
Isikor mogkondulnak a harangok...Ki vált meg bennünket a kínszenvedések nyomasztó terhétől, ki vezet ki minket a táj da Imák országából?Csüggedten, félénken, bizalomvesztetten iekintenek körül a gyengeszivüek. Látják a keresztrefeszetitett [gazságot, a vérborított szegeket, miket a Szeretet meleg testébe vertek. Jajveszékelnek és zokognak. Könyes özemmel néznek Golgotára, hol szenvedett éa meghalt az Igaz. Nincs többé vigasz! S hiszik, hogy mindig borús marad, örök a fájdalom, sohasem ér véget.A nap homályba van borulva, a föld egyre zeng, a csillagok zavartan keringnek égi pályájukon . . .Levették a keresztfáról, a két lator mellől, tiszta gyolcsba göngyölték szent testét és a sziklaüregbe vájt sírboltba helyezték.Az írástudók és papok követ hengeri- lettek a nyílás elé, lepecsételték és örökét állítottak a sirhoz. Marcona, vad római katonák, kiket nem lágyít a szent anya lemondó fájdalma, Magdolna emésztő bánata, fuldokló zokogása.Görcsösen szorítja Mária az Üdvözítő vérétől csepegő töviskoronát. Fájdalmára nem ád írt semmi. . .  semmi . . .így néz a világ a töviskoszorura тоз1 is.De mintha ma is a sir fölött ingó ciprusok és mirtuszok szelíd lombjai azt suttognák :Fel fog támadni, felkel halottaiból!

Tisztán azt suttogja a fűszál, azt mormogja a csermely, azt ragyogja az újra ki- fénylő csillag.A sir elé gördített nehéz kő uem akadályozhatta meg a feltámadást és mint ama régmúlt dicső reggelen, most is fény fog áradozni az oszló borúra.A Szeretet erősebb a halálnál. Az Igazságot nem zárhatja magába a sir. Feltámadnak, bármily mélyre temessék őket.Szenvedéseinknek ie van határa. A sötétséget világosság fogja felváltani.Erre gondoljunk. Ebben bízzunk, ha ismét megkondulnak a húsvéti harangok.
A Csáktornyái leányegylet.

Irta : В. И.Minél nagyobb mérveket ölt évről-évre a háború, annál nagyobb lesz országszerte a mozgalom a jótékonyság terén.Még soha nem nyitt a nőknek, a magyar honleányoknak annyi alkalmuk, terük a honszeretet, a nemes cselekedetek gyakorlása eszközlésére, raiot a jelen szomorú időkben.Egybegyültünk mi is, mint igaz jó honleányok, hogy újabb tanujelét adjuk hon- azeretetünknek; hogy amíg hőseink odakünn küzdenek, életüket, vérüket áldozzák a Hazáért és érettünk, addig mi gyenge nők sem töltjük idehaza tétlenül az időt: megragadunk minden alkalmat, hogy mi is szolgálhassuk szeretett Hazánkat s ezzel némileg

lerójuk tartozásunkat, köteleségünket a Hasa és mindazon hadiszerencsétlenek iránt, kik a háború borzalmai által mindenüket veszítették. S ha teljes kárpótláöt nem is nyújthatunk nekik mérhetetlen nagy veszteségük- és szenvedéseikért, de legalább némileg igyekezzünk könnyeiket felszárittai, fájdalmukat, szükségüket enyhíteni. *Egybegyültünk tehát e hó 24 én a városháza tanácstermében, hogy egy uj egyletet alakítsunk : a leányegyletet, mely újabb forrása legyen a jótékonyságnak, a hazaszeretetnek. Örömmel tapasztaltuk, hogy ily rövid idő alatt már is 1 1 0  tagja van az uj egyesületnek, kik szívvel-Iélekkel igyekeznek a nemes, magasztos szent célt előmozdítani, támogatni!Kedves jó honleányok! Jöjjetek, csatlakozzatok minél többen e nemes szent ügyhöz, hogy csekély filléreink kel, melyekből koronákat, sőt hatalmas összeget gyűjthetünk össze — áldozzunk a Haza oltárára. Azokkal az összegyűjtött fillérekkel, melyek hivatva lesznek annyi könnyet letörülni, támogatni segitni azokat a hadiszerencsétlene- ket, akik oly nagyon rászorulnak aaember- baráti szeretetre!Jöjjetek, kérlek, kedves honleányok? Ne zárjátok el sziveteket a jótékonyság elől, mert ezzel nemcsak nemes, magasztos cselekedetet végzÜDk — de kötelességet ie teljesítünk !Nem vélek valótlanságot állítani az által, ha azt mondom, hogy már nagyobbrészt
Elvitték a harangokat.

Irta: Zombory Gyula.

Elvitték a harangokat 
Messze idegenbe,
Goutíolatán olyan fájó
Érzés jön szívem be,-------
Este, reggel imádságra 
Szólítgatott hangjuk 
S idő óta lágy csengésük 
Naphosszán se halljuk . . .

Lángba borult a világunk —
Dúló harcok folynak — /
Odavitték drága kincsét 
Sok sudár toronynak,
Azóta a tornyok pusztán 
Merednek az égnek,
Nem hintik szét hívó hangját 
Harangok nyelvének.

De szép is v o lt!. . ha a hajnal 
Bontogatta szárnyát,
Megszólalt a lágy harangszó 
S szívet lelket járt át — 
Hirdetője volt egy uj nap 
Kezdetének s bennünk 
Föléledt a reménysugár: 
íme, újra élünk I

Hangjára, mint parancsszóra, 
Templomajtók nyíltak, 
Sereglettünk, ki-ki hova,

Mert a hangok hívtak . . .  
Hívogattak Istenünkhöz,
Erőt kérni tőle,
Hogy ne essünk gyenge lények 
Újabb kisértésbe.

Szóit a harang akkor is, ha 
A Nap délre hágott,
A munkásnép, kinek arca 
Verejtéktől ázott 
Felnézett a magas Égre ,
S hálára nyílt ajka,
Az iránt, ki táplálékát 
Megkeresni hagyta.

Est beálltán njra szóltak 
Az ércnyelvek lágyan,
Ezt a hangot, óh, de áldták 
Ki tudná, hogy h án y án ? ... 
Mélyen búsan, altatóan 
Szálltak el a légen,
Hallattára sóhajtásunk 
Ott állt meg az Égen.

És amikor megkondult a 
Harang temetésre,
Érezzük a dráma végét,
Kőny borult szemünkre 
Bú bánatos akkordoknak 
Szívig ért hatása 
Elkísértük a távozót 
Utolsó útjára.

S most ezeknek mindnek vége, 
Bántó némaság van,

Szétfoszlott sok illúziónk
Harangok szavában -------
Elragadták őket tőlünk 
Messze idegenbe,
Hogy haragot zúgjanak ott 
Ádáz ellenségre.

Gyilkos, ölő fegyverekké 
Lettek a harangok,
Mennyi jajt, kínt, gyötrelmeket 
Szülnek ott a hangjok \ A * .  
Áldás helyett pusztulástíat 
Eszközévé lettek,
Kegyetlenül nyitnak utat 
Sok értékes vérnek.

De ha létjog s egy szebb jövő 
Érdeke kívánja 
Belenyugszunk bölcseséggel 
A nagy változásba 
S kérjük Istent, áldja meg a 
Sok elvitt harangot 
Bömböljenek érctorkaik 
Győzedelmes harcot.

Megjönnek még a harangok 
S talán nemsokára, 
Dicszenével rakjuk őket 
A tornyok vállára 
S hallgathatjuk hívó hangjuk 
Heggel.. . délben . . .  este . . .  
Add óh uram, hogy mielőbb 
Legyen világbéke!
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másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondno- Щ Щ
kot az eltűnt éietbeniétéröi értesítsék, egyszers- ^  Мавуэг Motor es бдрвуяг Részvenytirs9saghoz, SzóinЬэН|в1тг8. 81
mind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az ф  Ш
eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellen- d sasékékdÉ ttékékA  A  a  a  a
kező esetben a bíióság az eltüntet a jelen hirdet- a w w w W w P f  W w w W w W W W W  W w W W W W W W  W W W W W W W W W W  
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« ZRÍNYI KÁROLY. M ABCITAt JÓZSEF. 8T R A U 3Z  8 ANDOR.

I ib bnnitnlnab a h  ь TisstóD azt suttogja a fűszál, azt mór* lerójuk tartozásunkat, köteleségünket а Нам
ЙШ1К0Г ШвдКОПОи1ПаК 3 ПЭГЗПдОК t ■ I mogja a csermely, azt ragyogja az újra ki* és mindazon hadiezerencsétlenek iránt, kik 

... . . . . . . .  , fénylő csillag. a háború borzalmai által mindenüket ve-
Ki vált meg bennuaket a kiöMenyedé- д sir elé gördített nehéz kő nem aka* szítették. S ha teljes kárpótlást nem is nyujt- 

sek nyomasztó ternetől, ki vezet ki minket dáLlyozhatta meg a feltámadást és mint ama hatunk nekik mérhetetlen nagy veszteeeégük*
a fájdalmak országából régmúlt dicső reggelen, most is fény fog és szenvedéseikért, de legalább némileg igye-

Csüggedten, félénken, bizalom vesztetten áradozni az oszló borurft. kezzünk könnyeiket felszárifni, fájdalmukat,
•tekintenek körül a gyengeszivüek. Látják a A Szeretet erősebb a halálnál. Az Igaz- szükségüket enyhíteni. *  
teresztrefeszetitett Igazságot, a vérbontott 9ágot nem z&rhafja magába a sir. Feltámad- Egybegyültünk tehát e hó 24-én a vá-
szegeket, miket a Szeretet meleg testébe ver- „ak, bármily mélyre temessék őket rosháza tanácstermében, hogy egy uj egy-
lék. Jhjveszékelnek és zokognak. Könyes Szenvedéseinknek is van határa. A ső- letet alakítsunk: a leányegyletet, mely újabb
«emrnel néznek Golgotára,. hol szenvedett tétséget világosság fogja felváltani. forrása legyen a jótékonyságnak, a hazasze-
f3 az Nincs többé vigasz S Erre gondoljunk. Ebben bizzunk, ha retetnek. Örömmel tapasztaltuk, hogy ily rö-
biszik, hogy mindig borús marad, örök a megkondulnak a húsvéti harangok. vid idő alatt már is 110  tagja van az uj
fájdalom, sohasem ér véget. ------------  egyesületnek, kik szívvel-lélekkel igyekez-

A nap homályba van borulva, a föld . , , л , nek a nemes, magasztos szent célt etőmoz-
egyre zeng, a csillagok zavartan keringnek A  C sák to rn y á i le án y e g y le t. dítani, támogatni!
égi pályájukon . . .  irta *. в. M* Kedves jó honleányok! Jöjjetek, caat-

Levettők a keresztfáról, a két lator mel- nacvohb mérveket ölt évről*évre lakozzatok minél többen e nem es szent ügy-
161, tiszta gyolcsba göngyölték szent testét Minél nagyobb mérveket olt évről evre csekélv filléreinkkel melvekből
és a sziklaüregbe vájt sírboltba helyezték. a hábo™’ annál nagyobb lesz országszerte ^  Ц *  д ^ Ь а Ы ^

A* írástudók éa papok követ hengert- a m°'®* °”  * l í m  n r t í i  nőknek a ma ÖSMe ~  a Нам oltásira. Aiok-
tettek a nyiláa elé, lepecaételték és őröket “ ! L  . ^ £ » 1  J r tk  kai az összegyűjtött fillérekkel, melyek bi-
iliítottak a sírhoz. Marcona, vad római ka- KY®r honleányoknak annyi a>kalmuk, terük |e8znek annyi könnyet letörölni, tá-
tonák, kiket nem lágyít a szent anya ,e- a h o o s z e re ^ a  ^^ « e lek ed e tek g y ak O P  a ^ „ e r e n c ^ e n e -
mondó fájdalma, Magdolna emésztő Mnata,ií*sa eszközlésére, migt, a jelen szomorú ^  . щии»» »**̂ - * 1̂
fuldoklő zokogása. időkben. baráti szeretetre!

Görcsösen szorítja Mária az üdvözítő Egybegyültünk mi is, mint igaz jó hon- , . . . f
vérétől csepegő töviskoronát. Fájdalmára nem leányok, hogy újabb tanujelét adjuk hon* Jöjjetek, kérlek, aeuvM nonieanyoit!
ád írt semmi. . .  semmi . . .  szeretetünknek; hogy amig hőseink odakünn Ne zárjátok el sziveteket a jótékonyság eől,

így néz a világ a töviskoszorura most is. küzdenek, életüket, vérüket áldozzák a Ha* ezzel nemcsak n^твЛ #П!аваАМ ?8*
De mintha ma is a sir fölött ingó cip- záért és érettünk, addig mi gyenge nők sem ,ek®í?etet végzünk de kötelességet is tel- 

rusok és mirtuszok szelíd lombjai azt sut- töltjük idehaza tétlenül az időt: megraga- jesituok.
lógnák: dunk minden alkalmat, hogy mi is szolgál- Nem vélek valótlanságot $1шаш az ál-

Fel fog támadni, íelkél halottaiból! hassuk szeretett Hazánkat s ezzel némileg tál, ha azt mondom, hogy már nagyobbrészt

Mert a hangok hívtak . . .  Szétfoszlott sok illúziónk
Elvitték a harangokat. «"■“ *  S S & ’S K b S  ~

Irta: Zombory Gyula. Hogy ne essünk gyenge lények Messze idegenbe,
[Jjabb kisértésbe. ' HoßT haragot zúgjanak ott

Elvitték a harangokat Ádáz ellenségre.
Messze idegenbe, g26lt a harang akkor is, ha
Gondolatán olyan fájó A Nap délre hágott, Gyilkos, ölő fegyverekké
Érzés jön szívembe, — — д  munkásnép, kinek arca Lettek a harangok,
Este, reggel imádságra Verejtéktől ázott Mennyi jajt, kínt, gyötrelmeket
Szólítgatott hangjuk Felnézett a magas Égre , Szülnek ott a hangjok !Vt*.
S idő óta lágy csengésük s  hálára nyílt ajka, Áldás helyett pusztulásod
Naphosszán se halljuk . . .  az iránt, ki táplálékát Eszközévé lettek,

Megkeresni hagyta. Kegyetlenül nyitnak utat
Lángba borult a világunk — Sok értékes vérnek.
Dnló harcok folynak — t Est beálltán újra szóltak
Odavitték drága kincsét Az ércnyelvek lágyan, De ha létjog s egy szebb jövő
Sok sudár toronynak, Kzt a hangot, óh, de áldták Érdeke kívánja
Azóta a tornyok pusztán Ki tudná, hogy hányán?... Belenyugszunk bölcseséggel
Merednek az égnek, Mélyen búsan, altatóan A nagy változásba
Nem hintik szét hívó hangját Szálltak el a légen, S kérjük Istent, áldja meg a
Harangok nyelvének. Hallattára sóhajtásunk  ̂ Sok elvitt harangot

Ott állt meg az Égen. Bömböljenek érctorkaik
De szép is volt! . .  ha a hajnal , Győzedelmes harcot.
Bontogatta szárnyát, És amikor megkondult a
Megszólalt a lágy harangozó Harang temetésre, Megjönnek még a harangok
S szívet lelket járt át — Érezzük a dráma végét, S talán nemsokára,
Hirdetője volt egy uj nap Köny borúit szemünkre • Dicezenével rakjuk őket
Kezdetének s bennünk Búbánatoe akkordoknak A tornyok vállára
Föléledt a reménysugár: Szívig ért hatása S hallgathatják hívó hangjuk
íme, újra élünk í Elkísértük a távozót Reggel. . .  délben . . .  eate . . .

Utolsó útjára. Add óh uram, hogy mielőbb
Hangjára, mint parancsszóra, . . . „a. .  Legyen világbéke!
Templomajtók nyiluk, „ Ä  X  *  ’ __________
SeregletlOnk, ki-ki hóra, B4ntó némaság van, t.

XXXV. évfolyam.________  Csáktornya, 1918. március 31-én. 13. ssim .



Csáktornya, 1918. március 31. »MURAKÖZ«bele is untunk, fáradtunk e hossaantarló vérirtó háborúba. Nem is csoda! Hiss naponta mindjobban éreizük annak keserveit. De bármennyire beleuntunk is már bármilyen boasan fog ia még aa tartani, a hazasaere- tetnek nem szabad soha kihalnia szivünkből. Nem szabad beleunnunk és elzárkóznunk a nemes jó cselekedetek, a jótékonyság elöl.A honaeeretetnek örökké élni kell minden jó magyar nö szivében!Hogy pedig est a megkezdett szent ügyünket az Isten áldása és a legnagyobb siker koronázza, kitartva, karöltve, egyesült- erővel, a legjobb egyetértésben, rang és vallás külömbség nélkül kezdjük és folytassuk nemes munkálkodásunkat a hazaszeretettől áthatva.Ne hiú dicsvágy és verseoggés vezessen bennünket, hamm az igaz, őszinte, önzetlen felebaráti azereRt Jegyen útmutatónk, vezér- csillagunk !Az Isten vezérelje szent ügyünket!
A nagykanizsai 48-ik közös gya

logezred Hadialbuma.A 48-asok véráztatta nyomdokain a hír virágok gyéren nyillottak. Homály és köd lepi be azt a golgotás utat, amelyen köny- hullatással — dicshimnuszt zengve zarándokolni kellene.Mi el akarjuk oszlatni ezt a homályt, hogy az itthoomaradottak lássák szeretteiket a hosszú küzdelmek életpusztító utjain; hogy amelyeken imáinktól kisérve a dicsőség, a győzelem vagy a hősi halál felé mentek: áhítattal haladhassanak — lábaik nyomát csókjaikkal borítva.Abol a szikkadt nyári homok mohón felitta drága vérüket; ahol a sárga avar rőt pirossá lett, a szűz fehérhó lepel vérüktől ijesztő foltossá; ahol a Balkán, a Kárpátok a a Kársát sziklás fala sikamlóssá vált; ahol a hősi hírüktől döbbenve torpant meg az álnok ellen; ahol hten ostora gyanáot győ- zelmet-győzelemre aratva űzték a futó h t- szegőt: ragyogó mérföldkövek a dicsőséges utón.Akik verejlékee homlokkal megjárták ezt az utat, elmondják csodás tetteiket, hogy a hátramaradottak szívét büszkeség töltse el és fájdalmakat enyhítse a megemlékezés.A Hadialbum megörökíti írásban és képben a 48-asofc cselekedeteit Leírja életüket |ó és rossz sorsban. Jellemzi őket s megmutatja, hogy a mi ezredünk is méltó a magyarság ezredéves múltjához Mi megóvjuk emléküket az igazi haláltól a — feledéstől.Ugyanakkor megemlékezik a mű az élőkről is, mert a tiszta jövedelmet az ezred özvegy és árvaalapja javára fordítjuk!A legközelebbi jövőben a Hadialbum szerkesztősége felhívást és kérdőíveket fog kibocsátani, hogy a mű Összeálításához pon tos adatokat szerezzen. Az eltűntek vagy eletettek és fogságba futottakról a legközelebbi hozzátartozók adhatnak pontos felvilágosítást s így mindenkinek érdeke, hogy egy kérdőív birtokába jusson, bogy szeretteinek pontos élettörténetét a Szerkesztőség rendelkezésbe boássa.Mindenkiről megemlékezik a mű, aki tagja volt az ezrednek!Változatossá és érdekessé válik a 600 oldalas Htdialbum az elesettek, a kitüntetettek fényképei, a háborús felvételek, rajsok,

az ezred fényképgya.ieméuye, elbeszélések, naplók, stb közzététele által S már ezután ia felkérjük a közönséget, hogy ha az ezredre vonatkozó képek vagy nsptyjegyzetek vannak birtokában, bocsássa azokat rendelkezésünkre. Minden eredeti iratot, fényképet, rajzot teljesen sértetlen állapotban adunk viaz- sza! A mű ára (junius 30 ig előfizetve) harminc korona. Az előzetes költségek fedezésére ь a jótékony célra való tekietettel, a Hadialbum- alap javára, adományokat is elfogadunk s az 50 koronán felülieket a Hadialbumban — az adakozó fényképe közlése mellett — nyugtázzuk.Küldemények s levelek a Hadialbum szerkesztőségének (Ersatzbaon 48. Pilsen) küldendők.A megértő és minden szép és nemesértlelkesedni tudó Daaáütul lakosságának biztos támogatására számit aPilsen, 1918. husvélHadialbum szerkesztősége.
Gyűjtés a hadirokkantak stl>. javára.A lefolyt hét folyamán is ér-ékes adó mányokat kaptunk. Takarékpénztárak nagyobb jegyzéseit s 25—25 К adományokat a harctérről, melyeket a Csáktornyái Székely fiuk küldtek alapunk növelésére.A befolyt adományok a következők:Csáktornyái Takarékpénztár 600 КStrausz S és neje Csáktornya 300 »Hirschler Emil > 20 *Hoffmann Gyula » 2 0  »Weisz Ármin Zalaegerszeg 10 >Székely Ernő harctér 25 »Székely Tivadar » 25 »Koszti Mátyás Csáktornya 50 »Hári Józsefoé » 50 >Perea János » 20 »Hampamer István » 60 >Kunstek István » 6  >Rónai Dezső » 25 »Hochsinger Irma » Ю >Spitzer Barnát » 2  »Benedikt Alice > 2  »Szvacsina Antal » 2 »Zrínyi Győző » 3 »Lobi Oglaz Gizella Graz 100 »Wollák Viktor Budapest 50 *Weil Józsefné * 30 >Csáktornyavidéki Takarékp. 400 »Tóth István (uj) Csáktornya 20 »Kelemen Imre » 50 >összesen 1830 К Mult heti kimutatás 22956 К 51 fFőösszeg 24786 К 51 f

A d a k o z n á n k  a m  e l e m e i t  h ő s ö k  ö z 
v e g y e i  é a  á r v á i  J a v á r a  /

H a d a e g é l y e a ó  H i v a t a l  t ő p é n m -  
t á r a , K é p  v i s e l ő h á m .

K Ü L Ö N F É L É K .

A m i k o r  a  k l ó  p a c s i r t a . . .
Amikor a kia pacairta 
Karcai a féaakét,
Föl-fölröpül a magasba.
S  onnan-onnaa né* azét.

S  hogyha régre reá talált 
Élete párjára,

Akkor aendít reá a elvből 
Legbensőbb dalára

Két szárnyával integeti 
Saájával csicsergi,
Hogy nálánál e világon 
Kinos boldogabb senki.

Reám ia aaáll néba ihlet 
S  vizái Л1 a lelkem,
Daliok én is néha . .  . titkon . . .
Ámde csak énnekem.

Mert, amíg a pacsirtának 
Fészke és párja van . . .
Ab l de akit én szeretnék 
Meg ae hallja szavam.

De dalolok s énekelek,
Mert a lelkem aarkal,
Magányomban a a éneklés
Gyógyít és vigasztal

Gregum a P á l .* ___— K e l l e m e s  h ú s v é t i  ü n n e p e k e t  
k í v á n u n k  l a p u n k  e l ö t i s e t ö l n e k ,  
m u n k a t á r s a i n a k  é s  o l v a s ó i n a k *

— Kinevezés. Dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvédit Öfelöőge a király t. zászlóssá nevezte ki.— Szolgabíró kitüntetése. Poigár Ferenc dr. perlaki szolga bírót Szmrecsányi György pozsonyi kér. közéleím. kormánybiztos szolgálattételre a pozsonyi kormánybii- tossághoz osztotta be.— Kormánybiztos helyettesei. A közélelmezési miniszter Zalavármegye közélelmezési kormánybiztosának helyetteseivé dr. Majtényi József bárót és Bártól Jánost nevezte ki
— A lányegyeeület megalakulása. ACsáktornyái rokkanlak gyámolítására stb. megalakult bizottság működésének egyik legérdekesebb következménye a Csáktornyái lányoknak egy egyesületben való tömörülése. Wollák Rezsőné úrasszony érdeme, aki a propaganda gyű;éseu elhaugoztatott hazafias beszédével a lányok egyesületét életre keltette. Az egyesület alakulása március 24 én d. u. történt. Az értekezlet összehívója Dénes lluska volt, aki a szépszámban összegyűlt honleányokat talpraesett szavakban üdvözölvén, őket a megalakulásra s az ebből kifolyó teendőkre felhívta. Erre az alapszabályok letárgyalása és elfogadása után az egyesület elnökének Bezerédy Margit, alelnöknek Faludi Ilona, jegyzőnek Benedikt Alisz, jiénztárnoknak Masztnak Mária hol- gyeket választották meg egyhangúlag s dísz- elnöknek Wollák Rezsőné úrnőt, a lányegyesület lelkes patronusát. A választmányba a következők választattak be: Benedikt Adél, Dénes Jolán, Dobosy Irma, Gráner Sarolta, Hajas Mária, Htrschmann Erzsébet, Hüli Cecília, Kayser Ilona, Kovac3ics Gabriella, Ко- vacsics Margit, Mekovecz Ilona, Morandini Jakomine, Nuzsy Stefánia, Neufeld Ilona, Pátkai Lujza, Plichta Etelka, Fóliák Janka, Simon Irma, Stőger hona, Szterbát Matild, Tomka Jolán, Zakál Margit. A lányegyesi- letnek, melynek célja tagságdíjaival a rokkantalap állandó támogatása, már 1 2 0  tagja van, akik a kitűzött nemes célért nagyon lelkesednek s az egyesület bizonyára fel is virágoztatják.— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai állandó mozgó színházban a mai előadások műsora: A szívek diadala (dráma 4 lelv), Egy udvarház utolsó gazdája (dráma 3  felv)II. — A holnapi műsor: Az égő vonat (dráma 4 felv), A vészharang (vígját. 2 felv.) — Jön A papagály tára dráma.



Csáktornya, 1918 március 31. MURAKÖZ
— KSsztfnetnyilvánítit. A Csáktornyái 1 Gőzmalom és Villamtetep R  T. az ólmait ösletév nyereségéből adománykép 200 K-t juttatott a Csáktornyái önkéntes Tüioltó- egylet részére, melyért ez utón is hálás kö seönetét nyilvánítja a tüzoltóparancsnokság.— Koszorumegváltás. A f. évi március16-án Wienben elhalt Petz Márton Csáktornyái építőmester iránti régi baráti megemlékezés jeléül Rasslag Frigyes vöt csáktonyai órás és neje radkersburgi lakosok koszorú- megváltás címén 20 К-t küldtek a helybeli önkéntes lüzoltóegylelnek. melyért ehelyütt is köszönetét fejezi ki a lüzoltóparancs- nokság. #
— Tánctanfolyam. Mérő József né tánc- tanítónő, aki alsólendvai tanfolyamát már bevégezte, Csáktornyái működését április 6  

án kezdi meg. A tánctanfolyam iránt nagy az érdeklődés a városban. A jelentkezés Balkányi Ernő könyvkereskedésében történik.
— A nyári időszámítás elhalasztása. Általános feltűnést keltett a rendelet, mely a nyári uj időszámítást már április 1 éré mondotta ki, holott a többi országok bao csak április 15 ikére rendelték el az aj idő számítást. Általános meglepetésre a múlt héten újabb rendelet jelent meg, mely úgy intézke dik, hogy a nyári időszámítás április 15 én kezdődik s szeptember 16 án végződik Eszerint április 15 én hajnali 2 órakor az órát 3 órára kell előre igazítani. S ezzel a múlt számunkban erre vonalkozólag közölt hirt 

is ezennel helyesbitjük.— Uj népszámlálás. Kormányrendelet szerint a közélelmezés tervszerű intézkedése céljából a polgári népességet 1918 április 16-iki állapot szerint április 16—20. napjain össze kell írni. Ugyanakkor összeírandó a szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhállomány és íel kell venni április végéig a vetésterü letet is. A számlálóbiztos teendőivel elsősorban a néptanítók bizendók meg.
— A háború. A németeknek előre beígért offenzivája a nyugati harctéren az angolok és franciák ellen március 2 1 -én megkezdődött s azóta a legnagyobb hévvel folyamatban van. A németek támadása óriási sikerekkel járt, St. Quentinnél áttörték az angol frontot s azóta már 4000 négyszög kilométer területet hódítottak meg. A németek már a Somme folyót is átlépték, miköz ben Bapaume, Peronne, Nesle, Ham, Albert és Noyon városokat elfoglalták. A németek most Amieos felé törnek, melynek elfoglalása után az ofhnziva célja Páris és Calais. 

A hadiz^ákmány óriási; 1000 nél több ágyút zsákmányollak s vagy 60000 angolt foglak el. A pánik az ellenfélnél óriási, különösen annak következtében, hogy a németek 1 2 0  km. távolságból már napok óta Páriát is lövik.
— A gazdasági többtermelés ós az Is

kola. Appjnyi Albert gróf kultuszminiszter a pókban kiadott rendeletével az elemi népiskolai és a tanitóképzőinlézeli gazdasági oktatást olykép módosította, hogy ezek az intézetek a többtermelés követelményét sikeresebben teljesíthessék. Addig is, amíg a régi terve szerint a gazdisági népoktatást teljesen kiépítheti, az elemi népiskolában is rendes tantárggyá tette a gazdaságtant, amelyet gyakorlati módon fognak tanítani. E célból külön rendelettel gondoskodik a miniszter arról, hogy valamennyi iskola megfelelő gyakorló területtel is elJáttissék A tanító képző-intézetekben eddig a kertészeti oktatás volt előtérben, ezután a mezőgazdasági lesz

az alap. Mindkét fokon, az elemi iskolában és a tanítóképző intézetben, az egész gazda sági oktatás a termelési viszonyokhoz fog alkalmazkodni s ez által a népnek a termelés sikeresebb módjaira ad útbaigazítást. Ezenkívül mindeuik tantárgy keretében kiemeli a miniszter a gazdasági oktatás és különösen a többtermelés szolgálatába áJlit- ható részleteket és azt kívánja, hogy a tani tás akor szükségleteit állandóan szemmel tartsa.
— A Szurmay Sándor honvédate? jel

vényei. A br Szurmay Sándor honvédalap javára művészi kivitelű jelvényeket és plaketteket hozott forgalomba a Hadsegélyező Hivatal. A jelvényeket Székely Károly szobrászművész, tart hadnagy, tervezte s ahhoz a mélyreható társadalmi mozgalom érdekében örömest ült modellt Szurmay Sándor honv. miniszter, akinek kiválóan sikerült domborművű arcmását az uzsoki harcok ti- táni küzdelmét szimbolizált keretben mutatja be a jelvény. — A sapkajelvényeket 2, a nagy bronzplaketteket pedig 30 koronáért árusítja a Hadsegélyező Hivatal. Az ország védelmében elesett hős honvédekért a legkevesebb, amit a hálás utókor tehet: hogy gondtalan ellátást és nyugalmas jövőt ad elárvult hozzátartozóinak. A Szurmay Sándor alap célja annyira nemes, hogy a mozgalom intenciói megszólaltatják ezúttal is a melegen érző emberek szívét s ki ki tehetsége szerint, de legalább két koronás sapka jelvény megvásárlásával — részese lesz az alapnak. A jelvényeket a Hadsegélyező Hivatal központi elárusító helyiségében (V. Akadémia utca 17) és városi üzletében (IV Kossuth Lajos utca 15) árusítják.
— A bolgár király a magyar honvé

dekhez. A budapesti honvédzenekar Szófiában való időzése alkalmából szerenádot adott Ferdinánd bolgár király tiszteletére. A szerenád végeztével a király következő magyar beszédet intézet a honvédekez— Honvédek! A magyarság mii történelmi napján, mint öreg honvédhuszár, örömmel üdvözlöm önöket Keleten. Kedves játékuk nemcsak arra a vidám és szép időkre emlékeztet, amelyet egykor a dicsőségei honvédek körében eltölteni oly büszke és szerencsés voltam, hanem a gyakori Magyarországban való tartózkodásomra is. Éljenek a honvédek! Éljen a magyar haza!
— Szappanfőzés szappanszóda nélkül.Most, hogy oly nehéz tiszteséges áron szódához jutni nem lesz érdektelen megismerkedni egyik-másik olyan módszerre), amely- lyel házilag alkalmas lűgot készíthetünk. Egy kalocsai asszony receptje az aljábbiakban van leírva. Nagyobb edénybe egy szakajtó kosár tiszta fahamut teszünk s azután az edényt teleöntve vízzel felforraljuk. Ha már felforrott, lemerjük egy másik edénybe a nyert fugot, ahol leüllepedni hagyjuk. Mig a lemert lúg leülepedett, azon edényt, melyben felforraltuk a hamut kitisztítjuk a kifőzött hamutól és abban ismét egy kosár fahamut teszünk fel és annyi vizet öntünk csak rá, amit az feliszik. Most rámérjük a leülleprdet lúgot és felforraljuk. A felíorrás után ismét lemérjük a lúgot és éppen azon eljárást követjük, mint már fentebb leírtuk, így erődítjük a lugott addig míg oly erős lesz, hegy a benne megrázott ludtollat le- marja úgy, hogy csak a szára marad; ez harmadszori vagy negyedszeri fahamu fel- főzésére szokott sikerülni. Ekkor a lúgot

leüllepedni hagyjuk. Ezen lúgból mérünk azon edénybe, amelyben a szappant főzni akarjuk, annyiszor 4 litert, a háóy kiló zsiradékunk van és ugyanakkor annyiszor 40 deka oltott meszet teszünk a kimért lúgba, ahány kiló a zsiradék. Most ezt a lúgot a bele tett mésszel többszöri keverés közben felforraljuk. Midőn forrni kezd, bele tesszük a zsiradékot és így főzzük tovább folytonos forrással. Egy órai forrás után hozzá teszünk annyiszor 50 deka konyhasót, ahány kiló a zsiradék; és így kevergetve még két óra hosszáig főzzük, forraltjuk; időnkint hideg lúgot öntögelünk bele, hogy elfutását megakadályozzuk. Ezen három órai főzés forralás után a tűzet elvesszük alóla és a főzetet másnap reggelig a főző edénybe hagyjuk nyugodtan kihűlni, amikor a szappant belőle kimetéljük. — (Megjegyezzük a recepthez, hogy természetesen a kemény- fahamu sokkal kiadósabb és hogy a mész marja a ruhát! Szerk.).
—- Dohányosztás uj rendje. Zalavárme- gye pénzügyigazgatója szigorú rendeletét intézet a vármegye összes dohánytözsdéseihez hogy nem dohányosoknak, nőknek в a 16 éven aluli gyermekeknek dohányt kiszolgál- tatniok nem szabad. A rendelet ellen vélü- ket megfosztják a dohányárusítás jogaitól.
— Rendeletek a ruháról. Megjelent három rendelet, melyek közül az első a pénzügyminisztert felhatalmazza, hogy a ruházati cikkek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ennek kapcsán a pénzügyminiszter népruházati bizottság üzleti teendőinek ellátására részvénytársaságot alakít, mely nyerészkedés kizárásával fog működni. Ennek révén lapunk olvasóközönségét megnyugtathatjuk, hogy a tehér- és ruhanemű általános rekvirálásárói terjesztett rémhírek agyrémnek bizonyultak. Illetékes körök kijelentése szerint, mely az összes lapokban napvilágot látott, ebben a tekintetben csak ártatlan összeírásról volt szó, melynek alapján a lakosság szükségleteiről akartak tudomást szerezni.
— Az antant tengeri veszteségei. Az antánt a központi hatalmak pusztításai folytán febiuár havában összesen 689 ezer tonna hajóteret vesztett. A korlátlan tengeralattjáró harc óta 10 millión fölül a vesztesége. A háború kitörése óta az antántnak hajóvesz- lesége 15 millió bruttótonnára rúg, amiből Angliára 9 és fél millió esik.
— A honvédtisztek bajusza. Legfelsőbb hadi parancs jelent meg, mely elrendelte, hogy az összes honvédségi tisztek s legénység bajuszt tartoznak növeszteni. A bajusz növesztés határideje április 1. A felsőbb hatóságokat nyilván az az elszomorító körülmény készítette, hogy a magyar bajusz úgyszólván eltűnt s ebben maga a tisztikar járt elől rossz példával, amikor borotválkozással s nyírásai lemondott a magyar férfi diszérő!, a bajuszról. Ez a rendelet felújítása a 70-es évek intézkedéseinek, amikor kurtavassal büntettek a honvédet, ha bajszát íenyirta vagy hborotválta. Ekkor szokták meg a muraközi katonaviselt fiatal legények a bajusz viselését az öregekkel szemben, akik szláv szokás szerint csupasz képpel jártak я most is járnak.
— Értesítés. Tisztelettel értesítem a tek. jegyzői kart, hogy a B) felmentési nyomtatvány már kapható Strausz Sándor könyvkereskedőnél Csáktornyán.



Strahoviti boj na francuzkim frontu.
Nemski seregi su s velikom silóm navalili na francuze i engleze. - Ko- 
nec vezdasnjeg tabora se je poeel. - Prvi eetiri den su nemei 600 stu- 
kov, vise jezer masinastih puskah odzeli i 45 jezer zarobljenikov polo- 
vili. - Növi smrdeci gazi vu poslu na francuzkim frontu. - S rumunjom 
su jós prosli tijeden trajale pogodbe za mir. - Nemei Pariza iz 110 ki- 

lometrov daleeine strelaju iz strahovito velikili stukov.

Ы  stojiao na boltion polju?(M. j.) NajznameniteSi glasi su pros- log tijedna, da su se boji na francuzkom bojnom polju 21 ga marciuSa poCeli. Do de nes je 1344 dnevov torna, da se je tabor poCel. Jezerotristo i CeterdesetCetiri dnevov su do denes pokali Stuki, praskale puSke, kosile kuglje Ijudstvo, rezpustofiile sela, va raSe i festunge. ViSeput smo pisaíi, gda su veliki boji bili, da tomu néma p&ra ali ve/,- da moremo reCi, da se je na francuzkom bojnom polja 21-ga marciuSa takov boj poCel, kakov jóé nigdar uije bi), od kada svet stoji.NemSki Seregi su navaljili na francuzke i englezke Serege. Ov boj bode zadnji boj, da 8 Bo2 jom pornoCjom nemSka i ako bu treba, naSa vojska pogazi i ponizi napuhnje- noga fraocuza i engleza, koji se nisu hoteli pomiriti. Vezda budu jih nemski vojniki pri sitili, da bude jedenpul vre kraj i колес to mu slrahovitomu taboru.MarciuSa 21 ga rano vu zorju su po deli nemSki i naSi Sluki evője delo. Do de- sete vure su velike kuglje rezbile drotnate plote i drage zadeve, onda pák su nemski vojniki Sturmu poCeli. To se je na 80 ki- lometrov dugim frontu dogodilo med Skar* pe i Oise zvanom mestu. NemSki Seregi su prvi den do prvih francuzkih i englezkth dekungov dospeli i s bajoneth tirali vun iz dekungov neprijatelja. Neprijatelji su se vite2 ko branili, ali nikaj nije hasnilo. Stra hovito vnogo oraujenih i mrtvih su ostavili na bojnom polju i nazaj se morali poteg- nuti vu evője druge i tretje dekunge. Vu tem prvim dnevu su nemski i naSi Seregi uadvladali neprijatelja, od njih 2 0  jezer voj- nikov i 2 0 0  stukov odzeli.Francuzi, pák englezi nisu mislili, da budu i naSi Stuki proti njim harcuvali, ali gda su vidli, как naSi Stuki, trideselaCi i veliki mo2ari vudiraju vu njihove Serege, onda su zeznali, da s e  i mi borimo protiDjim.Vezda se je poCel konec tabora. Od ne- koliko mesecov se je Culo, da ее mi i nádi

neprijatelji pripravljamo na najzadnji boj Ovo vrCme je doSlo i nebude predi mir, dók nepogazimo naSe neprijatelje.Drugt i tretji den su neméki Seregi opet navalili na francuze i engleze. pák jim pre- vzeli druge i tretje dekunge 0 Ízeli su od njih 200 Stukov i 15 jezer vojnikov. Neprijatelji su tak nepripravni bili na ovu na valu, da je vodja englezkih Seregov se vu L ndonu zadrfcaval. Da su tak vnogo, tojest 400 Stukov i 300 masinastih puSkah vu pr vth tri dnevov nemei odzeti mogli od nép rijatelja, tomu je zrok, ar su nemei takve bombe izuaSli, kője su napunjene bile s snirdeőemi gazi. Öve bombe su nemei vu kuglje, gránáté slodili i iz svojib veiikih Stu kov strelili med francuzke i englezke kano nere Granati su se sprotiü, gda eu do ne- prijateljske Stuke doSli, ali sproZile su se i vu kuglje dete bombe, kője su takov smr- deci gaz iz sebe rezpuSCale, da su neprija- teljevi kanoneri odmah omedleli i vnogo se poduSib. Neprijateljevi kanoneri nesu mogli nazaj streljati, pák su nemei sve Sinke vu dobrim staliSu s muuicijom skupa vu ruke dobili i taki hasnuvali proti francuzkoj i englezkoj vojski.Na nemSkom fronlu je veliko veselje. NemSki Seregi pévajuö idu naprej vu naj- lepSem redu, ar su ovu navalu dobili, koja su si dobro pripravili. NemSki Seregi su vno- go jestvine, tople gunje naSli vu neprijatelj- skih dekungov, kője su si englezi i francuzi za sebe pripravili.Dók se nemski Seregi veseliju, da su zbili neprijatelje, s lern su SalostneSi fran- cuzki i englezki Seregi, koji nisu mielili, da bi nemSka vojska tak jaka i hrabra bila Neprijatelji su tak rekuC svoju glavu izgu- bili, gda su nemei tak strahovitom silóm navalili na nje.General Hindenbur je takaj na bojnom polju i gda su mu ja vili, da su zbili nepri jatelje je cesaru svojemu rekel: VeliCanstvo! Moremo zadovoljni biti s poCetkom.S rumunjom jós trajaju pogodbe za mir, ali budu se frisko dovrSile. Mirghiloo, predsednik rumunjske vlade je oglas postal

na rumunjski narod, da se vlada vezda tol da Ukvu mirnu pogodbu n3 pravi s оапц, s nemcom, bulgarom i turCinom, koja bude hasnovita orsngu i koja bude zavezala i po- vraCila one rane, kője je labor orsagu zro- kuval. Rumunj bi vezda rád izbrísal iz pa- meti svoje célt tabor, vu kojem je zaradü 
9voje vkanljivosti i Caiarnosti kakti nas iz- dajica tuliko trpeti moral. Z* par dnevov budu se protokoli zi sigurno podpisali i oa- da bude ov naS vkaajljivt sused na novo mogel svoj rezstepeni orsag vu red zeti Vnogo leUh bude preSlo, dok olde opet volju dobil к tomu, da orafcje pod gne proti nam. Na izhodnom frontu, tojest na Risija i Rumunjsku moramo joS jeden Cas paziti, makar smo s njimi i mir sklopili, ar nigdar ntje znati, je ii nebudu opet ora2 ie pod gib proti nam. ako bi nemcu na francuzkiia froutu zlo iSlo. Zb)g loga smo ostavili i imi- mo joä dosta vojnikov na naSoj meji kre Rusije i Rumuajske. SreCa, di je vre vnogo slojezer naSih voju«kov iz ruskog suiinje- stva d mo doSlo iz kojih bude lehko moti veliku novu vojsku skup spraviti z í  nove uaSe vojne potreboCe.Vu vezdaSnjoj velikoj navali ne samo iz Stukov, uego iz replanov takaj meCeju nemei smrdeCe bombe na francuzke i englezke Serege. Jedaa stran ovih smrdeCifc bombah su s jakim muStardom, hrenom ü 
2 veplom zmesanim gazom napunjene, к щ  ako francuzkorau i englezkomu vojn ku rtn nos dojde, nebu mogel strolats ar bu dosta posla imel s nosom svojemO/di damo naSim Citateljem na znanje da bude zb)g tabora, ne prvoga apnla, как smo naznaCib, nego 15-ga apnla se s jed- nom vurom naprej poriaulo kazalo na vurr Zrok tomu, da je naSa vlada ovak dokon- Cala, je to, ar naSi savezaiki budu taken 15 ga aprila poCeli, dneva s jednom vuro» predi как vu zimi.NamoveSi glasi veliju, da su si nemei tak velike Stuke napravili, iz kojih ll'O ki- lometrov daleCiae strelaju Parifca. O/o je tak daleko, как po priliki iz Ctkovci da>



Csáktornya, 1918 3i-ga marciuőa »MEDJIM ŰRJEKeszthely a, ili do Marburgs, ili do Egersze- ga, ili рак is Varaádina do Zagrebs. PrviC su 23 ga marciuáa iz ovih ätukov pucali na Parii, gde je veliki strah nastal, gda su prve kuglje doletele. Ljudi öesu znali, od- kud dohadjaju kuglje? Mislili su. da iz luft- balonov. Samo drugi den su zazvedili, da su ovi növi straSno veliki i daleko nodeCi Stuki vu jednoj fiumi, 1 1 0  kilometrov daleko od Par;2 a zazidani vu zemlju.Broj zarobljenikov do 25 ga marciuäa na 45 jezer, a broj odzetib Stukov na 600, broj odzetib maäinast h puäkah pak na vide jezer se je povekdal na francuzkom bojnom polju. Broj zarobljenikov se svaki den po- vekáa. Eng'ezi i francuzi be2 iju bez pameli nazaj, tik как su taljani vu jesen be2 ali.
К vuzmu.C t̂rti vuzem smo djCakali v boju. St strahom se pitamo, jel je zadnji? Gdo nam zna odgovoriti? Kada budu minuli dnevi, gladni, straäni? Kada bumo znali, da su pre- sta'a doba vmirauja na sunce vu vracini, v ouegu, ledu, kamenju? Kada bu znala mati, da joj s’n. jedino déle spi v topioj hi2i v mehkoj postelji siguren, da mu ui jedna vura veC nebu donesla sobom kaMni olovni pozdrav? Kada bu dojöel Cas, da de se povraul mu2  к 2 eni, deci, da znovirt zaC- ne 2 ’ivot, da bu opet Clovek, otec, mu2 ? Kada budu se povrnuli svi nam m li i drag?, koji su joö gdé na 2 ivotu? Jezero i jezero ljudi pita tak svaki den.A vuzem? Znate on vuzem, gda ste ne trebali den predi stati pred i po ätacu nah s cédulámI za melu, cukor petroleum i t. d ? Gda je bilo svega? Kada je vre tje- den dm predi bilo sve pripravljeno, da s Cim lepdem veselju i zadovoljstvu doCaka- mo jeden najlepSi krianaki evetek? Kada ste se veCer svi skup i otec; koji morti ve- zdi poCiva pod kojim sne2 nim humkom Riske Taijauske? i mu2 , koji je denes bez ruke, noge i brat, za kojega neznate, iel je 

2 iv, ili isto spi gde vu valovih. bonze, iii Drine i Bog zna, gde sve ne? kada ste se svi skupa skupili pri cirkvi na veliku su- botu odveCer, pak na prodeciji duöevno zi- popévali: »Vesel glas podignemo i srieno spévajmo : A!le alleluja! AHe alleluja!«A denes? Kulko 2 aloslmh példah bu po célom sóéiul Sam z groba se stajuCi Je zuä bu svedok vruCih suzah zalostne mate re, koja v praznoj h 2 i, v krmci gladnom decom bu doCekala alleluja!A oni vuni na bojnom polju? Kakáni bu opet njihov vuzem letos! Za one siro- make néma svetka. Pod zemljom globoko vu dekung h neznaju za vuzmene veselje. Njih i dene3 svaku vuru Caka smrt. Nemaju alleluju! Srapneli i kugle jih pozdravljaju 2з1еС: sreCne vuzmene svetke!Pak ako bi jod barem znali, da je le tos zadnji takSni vuzem, gda b’ svi nesreCni gladni oni v gorab svi, svi, kada b znali, da je letos zadnji krvavi vuzem! O h! как bi svi leii sve pod íaáali.Ali nadjajmo se! Kleknimo svi pred iz groba stojeeega J  ?zu§a i molimo, naj nam se smduje, naj bu letos zadnji krat, gda ga na vuzem s allelujom pozdravljamo vuog' Zalostni, nesreCm, gladni, bosi, naj nam svim donese sobom dar najljepSi Steromu se bumo svi veselili: M r!Stridóvár. Drusko Őtefanija

Na vuzem.
Jezero devetstó leto osemuajsto,
Koje se sad piáé, dosti je íalostno,
V tugi i áalosti áivimo zadosta,
Godina éetrto, как imamo rata.

V céloj Europi mir nam se nesklopi,
Kaj bi naái velki viteáki cesari 
Mira vuéinili i vu rnke segli,
Koj bi nam skuknuli mira, pokoj dali.

Zato je zalostna gréána duáa moja,
Da joá danas néma med nami pokoja.
Sad nam pak je bila ta tuána korizma,
Bila je v íalosti naáa majka mila.

Zato nas pominja vu cirkvu zazava,
Hodte deca к meni ki ste verna prava. 
Zato nam je bilo ovo tuzno vréme,
Kad je Jezuá nosíl naáe teáko breme.
Oj nesrecni dnevi i turobna vura,
Kad nam mili Jezuá kri2 nősíti mora.
Na kriz ga razpeli, ovak on govori:
Za neprijatelje se on Bogu moli.

Na kriáu razpeti moral bu vumreti.
Нобе svo duáicu Bogu izruöiti,
0  ljubleni majki nas greánu deéicu
Da nej zahraan ztoőil svu svetu krvCicu.
A svu mater zruéil svetomu Januáu.
Ondaj je i spustil svoju milu duáu.
Zvoni naái mili, glasa nisu dali,
Fticki i slaviCki nesu popévali.

Sve je tu2no bilo vu velkoj Salosti,
Ali nam je Bog dal za tem nada dosti.
Za tem nam je doálo malo protuletje.
Kad nam zemlja roji lépő ruíu, evetje.
Zelena travica bu se zolenila,
Svaka féla ru2a bu svoj evetek dala. 
Klinéeci, ruzice, modre fijolice.
Ke nam budu brale mlade devojéice.

1 vu cirkvu nesle, címer napravile, 
.íeznáevog groba lépő ríktfnCÜe,
Ondaj se poklekne, Bogu se molite,
I vu svojem sreu tuáne jesu bile.

Gori jesu stale ovak spominale:
Da bi barem tu2ne za otcov grob znale, 
Japek naá ljubleni, gde ste vi vmorjeni.
Vu dalekira svetu kam ste pospravleni?

Télo vám pokriia őrna zemlja mati,
Daj Bog barem duái v nebu stanovati 
Da se zadnjic onda mogu veseliti,
Da ve ovdi v cirkvu nesu mogli dojti.

Zvoni naái mili vesel glas nam dali,
V svetu mater cirkvu skupaj su nas zvali, 
Koji ste joá doma, hodte v sveto mesto. 
Kaj naj zamudili, onda bu vám kesno

Molite se Boga, öujte gla* veselja.
Ar se je gori stal, Alle-alleluja!
Zvoni naái mili, glasa su nam dali,
I nas grésno ljudstvo skupa pozivalt.

Sveta mati cirkva nas skupnj poziva, 
Hodte deca к meni, ka ste tuüna bila.
Ona za nas moli otca nebeskoga,
Jezuáa Kristuán, sina jedinoga.
Za tem pak molimo otca nebeskoga.
Da nam on poáalje duha presvetoga.
Da nas on objaői v svakoj potreboci,
Da nam bu na pomoö vudne i vu nőéi.

Koji su na frontu, tuánim siromakom,
A nam pak v ápitalu milim beteánikom.
A vám pako svim skup v miloj doraovini, 
Koji sto do sada doma mirni bili.

Molimo sad Boga otca nebeskoga,
Da bi se véekali mira radostnoga,
Doj se zadnjic mogli vu nebesih ziti,
Kaj se ondi mogli svi skup veseliti.

Gospodinu Bogu éasf i hvalu dati, 
Radostne tam pésme navék popévati.
Dika budi Bogu v nebeski visini,
A mir ljudem pako v zemeljaki nizinií

Vu ápitalu, írnovicu. K. A. vojnik.

Svetek Vuzem.Stal se KrietuS gori iz grobi, tin jedin otca tfoga. R idujmo, vesellmo se, veeelo spévajmo Alle-alleluja Opet srno se doCakali Svetoga Vuzma, fala dragomu Bogu i mi- lomu Jezuéu, i to Cetrtoga, v oemiru i 2 a- losti. Zm^Iimo se, gde su nádi vojniki, vuogi i vnogi. Zmislimo se predí как sveti blagos- lov vu vusta primemo, koga sí iz cirkve donesemo. Zgubili su se vuogi mili pari, dobra braCa i prijatelji. Zgubil je vnogi mo2  svoju dobru i povoljnu 2 enu, zakopal ju je. Ntdel ga je ovaj lepi svetek u 2 ulostL Ostal je evojom drobnom dfcorn Uteái se dragi i mili par u svetoga Joáela, zaroCnika blaÉene Device Mirije I on je imel 2 alost, da je moral pobeCi s Marijom i s malim Jezudem vu nepoznatu zemlja pred Hcrode- dem, da je dtel pogobiti maloga sineka Je- zuda. I ti mila 2 ena, koja si se uCakala svetoga vuzma u 2 alosti opet bez svojega dobroga mu2 a. Ostala si s dobrom decom bez othranitelja i otca male dece. VuCid, de- cu Boga ljub ti i njemu slu2 iti. Buded vi- dela, da bod méla utjeá nje i radost s njimi ako budu ti dobra i podtena, da ti nadu pod starost na 2 aIost, nego na pomoő i na diku. Naj ti bude obatrovanje Bia2 ena De vica Marija, koja je izgubila jediooga siua, i io na smrt Kri2 a. I mi staredi oteCimo se oevetu obitelj, koji smo zgnbili svoju milu deCicu, da se nemamo nakoga ogledati. Vu svoji te2 koCi i nevolji i vi mala deca, koja ste ostali bez otca i malere, da ste zgubili otca ili mater, uteCite se u maloga Jezuda. koj je 2 alost trpel od poroda i do smrti. Ne se je on rodil u predtimanju, niti vu fiai palaCi, niti ne je vumrl na postelji, nego rodil se je vu dtali i na slami i vumrl je na kri2 nim drevi, как najvekdi siromak. ako je prem kralj neba i zemtje, da nam poka2 e, da se nesmimo sramiti i siromadt- va, jerbo bolje ljubi siromadtvo, как Cast ovoga sveta.Mili Jeznd dovrdil si ovoga te2 koga posla i muke; opet si slat od mrtvi. To nam je példa, da mi moramo vumreti i opet se gori stanemo od mrtvi. Daj dragi Jezud, da se si obznimo, da ne prepadoemo. P.tajmo se, gde su ona Iepa vremena, da smo 2 i veli vu onim stalidu, koj nam je dober mo- gel biti, pak smo idCe Boga zbantuvali. Sve je zaspalo, sve je prepalo, kaj denes trpimo 
2alost i nemir, kaj je saki den huje i da nemiluje brat brata, sestra sestrn, prijatelj prijatelja, sused suseda, tak dngo, dok dragi Bog poka2 e peldu s betegom ili s kakvom drugom nevoljom. Onda se Covek malo po- boldava, a kad ona te2 koCa mine, veö je drugaC, ne pózna se Bog, ne pózna se greh Ali jedenput bo prekesno po smrti zdravje najti. Vidimo denes. Denes néma pomiluva- nje 2 ena, vnoga od svojega mo2 a. N ti si- romak poljski Clovek nema se komu uteCL MoCi se, znoji se, skorom bi moral gladeu delati, da je ves te2 ak zmoCeni. Dok se vnogi stane, ondaj bi nucal i 2ivi9a, pak ga vnogi nema. Ali ako te2 ak Clovek prepadne celi svet nema 2iveSa, niti ftiCica vu zraku nemre pre2 iveti, ako nemreju te2 aki prede lati. Te2 &k nnca stroSka i opravu, jer i bez oprave nema volju niti na delo iti. Ali dragi prijatelji od hitimo ove svoje 2 alosti, pak se uteCimo Jezuda, jerbo on svega ima, on bu vCinil, da postane jedna ovCarnica i jeden paetir, kaj budu zadnji prvi, a prvi zadnji, vnogo pozvani i malo zebrani. Vidi*



MEDJIMURJE« broj. 13.Csáktornya, 1918. 31-g* marciudamof как denes jeden dragoga priganja, slo teli, ukradne i ublaii, ali da bi ae takov negda opital, kajmi hasni, ako ave sadobim, dufio pak zgubim, da je lepfle avoje Ccvati, Intskomu mir dati. To je prava bratmaka ljubav, a ne tak, как ide denea, dragoga preganiati, i na njega krivo govoriti. Ali dragi Bog to itak jedenput prekrati, kaj doj de, kaj more rau ouoga nucati, koga jenaj- bolje preganjal i mrzil. Ipak vupa takov se apovedati, pak se ne pomiri s onim koga je preganjal.To je nikáa spoved ne. Так Bog ne sapoveda. Koj mia nepriliku svojim blitnjim duten pf' je poroeriti, predi falinge патез tili, Ili т а  je odproati, i do smrti pomirenje vCiniti i mira dati jeden drugomu, ondaj spoved prijeti iz eisioga srca. A ne onoga oblatiti, ki je nednten i poStenje mu zeti, ako sveéenika vkan», Boga nevkani, niti ono ga, s kim posla ima. Drags bratja othitimo «»vu o»/adu, lerbo je tivot kratek, a smrt staloa; njoj se nezna dau i Саз ako vreme gnb'mo Sada neéemo imati zadnji Лаз. Так opet poglednemo dragoga JeioSa, koj je od mrtvi gori stal, zastavu je podgnul ljubavi i mira. Pita 1 то se, jeli emo oCinili zadovolj- Cinu ovoga svetoga korizmenoga vremena? Mi smo premiálavaii kritni pat a jeli ne iz ntvade. I premiáljavali smo velikoga Cetrtka i petka i sobotu. Kaj uas je ono opcminalo? To da je veliki éetrtek; su nam vtibnuli roili zvoni do vehke subofe, na pr oravo muke i smrii Jézusa, Kristuáa, na ov den je Jezoá naredil sveti oltarski áakrainent evega presvetoga iela, da je na ov den u vrtu G ’czemansk;m krvavim putem potil i i za nas poCel trpeti. Samo jedna sveta tneáa ae je aíutila, z& to, ua наш je zna* menje i C ’. rt d a I sveéenikom, kője je on po delil svojim vuCemkom. A zvoui su zato •vlhnuli, ar cirkva nepaáéa 3ebi veselje za 
о б о  vreme, koju je Jezuá Kristuá velike make poCel trpeti i na kritu duáu svoju spustil. Na veliki petek smo vidli obsluta vaoje, как se je dragi Jezuá prédái tido- vom i Poncijuáu Pdatuáu. 2*dovi su ga bi- ле/ali, trnjem korunili i s kritem optereáili n i gori Kalvariji, pribili ruke i noge za nas greánike. A opet как je milo bilo videti, da su ga slaöiü, pomalo s krita rasprostirali i i popevali drevo kri23, na Cim visi zveli- Cenje na£e i ceioga sveta. Hjdimo da ши se poklonimoTo nam je znamenje, da se uesmimo sramiti iti vu cirkvu í pokleknu pred sve- tira oltarskirn áakramentom, jer je toga vre- den. Na veliku sabotu smo vidü, ar je Jezuá Kristuä od svih svetcih najsvetleái, na te den pocival vu grobu. Zato je cirkva do bila növi sveti ogenj i krstuo vodu, da se s ognjum z&tite, i da je Jezná Kristuá oraj kamen genul Sto su ga tidovi zahitili. I tak se ovaj novi ogenj blagoslovi, da se s njim zatite, Sto je preostalo ulja i svete krizme. A te aveCe, kője su se nosile 3veéenicki ru- kaj au ae vutgale na ovim blagodovlenim ognjem znamenje je tri botauske peräone, i poklekuvalo и cirkvi i apevalo svetio kri- sta i klecuC odgovurjalo fala Bogu. Dara fa- limo botanskom spasitelju, da nas je nav- Cil trojedinoga Boga spoznati i poStuvdfci. А on.h pet kuglicah na krstni sveCi nam je znamenje petron JezuSa Kristuáa, koja je un trpel a svojim teli. A krstna voda nam je znamenje krv KristuSeva, da su nam duäe p‘« -veto krstu i cd méi-dogn du* Ьа oalobodjene. Premislimo m viäeput trp*

leoje, тике, i smrt Jezuá* KristuSa. To nam bo obatrovanje vu ovim etraánim vremenu koja denee tivimo Opit na zadnje nem rem iz miseit pustiti vojnike, i zarobljenike od kojih nam glasi dohadjaju, da idu proti doma. Zdrave i sreCne svetke vám telim mili zarobleniki i vojniki, i sreénoga puta koga imate proti svemu domu Nemrem iz reéi kakvom vedeljem vas komaj Cakaju vagi domari i mile Zene i prijatelji i vaáa deC ca, koju ste ne vidli more bili se tri vuzme, koji su minuli. Putujete i moCite se pred svojimi neprijatelji, ali se vada Zalost obrne na radost, как se je majke Mari je, da je njezio sinek od mrtvih gori slal. Sreé ne svetke telimo 3vem urednikom i sured- nikom, starim na poStenje, mladim na veselje, vojnikom na puto, domarom na domu deCici na stanu, pokojnim vu grobu, sem beteZnim zdravje, sem neprijateljem dara doha svetoga, da bumo mogli spevati: Ve- seli se о Marija, ar je KrisluS gori stal, za koga si tuZna bila, kada v grobu je leZal on koga si ti nosila s Cistim mlekom dojila. Alleluja, Alleluja, spevajmo Alleluja Amen.
Felső-Vidafalva. Vinczetics A gata.

Nagnojiti sadovno drévo.Gnojiti sadovno drévo je jesenski po- sei. Predi как bi pognojili sadovno drévo, moramo naprotuletje poCistiti od meha steblo i debetSe kitje i onda na jesen s vapnom poliCiti. К tomu pak vapneno vodu nncamo vu koju pepela sméSamo. Vapno zakóié sva koj Лке киксе, érve j gobe, kője se postebli i na vékáim kitju nastaniju i spovaju.Nekoji gospodari koji cepilnjaka iniaju vu vapno kraskoga guoja i zemlju sméSaju i atém béiju drevje. Ali to пета nikakvega razuma, jerbo kraski gnoj i zemlja пета takvo jakost, da bi киксе, érve, mehina i gobe zaklati, vuniátiti mogla.Kak smo s liCenjom gotovi, okolo ste- bla zemlju gori skopamo, da jesenski det- dji i zimski snég Stém leti do korenja doj- de, da brana vu zemlji, koja je potrébna drevju leti se rrzstali i drobno korenjiCe leZi gór scec.a.Veliko brigu moramo imeti na to, da se drevje pognoji. Korenje öuda hrane ececa gori i poleg toga od leta, do leta menje hr line oslane vu zemlji.Ako boéemo, da drevje nam dobro bude rodilo, onda ponucano hrano, moramo uazat dati zemlji. То pak samo tak moremo dati ako gnoja damo zemlji. Dakle sadovno drévo svako treljo—Cetrto leto pognojiti moramo.Korenje vu zemlji ravno lak se rezSiri, j как i kitje vu zraku. Sadovnoga dréva steblo i debeléo kitje ne nosi sadn, neg drobneSê  kitje. Ravno tak i debeláo korenje néje svr- ho toga, da hranu ceca iz zemlje, neg da onu hranu, koju dobro korenjiCe iz zemlje sceca, dalje pela po stebli i po debelim kitju vu drobriu kitje, do Hatja.Svrho toga ne déla dnbro on gazda, koj samo okolo stebla gnoji, jerbo ov gnoj zabadav sperhni tam i nikakvoga basna ne da, neg joS kvara déla.Okolo stebla zakopani gnoj poéné pies- niviti i od toga korenje sperhni, drugoC pak pod ovim gnojom vnotina svakojaCkoga кикса i Crva se naslani i najde dobro toplo postelju po zimi.D kie, k<̂ k imramo gnojiti sadovno drévo?

Pod korunom okolo dréva lopato gir boko skopamo jarka i na jesen vo ov ja- rek zreloga gnoja nameéemo. Jarka nije smeti zametati, neg odprti mora ostati, da snég i voda leti se nuter stéée. Jarka samo na protuletje zamcéemo. Na mesto gnoja vu jarek i svodom zméáano goojö'icu slobodno vléjemo. Vogrintsits Nándor.
fikoleki ravnatelj.

SVAKOJAÖKE novostl

Strahovitna cksplodacija vu Pa- 
ri§u* M nuCi tjeden strahovitna ne&reCa je postigla glavnoga varaáa Pariáa Francuzkoga orsaga. Büzo varaáa munieija je ekeplodé- rala i takve eksplodacije joá nigdar né bilo na sveto. Courneuve i Bourge? obCinah poleg Pariáa nezmerno munieije je bilo sprav- leno. Tri soldati doli su hitili jedno kistu vu koji su granati bili. Granati su eksplo- dérali. Od öve eksplodacije blitnji magazin; su odimh vu zrak zleteli. Od magaz’na, do magazina je to idlo i na zadnje tridesti kvad- rat kilometrov velikim mestu sva municiia je eksploderala. Strahovitno je bilo Cuti to nesreéu. Bütnja sela sva su se vuniátüa Pariá tak se je stepal, как da je veliki pot- res. Svi obloki su se spotrli. Becirki koji su blite eksplodacije, svi su se vunidtili. Decu koja su ravno vu ákoln iála, eksplodacija hitila jih je vu zrak. Petdeset fibrik se je vuniátilo. Sve skupa veö как jeden milljun granalov je eksplodéralo. Joá néje znati. kalikó mrtvih i Hihko plezérsnib le Prvi dau dvésto mrtvih i 2500 plezéranib su nsáli. Kuliko je kvara, to je né moéi tak lebko preraóunati, neg segurno ĵe prek dvajsti mii- Ijunov.

Nova itelinga. April meseca od 1 0  ga do 30 ga svi oni, koji su sad 19—24 let steri i na prveáih átelingph né su spo- sobui bili moraju opet na átelingu iti. TV kodjer i oni, koji su sposobni bili, ali pot- lam poleg nekakve falinge su je spustih. Koji sposobni oetanejti, majaáa 15 ga moraja nuter rukovati.
pom oc nevolnim i dovicam. Oai nevolniki, i do vice koji moréja posvedoéitr da familiju imaju i siromaki sn, moreju otí »Orszagoá Hadigondozó Hivatal« zvancga ureda pomoé dobd;. 1 to na:Rogovnnto marha 300 К па vöt iu kobiln 500 К па svinje 100 К па kozu 150 К, па h tne zajee 200 К i na mladi- nu 300 K. Jeden i viáe pomoéih more do- b'ti. Razmi se da nikakve e ganije nesmeju biti, jerbo ako bi Sto ovu pomoC na neka? drugo ponucal, kaStigan bi bit l nigdar viáe nikakvo pomoé nebi mogel dobiti. Koj mibb. da ima pravo dobiti naj pros?Galic. Svaki gospodar, koj gorice ima. more se veseliti jedni odredbi skojom je zemeljskih poslov minister varmegjijam n& glas dal, da i letos svaki, ako nikakve ne- pril ke nebude, na k?ta3tralno mekotu pop riliki 15 kilogramov galica dobi. Galica i letos varmegjije budo rezdelile. Jeden kilóg ram galica 6  korun koáta, ktoma рак пар dalje 30 fiilerov stroáka moéi raéunati. Vek áo cenu za orsaéki galic néje smeti zeh tévati.Svaki koj gorice ima i galica hoée dobiti, naj se trsi skim predi lám najaviti, od kud je i lani dobiI galica.Pokehdob p к poleg taborsk h vremena teäko je galica sírom rezposlati, itan je vei



Csáktornya, 1918. 31-ga narciuáa broj. 18sv« gotovo, dm gotov gtlic za vremena eigam dojde, da prvié ápricAti bade modi, gazmi ее, da i к potlaojeáemo ápricanju aavremena budu gospodari dobili galica.
К AJ JE NOVOGa ? 

Pésma.
iieko mórja grmljavica, 
lel me éujei grliíica! 
Zujern öujem i tugujem
Za te golub premiälujem.

Jel te boli íivot pleóa? 
Je li g'.avica roseía?
Ne boli me íivot pleóa, 
Ni ti glavica roeeöa.

Vikanovec

Neg me boli arcé moje, 
Öujem ljudi kaj govore,
Öujem ljudi, kaj govore, 
21a te drago srce moje.

Öidu bolje govorili.
Bolje bumo skup bodili. 
Naj govori Sto kaj hoCe, 
Samo da me draga Ьобе!

Panics Jakab.Srecne vuzm ene svetke zeljimo sv im nádim poátuvanim éitateljem. suradui kom, predplatoikom, tak oriim, koji au do ша, как i ooim, koji su na bojnom polju! Zdravlje, potrpieuje, sreéa, mir bo2 ji blagos- lov naj bade vu svakoj hiAi, vu avakoj ko libici. vu ávakim dekungu i na svakoj pla- niui, gde se uaái junaki zadrZavaju. Cu vaj Bo2e svakoga, koj za domovinu trpi na boj- nom polju!— prmripa su amputcrali. Gavrilo Principa, koj je Ferenc Ferdinand nadhercega i Hohenberg 2ofía hercegien vmoril, i koj vezda v Theresienstadtu na dvajsti lét v reátu sedi, su öve dneve operérali. Njegvu beteZnu desnu ruku su mu léCniki rnorali doíi rezati, jer se je éisto osuáila.— ümtranje. Gróf Khuen-Héderváry Károly, negdaőoji hrvatski ban i magjareki miaisterpred^ednik je februara 16 ga v zorju v Budapestu vumrl. Pokojni je 69 lét star bit Svelikom sucutorn su ga v Hedervaru na vekiveéuo mesto spravili. Na sprevodu je nazoCen bil i gróf Tisza látván negdaánji minietcrpredsednik.— Qlícna bttha vu Beéu. Meseca feb- ruara 16 ga po poldan je vu Beéu, vu 14 tim kolaru istinska bitka bila med teZakom i med gradjanskirn i soldaékim redarom. Bitka se je vu krémi hapila i na vulici pro du2ila, véé как petdeset áU90V su dőli dali. Jednoga teZaka i komiáraiuáa su na smrt strelili jednoga drugoga tezaka i jednoga dragoneru pák su teZko oranili.— Mir s  turcinom . Kaukazuska republika je turcinom mira ponudila. V Koná tantinapolju su se ponudi veselili. Razprave za mir badu se vu Tiflisu dráale.— Zaprta granica. Talijansku gra- meu su marciuáá 2 -ga v pol nőéi opet zaprli.— Talijani na zapadnom  frontu.Íz Züricha javiju, da su na zapadni front viáe talijanske éete prevozdi.— Spanjolski kormán je zahfalil. Spanjolski mimsterpredsednik se |e vu íme celoga kormana kralju z»hfalil. Alfonz je na novo punomoé dal Pnetotu, da no- voga kormana sloái— Umorstvo vu Becu. Vu Beéu su nepoznati Cimtelji Vally Em i 59 lét staroga osebnika v njegvom stanu vmorli.— Statárium  vu Horvatskoj. Hor- vatski ban je vu Gracac, La рас i Udbina kotarah Statáriuma oglasil.— Napad proti Lioyd ©corgca. Íz Berlma javiju, da februara 27 ga je jeden

rski mot Lloyd Getrgea ubiti etet Mutaeden irski műt so taki vbitili.— Ruekt generated eloácr je odre dil, da vojniki, kad dimo do)du, moraja taki svoje orutje nazaj dati. Oaoga íroj ovu za* poved uö svrsi, budu oátro kaátiguvali.— Vcltkf pltctl. Od odpovedanja rue* koga primira su nemei na izbodnom fronta 63-jezer osemsto zarobljenikov, 2  jezer 620 átukov i 5 jezer matin puáke zaphenili.Ultimatum Hollandi jí. Antantéikor mám i Amerika au Holiandiji ultimátuma poslali vu kojem zahtévaju, da Hollandija nek njim svoje ladje prek daje. Jer ako njim né bude posluhnula onda né bude niti autant, uiti pák Amerika Holiandiji vite tita vuzila. Osemnajstoga marciuáa je mo rala Hollandija odgomr dati. Na takvo gu* lenje je jód né bila példa vu ovim svétnom boju. — Bombardcranjc. Marciuáu 13 ga odveéer su nemáki lufibaloni na novo London varaáa navalili i 2 0  bombe hitili na varad.— Igra e orutjem. V Eriaébetfalvi su se Vitika Joáef petoajet i Zetisz JanoS dvanajst lét atari deéki piatolom igtali. Med tem se je pistola sprotila a kuglja pák je Zetisz JanoSa na prse orauila. Vu spital su ga spravili.— Doli je dkoctl í z  hata. Kutser Gabora, tasuádakoga mesara tena je v Bu dapeSti iz jedne hite prvoga kata dőli sko éila. Branitelji su ju v boloicu spravili.— Knczftí eprtvod vu Bccu. Mirko, montenegroiakoga hercega su marciu&a 14 ga zakapali v Beéu e velikom soldaékom paradom. Magiarskoga kráfja je na sprevodu gróf Bercbtold uadkomornik namestil. Mrtvo télo su vu centralnem cintora na poéinek stavili.— Bamoubojstvo jednoga zapoved-nika. Dunbudus general, zapoviednik Via divosztoka se je skonéil.Cebekí uredník vu ncmékom rob- 
8 tVU. Как se étije vu B^Cu, Povia В >gdaoa, negdóáujega urednika Narodnih listih koj je kakti kadét к rusom prék skoéil, su némáké éete pri v Ukrajini vlovili.— jVltbalj rudkoga nadbcrccga, koma su vetomane nazad dali púim sioboáéinu, su na ovo v Perm prognali.— povajno ecmcna ólja, Kormán je sbog toga, da ölje ne trebamo iz vanj* skih orsaga kupiti, je cénu semena ólja iz vanredno d gnul. Zbog velike céue povanje semena ólja jako hasnovito koristoo. Seme za sijanje za suda dobija pod maximálnom cénom guzde.— Maximálna c i n  a ecmcna ólja.Maksimalna cénu semena ólja, tikve i sün cokreta je 160 К. Központ (Budapest, IX Üllői ut 25:) evim onim, koji kontraktoáa imaju s központom, sa letinu nj hova mák simalnu cénu plati i polov.cu uljastéh po gaéa ű|im povrne. Obavést se dobi pri Neu manu Mikái v Csáktornyi.— Sm rt jedne izdajice dom ovíne. Как iz Brassó varaáa javiju, dr. Pertia Titus negdaánji ravnatelji nadleéeik var megjinske bolnice koj je s rumunjskim begunci iz svoje domovine pobegnul i potlem kakti soldaéki nadleénik v jed nim soldaékom dpitnlu vraéil je vu Jas syu v tífusu vumrl. Dr. Pertia je iz Foga- raáa na kola pobégnul, putem erei se je s

poznatimi gradjanini, kői# su vlahi kakti tusé sobom odegoak Na smrt muéeni ljudi proeili su nadleénika, da nek ne pásti rumunjskim soldatom, da nje tak mnéiju, ali dr. Pertia mje njim bil na pomoé i dalje je nje tiral. Med neereénih véé ih je poMa vmrlo. Urednikova posta.
Na§im poStuvansm Citateljim, koji tu nam pofiiké 

ili druge itire poslali za novine, oite damo odgovor. Svai 
nemremo na jedenput odgOTor dali, ar jog nismo mogli 
eve рорбтке pieőitati. M  za duinoaft si driimo, da niti 
jedna p£sma, ili draga kakva Stiva, [kojm do nagih rukah 
dojde, neostane pres odgovora.

1. К b o z icu . (SkndovAr. Dr. §t.) List vag, koj je 
14-ga decembra na poStu. dani bil vu Csáktornyi, sem step- 
ram vu mesecu februara vu ruke dobil takaj po pofiti. Ako 
budete na moje ime kaj poelali. prosim ovak piSite atrees 
Budapest, VII. Istv&nut 40., ar ja vu zimi ovdi stanujem 
Vag ölanak je dober. Prosit bi, da bi imm i drugda rajét 
takve Stive poslali, ar рбаше dosta imamo.

2. N a vuzem. (Crnovic. K. A.) P6sma je dobro 
slolena, i kajti od vuzma govori, za to smo ju vu deneéajt 
vozmeni broj deli.

S. К  Mariéi, 4 Po polnoöi vura bijo. (Hodeeiap,
Ly. L.) Imate prav, da vezda medjimurski puk tak 
rekuö, same od tabora piS* i ako bude taboru kny, onda 
nebude od niőesa pisai. Z b o g  toga hoíete pöldu dati s tem, 
da neste vu nam poetanik pésmab od tábora pisali. Mi ipak 
mislimo, da megjimunki puk, koj se je ne samo na bojnom 
polju pokazal • svojom viteitvom, da je hvalje vrSden na- 
rod, nego pokazal je, da i popftvati zna i trsi se svoje 16pe 
miseli na odivid donesti vu novinab. Mi se Stimati moretno 
s nafiimi vrédnimi medjimurci, ar koj narod tado popévá, 
on narod svoje sree na pravom mestu ima. Vage péstne 
nemoremo hasnuvati, ar za példe nisu dobre. Prva nije 
dobro slo?.ena, ar joj redi Sepljaju. Druga je bolje slo^ena, 
ali vu njoj su psk imena takvih koji nam nebi zahv&Inr 
bili, ako bi od njih ono vu novine deli, kaj vi od njib 
piSete. Zameriti se ne£emo nikomu, zbog toga nemremo 
vaSu pf-smu vu novine deti. Koj tak zna sperom baratatu 
как vi, on bi mogel i znal druge, lépe pémne ptaati, 
zato prosimo, da bi nam ljuboven, li makar i saljáé tal 
pésme poslali, vu kojim se nebi idrugi zbantuvalu5. Pésm a od medjimurskih dévojkah. (Vu 
Taljanskoj. К. M.) Pésma nije dobro slotena. Nikak se neda 
popraviti.

6. B oze sv e m o g u c i. . . . (В. M.) Dobro slotena 
pésma bude izlazila.

7. Spricavanje jednoga junaka. (Szent-Mä- 
rija.) Nemremo vu novine deti ?.aloslno pripeéenje mlad'-ел. 
junaka Iskra Mateka, ar nigdo nije podpisani pod {>opév..

8. Pésm a od stare  dévojke. (Stridóvár. P. 
M.) Dobro je izmiéljena i slo?ena va§a galjiva pésma. Sa 
faénjak je prekesno dosta. aii za to bude i drugda dobra 
za ditati.

9. Pésma. (Vukanovec. P. J.) Dobro slotena mala 
pésma bude izlazila,

Svim drugim, koji su nam pésme poslali, drugdta be- 
derao glas dali.

S pozdravom svim skupa! (M. J J

Eladó
2 pár angol kumet és 1 magyar 
szerszám, használt, kis javítással 
használható. Érdeklődők Muraki* 
rályon

Ládósics Jánosné
bérkocsitulajdonosnál megtekint

hetik.

Prodanje
dvijuh parah englezkih kumetih 
i magjarskih hamih vu dobrim 
poloáaju v Murakirályu pri

Ládósics Jánosevoj zeni
fiakerovici.



»MURAKÖZ*_________________________ ________________12. Mám.

* ****# V *  ********* * Darabos meszetÉrtesítés. azonnali szállításra
uj öltönyök készítését és régiek ki- Hulladékszenet

fordítását, Javítását elvállalja ,-3 ,parl cé|okra ajáril

SIMON férfiszabó Csáktornya B E R G S T E IN  P Á L
Petófl-utca 3 sz. a väroehaza «ellenében. « se lfa n ya g  é .  Urménynagykereakedíффщ̂ффффффффффффф *-• Szombathely,

Eladd Za prodati je
szabadkézből egy szivógázmotor- iz svojih rukah motornasti
ral berendezett, 3 pár kővel ellátott _____ ■  ■

m a i f i m  m e l l ű
V l I n l U l l l l  s tremi pari kameni,

M Tkaicsecz Miklós, Kisszabadka.______
23 magyar hold birtok Koz- Vu Kozlovóáku (Szentorbánhegy) 
lovcsákon (Szentorbánhegy) Stridó blizo Strigove je 23 mekot (magyar 
mellett két házzal eladó. A bir- hold) imetka sa dyemi lepimi 
tokból ca 3V. hold termő szőlő, hp a,m i0na. prodaju: od toga imetka
8 hold ordO, a többi szántóföld K t ^ X ^
és rét* nica i senokoáa.

Eladási feltételek megtudha- Prodavne kondicije moreju se 
tók az eladással megbízott dobiti pri

mm шиш 1,-T. bII fatotetti (sün) tortól, ,
Csáktornyán. koja ima naloga toga imetka prodati.

Csáktornyái Gőzmalom és Villamtelep Részvénytársaság, Csáktornya.

Hirdetmény.
Vállalatunk 1918. március 25-én megtartott X. évi rendes közgyűlése a vállalati alaptőkének 450000 

koronáról 800000 koronára való felemelését határozta el 700 darab 500 korona névértékű és 1918. 

január 1-től kezdődőleg osztalékjogosult új részvény kibocsátásával К  612*—  álfolyamon, amelyből K. 12*— illeték, időközi kamat és költség levonása után 500 korona a részvénytőkét és 100 korona a tartalék- alapot illeti.A kibocsátandó 700 darab új részvényből 600 darabot az eddigi részvényeseknek ajánlunk fel akként, hogy minden 3 régi részvény után — részvénytöredékek figyelmen kivül hagyása mellett — 2 új részvényre gyakorolható az elővételi jog, míg a fenmaradó 1 0 0  darabot szabad kézből értékesíti az igazgatóság.Felhívjuk ennélfogva vállalatunk t. részvényeseit, hogy elővételi joguk gyakorlását a régi részvények bemutatása mellett legkésőbb
1918. ápril 20-igbejelentsék és a reájuk eső új részvények árát egyidejűleg egy összegben lefizessék. Azon részvények felett, melyekre nézve az elővételi jog nem gyakoroltatott és a befizetés nem teljesíttetett az igazgatóság szabadon rendelkezik.C s á k to r n y a , 1918. március 31-én.

Az igazgatóság.

Nyomatolt Nischel Fülöp (Strauez Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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