
Fegyverrel döntünk.Szép szóra nem hallgat az ántánt, csak 
h í ágyú szavát hallja meg. Ezen a nyelven vagyunk tehát kénytelenek beszélni hozzá, hogy megértsen bennünket.A nyugati fronton dühöngő csatától várják általában a döntést. A megsemmisítés rettenetes szerszámai állanak ott egymással szemben, melyeknek az a céljuk, hogy megváltsanak a háború iszonyatosságaitó). S a megváltás fájdalma megrázkódtatja mindazokat, akikből a fásultság még nem irtotta ki végképpen az emberi érzést Végnélküli, leírhatatlan nyomor, a legiszonyatosabb ir- lázat bontotta utón tör előre a megváltás.Az utolsó percig, mielőtt még annyi ezer élet eloltása, annyi millió aggódó szí vetmarcangolása újból megkezdődött volna, вею tudtuk feladni a reményt, hogy ellenségeink mégis csak fel fognak eszmélni. Minden nap, mely nem hozta meg a hirt »a világ legnagyobb csatájáénak megkezdéséről, nagy nyereségnek látszott és arra a reményre biztatott, hogy Európa népei tán csak mégse rohannak őrülten vesztükbeJózan ésszel nem hihettük, hogy bármi siker, bármi győzelem boldogságban jóllétben, megelégedettségben és lelki megnyugvásban megtéríthetné — akárcsak részben és akárcsak unokáinknak — azt a hallatlan áldozatot, mii ezért a győzelemért hozni kell.

Ha ellenségeinknek csakugyan kizárólagos joguk volna az emberiség felszabadítása és boldogsága kieszközlé9ére, ha tényleg csak ez és semmi más nem volna szándékuk, még akkor is bűnös őrület ezt az eszmét — mint a keresztes hadjáratok korában — tűzzel-vasé«) diadalra juttatni. A gondolat, hogy a öfugati fronton moät minden pillanatban a* emberiesség legelemibb követelményei ellen vétkeznek, hogy ott most az embertelenség a hazafiasság, a nemzeti becsület és az emberiség boldogulásának elengedhetetlen követelménye annyira őrült, hogy azt felfogni )̂ig lehet. S hihetlen, hogy találkoznak emberék, akik az oktalan mészárlásért felelősséget mernek vállalni, állítólag csak azért, bogy az unokák és dédunokák boldogulása biztoslttassék.Mi nem akartuk, továbbra sem akarjuk ezt a rémületes pusztítást. Az ellenség kényszerít a védekezésre és a védekezés során a támadásra. Pusztítanunk kell az ellenségei, nehogy ő pusztítson el bennünket.Szivszorongva lessük a híreket a döntő ütközetről. Gy&Mlmúfrktiek békét kell teremtenie, mert ellenségeink karddal vétkeztek és — a biblia szava szerint — büntetést nagy vétkükért kardtól kell elszenvedniük.
Rekvirálnak.A kormány az egész országra kiterjedőig uj rekvirálást rendelt el, melyet a hatóságok az eddigieknél is szigorúbban és

erélyesebb eszközökkel tartoznak végrehlj- tani. Reméljük azonban, hogy erre a tuJssf- goruságra egyáltalában nem, vagy csak szórványosan kerül a sor, mert a lakosság — mely eddig is mindig önzetlen hazafias áldozatkészséget tanúsított — önként siet megkönnyíteni a hatóságok nehéz féladatát azzal, hogy magaezántábór feltárja készleteit, nehogy máskülönbben fölösleges zaklatásnak tegye ki magát vagy eltitkolás, rejtegetés miatt a büntető törvénnyel kerüljön összeütközésbe.Az uj rekvirálás egyébként egyáltalában nem akar zaklatás lenni s távolról sem akarja a lakosságot a megélhetéstől megfosztani, csakis az egyesek eddig önként fel nem ajánlott készleteit foglalja le á köz céljaira. A minden más érdeken túlmenő legfontosabb cél érdekében tett és törvényen alapuló kormányintézkedést tehát megértéssel kel! fogadni s annak sikerét hazafias polgári köteiessőgérzeltel elősegíteni..A nép vezetőire: a lelkész, tanító és jegyző urakra hárul, különösen faluhelyeken a feladat, hogy felvilágosítsák és meggyőzzék a népet a készletek egyenletes és igazságos elosztásának szükségességéről, éppen ilyenkor a tavasz idején, amikor tudjuk, még békében is mily nehézségekkel jár a közellátás, a háborús tavaszok pedig egyenesen válságos helyzetet teremtenek az élelmezés nehéz kérdéseiben. Értse meg tehát mindenki, hogy akinek van nélkülözhető fölöslege, tartozik
Levél.

— Nagyon furcsának találhatta tegnapi szö
késemet. Regényeimnek is megfelelő dolgot csele
kedtem — szökés a ná3zűtról. — Nem volt ka
landos, sőt nagyon is simán ment, miután kész 
tervekkel indultam az esküvőre. Kötelességemnek 
érzem az egészet részletesen leírni.

— Kezdem rövidesen megismerkedésünk ti
tán. — Saját bevallása szerint csak nagy elhatá
rozások árán merte kezemet megkérni, mert félt, 
hogy kiko3arazom és nagyon osudálkozoít, mikor 
én minden gondolkodás, minden megfontolás nél
kül igent mondtam.

— Elhatározásom volt. Mikor többi kérőimet 
elutasítottam, anyám egész szerencsétlennek érezte 
magát s rémként lebegett előtte az én gyorsan el
röppent harminc esztendőm. Nem tudta szegény 
óregeoském elhinni, hogy a házasság több boldog
talanságnak a kutforrása, mint boldogságnak. Tűl- 
tágosan nem is akartam a magam igazáról meg
győzni — sőt annyira igazat adtam neki, hogy 
elkövettem életem legnagyobb bolondságát Kép
zelje, semmi feltételhez sem kötöttem — bele- 
roásztam, hogy egy embernek örömet szerezzek. 
Eddig rám fogták, hogy válogatós vagyok, pedig 
igazán nem válogattam, csak egyszerűen senki 
sem kellett a sok közül. Ne vegye szerénytelen
ségnek, de tényleg sokan jelentkeztek nálam. Le
számítva, amire magamat becsülöm — vagyonom 
és örökségem, a legjobb ajánló levél e téren.

— Nos áttérek a lényegre. Erősnek, annyira 
bősnek éreztem magam, hogy egész bátran szá
n to tta m  minden belső akadály leküzdésére, csak

mikor már közeledtünk az esküvő felé, akkor mind 
súlyosabban nehezedett rám menyasszonyságom.

— Két nappal az esküvő előtt elhatároztam, 
hogy szólok Magának, de mikor anyám boldogsá
gát, örömét láttam, képtelen voltam rá. Úgy is 
nagyon gyanús volt szegénynek, hogy sem bútort, 
sem semmi újat nem engedtem magamnak venni.

— Elkövetkezett az esküvő napja. Minden 
kívánságom szerint történt. S igy az esküvő mé
gis szép volt, kissé romantikus ugyan, de legalább 
stilszerü, miután inkább temetésnek látszott, mint 
esküvőnek. Semmi meghatottságot nem éreztem 
akkor, hanem újra é3 újra átgondoltam szökési 
tervemet Amit nem találtam elég óvatosnak, azt 
másként gondoltam ki, nehogy felsüljek. így aztán 
sikerültek is terveim.

— Mikor felvezettek bennünket szállodai 
szobánkba, az ablakhoz mentem és gyönyörködtem 
az Adriában. Természetesen gyönyörködtem, de ezt 
is álmául tettem. Nem akartam észrevenni, hogy 
Maga le akarja segíteni a kabátomat, mintha na
gyon belemélyednék a tenger nézésébe. Aztán meg
kértem, hogy gondoskodjék vacsoránkról, melyet 
a szobában óhajtottam elkölteni. Amig kétségtele
nül azon fáradozott, hogy minél pompásabb me
nüt állítson össze, addig hűtlen felesége meglépett. 
Nagyszerű összeköttetés folytán, már másnap Pes
ten Voltam. Most itt vagyok a Ritzben, van egy 
hétre való koncert- és színházjegyem, délelőttön
ként az egyetemre járok s igen jól érzem magam. 
Remélem ennek a hírnek Örül s külömben sem 
haragszik rám túlságosan. Bocsánatot kérni nem 
vagyok hajlandó — sohsem todtam megalázkodni, 
de elvárom, hogy ne haragudjon rám

— életemben először voltam gyenge. Minden

akaratomat végre tudtam hajtani, bármennyi aka
dály gördült is eléje.

— Eleget akartam tenni anyám kívánságának, 
de ezt az egyet nem tudtam megtenni. Nem tudok 
feleség lenni. Túl vagyok azon a koron, amikor a 
lányok ideálokról, szerelemről s egyéb csacskasá- 
gokról ábrándoznak — ugyan nem is voltam ben
ne, mert nem emlékszem rá, hogy valaha foglal
koztam volna hasonló gondolatokkal. Előttem a 
feleség szó — valahogy egyenértékű volt a rab
szolga szóval s ha említették elóttem, harag és 
undor vett rajtam erőt. Ezzel elmondtam mindent.

— Nem tudok és nem akarok lemondani az 
én szép és szabad életemről. A lüggetlenségemet 
semmiért fel nem cserélem.

— Abban igaza van, hogy előbb is meggon
dolhattam volna, de nem hagyott rá időt.

— Nagyon kérem a továbbiakra nézve ud
varias eljárását. — Külömben majd erről beha
tóbban személyesen.

Barátsággal köszöntöm.
E levél különös uIon-módon került kezembe 

s miután, akikre vonatkozik oly távol vannak egy
mástól, hogy sohsem fognak találkozni, nyugodt 
lélekkel közölhetem. A nő Franciaországban utaz
gatott, ott érte meg a háború kitörését s máig 
sem került haza. Szerencsétlen barátom pedig az 
itáliai fronton vesztette életét Az az egy örö
memre szolgál, hogy a levélben lévő történetet 
nem fogta fel tragikusan. A válópert sem indította 
meg. Jól mulatott, mikor egyik-másik kollegája a 
feleségére panaszkodott s őt irigyelték nyugalmáért.

1918. febr. 1. K o r m á n y  Endre.



4te<jni __ nem ingyen — j ó  árért a köz- roekvilágra. amelynek megmentését az első A befolyt adományok a kővetkezők:
céljaira a rekvirálö hatóságoknak, még pe- magyar ^yermeksianatorioniok feladatul Cg^tornvai Gőzmalom és Vil- 
dig nemcsak hazaflui áldozatkészségből, ha tűzték. Adományokat lapunk is elfogad. ,am08 r. t 500 к
nem maga, családja és mioden hozzátario - Herlinger Ernő Gráz 50 »
zói iránt valő kötelességből. Mert nemcsak . п ,-П1* л7ас a4 Ьля'/Лпя! Dr- GäQ8er Jenőné Kolozsvár 20 »
a nincstelen polgárság ellátásáról kell gon- N y ilv án o s  DHIgtŰZáS 0S KOS/Onet. K|ejn ég Kreutz Budape8l 100 ,
doskodni, hanem különösen most, a háború . Muraközi Takpt. Csáktornya 400 »
utolsó esztendejében fokozott mértékben a A Csák orn>án ™*«®Ienö Wolkenfeld Jakab Zágráb 50 »
hadseregéről is, amelyre az áhított béke ki- c. helilap m últév ,h ó “ **: Wohlsein Károly Csáktornya 15 »
vívása érdekében különösen moot várnak a jelent 51-ik számában a tél nyomorultjai i-^rn|vn/. 10 »
7 „í!-.nhh ipOp,itA,i feladatok és erőteszí- érdekében egy felhívás látott napvilágot, WohlsemKaroiyné » 10 »legnagyobb teljesítési leiaaaioa es e ru ie o ii__ Vigh István kéményseprő se-
tések Mindnyájunk érdeke, hogv katonáink mely esdő, kérő szóval fordult a minden Csáktornya 5 >
kellő ellátásban részesüljenek, hogy kítartá- nemes- és jóért lelkesülő városi közönség- ^ményseprő
ank az utolsó döntő mérkőzéseknél lanka- hez, hogy intézetünk szegény, elhagyott s a ^ ' d  Csáktornya У P 5 ,
datlanul megmaradjon, mert ahogyan Ara ' ' '  S  kézéT s Spilák Kálmán kéményseprő
báró, a vezérkar főnöke éppen a minap gdáse érdekében nyújtsa ki segítő kezét, s Csáktornya 5 »
mondotta: a négyesszövetség katonai hely tegye lehetővé: hogy kis tanulóink üzenve-, . rláktornva 5 »
zete még sohasem volt oly fényes, mint ma, dése, melyet a kérlelhetetlen sors mért Vwídel C=á у Ъ
_  két ellenséget már békére is kényszert ájuk, legalább egy időre megszűnjék; hogyIHrabe*-z Vendel -------------------------
tettünk — ámde azért még verekednünk és a jószíves irgalmasságot gyakorló munkája Összesen 1170 К
győznünk kell a rémséges réme; a gyermekbetegség-1 Múlt beli klmulalás 24786 К á l f

,Lj ,íb4, ,  „ л„ , гой, a, ennek nvo- nek gátat Ve8sen; ho(,y i(!V k'3 l8na,óinki Főössz.-g 25956 К 51 fAki tehát a győzelwe. ési enn У iskolai maukájában, tanulásában fennakadás,------------------  -  -----
mán az immár nagy léptekkel közeledő béke ne á||jon be I S z ir e te te d o m A n y o k a t a  Hmd-
áldásait ó a jija  magara, . . o s z ^ r o z i  a t .  Istennek hála, a kérelem termékeny se g é ly e z ő  H iv a tn i ! 
nézve/annak' nem szabad az uj rékvirálás. ‘»J4ra ta!f  Csaktoraya társadalmának jó-1 Á tv é te li kü lö n ítm én ye ,
rendeletit ellenszenvvel, izgága érzéssel fo Pol* f ai «  **«  “ f  megértve, „zc«  ne. _________
gadnia és nem szabad kftennie önmagát és emberbarát, nemes teltükkel, pénzbeli aoo- — — — '------— ------~ ~
családját a kivételes háborús büntető tör- K Ü L Ö N F É L É K ,
vények sújtó szigorúságának ü S S Ä  hogy'a ÍIl sebe” "  ^ “ Jo-1 , , “  f , . ьл , - ,

moruságaival küzdő tanulóink részére a Kérelem. Lapunk fölyo hó éve д I
A társadalom a gyarmakszanatóriumokárt. szükséges meleg цььеи beszereztetett. I

UI , A he ybel. állam. elem. népisko a sze- töinket. kiknek előfizetésük lejárj megújítana I
A magyar gyermekvédelem egy.k legfon- gény tanuló, részére a szükséges tél. láb- kik di elöfizetéai díjjal hátralékban I

tosabb ágazatának, a beteg gyermekek meg- beli beszerzésére az alább, adományok foly- vannakHazt6 raielöbb beküldeni szívesked- I  
védésének ügyöt, szolgálja a »Zsófia Orszá- la be. , V jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn- I
gos Gyermekszanatórium Egyesület* amely ,  Kereskedelmi Kasino. . . 100 К akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal. I
most számol be dr Fodor Oszkár kir. ta- 2. Mayer Armin bőrkereskedő 50 » Előfizetési árak I
nácsos, főigazgató jelentésében háborús le- 3 Hajas Józgef vá)lalk0I(J. . 40 » _ . . .. 9rt. I
vékenységéről. 4  Heilig Józsefné................. ,̂ 0 » '̂Ге ^  1Л- I

Szinte leküzdhetetlen nek látszó nehéz- 5 Боэтап Róbert plebánosb. 200 > ™  é v r e ....................................... > l ( r — ■
aégek dacára megépítette Ralatonszabadin 6. Csáktornya-VidékiTkpt.R T. 150 » Negyedévre....................................* b — I
a beteg hadiárvák első gyermekszanatóriu- 7. Csáktornyái Takarékpt. R T. 100 » Egyes szára ára 4Ю fillér. I
mát, amely háborús komoly alkotás felava- Összesen 690 К KitDntetáa Ferenc ^zalvátor főher- Itása iránt az ország társadalma osztatlan Kitulltetei. rerenc ^zaivaior loner ■
lelkesedést tanusftott Ezen összegből az elmúlt tél folyamán ctg, a magyar Vöröskereszt egylet védnök- 1

Ebben az intézetben is, mint az egye- állami elemi népiskolai szegény tanuló helyette^ a katonai egészségügy körül szer- 1 
sülét másik balatoni szanatóriumában, Almá- *  ‘él. lábbelivel felruházva. aett kiváló érdemeik el.smeréseul dr. Kova- I
diban. díjtalanul kezelik a nemzet beteg kis- Amikor ezt a nyilvánosság terére hozni «sics Ierenc. dr. V.ola Vilmos és dr. Wot, I  
delelt, akiket kísérőjükkel együtt, iugyen kedves kötelességemnek ismerem s a nagy- Bé,a Csáktornyái orvosoknak s dr. Kraso- I  
vasútjeggyel is ellát a Gyermekszanatóri- lelkű adományok átvételét ezúttal nyug- vec? Ignácné..a.Vöröskereszt^ egylet csaktw- I  
umok központja (Budapest, VIII, Stahly-u. tatványozom, lelkem melegéből mondok ha nJ al fiókJa ® üoketDê e a . y°f°s^eJ eszt hadi‘ I  
15) ahová a bélyegtelen felvételi folyamo- lás köszönetét úgy a tanítótestület, mint pê ■! ekítményes II. oszt. díszjelvényt díjmentesen |  
elások intézendők. Ralatonszabadin legelső- dig a szegény tanulók nevében ama, a sze- adományozta. . I
sorban hadiárvákat, fogságban sínylődök, rok- gények iránt érző szívvel ёз szeretettel vi- — Elismerés. A m. kir. pénzügyminiaz- I  
kanták és katonai szolgálatot teljesítők kis- seltető jótevőknek, városi polgároknak, kik ter a hadikölcsönök sikerének előmozdítása I
deteít veszik fel. nemes lélekből fakadó adományaikkal a körül szerzett érdemek elismeréséül Belet* I

A társadalom magyar viszonyok között kétségbeesett szegény tanulók sikoltásait el- Ede Stridóvár és Dénes Béla Csáktornya I  
szinte páratlannak mondható érdeklődéssel hallgattatni; nyomorukat, szenvedésüket sze községek jegyzői s Pálya Mihály a Csáktor- I 
és áldozatkézséggel kísérte állandóan figye- ret<5 szívvel enyhíteni iparkodtak. nyai Takarékpénztár igazgatója részére ehe- I
lemmel a Zsófia Gyermekszanatórium cél- Csáktornya. 1918. április hó 6-án. merő ok,eveIet állított ki 1
tudatos munkáját, amenyiben hétévi fennül- . — Eljeflyzél. Filipich József kirizsever, I
lása alatt 2 786.488 korona vagyonhoz se- ^o iyak  íviatyas áilami vasutl tisztviselő, eljegyezte f. évs I
gitette. A lefotyt évben a Balalonszabadi _______ _ *e* " * 4tß4* * március hó 31-én Kerrsek Antal és neje I
Gyermekszanatóriumra 411554 koronát, az Surdi Mária leányát. Ilonkát, Rotorban. I
Almádi szanatóriumra és egyéb gyermekvé- G y ű jté s  a  h a d iro k k a n ta i t  S tb. ja v á ra . — Halálozás. Vrancsits Károlyné, szül I  
delmi célokra 37.734 koronát fordított az Huszár Fáni uraszony, néhai Vrancsits Ká* I
egyesület, míg a Központi Zsófia Gyermek- д  mult héten is serényen folyt a gyűj- Г0,У járási főszolgabíró özvegye, életének I
kórházra, mely a főváros egyik legszebb he- t$8. д  Csáktornyái Gőzmalom és Villamos 73 ik évében hossza, nehéz szenvedés után I
lyére, a Rózsadombra kerül, első építési r t. azonfölül, hogy nagylelkűen támogatta március 25 én elhunyt Debrecenben. A ha- ■
részlet gyanánt 300.000 koronát irányzott elő. fényes sikerű kabarénkat, újabban ismét 500 К lottat, kit nagyszámú rokonság sírat s elhuny* I

Amikor olcsóbb lett a felnőttek halála, adományával gazdagította alapunkat, a Mu- lát Csáktornyán is sokan fájlalják, március ■
drágább a gyermekek élete, akkor a Gyér- raközi Takarékpénztár is 400 К-t szavazott 27-én helyezték el örök nyugalomra Debre* Г
mekszanatórium kormányzó tanácsa csak azt meg céljainkra. A vidékről is egyre tekinté- cenben. Nyugodjék békében L
kéri a nemzet társadalmától, hogy gondol- lyes összegek érkeznek be alapunk gyara- — Uj záróra. A nyári időszámításból I
jón némi adománnyal arra a védtelen gyér- pítására kifolyólag a zárórát 12 órára tolják ki. I

Csáktornya, 1918 átprilis 7. »MURAKÖZ«_______________ ________________________ ü l  ax̂ m



Csáktornya, 1918. április 7. M URAK ÖZ— Jótókenyság. Szlerncsky Rókus, ko- *ori lakos, a nyomor enyhítése elöl nem 
2&rkózik el. Jótékonyságának ismételve adta 
3*ép tanujelet a húsvéti ünnepek előtt, amikor feltűnés nélkül 160 koronát osztott ki több szegény családnak.— Feltámadt halott. Hogy a háború alatt a katonai hivatalos jelentések is sokkor milyen tévesek, legtalálóbb bizonyság erre Rádly Károly hadapródőrmester halálesete, melyről hozzátartozói hivatalból értesültek. Eszerint, ahogy lapunk is február-: 
i»an közölte, a Piave mellett lefolyt utolsó oflenziva alkalmával Rádly Károlyt egy gránát megölte. Ennek örvendetes megcáfolására a Kotorban lakó özv. Rádly Mihályné utóbbi időben két lev. lapot kapott fiától, hogy megsebesülve olasz hadifogságba esett, j ahol azonban meggyógyult és most jól érzi ] magát. Amennyire megvigasztalhatják ezek j a sorok a szegény anyát, hogy derék fiát mégsem veszítette el, ép annyira megnyugtató lehet ez másokra is, akik szintén siratnak valakit. Reménykedhetnek hátha mégis él a családtag, akit pedig már elsí- •attak, mert elestéről értesültek.

— Halálozás. Özv. Bors Istvánné. aki 
lapunkban segélyért fordult Csáktornya kö
zönségéhez s akit nyomorúságában Csák-! 
tornya város társadalma szeretettel párosult 
támogatásban részesített — március hó 21-én 
este hosszú kínos betegség után jobb létre 
ezenderült. Március 23-án temették el a sze
gény mairónát 78 éves korában. A koporsó 
költségeire Zselezen Ferencné gyűjtésére a 
következő adományok folytak be: Csáktor
nyái Keresztény Nőegylet 20; Hencsey Gá- 
borné, Pethő Jenőné 10—10; Mayercsák Bé 
3áné, Szerb Henrikné 5—5; Mesterich Ala- 
dárné, özv. Prusátz Alajosné, Pecsornik Üt 
tóné, Gold Ferencné. Scheffer Rezsöné, Zse 
lezen Ferencné 4—4; N. N., Heimer, N. N, 
N. N. 2—2 К Nyugodjék békében!

—- Köszönetnyilvánítás. A »Csáktornyái 
Leányegyesület« pénztárosához egy névtelen 
adakozótól 10 K, Eisler Ilonától és Gizitől 
(Alsódomboru) 5 К 20 f érkezett, mely ado
mányokért ezúton hálás köszönetét mond 
az elnökség.

— A Csáktornyái Gőzmalom és Villa-
noetelep R. T. március 25 én közgyűlést 
tartott Pátkai Jákó igazgató elnöklete alatt, 
mely alkalommal alaptőkéjét 450 ezer koro
náról 800000 koronára felemelle. A vállalat 
évi mérlege 77004 К tiszta nyereséggel zá
rult. 1916 ban 62931 К volt a tiszta nye
reség.

— Sorozás. A 19—24. évesek sorozása 
Csáktornyán e hó 22-én és 23 án történik. 
Első napon a csáktornyavidék’, muraszent- 
mártoni, mnraszerdahelyi, atridóvári és vi- 
ziszentgyörgyi körjegyzőségek soroznak, a 
többi 8 körjegyzőség 23 án kerül sorra. A 
sorozóbizottság világi elnöke Tóth István ny. 
tiszttartó, takarékpénztári igazgató.

— Kifogott hulla. Március 27 én Rác- 
kanizsa község határában a Mura partján 
egy 28 év körüli ismeretlen nö hulláját ta
lálták meg. A megejtett nyomozás során ki
tudódott, hogy karácsony körül egy nő egy 
katonával a luttenbergi molnártól csónakot 
bérelt, melyen a molnár őket a Murán le 
felé vitte. Útközben a csónak felborult, a 
áét ismeretlen a vízbe bukott, a molnár 
azonban szerencsésen kiúszott. Valószínű, hogy 
* talált hulla ennek a vizbcesett nőnek a 
bullája, a katonát eddig még nem találták 
meg.

— Hazabocsátják a 47—48 éveteket is. Az osztrák bonv. miniszter kijelentése szerint «z idén a 47—48 éveseket is elbocsátják a katonai szolgálatból. Az elbocsátás ab ban a mértékben fog történni, ahogy a foglyok Oroszországból visszaérkeznek és bevonulnak.
— A segédszolgálatos ügyvédek haza

bocsátása. Az ügyvédi kamarák kérelmére 
a honvédelmi miniszter intézkedése szerint 
a segédszolgálatos ügyvédeket, hogy prak- 
szisukat folytathassák, tartózkodási helyeikre 
osztják be katonai szolgálatuk teljesítésére.

— Uj pénzek. A közel jövőben 5 k-s 
bankjegyeket is nyomnak s 5, 25 és 50 
filléres váltópénz verését is tervezik a hi
ányzó aprópénz pótlására.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó szmházban a mai előadások 
műsora: »Fred Roll, a gavalér betörő* (4 
felv. szenzációs katandordráma); szerdán: 
Lázár István regénye után >A papagály» 
magyar film (dráma 4 felv) Jön »Három 
hét«, Fedák Sári első filmje. Jegyek 15 tői 
fogva előre válthatók.

— Négyheti mezőgazdasági szabadság.
;A honv. mm rendelet értelmében azok az 
arcvonalbeli szolgálatra nem alkalmas erdő
gazdák, kovácsok, bognárok, kádárok, laka
tosok, molnárok, a molnárok hozzátartozói, 
továbbá a mezőgazdasági cselédek s más 
mezőgazdasággal foglalkozó legénység, kik 
mögöttes területen teljesítenek katonai szol
gálatot, április 15-től május 15 ig négy hétre 
szabadságolandók. önálló mezőgazdák, vagy 
azok fiai, vejei vagy testvérei szintén ennyi 
szabadságot kaphatnak. UjoDcok vagy me
netszázadokba beosztott egyéneknek erre 
nincs jogcímük.

— Népruházati kerületek Magyarorszá 
gon. A Népruházati Bizottság szervezkedé
sének munkája annyira előrehaladt, hogy 
az a legrövidebb időn belül Nagyváradon, 
Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Kassán, Po
zsonyban, Pécsen, Szegeden és Temesváron 
körzeti központokat létesít. Ügyeinek intézé
sére az illető városok tanácsait kérték fel 
azzal, hogy ezek jelö'jék meg azokat a szer
veket, amelyek közvetlenül végeznék a köz
pontok ügyvitelét. A népruházati Bizottság 
e központokban raktárakat szándékozik lé
tesíteni, ahonnét a körzetek ruhaszükségle
teiket beszerz*k. Csáktornya és egész Zala- 
megye a pécsi körzetbe fog tartozni. A köz
pontok föladata egyébként a ruhajegyek 
kibocsátása és a szövetfogyasztás ellenőrzése 
lesz. Rövidesen ugyanis zár alá helyezik az 
Összes ruhaszövetkészleteket, amelyeknek rek 
viráíása a legrövidebb időn belül várható. 
Ruhát csak az készíttethet majd, akinek a 
Népruházati В zoltság által kibocsátott ruha
jegye van. Akinek ruhajegyet adnak, annak 
kötelessége egy régi ruhát beszolgáltatni, 
amelynek becsértékét a központ közegei ál
lapítják meg és fizetik ki. A tervek szerint 
a bizottság kétféle ruha elkészítésére ad ki 
jegyeket. Az elsőrendű minőségű ruha ára 
250 korona a másodrendű 180 korona lesz. 
Az elsőrendű ruha munkadíja 144 korona, 
a másodrendűé 105 korona lesz. Külön ké
szíttet majd a bizottság munkásöltönyöket is 
a munkásosztály számára.

Az uj élelmezés év kezdete. Az uj élel
mezési év a közélelmezési miniszter rende
leté szerint julius 16 án kezdődik. Akkorra 
már uj lisztet kellene kapnunk

— A gazdák cséplésí szénszükséglet*.Az Országos Szén bizottság intézkedése folytán legközelebb összeirják a 150 kataszteri 
holddal, vagy ennél nagyobb termőterülettel rendelkező gazdák cséplési és őszi szénszükségletét. A kisebb gazdák szénszükségletéről más utón fognak gondoskodni.

— Egyéves Snkéntesek felvétele a hon- 
vódlovassághoz, vagy tüzérséghez. Mint értesülünk a honvédelmi miniszter a honvédlovassághoz, vagy tüzérséghez belépni óhajtó egyévi önkéntesek felvételét a honvédkerületi parancsnokságokra ruházta át. A jövőben alkalmasnak talált ifjak tehát, akik a honvéd lovassághoz, vagy tüzérséghez óhajtanak belépni, kérvényüket ne a honvédelmi miniszterhez, hanem ahhoz a honvédkerületi parancsnoksághoz nyújtsák be amelynek területén a választott honvédhuszár, illetőleg honvédtüzér ezred pótteste el van helyezve.— Segítség a községi jegyzőknek. A bel
ügyminiszter felhatalmazást adott, hogy azo
kat a kör- és segédjegyzöket, akik a törvény 
szerint járó illetményeik mellett jövedelem
mel nem bírnak egyszer és mindenkorra 
szólló rendkívüli segélybe részesíthesse.A se
gély mérve a jegyzőkre nézve 500 koroná- 
nában, a segédjegyzőkre nézve 320 koroná
ban állapíttatott meg. Segélyt kap minden 
élethossziglan megválasztott családos segéd- 
jegző, tekintet nélkül arra, hogy katonai 
szolgálatot teljesit-e vagy állásától fel van-e 
függesztve vagy sem. Nőtlen segéd jegyzők 
és helyettes segédjegyzők segélyt nem kap
nak. A jegyzők közül сэак a családos se
gélyre szorultak kapnak segélyt, akiknek 
névsorát az alispán állapítja meg.

— Az Állami nyugdíjasok és özvegyei 
háborús segélye. A miniszterelnök rendele
tére az állami nyugdíjasok és nyugbéresek 
továbbá az állami alkalmazottak özvegyei 
és árvái erre az évre is kapnak háborús 
segélyt. A segély összege azoknál, akik 1912 
januárjáig mentek nyugalomba és lakbér- 
nyugdíjat nem élveznek 600—1200 korona, 
az 1912. január után, tehát lakbérnyudíjat 
is élvezőnek 360—-780 koroüa. A nyugdíjas 
dijnokok 300—480. altisztek, szolgák és 
munkások 180—240 koronát kapnak. A 
tisztviselők özvegyeinek segélye 360—780, 
a dijnokok özvegyeinek segélye 300—360 
korona között ingadozik, az altiszti és szol
gai özvegyek pedig 120—240 korona se
gélyhez jutnak. A tisztviselői árvák egyen- 
kint 120, az altisztek é9 szolgák árvái pe
dig 80 korona háborús segélyben részesül
nek.

Szerkesztői üzenet.
Sz. A. Z ak lad  B orko. A küldeményt megkap*

tűk. Szokás szerint besoroztuk. Csodálkozunk, hogy a tám
példányokat nem kapta meg. Mindig el szoktuk küldeni. A 
posta lesz az oka. — K. F. S zo lnok . Köszönjük külde
ményét. Hosszú, de leközöljük.

A d a k o z z u n k  a z  e l e s e t t  h f i s ö k  ö ж- 
re jyye i é s  á r v á i  J a v á r a  t

H a d s e g é l j e z Ö  H i v a t a l  l ő p é n t f  
t á r a 9 K é p  v i s e l ő k é  z .

ZONGORÁK!
Fekete rövid 3 pedálos kereszthuros Laubeyer, 
Piros mahagóni 3 peo. kereszthuros Laubeyer. 
Piros mahagóni 3 pedálos kereszthuros Kern. 
Átjátszott rövid diőbarna Petroff.
Átjátszott dióbarna Pokorny

azonnal eladókN a g y k a n izsá n , Csengeri-út 31.



Veliki boj vu Francuzkoj dalje traja.
Do petog dneva nemske na vale su englezi 900 stukov izgubili. - Nem- 
ska vojska bez pocinka ide naprej. - Francuzi i englezi onu vojsku, 
koju su taljanu na pomoe poslali, morali su nazaj pozvati. - Taljani su 
vu strahu i cekaju nasu navalu. - Nemska vojska 60 kilometrov daleko 
stoji od Pariza. - Yu sedmom dnevu na vale su nemei 70 jezer zaroblje- 
nikov i 1100 stukov odzeli od engleza. - Mir s rumunjom je sklop- 

ljen. - Yeliki tajni nemski stuk je vu poslu.

W  stojiao na bojno« poljo?см . J )  Veliki boj na francüzkom boj-1 nőm poijn jód traja s takvom silóm, s как* vom se je poCel 2 1 -ga marciuáa. NemSka vojska je osobito na engleaku vojsku nava- lila, koja je francuzu na pomoe doäla. Ne menje, как 750 jezer englezov je branilo svoje dobro i jako 'zazidane dekunge, koji su tak bili slo2eni, как najjaksi festungi. Ali su svi preslabi bili prema nernSkimi Stuki, koji su ne vide, как Seat vur trebalr, da öve jaké dekunge izruSiju tak, da níti poznati nije bilo moöi. gde su dekungi bili.Peti den navale su opet zbili nemei engleze. Englez si je svu svojn vojsku skup pobral, pák se braniti poCel, ali sve nikaj nije hasniio, ar so nemei péti den vre vu Ceterdeset kilometrov daleCini dospeli do englezkih jaikov i deknngov i prek Somme zvanog potoba.Sesli den od kada su nemei poCeli na- valo se je opet s nemeovim dobickom ivr- Sil. Ov den se je broj od englezov odzetih Stukov ober 900 zdignul. Őama nemSkoga generala vojska je 2000 maSinastih puSkah odzela od neprijatelja. NemSka vojska nép- restance ide naprej bez pocinka. I vu noCi idu, tak da komaj 2 , 3 vure poCinka, vno giput niti tubko neimaju, ar neCeju, da bi si englezi i francuzi skup pobrati mogli re ztepenu vojsku.Nemei su se tri mesecov pripravljali na ovu navalu. Zapoved se je od strani nadzapovedniCtva prvoga februara izdal da se bude 2 1 -ga vu jutro poíela velika navala proti eoglezu i francuzu.Gde i gda budu mogli francuzi, pák englezi nemSku veliku navalu zapostaviti, to nigdo nezna. Francuzka i Englezka ve* zda sve svoje stare i mlade vojnike, koji sa dome, pod oru2 je pozivlje. Ali 1000 Stukov i vnoZinu municije, kője su nemei od njih odzeli, nebude mogel hitro nadomestiti Francuzi, pák englezi su iz Taljanske onu svoju vojsku, koju su taljanom na pomoe poslali, nazaj posvali od taljanskoga fronta i pro-

siii su taljana, da bi njim on i iz svoje voj ske pomoc poslai. Zbog toga, da je francuzka i englezka vojska od taljauskog fronta oditi rnoraia, su taljani srditi, ne da bi se svojom vojskom na pomoő 2 urila englezu, francuzu. Ar tálján zna, da naSa állna vojska Ceka, gda tomu vréme dojde. da bude navalila oa taljana. Taljani trepeCeiu od stra- ha í od onoga dneva, gda naáa vojska poC- ue svoj posel s njim.Nemei vezda vre samo 60 kilometrov daleko stojiju od Pari2 a. Zbog toga je strah i trepei vu franeuzkim glavnim varaáu. Bo- gateSi ljudi se vre seliju iz Pari2 a. Vlada bude se takaj odseliia. К tomn dojde joS to, da bombe tajnih. velikih némák h Stukov jeden za drugem kapaju na Pari2 . Iz prvin- ce su nemei svaku 15 minutu kuglju pos iali na Pari2 . potlam vu svakoj 7 minuti, a ve vre vu svakoj petoj minuti dobiju póz dravíenje iz  uemSkih tajnih Stukov. Gde su ovi Stuki skriti. to se joS nezna, ali da sü prestraáili francuze s njimi, to je istina. Nigdo nije sigureo, na koju hi2 u bude kuglja doletela, koja najvekSu palaCu more do zem- Ije izruSiti i vmoriti s onimi, koji vu njoj stanuju.Zgubicek englezke vojske je strahovito veliki. Niti vu Rusiji, niti pák vu Taljans- koj nesu bili tak veliki zgubiCki, gda su tam najvekSi boji bili lani i predlani. Jesu eng- lezki regimenti, koji su na Cisto vuniSCeni. Nasuprot torna nemski Seregi malo zgubiC- ka imaju, ar ovi vu velikoj megli iz tiha se moreju dovleCi do englezke regimenté.Sedmi den navale se je takaj s nemeovim dobickom zvrSil. Polovica englezke vojske je vre reztepena. NemSki zrakoplovi ober englezke retirirajuCe vojske leCeju i na znanje davaju nemSkoj vojski, kud be2iju englezi, d& moreju nemSki stuki svoje Srap nele, gránáté na neprijatelje pnSCati. Englezki zrakoplovi su takaj vu poslo, ali nemski luftbaloni su jakSi. Francuzi su od poöetka vezdaSnje navale vide, как 100 replanov izgubili.BeCki poliíicari tak misliju, da bude

vezdaSoja neméka navala doprinesla mir, ako niti nebi mogli nemei do kraja vuniS- titi francuzku i eogiezku vojsku. Ali pre- vidli budu, da proti nemeu nemreju tábor dobiti. Francuzka vezdaSnja vlada bude se rnoraia z&hvaliti, a nova vlada bude se on- da poőela s nemcom pogadjati.Francuzi su rezglasili, da smo se mi a nemcom posvadili, pák da mu neCemo po- magati. Ali vezda su se osvedoCiti mogli, da smo i na dalje vn savezu i vu príja- teljstvu s Nemékom, как smo bili, ar i nafií kanoueri vojuju s naöimi velikimi í dobriroi kánoni na francüzkom frontu.Od Cesa su se euglezi bojali, to se je 29 ga marciuSa pripetilo Jedna straa némáké vojske je pri potoku Skarp zvanom na- valilo na englezke dekunge i nadvladala englezka vojsku. Óva okoliea dost daleko Ie2 i od one okolice, gde su nemei prviput svoje Sest dnevov trajuCe navale poCeli I pri okolici vode Skarpe su nemei viSe jezer englezov polovili.Do 29-ga marciuSa su nemei 70 jezer englezov vu su2anjsto odegnali 1100 Sta- kov od njih odzeli. Mrtvih i oranjenih je prevnogo pri englezu. Jesu meets, gde na velikim kupu le2 iju postreljani englezi.Sedmi den velike navale su se nemSkt Seregi zakopali i kajti su trudni bili, zapoft- tavili su navalu i pocinut se poCelLVeliki nemski tajni Stuk je vu poslu в dalje meCe evője kuglje na Pari2 . Na veliki petek odveCer je jedna bomba na jedni p§* ri2 ku cirkvu opala. Cirkva je puna bila a vernikom. Bomba je izmed njih 75 zaklalt 90 pák oranila.Mir 8 rumunjom je vre sklopljen, ali joS nije podpisani, ar joS pogodbe trajajo za nekojih gospodarskih poslov. Gróf Csr- nin naS minister izvanjskib poslov i Kühl- mann tajnik nemSke d гг a ve su is Bukarests odputovali. Gda budu s gospodarskimi po* godbami gotovi, onda budu ovi glavni ii* posleniki joS jedenput vu Bukarest odputovali, da kontrakta za mir podpiSeju.Vu Francuzkoj se nekaj meSa med



Я Я Г Д Д В Й -  ravibvaki gospodar, ako vec vezda prejavi I najpredi dosta krme i nastela ai mcramo 
T L  áüídivo odíovorTla i ^ Vla'  k2 i!k0 m" he mwe prék d*t* n> orsag. Svim| prebaviti.
t lc l  pomlriti, dok nemca do krajanezbi“  Ä  Z h o T n l i S 'a o S  &k° 8ат‘ Krraa P>k je: 8éD0> deleliica- lacer“  'Midii ie francuz, da je nemdka vre t . t  ™ iko, “ "b® -k“hko soidaCiia nuca, neg рак Ш toraka deteljica, biked i kuruanica. V*
Übila, da bude on, рак englez lehko oba- п аГ  тигЬа odtiraló "  Р“а°,а ? ? ° '‘ >eeen 4it0 “  P"*»*
vil avoje posle s nemdkimi Seregi. Ali как Prima marha je ona, koja od 650 kg. letno *e,eno krrao .
se vidi, francuz i englez su se poSteno pre- vec vaze nrvi ы»я*>« nn> J,,» „ j  *c;n i,„ 8000 na senokofll raate. Da dobro i
varili, ar vezda na avojem hrbtn morej/cu- do ЬЬО кв va2e drngi kiás marba ie koif doata krme’ ‘ojest 8éna aara *r“ le’ onda
titi jakost nemäke vojske. Ako se nesu steli od 350 kg d f  450 kg ima treii k’laí al "*ipredi senokoSa PoCistlti moramo od me-
i* dobra pomiriti, bude jih nemec presilil! marha je ona, koja od 300 kg dó 350 kg jerb“ ™ehin ‘revu *S8tavla * da*t

„  , . A - . , 1 Т ч Л  ' i j  Z  V  ‘У ™ ’ drobno 1 nisku 8600 dobim°. kt0“ “ P *
B e k v iré ra n je  r o g o v m te  raarU e. 1 »  ,h » i« b .  }.  ,M to. s „ b .  ^

Pokehdob zadnje vréme né au mogli 3amo 0«a- k«ja je vu dobrim poloSaju. nap^uTetje 're^tepe Pg°a * o ' JnokoSL*Pejet
za soldaCiju doala rogovnate marhe preba- Ciene au sledeée vu I—III razredu: mehina zakole, vunistiga. Rano naprotuletje
viti, preailjen. ie b.l kormán odrediti, da na I. И II. kad je veC kotorovnjake reztepel strnjom
ov cilj svaka varmegjija kuliko marhe то- P f ma marha 710 678 603 К dobro povlaCi i da trnie mehina i strieka
ra dati, da soldatija s mesom obskrbjena bude. Voi prvoga klasa 5 80 5 54 4 93 К Vun eCéSe na branu ioS i veiikoga trCka

Zalavarmegjija március i april mesecov * II. » 5 30 506 450 К dene
3 - 3  jezero, dakle sveskupa 6 jezer rogov- * Ш/а » 4 90 4 68 416 К Z*tem рак mehina Seljeznaroi zobaCami
nate marhe mora dati. Zakaj за зато па * Ш/b » 4 70 449 3 99 К skap poznbaCi i na lica mesta ga skuti. Po
dva mesecov odrodili, pervic zato, jerbo za Krava I. klasa 5*60 5 35 4’76 К jednim toplim dezdjo pák mesto kotorov-
dva тезесоу na taljanskim frontu mortig * П. » 5*— 477 425 К niakov stravinskim semenom zaséja. To ie
nebude tuliko marhe treba, drugoC pák ako * III/a > 4 60 439 3 91 К sve skupa joö né dosta, da dosta krme ima*
öve dva mesece nebude sdobra tuliko mar* * ÍII./b * 4‘40 420 3 74 К то. Moramo joö senokoáo svako tretje—Ce
he skap doőlo, kalikó je potrébno, onda jóé !• klasa 5 70 5 45 4 84 К trto leto Stalnini gnojom pognojiti ili pák
predi budo odredili soldaCko rekviraciju * И» * 5 60 5 06 4*50 К sgaojéCicom poljati. JoS îäe séoa dobimo.

Da se réSiroo soldaCke rekviracije, koja * Hl.^a » 490 468 416 К ako naprotuletje s superfoszfat zvanim pe-
nebude gledaia na to, 5ío koliko marhe ili * III/b * 4‘70 449 3 99 К pelom posiplemo.
imétka ima. moramo dobrovolno prejaviti, Neraorerno célo odredbu spisati svrho Negda zato nam ne raste doeta eénar 
kuliko marhe moremo dati. SoldaCka rekvi- toga зато najvaáneáe stvari damo na glas jerbo né je vu zemlji lakva trava, kakvo 
racija puno menjáo cénu bude plaC&la dra- naéim gospodarom, ali itak se lehko pripeti, zemlja zahtéva. То su véé spazili, da na 
goé pák tak nam more vuniétiti rogovnato da nekoji jedno ili drngo stvar nebudo ráz* suho zemlju Cisto drugo formu travu treba
marho, da na leta nehudemo mogli names miiá, oni se naj popitaju pri obfinskom pog* zasejati, как na mokro, na moCvarno, koja
titi. Ako soldaCka rekviracija dojde, lehko lavarstvu, ili pri notarijuSu ili pák pri var- nieko leíi. Vu ovim poloiaju moramo sps- 
se i lo pripeti. da nebudo зато tuliko zah megjinskim sudcu. Ovi moreju i moraju sve sati kakva je zemlja i to Mauthner Ödön 
tévali odnas, как je vezda odredjeao. neg reztolnaöiti budimpeátiQakomu trgovcu poslati i on nam
tri, Cetiriput tuliko nam zemeju. za senokoöu dobro seme poőle.

Poleg toga opominamo nase gospodare. S e n o k o sa  i к гш а  Dobro je treba zabrati vréme za kőé-
naj sdobra punudiju marhu obéinskomu pog* * nju. Ooda moramo kositi, kad je trava vu
lavarstva, da dosta marhe dojde skap i Naäe gospodarstvo samo tak bude cvelo najlepáim cvétja Sad dobimo najviée i oaj 
stém réSimo se sold&Cke rekviracije. koja ako g ispodarstvenim poslom dosta vozne bolSe séno.
nam lehko célo gospodarstvo vuniéti marhe. svakojaéko gospodarsko orudje kto- Pred kodojom pazimo na vréme i na

Odspoda budem spisal vu kakvo cénu mu pák zadovole gnoja imamo skojim né mesec. Neééi to za bedasloéu der2i. ali кг*к 
se bude marha prék jemala Jerbo pák s зато, da pognojimu zemlju, neg i poprav- je gad mi zoamo, da od meseca jako vit» 
marhom aéje smeti géefte tirati i sluábena lati moramo. ako hoCemo, da vide bude vréme. Ako na meseCno preobraCanje treti. 
céna nebude vekda. neg puno menjäa ako rodila dán ide de2dj, onda néje dobro kositi, jerbo
soldaCka rekviracija dojde, spametno nap* Ako hoCemo dosta gnoja imeli, onda cöli fertal bude de2djoveu. Ali ako je lépő

Z a b a v a . vlaka sepia doli jeden nad vojnik, kojemu doma najvide naganjal, moj duajdar, komu
je noga bila reztreljena. Njegva 2ena, pák sem du2en bil.

I  déte ga Cekaju. Videti je. da su siromaki. Gda me je spazil, ogril me je i rekeí,
S rce  n em skoga  vojnika. NTemdki vojnik ph jenCas gledi, onda da se mi jako raduje, da me videti more,

»T . j  . a., za gosponom kriCi: »Prodam jim ora2je za ar su tak pripovedali njegvi i moji poznaucs
Na jednom raagiarafcom kolodvoru su 150s J run!< de 8em vaKbiju opal i da je on na moj

Z  к0|чГяЬта8,аГ8ке p ®Z rCe P 8 Gospon zeme iz bugjelara peneze, pak dug, vre kri2 oapravil. S tem vekäa mu je
j X n  npm4ki codoScir .e sledal как hoCe uemákomu vojniku dali. Ali nemec radost, da sem zdrav, bar budem mu duga

se m a t t  s o S e n .m i vo n ki 8Loj m Po 3 g>*vom miga, pak véli: mogel p.atití, gda d,mo dojdemo. Jeli to n ij.
m . S Í  da iz ко? vun zajti'moreju. óv nem- . -^M enj nedajte, nego onoj sirom.Skoj rae >* VU
Ski podéastnik je jedno dugó poriáCe dfíal 2em! Ali na,te |0| povedali, da su penez. mo,i. «anjskom logoru dost.gla?!
vu ruki, aa kojem je jeden naoätreni ban П. Ш-
ganet bil privezani. Ovakvo oraije su rusi Vu ruskom  suzan jstvu  T o lvajska  pripecenja.
íd í  ™1im -m io 'ikZ  Du«kí‘tkah VD rUke' Jeden poznanec, koj je vu rusko su- Vu htóo jednoga siromaSkoga Cloveka

Jednomu^ospoou s f  je to oruije do- «anjstvo opal, je pisai dimo vu svojim listu ee ,e vn noC. Cez oblok nutri potegnul je-jeunomu gosponu je w  uruijc uu den tolvaj 1 poeel tarn vu kmici iskati, da
palo, pak je 100 korun obeial nemákomu sijeaece. . . . . .  kai odnesc
vojniku za to äpaisno oruäje. Ali nemec mu »Gda sem joS doma bil i onda sem » . . . .  . .
za nikaj nije hotel prodati vnogiput pripovédal, da med nesrecne ljudi Gazda se izbudi i osupnjenomu tolvaju

— Ako mi stoiezer date, niti vam on-ispadam. To je svojstvo naáe fatnilije. Ne veil:
da nedam - reCe nemäki podoficir. same na Stelingi, pak vu taboru, nego i tu 9* ll “esreCoi Clovek, ti vu tem-

Gospón m.sli da se n»mec Sali ViSe vu suianjatvu me moja obiteljska nesreCa noj nod .SCeS pri mem, gde ,a niti vu svel- 
mu je obecal ' naganja. Rusi, gda su me vtovili, su me v Ют dnevu uikaj nemreir. najti.

— Dam vam 150 korun! — veli gospon. Siberijo, vu Omsk odoesli.
— Niti za stoiezerf — odgovori ne- Gda smo vu veliki logov dospeli, gde Jeden clovek je a svojom lojlrom ja~

mec ’ je vide desetjezer zarobljenikov bilo skop- buke idei krast vn susedov vrt. Spazi ga.
Nikaj neje bilo od pogodbe Medtera iz spravljeno, pred mene stupi on, koj me je gospodar, pak odtro zapita:
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Csáktornya, 1918. 7-ga apriüufla »MEDJIMURJE« broj. 14vréme, onda mirno moremo senokoöe po- kositi, krma bex defcdja se bade posaMla i mbaria ja deed) splavil.PokoAeno travo na rede oelavimo dokim  se ne spari, zatem pák ja restepemo. Ako odsgor je eaho, onda po rosi ju obr- neoao. Ako se je i odepodnja stran posuöila, onda na veéer ju skup potegnemo i male knpce napravimo. V jotro vu piaste ju rez- tepemo i na dán pazlivo viöeput ju preobr- neroo i kad je véé éisto suba, na kola ja nameeemo i dimo odpelamo. Jako moramo pasiti, kad preobraéamo, gori i dőli sklada- mo, da malo drobno üstje dőli ne scuri, jerbo üstje je vu céloj krmi najboláe.Polska krma je: lucerna, detelica, bikeá i kuruznica.Lucerna i deteüca na pőenicu, i i t o  ili na jesenski jeémen rano na protu lelje séja- roo. Nato jako treba paziti, da sarao takvo seme poséjamo vu kojem ga né grinte.Lucerna subo i gübokn rod éti u zemlja ötima i toplo podnebimi, svrho toga v moé* varno zemlja i vu iluvaéa nigdo ju né smeti sejati, jerbo vu takvi zemlji fletuo zgine.Pod lucerno zemlju dobro je treba pre- praviti, gliboku moramo s orati i dobro po- fnojiti. Od ötacunskih gnojov najbolje gipsa vapno i kali praha Stirn a. Lucerna je sa konje osbiljna hrana, ali rogovati marhi je né smeti davati, jrrbo lehko se naduneju. Lucerno od protuletja do jeseni 4—5-put je moCi kosi ti i sirovu pohraniju. Lucerno snöiti je né dobro, ierbo üstje sve dőli s curi i poleg toga ,e puno menje vrédna. Ako lucerno njoj povolno zemlju poséjemo i brinimo se za gnoj 14—15 lét 2ivi i sva- ko leto dobroga ploda donese i stém nam zahvaü omi brigu skoiom smo ju zapovali i nadalje Cuvalí.Deteljice tri vrsti imamo. ObCínitu de- teljicu, koju ravno tak séjamo med sétvu, как i lucerno, prvo leto samo jedenput ju mod kositi, ali véé drugo leto dva—triput Pokositi ju onda moramo, kad najlepSe cvete. Po kodnji deteljica na rede ostavimo i ako ее je odsgornja dobro posuö la, onda je po rosi pazljivo preobrnemo. Deteljicu nigdar néje smeti tak posuöiti, da bi se stebío pre-

trglo. Ako je na redih se posuflila po rosi ju na kladnemo i dimo od pelamo.Jako je basnoviti biber deteljica, koju po sétvi ili pák po krumpiru i kurozi sé jamo. V e t  vu aprilu ju moCi hasnuvati. Vnogo i dobro zeleno krma da.Ova deteljica je tak rana, da za njom joS krnmpéra moremo saditi ili pák kuruzu sejati.S béiom deleijicom ssnokoSe je mod popravlati. Vide let 2 ivi.Vu lucerni i deteljici veükoga kvara more napraviti grinta. Ako spazimo, da vu deteljici je grinta se nnstanila, onu mesto odmab s jarkom zagradimo i skopano zemlju na grintu ahiCemo. Stem smo zabraniü, da bi grinta dale se mogfa rezöirjavati.Ako hoéemo, da vu deteljici i lucerni nebudemo grintu imali, ouda navék takvo seme kupimo za kője znamo, da je né grinta vu.Bikeö je takodjer jako dobra krma. Sa- moga né su navadni sejati, jerbo se jako prehiti. Najvideput zobjom su navadni sejati okolo serdin april meseca, ali moéi je i po öetvi sejati, zato do kesne jeseni dobro se rezvije. Vnogo i jako dobre krme daje.Ako bikeöa za konje povamo, onda ga kosimo, da je seme samo na poi тге1о, ako pák za rogovnato marho onda pák laki, как od cvete i műéin je se ska2 e.Kuruznica néje nikaj drugo, как jako gosto poséjana kuruza, negda s bajdinom ili 8 bikeáorn zméöana.Kuruzrrcu moéi je naprotulelje, ali i po ietvi sejati. Vu dobri zemlji veükoga hasna daje. Najmre pák za dojne krave je dobra, jerbo po njoj krave Cuda miéka i to dobroga miéka dajeju. KoBiti ju moéi, kad je barem pol inetra visoka. Zeleno po hra-
D*mo Vugrintsits Nándor

ákoleki ramateij,

KAJ JB NOVOGA?
Boáé svemoguéi . . . .

Boáé svemoguéi iz tronuga svoga 
Poglej milostivno aldova ovoga,
Koje se alduje denes za dugicu 
Svéta preminuéu vn érnu zemljicu.

Pojedini broji koötaju 40 filléra.— Brat tanú boie pobegnutí. Jedce rumun jske novine javiju, da je Bratiacu,negdasnj: rumurjiki mirmtHrpredsednik co- puötenje prosil dü orsagü ostavi. Ali dopué- tenje su mu né dali, jer vezdaönji kormán nikak neée Bralianna iz orsaga van pusfiti— Nemet na Hland otoku. Vu Fin- norsagu rnska érlena garda haraői i ko!e uaroda. Zaradi toga |e linuski kormán soP daéku pomoé prosil od nemea. Kak iz Berlins javiju, nemske éete su véé Aland otoka navalili.— pred Vladívoeztobom. Englezkenovine javiju, da jedna amerikanska flotta véé je doöla pred Vladivosztokom. Óva flotta oőe osjeguriti zanimivosti amerikanske gos- podarstvece v A2  ji.
Bum listek kralja pisala,
Ak se bu napravit dala,

Bekvirira naj vdovice,
I do 20 let vse puce.

Naj je nuter v gtuk nabija,
Med taljane nie pogila,

Onda bn mi cvelo lice,
Kad nebu puce, vdovice.

Onda dojdn k men snoboki,
Makar nebum na obloki,

Rubec svilni bum imela,
Da krava venec pojela!

Hoqan banda bu igrala,
Ja za stobom se smejala,

Kaj 2eljela, sem dobila,
Da sem drugo sprevazila!

Komaj éekam onog dana 
Gda pern s mo2om pred kaplana, 

Dojdu mi veseli cajti,
Da mi mortig sree p o é i!

Budem navéke tancala,
1 veselo spopévala,

S mu2om budem se igrala,
Hojla, hojla, trajlalala!

Stridóvár. Podgorelecz M á r to n



— Jtdno$M badetta Un. Cudnövata
Jjnbezna drama se je pripetiU marciuSa 3-ga •dveCer na itaciji Szegedrókusa. Smujda 
Brankó, 70 peéiCkoga regimenta kadett, je
Sonnenwirth Margit zvanu goepodsku dé- 
vojku. teSko oranil. Kadett se je Iani spoz- 
na! dévojkom i ljabil je ju. Ali zato ae je 
dévojka zaruCila s dr. Dőri István fiskali- 
ofiom. On dan odveCer je zaruCnica evojega 
mladofenjn sprevajala na ätaciju. kam je i 
Smujdajkadett doSel. Smujda je s revolverom 
gospodiCnu strehti stel, ah revolverom se je 
né sproáil. Dévojka je na to s vélik kri- 
tóm van pobégnula na perron beáala aii na 
nesreéu se je popiknula i do! pala. Med 
tetn je kadett dostigel, na nja kleknul i s 
jednim penicilom skup vpikaval. Тейко oran- 
jenu dévojku au br.**nitelji v Spital epraviti, 
a Smujda kadetta pák vhitili.

— podpíeaní m irbontrab t Как iz 
Bérli na javiju, med Fmnorsagora i Nemé* 
kom su marciuáa 7-ga opoldan kontrakt 
mira podpisali.— Hmertbanebe cet« v  6 uropt. íz
Berlina javiju, da one amerikanske Cete, kője 
su do vezda v Europu poslali na bojno 
poíje su joá né izvéíbane, nje né moCi taki 
na frontu nucati.

— erzcnim ebt plien. Turcini su v
Erzerumu od ruse 168 kanonov zaplienili 
ov broj se bude joS povekáal. Izvan tóga 
su i véé okue, maáinaste puáke i Cudnj rat- 
nog raaterijala naSli.

— N«ereüa vu francuzboj. íz Pariba 
slnábeno laviju, da okoio Couroeuva na dvé 
mestah se je stradno eksplodéranje pripetilo. 
Sestnajet Cloveka ih je vmrlo, a vise se je 
oranilo.

— Velíbi ogenj. Vu Hienyóviz (Gömör- 
varmegjija) obcini |e vetomane veliki ogeoj 
pustoSil. Ognja je jeden deéko zrokuval iz 
nemarnosti v jednom Skednju. Zgoreli su 
dvajstidvé hi£e, dvajstidevet parme i druge 
zidanice. VuniStilo se je véé áivad, gospo 
darstvene maSiue, 2ive2 i krma. Kvar je 
blizo pol miihun korun.

— 8 m rt vu boctjt. Marciuáa 17 ga 
odveCer v Budapesti pojavil se je dr. Kor
mos Béla kapitan 11 -ga honvédhuszarskoga 
regimenta i prosil je branitelje. da nek mu 
pomaÉeiu, jer je iz bludnja trideset gramm 
morfiuma (gift) pii. Branitelji su mu odmah 
áeludec vunprali i v bolnicu su ga hoteli 
spraviti, ali putem je Kormos kapitan vmrl

— R ust öu beteli Odeeszu vuzgatí. Odesszu su naSe Cete dobiii. Ali tusi predi как su iz varasa pobegnuli. su varasa vuí- gati steli ali savezuicke Cete su nje v ovim poslu zaostavili.
— Növi rumunjebí horman. Növi 

rumunjski kormán se je veC slo2il. Minis- 
terpredsednik je Marghiloman. Kormaim Clani 
su svi vjerni centralnim drÉavim.

— francuzhe éete v Calijaneboj. íz 
Svicareke granice javiju, da francuzke Cete 
prama talijauskom fronm maSiraju. Tali- 
janska se boji od naSe offenzive.

— Centralne cete pred Cbarbovom. 
Vu Ukrajni je joS né mir. Magiarske, auszt rianske i nemSke Cete su osvojili na Kar kov — kurszkoj 2eljezniCki streki vise va2 
ueSih mesta, skim su si put odprli prama ovim varaSam. Karkova su rusi veC sp- raznili.

— Iztíranjc. Ruski kormán je Clane 
negdaSnje carske familije iz Petrograda sti 
ral. zapovednikje njim, da se nek nutréSnji 
del Rusije spravijü
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— Ruebi borman se opd seli. Boij-
SeviCke stranjke vode zahtévaju, da kormán 
рек ostavi Moskva. Glasi se cujnju, da kői* 
man v Nissninovgorod, ili v Perm se bude 
prékselil.

— Karoly hralj na frontu. Karoly
magjarski kraij je marciuSa 17-ga po pol 
dán na talijanski front putoval. Pr&tiii su 
ga Arz general i veC officérov. kraij je már
ciusa 20-ga nazad doSel v Baden. Kraij je 
pohodil na talijanskorn frontu one Cete, kője 
vu Ju2nira — Tirolu stojiju. Na frontu se 
je najavil pri kralju i Miksa nadherceg.

— Bpanjotsbi borman se je zab- 
valil. Iz Madrids javiju, da Garcia di Pri
eto ministerpredsednik je orsackomu spra 
viSCu na znanje dal, da se je kormán zah- 
valil.

— Vlovljení tolvají. Jeden detektív 
vlovil je na beckim posteugu Boguar invan. 
Csömör Rudolf i Porkoláb De2ő zvane lo- 
pove koji su veC vise meseca iz kradljivoeti 
áiveli, Svi tri su bégunci i foliSoe izkaznice 
su imeli. Csömör je veC petkrat skoCil od 
soldatih i Bognár je veC jen put s euga dók 
skoCil, kad ga je strata sprevodila. Svi tri 
su prék dani soldaCk: oblast?.

— BtreltU su  jednoga évercera. Okoio 
Seveiene je Svajcarsko granicko redarstvo 
Herdeggert zvanoga Svercera na smri stretilo 
Herdeggert je glasovili Svercer bit.

— N* francuzbom bojnom  polju 
marciuSa 21 ga v jutro se je s célom ja- 
kostjora zapoCnelo kaoonérska bitka. Proli 
englesom i írancuzom vu ovi bitki su i magjar
ski i ausztrijanski kanooéri vojuvali. Nemei 
su predrti englezkoga fronta 30 jezer zarob- 
ljenikov, Cetiri sto kanonov i tristo raaSin- 
puska je do vezda plien. Nemei célom ja- 
kostjom tiraju engleze i francoze. Bitka med 
Arras, Cambrain i St. Kveutni joS traja. Так 
Vilmos nemSki cesar как i Hindeoburg ge
neral su jako zadovoljni s prvim uspehom. 
NemSki vojniki hrabro vojujeju proti ne- 
prijateiju.

— podvodne ladje Centralníb d r- 
zava su od poCetka podvodnib bitkah 10 
railliun, 270 jezer tonnaj sadrSaja pod morje 
potopile.

— Vu ahrajní su nemSke Cele osvo- 
jile Chersona. Cherson je znamenito pris- 
taniSte. Cete je Kruh general vodil.

— Beetdeectjezer borun jc bitit v 
Dunaj. Wtukler JaooS budapeStski purger 
je marciuSa 23 ga poldne odiSei s doma. 
V trgovsCki ministerium se ie íuril. gde je 
moral 60 jezer korun polo2iti. PeSice je idei 
prék mosta, medjutim je pregledaval evője 
pisme, a one kője su nepotrébne bile, je 
raztrgel i v Dunaj hitit. Ali vu njegvoj ras- 
tresenoati je né raitrgane papíré, nego jed- 
noga pakleca, vu kojem su 60 jezer korun 
banjke bile, v Danaj hitit. Kad je to spazil 
je na mostu, как nori gori dőli befcal. Za- 
badav je desetjezer korun obeCal onomu, 
koj peneze iz vode mu donese, brodari ni
о н  m n o l i  n n i r n a  n n i t i  Р я 1г 1р г  я р  í p  t i  i ' n H n

____ _________________  broj I t  -
potonal. Winkler vezda tomu se ufa da ma 
bude Duoaj pakleca i i  vode na obalu hitil.

— No francuzbim  bojnom  polju su 
nemei do marciuSa 25 ga Bapaume, PéroQ-
ne, Neele i Chauny varaSa osvojili od fran- 
cuzov. Do ovoga dana su 45 jezer zaroblje- 
nikov, Seetsto kanone i veC jezer maSinaete 
poSke zaplienili. Glavnoga varasa Páriát 
nemei iz takvih kanona strélaju, koji d&fko, 
na primer 100— 120 kilometrov nosiju. f  
Pariba se je tjuUstvo jako sbésilo, varaSks 
savét рак je v pivoici sedoicu drial.

— Baber na IVontu. Iz Havre varada 
javiju, da je Biker amenkanski minister 
vojnih posta marciuSa 22-ga pohodil belgij- 
skoga fronta. gdé зе je a belgijskim kraljom 
dugo spominal.

Buna v 6 r£boj. Vu Atheuu, Patrasu, 
Pyrgosu I Koryatu sa se ljudi uzbunili. Gr 
Cke Cete su oé étele na ljudstvo strelati, ali 
englezi i fraucuzi an svoje oruZje nocali. 
Glasi se Cujeju, da su veC francuzov zaklati 
Vu celim PatoponnesuSu je velika buna.

— Kraij vu pem sboj. Karoly ma
gjarski kraij je marciuSa 25 ga odveCer iz 
BeCa vu Pemsku putoval, da pohodi one 
okolice, kője su vu vehkoj nevoti. Kralja su 
Hohenlohe herceg prvi naddvornik i dr. Se- 
idler ministerpredsednik sprovodilL

— BtoCctlrinajet let je ilvela. V Bar- 
esu (Somogjvarmeg)ija) Balasa Ilona zvaoa 
2éna dog'ca Vfarga Gjörgja koja je stoCeti- 
rinejst lét 2ivela je vumrla

Értesítés.Uj öltönyök készítését és régiek kifordítását, javítását elvállalja
SIMON férfiszabó Csáktornya

Petőfi-utca 3 sz. a városháza átellenóbon.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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 g r e w e e e i

Hengerszéh hengerek rovátkolása és csiszolásai
leggyorsabban a téli hónapokban eszkö- I
zólhetó, küldje tehát hengereit azonnal a l

L  Magyar Motor is Gépgyár Részvénytársasághoz, Szombathelyre. \
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ЖйОяяай TáUal Szállod a-átvétel I |
•  ágy l l Ä l b  gé- ! Van szerencsém a n. é. közönségnek becs« tudomására hozni, hogy

I S 5 1 J 5 ! Ä  S S ' f c ' y . Ä Ä r t S  — ~  M i i  t r l  ЛргШ я Ы  13-én  «  I m i n „ Z r J . f f
Í S  l l T i n f f í í t f !  И Г  -«»•*“ . "* "* '«  é .  № Ш  « r e « »  "в «
ás lakatosműhely berendezését kívánatra egyenként, és dacára a mai nehéz viszonyok mellett is árra fogok törekedni, hogy úgy a 
ktilön-külön is. Közelebbit megtudhatni _ , л . « ' . * • , _

B a ta n  J ó z s e f n é l  V a r á id in  modern igényeknek megfelelő berendezéssel, felszereléssel, és renoválással, valamint
Strefjaőka-nlica. a legjobb italokkal és legjobb konyhával a n. é. közönséget a legkényesebb igé-

p  ^  ^  nyék mellett is ki fogom elégíteni.
Minden vonathoz társaskocsim az állomáson a n. é. közönség rendelkezé-

f ^ y u S T 128̂  jednog Teíee podefeöa SY0̂ U do" sére fog állani. A közismert Csányi Sándor zenekara naponta fogja a n. é. kö-
tvornicu Ulja, m i j i  paronlin, < zönséget szórakoztatni

te sasvim noro uredjenu bravarsku radionu, pro- Midőn mindezeket a n. é. közönség becses tudomására hozom, egyúttal
vhfyenu najnovijim strojevima, postojeőu u vlasti-
4oj kuöi na prometnom mjestn jednog veőeg grada szíves pártfogását is kérem és vagyok
Hrvateke. Ciena svemu zajedno sa kuőom i véli- kiváló tisztelettel
kim vrtom К 185000. Prodajem uredjaj tvornice,
paromlina i bravarije po üelji i zasebho. Pobliáe * 8 C H E I E R  K Á F Í O L Y

k o d  J o s i p a  B a ta n a ,  V a r a z d in ,  szállodás.
Streljaöka ulica. I

M p c r b l V O  A  C s á k to r n y á i  T á r h á z a k  R é s z v é n y t á r s a s á g  közhírré teszi, miszerint folyó évi április hó
Y 23-án d. u. 3 órakor Csáktornyán a társaság helyiségében

X X V I. évi r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t
tartja meg, melyre a t c .  részvényeseket tisztelettel meghívja.

Azon részvényesek, kik ezen megjelenni óhajtanak, kötelezek részvényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt vagy a társaság pénz
tárinál, vagy a Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulatnál letenni.

Az alapszabályok értelmében a felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg annak jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt Csáktornyán, 
a társaság helyiségében betekintés végett közszemlére kitétetik.

Csáktornya, 1918. április hó.
Tárgysorozat:

1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az elmúlt üzleti év menetéről, 1917, évi mérleg bemutatása, a tiszta nyereség megállapítása 
áe annak felosztása, valamint az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása.

2. Felügyelő-bizottsági tagok megválasztása.
vagyon M é r le g - s z á m la  1917. d e c e m b e r  h ő  3 1 -é n . teher

к f "" J к t
I Pénzkészlet ...................................................... ! 138 49 Részvénytőke....................................................... 280000 —

Üzletberendezés..................................................  3822 — Ingatlan értékcsökkenési tartalék . . . . . . .  15000 —
bgatU uok..................................... .... 276813 62 Adótartalék ........................................................  5000 —
Értékpapírok......................................................  29675 — Veszteség- és nyeremény-számla:
Személyi adósok és hitelezők egyenleg................. 8539 26 nyeremény áthozat a mull évről . . 2ö24*70

________ ___________________  1917 évi tiszta nyereség 15968-67 1 18488 37

318488 37 318488 37

veszteség E r e d m é n y s z á m la  1917. d e c e m b e r  h ó  3 1 -é n . nyereség

~ !| K f — ! к f
Adó és illeték...................................................... j 2953 03 Nyereség áthozat a múlt évről............................... I 2524 70
Munkabér...................................................... .... 787 40 R é tb é r .................................  | 100 —
Költség................................. ............................  6409 68 Fekbér ' íj 90065 05
Személyzeti fizetések.......................................... 8120 -  K ezelés.................! ! .....................................  48
K a m a t ..............................................................  j4Q _
Behajthatatlan követelések leírása......................... I 37 75
Ingatlan értékcsökkenési tartalék .........................  6000 —
Nyereség áthozat múlt évről................. 2524*70 \
1917. évi tiszta nyereség..................... 15963*67 1 18488 37

________ j *1986 28 41936 23
. II ----------- ----- ------- ------

C sák to rnya, 1917. december hó 3l-én.
Az igazgatóság nevében: H irschm ann  Leó s. k. A könyvelésért S töger Béla s. k.

_ _____________________________ Megvizsgálta és rendben találta: a  fe l ügyelő-bizottság.
Nyomatott Fische! Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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