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iijak, nyiltterek éa hirdettek. eefyef ^  b ^ t  nyelvin megjelent táretdalml, Ismeretterjezztí ét szépirodalmi hetilap. H,NeléMk 9гЛяШ̂ тк'

Ttiefea uái S4. öregjeién  i к h e ten k in t egyszer: vasárn ap . Nynttér ига i кraiéia MnVMitii " flMtrkMitf« ’ TtÄ l̂*Pt«Ii4d**eei
ZRÍNYI KÁROLY, ^  — - MARGIT AI JÓ ZSE F. ST R AU 3Z S A n POR.д »у arbAl^ai nftonm ro hadseregei, hanem lelkülete ellen is intés- tárgyakból nem nyernek oktatási, más tár-

ü i K O l t S l  onenziva. Iünk offenzivől. A kellő pillanatban a béke gyakból nem fejezhetik be a megkezdett *nya-A békekötésnél is kettőn áll a vásár E b é b e n  kiejtett ügyes és meggyőző szó got s igy hiányos ismeretekkel hagyják el Hiába vagyunk készek békét kötni ha az a haditechnika legbámulatraméltóbb csodá- az iskolát s végül olyan tanítási anyagot is ellenség nem akar tudni róla. * jánál *8 nagyobb csodát művelhetne  ̂Éppen elóir, amelynek elhagyását a szakemberekAmi» ____  az, hogy a németek fegyveres támadása már régóta kívánják.a т м с т в г в ^ я  ntm intntLP hiokv »k I  о1У dicsőségesen halad előre, a legjobb al- A tanítási tervezetet életbeléptető rende- tánt dfadalmaskodá-a1 кГ^уап' z.rva «rtdi» « kalom aDuak a másik erkö!csi ofienzivának let szerint az aj tanterv megállapításánál a békét nvélbeütni nem lehet Frre a meoovö* a me«kezdésére, mely az ellenséget nemcsak következő szempontok voltak az irányadók: S d t e  p eíg S z o T m é «  nem i u t o Z eK ‘ ' ^ n i ,  de m e g é r n i  is igyekszik. 1.) az iskola célja, amely úgy határo.h.tó fenkezőleg «  a S S S C e S  Hd nem akarjuk az örökös bábom! » 4 .  hogy a polgári flüisko.a a , az oktatási véletlen konstellációk balszerencse és szá- ezt 8Z erkölcsi offenzívat végre meg kell intézet, amely növendékeit gyakorlati ir*nyu, mításí hibák késleltették eleddig győzelmüket indílai)Unk- Ennek az offmziváDak a terve általános műveltséggel látja el és ezzel őket és még mindig biznak abban hocv iobb nem PrjtlVan le készen az égből, azt gon- egyrészt közvetlenül 8 .^korlatiélelr^ más- konstellációk egy kis szerencse és helves dósán elő kell készíteni, ö<sze kell állítani résal a középfokú szakiskolákra (tanítóképző)
„ z mHáa . . ®z®ren ®̂eu ,  j J .es és haladéktalanul kiviteléhez íocni -— nem- kereskedelmi iskola, ipariskola, katonai iskola,számítás helyzetüket kedvezőbbre fordítja. ea naieaenieianuiiziuieienez lógni, — nem tanulók tek ntélves százáé ib a !  inbáhh u0i0„euai„rt/léQbr • и и л csak a magunk, hanem a millió meg mü- készíti elő, A .) a lanuiOK icKinteiyes szazarus S í í d b s  i í m L « T  « í  m lió 5< bb(il vérző egész emberiség érdekében is. ‘«ka a VI- 04ztÄI? elvégzése után nem faily-rue Kalandba, semhogy a szerencsés kimé- ___________ tatta tanulmányait, azért erre való tekintettelnetel valószínűtlensége őket e kaland fela- t olyan tantervet kellett készíteni, amelyben adására bírhatná. Csak akkor lehet majd ve- A polgári fiúiskola új tanterve. művelődési anyag leglényegesebb részei a luk okosan beszélni, ha annak a tudatára ~ VI £V vegéig befejezett egészet alkossanak;jönnek, hogy nemcsak valószínűtlen, hogy A polgári fiúiskolái oktatásnak többféle 3 ) a középiskolákba és viszont átlépő tanulók ' győzni fognak, h^nem egyenesen lehetetlen, és igen régen érzett fogyatékosságán fog se- érdekében figyelemmel kellett lenni a közép- Bármily fényes győzelmeket arassanak gítení az űj lanterv, amely az éleibe lépte iskolák tantervére is. ia a krómotok, egymagának a. gytelmükaok №  elrendelő inint»zUf! l̂eirat1al együtt a nn — Tiz'éretbeléptf táűterV a pofján iskola sohasem lesz az a hatása, hogy az eliensé- pokbab érkezett meg az érdekelt iskolák mjnd a hat osztályára vonatkozik, geket rendszeresen szított őrületükből kijóza- igazgatóságaihoz Az uj tantervnek a régivel való Üssze-nítsa. Nem lesz az a hatása, hogy belássák, A polgári fiaiskolák tanítási tervezete hasonlításában legszembetűnőbb a gyakorlati hogy a katonai íőlény, mellyel a középeuró- 40 eszfendővel ezelőtt adatott ki, igy a mai irány, amely uj tárgyak beiktalá9ával is ki- pai hatalmak dicsekedhetnek, Őket a háború viszonyokhoz képest bizony már nsgyon ela fejezé r̂e jut. Aztán az óraszaporítás, amelybefejezésére kényszerítheti. A fegyveres ha- vull. Nem alkalmazkodik sem az iskola cél- osztályonként ö—6 órára emelkedik és vé-talom szerezhet ugyan győzelmeket, de békét jához, sem az éleihez, sem a pedagógia mai gül a regi tanítási anyagnak elhagyása, csak az ellenség belátása hozhat. kívánalmaihoz. Más iskolafajok ismételten Uj tantárgyak: 1.) élet és egészségtaniKövetkezik ebből, hogy mindent meg kaptak uj tantervét, míg a polgári fiúiskola ismeretek, amelyek a ÍV. osztályban heti 2 kell tenni, amit megtehetünk, hogy az ellen- maradt mostohagyermeknek, amellyel év tanítási órában szerepelnek, а VI. osztályban ség konokságát megtörjük és a béke útját tizedeken keresztül nem törődtek. pedig 1 órában. 2) A közgazdasági és jog.egyengessük. A mostani időpont alkalmasnak A régi tanítási terv leguagyobb hibái, ismeretek hasonló beosztással fordulnak elő. látszik arra, hogy az ellenségnek nemcsak hogy a négy osztályt végzett tanulók fontos 3) A mezőgazdasági és ipari ismeretek ta-

Párbeszéd nótában.. • Siratják, akik sírba vitték.
Te leszel a Nap a háznál, Irta: N em o.

-  Gyere Julis, ne télj tőlem, Én a hideg Hold leszek, t _ e
Nem vagyok én harapós! DerűH fényt meg melegséget, Micskey Mariska meghalt, mert szeretett. .
-  Jól tudom, hogy nem harap kend. Mindent tetőled veszek. Ostoba dolog, Micskey Ádám leánya b elesze-
Csak egy kicsit kikapós. Mosolygásod lesz a tavasz ressen az apja ispánjába. Világverő ősök sarjadéka
Mit akar no! Had hallom hát, “ az hoz nekem virágot ’ е8У cselédbe, akiről azt sem  tadni, hogy csizm át
-  Gyere idébb, megsúgom, s  igy agtAn maJd agéppó íeseed foltozott-e az apja vagy ökröket őrzött a mezőn.
-  Hallom én ha lassan szól is, Nekem ezt a világot. 0 и8Уап azt “ endja, hogy gyerm ekeket tanított egy
Mondja csak no hallgatom. _  I tt  а gegenJ leszek Napja fa!usi iskolában; de az még szinte rosszabb. A*
-  Kevés szó az, amit mondok Tavasza is kelmédnek nem lehet M icskey-fajta szív, aki igy lefelé sze-
Rád vetettem szememet, Csakhogy én majd a Hold mellett ret* annak nem 8zabad »87 szeretni vagy ne sze-
Megkérnélek feleségül Pista bácsi, hogy leszek? ressen sehogy ' __ . .
Ha 3 . éretnél engemet. A Hold hideg> fönye bágyadt> Es Micskey Mariska mégis szerette Bogdán
-  Hát tudja mit Pista bácsi ,Wem leag ami melegít Ferit* “  aPJa »spánját Talán csak a kertben az
Szép az, miket mond nekem, N em  f ’k-e megfagyni majd orgonabokor, m ikor tele volt virággal, m ás nem
ügy érzem, hogy valami jó  [ S  helmed maga mafad itt?  ^  ve.lí® észre senkitem  Akkor ébredt fel az 6  szí-
Édes meleg érselem, Mert ]Asaa caak fíat» bácsi veikben is az a  vággyalteli sejtés, az a  forró
Aminek a sugára most Aaszonvszivben a virág epekedés, m elynek szava  nincs, gondolni nem tud,
Ügy áthatott szivemen. úgy éledet úgy fakad, ha nem n̂ z a muttra, a jövőt nem várja; örökké-
A kelmed nyájas szavából Kapja nndea АлгтлШ. va,ósá8 a, W eiÄ  i ^  ßetölti
Száll a melegség felém, -  Hát m zjd  Julis azon leszek, M •8ése1 éf  belefér egy sóhajtásba. Amelyet
Hiszek kendnek, hátha elvesz, Eogy I rm á to k  érjenek, a. bölcselkedó ostobaság gonvosan nevet ma már
Holtig megbecsülöm én. Hiszen tudod, harmatosak ki 08 af  a87Vt;^ meghibbanásának mondja —
Csakhogy lássa Pista bácsi 1 a  szép holdas éjjelek1 de ап»®»У állandó és örök: a szerelem.
Templom egere vagyok, Es mégis megtudták.
Szegény, aki kend házához Eom bopj Gjmim* , Mikor Ságváry Jancsi m egcsöm öflött az é le ib e .
De semmit sem hozhatok. tudniillik beleunt kártyába, pezsgőbe, kutyába, lóba
-  Ne ia hozzál, van ott minden . . .  -------- ballerinákba; mikor már kezdett nyúlni к képe,
Hűséget hozz és jó  ssivet zsugorodni a tárcája és petyhüdni minden idegig
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oltására heti egy Arát Ir ele a tanterv szia véreink felsegítésére. Alt is írja a gyűjtő, (Panácz Jánosnö Ujdombovár 20 К
alsó At osatály résiére, míg a VI-ra kettői, hogy egyesek, akiket felkért a nemes cél ada- Savacsina ReisA Dugoselo 4 »
4) A késimnnka (sslöjd) as I. és Q. oestály- kötésára, megtagadták aa adakoaást mert össsesen 244 К 60 f
ban heti 2, a többiben 1—1 órával fordul elő. ők már Zágrábban laknak és ott adakoznak, j|u!t heti kimutatás 32287 K i l l

A heti órasiám a követkeiő tárgyaknál ^  Főössaeg 32631 К 11 f.
ssaporodik: a hittanból 2 óra lesz a mai * ®*y“ . Csáktornyái петовпы иэдуа, ___________
egy helyett minden osztályban. A német ta- *®* .*,0rT* 0*f I8> na8T0D íí*1?*®0 ’ .  . л  Ta
nítása az L osztályban kezdődik heti 3 őrá- «+* ‘̂ ®1вб8вл1!1вгш  ̂ K Ü L Ö N F É L É K .
vaL A történelem tanítása а П. osztályban ‘^ re™él‘ó T®‘J *  *ní aki -----
kesdődik heti 2 órával és heti 3 órával foly- érdeklődés tekintetében Ho" * ,K*  “r2 ,akl V á r  А
lelAilib e ixkki nooUlvkun A fftMroivnt ae. terhes Utj&íb&D ÖS8Z68 ismerőseit ГЙГвОиЛИи
ntán az 1 és III osztálvban heti 3—3 órá- lanúl felk*reei « többi zágrábi véreink nyuj- virág, meg caót, meg tánc,után az l. es ш. osziaiynan neu 6 a óra „  . ... . ,  h messze föl-
ban tanítják, a többiben 2—2 óra marad. , . . .. V q ennHnl FiUnk aaarelem, meg könnyen füti bánat,
A testgyakorlásra a mai 1 - 1  óra helyett dön> 'igenben is ily hazafiasán gondol-
3 — 3  órát fordítanak az 1. és IL osztályban, koznak . ,

Iiiku h о о # Nem Ьиая ávveI mG&öteAednt>a többiben á á  l. Д adományok a kővetkezők: Саак semmit lAtni mindenütt
A régi tantervben külön szerepel a Aaért aa Almot mindig vArom,

szabadkézi és mértani raja Ezután csak rajz Horvatics András Zágráb 20 К vau lean, ha aa óm at.
lesz, amelynek anyaga művészi rajzból és Horvatics Andrásné » 10 » я ,  „вт 1в„  vigyi Ьа cn  ae lean már
szerkesztő rajzból álló anyagra tagozódik, öanlek V<da > 2 ► Ея л Dyugtaian lélek, ha békébe aimui,
Az ábrázoló mértan elvont, elméleti termé- Gross Ernő * 2 > Emlék marad, abból ia cank, mi aaép.
szetii anyaga teljesen elmarad. Az óraszám Pálfi József * 1 » 2 0  f. vígig álmodom aokaaor cat
a  rajzból hetenkint és osztályonként 3 - 3  Gottlieb Alfred » 2  » 5  boldogan Ыа.ет, bogy -
órával csökken. Az uj tantervben a szépírás Gsók Márton » 2 0  » L u j o a
sem szerepel. Woilák Zoltán » 4  » honv. hadnagy.

а .... ... , l ,, . Fürst Jenő » 4  » -----A mai rendkívüli állapotokra való te- - Mor,A л  ̂ M . . .  . r . Ä 4 . . .
kintettel az uj tanterv fokozatosan lép életbe q. . A ▼ |f * о ”  ^Idillt. Lassanként elszokunk
évenként egy-egy osztállyal. A szeptemberben Horváth ca&rav ! 9 > a Jel8zavakb51, 8*^anaoktól. De
beiratkozó első osztályos tanulók már az uj Horváth György » 2 » annál inkább megcsontosodott bennünk a
twterv sieriol lo g Ä m t o i ,  ml, .  m i  .* , í  I  i4“ ”? 1 J T * ““ ! *“ * •
oe.tílyrs né.vt .  ríni lanlerv m.r.d »  f? '1" " . ' 0“ ',' ' “  * «« .f t . l in . l .  e«yte
iránvadó Lővenstein Antal * 20 > azt kérdezi: mi ebből a haszon? Hol van

1 ’ . GMl Jetti > 3 > jó üzlet? Mit jövedelmez az vagy amaz a
Az uj tanítási terv megjelenésével uj Dobronies István * 4 » befektetés? A szomszéd vagy sógor mennyit

korszak kezdődik a polgári fiúiskolák törté- Modlic Péter » 2 » nyert ezen vagy azon a vállalkozáson? Mi ta-
netében. Reméljük, hogy a normális állapo- Heinrich Róbert » 7  > gadá8 ezl a gyakorlatias üzleti szellemet a
fok bekövetkeztével rövidesen tapasztalni Halics István » 20 » németektől profilírozzak. Róluk ragadt ránk.
ío*}"k- am,t •* óletbsléptető rendelet is Ismeretlen .у» 4  » Nem val|jUk kár«. Tőlük tanultuk meg azt
említ, hogy az uj tanterv az első fontosabb Jakiin Imre ♦ 4 » ig hogy egégien föiósleges szópazarlás ma
lépés a polgár, fiúiskolák további fejlődé-Garai Imre » 4 »  már hazafias áldozatkészségről beszélnünk ak-
8éhez- j _________  Kocsis Pál » 4 * kor, mikor h&dikölcsönre való jegyzésre aka-

Tarnóczi Béla » 2 » runk valakit buzdítani. Dehogy is áldozati'
G yű jtés Szilágyi Gergely » 2 » A legjövedelmezőbb üzletkötési alkalom í Aki

a hadirokkantak atb. s a hadiemlék javára. г *Г° 1у * 10,  * ol*aQ ba,«a» ho8V nem ves* réazl ЪеП1М-
^ . u m  i a  l . L o i f i r  S111? V * 4 > károsodik. Mert hiszen a hadikölcsönkötvény

cn a, ^ v®8 kap Unk*2¥ . K í 4v4n * 4 * többet ér, mint a bankjegy. A hadikölcsön-bO fillér Zigrábból melyetHorvatics András P álfi látván » 4  » kötvény árWyama mindl* meghaladja a kh
mávkalauzgyujtött alapunkra  ̂Az összeget Sterner » 2  » bocsátási árfolyamot. Hatodfél százalékkal
8 f,*1? ® 6, ? i b48r4bbai? é 6v«?- ?̂a,czen Ferenc » 5 » kamatoz és törvényes fizetési eszközül szol-

1е8‘0ЬцЬпу‘Г® kf. *uzok’ Kovacs.es József Belovár 5 » g41 ,elje8 Dévértékkel. Hát ne szavaljunk
fékezők slb. adták össze, ahogy a gyűjtő írja: Cseh. József Zamard. 13 » 3 0  f, ?öbbé ’8emmiféle hazafias áldozatkészségről,

' hanem a legridegebb önzésből a magunk
elhatározta, hogy mo3t már visszavonul az ősi Az orgonabokron a kertben már nem  volt hasznára jegyezzünk nyolcadik hadikölcsönt, 
kúriára és egy jó  házassággal rendezi viszonyait akkor levél, virág; méhek rajta nem döngtek, m a- melynek éppen most nyill meg az aláírás* 

Elkocsizott vagy kétszer Micskey Ádámhoz dárkasem  dalolt. Majd tavasszal m eg in t V ájjon ? . . .  i d e j e ! 
s  úgy találta, hogy Mariska elég üde és szép virág, T avasszal azt mondták a doktorok —  ok os, J п . „ лв-ла
m iért ne lehetne azt neki letörni. Nem lesz kár- bölcs em berek valam ennyien — hogy M ariskától — nailioza*. benosics tk&roiy, a m 
baveszett fáradság. Az öreg Micskey jó l bírja m a- kell vinni a fenyvesek közé. A tüdeje is gyenge, kir. 14. honv. gy. e. alezredese, több kitüa- 
g á t  A virág is szép, a virágtartó is értékes, így a vére is  kevés, az idegei is gyengék. Szórakozni tetés tulajdonosa, 2 4  havi harctéri szolgálat 
ér  az valam it Az élet úgyis kezd egyhangúvá válni és jó l táplálkozni. Nem  lesz sem m i baj. Öt-hat és 1 7  havi fo g sá g  alatt szerzett betegségében, 
Megkérte Mariska kezét. doktor is mondta, hogy nem  lesz sem m i baj. V a- é le t é n e k  4 7 - ik  é v é b e n , f  é  iu n íu e  h ó  4 -é n

—  Nem szeretem  —  szólt Mariska. laraennyi bölcs és okos ember. És hordozta az ura, Q „и и  т  A < ил  q an
-  Ostobaság; megszokod, -  m ondta az apja. az aPÍ*. a* aaDa Mariskát egyik fürdőről a másikra. Budapesten meghalt Temetése f. hó 8 An

M ,  7  л ап Mindent m egtettek. d  u. 3  órakor a főváros egyik helyőrségi
Mariska ’ ПвШ ^  аР<4Ю “  ®8е<1в A doktorok nem adták tel a rem én ,t. Most k ó r h á z b ó l  tö r té n t. -  Ö *v . H o ff .n a n u  M órn é,

-  A k a r o m !-J e le n te tte  ki ridegen az apja m é* c; ak azt próbáljok meg, csak  ez t az egyetlen néhai Hoff.nanu Mór nagykanizsai polg. iák
Anyádnak is ez az akarata. Már odaadtok a ke- egyet éa ~  nem le3t löbM semmi baJ- &  • • •  tanár é s  pedagógiai irő  özvegye, f. hö 1 2  én 
zedet. Mit engedetlenkedel ? Nem a mi körünkhöz . . Mikor az első falevél lehullott, Micskey Ma- Budapesten elhunyt. Temetése f. hó 1 4  én 
való az efféle dolog. rl8ka csendesen nyugodott a díszes érckoporsóban. v o u  R u d a n ea ten

— Nem az enyém  már a szivem . Szeretek! b?ritra ков2ог° кка|- Nem volt sem m i iaknlák m an a dránaaán A va!Mást szeretek! — tört ki véizre könvek közt я baj többé* Az 13 me88iratta, aki nem  is ism erte “  AZ iSKOlák meg a drágatág. A val- 
leány vallom ása 8 У a közelebbről. Legkeservesebben m egsiratta az apja, tás- é s  közoktatásügyi minisztérium az anyag-

Másnap a feldöhödt Micskey Adám pnakát M d t“  р а Й ^ Г Ь Г е'^ 8 m l í t a d n U  o l í k o ' í Рв‘У'  Ь'4 “ УГа é 8 ® dr48»8ágra való tekintettel el-
fogva zavarta ki udvarából Bogdán Ferit, az is- hüdt* Pu f f k é J® : . ® lk<T* . határozta, hogy a tanítóképző é s  tanítónő-
I^nt. A koldust, a sem m it, aki a zsellérszem ét fel . . l* 8irba Vlttók- Va8Y ta^ n éppen képzőintézetek, továbbá a polgári isk o lá k
merte emelni az 6leánjára. “ ért aratták  olyan nagyon. inlernátnsa.ban felveendő tanulók az eddig'

Mikor a virágok lehervadtak, Ősszel Micskey . . .  Az orgonabokron — a kertben —  nem  т р а и я 1Лгпулй arnlraáSaleli лв ы ат<»РО|лв; 4ар. 
Mariskát eWette Ságváry Jancsi. H azaritte. Az övé T0,t most TÍt4í .  a leTél is hulldogált róla. Madár m e * “ a » « u k a ég le ll és felszerelési tár
▼olt ö  legalább ig , hitte, m ert nem »olt sem *«“» dalolt. g y a k  helyett csak a legszükségesebb és rom -
szeme, asm lelke. Ha lett Tolna, látott volna, ér- ___________  d e n k é p p e n  n é lk ü lö z h e te t le n  fe ls z e r e lé s i  lá t ;
zstt volna. I gyakat tartoznak magukkal hozni.

Csáktornya, 1918. janim 16.______________________»MURAKÖZ« _______ _ _____ ________ ____________ 24. wim.



— Ösztöndíj rokkantak gyermekeinek. — Jétékeny e s i. A júniusi fagy után valamennyi mozijának államosítása lesz. Úgy 
Az Országos Hadigondozó Hivatal pályása- némi vigasztalás az eső, mely a dércsipte búr- hírlik, hogy a kormány a községi jövedelmek 
tot hirdetett hadiárváknak és hadirokkantak gonyát újabb hajtásra képesíti s a többi vele- fokozására a hatóságok kezébe szándékozik 
gyermekeinek adományozandó ösztöndíjakra, ményt s gabonát is gyorsabb fejlődésre kész adni a mozik koncesszióját. Vajy a községek 
Az ösztöndíj a közép-és felsőbbiskolai tanul- teti. Az eső már 10-én megeredt s megsza- saját rezsijükben kezelik a mozikat, vagy 
mányok folytatását akarja lehetővé tenni, kltással 11-én újból esett, de a legkiadóbb pedig átadják azt, megfelelő bérösszegért, 
Ebhez mérten az ösztöndíj összege a négy eső 12-én éjjel volt amikor, 12 7 mm eső magánembereknek.alsó osztályban és az alsófoku szakiskolák- esett, ami rekordmennyiség, mert ez évben — Csomagok elkobzása. Miután Hor- ban 400—600, a középiskolák felső oszfá- egyettlen egyszer sem volt ennyi a csa- vát-Szlavon és Stájerországgal szemben Za- lyaiban és a középfokú szakiskolában 500 padék. lavármegyét határszéli vármegyének nyil-— 700, a felsőbb iskolákban pedig 6—800 — Repülőgép. Ritka látványosságban vánitották, miniszteri rendelet értelmébenkorona. Az ösztöndíj iránti kérelmet a gyér- volt része a csáktornyaiaknak múlt pénteken az ország minden belterületéről a várme- mek eltartására kötelezett részéről a várme- az ebéd ntáni időben. Nagykanizsa felől jött gyébe érkező csomagokat a csempészés gyei árvaszékhez legkésöb folyó évi julius ugyanis a város fölé egy kétfedelű repülő- megállása céljából fokozott ellenőrzés alá hó elsejéig kell benyújtani. gép, mely berregésével csakhamar magára veszik. Ha a postahivatalok gyanúsnak ta-— Nyugdíjas tanítók és tanítói Özvegyek vonta az emberek figyelmét. A repülőgép lálják a csomagot, felbontják s ha tilalom
háborús segélye. A legutóbb kibocsátott ren kétszer háromszor ívben körülröpülvén a alá eső élelmiszer van benne, elkobozzák, delet értelmében az 1918 ik évre a nyuga várost, rövid idő múlva tovább folytatta ut- Az elkobzásnak egyéb következményei is lomban levő tanítók (tanítónők és óvónők) ját Alsólendva irányában. vannak.háborús segélye: ha a fiizetés 1800 nál nem — Záróvizsgálatok. A Csáktornyái m. — A balatoni hajózás. A Balatonon a több, 600 korona, minden 200 k.-val na- kir. áll. elemi fiú- és leányiskolában az hajózás az öszes vonalokon megindult. Nem- gyobb nyugdíj után ped’g 70 koronával 1917—18. tanévi záróvizsgálatok az alábbi csak Balatonfüred és Siófok és Boglár és több. — Az özvegyek hadisegélye, ha az öz- sorrendben tartatnak meg: 17-én: délelőt: Balatonfüred közt köziekédnek a hajók, de vegyi segélypénz nem több 800 koronánál, 8— 9-ig az I-ső, 9—10-ig a II-ik, 10—fé a többi menetek is teljes egészükben állít- 480 korona, s minden 400 koronával na- 12 ig a Illik; délután: 2—4 ig a IV ik fiú- tattak be a menetrendbe. így Siófok és Keszt- gyobb segélypénz utá 60 K-val több. — Az oszt. vizsgálata. 18 án: délelőtt 8—9-ig az hely közt ia megindult a* hajózás és pedig árvák után egyenkint 240 korona jár 1-ső, 9— 10-ig a Il-ik, 10—fél 12-ig a lil ik; Siófokról indul Keszthely felé minden va-— Nem lesznfek kedvezményes fUrdő délután: 2— 4ig a lV-ik leányoszt. vizsgá- sárnap és hétfőn reggel 5 óra 25 perckor
vonatjegyek. A Délivasut balatontavi fürdő- lata. 19-én: délelőtt 8—fél 12-ig az V. VI és minden kedden d. u. 2 óra 30 perckor, forgalmában személyek és utipodgyász ezálli- vegyes osztály vizsgálata, délután 2—3-ig Ezek a hajók Keszthelyre érnek vasárnap fására junius hó 1 ével uj díjszabás lép az I. B, 3—4-ig a II. B. osztály vizsgálata, és hétfőn délben 12 óra 55 perckor, kedden éleibe, mely szerint az eddigi menetjegyked- 22 én : délelőtt 8 órakor Te Deum és zá- este 9 óra 55 perckor. Keszthelyről indul vezményeket beszüntették és csupán egyszerű róünnepély. Délután 2 órakor a II ik, 23 án: Siófokra minden vasárnap d. u. 2 óra 30 menettérti (tour-retour) jegyeket adnak ki délelőtt 9 órakor az I ső, délután 3 órakor perckor és minden kedden és szerdán reg- Bieptember 30 iki lejárattal az egyes bala- a Ill-ik sz óvoda vizsgálata. Csáktornyán, gél 6 órakor. A Keszthely és Siófok közt tonmenti állomásokra. Ezek a menettérti 1918. évi május hó 14-én. Pólyák Mátyás közlekedő hajók Siófokból ktindulólag Bajegyek azonban ugyanannyiba fognak kerülni, igazgató. latonfűredet, Tihanyt, BalatonfÖldv£rt, Bala-mintha az illető külön jegyet váltana sz oda- — Esküdtszék! tárgyalás. Lapunkban tonszemest Viriusztelepet, Révfülöpöt, Bala- utazáera és külön a visszautazásra. A meg- is foglalkoztunk tavaly az esettel, hogy Cser- tonboglárt, Badacsonyt, Fonyódot és Balaton- takarítás tehát csupán a némi fáradságban nilovics Márkné muragárdonyi 30 éves pa- györököt érintik.lesz, mellyel a kétszeri jegyváltás külömbö- rasztasszony, mialatt férje a háborúban volt, A »Vásárnapi Újság« sok szép és érdekes zik az egyszeri jegyváltástól. viszonyt kezdett egy szabadságolt katonává- kö?.01 a “ а8Уаг Száknak a király előtt való

— « Muriba vteett elmek. Fundik .  .m ik., .  u l ~ . , . . k  lett, .«  S S i S Ä W i * “Mihály kotori jómódú gazda és kötelesmes- megfojtotta s egy kis ládában eltemette. Az hátrahagyott iratait felbontották, a Vaskapuról, a tér f. hó 3  án drága lovaival átment egy ügy kitudódván, Csernilovics Márkné a bi- Szépm űvészeti Muzeum újonnan szerzett Madonna- murántuli malomba. Mig a gazda bent járt róság elé került. A szerencsétlen esszony képéről, a cipészek körmenetéről, mikor a cipő-ren- a malomba, a lovak a tömeges szúnyog- bűnét a nagykanizsai esküdtbiróság e hó d.ê etcü?ŷ n ,a •kerexleteJD?i mxiniszuterbea mentek csípéstől megindultak s hazafelé tartottak. 4-én tárgyalta. Az asszony nem tagadta cse- ^  fönüWrczképe,'s a r e n Z s T ü '  romok^A Szerencsétlenségére a rév az innenső olda- lekedetét s csak szégyenét emlegette, amit .V asárnapi Ú jság , előfizetési ára negyedévre 10 Ion volt, a túlsó parton ép p  akkor egy lé- a gyilkossággal eltakarni akart. A bíróság korona. (Budapest, IV., Egyetem-u 4. ss.)  lek sem tartózkodott. Amint a lovak a főút- azonban nem ítélkezhetett mert a tárgyalás, — A hadsereg csereberéje. A had* ról lefordultak a rév felé, a nagy lejtőn a során érdekes jogi kérdést vetett fel az asz- vezetőség érdekes módon akar szerezni ka- lovak közé futott szekér miatt azok megiu- szony védője. Az állapítandó meg ugyanis, tonái részére gabonát. Ehhez cserebere ut* tamodtak és egyenesen bele a mély Murába hogy az asszony férje életben van-e vagy nem? ján akar könnyebb ezerrel jutni, amennyiben Mire a gazda észrevette magát, 28000 ко Mert ba él, akkor az asszony a gyermeket, a gabonának megfelelő egyéb szükségleti cik* rónája a vízben elázott. mint törvényes gyermekét, ölte meg s ez keket ad a polgári lakosságnak ellenérték
_ Dohánylopás. A nagykanizsa— pra- esetben az elkövetett szándékos emberölésért fejében. Az alispánhoz érkezett tájékoztató

gerhofi vonalon nagy dohánylopás történt életfogytiglani fegyház jár. Ha azonban a férj szerint a hadsereg ad: 
a múlt héten. Ez alkalommal pzt a dohányt a tett elkövetésekor halott volt, akkor a tör- 5 kg. gabonáért 40 csomag katonadoháDyt 
emelték el ismeretlen tettesek, melyet az al- vénytelen gyermek megöletésével gyermek- 10 » » 1 kg. gyapotcérnát
sólendvai íőlraflk a nagykanizsai dohányrak- ölés bűntettét követte el az asszony, amiért 10 » » 1 liter szeszt
tárból kapott. A azivar- és dohánykészletből legfölebb öt évi börtönre Ítélik el. Minthogy 20 » » 1 kg. cukrot
elvittek 5400 db szivart, egy zsák pipado pedig a katonaférj már két év óta semmi 20 » » 1 kg. lencéruát
hányt s több csomag és skatulya különféle hirt sem adott magáról, a bíróság a fenti 20 » » 1 kg. lószerszámot
különleges dohányt és cigarettát, összesen körülmény tisztázásáig a gyilkosság tárgya 20 * » 100 csomag gyufát
3470 К értékben. Dohánylopás különben lását feltüggesztette. Az asszonyt ennek kö* 30 » » 1 kg felsőbőrt
már több ízben történt a vasúton, ami ér- vetkeztében továbra ia szabadlábon hagyják. 50 • » 1 kg. talpbőrt
zékenyen érinti a külömben i megsanyar- — Képetitivizsgilat. A Csáktornyái m. 100 > » 1 pár cipőt
gátolt dohányosokat kir. áll. elemi népisk. tanítóképző-intézetben 100 » » 1 méter posztót

—  Állandó mozi. A Rékóczi-utcai állandó a folyó tanévi befejező képesitövizegálatoka 600 » 1 uj szekeret
mozgószinbázban ma színre kerül a már szóbeli és gyakorlati része e hó 13-án tar- — Uj bankjegyek. Az Osztrák-magyar 
mait héten hirdetett Bangalori rejtély c ér- tatott meg. Vizsgálatot tett Somogyi Aladár Bank uj bankjegyek nyomásának tervezge- 
dekfeszftö indiai szerelmi dráma 5 felvonás- negyedéves növendék, aki képesítettnek nyit- tésével foglalkozik, mert a mostani bankié
ban. A szenzációs darabot a budapesti Mozi vánltatoltt. gyeket nagyon hamisítják. Az uj bankjegyek-
otthonban bemutatása után négy héten át — Állami mozik. A kereskedelmi mi- nek uj rajzuk és nyomásuk lesz. A tervbe 
állandóan játszották. Junius 23 án Lili, (Egy niszter a filmgyárak vezetőit társulásra kény- vett ötkoronás bankjegyek nemsokára tor- 
nagymama naplójából) Hervé operettje kerül szeriti, aminek természetes következménye, galomba kerülnek.
bemutátásra. a beavatottak kijelentése szerint, az ország -----------

Csáktornya, 1918. június 16. »MURAKÖZ« 24. szám.



Tabor se  p rib lü u je  к koncu.
Fraiicuzka samo od amerikancov cekaju pomoc. - Francuzki minister- 
predsednik je pripoznal, da jim zlo ide. - Yu jednim tijednu su tran- 
eiizi 55 jezer zarobljenikov, vise как 550 stukov i vnogo^ vise, как 
2000  masinastih puskah izgubili. - Nemei su vu zadnjem tijednu 2 0 0  
selab i varadov od francuza odzeli. - Nemske podvodne ladje su do 
Amerike dospele, gde su 19 ladjah prevrtale. - Oni nasi vojniki, koji 

budu iz ruskog suzanjstva dimo dosli, budu dugsi urlaub dobili.

W  stojimo ns bojnon poljn?
(M. I )  Так se vidi, da ov boj, koj se 

vezda bije vu Francuzkoj, je zadnji vu toj 
strahovitoj mesariji Ijudstva. Fraucuzi sami 
pripoznaju, da njim jedioo amerikaoei mo* 
reju pomlci, ar jim vre menjkaju za voj- 
nietvo sposobui tnu2karcl Ako bi Fraucuzka 
svoju boljdu pamet zela naprej, bi previdla 
da nemee nemreju prevladati i zbiti. Nikak- 
vo ufauje nemaju к tomu, da bi tabora do
bili s eoglezom skup, a!i zato njihov stari 
ministerpredsednik Klemens ipak neöe mir, 
как da bi ov stari negdadnji fidkaliud ob 
norel. A za njim idu i drugi fraucuzi.

Ooi se zato ipak ufaju. Morti bu se 
ipák nekak drugaC preobrnulo? Kakti kar 
tad, koj je svoje zadnje grode reskéral na 
bank. Petnajst mes^cov je tomo, da je Arne 
rika pomoc obeCala Francuzkoj i Englez 
koj. Peneze i 2ive2 jim je [dala, ali vojniC- 
tvo jim uije mogla dati, ar vojnictvo niti 
sama nije imela. Vezda si je poCela Arne 
rika vojnictvo skup spraviti, ali iz Amerike 
reCemo 500 jezer vojnikov vu Europu prek 
dopelati na morju s potrebnom munieijom 
i 2ivi2om, к tomu je vide mesecov treba i 
vu onih vremenah, gda je mir na mórja, 
gda ne Cekaju podvodne ladje na amerikai) 
ske ladje. Dok mineju ovi meseci, vu kojih 
bi iz Amerike deregi prekdodli, bude Iran 
cuz vre tak bit, da njemu uikakva pomoc 
niti amerikanska, niti druga vre nebu mogla 
pomoCi. Taljan bi mu rád na pomoc idei, 
ali se ne vupa genuti, ar ako bi se genul, 
pak iz svojih vojnikov bi na francuzki front 
odnesel, taki bi se i nada vojska genula, 
koja vu Taljanskoj s odtrimi oci gledi na 
avako gibanje taljanske vojske.

Sam ministerprezident francuzki je pri- 
posnal vu svojem govoru vu trancuskoj o r  
aaekoj hi2i prvih dnevih juniuda da fran- 
emki i englezki vojniCki po!o2aji zloöesto 
atojiju, ipak se grozi, da bade ovak, pak 
ouak pokasat, da bu on jakdi na placu, как 
nemec, samo ua| dojdu amerikanci! Na to

neCe misliti, da amerikauska pomoC, ako bi 
i dojti mogla, bude vre za njega kesno dodla.

Da je to iatina, iz toga se more takaj 
izraCunati, da su nemei od 27 ga majuda 
do 4 ga juniuda, tak vu jeduim tijednu: 
vide как 55 jezer zarobljenikov, med njimi 
1500 oficirov, vide как 550 dtukov i vnogo 
vide, как 2000 madinastih pudkah odzeli. 
Plezéranih i mrtvih fraucuzov je dvaput vi
de как zarobljenikov, tak si lehko moremo 
izraCunati, da je vu prodlim tijednu zgu- 
bicek fraucuzov svega skupa uajmenje 150 
jezer vojoikov.

Vu tem jednim tijednu su nemei od 
francuzov nadalje odzeli 3000 kvadrat ki- 
lometrov zemlje, na kojem su plodaa polja 
i 200 varadov i selah. Vu ovih obCiaah je 
malo ljudstva ostalo, ar su na napoCetku 
boja pobegli.

Vezda irancuz, pak englez, kajti mu 
jako zlo ide, si vu lem tere glavu, da bi 
ruse opet proti nemeu pobunil. Vezdadnja 
ruska vlada s velikom strogostjom postupa 
proti onim, koji nemire delaju. Vu Moskvi 
i vu vide drugih mCstih su dtatarium rez- 
glasili.

Ali nije dosta, da trancuz i englez vu 
Rusiji dela medariju. On je i vu Austriju 
postal svoje ljudi tajno, da bi Cehe, pak 
slovence proti nemeu pobunili. To se jeze- 
znalo, pak vezda vlada i redarstvo pazi, da 
bi takve puntare vloviti moglo. To sve ka- 
2e, da francuzu pak englezu jako zlo ide 
na bojnom polju. Ako bi pri svojoj pravoj 
pameti bil, bi si premisliti mogel, da niti 
vu Auatriji, niti pak pri паз nisu ljudi tak 
bedasti, da bi 8 nemcom sklopljeno bratin- 
stvo i savez reztrgali, pak da bi neverni 
bili proti njemu, koj nam je pomagal, da 
emo se ruske, rumuujske i srbske strahotne 
navale i nevolje rédili. Mi hoCemo i bude- 
mo izdr2aii, dok priailimo nade neprijatelje 
na mir, kaj budemo se vezda vre nas'gur- 
no sa malo vréme i doCekali.

Ako bude francuzu i dalje idlo, kaj je 
sigurno, onda bu irancuz s avojom célom

vojskom predi gotov, как bi iz Amerike mu 
pomoC dodla.

Vu prodlom tijednu su nemei svoju 
ovu novu navalu dovrdili, pak su mirni bill 
i poCivali se. Kaj hoCe dalje uemdka vojska 
napraviti, to nije moCi znati, ali misliti je 
moCi, da bude negd) opet vudrila na nep- 
rijateije.

Vu Rusiji su opet bune. Pobunjenikr. 
hoCeju vezdaänju vladu doli hititi, pak tak
ve postaviti, koja bi proti nemeu opet bar- 
cuvati átél». Vlada je stroge naredbe rezgla- 
sila, da se buna podudi.

Nemske podvodue ladje su vnogo jezer 
kilometrov mórja preplivale, pak su na ame- 
rikanskih obalih polskale najbolje larmaju- 
Cega neprijatelja ladje, izmed kojih su 19 
prevrtale Ov kura2eu i za Cudovati se vrC- 
den Cin nemcov je jako dirnul amerikance 
koji su se jako prestradili. Vezda su vu stra- 
hu, da budu nemei i vu zraku navalu po- 
Celi proti amerikanskih varadov, kaj je ta
kaj moguCe.

Novi glasi veliju, da su nemei 25 ga 
majuda poCeli s podvoduimi ladjami navalu 
pri amerikanskih morskih bregih i da je 
vnogo amerikanskih, na francuzko bojno 
polje putujuCih vojnikov i drugih putnikov 
vu morju se potopilo.

Minister nadih honvédskih poslov je 
varmegjijam na znanje dal, da budu vojnik* 
od 1868— i 1869-og leta dimo mogli dojti 
na slobodu zbog letnih poljodelskih poslov 
One gospodare, koji najmenje deaet mekof. 
zemlje imaju, nadalje samostalne medtre i 
trgovee budu pust li к svojemu gospodarstvu 
Koji su se 1868 og leta narodili, oni budu 
od 1-ga juniuda do 15-ga septembra, koji 
su se 1869 og leta narodili, oni budu pak 
od 15-ga septembra do zadnjega decembra 
rezpudCeni.

Va2no je za vezdadojih taborskih vre
menah, da 2<to, kuruza i drugi 2ive2 na 
najveC poljah nadega orsaga dobro stoji. Ima 
mestah, как na priliko vu Slavoniji, da 15 
let dugo nije bil tak bogato kazalo polje, 
как vezda ka2e. Ali 2alostno, da je od 4 g®



na 5 ga juniuáa vu vnoCi raraz bil vu gor- 
njim kraju Magjarske, i to vu sedem var- 
megjijab. Najviäe kvara je mraz zrokuval 
vu grahu, tikvi, vugorkih i paradajzu. Vu 
nekojih méstih je vu kuruzi i vu 2itu ta- 
kaj velike kvare zrokuval Vu goricah nije 
mogel mraz kvar mpraviti, ar vu gornjih 
stranih Magjarske napovaju ljudi vinske loze. 
ar se nebi tam grozdje dozrelilo.

íz Bsöa javiju, da oni naSi vojniki, koji 
iz ruskog suÉanjstva dimo dojdeju, budu 
dugäfga urlauba dobili, как su do vezda, 
da si doma reda moreju napraviti, pák da 
se budu poéinuti mogli.

Csáktornya, 1918 16-ga juoiuáa

Vezda se prehiti svétni boj.
Pred éetirimi iétmi nemáki konjeníki 

pred Parisom su stall i céü evét nemirno 
je éekal, как se bude nemáka vojska pog* 
rabila s írancuzkom vojskom. Poleg Marne 
zvane vode je bila odluéna bitka. Ako bi 
onda bili mogli nemei preobladati francuzku 
vojaku, nemákoga cesara vojniki ulazili bi 
bili vu glavni francuzki varaá Pariá, onda 
za segurno bi tak bilo, как je nemáki ce- 
sar rekel, da svaki vojnik doma bude, dok- 
Iam iz drevja üstje scuri. Ali Bog je to dru- 
gaé odredil. Nemei dalko od doma vu stra- 
hovitnim juriáu odnemcgü su, vpeáali su к 
tomu pák iz daleka né su mogli za vreme 
na dosta municije, stroáka i friáke Cete do 
bavlati Francuzki i englezki Seregi zastavili 
su némáké Serege. To je bila velika i od 
luéna Marne bitka. Óva bitka je to zroku- 
vala, da se narod véé éetiri léta mercvari. 
Kad su francuzi véé vu veliki Sttski bili iz- 
nenada poéelo je pet milljun rusa napredu- 
vati i mi smo presiljeni bili pred гизке éor 
de postati naáe Serege. Ovo je bil zrok stra- 
hovitni nevoli, vu koji véé Cetiri lét stoji 
vés narod. Ako onda nebi bili mogli fran- 
cazi i englezi zastaviti nemSke Serege, vno- 
go menje mrtvih siroéab, plezércov i dovic 
bi bitó. Ali francuzom i englezom na po
rnóé su doSli rusi i sve se je drugaé prl- 
petilo.

Po ovi bitki tak su poéeli se spomi 
nati francuzki ministri, koji su véé skoéili

Tri male pripovesti.
1. Koj je  sp am etn es i?

Velikomo2ni sultan i njegov velikobra- 
dasti velikivezir su se jedenput nad tem 
Stricali, ko; élovek je spameten.

— Stari ljudi su spametni, véli sultan.
— Koji su vnogo putovali, oni su spa

metni, — reée veliki — vezir.
Kajti niti jeden nije hotel popustiti, na 

zadnje su dokonéali, da budu próba napra 
vili. Sultan bude pozval к sebi nekoliku 
starib ljudih na veés0t), drugi den рак bu
de velikivezir pozval nekoliku takvih, koji 
su vnogo putovali. Tu bu эе zeznalo, je li 
sultan iii pák velikivezir ima prav.

Так se je i pripetilo, как su ovi dva 
dokonéali. Gda su к veéerji pozvani stari 
ljudi pri sultanu ponizno se к stolu seü, 
sultan je najslareSemu gostu vu гике dal 
2licu, koja je bila как ref duga, da sultan 
i veliki vezir vidi, kaj bude s 2ücom na- 
pravil. #

Stari gost je vu ruke vzel 2licu; ob- 
braéa ju sim, tarn. Za lem je svojemu su- 
sedu dal, koj se je takaj éudoval 2lici i ta- 
kaj svojemu drugorau susedu prekdal. Niti
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iz PatiSa, englezki i ruski generali, как da 
bi nas éisto Steli sbrisati iz zemlje. Sve su 
nlduvali kralje, őrsege, naroda, da svoj beá- 
tialni cilj postigneju. Belgium, Serbia, Mon
tenegro, Romania, Ruska, Gréka jedna za 
drugom je opala vu robstvo, ali preátimaai 
franeuz, joS niti vezda se neée nikaj nav- 
éiti od toga.

Po zadobiti marnei bitki néje bilo moöi 
spametno se spominati s francuzi. Ponudili 
smo jim poStenoga mira, ali oni niti éuti 
su né átéli od toga nikaj Opominal je fran
cuze sveti otec papa, da naj nebudu zrok 
nesreéi célé Europe, ali niti njegve rééi su 
né posluhnuli. Vu program su zeli dvajsti 
éetiri dr2ave, da nje vuniátiju i najglasneáe 
su lajala C emenceau trancuzki i Uoyd Ge
orge englezki ministerpredsednik. Od pra- 
vice né su átéli niti jednu réé éuti. Za 
ovami je poéel joS bole lajati Wilson ame- 
rikanski predsednik, vodja tinim, koji iz bója 
gáefta imaju.

Pokehdob nikak su se né Steli narav- 
nati, na novoma su poéele sablje, puSke i 
átuki govor.ti i reda delati. Nemáki cesar, 
как bo2ji bié, stoji pred neprijatelji. Hinden- 
burg glasoviten nemSki vodja i njegov po- 
moönik, Ludendorf general, pustiju némáké 
Serege na írancuze i engleze i za nekoji 
mesec odluéil se bude svétoi boj. Ili sém, 
ili tam !

Véé je né vrédno du2e se skrivaCkati 
po jarkah. Vu odprti bitki se bude vidlo, 
Sto je jakSi. Skim du2e bi éekali naSi savez- 
niki, slém hűje bi jim islo. Vezda smo se 
oslobodili na izhodu. Odluéil se bude svétni 
boj predi, как bi amerikanska pomoé se 
mogla zmeSati vu tabor, kakti jeden növi 
neprijatelj.

Glavno bojno polje je vu Francuzkim. 
Tam se bude céloga svéta polo2aj prehitil. 
Ako tam zadobimo, onda mi budemo gos- 
podari Europe. Ako tani nebudemo mogli 
odluéno prejahati neprijatelja, onda i na 
dalje se budemo morali braniti, do zadnje 
kaple krvi. Ako poleg Marne vode, gde opet 
nova bitka traja, preobladarno francuzke 
englezke, amerikanske serege, onda rezved- 
rilo se bude mira. Sve od öve bitke stoji.

n&jzadnji nije bil spametneSi, nije znal, kaj 
bi s 2licom napravil, pák ju je vkraj del. 
Za tem как da se nikaj nebi pripetilo, kaj 
au pred nje deli, jeli su i to po turéinskoj 
navadi s deset prstami.

Dojduéi veéer je velikivezir nekuliko 
takvih pozval к svojemu stolu к veéerji, 
koji su vnogo putovalLl ovi su vu ruke 
dobili onu dugu 2licu. Vnogo putujuéi ljudi 
su predi se éudili éudnovitoj 2lici, obraéali 
su i gledaü nju. Na zadnje je jeden izmed 
njih dugu 2ücu vu s jubom napunjenu 
zdelu porinul i iz puné 2lice svakomu go
stu vu vusta pubal juhu.

Так se je osvedoéil sultan, da oni ljudi 
koji vnogo putuju i vnogo svéta vidiju vu 
najvekdih neprilikah se iznajdeju, pák si 
pomoreju.

II. D evet pák Jeden je  deset.
Jeden mudrijaá se je jen den sastal s 

devet svojimi poznanci, koji su se glasno 
Stricali med sobom. Gda su mudrijaáa spa 
zili, taki su ga obkolili i jeden izmed njih 
je rekel mudrijaáu:

— Gospone, budi sudec med nami. 
Devet nas je, рак deset birkah imamo. Nez-

Tam vojujeju poleg nemeov i nasi hrabri 
sinl Magjarska krv se preléva na onim me- 
ölu, gde mir bude izíáel.

Nekoüko tjeduov traja i trajala bude 
odluéna bitka. Milljuni se boriju proli mill- 
junom. Cioveéja pamet eve, kaj je moguéno, 
prepravila je za óva bitku. Svakoga naroda 
deca jako hrabro vojujeju. Mi se branimo, 
neéemo se vuniátiti i ravno svrho toga 2a* 
lostno gledimo, как se narod sam med so- 
bom merévari.

Varaáa za varasom zarobiju nemei. 
Francuzki stanovniki tak be2iju pred nem- 
com. как preplaáene birke. NemSki Seregi 
svaki dán deset kiiometrov bli2c Pari2a doj
deju. NemSka pamet i nemáka hrabrost bez 
példe stoji. Denes né зато da kunjStneSe 
vodje imaju nemei, nego i puno vékáé Se
rege, как neprijatelji. Poleg toga francuzki 
kormán pák hoőe skoéiti iz Pari2a. Fran* 
cuzki narod serdito potrebuje naj na svaki 
naéin napraviju mira. Poéel se je narod! 
strézniti pod terhom nemákih Seregov.

Vu ovi minuti nemoremo imeti drugtfl 
2e)ju, как to, da Hindenburga ne oetavi 
sreéa vu marnei bitki. NemSki dobiőek je i 
naS dobiéek. Ako s Bo2jom pomoőjom ovdi 
preobladarno neprijatelja, onda nádim dip- 
lomaluSom je du2nost takvoga mira sklo- 
piti, poleg kojega vise nigdar nebude moét 
tak zméSati naroda, как je vezda.

Medjimurake 2enske, medjimurska deca 
skluéite ruke i molite Boga, da ova bitka 
pri Marne vodi zadnja bude vu svétnint 
boju, molite Boga, da nas Bog ne oetavi vu 
ovi zadnji bitki, jerbo od öve bitke nam 
visi naSe 2ivlenje i svétni mir.
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Pariá vu Pogibelji.
Francuzke granice su. zaprte, ali italic 

su zato doSii odonut glasi, kakov polo2aj 
je tam :

Francuzko najviáeSe soldaéko zapoved- 
niétvo viSeput je rezpravu imelo svrho to
ga, da Ы céloga írancuzkoga Serega bili ti- 
jam do Szajna vode nazat potegli i PariSa 
takodjer i Calaisa odpustili bi bili nemcom 
da tak vujdejo pred Hiudenburgom.

namo se rezdeliti. Rezdeli praviéno ovih 
deset birkah, onda i ti dobiS jeden rés.

— Z drage volje budem napravil, aü 
pitanje je, je li budié zadovoljni s mojim 
sudom? — zapita mudrijaá.

— Budi osvedoéen, gospone, da bude
mo mi 8vi s tvojem sudom zadovoljni. Na 
to i vu íme mojih pajdaáov prisegu po!o2im

MudrijaS jenéas visoko na nebo gledt 
i onda izreée svoj sud.

Sud je ovak glasil?
Vi budet8 zadr2ali svaki jednu birku 

devet pák meni date.
Ljudi su jeden drugoga gl?dali. S gla- 

vom su migali tobo2, da sud nije praviéen.
— Vi Sutite ? Morti nije sud praviéen ? 

Reztolnaéim vám: Ja i devet birkah je de
set, vas devet i jedna birka je takaj deset. 
Reőite ve, da sud nije praviéen bil, — re
kel je mudrijttS.

Na to nikaj nesu mogli ljudi reéi zmő- 
Sani su bili, pák niti svoju prisegu nesu vu* 
pali pretrgnuti. Srditost su si vu sebi sadr- 
2ali i dopustili, da mudrijaá о d ne se devet 
birkah.

Za nekoliko dnevov su redari doáli vu 
selo, koji su ukradjene birke ískali. Tu su



Ali pokebdob niőCi je né őtel odgovor- 
poet паве zeti, vu Versailleeu odluCili su, da 
oa avaki mein Pariőa branili budu в cé
lom moéjom. Svrbo toga zebrái! во jednoga 
odbora, kojemu je to zadaCa, da oapravi 
jeden plan, как rooreju braniti glavnoga 
varaőa. Takodjer i jedno odredbu su dali 
vun skojom vtiditi lioCeju prepladenoga na- 
roda. Svun toga kakov poeel bude imel joó 
zebrani odbor, to néje znati, ali Szembat 
mu ov oavuk davle:

To zabtéva Sembat, da odmah naj ее 
prepravlaju ktcmu, da nemei obkolili budu 
Pariőa. Naj stanovnike voCiju как je treba 
ognja gasiti, капопбге рак naj evnCiju, как 
moraju braniti varaőa pred neprijaleljskemi 
granati. Okolo varaőa naj vnoiina jarkih 
akopaju i ako nemei juriőali budu na va
rad, naj skim predi skim vide svakojaCkoga 
Btroőka prebaviju vu varad, stanovnikom 
pak naj daju oruZje.

Socijalieti takodjer zahtévaju, da naj 
BVim fabriCkim teZakom daju oruZje. Opet 
drugi su proti tomu, jerbo tak misliju, da 
teőaki ako oruZje dobiju vu ruke, odmah 
во budo poCeli buniti.

Parjj veC tak egledi, как da bi te ju- 
riő veC bil zapoCel. Na biljada plezércov 
dopeiaju svaki dan vu varad. Spitali su 
prazni, jerbo vu Parizu samo prereZeju ple- 
zérce i odmah je dale voziju vu odsnut- 
raőnji orsag. Íz bliZnjih obCinah na hiljada 
beguncov dojde svaki dan vu varad, kője 
jako teöko je moCi nastaniti.

Vlaki jeden za drugim dojdeju po pol- 
nőéi, na hiljada beguncov dopeiaju, koje 
nője moCi nastaniti, jerbo orijaSki nemdki 
dtuki i ponoCi strélaju varaőa.

Kakov strab je vu varadu (o se iz jed- 
nih novinah vidi, koje se ovak tuZno plaCejo.

»Tedko je iz nadega srdca vun spra 
viti straha, ako si premislimo, da nemei jod 
devetdeset vojnih aborov imaju, koji &u jod 
né vu taboru.«

Druge novine opet se od toga pladiju, 
da soldaCko zapovedniCtvo ostavi varada i 
prék ga pusti nemcom. Ove novine ovak 
pideju:

»Né, to se nesme pripetiti, Parid né sa-
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mo poleg dtrategije je vaZen, neg to je ono 
mesto, gde naőe domovine slanovnikov jed- 
ua deseta stran stanuje. Vu Paridu je naj- 
vide blaga, Pariö je Francuzkoga orsaga 
srdee i mi tak mislimo, da ovoga varada 
scélom moéjom budeju do zadnje kaple 
krvi branili Ci drugaC nebude modi, onda s 
englezkom pomcdjom.«

Nemei su opet poCeli offenzivu proti 
Paridu, i denes je jod né znsti, kaj i как 
se bude pripelilo. Tuliko znamo, ako nemei 
jednoga cila imaju, tak dugó ne pustiju i 
t&k dugó né su mirni doklam ovoga cilja 
nepostigneju. Ako jim je to cilj, da uleziju 
vu Parid, onda zasegurno nebudo tak dogo 
mirni, doklam ovoga cila nebudu poatigli. 
Skim predi se to pripeti, stdm predi bode 
mir, bojega sad ved sve taljsnske i fran- 
cuzke novine zahtévaju.

s v a k o ja Ck e  n ov o sti.
Ceski izdajniki na fron tu . Austri- 

anski bonvédski minister minudi tjeden ne- 
koji dan povedal je vu orsaCki hizi, kakvi 
izdajniki su bili dehi pri Caizano zvanim 
mestu na taljacskim frontu. Prék su skodili 
к taljanom i dopelali su je za nade stelun- 
ge. Da je dehorn né tak zidlo, k&k su oni 
őteli, to magjarskim bakom i jednomu ober* 
lejtinantu moremo zahvaliti. Dogodjaj se je 
ovak pripetil:

1917 ga leta septembra 18-ga 1. bod- 
njadki regimenta i a 51. ga kolozsvarskoga 
regimenta jeden, jeden bataljon je bil vu 
dtelucgi na calzanoinskim frontu. Jako kmiC- 
na nod je bila i to kmicu su ponucali iz- 
d&jni deski oficiri, da med dvemi bataljuni 
taljane dopeiaju nadirh za hrbet. Magjarski 
baki su dűli strélsti, ali su t&k mielili, da 
samo menjde patrole su prék drotov dodle, 
ali to su taki znali, da su je izdali. Schma
us Bertalan 51 ga kolozsvarskoga regimenta 
oberlejtinant je dobil zapoved da od svoje 
kompanije dvé jakde patrole podle napré i 
naj podistiju fronta. Schmaus oberlejtinant 
néje nikaj dpekuléral, nego sam je odidel s 
patrolami, da polovi taljane. Sve skupa je 
osemdeeettri vojnike sobom zel. Samo pot
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lam je videl, da né menjde patrole, neg 
velike dete su prék drotov dodle.

VileZki oberlejtinant odmah iz boka se 
n&valil na prestradene taljane, koji su detiri 
detiri nared idli. S ognjom je pretrgel dru- 
goga reda r svojom detom je med taljane 
se zasékel, drugu detu pak je poslal, naj iz 
drugoga boka se navaiiju na taljane. Tal- 
jani su se tak prestradili i tak pomédali od 
strélanja, da su как nori podeli sim-tam 
sk&kati i samo malo dleri je mogel nazad 
vujti. Schmaus oberlejtinant polovil je, ili pak 
poströlal je ober dvé jezero taljanov svojom 
malom detom.

Kolozsvarski oberlejtinant dobil je za 
ov viteZki din ofleirska zlatnu medaliu i on 
je bil prvi iz med u<*dih oficirov, koj je to 
medaliu zasIoZil. Kralj ssm je za ono vré- 
me doli odidel, da nagradi viteZkoga oficira 
Conrad genera) pak mu je zapovedal, naj 
molbenicu podle, da ga i s Maria-Terezia 
redom nagradiju. Izdajni dehi su ovi bili: 
Irsa oberlejtinant, Kohontek, Zeleni i Mai- 
tinec lejtinanti, Mledeck straZamedter, Cacaik 
i Malcsinek kaproli i dva prosti deski baki 
svi od 1-ga bosnienskoga regimenta.
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KAJ JE NOVOGA?

Pesma iz bojnog polja.
Vu najlepgoj dobi vu tih mladih leti.
Vu Romansku zemlju sem moral oditi.

TuZna majka bolje. da me nej rodili,
Neg kaj ste me tuZnog v tabor odpravili.

Moral sem oditi po Sirokom svétu
Da je vsaki cvétnjak bil v najlepSem cv6tu

Stiri dni i nodi s cugom se peljali,
Vu Romanskoj zemlji s cuga doli stali.

К svemu regimentu pet dni magérali, 
Augusta dvanajstog tabora derZali.

Med dvema gorami vu zemlji Romanski 
Podiva si vnogi sinek medjimurski.

Srapncli, granati na nas su pad&li,
Vnogoga junaka vu grob zametali.

ovi zeznali, da su birke pri niudrij&du. Taki 
su к njemu idli i na odgov most ga poz 
vali zbog birkah.

Mudrijad, tak i oni devet muZov su 
mor&li pred sud iti. MuZi su pripoznali, da 
ва birke vkrali, ali od njih je mudrijad s 
dalarnim dinom odzel. Mudrijad se je pak 
s tern branil, da je devet birkah za njego- 
vu pravidnu rezdelbu dobil.

Sudec je sljededi sud izrekel: Za deset 
birkah ide deset batin&h. Ovi deset batinab 
se imaju rezdeliti med deset tolvajov. Ali 
kajti su izmed deset birkah pri mudrij&du 
devet nadli, on bude poljeg svoje prefrigane 
rezdelbe devet batinab dobil. Ostali devet 
tolvaji bi za jednu birku skupa jednu bati 
nu dobili za desetu birku. Ali kajti se jed- 
na batina neda med devet ljudih rezdeliti, 
da bude pravica, desetu batinu ima za »rá
adás« takaj mudrijad dobiti, ar devet pak 
jeden je deset

Hajdúk! su taki i potegnuli mudrijada 
na dered, pak su mu n&merili dobrih deset 
batinah.

Gda su h&jduki prebrojili deset batinah 
«adec je popital tolvajé, je li su zadovoljni 
*  audom? Devet izmed njih su zadovoljni

bili, ali deseti, i to mudrijad nije bil zado- 
voljen. Proteäteral je, ali nije apeléral, kajti 
je devet, pak jednu batinu, tojesl svega 
skupa deset batinab za birke i za njegov 
sud vre na sebi imel. Apellacija nm vre 
nikaj nebi hasnila.

III. Bedak i sreca.
Jedaoga lénoga cloveka, koj je medtem 

i rad trodil, vnogiput je njegov dober prija- 
telj opomenul, naj se vre jenput poboljda. 
Ali ov Clovek se nije dal popr&vili. Dobra 
opomena mu je érez jedna vuha nutri idla 
érez druga vuha vun odletela. Nije vnogo 
vremena da ono, kaj je herbal od svojega 
otca, je sve reztepel. Jeden den se je nato 
prebudil, da je do kraja bogec postal. Malo 
vréme se je joö nekak izdrZal, ali na zadnje 
je p&licu moral vu ruke vzeti, pak je odi- 
del sreCu iskat. Rezdrapan, gladen i bez ufa
nja je ostavil svojo rodno selo, pak prama 
jednoj Sumi je kor&Cil. Tarn se je zidel s 
jednim vukom.

— Kam ided Clovek? Kakva z&lost te 
lira? — pita ga vuk

— Idem ereCu iskat, — odgovori Clovek.
— Ti ei Cudnoviti Clovek. SreCu nije

navada iskati, ar к komu hoCe, bude od 
samoga sebe doőla. Ali ako vre ideS, pak se 
zided s sreCom, prosim te, zapitaj ga: zakaj 
sem ja tak mrä&vi?

Bedasti Clovek mu je obeCal. Komaj je 
nekoliko korakov iáéi, na kriZuom putu se 
je zidel s jednim starim Clovekom.

— Blegoslovi te Bog! — veli reztepa- 
nec staromu.

— Naj blagoslovi i lebe! — odgovori 
etari. Ti, sinko, ako dobro znam, tvojo sreCu 
idCeö?

— Так je, to bi iskal.
— Obrni ee uazaj, sinko. Ja sem sre- 

Ca. Ve smo se tretjiput iziáli. Jedenput sem 
pri tebi bil, gda si tvojega otca herbiju do
bil, ali si ti célú herbiju Crez oblok vun hi- 
til. Pri tebi sem bil i onda, gda si ее з vu
kom zidel, da te nije poZrl.

Svaki Clovek se samo triput more s 
menőm ziti. Jednu milost moréd jodCe od 
mene prositi predi, как bi se rezidli.

— Hv&lja! ObeCal sem vuku, da bum 
te popital, zakaj je on tak mrdavi? — veli 
bedak.

— To je sve, kaj od mene pitad? — 
reCe zaCudjeno atari. — Dobro je, budem ü
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Jeden se sira vruSi, drugi tam opadne, 
SnnCece rumeno véé ga v grobu najde,

Vnoge devojCice golub zaruőeni,
I vnoge SneSice parek preljubleni.

Vnogi otec, majka zgubili su sinka,
I vnoga deCica dragoga japeka.

Koj je verno branil svoju domovinu 
I Ferenc Károlja milu kraljevinu.

Ferenc Karolj kral na§ milo si zdihava, 
Kad svoju deéicu vu tabor pozava.

Hodte deca, hodte vu to ime Boga!
Pák verno branite magjarskoga orsaga!

Naj nam bu na pomoő Jezu§ i Marija, 
Vu ti velki sili nam deCica mila.

Vnoge devojCice su se spominale,
Kaj si bratcom v tábor listeke pisale,

Pisale bi, da bi njim za atres znale, 
Kaj se barem z listi 2 njimi spominale.
Idi Hetek, idi, pák mi bratca najdi 
Mórt mi veC poéiva vu ti írni zemlji.

PoSta mu je zadnja ta Crna zemljica. 
Koja je pokrila rumena mu lica.

Grobeka obrasla zelena travica,
Na grobeku zrasla Sipkova ruáica.

Koja bu znamenje Medjimurskog sinka, 
Za kojega nezna tuána njegva majka.

Koj je verno brazil svoju domovinu,
I magjarsku naSu milu kraljevinu.

Nebudete znala oh deCica mila,
Med dvema gorami gde japek poőiva.

Z jedne, s druge strani visoke peCine, 
Drugo se nevidi nebeske visine.

Ali Bog nebeski Stel je tak imeti,
Da mi deca draga moramo terpeti.

Oh Crna zemljica ti nam Iehka budi. 
Boája milost naj nas milostivno sudi.

Vnoga tuána majka nezna si za sinka, 
Niti nebu znala za njegvog grobeka.

Za njegvog grobeka da bi barem znala, 
Kaj na duSni dén mu svéCicu vuágala.

Oh Boáé naS mili znebeske visine, 
Ogledni se doli na nas tuáne sine.

povedal. ReCi vuku, naj podere onoga be
dastoga Cloveka, s kim se prviput sastane, 
onda bu tusli.

Na to stari kakti sénca se je izgubil. 
Reztepenec nikaj nije rekel, nego se je obr* 
nul prama ooomu putu, odkad je doáel.

— No, si naáel sreCu? — zapita ga 
vük vu gußtoj áumi.

— Naáel sem ga.
— No, pák kaj je? — pita opet vük.
— Sreéa je jeden stari mrgujuCi deCko 

koj je meni kaj, kaj nametuval. Ali jednu 
milost mi je ipák öenkal.

— Pák si izhaanuval priliku? — za
pita vük.

— Jel Popital sem ga, zakaj si ti tak 
mräavi? To mi je rekel, »ko podereä oboga 
bedastoga Cloveka, koj pred lebe dojde, taki 
buá tusteái.

— Koj od sreCe tak bedastoga prosi, 
как si ti prosil, on je jako bedasti Clovek 
i zato za drugo nije vrCden, как da se po 
dere, — rekel je vük zube si ákripljajuö i 
tak je vCinil, как je rekel: poárl je na cé
lom svétu najbedaeteSega Cloveka.

Koji se muCimo po Sirokom svétu,
Krvcu prelövamo tu najlepSem cvőtn.

Oh Boáé naS mili ogdledni se na nas,
Devica Marija naj zabiti za nas!

Daj nam dobri Boáé как najpredi mira!
S temi se réCjami tak pésma zapira.

Na romanskom frontu. M íkolan Vince,
iz Alsó-Domboru.

— Kuliko je  v rédna  k o k o á ?  Na
ovo pitanje na pijaca lehko dobirao odgo- 
vor. Za jedno poneCim kokoá trideset—Ce- 
terdeset korun prosi selska áenska. Razmi 
se, da ovo izvanredno cénu deneáujemu 
svétnomu taboru moremo zahvaliti. Mi itak 
tak mÍ8limo, ako pri kokoái od s nutradnje- 
ga hasna gledimo, onda takvu vrédnost naj- 
aerno va jedni kokoái, da sami-sebi nebu- 
demo veruvali. Od e nutraánji hasén pák sa 
oni jajci, kője kokod cet leto dán znese.

Pismoznanc' i nekoje gazdarice i gazdi 
puno se veC átricali od toga, kuliko jajcih 
more znesti jedna kokoá vu svojem divle- 
nju. Gazdarice i drugi, koji mladinu povaju 
tak veliju, da 600 j&jc h znese jedna kokod 
vu divlenju. Proti torna рак jeden ameri- 
kanski piamoznanec tak véli, da naáel je veC 
vu kokoái tri jezero semena i ako se kokod 
dobro hrani iz svakoga lehko jajce zraete.

Ako mi niti nebudemo veruvali ame- 
rikanCanu, to zato svi skupa znamo, ako se 
kokoá dobro hrani i zdrava je, onda zato 
od desto jajcih puno vide znese vu svojem 
divlenju.

Ako vezda raCunamo vrédnost jajcih, 
dakle onoga hasna, kojega nam na jajci nosi 
onda vidimo, ako ovoga hasna samo za in- 
tered raCanamo, da jedna kokod strahovitnu 
vrédnost ima.

Dobra gospodarica nebude mamicu do- 
bila od velike céne i nebude kokodi na pi- 
jac zoosila. Kokoá je itak nam samo onda 
puno vrédna, ako pri nas doma na dvoru 
kotkodaCe. Gazdarica s radostjom mora hra- 
niti mladinu i paziti, koja kokoá znese naj- 
viáe jajcih, jerbo od öve kokoái bude nasa- 
dila jajce i od ovih picekov bade na pleme 
ostavila. na pijac pák samo one kokoái po- 
ále, za kője zna, da neCeju po redu nesti, 
ili pák kokote, kője iz viáeáega ima.

Samo na to mora paziti, da nebude 
stare kokoái iméla. Od tri leli stareáu ko
koá néje vrédno duáe derdati, jerbo öve veC 
ne nosiju takvoga hasna, как mlade. Da 
zna, kuliko je stara kokoá, mora prvo leto 
na desnu nogu kariku deti, drugo leto zeme 
dőli i na íévu nogu dene, tretje leto pák 
veC nikam. Так bude imela navék jedne 
dobi kokodi, kője tak po leti, как i pozitni 
dobro bddu nesle i gazdarica vu svaki dobi 
leta dosta jajcih bude iméla tak za domaéu 
potreboCu, как i za trditi.

— Slavna smrt jednoga generala. 
Na francuzkom bojnom polju je Pierre des 
Valiéres francuzki general majuáa 28 ga 
okolo Reimsa slavnu smrt podnesel. Jeden 
granat ga je zaklat.

— Na francuzkom bojnom polju 
su nemei dostigli Marne zvanu vodu, na 
Cetrtim danu velikoga bója se je front na 
80 kilometrov rezáiril. Nemei su 3 jezer 
kvadrat kilometrov osvojili od neprijaielja 
Ov okoliä je jako roden. Zvun toga su nemei 
i 45 jezer zarobljenikov vlovili i viäe как 
4 sto ätuke i veC jezer maáinaste puäke 
zaplénili.

______ ___________________broj. 24
— Vmorjeni zászlós. V Balassagyar-

mata se je Sztripszky Miklod 85 ga pediC- 
koga regimenta dá*zlós a Fleck Araold zva- 
aim drugim zászlósom v jednoj krCmi za
gyijai, gde su i preko zakljuCne vure os- 
taii. Jód i dva nepoznati soldati su dodli v 
krCmu, ail da nesu od krCmara vino dobitt, 
su srdito ogiáli. Okolo pol d ve juh vura iq 
zászlós ostavili krCmu i как su na vulicu 
dodli je Sztripszky pri iednoj lesi v kutu 
dva mudkarce spazil. Sibicu je vudg&l, S 
medtém su nepoznati mudkarci mimo Fieo 
ka odbedali, koj je vu tem nikaj dpajsnoga 
né videl i dalje je idei. Drug! dén na tro* 
toaru mrtvo su nadli Sztripszky Mikloda. Iz- 
tragu su podigli.

— Samoubojni tiálar. V Dudapedtu
se je Kun Andor tidlar na njegvom stana 
obesil. Dok su ga nadli, veC je mrtev bil 
Jednoga lista je ostavil, vu kojem pide da 
zarad bolesti si je divot zel.

— Boj s  krvnlm rusom. Vu Vetés 
(Szatmarvarmegjija) obéini se je jako do- 
palo Sergenov Alexej ruskom zarobljeniku 
mlajáa Kegye Mihalj ica, kője deni műd je 
v Ameriki. Rus je hotel vetomane denu 
kuánuti, ali dena je odbedala. Sergenov je 
na to razsrdil i denu doli strelil, koja je 
taki vmrla. Seljaki s Sajó Dedő notariudom 
su na to od rusa revolvera vkrej zeti eteli 
ali on se je branil. Istinita bitka se je poö- 
nela, deset—petnajst áusov su dali, medtéoa 
je jeden Sus zarobljenika v glavu trotil. Ser- 
geneva su v dpit&l spravili, rane su mu né 
pogibeljne.

— Poguba. Iz Helsingfors« javiju, da 
fínneki kormán tri vodje socialdemokraca. 
Niettinneua, Lundberga i Lainera, kakti is- 
dajice domovine, v jednoj dunai polag suda 
pogubiti dal.

— Ncsreca na Dunaju, Majuáa 12- 
ga v jutro se je jedno vekdo drottvo potu- 
valo v Nagymaros. Putniki su se po ob* 
dom v Nagymarosu v Cetiri Cune seli i h *  
teli su prek Danaja v Dömö3 se voziti. Ali 
medtem toga se je jeden Cun prekopicnul, 
Kémény Béla trgovec, i tri drugi Cinovnikt 
su vu vodu opali. Veliko javkanje i krie 
se je Culo, na kaj se je njim Jodef nadher- 
ceg zvana ladja na pomoC durila, odmak 
su dolipustili iz ladjah jednoga Cuna i Csorba 
László kontrolov u matrozi je njim na po
moC iáéi. Csorba je tri putnike iz vode ere* 
no spasil. Ali Kemény Béla trgovca su véé 
ne mogli pomoCi, on se je vu vodu vtopü.

P u tuvanje kralja. Is BeCa javiju, da 
je kralja iz nemákoga ratstanj nazad putoval 
majuáa 14 ga v Baden.

— Kraljev dar. Károly magjarski кгаЦ 
je magjarskomu Crlenomu kridu iz svojega 
blagajna petdesetjezer korun daruval za ont 
zarobljenike, koji budu iz ruskoga sudanj- 
stva dimo dodli. Izvan toga je jednom drut- 
tvu Bosnia—hercegovine 20 jezer korun da
ruval.

—■ p ro in ja .  Moj mud Ivan Horvat, 
izuéen saller, rodjeo 23 oga juniuda 18?6
v Stanetiocu, honvéd (312. honv. gyal. ez
red, II. zá^slóalj, 6 század, 4 szakasz táb 
poéta 253) zadnjiput mi je 26 ga juliuda 
1916 pisai s ruskoga fronts. Koji zaroble- 
niki su vezda iz Rusije dimo doáli i znaju 
nekaj od Horvat Ivana, prosim nje, nek 
budu tak dobri, pák mi nekaj piáeju od 
njega pod adressom Alojzija Horvat, Grabe» 
post Poletrau, hidua numera 4 t.
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WILH. F. TIEFENBACH I istáUó és pajtaépítés
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Zylinder ülje, flrnisa. ' megtudhatók. • .
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koiomaza, vaseiina. Pálinkás Sándor S k. Tislarics Jakab s. k.
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FISCHEL FÜLÖP (STflAUSZ SÁNDOR) Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa
Budapest, VI., Podmanlczky-utca ao. Budapest, VI., Podmanlczky-utca 2 0 .

könyv-és paplkeres- (Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)
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