
Az eszmék virágvasárnapja.Virágvasárnapi hangulat. Közeledik a béke fejedelme. De ezzel a megváltás eszm ének műve csak megkezdődött, husvétig még közbeesik a Golgotahegy kálváriája. Am ezután mégis csak elérkezik a csodák csodája, a föl támadás !A bibliás Szent Hét példája sohasem volt találóbb a világtörténetre s ebben Magyarország népeinek külső és belső politikai életére való vonatkozásában, mint éppen manapság.íme a hadak utján dicsőségesen előretört seregeink négy esztendős hősi küzdelemmel kivívták, hogy ellenségeink részenként ugyan, de sorra beadják derekukat. Nincs többé keleti kérdés; nincs Balkánkérdés: nem rettegünk többé az orosz kolosszustól. A kigyófészkeket eltapostuk s önvédelmi harcainkban újabb ezer esztendőre biztosítottuk Hazánk határait Csak még a Nyugat kemény diója van hátra. Az is ösz- szeroppan . . .Belső politikai közéletünkben is kezd kibontakozni az eszme diadalának, a nép- jogok kiterjesztésének gyümölcstermő virága. A demokratikus választójogi reform belekerül törvénykönyvünkbe, minden lényeges változtatás nélkül. Minden poklokon keresztül. Vázsonyi nagy beszéde erről a biztosíték, mely tárgyilagos érvekkel, meggyőzően és megnyugtató módon bizonyitotta, hogy a javaslat lényegéből a kormány, a maga reputációjának csorbítása nélkül, egy jőttányit nem engedhet. A javaslat ellenzőin tehát a sor, hogy a maguk merev álláspontjukból engedjenek. Ha ez nem történik meg, ha az 
6 makacs ellenállásukon a javaslat egyelőre megbuknék: jön — és jöjjön — a nemzetre való apellálás, a házfeloszlatás, amelyre a kormánynak megvan a leghatározottabb királyi felhatalmazása.A virágvasárnap világmegváltó békeie- jedelme sem alkudott. Ment a maga egyenes 
uljáD, noha tudta, hogy rá előbb a Golgota vár, de azt is tudta, hogy aztán a husvét, 
& feltámadás következik.Ez minden igaz eszmének akadályos, tövises, de végül — diadalmas útja.Virágvasárnap pálmaágakkal köszöntünk, mert utána a husvét következik !

A hadifoglyok kicserélése.А ев. és kir. hadügyminiszter úr 8888/918. számú rendelete értelmében a hadifoglyoknak Oroszországgal esetleg a legközelebbi időben eszközlendő általános kicserélésére vonatkozólag a következőket teszem közhírré:1. A hadifoglyoknak nyújtandó könnyítések illetve nagyobb mértékű szabadságok mostantól kezdve a kicserélésig a hadügy

minisztérium intézkedése nélkül, tiltva vannak. A hadifoglyoknak gyorsított vagy kényelmesebb visszatérése hazájukba saját költségükön nincs megengedve.2. A hadifoglyoknak személyes tulajdonát képező tárgyak elbocsájtásuk alkalmával vissza nem tarthatók, kivéve az alább megnevezett tárgyakat, amelyekre nézve a- zonban dacára az egyelőre elrendelt visszatartásnak, a hadifogoly tulajdonjoga, illetve a monarchiának megőrzési kötelezettsége fennmarad.A hadifoglyoknak magukkal vinniük nem szabad:a) aranypénzt egyáltalán,b) ezüstpénzt 2  koronánál nagyobb összértékben,
c) papírpénzt és bankjegyeket 1 0 0 0  ко rónánál nagyobb összértékben,d) feldolgozatlan nemes fémeket és drágaköveket, valamint azokból készült tárgyakat, amelyeknek mennyisége nem áll arányban a rendszeres személyszükséglethez,e) fegyvereket, katonai felszerelési tárgyakat, fényképező készülékeket és távcső veket,f) fel nem dolgozott ruhaszöveteket, szőrméket ез bőröket,g) nyomtatványokat, fényképeket és iratokat, ha utóbbiak nem közvetlenül az elutazás előtt lettek átvizsgálva 8 az illetékes hatóság által lebélyegezve.Ezen rendelkezések c) pontja nem vo n&lkozik olyan hadifoglyok tulajdonára, a- kiknek három vagy több gyermekük van, vagy munkaképteienek. Ezen hadifoglyoknak megengedhető nagyobb összegű papírpénz kivitele is, amelynek mértékét azouban minden egyes esetben az illetékes táborparancsnokság állapítja meg. Ezen nagyobb összegű papírpénz kivitelére vonatkozó megjegyzést az igazoló okmányoknak tartalmaznia keliA magával vihető podgyász összsúlya tiszteknél az 50 kg., legénységnél pedig a 25 kg.-ot meg nem haladhatja.Leveleket, fényképeket és nyomtatott könyveket a hadifoglyok magukkal vihet nek, ha azokat az illetékes hatóságok át vizsgálják és lebélyegezik.Olyan tárgyak, amelyek a cenzúra-bélyegzővel ellátva nincsenek, a hadifogolytól elvételnek.A hadifoglyok elutazása alkalmával mindazon pénzösszegek, amelyek náluk a megengedett mértéken felül találtatnak, valamint azon ékszertárgyak is, melyeknek kivitele a rendelet által eltiltatik — azon hatóság által, amelynek azok átadandók lesznek — előjegyzésben összegyűjtendők, és minden hadifogoly az országból való tá vozása előtt egy hasonló szövegű kimutatást kap.Ezen értéktárgyak és pénzösszegek, a melyek igy visszatartatnak, a wieni központi

tudakozódó iroda hadifogoly osztályához (K. Osztály Wien IV. Wiedener Haupt-Strasse) adandók őrizetbe, ahonnan a háború befejeztével, illetve a szabályszerű közlekedési viszonyok helyreálltával az orosz vöröskereszt egyesület utján küldetnek meg a jogos tulajdonosoknak.Ezen kiviteli tilalomra vonatkozó ha* tározmányok a hadifoglyok szállás helyiségeiben kifüggesztendök.3. Olyan hadifoglyok, akik március 1- után szökésben találtatnak, valamint azok is, akik engedetlenség és ellenszegülés miatt büntetve lettek, csak mint utolsók jönnek a hazaszállításnál tekintetbe büntetésük eltöltése után.4. A legszigorúbb rend és fegyelemfenntartása az egész kicserélési eljárás lebonyolításánál megkövetelendő, rakoncátlan- kodó elemek az elutazásból kizárandók, ő- rizetbc veendők s a legközelebbi fogolytáborba szállitandók.5. Olyan hadifoglyok, akik a békekötés időpontja és az elszállítás ideje közötti időben munkahelyeiket ott hagyják oly szándékkal, hogy oda többé vissza nem térnek, szökevényeknek tekintetnek s & megfelelő elbánásban részesülnek.
6 . Olyan hadifoglyok, akik békekötés után az országban akarnak maradni é9 letelepedni, nem tartoznak haza utazni, ha ebbéli szabad elhatározásukat a hadifogoly ügyeletes tisztnél bejelentik, aki a további eljárásról gondoskodik.Megjegyeztetik, hogy az ilyen kérelmek elbírálása a hadügyminisztérium által a magyar k?rályi belügyminisztériummal, egyetértésben fog megtörténni.Zalaegerszeg, 1918. március 1.

Bartha sk.
százados, ügyeletes tiszt

Gyűjtés a hadirokkantait stb. javára.A lefolyt héten szépen folyt a gyűjtés a hadiszerencsétlenek éa hadiemlék javára. 30 K*t kaptunk a harctérről is Strausz Miksa századostól a rokkantak gyámolítására, hogy »idők múltával büszkén mondhassuk, hogy az értünk elesettek ittmaradottait tisztességesen elláttuk. Törekedjünk erre, mert arc- és lélekpiríló látvány már most is mindenfelé a sok kolduló féllábu, félkarú vagy más nyomorék — ebből a háborúból való rokkant«.A befolyt adományok a következők:Strausz Miksa harctér 30 КBeck Dezső Csáktornya 6  »Elekes Vilmos » 4 >Bellák József * 5 »Olvashatatlan aláírás > 3 »» > » 3 »Átvitel 51 К



Áthozat ö l К А йпкояям пк л я  elem eit k ő s ó k  бя- a nőegylet alulírt elnökénél nyújtsák be.
Karancsi Imre Csáktornya 5 * v s g je i  é s  á rv á i /s ivár»  /  Wollák Rezsőné elnök.
Klein Viktor » 2 » H a d seg é iye ső  H iva tn i tőpénm- — FelOlfizetések. A március hó 3-4n
Mózes Sándorné * 6 » tá ra , K ép v ise lő ké* . megtartott lányinternátusi kabarén felérés*
Váradi Aotalné » 5 » ^  — —  ■--- — = —- ben a Csáktornyái rokkantak, felerészben a
Olvashatatlan aláírás » 5 » í? г  I A \T ff 1 lv szobor alapja javára a következő feiülfiie-
Földes Bözsi » 8 » H  ü  Ь  U SS X  Xa 1j Xj 11. tések lörléntek. Székely Vilmosáé, Kraso-
Sömjén Félix » 8 » vecz Adolf (Zrínyifalva) 20—20; dr. Hajós
X. Y. » 3 » B ú c s ú .  Ferenc 18; Schoma Ödön (Letenye) 16; Fe-
Mátay Ferenc » 3 » Вйсайяот Tetőled kedves kicsi város, kete Géza (Lendvarózsavölgy) 14; Breiner
Sárközy László » 2 » s  л szőke Murától, mellyel vagy határos i Adolf (Gyékényes), Rosenberg Lajos, Wollák
Blau Sándor » 2 * ™ t esztendő a istt szivem НошШок nőtt, Rezsőné 1 2 -1 2 ; Spiegel Gusztávné (Zala-
Sonnenfeld Salamon » 2 » y Mgyon аяеге e • en gy лге tárnok), Schiffer Andor, Szilágyi Dezső,
Seligmann Miksa > 2 > Két tavasz nyíláskor fogott el itt mámor, Stráhia testvérek, özv. Eislerné (Alsódom-
LÖbl László » 2 » s  fakasztott szivemben szereimet az Ámor. ború) 10— 10; özv. Basa Andorné (Letenye),
Bödy Aladár ,  2 »  toidotot? s z e n v e d e t  ? c,nk Te t u d o d  Édes, Kay8 -r Млп». ét, Гопа. Felhő Jenő, Pethő
X Y. » 2 »  Kinek кб.еиъеп S'tven, brrni kipes. Jenű„é 8- 8; Hódoai V.lrnotué, Reitz Fe-
Rosmann Róbert (uj) > 40 » visszaidézem most a gyönyörű múltat, renc (Fakrác), Doleschál Aladár (Bánokszent-
H*inr»ch Miksa * 200 » s  könyező szemen át látom azt az utat, györgy), PaUkv Kálmán, Djbsa Kálmánná,
Gaberc János * 20 * Melyen testem távoz, de lelkem itt marad. í Neufeld Ilus. Tomka Györgyné, Heitzler
Vreszk Vince Dráva vásárhely 10 » J e i a s n n  időnknek. „Kmcaen m* »*««<*. Adolfné, Maider Baruátné, Filipau Rezső,
Fodróczy A.százados Csáktornya 20 » Hová én elmegyek, nymk ott is virág Besnyák Lajos (Belatinc), Mesterich Aladár
CJka Kálmán hadnagy » 10 » Talán niatozóbb, szebb ottan a világ. 6 —6 ; Lobi Rezsőné, dr. ísoó Viktorné, özv.
Jesina Ferenc * 10 * Itália egén nem tornyosül felleg dr Km0V5CZ Ignácné, Grész Er nőné, özv
Masek Nándor » 5 »  Aranyos ott minden, bn ott n m P telkei. í Villány, Ambrusné 5—5; Zakál Henrikné,
Atol Dénes » 4 » De ha százszor szebb lesz, mégis Te utánad, Kacan Juliska, Kohn Adolf, Mere Tercsi,
Koblenczer Lajos * 4 » Zöideiő Muraköz elfog majd a bánat, Seligmann Miksa, Bertha Gyula, Bencsák
Antonovics István » 8 » bízz szivem itt hagyom örökre e tájon stana, Hirschl Emilné, Felér Jenőoé, Len-
Hornik Károly » 2 » C5a* M Mem piro° gye, LajtÍQ D4oje,né 4 _ 4; G4,03
Friedrich Sándor » 5 » Csáktornyától— Ronchiig. Unger Vilmos, Irén (Résznek), Hollós Kálmánné (A bal igét),
Adler Lajos » 4 » e. é. önk. tizedes. Zrínyi Károly, Molnár Dezsőné, özv. Szalmay
Hirschsohn Ernőné * 5 » “ —  Józsefné 3 —3; Huffmann Zelma, Heilig Jó-
Heimer Adel » 3 » A honvédelmi miniszter válasza. A zsefné, Petries Viktorné, Lescsanec Antonia,
Neumann S. utóda » 5 * Csáktornyái had:»zerencsétlenek gyáraolítá- Mayer Károlyné, Strasser Vilmosné, Málek
Nádasdi Nándorné » 4 » Sára s hadiemlék felállítására alakult bízott- p^lné, Hochenwarter Antonia (Novi-Marof),
Strahia testvérek » 200 » ság február hó 24 én megtartott propaganda gimon Istvánná (Drávanagyfalu), Belső Gizi
Binder Károly » 100 » gyűlés sürgönyileg üdvözölte báró Szurmay (Lendvavásárhely), ifj. Bellák Józsefné, Rajtkó
Fischer testvérek » 200 » Sándor honvédelmi minisztert A miniszter iréDj Kovácsics Margit, H*jas Mária, Simon
Gold Ferenc * 150 » a következő sürgönnyel köszönte meg az Irma> pjjChta Etta, Pollák Gyuláné, Bolgár
Meider Bernát * 50 » üdvözlést: »Őszinte örömmel értesültem Benőné, Poje Lajos, Binder Károlyné, Neu-
Vajda Elemér » 200 » Csáktornya hazafias felbuzdulásáról s leg- mann Janka (Viziszentgyörgy), özv. Molnár
Erdős Imre Törökudvar 5 » melegebben köszönöm a nagy gyűlés min- józsefné, Sneicer Mimika, Deutsch Margit,
Hirschl er Elek Alsódomboru 20 * den egyes tagjának a szíves megemlékezést«. Smger Elsa, Deutsch Ilonka, Cmzek Dezső,
Pecsornik Oltó Csáktornya 50 » — Halálozás. Őszinte részvéttel értesü Károly, Váradi Mariska, Scheier Gizella,
Danitz N. » 5 » lünk, hogy Sági Márton nyugalmazott áll. gzalay Lászlóné 2—2; Kelemen Imre, Ro-
Katz Lipót » 1 » isk. tanító e hó 13 ári 69 éves korában senberg Kálmánné, Kovácsics Ella, Mastnák
Özv. Prusatz Alajosné > 10 » hosszas szenvedés után Muraszombatban el- Linka Stolcer Irma Kristofics Z-tófi Mik
Jegyűd Tamás Csehlaka 2 * hunyt. Sági Mártonban, aki Schmidt néven Margit, Hencsey Irma, Kotzig Károlyné, Po-
Dervenkár Mátyás Dezsérlaka 2 » éveken keresztül Csáktornyán a községi is- iyanec Ferenc 1__ 1 K t.
Horváth Menyhért » 2 » kólában tanított. Pólyák Mátyá9 áll. isk. igaz An нг - а ъ &уа .
Gras Fülöp Dékánfalva 2 * gató sógorát gyászolja. Nyugodjék békében! , , _ AlianUO mozi. A Kákóczi-utc'ii al-
Szakács Lakács » 2 . -  Halálozás. Kovácsics János, munka ,a"dó mo*«0 az!D,^ f  előadásainak a
Pintarics Mihály Hodosány 4 » képes korában általánosan tisztelt csáktor- JJŰ90ra- ,̂a °!! leve!le (szwmu 4 felv.)
B^lazsics Viktor Stridóvár 2 » uyai iparos, hunyt el Csáktornyán március Н̂  Гарч A k'r A f é ^je f  f®,v<b
Erményi János Alsólendva 2 » 14-én 83 éves korában. 15 én temették el a 3 ^ara^ Legközelebb Az
Hraszlek János Édeskut 2 » igaz részvét mellett. — Petz Márton C9ák* i«6. ,У0па1 82Т.Г̂  ame,^re mÄrclus
Verbanecz Ferenc » 2 * tornyai építész f. hó 16 án egyik bécsi hely- ^64ól jegyek előre válthatók.
N N . » — » 80 f őrségi kórházban 49 éves korában meghalt. — Gyilkosság. Stridóvár körjegyzőség-
Ruszák Lőrincz Drávanagyfalu 4 » Petz Márton a háború folyamán mint nép- hez tartozó Végfalván történt, hogy az el-
Vodopije Ferenc » 1 » 10 f fölkelő vonult be s teljesített katonai szol- múlt héten a stájer Luttenbergben állomá-
Lugarics János Csáktornya 3 > gálatot. Nyugodjanak békében! sózó olasz nemzetiségű katona jött át ma-
N. N. Viziszentgyörgy 2 » — FolÜlfizetéS. A kabaréra utólagosan gyár földre, hogy szokás szerint kenyeret,
N N . » 1 » 10 f Zoór Dénes is 50 s özv. Gerstmann Lipótné zsírt slb. kérjen. Közben Mikovec Ferenc
Sömjen Felix Csáktornya 5 * 5 К t küldött be felü fizetésképen, mit ezen jómódú gazda házához került, hol a család-
Slezinger Lajosné > 10 » nel köszönettel nyugtai a bizottság. ból csak Juliska nevű felnőtt leányuk volt
Semann Vince » 2 » — Adomány. Székely Vilmos Csáktor- otthon. A katona a kapott holmival nem
Váradi Antal » 5 » nyáról a Csáktornyái szegényalapra újabban volt megelégedve, mire a megtermett erős
N. N. » 2 » iemét 50 К t volt szives adományozni, amiért leány ^tuszkolni iparkodott őt, aki azonban
Dorogi Ietván » 10 » hálás köszönetét mond a város előliárósága. hátrafordult és oldalfegyverével hasba szúrta
Meider Mórné Drávavásárhely 2 » — Pályázat. A Csáktornyái Izr. Nő 'gy- A katonát elfogták, a szép hajadon azonban
Pollák Gyula Csáktornya 200 » let, a Schvarcz Jakab rabbi alapítvány 40 súlyos sérüléseibe belehalt. A vizsgálatot és
Heitzler Vera > 50 » koronás egyévi kamatát egy Csáktornyái sze boncolást március 12 en ejtették meg. Saj-
N N * 200 » gény izraelita leány- vagy fiútanulónak, aki nos, írja tudósítónk, ho*y az átlopózkodó
Dr. Csury Jenő Budapest______ 50 » akár Csáktornyán, akár másutt valamely olasz nemzetiségű katonák garázdálkodása

összesen 2030 К közép- vagy felsőiskolát látogat, folyó évi napirenden van. A határmenti lakosság ne-
Mult heti kimutatás 20926 К 51 f áPri*‘s ® án kiadja. Felhívatnak a pályázók, bezen védekezik ellenük.

------ ~ „„ „  # hogy születési 8 iskolai bizonyítvánnyal fel- — Az öreg népfelkelők hazaérkeznek
Főösszeg 22966 К 51 f szerelt kérvényüket folyó évi április hó 1-ig A király elrendelte, hogy az 1867, 68. éj

Csáktornya, 1918. március 2 4 ___________________ »MURAKÖZ* _________ ____________________________12. siám.



Csáktornya, 1918 március 24 MURAKÖZ69. születésű népfölkelők évfolyamonként március 15-ikével kezdődöleg május végéig; június 1 -jével kezdődöleg szeptember 15-ig; illetőleg szeptember 16-ával kezdődöleg leg később december 31-ig szabadságolandók.
— Patronázselőadás. Dr. Mutschenba- eher Edvin, nagykanizsai törvényszéki bíró, a Csáktornyái kereskedelmi kaszinó dísztermében f. hó 1 -én nagyszámú közönség jelenlétében érdekes előadást tartott a fiatalkorúak bíróságaiban megvalósulásra törekvő gondolatról. Előadásának bevezető részében a Csáktornyái közönség részéről tanúsított nagyfokú érdeklődést biztató jelnek tekinti, hogy a Csáktornyái társadalom a pártfogást igénylőkre bizalommal és szeretettel fogja ontani áldásait. Ezután kifejtette, miért szerez neki a mindinkább nyilvánuló érdeklődés örömöt és gyönyört a múlttal szemben s a büntető törvénykönyvvel és a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvénnyel, mint vándorbottal, miért rójja ő az élet útjait a fiatalkorú bűnösök megmentése érdekében? Majd előadásának tulajdonképeni tárgyára áttérve,jelezte, hogy a bűncselekmények igen nagy százalékának oka az egyének elhanyagolt nevelésében rejlik, mely okok ellen küzdeni kell s kifejtette, hogy a gyermekek a- lapjában véve jók s csak úgy romlanak el, hogy oltalom, szeretet és felügyelet hiányában megismerik az emberi gonoszságokat vagy nevelés hiányában nem szerezhetik meg az értelmi erőnek szükséges fokát, vagy az erkölcsi szabadságot. A törvényhozás is avég- ből alkotta meg a megfelelő nevelési eszközökkel felruházott bíróságokat, hogy a bűnbe esett gyermekek megfelelő nevelése folytán a gonosztevők száma kevesebb legyen, a jövő nemzedék értékében emelkedjék s hogy a tekintélytisztelő, törekvő és embertársaival szemben kötelességeinek tudatában lévő ifjúság felnevelésével a magyar nép az eddiginél nagyobb mértékben erősödjék. Rátért végül arra, hogy a bíróságok ezt az erkölcsnemesítő feladatukat csak a társadalommal karöltve oldhatják meg, miért is beszédének befejező részében annak a reményének adva kifejezést, hogy működésében a Csáktornyái társadalom erkölcsileg és anyagilag erős elemei is segédkezni fognak neki: egyesülésre, esetleg önkéntes jelentkezésre buzdította hallgatóit. A közönség, mely az érdekfeszítő előadást nagy figyelemmel hallgatta, a végén tapsban hálálta meg a megszívlelni való szép eszméket, melyeket az előadó biró a jelenvoltak szíveiben elültetett.
— Fölvétel a Tanítók Házába. A »Za lamegyei Általános Tanítótestület« kiegészítő részét képező »Muraközi Tanítóköré«-nek a budapesti Ferencz József Tanítók Házában »Muraközi Tanílókör Mencsey Károly ala pítvány« néven létesített kedvezményes alapítványi helyére az 1918—919 tanévre oly muraközi, esetleg zalavármegyei tanítóknak a budapesti fő- és szakiskolában tanuló ki váló előmenetelü, példás magaviseletü fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a »Zalame- gyei Általános Tanítótestület«-nek s az Eőt- vös-alapnak tagjai. A fölvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni tartoznak: születési, tanulmányi és esetleg erkölcsi bizonyítványaikat. A hiánytalanul felszerelt kér vények az Eötvös-alap (Országos Tanítói Segélyegyesület) elnökségéhez címezve, 1918. évi április hó 15-ig nyújtandók be Brauner Lajos Csáktornyái áll. elemi iskolai igazgató- 

tanító, a »Muraközi Tanítókor« elnökéhez.
— Szökött katonák garázdálkodása.

Folyó hó 14-én este 9 órakor Grábrovics Menyhért, perlaki illetőségű katona, egy katonatársával iddogált Lnkacsics Miksa vendéglőjében. Feltizkor eltávoztak, azt mondva, hogy a murakiraiyi állomásra mennek, mert be kell vonoíniok. A vendéglős állítása szerint reggel 3 órakor íelzörgette őt a két katona s bebocsátást kért A korcsmárosnak azon kérdésére, hogy miért nem utaztak el, azt válaszolták, hogy lekéstek a vonatról, majd másnap utaznak el. A csendőrségnél gyanút keltett a kőt katona viselkedése s miután jelentés érkezett Murakirályról, hogy márc. 14. 15 ke közötti éjjel a Plaftenic9 és Fischl féle kereskedésben betörök jártak a- honnan egyes tárgyakat és pénzt elloptak, Grábrovics Menyhért lakására mentek, mire a két katona futással menekült. Az üldöző C9endőrségnek néhány polgár is segítségére sietett, akikre azonban Grábrovics revolvert fogott. De mikor meglátta, hogy a csendőr rá akar lőni, megadta magát, társa azonban megszökött, máig is keresik. — Grábrovics beismervén a betörést, bevallotta, hogy társa muraszerdahelyi és hogy mindketten katonaszökevények.
— Közművelődési Egylet. Dr. Reményi Zoltán ügyvéd elnöklete alatt a perlaki értelmiség gyűlést tartott s elhatározta, hogy a Muraközi Közp. Egylet létesítését szorgalmazni fogja. Szükebbkörü bizottságot válasz toltak, mely hivatva 1еэг ebben az ügyben széiesebbkörü mozgalmat indítani.
— Esztendő. Ez a címe a Pesti Napló szépirodalmi mellékletének, melyet a lap előfizetői 9 К helyett 3 К ért kapnak negyedévenként. Az Esztendő könyvaiakú vastag füzet, mely minden hónapban friss, érdekes éa magas színvonalú olvasmányokat közöl Az Esztendő februári számában egyéb értékes irodalmi közlemények mellett ismét szenzációs cikkel hívja magára a figyelmet, Trockijnak bű és pontos arcképét közli dr. Szabó István tollából. Gábor Andor egy fi nőm verset írt a tartalmas kötetbe. Krúdy Gyula legszebb novelláját közli. Várnai Zseni elhunyt kis fiáról szóló költeményével sze repel. Karinthy Frigyes a mai politikusokat szólaltatja meg Hatvány Lajos szatírát tesz közé, Somlyó Zoltán pedig érdekes verset jelentet meg Kozma Andor elbeszélő költeményét közli le. Bölöni György képekről és szobrokról mond bírálatot. Földi Mihály érdekes elbeszéléssel mutatkozik be stb. stb. Kapható könyvkereskedésekben. Ara 3 K.
— A nyári időszámítás. A német, magyar és osztrák érdekelt tényezők tanácskozásának eredményeként az idén a nyári idő számítás április 1 én kezdődik, vagyis két héttel előbb, mint tavaly. A vége szeptember 29 én lesz, ami szintén kétheti többletét jelenti a korábbi felkelésnek. Érdekes, hogy az óramutató előreigazítása husvét vasárnap és hétfő közé jut s ezt az időt szándékosan választották, mert ünnepkor az üzemek forgalmában kevesebb zavart okoz a változás.
— Olajmagvak maximálása. Az idei termésű lenmag, tökmag és napraforgómag maximális ára 150 korona. A Magyar Olaj és Zsiripari Központ r. t. mindazoknak, akik vele a termelésre nézve szerződést kötnek, termésükért a fenti maximális árakat és a termelt pogácsa felének visszaadását biztosítja. Minden bővebbi felvilágosítási a Magyar Olaj és Zsiripari Központ r. t. Olajmagtermelési osztálya (Budapest, IX Üllői ut 25.) vagy pedig a Központ főbizományosa Ifj. Neumann Miksa cég Csáktornya, megad.

— Termeljünk slajtsnagvakat 1 A m.kir. Ministerium megjelent rendeletében ax olajosmagvak árát nagy mértékben felemelte, axon szándék által vezéreltetve, hogy ax o- lajmagvak tekintetében magunkat a külföldtől függetlenítsük és esetleges oiajkivítellel valutánkat javítsuk. Ezen magas árak által az olajmagvak termelése minden számítani tudó gazda részére óriási előnyt biztosit. A vetőmagot a termelés idején érvényben levő maximális áron alul kapja a gazdaközönség.
— A Déli Hírlap alig féléves fennállása alatt tökéletesen igazolta a közönség és a zsurnalisztika nagy várakozását, amellyel országszerte fogadták Lázár Miklós vállalkozását. A Déli Hírlap az első magyar napilap, amely délben 1 2  órakor hírszolgálatában, kritikájában, publicisztikájában teljes újságot ad a tővárosnak és vidéknek egyaránt Lázár Miklós írói egyénisége, modern újságírói képességei biztosítják a Déli Hírlap komolyságát, függetlenségét, megbízhatóságát és becsületes magyar irányát. A Déli Hírlap külföldi és belföldi hírszolgálata a lehető legtökéletesebb. Egyes szám ára 10 fillér Előfizetési ára egész évre 28 korona. (Budapest, VIII. Rökk Szilárd-u. 9.)
— Hadirokkantak és hadi özvegyek 

megsegítése. A hadigondozó hivatal igen humánus elhatározásáról adhatunk hírt Hogy a hadirokkantakat és hadi özvegyeket keresethez juttassa, 300 koronát ad nekik zöldségmagvakra, ha erre alkalmas földjük, vagy akárcsak bérletük is van és értenek a zöldségtermeléshez. Ezt az összeget ingyen adja, de ezenfelül ad kamatmentes kölcsönt is erre a célra. A ki pedig közülök állattenyésztéssel akar foglalkozni, az szintén kap adományt is, kölcsönt is, hogy üszőborjut, sertést, kecskét, birkát, házinyulat, vagy szárnyast vehessen. De csak olyanok részesedhetnek a segítségben a kik családosak, vagyontalanok és valahol állandóan letelepedtek már Az Országos Hadigondozó Hivatal Elnökségéhez címzet és községi elől- járóságilag igazolt erre vonatkozó kérvények Sopron, Vas, Moson és Zala vármegyéket illetőleg, a soproni hadirokkant munkaközvetítő hivatal főnökségéhez (Sopron, Ötvösutca 1 1 . sz.) küldendők, hol az ügyre vonatkozó bővebb felvilágosítás is nyerhető.— Ki felelős a porigyászért. Tessék vigyázni. Eddig az volt a közhiedelem, hogy a vasúti hordárnak átadóit portékáért, ha az elvesz — a vasút felelős. Hát ez nem egészen igy áll. A mullkorábm történt, hogy egy budapesti kereskedő podgyásza, amelyet föladás végett egy vasúti hordárnak adott át — az aradi állomáson eltűnt A kereskedő 70000 korona kárának megtérítéséért port indított a vasút ellen ч beigazolta, hogy a bőröndökben tényleg 70000 korona értékű papírok voltak A járásbíróság azonban a kereskedőt elutasította keresetével — kimondván, hogy a vasút csak abban az esetben felelős a hordár hibájáért, ha a hordár elismervényt ad megbízójának a csomagok átvételéről.
Szerkesztői üzenet.

G. P. Verse jön. — 2. Gy. Margittá. Köszönjük 
a küldeményt. Husszüsága miatt nehezen közölhető, de ta
lán mégis közölhetjük.
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S M i  vojniki budu iz frontov odpu^eni.
Nasa vojska dalje napreduje vu Ukraniji, da zfonda boljsevikicance. - 
Nemei su vlovili pemske serege, koji su iz nasih regimentov pobegli 
к rusu. - Rusko orsacko spravisce je mir potvrdilo. - Francuz i englez 
proti Hollandiji. - Navala iz zraka proti Parizu, Napolju i Trevizou. - 
Pogodbe za mir s ftumunjskom jós trajaju. - Rusija hoee nazaj pos- 

x taviti carstvo.

Как stojíao u  bajion pofja?<■ *• J.) Nemdka i nada vojska je i vu prodlim tíjednu dalje madérala va Ukraniju, da pomade ukraninCancom izCistiti ovoga orsaga od boláevikiCancov, koji har&Ciju po Ukraniji. Jeden dél nadih i uemdkih Sercgov je dospelo do Odessa zvanog morskog varasa. Óv varas pri írnom- morju lesi i ve* liku vadnost ima zbog njegve trgovine.Za nas je 09obito znamenito i dobro, da je Odessa vu naSih rukah, ar buderao mogli iz Ukranije i Bessarabije zrnje, kodu i drugo Cesa ovi növi susedi vnogo imaju po vodi к nam dopeljati. Dunav vu Crno* morje teCe, tak vu Odessi nakl&dene veiike ladje budu po morju do Dunává plivale, onda pák po Dunavu к nam. Ov privoz po vodi vnogo menje kosta, как po deljednici.NaSi ostali neprijatelji: francuz, englez pák tálján su vezda srditi, ar ako prin&s nebi dosta 2 itka zrsslo, moremo si iz rodne Ukranije i Bessarabije, pák iz Rumunjske do- vadati. Так zbog glada, nebumo morali mi i nemei mir prositi od naSih neprijateljov, na kaj su oni najveC raCunali, gda su vidli da nas nebudu mogli vu bojih zbiti i na nikaj spraviti.Gda su uemSki Seregi vu Ukraniji Cis- tili od boljdevikiCancov ovoga orsaga, ziSli su se vu bitkah pri BagmaCu s pemskimi Seregi, koji su ostavili svoju zastavu i naSu vojsku, рак к rusu prek sko&li. Ovi begunci i izdajice pemci, gda su vidli vu bitki, da jim zlo ide, su oru2je dőli Steli deti i za pardon su prosili s tóm pogodbom, da bi jih slobodno pustili. ZapovedniCtvo nemSkih Seregov nije к tomu privoljilo, nego nadvla- dalo jih je i polovilo. Kakti pobegunct bu du svi vu red na smrt odsudjeni.Veliko orsaCko spraviSCe ruskih able* gatov je s 433 votumov proti 30 prijelo i potvrdilo onu odluku, koju su vu Brest Li- tovskoj za mir dokonCali. Так vezda vre néma nikakve zapreke, da konaCno vu mini 2 ivimo s rusom. Vu Rusiji 9U se okol nosti poboijsale, od kada je Trockij ostaviti moral vladu. VezdaSnja vlada na Célú Le

nioa je dosta jaka, da do kraja nadvlada nemirne boljdev;kiCance.Giasi dohadj&ju iz BukareSta, da réz- prave za mir s Rumunjskom dobro idu i bude se mir za par dnevov skiopil. Da Ru- munjska mir hoCe, je s tem pokazala, da one svoje Serege, kője su vu naSoj Buko- vini bile, je nazaj potegaula, tak da vezda niti jeden rumunjski vojmk ne stoji na zemlji naSe Austrije Magjarske.Med zahtévami, kője mi hoCemo od rumunja pri skloplenju mira su sljedeCt: Rumuoiska mora on isti trgoveCki kontr&kt s nami sklop.ti, koj je pred laborom bil Rumunjska mora svoj suvidnji Éltek prodati ako bi mi nucali. Takaj mora Rurnunjeka svoj euviSnji petrolem n&m prodati. Svoie 
2 e)jeznice morala bude Rumunjeka tak slo diti, da budu se one s naSimi 2eljeznicami sklopiti mogle. Rumunjska bude osigorala, da budu naSe ladje, kője po dolajem Du navu kre Rumunjske plivaju, svoj seguren put imele.Na rezpravu vu Bukarest su i naS tr* goveCki minister i drugi m nistri odputovah, da trgoveCke, poljodelske i druge potreboCe pri skloplenje mira vu p&2 nju zemeju.Francuz, pák englez mora vu velikoj sili i stiski biti, ar su na znanje dali Hollandiji, da jim mora eve svoje ladje prek dati. Ako pák to nebi vCinila, onda budu od nje odzeli Hollandija joS nije dala od govor Ako Hollandija nebi privoljila, da bi se njejne ladie prek dale, onda bude med Francuzkom, Euglezkom i Hollandijom taborVu Nemsko) je jedna stranjka, koja bi hotels, da se odmah poCne velika navala proti francuzu. Ali vlada neCe da bi do to ga doSlo. Ako se fraucuz, pák englez dalje boCe vojuvati, oaj poCneiu oni uavalu Do sta jaki smo, da se nebojimo nadih nepri- jaleljov, véli nemSka vlada, pák dosta fran cuzke zemlje imamo vu rukah, к Сети bi nade vojnike alduvali. Vu tem poslu su ve zda spravidCa, na koia je i general H nden- burg od utóval vu Berlin.Как smo vu zadnjem broju naSih no* vinah pisali, nemSki replani su opet bombe

metál i na Parid. Vrezda se je zeznalo, dasu bőmbe 106 trancuzov vumorile i 8 6  óra- nile. NaSi replani su pák Napolj zvani tat- janski varad pohodili s replanimi. Vide cirk- vab i hdah se je porudilo, 16 taljanov su bombe vumorile i 39 oranile. Naői replani su bombe hitili takai na Trevizo zvani tal- janski varad i vu varadu vnogo. kvara zro- kuvaii. Kuliko ie mrtvih, se joá nezna.Niegovo VeliCanstvo kralj je odredil, da oni vojniki, koji su se 1867,1868 i 1869* og ieta narodili, tak 51, 50 ifi 49 letah start budu se morali dimo poslati iz labors. I to 1 Koji su se 1867 ga Ieta narodili, b«b du med 15-im márciusom i med zadnjim majudom odpudCeni.1. Koji su se 1868 og Ieta narodili, 
budu med prvim iuniudom i med 15 im sep- 
tembrotn odpudCeni.3 Koji su se 1869 og Ieta narodili, 
budu med 16-im septembrom i med 31 in  
decembrom odpudCeni.Izvun toga se Cuje, da budu is fronta vu nutrednju sluÉbu poslali oni vojniki, koji su se 1870 og i 1871 og Ieta narodili. lía mesto ovih budu oni mlajdi i jakdi idli, ko£ budu iz Rusije kakti zarobljeoiki dimo dodli Íz Rusije su glasi dodli, da hoCeju opet carstvo nazaj postaviti. Za сага hoCeju mla- doga carev Ci na mesto njega dók bu zra- sel, bi AbxandroviC M halj nadherceg, kakti njegov tutor vodil orsaCke posle. I jedna stramka vezdadnje vlade je privoljila tomu.Iz Kurland zvanog orsaga, koj je do vezda к Ruskoj spadal, je jedoa komidija dodla 15 ga marciuda s tóm prodnjom, da bi nemaki cesar prijel herceCku krunu Kur- landa. Ovu prodniu su 'izpoeleniki vu ime kurlandskog orsaCkog spravidCa pred nemá- kirn cesarom tolmaCiii. NemSki cesar jód nije d̂ l odgovor kurlandCaocom.Rimunjskoga generala Avareskua su vubiii hotelt njegvi suprotivniki. Avaresko je ministerpredsednik rumunjske vlade. Vezda se je zahv&ljil Növi ministerpredsednfk jód nije ímenuvani, za to budu rezprave za mir dude drZale



Csáktornya, 1918. 24-ga márciusa »MEDJIMURJE broj 12.
Mir s Romanium i Rusijum.Po ukranskim miru sad véé sveseljom moremo javiti, da s Rusium i Romanium takodjer smo se pomirili. Ovoga kontrakta né su mogii tak napraviti, как ukranekoga, ali stém fletneée je to iSIo. Da je to tak iletoo idlo, tomu je to zrok, da Ausztria- Magjarska i Neradka po odluénim putu su isii i obedvém neprijateljom samo kratko vrérae su dali za premiSlavanje, ali hoéeju miri, ili né. Vidlo se je, da se véé nikaj ne Salimo, nadalje pak Ukraniju s kojom smo mira aklopili, da ju obranimo od ruskih boisevikih, snademi Cetami vu orsag smo ulazili i odonut bolsevicke bande vun pre- tirali. Stém smo reda napravili vu Ukraniji, koja nam vongo iive2 a hoce dati.Najpredi je rus se vpodlogu dal. Nemei su hitro vu Rusiju vdrii. ruske bande i de- rega Sírom su rezbili, nezmerno svakojaékoga blaga zaplienili i stém su ruse к pameti dotirali, koji su morali prevideti, da bormeS nemei se nikaj ne Saliju. MarciuSa. tretjega rusi podpisali su mira vu Breszt Litovsku. Razmi se, da о vaj kontrakta puno vide zah- téva od ru30V, как on kojega pred dvemi tjedni su njim ponudili. Vu Rusiji puno je takvih, koji né su zadovoljeni s ovim kont raktom, ali to je véé vezda nam svejedno, mir je s Rusijum sklopleni.Medtem toga i Romania je za mir pro* sila. Nato je nad oddvunadnjih poslov minister gróf Czernin dőli odputuval vu Ro maniu i tam se je zisel s romanskim kral* jóm Ferdinandom, kojemu je povedal, da na kakvi naéin hoéemo mi mira napraviti. Kralf je par danov za premiSlavanje prosit, ali nad minister samo tri dana mu je dal. Romania nazadnje itak je morala kapitulé- rati i marciuéa petoga podpisali su kont rakta svrho mira.Romania morala je prevoli:1. Odpusti Dobruddu Buigariji.2. Vu Erdélju i Bukovini granica tak se bude napravila, da rumunji vise nigdar nebudo imali priliku iznenada vu Erdély vdrti.

Zabava.Predi i vezda.I
Predi.— Filjarka: Draga gospodiéna, kaj za- povedaju? imam One vrganje, rani kalam- pér, fiaoga gradiCa i t. d. jako fal dam.Gospodiéna: si oCalje gori dene i kiselo se ogtedne na nju.— Filjarka: Naj nedeju dalje, naj os taneju pri meni, im su mi zvolili obeéati, da grinceiga budu samo od mene kupili,. . .  naj kupiju barem toga gradea, Ci drugo né kudujem njim ruke, najneseju za kuliko hoCeju.Gospodiéna: rovlje v gradőu v kalam- pCru I Spota i norca se déla iz robe. Na- zadnje nikaj ne kupi.Filjarka: s Zalostnim sreem spazi, da gospodiCa nikaj nezvoliju kupiti, naj bude morti budu drugoé kaj kupili.
Vezda.— Gospodiéna: Dobro jutro draga 2o- fifca! Как ste kaj? Pametite, da sem ja Degda.vaöa stalna kuntdafterica bila, navék sem samo od vas grinceiga kupila?— Filjarka: Kaj veru brbra ta hmh

3. Vu gospodaretvenim poslu nam bude podloéoa.4 Odraah mora doli deti orufje pred naSemi deregi.Stém je i Romania se pdmirila snami.Sveseljom moremo pisati, da stém se je poéel koQec svétnomu b6 jn. Vide nebu- de mo morali na svakim frontu harcuvati. Nam takodjer i nemcom samo jeden front ostane. Nam taljanski, pemcom pak fran* cuzki. Ako ovi neprijatelji jod niti vezda nebndo ételi s nami mir napraviti, célo nado moé najdeju pred sobom. Ako pak smo do vezda samo s pol moé jóm harcuvali i nép rijatelje svigdi preobladali, onda sad, kad célo moé moremo proti njim poelati s bo2- jom pomoéjom Za kratko vréme presilimu je da se pomirijo. Ali tak mislimo, da ne- bude do toga dód!о, tak taljani, как i fran- cuzi predi sí budejo premislili i predi budo za mir prosili, neg bi je do kraja vu* nidtili.
Kak ja skoíil ruski kormán vu Moszkvu?Jeden dvédski bankar, koj je ravno vu Szentpétervaru se zaderéavat, ovak je po- védal, как se je préséül ruski kormán iz Szentpétervara vu Moszkvu:Nemei neprestalno su se pribliéavali proti glavnomu varadu Rusije. Svrho toga kormán je odredil, da varada sprazniju i kormán nekam drugam se bude préseli!.Predi jedno nőé, как je narodni odbor odselil se vu Moszkvu, jod divjede strélanje je bilo po varadu, как predi. Madinpudke célo nőé su trie, célo uoé su praskale. Kor* man je tak misül, da narod silóm ga bude zastavil i nebude ga iz varada vun puetil, zato je na Miklod kolodvor éerleno gardu poslal, okolo kolodvora pak su dtuke i madinpudke nastaviü. Odputuvali su pak dese- toga po nőéi.Marciuda 10 ga pred poldan strahoviten kip se je videl po Szentpétervaru, najmre pak po glavnib vulicah. Pancernati automobil! su jurisali po vulicah i od svih stranih se je strélanje éulo. Eiektriéne madine, po-gospodiéna, kaj jedenput nepové, kaj hoée. Némám éas se stakvimi gospodiénami ráz* govarati. Kaj bi trebala gospodiéna?— Gospodiéna : Ci bi malo rézani ti- kev imeü.— Filjarka: Kaj? kaj ja nebi méla? Morti to hoéete pitati, jeli su né predrage tikve za takde gospodiöne? Odnesi se gos podiéna od dtanta, jer ti tak vlapim, kaj se odmah odplaéed v mamiuo krilo . . . .— Gospodiéna: (smejué) Как ste vi 2o fika ljepa, da se tak srdite . . . .  vezda ste tak fájni, как ruéica v tégljinű. Kaj ste tak srditi, morti je vas gdo zbantuval? . . .— Filjarka: Zabadav se macolizite . . .  za vas ga né pri meni robe . . . .— GospodiCna: Kuliko gud badete me prosili, z drage volje vám platim, éi makar dupiik. Moguée, imale mu2 a v taboru?— Filjarka: Vre tri Ijeta se műéi v taboru, ja se sama moram muéiti s deftom.— GospodiCna: Moj gospon je v tak- vom poloZaju, kaj bi mogel vademu mu2 u telmentéda zhodili. Dajte mi frtalj kile ribani tikev i malo grinzceiga.— Filjarka: Se malo gori ogledne i véli: Noh, za vezda vám dam, ali poveCte vademu gosponu, da se naj trsi zhodití fel

kehdob némaju lapora, véé sdavnja ne vo- ziju po vuliéah, sluébeniki i delavci рак ев ее vu éerlenu garda dali zapiéati.Novine pideju, da Trockij zato se je zabvalil, jerbo néje étel в kormanom skup gtasuvati svrho mira. Lenin pak vu jedníh novinah ovak pide: »Dalje harcuvati tulikc zlamenuje, как e jednom papirnatom sab- ljom pred Hindenburgovim nosom klaman- teriti.«Növi poloéaj je to vu Pétervaru, da sve pomalem i soIdati vpedaju vu avako- jaéke nevole. Zadnjo vréme jeden ok jog pre- kupil je Preobrazeenski regiment, kÉéromu su dva drugi regimenti zabadav se pteklo- pili. То bi bil poéetek jedne nőve revolu- cije, all boldeviki su nekak to pozvedili i na one казагпе, vu kojih su ovi regimenti bili, iz zrakoplovov su bombe hitali.Strahovitna nevolja je vu Szentpétervaru. Na dan samo pet dékih kruha dobi svaki, koj cedulu ima. Od potlam, как je odsvunadnjega svéta glavni váráé zaprti, nikaj se nedopela vu váráé. Tatbine sluíbe- nim putum sverdavaju. Jedno hi2 u za drogom previzitéraju i medtem toga porobiju. Naprimer ponoéi vide stotin soldata izne- nada je obkolilo dvé najglasovitnede gostione.Madinpudke su nastavili na ganjke i od krova. do pi voice eve su previzitérali. Medtem toga pak i pc cobah su eve pok- rali kaj jim je do ruk dodlo. Opel tak su napravili i drugo nőé.Razmi se, da podjednoma svakojaéki divji glasi se éujejo. Glavni varad pokehdob je zaprti, nemore dobiti praviéne glase. Go- vorili su, da Albo i Helsingforsa su dvédi osvojili, nemei pak neterplivno éekajo, da bi öve éete vu Petervar ulazile.Purgari sve prodaju, samo da do pe- nez moréja dojti. Vnogo vrédni porcelánt, tepihi i svakoj&éke drogé dragosti Cisto za fal peneze se moréja dobiti. Miljuneri, koji su se vu taborskim vremenu obogatili, radi kupuvleju svakojaéke kipe, najmre pak tak- ve, na kojih slika ima medslije.Strabo su, da svakojaéki betegi budo se vu varadu na&tanili, jerbo vnoéina mrt-mentéda mojemo muéu, onda vám falej daM grinceiga II
Predi.— Gospodin iz В ____ varada: Ondami dopeljaite jedno vreée kalampéra. . . .— Poljodelavec: Ci makar dvé vreéizvolijn . . . .  ako zapovédaju, morti i malo putra bi donesel?____— Gospodin: Dobro, samo doneaite i onda jednu korpu jajec morete donesti . .— Poljodelavec: Zdrage volje, kuliko gud prosiju i jednu dopanu gusku donesem.— Gospodin: Dobro, morete i to donesti . . . .— Poljodelavec: Samo to bi njih pro- sil pokorno, naj glediju dobro, kaj se ta moja posei jedenput vredi, pak éi bi ímeli kakde Cike.— Gospodin: Samo doneaite, véé ja nebudem se spozabil z vas . . . .
Vezda.Gospodinuva milostiva, se tűéi, da véé skorum nikaj nije moéi dobiti na pijacu.Gospodin se rezsrdi i véli milostivi: Odmah mi pripravi par cigarov i nekaj drugo takdega i kufra i naj pozabiti prazna vreéa
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y i h  80 hitili vu Néva avaoo vodu. Sad se je led reaUlil i ovi mrtvi veő evi gnjili, do- *li uq gori. NiSCi je neCe pospraviti. Poleg toga lehko se resfliri kolera i drugi svako- jaöki grabeZlivi betegi.Svoj go vor ovak je zakljuőil svédski banker:Bog oslobodi svakoga sad vu Szentpé- tervaru stanuvati.

Csáktornya, 1918. 24-ga mrcius_________

Nekaj iz gospodarstva.K«k se lagvi najleZe eiste? Vu lagev koj Ofiatiti kanifl, deni nekaj negaSenoga vapie, polij ga vodom i zatekni lak, da 
8amo mala luknjica ostane. Za kratko vré- me bude se to tak zvruőilo, da se bude vruCa para stvorila, koj a vu drévo predere Za tim vlej joä vode, ter lagva onda sim tam koturaj. Onda se ostavi nekoliko vur a zatim se opere. Izepira se pak tak dugo, dok iz njega posve őista voda ne curi.Как se svinjam vraőtvo daje? Hiti svi- nji zanjku okolo vrata. Zanjka mora za stup ili gde drugdi privezana biti. Svinja bude vuZe (dtrik) nategnula i gda se do volje na- krici, onda si ju preobladal. Vezda vzemi staru papuőu (cókla) ili slaroga cipeliáa, pre- luknjaj to, ako je joS ne od prstov preluk njena i ponni tak vu poZirak, da ljuknja vu poZirak, dojde. Svinja bu cóklja vu sr- ditosti Zvakala, a ti vu cókolj vlévaj vraő- tvo, pak bude svinja kakti őrez toőer cekala.Ako hoőeS navék imati íriSke orehe, moői orehe 40 var vu mlaőnem mljeku, tér ih onda opet osuái.Cvétje vu loncih (tegiecih) raslo ti bu de i cvelo bujno i zdravo ovak: Vu jeden liter vode v!ej za malu Zlicu Spiritusa tér zalévaj evetje tóm vodom jeden do dva put na tjeden.Da se sadje vu peőih i t, d. ne prave, poslupaj ovak: Vzemi za áaku friSkoga krum- perovoga belinja i h ti vu ogeni vu peő;deti nutri. Budeá ti vidia, da za malo vré- me budemo ávega imeli . . .Gospodin dojde к svojemu prijatelju na seio.— Dober dén Adam baCi, как ste kaj ? Nésem vas veő dvé Ijeti videl. Как su kaj deca i Zena?Kaj je novoga pri gospodarstvu?— Poljodelavec: namigne Zeni, da ti varaSinec se zato tak macolizi, kaj pi nekaj rád dobiti.— Gospodin : imate kaj zelja ? . . re- Cemo deset kil i malo kalampéra? . . .Poljodelavec: Imam zelje зато za vas né . . .  .— Gospodin : Platim vám puno viáe, как je maksimalna céna . . .— Poljodelavec: Niti onda ga né za takvu gospodu Zelja.— Gospodin: Adam im ste vi meni navék najdragöi Clovek bili, nate to imate par cigar.— Poljodelavec: Cigare pospravi i véli keni, da naj vréZe dvé tri mehke lapuánate glave zelja. . . .— Gospodin: Zato mi nije bilo vrédno tak dalko odputovah Morti bi meli par kil kalampéra? . .  .

tér peő kaj bolje morefl zapri. Para od go- reéega krumperovoga belinja razstavila bude sadje, kője su se vu peéi ili pak vu rafan- gu naőinile i odneseju je vu zrak. Ako véé put tak delid, nebude treba rafange snaZiti ili Cistiti. Kuliko je to potrebno ondi, kam raíangerar ili rádko gda, ili nigdar nedospe.ReZi ruZe. Misle nekoji, da éuvaju evője ruZe, ako jih nedaju rezati, veő ostave, da ocvetuju. A to nije dobro; ar vo vréme gdo cvetenje krajn pribliZava, vkrej jemlje stab- liki najviáe hrane. Zato, как se ruZin evét aajljepSe rezevefe. odreZi ga. Odrezana ru- Zica duZe zdtZe dobro őuvana, nego li na stebeljcu. Stebelce pak, gda mu se reze vétene ruZe poodreZu, razvija (putöa) na novo vnoZinn novih batkov.Smrt Zoharom (Svábom). HrZenu ili pSeniőnu melju poméSaj sa sadrom od ala- baStra i podmetni Zoharom. Zohari to rado jedu i pocrkaju, ar se gips vu telu окате- ni i nemre viöe vun,Как budu áunke bóléé? Kada áunke i drugo suho meso dugim őuvanjem vu ljetu jako slane postaneju, postaneju boláe, ako vu vodu, gde ih kuhamo, vsipljemo za Zlicu cukora. Ako pak denerao Sunke pred kuhanjem prek noCi vu toplu vodu, vu ko- ju smo deli srédnju Zlicu sode, onda bude mehkeöe i tecnese.Как se vraői debeloőa? Hipokrat, otec medicine, véli: spavaj зато vu noői na tvr- dom, Setaj se voogo, bégaj i giblji se Zivo.Drugi pak mlajéi doktor véli: da ga ne boláega sredstva od debeloőe, nego vu noő* no dóba vuöiti algebru (raőunstvo) a po dnevu piliti (Zagati) drva.Kak je moői dobiti vnogo — pak de* beli kokoáinih jajec? Citamo vu jednih nem- ákih novinah, da muZi vu mestu Nassau proizvadjaju vnogo i tak debela kokoáina jajca, da jedno jajce vaZe íertalj funta, i da vsako jajce ima dva Zuőanjke. Da tak de-

bcla jajca dobiju, iáőeju oni pu vsud vsako- jaőkih gljiv (nego ne giftne). Öve gljive stu- őeju na prah, onda prideneju hrZene ili pge- niőne poseje, как takaj i lenske pljeve Gljiv mora joS jenput tolikc biti как lens- kib pljev. Ovo se s vodom skup méáa i napravi tésto. Íz testa se naprave gamboloci debeli od prilike как je zruo graha (faZulja) Vsaki dán se da jeden takov gamboloc ko- koSi. Probajle gazdarice!Zibanje male dece. Po naäih selih je jako nepriliőna navada, zibati decu vu zibki To je jako nezdravo i za déte jako pogi- beljno, ar more dete dobiti vrtoglavicu i omamicu. a ima példah, da dete bljuje, os- labi, da mu se vuZgeju mcZdjani ili da dobiju vodenu glavu. ZvekSinom je zrok tim vsakojaőkim betegom zibanje. Ne zibajte onda decu.Voőarstvo. Jedna od najzahvalneáih grana gospodarstva je voCarstvo (povanje sadja), — ali ZaliboZe toga ne vide naSi nekoji gospodari. Ali da vem naprvo posta- vimo sljedeőe: Ljeta 1858. zapovedala je nemáka vlada (kormán) obőini Manheim, da posadi poleg svoph c^stah, putov sadje. Za deset ljet dobi la je ova übt.na za prodani sad ooih jabnk őetiri jezere forinti, — a od ljeta 1870 dobila je veő 9 jezer forinti a ljeta 1885. dobila je 15 jezer forinti.Pak kaj nieu jsbuke, sljive, őregnje i t. d. zahvalne svojim gospodarom ! Samo je treba pazits vu kakvo tlo (zemlju), posadiS sad, ar vsaka zemija nije za vsaki sad. Ja- buke ljubiju gliboku iloviőuu zemlju, kője je vlaZno, ali ne opet da je mokro i kai- juZasto. Нгийке su zsdovoljne jo$ i huj Som zemljom, samo óva mora biti suho, malo péskovito í nu toplom méstu. CreSnje ras- teju najbolje vu suhom ilovastom i nekaj s péskom zméö..nőm tíu. Viánje potrebuju suhoplodno í gluboko tlo vu őrni zemlji. Sljive raste ju dobro vu v?akem zemljiáőu a najbolje vu plodnoj őrni zemlji i vu buj- nih sinoko f̂lh, kője nlsu premokre niti pre- suhe Orehi i kost«nii rastu n ĵbrZe vu i!o-— Poljodelavec: Kaj nebi imel, samo za vas né . . .— Gospodin : Prosim vas Ijepo dajte mi, troje, duplik vám platim. KakSega do hana puSite?— Poljodelavec: KakSega mi doneseju Eli né par paklecov, nego jeden céli kotaő.— Gospodin : Morti bi Steli iti v teater? Imam za vas i za vaSu Zenu fraj kartu.— Poljodelaveő: Budem predi se s Zénóm spominal. Eli ja nedem peSice v teater.— Gospodin: PoSljem svoga automo- bila po vas, bude dobro?— Poljodelavec: Dobro! .  . . .  Naj ga voda bmije, vám joS dam zelje sto glav za 25 forinti i kalampéra vreőe za 100 forinti, ali onda niti reő.
Nekaj za kratek баз.

Venodja Bedeni.
Vu kraljevskom sein, proSŐenje je bilo, 
Gde se jako dobro, fest jelo i pilo. 
Ljepo se z&bavljal Venodja Bedeni, 
Кото su Smekali kolaői medeni.

V kremi je zval к sebi ljepu krémaricu,
Da bi mu donesla vruőu klobasicu.
К tomu mu donesla masne Zgance iáce.
Так dobre skuhati v selu nezna niáée.
Dobri su mu bili, jer je jako zvenői,
.Jednu zdelu pojel Ijepi na.? Bedenői 
Rano su poőeli cigani igrati,
Vu krőmi par pari jen drugim pelsati.
Ve se na? Venodja jako rezkuraíi 
Kelnericu zove, őizme mi posnafci,
Kad pak su mu őizme veő bile na nogej,
Jako dugu pipu skine svojih zobej.
Primi jednu pucu, vu lice ju kusne,
Plesati poőne s njom, glasovito hu§ne.
Igraj cigan, igraj, makar za robaőu,
Drugaő bude? momu kuSatelj korbaőu.
Splesati si обет, ne marim za du5u,
Makar budem dobil na pluőima su§u.
Puca mu govori, na pleőa prisloni,
Cujeá mi Bedeni jen prsten pokloni.
Ja bi ti poklonil, da bi nebi veő dal 
Svojoj hudoj Zeni, zakaj mi jako Zal.
Sigurno bu do?la ve po т е  tuZnoga,
ViSeput mi véli, da nestujem Boga.
Da me bu tuZila, nasem notarjaáu,
Da т е  bu prek dala jenom fiskarjasu.
Ej őojeS ti cigan. zasviraj muZikag,
Zaigraj zasviraj jeden Ijepi őarda§.
Nej т е  rajSe vudri strela, sveti Mihalj,
Nej odide к vragu, ona i jen fiskalj.

Zagreb Klinec Jakab vojnil
53. regimenta.



Csáktornya, 1918. 24-ga marciuáa »MEDJIMÜRJEc broj. 12.vaénoj, rlodnoj i prhkoj zemlii, a zadovo- lje se i sä mrSavim (budim) vapnenaetim zemljiáéem зато ako oije odviáe mokro.Da ti se krava Ie2 e oteli, pomeSaj joj trí tjedna prvlje, nego se bude otelila, vsaki dan po dve tri Sake kuhanoga lenskoga zr- nja (semena) zw napoj. Ovo je jedno od □ ajboláih vraClvah proti be te gom, vu kője bi krava mágia opasti, a deluje jako dobro i na mljeko.
KAJ JE NOVOGa ?

íz bojnog polja.
Vu tekuCem Ijetu, kője se ve piáé,
Gda sí vnogi junak suzice prebrile,
Oda si premiáljava deneSnje Vivienje.
Koje nam zavdaje áalost i trplenje.
Jezu§ i Marija, budi nam v ponoéi,
Vsakoj pogibelji, ili pák v te2koCi,
Hódi telj i mili, vi bi radi znali,
V kakvom sem ja mestu, v selu nameSéeni? 
Ovdi mi sapöri kaverne delamo,
Vu kője se najveé i nuter 3krivamo,
Kad leéu gránáté, Srapneli, replani,
Koji bi pogibelj delali med nami.
Puske, ino Stuki ovdi vök grraijc.
Ali se vojniki toga nebojiju.
Vnogi otci, máj ke suzice si briöu.
Sineku svojemu, gda listeka pi§u.
Koji bi jim moral ve na pomoé biti.
Pak na bojno polje moral je oditi 
Pred neprijatelja, ovdi se braniti,
V naáu domovinu njega nepustiti.
Mili roditelji, najte se plakati,
Niti vi sestrice, najte tugovati.
Jer vám ja za sada nemorem pomoCi,
Makar bi vi bili v kakvoj god teikodi.
Devojéice mlade cvetice sadite,
Kliníec macuhicu vu rukaj nesete,
Koje bu znamenje deneánjega bója,
Ki su sve opali, d g njim Bog pokoja I
Samo daj nam Boáé, da sve pretrpimo.
I da se sviskupa povrnemo dimo,
Podaj Bo2e mira i taboru kraja,
Kaj sviskup áelimo, kakti duáa raja 
Po vrőaku vnogo ru2ié je érlenih,
Vnogo mladih parov Sírom rezdruáenih 
Naj nam áe razvija kliníec. fijolica,
S bogom mi ostani draga grliéica!
Ovu tuínu malu pésmu ve zapiram,
Medjimorje rnalo lépő te pozdrav^jam.
Navék zdrava bila Dobrava zelena,
Sreéna i povoljna naáa domovina l

Vu Taljanskoj. H r a s c s a n e c z  J á n o s  vojnik 
iz Alsi-Domboru.— Kakvcga glasa je postal ШПэоп ?Wilson, arnerikanaki prtdsedmk, как iz Was hmgtonna marciuSa 12 ga javiju, je jednoga telegrammá postal v Moskvu amerikanskomu konzulu. Vu ovtm telegrammu oéitova, da je amerikauCanom jako 2 al, da su nemei v Russiju vdrli. Amerikanske Ujedinjene Drfcave, 2 «li br>2 e, vezda au né vu ovim polo2 aju da Ы mogh Russiji pomoC dati, ali bi Russfji rado pomogle. Trsile se budu na to, da Rnssija opet slobodna bude— ^ovo íme. Tones zvane novine javiju iz Petrograd*, da b >IS»viékove*stranjke novo ime le kommun<5tastran|ka.— С т о  gostuvanje. Vu Koroknji (Aradvarmeg|i|ö) je vebko gostuvanje bilo Med goati je Ы1 jeden Bogdán Simon zvan sold tt. koj se je, jer je pi)au bil, hapil sva dili I v á m se ie zagrozil, da je zakóié. Svat! цц prositi od obi'inskoga poglavarstva Pomoó, odkud su Láeár Janoá redara pos- leli, koj je vojn ka odaliéiti átél. Vojnik i fedar su se na to posvadili, med tem je soldat svojim bnjonettom obéinskoga nótá

riust vu arcé vpiéil, koj je odmth vomrl. Zaodari su vmoritelja yhitili.— Neereéa jedtte mate pucc. V Budapesti se je 8  let etara Estika, pucika Fanta Salamona na ganjku igrala. Ali ograda ganjka je slaba bila i mala pucika je iz drugoga kata na dvor padnula. Na smrt se je razbila.— Ruat ec boéeju áenití. Vu Győru su se ruski zarobtjeniki od notariuáa za Senitba dopuátenje prosili. Zarobtjeniki su nkrajné&ni bili. Jeden oée sobom zeti mag jareku 2 enu a drugi prinas oée ostati. Nótárius je ovu prigodu kormana javill.— Zaklat jc zenu. Márciusa 5-ga pred poldne su v Budapesti v svojem stanu mrtvo naáli Újhelyi Lajoáa krémara i njeg- vu 2enu. Krémar je prije svoju 2 enu na smrt etrelil, a onda pák je svoj íivot vzel.— Zatoetnt dogodjaj jednoga voj- ntka drama. Öve dneve je dimo doáet iz ruekoga su2 anjstva v Diósgyér (Borsodvar- megjija) Kovács Bertalan. Kad je dimo do- Sei, 2 ena ne ga je poznaia. Mu2 , da se os védőéi od foga, »eli je Sena várna, рговП je od Sene staliá. V nőéi je 2enu pohodil njen áoc. Mu2 prosit je v jutro 2 enu, da nek kuha njemu govedskn juha, Dok je 
2ena po meso isla, Kovács se je podbril i vu evője stare oprave se obleket. Kad je 
2 ena nazaj dosla i svojega mu2 a spoznaia stela je pobégnuti, ali Kovács je nju zgra- bil, opravu od nje doli strgel i na 2 ereéo ogojiáte nju spravil. Zeou su susedi komaj mogli osloboditi iz ruke mu2a.— Smrtna nesreca. V Budapesti je Sura GjÖrgj 65 lét star tabriéni te2ak med áeljezniéke vaggone doáel. Pafferi su ga na smrt zdrobili.— Crocbtj ee je zabfalíl. íz Petrog- jrada javiju, da je Trockij najavil, da se bude svojega staíisa zahíalil.— J4enékt replant proti partiu. Mar- ciuáa 8  ga odveéer ob pol jedenajsti vari véé nemáki replani proti Pariáu navalili. Viáe bombe su na varad hitili. Vu ljudih i stva- rih su velikoga kvara pravili, piáeju fran- cuzke novine.— Samoubojnt téiník. V Szegedu se je na smrt strelil dr. Brüll Gyula belgradski leénik, kői je jedne szegedinszke fabrike rav- natelj bit Kad su naáe éete v Belgrad ula- zile, dr. Brüll léérnk je nje pozdravil. Mag- jarsku dévojku si je za 2enu zel i Mackensen mu je dopustil, da slobodno dojde v naá orsag, dgé je prék vzel svojega tésta íabriku. Friáko se je navCil magjarski i tu je Stel ostati. Vu svojoj kancelariji se je v glavu strelil.

— Boléevtkt v zrak puettju moete.MarciuSa 4 ga su boláeviki su Mandáuriji puno mostov v zrak pustili. Poleg mostah su i Sinje vnistili. Diplomatuái, koji su se Petrograda na put spravili, vezda moraju éekati do dalje moreju putovati.— Hle*androví£ jttíbalj ruskoga hor- cega na kojega su do vezda v njegvim stanu oátro pazili je ruski kormán odpustil.— premcötaj ruekoga kormana. Cöloga ruskoga kormana su íz Petrograda v Moskvu premeátali. I neátere sluábene novine budu od sada v moskvi átampali. Mesto Petrograda bude glavni varaá Moskva.— öoepodaretvena oenova. Russija hoée vu buduéi jednu gospodarstvenu os- novu ovráiti. Naime plan je to, da bude med Balti — i Сто  morje jednoga kanala dala kopati. Kanala bi tak zidali, da se budu na njem vekse ladji mogle voziti. Riga va

rad bade slobodno pristaniste. Ukranija bade iz ovoga kanala veliki heeen imela.
— Baker vu fVancuzhtm oreagu.Baker amerikanski minister vojniékoga posta je vetomani v jedno francosko pristaniáte doáel. Odonut je v Parié putoval.— Zfdanjc tadjah. Amerika je v feb- raariusu 17 ratnih ladja zgotovita. V  mar- ciuSu budu joá 23 tadjah sazidali. Ove ladje imaju 309 jezer tonna sadr£aja.— Oemi ratnt poeud. Kak se vidi, boju joá ne bude konec; jer magjarski kor« man konca apriliáa, ali najkesneSe poéetka majuáa bude izdal osnovu za podpis na osmu magjarsku ratnu posudu.— Z i v t i  iz Clkrajnc. Magjarske novine piáeju, da iz Ukrajne 3 jezer vaggonov 

2 ita, 1 jezero dvésto vaggonov eukora, dvé- sto vaggonov meso i jezero vaggonov suhoga sada budemo dobili.— 6atica goriénim gazdim. Magjarski kormán je ove dneve na znanje dal varmegjijam, da i letos budu dobili goriéni gazdi galica za ápricanje vinograda (na jednu mekoru 15 kilogramov raéunaju). Galica budu varmegjije razdelile. Cöna mu bude 
6  korun kilogramu.

— Mirko bereeg jc vumrt. Iz Beéajaviju, da je Mirko ernogorski herceg va Löw sanatoriumu márciusa 2-ga naglo vu- mrl. Pred dvéma leti, kad je Montenegro kapituléral, su Mirko hereega, kakti zarob- ljeuika v Béé donesli i njega, jerbo je te£ki beteánik bit, vu sanatorium spravili. Vu njeg- vom druitvu je bit dr. Perasics dvorski léé- nik, Medal tajnik i jeden dvorski slugs. MarciuSa 3-ga, kad ga je nesreéa dostigla. se je uprav na vrtu Setal. Njegvo mrtvo télo su vu BeCu zakopali Pokojni herceg je desto déte bil. Kralja Nikite 1879 ga léta se je narodil i 1902 léta se je venéal s Koostan- tinovics Nataüom; njegva 2 ena i tri sioi se vezda v talijanskom kraljskom dvoru zadr- 
2avaju.

— Kozaki su obeeiti marincrekoga 
minietra. Iz Genfa javiju, da su kozaki na jednim eugu marinerskoga miniatra vhitili, véé ga obesili.— 8 mrt v  koííjí. V Budapesti na ulici v jednoj koéiji je jeden atari gospon februara 21-ga vumrl. Nitko ga ne pózna, neznaju Sto je bil ?— ^fcercta. V Lövő zvanom obéini Sopron varmegjije je 2 ena Óváry Jo2 efa ucitelja vmrla. V kuhnji od ognja su se njoj lasi i oprava vu2 gala. Nesreéna 2ena je za neStere vure vmrla. Uöitelj je 2 eni na pomoé iSel, ali i ou je te2ke rane dobit.

— Vlovljcní ponevjerenik. V Peéuhu Horvath Roboz látván je pri Fürst Lipotu trafikantu kakti sluga slu2 il. Gazda je slugi 22 jezer korun dal, da ove peneze Steieramt nese, ali sluga je s penezi skoCil. Redari su ga v Ujpestu, vlovili.— Zcljczniéka nesreéa. Blizu Payerbach Austnja zvanoj Staciji na jednim visokom viaduktu se je 2 eljezniéka nesreéa pripetila V zorju se jeden posteugna mostu s jednim. drugim posteugom skup stresnul. Cetiri vag- gon su se spotrli. Véé как éeterdeset putnike su pod rusevinomi naSli. 19 ih je te2ko, & 28 lehko oranjeno.— Brdacan tolvaj. Dr Äldor Albert □ agyrádeki ptebanuS je v Budapest putoval Okolo Göda je v eugu zaspal, Kad se je prebudil, spazil je da mu je Cetiri jezer korun vrédna bunda izniknula. Mesto bunda



j* plebanuB jsdnoga liota nalel, vu kojem
lopov ojemu piáé, da nek ae ne áaloati ** . . .  . .  . , „  1 3 в Г 8 Ь 0 8  ff lC S Z C t
bonds od гоФ**Цц Redepeáta bad* on dobii 2 3  m agyar hold birtok K oz- «onnan
ntttoicu od ÍKinae, jer on bundu » Buda- loycsákon (Sze»torbánhegy) Stridó T T ,i l1 c ,A ó lr e v m iA t
oeíti bode v jedno aaloáiSte apravd. Áidor «  . . .  л uj__ x i U l l a u e K S Z e n e t
Albert plebanus je marciufla 12 ga za.ata “ fU ett Két ÜŰZZal OlStlO. A  D1T ,pari cálokr. ajánl
dobit aaloínicu od rodyntva. Tolvaj je dvé tokból ca 3V» hold termő SZŐ1Ő, D C D P Q T P I M  P Ä I
jeser koron dobii ná bundu. g hold erdő, a többi szántóföld  ,  1  ̂ 1N Г Л Г ..._ ^and V OdaeezL NemSki glavni *7 , ’ tBielianyag és termínynagykereakedá
ratni atan marcjuäa 13-ga obanaqi, da au ÖS rét. Szombathely.
aemáke Cete Odesszu oavojili. Odessza va Eladási feltételek  m egtudha- Ь а н м н м м н в м
гав Doles Crnoga möou leli, ima sveufiiliate +лЬ „„ _______  i
i v e « fa U a  iblizodvéstojezeratanovniae W>K 82 e laaassa l m eS D1Z0U , i
Odessza je tolikajáe veliko trgovaCko i ratno я» íblnrmnl Т М Ы и №  II T >41 Eladó tiszta szim entáli I
pristaniete — Vu Odeeazu au i паве Cete {ЗД Щ ||Н  |Щ |Щ !8Ш Г  П/1/ l i l  -  • .  ]

d°1“ ' -  Centrainc drfíve au do vezda v Csáktornyán. t e H Y e S Z b i K a ,
Europi festető jeser kvadrat kilometrov oko- *-• ___________  •
ива navaifli. zalasöjtöri uradalom tól szár-

— ffanéhi moreki replant au mar- y u Kozlovéáku (SzentorbánhegyV ’ , ,
cíuea 2̂*g^u zorju Napija bombwderaii. ^ trigovej e 23  m ekot(m agyar m a z o ti M egtek inthető:

ripot dobii bombe a repi.na, hold) ím etka sa dvem i lepim i Kábíts láa o stó t áfeÍTOSZtafól
■ =  hiáami na prodaju: od toga ím etka _______________

II Г  с о  1 /  ,rt okolu 3 i pol m ekote su gorice, Im am  za prodati jednoga
I  w o n  g m ekot áume a drugo pák óra- ,

eyfegy«iráfl, Ihelya. OfBona morej„ * b i k a ,
t8 Eau de Fleurs Illetőket dobiti pri sim entalske pasm ine, od

használjunk - » •  M f s M I  l iM ,  : Ä “ Ä " Ä T  *
a Dunántúli Gazdasági Szeszgyá- koja ima naloga toga ím etka prodati. V glflt I j g g u  klSÖDOSZtdfS.
rosok Szeszfinomító Részvény- i 19""*  Ф* Ф f  Ф
társaság, Nagykanizsa gyárt- birnmmmmmtßiimmmmmßmmmimmmmmm******
mányából, mert ••*ви|"*в"|*виживмив>ижввввв>вявжмвяив1ив|в* вв|ввим"®вв,ияяв*яииж|яи*и>>вж" " й|вв>1

.  falaiul m i n d a n k ü l t i l d i  E l a d ó  Z a  p r o d a t i  j e
g y á r t m á n y t .  s z a b a d k é z b ő l egy  sz ív ó g á z m o to r-  iz svo jth  ru k a h  m o to rn a s ti

J  ra l b e re n d e z e tt ,  3 p á r  k ó v e l e l lá to tt  Щ ■
A nigykanfatai kir. törvényszék ЖЖЖ g i f t  ШЖЖ l l  i d i l l

P. П 1565/917/2 szám. I l i  911U  I I I  1 s tre m i p a ri k a m e n i.
H irdetm ény.

A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré te- !_a T k a l c s e c z  M i k l ó s ,  K i s s z a b a d k a .  I  »
szí, hogy Vngrinecz Istvánné Dertics Katalin zala- ш^тттшттшттшшшттттшшшттштфттшштфттвштв̂ шшшшт^шфшшввшшфвфшт
njvári lakos részéről az 1911. I. t.-c. 733 §-ának

tán az állítólag eltűnt Vngrinecz István zalanjvári ф  ф

s 5 S E s “£ ä  fHenflerszák hengerek rovátkolása is csiszolásai
Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és jV leggyorsabban a téli hónapokban eszko- JJ

mindazokat, akiknek az eltűnt életbenlétéröl tndo- W  zSIHetS, küldje tehát hengerelt azonnal a 9
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondno- Щ Щ
kot az eitüm ébrenlétéről értesítsék, egyszers- $  _  Magyar Motor es Gipgyar Riszvenytársasághoz, Szombathelyre. #
mind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az аь M
eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellen- SágdggüdsjgdL asgg  g g A a s A A  a  a
kező esetben a bíi óság az eltüntet a jelen hirdet- w w w w W W w w W  w w w w w K w w w  y w W W W W W p  W W W e M W W W P w  
ménynek a Budapesti Közlönyben történt harmad- ■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■ИЙНННШ ВННВН^НВВВВННВННВВНННШ В
szőri beiktatását követő naptól számított egy év ^

“ C S Ä i S M i S .  É p t t l e t f a ,  D e r v a  z a  s t a n j e  I

% S 3 S S t í -  r é g i  é s  u j  c s e r é p ,  s t a r i  i  n ö v i  c r e p i ,
A kiadmány hiteléül , £ l * A. ^ r l  * 1

Bedenek Ferenc t a l l t é g l a ,  C l g e l  Z a  Z l d a n j e

é g e t e t t  é s  o l t o t t  m é s z ,  s i r o v o  i  g a s e n o  v a p n o ,  

Értesítés. a z o n k í v ü l  c e m e n t  n a d a l j e  c e m e n t

Uj ö ltö n y ö k  k é s z íté s é t  é s  rég ie k  k i- kapható: se  mora dobiti pri:
fo rd ítá sá t, ja v í tá s á t  e lválla lja  , - 8 r

SIMON férfiszabó Csáktornya S  A  L  О  N - T  О  L  A  Z  Z  I
Petőfl-utca 3 ez. a vkroshAza átellenöben. é p í tk e z é s i  Ü z le te  C s á k to r n y a .

Xyorra'oU Fischel Fiilöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában CsáktornyáiT

Csáktornya, 1918. március 24. ___________________»MURAKÖZ«_______________________________________ 12. arám. ^
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