
Meghívás a lugasba.A cseléd besúgja a ficeurnak, hogy a nagysága szíveli. Nossza, fogja magát a ficsur és meghívja a menyecskét a lugasba. Az asszony szívesen fogadja a meghívást. Csak két feltételt szab: az uracsnak illetlen dolgot követelnie nem szabad, azonkívül pedig természetes, hogy az asszony hites urával együtt fog megjelenni a lugasban.Ugyan minő érzéssel fogadhatta Clemenceau külügyminiszterünk válaszát az ő meghívására? Megharagudott e a cseh cselédre, aki a kalandba beugrasztotta ? Kinyil- lak-e végre szemei és belátta, hogy hűtlenségre csábításával rossz helyen kopogtatott?Mintha a »vén tigrise csapdába került volna. Kínlódásában és vergődésében »há
borút« ordít ugyan még, de keresi a rést, melyen át kibújhatna a béke szabadságába. Az állati ösztön nem ölheti ki végképpen 
k i  embert az emberből, akiben mégis csak felébred az az érzés, amely öt az állattól megkülönbözteti: a lelkiismeret. Csak halkan, félénken szólal meg eleinte, de amint megrendülni kezd, nem nyugszik, mig túl nem harsogja a brutalitás ordítását.A felelősség, amit Clemenceau vállalt, lulnagy. Ember alig bírhatja el. Millió viruló emberélet a tél, melyet játékával kockáztat. Méltán lehet nevezni tigrisnek, aki ezzel sem törődik. De Clemenceau ember. Elvakult, dühös, kérgesszívü ember; de embervoltát mégsem tagadhatja meg. Bizonyság iá a lugasba való meghívás, melyet joggal

tekinthetünk erkölcsi sikernek, bárhogy tagadja is e tényt Clemenceau.Egy francia népszerű író, Anatole France, kérdezi: »Mit tehet a meztelen igazság a hazugság szemfényvesztései ellenében?« és Clemenceau megegyezik iróhoníilársával abban a válaszban, hogy semmit! Megingathatatlannak látszó bizalommal ragaszkodott ahhoz a hitéhez, hogy az elmésségbe öltöztetett, sziporkázó szellemességgel kicifrázott hazugság a meztelen igazság durvaságát legyűrheti De a hazugságnak nincsen ereje, sem erkölcsi, sem fizikai ereje. Az igazság duzzadt izmai lerántják a hazugságról csillogó cafrangjait és végre is a hazugság az, melynek szégyenkezve kell elsompolyognia.Ha nem is fogadhattuk el a francia miniszterelnök meghívását, mert elfogadhatatlan volt, mi azon mégis örülünk. Ez az első tünet, hogy az igazság utat kezd törni magának. Az első tünet, hogy nemcsak a ma még ellenséges népek, hanem vezéreik is kezdenek megbarátkozni a béke gondolatával. Nagyon jói tudjuk, hogy még sok vér fog folynî  az ^ózat tengerébe. .Sokkal több, mint amennyinek a viszonyok helyes mérlegelése mellett folynia kellene. De mégis csalhatatian jel arra, hogy a vég, a katasztrofális háború végének kezdetéhez értünk.A jobbik érzésünknek kell helyet szorítanunk, ha azt akarjuk remélni, hogy a háboni utolsó aktusa nem lesz fegyvertény, hogy nem a legyőzés, hanem a bölcs belá tás fog neki véget vetni. Nem szabad elfelejteni, hogy közei négy évig felkorbácsolták az ellenséges népek szenvedélyeit, hogy

a hazugság minden eszközével szították gyű- lölségét: az érzelmek háborgó hullámai nem simulhatnak el oly gyorsan, mint a béke után sóvárgó emberiség megkiváuná.De azért nem veszítjük el bizalmunkat, hogy antánték a viszonyok kényszerítő hatása alatt végre is a megegyezéses békéhez fognak folyamodni. Az első lépés már megtörtént s ha sikertelen maradt is, biztos, hogy újabb lépések fogják követni.
Az erőskezü főispán.Muraköznek és Csáktornyának ünnepe volt a múlt héten. A tavaly kíoevezett főispán, Bosnyák Géza, Csáktornyára érkezett, mely alkalommal Csáktornya hivatalai, intézetei és testületéi nála tisztelegtek.Bosnyák Géza főispán kinevezését annak ideién nemcsak a vármegye, de Muraköz is a legnagyobb rokonszenvvel fogadta. Bosnyák Gézának eddigi szereplése, rokonszenves egyénisége, tudása, tevékenysége s erős hazafias érzése jogosították fel a vármegyét arra, hogy főispéni működése elé is a legnagyobb várakozással és bizalommal tekintsen.Ennek a rokonszenvnek a megnyilatkozása volt a szeretetteljes fogadtatás, melyben Csáktornya társadalma részéről Főispánúr részesült.A fogadtatás nem külsőségekben nyert kifejezést. Hiszen az érkezés este történt, amikor a fogadtatás csak szőkébb körben, hivatalosan történhetett. De volt a főispáni napnak egy szimpatikus zománca: a közve-

Veszteség-nyereség számla. . .
Irta: K elem en  F e r e n c ,

I.

A háború ugyan nem üzlet, (az angolok u- 
gyan annak hirdetik, bár számukra ezúttal tény
leg nagyon rossz üzletről van szó !) s különösen 
nem az a harcoló tömegek számára, (lehet ugyan 
a háborúból is jó üzleteket csinálni, mint ezt a 
legújabb társadalmi osztály: a hadimilliomosok 
kézzelfoghatóan bebizonyították !) — mégsem fog 
megérteni, ha e természete szerint csak nehezen 
definiálható huszadik századbeli speciálitást az 
Hizleti élet éles szemüvegén át figyeljük s előnyeit 
és hátrányait a kereskedő mérleg-író kezével fel
jegyezzük.

Sajnos, a háború számomra sem jelent üz
letet, legkevésbé azonban *jó üzletet«. De ha már 
elhatároztam, hogy e borzalmakban gazdag világ
égést az üzleti élet álláspontjáról Ítéljem meg, 
illő, hogy most négy év múlva, az üzleti forga
lomnak pillanatnyi ellanyhulása, (részleges béke, 
fegyverszünet I) sőt esetleges végleges beszüntetése 
(állandó béke?!) idején, a kereskedelmi törvény 
vonatkozó paragrafusai értelmében összeállítsam 
ennek az *üzlet«-nek reám eső veszteség-nyere
ség számláját, amelynek aktív és passzív tételei 
négyéves frontgazdálkodásom eddigi, legnagyobb
részt szubjektív eredményeit fogják összefoglalni. Лте:

Veszteség oldal. Első tétel: Elvesztett 
évek. Az élet legszebb korának, a férfiasságba 
hajló ifjúságnak, pótolhatatlanúl elvesztett négy 
legszebb éve. Nem az évekkel együtt elveszett 
esetleges előnyök, kedvező sorsfordulatok: örö
mök, bánatok.

Nem 1 A négy év maga az ifjúság napsnga 
ras derűjében eltűnő ezer gondtalan, boldog nap . . .

Ki adja nekem ezeket vissza ? ! -----------------
Második tétel: Elveszett ambíciók. A 

négy évvel együtt elhamvadt lelkemböl az a szent 
tűz, mely az élet bizonytalan uljain sokszor a 
boldogulás egyetlen, célravezető eszköze : az am
bíció, mely még akkor is, ha pozitív eredmények
hez nem vezet, mint a magasabb emberi teljesítő
képességek örökös rugója, önmagában Í3 megbe
csülhetetlen érték.

Harmadik tétel: Elszalasztott alkalmak. 
Hogy a véletlennek mily nagy szerepe van az em
beri életben, az köztudomású. Ez a szeszélyes vé
letlen ezer akadályt, de ugyanannyi boldogulási 
lehetőséget szór az útjainkba. A véletlen jóindu
latú beavatkozása az életembe, ennek összes re
mélt előnyeivel együtt e kikapcsolt évek során 
örökre kiveszett a segítő tényezek sorából. Hiszen 
igaz, a véletlen a háború pokoli förgetegében sem 
szűnt meg szerepelni, sőt soha korábban az em
beri élet olyan mértékben nem függött ennek sze
szélyétől, mint éppen a harcok idején, de annak 
minden, még jóindulatú beavatkozása is további 
életemre való minden pozitív eredmény nélkül fog 
beleveszni az idők végtelen tengerébe.

Negyedik tétel: Elpusztult egészség. Bár 
a sors megkímélt fájdalmas sebesülésektől, vagy 
a szervezetet alapjaiban megrendítő betegségektől, 
mégis ebben a háborúban elszenvedett vesztesé
geim egyik legérzékenyebbje a meggyötört szerve
zetnek az a bágyadt lomhasága, az izmoknak 
tempa renvhesége s a fáradt végtagoknak rngé- 
konytalansága, melyeket közös néven a rettenetes 
fizikai megerőltetésektől megbénúlt szervezet »há
borús apátiájának« lehetne nevezni. Nem beteg
ség, de nem is egészség! Nagy fáradtságokat kö
vető átmeneti fizikai depresszió tartós, krónikus 
tünete.

Ötödik tétel: Ellanyhúlt kedély . Ez már 
nem egészen egyéni, sőt inkább általános vonás. 
Semmi sem rendült meg a rajvonallakók túlnyomó 
számánál — ez alatt a háború alatt — olyan 
nagy mértékben, mint a kedély. A legkellemetle
nebb benyomások állandó irgalma; a léleknek, a 
rendes méreteket messze felülmúló tartós hullám
zása, sőt haragos háborgása végül is megtörték a 
kedély acélos rugékonyságát, s amit mindig éle
tünk legértékesebb kincsének, a derűs boldogság 
elengedhetetlen kellékének tekintettünk: a »jó ke
dély« belefullt a háború véres borzalmaiba. Egye
sek ugyan megőrizték kedélyük frisseségét, de e- 
zek többnyire azok az individuumok, kiket a rész
rehajló sors nem az acél rugékonyságával, hanem 
a vas szilárdságával, merevségével kifejezhető ke
déllyel ajándékozott (vagy vert!) m eg! A külön
böző benyomások állandóan izgató hatása alatt 
álló érzékeny lelkek nagyobbrészt összeroppantak



tétlenség és melegség, mely nemcsak a tisz- között, akik Muraközben horvát területet, a Fischer A. Banyaluka 30 »
telgésekböl, hanem Főispán úr összes kije- népben horvát népet látnak a kik hol nyíl- Rosenberg Neumann R. Graz 100 *
leütéseiből is kölcsönösen kisugárzott A szí- Un* hol «jattomban eddig is állandóan azon Mrás Kálmán Bántoroya 10 »
vek összeolvadása volt ez az első telaiko fáradoztak és fáradoznak, bogy a lakosság- Rosenberg S. tanuló Csáktornya 2 »
zás, mely a muraköziekben a legszebb re ban a horvát faji érzést ébren tartsák s a Srey Ilona » > 1 »
ményeket keltheti fel. drávántuli horvát néppel való kontaktust Szabói Zsófi » » 1 »

Mert határozottan muraközi tónusa volt erősítsék. Faisz Margit » » 1 »
ennek a főispáni uapnak Alkalmas voit Ezek most tudomásúl vehetik Főispán Hering Vaoda * > • 4 »
arra, hogy az érdeklődés Főispán úrban a úr erélyes kijelentéséből, hogy aknamunká- Szernecz Teréz » * 1 *
muraközt ügyek iránt fokoztassék s erősít- jókat felülről figyelemmel kisérik. Jó lesz Horváth Joli » » 1 »
tessék a szimpátia, mely már a székfoglaló tehát, hogy áldatlan és háladatlan munká- Babos Erzsébet * » 1 »
beszédjében is megnyugtató kifejezésre talált. jukkái felhagyjanak. Eredményt úgy sem Jakóts Emilia » » 1 >
Ráterelődött ezen a napon Főispán úr fi- érnek el. Józan népünk veszélyesebb idők- Janusics Ilona » » 1 »
gyelme speciális helyzetünkre s *zokra a ben is dokumentálta a magyar államhoz Hidvégi Klára » » 2 »
nagy feladatokra, melyek minden tényezőreivaló tántoríthatatlan ragaszkodását és húsé Pollák Margit » * 1 >
súlyos és felelősségteljes kötelességeket ró [írét. Alattomos törekvéseikkel a jövőben Gänger M. > » 2 >
nak s mely feladatok lelkiismeretes megöl- boldogulnak Csak konkolyt hintenek ei a Eisemdädter F. » * 1 »
dúsától Muraköznek nemzeti szellemben vaió d*P körében; lehetetlen vágyakat keltenek KövesiErzsébet »  1 »
megerősödése s ezzel az egységes magyar egyes megtévesztettek ben; az egységet meg- összesen 1011 К
nemzeti állam délnyugati végvárának a szí- [zavarják; az állapotokat hamis színben tűn- доиц hejj kimutatás 25956 К 51 f
lárd kiépítése függ. ; tetik fel kifelé — anélkül, hogy & magyar " . ------ * .

Ennek az óhajnak adott szerencsés sza-1 ?Д*4Ъо* хэ]6 bőségükben a derék mura- _____ itoossszeg сьуь/ ft 51
vakbeo kifejezést Hajós Ferenc dr, a kerü-|fê 2*, n^Pe* C3í*k egyetlen egy pillanatra isi _
lel országgyűlési képviselője is íeiköszöntő m ев1̂ а^ш?пйк. ..............................  K Ü L Ö N F É L É K .jében, amivel újabb alkalmat adott Főispán! Ebből kifolyólag mi is üdvözöljük Főis-j ------úrnak arra, hogy ismételve hangsúlyozza ,|Páü és félreérthetetlen kijeién-1 — Kérelem. Lapunk folyó hó 1-évei ahogy Muraköznek boldogulása szivén fék-: 'éf eér‘ Legyen meggyőződve, hogy a m u r a - ; XxXV-ik évfolyam H-ik negyedébe lépett; szik; hogy Csáktornyát nemzeti munkájának '̂0Zl n^P múlt tradícióihoz híven most is ez alka|ommaj tisztelettel kérjük előfize- kifelé való fokozottabb teljesílhetésére képe- “íven ragaszkodik a magyar Hazához s hű töinket? kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, ölteni fog a; hogy minden jogos érdeket !á fia maraa a 'övö^ n is. S ép ezért a .amo a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban mogalai fog; viszont azonban azokat, ákik,8 atás[ a ‘eguagyobb mértékben megérdemli. уаппак  ̂ azt mielőbb beküldeni szívesked- a nemzeti egység megbontására, a nemzeti [ K * r v e  kérjük lehat Főispán urat, moz- jenekí nehogy a jap szétküldésében ienn- szeiiem megrontásra Muraközben töreksze d]tsa e |6  a murakózi nép anyagi bolaogulá- akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal nek, kérlelhetetlenül sújtani fogja. a félsziget felvirágoztatását. Segítse elő '

Főispán úrnak ez a kategorikus kije- а‘еИе™ ^ ‘ödését: mert ennek а kél ténye- Előfizetés, árak:
lentése nagy megnyuglatására szolgál Mura- *6f k a . felkarolásával s a kultúra ápolásá Egész é v r e ...................................К 20w
köz intelligenciájának vezető tényezőinek s!™‘ ? “f ne* a magyar államhoz való ra- Fél é v r e ....................................• * W -
miudenkinek, aki ezen a félszigeten magya- 8as*k°d4s* <isak fo k o zn i fog Negyed évre...................................» 5 —
rul érez, a Haza hű fiának vallja magát e j... Efös bástyája fog űt kiépüli). a magyar E szám ára M  fil|ér
azon van, hogv a kötelék a Muraköz sj ‘ d , fca“n). “®.' ^.e у nemcsak a nemzeti
az anyaország'között minél wlárdabbM 4 ^ e r e d m é n y e s  -  Bosnyak Géza ffiispan Csáktornyát! 
raegerősíltessék. Kellet!, hogy ily kijelentés műk°déséneK ш buszke Hirdetője lesz Bosnyák Géza. Zalavármegye főispánja, dr
történjék, mert a Drávánlúl nap,renden lévő . Fö,apá.n' működésének koronája lesz, Brandt Sándor titkár társaságában f.hó 10-én 
délszláv mozgalmak felkorbácsolt hullama; h* az akadályokat az útból erős kezével este Aisólendva felől Csáktornyára érkezet! 
mintha már Muraköznek déli partjait is f , vo‘,l ,a * Muraközt abba и szerencsés A vasúti állomáson a város elöljárósága élén 
nyaldosnák. Nem egy sz.mptóma észlelhető, *»ely*eU>e hozza, melyet hűségénél lógva Szilágyi Dezső jár. főszolgabíró fogadta, kt- 
rninlha ennek csiráit már hozzánk is át- ™!ferd.ö"J® . s ,a,mei^ e konswűidác.ója érdé- nek szívből jövő szép üdvözlő szavaira * 
hozta volna a horvát szellő. Nem a nép kében ff>|tétleüui szüksége van. főispán a fogadtatást hálásán megköszönte
körében van nyoma ennek, hanem azok Innen a főispán a sűrűn fellobogózott utcá*
— _ — ------------ - ------- Gyűjtés a hadirokkantok stb. javára, f®? v^ e  Zrinyi-száHóbeii lakására hajú-

. . . . . . . . . .  . . ... 0 tott, ahol kisebb tarkaságban az estét tol-
az acél is elveszíti rugékonyságát. A lefolyt héten örvendetes adományo loUe Másnap d. e. 8 órakor hivatalt vizs-

Hatodik tétel: A lélek optimista-pesszi- kaptunk. A Csáktornyái polgári iskolai a Íőszoigíbirói hivaticilbdn, melyet délu-
mista egyensúlyának íelborulása. Ettől az e- lányinternálus tanulói 200 К-t adakoztak lan tolylatotl. D. e. 9 órakor Főispán úr i  
egyensúlytól, те у н fényben és árnyékban, vilá- az intarnálus buzgó vezetőjének. Bezerédv’Ferenc ek templomába ment, nogy a híva- 
gosságban és sötétségben lezajló emberi élet nagy Margit úrnő gyűjtésére. Az internátus részé-1 *a,oa istentiszteleten résstvegyen. A mise 
ГыТ1ВГйЙ»и . “ ' Ä k b a a . S S « . “ * [öl kélszereseo értékes ez a gyűjtés, mert a utáni 10 órakor a Városháza uagytermébec 
mekben-szórakozásokban, szenvedésekben-jólétek- honleányok haz3Íias érzéke már egy fogadtatás vöd, melyen főispán az egyház
ben váltakozó élet nyugodt, türelmes elviselésének ízben 950 K t juttatott az alapnak az álla- katonaság s a város összes hivatalainak, 
títk*. Ez az egyensúly most felborúit s a léiek luk rendezett kabaré tiszta jövedelméből. A iskoláinak és különféle testületéinek a tisz- 
egéről mar cyak a pesszirnizmus sötét felhőinek csáktornvai á!Í. iskola II. o-iztá!vának lánv- teíí?é8^  fogadta. A fogadtatás után főispán

ß S Ä a ~ “ “ * -  ! * " f*  p' di< » » * « * »  « - s  '"»«■> t  «• ' » » « . ' « . с . . . . . л - i » . ,  « и м .
I M t  tétel:SMfoolcU ШиМ.Д. 21 К 1 ad u t as alapra Fogad péMrt.dvi MolnSr Draíd hon .«

ágyúk ördögi bömbölése, a fegyverek pokoli kát- hnzanas lelkesedésükért ez úton is nem- altábornagy, Fii.pich Lajos v. orsz. gy. kép- 
togása kiűíte az ember telkéből az illúziókat, mint csak a bizoítság. de a hadisz^rencsétienek vísel0- kerületi esperes és Fodróczy Albert 
az ostorcsattogás a monda szerint a vizitündére- hálás köszönetét is A napokban kaptuk a ^ loriai állomá^p .rancsnok részvételevei déli 
^ L NS j lAKi6kat?! “  T kAz e™lierinen“ ft  Csáktornyái Fatermeló Részvénytársaság 500 e6Y árakor a Zrínyi-szálló nagytermében 
Ä Ä  Ä  * *  is- ugyancsak je Jé k e u y e a  2  ««»béd volt, me.yeJ 80 an vetteí részt A
jegyében feltámadó szebb jövő eljövetelébe, s az veli alapunkat. banketten a felköszöntőt a főispánra dr. Ha*
emberiség isteni hivatásába vetett illúziókat. Min- A l efolyt adományok a következők Ferenc, a kerület orsz. gy. képviselője,
den vesztett illúzió a lélek kincses kamrájának ‘ mondta, egyben leikére kötvén Muraköz spe*
egy eltűnt drágaköve! Az élet szürke realitásának Bezerédy Margit Csáktornya 30 К ciáiis érdekeit. A főispán feleletében elsőben 
színpadán az illúziók a jótékonyan ható dekoráció Leányinternátus növ » 90П > a .. . . . .  .. .
színes, tündöklő világát képviselik. Minden elmo- Fatermelő R T fnr " a SZépu ío«adtaiást köszönte meg, ma^
sódott szin, minden kialudt fény az élet nyers d t 1°. 1 * 500 » főispáni hivatását és hatalmát rokonszenves
szürkeségét segíti felszínre S ez a barbár háború, *леиег Lalos » 20 » szavakkal ecsetelvén, áttért Muraközre, mely- >
Oly sok szép szint eltörölt, oly sok színes lángot * mann Lajos Belovár 50 » nek fejlesztése, boldogUása különös gondjai
kioltott az étet színpadáról I Altmann Kamilla . 3 0 .  fogja képezni. Mindenekelőtt Csáktornyát fej-

fag0üer ° e*ina * 20 » leezteni s nemzeti missziójának teljesítésére

Csáktornya, 1918 április 14. »MURAKÖZ«_______________________________________ 15 egám.



M URAK ÖZ 15. 8Ж&Ш.Csáktornya, 1918. április 14képesíteni kell, majd erélyes szavakkal fogalt állást az esetleges törekvések ellen, melyek a nemzeti állameazme szolgálatában kifejtett munkának akadályokat gördítené uek az útjába. Amennyire honorálni fog minden hazafias törekvést, annyira erős kéziéi le fog sújtani azokra, akik a magyar ügy szolgálatának útjában állanának. A társaság lelkesen tapsolt a főispán kijelentéseinek. Ka у ser Lajos grófi titkár Molnár Dezső honvéd altábornagyra, a limanovai győzőre, a j város büszkeségére emelt poharat. Az éljen- j léssel fogadott felköszöntésre altábornagy úr katonás rövidséggel, de annál hatásosabban poharat emeli szülővárosa, Csáktornya jövő jére. A társaság 3 óra után oszolt szét Főispán úr vacsorára Filipich Lajos kér. esperesnél volt hivatalos, melyen Molnár Dezső altábornagy, Szilágyi Dezső jár. főszolgabíró és dr. Brandt Sándor főispán! titkár is részt vett. Főispán űr pénteken a hajnali vonattal tovább utazott Alsólendvára.
— Alispáni látogatás. Kolbenschalg Béla vmegyei alispán múlt héten, szerdán és csü törtökön Alsómurakö2 ben volt hivatalos kör- utón. Kotorban szállt ki s onnan Alsódom- borúba utazott, majd a járás többi községeiben fordult meg. Mindenütt a himlőjárvány ellen lett kötelező védőhimlőoltás körül tett hivatalos intézkedéseket tette vizs g£lata tárgyává. Végül Perlakon, a főszolgabírói székhelyen, volt értekezlet az illetékes tényezők bevonásával. Alispán urat kőrútjában Thassy Gábor dr. vm. főorvos is kisérte.—  GyáSZhir. őzv. Tolly Bernátné, szül. Verbáucsich Szidónia úrasszony f. hó 7 én 75 éves korában rövid szenvedés után Zalaegerszegen elhunyt. Holt tetemét még aznap vasúton Letenyére szállították, ahol 9 én temették el nagy részvét mellett. Az elhunytban Kovacsice Ferenc dr. tb. főorvos anyósát gyászolja. Nyugodjék békében!
— Kitüntetések. Ferenc Szalvátor főherceg a háború alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik elismerésed! Bertin Ágostonná, Berlin Emma, Dénes Jolán, Dobosy Böske, Dobosy Irma, dr. Gütiger Jenőné, dr. Hídvégi Miksáné, Kayser Ilona, Mayercsák Béláné és Zrinyi Délinké önk. ápolónőknek; továbbá Dénes Béla v. kér. fiókegyleti pénztáros, Fejer Jenő f. e. pénztáros és Graner Miksáné f. e. alelnöknek a hadiékítményes ezÜ9t díszérmet díjmentesen adományozta.
— Április II. Az áprilisi nemzeti ünnepel ez évben is kegyelettel megünnepelték Csáktornya hivatalos világa és iskolái. S órakor istenitisztelet volt, melynek fényét Bos- nyák Géza főispán megjelenése is emelte.
— Zalán Gyula dr. szibériai kormány 

biztos. Amiről már régebben tudtunk, most valóra vált. Kanizsai laptársunk értesültsége szerint Zalán Gyula orsz. képviselőt a ma gyár kormány kormánybiztosi minőségben Szibériába küldi ki, hogy még ott lévő véreink hazaszállítását keresztülvigye. Zalán Gyula dr. a megfelelő kísérettel és anyagi támogatással a napokban ulra kel.
— Gyilkosság. Ny írvölgyön vasárnap este az ottani korcsmában, többek társaságában iszogatott Zadravecz István 20. hon véd ezredbeli baka. A társaságból Balog Pál és Verbánecz János 48-as bakák s Malosics Ferenc 2 0 -as honvéd úgy éjfél után két óra felé valami okból Levacsics Antal ottani polgárral öeszekülömböztek, amiért Levacsi- csot megverni akarták. Zádrávecz István a megtámadott védelmére kelt s csitította a

katonákat, hogy ne bántsák Levácaicsot. Ezek azonban ^helyett, hogy a szép szóra hallgattak volna, nekiestek Zá iráveeznek, mire ez fejszéért szaladt haza Ezalatt a katonák Zádrávecz portáján termettek s erőszakkal be akarták hatolni a lakásba, amiben azon ban Zádrávecz megakadályozta őket, miközben Verbáneczet a fejszével füle tövén megvágta, Balognak pedig jobb mutató ujját se- besítette meg. Persze, hogy erre mindhárom katona a legnagyobb dühvei nekirontott Zad- raveeznek. Az elkeseredett dulakodásban először Balog kólintotta fejbe Zadraveczet, majd amikor erre ismét Zádrávecz kerekedett fölül s őket udvarából kítuszkolni akarta, Ma- lasics úgy fejbe vágta Zádráveczet, hogy a földre esett, ahol aztán társai a hóhérmunkát folytatva Zadraveczet durongokkal agyonverték. A legszomorubb a dologban, hogy az iszonyú tülekedésnek a meggyilkolt ZAdrá- veeznek szegény felesége szemtanúja volt, de hiába köuyörgött térdre rogyva a besti- jáknak, hogy ne bántsák az urát, sőt még meg is fenyegették, bogy őt is agyonbunkóz- zák, ha azonnal el nem hallgat. Növeli a sajnálatos vérengzésnek a tragikumát, hogy Zádrávecz a napokban szökött baza az orosz hadifogságból s hogy öt kis árva siratja atyjuk váratlan kimúlását. A tetteseket Bödy Aladár Csáktornyái kir. járásbirósági vizsgáló bíró letartóztattad s nagykanizsai katonai parancsnokságaikhoz bekisértelte.
— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz gószinházban a mai előadások műsora: Lulu (szenzációs művészi dráma 4 felv.). — Szer dán a szezon legnagyobb eseménye, az első Fedák film: Három hét (regény 4 felv.) kerül előadásra. ^
— Felvételi pályázat A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 25441. sz. rendelete értelmében az 1918/19. iskolai évre a Csáktornyái m. kir. áll. tanítóképző intézet I. osztályába összesen 30 növendék vétetik fel és pedig teljes fizetéses helyre 17, féldíjas helyre 6 , ingyenes helyre 2, segélynélküli bejárónak 5 növendék. A teljes fizetésesek 50, a féldijasok 25 К-t fi zetnek havonként köztartásdíj címén az intézet pénztárába. A kérvényhez a következő okmányok csatolandók. 1 születési bizonyít vány, 2 . iskolai bizonyítvány a megelőző évről és a f. évi értesítő, 3. tisztiorvosi bizonyítvány a folyamodóknak a tanító pályára alkalmas voltáról, 4 segélykérés esetében hiteles községi bizonyítvány a szülők va- gyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek szá máról hiteles családi kimutatás. G>ak oly éptestü és zenei hallással biró tanulók vétetnek И , akik 14. életévüket már betöltőtök, de 18 évnél nem idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4 ik osztályát sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az intézeti or- véleményétő! s az ének hallásbeli vizsgálat eredményétől függ. A vallás és közoktátás- ügyi m. kir. Miniszter Úrhoz címzett folyamodványokat az előírt okmányokkal együtt 1918 május 31 ig kell a Csáktornyái m. kir. áll. el. népiek, tanítóképző intézet igazgatóságánál benyújtani a folyamodó lakhelyének, az utolsó posta és vármegye feltüntetésével. Csáktornyán, 1918. április 6  án Zrinyi Károly igazgató.— Köszönetnyilvánítás. Wollák Rezső- né és Lukácsáé Benedikt Katinka (Budapest) 100—100 К-t adományoztak a Csáktornyái Leányegyesületnek, ugyancsak Bezerédy Margit 100 К t, mint a Csáktornyái polg. isk.

leányinternátus gyűjtését. Ezenkívül Bezerédy Margit 25, Hirschl Sári és Ida (Slridó- vár) 20, Maetnak Mici 10 és Rosenberg Kál- mánné 6  K I adományoztak ugyanerre a célra, amiért ez utón hálás köszönetét mond az elnökség.— Adományozás. Rosenberg Nándorné(Varasd Tophtza) volt szíves a Csáktornyái izr. Nőegylelnek 1 0  К t saját céljaira és 5 К t a háborúban megvakult katonák részére adományozni. Ez utón is hálás köszönetét mond az elnökség.
— 600 800 korona havonta szerezhető sors

jegyek részletfizetésre való eladása által. Ügyes, 
megbízható ügynökök (nők is) kerestetnek e célra 
legelsőrangu pénzintézethez. Eredményes működés 
esetén fix fizetés. Felvilágosítással szolgál Steiner 
József, Budapest, VII. Erzsébetkörut 2. 1. 10.— Tánciskola megnyitása. Múlt szombaton, e hó 6  án, kezdte Mérő Józsefné tánciskoláját a Zrínyi-szállóban. A jó hir, mely az alsólendvai kurzus után Mérőnét megelőzte, már a néhány nap alatt, melyet itt tölt, beigazolódott. Az erélyes kis asszonyka vezetése alatt a tehetséges növendékek gyönyörűen haladlak máris és elég ügyesek a táncban. Van is látszatja, mert a tánciskola eddig is zsúfolásig megtelt és még folyton vannak jelentkezők. 1 1  én kezdődött az Oae- Steep kurzus, mely kétszer hetenként larta- tik meg. Minden vasárnap vendégestély is van, melyre idegeneket is szívesen látnak.— A villanyáram korlátozása. A helybeli Villamtelep Részvénytársaság a fokozódó szénhiány folytán kénytelen az áramszolgáltatást további intézkedésig akként korlátozni, hogy holnaptól kezdödöleg csakis este 6  órától éjjeli 1 óráig szolgáltat áramot.— Az uj záróra. A szénügyek kormánybiztosa rendeletet adott ki, mely szerint holnaptól kezdve a vendéglőket, kocsmákat, kó- véházakat, mulalókat, cukrászdákat, színházakat, mozikat stb. az eddigi 1 1  óra helyett 12 óráig lehet nyitva tartani. Az üzletekre a záróra változatlanul fennáll.— Uj vonatok. A személyszállítás keny- nyebb lebonyolítására a délivonat Budapest- pragerhofi vonalon az üzletigazgatóság a múlt héttől fogva nsponként egy induló és egy érkező, u. n. U vonatot állított be, kizárólag a szabadságolt katonaság szállítására. Ezzel a tűrhetetlen utazási mizériákon a polgárság részére némileg segítve lesz, ha a katonaság szállítását U vonatokra korlátozni képesek lesznek.— Agyalapitvány. Özv. Murai Róbertné,férje eiiiiékére ágy alapítvány címén, a Csáktornyán felépítendő kórház alapja javára 1000 К-t adományozott.— Adakozás. Heilig József a Csáktornyái szegények javára kőszén megváltás címén 100, Hosayák János felsőpuszlafai lakos ugyancsak a Csáktornyái szegények részére 40 К-t, Morandini Román pedig a Csáktornyái temetkezési egyesületnek felszerelési költségére 100 К-t adományozott. Mely adományokért Csáktornya elöljárósága illetőleg az egylet elnöksége hálás köszönetét mondanak.

Szerkesztői üzenet.
Z. Gy. M arg ittá . — Sajnáljuk, hogy A temetőben 

c. allegóriát közlő számot nem küldhetjük, mert a kérdéses 
allegória nem jelent meg nyomtatásban. Az allegóriái, mint 
aktuális darabot, csak a rokkantak javára rendezett kabaré- 
estélyünk műsorába illesztettük bele, mint annak egyik leg
értékesebb pontját. -  M. T . C s á k to rn y a . Versét, saj
nálatunkra, nem közölhetjük.



Veliki boji na francuzkom  frontu.
Nova nemska navala se je pocela 4-ga aprila. - Englezi i írancuzi su 
opet biti bili. - Englezi i írancuzi su od 21-ga márciusa do 4-ga ap
rila izgubili: 90 jezer zarobljenikov i 1300 stukov. - S oranjenimi i 
mrtvimi je zgubicek francuzov i englezov pol million vojnikov od 21-ga 
márciusa. - Gdo je kriv tomu, da se tabor jós ni je dovrsil? Yazne iz- 
jave ministra Czernina od tabora i od mira. - Nova stroga rekviracija.

Kat stojtao M bojnom poljn?(M. j.)  Nemőka vojska na francuzkom frontu je par dnevov mirna bila i poCivati se hotela. Englezi i írancuzi su misüti, da je nemSka vojaka oslabila, рак trudua, za to su englezi i írancuzi navalili na nju, da ju iztiraju iz od englezov osvojenih dekun gov i tvrdjevinah. Ali su se neprijatelji vka 
Dili, ar su jih nemei pri navali zbili.Aprila 4 ga su nemei opet s velikom silóm napali na engleze i francuze. Nemei su dobro pripravljeni bili na navalu, ar su neprijateijeve Serege opet nazaj porinuli. Так se vidi, da nemei Amiens zv&nu tvrdjavu hoCeju predobiti, koja jaka tvrdjava je zbog toga va2na, ar iz nje vnoge ieljeznicke pruge vodiju prama englezkomu morju. Ako bi nemei osvojili Amiens zvanog grada, on* da bi englezki i írancuzki Seregi jeden od drugoga rezdeljeni bili, s Cim bi slabedi postaikNavala, koju su nemei 4 ga aprila opet poCeli, se je za njih sreCno dokonCala, ar su nemöke Cete tak naprej doSle prama gradu Amiensu. da su od njega samo 14 kilometrov daleko stali. Opet budu jaki bőit VQ dojduCih dnevih, ar francazi, рак englezi jako braniju Amiensa, ar znaju, da iz- gublenje Amiensa bi za njih pre veliki zgubicek bil. Ali moremo sí misliti, ako nemei hoCeju, ipak budu to osvojili grada Amiensa makar budu как goder branili ovu tvrdjavu neprijatelji.Da su nemei sreCno vojuvali proti ne- prijatelju, to se iz polovljenih neprijateljskih vojnikov more videti. Broj englezkih i fran- cuzkih zarobljenikov se je od 21*ga mar* ciuöa do 4 ga aprila na 90 jezer povekäal, a broj prisvojenih Stukov na 1300 To je veliki uspeh! Ako к tomu dodamo neprija* teljeve oranjeuike i mrtve, onda zgubicek englezov i francuzov izbije okolo pol millionov vojnikov. Ov oriaski zgubicek uebudu mogli neprijatelji na fridkoma nadomestiti. Da fran- cuzom i englezom menjka vojnictvo, to se iz toga zna, ar su ovi na pomoC jim doäle amerikanske, joS neizvuCene Serege vu bitku

puslali i da su 17 let stare francuzke voj- nike takaj vu tabor pozvali.Na francuzkom bojnom polju je vezda velika zima. Oster veter puSe i vode se zmr- zavaju, ali za to nemSki Seregi nesu vpe Sali. Vnoga sela su odzeti od neprijatelje. Englezki Seregi, koji su na pomoC dosli fran- cuzom, vu svojem retiriranju sve rezpusto- Siju za sobom Hi2e d<f suhe zemlje rezdi- raju, da nebi za njimi iduCi DemSki vojniki stau dobili, zdence zakapaju, da nebi nemei do vode doSli, sadovno drévo sve izseCeju, da se nemSki Seregi nebi mogli skriti. Ali to sve nikaj ne hasni, ar nemei pod jednom idejű naprej i tirajn pred sobom cnglezke Serege. Kajti se nernSki Seregi svaki den bolje pribliZuju prama Pari2u, irsneuzka vlada hoCe ostaviti glavni varaS francuzke zemlje. Íz Parisa svaki den veüka vnoZina Ijudstva izseli. Vu Toulonu je tuliko pari2 kih izseljenikov, da vu tem veükim varaSu nega veC kvartéra za pari2ke izseljenike. Ovi moraju na vulici se potegnuti i spati. Céla Francuzka je vu velikim strahu ne samo zbog napredka nemäkih Seregov, nego i zbog uemákih tajnih oriaSkih Stukov, s ko* jim Pari2a strelaju.Francuzi su srditi na svoju vladu, koja je zrok velikoj nemSkoj navali. Od nemcov ponudjeni mir irancuzka vlada oije hoteia prijeti, ar je mislila, da su nemei zbog svoje slaboCe ponudili mir. A vezda írancuzi vi- diju, da su nemei jakSi, как su gda predi bili. Vlada bude brzCas svoje mesto ostaviti morale.Bombardéranje Pari2a iz tajnih neraS- kih Stukov dalje traja. Do 5 ga aprila se je broj mrtvih vu Pari2u, koje su nemSke kugle pogodile, na 85 povekäal. Broj oranjenih je vnogo vekSi. Na vuzem su sve pari2ke cir kve prazne bile. Vlada nije dozvolila, da ljudstvo cirkve pohadja, ar nije zoati bilo, gda koju cirkvu pogodiju kuglje nemSkih tajnih Stukov.Vu politiki se je opet nekaj znameni* toga zezaalo vu proSlim tijednu, iz Cesa je videti moCi, zakaj se tabor s Francuzkom i Eagtezkom nije dovrSil.

Graf Czernin naS minister izvanskfo poslov je vu BeCn govor dr2al, vu kojera je vnogo takvoga na svetlost donesel, od Cesa do vezda niie svét znal i od Cesa se je samo smnnjalo i tajno je smeti bilo go- voriti.Iz govora grefa Czernina se je zeznatâ  da se je francuzki ministerpredsednik tajno pogadjati hotel na poseb s nami, ako bi mir naSega saveznika, nemca ostavili. ali minister Czernin nije to hotel vCiniti. Francuzke ministerprezident je za hrbtom svojega saveznika engleza popital nas za mir. To se zua. gda se je vezda to foliSno delo frae- ctzkoga ministeipredsednika zeznalo, da mu englezi nebudu za njegovo ponaSanje zak- valni. Francuzki ministerpredsednik je misül, ako bi mi ca Sega saveznika ostavili, onda bi irancuz, pak englez le2i nadvladaf nemee.Czernin je vu svojem govoru takaj na~ znaCil, da bi vre zdavnja konec bil |taborut ako nebi naSi Cehi (pemci) izdajice bili. Vnogt pemski regimenti su prek vujSli к rusa, srbu, taljanu, pak svoje oru2je proti naSimi regimeoti hasnuvali. Vnogi vodje pemskog naroda su vu savezu s naSimi neprijatefj«* njim piSeju I takve glase davaju, da se va Austriji i Msgjarskoj Ijndstvo buni i nanu* kavaju iraneuze, engieze, naj se nepomiriju s nami, nego naj se dalje borija, ar budu nas mogli nadvladati. Izdajice pemci bi radi bili, ako bi mi tabora izgubili, ar mrziju na austrijanske nemee. pak na magjare, koji в nerncom dr2iju— Jedino vodje pemcov su zroki tomu, rekel je grof Czernin, — da desetjezerak naäih sinov padaju na bojnom polju i dt du2e traja tabor. Dok se austrijanski i ma* gjarski narod poäteno bori za domovino, jedna stran Cehov s naSimi neprijatelji drti i njim poma2e. Ali za to srao ipak bli2e к sveobCemo miru, как bi mislili. Najzadnje bitke se vezda zvröuju vu Francuzkoj. Svaki naj vezda veini svoju du2oost, pak budeiao nadvladali neprijateljet — je rekel grof Czer* nin svojem govoru.Grof Czernin je i od pogodbe govoro



Csáktornya, 1918 K g t apriliuäa »MED JI MUR JE
kője buda se za malo vréme s rumunjom 
podpisale. Zeznalo se je is govora Czeroina 
da bade Rumunjska va vnogih mestib na ma- 
gjarukoj granici prepuetiti morala nam vide 
falatov zemlje. Na priliko vu Erdélju kre 
Nagyeaebena i Fogarada 15 kilometrov diri 
nu, nadalje pri Predealu, Gyimesu, Bodzásu 
Tölgyesa i takaj vu Bukovini, da si more- 
m0 granicu tak poboJjdati i potvrditi, da 
nebu viäe mogel ruraunj na Das vdréti, как 
je to vCinil va vezdadnjem taboru.

I srbi bi radi mir sklopili, — veli Czer- 
nin, — ali francos, englez i taljan mu ne- 
Ceju dopusliti. Nebudemo moiili se nádim 
neprijateljem za mir, nego budemo jih mi 
prisilili na to, — je rekel grof Czernin.

Céli svét vezda od izjave ministra Czer- 
oiaa govori, koje izjave buda veliki upliv 
imeli па to, da se tabor dovrdi.

Glasi, koji iz Svajcarske dohadjaju tak 
veliju, da se je eoglez prod vezdadnjem 
nemdkom navalom pomiriti hotel s nem- 
com, ali francuzki minister prozident je svom 
svojom jakostjom proli torna delal. A ov 
рак je — как smo gori pisait, — prez do- 
zvola engleza za njegovim hrbtom se hotel 
s nami pomiriti. To je bila prava ciganija 
francuzkoga ministerprezidenta.

Taljanske novino javéeju, da bilde tat- 
janska vojska bita, ar néma od nikud po
rnóéi. Francuz i englez ne samo, da su svoju 
na pomoC njirn postanu vojsku dimo na 
francuzki front spravili, nego prosiju taljana 
da bi njirn is svoje vojske Da pomoé dal 
Serege. Ali odkud bi taljan mogel dati Se
rege ako niti sama nema doata к tomu, da 
bi se braniti mogel onda, gda nada vojska 
opet poéné naval u proti Taljanskoj.

Так se Cuje, da budu nove rekviracije 
se poéele vu Magjarskoj. Vezda bude voj 
niétvo pomagalo oblasti Koj bude is dobre 
volje dal suviönji 2ive2, njemu budu platili 
i Senkali budu mu globu, da je skrival ono, 
kaj bi vre predi moral dati. Koj pak bude 
opet tajil i skrival. gde kaj ima, od njega 
budo silóm odzeli i izvun toga bude odtro 
kadtiguvani. Naj si vu pamet zemeju naäi 
Citatelji, da on 2ive2, koj bude se vezda rek- 
viréral, potrében je za vojskn i za one ma- 
gjarske varmegjije, koje nemaju kruha. Me- 
djimurci budu tak spametni i poSteni do- 
morodci. da budu iz drage volje dali domo- 
vini ono, kaj suviänoga imája i to za dobre 
peneze. Rekviracija bude jako stroga. To 
preporuéamo na£im Citateljem vu pafnju, 
da se nebi gdo zefgal

Kalvarija.
Pisai Bukovec Elek.

Ljeta 1914-ga juliuda 25 ga veéer pri 
veCerji se spomina mladi rau2 s fenora, kaj 
bi si nekdu malu kravéicu kupili, jer ne 
moci dobiti za maloga Stefeka mléko. V 
drugim mestu otec navuCa decu, kaj budu 
zutra moral! delati. V tretjim mestu mlade- 
nec Ceka srce, dragu devojku i da se malo 
razgovara 9 njom.

Ob pol nőéi sve je tiho i mirno, samo 
na posti je bilo svetlo i veliko drkanje к 
obcinskoj hi2i. Nosili su viin telegramé, fe
jest kraljevu zapoved.

Vnogi otec, vnoga majka i 2ena su 
mirno spavali i kad v jutro ob dvema vu- 
raj se Cul bubnjov glas. »JezuS Marija kaj 
8e pripetilo, kaj se pripetilo?!« Svisuonak 
как su bili z postelje zposkakali i na put

beiali, da Cujeju, kaj ipák hoCe tak rano 
kapud.

Kapád je dal na znanje kraljevu za
poved, da svaki clovek, ki je bil soldat i 
ou ki je vezda, mora odmah к svojemu re- 
gimentu rukovati. Na9 kralj I. Ferencz Jó
zsef je boja preporuCil Srbiji.

Od ove minute je nitko né mogel spati 
dalje. Zene i majke su se poéele plakati, 
deca su samo pladljivo gledaii, i veselili se, 
da su mama odmah zakurili v peénici i ko- 
laée budu pekli. Kaj su si takva deca rao- 
gli to premieliti, kam ide otec.

Poéela se je kalvarija!
Nije minulo 24 vur, odiöli su rcu2i, 

otci i deéki. Dvanajst let atari deékeri su 
se vuéili orati, kositi i sve drugo, kaj je 
jednoga gospodara delo.
Né samo deékeri, nego i fene su poéele 
pljufiti i kositi. Dodel je opet red na starce 
ki vte nisu delali, nego poéivali, navuéali i 
pazili na evője vnuke. Morali su opet s 
prigjenom télom i s bélom glavora vodera 
i kosu v ruke zeti.

Так se je sve vidlo, как da bi presial 
sivot, jer mufk&rci su morali rukovati.

Ostavimo doma tugujuée matere, 2ene 
i dévojke i idemo na bojno polje,

S prvom mardkompaoijora su idli nádi 
medjimurci v Srbiju. Svi su si popévali, ki 
od 2alosti, da pozabi svoje tuge, ki od ve- 
selja da bude 2 njega hrabri soldat. Как 
su stali dőli z cuga i odmah su se slo2ili 
v rajvonal i né su morali daleko iti, véé 
su se zidli s srbi. ki su как divjaki strel- 
jali na nje. Так je to sve na hitro dodlo, 
da su niti né meli vremena, da i oni stré 
Ijaju na nje. V prvi pet tntnuti je véé 15 
medjimurcov hrabrii smrt podneslo. Morali 
su nazaj bejfati. Svi eu se rezbe2ali, как 
ovce bez pástira. Kompanije zapovednik je 
komaj zpobral skupa ljudi. Drugi den su se 
zidli skup i pripravljali se na prvi dturm. 
Prva prilika svakomu soldatu, da ide kakti 
divjaéina na neprijatelja. Stradna bitka, fe
jest mesarija nastala; nazadnje se jeden s 
drugim tukel, kajti svaki sóidat je imel po- 
sebnoga neprijetelja. Zuba za zub, oko za 
oko i glava za giavu je idlo i tak se vidlo, 
da budu nádi jakdi. Jedenput samo dobediju 
srbinke, deca i starci komitaéi i poéeli su 
strafen streljbu na nade. Deéki nedajmo se 
do zadnjega. Dugó dugó su se hrvali, tak 
nazadnje kada su véé municije né imeli i 
zpotrtimi pudkami so morali uazaj iti fejest 
pobeéi. Od velike sile su jedni v jednu moé 
varu sposkakaii nuiri v sár i iám su se 
skrili pred komitaéi. Ki je mogel vujti je 
vujdel, a druge pak su zpolovoli i s oran 
jenimi skupa gorde muéili, как su hahari 
nadega gospona Jezuda Kristuda. Jednim su 
skopali óéi i nutri paprida nasipali, drugim 
odrezali ruke i ónak je pustili muéiti se, a 
tretjim pak su remenje rezali iz téla i pod 
ko2u su sol nasipali i rosinje od pdenice i 
jeémena.

Ovi siromaki ki su se skrili v dar do 
pojasa vu vodu, pet dana i pet nőéi su vu 
vodi stali, bez komadié kruha. Jedna jedina 
hrana njirn je bila one male divje race, 
kaj su s rukom mogli prijeti i 2abe i dar. 
Peti dén v jutro ob pol tretji vuri su éuli 
nekod z daleka magjarski govor.

Deéki vezda budemo se oslobodili. Od
mah su idli na brég i kaj bade gud Bog 
dal, idemo ta gdé éujemo kriéa i kljetvu 
magjarskih busarov. To spaziju komitaéi, da

sa v Saru magjari bili ekriti, lakva streljba 
eu poéeli na eiromake, da straino. Opel sa 
se skrili. Med tern toga su i hasari do je- 
hali i vidli su, da se v daru nekaj giblje, 
onda pak su oni poéeli strdljati v ваг, a 
komitaéi su pobégli. Svadroné aapovednik 
je dal zapoved misleé da su vdari komitaéi 
da komitaée Ci как moréja naj je 2ive pri- 
meju. Obkolili su moévaru i komitaée vuo 
z dara zvali. Siromaki nádi soldati odmah 
su idli, gda véé nesu atréljali na nje i ja- 
vili da trideatipet njiv se od velike eile v 
dar skrilo. Zmed njih su se vtopili nekoji, 
nekoje su komotaéi streljili, a nekoje 
pak su vezda husari. Petnajst nas je 2ivih 
ostalo.

To je bila prva i te2ka kalvarija.
Za tim su dodli boljdi dnevi na nadu 

vojeku. Célú Srbiju su zgazili. Srbi ja je bila 
éista ponidtena.

Med tern toga je пае i ruski medved 
gutil pri Kárpátu. Tam su stopram trpeli 
nádi medjimurci, né samo od neprijatelja, 
nego od stradne zime. Vnogi i prevnogi nije 
vumrl od neprijateljske kuglje, négo od sime 
zamrzel. Koj pak je né zamrzel do smrti, 
njemu pak su noge ruke nos i vuha zmr* 
zla i vekdi lázár je 2ujega, как on, коша 
je drapnel nogu odnesel. Ovo trpljenje i ova 
mnka je samo mala kaplja bila proti onoj 
maki, kaj su jod morali podneeli.

To je bila druga i tefeda muka ilili 
kalvarija.

1915 ga majuda meseca je i taljan na 
nas n&hrapil kak orlin. I tarn su leli v 
trpijenju i v muki svoj rés nádi megjimurct. 
Premislite si, kakve vrnéinu du morali pod- 
nadati, da su od vrucine pomirali. К torna 
sa na pomoé muki bile kaée, vipere. Z 
jednom reéjcm, talijaneki front je gotov 
pekel.

To je bila istinska muka, koja jod da- 
nas nije prestaia.

Né samo trpiju i muéiju se nádi med
jimurci na bojnom polju, nego trpimo i mi 
doma. Né su samo oni vitézi, nego moramo 
dati lorbekovu kitu i nádim starcom, 2enam 
i deci. Starci, ki su opet deéki, morali su 
one posle v ruke zeli, kaj su predi toga na 
strao deli, rekué njihovo delo je vezda Bo
ga moliti, na vnuke i domaéiuu pasiti. Zene 
za koje je svaki élovek misül, da samo za 
kuhati, divati, decu odhraniti i mu2e pri gos- 
podarstvu nabiti su stvorjene. Ipák je imel 
pravicu onaj élovek, ki je rekel, da pri hifi 
fena Iri vogle dr2i gori, a mn* samo jed
noga. Premislite si onu familiju, gde je fen t 
iliti mati betefna. Céla hi2a nema nikdega 
reda. Ci onda vumre mater, deca se rezbe- 
2iju kak pidéenci bez kvoéke. Ci otec vum
re, mati makar s velikom tegkoéum drei 
skup familiju i gospodarstvo drfi gori. Deca 
su odhranjena i gospodarstvo stoji i polje 
je obdélano

Deca su morala svoje igraée ostaviti 
Риске su se morale navéiti pri gospodarst- 
vu pomagati, kuhati i krpati. Deékeri pak 
su morali meato jape gotovi gospodari nas- 
tati. Ki su 1914-ga Ijeta jod IB Ijet atari 
bili, za tabor su samo tuliko znali, kaj tam 
jeden na drugoga streljaju. Danes véé i oni 
siromaki su obleéeni v sivu opravu s púd- 
kom i s bogeékom torbum, stábom télom i 
bedastom pametjom su odidli za japom ili 
za bratom na talijanski front. Mesto njih eu 
ona deca dodla, koja su onda v drugi ráz-

___________________________broj. 16.
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red v ákolu hodila. Vezda su oni doma gos* 
podari na mesto olca i brata.

Так rooremo reői, da jeden gospodar, 
ki je v tábora, ne samo sam trpi i harenje 
за domovinu, négo i njegva íamilija trpi 
laboreke teikoóe Таborakó trpljenje né samo 
éloveéanstvo podnada, nego i 2ivina. Napri 
mer konje au takajSe v tabor odnesli sa 
húsáré i kanonére. Junce, bivole ; vole xa 
álaké vositi Pse za maflinaste puske voziti 
i pri sanitécki slu2bi su jako hasnoviti psi. 
Crolube za potőu noaiti, i t  d.

Né samo 2ivina s nami skapa trpiju, 
négo к tomu su morali rukovati nutri naáe 
taré zvoni. Mili naá stari zvau, koj je nas 
rano у jutro xbudil na aujgelsko pozdrav 
Ijenje, vezda je negdi moguée na talijanskom 
írotu 2 njega 30 i pol centi me térni átuk. 
Vide пае nebude opominjaval, da se zpo* 
áaljujemo za naáe gréhe. Do vezda je nje- 
gov glas opomina i blagoslov i glas mira 
bil, a denes véé ne banga, nego smrt deli 
i ruái éloveéanstko delovanje Mili se i straá 
no jako se nam mili naá stari zvon, ki je 
do vezda anjgel bil, a od vezda pák su fa* 
rizejuáa napravili 2njega.

Né samo zvoni su morali rukovati, ne
go i kotli, pegiejzlini, kufrni í kvake iz vrat.

Od svega se moramo mi siromaki od- 
povedati. Da nadvladamo naáe neprijatelje, 
dali sroo naáa zdrava i mlada téla, dali smo 
áivinu, zvooe smo alduvali i najbolje naáe 
zdravje smo alduvali. Zoseb moramo dati 
nadega svagdaánjega kruha, hodimo goli i 
bosi, как bogci. Neznam si prmisliti vek 
áega aldova, kaj bi joá dali, da ipák nad
vladamo naáe neprijatelje.

Mi mislimo, da samo mi tuliko trpimo.
Trpiju i naái neprijatelji. Tam ravno 

tak stradaiu i goli, bosi bodijo как i mi i 
ravno tak sve aldujeju da nas vniátiju как 
i mi, da mi nje na kolena spravimo.

(Drugiput dalje.)

Naái mali teáaki.
Varaáki stanovnik ne pózna jaku onuéut 

koja prime éloveka, kad vun stane slobodno na- 
rav. Na jedni strani mala Sumica stoji, koja 
пае stiha vabi ksebi. Pred njom velika li- 
vada se vidí na hiljada i biljada svakojaé- 
kim pisanim cvétjom, na lévő, na désno 
lépő polje se vidi, odkud nam véé zlati 
klasi klimaju i povédaju, da blizu je véé 
friski kruh, kojega tak 2elno éekamo. Как 
éizti, friáki zrak je vuni vu slobodni naravi, 
!o velikih varaáov stanovniki neznaju. Nezna 
élovek kam bi predi idei, gde bi se predi 
veselil i raduval naravi.

Pazimo samo malo na sumu, na ledinu, 
na polje po kojih menjSe i vekse ptiéice 
lééeju i tak: budemo vidli, da öve ptiéice 
né su samo zato, da svejemi pévkami rez- 
veseliju Sumu, ledinu ili polje, neg za to 
su, da su na veliki hasén Cloveku, koj je 
tak nezahvalen prama njim.

Néje to dosla velika nezahvalnost kad 
élovek olovnate kuglje poáila vu zrak, da 
nbije malo áivinée, kője se tak veseli zruku. 
Néje to nezahvalnost, kad zloéesto déte na 
drévo splazi, da iz gnjezdah vuu s vádi 
male kose, sinice, slaviéke, kője roditelji 
ravuo tak radi imaju, как mati evője malo 
déte. Ptica ravno se tak Zaluje za svoje 
male, как i élovek.

Bormeá vnogi élovek ne m'sli na to, 
da veliko 2:'lost zrokuje mali ptiéici, koja 
ae ne more brauiti, к tomu pák sam — sebi

velikoga kvara. Jerbo tuliko marljivih te2a 
kov imamo menje, kulik malih ptiéicah 
efondamo.

Ali né samo senica, né samo kos ili 
slaviéek nam ie na hasén, neg evaka ptica 
se 2uri uam na pomoé, koja po 2umi, po 
polju léőe. Zűri nam na pomoé, da a véli* 
kom leákoéom poáéjano zrno skim predi se 
o2ivi.

Poglednite samo kuliko svakojaékih 
ptiénih te2akov se ápancira za pljugom. Как 
doletiju taki vrane i to negda na célé Se
rege, как poiodelavec na protuletje ili na 
jesen pluga vu zemlju zapili. Odmah se sve 
gible na friáko óra ni zemlji. Как sbiraju 
vun svakojaéke nehasnovite érve i kukce, 
koji nam tuliko kvara délaju.

Evő jeden ta2ak narave. Óva ptica 
svojim trdim kiunom, né zapremisüti, kakvo 
hasén nam déla, pák itak se najde élovek,
koj tak misli da mu je na k v a r-----  Ali
zakaj? Zato, jerbo navék po oranicah hódi 
pák negda jedno potegjeno betvu najdemu 
ili pák kesno na jesen, kad véé néga kuk* 
eov, jedno, dvé zrne vun skopa iz sétve.

Ali zakaj se zadr2avla vrana i kavran 
navék na oralnici? Zakaj potegne vun negda 
i betvu? Zakaj na kraj jeseni spobere i 
zrnje iz zemlje? Koj to sve zna, on samo 
poátuvati more öve ptice, na mesto, da je 
obeudi. Zakaj? Zato, jerbo néje moéi prera 
Cunati, kakvoga nezmerno velikoga hasna 
nam déla, kad za plugom spobere svakojakée 
érve i kukce, koji se nemoreju dale povatii 
Betvu takcdjer zato potegne vun, jerbo zna, 
da je pri korenu takov érv, koj nebi samo 
jedno betvu vuniátil. Tője takodjer vrédno 
delo. Da рак i seme poié, to se razmi, jerbo 
kesno na jesen véé né najde kukce, dakle 
kesno poséjano pole poiSée i tam se hrani 
Íz toga рак se to moramo navéiti, da rano 
denemo seme vu zemlju, onda nam nebudo 
ptice vu sétvi kvara delale. Pak kakov je 
to kvar proti onomu hasnu, kojega nam 
célo tető déla. Svrho toga néje smeti vrane. 
kavrane fondati i srditi se nanje.

Ali né samo vrane je né smeti bantu- 
vati neg niti drogé ptice, kője se na polju 
zader2avaju Takva pomoé je naprimer i 
jastreb, koj nezmerno miSov sfonda. Stém 
i sova 2ivi, koja rada büzu éloveka 2ivi i po 
áuplastih drévah se zader2avle i odovud hódi 
na vadasiju.

Kak je lépő giedati, kad mati pograbi 
jedno gosenicu ili kukca i nepogutne ga, 
neg 2urno ide dimo, da nekoiemo svoiemo 
malomu porine vu klun, na kojega je red 
doäel.

Mala ili velika p tica: to je sve 
jedno. Jedna ravno lak átírna svoje male, 
как i drug«. Zato dojde iz dalke zemlje 
nazat, da si ovdi zradostjom odhrani svoje 
male, koji opet ravno tak hasnoviti le2aki 
budo élovekn, как mi roditelji.

Ne bantujte ptiéice!

SVAKOJAÚKE NOVOSTI.
D o b ri n a v u k í a p r í l  m e s e c a . Veselo 

piáenio od toga, da jesenske sétve izvanred 
no dobro stojiju i ako nebude nikakva 
bo2ja kaötiga doála, dobro letinu budemo 
imaii. Protuletje je takaj lépő, protulétno 
sétvu na vremeno svaki je rnogel vu zemlju 
spraviti. Samo vezda bi véé malo desdja 
nucali.

Sad je vréme za bikes sejati, kuruznicű
posejati i krumpéra saditi. Najmre pák cuda

krumpéra moramo posadití, jerbo vu ovim 
taborskim vremenu véé smo se navéili, da 
za páenicum krumpér je naj viáe vrédea 
Pod kurozu i cukortcu zemlju pognojüi 
moramo. Ako smo za zeleno koma 2ito se- 
jali, proti zadnjemo ovoga meseca morema 
véé kositi.

Marha, najmre pák mlada marha пгнте 
ua paáo iti. Predi как na paáo pásti mo 
marhu, malo suhe krme je treba dati, da 
friáka trava nebude njim naskodila.

Na kuhenjskira vrtu ov mesec véé sve 
je moéi posejati, vugurke i tik ve takodjer 
je véé vezda moéi vu zemlju dtti. Na sva- 
kim falaéku kojega imamo moramo zelenje 
povati, jerbo to denes veliko éénu ima.

Sadovno drevje posna2iti se mora. Gu- 
senice je treba fondati i cépiti je joá moéi.

Trsje se mora obrezati i kolje na mesto 
se dene.

Ako se novo vino joá jedenput poéné 
vreti, maloga toééra denemo vu pilku, da 
vino vun ne vujde

Ako iz slamnatih koéov vu dervene 
koáe hoéemo preaeliti émelici, tomu je ta
kodjer sad vréme. Cinele sad véé ьрогпо 
zidjeju seti.

Senokoáe povlaéiti moramo i kotorov 
njake reztepsti, ako smo joá do vezda to 
né napravili. Mehina i stricka na seuokoSi 
sfondati moramo, ako hoéemo, da senokoáa 
dobro séno rodi.

O rs a ő k i g o s p o d a rs tv e n i p o p is . 
Kormán je odredil, da narod se mora po* 
pisati. Svakoga tam popiáeju, gde ga pop s 
15 ga aprila dostigne Popis od 16 ga aprila, 
do 20 ga bude trajal. Vu ovim vremenu po* 
pisati se mora rogovnata marha, konji, svinja 
i birke. Svun toga popisati se moraju zh 
mlatiti motor i paro maáine. Nadalje do 
zadnjega popisati se mora, kuliko zemlje 
je zaeéjano. Obéinsko poglavarstvo mora 
táj posel obaviti. Popisa navuéitelji budo 
delali.

Razmi se, da niáéi nesme to misliti 
da svrho kakve porcije bude se ov popis 
delal. Kormán mora znati, как stoji orsag 
vu gospodarstvenim polo2aju, da 2ive2e poá~ 
teno more rezdeliti po télim orsagu, da ne
budo jedni gladuvali, drugi pák hotonce 
obilno svega troáili.

Koj popravici nebude povedal sve ili 
pák bi se proti stavil, do dvé jezero korúi: 
kaátige vu penezi i áest mesecov résta ее 
zahodi.

N e sre c n a  n a  D unajo  Takva neá* 
reéa se je opet pripetila na Dunajo, kakva 
se je pred leto dánom, kad je пя Zrioji 
zvanoj ladji stoéeterdeset osobah se po* 
topiio.

Drina i Sophia zvane ladje minuC: 
tork po polnoéi okolo dveje vure tresnule se 
Putniki su svi spavali, kad se je nesreéa 
pripetila i poleg toga koji su vu drugim 
klasu putovali skorom svi su se vtopil' 
Najmre pák 2enske, kője su vu drugim 
klasu bile.

Sophia ladja ravno na serdinki je pred 
rala Drina ladju i takvo luknjo napravih 
ladje na pet minut sprvim krajom je pod 
vodom bila. Na sreéu blizu brega su bili 
poleg toga vnogi su 2ivi ostali, jerbo ladju 
su odmah к bregu stisnuli, gde je né tut 
gliboka voda, da bi céla ladja vtunu!> 
mogla.

Joá néje znati, kuliko osobah je smrt 
podneslo, neg «amo popnlik! raéunpju.



C iitto rn y a , 1918. 14-ga apriliuSa MEDJIMURJE
yiítt fleatdeaet ae zaduáilo vu ladji. Neareci 
je jeden kormanoS árok iz Driue ladje, 
tojega au vlovili i aad pod iatragora atoji!

KAJ JE NOVOGa ?

Pésma imena JezuSa.
Sladko ime Jezuáevo, slajSega na svetu ne,
Ober slasti i medveno, koj izreöe, blaáen je.

V jutro rano, тебег kesno koji te zazoveju, 
BlaZeni su takvi ljadi, ki tu геб spoznavaju.

AI na gori, al na vodi, ai junaki v taboru,
Ali kaj po putu hódi naj mu na pameti bu.

Sladko ime JezuSevo bude ga pomagalo.
Vu Zalosti i bludnosti bude ga veselilo.

To je ono lépő ime, koga vragi pla§e se 
A gré§nika rado prime, ki z gréhov spokori se.

Isti kralji i césari ime ovo zoveju,
I gve vojske poglavari s jim se diőit moreju.

Zato dragi kráöeniki, ki v polju poslujemo,
Teäkim trudom po vruőini verno teZakujemo.

Najprvié vu jutro ime ovo si zazavajmo,
Blagoslovno i mirovno posel svoj sprevadimo.

Vnogi negdaj v turski vuzi, kada su prebivali, 
Domovini gia8a svojoj nigdar nesu Atimali.

Ali kada Sladko ime JezuSa su zazvali;
Äelezje i vuze one prosti jesu postali.

Tako vezdaj vi vojniki, ki se v polju borite, 
Sladko ime JezuS mili na pomoő vuzavajte.

Sveti Stefan kralj magjarski kada tabor imel je. 
Za patrona ime ovo JezuSevo zebrái s je.

Tertak orsag svoj magjarski viteZkí obőuval je, 
Korunu i kinő kraljevaki pred Jézuéa naeil je.

Hitimo se na kolena brati, setre, vojniki, 
íme JézuS i ’Marija nam svim Zele pomoői.

Oőitujmo jim pred kipom naSe Zalosti velke., 
kloliju se za nas Boga, da nam svim skup pomore.

Kud nam dojde smrtna vora pehara preZuhkoga, 
Daj zazovi gréána du§a slatko ime Jézuáa.

íme JezuS i Marija bude nam pomagalo.
Z toga svéta raj vu nebo bude sve zazvalo.

Felsfi-Vidafalva. Vincetics Agata.

— P ro s n ja . NaSe novine su meseca 
íprila 1-ga vu drugi frtalj XXXV og godis- 
njeg tecaja stupile. Prosimo naSe poátuvane
predplatnike, naj nam vu novim fertalju 
predplatne zaostatke Cím predi poáíeju i 
predplate ponoviju. S pozdravljom izdatelj-
stvo.
Predplatna céna je od 1 ga apriia 1918 :
Na célo l j e t o ............................ К 2 0 ’—
Na pol lje ta ................................. * 10 —
Na éetvrt ljeta . ........................ * & —

Pojedini broji koStaju 40 fillére.
— F)vaU m u .  Huzuják János iz ob- 

Cme Felsőpusztafa je öve dneve za airomake 
naSega varosa 40 К daruval. Za ov dar 
mu pcglavanívo hvaíu tolmaCuje

—  O d p rl se  je  v o d e n i p u t v U k - 
ra jn u . Dolnji Dunav за do Szuimi poCiS- 
til» od okne. Dakíe vezda jo vodeni put na- 
Danaju sloboden i poöcli budu iz Ukrajine 
2sveZ voziti к nam pák i v Nemáku.

— N övi p e n e z í. Za kratko vreme bu- 
da \z zlata, potlem pák iz srebra nőve pé
nzzé kovali kője bude slika Károlya magjars 
boga kralja kiuéila.

—  N e g d a é n ji c a re v iő  je  b e te ze n .

Negd&Snja carica je prosila ruski kormán 
da nek careviCu dopusti da se na ju2nu 
okolicn odseli, jer je bete2en i toplo vreme 
treba.

— Doli je  skoeila iz kata. V Bu
dapesti iz drngoga kata 58 lét stara 2ena 
Alberta Franca dőli skoCila, ali se je na 2eli* 
jezni reSetki prvoga kata zahaéila Snsedi 
au ju iz toga pogtbeljnoga poloZaja oslobo- 
dili ali zato su nju branitelji v Spital morali 
apravili.

—  G oreCa fa b r ik a . Vu Resicabányi 
(Krassószörényvarmegjija) v jedooj íabriki 
ogenj nastal. Jedna zidanica je céla zgorela. 
MaSine su sve vnistile a sténe sruSile. Kvara 
na Cetiri milliun kornnov Sacaju. Fabrika 
je к drZavnoj 2eleznici spadala.

— Gde hering raste. Vu proslim 
tebruariusu su vu Sfc&gerraku i Kattegattu 
poleg Svedeke 110 milliun komadov heringe 
vlovili iz mórja, iz toga imaju t&moSnji 
stanovniki velikoga hasna, jer ovu kostnu 
ribu nasoleno poSleju v trgovinu.

— Vpiő il je  sv o ju  zen u . V buda
pesti je pri jednom fiSkaliuSu siu2iia Major 
Mihalja 2ena, rodjena Oiáh Irén. Műé je na 
bojnom polju bil i kad je dimo doSel, Cui je 
da njena Zen a ima Soca. I to je zn&l, da 
je 2ena i onda imala Soca, da je on domaj 
bil. MarciuSa 25 ga popoldan je na telefonu 
vu ime Soca gori zval 2enu i prosil nju, da 
se nek srestija Drugi déo v jutro ob pol 
deseli vuri lesi je Cekal na svoju 2enu. 2ana 
je istini to doSla. Major je predi nju prosil, 
da пек зе povrne uazad к njemu, all Sena 
je od toga nikaj né Stela znati. Na to je 
vojnik s jednom kuhinjskom no2em svoju 
Ze»u na smrt epikával. Dók su branitelji 
na pomoC dcsli, Majorica veC je vmrla Ma- 
jora je redarstvo vhitilo.

— Zlocinstvo jednoga bégunca. 
Redarstvo je vhitilo v Budapesti Demeter 
ReZŐ bégunca, koj je veC od svoje mtedosti 
obiCno kradljiv bil Demeter je# od 32 ga 
pesiCkoga regementa skoCil. Óva daoa se 
je Budapest potepel na Kovácsa Jozefa 
ime napisanom folisnim odprtim zapovedom 
kojega je iz Zsombolyé sobom donesel. Kad 
su ga redari vhitili, 440 korun gotove pe 
neze je imel prisebi i joS 24 korun kője je 
brSCas v Budapesti zmorel. Prék за ga dali 
soidaókoj oblasti.

—  C u d o k a n o n . One «reliki Stuki, s 
kojimi nemei francuzkoga glavnoga varasa, 
PariZa strélaju iz 100 — 120 kilometrov 
daleCine, su vu Krupp zvanoj íabriki nep 
ravili. Óva fabrika je v Pruskoj vu Essenn 
leZi poleg Ruhr zvanoj vodi Vlaatnik öve 
fabrike je Krupp vom Bochlen nemSki ve- 
liki obrtnik. Vilmos nemSki cesar je veto 
mane Kruppu te'egnficno zahfalnost postai.

— Bovjetdbe « te  ou nazad oovojílí 
Odeeezu. Iz Loudona javiju, da Ode^szu 
su Ukrajnski szovjetabe Cete márciusa 26 ga 
opet osvojili. Nemcom su velikoga zgubiCka 
zrokuvali. Na Croom morju su marineri 
hrabro harcuvali. Tak se vidi da v Ukraini 
je joS né pravi mir, barem se je mir s Uk- 
rajnom i Rus3ijom veC zdavnja svez^l.

— francuzhom bojnom polju 
éete nemáfcoga kronpnnca su osvojili Mont- 
didien varaáa. Cete su vu varas iz Pierre 
pont rnesta napreduvali. Nemei su márciusa 
27 ga pri Porvericon9tu 22 ga francuzku 
diviziju skorom célú vlovili. Francuzki zarob- 
ljeuiki su hude volje, veC su se boju navo- 
lili. Jako se tuZiju da nemaju dobre vodje

broj 15.
—■ --------- ■ ... ,1 ifi Г., II.
Vu Albertu su fraocuzki purgari nemSko 
Cete navalill

— Naőe Cete vu U krajní. Nemeke i 
austria-magjarske Cete au tijam do Jekate- 
rinoslava napreduvale i vezda ae bijeju a
cétarai od Koruilova » Aiexejeva. Mi Novo- 
cserkaeka ofiemu osvojili, jer ovdi su n ij-  
veC buntari.

— Raepuótenje. Iz Jassy rumunjsko- 
ga varasa javiju, da rumuujsko orsaCko 
spr&visCe budu razpustili i novo zbirauje
odredili.

— B u v n a  e m rt jednoga bertega.
Reuss Henrik nemSki herceg, 2 ga pome* 
ranskuga strelac regimenta ieitinand je na 
irancuzkom bojnom poljn slavnu emrt pod-
nesel.

— Bam oubojotvo. Ackel Adolf 45 
lét star vojnik vu prvim honvédskím regi
men tu je v Erzsébetfalvi v svojim stanu 
prije svojoj 2eni, a onda pák sebi na obed- 
viuh rakah Zile zrezal. Ackel je vumrl, 2e- 
nu pák su branitelji s teZko oranjeno v Spi
tal spraviii.

— Vezdaónja decal Páuczél Janóé uce-
niku je jeden poznanec revolvera Senket 
DeCko je poCel iz revolvera strelati. Skupa 
se je pajdaSil s Janyó Mihaijom koj se je 
mu dobrovolno za cilj ustavil. Pánczél jo 
poCel ua ujega strelati i tak dobro je dial, 
da ae mu je kugla v Celo vrtila, od Cesa 
pajdaS se je srudil i za kratko vréme vu
mrl. Pánczél se je na to od straha pred 
eug h'til, kojega kotaCi su mu obedvé noge 
dőli r&zali. Pánczél János je taki vumrl.

— Sédem i pol milliun. vojntftov 
pod  oruájom . Englezki minister vojnih 
posta je votomaue izjavil, da Eoglezija vu 
vezdáSnjem vremenu aedem i pol milliun 
vojuikov ima pod oruZjom. 1 englezko top 
niCtvo se je s 30 percentom povékSalo.

— R indenburg jc zadovoljen! Hin* 
denburg, gl&soviti nemSki general je már
ciusa 21-ga na irancuzkom frontu od o^em- 
deset kilometrov engieze avigdi zbil. Kad je 
cesaru VilmoSu Hindenburg general to javít, 
rekel je cesaru: Dakie, VeliCaastvo, tak mis- 
lim, da mi s tem prvim uspéhom zadovolj- 
ni moramo biti. Gospodin Bog nek dade 
nemcom i na dalje sreCu, i d iku!

— f4ovo vréme budu od 15 ga áp
rilisa raCuuali. Ovoga dneva v jutro 2 vari 
budu canjgera za jednu vuru napre rivali. 
Novo vréme bude do 16 g& septembra (rajaló.

— B am oubojni trgovcc. V Budapesti 
se je Königsberg Marton 50 let star trgovec 
vglavu strelif. Vumrl jc. Zroka neznaju.

— Dogo varan je. Miuisterpredsedniki 
antantskih drZava kak talijanske novine pi* 
Seju — budu v apriliSu v Rimu dogovara- 
nje drZali.

— O g las l Dr Grész Gyula priloCki 
fiSkaiius daje na znanje, da je svoju kan* 
celariju premestil vu ono hiZu na kondig^ 
naciju, koj a je prek Cez pót od bivSe kao- 
celarije gospona Doktor Tamás JánoSa fis* 
kaliuSa.

Iz rumunjske zemlje.
Na rumnnjski meji su visoki bregi,
Gde bu se poéival vnogi junak mladi.

Nagte se vi nikaj doma Zalostiti,
Da nas svaki mora doma ostaviti.

Da bu moral svaki doma ostaviti, 
PuSkicu, bajneta, ristunga nositi.



Csáktornya, 1918. április 14. _____Regiment je prri öeterdeeetoőmi, proti ramnnjn je on prri poelanlPofeüe mi deca, parancs amo dobüi.Da ste v Medjimnijn т löpim se rodih.V Medjimoiju smo se gorí odhranili,Vn najlepSoj Jeti smo ga osUríli,Vn najlepfioj leli smo te ostarili,Vnoga 2ena, deca о tea spretodili.Vnoga áena, deca otca spreyodili,A1 za njihov grobek nadu nigdar znali,Vnoga etara majka sama bn ostala,Za srojega sinka nebu nigdar znala.Vn rnmnpjskoj zemlji őudaj je kamená, lloral sem Tas stajti majöica ljublena.Vn rnmnflfskoj zemlji deknnge kopali, árapneli, granati na nas sn letali.
Srapneli, granati na nas sa letali,
JezoSa, Marija к sebi jesmo zvali.JeeuSa, Marija к sebi jesmo zvali,
Oni sn laki velku jakost dali.

Ceterdesetosmi regiment je prvi,
Prelejal je v boju dosta éuda krvi,

Med Telkimi bregi ftiőice spövale,
NaS mlade jnnake suzice blevale.

JeznS i Marija, hódi nam pomori,
Kraljem i cesarom miren düh podeli.

Miren dnh podeli, kaj se doéekali,
Da nnbnde ljudstvo vu takäoj nevolji.

Stem se naSa mala pésmica zapira,
Bog nam daj svim skupa íeleéega mira!

Vu Rumunjskoj. Vugrinecz Gustav, 
Horváth János Tojniki 

iz Kisszabadke.

Pk. 268/3. 1918.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 
LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz- 
hirré teszi, hogy a Csáktornyái és budapesti 
központi kir. járásbíróság P. 1182/917/6, és 
56521/917/2. számú végzések következtében 
dr. Székely Lajos budapesti ügyvéd által 
képviselt Brüder Pisk és dr. Rosenberg Sán
dor budapesti ügyvéd által képviselt König 
Hermina wieni illetve budapesti cég javára 
1346 К 72 f. és 234 К 50 f. s jár. erejéig 
1918. évi február hó 1-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás után lefoglalt és 2280 
koronára becsült női kalapok és más női 
divatcikkekből álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

___________________ »MURAKÖZ«___________________
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já

rásbíróság P. 1182/917/6. és a budapesti 
kir. járásbíróság 56621/917/2. végzések 
folytán 1*46 К 72 f és 28* К 60 f. te
kekövetelés és pedig 13*6 К 72 í  után 
1917. junius 2-töl járó 5%, 23* К 60 f. 
után és pedig 33* К 60 f. után 1917. évi 
július 19-tól járó 6 '/. kamatai és pedig 
Brüder Pisk cég részére összesen 173 К 
06 f-ben, König Hermina cég részére pedig 
összesen 106 koronában biróilag már meg
állapított költségek erejéig Csáktornyán Rá- 
kóczi-utca 20. sz. a. leendő eszközlésére

1918. évi április hé 26. MPléük éélslíttl Ю érája
határidőül kitüzettik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t-c. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Csáktornyán, 19J 8. évi április hó 9-én 

B erná t Mihály
kir. jirásbirósági kiküldött.

Kézidarélökat R u in e  M e ,
s z  e  c s b a  v á g ó k a t ,  J á r g á n y  o b  a  t 9 p l j u g e ,  s e ő b a r e .  m a  s i n e  z a

L u b o r i c a m o r z s o J ó b a t ,  e k é k e t ,  r e p o  r e z a t i , v i t l e ,  m á s  i n é  z a

v e t ő g é p e b e t ,  c s é p l ő g é p e k e t , b u r n z n  r u i d j i t i .  m a s i n e  z a  s e -

b a s z á b a t ,  a r a t ó g é p e b e t  é s  m in -  J a t t , m a r i n e  z a  m i a t i t i ', b ő s e .

d en fa jta  m e z ő g a z d a s á g i  e s z b ő - m a S i n e  z a  k o s i  t i  i sv a k o ja ö k o
z ő b e t  sz á llít  a  leg erő seb b  é s  le g o lc s ó b b  g o s p o d a r s b o  o r n d j e  v u  n a jia leá i  

k iv ite lb e n  c é n i  tr2i

Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa
Budapest, VI., Podmaniczky-utca 20. Budapest, VI., Podmanlczky-utca 20.

(Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)
M ező g a zd a sá g i g ép , m ű s z a k i e lek tro -  g o sp o d a r s k o g a  o ru d ja  Stacun.

te ch n ik a i üzlete*
Telefon interurbán S I -3 3 . Telefon Interurban 5 1 -3 3 .

S zá llo d a -á tv é te l!
T isz te le tte l é r te s ítő m  a  n. é. k ö z ö n sé g e t , h o g yközbejött akadályok miatt a közismert „Zrínyi“ szállodát

f f  nem április i ü í ,  hanem május i-én
v e s z e m  át é s  d a cá ra  a m ai n e h é z  v is z o n y o k  m e lle tt  is  arra  lo g o k  tö r e k e d n i, hogy  

ú g y  a  m o d ern  ig é n y e k n e k  m e g fe le lő  b e r e n d e z é s se l, f e lsz e r e lé s s e l, é s  r e n o v á lá ssa l, 

v a la m in t  a  leg job b  ita lo k k a l é s  leg jo b b  k o n y h á v a l a n. é. k ö z ö n s é g e t  a  leg k én y e 

seb b  ig én y ek  m e lle tt  is  k i fo g o m  e lég íten i.

M in d en  v o n a th o z  tá r sa sk o cs im  a z  á l lo m á s o n  a  n . é. k ö z ö n s é g  r e n d e lk ezé 

sé re  fog állani. A  k ö z ism e r t  C sá n y i S á n d o r  z e n e k a r a  n a p o n ta  fog ja  a  n. é. kö

z ö n sé g e t  szó ra k o zta tn i.

M időn m in d e z e k e t  a n. é. k ö z ö n sé g  b e c s e s  tu d o m á sá r a  h o z o m , egyútta l 

s z ív e s  p ártfogásá t is  k érem  é s  v a g y o k
k iv á ló  t is z te le t te l

SCHEIER KÁROLY
szállodás.

Nyomatott Fiechel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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