
A békekötés akadálya.
A vérben és vagyonban minden vára

kozást felülmúló veszteségek, a nagy nélkü
lözések és a nyomor, melyeket a háború 
okozott, mindenütt felkeltették a béke vágyát.

Ám a békekötés elöl az akadályok még 
koránt sincsenek elhárítva. Az okok, melyek 
a háborúra vezettek és a politikai s hatalmi 
viszonyoknak a háború folyamán történt el
tolódása a béke megkötésénél figyelmen kí
vül nem hagyhatók.

A népek életében ép úgy, mint a ter
mészetben, soha sincs megállapodás, hanem 
minden változásnak, átalakulásnak van alá
rendelve, minden fejlődik, virágzik vagy el
múlik. Valamint a társadalom berendezke
dése sem tűri a konok maradiságot, hasonló
képen a nemzetek együttélésében a mérvadó 
tényezőket is mindig a mindenkori viszo
nyokkal kell összhangzásba hozni.

Többnyire ez vezetett eddig is háborúra. 
Megesett ugyan néha, hogy a közvetlen, 
gyakran személyesnek látszó ok nem en
gedte könnyén felismerni az igazi, mélyeb
ben gyökerező okot, de mindazáltal az ilyen 
megrázkódásokból a haladás és az átalaku
lás magva csírázott ki.

Az áldozatokkal és irtózalosságokkal 
teli világháború azonban azt a kívánságot 
élesztette a népekben, hogy ezek a változá
sok ne erőszakosan és vérpocsékolás árán 
menjenek végbe. Úgy kellene intézni a dol
got, hogy az átalakulásokon lehetőleg simán, 
nyugodtan eesünk át.

Sajnos, még jó soká fog tartani, mig 
fii államok meg fognak egyezkedhetni nem
zetközi jogrend alkotásában és vitás kérdé
seik elintézéséi nemzetközi bíróságra fogják 
bízhatni. Ebben a tekintetben azonban re

mélhetőleg a világháború mégis közelebb 
fogja hozni a népeket egymáshoz és ezáltal 
egyik-má9ik igazságtalanságot ki fognak kü
szöbölni, minek következtében a nemzetek 
viszonyai és békés együttműködése kedve
zőbbek lesznek, mint voltak eddig.

A világháború egyik oka az volt, hogy 
a mesterségesen összeláncolt orosz népek а 
tűrhetetlen önkényuralmat lerázni akarták. 
Ez késztette mindig újból Oroszország ve- 
zetőférfíait arra, hogy kifelé irányítsák a 
népek elégedetlenségét. A keleti béke meg
szüntette ezt az okot. A nyugaton kötendő 
békének marad fenn a háború felidézésének 
má9ik okát elhárítani.

Ez az ok: Anglia féltette korlátlan gaz
dasági és politikai uralmát Németországtól; 
úgy vélte, hogy Németország fejlődése za
varja Anglia íensöséges helyzetét, sőt a kon
tinentális államok közti, neki annyira szük
séges és kényelmes egyensúlyt is. Részére 
Orosz- és Olaszország anneksziós törekvései 
és Franciaország revánsköveíelése a legjobb 
kilátásokkal kecsegették. Nem akarta tehát 
elmulasztani a kinálkizó alkalmat, hogy a 
veszedelmesnek tartotrVersenytársát eltaka
rítsa utjából és végleg legyűrje.

A világháború eszerint lényegében főleg 
Anglia küzdelme Németországgal.

Ha tehát azt akarjuk, hogy a megkö
tendő béke tartós legyen, mindenekelőtt oly 
viszonyt kell létesíteni a németek és az an
golok között, mely a két, egymással ellen
kező törekvést kiegyenlíti és az egymás mel
letti békés megíérésre nyújt lehetőséget.

Ha egyszer ennyire leszünk, a többi 
nemzet vitás ügyeit könnyen lehet majd 
rendezni. Mindenesetre azonban ki lesz zárva, 
hogy a többi nemzet közül bármelyik is 
megakadályozhatná a békekötést.

A király és a gyermekek.
A szociális érzék hihetetlen föllendülé

sében ifjú királyunk megértő emberszeretele 
minden téren szinte csodatevő szerepet ját
szik. Közvéleményünk érdeklődését egész 
melegségével ráterelte az embertársainkkal 
való törődés fontos problémájára, amelyet 
hova-tovább egyre növekedő odaadással ka
rol föl a társadalom is, melynek máig talán 
legszebb hajtása a »Károly király gyermek- 
nyaraltatás« eszméje, mely a zsenge, üdü
lésre szoruló ifjúság ezreit fogja az idáig 
nélkülözött ingyenes nyaralás testet és lelket 
egyaránt íölfrissítő áldásaiban részesíteni.

Vadnay Tibor kormánybiztos, aki egész 
rátermettségével áll e szép mozgalom élén, 
most tájékoztatja az országot arról, hogy a 
20—30 ezer gyermek nyaraitatását, amit 
Ausztria tengerparti és fenyves vidékeire 
terveznek, minő módozatok mellett szervezik 
s egyben megindító közvetlenséggel apellál 
a társadalom támogatására, melynek oda
adása nélkül ilyen nagyarányú akció a hoz- 

jzáiüzött várakozásoknak kívánatos teljesu* 
! lése alig volna megvalósítható. Minden rész
le tre  kiterjedő tájékoztatásából megtudjuk, 
hogy a gyermek hathetes nyaraltatása, el
látása, utazása és felügyelete ingyenes és 
rendeltetésének mindenben megfelelő lesz 
s jobbára в —12 év közötti olyan gyerme
keknek van szánva, akiket a nyaralás ál
dásában szüleik nem részesíthetnek s akik 
nem betegek, hanem erősödésre szorulnak, 
amit mindeniknél a leggondosabb orvosi el
lenőrzés állapít meg.

Leginkább fővárosi gyermekeknek szük
séges a nyaralás s igy a nyaralók felét, — 
a legalább tízezrei — ezexböl toborozzák 
Itt a gyermekkórházak jelöltjei s a magán

p il!a!)2!felvéte!sk egy ukrajnai »árosban.
Irta: Kelemen Ferenc,

Troekijból, a fanatikus világforradalmárból, 
тзет sok Иаэгпа lesz a világnak, sem pedig Orosz
országnak. Magamnak is csak annyi haszon jutott 
az ő világfelforgató bolsevikizmusából, hogy végre 
-eljutottam egy úgynevezett orosz *város«-ba. Há
rom év óta tengődtem Galíciának négy, közvetle
nül a front mögött fekvő falujától körülhatárolt 
négyszögben s mikor már-már végkép le kellett 
mondanom arról a »boldogság «-ról, hogy az 
»Atyuska« vérrel áztatott végtelen birodalmának 
földjére lábamat bete bessern, jött Trockij s az ő 
ciltraszociális világnézetének erőszakos forszírozá- 
sával megteremtette jobb sorsra érdemes hazájá
ban azt a társadalmi és erkölcsi felfordulást, mely 
a tűrhetetlenségig felfokozott méreteiben a mi se
gítségünk után kiáltott. így kerültem ón el a há
ború negyedik évében az első orosz városba, mely 
Monarchiánk és az immár önállónak elismert Uk
rajna határszélén fekszik s igy a jövőben várható 
gazdasági és kulturális érintkezés kölcsönös lebo
nyolításánál fogva nagy szerepre hivatott.

Három napi megerőltető menetelés után szép, 
mosolygó tavaszi időben, a déli órák felé érkez
ü n k  meg rendeltetésünk helyére. Érthető izgalom

mal kutattam már messziről a város körvonalai 
után, hiszen annak az óriási birodalomnak egy • 
városához közeledtem, mely nagynevű íróinak ala-1 
pos tanulmányozása s ifjúkorom excentrikus po-j 
lítikai álmodozásainak nyomán egészen különös 
helyet foglalt el fantáziámban. Előttem állt a re l-l 
tegett ország, melynek paszta emlegetésével az 
utolsó évtizedek generációit valami sejtésszerü fé
lelem, a társadalmi rend és a kulturális haladás 
felborulásának ösztönszerü ijedelme fogta el. Az 
az ország, mely a népek mai véres viaskodásában j 
az agyaglábú óriás szerepét töltötte be s mely; 
most darabokra széthullva, tehetetlenül fetreng 
roncsai között. Mily szeszélyes játéka a sorsnak1, 
s mily világtörténelmi irónia, hogy az a nagy. re t- ( 
tegett birodalom, mely évtizedeken át, mint az! 
európai béke állandó veszélye oly sok millió em
ber béké3 kultúráért dobogó sz'vét megremegtette 
s n>”s; né KV éven át r - ’t^neí-^ ki * - r ->k"li 
erejével országaink határait létünket megsemmi
sítő szándékkal döngette: hogy ez az Állami Óriás, 
most éppen a mi rendcsinálásunkra szorul!

A i’elsőbbrendü erkölcsi erők hitet tápláló 
dicsőséges beavatkozásának fényes bizonyítéka ez !

A tavaszi ébredés csodálatos varázsa, mely 
a déli órákban, mikor a város elé értünk, napsu
garas pompájának teljes bájában ragyogott, jelen
tékenyen befolyásolta az első u. n »benyomáso

kat«. A tavaszi fényben fürdő körvonalak, egy 
magas kétemeletes épület biztató külseje harmoni
kus egésszé olvadtak össze, mely kíváncsiságtól 
eltelt szívünket boldogan megdobogtatta. Hiányoz
tak ugyan a nagy városokat már messziről jelző 
karcsú gyárkémények, a külvárosoknak nagyobb 
helyekre emlékeztető jól ismert körvonalai, de 
ilyen nyugateurópai sablonos külsőségekért bő 
kárpótlást reméltünk a vái*03 belső szépségeitől, 
házainak archftektonikus harmóniájától, utcáinak 
tisztaságától. Ámde az emberi élet csalódásokra 
van berendezve s ez a kegyetlen, fájó igazság 
velünk jött ebbe az oroszországi városba is. Ä 
filozófiai elmerülés perceiben könnyű az ilyen csa
lódásokba beletörődni, hiszen a filozófia az a ta
pasz, melyet az élet minden sebére ráillesztünk, 
de a katonai rendcsinálás idején s egy ellenséges 
városba való büszke bevonulás alkalmából, amikor 
a háborúban különben is virágzó ultraegoiszlikus 
vágyak fényes kielégülést remélnek — nagyon ne
héz az ilyen csalódásokat elviselni.

Amikor álmaink tündérkertje helyén egy 
összbenyomásában visszatetsző, rongyos, diiledező 
házú s feltűnően piszkos, sáros nagy zsidó falút 
pillantottunk meg, úgy éreztük, mintha fejünk fe
lett ködbe borult volna a rügyfakasztó tavaszi 
nap s ólmos ködbe burkolta volna az egész vá
rost. A fényes lakások, nagyszerű korzók, elegáns
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jelentkezések jönnek tekintetbe s az orvosi 
irányítást Berend Miklós szakavatott tudása 
intézi. Budapest gyárvárosi környékéből leg
alább ötezer gyermeket visznek nyaralásra 
8 a kiválasztás ezeknél is a fővárosra me
gállapított módon történik. A vidék ismét 
negyedrészt, vagyis legalább ötezer gyereket 
szolgáltat a nyaraló kontingenshez s ezek
nek kiválasztása a budapesti állami men- 
helyek igazgatóira van bízva. A jelentkezé
sek és a jelölések május 15.-ig mind a há
rom területen összegyüjtendők, hogy a nya- 
raltatás lebonyolítását a központi szervezet 
nyomban és kellő időben megindíthassa.

Uralkodónk humánus kezdeményezése 
és fölemelő példaadása, mely az üdülésre 
szoruló gyermekek ezreinek szivünkhöz oly 
közelálló nemes ügyét karolta föl, bizonnyal 
megértő közreműködésre serkenti s Vadnay 
kormánybiztos mellé sorakoztatja mindazo
kat, akiket orvosi szakértők és irányadó 
társadalmi tényezők gyanánt a nagyfontos- 
ságu feladat sikeres megoldásának ez a lel
kes vezetője az ügy szolgálatába hív s 
akiknek lelkiismeretes együttműködése le
hetővé fogja tenni, hogy királyunk valóban 
királyi sugallatának jóvoltából gyermekeink 
ezrei egészségükben edzetten knrüljenek haza 
a »Károly király gyermeknyaraltatásiból 
s annak áldásaira mindig hálásan gondol
hassanak vissza.

Gyűjtés a hadirokkantak stb. javára.
A rokkantak alapja és hősök emléké

nek megörökítése iránt indított mozgalmunk 
mind nagyobb hullámokat ver. Nagyfokú ér
deklődést keltett az mindenfelé. Nemcsak a 
város területén folyik a gyűjtés, ahol még 
soká lesz vége, mert még nagyon sokan 
vannak hátra, akiknek adományai eddig 
nyilvánosságra még nem kerültek — ha
nem a perifériákról is egyre érkeznek ado
mányok, melyek alapunkat nemcsak menyi- 
aégileg, de minőségben is gyarapítják. így a 
múlt héten a veszprémi 11-ik s a 38. hon
védgyalogezredek álltak sorompóba, utób
biak a harctérről, hogy százakra rugó ado
mányaikkal a rokkantak alapjának növesz
téséhez 8 bajtársaik emlékének méltó módon 
felállításához meghaló módon hozzájárulja
nak. Ez csak kezdete az akciónak a katona
ság körében, melyet, ugylátszik, városunk 
nagy fia, péterfalvi Molnár Dezső honvéd al-

kávéházak űri pübb'knni s 2 városi kultúrának Is 
nem írható az a jótékony harmóniája, mely álom
szerű önelégültségbe ringatja a modern ember lel
két, egy pillanat alatt úgy eltűntek, mint az álom 
8 ami belőlük megmaradt: a sok piszkos ház. sá
ros, kövezetten utcák, bokaficamodásra berendezett 
járdák, átható bűz s az üldözött zsidóknak vég
telen nagy tömege, mindez nem volt egyéb, mint 
ami az embernek édes álmok után legtöbbször 
megmarad e földi siralomvölgyben: a rideg valóság.

De az ember, nem azért ember, hogy hihe
tetlen alkalmazkodó képességével a leglehetetle
nebb körülményekbe 13 pár óra alatt bele ne tö
rődjön s a háborúnak az egyéni egoizmussal szem
ben tanúsított szűkmarkúsága nem hiába tanított 
meg bennünket jogos emberi igényeink szónélkül 
való azonnali leszállítására [

Másnap már nagyszerűen éreztük magunkat 
a muszka városban s én a bosszankodás legkisebb 
jele nélkül útnak indultam, hogy összegyüjtsem 
első impresszióimat, megfigyeléseimet a Nagy 
Muszka (pardon: Ukrajnai) birodalomban.

(Folyt, köv.)

tábornagy úr őnagyméltósága megindított, aki 
nagyszámú gyűjtő ivet kért a bizottságtól, 
hogy a megindított Mozgalomnak legszéle
sebb körökben propagandát csináljon. Büsz
kén emlékezünk meg erről a tényről, mely 
nemcsak nekünk asolgál buzdításul, hogy 
az akciót a legnagyobb szeretettel s bnzgó- 
sággal folytassuk, de buzdításúl fog ez szol
gálni azoknak is, akiknek gy űj tői veinket be- 
küldtük, hogy mint zászlónk harcosai isme
rőseik körében adakozókat szerezzenek.

A befolyt adományok a következők:

K Ü L Ö N F É L É K .
Itt  a ta v a sz .

Megjött végre a tavasz is 
Megjött napsugárral 
Itt van a sok gyöngyvirággal 
S csicsergő madárral.

Amerre já r  hull a virág 
Mint a záporeső,
Gyöngyvirágtól 8 ibolyától 
Illatos az erdő.

Dalt is ad a madárszájba 
Szlvetvonzót, szépet,
Hangos most az egész tájék 
Amerre csak nézek.

A zt dalolják a madárkák
Fütyölve, trillá я va,
Hogy ő nékik a Természet 
A boldogság háza.

Én is dallom velük együtt,
Hogy a szép 7 о/ uicotvl,
Ha egyedül nézem is szép,
De párosán még szebb.

G r e g u a a  P á l .

— Zita napja. Zita királyné nevenapját 
immár másodszor ülte meg a magyar nem
zet. Csáktornyán is megünnepelték ezt a na
pot hivatalosan április 27-én. A középülete
ken zászlók lengtek, a hivatalok képviselői, 
katonai tisztikar és iskolák ifiusága részére 
pedig hivatalos istentiszteletet mondtak a 
plébánia templomban.

—  Zrínyi ünnepély. A Csáktornyái is
kolák tanulóifjúsága a szokott módon ünne
pelte meg régi nehéz idők nagy magyarjá
nak. Zrínyi Miklósnak háromszázadik szü- 
letéenapját A tavasz teljes pompájában ra
gyogott s mi meghatva hallgattuk az óvodák 
apró küldötteit: Bujanics Ferencet és Tóth 
Tercsit, akik versben esdették a békét és 

.hívták haza az apákat. Az elemi iskolából

László Béla szavalta a »Csak magyarok i*. 
gyünk« c. költeményt és Szabó Irén Majthé* 
nyi Flórának »Mi a haza?« c. versét Ku- 
taaey József polg. isk. IV. o. tanuló Kies 
Menyhért ódái szárnyaiásu költeményét szí
velte. Utána Bassa Juliska a polg. leányig, 
kola növendéke szavalta Gyulai Ferenc »Dj, 
csőítés« c. költeményét. Mindnyájan kedve
sek voltak. — Az ünnepi szónok Polesinezky 
Béla III. éves tanítónövendék volt, aki talp
raesetten illesztette az ünneplést háborús 
keretbe. A tanítóképző-intézet növendékei a 
Himnuszt és Szózatot énekelték.

— Egy HSa temetése. Két évvel ezelőtt 
vettük a szomorú hírt, hogy Kayser Miklós 
honvédszázados, Kayser Lajos grófi titkár 
fia, 36 éves korában az eszéki kórházban 
május 13 áa rövid szenvedés után elhunyt. 
A vitézségéért hadiékitményes katonai érdem- 
kereszttel eltüntetett honvédtiszt a harc
térről betegen tért haza 8 igy a súlyos be
tegség, mely ifjú életét oly korán kioltotta, 
a harci fáradalmaktól és szenvedésektől kü
lönben is agyongyötört szervezeten nagyon 
könnyen győzedelmeskedhetett. Most, hogy 
lehetségessé vált az elhunyt százados tete
meit hazaszálíthatni, megtörténhetett a bol
dogult Kayser Miklós hazahozatala s itthon, 
szülőföldjén való eltemettetése. A holttest 
április 28-án délután érkezett Csáktornyára, 
ahol a Zrínyi-kápolnában ravatalozták fel 
A kiszenvedett hős temetése április 30 án 
délután 5 órakor folyt le katonai kísérettel 
s nagyszámú közönség részvétteljes részvéte
lével. Az engesztelő szent misét a megbol
dogultért május 2 án d. e. 10 órakor mu
tatták be a róm. katholikus templomban 
Legyen áldott emlékezete!

— Eljegyzés. Krasovecz Adolf zrínyi- 
falvai földbirtokos eljegyezte nemestóti Szabó 
Mariska kisasszonyt Pécsről.

— Halálozás. Raytkó Elemér Csáktor
nyái pénzügyőri biztost súlyos csapás érte 
Irén lánya f. hó 2-án a varasdi kórházban 
rövid, de kínos szenvedés után, 14 éves ko
rában örökre elszenderült. A korán elhunyt 
hajadon holttetemét 3 án hozták Csáktor
nyára. ahol a drávaszentmihályi temetőben 
örök álomra helyezték. A mélyen sújtott 
család iránt általános a részvét. Nyugodjék 
békében !

— Lelittek egy katonát. Karlovecz Jó
zsef, a Csáktornya—zágrábi vasút 29-ik szá
mú őrház pályaőre, április 29-én éjjel kutyá
jának szokatlan csaholására éjjeli ruhában 
kiment az udvarra, ahol két katonát látott 
egy pár lépésre az ajtó előtt, az egyiknek 
karabély volt a vállán. Az őr első felhívá
sára, hogy távozzanak, nem mozdultak • 
katonák, de amikor másodszor is erélyesen 
felszólította őket erre, a karabélynélküli ka
tona elszaladt, a másik azonban egy almafa 
mellé állva, rövid célzás ulán a pályaőrre 
sütöde fegyverét, de puskája csütörtököt 
mondott. Erre a pályaőr felkapta a vele 
volt fegyverét és tisztára ijesztésből azt el
sütötte, mire véletlenül az elszaladt katonát 
lőtte hátba, aki jaj szó nélkül összerogyott 
A lövésre a karabélyos katona újból lőtt a 
pályaőrre, hogy lelője; puskája azonban most 
sem sült el. noha háromszor caettentette el 
ravaszát a mindenképen gyilkolni akaró ka
tona. A lövések zajára a pályaőr felesége з 
egy másik, véletlenül ott alvó pályaőr is ki
jött az udvarra s látva a veszélyes helyze
tet, a pályaőrt a lakásba tuszkolták be з
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magukra zárták az ajtót. A karabélyod ka
tona eközben vizet merített a kutból a se
gítségére sietett lelőtt bajtársának, nyilván 
asért, hogy eebét mossa, de amikor látta, 
hogy meg van halva, letette a földre s a 
házból látták, hogy gyufát gyújtogatva a 
blúzról a hajtókát, a gombokat levágta s a 
személyazonosságát megállapító egyéb jelvé
nyeket s sapkáját is magával vive, a hely
színéről sietve eltávozott. A szerencsétlenség 
hírére Bődy Aladár Csáktornyái járásbirósági 
vizsgálóbíró következő napon helysziniszem- 
lére szállt ki, de a pályaőr kihallgatásán kívül 
semmiféle bizonyítékra Dem talált, ami a 
katonák nyomára vezethetne. Az eltüntetett 
jelvények hiányában azt sem lehet megálla
pítani, mely ezred kötelékébe tartoztak a 
katonák. A halottról fényképfelvételt csinál
tatott a vizsgálóbíró, hogy legalább ezen az 
alapon lehessen a katonák személyazonos 
ságának megállapítása céljából a nyomozási 
megindítani.

—  Uj Szállótulajdonos. A Csáktornyái 
Zrínyi-szálló ludvalevőleg tulajdonost változ
tatott. Hajas József, aki visszavonultságából 
kifolyólag már évekkel ezelőtt bérbe adta a 
szállót, most véglegesen megvált üzletétől. 
Eladta hónapokkal ezelőtt Scbeier Károly 
vendéglősnek, aki a szállodát május 1-én 
vette át tényleg. Az uj vendéglős dacára a 
nehéz viszonyoknak mindenképen azon lesz, 
hogy úgy a modern igényeknek megfelelő 
berendezéssel, felszereléssel és renoválással, 
valamint a legjobb italokkal, legjobb kony
hával és kényelemmel a közönség igényeit 
agy éttermében, mint kávéházában és ven
dégszobáiban minden tekintetben kielégítse. 
Társaskocsija is minden vonathoz az állo
máson a közönség rendelkezésére fog állani. 
Ezenkívül állandó zenekarról is gondoskodik 
az uj vendéglős, mert Csányi Sándor napon
ként játszani fog a szálló termeiben.

—  Adomány. Egy nemesszívű úrinő 
100 boronát ajándékozott a helybeli izr. 
nöegyletnek, amelyért ez utón is hálás kö
szönetét mond az elnökség.

—  Adományok. A Csáktornyái leány
egyesület javára befolyt adományok: Mó
zes Béla Budapest, Wollák Viktor Budapest,
20— 20 K.

—  Tánckoszorucska. Mérő Józsefné 
tánctanfolyama e hó 9 én nyer befejezést, 
amikor is a táncvizsgát a szokásos tánc- 
koszorúcskával ezen napon este 8 órakor ren
dezik, a kicsinyekét pedig 11-én este 8-tól
1____ -J er J  «г 1 ____  К I----I Éf J t i  iBCAUUUUH'^. UOiCjJUUJJ 8* i u i u j c u e i m  тг
К, tanítványoknak 3 К. Az érdekelt közönség 
a vizsgálat elé nagy érdeklődései tekint.

—  Hadisegélyek kifizetése. Perlakról 
»Muraköz olvasói aláírással« levelet kaptunk 
a múlt héten, melyben a levél írója arról 
panaszkodik, hogy a falusi elöljáróságok és 
bizottságok a hadisegélyek rendezéséről mit 
sem akarnak tudni s hogy a felemelt had: 
segélyt nem visszamenőleg november 1-től 
fizetik. Utána jártunk a dolognak s meg 
győződtünk, hogy a kifizetés sem az elöl
járókon, sem a bizottságokon nem múlik, 
hanem a közigazgatási hatóságok túlságos 
elfoglaltsága természetes oka annak, hogy 
a hadisegélyek kifiizetésébeD néhol késedel
meskedés áll elő. Némely helyeken amiatt 
is elmaradnak a hadisegélyek megállapítá
sára és kifiizetésére vonatkozó nagy tömeg
munkálatok, mert papirhiány miatt a kimuta
tások s a vele összefüggő egyéb munkálatok 
elkészíthetők nem voltak Türelemmel kell 
tehát a mai viszonyok közepette bevárni a

hadisegélyek rendezését is, ami sokáig már 
nem késbet ír-ért a bizottságok előadói a 
jegysők agy is *s ügy iránt a legnagyobb 
jóakarattal vannak, amit az k  biionyit, hogy 
több helyen, így Geáktornyán is már az uj 
rendelet szerint történik а к'fizetés. Ami 
pedig az uj segély nagyságát illeti, nem hi
hetjük, hogy ebben a tekintetben a legcse
kélyebb sérelem is érhetné a bizottságok ré
széről a hadisegélyeket annál kevésbé, mert 
hiszen a megállapított segély mérve ellen 
joga van felszólamlással élni a hadisegély 
felszólamlási bizottsághoz bárkinek, aki ma
gát megrövidítve gondolja.

— Az «rósz hadifoglyok Ügyének sza
bályozása. Az orosz hadifoglyok ügyében 
kibocsátott miniszter rendelete az orosz ha
difoglyok körében szokatlan élénkséget idé
zett elő. Sokat tárgyalnak maguk között a 
napszámtól, melyet május 1-től gazdájuktól 
kepni fognak. Miután a napszám tekinteté
ben téves felfogás kapott lábra köztük, ami 
a gazdákra kellemetlen következményekkel 
járhat, illetékes helyen egy rendeletén dol
goznak, mely a helyzetet rövidesen tisztázni 
fogja. A rendelet megjelenéséig minden orosz 
hadifogoly gazdájánál eddigi munkáját az 
eddigi fizetési megállapodásuk szerint tar
tozik teljesíteni. A magunk részéről csak 
annyit említünk még meg, hogy a vármegyei 
rendelet szerint a természetbeni ellátáson 
fölül a földmivelésnél alkalmazott orosz 
hadifoglyok munkások részére készpénzben 
munkanaponként 1 K, minden más alkal
mazásba 2 К fizetés jár.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó mozgó színház mai előadásainak mű
sora: A gummikirály titkára (kalandortörté
net, Fred Roll, a gavallér betörő II. kalandja, 
4 felvonásban). Azonkívül bemutatásra kerül 
az első repülőposta útja Wien és Kiev közt. 
Jön a szezon legnagyobb társadalmi drámája: 
A szivek diadala!

—  Hadirokkantak alkalmazása. A sop
roni hadirokkant munkaközvetítő hivatal ut
ján eddig is több rokkant nyert elhelyezést. 
Моз1 is több rokkant van a hivatalnál elő
jegyzésben, akik elhelyezést bérnek és re
mélnek. Egy portási állásért, könyvelői, fel
ügyelői állásért, irodai, éjjeli őri, erdőőri, 
rendőri, vadőri alkalmazásért, levélhordói, 
irodaszolgai, gazdatiszti, raktámoki, magtá- 
rosi állásért 28 rokkant jelentkezik. Gazda
sági cseléd s kereskedésben eladó, uraság
nál szolga s földmives gazda is több rok
kant óhajt lenni A rokkantak mind 20 és 
30 év közötti korban lévők s többnyire meg 
felelő kvalifikációval rendelkeznek. A Máv. 
igazgatósága a rokkantaknak a munkaköz
vetítőhöz és vissza való utazásra teljesen 
ingyenes menetjegyet ad. A rokkantak min
den ügyében felvilágosítással ёз útbaigazí
tással szolgál a fentebb említett iroda (Sop
ron, Eötvös utca 21.)

— Papirzsineg pótlása. A háboruokozta 
behozatali és termelési nehézségek miatt a 
szokásos sző»őkötÖ7ő anyagokban nagy hiány 
lett. Ez okból a földmivelésügyi Minisztérium 
rendelelet bocsátott ki, melyben ismételten 
utal arra, hogy kötözőanyagúi zsúp rozsszal
mát, hársfaháncsot, iszalagrostot, a kukorica
cső borító leveleit és füzvesszőt használja
nak. Uj anyagnak kínálkozik a szőlőkötöző 
papirzsineg, mely a végzőit kísérletek sze
rint megfelelő minőségben eléggé kielégítő 
eredménnyel használható. Különösen az a 
legalább másfél mm. vastag, keménysodrású 
zsineg szolgál, ame’yik nátronceüulozeból

készült. A kötözés a papirzsineggel kényel
me», gyors és eléggé tartós, de csak alsó 
é t köeép kötözésre, zárókötözésre már nem 
igen faló. Egy-egy hold szőlő felkötÖ2ésébez 
kb. kétszerannyi kell belőle, mint a jóminő* 
ségü ratfiából. Pótlóanyagúi szolgálhat a vi
rágzása idejében zölden levágott rozsszár is. 
Ezt gondoean megszárítva épen úgy, mint a 
sást, zsupszalmát és egyéb növényi kötöző 
anyagokat közvetetlenül a használat előtt 
vízben jól be kell áztatni, aztán nedvesen 
jól meg kell taposni, hogy hajlékonyságot 
és szívósságot nyerjen. Ezt a kötözőanyagot 
mindenkinek magának kell beszereznie. Esek 
kiosztásával vagy beszerzésük közvetítésével 
a kormány nem foglalkozik.

— A hősi hallottak hazaszállítása szü
netel. А C3. és kir. hsdseregfőparancsnokság 
rendelete értelmélen a harctéri, valamint 
az okkupáit tartományok területén eltemetett 
hősök holttesteinek hazaszál If tását a jelen
legi viszonyok között, hol az ösezes szál
lítási eszközök más fontos hadicélokra szük
ségeltetnek, további intézkedésig beszüntette. 
Az exhumálási engedélyért folyamodók kér
vényeit a cs. és kir. katonai parancsnok
ságok vissza fogják utasítani. A szállítási 
nehézségek miatt az exhumálások csak az 
általános békekötés után tognak foganato
síttatni.

—  Statárium. A katonák újabb időben 
szokásba vették, hogy csapattesteiket enge
dély nélkül elhagyják. A szökések meggát- 
lá3ára a hadügy és honvédelemügyi minisz
tériumnak rendeletére ily ügyben statárium 
hirdettetett ki az egész ország területére. A 
rendelet szerint, aki első Ízben szökik, 6 
hónapig terjedő börtönnel sujttatik, ismételt 
esetben kétszer 24 óra alatt agyonlövetik.

—  Az urespalackok beszolgáltatása. 
A belügyminiszter rendeletileg intézkedett, 
hogy a vármegyék területén az üres ásvány
üvegpalackok összegyüj lessenek. A hadve
zetőség ily módon a katonákat ásványvízzel 
akarja ellátni oly helyeken, ahol kifogástalan 
ivóvíz nincsen, ami azonban csak akkor 
eszközölhető, ha a hadparancsnokság meg
felelő számú palackokkal rendelkezik. A 
hadvezetőség az üvegek árát meg fogja té
ríteni. A nagy jelentőségből kifolyólag a 
rendelet nyomatékosan hívja fel az alispá
nokat, hogy a gyűjtés sikerét a legerélyeseb- 
ben mozdítsák elő.

— Be kell jelenteni a disznóölést. A
közélelmezési minister újabb rendeletet bó
já tó l!  ki a »er!*u*!*s bejelentéséről. A ren
delet szerint a hizott vagy javított sertések 
leölését be kell jelenteni. A leölésnek сэак 
akkor van helye, ha a háztartásnak a ko
rábbi sertésölésbői nincs meg a szükséglet 
mennyiségű zsírja. A zárból és szalonnából 
42 dekát kell számítani havonta egy sze
mélyre. A mezőgazdasági cselédek havi zsir 
és szalonna járandósága 1 kgr. Az időszaki 
munkásoknak havi fejadaga egy és félkiló, 
az aratásnál és cséplésnél működő mun
kások fejadagja pedig 3 kilogrammban van 
megállepítva.

Köszönetnyilvánítás.
Kérem mindazokat, kik Miklós fiam 

temetésén megjelenni szívesek voltak, 
fogadják ez utón hálás köszonetünk 
nyilvánítását részvétükért, mely oly jól 
eset fájdalmas sziveinknek.

Kayser Lajos és családja.
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Gizdavi englezi su vu stiski.
Opet su englezi, pák írancuzi biti bili. 10 jezer növi zarobljeniki. • 
Nemske podvodne ladje vu poslu. - Amerikanska рошоё bude za eng- 
leze prekesno dosla. - Kontrakt za mir s Rumunjskom bude podpisani 
i za par dnevov rezglaseni. - Rumunjski kralj se zahvaliti hoce. - Kak 

stojiju nasi domaei politieki posli? Nova buna vu Irlandu.

Kát stojino t t  bojnom poljtt?
(M. J.) Na iraocuzkom bojnom polju 

ьа nemei opet navalu poCeli pri Somme zva* 
nőj liniji vu tri mestih. Nemei su prevzeli 
fíangard zvano mesto, za kője su francuzi 
vnogo svojih vojnikov alduvali. Tak se vidi, 
da je cilj nemcov to da reztrgneju jednostal- 
nőst francuzke Serege, a onda pák drugdi s vek 
áom silóm viáe i vékáé prostore, zadobiju.

Pri Hangard zvanom meslu su nemei 
2400 francuzov polovili, 4 Stukov i viáe ma- 
Sinastih puákah odzeli. To se je 24 ga ap- 
rila pripetilo.

Med tem je englezko marinerstvo nava 
lilo svojimi ladjami pri Chtendeju i Seeb- 
rüggeju na ona mesta, odkud nemei svoje 
podvodne ladje poáiljaju proti neprijateljskimi 
ladjami. Eogiezke novine su javilo, da su 
englezi ovdi vnogo kvara zrokuvali nemeom.

Nemáka vojska je 25-ga aprila opet ve- 
liku navalu poCela proti englezom pri Kern 
mel zvanoj planini. Óva planina je tak re* 
kuC kljuC célé okolice Iperskog potoka, zato 
je znamendi dobiCek za nemce. Ovdi su 
nemei od francuze i engleze odzeli 7000 
zarobljenikov. Neprijatelji su s protinavalom 
hoteli nazaj oditi od nemea Kemmel zvanog 
brega, ali s krvavom glavom su se morali 
englezi i francuzi oddaljeti. Neprijatelji budu 
morali célú okolicu ipernsku ostaviti zbog 
ovih zgnbiCkov Aprila 24 ga i 25*ga su 
nemei svegaskup ober Í 0 jezer francuzov 
i englezov polovili.

Rekli smo, da je kemmelska piaiina 
kljuC célé okolice Iperskog potoka.

Ali i to je ietina, da je iperska oko- 
lica kljuC do francuzkog mórja. Ako izgubiju 
francuzi, pak englezi okolicu Iperna, onda 
je englezka i francuzka vojska izgubljena, 
ako neima dosta ladje, koje bi ju oslobo 
diti mogle, ar za sobum suhe zemlje nema, 
nego samo morje retirajuCa neprijateljska 
vojeke. Pred deset dnevih su englezki, pak 
francuzki generali na glas kriCali, da bude 
si nemáka vojska vu goru Kemmelu glavu 
predrla i da nebu dalje iti mogla. Kakvi 
su to general^ i kaj bude jim njihova 
Vlada rekla?

Vezda vre gizdavi englezi drugaC go 
voriju, kak eu predi govorili. Vodja svih

englezkih morskih prevoánjah i ladjah glasno 
javCe. da nesu moguCi nrti na pol tuliko 
novih ladjah zgotoviti, kuliko ladje jim ném
áké podvodne ladje pre vrtaju, i da nisu 
moguCi dalje izdr2ati nevolju, koju jim je 
tri i pol leta trajuCi tabor zrokuval. Makiéi 
englezkih morskih prevo2njah poslov minis
ter je glas poslal vu Ameriku, da bi se ovi 
2urili njim pomoC dati ar oni sami si vre 
nemreju pomoCi. Takve réCi joá nije Cuti bilo 
moCi od englezov.

Ali kaj jim more Amerika pomoCi?! 
To i sami amerikanci, pripoznaju. koji stop- 
ram vezda prosiju od francuza oficire, koji 
bi vuCiii njihovu vojsku. Gda bude ona 
vojska sposobna za tabor, koju budu stopram 
vezda vuCiii. pak gda bude ona vojska vu 
Europu dospela? Zakesnila bude amerikanska 
vojska, ne samo zato, ar francuzku, pak eng* 
lezku vojsku nemei bijeju, nego i zato, ar 
эе vu Pan2u narod poCne pobuniti. Fran 
cuzi poCneju prevideti, na kaj jih je njihova, 
pak englezka vlada dopeiala. Denes javCeju 
neprijatelji, ali zutra, ili pozatra budu pri- 
siljeni, da za mir prosiju пегаса

Istina. da iz Amerike podjednom dohad- 
jaju Cete na pomoC englezom, ali malo jim 
haska moreju vzeti. ar amerikanski vojniki 
nesu izvuCeni, kajti nigdar predi nesu bili 
vojniki, pak niti svoje izvuCenje podcficire 
nemaju. Izvun toga pak englezi nemaju s 
kim braniti amerikansku vojsku, kajti sami 
nemaju kaj za jesli, a iz Amerike pak niti 
na pol tuliko nemreju prevoziti zbog nemä- 
kih podvodnih ladjah kuliko bi za sebe i za 
svoju vojsku nucali.

M r bude se в Rumunjskom za nekoliko 
dnevov sklopil i podpisal. Zbog toga su nem- 
áki drZavni tajnik Külhman i nag minister 
izvansk h poslov baron Buriäa 26 ga aprila 
vu Bukarest odputovali. Govori se od toga, 
da bude se rumunjski kralj zahvalil, ar on 
neCe mir, Ali brsCas tak stoji stvar, da ga 
rurnunji neCeju, ar je naroda vu nesreCm 
tabor spravil vu kojem su biti bili

Naái domaCi politieki odnaáaji vezda 
ovak slojiju :

Kak smo denes tijeden javili, naäa vlada 
se je s minister-predsednikom dr. Wekerleom 
skupa zahvalila, kajti se nije mogla naravati 
s tak zvanom »munka-pártom.« kojoj stranki

je gróf Tisza, bivái minieter-predsednik vodja 
Njegovo VeliCanstvo kralj je na to dr. Szta 
rényi Jo2efu ministru ponudil stolicn mi
nister prezidentsku, da bi on elo2il skupa 
nova vlada. Njegovo VeliCanstvo takvu no
va vladu hoCe, koja bude se za zbirnog 
novog zakona uaravoati mogla s »munka
pártom,« ar Njegovo VeliCanstvo hoCe, da 
bude vu tem poslu med strankami mir 
Najvekáa razlika je med strankami to, dt 
Tiezajeva stranka dovráenja áest paCkih áko- 
lah hoCe za zbiraCe, a druge stranke pak 
Cetiri. Niti jedna stranka neCe popua 
titi. Vezda se pogadjaju stranke med 
sobom. Gda ove rede pisemo, nije moCi 
znati, je li bude dr. Szterényi skup sloffoi 
mogel nova vladu? Proti stranjki grofa Ti* 
sze su osobito stranjke grofa Andrássya, 
grofa Apponyia grofa Károlyia i dr. Vázao 
nyia. J vu redah ovih strankah se meáaju 
ablegat, ar vnogo je takvih, koji su za to, 
da bi se naravnali, pak jednoglasno slolili 
□ovi zbirni zakón, vu kojem bude vnogo 
viáe votumov pri zbiranju ablegatov, как 
je do vezda bilo. Dók naái ovi redi iz álam 
parije izidu, bude se zasigurno znalo, gdo 
je imenuvani za minister-predsednika i koji 
su imenuvani za ministre ? Ako bude se to 
dogodilo onda budemo naáim Citatejem na 
koncu naáih novin na znanje dali ime 
nove vlade.

To se Cuje, da dr. Szterényi neCe pri* 
jeti ministerpredsednictvo, ar nemre vladu 
skup slo2iti, nego da je na mesto sebe n« 
novo dr. Wekerlea preporuCi! Njegovoma 
VeliCanstvu. Ministru Wekerleju bi i gro) 
Tisza pomagal, ar bi se Wekerlejeva i Ti- 
szajeva stranka naravnale vu izbornik F* 
tanjah. Je li bude zaistino tak, to joá vezda 
nemremo znati.

Glasi su doáli iz Berlina, da se je vu 
Irlandskoj narod pobunih proti Englezkpj 
Sve 2eljeznice stojiju, nikam se nije mo6 
voziti, niti telegraférati. Vlaki buda izroblje» 
vu svih fabrikah átrajkaju te2aki. Va Bet* 
jasa su ljudi eve redare polovili i vu re# 
j<h hitili. I vu drugih varaáah se je stanor 
nictvo proti englezu pobunilo. Zrok je svetnu 
tomu to, ar englezka vlada nikakvu slobodu 
neCe dati irlandCanom, pak to, ar neCeju 
irlandCani za engleze viáe vojuvati.
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Majuá.
Falen budi Jezud Krisztád i Marija. 

Budi nam na pomoc vu dne i vu noCi 
i за koj teZkoCi! Majád mesec как si lepi 
vu veseloj cvetuCi! Koga smu se doCekali 
i to Cetrtoga vu nemiru i Zalosti vu ovim 
álladóim teborskim yremenu. Dohaja nam 
vreme, da se nádi mili zarobleniki shajaju 
к svojemu domu iz daleke zemlice. Istina, 
da veliko veselje imaju proti svojim milim 
domaCom. Saka< íticica i ribica se veseli, da 
svojega para najde. Так i nádi mili vojniki 
к svojoj miloj domovini. Veseli zastauek, 
da vidiju svoje Zene, deCicu i svoje starese. 
Opet veliko veselje je tarn, gde glas dojde: 
nadjajte se me saki Саз. Как su to tuzui 
Casi i dugi, dók se povrne dimo. Ali vnogi 
siromak je domaj nadel Zalosno Zivlenje, 
ni otca, ali mater ili povoljno dete mu je 
zniknulo iz ovoga sveta Ali dobru Zenu je 
zgubil. Vnogi je nadel domaj pukvarjenu 
Zenu, s kojom je predi vu ljubavi Zivel, a 
ve se je njihova ljubav na greh obrnula. 
Jeli to nebi siromaökoga muZa Zaiostilo? 
Oa se je mocil s gladom i nevoljom Cudaj 
teZkoCi je trpel, a doma ga ne Zalosti 
bilo!

Dragi ljubleni vojnik zazovi ti u pamet 
M&riju Svibnju Kraljicu, naj zato dvojiti, 
zoad da se tvoja Zalost obrne na radost. A 
vi mile Zene zazovite dara doha svetoga, 
da budte spoznale svoje pare, da vám nabo 
ona prisega otbiCena, koju ste u cirkvi na 
rezpelo polozile na samoga Jezuda, da se je 
valuvalo, da jeden drugoga do emrti neCe 
ostaviti. Vu uadoj teZkoCi i nevolji zazovimo 
si skup Mariju Svibinju Kraljicu na pomoC, 
da nam pritrgne ovoga stradnoga tabora i 
mira, koja si komaj Cakamo, i pro&imo dra- 
goga Boga, i zmislimo se za one siromake, 
koji vu svetu zlo trpiju. Vnogi vu zemlici 
poCivaju, da nemoCi do njih potuvati i na 
grobek majodko evetje zasaditi, niti na gro- 
bek pokleknuti. Vnoge Zene parek, vnoge 
majke siuek, vnoge dece otec nevidi, niti 
ne Cuje ovu lepő svibanjsku poboZnost. Za

zovimo Mariju Svibanju Kraljicu na pomoC 
vu evakoj teZkoCi i Zalosti. Ona nam more 
ona nam oCe pomoCi. Zazovimo ju na poz- 
dravlenje Angelsku triput na den. Ne aabimo 
za to, akoprem neCujemo milim zvonom gla- 
sa, koji su nas opominali na molitvu. Mili 
nádi zvoni gde su nam sad oni, koji su 
nazvesCuvali, dalko su nam odputovali, oni 
su nam branili nade polje i na molitvu; i 
da se na nje dto priselil u vekiveCnost, su 
nam glas donadali. UteCimo se u Mariju 
Svibnju Kraljicu. Poglednimo ovu peldu, как 
Marija pomore sakomu, koj se knjoj u po
moc uteCe, on pogublen biti neCe.

Evő nam je jedna példa, как se je neg- 
daj pripetilo u majudu raesecu. Bil je jeden 
poboZen sluga, koj je od mladosti sluZil jed- 
noga gospona. I bil je poboZen i Boga bo- 
jeci i ljubil je jako Majku Mariju i podtuval 
i sake sobote nje na Cast prijel svetu spo- 
ved i priCest. Oa se je navek vozil okolo 
svojim gosponom, i jako se rád navek pok- 
lanjal sigdi pri boZji peldi, de je prihajal 
mimo. I kad se je mimo onoga vozil, gde 
su meü vedenje krivcov, i tam se sigdar 
poklonil pri galgah, zato ar je on znal, da 
vnogi smrt podnese, kaj je niti ne kriv bil. 
Zato, ar vnogi pod svedoCanstvo krivo dojde 
i na zlo dojde. VeC je gospon né mogel tr- 
peti, da ga je videl, da su predli mimo, pák 
se je poklonil tam, gde su visili, i véli gos
pon : Cujed sinko, zakaj se ti tu na vek 
poklonid, da mimo prehajamo, gde se vesiju 
kriviejaki. Ti se samo na oni mesti pokloni 
de je BoZja példa, iliti slika Marije

A on je na to rekel: ja se bőm tu po 
klonil, dók bőm Ziv, ja to nigdar ne zapus- 
tim zato, jer tu vnogi i vnogi smrt pod
nese, ar ne je kriv, poleg ljudakih odgovo- 
rov. Gospon véli, to nemre biti, a sluga véli 
more, ja znam, da more biti. Gospon si mi- 
sli, как bi on to probu mogel napraviti. Рак 
si misli: ja bi to rad znal, ali je to istina; 
ja bom tu napravil probu. Pak je napravil 
Sluga svojega posla veCer svrdi i molitvu 
Marijinu zmoli, to je pozdravlenje angelsko; 
i diäel je spat poáteno! Как sigdar, doáel

je v noci gospon, kad je ov zwpal, pak je Tpieil svtga konja, kajmu je knj bil, ipd»r 
del i miaiil ei je: jeli bu to ietina, kaj ón 
véli. Sl||ga ae prebodi konj pakli Mi vpi> 
Cent i jako se je preetradil, dto je nap- 
ravil, i misül si je vu aebi; to bom ve ja 
kriv, nisei drugi, jerbo tu nidCi drqgi ne- 
hódi. Ide vhiZu, prijavi gosponu pripeCenje 
Gospon mu veli, kaj si napravil? Од véli* 
ja nesam. Gospon samo veli, da je. Dobro 
prijavi slugu, i hajde na vedenje. Sluga ae 
je rezplakal, i rekel: Sam nerekel, da vnpgi; 
nekriv ide na veSenje, i ja bőm ve tak dó
déi? Ide pokorno, da dojdu po njega, i nje- 
gov gospon dojde tam. I bila je nedalko 
példa Jezud i Marija slika. On je prosü 
malo potrplenje, obrne se proti kriZu, biti 
se na kotena i moli: Dragi Jezud razpeti i: 
Marija Svibna Kraljica, vu ovim tvojim eve- 
tajuCim mesecu ti vidid miloga Jezuda na 
kriZu neduZnoga i Zalostno trpid, pod kri- 
Zem prosim, smiluj se meni, gr'edniku, da 
ovo podnesem, kaj me ovdi Caka ponedui- 
nost. Jezud i Marija pomorite mi ovo pre- 
trpeti. Stal se je gori, rekel je, ki su ga na 
smrt vodili: Napravite s menőm vu inte 
Jezuda, Kristuda, jer je on neduZen trpelv 
budem i ja. Ondaj stane njegov gospon к 
njemu i reCe: Hodi dober i veren sluga 
dimo, i ne bod smrt podnesel, jerbo znam 
da nesi kriv, to sam ja kriv, samo ja sam 
átél znati, jeli je to istina, kaj bi on smrt 
tu podQeeel. ki ne je kriv. I poljubil je svo
jega dobroga slugu, i od one vure nebil veC 
sluga, nego mu je dal polje s Cesa je Zivel, 
i rekel mu je: nadalje ljubi Jezuda i Mariju: 
jerbo oni su ti pomogli i dali milost i do
bro pamet, kaj si mogel nam sem na zna- 
nje dali, ovo pripeCenje grednoga sveta.

Так vidimo draga bratja, tak je i den- 
denes med ljudima, da vnogi kriv neduZen 
trpi, kakti suZen, kaj si vnogi nepremisli, 
da je nesmeti nikoga krivo suditi. Naj sakl 
zeme i sebi brvno iz oka, ondaj naj dru- 
gomu slamu kaZe. Так sveti Evangelium 
govori. Vnogi govori na drugoga krivo po
leg lazlivi reCi na ouoga i ki ne je kriv

Rosmarin.
(Bojna pripovest iz medjimurskog iirota»

Piáé: Drusko Stefánia.
S Bogom! rekel je drhtavim glasom 

japi, a zatim je pristupil к mami, kudnul 
od plaCa joj povehla lica i rekel: Najte se 
plakati tulko, dojdem j« predi oa Urlaub, 
как bum moral iti na frontu, a te как Bog 
da, morti nije ravno meni sojeno da nebi 
nazaj dodel. . . .  hotel jim je jód reCi nekaj 
ali nije mogel. Obrnul se, ar je na jenkrat 
potekel Crez njegovo mladenaCko lice potok 
dugó zadrZanih, pritajeuih suzah. Nije hotel 
da ga vidija staredi, da se plaCe, pák jim 
rekel jód jenkrat s Bogom! i otidel vun.

Bilo je iäCe rano. Kola s pajdadi jodCe 
nesu bila tu Sei se na klup pred hiZom i 
dal oduáka boli, koja je tiskala njegvu griid. 
Piakai se je, как déte na majkinom grobu.

Cisto drugaC si je on to predstavljal, 
óisto drugaC! Как daleko se mu jod to vidlo 
pred dve leti, gda je boj zaCel! Mislil, da 
do te Cae, gda bu ou trebal iti na dtelingu, 
bu zasigurno boj minul. A kaj bi? Odidel 
je vre mnogi njegov staredi pajdad i sused. 
Jednim je vre mrtev glas, drugi je vu su- 
iznjstvu, za onoga pák se nezna i t  d. a 
boj pák izda néje minul, i na njega je red 
dodel. Рак как hitro! Zakaj mu je tak teZ-

ko pridudi? Zakaj mu se tak teZko luCiti 
od svega? Svako drévce svaki kut, kamen 
Cek, travica mu se vidlo, da ostavlja komád 
svojega srea i nekaj da ostavlja, kaj veC 
nigdar nebu njegvo, nekaj kaj veC nigdar 
nebude videl.

I sve teZa tuga padala je na njegvo 
mlado sree, — a negde daleko v selu su 
popévali veselo bezbriZno . . . .

Sputil se, da bi to mogli njegvi pajdadi, 
kojimi bude se peial, pak da mu je suse- 
dova Barika rekla vCera predi jod po cimer 
si dojti! Zato se stal i skoCil prek. Potrkal 
pri zadnjem obloku. Z nutra se Cut glas: 
»Si ti Gusti?« Gda je rekel: »Ja, otprla je 
Casi obiok i rekla:« VeC sem mislila, da ne 
dojded. Od tretje vure ne spim, pa mi se 
dugo vidlo. A Tvoj cimer te veC Caka i célú 
noC je na obloku pri mojoj postelji. Donese 
mu ga. Bila je to зато jedna lépa kita ruZ 
marina, znala je oaa, da to on najrajái ima 
od svib cvétóv. Pustil je, da ma ona sama 
prikopCa na kaput i rekel:

— Hvala ti! cimer bu т е  spomenul 
navék na tebe, mojeg doma i lépog Medji- 
murja. Navék ga bum pri sebi imel i gda 
bum tara na boj nőm polju, morti med si- 
vih kamenih taljanskih gorah, ili med sneZ- 
nih dancih ruske, onda bu mi ta kita ru£

marina sve! Bum znal, da imam nekaj iz 
mojega kraja! . . . .  Oa je vtihnul. Oaa je 
plakala tiho i sve bliZe doiazila je pésma í 
Culo se katrljanje velikih kola.

On se joj jenkrat zah valil i reCe: s Bo
gom! Kola su vre stala pred njegvoj hiZtv 
a od veC glasov se Culo: »Gusti si v redov 
idemo!« A zatim su zaCeli znoviC popévaü
veselo jednoglaeno.........Dotle se on opros-
til jod jenkrat od staredov koji su ga Cakalr. 
pri kolah i sei se med pajdade i med hu£- 
kanjem i popévanjem poletjela su kola Crez 
áiroku cestu. Na cesti su jod dugo stali Gus- 
tijovi staredi i gledali za kóla, koja su jim. 
odnesla njihovo sve . . . .  jedinoga sina

Osem meseeih potlam stal je Gusti na 
jednom breZCeku taljanske fronte, na noC- 
noj patroli. Bila je topla majudka noC. В ez 
broj zvezdicah titralo je nu nebeskom svodE

A mesec pomaljen se iza gora pun ü 
krvav.

Gusti je koraCal podjednora gori i dőlt 
Njegove misli bludile su daleC, daleC tam 
za tih gorah po onom malom vrtu i pred 
njegovom hízom. Kak lépő je vezda tamv 
Cinilo mu se, da zvézdice tam lepde svetijtt 
jasnije.

Oh da mu je jod jenkrat doma biti, 
predi kak bu opet áturma. Ne noCas, noCaa



А наша, kaj fito ima med eobom. Móra se 
opiUti, aii je ov kriv, ali ne. Oooga flinfsti 
pofiteoje jemati, ki do jo krivec s toga side 
grell, amrtni greh. Ki pod dragoga jamo 
kopt, asm vu oju opadne. To sem véé vidla 
ü éula; i éula prediku: naj perje pueti po 
vetru i naj ga nazaj pobere. Так je i pos
ta i  je.

Othitimo mrrnju jeden proti drugomu 
obrnimo se к Mariji Svibanjsku Kraljici, ooa 
nas vodi, ona nas brani. К joj se vteéimo, 
i njoj se molimo, da nam bude po- 
moénica pri Boga i na emrtnoj vari, da se 
bade duda od tela rastavila. I reéem о: О 
dobra, о milostivna, о sladka Devica Marija 
hadi 8 nami Jezod hvalen na se veke ve- 
kov Amen.

Felsö-Vidafalva. V ince tics A gata .

Csáktornya, 1918. 5 ga máj аба

Nova .rekviracija i gospodari.
Vnogi neznaju, da vu ovi strogi rekvi- 

raeiji kalikó zrnja moraja rekviranti osta- 
viti sa hi2no i za gospodarstvenu potreboéu.

Za ovu gospodaratveuo leto, kője se 
od aprila meseca raéuna, ovak moraja oe- 
tavit!:

Koji ne povaju zrnje, do augustudalö 
ga na svako perdonu 9 kil; dakle na jednu 
osobu sveskupa 40 kil. Poljudelavca do ju- 
iiaöa 15 ga pdenice ili 2ita od 15 lét stare- 
dim mu2om sveskupa 45 ki), od petnajst 
lét mlajSim i ,2enam 31 kilo. Jedna kile 
me!e 140 kg. zrnja sbije.

Na 2ivinu moraja ost&viti od april me
seca : na jeden vozen konj 84 kil kuruze 
Ш zobi, na jeden 2mehki konj 157 kil ku
ruze ili zobi, na 2rebec 360 kil kuruze ili 
zobi, od leta mlajde írébe 30 kil kuruze ili 
zobi, I 1/, mlajdo tele 16 kil kuruze ili zobi, 
гл bik kojega puíéaju 33 kil kuruze ili zobi 
na jeden merosec 33 kil kuruze, na jednu 
prasicu s pajceki 40 kil kuruze i 26 kil 
jeémena, na pol leta staro prase 6 7 « kil 
jeCroena ili kuruze, na jednu birku 4 kil 
jeémena, zobi ili kuruze, na jedno 2idovsko * i

da bi mogel pretvoriti se vu pticu m&lu i 
poljeteti, da barem jód samo jenkrat sve vidi
i reée: s Bogom! Jer noéas mu je bilo 
stradno pri dudi . . .  Zakaj mu nisu dali úr
im ba predi, как su ga na íront poslali. Za
kaj? Svi njegovi pajdadi bűi 9U véé doma. 
A njemu su obeéali naj bu poi ieia na irón
ia, onda dobi urlaub. Oh pol leta! Do on 
da ga veC stokrat lehko nega . . . .  ali no- 
éae, noéas si on tak 2eli doma. . . Slutnja 
Crna stradna hvatala je njegvu dudo i do- 
pirala do kosti, a srce mu je nemirno tűk- 
lo, как da hoée probili te slabe grudi.

Gréev'lo je tiskal s obedvemi rukami 
prsa как da hoée obraniti s njima lo bo- 
jeée srce. Sélil se ruimarina, kojeg je na 
vék nosil pri srcu. lzvadil ga vezda vun. 
Bil je véé suh povehnut, makar ga je on 
véé krat zaleval svojimi suzami. . . .

Kuliko ga on na sve ni sééal, za nikaj 
na svélű nebi dal tu suha kitu ru2marina 
Ona mu je sad za istinu bila sve.

I как da ima prcd sobom svoj dom, 
starede svoje i ave mile, privijal je к sebi 
i kuöuval, a suze vruée padale su na po- 
vehnute listike.

Dok je véé messe zaplava1 na svemiru 
>u svoj svojoj veliéini, a zvézdice su blis-

familiju, da éetiri guske more dopati 60 kil ku
ruze. Na mladinuaamo tuöka je moéi ostaviti.

Na krmleue svinje, ako se sdopuSCenjom 
krmiju na mesec 100 ki! kuruze, ako pak 
nemaju dopu&enje, onda nikaj.

Krmlene evinje popteati se moraju i 
svaki tjeden zadnji dan prejaviti.

Na dojnu kravu samo tak se more os
taviti jofi na ove roesece 103 kil kuruze, 
ako mléko se med narod proda.

Ministerium odredil je, da od juliuda 
31-ga do augustuda 15-ga ostavleno zrnje 
se mora s rekvirérati, jerbo ovu vréme véé 
friőko zrnja budemo imeli.

Na friSko zrnje veC augustuda prvoga 
moéi je cedulu zeti za melin.

__________»MEDJIMÜRJE«__________

Senokoäa.
Vu gospodarstvim va2no je, da marha 

povamo, marhu рак зато tak moremo der- 
2ati, ako dosta krme nam zraste. Gde néga 
eenokoäah, tarn na oraui zemlji povaju kr- 
mu, aii gde je samo moéi, tarn svigdi se- 
nokode imaju, jerbo na senokodah raste naj- 
bolda j najizvrstneda krma. Zvun dobroga 
séna, néga bőidé krme, ktomu рак senokoda 
najmenje kodta, dakle séno naj falede moéi 
prebaviti.

Gde gud je senokoda, svigde se nekaj 
takvoga najde, kaj nam je né na basen, 
dakle to moramo vunidtiti. Senokodami rav- 
no tak moramo se briniti, как i s oralni- 
cami, ako huéemo, da nam dosta i dobre 
krme zraste. Najpredi brigu moramo nato 
imeti, da onu vodu koja nam je svidedega 
nekam doli spustimo iz senokode, jerbo vno- 
go vode nam je na dkodu i né na hasén, 
svako leto jedenput dobro se mora povla- 
Citi senokoda, striéka, mebina i druge nepol- 
rébne stvari fondati moramo, nadale pak se
nokode moraju se gnojiti i vu suhim vre- 
menu polévati.

Poleg taborskoga vremena samo one 
stvari budemo spisali, koje le2i je moéi de 
lati, vnogo ne kodtaju i poleg toga nam 
hasna nosiju. Takvi posli su vodu doli spus-

tale éudno, nejasno kakti suze vu okú vui 
mirajuéega.

Bilo je sve tiho, samo iz daleka su se 
éuli koraki. Bila je to druga noéna patrola, < 
koja je imala zaméniti Gustija. j

Polnoéi je kazala niegova íepna vura. i 
kada se je hitil na tvrdu postelju. Ali mu 
sen nije hotel ili na óéi. Misül je na zut* 
radnji den. Oh te gránáté strasne, to кате- 
nje, a njegov dom \ staredi su tak daleko.

1 3ve bolje privijal je na grudi poveh- 
nutu kitu rozmarina.

Drugi den napravili su taljani bezus- 
péánu navalu na nade pozieije, bila je to 
jedna kratka ali jaka bitka, no ipák im nije 
podlo za rukom nade hititi iz svojih polo2a* 
jah, ali je zato bilo éuda mrtvih i orati- 
jenih.

Gda su na veCer popisavali broj mrt
vih i ranjenih, fehl je med ostalima i Gusti. 
DIi su ga iskat Le2al je zgvréec na zemlji. 
Komád gránáté pogodil ga v prsa. Bil je 
mrlev. Ruke su mu bile zgvréene na prsi- 
ma. Gda su ga probali, jeli iod dide, nasli 
su na prsima zdrobljenu krvavu kitu ro2- 
marina.

tili, vlaéiti l gnojiti. Na senokodi svekdinonu 
néga od de2dja vnogo vode, neg iz od9poda 
gori sili. Ova svidedega voda nedopusti. da 
bi redovito mogli senokodu obdelavati, kto
mu pak svskojaeki dkodljivi draé razte, do
bra trava pak se iz takve senokode izfonda 
Vu moévarno senokodu nemore fridki zrak. 
poleg toga pak na moévarni senokodi svako- 
jaéki Crvi i kukei se povaju, koji su jako 
nevarni za msrhu. To sve pak samo tak se 
more preprdéiti, ako vodu, koja nam je tarn 
né potrébna, doli spustimo iz senokode. Alt 
opet to tak moramo napraviti, da senokoda 
nebude vun suba, jerbo to opet nebude nam 
na hasén. Vodu po voskib jaréecov ili po 
cevih je moéi doli epelati. Na takvi senokodi 
odmah puno bol da trava bude rasla. Néje 
sve jedno gospodaru, ali dara bude dirro 
uavozil, ili pak fino dideée seno.

Svako silje potrebuje, da brigu imamo 
nanjega, tak i trava na senokodi potreboje 
to odnas. Na senokodi rad se mehin zapova 
od toga zemlja trdeda nastane i nemore vu 
zemlju dober fridki zrak. Mehin pak nam 
je ravno né na nikakvi hasén, jerbo na so- 
joj senokodi mehin raste, tarn se dobra i 
fina trava sfonda, zatem pak se sam draé 
zapova. Mebina najledi je s branum moéi 
sfondati. Brana mehina trga, radi zemlju vu 
koju le2i zrak ide. Brana na senokodi ravno 
tuliko vala, как i plug na zemlji. Sbranom 
se stonda svakojaéki draé, ptem pak trava 
Ie2i i hitrede raste.

S branom je moéi reztepsti kotorov- 
njaka i mravlinjake, koji su takodjer na ve- 
liki kvar PovlaCiti senokode samo naprotu 
letje je smeti, vjesen samo onda, ako zatem 
pognojimo senokodu. Jesu za ov posel tak 
zvane Laack brane, ali ako némamo ravno 
senokodku branu, dobra je i svaka dom&éa 
brana, barem snjom nigdar je né moéi tak 
redovito povlaéiti senokodu.

Senokoda ravno tak potrebuje gnojr 
как i svaka oralnxa, na senokodi ravno je 
tak hasnoviti gnoj, как i na oralnici. Svaki- 
put, kad séno zvozimo, senokoda slabeda na* 
stane i to samo sgnojom moremo namestitl 
Takva senokoda, koja nigdar ne dobi gnoja 
tak oslabi po vremenu, da skorom nika? 
séna ne zraste nanjoj Na takvi senokodi 
samo draé raste.

Za senokodu je uajboldi staloi gnoj, ko
jega na jesen pred de2djovnim vremenu vo- 
zimo na senokodu. J 'd n a  mekola seaokode 
с з с т — deset vozov gnoja nuca. Moéi je i 
sgnojdnicom gnojiti senokode. Zvun toga 
pak i rudnim gnojom moéi gnojiti senokode

Najboldi rudni gnoj je za senokode fos- 
for kiselina, kali i nitrogen. Od ovoga pé
péi a na jesen 200—300 kilogramov mora
mo posejati na senokodah, ako hoéemo, da 
senokoda dober hasén nam bude nosila.

To su oni posli, koji svikak na svaki 
naöin moramo sverditi, ako dobre senokode 
hoéemo imeti.

____________________ broj 18

sv a k o ja Ck e  novosti.
p e t m ill ju n  m e te r c e n to v  i i t k a  iz 

U k ra jn e . Nadi delegatudi veC su zakljuCiÜ 
raspravu vu Kievo. Na razpravi vide koni* 
raktudov sn podpisali. Najva2nedi kontrakt 
je svrho pdenice, 2ita i drngib stvarih íi" 
ve2a Iz ukrajne do zadnjega juliuda pel" 
milljun metercentov iitka bude dopelak 
Drugim kontraktu se zavezuvaju ukrajnsk' 
delegatudi. da do 1918 ga leta juliuda 31
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vide eto miljanov jajcah budo к oam ap- 
ravill

S?akojaCkoga 2itka veő vozjju vu пабе 
meiine. Zavezda vu vékái eveti jeeeuskoga 
jeőmena prosu su poőeli voziti.

Majuöa meseca barem jeden ili dva mill
ion metercentov 2itka budemo dobili. Dakle 
oebudemo gladuvali, как su to naSi nepri- 
latelji nam obsnobiü.

G oreci vlak. Na parkaujnana kólód* 
vorn velika nesreőa se je pripetila. Na ко- 
lodvoru je jeden vlak spetroleumom stal. 
Spazili su, da iz jednoga 2eljeznoga lagva 
petróleum na debeloma vun curi. Vlaka su 
iz koludvora von potegli, da íalingastoga 
lagva dőli odkapőiju i popraviju. Medtem 
toga na sloboden gleis je jeden drugi vlak 
doSel, od kojega se je vun scureni petró
leum vu2gal i odmah su trinajst koCije vu 
plamnu stale. Putniki, koji su spavali hitro 
su vun spozkakali i poőeli su braniti. Jako 
teSko je bilo preplaäeno marhu iz goreőih 
vaggonov dőli spraviti. Trideset konjov i 
popriliki tuliko votov je sgorelo Tri putniki 
tak su zgoreli, da nője bilo moői prepoznati 
3to je bil. Sestnajst pák su jako teőko óra* 
jeni bili.

TeSko je bilo braniti, jerbo na kolod- 
voru nőga bilo dosta vode. Vatrogasci su 
jako kesno doSli i pogasili su ognja. Je- 
denajst vagonov je do fundomenta sgorelo. 
Piezérane putnike su vu Esztergom vu Spi
tal odpelali. Vjutro ob áesti vuri joS su va- 
goni goreli. Kvar je dosta veliki. Nője moői 
nifcoga kaátigati svrho nesreőe, jerbo 2eljez- 
nica nője kriva. ako su hudi lagvi i pet
róleum vun scuri. Takodjer niti on vlak je 
nő kriv od Steroga se je petroleum iznenada 
vu2gal. Zato su itak oStro iztragu podigli.

V um rt je 6 av rüo  p r ín d p .  Na sko- 
roma őetiri lét bude, da su iz revolvere vu

Szerajevi zaklali Ferenc Ferdinda i 
njegvo 2enu Zsófiu. Vezda je vu reStu on 
oeőtilalce koj je to napravil. SuSicu je do
bit i od toga je poginul. Za Principovim re 
volverom oglasili su se Europe vladarov 
svakojaőki Stuki i joS den- denes ruCiju. 
Milljuni su poőeli vandrati na drugi svőt i 
fcad su Principa na dvajsti löt reSta osudili 
vu Szerajevi, srbi su зато  petnajst kilomet- 
rov dalko stali od varasa. Srbski Stuki su 
sprevajali Principa vu rest. Vezda kad veő 
őetrto leto traja strahovitna borba, dobro 
znamo, da i bez Principa bi se svőtni boj 
poőel. Ali itak njegva ruka je genula onu 
maSinu, koja tuliko svega je vuniStila, da 
na stotine let nebude moői sve namestiti.

Princip je i takve pajdaáe imel, koji 
niti őitati su néznali, najmre pák nő su 
znali, kaj délaju. Princip i njegvo druÉtvo 
tak su mislili, da s jednim revolverom budo 
jugoslave vu nebo spravili. Né su znali, ka- 
fcve peneze su dobili, da su je iz Be'grada 
poslali svőta vu2igat. Csabrinovics ro2djil je, 
fcad su suda izrekli, Princip je miren bil. 
Zakleti Princip dosta je preáivel vu reátn. 
Na falaőke je moral vumirati. Najpredi od 
znutra je moral veliko prokletstvo őutiti, 
fcad je poőul, da su centralni orsagi Srbiju 
vuniátili, sbrisali dőli iz europeinske таре 
Pöllam pák su mu iz tőla dőli odrezali dé- 
squ ruku, skojom je to prokletstvo napravil. 
Ali niti to mu je nő na pomoő bilo, moral 
je poginuti vu theresienStadskim reSto Prok- 
totno ime zapisal si je vu hiStoriju, ober 
rortvoga tőla pák dale ruőiju Stuki bole как

predi.
Rueftt h ronprtnc je car, Takov glas

je doSel prék Finn orsaga iz Rasije, da Ni* 
kolajevics Alexej nadhercega su za сага iz- 
kriőali, Mihal nadhercega pák za rögenda. 
Ravno po ovim putu je i táj glas doöel, da 
vu Rasiji su opet velike bűne.

Jedne novine veő i od toga piSeju, da 
Alexej nadherceg i Kornilov general su veő 
vu Szentpőtervaru kojega sú zadobili. Nője 
moői znati, kaj je istina izmed ovih glasov, 
jerbo sad opet nője moői vu Rusiju teleg- 
rafőr&ti svrho toga tak piäeju dtokholmske 
novine, da nője smeti odmah sye veruvati.

KAJ JE NOVOGA?

Taborska pésma.
Yu dalekoj zemlji.
PiSem si pésmicu.
Da bum Snjom pozdrarljal 
Miadu derojCicu

Ob dvanajstoj vuri 
V noCi sam ju zmislil,
Do rumene zorje 
Sam ju izgotoyil.

Devojőica mala 
Od mojega srca,
Moli se ti Bogu 
Za svog starog otca.

Kaj ga Bog obCura.
Da ti dimo dojde,
Yu zdravju, veselju 
Sve vas doma nat|de.

Nyirvölgy

Так i пае junake,
Koji v svakim éasa 
Skup vemo branimo 
Domovinu naáu.

Svi smo se reziSli.
Po Sirakim fivetu.
Как male Cmelice 
Ke lete po cv6tu.

Verno se borimo 
Za nafiega kralja,
Za fcemlju Magj&rsku 
Kuraí nas nestavlja

Bozee éuvaj kralja 
I zemlju Magjarsku.
Cuvaj tulikajáe 
Na8u e$lu vojeku.

N ovák G y ö r g y .

— Lopcft na hrovu cuga. V Buda
pesti je redaralvo na centralnim kolodvoru 
sedem béguncov vhitilo, pri kojim su dragolje 
od vise jezer korun vrédnosti naSli. Bégunci 
Nagy Lajos, Szabados Pál, Horváth Sándor, 
Fischer Frigyes, Hoffermann Jenő, Blau Oskar 
i Kupfermann Hermann su 'n a  jednim eugu 
na krovu iz Temesvara v Cegléd putovali. 
V Cegléda su v jednom Stacunu, dragalje 
vkrali. Najveő su od ovih stvarih prodali. 
Iz Ceglédu su v Budapestu doSli. Bégunce 
je redarstvo zaprlo.

— Vcliht dar. Herzog Ignác vlastelini 
fabrikant Losoncu je za kulturalne svrhe 
őetrdesetjezer korun daruval.

—  J a p a n s k e  i e n g le z k e  c e te  budu 
retiriiale Iz VTad.vosztoka javiju, da su kon
zuli sovjetu na znanje dali. da budu őete, 
kője su vu Vladivosztoku na obalu odpremili. 
nazat pobegnuli, kad budu red spravili.

—  S p ík a v a l je  s v o ju  z e n u . V Bu
dapesti se je Tóth István vojnik svojom 2e- 
nom posvadil. Tóth, как nagli őlovek je zel 
svoju kusturu, i spikaval je 2enu i oranil 
je nju. Branitelji su 2enu v Spiial spravili.

—  P o rtu g a ls k i sereg  s e  je  v n iá t il. 
Jedne Svicarske novine javiju, da se je por- 
lugalska voiska, kad su nemei na francuzkim 
bojnom polju Armentieres íronta predrli, 
őisto vniStila, Jeden del őete je vu nemSko 
su2anjstvc doSel, a one portugalce koji su 
ostali, nemrelu hasnuvati v ratu.

—  M o rs k a  n a v a la . Od aprila 11 ga 
na 12-ga v zoriu je englezka тогзка vojska 
navalu poőnela proti nemőkih Stukov obalu 
Osztende varaőa su englezi s te£kimi kugl 
jami strelili i Seebrügge mesta pák replani 
bombardérali Ali englezke ladje su nemőki 
őtuki nazadzbili. Neprijatetji su níkakvoga 
soldaőkoga kvara nő zrokuvali. Ali jednu 
englezka ladju su nemei vuÉgali, koja je 
q célom opremom nemcom v ruke doála.

— Kraljev dar. Kralj je Schlesingeru

tídovskomu kantoru iz Vőgvezekéuya potato 
koron i jednu vojniőku sliku daruval. Kan 
tora osem siói su svi vu ratu.

— Nmnékt replani ем hom bár é i ra*  
p a rÜ a . Dvanajatofa ovoga meseca aa nem*rl 
replani pohajali francuzku liniju ali samo 
dva replani au mogli ober Pari2a dojti i neft- 
tere bomba dőli hitili.

— 8  étuki pák e triliju  p a r i f a .  Pa- 
ri2a su pák nemei aprila 13 ga a ötuki slrő* 
lali 12 mrtvaca i 12 oranjenike je bilo 
ov dán.

— Btavna emrt jednoga podmar 
iala. Bloch Pal podmaröal je na fraocuzkom 
bojnom polju slavnu smrt podnesel. Mar* 
duda 21*ga je podmardal poleg HargicourU 
na jednim bre2uljku stal, kada ga je je
den francuzki gránát trotil i odmah zaklat

— J4agrada onomu, koj najde meeto 
íudotvornoga stuka. Francuzki kormai 
stojezer frank nagradu je obeőal onomu 
leteőu, koj najde ono mesto, gde uemSki. 
őudotvorni stuk s kim Pari2a strelaju, stojü

— Hrras varaéa neprestano etré- 
(aju. Nemei Arras francuzkoga varasa nep
restano strőlaja iz stukov. Kvar je neizmernü 
Cőli varas je podrti.

— Kolonfjshc cete vu boju. Englezija 
nő samo svoje sine, lojest domaőe vojnik? 
poäle na bojno polje, nego je iz svojih ко- 
lonija poáie soldate v Earopu, da nje za- 
koleju. Poleg slu2benih englezkih podatka 
kolonije эй sledeőe zgubiőke im ale: Kanada 
zvana kolonila je na bojno polje dvéstojezér 
vojnikov poslala, izbili su 130 jezer, raed 
ovih su vmrli 35 jezer. Australia kolonija 
je poslala 270 jezer vojnikov, iz gubilo se 
je 160 jezer mrtvi 40 jezer. Novozőiamf 
kolonija je 80 jezer vojnikov poslala, gu- 
bitak je 40 jezer, mrtvih 10 jezer. Dakle 
samo iz ovih trejuh kolonija sa englezi 
85 jezer vojnikov zgabili. Broj ovih bude 
brdőas vekdi, jer englezka Statistika komái 
govori isti no.

— 8 trclanjc íz étukov. Englezi i 
francuzi su aprila 17 ga v noői Osztende 
varaőa iy mórja strélali. soldaőkoga kvara 
nega bilo Na to su петбке ratne ladje an- 
rila 18-ga v jutro med Dünkirchenom i Ni- 
enportom tak odgovorili neprijatelju, dasu ma 
pod ogenj vzeli magazine i gde se sabiraju 
i őuda kvara su njemu őinili.

Najnoveái glasi.
Njcgovo Vcliőanstvo kralj je df. We- 

kerla Sáodora ovlastil, da se s politiőkimi: 
stranjkami naravna zbog novog zbirnog za* 
kona i da pred kralja predlo2i ime onihv 
kője hoőe za ministre iraenuvati. Stranjke 
budu se naravnale, kajti je svaka stranjka 
popuátila. Dr. Wekerle jo5 nije kralju pred* 
lo2il ime novih ministrov, ali tuliko se őu;e 
da bude najviäe izmed vezdaőnjih ministrov 
ostalo vu víadi. Vu velikaSkoj h i\ su ve- 
likaäi i biőkupi aprila 30 ga spraviäöe dr2alcv 
vu kojem su takaj izrekli, da se bi politiőke 
stranjke pomiriti morale vu pitanju zbirnog 
zakona. Samo pet velikaáov je proti tomu 
glasuvalo. Ovi bi radi, da bi vezda takap 
zbiranje ablegatov bil poleg starog zbirnog 
zakoua.

Ali veőina je proti tomu, kajti niti nein 
bilo pravo, da oni nebi zbirali, koji su vu 
taboru. Sam kralj nefe novo zbiranje bez 
onih, koji za domovinu 2rtvuju na bojnom 
polju.
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Árverési hirdetmény. ilWILH. F. TIEFENBACH I
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. Skladlite na veliko auatr. I njemaSklh 

évi LX. t.-c. 102. illetőleg az 1908. évi XLL tvornlca kemlCko-tehniíkih prolzvodnja
t.-c. 19. §-a értelmében ezennel közhírré Osijek I. (Slavonija.)
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak n д . ,
1915. évi 455/2. Pk. számú végzése követ- r r e p u
keztében dr. Grész Gyula ügyvéd által kép- Strojna ulja, Towot masti,
viselt A. Hermann cég javára 390 kor. s Zylinder ülje, firnisa,
jár. erejéig 1916. évi márc. hó 1-én foganato- terpentinereatza,
sított kielégítési végrehajtás útján le- és fe- kolomaza, vaselina,
lülfoglalt és 730 koronára becsűit következő lakova, bója,
ingóságok, u. m.: kukoricagórék, pajta, ól, ia lastila za cipele,
lóher és lucerna nyilvános árverésen ela- Ivoska za poetolare. bője
datnak. 8ve vr8tl za bojadleanje

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- sukna i dr. u tu etruku
biróság 1916. évi P. k. 455/3. számú vég- spadajuóe yrsti robe,
zése folytán 390 kor. tőkekövetelés, ennek 8_ w Cljenik saljem na zahtjevl 
1915. évi október hó 5. napjától járó 6% Ь — —— — — — —
kamatai, Ve% váltódíj és eddig összesen r _ -  r f
93 kor. 20 fillérben biróilag már megálla- U a Z G l a t l ü S !
pított költségek erejéig, Drávaszilason alpe- , , _ . . . . .  0 < .
rés lakásán leendő megtartására C s á k to rn y á n  a  Z o ld fa -u tc a  31. es

, . JlÉ aj _ . 3 3 . sz á m ú  h áz  s z a b a d  k ézb ő l eladó.
1918. éri május Dó 10-11, oipjéok délután 3 érája B övebb  fe lv ilá g o s ítá s sa l szolgál a

h a tá r id ő ü l k itű z e tik  és a h h o z  a v e n n i  s z á n -  tu la jd o n o s : 
d ék o zó k  e z e n n e l  o ly  m e g je g y z é ss e l h ív a tn a k
m eg, h o g y  a z  ér in te tt in g ó sá g o k  a z  1881. özv. Segovics B á l i n t n é
év i LX. t.-c. 107. é s  108. §  a i é r te lm é b e n  S z é n a té r  3 .
k é sz p é n z fiz e té s  m e lle tt  a leg tö b b e t Í g é r ő n e k , ------------------------------------------------------------------------------
sz ü k s é g  e s e té n  b ecsá ro n  a lu l is  e l fo g n a k

adatni Sapunov nadomjestak
A m e n n y ib e n  az e lá rv e re z e n d ő  ingósá-

gok at m á so k  is  le- é s  fe lü lfo g la lta ttá k  s  a zo k ra  “ d S T JAómetu’ п Х г ’с.Л топпё’ "a оты” sa” 6 u. 
k ie lég íté s i jo g o t n y er tek  v o ln a , e z e n  á r v e r é s  к 12—, 1 omot sa ÍO kg. К 23* Prodavaoci dobi- 
„ 7 \ qnft Zvi YTT \ r  90  8 я prtel m éh en  «aju popust kod naruőbe cjele Skrinje, koja sadriajeaz íyU o. é v i ALL t. C. ZU. § a  er te im eD en  250 komada. M inera ln i bijeli s a p u n  za pranje
ezek javára is elrendeltetik. ruke * ,íínijeg rublja l omot 32 komada К 14 —.

k p lt P o ria k  1Q1ft évi án ril hrt 14--ik T o ile tn i s a p u n  n a d o m je s ta k  u raznim bojamaK eit r e n a k ,  1U1 0 . év i ap ril no  14  1K sa mirisom г omot 32 komada К 1 8 - .  T o ile tn i
n ap ján . s a p u n  s a  fin im  m iriso m  ruiiöaste bője 1

A n d ró csecz  L é n á rd  omot 24 velika komada К 18*—. RazaSiljanje pouzeéem.
J Kod vede naruöbe treba polovicu iznoea unapred pri- 

kir. bír. végrehajtó. poslatl Najmanja naruCba od svaké vrsti jedan omot.
-------------------------------------------------------------------- .—  M. JÜ N K ER, za v o d  z a  e k s p o r t , Z a g re b , 42.,Meszet, ■ __ b w ttu Lb. j

Tetőcserepet, % У  j °  b ű z b ő l  v a ló  f iú

Faszenet tanoncnak
ajánl azonnali szállításra ü Z O ü Iltll f e l v é t e t i k

teí Hifii Мог l e «
______________ Szombathely.______________ 1 ГО Й 11й!Г1ШМ$ЙМ „

Kézidarálúkat, R u in e  M e  j
s z e c s k a v á g ó k a t , j á r g á n y o k a t ,  p l ju g e , s c é k a r e ,  m a s in a  z a
k n k o r i c a n io r z s o ló k a t , e k é k e t ,  r e p o  r e z a t i . v it te ,  m a  s in e  z a
v e tő g é p e k e t ,  c s é p lő g é p e k e t ,  k r /r u z u  r n l d j i t k  m a s in a  z a  s e -
k a s z á k a t ,  a r a tó g é p e k e t  é s  m in - ja t t ,  m a s in a  z a  m la t i t i ,  k o s e .
d en fa jta  m e z ő g a z d a s á g i  e s z k ő - m a s in a  z a  k o s i t i  i sv a k o ja ék o

z ő k e t  sz á llít  a leg erő seb b  és  le g o lc só b b  g o s p o d a r s k o  o r u í j e  v u  najfa leái 
k iv ite lb en  c é n i trZi

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

(Gyár.utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)
M ező g a z d a sá g ig  gép , m ű sz a k i e lek tro -  g 0 sp o d a r s k o g a  o r u d ja  S tacun .

I T elefon  interurbán 51—3 3 . T elefo n  In teru rban 51—3 3 .

... .....................................................................................................и m m тшт*г~

DoMino prodaiB seMelin i pilana, d v é  m e k o te  z e m lje  i 

g o sp o d a rsk o  s ta n je  s  c é lim  e llu g o m  vu Drá- vavásárheiy obcini n a  lép im  m estu . 

S a m  m e lin  n a  m e se c  6 jez e r  k o ru n  h a sn a  n o si.

P ro d a je  p ák  o v u  s v e  Vida Buranu 
Hi Varazdinu, S p in é iö e v a  v u lic a  broj 20 . 

Koj h o é e  to ku p iti, m o re  s e  p o g o d iti sv a k i  

d á n  k od  B u ra n u  V id e vu  V a raád in u  i v n e -  

d e lju  i sréd u  p o p o ld a n  od  j e d n e  d o  Cetrte 

v u re  n a  lice  m e s ta  v u  D rá v a v á sá rh e ly  ob éin i.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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