
Állunk elibe!
Az antánt sajtója meglepő egyöolelü- 

9éggel árulta el a világnak uj haditervét, 
mellyel a tőle oly soká megtagadott győ
zelmet készül kiküzdeni. Mindent elpusztító, 
megsemmisítő hatásúnak jelzi legközelebbi 
hadjáratát, mely oly gigantikus méretekre 
fog hatványozódni, hogy ez lesz a világhá
ború utolsó, döntő küzdelme.

Ё9 tényleg az antánt összes államai 
minden rendelkezésükre álló erejüket a szán
dékolt támadás szolgálatába állították.

Negyedmillió ágyúról, közlük olyanok
ról is beszélnek, melyek a hires negyven
ketteseket nagyságban és hatásban felül
múlják. Muníciójukról, aknavetőikről és gép 
puskáikról csodákat regélnek az angolok és 
a franciák. Oroszország is mindent, amit 
összeszedhetett, a frontra vetett; Itália uj 
korosztályokat hívott be és utolsó, annyira 
sikertelen Isonzo menti támadása óta most 
készülődik a legközelebbire és Sarrailnak a 
világ minden zugából ösezevetődött szaloni- 
kíí hadserege is Jelentékeny csapaterőeítése- 
két kapott, különösen Olaszországból.

Az antánt sok nagyhangú híresztelése 
dacára a központi hatalmak ezúttal is nyu
godtan tekinthetnek a jövő elé. A nagy hang 
és a kis tettek közti aránytalanság az an- 
tántnál szabállyá vált és ennek a szabály
nak az érvényét bizonyára most sem fogják 
megdönteni azok az események, amelyek 
az ellenségek együttes támadása nyomán 
bekövetkezhetnek. A központi hatalmak is 
megerősítették állásaikat, uj védelmi árkokat

ástak és drótakadályokat készítettek, uj á- 
gyukat küldtek a harctérre és technikai ha
ladásban sem maradtak az ellenség mögött. 
A fronton álló csapataink pedig most is 
csak úgy, mint eddig mindig, épp oly szí
vósan védekeznek, mint amilyen hevesen 
támadnak.

Ezzel szemben az ellenségeket az u- 
tolsó hetekben oly ceapás érte, mely győze
lemre való kilátásaikat erősen leszállítja 
Lehetetlen, hogy a német és osztrák-magyar 
buvárhajók sikerei a legközelebbi száraz
földi harcokra befolyást ne gyakoroljanak. 
Egészen eltekintve a legkülönfélébb hadse
regszükségletektől, csak azokra a rengeteg 
municiótömegekre kell gondolni, melyeket 
egyetlen háborús nap megkövetel.

De bogy az elhasznált muníciót pótolni 
lehessen, tengerentúli szállítmányokra van 
utalva az antánt. Ebből a célból Ameriká
nak muuiciós hajókat kell küldenie Euró
pába. Anglia kénytelen szenet szállítani a 
francia municiógyáraknak, mert Franciaor
szág leggazdagabb szénbányái a németek 
kezén vannak. De Anglia kénytelen szenet 
szállítani Olaszországnak is, amelynek arra 
nemcsak hadi, hanem gazdasági ipara fen- 
tarthatása érdekében is múlhatatlan szük
sége van. Azonkívül Anglia municióban fő- 
szállítója a nyugati harctérnek és kénytelen 
nagy részben kielégíteni Orosz- é9 Olaszor 
szág municiószükségletét is. Hogy ennek 
megfelelhessen, a municiótömegeknek két
szer kell az utat a tengeren megtenniök: 
egyszer mint nyersanyag Angliába, másod
szor tüzelésre kész angol gyártmányként.

Mindezek a szállítmányok, az amerikai 
municiós hajók, az angol szénszállftó hajók 
—  utóbbiak kétszeresen —  éa az angol 
municiószállítá9ok a tengeralattjáró naszá* 
dók támadásainak vannak kitéve és minden 
elsülyesztett ellenséges hajó akadályozza, 
megbénítja az ellenség szárazföldi támadását 

A tengeralattjáró hajó tehát oly fegy
verré vált, mely a szárazföldi háborot a 
döntéshez viszi.

A hosszú háború természetes követkes- 
ményei azok a nehézségek, melyek a nép 
élelmezési viszonyaiban beállottak. Beállot
tak nemcsak nálunk, hanem minden hábo
rú tviselő, sőt csaknem az összes európai 
semleges országokban is. Hogy ez a kod ver 
Zöllen állapot panaszokat vált ki, az is ter
mészetes. A jogos panaszokat orvosolni kell. 
Nagyrészt orvosolva is leltek abban a mér* 
tékben, amint azt a viesooyok megengedik.

De nekünk most nem célunk panaszok
kal foglalkozol. B M r  gyakran aacH tik is! 
tiltó szavunkat a visszaélések ellen. Elég 
gyakran utaltunk oly anomáliákra, melyek
nek megszüntetésével aránylag tűrhető vi
szonyokhoz lehet jutni. S hogy most nem 
ismételjük panaszainkat, ez természetesen 
nem jelentheti kritikai jogunk feladását, 
hogy most már mindent jónak és helyes
nek tartunk a népélelmezés körül s ezt be
látva. ezentúl tartózkodni fogunk a bírálat
tól. De ez más fejezet alá tartozik.

Ezúttal a figyelmet arra akarjuk fel-

Egy hülóköntös története.
Irta: Kormány Endre.

Csendes, nyugalmas a város végén álló ház. 
Fényűzéssel berendezett ebédlőjében két megelé
gedett ember reggelizett. Az asszonyka kedves, 
bájos gyermek — a férfin cseppet sem megnyerő. 
De értett a hazugságokhoz és bálványozta asszonyát.

Sok asszonynak nem kell más, mint hogy 
szeressék s minden szépet és jót hordjanak lábai 
elé. A kis Turynénak még megbocsájtható. Túlsá
gos fiatal volt. Neki is megvett mindent az ura s 
nagyon megelégedettnek, sőt boldognak mondta 
magát, anélkül, hogy tisztában lett volna e fogal
makkal. Tury szintén; mert az ő társaságukban a 
legbájosabb és legragyogóbb asszony az ő Erzsi- 
kéje volt.

A reggelinél Erzsiké asszony immel-ámmal 
evett. Turkált az ételekben — semmi sem Ízlett. 
Tory persze rögtön kétségbeesve kérdezte, mi baj 
9 az orvost emlegette.

— Hadd csak, semmim sem fáj, lehet, hogy 
múló rosszallót. Az éjjel rosszul aludtam. Magam 
sem tudom, hogy jutott eszembe. Lánykori dol
gokra gondoltam.

— Hisz azokra szívesen szoktál visszaemlé
kezni. Miért is ne? — A te rövid lányeágod szép 
▼olt Kevés lánynak lehet meg mindaz, amivel 
téged elhalmozott az egész rokonság.

— Nem ezekre gondoltam az éjszaka, ha
nem a kellemetlen napokra. A családunkban elő

forduló halálesetek, a gyásznapok s legtöbbet a 
I  saját betegségemre gondoltam.
I — Miért vagy olyan? Miért gondolsz az el
múltakra? Azokat el kell temetni.

Soká beszélgettek felidézve a múlt emlékeit, 
amig Tury kibeszélte Erzsiké fejéből a képzelt 
ro99zullétet.

Az idő jól eltelt s ideje volt. hogy Tury 
kissé a komolyabb ügyei után lásson.

— Erzsi kém, el kell mennem. Öltözz fel s 
kisérj el. Sétálj délig. Menj ki a szabadba — friss 
levegőt szivni. Ebéd ütán alszol egyet s aztán 
megint egészen jól fogod magad érezni.

Erzsiké sohsem ismert ellenkezést. Felöltö
zött 9 együtt mentek el. — Az elválás után az 
asszonyka kiment a lakásuk közelében lévő me

agre. _  Fás utakon ment, hol a sárga levelek 
szorgalmasan hulltak az utszéli füvei borított 
árokba.

Napsúgaras, meleg őszi nap volt. Itt-ott még 
nyíltak a virágok. Erzsiké gyönyörködött a felsé
ges őszi tájban; de járni nem volt kedve. Leült 
a magas fűbe в napernyőjével játszva — elkomo
lyodva nézett maga elé.

Az ősz a legtöbb vidám embert is néha
napján komollyá teszi. Alig vette észre Turynéls 
az idő múlását — egyszerre harangzúgás verte 
fel gondolataiból.

— Tehát már dél lenne ? — s indult haza
felé, mialatt gondolatai már ott jártak szerelmes
nek hftt élete párja körfii.

Otthon úgy megörültek egymásnak, mintha >

már nagyon régen elváltak volna. Тагу kissé fél- 
tékenykedvo kérdezte, merre felé járt, kivel be
szélgetett? Találkozott-e ismerősökkel? Mikor 
erre tagadó válaszokat kapott, nem restéit az 
asszonyka gondolatai után kérdezősködni.

— Elhiezed, ha fejbe vernél, sem tudnám 
megmondani, hogy mire gondoltam ?

— És, ha azt kérdezném, hogy kire?
— Azt még úgy sem mondanám meg, ha 

emlékezném is rá — felelt huncutul Erzsiké ass- 
szony. Aztán nem tulajdonítva nagyobb fontossá
got a beszélgetésnek, a megszokott módon telt el 
az ebédidő, a délután Meg is feledkeztek a kel
lemetlen éjszakáról, csak másnap reggel jutott 
eszükbe, mikor Erzsiké újból panaszkodott.

Most már a kékkarikás szemek is álmatlan
ságról tanúskodtak. Az arc üde színe megválto
zott. Erzsiké szédült és a feje fájt Tory most 
már kétségbeesetten sz orvoshoz folyamodott, aki 
nem konstatált semmi bajt sem s jól kinevette a 
gyermekeket. Az amúgy is ideges asszonykát ez 
méz jót fel is bosszantotta — alaposan megszidta 
férjeurát Talán az izgalom is ártott kiaaé, hisz 
elkényeztetett s gyenge szervezető volt.

Délutánra még jobban elhagyta magát. Тагу 
félt ugyan egy újabb szidástól; de ssért mégis 
hivatott másik orvost, öreg szakálla bácsi volt, 
kiben már alig-alig bíztak a hívók. Tury síig állt 
a lábán sz izgatottságtól s szomszéd szobában • 
arra gondolt, vájjon elviheti-e majd feleségét egy 
híres profesezorhoa — bírja-• majd a már talán
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hívni, hogy a háború befejezése a népélel- 
mesóaben bixonyára nevesetes fordulatot fog 
jelenteni. Ellenben tévedés hinni, hogy a ja
vulás hirtelen s ugyssólván automation fog 
beállani. Az Ínség sokkal mélyebben ssán- 
tott, semhogy a bőség magja hamarosan ki
kelhetne. Az élelmezés küzd a kiéheztetési 
terv ellen és ebben a küzdelemben kudar- 
col nem vallott, nem is fog vallani. Ha ad
dig, míg még a háború gyors befejezését 
reméltük, hibákat követtünk el, abban a 
pillanatban, amikor e reményünk tarthatat
lanságáról meggyőződtünk, az ellenség go
nosz szándékai ellen az országban is oly 
sikeresen védekeztünk, mint künn a fron
ton. De amint a tercieren m m lehet sikert 
áldozat nélkül elérni, úgy ezt itibon sem 
lehet. Az élelmezés szükebb korlátok közé 
szorult, előbb soha nem sejtett megszorítá
soknak kellett alárendelnünk magunkat, hogy 
válságoknak elejét vegyük.

Ez persze nem az az állapot, melynek 
fennmaradásáért rajonghatnánk. De ez a há
ború alatt már alig lesz jobb. Inkább arra 
kell elkészülnünk, hogy a végsiker érdeké
ben a fogyasztásban még több takarékossá
got fognak tőlünk követelni.

De ha a háború alatt csak azon fára
dozhatunk, hogy a bajt a lehetőséghez ké
pest enyhítsük, annál kevésbé szabad a baj 
megszűnését kizárólag a béke beálltakor 
önként bekövetkező jórafordulástól várni. 
Az élelmiszerek nagyobb mértékben fogy
nak, mint a termelés és a készletek. Ha ezt 
most és bizonyára az egész háború alatt is 
mindinkább fokozódó takarékossággal ellen
súlyozni vagyunk képesek, ebből még nem 
következik, hogy a háború után az élelme
zés azonnal ismét rendes medrébe fog viez- 
ssatérni.

Bizonyos, hogy bevitelre leszünk utalva. 
A békében való élelmiszerbevltel kérdésével 
pedig már most kell foglalkoznunk, ha nem 
akarjuk, hogy a lesve-várt nyugodt munkál
kodás kora keserű csalódásokat hozzon.

Ezért a háború után lehetővé váló é- 
lelmiszerbevftelről már most kell gondos
kodni. Megfelelő kereskedelmi szerződések
kel, megfelelő vámtételekkel, esetleg vám

halálos beteg, vagy ha sörgöoyözni kell egyért, 
itt lesz-e egy-kettőre ? I

A hosszú tépelődés alatt az öreg, valóban 
öreg orvosok módjára, agyon meg agyonkinozta 
betegét kérdéseivel. A megszokottakon felül, hogy 
mikor volt utoljára beteg —  mire emlékszik ab
ból az időből stb. stb.

Erzsiké asszony egész komolyan fogta fel az 
orvos kérdéseit s elkezdett gondolkodni. Nem ju
tott eszébe semmi. Végignézett ágyán, aztán ma
gán s csipkés — szalagos hálóiogére pillantva ö- 
römmel kiáltott fel:

—  Arra emlékszem, hogy mikor beteg let
tem, ez a hálóköntös volt rajtam. Akkor örültem, 
mert mondták, hogy jól állnak szőke fürteimhez 
a kék szalagok — azóta nem is volt a kezemben.

Az Öreg elégedetten bólogatott
— Megvan minden. — Hosszú magyarázatot 

tartott s megtiltotta Erzsikének e hálóing viselé
sét, mely eszébe juttatja régi betegségének idejét 
s most képzelt beteggé teszi.

Erzsikének másnap semmi baja sem volt — 
ismét a régi, vidám babaasszony lett.

Tory is megörült neki. Lám-lám mindennek 
a gonosz hálóing volt az oka. — Pajkos gyerme
kek módjára krematóriumot állítottak fel s el
hamvasztották a szerencsétlen ruhadarabot.

Ismét hosszú időkig éltek zavartalonúl. — 
Az öreg orvos pedig híressé lett. Mindenki őt ke
reste fel s mint valami csodaorvoshoz jártak hozzá.

Általános emberi betegség a bebeszélés és
hivés.

mentességgel kell a bevitelt biztosítani a 
szövetsége^ különösen pedig a semleges ál
lamokból. Későbbre csak a most még ellen
séges államokkal létesítendő kereskedelmi 
azersődéseket lehet elhalasztani. De ezeket 
sem tovább, mint a békekötésig, amelynek 
feltételei kell, bogy felöleljék az élelmezési 
kérdéseket is. Est annál könnyebben lehet 
megvalósítani, mert a hadviselő országok 
közt is vannak elegen, melyek bizonyos ter
mékekben kivitelre szoruló bőséggel rendel
keznek, vagy legalább is a béke után nem
sokára rendelkezni fognak.

Adakozzunk  s í  e le se tt  bÓsőkőm- 
vegyel é s  Árvái Ja váru S

H adaegélyezŐ H ivatal főpénz* 
tára, K ép viselőh á z .

K Ü L Ö N F É L É K .
А кбжбв sir.

A ház tövében néma kereszt.
Alatta tágas ÍÖldrakás.
Huszonhat Étet sírja e hely.
Ily sok halotté a Jakás.

Egy nehéz gránát csapott ide,
Hol e kis csapat álldogállt.
Egyetlen gránát — mily b orsá st tó . . .  
Mérte k i rájuk a halált!

Pokoli robaj. Fekete fü s t . . .
Velőkig érő  sikoltás!
E s vott a s  egéss . . . Tépett tagok 
Maradtak vissza. Semmi m ás . . .

Úgy ssedték  össze csata után 
Őket, mint sok  ssent ereklyét.
Astán ásták egy nagy airt és  az 
Egészet beletemették.

A ház tövében néma kereszt.
Alatta tágas iőldrakás.
Asóta csendes pihenőjük 
E sötét, nyirkos, kis lakás.

Dobronouts, 1916. junius.

K elem en  F eren c .

—  Katonai előléptetés. Őfelsége a ki
rály a Csáktornyái tartalékkórház kiváló mű- 
főorvosát, dr. Gгозаг IIinon segédorvost, fő
orvossá nevezte ki s a katonai közegész
ségügy terén kifejtett rendkívüli tevékeny
ségéért a harctéren régebben szerzett koro
nás arany érdemkereszthez a kardokat ado
mányozta.

—  Egy hia temetése. A boldog emlé
kezetű Tomka Ferenc honvéd főhadnagy te
temét, aki mástél évvel ezelőtt esett el az 
orosz harctéren, hétfőn éjjel hozták Csák
tornyára. hogy az időközben elhalt édes
atyja mellé temessék. A holttestet a Zrínyi
vár kápolnájában ravatalozták fel, a ravatal 
mellé a Csáktornyái kórházparancsnokság 
díszőrségét vezényelt ki. A temetés e hó 
7-én d. u. félöt órakor volt meg Csáktornya 
közönségének óriási részvéte melleit. A ka
tonaság is természetesen kivonult. Horváth 
József főhadnagy vezetése alatt egy szakasz 
gyalogos rendeltetett ki, mely részint a ha
lottas kocsi két oldalán, részint az előtt he
lyezkedett el. A tisztikar Heilig Emanuel dr. 
törzsorvossal és Fodróczy Albert kapitány
nyal az élén teljes létszámban jelent meg 
a temetésen. A polgári fiúiskola is kivonult, 
hogy a még nem oly rég volt tanítványát 
utolsó útjára elkísérje. A koporsó beszere
lése a Zrínyi téren, a Zrínyi-emlékoszlop tö
vében, történt. Amint a gyászszertartással a 
ferencrendi szerzetesek végeztek, Kún László

honvéd táborilelkész állott a koporsó mellé, 
hogy a hősi halált halt honvédfóhadnagyot 
elbucsústassa. Kun László a szivekbe mar
kolt, amikor az ifjú bajtára tragikus halálát 
a as özvegy édesanya lelkifájdalmát mély ér
zéssel, közvetlen bensőséggel fejtegette. Majd 
klasszikus szavakkal vigaszt keresett a ha
zaszeretetben s a kötelességek hű teljesíté
sében, melyek a vitéz katonái a harc me
zejére szólították, ahol az ifjú katona hősi 
halált halt. Szem nem maradt szárazon a 
magyar lelkész megható hazafias beszédének 
hatása alatt. A temetésen a nagykanizsai 20. 
honvéd gyalogezred ia három tiszttel képvi
seltette magát, akiknek nevében Nusal Béla 
százados helyezett koszorút részvétteljes sza
vak kíséretében a sírra. A búcsú aktusát 
különösen az a tény tette emlékezetessé, hogy 
a küldöttség az elhunyt tiszttársaiból állott, 
akik véletlenül mind ré9zlvettek az elhunyt 
oldalán abban az ütközetben, amelyben 
Tomka Ferenc ifjú lelkét a Hazáért kile
helte. Legyen áldott drága emlékezete!

—  Uj hadnagyok, őfelsége a király 
Koller István m. kir. 20. honvéd gyalogez
redben és Rhosóczv Rudolf 48. gy. ezred- 
beli, Prascb János 52. gyal. ezred beli zász
lósokat, oki. tanítókat, tartalékos hadna
gyokká nevezte ki Mind 8 három hadoagy 
a Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet végzett 
növendéke.

—  Halálozás. Őzv. Nuzsy Mátyároé 
fájdalommal jelenti, hogy fia, Nuzsy Lajos, 
e hó 7-én, életének 28. évében Csáktornyán 
elhunyt. Nuzsy Lajos rövid ideig volt beteg 
Halálát katonai szolgálat közben szerezte, 
melynek terheit gyenge szervezete nem bírta 
ki. Pénteken délelőtt 11 órakor temették el 
katonai dísszel a háború újabb áldozatát 
Béke hamvaira.

—  IskolafelUgyelői megbízatás. A m
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
Csáktornyái és perlaki iáráe Csáktornyái is
kolakörzetében levő állami, községi és fele
kezeti elemi népiskolák hatodik osztályainak 
záróvizsgájához az 1916— 917. tanévre kü
lön megbízott iskolafelügyelői minőségben 
Brauner Lajos Csáktornyái áll. elemi népis
kolai igazgató tanítót küldte ki.

—  Halálozás. Záborszky Géza pacsai 
járási számvevő 43 éves korában, sorvasztó 
tüdővészben f. hó 6-án Perlakon elhunyt 
Az elhunytban Prekopa Vilmoe adótárnok 
sógorát siratja. A boldogultnak hült tetemeit 
í. hó 8-án helyezték a perlaki sírkertben 
örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

—  Szabadságon. Mint egyik nagykani
zsai laptársunk írja, Gájássy Lajos perlaki 
főszolgabíró a napokban hosszabb szabad
ságra távozott. Szabadságideje alatt dr. Kol
ler István pacsai tb. főszolgabíró helyettesíti.

—  Adomány. A Muraközi Takarékpénz
tár r. t. 80 К-t volt szives adományozni a 
Csáktornyái Keresztény Nőegylelnek, miért 
az egylet elnöksége hálás köszönetét nyil
vánítja.

—  Aliapánjelöltek. Egy pár héten belül 
elválik, ki lesz a nyugalomba vonult Arvay 
Lajos utódja az elárvult alispáni székben 
Az érdeklődés nagyfokú a vármegye nagy 
eseménye iránt. A  választási mozgalmak 
negy vehemenciával indultak meg. Ennek 
arányában természetesen a jelöltek száma 
is megszaporodott. Elsőizben emlílettük, hogy 
Kolbenschlag B£la főjegyzőn kívül Мз№- 
tins/ky F renc ezentgróti főszolgabíró a ko
moly jelölt. Most uj név merült fel: P ^ f



^ , Р, Г ‘к , 1 Г 18аЬ^  i8 P41» 4« ^  “  megművelésére ée a található igáa erűket is mozsarakat, mozsártöröket, gyertyaUrUkal, 
.**w0Pj!Ün’ . h° 8TJ Ko,ben* vegyék igénybe erre a célra. A katonai szol- vasalókat, tálcákat, tél kilós és ennél na

hm я k* A _4* kl 4 4sal megdönthetet- gálát alól (elmentett gazda sajtit munkála gyobb aárgarés-anlyokal, sárgaréa babveró-
kVj«n®T I Ьlí®!te481.,a8®4 lull"T®m4 ta,Dík elvégrése oláu » hatóságnál jeleni- ttstóket, vöröeréa fürdőkádakat, lürdökályha- 

íein f .  f*b e is.pánl ?Ui ‘  keinl tarlozik’ h°8T • hndbavooultak föld- hengereket, vóröeréz moaóüatóket éa tűshely-
tetni. Nemcsak a fokozatos előléptetés eivé jére rendelhe-sék. A hadi-egélys »«azouyok- üalóket. Továbbá be kell szolgáltatni sü-
nf ’ Л ?8, ®’ de e8I t b kvalll4sok f01, akik vonakodnak munkát vállalui, a lyeszthetó és betolható tflsbelyüstóket, kálv-
к-А впалЫ » ™“ raköt' két Járás osztatlanul hatóságok megtagadhatják a segítséget. In- haelótéteket, parázstartókat, gyümölcabeföaö 
Kolbenschlag ® jla mel14 aorako*lk Úgy tud tézkedik a miniszter a hadifoglyok munka- (lekvár)-üstöket vörösrézből vagy sárgaréz- 
juk, a szomszéd járások is őt akarják. Ma- erejének intenzivebb kihasználásáról is. bői, sütőrormákat, ónból készült korsókat.
ík.nE ?  «o n b a T n e m  “  *  »nk4" ‘ 888k vazuti utazáza. A j Ürmérlékeket, tálakat, tányérokat, tálcákat)

ielölt felléDése is segítaé*!?’ • hadvezetőség parancsa szerint az egyévi ön- fedőket, kanalakat és egyéb háztartásbeli
s bizVdimlk a n Ä L  ,  m Z l T i l l  kéD,eí,ck a V88U,on csak 111 ^ tá ljb a n  u- ‘ 4W aka‘ . amelyek akár ónból vagy ónöt- 

náDszerü jelöltjének ' Z ázhatnak. Még ráfizetés esetében sem vehe- közelből készülnek. Kereskedők és iparosok
P * Xi# tik igénybe a magasabb kocsiosztályt. A üzleteiből be kell szolgáltatni ugyanezen

Adomány. A Csáktornyái alsófokú hadvezefőeéget az utazások torlódása kész- tárgyakat, valamint két miiiméternél vasta- 
íparostanonciskolai szorgalmasabb tanulók- tette erre az intézkedésre. g«bb sárga- és vörösréz-lemezeket, sodró
nak a záróvizsgáitok alkalmával való megju- i i „ h л nyokat, csöveket, sárgaréz-ajtókilincseket
talmazására a Csáktornyái Takarékpénztár 30 . m **4rciual *el- M“ u vasárnap egész ku|CsCÍnPt(et söntéslálcákat, ócska sárga és
К-t volt szives adományozni, amiért a ta- Pap V,8<IU havazott Csáktornyán és vörösréz-forgácsot minden fémből kivéve
nonciskola igazgatósága hálás köszönetét i kb™ ^ kl?D’ «honnanrnég a régi ' ia8 Y bó- i a|uminju,not mindPnnemü leszerelt fémtár- 
mond a nyilvánosság elöli is. | tömegek sem tisztulhatlak el egészen. S így |gvahj, ( sárgarézcsanokat k X z Z l Z -

—  Rendkívüli közgyűlés. Zalavármegyej *é|egr '»^zÜneUen hav'azásY követ j ° ^ ке1' ónbó1 ée ó,ombö1 készült cikkeket,
törv. hat. bizottsága f. hó 13-ár. d. e. 11 ó - 1 k J i í .  i  f  k 1 ! valamint eredeti tömböket és ónőntvözete-
rakor rendkívüli közgyűlést tart Zalaeger i ismétbellün, fbár hópelyhek közbe is hulloh:ke1, «YertyaformÄk»». sönlés-lapokat, orgona- 
szegen melynek tárgyát az adófelszólamlási j „ k e|é ’krJ d(J a,b  u Д  havazás a a'P<>kat, naphon-fejeket belüfémeket, horgany 
bizottságok tagiamak megválaszlasa s a i2onkívül, hogv sártengerré lelt, megint csak alum,nl-um 8tb- N y a k a t.

Й Й  k t v é „ % T g y " . r Zképez! Am Vál 1ягга vo,t i ó : ' h0^  88 idö '»vaszosodását -  A fémtárgyéi, beezelgiltet*«. A 
« irx  ̂ 1/t P j  i késleltesse, amit pedig sok okból már türel* háztartási fémeknek hadicélokra való be-

gyűlés e közgyűlést megelőzőleg d e fél ;metienü, óhajtónk. s z o lg á ltb a  tárgyában utolsó terminnsűl

rS °А и И н *Т J  M <h . ... ! —  A dohányáruk drágulása. Múltkori n’ árc'U9 Jb;'két ,flz,e kl 8 min- rendelet
—  Állandó mozi. Minthogy a belugy- erre vonatkozó h(rü[lk ^egészítéséül folyta- al,,P>án Ak' ezt 8 is elmulasztja

minisztérium hivatalos értesítést adott ki, (ó, közö)jük hoR? a pipa. Ps szlvarkado- a »«R^^eorubb büntetésnek teszi ki magát
hogy a színházak, mozik stb. múlt c=ütör- M  k közül a Szu|lán flór 100 Rrammos ---------
tökön országosan megkezdhették működése- sze)encében 23 kfváló finom török 18 fi. I R O D A  T. Л M

’ ®onek f° ‘ ylan a Csáktornyái állandó nom kir 12 finom pllrzjcsán n  ,eeflD0. 1 Ä  U 1A _A  L. U M .
mozgó szmház is megnyílott. Ma tehát meg- mabb hercPgovina 10) ,atakia 2, vá- daInk .  -c|me „ „  kM|v.. fc. .
lesz a bárom rendes előadás. Az előadások |ЛОП4пМ 07e„»9nriráoi xQ -х.ил»; . И*"®™* ^ címe egy kedve* kit
műsora* A méltósáims kalandnrnű ídráma loga,olt szentandrási, érsekujvan és rétháti verskötetnek, me.yei szorgalmas verselünk, Szi- 
o g I 4 * * m ;ó ag08 ^a!anx<!0oD;  , 8 4-, kiváló finom kerít pipadohány, azentand- voncsik Antal, rendezett sajtó alá. A versköte-
3 felv.); A pusztai prmc (vígját 3 felv ) Psy- rágli mil9fc0tály, faddi, verpeléti, rétháti és t^ske 39 verset foglal magában. Csupa hit, csupa 
landerrel; Legújabb harctéri felvételek. erdélyi 3 30 koronába kerül. érzelem, csupa hazaszeretet mindannyi. Egy állan-

_ - Az í?r  f. . h p t^ ébn . tarl0 ! |a - Ceataképes számolócédulák. A hon- nek miuden sora aTéde^nyAért^aahozzáulrtozó-
meg evt rendes közgyűlését. Elnök kim entő nimiszterium Had segélyező Hivatala kért, a magyar Hazáért dobogtatja meg a fiatal
é\M jelentését a nagy szám ban megjelent a hábü|.u alalt vendéglői és kávéházi pin- verselő szivét. A ^rsek egy.ke, másika lapunkban 
tagok élénk tetszéssel vették tudomásul. — r érs7 ám olórédulákat hozott forgalomba a- 18 me« e,ent;  Szívesen jelentettük meg azokat,

i j r r j r - “ Ho l í ”} a kozgyű és egyhangú.ag elhatározta, ^ áénéj 2? 4-, vagy 10 fillérrel > dakozott az t;yar iskolák müve, melyek az idegenajkú fiúból 
hogy tekintettel a nagy drágaságra, ez oz- e iesell hő?ök Özvegyei és árvái alapja ja- szenvedélyes magyar poétát neveltek. Ezért v^n 
vegyeket és árvákat nagyobb havi segélyben vára £z az önk^ntes jótékonysági adó már ktilönös érléke a könyvecskének, mert hitet él>. 
részesíti s ezen célból a tagsági díjakat fel- tokintA Ivw n vvaranfiotla a háhorns ala- reszt az ° ,va8(<>bani csodás hitet a magyar nyelv,
emeli -  Elnök az eevleti fpcok áldozat- , J gyar^pítotln a háborús aid a magyar nemzet csodatevő, asszimiláló képessé,,e

' x » L- •• »л? . й u л * d0.Zal pót. Az eddig forgalomba hozott hivatalos iránt. A könyvecskét, úgy látszik, nem eladása
szségeért köszönetét nyilvánítván, a koz- gzámolócédulák képe a jövőben megváltozik, szánta a szerző, ami annál rokonszenvesebbé t**sri 

gyűlés elnöknek buzgó s eredm ényes mű- д  pöstyéni fürdőigazgató>ág ugyanis ceata* a fiatil köliö szárnypróbálgatásait. Az elismerés 
k ö d é ié r t jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. ké az4mo|ÓCédulákat ajándékozott a Had- ^rte a b.rátságrs fogadtatás, melyben a köny- 
Az egylet 1916. évi bevétele 3755 korona Ĥ éAyt7Ö H .valalnak, -  amelyek forgalom- vecske m^ e,eD‘ísét A n y á já n  részesí.jük.
90 fillér, kiadása 3392 korona 63 fillér, a- ha-hozatalál és árusítását — kötegenkint — *Remény« címmel a »Mult és Jövő* köz* 
’pe'yból h ndisegélyezésekre 683 koron» 64 hivalai0cen felülbé:yeg»zvp most kezdi meg ™naködé»ével dr. Moliiúr Ernő és Bokor Izsó 
fillér fordíttatnft «II а « . « ,  „  ли* т е  szerkesztésében új ifjúsági lap jelenik meg ez év

a hivatal. A jótékonyság) mozgalmat úgy я ejejft д2 nietíjelent számok fényes ta-
— A király arcképe. A vallás- és koz fővárosi, mint az országos vendéglős egye- nuságai annak, hogy bár az új folyóirat ehósor- 

oktalásügyi miniszter körrendeletben tudatja sülét elnöksége melegen támogatja. A Had ban a zsidó ifjúság számára készül, általános és 
ez iskolákkal, hogy IV. Károly kir. arcképét segélyező Hivatal ezulon kéri a szálloda, egyetemes értékű közleményeket és művészi r*p- 
a m. kir. korm ány készítteti el, iskolák hasz étterem és kávéháztulajdonoaokat, hogy * i l i "
uálatára is. Tartsák tehát függőbe ezirányú számolócédulák megrendelése és áltandó Tel.mé„ et é,  tedmik», яром, cserkészet, merészet, 
rendeléseiket mindaddig, mig erre vonatko- használata révén támogassák a hő» katonák |gakk| bélyeg, humor és egyéb rovatok alatt a leg-’ 
*ólag rendeletileg nem intézkedik. Jó lesz családjait. Rendelések postán a Htdsegélyezólgazdagabbésa legváltozatosabb olvasmányt nyujija 
ért figyelembe venni, mert a külföldi cégek Hivatal (V., Akadémia-ulca 17. ez) címén, » Remény az ifjúságnak, Buknak éa leányoknak 
» .g ,b . „  6 M ,é P  arcb.pbt .  v . „  6 - 1 2  « .  .Ы 1 , . , 1 5 , 1 . ^ « . | 7 Ä "  Ä Ü  Й Г
animálják az iskolákat a megreodelésre. A postai reodelés épp úgy, mint a szállítás, ifl|ctó, mÍK a Bontakozó szárnyak rovatban ro»ga

__ Ä- IH*; fA. mAt hfotfiaitáafl Mnlt hivatalból porlómentes. az ifjúság vesz rószt a folyóirat munkájában, me-
. 19 . . .  . . Я1 и ,. fámtáwiwakaf kall hnazolnál ,Tel felnőtteknek i* érdemes figyelemmel kisérniök.ezámunkbao megemlékeztünk a rendeletről, —  Milym fémtárgyakat kell beuoiga A Remé„ y minden egyea gtima m olda, da_

mely a földek gondos megművelését a gaz- tatni? A közönség még mindig nincsen kel- gon inasltrálvii, úgy hogy elóflietéai ára, egéez
dák elsőrendű kötelességévé teszi. A kérdé- tőképpen tájékozva az iránt, hogy milyen g kor. na. vaióbnn csekélynek mondható.
ses rendeletben a földművelésügyi miniszter fémtárgyak esnek rekvirálás alá. Utmutatá- Szarkeeztőség és kiadóhivatal elme: Budapest, VI.,
elrendeli, hogy a férfiakon kívül a nőket és sül ilt közöljük, hogy milyen fémtárgyak P^m am Czky-utca 6. Mutatványszámot díjtalanul
gyermekeket is —  korra való tekintet nél- szolgáltatandók be: magánosok beszolgáltatni _ _ _ _
küí — rendeljék ki a hatóságok a földek tartoznak nikkel-főzőedényekef, sárgaréz

w m ornya , 1Э17. március 11._______________________ »MURAKÖZ« Ю.



’ tolt, ali za hs sitiié bitte na nskol i Ш Ш  Irat
3000 ruekih zarobljenikov, 25 masinastih puskah i 14 stukov vu nasil 
rukah. - 80 million centov blaga su nemske i nase podmorske ladj( 
vunistile vu mesecu februaru. - Taljani bi se radi pomirili. - Opel

növi neprijatelj — i to Amerika.

Kill stopna и  bojnott polji?
(И . i .)  Protuletoe bitke au se vu svih 

meatib poCele, ali do vafiaei veiike bitke i do
biaké niti na jedoem frootu nije doSlo. Так 
mi i nádi savezniki, рак как se vidi, i nádi 
neprijatelji áparaju, svaki svojora vojekom. 
Zbog toga se neCeju vu pogibeljue bitke 
nigdi puSCati.

Vu proSlim tijeduu su vu sledeCimi 
méati bili boji. Februars 28 ga je naSa voj- 
aka pod sapovedoiCtvom nadhércega Jo2efa 
f>ri Kar páti h uavalila na ruse, i to pri mestu 
Valeputuu. Ovdi smo 12 officirov i vise как 
1800 ruekih vojuikov polovili, 11 ma&inas- 
tih puflkah i 9 menjSih stukov odzeli. S 
óvóm sreCnom navalom э т о  od naSe gra- 
uice odtirali ruse, koji su opet hoteli vu 
oaSu domovinu kre Erdélja nutri vdréti.

Ov isti den, tojest zadnjega dneva íeb 
ruara su taljani probali navalu vu Macedo- 
oiji, da jednu visinu odzemeju, ali su e pre- 
ártom giavom morali nasaj be2ati, ar su jih 
□adi savezniki s ruCnimi granati preobladr.li 
i odtirali. Vu befianju su vnogi izmed tab 
jaoov posíreljani bili. Ovdi su naSi 2 Stuke 
ad neprijatelja odzeli.

Pri Bukovini su rosi 2-ga marciuSa 
probali sreCu, da naSe vojnike iz njihovih 
áekuegov odtiraju. Pet put su Sturmirali na 
naSu vojsko, ali niti jedenpat nisu mogli 
do naSih jarkov priapeti. Vu mrtvih i oran- 
jenih su rusi velikoga zgubicka imeli. Vu 
BUfianjslvo je isméd njih opalo 170 vojni- 
kov s jednim officerom. Ovdi smo odzeli 
od ruaa tri maSinaetih puSkah i tri Stukov.

Tretjega ovoga meseca su naSi vojniki 
pri Karajevki navalili na ruske Cete. Ovdi 
au tri officire i 276 ruekih vojnikov polo
vili i 7 masinastih puskah odzeli. Ov isii 
den su naSi pri Voroncinu takaj se vu na
valu pustili, ruske jerke vu dva i pol kilo- 
metrov daleCini predobili, 122 rusov polo 
vili I 4 masinastih puSkah odzeli.

Vu Taljanskoj pri Sugani su taljani 
vdrli na пабе kompanija, ali nisu do naSih 
jarkov mogli dojti, bili su predi postreljani. 
Jedna tirolska naSa samovoljska Ceta pák 
je pri Kanevu navalila na taljane, njih rez- 
bila i reztirala, jednoga dekuoga od njih

odzela i vide izmed polovljenih laljanov vu 
su2anjstvo odegnala.

Na francuzkim írontu su se takaj po
Cele bitke. Pri potoku Ankre zvanom su 3 
ga ovoga meseca vu noCi probali francuzi 
nemSke jarke dostigouti. Nemei su jih odti
rali i medtem 60 francuzov polovili i 8 ma 
Siuastih puskah odzeli od njih.

Dók su na auhoj zemlji male navale 
i zbog toga mali dobtCki bili vu proSlim ti- 
jednu, s tem su viáe kvare napravili pod- 
vodne ladje naSim neprijateljem na morju

Dve nemske podvodne ladje su opet 
doSle dimo 2 ga marciuSa i javile su, kaj 
su zvráile na morju vu proSlim tijednu. 
Öve dve ladje su vunistile 15 velikih i 7 
menjSih ladjah Öve podvrtane ladje vozile 
su 88 jezer centov granata, 33 jezer cen- 
tov 2itka, 30 jezer centov lenovo séme, 15 
jezer centov vuglenja, 5000 centov muui- 
cije, 43 jezer centov séna, 12 jezer centov 
2eljeza, 18 jezer centov leSnjaka i 35 jezer 
evakojaCkog drogoga robja. Svega skupa su 
jediuo öve dvé pod vodom plivajuCe ladje 
645 jezer centov blaga na dno mórja pos
taié i s tem preveliki kvar napravile naSim 
neprijateljem. Как neizmerno veiike kvare 
su vre napravile i budu joS napravile i druge 
podvodne ladje, to si moremo premisliti, 
ako gori pomenute broje vu pamet zememo.

Na novo su opet doSli glasi, da je 4* 
ga marciuSa marioerstvo javilo, od Seat en- 
glezkih, od Cfttiri taljanskih i pel írancuz- 
kih prevrtanih ladjah, kője su svega skupa 
ober 72 jezer centov 2ive2& i drugoga blaga 
nosile

NajnoveSi glasi od podvrtanih ladjah 
su sledeöi: NemSka je 4 ga marciuSa izdala 
raCun, kuliko kvara su zrokuvale vu mesecu 
íebruara njegove podvodne ladje. Ov raCon 
samo iz onih ladjah dohaja, za kője se si- 
gurno zna, da so bile potonute. I to od pr- 
voga februara do zadnjega februara izgubili 
so nafli neprijatelji 80 million centov ladje, 
2ive2a, munieje i drugo kajkakvo roblje, 
kője sve na dnu mórja Ic2i. A kuliko je 
onoga izgubljenoga blaga, od kojega joS nesu 
nemSki i naSi marinen glas donesli?!

Zbog izgubljenih ladjah je veliki strah 
vu neprijateljskih zemljah. Glavni varas Eo- 
glezke vre за то  za Sest tijednov dosta krum-

péra ima a od nikud si nemre viSe dovo 
ziti. Francuzom menjka vuglenje, rusi pal 
zrnje nemaju. Ruska je obeCala, da budi 
Francuzkoj i Taljanskoj 2ito poslala. aJ 
nemre, ar niti sama neima dosta.

Na taljanskom orsaökom spraviSCu je 
Pramboliui zvani ablegat govor dr2al od 
mira. Rekel je, da bi vlada morala odmat 
se poöeti pogadjati zbog mira, ar je vu oi 
sagu siromaSkeSi púk v nevolji. Kői zaie 
tinu ljubi domovinu, on se mora za mir ti 
siti, véli Prambolini taljanski ablegat.

Te2ko bude kaj iz taljaoskog mira. Prec 
bude moral ov Calaren na rod trpeti zbo 
svoje vkanjljivosli. Pribli2uje se vura, gd 
budemo mu mi mira diktuvali.

Zbog podvodne ladje bude Amerika 
NemSkom i s narai brzCaS vu bojni polo2a 
stupila. Ameriki veiike kvare zrokuju pod 
vodne ladje, ar nemre trguvati я Europom 
Amerika п а т  je i do vezda vnogo kvar: 
napravila, ar je municiju delala i prodai: 
englezom, pák francuzom. Tu su vezda pod 
vodne ladje prepreCile.

2iva zakopana.
Vet je skoro zaboravljeno beCko mies 

tno groblje u Währingu od onda, odkad si 
sva mtestna beik a groblja stopljena u jedo< 
»centralno.« Okolo währingskoga groblja 9< 
danas podi2u nőve sgrade, kojih obioki gle 
daju u divlji vrt groblja, gde si u prolietje 
i u lietu u stogodiSnjem graberju i Sikarjt 
kosi i sienice gnjezda prave. U poruSenib i 
u zemlju propalih grobovih imada svoji 
korenia vinika, divlji Sipek i brfiljan, koj se 
i po troSnem zidn okolo groblja spinja, z* 
kojim buci veliki beCki sviet.

Ako pák bi koga od mojih vriednib 
Citatetjah koj slufiaj kada u B$C dooesel 
pák si med ostalemi liepolami i tmurne 
groblie u Währingu pogledaju, na kojem 
najdu mnoge uspomene od godine 1848 
mogu reői, da im uebude 2d za trud, jei 
tu poóivaju mnoge, onoga vriemena vieoke 
históriáké osobe, ko;e su u visokoj Casti, a 
в podlenjem svoj iivot sprovzdjale TakajSí 
je tu videti nad grobovi i prekrasnih, 
staro beCke umietno?ti izh'avSih spomenikab



ьаакюгауа, i» iy . и -ga mardufia. »MKDJIMURJE
A ima la i dragih liepih spomeniksh bed- 
kib gradjanah i obrtnikah.

Jedao brfiljanom obraddeni spomeoik, 
koj se je prilidno dobro uzdrdal od перо- 
gode vriemena, etoji tu oedaleko od groba 
kompoaiete Schuberta. A zakaj bafl toga 
apomeoika ovde oajprije spominj&m? Jer 
oaa dvojica, koji pod tim obeliakom podi- 
vaja, imali eu vrlo 2alostan, bad se more 
réti, dodivljaj, koj ee je u tridesetih godioah, 
prije kojih osemdeset godioah dogodil, i to 
bad u vrieme, kad je groblje okolo faroe 
cirkve prestalo, kad su ga najmro zatvorili, 
te med vioogradi novo odprli.

Cieli dogodjaj, koj je ooda po cielom 
Beda od uetah do ustah idei, je dakako ved 
zaboravljeo; ali za mnogoga, koj na dadoi 
dau bi táj mrlvecah stao mozbit pohodil, 
iii za stranjskoga, koj bi samo iz znatidelj* 
oosti ooamo doöel, bi táj dogodjaj ipák mö
ge! zanimiv biti, pák Cu ga ja ovde u kratko 
pripoviedati.

L'ze (Jal2a) Pichler je mogla biti okolo 
devetnaj9t godmah stara, kad ju je Martin 
Ti г na, posiednik dviuh kudah na Kienmar* 
ktn i liepog vinograda u Gumpoldskirchenu, 
za denu nzel.

Vrlo sretan je bil táj brak, a na vrhu- 
nec srede je dospel, kad se je mlada gospa 
podntila nősed э т  Zalibode doflla je ta nep- 
rilika, da kad je mlada dr2ala, da se te2ki 
das, iliti vrieme poroda priblidava, je njezin 
mu2 Tirna, radi neodgodivogtrgovadkogposla, 
moral na nieko vrieme odputovati. Kad je 
sva pomoöna sredstva za táj te2ki Саз svoje 
mlade i preliubljene 2ene u kuCi naredil, 
izkudovat ja je bezbroi pata i prekri2il sve- 
tim kridom, da ja duva. a onda odputoval.

Mlada mati je izbiija u to vrieme, kad 
je on bil za gdeftom izvan kude, porodila 
рас-ca, ali u isti hip ju popadne rodiljna 
groznica, toli pogibeljna boleet rodeCim, i ona 
ved drugog dana роэНе porodjenja, kako se 
on ove li: >u babinjah« umre.

I sad je nesretni sluöaj hotel, da se 
táj 2a!ostan dogodjaj nije mogel nekud pu- 
tujoéema mu2u dojaviti, jer se nije znalo, 
gde se bad sada nahadja, a dók se je on 
kuCi povrnul, bila je sirota prerano* premi- 
nu(a ved polag svog, prije nekoliko miese 
cih premioulog svekrva, u obileljskoj grob* 
nici sahranjena. Kad je anda Tirna nikaj 
nesluteCi domov do$el, te о nesretnom slu- 
Caju Cul. bil je kakti od strele odinnt, da* 
расе je kakti nori ili stekli okolo burlaCil 
i ljubezoa si 2ena zval, kak da je tu gde 
u komori. Bil je izvan sebe i svi su se bo- 
jali, da bude ob pameti dodel.

»Vi ste mi ju 2ivu zakopali!« —  jadi 
kovái je —  »Zravu i veselu sam ju osta- 
vil, a sada da je mrtva moja predraga si- 
rot'ca? То nikah r*emore biti Ah Bode, Bode! 
Jeti т е  за то  kudad ili izbiija kadtigujed...... !<

Pák makar da su ga svi, do ma fi i su 
sedi uvicravali, da su lieCnici sva moguCa 
i nemoguCa sredstva upotriebili za od smrtji 
ju osloboditi, ali da nije bilo moguCe, je on 
samo plaCuCi tvrdil, da ona nije umrla, a 
polag svega toga dto su ga uvieravali, da 
su se lieCnici posve sigurno osviedoCili, da 
je mrtva, prije nego su ju sahranili, je on 
ave jodno u prevelikoj 2aIosti Ivrdil da su 
ju 2ivn zakopali, jer ónak zdrava i veaela, 
kako ju je donu ustavil, nije moguCe, da bi 
umrU. Skoro svaku jestvinu je odklonil, 
noCi su mu prohadjale bez sna, te je pri- 
Ceio nri ni^m he/Dokoino. nemirno vaud-

raoje. U jutro, po dann i a veCer, u svako 
dóba dana ga bilo moci najti na grobljn, 
dapaCe se je vise krat i a nodi odpravil 
na put do groblja, gde je na groba, bolje 
rekuC grufta, evője drage 2ene jadikovtl i 
plakal, dok nije vide krat od obnemogloeti 
se onde srufiil i zaspal. VeC ее je govorilo, 
da je od 2alosti obnorel.

О vak ao profili mieseci i ijedni, a do- 
del i November svojim, kak vrabdeve glave 
sniegom, koj se je visoko u zraku, kak roj 
pdelah vrdil i s deddjom na zemljo padal. 
Na kamenu grufta gospoje Lize je taj mo* 
kri snieg stal po tri prsta visoko, a po os- 
talih grobovih na groblju takaj. I opet se 
je zdvojni udovac odpotil ua groblje, za da, 
kako se je prije odbodka izrazil, svojoj si- 
roti teni sviecicu dudnog dana va2ge i »otec 
nad< izreoli.

Ksd je Tirna otidel k svojoj 2eni na 
groblje, bilo je odmah poslie poldan. Dan 
se je ved nagibal i ved je nastajala nod, a 
Tirna se jod nije iz groblja povrnul. Nje- 
govu gazdaricu je vrhu toga spopala groz- 
niCava zabrinutost, jer tako dago izostajati 
nije bila njegova navada. Ona nedekajuda 
du2e, otidc k jednomn u blizini stanujuóemu 
njegovomu tetcu, te ga zamoli, da se odmah 
pobrine za Tirna, radi njegovog nenavad- 
nog izostajanja od kuCe a noCno doba. Te- 
tec je odmah poiskal pokopida i sad zajedno 
idu na groblje, koje je miesedinom bilo raz- 
svietljeno kak po danu, te je anda bilo i 
dobro sve na okolo po cielom groblja modi 
razgledati. Daboka, svedana tidina je sve na 
okolo viadala, vietar, koj je prije puha!, se 
je legel, jedino mali dam gibanja zraka 
med fridkemi i kupljenimi vienci po grobo
vih je tiho dadnjal, kakti jeka uzdahah, koji 
su tu sa strane ostavdih za njihovimi pre- 
minulemi udinjeni.

Tibo i mirno u sienci lahko gibajuCe 
se 2alostne vrbe, stoji tarn na strani gos
podje Lift sazid&ni grob — ---------ali onde
---------—  blizu ograde 2eljeznimi dibkami
u po tri prsta tankom sniegu, Ie2i nieka s 
podoba, poniedto snegom posuta, bladna i 
ukodena. Ova dva mu2a, koji sn iskali nes- 
taloga pristupe blide toga izpcd sniega se 
di2udeg humka i vide na svoje zadudjenje, 
da je —  Tirna. Smrt ga je po svoj prilici 
dostigla. kad se je od svoje 2ene iz groblja 
vradal domov.

Ali kad je dva dni kadnje pokopid sa 
svojimi pomodnici obiteljskog grufta otvoril, 
u kojem de Tirna kraj svoje ljubezne 2ene 
podivati, prikazal im se je strahoviti prizor. 
Pokrov liesa gospodje Lize legal je na podn 
kraj liesa, a ona sama je depela u jednom 
kutn grafts, zamotana u dugoj povlaki svoje 
biele svatbene suknje, u kojoj je bila sah
ranjena.

Odmah poslie sprovoda je ta 2ena po 
svoj prilici k sebi dodla, podto je samo za- 
mrla bila, te je onda tekar ju stradan ko* 
nac dostignul.

Em. Kollay.

List iz tabora.
Tretje protuletje nam je dodlo, kak se 

nahajamo vu ovom krvnom prelövanju, kak 
nam je svi т а  poznato. Tretje protuletje se 
odpira, kak je vnoga majka sineka vnoga 
2enka svojcg para izgubila. Morala ga pos* 
lati na bojno polje, vezda se ga nadjala ved 
dimo, dok se odpre protuletno poljsko delo,

mii jeden tam podive vu rnakoj zemJji, a 
drug! dalje hsrcnje na fronti sa domovbm 
a aamo dragi Bog sna, gda и  bumo ved 
povrnoli k svojim milim.

Bili an 1dpi glasi okoli proilog botida, 
da ae avaka duda ved veaelila i bilo nam 
je naznanjeno, do protuletje e Bodjom po- 
modjom bumo pri evoji obitelji, barem mi 
starefii. Kajti sadanji vladar Károly kak je 
etupil na tron. Januars 5*ga je ponudil mira 
nádim protivoikom, misledi, ved je doati toga 
krvnoga prelövanja. Z druge strani, mi amo 
na avim frontama na neprijateljakih sem- 
Ijah i tuliko kraljevinab osvojili, kak je avim 
poznato, tak rekud, do ve tabora amo mi 
sadobili.

Ali ovi kehljadi niau dteli duti od toga 
ved dalje odu harcovati, da pade misle jod 
nadu Magjarsku do kraja vunistiti ili reako- 
maditi. No, dobro je napuhnjend, ako je 
ved tomo tak, da nedete ponudjeooga mira 
prijeti s ldpimi rddima, ved vas bndemo a 
jakostjom pudkinom za kratko vrdme nato 
presilili. Ovak ae snamo mi medjimnrci apo- 
minati, gda se skupa aijdemo.

Nigdar ne zabim, gda sme dodli z Vol- 
hynije make fronte sim na talijanako. Doli 
emo stali na Divadi blizo Trete, da ai malo 
odmorimo, prejdi kak bomo idli vu ovu d 
varmliniju. Tu smo se svi aidli, koji smo v 
Ruskoj niti né znali jeden sa drogoga is 
blidnjih eetah.

Jednom zgodom, kad smo bili pri fa- 
auvanju duhaoa, vidim tu Posanca Gyuru 
iz Priloka. Ja njemu velim : Servad Poeavec! 
a on me samo gledi jedendas i onda od 
veselja pregovori komaj. Ali si ti pajdad? 
Samo sam te po govora malo póznál. Ej 
vidifi, vidifl, kak ai ae i ti postaral smenom 
skupa, tak je ved dago labor i t. d.

Dojde na to Pigac Franc iz Dol.-Miba- 
Ijevec kak ved posnati foringad dumaki i 
on ponovi: Servus gyerekek! hová valók 
vagytok? Mi mu odgovorimo, i on odmafa 
véli: Po govoru sam vas póznál, da ste 
megyimurski magyari, i prem smo jako blizo 
domaj jeden od drngoga, ali ste se i vi 
obedva ved jako postarali.

Nato dojde Slibar Ferenc iz Drávaaik- 
lósa, kak poznati bivdi krdmar, a sada mas
ten sokad, kak dterc, i on podne pripovédati 
evője i nastavi makar je i sima, ali da Ы 
bar bilo kaj za puditi. Ved sam —  véli —  
i hrastovo üstje próbál, ali nikak mi ne 
dmakaje. I nato Pigar iz 2epa svlede debeln 
bubu dobana z bakovim listjem smedanoga 
z njim пае je podvoril, da si je svaki nap
hal pipu, 2a2gal i tak smo se dale rezgovar- 
jali. I tak smo se rezidli vu Svarmliniju, a 
neznamo, ali se ved bumo hneli tak zijti, 
Bog drsgi zna.

Ovak se videputa znaroo za oade starce 
za nade sirote 2eue i sirotu decu spominati, 
je li se budu ved kada vidli japeka.

Na konca evim medjimarcom kak i ná
dim seljdanim i evim domadim kak i prija- 
teljim: s Bogom!

Vu tábora. T ó ttá  István.

__________________________________ broj 10.

Nemäka, Mexika, Japan i Amerika.
Nemfika je savez ponudila Mexiki i Ja- 

panu proti Ameriki. Ovu pismo jofl néje 
znati kak vu ruke je dofllo Wilsonu. Wilson 
je pismo na kongres9nSo preditati dal. Pismo 
ovak glasi:

—  Nemilostiven boj budemo podeli na



mórja, ali itak zato radi bi bili, ako bi Ame- si predi premialil, nego bi aa Englezije volu, budemo trpeli. . .
rika neutralna oetala. Ako Amerika nebode na mrcvaro postai amerikanöane. Osobito pak•
Stela neutralna ostati, onda Mexiki sledeCi NemSko pismo, kője je Zimmerman viSe 1 aklm гвпввв. v «
saves ponudimo: nemfiki tajnik postai Mexiki, dofllo je ame- denes domoljubna duínoat. Vu ovom posta

Skup budemo vojuvali i skup budemo rikanskomu predsedniku vu ruke. Vu pismi moramo jeden drugoga podpirati. DuSnost 
mir sktopili. Vu penezi podpirali budemo je to stalo, da Mexika vezda more nasal nain je рак i svrho toga, da stém denes 
Mexiko i Mexika nazat more zadobiti sgub zadobiti oá ünije Novu Mexiku, Texasa i vnogo kruha moremo preSparati, kojega i 
leno imanje: Novu Mexiku, Texasa i Ari- Arizonu. Öve tri drSave skup imaju granicu tak némamo zadovolje 
zonu. Odmah dajte to na glas kormanu Me- s Mexikóm i negda su к Mexiki spadale, Vu gospodarstvenih poslov denes nam 
xike, как Amerika bója poéné proti nam. ati 1848 ga teta jaköa Amerika posvojila je je to prvi cilj, da skim viSe moremo zase- 
S jednim potum nagovorite prezeäa, da naj öve drSave Za Arizonu, koju su potlam jati i zasaditi, d« poleg toga akim viSe do- 
i Japana vu ov savez dobi. Opomenite pred- äpanjolCani dobili, prodati su Uniji za deset bimo. Poleg tova denes i takve falacke zem- 
sednika, da naée podvodne In cl jo za par me- milljun dolarov 1863-ga teta. Ije, koji su do vezda nam nikakov hasén
secov presilile budo Engleziju na mir. Kad je 1836-ga leta Mexika slobodna nosili, moramo z^aditi. Koji vrle imaju,

Medtem toga podvodne ladje dalje po- nastala Texas se je odtrgel i к Uniji se je znaju, da néga takvoga falaéka, n i koj.rn 
taplaju neprijateljske ladje i njim s töm preklopil. Na to je Mexika bója poruéila nebi nsknkov hasén bi! Samo maio trpliv- 
strahoviten kvar délaju One podvodne ladje Ameriki. Vn ovom boju Taylor general vi- j oosti je treba. Tam. gde od sunca imaju 
kője su od februara prvoga vuni na morju, Seput je sbil Mex ku. jeden podvodja Scott jvrta i ne brije ga jako sever, veiim tam *e 
jedna za drugom dojde dimo i doneee pri- general рак je vu glavni váráé Мех ко ula- lakó splati ranoga krumpira posaditi. Kruin- 
javu. Jedna podvodna ladja sama je dvaj- zil. Na to su se nepriiatelji pomirili. Mexika pir je naprotuletje prva hrune, dakle Irstli 
sti jedno paroladju, deset veternib i Sest- morala je odpustiti Novu Mexiku, Novoca-jae moramo, d* g<* skim predi vu zemlju 
najst ribarskih ladjah potopila. NemSke pod- liforniju i Teksasa. То рак zbije jeden i spravimo i poleg tcg» skim rredi ga kopati 
vodne ladje od mesec dana du2e nemoreju pol milljun kvadrat kilometrov, akorom to- moremo. S*mo ua| je к tomu pripravieua
na morju biti bez toga, dabi dimo morale liko, как je denes céla Mexika velika. zemlja, krumpir ^vski koraCaj п я т dobro
dojti po stroSk* ili тп тсч и . Dan na dan Mex ka riigdar se je ne Stela vu ov naplati.
vekéa pogibetj je to Engieziji, koja se besno póloZaj vumiriti i navék je tak mislila, da Néje nam potrébno mkaj kupuvat», kaj 
próba proti toj nevoli braniti. Najmre pák jedenput Amerika vu boj se bude sméSala dom» morerno spovati. Moramo se jedenput 
se 8 jezikom próba braniti, jerbo na morju ji onda prilika bude Mexiki öve tri dr2ave prevciti к tomu. dp ns$e je ravno tak do
ne ufa se svojam* ludjami proti staviti nem-1 nazat zadobiti. bro, more biti i boiSe, как je ludsko. Vnogo
Skim podvodnam ladjam. j Dakle sv;ho toga je NemSka savez po- pp.ragov ga joó denes, na kojih bi naj lepde

Zabadav na meée Stuke na trgovaéke j nudila Mexiki. Ako se Amerika vu boj pu9ti, silje moglo bit., i!i pák vrtue stvari. Ako jc- 
ladje, stém samo kvara si déla, jerbo najMex'kn nebude mirna i я japanskom po denput se prevéimo vrtne stvari povati. ovi 
takvim frontu sgubi vnogo Stukov, na ко |moéjom probala bude zgubleno imanje na- paragi znikmili budeju, к tomu pák svaki, 
jirn nebi morala. ízat zadobiti. koj vrtne stvari vu vek^om kvantumo bude

Podvodni ladji sve jedno je, ali ima! Morebiti, da je to zrok, da Wilson ne- poval. poéteu dohotek bnde imel.
Stuke trgovaCka ladja, ali néma, jerbo on au fa  jo* mti vezda bója poruéiti nemcom. Svaki najmenjSi f ilaCfr. zemljn moramo 
je navék podvodom, kad torpedo vun sterli.: Wilson je itak malo straho, da pravolé iz- obdelati, né samo velike parage. Najmre pak 
Carsou lord véli, da eoglezi hu jeduo pod jnenada odzaja dobi neprijatelja, как smo j svaka gazdaríca тога  kuhenjsjcoga yrta imati. 
vodno ladju vlovili. Podvodne ladje paksujm i. kad su nas talijani izdali. jSvaka gazdarica lépoga hasna ima iz vrta,
od prvogn februara prék pet sto ladjih pre | --------------- ;ako tak gledi, doklam zimsko povrtje rrine,
vriale >z med kojih i takve su bile, k oje ! j D OVertie VP<* na Pro,n,ptjp ,ГРЯ Sv° ip dobm
su trideset, éeterdesetput tak velike, как je; r  J • jpovati vu vrtu, najmre pak takve stvar:,
jedna podvodna. | S velikami koraiéi se prebb2ava onolkoj$ svaki dan moramo vu ruke ze li: zeljn,

Amerika takodjer Stuke bude nametala j . réme. kad naí g>yoodar;, uasi p fjodel; vc k»:!, Snlata, Spenot. p iradajz. greh, graSer, 
na trgovaCke ladje, ali ove ravno to CekalopeL budeju inorali skazati svoju moö. NaSi | paprika, luk, éeSnjak. Zvun toga, gde <вп 
как i englezke TrgovaCka ladja, kuliko gud! poljodelavci, как su prve4a lét  ̂ né pornrli dosta gnoja, povali moramo karfiola, vu- 
Stukov bude imala na sehi, nigdar nebude jód dela, tak nili vezda nebudu. Opel, gurke, tikve za kuhati i za pect», dinjei, t. 
moguöna jedno podvodno ladju vuniStiti. i hudeju skazali svoju moC i znanost, kakjd. Povrtje nepotrebuje veliki kapital, ili ve- 
NemSki crsag pripravno лек»* an^eriksnske: -u i vu prveSim vrrn-^m) Proiulft^n d«*!o Mki falat zemün. veliko znanost. Né:<* treba 
ladje. Potiam, как je pozvedilo se, da Nem-1 nas gledi i Ceki na nas. To sad gledi tak ktomu vnogo te2akov ili velike marine, sv° 
Ska je eavez ponudila Mexiki viSe niti nem | nrijatelj, как i neprijatelj. Od toga Cekamolto more Éenska s decom obaviti.
Ski kormán ne taji to stvar. Prepozna, daidenee sve. Mi vidimo i znarno, kakve teä j Pokehdob pak od ovih stvarih jak<>
NemSka ponudila je savez Mexiki i préklkoée bude mor«l Dreoblpd^ti poliodelavec. livnogo se nuca i tro î po orsagu. svrho tog , 
M°x ke Véé NO « p-o dmzmm vn'f,.k »Чп »ч|( nrbiidn (|'П| I. in-'nnd,. U<>) щогр i И".ч k tomu огн1г)1сч. mór*' i
ovim boju. Oa poilam. как je Unió reztepla! lenjaril nego s célom m ^iom  i marljivost ' vuni na zemhi sve to povati. Naimre ra-
politiöni s^vez s Nemékom, Mexike prezeS jóm t• ;I se budi*, d i sv«* po-le zh vrein^rri noga krumpira, koj naj vekSi hasén noei.
vu pismeoim je zahtéval od Am -nke, akojpoSteno obavi. Sad na protuletje svako oko Zvnn toga reno zelje, kel i sve drugo. 
hoée, da skim predi bude boju kouec, oikIí» j poljodelavca gledi, bez njega né|e mogel or- Med kuruzom moCi je graha, tikve,
naj neposiia viSe munic je vu Europu. Kak sag pred bojom ziveti. stém menje more malo krumpira povati. Istina, da jedni tak 
to prestane, prestane i boj. sad vu ovi krvavi borbi, koji smo né mi veliju, da to néje na hasén zemlji. Mi toli-

L^neing amerikanski tajnik na ovu poá zrok. Najbolje pak gledi, pazi na poljode- kajSe znarno, da ravno je né na hasén, ali
teuo pismo niti odgovor je né dab Vu Ame lavca i na nj^gvo delo na§ zemeljskih poa- niti na £kodu je né, prém denes vu ovom 
riki sad si premiSljavaju. ali je ovo mexi lov minister, barim GhiPány Imre, koj opet bojnom vremenu. kad svega viSe nuc^mo,
kanersko pismo né nenr.Ska ruka pisala Kaj se trsi, da gospodarom vu svakim polo2aju как vu mirnom vremenu. Spameten je on
se Japing tiCe, to néje znati joS nikaj, shuío na pomoC bude. gospodar, koj toliko more prepovati. da né
tonko znarno, da vu svakom poslu Mex ki Letoflnie protuletje svakoga gospodara, samo za njegvu h'2n je doeta, n#»go i na 
Japan stop za hrbtom. svakoga poljodelavca joS vekéa zadaéa Ceka, pijac more na trgovinu poslati. То pak znamo,

Mala amerikanska dr2ava ntbi se pod как prvefla léta. Svrho toga véli minister da denes svaka hrana. bila to répa, zelje ili
ufala proli moCnoj Uniji stavlati. ako nju vu jednoj odredbi, koja od vrtov i od po- grah, takvu cénu ima. da je vrédno povati.
?  i-n1* T° í '^  Jj5pan3koga 8lRvno#a 'araéa vertja govori. da letos izvanredne zadaée Samo glumpeá véli, da né je bedak, da bi 

" ■ *  Tan n i  w moramo preobladati, j za drugoga poval To si n eprem isii takov,
шъ* К? "  ?  °  .n;ikaner,'e 'm*' Dv« bnde. zloéeste letine smo imali koliko penez je moCi za takve stvari dobiti,
onda hi iaminri od*».iJ я °*i " T /  °  U* т я °̂ п вт  Iе *гая,°-  ̂ lomn P8  ̂ * f° emo s kojemi je skorom nikakov posel né.

V Ak bl P° ma* т0Г^  ° rMgU Prék dati. Po,Pg toga 8Ve 8e Ne3me ni9íi tak oho,en biti. da bi to
Mexikft ie skorom «як м  i» q w  If *** f^ 09*0, ^a nikai etareSpRÄ *rnja ili govoril. da né ie preeilieni na one grofle,
Mexika je skorom tak, как je Srbija, druge stvari nam je né ostalo. Puieg toga kője »z piiaca toiest iz vrta dobi

s  w ' T ' : ' * ' :  ,t  b° i T ’ N  » ■ «  “ r S - i  р . . г , . р . 1 . Г , . к 7 2 , Х 'II Tofclo. Kak god sloji, W.lson ?( put budf mieliti moremo. ako ho« т о ,  da giada ne-| _ _ _ _ _
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К zarobljeniku.
Jezero devet ato sedemnajsto teée,
Idée me ve srcu velka íalóst ребе.

Da je moj golobek tufen zarobljeni,
Véé je dv6 Ijöt tomu, как je v rnskoj zemlji.

Na bo2i£nu noéku odiäel je on ta,
Odmah dodla d njega ta Zalostna karta.

Draga moja 2ena i toraruäica,
Ovdi te pozdravljam ja tu2en od srca.

Da bi bilo tönte, как Mure i Drave,
A papéra tulko как lista i trave.

Neamem ti spisati sve moje Sivljenje,
Koje mi podnaSa tufno srce moje.

A vezda ti velim: draga zena sbogom!
Dókáé te bum videl i spominal s tobom.

PieaJa sam tu2na kartu suznim okom,
Dela earn na poStu v Medjimurju malom.

Idi karta, idi, do Ruskog orsaga,
Pak mi tarn pozdravi mu£a mog dragoga.

Da bi barem jednu kartu on ta dobil.
Morti bi mi jeden kamen z srca opal.

Da bi barem tu2na pareka iméla,
Onda ovu falost morti nebi mela.

Ali kaj hoéemo, moramo trpeti,
Mort nam dragi Bog gda i mira podeli ?

A sad draga bratja lépő vas pozdravljam,
S Bogom i nadalje v zalosti ostajam.

Murakirály. M ik é c z  Magdalena.

—  ffe jd jcn i pcnczi. MinuCi tijeden na- 
del ee je jeden bud2elarod, vu kojem je ne* 
kaj penez bi Io i jeden recept od gos. Wolf 
doktora. Koj more posvedoéiti, da au penezi 
ujegvi, more se naglasiit vu fltampariji pri 
gosp. Strausz Sándoru. Bud2elaroé odmah se 
bude vlastelina prék dal.

—  Kulllto ftoötaju bo jt?  1854— 56 
ga krimsfci bo) sveskupa Sest jezer sedem* 
eto milljuü markih je kofltal. 1866 'pruski* 
austrianski boj jedno jezero dvésto milljun 
markov.

1870— 1871 ga leta francuzki —  nem- 
dki boj tri jezero dvésto milljun markov.

DeaeäQji ooj do vezda tristo jezer mill- 
juu markov kodta. Ali gde smo jód od konca!

—  Devet podvodn ih  ladjib napra- 
viju evafti meeec. Jedne talijanske novine 
pifleju od Nemékoga orsaga .

—  Ako je lo istina, da NemSki orsag 
evaki me sec devet fiovib podvodnih ladjah 
dobi, onda izbilja navareu je polo2aj, naj- 
mre pák Engleziji, koja nesme dugo Cekati, 
neg akim predr se mora proti ovam ladjam 
ofltro braniti. Zalostno je to antantu, da vu 
blitojim vremenu nebude se jofl mogel proli 
podvodnam ladjam braniti. Ako pak se ne- 
budemo mogli braniti, onda smo zaprti od 
svéta i nikaj nebudemo mogli vu orsag do- 
biti, kaj nam je potrébno. Najnovefle pod- 
vodne ladje takvo oru2je zlamenuju, proti 
kakvomu nikak se nemoremo braniti.

—  p o te g  podvodn ih  tadjab netno- 
reju m acedonekoga éerega braniti. Poleg 
podvodnih ladjih vu jako zloCestim polo- 
2aju je on talijanski Sereg, koj vu Macedo- 
niji stoji. Jeden tamoänji officir je povédal 
da vu zadnjim vremenu skorom jóé jeden- 
put tuliko talijanske vojeke su vu Macedó
niái spravili, как je tarn bilo. Ove Cete ja- 
nuara meseca su spravili vu Micedoüiju i

taki zatem poéel se je oflter boj oa mórja, 
poleg kojegt Ulijani nemoreju vu Macedonia 
strodka voziti, sobom pak su jako malo do- 
oesli. Od francuzov jako malo strodka do- 
biju, od englezov pak nikaj. Zadnje vréme 
od t&moflnjih francuzov nikaj néje Cuti, как 
da niti veC nebi tarn bili.

— Bombardirati eu englezke varaöc. 
Nekoje nemflke taborske ladje opet su tijam 
va Englezko odiflle i bombardirale au jedno 
jutro Brand, Stairst i Margutet varafle. Vide 
hi2 su porudili i nekoje kasarne i kolodvore 
vunidtili. Dvé 2enske i jedno déle je mrtvo 
ostalo.

Sad opet pak pitaju englezke novine, 
da gde pak je glasovitna englezka flotta bila, 
da ae je to moglo pripetiti. Euglezi veC se 
eami norca délaju iz svoje flotte, koja nigdi 
nikaj va2noga nemore napraviti.

—  lüobiliziranc ienc i dcca. Od ze- 
meljskih poslov minister odredbu je postal 
vu svako varmegjiju i odredil je, da var- 
megjin9ki Cinovoiki pravo imaju sve delavce, 
tojest te2ake na protuletno delo stirati, naj- 
mre pak najpredi one gospodare, koji su 
od soldaéije odpudéeni, dakle »felmentése« 
imaju, 2enake i decu kuliko gud su stari. 
Vozoo marhu takodjer imaju pravo sim ili 
tarn odrediti.

On goepodar koj je odpufléeni od sol- 
daéije s felmentésom, 2urifi se mora, da 
svoje zemlje skim predi vu red seine. Kad 
je evojim gotov, odmah se mora pred ob- 
Cinskom poglavarstvom javiti, da ga podleju 
na one zemlje delat, od kojih su gospodari 
vu taboru. Koje fleneke podporu dobavlaju 
i ako nebudo étele marljivo delati, sgubiju 
pomoC i к tomu káét iga ne budu. 
Jednostavno odredba tak govori, da svaki 
zdrav Clovek, bila 2enska ili mu2ki, ili pak 
déte, mora delati, da se osegurimo skruhom 
nadalje. Poljsko delo je sad prvo i drugo 
delo sad popustiti moramo. Takodjer i od 
toga govori odredba, da obéinskomu pogla- 
varstvi napomoC moraju biti notarijudi, na- 
vuöitelji, sveöeniki i drogi.

—  Bvafta amerlkanefta ladja dobi 
oru fjc. Vu ameriki nekoji au proti tomu, 
da takve ladje oburu2iju s oruejem, koje 
ne voziju munieiju, stroéka i druge boj ne 
stvari. Proti tomu je sam Wilson i tak hoCe 
odrediti, da svako amerikansko ladju napu- 
niju svakojaékim oru2jem, najmre pak sva- 
kojaékimi étuki. Takodjer odredil je к sa- 
komu Stuka zveibane marinere Sve to je 
zato odredil, jerbo tak misli, da za kratko 
vréme vu neprijateljstvo bode stupila Ame
rika sa Nemflkom.

—  Hntanta poelaniltl nemoreju dtmo.
Kak strogo se sponséaju neméke pod vodom 
plivajuée ladje prama svakoj ladji, kojo na 
morju zaderbifléiju, vidi se iz toga, da oni 
poslaniki, koji su vu Szentpétervár na jedno 
va2no konfereneiju od putuvali, ne ufaju 
dimo. Bez svoje vole su morali vu Szent* 
pétervaru ostati. Mednjimi je i Castelman 
general, Somme fronte najglasovitneöi vodja.

—  6n g lcz i tcfeaju ncm ölto navalu. 
Jeden minister vu Londonu, kad je vu par
lamenti svoje raCune predstavil, ovak je 
govoril:

—  Nemei na zapadnim frontu nazat 
su se potegli, da se Ie2i braniju vu bolSih 
pozieijah. Ali ja tak mislim, da né su, samo 
svrho toga nazat potegli nekoje regimente, 
neg i sbog toga, da dosta vojnika na skup- 
Ijaju na jednim frontu, na kojim veliko na- 
valu budu zapoCeli. Sve se tak vidi, da nep-

rijatelj advojeuo ave bude napravil, da jo i  
letoe zakijuci hoja, kojega na avaki nadipi 
sadobiti hoCe

Mi veC i a ovih rééjih vidimo, Ha ang
les! jofl date hoéeju s t  vleéti bojt. Jim jofl 
je né doeta krvi ae preljalo, jofl so je né 
doeta blaga vaoifltilo, jofl néje evét dosta 
trpel. Nemei i mi |>oflteno hoeemo zaklju- 
Citi boja, jerbo vidimo, da dosta je  trpel 
narod, all ako euglezi drugaC mieliju, niti 
mi nebudemo samo tak doli deli oruflje.

—  Tu Z iU m n K flH ji nebudo véé 
rck v irk a li. Iz Budimpeflte, как je to pred 
nami poznato, odredili su jofl jedno rekvi- 
raeiju na zrnje, jerbo varmegjija néje moglo 
skup spravili jezero v&gonov zrnja, neg samo 
sedemstotrideset i Cetiri v&gonov. Poleg toga 
sfalilo je  jóé dvéstoflestdeset i flest vagonov 
i to bi bili morali jofl rekvirér&ti. Minőéi ti
jeden iz Zalavarmegjije iz deset élanov sto- 
jeéa deputaeija je  iflla vu Budimpeflt Tarn 
su povedali barun Kürthy Lajoflu, da vu 
varmegjiji nemoreju vide zrnje zeti, jerbo 
drug&C narodu nikaj ne ostane i gladuval 
bude к tomu pak niti sejati nebudo mogli 
Prosili su naj jim tretjo rekvir&ciju odpuetl 
Barun Kürthy Lajofl posluhnul je  proflnju, 
previdel je, da néje moéi vide rekvirérati 
svrho toga flenkal je tretjo rekviraciju.

Dakle vu Zalavarmegjiji nebudo vu 
ovim vremenu vide rekvirérali.

—  p e t  mftljun ruea. Vu Ruszkoje
Szlovo pide Mihaj la vszky brigadérod odred- 
jene nőve dtelinge Véli vu novinah, da po 
dtelingi Rusija pet milljun fridkih vojnikov 
dobi. Ovoga flerega s municijom i s opra- 
vom Rusija, Japan Amerika i Englezia bude 
sderdala. Potrébne peneze sama Englezia 
bude dala.

Rusi su véé i vekdega derega i vuée- 
nedega derega posl&li na drugi svét, tak bu- 
dejo i stém napravili, ako izbilja tuliko voj
nika budo na skupljali.

—  J4ihbctnaeti dvajeti tiüirov. Od-
redjeno je  bilo. da vu privatnim prometu 
veC niSCi nemore zeti nikkelnaste dvajsti Ш- 
iérov od 1917-ga leta januara prvoga. Po- 
leg toga nekoji tak misliju, da niti orsaéke 
kasse у ide nezemeju ove peneze. Ovdi damo 
jód jedenput svim nádim prij&teljom naz- 
nanje, da svaka podta, magjarska 2eljeznica, 
po rezni ured (dtajerunt) banki L t  d. do 
april mesec 30-ga dana moraju zeti, tojest 
podpunoma premeniti.

—  p oto p lcn a  Laconia. Prék jezero 
putnika je bilo na Laconia zvanoj ladji. Ladja 
eu kesno na veéer po veéerji, kad su put- 
niki na pocinek odidli, potopili. Zen eke su 
véé eve spavaie, samo nekoji su jofl gori 
bili i puéili su. Morje je tiho i miroo bilo, 
kad ob (ert&I deseti vuri strahovitoo prafl- 
Canje se Culo. íz ladje nifléi je né spasil 
torpedu, ali sato néje Cisto isnenada doflla. 
Putniki svaki dán su se vuCili plavati. Pa
nik néje nastal na ladji. íz ladje trinajst 
Cunov su puslili dőli i Laconia pomalem 
poCela se zalévati. Za fertal varé jóé jedna 
torpéda je doletela vu ladju, koja je z& pol 
vure vtanjl.n.

Kapitan i dragi ofBciri ponavadi na 
ladji su ostali doklam je vtonula i potlam 
su piavali proti éunom. Sad je gori doéla 
podvodna ladja i dvajsti metrov bl zo je 
doflla jeduoga éun&, na kojim su drugoga 
klasa putniki bili. Podvodne ladje kapitan 
izpital je putnike, как se je savpoednik s
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pontáal i ka] ma ]e ime. Na dalje pofodat! 
sa ma morali, kaj ere je na ladji bilo. Za- 
tem »lohkonoCt« je zaviknul i ladja je opet 
xoiknnla.

—  Cfrltvc vu ogttju. Nemiko aoldaöko
sapovednictvo javi, da preeiljeni su bili ipe- 
rneka cirkva atrél&ti is átnkov, Takodjer 
date vremeoa su atrétali Sv. Martina cirkvu, 
jerbo englesi, как sa to nemei oöiveatno 
vidli, Spijone sa imali vo tarnah, koji su 
na dalkogled Spijonili nemdke pozic je. Nemei 
né so krivi, da sa cirkve Sírom rezstrélali.

—  |4<méJtí odgow or QHleonv. Zim
merman odsvunaSnjih poslo? tájaik tak véli, 
da Meziki samo oa takov nácin sa ponu- 
dili savéra, ako Amerika vo boj se pusti. 
S tém se je NemSka proti Ameriki braoila. 
Amerika nesme se svrho toga buniti. Komaj 
je  ftokoft tijedeo, da Amerika, tojeut Wilson 
céloga svéta je Stel preti Nemflkoj sbuniti. 
Kint takodjer Ы se dragac sponaöala, ako 
ja Amerika nebi banila i podvuCala. Goe- 
pen Wilson va giaSnati kerlétki sedi, dobro 
bade, ako эе nebade skamenjom sgadjal

—  Ruet epraznfju Odceou. Nova Re 
forma zvane гиэке novine piöeju: Husija 
od juga Ceka neprijateljsku navalu. Svepo- 
sud od toga se spominaja, da ruski Sereg 
pomalem spraznil bude Odessu. Ruske no 
vine tiSiti hoCeju naroda i tak piSeju, da 
Rasija jód je ne vu takvim polo2aju, da bi 
morala célo Bessarabia eprei о i ti

Mi рак lak znamo, da rési i Bessara
bia bado sprasnili.

—  j4a taltyavtekim frontu. SvakojaCki 
prasni glasi se rezSirjavaja med narodom. 
Nikaj vaSooga se je ne na talijanskim frontu 
dogodikx Na Plöcken bregu i vu Tonale 
klanjca veliko strélanje je bilo. Oaemdese- 
toga regimenta patrola Cetirinajst talijanov 
je vlovila. Na Monte Zebió okolici tretji 
Landwehr regimeüta jedna kompanija pod 
snegom skopanim tnnelo dodla je vu tali 
janske jarke, kője je Sírom reztepla, vnogo 
talijanov sa poklali i viSe jih polovili. Ta
kodjer i vu drugim polo2aju su jim veliki 
i krvavi kvar napravili To je sve, kaj sc 
je na talijanskim frontu sgodilo.

—  lebodnl I macedónok! fro n t. Na 
ishodoim fronto se veó pózna, da se jako 
prepravlaju na protuletne bilke. Husi febru 
ara 23-ga i 24 ga vu Tatar zvanim klanjcom 
svelikami Cordami su próbali vu Marjaгяко

vdrli, ali naSi au je tak kervavo nazat sbili, 
da od potlam né sa Steli joS jedenput to 
probati. Naprotivno nemei sa pri Valepotni 
napré vdrli i na vekSim falatu su nazat 
stisnuli ruse. Nekoje va2ne bre2uljke su 
hemci preveeli i tam vnogo neprijateljskoga 
blaga zaplienili.

Talijani opet su probali pri Cserna laktu 
1060. brojnatoga brega prevzeti, za kojega 
so talijanske novine célé litanije pisale, как 
su ga talijani veC predi prevzeü. Po straho- 
vitnem kanonörskim ognju na gustuma su 
isii na dva kilometrov dngi liniji proti na- 
pré stojeCem bre2uljkom. Gde su talijani do 
naSih jarkov doSli, tarn su je sruCnami gra- 
nati nazat sbili. Vu jeden jarek su samo 
vdrli, neg i odovud odmah su je pretirali. j 
Kad síi talijani pobegli, oglasili su se skriti i 
Stuki i vekSo stran su je pokosili. Sve po- j 
zicije trdo der2ijo nádi. i

Sínek mOJ JJUDieill, au preiuiegeToar
Kaj ti navék tvoga JézoSa vuzavaS?!

Za tva domovinu moraS harcuvati,
Ako hoöeä pred menőm poSten élovek biti!

Bo ttornya. H. 1.

Majka svojemu sinu.
Stopram mi je sínek vu najlepSem cvetju, 
Pák bn moral iti po Sirokim svétu.

JézuS i Marija, tak sem vu zalosti,
Da to nije moCi zpisati zadosti.

Как sem tnána majka sineka zgubila, 
Koga sem te2ko gori odhranila.

Sinek moj lj able ni, drugaé nemre biti, 
Moral búi oditi, puSkicu nősíti.

Ki ste v tndjem svétu, как Siba na vodi, 
Daj vas dragi Jézus brze oslobodi.

Plaéem se po danu, plaéem se po noci, 
Ah moj mili BoZe! nemrem si pomoci.

Oh как nam se lépő protuletje odpira,
Ali moje srce nigdi néma mira.

Urednikova poáta.
Ynogi naSi Térni i dobri prijatelji su nam opet vnogo 

pésma i liator posiali iz doma, pák iz bojnog polja. Svaki 
medjimurec rado Cita отс pésme i liste, kője au puné e 
vernoetjom prama domovini i kralja, рак puné s Ijubavjom 
pram a naäem najbliijem domu, lépőm i d ragom Medjimur- 
ju. Ako nikakvoga baaka nebi imeli iz tabora, toliko ipák 
iraamo, da smo se bolje apoznali i da au nam taboraka 
vremena priliku dala к tomu, da ayétu moremo pokazati 
onu veliku duäevnu vrédnoat, koja vu naSem medjimurskim 
puku biva. Néma vu naäoj domovini niti jedne narodnosti, 
koja bi se vu ovib tetkih vremenih tak oéivestno pokazala,' 
da ljubi svoju mater-zcmlju magjarsku i vu njoj evője milo 
rodno-mesto: Medjimur je.

Svaki den se radujemo, gda nam poStar iz bojnog 
polja, ili iz doma kojega lista donese. Vnogiput nam dost* 
bríge zadaje, gda poslane pésme popraviti moramo. Dobi- 
vamo vnogiput i tak ve, a kojimi intamo dvé, tri vure potia 
dók jih poöeaati, popraviti moremo. Ali a veseljem so tru- 
dirao makar i s malo sposobnimi péamami, ar znamo, da 
svc ono, kaj se pi3e, je zrcalo duSah onih, koji piéeju i 
miscli njibova iz srca njihovog dobadjaju.

Izmod onih listov i pésmah, kője smo na novo do- 
bili, preöitali smo sljedeéc:

1. Zimska pésma. (Sz. M. Alsódomboru). Bee 
falinge sloíona, dobra pésma. Éurili ac budemo, da seprőd 
JoZefovom stampati daio, ;u bude vre onda morti kraj zimi.

2. List iz tabora. (T. 1. na taljauakim frontu). 
Stampati búd emu ju dali § dim predi. Poznanéi budu se 
mu raduvali.

3. Glasi iz tabora. (T. J. na taljanskim frontu). 
Dobro sloíena, domoljubliva pésma bude izlazila.

4. Pozdrav. (V. J. Muraujfalu). Izlazila bude s ne- 
kojimi popravkami.

5. P e s e m  2a|OStna. (P. E. Dr&vadiós.) Izlazila 
bude s popravkami.

6. Pésma vojnlcka. (N. F. Drávadiós.) Izlazila 
bude takaj s popravkami.

7. Smrt mladoga junaka. (0 . P. iz Drávaaik-
lósa). Dobra bude za novine. Hvaija vám i drugim, koji 
ste mi pozdrav posiali iz bojnog polja. Za Stampanje vaSe 
pésme uikaj neje treba platiti. On kroj »Medjumurja«, vu 
kojem bude izlazila vafia pésma, iSCite, gda dirao dojdeto 
vu vaSem selu. Negdo bude morti ov broj za vas zaöuvai.

8. List izTaljanske. (N. F. iz DrivadióSa.) Izla
zila bude.

Od drugih nam poslanib pésmah i listov drugda bu
demo odgovor dali.

Svim skup a pozdravom ! (M . J.)

ízléses kiállítású FINOM L E V É L P A P Í R O K  dobozokban ás
■ agákban (Envelopes) nagy választékban kaphatók

Fiscbal Fülóp (Stransz Sándor) könyv- és papirknrnskndösébnn
Csáktornyán.
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