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konyáig jegyében negtatfitoUunk в s jöté- ,
A« irtó világháború, mely tóiünk ia konyság szolgáltában gyákorollank A lepünk múlt seámáben köxölfmef-

ennyi vért és anyagi áldozatot megkövetelt, Rnn . __ • bivó alapján a Csáktornya! Kereskedelmi
úgy látásik, vége felé közeledik. Ai oroszok- , k m eai^SfíSáS £?пн h J í .^ m n n l ’ KtMÍD<5 nagyteripében népei értekezik folyt 
ktf megkötendő béke remétlhetóleg beveze- I S ,e Uí év n«W‘ n M atáa  3 ór»kor i
M e leez azoknak a tárgyalásoknak ie, me- t*.)*«* í r i , ' Az értekezletet Zrínyi Károly képeidéi
)yek . .  általános békéim, vezetnek. mínt ■ ‘Muraköz. alerketóöje

A háborúban dicsén, vitézül állottak Csáktornyán, mely Mm4betÖleg eredmény ve“ ‘‘e- “ eef®,ék*” *‘ * **1
meg helyünket Hős fiainknak köszönhetik nyel fog járni. Tömörüld log itt mindenki r®“  éves ^ r ú  borsaiméiról, véráldw tab 
ellenségeink, hogy őket egymásután pocsékká társadalmi-, osztály, vattjftülömbség nélkül. rf ‘ 8„ ‘ !°kr<M » kötelemégekröl, melyek м  
vMtük. Mindenki, kivétel Ш Ш .^ síelni foga bontott e,e" “  * " “ "* • " kk*ni*k f “  * " “*

“ H ű  тШомтШЬЬis . k?t,QP*k?t aaünkröl fennállsnak. ütalt a széleskörű
kivettük részünket iMégemn. mozgalmira, melyek országszerte ebben a

A háború győzedelmes behjeaése után « amimhiJ!?****** tekintetben meglódultak в résiben már e-
n  eddigieknél is súlyosabb kötelességet há- redményre vapettok. Csáktornya társádalmá-
ramlanak ránk. Sok eshet kell bebeggeasle- F «  t^háí erre a békés küzdelemre! nak is van lérónivalója bőseinkkel ■ bátra- 
nünk, melyeket a háború az egéas vonalén, Legyünk méltók a harctéren küzdő hőse- maradottjaikkal Ssémbén. Ennek ak értékek- 
a nemzet minden rétegében ütött tnkhezl lelnek az a célja, hogy Csáktornya la aó^

Népjóléti, tMQcitíi»feladatok garmadá- Állítsunk emléket a hősi halált hált rompóba lépjen. Remélli, Csáktornya polgár-
val tornyosulnék elénk Bitót a feladatok nmraközi kfteoák eeÉékeaetémk megöröki- aága hü marad régi tradícióihoz ezutttd lg 
jó részit а ш Х а к  a táNadalm&nak kell Wrte,t lU jnk ta Ы М Н * hátrahagyott hoz- * « háborúból kifolyó kötelességeit dióét Ы 
váltetóta. А гаккиШ . Ь еШ ш м чк. árvák *Atartezótk irto t v  « tóban a kipróbált hazafias szellemben fogjt
е в м ш г й Ш В П й 1 "V ”  ; ФЫ Ь ф н г ш ш ч ж
doakodik általánosságban; réazl kell kiven- kai s a Hasának véráldozatet hezott hőseink me? Sí***- ~ f  b é f t «
nie ebből a hazafias feladatból a társada- hátrahagyott véreit állándóan, a hősökhöz ma8°jy*fra ^?a*|kl?i ^. . ve.‘P? .vvcllP  . 6*r 
lomnak is a legparányibb részletekre kitér- méltó támogatásban réésesfthessük . . Не|.* . ° * У г. ,erMt »П«вии, u a ff
íedőles osztja elnök náketeit s azokhoz csattókoálkr
J Ll Enyhítsük ezzel a nyomort, mely rájuk Le kell rónunk adóaágunkat a háború il-

Nincs is Iiitoy ebben & törekvésben, sz&ksdi; feledtessük & siereocséllenekkel я doiitiivil вишЬео míndeo tekintélbto s i  
Mig a kormány törvényhozási utón készíti mérhetetlen veszteséget, mely az óriási har- legnagyobb mértékben. A kivitelre nézve a 
elé jövő teendőit, addig vállvetve minden- cokból őket érte. következő határozati javasl.tot nyújtja be:

Legyünk egyek, mint eddig, ezután ia 1. Rójuk le kegyeletünket a háborúban
к!.*Л Jn . Kjtra f  ™ kr# gondolatban, érzésben, abban: hogy nagy elesett hóseink iránt, állftsnnk nekik méltó 

У  У  | o t. >k időket éltünk át, melyek emlékezetét meg- emlékszobrot Muraköz központjában, Csák-
rencséllenjeinek mmdemrányű támogatására. öröklteni hívalásnnk, melyek sebeit b e g ^  tornyán.

Mi, murakősiek, sem maradhatunk el gyítani kötelességünk! 2. Teremtsünk gyűjtés utján hatalmak
a többitől. Nem is vagyunk köaömbösek az ________ vagyoni alapot, melynek kamataiból ax ele-

| r , 1 Hó-millió ój fűszállal, mintha csak valami rejtélyes karjai felé iparkodott, az új életre kelt növényiét
V ШЯГ e l ő t t . . . .  I kéz díszítette volna fel a reménytelen, fekete árok- pompás virágzásban tündökölt, a as egén meny-
irta: Kelemen Ferenc. földet a remény színében tündöklő friss üde pá- nyei égbolt biztató, reménytkeltö mosolygásban

zsíttal. A tavasz tüneményes szépsége napról-napra ragyogott: akkor egyre sűrűbben, egyre vésttyóf*
A tavaszi égbolt már hetek óta felhőtlen fokozódott s a kristálytiszta égbolt egyre kékebb lóbbao jelent meg a bősök arcán az a boros Át

tolt és tiszta a szűzi ártatlanság ragyogó fényében méltóságban borúit az új életre, új hitre és új nyék, mely közeli, sejtett vessedelmeket rejtegetett 
íündöklö Nap bűvös kábulatba ringatta a rajvo- csalódásra ébredő emberiségre. méhében.
nalak téli álmából felébredt szakállas, marcana De a gazdag termékenység, a duzzogó élet- A hideg föld mélyén harcoló katonák Isikén
legényeit A sötét, nedves árkok mélyén még ott kedv s a boldog reménykedés ez ünnepi áhítatába fel-fel tűntek sötét, nehés fellegek, melyek felfogták
éktelenkedett a legutolsó hóolvadás idejéből visz- néha-néha mint egy tovatűnő árnyék, fel-feltflnt & tavaszi ragyogás fényét s bántó árnyékba bori- 
szamaradt csúnya, ragadós sár, de a fedezékek valami bántó ridege&ség, valami resgő nyugtalanság tották a gondtalan mosolygást, reménykedést A 
teteje már száradni kezdett a jótékony melegtől, a Haza vérrel, szenvedéssel fizető hős fiai között, kristálytiszta levegő megtelt ideges villamossággal,
A lábezárvédők még piszkosak, nedvesek voltak a Mintha a szinarany Nap néha kissé elborult, az шЫу egyelőre nyugtalanul rezgett a vizq^löava
görcsösen ragaszkodó, sűrű péppé felolvadt talaj- ibolyák elhervadtak s az azúrkék ég sötét felhők feltekintő embereké.
tói, de a fejek tetején már diadalmas mosollyal mögé bújt volna! Mintha az illattól terhes tavaszi S e jelek nem csaltak.
táncolt az első türelmetlenül várt tavaszi napsugár, levegőn egy-egy hideg téli szél süvített volna Az ösztönMerüen megértett veszély csak*

Az erdő sűrűjében egyes nagyobb fatörzsek végig! ugyan közel volt s nemsokára tényleg ki is töri
mögött, mint valami fehér kendő, még egy kis A mosolygó napsugártól körülcsókolt arcok, a vihar__
rakás hó csillogott, de már nem a téli hideg kris- homlokok derűjén itt ott egy-egy kellemetlen mély Ez a katonalelkeket megremegtető vihar roll 
iály ragyogásában, hanem szürkén, hétköznapiasan, ránc jelent meg s a tündérkertté varázsolt világ a júliusi nagy orosz offenzív*, 
mint egy díszétől megfosztott tündérlány — a dicséretét zengő ajkakról néha-néha egy mély só- Amióta e végenélküli világháború az első 
gránátlyukakban pedig már ki-kidugta fejét haj szállt el, mely úgy terjengett szét a langyos hónapok történelmi fenségearágü csatái után a 
egy-egy szerény ibolya, a tavaszi ébredésnek ez a üde légben, mint egy eltévedt jéghideg téli le- mozgó milliók ide-odahullámtó mérhetetlen csa- 
IDzkedvelt bájos virága. A búcsúzó tél és a be- helet. . . .  A lelkek harmóniája időközönként meg- tározáaaft a megerősített árkok várszerű védelmével 
köszöntő tavasz megható ölelkezésének napjai rendűit 8 a gondtalan reménykedés bájos muzsi- cserélte fel, azóta, mintha időközönként a há- 
roltak. . . .  káját meg-megzavarta egy-egy fülsértő, bántó ború emberlipró vérhengere pihenésre szorulna

Aztán lassan-lassan teljesen felszáradt a ka- disszonáns hang. . . .  s csak néha-néha mozdulna meg újabb rettoMlM^
у argó rajvonalak alja, a kis ibolyák megszapo- S mikor a Természet ébredésének ez a meg- romboló munkához. A pihenések az u. n. *Stel-

Jodtak s a fekete, sebzetlhátú főid megtelt mii-1 csodáit bája lassanként a közelgő Nyár forró lungskrieg« 8 e borzalmas szörnyeteg megmosdn-
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estiek hátramaradottjait, a viaasatért és visz- 
asatárendo rokkant hősöket állandóan támo
gathassuk 6a segélyezhessük.

3. Ha az értekezlet fenti pontokat el
fogadja, küldjön ki kebeléből nagyobb bi- 
sottságot

4. A bizottság azután Muraköz összes 
társadalmi köreinek bevonásával megalakítja 
a szoborbizottságot s az özvegyek, árvák, 
rokkantak segélyező-alap bizottságát.

A nagy tetszéssel fogadott javaslathoz 
elsősorban Hajós Ferenc dr., a kerület or
szágos képviselője szólott, aki a rokkant ügy 
mai állapota felől az értekezletet tájékoztatva, 
a humánus hazafias mozgalmat a legnagyobb 
mértékben üdvözölvén, indítványozza, hogy 
elsősorban alakíttassák meg a bizottság, mely 
azután az eszméket tisztázni s az akciót 
kellő medrébe terelni fogja.

Hozzászóltak még Pataky Kálmán polg 
isk. igazgató, Dénes Béla városi főjegyző, 
Pálya Mihály takarékpénztári igazgató, Wol- 
Iák Rezső ügyvéd, Plichta Béla jegyző stb. 
akik hozzászólásaikkal nagymértékben hoz
zájárultak a felvetett kérdések megvilágítá
sához s azok gyakorlati kivítelőhőz.

A bizottságba a következő városi pol
gárok választattak be: Aotonovics József, 
Benedikt Béla, Boriin Ágoston, Brauner La
jos, Dénes Béla, Fejér Jenő, Graner Miksa, 
dr. GrÜawald Illés, Hajas József, dr. Hajós 
Ferenc, Heilig József, Hirschmano Adolf, 
Hirschmann Leó, dr. Isoó Viktor, Ivaceics 
Ignác, Kayeer Lajos, dr. Kovacsics Ferenc, 
Löbl Rezső, Lukács József, Masztnak József, 
Mayer Hermann, Meeterich Aladár, Mózes 
Bernát, Muzikár Ferenc, Neumann Vilmos, 
Pstaky Kálmán, Páfyá Mihálf, Páttfai Jákó, 
Pethő Jenő, Petries Ignác, Plichta Béla, Pó
lyák Mátyás, Rosenberg Rikárd, Rosman 
Róbert, Sáfr&n Károly, Scheffer Rezső, Szé
kely Vilmos, Szilágyi Dezső, Strahia Ferenc, 
Sztrahuoya József, Tóth István, dr. Viola 
Vilmos, dr. Wolf Béla, Wollák Rezső, Zakál 
Henrik, Zrínyi Károly.

Az értekezlet Zrínyi Károly elnököt fel
kéri, hogy a bizottságot a kérdések konkre
tizálása céljából mihamarább híja össze, ad
dig is érdeklődjék, vájjon a mozgalom a 
perlaki járásra is kiterjeszthető-e, vagy csak 
a Csáktornyái járás területére lokalizáltassék?

lása az a. n. »offeozira«. Ez az ároklakók mil
lióitól rettegett szörnyeteg, nem jön váratlanul, 
véres valóságának előjelei messze járnak előtte 
árnjékba borítva az álló harc nyugalmában pihenő 
•legény katonák lelkét.

A vérben, viharban edzett arcokra kiül a 
gond s az árkok gondtalan meséibe beleszól egy- 
•gy mély sóhaj, melyet ennek a borzalmas rémnek 
OettőnaserO megsejtése csal a felszínre. S mint
•  készülő vihar előtt a termésért aggódó gazda 
rettegve tekint minden új felhő felé, úgy figyel, 
rettég a szegény árok-ember minden új hirre, min
den sióra, minden gránátrobbanásra, mely a kö
zelgő nagy veszélyre figyelmezteti

Izgalmassak, lelket ölök a várakozás napjai. 
Nyogtalao az álom, ideges az ébrenlét. A nagy. 
közös veszély az »offenziva« pedig közéig feltár- 
tóctatlnanl, mint egy pokolból kiszabadott ördögi 
Vérhenger, s gyilkos gőze jó előre megfertőzi a 
levegőt. S amint közéig, egyre jobban össieszoral- 
пак a katonalelkek, melyek a biztos lépéssel ér
kező veszély félelmében saját meggyötört létök 
kínos bizonytalanságának ^rettenetesebb óráit 
élik át, mindaddig, mig csakugyan kitör a bor- 
salmas vihar, melynek ereje, dühe megvált minden 
szenvedéstől, mert mint egy borzalmas fej ti lés egy 
osapásra megfoszt minden öntudattól.

S a ere te tsd em á n jo k m t k é r  л  ffad- 
segé ijem ő  M ir »Érni t

A tré te tí  kkikm itm ém je, IV. Váemi-
mic* 38 шя.

K Ü L Ö N F É L É K .

Jf mjna/odlb. . .
Csakhogy végre iuynalodik! . .  .
Három „digou holtan hever előttem.
Kúszva jöttek, mint a kígyó.
Mit tehettem ? Mind a hármat lelőttem.
Nyitott asemük elmereng a 
Lassan kelő, életontó, szent napon . . . 
Gyerekember mind a három:
A sapkámat ájtatosan lekapom.

S így pusztái az olasz folyton.
Mégse' hagyja abba kedveszegetten 
Nézheti a Napot aztán,
Ha előtte már a sapkát levettem f 
S uszíthatja ránk a poklot,
Vagy az égben a Jóságos szenteket 
Hiába: a magyar bakát 
Se kiverni, se legyűrni nem lehet!

Most a rögök megmosdulnak.
Késeiednek. Ember-formát öltenek.
Jönnek túlról számon kérni,
E zt a hármat ijje l ki is ölte meg ?
КЦик köszönt minden ágyúnk. . .
Srappoeü sü v ít . . .  Kövér gránát zaka to l. . .  
Holnap tán a kelő Napot,
Kővült szemmel ón nézem majd valahol. . .

F e r k e  Á g o s t .

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXV-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kikoek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vaxmalr, vzt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e .................................. К 20-—
Fél é v r e ....................................... » 10‘—
Negyed é v r e ..............................» 5 —

Egyes szám ára 40 fillér.
— Kiadóváltozás. A Fischel-Strausz-féle 

Csáktornyái könyvkereskedés és nyomda s a 
»Muraköz« c. lap történetében nagy esemény 
történt. Strausz Sándor, több évre visszater
jedő súlyosabb természetű betegségére s üz
lettárs öccsének, Strausz Miksa, népfötkelő 
századosnak, több évi harctéri szolgálatára 
való tekintetből, kénytelen volt üzletét el
adni, minek következtében lapunk is kiadót 
cserélt, mert a nyomdával együtt természe
tesen a »Muraköz« is Balkányi Ernő alsó- 
lendvai és muraszombati könyvkereskedő és 
nyomdatulajdonos birtokába került. Aminő 
fájdalommal válnak meg 35 éven át fenn
tartott és ennek során felvirágoztatott üzle
tüktől Strausz Sándor és Miksa, azouképen 
mi is Őszintén sajnáljuk, hogy ennek kap
csán lapunk kiadóitól búcsúznunk kell. An
nál fájdalmasabb ez a búcsuzás, mert Strausz 
Sándor alapítója a »Muraköznek«. Neve a 
lap alapításától fogva állandóan össze vau 
forrva a Muraközzel, annak fenntartásával, 
fejlesztésével. Strausz Sándor kiadó soha 
nem befolyásolta a lap szellemi irányát, ve
zetését; de mindenkor azon volt, hogy a lap 
muraközi speciális hivatásának, hazafias misz- 
sz ójának minél eredményesebben eleget te
hessen. Hogy a lap a kétnyelvűség nehéz
ségeinek s igy költséges volta dacára, szü- 
kes vidéki keretében, mégis kifejlődhetett,

ez Strauszék érdeme, kik soha, semmiféle 
áldozattól nem riadtak viasza, hogy a lap 
intencióinak megfelelhessen. A válás fájdal
mas perceiben csak egy a vigasztaló, hogy 
az uj tulajdonosban, Balkányi Ernőben, ha
zafiasán gondolkozó, praktikus üzletembert 
üdvözölhetünk, aki a lappal szemben is ér
vényesíteni fogja Alsólendván szerzett érté
kes tapasztalatait; másrészről, hogy Strau- 
szék csakis a legsúlyosabb egészségi és há
borús kényszerhelyzetből kifolyólag határoz
ták el magukat erre a rájuk nézve életbe
vágó fontos lépésre. Mi a magunk részéről 
szívből óhajtjuk, hogy Strausz Sándor, aki 
továbbra is Csáktornyán marad, zavartalan 
pihenés közben erősen megrendült egészsé
gét, gondtalanságban, teljesen heiyreáliitvav 
a jól megérdemelt nyugalmat minél tovább 
zavartalanul élvezhesse!

— Kitüntetés. Őfelsége a király meg
parancsolta hogy legeisőbb dicsérő elisme
rése a kardok egyidejű adományozásával 
tudtul adassék az ellenséggel szemben tanú
sított vitéz iű igitartásuk elismeréséül Veér 
László és Lsítner János 20. honv. gy ezred
ben tartalékos hadnagyoknak.

— Kinevezés. Őfelsége a király Stelnio- 
ger Gágor oki. tanítót zászlóst tartalékos 
hon véd hadnaggyá nevezte ki

— Eljegyzés. Pataki Ilonka oki. taní
tónőt, Pataki Viktor kotori áll. isk. igazgató
tanító lányát, eljegyezte Rádly László áll 
isk. tanító.

— Kinevezés. Őfelsége a király Keller 
Lázár é9 Lovrencsics Ferenc oki. tanítókat 
tartalékos hadnagyokká nevezte ki.

— Eljegyzés. Novák Imre délivasul; 
raktárnok Barcsról eljegyezte Péter Erzsébet 
urileányt Szigetváron 1317. dec 26 $ол

— Házasság. Róaai Sándor, a kolozs
vári áll. tanítóképző intézet tanára, 1917 
december 28 án házasságot kötött Szabó 
Etuskával. Szabó József rákoscsabai háztu
lajdonos leányával.

— Levél a harctérről. Táb p 487. dec
26. »Kedves Szerkesztő Ű r! Első szóra: Bol
dog újévet! Olasz földön élek, a kis olasz 
városka nagy harangja épp most üti a ket
tőt, éjfél után. Csudálatos és bámulatos vi
dék. Minél beljebb megy az ember, annál 
érdekesebb a Karszt. Görz környéke csapa 
rom. Szörnyű és hátborzongató, amit ott lát 
az ember. De amint áthalad az ember a 
sivár sziklák közt a szép olasz alföldre, otü 
meg mindjárt megnyílik az ekzotikus növé
nyek országa: pezsgő élet, enyhe tél (+10,
15 C). Az utszélen millió és millió К ér
tékű hadianyag hevert — köröskörül a rom
má lőtt városok, falvak. Egy mocsárban szép 
nyugodtan feküsznek szétterpesztett lábakkaü 
és ö9szeroncsolt mellel a hősök. Sem élő
szóval elmondani, még kevésbé tollal leírni 
lehetetlen mindazt, amit itt lát az ember 
Bámulatos az az energia, amit itt müveitek 
csapataink. De nemcsak műveltek, hanem 
dolgoznak még mai napig is. Karácsony nap
ján oly gyönyörűen bömböltek az ágyak 
hogy öröm volt hallgatni. Szinte felvidul az 
ember, mikor a mi nehéz ágyunk ereszti ke 
a maga gyümölcsét! Bum mmm m (mély j 
moraj) és utána mély csönd. De mindezek J  
dacára azt mondom, hozza meg a kis Jé- Л  
zuska a várva várt békét, hogy elnémulja- J 
nak a szörnyű ágyuk éa gyilkoló fegyverek * * 
mindörökre! Rhosóczy Elek zászlós.«

— Köszönetnyivánítás. Kacun Mihály 
korcsmáros az idén is 20 К-t adományozott 
a Vöröskereszt Csáktornyái fiókegyletének.
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melyért ez utón ia köszönetét nyilvánítja 
az elnökség.

— Tűzhalál. Novak Ferenc drávavásár- 
belyi gazdának Iuliaka nevű 5 éves lánya 
karácsony másodnapján délelőtt, mig szülei 
a templomban voltak, a konyhában a ta
karéktűzhelybe szalmát dugdosott. Ettől ru
hája meggyulladt, amitől nyolc őrán belül 
meghalt. A szerencsétlenül járt gyermek szél- 
ütőit öreganyja volt csak a szobában, aki 
azonban tehetetlenségében nem tudott rajta 
segíteni. Amikor a szülők a templomból 
hazatértek, a még lángokban álló gyerme
kükről a ruhát letépték, de mindhiába volt. 
A gyorsan alkalmazott orvosi segély sem 
segíthetett rajta.

— A kórház tatjea felaazláaa. A Csák
tornyái kórházak, melyek részbeni feloszlá
sáról múltkor hírt adtunk, teljesen megszűn
nek. Felsőbb intézkedésre nemcsak a polgári 
iskolában в az óvárban elhelyezett kórhá
zakat oszlatták fel, de a laktanyában, sőt a 
barakkokban berendezetteket is. Az összes 
felszerelést az olasz harctér felé hurcolják, 
a betegeket pedig más kórházakban helyezik 
el Az orvosi karból s a tisztek közül sem 
marad Csáktornyán senki. A kórházak be
szüntetése következtében az állami polg. 
fiú- és leányiskola épületébe visszahurcol- 
kodik.

— A karácsonyi szünet meghoaszab 
bitiM. A fennálló rendkívüli körülményekre 
(tüzelőanyag hiánya, élelmicikkek beszerzésé
nek nehézségei) való tekintettel a vallás és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter 205233. sz. 
rendeletével a szabályszerű karácsonyi szün
időt tizennégy nappal meghosszabbította Ez 
okból a helybeli áll. tanítókóp2Ő-intézetben 
e az áll. elemi és polgári fiú- és leányisko
lában az ünnepek által megszakított tanítá
sok január 17-éu kezdődnek újból.

— Szikig az orosz fogságból. Tavasz 
Ferenc, a Csáktornyái áll. tanítóképző intézet 
rendes növendéke, 1915-ben besoroztatván, 
kiképeztetése után harctérre került. Harcolt 
mindenfelé, míg végre is orosz fogságba 
került. A fiatal katonának azonban szeren
cséje volt. December 4 én sikerült a fogság
ból megszöknie. Most szülőfalujában, Kuto- 
viban piheni ki a kockáztatott szökés fára
dalmait

— Háborút segély. A kultuszminiszter 
rendeletét adott ki, mely szerint a községi 
és felekezeti elemi iskolai tanítóknak, kik 
az 1913. XVI. t. c. alapján fizetéskiegészitő 
államsegélyben részesülnek, évi 1200, az ó- 
vónőkuek pedig 1080 К háborús segélyre 
van igényük. A menedékbázvezetőnőket 720 
К segély illeti meg. A szerzetes tanítók 1000, 
a tanítónők 800, az óvónők 600 К segélyt 
kapnak. A helyetteseknek 80 К havi hábo
rús segély jár.

— A sertéshizlalás nyilvántartása. Min
denki, aki háztartási vagy gazdasági szük
séglet címén sertést hizlal, köteles a hizla
lás tényét a községi elöljáróságnál 8  napon 
belül bejelenteni. A jelen rendelet hatályba- 
lépte után megkezdett hizlalást mindenkor 
48-órán beiül kell bejelenteni. A bejelentés
nek tartalmaznia kel! a sertések számának 
és átlagos súlyának pontos megjelölések. — 
A hizlaló tartozik 48 órán belül a helyi 
hatóságnál bejelenteni minden időközi vál
tozást, mely a hizlalt sertések számában 
bármily tekintelben eiö áll. — Ha a hizlal
ható sertések számát az alispán állapítja 
meg, a bejelentő az engedélyt a hatóságnál 
bemutatni köteles — A fenti rendelkezés

folytán felhívja Csáktornya község elöljáró
sága Csáktornyának érdekelt lakosságát,hogy 
sertéshizlalási bejelentési kötelezettségének 
annál is inkább 8 napon belül eleget te 
gyen, mert a rendelet 12. §-a értelmében a 
mulasztók kihágást követnek el és hat hó
napig terjedhető elzárás és kétezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

— Királyi kitüntetés. Őfelsége a király 
legkegyelmesebben méltóztatott megparan
csolni, hogy Mastnak Kálmán b. h. 3. t. v. 
z.-beli tartalékos hadnagynak — Mastnak 
József helybeli lakos fiának — a legfelsőbb 
dicsérő elismerést — a kardok egyidejű 
adományozásával — újból tndtul adassák.

— А VII. hadüdilcsin. А VII hadiköl- 
ceönre Csáktornyán a következő jegyzések 
történtek: a Csáktornyavidéki Takarékpénz
tárnál összesen 304200 korona (ebből az 
intézet 150 ezer К), a Muraközi Takarék- 
pénztárnál 442700 (190 ezer), a Csáktornyái 
Takarékpénztárnál 614150 (100 ezer) koro
na. Mind я három takarékpénztárnál tehát 
1 millió 361 ezer 50 К-t jegyeztek össze
sen. А VI. hadikölcsönre júniusban 1 millió 
641 ezer 150 К volt a jegyzés. Mind a hét 
hadikölcsönre a háború alatt 8 millió 179 
ezer 700 koronát jegyeztek Csáktornyán.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál- 
landó mozi mai előadásainak műsora: A 
bluzkirály (vígját. 3 felv.); Laufen község 
(term, felv); Egyenes úton egyedül (dráma 
4 felv.). Jövő szerdán A falu rossza előadása 
elővételben.

— Balatonfüred bérbeadásának jóvá
hagyása. Tudvalevő dolog, hogy Balatonfüre- 
det a Szentbenedekrend egy részvény társa
ságnak 50 évre bérbescHa. A bérbeadást a 
király is jóváhagyta. A részvénytársaság, 
mely 1918-ban veszi át fürdőt, nagyszabású 
építkezéseket tervez Balatonfüreden s az 
építkezések egyrészéhez már hozzá is fog 
tak : vízvezetéket építenek, csatornákat ás
nak, az Erzsébet szanatóriumot kibővítik s 
a modern igényeknek megfelelő dietétikus 
szanatóriumot építenek. Tihanyban is szál
loda készül, a Balaton elhanyagolt közle
kedési viszonyait pedig motorjáratok segít
ségével fogják megjavítani.

— A katonaság zsírt nem vásárolhat 
Miután a katonaságot zsírral, szalonnával 
ezentúl csakis a Közélelmezési Hivatal lát
hatja el, a hadvezetőség a katonaságnak szi
gorúan megtiltotta, hogy bárhol is ily élel
micikkeket vagy erre a célra serléseket vá
sárolhassanak.

— Hullaszáliitái felfüggesztése. A va
súti kocsik nagy hiánya miatt ideiglenesen 
beszüntették a holt testeknek a vasutakon 
való szállítását. A mai kiadott engedélyeket 
is ez okból visszavonják.

— Jótékony mozleliadás. A helybeli 
Vöröskereszt fiókegylete a karácsonyi ado
mánya költségeinek fedezetére f. hó 16-án 
d. u. jótékony mozielőadást rendez, melynek 
támogatására a jótékony közönség jószivéhez 
appellál. Színre kerül Kálmán hírneves da
rabja, Az obsitos, mely úgyis mint operett 
s mint filmdarab kedves fogadtatásra talált 
mindenfelé. Három előadás lesz erre a célra: 
a tanulók részére 4, a közönség részére 6 
és 8 órakor. Jegyek f hó 12-től előre vált
hatók Pethő Jenő gyógyszerésznél, egyébként 
a pénztárnál is d. u 3 órától. Helyárak: pá
holy 20 К, I. hely 3 K, 11. hely 2 К, III. hely 
1 K. Felül fizeté se к köszönettel fogadtatnak.

— Uj moratórium rendelet. A hivatalos

lap moratorium-rendelete ez 1917. október 
2-ik napjával kezdődő és 1917* december 
31-ik napjáig bezárólag terjedő időben le
járt váltóknál, kereskedelmi utalványoknál 
és közraktári jegyeknél a bemutatást és az 
óvást elengedi, az 1917. december 31-ike 
után 1918. április 2 lkáig bezárólag lejáró 
ilyen papíroknál pedig a bemutatás és óv&a 
határidejét 1918. április 15 ikéig bezárólag 
meghosszabbítja.

— A honvédelmi miniszter uj rendeiete 
a felmentettekrlL A vármegyékhez re d e 
tet érkezett a bonvédelmi minisztertől, mely 
közvetlenül érdekli a felmentetteket. Kitűnt 
ugyanis, hogy a felmentések bizonyos szá
zaléka hiábavaló volt, mert a nélkülözhetet
lennek jelentett munkás bekerült a menet
századba kivonult a frontra, ahonnan az
után semmiféle hatósági intézkedés sem 
tudta hazahozni. A bürokratikus késedelmes- 
kedés tehát a felmentések nagy százalékát 
illuzióriussá tette és igen gyakran a legkel
lemetlenebb komplikációkat eredményezte. 
Ezeknek a jövőben elkerülését célozza a 
miniszter mostani rendeiete, amely szerint 
a katonai parancsnokság a főispáni hivatal 
megkeresésére azonnal, a honvédelmi mi
nisztérium rendeletének bevárása nélkül tar
tozik a felmentetteket szabadságolni.

— Uj CSelédkSnyvek. A belügyminisz
teri rendelet szerint a házicselédek arcképes 
cselédkönyvvel látandók el. A rendelet ér
telmében 1918. január 1-től csakis arckép
pel beragasztott szolgálati könyvet állíthat
nak ki az elsőfokú hatóságok. A látogató 
jegy nagyságú s hajlékony arckép a cseléd
könyv első féllapjának belső részére ra
gasztandó, lebélyegzendő s a cseléd által 
aláírandó. A régi cselédkönyvek 1918. évre 
érvényben maradnak, de 1919. január el
sejére újakkal pótlandók.

— Vasúti szabadjegyek január 3l ikótg 
érvényesek. A kereskedelemügyi miniszter 
rendeiete értelmében az 1917. évre szóló 
éve9 ezabadjegyek, továbbá az 1917 decem
ber 31-ig érvényes időleges szabadjegyek 
és az 1917. év tartamára kiállított kedvez
ményes áru bérletjegyek érvényét 1918 ja
nuár 31-ig meghosszabbították. Ez a meg
hosszabbítás azonban nem terjed ki a 
dijszabásszerü rendes bérletjegyekre, sem a 
dijszabásszerü félárujegyek váltására jogosító 
arcképes évi igazolványokra, sem az 1915. 
évi január l-ével kiállított uj mintájú fél
árujegy váltására jogosító arcképes, sem 
pedig a 13 számú időleges igazolványra.

— Bevárási engedély március 31-ig. A 
honvédelmi miniszter felhatalmazta a polgár- 
mestereket és főszolgabirákat, hogy mind
azoknak, akik a katonai szolgálat alól való 
uj felmentésüket vagy meglevő felmentésük 
meghosszabbítását kérték és erre javaslatba 
is hozattak, ha felmentési ügyük idejében 
elintézést nem nyert, már most 1918. már
cius 31-ikéig érvényes bevárási engedélyt 
adhassanak. Megengedte továbbá, hogy az 
ez évi december 31-ig általánosságban fef- 
felmentelt hivatásos gőz- és motorcséplő- 
gépkezelők és fűtők felmentése, ha felmen
tésükre még továbbra is szükség van, 1918. 
február 15-ig meghosszabbittassék.

A d a k o z z u n k  a z  e le s e t t  h ő s ö k  ö z 
v e g y e i é s  á r v á i J a v á r a  f

H a d s e g é ly e z ő  H iv a t a l  lő p é a z - 
tá r a , H é p v is e lŐ h á z .
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Izlazi svakl tjeden Jedenkrat i tos svaku nedelju.

Odgovorni eredtük-.
ZRÍNYI KÁROLY.
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Broj 1.
Prtdplito« o iu  ]•:

Na célo leto . . . .  К — 
Na pol leta . . . .  * 10 — 
Na Cetvert leta . . » 5 — 
Pojedini broji koStajn 4 0  ÜK
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Sav aduik;

SRÁY FERENCZ.

PiQodbe za stíléi mir $ fisom № traii
Rusi su о póz vali francuze, engleze i taljane, da bi se i oni pomirilb - 
Vu Ruskoj su svi narodi za stalen mir. - Tal jani se opet gibljeju. - l r -  
govinu smo opet poceli s Rusijom. - Franeuzka, pák Englezka se nece 
s nami i s nasimi savezniki za mir razgovarati. - Ukrajnicari su za 
mir. - Jerusalem a su englezi odzeli od tureina. - Englezi, pák francuzi 
su strahi, da bude general Hindenburg na protuletje opet nekaj zloces-

toga izmislil za njih.

XiK jtojtao na bojtto» poljn?
Na den bo2iCa se je rezglasilo da su 

se vu Brest Litovsku izposleaiki med so* 
bom naravnali i da nikakve zapreke néma 
da bi se stalen mir eklopil. Ruski izposleaiki 
su isjavili, da rusko puCanstvo hoCe, da se 
a Cim predi praviCen, sveobci mir slo2i med 
svimi narodi, koji su vu neprijateljstvu. Vu 
ime Auetrije i Magjarske je gróf Czernin 
minister izvanjskih poslov oCitoval, da je i 
naä h orsagov cilj, da se oraviCen i sveobci 
mir napravi, zbog toga néma dvojbe, da 
bude izposlana komidija moguCa sreéno do* 
vrSiti rezpravu i mir sklopiti.

Izrekli su izposleaiki, da svaki orsag 
mora nazaj dati drugomu one zemlje, kője 
je jeden od drugoga osvojil. Vojoiétvo se 
mora iz osvojenih orsagov vun potegnuli. 
Izrekli su uadalje, da taborske stroSke je
den drugomu nebude platil. Kvare, kője su 
vu bitkah vojoiki napravili. budu vojujuCi 
narodi skupa platiti morali. Izreklo se je 
nadalje, da po temelju gori pomenutih dók* 
luékah sa svimi vojujuéemi narodi pomiriti 
i d njimi sveobci mir hoCeju sklopiti. Zbog 
toga treba, da i drugi boreCi se narodi, kakti 
englezi, francuzi i taljani zeznaju, koji bi 
bili fundamenti skloplenja mira. Za to se 
je od strani rusov vu tem poslu pismo pos 
lato i dragim vojujuCim narodom, kakti eng 
lezu, francuzu i taljanu. Dók od ovih od 
govor dojde komidiji, deset dói treba, za to 
je komidija izrekla, da do 4ga januara ne 
bude spravidCe dr2ala. Kaj se pák posebnog 
mira tide, koj bude se s Rusijom eklopil, 
komidija je dalje vodila rezpravu.

Med rueom i med nami, nemcom, bul* 
garom i turCinom je privremeni mir dokon- 
Can i podpisan. Gda su vu taboru ruski 
vojniki to zeznali, célú noC su raketline púd 
Cali vu zraki popévali i veselili su se, da 
bude stalen mir nastal. Vu Rusiji su svi 
narodi za mir, i oni, koji su preű. proti 
mira deleli. Kerenskievoga generala Korovi*

Cenkoa je púk zatukel, kajti ov nije s onimi 
dr2al, koji mir hoCeju.

Da bude stalen mir s rusom sklopljen 
to je sveta istana, kajti rus, pák i mi i nádi 
savezniki mir hüCemo. Ali как bude в na- 
Sírni drugimi neprijatelji? to se jód nemre 
znati. Odluku naSih drugih neprijateljah 
vezda Ceka céli svét. HoCeju ovi mir, ali 
neCeju? to je pitanje.

Gda öve rede pidemo, jód nije znati, 
kakov je odgovor francuzov, englezov i tal- 
janov. Nekoje neprijateljske novice pidejn, 
da se ovi neCeju pomiriti, nego dalje ho
Ceju tabor voditi. Francuzi i englezi proti 
nemcu se hoCeju dalje boriti, koga na ко 
lena hoCeju spraviti, tálján pák proti nam, 
ar bi radi od nas nekoje zemlje odzeti.

Nije moCi razmeti zakaj Cekaju ovi nádi 
neprijatelji s mirom? Morti misüju, da se 
more jód kaj pripetiti vu Rusiji, pák bude 
onda rezpravi predi krej, как bj kaj do 
kooCali. Da englezi vu tern dpekuliraju, to 
je ietina, ar njihovi naplaCeni ljudi, pravi 
politiCki mardetari meöariju delaju vu Ru
siji med pukom proti miru, koj bi se s nami 
sklopil. Ali to nikaj ne hasni! Mir se je vu 
ercu ruskoga paöamtva tak dozrelil, da proti 
tomu nikakve politicke huncvutarije englez 
ke, pák francuzke nikaj nebudu mogle na* 
praviti.

Da Eaglezka neőe mir, iz toga je takaj 
videti moCi, ar je vlada opet 280 jezer reg- 
rutov pozvala vu kasarnu.

Vu Taljanskoj se taljanska vojska pod- 
jednom gibije; jedenput tu, drugiput tam 
navaljuje na nade Serege, koji njihovu na- 
valu svigdi iz lehka odbjeju.

S Ruskom su nemei, austrijanci i nádi 
trgovci opet poCeli trgovinu Mtgiarska je 
vide velikih trgovcov postala vu Rusiju s 
vno2'.nom robom, koja se bude tam prodala 
a za nju iz Rusije takva roba se dopeljala 
koja pri nas fali; napriliko: leo, konoplje, 
krzninu, zimske cipele i t. d.

Pichon írancuzki i Lloyd Georg eng-

iezki ministri su govore dr2ali vu zadnjib 
dnevih prodlog tijedna. iz kojih govorov je 
misliti moCi, da se Franeuzka, pák Etiglez- 
ka dalje hoCe boriti. Ako ovi orsagi nebudu 
hoteli evője izposlanike vu Brest Litovek pos- 
lati na spraviäCe, onda bade Ruska napo
seb s nami i s naSimi savezniki mir sklopiia

Ukrajina zvani orsag je к Rusiji spa- 
dal, ali gda su cara odtirali. ov orseg se je 
reztrgel od Rusije. Vezda céli Sereg fran- 
cuzkih i englezkih oficirov hódi tam, kojii 
ukrajinske politiCare nannkavaju, di* bi proti 
nam oru2je zdigli. UkraniCari su izrekli, da 
oni neodvisni hoCeju ostati i s nikim se 
neCeju posvaditi. UkrajiCani hoCeju svoje 
izposlenike vu Brest LUovsk poslati na po* 
godbe.

Taljanske novine nesmeju od toga ps~ 
sati, da se rusi s nami za mir pogadjaju, 
ar je vlada straha, da bi nemiri bukóul? 
vun, ar puCanstvo vu Taljanskoj neCe du2e 
tabor. Osobito vu varaSsh Torino i Milano 
zvani je stanovniCtvo jako za mir. Med voj- 
nike spise rezdeljuju, vu kojim 2a mir pi* 
deju. Taljanska vlada oStro pazi, da se пеЫ 
rezdirila med puCanstvom volja za mir.

Na francuzkoj fronti su euglezi poCeli 
navalu 80 ga decembra na nemSke derege 
Nikaj nesu mogli naprej dojti, nego izgubili 
su vnogo mrtvih i oranjenih, pák 9 oficirov 
i 365 zarobljenikov. — Ov den su i tal
jani navalili pri planiai Tómba zvanom na 
naSe Cete. Vu nekojih méstih su taljani vu 
naöe dekunge dospeli. ZapovedniCtvo je od* 
redilo, da se iztiraju taljani iz ovih nádik 
nekojih dekungov.

Vékái boji su vezda pri Jeru2alemu 
Jerusalem je vu turskih rukah od vide sto 
letah, ali pred nekoiikimi tijedni su englezi 
turCine iz Jeru2alema iztirali. Englezi su ti- 
rali lurCinsku vojaku dalje od Jeru2alema 
ali turCini su pomoC dobili, pák su odbili 
i zipostavili englezku navalu.

NajnoveSi glasi, koji iz Englezke do* 
hadjaju, veliju, da budu francuzi i englezi
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s garno odbiU nakanenje ruske vlade, koja 
je zbog sveobCeg mira pismo poslala na 
francuzku i englezka vladu. О in naSi nep- 
rijatelji misliju, da smo mi i nemei vre vpe-

za to ponudjamo mira. Nasuprot tomu 
nekoje englezke novine piáeju, da bi dobro 
bilo, ako bi se Engtezka takaj premiáljavati 
«iela od mira, ar bude nemáki goneral Hin 
denburg opet nekaj izmislil, s Cim bude 
engteze, pak francuze opet preobladat na 
irancuzkom frontu. Mi mislimo takaj, da 
bude ov spameten nadvodja nemákih fiere 
gov nekaj opet dobroga izfondal, s kirn bu 
de pritruca! francuze, pak engleze, da budu 
i ovi malo tiheái postaü, pak se nebudu 
protivili, da se sveobCi mir napravi.

Kak bu god, ali to je sveta istina, da 
ras i nemca vre nebudu mogti neprijatelji 
vnniätiti, как su átéli, ar mir s rusom nam 
tak veliku vojsku oslobodi iz ruskog bojnog 
poija, s kojom bumo lehko na poáteoje nav- 
СШ oholne engleze, pak francuze.

Najnoveái glasi, koje smo iz Francuzke 
dobili, veliju, da su vu Pari2u te2aCki sla 
novniki na novo Ijeto veliko spravifiCe dr- 
2ali na kojem je Lembat bivSi minister go* 
vor drzai od mira. Viada se nije podufala, 
da bi prepreCila ovo spraviSCe.

Deneänji broj je prvi vu novom ljetu. 
Ja, kakti piSec ovih Clankah, kojim je пае* 
lov: »Kak stojimo na bojnom polju?« 2elim 
svim mojim poStuvanim Citateljem sreCno i 
jako dobro novo Ijeto! To bi moj naj vese
teái den bit, gda bi mogel na ovom mestu 
□ aSih noviaah pisali, da je sveobCi mir s 
naäimi svimi neprijatelji sklopljen. S tem bi 
mogel rezveseliti sree avakoga naäega Cita- 
telja medjimurca i prekmurCana. Daj Bo2e, 
da bi se to 9 Cim predi pogodilo! Vu tem 
ufanju joá jedeuput svakornu nafiemu Cita- 
telju sreCno novo Ijeto, mir i bo2ji blagos* 
lov iz srea 2elim!

Margitai József.

Na novo leto.
Dopustii nam je Bog, da se vCekamo 

onoga dana, kad béli golub koj mira zua- 
menüje, poCel je obernas létati, barem joä 
néje se do kraja pri nas nastanil. Srdce 
nam igra, kad smo ga itak jedenpul spazili 
i koj nam za kratko vréme mira i to stal 
noga mira bude donesei. Dosta smo trpeli, 
do9ta 8шо vojuvali. Vu Boga se zaufamo 
nato mlado leto i s pobo2nim srdcom Ce- 
kamo i gledimo mir goluba, koj je sad zle- 
tel vu visinu i koj itak mira bude douese! 
nevolnomu narodu, koj je tuliko pretrpel 
vu strahovitnim svétnim boju. Moramo se 
pomiriti, ako Bo2ja deca hoCemo 03tati, mo- 
ramo se pomiriti, ako smo na Boiji kip 
stvorjeni.

Primir, koj se je decembra 17 ga po
Cel, trajal bude, do januara 14 ga. Ako pri- 
mira med ovim vremenu neodpovöju, sam 
odsebe se bude podugäal. Vala pak na сё- 
lim ruskirn—romanskim frontu, od Uhod 
noga mórja, do Crnoga mórja. Ali vala i 
na ruskim turskim írontu vu A2iji, takod 
jer i na morju.

Primir ne znamenuje samo to, da ovo 
vréme nebudu praskale pufiké, da nebudu 
ocelnati oroslani tulili, da nebude se na po- 
toké prelévala krv, nego znamenuje i to, 
da se neprijatelji pobratili budu, d-л novine 
i iisti slobodno idejű prCk nepríjatcljskoga 
íronta i da na morju slobodno voziju trgo-

vaCke ladje. Cilj je tomu to, da se akim 
bole spoznamo i da se poleg toga le2i na* 
ravnamo.

Najva2neäe pak je to vu ovim konl- 
raktu, da obedvé strani izgovoriju, da pri- 
miru je to cilj: >stalni i pofiten mir sva* 
komu narodu. Как su primira podpieali, od- 
mah se je raiprava poőela svrho statnoga 
mira.

Prvi 09biljen koraCaj proti miru. Na 
mesto krvi i suzih, bélé zastave se vijaju 
na frontu nato mlado leto. Prestala je kr- 
voloCnost na ruskim-romanskim frontu na 
Cetrto novo leto

S veselim srcom 'moramo pozdravlati
ovoga dana. Jezero dvéstoput se je na Iz- 
hodu krvavo sunce zdiglo, da jóé vu vek- 
fioj krvi ravno tolikoput na poCinek odide 
na Zapadu.

Prvo novo leto vu strahovitnem boju, 
kad neprijatelji krvave ruke ponujaju jeden 
drugomu. Milljun i milljun naroda, koj trpi, 
gladuje, suznatami oCima gledi, kad budu 
öve krvave ruke skup dofile i kad bude 
jedna, drugu nafila. Mi znamo, da poCeti 
primir mira nam bude donesei s Rusijom i 
to zosebnoga mira.

Kaj stoji joá vu dojduöem vremenu i 
kakva sudbina Ceka vu krvi poruáeni Eu- 
ropu, to je jóé ouo pitanje, kője nam neda 
se do kraja veseüti, jerbo neznamo, kad 
budu Europe drugi narodi na on s cvétjom 
posipani put stab, na koj je najpredi Husija 
stala.

Ali, как né se je poCeia najedenput po 
céloj Europi krvoloCuost, koja je célú Eu- 
ropu vu jeden piámén spravila, koja je ve 
liku kmicu donesla na céli narod, tak se 
moramo sad vmiriti, da. strahoviteu viher 
nebude na jedenput prestal, как da bi 21a- 
ka odsékel, nego pom&lem se poőela svétiti. 
Mira prve tronbente su poCuli naéi prestra- 
áeni neprijatelji i joá jedpo vréme probali 
budu si vuha zateknut», doklam nebudu 
poCuli svojega naroda piaca i javkanje.

Na to novo leto prviC samo zato mo* 
limo, naj prestane strahovitna krvoloCnost 
naj se pomiri svét med sobom, da svi sku- 
pa vu Bo2jem miru stupimo vu novo leto, 
da nebudu prazne naöe réöi, kad prijatelju 
sreCno novo leto 2elimo.

Daj nam Bog svím skupa sreCno i 
mirno novo leto!

Breszt-Litovszk.
Jedea ruski váráé za kojega nigdar 

nebi bili glasa Culi, ako nej bilo svétnoga 
bója. Joá menje bi bili mislili pred nekojom 
letom, da naáa deca, brati i otci tak budu 
poznaü Rusiju, как naáo lépő Medjimurje.

Da se je primir ravno vu Breszt Li- 
tovsku napravil i da ravno tam se narav- 
navaju svrho mira, nam je stém bole same 
nito, jerbo Breszt Litovska naéi viteéki ma 
gjarski honvédi su ga prevzeli. Föd vodjom 
Arz honvédskoga generala najpredi od fes- 
tunga na ju2no—zapadno stojeCu Kobilan 
selu su prevzeli i neprijatelja odonud vun 
pretiraü. Stém su odsvunaánju liniju pre- 
drli i odzaja su doáli do naj bli2esega fes 
tunga. 1915*ga augustoöa 26 ga vjutro veC 
je naáa lépa magjarska zastava se vijala 
na breszt-litovszki citadelli. Pogány svani 
lejtinant je zastavom prék Bug vode prep 
laval i on ju je nastavil na citadellu svo- 
jemi honvédi. Ruski áereg, kojega su od 
svih stranih, od zapada, od juga i od ju2no

zapadne strani iiskali, misül je, da vu Brest* 
LUovsku mogel bude se zastaviti i ovoga 
zadnjega íestunga obraniti. Ov krej Bog 
vode le2eCi festung je zadnje mesto bilo, те  
koje su se jód rusi mogli saufati. Ali как 
je predi Ivangorod i potlam za njim Novoge* 
orgievszk propal, ravno tak se je niti 
Breszt-Litovszk né mogel dugó drZati. Brest* 
Litovsk festung je bil odredjeni, da braoi 
Bug vode obedvé strani, ali как vidimo* 
svojega odredjenoga cilja né je mogel pos~ 
tici. Tvrdovine i svakojaCki menjái festungi, 
как jedno kolo na pet kilometrov dalko od 
Breszt Litovsk íestunga i od Breest Litovsk 
varaáa su nastavleni bili, da zadrtiju oep- 
rijatelja, od kojega god kraja dojde. Jede« 
najst jakih festungov je branilo varaöa, koji: 
su svi vn velike moCvare bili za zidani Л 
skorom néje bilo nikud moCi do njih dojti, 
najmre pak né od zapada i od ju2no-sapa~ 
dne fronte. Na dva kilometre dalko od ci- 
tadelle lééi Breszt L'tovszk varad, koj 3700 
hi2 i petdeset jezer stanovnikov je imei 
Augustnáa 15 ga naáe Cete veC neprestalno 
su se prebli2avale proti varaáu. Kad je to 
rusko soldaCko zapovedniClvo vidlo, da Breat- 
Litoveka ruske Cete nebudu mogle obraniti 
i da nebudu mogli se tam zastaviti i naa- 
taniti, odredili su, da civilski staoovniki, 
moraju varaáa ostaviti, vun oditi.

Stanovnike su skup pobrali i eve su 
je proti Minszku odtirali. Augustnáa 18-ga 
su se ogiasili naéi átuki pred Breszt-Litov- 
skom i taki ov dán su nádi honvédi pod 
vodjom Arz generala prevzeli nekoje de- 
kunge od ru80v, koji su pred festungi bili 
Kak je Breszt Litovsk prepái, nada slavna 
offenziva i naáe slavno napreduvanje pres- 
talo je ovdi, barem rusi, englezi i francait 
su tak mislili, da nigdar nebudemo mogli 
tak dalko dojti.

Pokehdob vu ovoj krvnoj borbi jako 
su se fkanili, od erditosti vu zrak au epua- 
tili Breszt Litovsk íestunga i vudgali eu Breszt* 
Litovsk varaáa, vu kojem je skorom avaka 
hi2a zgoréla i vu plamnu stala, kad su nádi 
vu varaá ulazili. Od potlam je veC dvé leti 
minulo i denes opet po célim svétu se od 
Breszt-Litovska spominajo, jerbo vu ovim 
svétóim boju, ravno vu Breszt- L tovsku ae 
va2ne hidtorije budu pripetile.

Так se bude pripetilo, da vu Breut- 
Litovsku budu nádi s rusima mir sklepili, 
barem ukrajCaoi su jako proti tomu. Ali de* 
nes su takvi ruski politiCari na kormanu, 
koji doeta moCi budu imali eve druge par* 
tije, koje neCeju mira, vunidtiti.

Jód dugó se budu vu Rusiji partija 
sim-tam médale, jód dago budu svakojaCke 
borbe, doklam se céli orsag pomiri. Mi samo 
toliko znamo, da dtera gud partija bude na 
kormanu, mir se bude napravil.

Kaj god se bude s ruskom revolucijom 
pripetilo, toliko vidimo, da sadadnjí politiCari 
mir hoCeju. Dakle ruska revolucija nam 
bude donesla mira.

PrviC: jerbo oni, koji denes Rusiju vo- 
diju izbilja poátenoga mira hoCeju • nami 
napraviti, nadalje pak i ruske sávosaiké 
presilili, da se svi pomiriju.

DrugaC pak mir mora biti, jerbo Ru- 
sija veC nemore dale bója tirati. Niti ima 
к tomu peneze, niti pak narod neCe dufe 
krv prelévati bez avakoga cilja.

Nádi politiCari dosta posla budu imeli, 
jerbo neinaju vu áteroga orsaga ime aa 
dodli ruski poslaniki vu Breszt Litovsk. Da
nes Rusija na vnogo orsagov se je dirom



vtstspla. Najjakái strau je ona, koji js de* Síi ыпо do jedoe iépe ravuine, koju je milo mu povém kaj je. On dojde к uieui, pak
net Szentpétervár glavni varad. Iz glavnoga gledali. iSh amo i dal je, doáli smo i do jed* mi véli: »Na földi, eszünk pefieuyét, csak
varait su poslaniki doflli vu Dreszt Litovak, ne iume, tam srno si poCivali, ali za malo levágni! Так je i bilo, mi njega dőli. Perje
dakle s ovami se je moöi vu pogodbu poetiti. vréme cujemo nekakovu lárma. Veö smo tna spufiemo, koiu ogalimo, рак 3 uj:m na

------------  mislili, da nebnde dobro; bude nekaj no* komádé vu rajngiu. Gda je bit gotov, ő\e
í z  ru s k o g a  f ro n ta  voga. Ali nikaj! Bilo je par atotin taljana, taljane smo é tijirn nahranili. Jód nem *e

® * koji su se skrili i kad amo mi dodli tam, ostalo nekaj boljdega za bői С, нко nebumo
Jeden stari húsár, koj je na ruskim odmah su se predali. predi gladni.

frontu, pisai je dimo, как se je primir pofiéi: Nad zapovednik ofícir odmah véli: Dva Na bojnom polju.
— Dudevna je bila ruska radost pra- defike, koji budu dalje lirali öve polentare. K alsán  F e ren c  vojmk

ma nam. Na palice bélé rubce su navesali Kocka je pala na me i na jednoga magjara. iz Perlaka.
1 ónak su idli proti nadem dekungom. Obe- Ajd, idemo! Menjünk! velim ja magjaru! -------------
dvé rnke so sdalka nam ponujali i tak so Ja njega odmab podlem naprej, kajti je meni 4 V  A FTOTA^K'F "NTOVO^TT 
naa pofieli obenjuvati sóznatami ofiima. na pamet dodlo, kaj sem videl, gda smo A l / a r i  ^ v / v v o i i .

Bormed i mi stari husari tmo sosnate madérali. Vinska s tib ra . Kormán je odredil, da
ofii imali. Nade fiete radostno su prijele mse, Eh Fcrko vezda dtvid как bubrek vu 1917-ga leta vina porcija se mora platiti 
kője smo dobro podvorili. Rekli su, da oni ioju. Mi idemo, ali ja sem se vu svaku Koji gorice povaju, od svakoga hektulittra 
au samo jedna patrola, ali zutra vuogo njih hifu naiuknul, как lisica, jeli bi kaj bilo? vina, kője je 1917-ga leta zraslo, 14 коп т  
bude dodlo, svefianostjom i s bandom. Dvö torbe su laki bile puné, ali joáfie né porcije moraju platiti. Koliko vina je koimu 

Vefi je vide danov pri nas mir bil i bilo dost. Najdem ja tretju torbu i ona je zraslo i koliko po vremenu ima, to se tak 
samo negda- negda de je pudka sproiila, ali bila napeta za malo vréme. Ja si po mali bude zvédilo, da obcinsko poglavarstvo na 
po ruskim pohodu eve je tak mirno i tiho mrmram; na vezda je dost. Vu jedni torbi leto öetiriput i to marciud, juniud, aeptem- 
bilo, как vu najlepdim mirnim vremenu, sem imel odtre patroné, dakle dvé naprej, bér i december meseca zadnje dane pog- 
samo íz niekin jarkov se je Calo popévá- a dvé na plefia, imam dost! Ajde za taljani. ledne i pivnice i lagve. Na drofdji [od bé- 
nje I banda. Rusi célú nofi su popévali. Idemo dalje, ja se nalaknem vu jednu log» vina deset, od Crlenoga pák dest pro-

kai0181 * popo,“an vur? pivuicu. Elő ti vine, как ölje. Ja se ga fest centov se slobodno rafiuna. Ako bi se iz
ku bélu zastava smo spazdi od ruskih jár- napijem i nekaj na put zemem, i tak idem nenada most vinski vnidtil, to med 24 vu- 
toy. banda je »grala í ónak popevajufi su dalje za njimi. Bil sem dobre volje, pák rami prejaviti se mora pri obfiinskom poc- 
doéli Irusi, tojest prebliZavali proti nam. samo vikam: Avanti! Avanti! a oni idejű lavarstvu.
i««i iet ü n,ladl J eiü“ nlj e pomalom. Od ouoga vina, kője je pred 1917 tim
oru2ia w6*! Bil° ]e svega do9Í> aIi i°§ »esem bil leto zraslo, porcija se ne mora platiti Od
euvali poleg toaa Dar L n u t nik.kvil« ,?н, MdovolÍeD’ kai1' "ega bilo теза. Na nekak letoänjega vina makar je prodano i jo« je 
м  né ы!о P mkakvoga reda;ba, Idemo daIje, pri go,podani, U  korun se mora dőli ra-

7_4_rr. . - >. . ... . . j Doöli smo do jednoga sela, tam smo Cunati.
dravil naSega zapovedu/ka*1; oroail'г а ^ е  i8’ ma,° poCivali И* odmah opazim vu jed P u sto lo v in a  Halifax am erik an s-  
dá uai ^  ne s T n a  kokoSinjaku dva debate pürane. koga v a ra ié .  Vu Ameriki Kanada pro-
na carovu zapoved su morali v^juvati p“ "l Hm! kaí ™zda? Kak *o bude? Ja Spe- P^d jodnim morakim varaSu, Hali-
nam. Rusi aunavék radi imali nas jP né kuléra,n Je dobro bude! Ja jednoga !?* postája! léén dvé ladje eu se tresnole.
*u tomu oni krivi, da eu 9 oruíjem morali ze“ em> kak bude goder teíko. AH opet íí j jJ edÍI®J adjl raunlc!ja J? bila. Kad au se 
proti nam iti. Ali tomu je ead bonec. Od Cel,ri torbf' Ä puren te2ki. To je ne adj8 ^Canute, municija |e ekaplodérala i 
make atrani za navek je tomu kraj moguöe. Как bi ja to sve nosil? Im je pu- jf,a^°VI ?U P“s,0,0V,n“ zrokuvaia. Jeden

SmtSno je bilo, kad amo epazili da ran imel 8V°Íih 99 kil na 2ivu vagu. dél varaSa 88 J8 .f0™8'10- druK' del Pak )«
odzaja med kozaki jeden svezani maki ofi Halt! kai oebi zabil povedati, ovaj Pfék dvé iez8r0 ° 3obah ,e
cir atoji. Rusi an avojega ezredese tak do- Puran i® bi! od onoga plemena, как kaj S T pie* ,jef er pak J!h Je r““jeno 
lirali к na.a. .maja naS goap. priloeki Steiner negdi vu K pak je ‘ak“v v,ber 1 8D?8 bil. da

-  To nam je zapovednik bil -  go Ameriki. No, dobro je, hvaija Bogu, jeati i 0d"? мП89ГеСЫке °dpe!a,i 1
voril je mladi oflcir. Neje Stel s dobra s Piu imamo dost, purana na lanec, pak ajde. t®, k p” ^ ‘! Mrlvej su !ednoKa n»
nemi iti, pak amo ga tak dotirali. Par vur ide lépő moi puran, ali né dugó, í,®,8®8*. nan iea i ! v,äe danov su je **b

Po pozdravu mladi lejtinaul stupil je PoCne Plautati na jednu nogu. Sreéa né P v arom .oatavHi. . 
к ezredeSu i pital ga: daleko je bil kovac i ja njega prosim da . . .  . . s  b ,c , na d a n * bnglezki trgo-

— Ali hocete ovdi tak как goat biti, mi 8» podkuje, kajti je oboáéi. Kováé véli: f 7’ln.,3t8r. ®dredl1, P°kebdob nemo-
ili рак как zaroblenik. da bude. Kováé pita kulko skramplov ima? rf ,U ,abnke Slb.,ce delatl- da avaki engle7ki

Naravno, da ozredrS rajéi je prevolil, i* brojim tri duge i iednoga kratkoga Tri s,anavnik> koí í® od osemnajet léi stare4;, 
da как goat hoée b ti. Na to su mu ruke krU[lp 1 Po1 bute platili, véli kováé Ja ve- f amo Se8t Sibic slobodno potrosi.
odvezali i on radostno sejesnam i rukuval. lim: Uobro! kováé: Je to je na jednoj nogi j  Londonu .Pole8 ?ve odredbe sad dohsn- 

PiSe nadale stari huaar, da jako je ve- 8 na dru8'. opet tri i pol. To je sve skup d2ér' pri ®8n'u vu4i2eiu pepire i ónak «i 
ael, da mu je Bog dal se öve vure véekati, ^ kruo. — Kováé: Bute platili? — Búdéin *apu^,u P'P’J cigaru. 
kad au bivSi neprijatelji tak duSevno se po- 8am0 8a dobro podkujte! — Kováé Bude u Hva a Вэ*и’ ml smo joá né na to dosii

dobro! Na onda ajda! Mi njega podkujemo barem ravno En8|ezija je tak ravnala, da
Po célim ruskim írontu su Ukvi do- ÍR P,atim ' j°S sem dal od onoga dobroga nam. sve mora sfa,iti- Englezija je bila prva 

godjaji bili. vina njemu, da pije, kajti je puran iako ,e, naÍP,edi. 8lald cukor, kava Síbice Is-
- lépő iSel a ja si za njim pévanv bna’ da Pr‘ Das se veC 8Ve to nemere

L is t  iz  Talian-sb» Tí.ai , ,• na raetre ni na va88°ne dobiti, ali zato italt
1 lz  A aijansK e. Tűzi sem aljana, joS imamo, barem je i pri nas sve dra2e«e.

(Nekaj za kratek cas.) Sem pSrtil*nUjfn °Я’ Englezija je prvi foringaS na morju i prvi
Dragi medjimurci vu prvom redu, da- ^em zgrabil purana. Stranjkavec, pak Hak (am je predi sve zmeni-

iem vám znati, da sem hvaija Bogu jo.S Pak tak dalin ka*°’ kak prl nas Eak s*°)' onda Franeuzka
íiv i zdrav, kője (akaj i vám svim skim rii« í» L , . ' Taljanska?
íelim. Na dalje 2elim sreéno novo Ijeto vám naSe granice8Team°od-nah0''brpn10n dCh' d® Obéinitl m ir. Englezke novine piSe .i: 
ki ete doma v lépőm Medjimurju i nam put, na putu led na 'edn bregU . vad te na nekoji dán prestala rezprava
évim ko,. smo vu tndjoj zemlji na bojnom ran nTkam dahe ’ kad ' t  Z  t  m°J PU' 8vrho primira 1 kad 8« rtíski poslaniki z 
poju. PiSem vám, как ste sami dobro éuli, podkovani Ne ié bil vuéen »im’ "a °S f® Pélervara na*at doSli vu Brest-Litovsk. zab- 
l v r fm‘ “a9ega nePr’jate,Ía potirali, da bregu Ön je raael na Z Z Z  r !  ' Z T  ' téValÍ 9U- da nemci iz ruskogu fronta ne.4- 
nebude frékal navék na jednom mestu. Gda i rodnom mestu Ja n ie«  dram .1 Р Т  т ф  Cete vu Francuzfcu vozili. Centra ini I 
*mo g. pretirali, isii smo dalje za njim. Ja viéem iTlTansk Ж Й ' “ °Z ГГ °r8agi preVolili *u k ,om'1 1 ob-éal, su, da 

Pb smo par dm. opet что se malo .kaj’ Nikai' on nőéi íantl. Mortl °“da bude iz ruskoga frouta nikam nebudu epravla'i 1

• - » " ) »  r P ,,oív ;  г - г : "  « * •  кг  -  ~  -  г й ■f  jc  uuvoga Jd> vu  P étervaru svi im sliju , da m ir baue
ш и к
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i to né eamo e rusi, nego i avemi, va boju I 
Btojeéi orsagi morti nebi se ételi pomiriti, 
Hasija to jako hilro bude napravila

Vu Pétervaru sveposud je opet Cuti 
tiemdku réC, jerbo rusi vun su spustili zat- 
vorjene nemce.

Amerikanskl minister od bója.
Baker amerikanski áoldacki minister pisai 

va jedne novine, da svi te2aki i svi meá 
Iri trsiti se moraju s célom moCjom, da 
nebi amerikanska pomoC prekesno doála vu 
Earopu na zapadni front. Sad je najkritic 
ne*i poloéaj i tak hitro je treba na skup- 
ijati municiju i s Cetarai skup poslati vu 
Earopu, как je зато moCi, jerbo drugac 
nemei predi predereju fronta.

Toliko je ват valuval, da za vezda 
némaju dosta ladjih к tomu. Mi tak misli- 
ma, da dosta ladjih imaju, зато nje ne 
uíaju na put pustiti.

Jos je né konec uzbuni vu Ru- 
slji. Íz Rusije piäeju, da bitke joä trajaju 
roed kormanom, Kaledin i Kornilov gene
rálom. Bolöeviki partija javi, da su zbili 
Kornilova i Kaledina pri Kaiuganu i Torna- 
rovni, ali i to javiju, da pri Don vodi su 
jóé velike kozacke Cete i da bitkam je joä 
né konec.

Iz Stockholms piäeju, da vu Kaiuganu 
samo Cetiri sto kozakov je bilo, pak itak 
su Cetiri danov mogli varaäa braniti. Sov
iets tamoänje Clane su obesili i зато onda 
se je varaä predal, kad je deset jezer та- 
naerov doälo s Crlenom gardom. Pfi Toma- 
rovni Kornilov male Cete je ostavil, koje su 
se jako viteéki branile, doklam je Kornilov 
svekäim äeregom prek Don vode vuäel. 
Так se Cuje, da Kornilov prek Don vode 
petdeset jezer kozakov ima.

Vu Stokholmu tak misliju, da 'boläe- 
viki partija bude itak nazadnje preobladala 
Kornilova i Kaledina, ali bitke jos viäe tjed- 
nov budu trajale i joä vnogo ruske krvi se 
bude prelejalo poleg uzbune.

— Englezka podvodna ladje vu 
englezkim kanaliáu. Jedna neraäka pod
vodna ladja koji je Viebeg kapitan zapoved- 
nik, vu englezkim kanaliäu pet velikih trgo- 
vaCkih ladjah potopila, barem su je eng- 
lezke taborske ladje jako branile. Izmed 
ovih jedna je stuki naperjena bila i veliko- 
ga terha je vozila. Armentin ladja je predi 
nemäka bila, sad su ju nemei potopili. Dvé 
nepoznate ladje stroäka su dopelale vu Eng 
leziju. Sad su pod morjom i stroäkom skup 
Ango zvana francuzka ladja takodjer je 
ätuki se branila, ali né je mogla niti ona 
vujti i nju su pod morje spravili.

— Francuzkf minister od glada. 
Bővel francuzki minister govora je dr2al 
vu orsaCkim spraviSCu od strahovilnoga po 
loCaja:

— Moram vam povedati — veli mi
nister — vu kakvim polo2aju je sad orsag. 
Osemnajst milljun metercentov zrnja nam 
fali i neznam odkud bi mogli [to veliku 
svotu prebaviti. Né зато Ameriku emo pro* 
sili za zrnje, nego i Argentin, barem je tarn 
puno dra2eäe i зато strahovitnom te2ko« 
Com je moCi odonud sim spraviti. Straho 
sam od zutraänjega dana.

Nazadnje pak na meeec 2 milljun 400 
metercentov potrébno zrnje nebudemo т о  
gli prebaviti, jerbo nemamo dosta lad|ih. 
Takodjer i to vam morém povedati, da i 
soldaCki magazini su skorom prazni i sve 
skupa na tri dui morém zrnje vun dati. 
Kaj se zobi tiCe, takodjer emo vu najvek-
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äoj stiaki i nemoramo toliko konjov sder* 
2ati, koliko soldaCija noca Na mesto cu- 
kora drugi mesec sacharina budemo morali 
troftiti.

Na to je spravila Eoglezija Francuzka. 
Rcvolucija vu Juinoj Rusiji. Ju2

ne—Rusije revolucija rezöirjava se na se
ver. Astrakan varaäa boläievik partija ima 
vu rukah, kozaki pak dvajsti kilometrov 
dalko stojiju od Astrakana Boläievik par
tija vnogo maäinpuäkih ima, ali nCmaätuke 
kozaki pak imaju viäe menjäih ätukov.

Vu Csarecsinu niti jedna partija je né 
mogla nikaj napraviti. Boläeviki od sevra, 
kozaki pak od juga su napreduvali proti 
varaäu. Varaäki stanovniki pograbili su oruije 
i obedvé parti jo su natirali od varaäa.

Orenburski kozaki su proti Samari 
odiöli. Vu Odesszi ukrajnske Cete prevzele 
su telefona i telegrafiCku postaju. Boläevik 
partija pak joä vu rukah dr2i morsko pos
tája liäCe, koje ukranjske Cete imehkami 
ätuki strélaju. Vu Ju£noj—Rusiji polo2aj 
je joä né Cisti

KAJ  J E  NOVOGA*

Vojnikov grob pri Uzsoku.
Sunöece mi zaälo vu karpatskoj gori,
Gde sam mrtev pokrit vu ti hladni zemlji 
Na visoki gori v Sumici zeleni,
Za tvrdom planinom grob mi zaraáően:

Zjedne strani groba zeleni mi bori,
Na njih mi sediju ptiCeki maleni.
PtiCeki maleni, áalostno tuguju,
Ar otec, nit majka za grob mi nez naje

Z druge strani groba mali potok teCe,
Po njem bistra voda glasno v dal rogoöe 
Oh hladna vodica iz planine zvira,
V koju mi ae stekla krvöica öerlena.

Ovdi me je ruska kuglica v morila,
Za par dana me vei zemljica pokrila 
Veő nesveti meni mesec. nit zvezdice,
Nit mi nesveteju diéuőe ruíice.

Devetsto petnajsto tető se pisalo,
Kad se moje télo zeraljicom pokrilo. 
Meseca aprila osemnajstog dana 
2alostna zorjica ovdi nam nastala.

Rano vtemnom zorju »befeb smo dobíli. 
Da bumo na rase »hura* pravili.
Oh nesreőna »hura«, napravila? !
Da je mene ruska puáka pokosila.

Ne sam mogel tuíen nikak se zakriti,
Da me nebi mogla kuglica zgoditt.
Ravno me zgodila vu vieoko célo,
Odmah sam se zruSil na to érno zemljo

Onda sam si zazval JezuS i M arija!
To mi je na skradnji vuri pomoC bila.
S Bogom mi 03tante pajdaáeki moji,
Piáite mi lista dimo stari majki.

Dajte i njoj glasa dimo áalostnoga,
Da je izgubila sina jedinoga.
Da veő nebu d mene listeka dobile,
S kojim bi se barem negda veselila.

Ar sem iz puSceni iz ovoga svöta,
S Bogom moja mladost i ta lépa léta!
Vu hladnoj zemljici mirno veő poőivam. 
Samo slaru tnajku grobu si vuzivam.

Mamica ljublena, v malim Medjimuiju, 
Sedi vu Cakovcu na őrnu maäinu.
Pak se vozi к meni do karpatske gore, 
Dimo т е  pak spravi v malo Megjimurje

Zcuga dőli stani pri U2ok tunelu,
Tam bri5 zléve stran áuraicu zelenu.
V Sumici zeleni na vkri2 su ti páti,
Po kojih buä mogla к mojem grobu dqjti

Kada mi zaglednefi groba mog hladnoga,
Na pjem budefi naála vénca zelenoga,
Koji znamenoje tuge falosti.
Ar sam moral vmréti vu lépi mladosti

Onda pak izkopa z zemlje moje télo,
Pak je vozi doli na U2ok átacijo.
Na U2ok staőiju, na őrnu maäinu,
Dimo т е  pak apravi v moja domovinu.

Malo Megjimurje moja domovina,
Gde bi rád pocival do sudnjega dana 
Da bi Stela majka volju iz puniti,
Mogla bi mi goSCe groba pohoditi.

Groba bi naprajla átirivuglastoga,
KriSa bi nastajla lépog feleznoga.
Na kri2 bi pak dela particu zelenu,
Na grob zasadila ruíicu Őerlenu.

Da bi malo suäa ruficam nastala,
Pak bi tuina majka groba pogledala.
Nebi treba na nje vodicu nositi,
Dosti bi je mogla suzami moditi.

Rasla bi na grobu ruiica Őerlena,
Ne как ovdi sama travica zelena.
Tu bi mogla majka groba pohoditi,
Na njem za т е  dragom bogu pomoliti.

Szkoliber József.

________________________ broj. 1.

— Proinja. Naáe novine su meseca 
januara 1-ga vu prvi frtalj XXXV-og godiä- 
njeg teCaja stupile. Prosimo naäe poätuvane 
predplatnike, naj nam vu novim fertalja 
predplatoe zaostatke Cím predi poäleju i 
predplate ponoviju. § pozdravljom izd atelj - 
stvo.
Predplatna céna je od 1-ga janűara 1918 :
Na célo l j e t o ..................................К 20’—
Na pol l j e t a .......................................» 10*—
Na Cetvrt l je ta .................................. » i ’—;

Pojedini broji koátaju 40 fílléra.
loo korún nagrada! Dobi on koj n a  

povedati, da je vnedelju (decembra 23-fa) 
popoldne od 1 7 i do 2 х/* vure zdignuti rolu 
i iti nutri ili vun vu ätacun vurartki polif 
Strahia Bratja ili pak morti zna za kofa 
koji skriveCki tr2i zlatue karika prstane, ili 
pak pleten lánc prstane, ili zlatne male vu- 
гсв за belimi kamenCeki na zgorjem dek- 
linu. Так lépő prosim, Ci äto kaj zazvedi, 
naj pove, tak dobi obeCanu nagradu. Csák
tornya, 1918. jan. 4 Koszty Mátyás vurar

— Opcradje doktora fVanka. Na 
zapovedi zapovedoiCtva viSega soldaCkabd- 
nica (Reaerveápital) se je joä né céla odea- 
lila в Csáktornye. Zato i dr. Frank ostaoe 
joä ov mesec u Csáktornyi. Sbog toga ár 
Frank ov mesec i na dalje svráuje о perl
eje za civilne u njegvoj bolnici. (Wlasaics 
Gyula u 23.)

— pet ttiültun vojnikov. Jedne tali- 
lanske novine piäeju, da je Talijanska 6 
milliun vojnikov pod zastavam zvala: 2 
million obrtnikov.

— Jezero stosestnajst ätukov 
su podvodne ladje odpoCetka bója do ok- 
tobra 1 ga potopile. S ätukami je i muni- 
ciji pod morje doälo.

— Stopetnajst milliard fran- 
kOV. Francuzka je za Eizas — Lotharingiju 
vu 1870 letoänjim boju 14 milliard, a vu 
vezdaänjim svétnim boju 100 milliard franki 
alduvala.

— Kaledina s u  zbili. I* Petrog
rads javiju, da Kaledioove Cete su pri Bel- 
g >rodu zbili. VeC su mu poslali kozáké na 
pomoC.



и *  h n rf»  n iv a l i l  R u -  Zvezdice vu zraka 2ele me svétiti,-  Jap a n  ne buae n a v a n in u  Morü se nam moral yu zemljico skrili. .
SÍJU. Japtnci né nakaniju Rüeiji boja po p  C S IflO S . t l S Z t a
TQCili Niti to nije istina, da Ы med Eng Kak nas inudrost zove pravica boSanjska, Ы  »
leakom i Japanom kontrakt bil, poleg kojege Vnogoga pokrila zemljica taljanska. Ь м А л м л и а М  А а д к д
bi Japan Rusiji ako bi Rurija s Nemaikom Mene рак i denes streäna misei bhaja, | | | | | | | | " | |  j f | f  |  V  # 1 1 1 1 2
mir svezala, boja moral poruCltl. Neznam, gda bu dragi Bog dal tomu krajaV H i l l  I I I  I I  # 1 1 I I  \ W  I I I I f l

. -  K o m p é r a  vec ne budu PoTrfJo . cv5tje od kad mene nega, U U I U I  U L I I I I  U l f l l U I I
r e k v ir é r a l l .  SoldaCko nadzapovedmctvo Ja na to гаиЦш bu mi sprhnut treba? . . .
je vu cölim oreagu rekviraciju kölomperu a z O f l f i a l  f e l v e t e t i k ,
dokonéal. Od onoga kalampöra, kojega su Listje äinto ve6 je doli palo z dréva,
do vezda rekviranti zaplieoili, samo jeaero Zelenog na svétu nebu vei mkada? C ím  Я k i a d Ó l l i v a t á b a n .
dvéato vaggonov bude nadzapoyednictvo Bo2e! moja zvCzda, ti si mi jedino. . . .
nasad drZalo, a ostanjka, lojest i  jezer vag- stvoril si nas tak, da jedr.ako trpimo, ф ф ф ф ф ф т ф т т т т ж т т т т т

SS" " tad' сМ"" "•”<l гшш « к T.i, pl»., . . .  p .™
-  Zeljezni£ka nesreia. V Bad» ”* *  ' "*lilnu'i " “  h W W W I F B W

peáti Ács Jolán 19 let stare devojka je na Právadiós. Novák F erenc . j  ,
xahodnim kolodvoru na evojti nesreCu m e d -------------------------------------—------------------  |  5 1 Л1 f \
eine stupila, zato njoj je jeden vlak obedvé • T08 23 ^ U A l A v

»»ее od rezai. ------------  |  C s a k  Glinsberger ZsIgmoRfl ligetvári lakosnál:

to r o  P S8m>'  Gyöngyvirág, Ibolya, Orgona I szek rény .
Gda sem ja sprehodil zemljica taljansko. qa  Г  n il lin  Cl Oil ГО Ц|я1п1(Я| Egy íróasz ta l k em én y  fábó l.
Nesam si ja naáel vu arcú pokoja, " "  Г10Ш 0 11101111101 Egy sö ra p a rá tu s .
Nego sem si víival straha prevnogoga h Q Q 7 |lá )jlIflk  П М  Egy jég szek rén y .
Zemljicu sprevodil rnskn i taljansku, -  — P erlak i T a k a ré k p é n z tá r
JoS nesam izpnml pravicu boíansku. a Dunántúli Gazdasági Szeszgyá- ré szv én y
Za sva dragu decu navék sem si misül, rosok Szeszfinomító Részvény- , .x
Na lem tuáinem svetu kak bum jih ja stavil. I társaság, N a g y k a n iz s a  gyárt- e s  ^ 2  d a ra b  b o ro 9 h o rd ó  3 0  lite r-

A. , , , Hiányából, mert tö l k ezdve egrész 6 0 0  literig:, ö sszesö nAh Bog milostiveii, v nebo se jós zgledam, 1 ’ '
Ш  i meni dojde őas, da vmreti raoram? ^  II í i t ú l m u l  m in d en  k ü lf ö ld i  6 0  h e k to l,te r-
Tresila se zemlja, prosila je za me, OVáTtlIláRYt.
Prarednost boianjska jo§6e gledi na me. ~  II 1

E ÉRTESÍTÉS.'...........I
közönséget, hogy a J  Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget ,hogy a hely- ф

’ ö J  ben, 3o év óta fennálló Fischel Fulöp (Strausz Sándor) ф
ítö betegsége, a má- % ф .
tozások és követeié- |  cég alatt vezetett könyv-és papirkereskedés, könyvnyomda. 4

•  könyvkötészet és a »Muraköz« hetilap vállalatot a tar- £  

. . в I  tozások és követelések nélkül megvettem és azt +М Ш и й  I  ♦
} vezetni fogja. I  f i a ü  f i i H  fS ttB sz  м ш и  ш н к  m i i  E rű  ♦
elő barátságért, bi- J  ф

.etünket nyilvánítjuk |  cég alalt az elobbi tulajdonosok által gyakorolt szolid J
ф  és kérjük azt részünkre továbbra is fenntartani. f  ф
ф  . . . . .  . .. , . . . . . . . .  . ♦ üzleti szellemben tovább fogom vezetni. TY  Utódunk az üzletet a mi általunk megszokott szolid $ ▼

2 és a kereskedői tisztességet szigorúan szem előtt tartó | A cégnek eddig ajándékozott bizalomnak és párt- X
X  szellemben fogja tovább vezetni, miért is kérjük őt az ♦ Ф
Y  . . lt 4 4Í ájt , ♦ fogásnak részemre való átruházását kérve, a legpontosabb ф
ф  eddig bennünket részeltetett támogatásban részesíteni. ♦ ♦
♦  rp a. a , lt , ♦ és leglelkiismeretesebb kiszolgálást biztosítva, maradok фф  Teljes tisztelettel ♦ X
: ♦ A

S t r a u s z  S á n d o r  |  teljes tisztelettel ф

♦  Strausz Miksa |  X
♦  népf. százados (a harctéren). « B a lk á n y i  E m Ö . ♦

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

(уЫпщуа, 1918 január 6 _____________________ »MURAKÖZ«_________________________________________ 11' s.zám .
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