála igaz és mély részvétet kel
lett. Az dhuiiytat február 28 án temették 
el Csáktornyán uagyszámú gyászoló közön
ség részvételével. Nyugodjék békében!

—  Bemutató szemle. Az 1872— 1891 
években született népfelkelők bemutató szem
léje a Csáktornyái és perlaki járásban f hú 
4 én, illetőleg 7 én kezdődik. A sorozási ter
vezet szerint március 4 én Albódomború, 
Drávadiós, Perlak, Kotor, Damása; 5 én Но- 
dosány, Lsgetv&r, Dekánfalva, Kiszabadta, 
Muracsány; 6 án Murakirály, Muravid, Mó
ra szent mário, Tüskeszentgyörgy; 7 én Beliem, 
Drávacsány, Bottornya, Dráva vásárhely, Drá- 
vanagyíalu; 8-án Murasiklós, Csáktornya, 
Viziszensgyörgy; 9 én Csáktornyavidék, Fel- 
sőmiháJyfalva, Muraszentmárton, Muraszer 
dahely, Stridóvár kerül sorra. A szemlék 
mindenkor reggel 8 órakor kezdődnek. Per
lakon a sorozás polgári elnöke dr. Zakál 
Lajos ügyvéd, Csáktornyán Tóth István nyög. 
tiszttartó.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Takarékpénztár egy legjobb polgári fiúisko
lái- és egy legjobb leányiskolái tanulónak 
a záróünnepélyen leendő megjut aim ázására 
40 koronát adományozott, a Muraközi Ta
karékpénztár pedig a Zrínyi Önképzőkör 
alaptőkéjének gyarapítására 20 koronát kül
dött. A szíves adományozóknak a kuliura 
érdekében hozott s évenként megismétlődő 
nemes áldozataikért ezúton is legmelegebb, 
hálás köszönetét mond a polgári iskola 
igazgatósága.

—  Bezárták a mozit. Múlt számunk
ban szokás szerint közöltük a Csáktornyái 
állandó morgó színház vasárnapi műsorát, 
előadás azonban nem volt, mert az orszá
gos rendelet folytán a közigazgatási hatóság 
Csáktornyán is érvényesítette az országos 
rendelet tilalmát, annyira az utolsó percben, 
hogy a hír ennek dacára a lapban benn 
maradt. A moziban, ennek következtében, 
ma sem lesz előadás s így a mára hirdetett 
érdekes darabtól, Csiky Gergely »A nagy
mama« c. értékes vígjáték án а к előadásától 
is elesünk. Kilátás van azonban arra, hogy 
a tilalom nem tart sokáig. Úgy hírlik, bogy 
сзак napok kérdése, hogy a rendeletet a 
kormány visszavonja. Ez esetben Jókainak 
»Mire megvénülünk« filmjét mutatják be 
az állandó moziban, melyet terjedelménél 
togva két előadásban fognak bemutatni.

—  Felülllzetéo. A polgári lányinterná- 
tus múltkori előadásainak felü'fizetöiről szóló 
kimutatásunkba hiba csúszott bele, amennyi
ben Wollók Rezsöné nem 1, hanem 6 K-l 
fizetett fölül, amit ezennel heiyesbflünk.

—  Adomány a ozogénytanulik részére. 
A Magyar B*nk és Kereskedelmi Részvény
társaság Csáktornyái kirendelUége szíves volt 
a szegényehbsorsu polgári iskolai tanu'ék 
között való szétosztás céljából, vagy azok



Csáktornya, 1917. március 4. »MURAKQZ
ruhásatának pótlására 76 koronát adomá* 
nyosni. A humánusan és nemesen éraö ki
rendeltség vezetőségének kegyes adományáért 
a szegénysorsu polgári iskolai tanulók uevé* 
ben legmelegebb köszönetét fejezi ki и pol
gári iskola igazgatója.

—  Kinevezés, őfelsége a király Kopstein 
Lipót C8. és kir. 83 gyalogezredben népíöi- 
kelö tisztjelöltét népfölkelő hadnaggyá ki
nevezte.

—  Adomány. A Muraközi Takarékpénz
tár rt. igazgatósága a csákt. önk. lűzollóegy- 
létnek 80 K t adományozóit, melyért a pa
rancsnokság hálás kös&öueU t mond.

—  Nyilvános köszönet. A Bezerédy nő
vérek vezetése alatt álló lányinternátusnak 
a Csáklornyai Kér. Nőegylet javára rende
zett műkedvelői előadás tiszta jövedelmeért, 
mely 600 К-t eredményezett; továbbá a Csák
tornyái Takarékpénztárnak 100 K-s adomá
nyáért; végül Pálya Mihályné úrnőnek, ki 
a ezt. Antal perselyéből 50 К-t volt szives 
kiutalványozni, a kér. nőegyeeület elnöksége 
ez úton is hálás köszönetét fejez ki.

—  A Vöröskereszt köréből. Ferenc Sál 
válor főherceg Ö fensége, mint a Vöröske
reszt Egyesület védnök helyettese, Őfelségétől 
átruházóit hatáskörében a katonai egészség
ügy körül szerzett kiváló érdemeik elisme
réséül a Vörös Kereszt hadiékítményes ezüst- 
díszérmét adományozta özv. dr. Krasovetz 
Ignácné, dr Gänger Jenőré, Hídvégi Miksáné 
úrnőknek s Dénes Jolánka, Schöberl Julia, 
Grauer Kornélia, Pollák Janka urlányoknak.

— Adományok. A Csáktornyái Takarék
pénztár rt. a Csáktornyái tűzoltó egyletnek 
100, a Csáktornyái kórházalap javára 300 
К t adományozott, amiért a tűzoltó egyesü
let elnöksége s Csáktornya elöljárósága há
lás köszönetét nyilvánítja

—  Fölvétel a Tanítók Házába. A »Zi- 
lamegyei Általános Tanítótestület« kiegészítő 
részét képező »Muraközi Tanilóköré«-nek a 
budapesti Ferencz József Tanítók Házában 
»Muraközi Tanítókor Mencsey Károly ala
pítvány« néven létesített kedvezményes ala
pítványi helyére az 19J7— 918. tanévre oly 
muraközi, esetleg zalainegyei tanítóknak a 
budapesti fő- és szakiskolában tanuló ki
váló előmenetelő, példás magaviseHü fiai 
pályázhatnak, kik egyszersmind a »Zalame- 
gyei ÁlUiánoa Tanítótestület«-iKк & az Eöt
vös alapnak tagjai. A fölvételre folyamodók 
a kérvényhez mellékelni tartoznak: születési, 
tanulmányi és eaelieg erköicai bizonyítvá
nyaikat. A h ánylalanu! Mszerelt kérvények 
az Eötvös alap (Országos Tanítói Segélyegye 
sülét) elnökségéhez címezve, 1917. év ápri
lis hó 16 ig nyújtandók be Brauner Lajos 
Csáktornya áll. elemi iskolai igazgató-tanító, 
a »Muraközi Tanltókör« elnökéhez.

—  Időjósláz. A Meteor szerint március 
5 én és 8 án hideg, száraz; 8-áu, 16 án vál
tozó, de inkább enyhe, derüli; 21-én csapa
dékos, 24 én enyhe, 26 én változó, széllel; 
29 én enyhe, 30 án változó, 31 én enyhe 
idő várható.

— Az utazás megadóztatása. A vasú
ton való utazást alighanem meg fogják a- 
dóztatni Úgy hírlik, hogy az adó a menet
jegy 10— 16 °/e*a lenne, ami a menetdíjak 
újból való megdrágulását jelentené.

—  Megdrágult a dohány. A doháuyjő- 
vedék március 1 tői megdrágította a szivar, 
cigBreda és dohány árát. Ar ismertebb faj 
tál; ára a következő: regalitás 32, trabuko

30, britaoika 26, operas 22, kuba 16, por- 
toriko, 12, cigarillos 9, vegyes külföldi szi
var 9, bosszú szivar 6 fillér C giretták: ni» 
lus 12, atambul 9, szultán 8 inemph s 9, 
mirjiim 8, király 6, böígy 6, hneegovina 6, 
sport 6, duna 4 dráma 3* Virginia 3, ma
gyar 2 fillér. Finom bercegovinu dohány 
(26 grammos csomag) 120, középfinom tö
rök (26 gramm) 90, dráma (26 gramm) 
60 fillér.

—  Katonaotthonok a fronton. A király, 
aki már trónörökös korában nagy szeretet
tel foglalkozóit a katonák testi-lelki üdülé
sére szánt katonaotthonok gondolatával, ka
tonai irodája utján utasította a honvédelmi 
minisztérium H&dsegélyző Hivatalát a ka 
tonaotthonok egységes központi szervezésére. 
A hivatal legsürgősebb feladatának tekinti 
a királyi utasítás teljesítését, a napokban 
már megalakul Magyarország előkelőségeiből 
&z országos bizottság, amely a társadalmi 
munkát irányítani fogja. Ezek igazán ottho 
núl fognak szolgálni a fronlon lévő katonák
nak. Erre tájékozásul szolgál egy ily német 
katonaotthon, mely a napokban a Kárpátok 
egyik frontján megnyílt. Az otthon bárom 
terembő! áll, kettő étkezőhelyiség, a harma 
dik pedig üdülésre és szórakozásra szolgál. 
Az olthon reggel 9 órától d. u. 6 óráig 
nyitva van és benne pólóm áron kávét, teát, 
tojást, vajaskenyeret, vacsorára húst és bur
gonyát lehet kapni. A katonák, amikor nin
csenek szolgálatban, egészen meg szokták 
tölteni ezt az otthont. Az oivárószobában 
íróasztalok vannak, amelyen a katonák el
intézhetik levelezésüket. Társas játékokkal 
is eÍ9zórakozhatnak a játszó asztalokon. Il
lusztrált lapok és könyvek is bőségesen ál
lanak a katonák rendelkezésére, sőt zongora 
is van a nagy szobában.

—  Adomány. Dénes Jolánka urleány, 
önkéntes ápolónő, járulékaiból 15 К-t a be
leg és sebesült katonák céljaira adományo 
zott. A jótékony adományozónak hálás kö
szönetét nyilvánít a tart. kórház parancs
noksága.

—  Kik kapnak bevonulási halasztást?
A honvédelmi miniszter rendeletét küldőit Za- 
lavármegyc törvényhatóságához, mely szerint 
nemcsak gazdák, hár em iparosok és keres
kedők is kaphatnak 6, i!lt tvr 10 heti b?- 
vonulási halasztás. ha iMhonmaradásukat 
fontos közérdek kvánia Ha a íölmenlési 
javaslat я kere*kcdo!mi és iparkamara, vagy 
ipa^lölügyelőség utján lett fölterjcsztve, ok
kor a szolga bíróság, illetve a polgármeste
rek ezen illetékes hatóságok által kiállítóit 
nélkülözhetetlenség! bizor.yllvány alapján 
adják meg a bevonulási halasztást.

—  Országos allatömelráo. A földmű 
velési miniszter létráiban megkereste Zala- 
megye alispánját s elrendelte, hogy az ösz- 
szes magántulajdonban levő állatok, neveze
tesen szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár 
és öszvér folyó év március 16 lg összeírás
ának. Az összeírás a gazcfcközönség érde
kében történik, hogy az nbpon az apaálla
tok beszerzése, a közös legelők javítása, 
gyarapítása, szóval az állattenyésztés inten
zivebbé tétele minél inkább eléressék, amely 
csakis pontos ée biztos adatok alapján ér
hető el legcélszerűbben.

—  Az óvási határidő meghosszabbítása.
A kormány rendeleté szerint, a váltóknak, 
a kereskedelmi utalványoknak és a közrak
tári jegyeknek legutóbb ez évi március 3 ig

bezárólag meghosszabbított bemutatási ét 
óvási határidejét még egy ízben, még pedig 
ezúttal ez évi junius 4-ig bezáróan újra 
meghoeszabbftja.

—  Mezőgazdasági munkások szereld-
totósa. A földmiveíésügyi miniszter értesí
tette az alispánhelyettest, mint a zalame
gyei gazdasági raegyebixotteág helyettes el
nökét, hogy a felvidéki kirendeltség terüle
tén nagyobb számban vannak oly mezőgaz
dasági munkások, akik néhány hónapra nap
számosokként más vidékre is hajlandók el
szegődni. Ezeknek szerződtetése végett, min
tán arra сэак március 15 ig van alkalom, 
az érdekelt gazdák lehető sürgősen a föld- 
mivelésügyi minisztérium zsolnai kirendelt
ségével lépjenek érintkezésbe.

—  A nikkel huizfltlóresek. A nagykö
zönségben az a téves bit terjedt el, hogy a 
nikkel buszfilléresek, melyeknek elfogadása 
a magánforgalombau 1917. január elseje 
óta már nem kötelező, most már az állami 
pénztárak és hivatalok forgalmában sem 
bírnak fizető képességgel. Ezzel szemben a 
Budapesti Tudósítónak illetékes helyen ka
pott értesülése szerint a valóság az, bogy 
ezeket az érmeket minden állami pénztár 
és hivatal bezárólag ez évi április 30-áig 
köteles fizetés vagy beváltás alkalmával 
névértékben elfogadni. Tfhát eddig a határ
napig a nikkel huszfilléresek minden posta
hivatalnál, adóhivatalnál, államvasuli pénz
tárnál stb., valamint az Osztrák-Magyar Bank 
pénztárainál in fizetésre felhasználhatók, il
letve beválthatók.

—  A rekvirált gabona éo liszt beszál
lítása. Az Országos Közélelmezési Hivatal 
álírt ä vidéki hatóságokhoz, hogy a hatósá
gilag igénybevett terményeknek felebbezés 
alatt nem álló mennyiségeit vétesse át és 
azoknak a vasúti állomásokra való beszál
lítása iránt a legerélyesebben és haladékta
lanul intézkedjenek. Amennyiben ez uem

I lehetséges, arról kell gondoskodni, bogy a 
! termények a bizományosok raktáraiba szál
líthassanak be. Késedelmezők ellen azonnal 
I megindítja a kibágási eljárást.
I —  A földek megművelése kötelesség.
ÍA földmüveié ügyi miniszter fölhívást inté- 
jzett Zaiamegye alispáni hivatalához, smely- 
jhen elrendeli, hogy a vármegye kötelezze a 
! fölmentett gazdákat, hogy a saját földjeiket 
minél gyorsabban műveljék meg, hogy az
tán a más földjének megmunkálásához fog
hassanak. Aki hazafias kötelességének telje
sítését elhanyagolná, rögtön bevonulni tar
tozik. Ezenkívül legközelebb rendelet fog 
megjelenni, amely rendkívül szigorú bünte
tés terhével tiltja meg, hogy a földjét bárki 
is műveletlenül hagyja.

—  Uj postabélyegek forgalomba bocsá
tása. A kereskedelmi miniszter a Tuti féle 
aratási jelenetet ábrázoló 16 filléres posta- 
bélyeghez hasonló kivitelben fokozatosan uj 
2, 3, 6 és 6 filléres postabélyegeket bocsát 
forgalomba. Az uj rajzu 2 filléres bé yeg 
színe rozsdabarna, н 3 filléres vöröses ibo
lya, fiz 5 filléres sötétzöld és a 6 filléres 
postabélye; ek a jelenlegi készletek felhasz
nálásáig, illetőleg további intézkedésig for
galomban maradnak.

Adakomammk ля eieeeii hó műk é s- 
regjei é» Árvái Jmvárл t

Hmdaegéijemő Hivmtmi tÓpéma- 
tárm, Képriaeiőháa.



Pripravili smo se к konaCnom velikom boju.
K oj bude jaksi? - Tabor na morju. - Podvodne morske ladje vu poslu. 
Vnogo morskih ladjah smo mi i nemei prevrtali. - Zlo ide taljanom, 
francuzom, pák englezom kre kuhnje. - Neprijatelji budu prisiljeni na 
mir. - Ovo letu konec bude boju. - Pét milljun vojnika i dvajstipet

jezer stukov. - Glad vu Ameriki.

Xtf stojiao и  bojnom polja?
(M . J.) Velike bitke, na kője se je vu 

simi eagles i francuz, a na drugoj strani 
rua pripravljal, oieu jód poCele. Snög i megla 
je  pripreCila, da se velika navala, e kojem 
se nam groziju poCne. To se zna, da niti 
mi, niti nemec, oiti pák drugi nádi savez- 
oiki nesmo vu ftepu drdali ruke vu zimi, 
nego smo ae i mi pripravljali, da uadc goate: 
rude, francosé i englese, no pák i tatja ne 
в takvom dobrododljicom doCekarao, s как- 
vom mi hoCemoli,da nebudu volju imeli к 
oam na pohode dojti. Vetiki Seregi nemcov 
i oaSih Cekaju na granicab na neprijatelje 
odudevljeno a tern nakanenjem, da jib blizo 
nade, niti рак blizo nemdke domovine ne 
poatiju.

Vezda je vre sigurno moCi reCi, da bude 
ova navala zadnia, ar ae svaki tak priprav- 
Ija da sadobije bit ke, Сети do vezda nega 
bitó para. Nádi neprijatelji osobito englezi, 
ее nemcu i nam groziju najbolje. Veliju, da 
bodu vezda pokasali, koj je deCko, on, ili 
pák mi i neme ? —  Tomu se samo eme 
jati moremo. Mi i nádi aavezniki smo do 
vezda vre pokasali, gdo je jakdi, ar mi 
imamo vu nadoj ráki Srbija, Crnugoru, Ru 
munjeko, Belgiju, deset francazkib varmeg- 
jijab, Poljsku, pák veliki falat Ruskog oraaga.

Nbjsnameoitede je, kaj se vezda na 
morju pripeCa. NemSki cesar je dobro ra- 
Cunal. S onom istom batinom je vudril na 
nade neprijatelje, в kojom su oni пае po- 
toCi boteli. Viekli i vlekli su tabor a, misled 
da budemo svi skop od glada vpeSali, pák 
sa mir proeili. Hvalja budi Bogu, jód imamo 
dosta za jesti mi i nádi savezniki. Menje 
pijemo, menje podimo, как smo dovezda. 
Ali bes dohán®, pák bez viua se jód daje 
Eiveti. Negda, uegda nam petróleum i pú
kor smenjka, ali niti to nije veliko zlo. Skor- 
nji, pák cipeli su predregi, ali prama tomu 
krave, télidé, svinje, jajca, guske, kokofli i 
zrnje tak drago moremo prodati, od kakove 
сбое niti seniali nigdar nésmo.

Ali vu Engleskoj, Fráncuzkoj, a oso
bito vo Taljanskoj su se vro poCela zla 
vremena i tefki dnevi. Ovi samo za dva,

tri mesecov, iii morli niti za lulko vrémej 
némaju kaj za jesti, ar ujihovim morsbim 
ladjam naSe i usinftke podvodne ladje ne- 
dopustiju, prepreCiju, da bi si 2ive2 dova- 
2ati mogli iz tudjih oraagov. Ne samo na 
suhoj zemlji, nego i vu gospodarstvenih роэ 
l:h, na mórja bude jih nemSki cesar s na- 
dóm pomoCjom prisilil, da budu za mirproa li.

Od velikih uspéhov podvodnih ladjah 
dobimo glase. Od prvoga februara je 50 mil
lion metercentov 2 tka i municije vtonulo 
na morskih ladjah. Broj podvrtanih ladjah 
iznosi vu tri tijednu uekoliko sto. Vu Frun 
etizku od prvoga februara, gda se je delo 
podvodo h ladjah poCelo, niti jedna ladja 
nije doöla, zbog toga su vu velikoj stiski, 
ar lapora, 2ito i pudkenoga prsha i druge 
stvari za manic je od nikud ne ni re j и dobiti 
a kaj vu Francuzkoj zraste, ili kaj su tam 
moguéi municije napraviti, je za njih premalo

Taljanom joS gorje ide. Ov orsag je i 
do vezda ma1o kaj za jesti ímel Moremo 
rcéi, da jim je jediaa hrana iz kuruzne 
melje napravljena polenta bila. NajviSo ku- 
ruze su od nas dobili, ar pri njim malo 
zraste. Od kada su s nami vu ueprijateljs- 
tvu, niti kilo kuruze nesu dobili od nas To 
je istina, da nasuprot tomu, mi od njih niti 
jednoga pomaranclina nesmo dobili Ali mi 
moremo bez ponarand2e Elveti, ali oni bez 
kruha, pák bez kuruzne 2ganjce nemreju 
Eiveti. Do vezda su si tak pomogli, da su 
si po morju dova2ali kuruzu, pák drjgoga 
2ive2a, ali vezda je torna kraj Podvodne 
ladje nedopuSCaju morskim trgoveckim lad
jam, da bi do Taljan9ke doepele, ar budu 
na putu prevrtane. Amerikanske i druge 
ladje niti nevupaju na put se spravljati, ar 
trgovei neCeju reskirati evője ladje i svoju 
blagu.

I gizdava i napohnjena Englezka je 
vo strähn. Niti ona sa Cas nebu imela kaj 
sa jesti, osobito pák nebude imala za tabor 
municiju, koju je do vezda iz Amerike do
bival».

S velikom sreCom su vojuvale dv£ 
nemdke podvodne ladje 22 ga februara. Obedvé 
su iz svojegH putovanja vu Nemdku dospele 
pák su javile, da su ove same 36 morskih

| ladjah vu februaru na dno mórja postaié. 
Na ovih ladjah b;lo je séna, 2eljeza, lapora. 
púira, pfienice, petróleuma, puSkenbga praha 
i kuglje. Polonjene ladje su hotele vu Tál- 
jansku i vu Eogiezku iti.

Niti vu Ruekoj neide dobro. Glase smo 
dobili, da je vu izhodnih krajih ruske sém
ije takov glad, da si kozaki konje pokoleju, 
da imája kaj za jesti.

Íz ruskog front® su doftli glasi, da su 
nádi vojniki s rnskimi Seregi se vu boj pus- 
tili 24 ga februara pri ZaloSce zvanom méstu, 
gdé ей nadvladali ruse, vnogo zaklali i 260 
vojoikov s tremi officiri polovili i 2 maSi- 
naste pufiké odzeli.

Március je tu i fl njim bude i prota- 
letje doSlo. Snég i led se je vu céloj Europi 
taliti poCel, ar je jug poCel puha ti, pák i 
sunce vre ima dosta jakosti, da bude ju2- 
nom vetru pomagalo. Delo bude se podeJo 
na polju, ali i na bojnom polju! Ovo pro- 
tuletje bude svim nam va2ni i jako zname- 
niti, ar skakvom marljivostjom budemo doma 
na polju delali i s kakvom viteátvom bu
demo harcuvali na bojnom polju, s takvom 
ospébom budemo vu letu 2eli; —  je dói 
doma, drugi vu taboru. Ako budemo dosta 
imeli za jesti, onda smo na pol prevladaJi 
пабе neprijatelje. Drugu polovicu prevladanja 
budu naSi, nam dragi i mili vojniki prís- 
krbeli i zvrSili na bojnom polju.

Ali tak doma, как na bojnom polju 
treba joS к naSoj marljivosti i к viteÉtvu 
naSih vojnikov Bo2je pomoCil Gospodin 
Bog, koj паз je i do vezda branil, neóe nas 
ostaviti niti na dal je. Za to ga i prosimo!

Deca najte puáiti!
Presenetil sam se, kada sam dimo dö

ftél od soldaCtva, kakov je evét doma. Sta- 
refti ljudi au gizdavi postait, jer kobile i 
krave za jezerke moreju prodati, deca se e 
penezi igraju, krCme su puné devojkah i 
deCurlije. 1 to sam sveposvud mogel videti 
kud sam samo hodil. Ctrkve su prazne, 
krCme su puné.

PoCetkom tabora su se barem proöccije 
drZale, molil se je Bog, ali denes, как da
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bi m g  nabrnjkal ljudi, atraflno eu se pok-
varili.

Krv mi je oblejal* obras, kada aam 
videl, da deflkeri po 12, ili 15 Ijflt puSiju 
po vulici i nitko Djim nikaj neveli. Kaj bú
dé is ovib? Svi budu isgledali как krepafli, 
kad budu 20— 25 Ijflt atari I Zakaj se deci 
sabranjuje duhan? Zakaj ae njim ne zab 
rani cukor, ili kolaCi, ili drugo kaj takflega. 
Zato, da jim cukor neökodi, nego jim jód 
hasai. Ali duhau je gift, koji vekflim iju- 
dim nedkodi toliko, a!i deci, koji joS raste 
ja, jim je to strafini gift. Skodi jim na prsa, 
na pluCa, na Seludec i na sve 2ivce. Matere, 
kője to dopuflCaju deci da puöiju, su prok- 
letstva vrédne.

To ae je svaki vu akoli mogel navCiti, 
da je vu duhanu tak zvani nikotin, koj je 
pravi gift. Koliko i koliko se dogodi pri eta- 
reflih Ijndi, koji preveC puSiju, da dobiju 
giftanje od nikotina. A koliko i koliko jih 
postane bogcov, kaj dobiju raka vu Seludcu 
od duhanskog nikotina.

Roditclji bi to morali raztolnaCili svo- 
joj deci doma, vuCitelji vu Skoli a sveCe- 
niki vu cirkvi, jer duhan ne samo teleano 
nego i duöevno pokvari déle. Jer ako takov 
fakinCiC néma peneze, onda krade jejci, 
2ito ili kaj drugo, da si more duban kupi* 
ti. Denes jofl malo krade, ali ako se navCi 
krasti, kad bude vekSi, bade vide kral.

Mi imamo zakón, da ispod 16 Ijet sta
rs drei neameju vu krCmu. Niti je nflkrC* 
ma za tak ve skunjkaCe. Pák ipák kaj vidi- 
rao po cőlim Medjimurju? KrCme su puné 
deCurlije. Kaj mislite vi matere, kője ste 
vojke vrédne, da vi nebudete odgovarale 
radi toga pred Bogom? Ili zato poflljete de- 
cu z doma, da se vi lekde razvuzdate?

Как duhan, tak i Spiritus, koji je vu 
tganici ili vinu, ßkodi deci za zdravje. Pog- 
lednite si samo evője sinceke, как su vám 
blédi, suhi i krme&livi! Vas nije sram?

Malo vina stareSe ljudi krflpi. Ali ako 
Cuda pijeiu i njim flkodi. Как onda nebi 
ökodilo deci, koja jód raseju, kojim 2ivce 
na n<kaj dene vino Hi 2ganica.

Nemisüte vi deca, da budn vafli ölei i 
brati, koji se borija za doroovinu jedenpnt 
dimo doflli i da nebudu trpeli, da se takvi 
skunjkaCi po krőmi slépleju! A nemislite 
vi matere, da batina ima dva kraja, pa ako 
jeden vaSega deflkeca doeegne, drugi к raj 
batine bi lehko mogel i vas doseCi od va- 
Sih mu2ov!

L. R. J.

Protuletno delo.
Narav néje raoCi s nifliin premeniti, 

najmre pák né evétnim bojom. Zrak je puo 
flmehkih oblakov, ali pretrgaju se obiaki, 
ska2e se sunce, kad se prebli2ava protuletje. 
Kak da bi pregovoril «uoCeni trag, kojega 
svaka 2iva stvar odmah razmi. Vu CloveCje 
2ah>s!no srce, veselje se zatemelji, ponizjene 
giave zdígneju se proti zraku. nekak nam 
lehkede srce nastane.

Ali najbolje prerazmi sunCeni trag. naSa 
Crna mati zemlja. Na milljun maloga zrna 
tuti, da se prebudilo bude, milljun i mill* 
jun travice se zdigne i trai se prnma ono* 
mu, koj ju je na svét stvoril. Zbudiju se 
spav.'ijuéi grmi, giblje se srce od svakoga 
dréva. SunCeni trag govori i Cloveku: evő 
sem. tvoj sem; sunce ti je doneslo lépő pro- 
luletje, daj zernlji plemenito zrno, da li dojka 
morém biti.

Poljodelavec razmi najbolje narave öve 
réCi. Im je poljodelavec bit od Boga por 
tavleni za prvoga tetaka i doklam ja Bog 
né srno stvoril, tak dugó oéje niti tetaka, 
jerbo nebi bil imel flto zroovu zemlju spraviti.

Sad poflila nam mofl svemoguői Bog 
na zemlju, ead, kad se odpiraju vrata pro- 
tuletja. Barem puoo пае ga menje poleg 
toga, da vnogi i vnogi tivot je sgubil vu 
svetoj borbi, vnogi i vnogi jofl svetu dufl- 
Q08t zvrflava na krvavim polju, itak sato 
niti jedoa brazda nebude prazna ostala. Po 
kazali smo lo lani, kad su svakojaflke ka®- 
tige i nevolje macile, pokaflemo i letoa. Pol
jodelavec navflk se je raduval zernlji, navflk 
je prerazmil, kaj mu govori:

»Prigni se к meni blagoslovlena ruka, 
ako nflga dosta mu2kih, 2enakih i deCinakih 
ruk, predfllaj me zato i sfljaj od zorja do 
kmeflavi, как dugó samo moréd.« Так go 
vori, tak nas brsti preljubljena zemlja.

Mi razmeli budemo ov govor, ali i to ráz- 
mimo iznamo, dasvaka ruka samasobom more 
najviöe napraviti. Ali poleg izvanredooga 
polo2aja nafle zeralje najbolöi i najvernefli 
skrbitelj, barun Ghiläny Imre zemeljskih 
poslov minister i sad nam dobre navuke i 
spamelue odredbe poflila. Najpredi odredil 
je svim Cinovnikom, naj povfldaju vu sva- 
koj obciui, как hofleju i как moreju protu* 
Ifltne pofoké posle obaviti. Moraja znati vu 
svakoj obeini, koliko zetnlje se mora jofl 
obdelati i koliko te2akov imaju vu obflini 
na to. Svaki nek posluhne varmegjinske Ci* 
novnike i obcinsko poglavarstvo. Denes je 
to 9vakomu velika duflnost. Gde s najvek- 
flom marljivostjom nebudo mogli protuletno 
delo obaviti, tam slufbeno budu odredili 
svakoga, bil mladi ili atari, na delo. Takod- 
jer i voznu marhu.

Red je veC pol dela. Svrho toga svaki 
poeel lépő poredu ae mora zvrflavati, gde 
pák bi more biti s velikom marljivostjom 
nebi mogli posle za vremena svrfliti, tam 
se poglavarstvo trsiti mora, da iz drugih 
obCinah ili drugi kotarov dosta teeakov do
biju. То stoji i na voznu marhu. Naravno 
najpredi svaki evője posle mora skira predi 
napraviti, ali to od nikoga nebudo trpeli, da 
bi se svojemi posli tak dugó igral, как bi 
ötéi i nebi drugomu poleg toga nikaj ötéi 
na pomoC biti. Takvoga Cloveka jako strogo 
budu kaötigovali. Pri nas se to nebude pri- 
petilo, niti pák nedaj Bog. Naö narod je 
marljiv i rád döla vu roirnom vremenu, 
joö bolje pák sad, kad cflla domovina od 
toga visi. Mi vu civilnim polotaju ravno 
tak stojimo na soldaflkoj poziciji, как i voj 
niki. Od nikakvoga aldova se oeememo pre 
bojati, ako bo2jega mira hoCemo postici. Svi 
s célom moCjom, в duflom i télom moramo 
delati, ako slavno hoCemo zakljuCiti bója. 
Mi nfl smo, niti pák nebndemo nigdar toliko 
terpeli i stradali, как oni, koji vu zmrzlavici, 
vruCini, vq vetru i vu vodi stojiju dán i 
noC na bojnom polju. Svaki se nato mora 
zmisliti.

Nek svaki dobro premieli si to, da sva
koga slu2beno je moCi na delo atirati. Po 
leg toga ofltro cahtflvaju od onih, koji »fel* 
mentflöa« imája, da evője posle skim predi 
obaviju i zatem na pomoC idejű onim, koji 
su toga potrébni. To orsag zihtflva, drngafl 
ga odmah poflfoju na front Koj orsaflku 
pomoC dobavla, stém ga budeju kaötigovali, 
ako se fonjaríl bude, da mu nedaju nadú2e 
pomoC Neeme se denes takov najti. Mi jako 
mialimo, da se niti nebude.

Denes ja lo prvo, da svaki, koj je  doma 
etarci, lenake, deca dakla a jednom rflCjom 
svi a velikom marljivoatjom dilaju i deaea 
néje to vaioo, как va mirnom vremena, 
da se svaki poeel evröi, kad red dojde na 
njega. Koji poali eu nfl tak va£ni i nflmamo 
dosta vremena one oetavimo, jerbo 4o jofl 
nebode na veliku flkodu oraagn. Vaflno jé  
to, da se svak* zemlja sasflja i silje se nli
ter poepravi.

Koji bq na rfle hodili, naj sa vremena 
napraviju kontrakta, jerbo akó bei dala oe* 
tanejo, slufbeno je bndn na delo stirali i 
onda pnno menje budn alutili, как na rfleu.

Ovi navnki samo pomaflojn goepoda- 
rom, ali как to> svaki zna, nikakvi navuki 
nebudu na, mesto gospodara posle zvröili. 
To je veC zadbji koraCaj, kad ее goepodar 
slnfbenikom mora vu roke dali

Svi skupa moramo drflati, ako boflemo 
najveköega bója zadobiti —  bofljega mira. 
Gde je on Clovek, koj nebi fltel, da bi vet 
jedenput konec bil strahovitnoj krvoloCnosti? 
Takvoga moiebiti itak nflga. Svrho toga mora 
denee svaki na nogah biti od ranoga jutra, 
do kflBDOga veCera. Samo tak moremo bója 
zadobiti, ako niti mi, jofl meoje pák oa boj- 
nőm polju atojeCi nebudu gladuvali. То рак 
ae anami nebude pripetilo, ako evaki si pre
mieli, kaj on sam sebi i kaj je prema 
domovini. To moramo znati, de denee jedna 
ruka vifle mora delati, как vu mirnom vre
menu deset. Samo tak budemo mogli hra- 
oiti nafle flerege.

Neprijatelji veC nebudu mogli stroökom 
edrflavati evője flerege. Samo to ei naj evaki 
premieli, koliko stotin ladjih bi bilo potrflbno 
samo za saloniCki Sereg, kojega je veC eto- 
jezer. Как budu va Francaskim zdrftevali 
vifle milljnn vojnika. Gde pák je Ratfja. Né 
na stotine, neg vifle jezer ladj h Btroflke bi 
nocali. Na jezero i jezero ladjib pák nemore 
na pnt iti, ako pák odide, prflk trífertale 
njih potopiju. Poleg toga nepri jalel jaki Se
regi niti stroöka, niti pák mnnicije nebudu 
imeli i nebudu mogli dugó vremena proti 
nam vojovati. Dobro je rekel Vilmofl nem- 
flki cesar, kaj eu neprijatelji e nami öleli 
napraviti, to budemo ead mi e njiml. To- 
jest sposlili je budemo. Svrho toga moramo 
gledati évi, da mi dosta stroöka bodemo 
imeli. Ako nam Bog dobro letinu da, onda 
smo samo etflm zadobili bója i samo etflm 
budemo preailili neprijatelje, da doli denen 
orutje i da ea mir proeiju, kojega во nfl 
eteli, kad emo njim mi to poflteno ponudili.

Sad je zadoja borba, ali ovo borba 
poljodelavci budu zadobili.

s v a k o j a Ck e  n o v o s t l
G alic. GoriCoi gazdi moraja se proti 

peronoepori braniti i ravno poleg toga Ghil- 
lány zemeljskih poslov minister veC je i 
lanjako lelő toliko galica prebavil sa goriflne 
gasde, koliko je samo mogel vu ovim bój
áim vremenu.

Как Cajemo glasa, minister i letoa ae 
vrlo frei, da akim vifle galica prebavi. Ml 
tak znamo, da svaki, koj gorice pova, na 
kataatralnn mekoto petoajat kilogram galica 
bude dobil. Pokehdob i drugda je dosta bilo 
na mekotu pelnajst kilogram galica, ako 
au 8 njim Aparali i ako su к onomu vre
menu flpricali, kad je to najbolje potrflbno 
bilo i kad je flpricanje najbolje haaoilo. Svrbo 
toga veC vezda opominamo паф goriCoe 
goepodare, da vu meglenim vremena, Ш
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pák ako n»prt vidiju, da u  dva, tri dana flieki toudnr pák Je Ч гаЫ1 p u s k a » «  £ r- J a w  par J j j J f l u S k í
dU di bude, naj ond. na dpricaja, jerbo volokom j .  росЫ • № * * * *  Je * +  S . m .  R ^ X e  da tahjaú.ke nuvineve- 
datdi dőli opera gal.c. i paronoapora lépő l.l, ah nit. leduput ja .4 trofll. plAeja evojemu narodu, как budu aad

• Ä S Ä  . . p. t t S y t t J t n S g m .
bode readaUia iak, da avaki toliko dobi, ko- rat je n  kouja doli atupiti » a P * ) ^ “  « m  je - 1 P|ieju da nemcj »

' * • N* “  - ' w  s s  b n , ■ « :  »,<** ' i
Kaj bade cöpa galicu, to joe toéno nee- ko zlalmu i areberuiuu, vure, ianee, prstene mh sborov poa a. 1 * ? *.^r®}*

nemo, ali как ее oapré vidi, od éetiri ko- je hital, doklam bi Zandari to pobrali, on tomu sa ,ran.c” * ^  
run oebude jedaa k.la druida. Galica do bi mogel dale vujti. , P»“  d£ ;  °
sadojega kolodvora be« etrodka budu poa* Zandari Dili ogledali au ее пв na zla- na^tavili N^daljr p. к p Seiu, . ntant t 
lali. Kad galica yarmegjioaki Cinovniki de tinu, nego au dalje beZali za krvolom. Obed- yu oryfiiu je bolje pripraven, лк nemei, 
lili budu od avake kile naj vide dvajali flllö- va eu poöeli na njega etrélati i Busád hil-jnrbo avi tHiit petnaja J*z» - 1 ‘-'л nemei 
rov atrodka bereiu. Od dvajati fillérov vide ro ae je prekopicuul. Néga je kuglja trofila, | pak asm о de=et jastr dtukov ima)u. 
na nikakvi nádin neameju vide. Goriéne oego je vefi ciato odoemogei. Zaudari ave- \ Talijani su pozabili, da nemei за то  od 
gasde dakle jedeu kilogram galica najdalje sali hu ga i naznd зи ga odsgnali vu Hatvan.; rusov au veC как deset jezer dtukov odzen. 
Cetiri koruoe i dvajati fillérov bade kodtal. Cctiri vure dagj sa proganjali Buzada,j oenatue uccu  p u n om oc WIU

Od varmegjije aamo goriCni gazdi i to doklam au ga vlovili. Na ispitavanju pove* вопи. Amerikanske novine piSeiu, da ae- 
oui, koji vu ovoj varmegjiji imaju gorice, dal je, di je on faj В izas. od kojega sad natufc proli onomu zakonu se je postavii, 
dobiju galica za potrebodu ovoga leta. toliko novine pideju. Prepoznal je, da je koj zahtöv.*, da W'lsonu рипотол daiu,

Gal;ca au veC poceli dirom podilati. Od skoéii od 44 ga regtmenla i avrho toga je j lojesl pravo ima ua morju i na suhom s 
ovoga galica, koj je do vezda gotov, na vu Hatvan dodel, jerbo je imalil, da ga tarn | vojuicivom po svojoj voii zopovedati. Seui- 
jednu kalaalraluu mekotu avaki popriliki nidCi nebudt* iskfd. Od poC*tka je tajil, dajtud ttk v’eli, da predsednik véé itak preyec 
pet i pol kilogramof dobi. Vide galica pot* bi on bil vurarcu zaklal, aii potlam jesvejveliku jakost im?, néie potrébr.o Io jo3 
lam ae bude poslalo, kad g * sgotoviju. Samo povedal. povekäavnti.
toliko damo ua znaoje nádim goriCuim gaz- Vurarice muZ, Gulmann. od poöetka Od kongressu4a ie prosil Wilson, naj 
dorn, da galic navék za vremena bude po* boja je na boinom Doljn i ovo vrémefcena ши doposti potrébne soldafke stvari proti 
elarni. пш je dtacuna vodna. Siromaku telegrafi neprijatelju pouucati. KuügrtooUb bráCas

Poleg ovih nadih réCih oporainamo sva* rali au vu ävarmliniju, naj dojdo dim ojer- drugo nebude dopustil, nego da trgovaCke 
koga goriCuoga gazdü, da iiaj ae skim predi bo je neäCi vu rodbinsivi nagln vumrl. Sa Indp dob:ju orudje, tojest Stuko. Niti sc- 
prejavi pri avojim uotanjudom avrbo galica, rno kad je vu Lemberg doi'el, tarn je Citál ■ natu*, nil? kongres?u§ neCe, da Amerika se 
da ga za vremena bude mcgel dobiti i to -Irahoviten dogodjaj. Dvoje dece ima,jedno|vu boj pusti.
toliko, kuliko ga bude po pru\ici iälo. Tarn je tri, jedno pak des! lefa stero. Kad je v u ! —  p e t  amcríhariéanov ec  je vto-
dobi navnka avaki, gda i kam bude moral Budimpedt doäel, najpredi je decu pohodil i pflo. Barcelonaki amerikanski konzul dal 
iti po gal ca i koliko bude za njega platil. за то  onda se je idei javít. je naznanje novinarom, da na Scotland

Vafina atvar je galic goriCnim gazdom, --------------  zvanoj lad.i net я т е г -kanCanov :p bilo
jerbo suamo, da iz gone Ziviju, odonud imaju 17 A T TI? \ГПЛ7ПГ< а 0 | Nemei su ladju etorpedom potopdi i ame
najvekdi dohotek. Bez galica pak denes niflCi H A J  JÜi iN U V U trA r  rikanCani eu vu morje tunoli.
nemore gor ce povati, jerbo se mu pred vre- -------  j —  8tan drcbt vu jednom  amcrlkane-
menom poeudiju. Svrho toga jod jedeoput b o in o g a  p o l ia .  'b om  varaöu. Vu New Brtt^:nu, gde ie
opominamo svakega, koj goric^ ima. naj si J b  r  J • ;vnogo 9vakoiaCkih Fabrik, zadnje vréme vi*
akrb zeine za g-il c, jerbo po drug rn putu Iz sela na bistrih konjiöov Sepnl je ver ki fg unj bil Tf'k m^liiu. d t
ga nebude mogel prebaviti si. Sad joS ima' ^uri se vojnikov troje Ineéói je vu2 gal svrho toga, da bi se fsbri-
avaki zalo doeta vremena. I Za veru, za dom i cesara | ke vunidtile. Vu varadu su poleg toga Stand*

P ro g o n jb a  je d n o g a  k rvoloka . Vu' weju na oojno poije. геШ  odrf(1 u j , dlP nm^rikanske novine
BudimpeSlu Búzás József dezentérec zaklal Ov prvi si zdehne i veli: veC i to znajo, da su vise stranjekih polo
je minőéi tork jednoga vurara fienu i Sta* Odpravil sem teüko se jas, ’ vili. jerbo municonsfabrike su Síeli vu zrak
сипа je porobil. V eubota *u peitinaki de- , spuatiti.
tekt vi aluzbenu prijavu dobili, da krvolok J 8 % —  Kufcraatc kltnécnfce. Novi hon*
vu Hatvan zvanim varaSu ae potéple veC On drugi si zdehne i reóe: védski minister odredil je, da sve klinte*
tri dana. Tarn je к jednomu SoStaru doSel, Odpravil sem teáti se jas. nice i druge stvari, kője эй po vratab i po
da mu Solce potompia. SoStar ga je odmah oblokih. i kője sti iz 2utoga i!i Cerlenopa
spoznal i как je krvolok odiSel, laki jc Zan . kufra, moraju se na záporod prék dati on>m
darom pojavil, da Búzás József ie vn va- On tretji se plaöe i rede i^inovnikom. koji odrodjeni bndu lo prék
raSu. Dva Zandari: Rózsa Sámuel i N^gy Svojim pajdaSom za mal das : zefj N^mosto ovih klindenic svaki dobi Ẑ l-
Józeef jeden na konm, jede»» pak peSice -B u T e  пТевдТшгоьТп das — | koie slníb^no budejn na mesto kn-
ви ee 2tirdi sa Buíaéoin. Vtjk^ednoj vuiici 1 J s b ternatih sloStili Z\ kuf«rna!e künCenice or-
eu ga apazili, gde ae je mirno Spancirúl. * * * sag nebude nikaj platil, samo na meato
Z^kriéali au nad njim: Po dolu jahali vojniki druge bude dal. Kl:ndenice i gospodar я1о*

—  Vu iinc ZAkona atoj! Na bistrih konjidov domov, bodno dőli zeme i s drugami premoni sa-
Krvolok beano se je ogledal i kad je A tretji podiva tam sladko mo kufernate mora orsagu pr^k dali. Pri

fiandare spazd, poéel je bejZali. Uzbujeun Tam sred neizbrojnih grobov. na8 ge mg|o kufra kopa< gvrho loga пися
progonjba аз je poéela. Cöli Sereg Ijndetva Na bojnom polju. К оvacsiceT Ignác, vojnik s*d orsag i klinéen'ce. NiSéi se пеэте za
jo b- Zalo za BuzaSom. íz jedne vulice vun, 12 Nyirvölgya. nje Zaluvati.
VU drogu je vuSel. Dobro je beíaf. Koji au -------  _  0 v o  u t0  Notice bude boju. Zim-
** ujiin br2ili, jeden *я drug m je za>>stal. —  Kad Htneriha éutí. Mexiko pred mermen nernäki minister oval» je govoril 
Prék plotov je akakal, po dvorah sc je skri- sednik vu jednun siln rii xapianiku ргов'1 je pred jednim ipanjolfanom : 
v a l ,  negd»— negda skril ee je tak, da eu Wilsona, da na m ‘sto bojn n.:, ae Irsi med —  Ja tak misüm. da Spaniolska bole 
n4«nali gde je Opel au ga vu drugoi vu- neprijatelji mira napraviti. N.» ovu poäteno nas raxmi, как druei neatralni orsagi. Jako
lici apamii, ali tak je bejial, da niti 2andar proflnju m» najedenput vu Sevcrui Ameriki nam je veselo, da Spanjolska ostane vu
na kooin ga je n« mogel dosliCi. gluhi postali i niti odgovor eu né dali pred- neutralem Doto2ajo, barem i ona ima kvara

Vet je tri vure trajala progonjba, kad aedniku Mex ke. Najmre pak nikaj ne4eju od fabora. Mi emo odtnfili, da neprijatelje
je Boxis vun do9el ix varaSa. Par minut Cuti od toga, da nebi viäe rmjnidje poäilali na morju bndemo vunAtili i vu ovom poalu
an 'м Р<|5еь1|«ам|!в<,00,П ,.*rku' *an^eri vu Eoropu. oeiitratni oraagi moraju nam na pornof biti,
p“  í ' i  * ! J оре‘ л® P°^el pob!*  —  P «t  «»Wjun vojn fka Í dvajetfpct iti pak barem mirni, nko njihkvar poatigne.
knnfn » ||e be* l  Bu>á‘ N’ |i*x<r 6tuhov- Talonoké novine iz Fran- Nam je ixbilja 2al. da nentralnim orsagom
kouju « o d e r  prebli2aval oe je к njemo, pe-icuzkoga i Englexkoga dobile su takov glas, kvara délamo. Nemäka avrho toga vu dru-
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gom poslu bude oeutralnim orsagom po- 
magala, naprimer toliko lapora ojim bade 
dala, koliko aamo nacali budo. Nemöka ku
pi ti hofie cd Spaujoleke svega aada letofi- 
njega, vu ovu íme Nemika nekoju ladja 
bade öpanjolfi&nom odpustila. Nejnflka do- 
pásti, da svaki tjedeo jedna ipanjolska 
ladja, koja ljudi voii, slobodno ide va Eog- 
leziju. Rasmi se, da vun s putnikov nikaj 
nesme voziti.

Na pitanje, aíi svaku ladju budu po- 
topili, ovak je odgovoril:

—  Nam je eve jedoo fiija je god lad
ja; mi avaku, koja vu aeprijateijske orsage 
bade aekaj fltela pelati, prevrtamo, ako nara 
pre d nas dojde. Так smo to odlufiili, jerbo 
samo tak budemo mogufini jó i ovo leto 
zakljufiiti bója.

— Draicéf budc duban. Od jednoga 
ministarskoga fiinovnika su popitali, ali je 
to ietioa, da dra2eöi bude dohán. Na pita
nje ovak je odgovoril:

—  Viie tjednov se spominaju svepo- 
sud, da draiedi bude duhan. Ali je isiina, 
ili nő, to neznam, niti pák vu ovom poslu 
ja nesmem nikaj povedati. Predi ili potlam 
na svaki nafiin podigli budu cénu, jerbo 
drugafi lo nemore biti poleg teiakov, koji 
su denes puno draieii, как su predi bili. 
Doklam od toga odredba ministarska nebu- 
de doöla, tak dugó mi nikaj nesmemo od 
toga povedati, jerbo to je denes jó i slu2 
De na tajnost

— etad vu HmertM. Po vekiih ame- 
rikanskih varaftov mmufii tijeden velike de- 
mooitracije so bile. Naprimer vu Fdadelflji 
na hiljada i h ljada 2enskih se je ziölo po 
vulicah, potlam pák i te2aki su se к coj 
sklopili i sve itacune su porobili. Policaji 
nikaj su né mogli proti uzbunjenomu na- 
rodu 2enske su sve öblöké spolrle i sve 
pokrale, kaj su po itacunah naile. Так 
roisliju, da azbuou su oni napravjli, koji 
su proti boju. Jói néje se pofiéi boj i vefi 
je takva dragofia nastala po svih varaiih, 
da siromaökeöi narod nemre 2iveti.

Opet drugdi pák je ebog toga buna 
bila, zakaj Amerika nefie odmah bója po- 
rufiiti nemcom. Vno2ina naroda je pred se- 
natuiom zahtévalo, da odmah naj taborske 
ladje poileju va Europu.

— JHlenjc ^cnő nadbcrccg*. Jenő nad- 
hercega popitali su, ali se bude oöter pod- 
vöd ni tabor póznál i na suhom, najmre pák 
na talijanskom írontu. Jenő nadherceg na 
pitanje ovak je odgovoril:

—  Na svaki nafiin se bade to poznalo. 
Najmre pák vu Talijanskim bade najpredi 
lapor sfalil, jerbo vu céloj Talijanskoj zem- 
Iji nénaju laporsko rude i poleg toga do 
zadnjega falafika od zvuna moraju dopelati. 
Sad je vefi poleg lapora dosti zlofiesti po- 
lo2aj vu Italiji, jerbo iznenada i tam se je 
vei ka zima napravila.

— 0 rof Géza, gróf Clam I berlfn- 
eM poitakotfe. Jedne berlmske novine 
sledefii dogodjaj piöeju:

Kad je gróf Tisza István i groí Clam Mar 
tinic austrianski minislerpredsednik minufii 
tijeden skup su bili vu Berlinu i skup su 
se öp&ncirali po jednoj vulici. Kad se vu 
epomenjku öpanciraju, spazüi su, da jeden 
pofltar vustal je vu suegu i Z3badav se mufii 
a konjom. Magjaraki ministprpredsednik iöel 
je kólám i taki je s plefiimi pofiéi rivati kőin. 
Kad je to Clam Martinié videl, skofiil je i 
on kólám i skup su vun porinuü kola iz 
enrga.

—  Streift да fe togar. íz Aleólendva 
pifleju: Kalmár Jőseef saskai polodelavee v 
subotu popoldan od krfime, do krfime je 
hodil i navefier pijan je iflel dimo. Na putu 
zídel se je Hutvsgner János orsafikim Ioga- 
rom i pod siloma se je etet s njim trgati. 
Logar vugnuti se je ötéi pijanoga filoveka i 
ebog toga odiöel je vu jednu bli2nju bi2u 
i zaklenul je vrata. Kalmár je za njim iáéi. 
potral je vrata i doli je ötéi vpifiiti logara, 
Hatvagner pograbil je puöku i atrelil je pi- 
janca. Kalmár odmah na lice meets je vu- 
mrl, Hutvsgner pák je sam se prejavil.

— Zmrljcni krumplr jc dober. Zmre- 
jenoga krumpira s vekfiinoma na gnoj hitiju, 
ili pák na hitroma ga marhi pokuhaju. Vnogi 
nezna, da zmr2jenoga krumpira za hranu 
je mofii ponucali. Zmrftjenoga krumpira ma- 
kar tak trdi bude, как kamen, mofii je po- 
nucati samo ga nesmemo na toploma do- 
nesti, tojest nesme odpustiti. Predi, как bi 
ga nucali, moramo ga vu mrzlu vodu deti 
i vu mrzloj vodi ga imeti barem deset—  
dvanajet vur. Vodu je mofii jedenput ili 
dvaput premeniti. Zatem zememo vun krum
pira i bez toga, da bi ga obelili, kuhat ga 
denemo. Takov krnmpir ravno se nikaj ne 
lufii od dobroga krumpira. Vu vodi sladkofiu 
i drngi hudi tek zgubi.

Dvteto amerikanehib tadjab dobi 
átülte. Amerikaneke trgovafike ladje, kője 
su poleg nemökih podvodnih ladjab né uíale 
vun iz morskoga postajaliöfia, prepravlaju 
se, da na put idu. Так se fiuje, da ameri- 
kaneki kormán odredil je, da na dvésto tr- 
govafikih ladjab slo2iju ötuke, s kojemi se 
braniti budu mogle. Öve ladje napré, odzaja 
i na serdínku dobiju ötuke.

Ako nemöke podvodne ladje.i öve ame- 
rikanske ladje, kője s oruöjem budu napú 
jene, potopiju: onda Wilson odredil bude, da 
amerikaneke taborske ladje budu sprevajale 
trgovafike ladje.

Za nemöke podvodne ladje i tak bude 
dobro.

— Sitim boécju cnglezf pomiriti na
roda? Englezki trgovafiki minister iskaza je 
dal vun od toga, koliko zrnja je dobila Eng- 
lezija iz Amerike od potlam, как su nemei 
oöter podvedni boj pofieli. Euglezka ötatis- 
tika tak véli, da prvi tijeden dobili su dva 
milljun sedemsto metercentov zrnja.

Neutralni orsegi, najmre pák Svédska, 
tak piöeju, da Englezija niti vu mirnim vre- 
menu nője nigdar vu jednom tijednu toliko 
zrnja dobila, stém menje pák vezda, da sko- 
rom niti jedna ladja nemore dojli do Eng 
le2ije. Minister stém эа т о  uzbujeni narod 
hofie potiöiti.

— Letoénje zrnje. Iz v ;öe varmegjijih 
takva proönja je doöla к minieteriumu, naj 
minister odredi, da letoönje zrnje taki vuni 
napolju se naj rekviréra i odmah se naj 
prék da Hadi Termény zvanomu druitvu. 
Vu proönji tak veiiju. da fiinovniki, koji su 
boj nőm vremenu i bez toga jako obteröeni 
svakojafikem delom, Ie2i budu evője slu2 
bene posle svröavali, к tomu pák niöfii ne- 
bude imel prilike zrnje skriti. Minister joö 
je né na to odgovor dal, ali bröfias posluh- 
nul bude ovu proöoju.

— Velfka nevola med ruei i rumu- 
nji. Ruske novine piöeju, da velika nevola 
je med onimi rusi, koji su iz Ruske-Polske 
vun pobegü. Pobeglo njih pák je prék jeden 
milljun. Ono dru2tvo, kője je dovezda sdr 
4avaló begu-ce, rezteplo s? je, poleg togs 
begunci sfd o-saga nikakva pomofi nedobiju.

К tomu рак Is onib flpitatov, n r  kefe su 
úja nastaoili, vun su je prettrali i ead eltö
röm évi vaui na vedrini moraju atammtl.

Nikaj au né vu botiam polotaju i ru- 
mouji, koji au is domoviua pobegli. Minufii 
mesec aamo vu Pultavu njih je  prék fieter- 
deaetpet jeser doilo. Nigdi au je  né mogli 
naataniti, penese, etroéka, opravo némája i 
poleg tóga atrahoviten je med njimi polotaj. 
Vnogi od zime, vnogi od glada, vnogi pák 
od drugih nevoljah pogineju.

—  Veliki énig vu 6rditjv. Prijava
je doéla, da vu Érdélju, najmre pák vu 
Sumákih Karpatih vefi viée daoov bes pres- 
tanjka curi soég, Med bregi na metre viaoki 
snég stoji. Na dolinaj od pol metra je avigdi 
vekői. Vefi jedoo ősein —  deeet danov od 
seat —  do dvajati graduöov je sima.

— 6de ou naéc mal« f vágódni
ptiéicc? Svako leto menje malib pticah vi- 
dimo. Od potlam, как boj traja joö menje 
njih dojde uazat od onih malib pticah, kője 
nas na jeaen ostaviju. То рак au talijani 
krivi. Öve ptice sveköinoma prék talijana- 
koga letiju aim i tam. Vu bojnim vremeou 
talijani joö nemilostivneöe fondaju male ptice, 
как au pred bojom vu miruim vremenu. 
Kad pofineju ptice proti domu vlefiti, svaki 
talijan odmah je svufieni vadas Na kilo
metre duge linije napraviju is drota, vu 
drót elektriöa spelaju i kad se male pt'ce 
sedeju na drót pofiival, odmah na hiljada 
jih mrtvih dőli opadne. Talijani vjeeen i 
na protuletje skorom samo atoga 2iviju. Po 
naöih sadovnjakih se vefi pózna, da pnno 
menje rodiju od potlam, как némamo male 
ptifiice, kője bi goaenice i svakojafike kukce 
i firve sfondale.

Englezija jedenput je avrbo toga vefi 
skorom bója porofiila talijsnőm, aad au si 
najbolöi savesniki.

— ШИеоп i pet mitljun vojttfka. Se-
naluö dopustil je Wilsonu, da slobodno ötuke 
namefie na trgovafike ladje Takodjer dopus- 
tili su т о ,  da slobodno po evoji voli odredi, 
как hofie amerikanfiane i amerikaneke blaga 
braniti. Dopustili su т о  oadalje, da slobodno 
pet milljun eoldafiije ne be re skup

Wilson na marciuö petoga je pozval 
koDgreaauöa, iz toga se vidi, da Wilaou nefie 
sam odgovora na ее zeti, neg predi как bi 
oekaj odredil, kongressuöa bude popital.

Doöli au i takvi glasi, da redaratvo 
poztredilo je, da se je takvo druitvo nap 
ravilo vu Newyorku, kojega druétva filaui 
preeegli au, da zakoleju predeednika. Poleg 
toga vnogih au polovili i vu tamnicu zaprli.

Od potlam Wilson menje putuje i na 
svakim putu bolje pasju na njega.

—  Bczduénf b irov . Maroskercs obfiini 
birov lau« na jesen, kad su sékelji pobefiti 
morali, néje Atel vu nikakvim poslu begun- 
com na pomofi biti. Za marhu za nikakve 
peneze néje ötéi krmu prebaviti. Od neko- 
jih pák je za par forintov kupil marbu. Be
gunci au besduönoga bíróvá prejavili, kojega 
su 2andari odmah к audbenomu stolu cd- 
tirali i tam saprli. Sudbeui stol na fietlri 
léta je odaudil bes duöooga bíróvá Kralt- 
ska tabla puetila je doli ua tri léta, jerbo 
birova dva eini aluéiju na bojnom potju 
domovinu.

— évidekc udje idejű vu Rmeriku.
Nemőki kormán oatavil je na morju jednoga 
odprtogs puts, kud one neulralne ladje ilo- 
bodno idejű kője is Englesije ili pák vu
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Eoglesiju nik»| ne vosijo. Samo prejaviti 
fnorajn on dán, kad se geoejn i odraah pos
tát! na mórja, как to nemflke pod vöd ne 
ladje zapovéjo. Sad je vifle ladjih odiálo is 
Svödske, da evője blago vu Avneriku odpe- 
Iája, odonod рак potrebotne stvari dimo 
spravíjn. То NemSka svim neulralnim orsa- 
gom doposti.

List iz Rusije.
Noékice te temne lépő prehadjaju,
Zorice romene lépő se skaieju.

Koji vnogi vojnik krv svoju iztoői,
To ave sam Bog vidi, otec svemoguéi.

PuSkicu vu ruki driü vojnik veren,
Gda bu duöu zpustil? nezna on to tu Zen.

Najedenput énje puäkicu praskati,
Onda pako vidi granato letati.

Ledeju granati z ruskoga orsaga,
Те budu vmorile junaka vnogoga.

List od svojeg sina бека majka vnoga,
Koj je vre preminul iz svéta ovoga.

Так takaj povoljna i de Cica mala,
Ka za japin grobek nigdar nedu znala.

Krvéicu preljeva za svu domovinu,
Za Cast i branjenje naSu kraljevinu.

Za kralja Karolya vladara mladoga,
Koj ve velku brigu ima za orsaga.

Krvnoga tabora poöela smrt 2uhka 
Ferenc Ferdinanda trona nasljednika.

Smiluj se nam J6zu§ i majka Marija,
Kaj nej du2e tekla ta rumena krvca.

VeC je vnoga draga prez para ostala 
1 vnoga obitelj prez svog hranitelja.

Koj svojoj dcCicu za kruheka skrbel,
I svom milom 2enom v Boijem miru üivel.

Krvéica iz 161a po zemlji kopala,
Dok do kraja ona nije izcurela.

Daj mu drag! Bote pokoj vekivedni,
A duöicu njegvu v narudaj svoj zemi.

Dneve sprevadjati, taloetno je bilo,
Nemrem opisati, как se to zgodilo?

Sturme su trpele po dnevu i v nőéi,
Kaj se rus odvrnul za nami hodeCi.

Ve si mira neda próba dalje iti.
Ali VilmoS cesar to mu on prekrati.

Njegva moé iz naSom spojena je skupa, 
Nebu rus predobil nit jednoga jarka.

Vezda si dokonéam pisati listeka,
Kojega bum poslal od erca svojega.

Malo Medjimurje. ta ravnina lépa,
Gdö je vnogi junak tivel mila Ijeta.

Sedemnajsto Ijeto stopram si je spunil,
Kaj ga je dostiglo, nije tuten misül.

S Bogom! vám zgovaram svi pajdaái moji, 
Budi nam na pomoé Jézusek razpeti.

Csáktornyán egy új

e m e l e t e s  h á z
üzlet- és vendéglőhelyiséggel, 
több lakással azonnal eladó. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

SZÖLŰBIRTOK.
Kifogástalan jó karban levő 6 

hold amerikai alanyon szóló, szép 
fiatal gyümölcsössel, 3 szobás lakó
ház melléképületekkel, legelő és 
erdőjoggal szabadkézből eladó.

Cuvar, Ti moj pastir od moje mladosti, 
Tebe Bog dredil raene batriviti.

Na bojnom polju. Ig re cz  J á n o s  honvéd
iz Alsómihályfalve.

Bővebbet Fuss Nándor sző
lőbirtokosnál Alsólendván.
м * м * м м ш м « 1 и м и « м к ш м м 1
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ízléses kiállítású FINOM L E V É L P A P Í R O K  dobozokban ás
mappákban (Envelopes) пару választékban kaphatdk

Flschelfülöp (Slrausz Sándor) könyv- és papirknreskedésiben
Csáktornyán.
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